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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 ؤوون اتجمتع  من أمم موووعا  أصبح احلديث عن حقوق املرأة ومشاركتها يف

الساعة، ملا حظيت به من مكانة يف جمال التعليم والتعلم ، وصار  لكثري من النسوة 
الصدارة يف كثري من اتجماال ، وحظيت ابملكان واملكانة يف كثري من اتجمتععا ، وأصبح 

رة اليت من الضروري التعرض لوو  مشاركتها يف قضااي األمة ، ومثرة تعليعها والصدا
وصلت إليها، ومو أمر حيتاج للبحث والدراسة ، وأفضل بداية لدراسة مذا املوووع 

على البشرية مث انطلق بعد ذلك لآلفاق ، بزغ نور اهلداية وأتصيله ، أن تكون من حيث 
 حىت العصر احلاور .

واحلديث منا عن وقائ  مشاركا  جادة تتوفر فيها اآلداب اإلسالمية والسلوكيا  
أروع األمثلة للعرأة اليت كفل على مر العصور فيه اتريخ اإلسالم رعية املرعية ،و الش

فكانت هلا مشاركاهتا يف اإلسالم حقوقها وحفظ عليها كرامتها وجعلها معززة مكرمة، 
تضعن أدلة من القرآن الكرمي قضااي األمة املهعة واملصريية ، وما ذكر يف البحث، 

ألحكام التفصيلية اببط تر ء صاحلا  مصلحا  ، ممث ععل نسا ، والسنة النبوية
 .اإلسالمية املقاصد العامة للشريعةو 

 دواف  الكتابة يف مذا املوووع: مناك عدة بواعث الختيار مذا املوووع منها : 
 امتعام العامل أمج  بوو  املرأة املعاصرة . .1

ها وصول املرأة للصدارة يف اتجمتع ، وما خلفته من آاثر إجيابية، تلعس .2
 اتجمتععا .

مشاركة املرأة الفاعلة يف كثري من األحداث اجلارية على املستوى العاملي واحمللي  .3
 خاصة حماوال  االصالح والتغيري اإلسالمي وغري اإلسالمي .

 أمداف البحث : 
 بيان أمهية دور املرأة يف إصالح اتجمتععا  . .1
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رأة وإعطائها كافة بيان الوقائ  والشوامد اليت تدل على إنصاف اإلسالم للع .2
 حقوقها .

 بيان األدوار الفاعلة للعرأة يف بناء اتجمتع  اإلسالمي منذ عهد النبوة إىل زماننا. .3

إصالح سفينة اتجمتع  ال تتم اال من خالل التعاون التام واملشرتك بني الرجل  .4
 واملرأة.

تارخيي " منهج البحث: قام البحث على منهجني رئيسني مها : املنهج االسرتدادي " ال
واملنهج التحليلي الوصفي ، وذلك بتحليل بعض النقاط واستخالص العظا  والعرب 

 والفوائد منها.
مفردا  عنوان البحث: سوال م  كل أطروحة علعية ، ما املقصد من البحث ،وما 

 دواف  اختياره دون سواه ، واألسطر التالية جتيب عن مذا كله  :
توقد  كدل مددن : وعندد املناطقددة  ،ار بعضده فددوق بعدضالددور الطبقدة مدن الشدديء املدددور:

مدن يتدوىل تصدري  أمدر مدن األمدور كعددير  :املددير، و أدوارعد : واجلالشيئني على اآلخر 
الفلدددك يف دار و ، دورا ودوراان طددداف حدددول الشددديء وبددده وعليددده ، دار  املكتدددبو الشدددركة 

 .(1)مداره تواتر  حركاته بعضها يف إثر بعض من غري ثبو  وال استقرار
بعدد  الشديءوأصدلح ، الصَّالح واإلصدالح نقديض الفسداد، و ح  ل  مأخوذ من ص  اإلصالح : 
وأصلح بينهعدا أو ذا  بينهعدا أزال ،الدابة أحسن إليها ف ص ل حت وأصلح  ، فساده أقامه 

ء طلدددب إصدددالحه .الصَّدددالح: االسدددتقامة يالشددد مدددا بينهعدددا مدددن عدددداوة وؤقاق.استصدددلح
 والسالمة من العيب.

الفسدداد  الععددل علددى إزالددة و ، ندداف لاإلتيددان اب: التغيددري إىل األفضددل و اإلصددالح مددوف يددهوعل
يععددل مددو مددن يتددوىل الدددعوة إىل االسددتقامة و : واملصددلح  والدددعوة إىل ا ددري واالسددتقامة.

 إِلْصددددال ح  اِإالَّ  ِإْن ُأرِيدددددُ  :  النددددا  نددددا يددددنفعهم. قددددال تعدددداىل وأييتإزالددددة الفسدددداد علددددى 

                                 
 .303املعجم الوسيط ص 317/ 11د اتج العرو  يف جوامر القامو  1
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ِإل ْيددهِ  تد و كَّْلددتُ  ع ل ْيددهِ  اِبللِّ  ِإالَّ  م دداتد ْوِفيِقيو   م ااْسددت ط ْعتُ   أُنِيددبُ  و 
. واحلركددا  اإلصددالحية: (1)

الدددعوا  الدديت قدددرك قطاعددا  مدددن البشددر إلصدددالح مددا فسدددد ، يف امليددادين االجتعاعيدددة 
 .(2)املختلفة ، انتقاال ابحلياة إىل درجة أرقى يف سلم التطور اإلنساين

: مددأخوذ مددن كلعددة مجدد  والدديت تعددب وددم املتفددرق بعضدده إىل بعددض  االجتعدداعي يف اللغددة
 . (3)وأخالط النا  من قبائل ؤىت

واملراد بدور املرأة يف اإلصالح االجتعاعي: جمعوع األععال واملشداركا  الديت قامدت ومدا 
 ،الددعوة إىل ا دري ، و سدداالفإزالدة و ، ناف زالت تقوم هبا املرأة لتغيري واق  اتجمتع  بععل ال

 .الشريعة اإلسالمية وأحكامهامبادئ تعارض م  دون 

                                 
 .88آلية : د سورة مود ا1
 . مقال د/ حمعد ععارة ط األوىل 159د املوسوعة اإلسالمية العامة وزارة األوقاف املصرية ص : 2
 م .1990طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم املصرية سنة  116د املعجم الوجيز ص 3
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 الفصل األول : رسدددالة املرأة االصالحية ووظيفتها
احلديث عن دور املرأة يف االصالح يدف  للتعرف عن واقعها السابق ولوعلى سبيل 

 االجياز .
 املبحث األول : املرأة يف جمتع  ما قبل اإلسالم :

ق املشاركة االجتعاعية للعرأة ، وجاء اإلسالم وحال املرأة مل تعرف اتجمتععا  القدمية ح
 على حنو يرثي له ، ففي اجلزيرة العربية : كان واقعها مريرًا، ألهنا كانت : 

ِْلدك، 1 د سلعة تُبداع وُتشدرتى ، ُتْكدر ه علدى الدزواج والِبغ داء ، تُدورث وال ت درث ، ُ ل دك وال   
وليس هلدا احلدق يف إبدداء رأي أو بدون إذهنا ،  -إن ملكت–للزوج حق التصرف يف ماهلا 

 املوافقة عليه.
 د اغتاظ اتجمتع  لوالدهتا، وتشداءم منهدا أعدز الندا  إليهدا ،واعتربمدا بليدة جتلدب العدار، 2

ُمددو  ك ِظدديمى يد تد دو ار ىل ِمددن  وْلق ددْوِم ِمدن ُسددوء ددُدُمْم بِد ألُنْدث ىل ظ ددلَّ و ْجُهددُه ُمْسدو ّدا و  م ددا  و ِإذ ا ُبّشدر  أ ح 
ُبّشر  ِبِه أ مُيِْسُكُه ع ل ىل ُموٍن أ ْم ي ُدسُُّه ِفى لتدُّر اِب أ ال  س آء م ا حي ُْكُعدون  

. قدال البغدوي : "  (1)
كان الرجل من العرب إذا ُولد  له بنت وأراد أن يسدتحِيي ها ألبسدها جبدة  مدن صدوف أو 

يقتلهدا تركهدا حدىت إذا صدار  ؤعر وتركها ترعى له اإلبل والغنم يف البادية ، وإذا أراد أن 
سداسية د بنت ست سنوا  د قال ألمها : زيِّنيهدا حدىت أذمدب هبدا إىل أمحائهدا، وقدد حفدر 
هلددا بئددًرا يف الصددحراء، فددهبذا بلدد  هبددا البئددر قددال هلددا : انظددري إىل مددذه البئددر، فيدددفعها مددن 

(2)خلفها يف البئر مث يهيل على رأسها الرتاب حىت يستوي البئر ابألرض " 
  . 

قددال سددعيد بددن جبددري وقتددادة : "كددان املشددركون جيعلددون املددال  حرماهنددا مددن املددرياث: -3
داِل ن صدِيبى ََّّّدا تد در ك   للرجال الكبار وال يورثون النساء واألطفدال ؤديًئا فدأنزل هللا :  لّلّرج 

                                 
 . 59،  58د سورة النحل اآلية : 1
 25ص  5د معامل التنزيل ج 2



 

 
1785 

ِنو وأل قْدر   لِددددل ددداء ن ِصددديبى ََّّّدددا تد دددر ك  وْلول ِنو وأل قْدر بُون  و ِللّنس  لِددددل ثُددددر  ن ِصددديًبا وْلول بُون  ََّّدددا ق دددلَّ ِمْندددُه أ ْو ك 
مَّْفُروًوا

(1). 
ومدذه صدورة مسدتقبحة ، عاندت منهدا املدرأة كثدريًا   ألن إابحة حالئل اآلابء ألبنائهم: -4

زوجة األب تنظر غالبا إىل ابن زوجها أنه ابنها، فكيد  تكدون لده زوجدةل والدنفس السدوية 
فاة األب كدان االبدن األكدرب إذا وود  عباءتده علدى زوجدة والفطرة النقية أتىب مذا، فبعد و 

أبيه ُعرف أن لده رغبدة منهدا فيتزوجهدا ويقعدد منهدا مقعدد أبيده، وحدّرم اإلسدالم مدذا وجعلده 
دل    ِإنَّدُه   نكاحافاسدا، قال تعاىل :  ؤُُكْم ّمن  ولّنس اء ِإالَّ م ا ق ْد س  و ال  ت نِكُحوْا م ا ن ك ح  ءااب 

ًة و م ْقًتا و س اء س ِبيالً ك ان  ف دلِحش  
(2). 

كددان العددرب واليهددود ال يسدداكنون احلددائض يف بيددت واحددد أو حجددرة   احلددائض:مجددر  -5
و ي ْسدددئد ُلون ك  ع ددِن عددن مددذا فنددزل قولدده تعدداىل:  واحدددة أثندداء حيضددها، وسددئل الرسددول 

هددرن وْلع ِحدديِض قُددْل ُمددو  أ ًذى فدداعتزلوا النسدداء يف احملدديض وال تقربددومن حددىت يط
.قددال (3)

قتادة : ) كان أمدل اجلامليدة ال تسداكنهم حدائض يف بيدت وال تدواكلهم يف إانء  فدأنزل هللا 
 .(4)تعاىل يف ذلك، فحّرم فرج ها ما دامت حائًضا، وأحلَّ ما سوى ذلك (

ويف غري اجلزيرة مل خيتل  الوو  كثريا، فقد كانت املدرأة األوربيدة ال حيسدب هلدا حسداب ، 
وبعددض النددا  يبحددث يف ؤددأهنا، مددل مددي إنسددان هلددا نفددس وروح ، أم ال ل  وجدداء اإلسددالم

وإذا كددان هلددا روح مددل مددي روح إنسددانية أم حيوانيددة هن وعلددى فددرض أهنددا روح إنسددانية مددل 
ووددعها االجتعدداعي واإلنسدداين ابلنسددبة للرجددل وودد  الرقيددق، أم ؤدديء أرفدد  مددن الرقيددق، 

لعبددادة ل وانتهددى هبددم املطدداف إىل أهنددا ومددل جيددوز هلددا أن تددتعلم الدددينل مددل تصددح منهددا ا

                                 
 7تفسري سورة النساء اآلية : 455ص 1د تفسري ابن كثري ج 1
 . 22د سورة النساء اآلية : 2
 .222د سورة البقرة اآلية : 3
 . 373ص  4د جام  البيان ج 4
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خملوق وجد  دمة الرجل .فهل جمتع  هبذه الكيفية أو الطريقدة يف التفكدري سديعطي املدرأة 
 .(1) حقا اجتعاعيا، أو أي حق مدين ل ابلطب  ال

رغددم أهنددم كددانوا مددن أرقددى األمددم حضددارة، يقددول أبددو مددزدراة املددرأة  تكانددعنددد اليددوانن :  
: )فلم تكن هلا يف جمتععهم منزلة أو مقام كرمي.  عن حالة املرأة اليواننيةاألعلى املودودي 

ذ  امددددرأة خياليددددة تسددددعى"ابندورا"ينبوع مجيدددد  آالم تددددوكانددددت األسدددداطري اليواننيددددة قددددد ا
 .(2)اإلنسان ومصائبه(

فالسددفة اليددوانن مل ينصددفوا املددرأة ومل يعددزوا جانبهددا ومل يعلددوا مكانتهددا ، ويف الفددرتا  الدديت 
تعتعت فيها نركز اجتعاعي مرموق سواء يف اليوانن أو اإلمرباطورية الرومانية ، مل يكن اس

ذلدك مزيددة للعددرأة كجددنس وإلددا كددان لنسدداء معدددودا  ، بصددفتهن الشخصددية ، أو لنسدداء 
العاصددعة بوصددفهن زينددة اتجمددالس، وأداة مددن أدوا  الددرتف الدديت حيددرص األغنيدداء واملرتفددون 

بًا ، ومل تكن مووعا من مواو  االحرتام احلقيقي كعخلوق إنساين  على إبرازما زموًا وُعج
وجدير أن تكون لده كرامدة بصدرف النظدر عدن الشدهوا  الديت قببده للرجدل،  كرمه هللا 

ودام مذا الوو  طويال حىت جاء  عهود الرق واإلقطاع وتلتها الثورة الصدناعية فبددأ  
أخدرى مدي نزوهلدا ملقارعدة الرجدل يف ميدادين تتنفس ؤيئا قليال ومنيت بعدما نهانة وكارثدة 
 .(3)ال تناسب خلقتها وفطرهتا اليت فطرما هللا عليها

وعند اليهود املرأة إذا حاوت تعد جنسة ، تدنجس البيدت ، وكدل مدا   سُّده مدن طعدام أو   
إنسددان أو حيددوان، وبعضددهم كددان يطردمددا مددن بيتدده   فددهبذا تطهَّددر  عدداد  لبيتهددا ، وكددان 

 هلا خيعة عند اببه ، ويض  أمامها خبزا وماء، وجيعلها فيها حىت تطهر. بعضهم ينصب 
وعندد بعدض النصدارى املدرأة ينبدوع املعاصددي، وأصدل السديئا ، وابب مدن أبدواب جهددنم،  

يقول القديس ترتوليان : " إهنا مدخل الشيطان إىل النفس " ويف القرن ا امس املديالدي 
                                 

م 1992مد / 1413دار الشروق ط احلادية عشرة  106د راج  ؤبها  حول اإلسالم حمعد قطب ، ص 1
. 
 . 12أبو األعلى املودودي، احلجاب، ص  د 2
 بتصرف. 107إلسالم ص د ؤبها  حول ا3
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روح الناجية مدن عدذاب جهدنم عددا مدرمي أم املسديح ، قرر جمع  مالكون أهنا " خلو من ال
 ." 
وبعد دخول أوراب يف املسيحية ظلت ؤعوهبا تشك يف طبيعة املدرأة وتعتربمدا كائندا خمتلفدا   

م ، أن املرأة إنسان خلق  دمة الرجل فحسب ، 586عن الرجل، وقرر الفرنسيون عام 
قانوهندا ظدل يعتدرب املدرأة قاصدرًا ،  ورغم تقدم فرنسا يف عصر النهضة وبعد الثدورة ، إال أن

ونددق قددانون انبليددون أن املددرأة : ليسددت أمددال للتعاقددد دون روددا الوصددي عليهددا إن كانددت 
غددري متزوجددة أو الددزوج إن كانددت متزوجددة ، وأن القاصددرين مددم الصددة ، واتجمنددون واملددرأة 

م 1938عدام وظل قانون انبليون مععوال به يف فرنسا ويف كثدري مدن الددول األوربيدة حدىت 
حني ُعدل واعترب املرأة الفرنسية ذا  ؤخصية قانونية، فيعا عدا بعض القيود على املرأة 
املتزوجة اليت ال تزال حىت اآلن تض  لزوجها يف كثري من املعامال  املاليدة ، وااصدة إذا  

 (.1)كان نظام الزوجية مو نظام توحيد األموال بني الزوجني
س جيدب عليده ا دمدة فحسدب، فهدي ككلدب وقرر أحد اتجمام  الروس   ية : أهنا حيوان جنِ 

 ع ُقور، ُ ن   من الضَِّحك   ألهنا أحبولة ؤيطان . 
وعند اهلنود : كان جيب على كل زوجة ميو  زوجها أن حُيرق جسدما حية علدى جسدد   

ومدي  يف الغابوش إىل عادة أقرب حلياة الوحشابملرأة نزلت اهلند هبذا و زوجها احملروق. د 
ال ، تصددبح قددت وصدداية أبنائهددا إن تركددت وعاؤددت و د  إحدراق األرملددة عنددد مددو  زوجهددا

 حق هلا من التقدير كأم هلم حيرصون عليها وحيرتمون رأيها.
، هددايهددا وأخيأب ةعددافددرض عليهددا ط، و كانددت َّلوكددة ألبيهددا وزوجهددا وولدددما:  يف الصددنيو   

خيتددارون  هدداأملكددان و ، لولدددما تهددا عبعددد وفدداة زوجهددا طا، و لزوجهدداتهددا وبعددد الددزواج طاع
 .الزوج الذي يرغبونه نساعدة مسسار

                                 
سلسلة قضااي إسالمية اتجملس األعلى للشئون اإلسالمية  145،  144د إنسانية احلضارة اإلسالمية ص  1

 . 123العدد 
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قددد قراهنددا علددى زوجهددا هتجددر بيددت أملهددا حكددم تشددريعهم أن املددرأة مددىت عُ : يف اليدداابن و   
وال حيدق هلددا أن تعدود إىل أملهددا مهعددا   ،مجدرًا اتمدداً وتسدعى إىل توثيددق صدالهتا جسددرة زوجهددا

ال حيددق هلددا أي تصددرف كبهيعددة األنعددام ، و اً لزوجهددا كانددت الظددروف ألهنددا أصددبحت ملكدد
 .(1)سواء بسواء

 وخالصة معامل وو  املرأة قبل اإلسالم ما يلي : 
ددد  إنسددانية املددرأة مل تكددن موجددودة، وإن وجددد  مل تكددن موودد  اعتبددار ، فضدداعت كافددة 1

 حقوقها.
 نسانيتها.د مل يكن هلا دور مقرر تسهم به يف تنظيم اتجمتع  بناء على انعدام إ2
د انعدمت املسداواة بينهدا وبدني الرجدل يف األسدرة واتجمتعد ،ومل تتعتد  جي حدق يف مراحدل 3

 حياهتا.
ددد أمدددر  ؤخصدديتها، وأمليتهددا للتصددرف والتعلددك ، فكانددت غالبددا ال  لددك وال تددرث، 4

 وليس هلا حق يف الكسب أو التصرف، فضال عن أي حق من حقوق امللكية. 
 ضارا  والدايان  لعنة   ألهنا أغو  آدم وأخرجته من اجلنة .  د اعتربهتا بعض احل 5

الوود  بسددن ح صدالوا امدذه إنسدانية قدوانني البشدر علدى مددر العصدور، مهعدا حداولكاندت 
إن اإلسدالم قدد أثدر  ) أتثري اإلسالم يف أووداع املدرأة :يقول غوستاف لوبون عن .القوانني

ثددري مددن قوانيننددا األوربيددة، وخددري طريقددة لنقدددر أتثددريًا حسددناً يف رفدد  مقددام املددرأة أكثددر مددن ك
التأثري الدذي أحدثده اإلسدالم يف قسدني حدال املدرأة يف الشدرق، أن نبحدث ععدا كدان عليده 

 .(2)حاهلا قبل القرآن (
 املبحث الثاين : املرأة يف موكب اإلصالح اإلسالمي :

ذا الدددور يف وقددت دور املددرأة كددان وال يددزال مددربزا يف مسددألة اإلصددالح االسددالمي، ظهددر مدد
د  أم سددلعةمضددعت البشددرية املددرأة كددل حقوقهددا أو جلهددا ، ونسددتهل مددذا الدددور  ددديث 

                                 
 ععر روا كحاله.  149ص 1 املرأة يف القدمي واحلديث، جد 1
 .32حسني حمعد يوس ، أمداف األسرة والتيارا  املضادة ص د 2
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در النسداء يف اهلجدرة بشديءل  اي رسدول هللارودي هللا عنهدا د إذ قالدت :  ، ال ن ْسدع   هللا  ذ ك 
ُْم ر بدُُّهْم أ يّنِ ال ُأِويُ  ع ع ل  ع اِمدٍل ِمدنْ  فأنزل هللا  دٍر أ ْو أُنْدث ىف اْست ج اب  هل  بعضدكم ُكْم ِمدْن ذ ك 
 .(1): مي أول ظعينة ق دمت عليناعن أم سلعة  . قال األنصارمن بعض

فأووح مذا احلديث سبب ندزول اآليدة، وأن الرجدل واملدرأة يف التكليد  واألجدر سدواء.   
كانددت إفددادة أن الرجدل واملدرأة مدن معددن واحدد، لدذا   بعضدكم مدن بعدض  ويف قولده :
لدديس جمددرد  وهددفقبددواًل للدددعاء وتوجيهدداً إىل مقومددا  املددنهج اإلهلددي وتكاليفدده  ةاالسددتجاب

ولددديس جمدددرد االجتددداه إىل هللا لتكفدددري  ،التفكدددر والتددددبر. ولددديس جمدددرد ا شدددوع واالرجتددداف
إلددا مددو الععددل اإلجيدداي، الددذي ينشددأ عددن مددذا  ،السدديئا  والنجدداة مددن ا ددزي ومددن النددار

لععل الذي يعتربه اإلسالم عبادة كعبادة التفكر، والتدبر التلقي، وعن مذه االستجابة ، ا
الثعرة الواقعية املرجوة هلذه و والذكر واالستغفار، وا وف من هللا ، والتوجه إليه ابلرجاء. 

فكلهدم سدواء يف  ، العبادة من اجلعي  : ذكراان وإاناًث بال تفرقة انؤئة من اختالف اجلدنس
 .(2)ء يف امليزانوسوا -بعضهم من بعض  -اإلنسانية 

ومددن الظلددم مضددم املددرأة حقهددا وعدددم قبددول ععلهددا وإؤددراكها يف أفعددال ا ددري، لددذا بددرأ   
سددرد وقددائ   اإلسددالم املددرأة مددن اللعنددة الدديت ألصددقها هبددا أتبدداع األداين األخددرى، وهللا 

 خدروج آدم وحدواء مددن اجلندة وعدرب ابملشددرتك اللفظدي ، فاسدتخدم ألدد  االثندني يف قولدده:
عا الشيطان عنها فأخرجهعا َّا كاان فيه فأزهل

(3) . 
قدداال ربنددا ظلعنددا  ومددي الصدديغة الدديت ذكرمددا هللا سددبحانه يف حديثدده عددن طلبهعددا التوبددة   

أنفسددنا وإن مل تغفددر لنددا وترمحنددا لنكددونن مددن ا اسددرين
. وألدد  االثنددني تدددل علددى أن (4)

تعاىل إايما ، ومذه داللة على قعل التوبة كانت من آدم وحواء وأهنعا اتفقا يف سوال هللا 
املرأة املسئولية وسعيها ملرواة هللا تعاىل ، والبعد عن سخطه وعقابده، كالرجدل. وال تفريدق 

                                 
 " 195واآلية من سورة آل ععران رقم  190ص  1تفسري ابن كثري ج د  1
 بتصرف. 548ص  1د يف ظالل القرآن ج 2
 . 36د سورة البقرة اآلية :  3
 . 23د سورة األعراف اآلية : 4
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بني الذكر واألنثى يف ععل ا ري، فأصل خلق البشر نفس واحدة انبثقت من أصل واحد 
 ، قال تعاىل :

   ددا اي ددن خ ل ق ُكددم ِذيالَّدد اتدَُّقددوْار بَُّكمُ  النَّددا ُ  أ يدُّه  ةٍ  ندَّْفددسٍ  مِّ ددا و خ ل ددق   و اِحددد  ه  ددا ِمندْ  و ب ددثَّ  ز ْوج ه 
ُهع ا مها إذا من جنس واحدد يف التكدوين واألصدل، ولديس كعدا  (1) و ِنس اء ك ِثريًا رِج االً  ِمندْ

ادعددت بعددض املددذامب أن : " الشدديطان مددو الددذي خلددق املددرأة ، أو إلدده الشددر مددو الددذي 
. وال تفاوددددل بينهعددددا يف اإلنسددددانية، (2) الددددذي خلددددق الرجددددل "خلقهددددا، وإلدددده ا ددددري مددددو 

 اْلُعْسدددددِلِعني   ِإنَّ  أوا طددددداب التكليفدددددي  ألنددددده جددددداء هلعدددددا معدددددا دون تفضددددديل أوتفرقدددددة. 
 و الصَّدددددداِدق ا ِ  و الصَّدددددداِدِقني   و اْلق انِت ددددددا ِ  و اْلق ددددددانِِتني   و اْلُعْوِمنددددددا ِ  و اْلُعددددددْوِمِنني   و اْلُعْسددددددِلع ا ِ 

 و الصَّدددائِِعني   و اْلُعت ص ددددِّق ا ِ  و اْلُعت ص ددددِِّقني   و اْ  اِؤدددع ا ِ  و اْ  اِؤدددِعني   و الصَّددداِبر ا ِ  رِين  و الصَّدددابِ 
ُدم اللَُّ  أ ع ددَّ  و الدذَّاِكر ا ِ  ك ثِدريًا اللَّ   و الدذَّاِكرِين   و احلْ اِفظ دا ِ  فُدُروج ُهمْ  و احلْ اِفِظني   و الصَّائِع ا ِ   هل 

 . (3)ا ْجًراع ِظيعً و أ   مَّْغِفر ةً 
فاآلية سو  بني الرجال والنساء يف صفا  اإلسالم واإلميان والقنو  والصدق   

والصرب وا شوع والصدقة، والصوم والعفة وذكر هللا تعاىل، كعا سو  بينهعا فيعا أعده 
من املغفرة واألجر الكبري ومنحت تشريعا  اإلسالم املرأة كل صور اإلصالح،  هللا 
تليق هبا وترف  من مكانتها وجعلتها تسهم  ظ وافر يف بناء اتجمتع  إسهاما رائدا، اليت 

فعارست ما ميارسه الرجل من أععال ، اللهم إال ما فرق فيه الشرع بينهعا كهبمامة الرجل 
 بد ْعُضُهمْ  و اْلُعْوِمن ا ُ  و اْلُعْوِمُنون   يف الصالة ، علي سبيل املثال ال احلصر . قال تعايل: 

ُمُرون   بد ْعضٍ  أ ْولِي اء ه ْون   اِبْلع ْعُروفِ  أيْ   الزَّك اة   و يُدْوُتون   الصَّال ة   و يُِقيُعون   اْلُعنك رِ  ع نِ  و يد ندْ
يد ْرمح ُُهمُ  ُأْول دِئك   و ر ُسول هُ  الّل   و يُِطيُعون    . (4) اللُّ  س 

                                 
 .1د سورة النساء اآلية : 1
 9د قضااي املرأة حمعد متويل الشعراوي ص : 2
 .35د سورة األحزاب اآلية : 3
 .71د سورة التوبة اآلية : 4
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ملعروف والنهي عن مذه اآلية م  سابقتها أعطت املرأة حق الدعوة إىل هللا، واألمر اب 
املنكر، وتدريس مدااي  اإلسالم، وأكد القرآن على كرامة املرأة وأهنا حمفوظة  فظ هللا 

ولقد كرمنا بب  لبب آدم ، وتفضيله هلم على سائر املخلوقا   هلا، مكرمة بتكرميه 
 آدم ومحلنامم يف الرب والبحر ورزقنامم من الطيبا  وفضلنامم على كثري َّن خلقنا

 تفضيال
. وبنو آدم رجل وامرأة، نثابة خلية مكونة من عنصر موجب وسالب ال (1)

ُيستغب عن أحدمها ، لذا فهعا سواء يف تكلي  الشرع، والقيام نهعة مذا التكلي  
 وتنفيذه، والتحقق نعىن العبودية ، واالستخالف يف األرض وععارهتا.   

 ا يف اإلسالم : املبحث الثالث : رسددالة املرأة ووظيفته
ليسدت الرسددالة الدديت يريدددما اإلسددالم مددن املددرأة أن ترعددى البيددت وتطهددو الطعددام ، وتنظدد  
األسا  والفراش ، وقافظ على املال ، وتدم الضي  ...إخل. فهذه أععال قد يقوم هبدا 
غريمتدددزوج ، أوعامدددل فنددددق مدددن الفندددادق، لددديس مدددذا الدددذي مدددن أجلددده خلقدددت ، فهدددذه 

 ، أما الرسالة فهي:  األععال : وظيفة
نددس   اجْلِددنَّ  و م اخ ل ْقددتُ د التحقددق نعددىن العبوديددة : قددال تعدداىل:  1 ْعبُددُدونِ  ِإالَّ  و اإْلِ (2 . ) لِيد 

 ر بُّدهُ  ع س دىوجمال العبودية واسد  ، لدذا امد  هللا علدى أزواج رسدوله ، فأرؤددمن بقولده : 
دددرً  أ ْزو اًجدددا يُدْبِدل دددهُ  أ ن ط لَّق ُكدددنَّ  ِإن يدْ دددنُكنَّ  اخ  ئِب دددا ٍ  ق انِت دددا ٍ  مُّْوِمن دددا ٍ  ُمْسدددِلع ا ٍ  مِّ  ع ابِدددد ا ٍ  ات 

 . ومذه اآلية ووحت جمال ا ريية يف صفا  عدة مي : (3) و أ ْبك ارًا ثد يِّب ا ٍ  س اِئح ا ٍ 
مسلعا : ندا تعنيده كلعدة اإلسدالم مدن استسدالم كامدل، وخضدوع اتم ا رب العداملني ،   

 م  الععل الذي توديه، على مدى اإلسالم احلني .  أييت سلوكها متناسبا

                                 
  70د سورة اإلسراء اآلية :  1
 56د سورة الذاراي  اآلية : 2
 5د سورة التحرمي اآلية : 3
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مومندددا  : وتعدددب اسدددتقرار اإلميدددان يف قلبهدددا كاسدددتقرار الشدددم الراوسدددي ، فتتدددذوق لدددذة   
اإلميان وتشهد طعأنينتده ، وتسدلم وجههدا ا ، إميداانً كهبميدان الفضدليا  الداليت ذكدرمن هللا 

 إخل. يف كتابه : مرمي عليها السالم ، وامرأة فرعون ...
قانتددا  : القنددو  معندداه أن تكددون عبادهتددا بددروح حاوددرة ، ال ابجلسددد وحددده ، فتشددعر   

بلذة العبادة والطاعة ، أثنداء طاعتهدا لرهبدا حدني تقدول مدثال " خشد  لدك مسعدي وبصدري ، 
 . (1)وخمي  وعظعي ، وما استقلت به قدمي "

" كدل بددب  ن ا طدأ ، قددال اتئبدا : التوبدة مددن ألدوان رسدالة العبددادة فداملرء ال يسددلم مد  
 ( .  2) آدم خطاء "

واستشددعار املددرأة الندددم علددى الددذنب ، وا ضددوع واالحنندداء ا تعدداىل ابلتوبددة واالسددتغفار   
 ت ذ كَُّرواْ  الشَّْيط انِ  مِّن   ط اِئ ى  م سَُّهمْ  ِإذ ا اتدَّق واْ  الَِّذين   ِإنَّ   جيعلها َّن يصدق فيها قوله 

ُرون  مُّْبصِ  ف هبذ اُمم
 (3). 

   (4) عابدددا  : حسدددب املسدددلعة أن تراجددد  يف مدددذا كتددداابً يتحددددث عدددن العبدددادة احلقدددة  
لتدرك أن العابدة احلقيقية مي اليت ميأل التفكري ابلطاعة كل كياهنا ، فال تنسى حظهدا مدن 
النوافل م  آدائها الفدرائض بشدغ ، فتعديع مد  القدرآن  دب ودوام اتصدال، تنداجى رهبدا 

وجتدددد لدددذة العبدددادة يف الصددديام والقيدددام واالسدددتغفار ودوام الدددذكر لددديال وهندددارًا ،  ابألسدددحار
 صباحا ومساًء.

سائحا : من معداين السدياحة اهلجدرة إىل هللا تعداىل ، مدن دار الكفدر إىل دار اإلسدالم ،   
أو مجدددر ملدددذا  الددددنيا ، فدددال تسدددرف يف ملدددبس وال مطعدددم وال مشدددرب ، وهبدددذا تتدددذكر 

                                 
 " ابب ما يستفتح به يف الصالة.  649" ابب الدعاء يف الليل ، وأبوداود رقم "  1290د رواه مسلم رقم " 1
 أنس . "مسند 12576" ابب التوبة ومسند أمحد رقم "  4241د رواه سنن ابن ماجه رقم " 2
 .201د سورة األعراف اآلية : 3
د يراج  يف مذا كتاب رسالة العبودية البن تيعية ، ملدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني البن 4

 القيم. 



 

 
1793 

وععل املخبتني فتتعىن أن ُتدخل السعادة علدى مدوالء ، وأن تععدل مثدل  جوعة اجلائعني ،
 أولئك. 

عطددد  ، ومل يُ ( أزواجددداً  د )انتصدددبت علدددى أهندددا نعدددو  لددد مدددذه الصدددفا ويالحدددظ أن : "   
ألجل التنصيق على ثبو  مجي  تلك الصدفا  لكدل واحددة   لواو اببعُضها على بعض 

لدواو للتقسديم ، أي تقسديم األزواج إىل مددن مدنهن ولدو عطفدت ابلدواو الحتعددل أن تكدون ا
يثبت هلدن بعدض تلدك الصدفا  دون بعدض ، أال تدرى أنده ملدا أريدد  إفدادة ثبدو  إحددى 

  وأبكدارًا ، فقال " ثيبا   صفتني دون أخرى من النعتني الواقعني بعد ذلك عط  ابلواو
 .(1)"ألن الثّيبا  ال يوصفن جبكار. واألبكار ال يوصفن ابلثّيبا 

املعلددم الثدداين مددن معددامل رسددالة املسددلعة ، تبليدد  رسددالة هللا ددد تبليدد  رسددالة هللا للعدداملني :  2
وقّعل عبء الدعوة، ومي وظيفة املدومنني، وؤدرط  دام اإلميدان ، ذلدك أن هللا تعداىل قدرر 

ِّ  ُحبًّدا أ ؤ ددُّ  آم نُدواْ  و الَّدِذين   يف كتابه أن املومنني أؤد النا  حبا ا تعداىل فقدال :  . (2 )للِّ
:  ومن ال حيس هبذا احلب فليس نومن ، وعلى أقل تقدير ال جيد حالوة اإلميدان قدال 

ثالث من كن فيه وجد حدالوة اإلميدان أن يكدون هللا ورسدوله أحدب إليده َّدا سدوامها وأن " 
 .(3)..."حيب املرء ال حيبه إال ا 

قدم فأندذر  والذين اتبعوه إبحسدان  ووظيفة الرسول 
(4) .  دِبيِلي أ ْدُعدو دِذِه س  قُدْل م 

ِإىل  اللَِّ ع ل ى ب ِصري ٍة أ ان  و م ِن اتدَّبد ع ِب و ُسْبح ان  اللَِّ و م ا أ ان  ِمن  اْلُعْشرِِكني  
(5) . 

اي حمعد، مذه الدعوة اليت أدعدو إليهدا ، والطريقدة الديت  :: قليقول تعاىل ذكره لنبيه   
توحيددد هللا وإخددالص العبددادة لدده دون اآلهلددة واألواثن، واالنتهدداء أان عليهددا مددن الدددعاء إىل 

                                 
 1997 -تونس  -دار سحنون للنشر والتوزي  ،  حمعد الطامر بن عاؤور 361/  28د التحرير والتنوير 1
 .م
 . 165اآلية : د سورة البقرة 2
 " . 6542،  5694، 12د رواه البخاري ابب ما جاء يف حالوة اإلميان  رقم " 3
 .  2،  1د سورة املدثر اآليتان : 4
 .108د سورة يوس  اآلية : 5
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إىل طاعتدده، وتددرك معصدديته سددبيلي، وطددريقيت ودعددويت، أدعددو إىل هللا وحددده ال ؤددريك لدده 
 . (1)(على بصرية بذلك ويقنِي ، ويدعو إليه على بصرية أيًضا من اتبعب وصدقب وآمن ي

أن مددذه سدبيله، أي طريقدده ومسددلكه وسددنته، أن خيددرب النددا :  ففدي اآليددة أمددر للرسدول 
ومدددي الددددعوة إىل ؤدددهادة أن ال إلددده إال هللا وحدددده ال ؤدددريك لددده، يددددعو إىل هللا هبدددا علدددى 

 ب ِصرية من ذلك، ويقني وبرمان، مو وكل من اتبعده، يددعو إىل مدا دعدا إليده رسدول هللا 
(2)على بصرية ويقني وبرمان ؤرعي وعقلي

. 
اتبعدده مددن املددومنني مددن الرجددال والنسدداء ، الدددعوة لدددين هللا ومددن  فسددبيل الرسددول    

فليدع إىل هللا وميار  تبلي  الدعوة ويساندما بكل ما  ،ومن ادعى أنه من أتباع حمعد 
ميلك ، وامتأل  صفحا  التاريخ املشرق جمساء نسوة داعيا  بلغن رسالة هللا للعاملني، 

دداب  ِإىل  جيددة روددي هللا عنهددا : " عددرفن رسددالتهن فقعددن هبددا ، فددأم املددومنني خد أ وَّل ِمددْن أ ج 
دا ِمثْدل أ ْجدر ِمدْن  دال و التدَّو جُّده التَّداّم  فد ل ه  اإِلْسالم و د ع ا ِإل ْيدِه و أ ع دان  ع ل دى ثُدُبوتده اِبلدندَّْفِس و اْلع 

 . (3)"ج اء  بد ْعدم ا ، و ال يُدق دِّر ق ْدر ذ ِلك  ِإال اللَّ 
اي أاب طلحدددة ا،خطبهددا أبدددو طلحددة قبدددل أن يسددلم فقالدددت لدده : وأم ُسددليم رودددي هللا عنه  

قال  لهن، جنرما حبشي بب فالن األرضألست تعلم أن إهلك الذي تعبد خشبة نبتت من 
فهبندك إن أسدلعت مل أرد مندك صدداقا غدريه حدىت  لهن: بلىهن قالت: فال تسدتحي مدن ذلدك

قالددت: اي ، رسددول هللا  اً فددذمب مث جدداء فقددال: أؤددهد أن ال إلدده إال هللا وأن حمعددد .أنظددر 
  .(4)..."أنسهن قم فزوج أاب طلحة

فهددذاموق  يووددح أن أم سددليم جعلددت مهرمددا اإلسددالم ، مدد  قيامهددا نهعددة الدددعوة إىل   
هللا ، وكانت دعوهتا سهلة مقنعة   ألهنا استخدمت الدليل العقلي ، فاقتن  الرجل وؤدعر 

                                 
 بتصرف .291ص  16تفسري الطربي ج د  1
 .422ص  4د تفسري ابن كثري : ج  2
 . 78ص 11فتح الباري البن حجر ج د  3
حديث ، وقال احلاكم 132ص  7، السنن الكربى للبيهقي ج  459ص  3بن أي ؤيبة ج . مصن  ا4

 . صحيح على ؤرط مسلم ، ومل خيرجاه
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يف الدددعوة إىل هللا ، وصددار حوارمددا بتفامددة معبددوده مددن دون هللا ، ومددذه صددورة للحكعددة 
 وموقفها مصدرًا لدعوة ومداية النا . 

 د إصالح اتجمتععا  بتوجيهها إىل الطريق املستقيم :  3
حني تندل  الف  ويشتد هليبها ، هتب رايح التغيري أييت دور املصلحني الذين استشدعروا   

هلدذا اإلصدالح ، فيصدلحون مدا  واجبهم حنو جمتععهم   ألهندم عرفدوا احلقدائق الديت تددفعهم
أفسد النا  ، ومينعدوهنم مدن إمدالك أنفسدهم وغدريمم واألخدذ علدى أيدديهم، وأييت دورمدم 
رغبددة مددنهم يف دفدد  املصددري املهلددك عددن أنفسددهم وعددن النددا  ، كعددا أييت دورمددم يف إقامددة 
السدددددود مددددن قلددددوهبم وأرواحهددددم وجددددوارحهم وكلعدددداهتم ، وأفعدددداهلم أمددددام طوفددددان الغرائددددز 

الشدددهوا  واألمدددواء الددديت أفاودددها إبلددديس وجندددده علدددى اإلنسدددان، ليعنعدددوا هبدددذا اجلهددداد و 
اإلصالحي أنفسهم من الغرق، ويستنقذوا من يكتب هللا له النجاة َّدن أودلهم الشديطان 

 .(1)، وسول هلم ا روج عن السنن اإلهلية وخرق سفينة اتجمتع 
لنهدددي عدددن املنكدددر، أواألععدددال والنسددداء علددديهن واجدددب اإلصدددالح ابألمدددر ابملعدددروف وا  

يف أععددال إصددالح اتجمتعدد  ، دليددل  االجتعاعيددة األخددرى، ومشدداركة النسدداء مدد  النددة 
ععلي على مذا ، فخرجن معه يف الغزو ، يسقني املداء وجيهدزن الطعدام ويضدعدن اجلدراح، 

سدب  غدزوا  تلد  الرجدال يف رحداهلم، وتصدن  هلدم  فأم عطية مثال : غدز  مد  الندة 
 .(2)امالطع
 د التزام التكلي  الرابين هلا :  4
ندددذر عشدددريتك أو  حدددني ندددزل قولددده تعددداىل كلددد  هللا املدددرأة ندددا كلددد  بددده الرجدددل ، ف    

األقربني
"اي بدب عبدد منداف  ه:لدو قرجداال ونسداء، ودعدامم بعشدريته األقدربني  مج   (3)
رسددول هللا اععلددي  اي صددفية ععددةإىل أن قددال: ين ال أغددب عددنكم مددن هللا ؤدديئاً، هباععلددوا فدد

                                 
مد 1411، دار الوفاء ط الرابعة  57د راج  وظيفة املومنني يف التصور اإلسالمي د . حمعد نعيم ايسني ص 1
 م.1990/ 
 تبني مذا فيعا بعد إن ؤاء هللا تعاىل. ، وستأيت لاذج كثرية 1447ص  3رواه مسلم ج  -3
 .  214د سورة الشعراء اآلية :  3
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فهبين ال أغب عنك من هللا ؤيئاً، اي فاطعة بنت حمعدد سدليب مدن مدايل مدا ؤدئت، ال أغدب 
عنك من هللا ؤديئاً، ال أيتيدب الندا  يدوم القيامدة ابألععدال وأتتدوين ابألنسداب مدن بطَّددأ بده 

 . (1)ععله مل يسرع به نسبه"

" فالتشري  اإلسالمي  التكلي  سواء.   ألهنم يف ا طاب و لرجال والنساءخطابه لوجه ف  
كان نبيل الغاية واهلدف حني أعطى املرأة حقوقها من غري  لق هلا أو استغالل ألنوثتها ، 
فقرر هلا كل ما تتم به كرامتها احلقيقية من حيث األملية القانونية واملالية، وحد من نطاق 

تجمتعدد ، ولصدديانة كرامتهددا مددن اختالطهددا ابلرجددال وغشددياهنا اتجمتععددا  ملصددلحة األسددرة وا
االبتدددذال، وأنوثتهدددا مدددن االسدددتغالل، مددد  رعايدددة أن تكدددون حقوقهدددا وأععاهلدددا وسدددلوكياهتا 

 .(2)االجتعاعية واإلصالحية منسجعة م  فطرهتا وطبيعتها"

وخلل اتجمتععا  د غالبا د ينجم من تعطيل دور املرأة كأداة فاعلة، فعندما يضعحل   
ؤى، وتبتعد عن القيام بدورما يستطي  اجلهل م  ا رافة دورما يف اتجمتع  ويتال

والشعوذة والدجل أن يسهعوا بشكل كبري وفاعل يف تدين ووعها ومستواما ثقافيا 
وعلعيا واجتعاعيا واقتصاداي، خاصة إذا وجد  البدع وا رافا  أروا خصبة داخل 

عن واق  حياهتا،  اتجمتععا  اليت ابتعد  عن الدين، أوغيبت أحكام الدين وؤرائعه
أواالنسياق وراء الثقافة االستهالكية الغربية واجلري وراء مستحداث  األفكار 
واملصنوعا  لتظهر املرأة بصورة املتعدنة، ومن مث قويلها يف مصان  األفكارمن كائن 
مكل  يتعت  ابلكرامة اإلنسانية واملومال  الدعوية وخصائق القيام  عل األمانة 

 األرض إىل خملوق مشوه يقوم بوظائ  التعدي على دين هللا وتشريعاته واالستخالف يف
السامية، فضال عن التلفت ميينا ومشاال الستجداء حقوقها عند ثقافا  خمالفة للدين 

 .(3)اإلسالمي

                                 
 " فضل االجتعاع على تالوة القرآن . 4876د صحيح مسلم رقم "  1
 .)بتصرف( موسسة الرسالة 44د د . مصطفى السباعي، املرأة بني الفقه والقانون،ص 2
 .35ربة اإلسالم من داخله، صد راج  د . سارة بنت عبداحملسن بن جلوي آل سعود حما 3
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 د إعداد جيل من الذرية الصاحلة والقادة املصلحني :  5
و الرَُّجُل راع يف أ مله "  ال  حسن تربية األوالد وإعدادمم مهعة الرجل واملرأة .ق 

وقال  (1)... "و ُمو  م ْسُئولى ع ْن ر ِعيَِّتِه و اْلع ْرأ ُة ر اِعي ةى يف بد ْيِت ز ْوِجه ا و م ْسُئول ةى ع ْن ر ِعيَِّته ا 
 ؤوقي : 

 أعدد  ؤعبا طيب األعراق   األم مدرسة إن أعددهتا 
رسالتها أجل فايته من األمراض فحسب، ليست مهعة األم تغذية  اجلسد والععل على وق

وبناء الشخصية، وتنعية العقل، وحفز اهلعم حنو  وأعظم، رسالتها تقوية اإلميانمن ذلك 
ويف التاريخ الكثري من لاذج األمها  الاليت أحسّن تربية أبنائهن ، فاإلمام مالك املعايل، 

وتوجهب ، تعععب وأان صةكانت أمي تلبسب الثياب و  "بن أنس حيكي عن أمه قائاًل : 
قبل ، اي بب ائت جملس ربيعة فتعلم من مسته وأدبه  : إىل ربيعة بن أي عبد الرمحن وتقول

 .(2)أن تتعلم من حديثه وفقهه"
األدب وعرفت أن مذه امرأة عرفت دورما يف احلياة، ورسالتها يف تربية وإعداد اجليل، 

لقد " إمام دار اهلجرة "  عت رجاًل صن  أمة، وال قيعة لعلم بال أدب، فصن قرين العلم
صبغت مذه الكلعة حياة مالك حقيقة ال قوالً، واقًعا ال خيااًل، فغدا مدرسة يف األدب 

وأم اإلمام الشافعي كذلك،  ينهل طالبه من ميئته ومسته، وتقتبس األمة من سريته.
تويف آابؤمم صغارا  والتاريخ مليء جمساء عدد كبري من علعاء األمة املشهورين الذين

 فتعهدتنهم  حىت غدوا علعاء من األعالم املربزين.
 التعكني لدين هللا :  - 6
خا ة التكدالي  ، وبده يتحقدق معدىن االسدتخالف يف األرض ، ألنده رسدالة املسدلم للعدامل   

 اأْل ْرضِ  يف  ت ْخِلف ندَُّهمل ي ْسدد الصَّدداحِل ا ِ  و ع ِعلُددوا ِمددنُكمْ  آم نُددوا الَّددِذين   اللَُّ  و ع ددد   :  قددال تعدداىل

                                 
 "عن ابن ععر. 844رقم "  414ص  3د صحيح البخاري ج 1
أبو ععر يوس  بن عبد هللا بن حمعد بن عبد الرب بن  4/  3 التعهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدد  2

 ة.سة قرطبموس ط ق : مصطفى بن أمحد العلوى و حمعد عبد الكبري البكرىيققعاصم النعري القرطة 
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ُمْ  و ل ُيع كِّن نَّ  قد ْبِلِهمْ  ِمن الَِّذين   اْست ْخل     ك ع ا ُمْ  اْرت ض ى الَِّذي ِديند ُهمُ  هل  ل ندَُّهم هل   بد ْعددِ  مِّن و ل يُدب دِّ
ددْوِفِهمْ  ًئا ِي  ُيْشددرُِكون   ال   يد ْعبُددُدون ِب  أ ْمنًددا خ  دديدْ  اْلف اِسددُقون   ُمددمُ  ْول ئِددك  ف أُ  ذ لِددك   بد ْعددد   ك ف ددر   و م ددن ؤ 

(1). 

وابلتعكددني يكددون الدددين كلدده ا ، وينتشددر نددور اإلسددالم ويعددم اآلفدداق وتعلددو رايددة التوحيددد 
علدى كددل الدرااي  ، ويتحقددق وعدد هللا لعبدداده املددومنني ، وتتحقدق عامليددة مدذا الدددين ، فددال 

للوصددول ملرحلددة  خيلددو بيددت حجددر وال ؤددجر وال وبددر إال وتصددله رسددالة اإلسددالم. والععددل
استخالف هللا للصاحلني من عباده يف األرض ، حيكعون فيها بشريعته ، ويطبقون منهجده 

 ونظامه الذي ارتضاه لعباده ، من أسباب خريية مذه األمة وقيادهتا ورايدهتا.
بقوله  خ بَّاِب ْبِن اأْل ر  ِّ الصحاي اجلليل  ومن صور التعكني ما أخرب به الرسول   

ع اء  ِإىل  ح ْضدر م ْو   ال خي  داُف ِإال اللَّ  و  : "  ا األ ْمر  ح ىتَّ ي ِسدري  الرَّاِكدُب ِمدْن ص دندْ اللَِّ ل ُيِتعَّنَّ م ذ 
 . (2)"  أ ْو الذِّْئب  ع ل ى غ ن ِعِه و ل ِكنَُّكْم ت ْستد ْعِجُلون  

تعثندا لنخدرج مدن ومو املهعة اليت عرب عنهدا ربعدي بدن عدامر لرسدتم قائدد الفدر : " هللا اب  
ؤدداء مددن عبددادة العبدداد إىل عبددادة رب العبدداد ومددن جددور األداين إىل عدددل اإلسددالم ومددن 

، وهبذا لو اقد  مهعة اجلنسني ما كانت منداك  (3)ويق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة "
ورورة إىل أن ينقسم حديث النا  وفكدرمم عدن اجلدنس إىل ندوعني ذكدر ، وأنثدى ، فهعدا 

ة موجودة يف الكون ، كقضية الزمن ، قسعان : ليل وهنار،  الدزمن كجدنس وعداء آية كوني
لألحداث ، وكنوع : للنهار مهعة ، ولليل مهعدة ، إن حاولندا أن نسدوى بدني مهعدة الليدل 

 .(4)ومهعة النهار ، أفسدان نظام الكون

                                 
 . 55نور اآلية : السورة د  1
 ".3343رقم"   444ص  11ج د صحيح البخاري  2
بريواتلطبعة  –دار الكتب العلعية ،  حمعد بن جرير الطربي أبو جعفر 401/  2 اتريخ األمم وامللوك د 3

 ه.1407األوىل ، 
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 قبل اهلجرةالفصل الثاين : مشاركة املرأة يف االصالح اتجمتععي 
ة ودعت بنا  جنسها، ألن مذه األمة أمة دعوة للخري والعددل ، وللكتداب أسلعت املرأ

در   ُكنُتمْ الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وقوله تعاىل :  يدْ  ُأْخرِج دتْ  ُأمَّدةٍ  خ 
أتمددرون ابملعددروف  ِللنَّددا ِ 

عددام للرجددال والنسدداء، ومددو حقيقددة أبطلددت دعدداوى  يددز  (1)
: " النسداء ؤدقائق الرجدال  ألهنعا سواء أمام تكلي  الشرع ، قال الرجل عن املرأة ، 

وأعطدددت مسدددلعة اجليدددل األول لدددوذج التطبيدددق الععلدددي هلدددذا ، فشددداركت يف مسدددرية  (2)"
 اإلصالح على النحو التايل : 

 املبحث األول : املرأة والدعوة إىل هللا : 
اتجمتع  املكدي ، فعنددما أتزم  ؤاركت املرأة جدوار عدة لنصرة اإلسالم واستصالح حال  

وو  املسلعني وويق عليهم قعلت يف سبيل هللا تعداىل كعدا قعدل الرجدل ، وؤداركت يف 
 ععلية االصالح ، واختصت جمور منها : 

 كرم هللا النسداء فكدان أول قلدب خيفدق ابإلسدالم والددعوة إليده ، ومدوازرة : مسلم أول
"  هللا عنهددا ، والدديت قددال عنهددا رسددول هللا ، قلددب أم املددومنني خدجيددة روددي  رسددوله 

آمنت ي إذ كفر النا  وصدقتب إذ كذبب النا  وواستب ناهلا إذ حدرمب الندا  ورزقدب 
 .  (3)هللا أوالدما وحرمب أوالد النا  "

بددن قددال او ، (4)"وأول مددن صدددقت ببعثتدده مطلقددا قددال عنهددا ابددن حجددر : " زوج النددة ،   
ة أول من آمن ابا ورسوله وصدق نا جداء بده فخفد  هللا بدذلك وكانت خدجي: إسحاق 

                                 
 .  110د سورة آل ععران اآلية : 1
 ".105" ابب يف الرجل جيد البلة يف منامه ، والرتمذي يف سننه رقم " 204د رواه أبو داود يف سننه رقم " 2
 .227ص  9د رواه اإلمام أمحد يف مسنده وقال اهليثعي يف اتجمع  إسناده حسن ج 3
مد 1412الطبعة األوىل ،  بريو ، دار اجليل ، الصحابةأمحد بن علي بن حجر العسقالين  اإلصابة يف  ييز د 4
 .علي حمعد البجاوي ققيق :، 



 

 
1800 

عن رسول هللا فكان ال يسع  ؤيئا يكرمه من الرد عليه فريج  إليها إال تثبته وهتون عليه 
 .(1)أمر النا 

مدن  اخائفدكدان غطدوين" و  غطدوين يرج  فواده ويقدول "زملدوين زملدوينرسول هللا جاءما   
 ِإل ْيددك   يُدْلق ددى أ ن تد ْرُجددو و م اُكنددت   يكددن يرجددوه وال يتوقعدده مددذا الشدديء اجلديددد الددذي مل 

رَّبِّك   مِّن ر مْح ةً  ِإالَّ  اْلِكت ابُ 
(2 ) . 

وهللا ال خيزيك  وثبتت فواده وقالت له تلك الكلعا  الناصعة احلكيعة " أخذ  بيدهف  
تعددني علددى هللا أبدددًا إنددك لتصددل الددرحم وقعددل الكددّل وُتكسددب املعدددوم وتقددري الضددي  و 

يه ربده هللا ال ميكن أن خيز يف سنن   عرفت بفطرهتا واثقب فكرما أنهف .(3)نوائب الدمر"
ذمبدت معده البدن ععهدا ورقدة ، و ال ميكن أن يكون ؤيطاانً فلعاذا تداف آه الذي ر وأن ، 

صو  اإلسالم الذي كدان دور املرأة و بن نوفل الذي زاده طعأنينة ويقينًا على يقني، مذا 
 . د م  حمع

  :تبلي  الدعوة يف صفوف النساء 
مل تقتصر مهعة التبلي  على الرجال ، وكان مناك لاذج مشرقة ومشدرفة للعسدلعا  يف   

 ميدان التبلي ، ومن موالء النسوة :
أم ؤريك د روي هللا عنها د: قامت ابلددعوة يف أوسداط نسداء مكدة ، رغدم حماربدة قدريع   

إلسدددالم اوقددد  يف قلدددب أم ؤدددريك  قدددال: بدددن عبدددا  الددددعوة واملدددومنني هبدددا ، فعدددن ا
مث جعلددت تدددخل علددى نسدداء ، وكانددت قددت أي العكددر الدوسددي، فأسددلعت ومددي نكددة 

، فأخددذوما، حددىت ظهددر أمرمددا ألمددل مكددة ، قددريع سددرا فتدددعومن وتددرغبهن يف اإلسددالم 
ري قالددت فحعلددوين علددى بعدد، لدديهم إلددوال قومددك لفعلنددا بددك وفعلنددا لكنددا سددنردك : وقددالوا 

وكدانوا إذا نزلدوا مندزال أوثقدوين ، مث تركوين ثالاث ال يطععوين وال يسقوين ، ليس قيت ؤيء 
                                 

 .بريو مد ، 1411 ط دار اجليل،  ققيق طه عبد الرءوف سعد  77/ 2 السرية النبوية البن مشامد  1
 .86د سورة القصق اآلية : 2
ي دار احلديث مصر ، حمعد فواد عبد الباق 48/ 1 ا اتفق عليه الشيخاناللولو واملرجان فيعد متفق عليه 3

 عن أم املومنني عائشة.
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فبينددامم قددد نزلددوا ، وحبسددوين عددن الطعددام والشددراب ، واسددتظلوا مددم منهددا ، يف الشددعس
فهبذا مو دلو من ماء ، إذا أان بربد ؤيء على صدري فتناولته ، منزال وأوثقوين يف الشعس

، مث رفدد  مث عدداد ، فرفدد  مث عدداد فتناولتدده فشددربت مندده ، مث نددزع مددب، يال فشددربت مندده قلدد
علددى جسدددي  همث أفضددت سددائر ، مث تركددت فشددربت حددىت رويددت ، فتناولتدده مث رفدد  مددراراً 

احنللدددت : فقدددالوا يل ، ورأوين حسدددنة اهليئدددة ، فلعدددا اسدددتيقظوا إذا مدددم جثدددر املددداء ، وثيددداي 
: قدالوا، ولكنه كان مدن األمدر كدذا وكدذا ، وهللا ال : قلت ل فأخذ  سقاءان فشربت منه 

، فلعدا نظدروا إىل أسدقيتهم وجددوما كعدا تركومدا ، صادقة لدينك خري من ديننا  لئن كنت
 . (1)ذلك عندفأسلعوا 

والشامد: أهنا آمنت وقامدت بتبليد  الددعوة ، فددخلت علدى نسداء قدريع تددعومن إىل   
ب الكثدددري، ولصدددقها مددد  هللا انتهدددى األمدددر هللا ورسددوله ، وقعلدددت يف سدددبيل ذلددك العدددذا

 إبسالم قومها.
وموقدد  آخددر : امددرأة عددذبتها سدديدهتا، وعلددى الددرغم مددن مددذا تدددمها مددي وابنتهددا، بعددد 

كانتددا حريتهعددا طععددا يف إسددالمها وبيدداان ألثددر اإلسددالم يف نفددو  أتباعدده ، فالنهديددة وابنتهددا  
وقد بعثتهعا سيدهتعا تطحندان ، يق أبو بكر الصدفعر هبعا ، المرأة من بب عبد الدار

، حددال: قالدت، حددال اي أم فدالن: فقددال أبدو بكدر، وهللا ال أعتقكعدا أبددا: ومدي تقددول ، هلدا
قدد أخدذهتعا ومهددا : قدال، بكدذا وكدذا: قالددت لفدبكم مهدا: قدال، أندت أفسددهتعا فأعتقهعدا

أو ذاك : قدال ل يهداأو نفرغ منه اي أاب بكدر مث ندرده عل: قالتا، أرجعا إليها طحينها، حراتن
 . (2)إن ؤئتعا

.مدددذه السددديدة مل تكددد  عدددن (3)ويف روايدددة أهندددا قالدددت ألي بكدددر: " ال حدددىت أععلددده هلدددا "  
تعذيبهعا بعد، وما زالتا املرأاتن تشعران جمل العذاب واإلمانة، لكنهعا استشعرات املسئولية 

                                 
 . 54،  53ص  2صفة الصفوة ج د 1
 . 120ص  1د فضائل الصحابة ج 2
 . بريو  –دار صادر .  255/  8 الطبقا  الكربى د 3
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لُسدددخرة يف الععدددل، الدعويدددة لتبليددد  مدددذا الددددين ونشدددره ، فنسددديتا اإليدددذاء والتعدددذيب وا
 وأوحى ما يشغل ابهلعا دعوة مذه السيدة ، هبذا املوق  الععلي.

 : التعرض للتعذيب والثبا  على احلق 
سنة دعوا  اإلصالح أن يوذى أصحاهبا ويضطهدوا، وأن يقد  جهدل الندا  بددعوهتم   

ذبوا يف سدبيل عقبة أمامهم ، تلك سنة هللا تعاىل، ومل تعرف اجلزيدرة العربيدة قومدا أوذوا وعد
، وعدددذب النسددداء ، وكدددان هلدددن حدددظ وافدددر مدددن اجلهددداد  هللا مثدددل أصدددحاب رسدددول هللا 

 التبليغي د قعل اإليذاء من أجل تبلي  دعوة هللا د  ومنهن على سبيل املثال : 
هللا سددبيل يف  اأحددد السددبعة الددذين عددذبو ،  و  والة أي بكددر الصددديق د  زنددرية : مدد 1

فقدال  ،فلعا أسلعت ععيدت، وكانت موالة لبب عبد الدار ، هم فاؤرتامم أبو بكر وأعتق
 . (1)فرد هللا عليها بصرما، املشركون أععتها الال  والعزى لكفرما ابلال  والعزى : 
عددن مشددام بددن عددروة عددن أبيدده أن أاب بكددر ت وأوذيددت يف هللا كثددريًا، عددذبددد أم ُعبيددددس: 2

، ةري وزنددد، وعدددامر بدددن فهدددرية ، بدددالل :  عتدددق َّدددن كدددان يعدددذب يف هللا سدددبعة أالصدددديق 
 .(2)وأم عبيس، والنهدية وابنتها ، وجارية ابنا املومل 

مه يعدذهبا لريدمدا عدن سدالاقبدل  كدان ععدر بدن ا طدابد جارية بنت ععرو بن مومدددل :   3
كددذلك يفعددل :  فتقددول، وهللا مددا أدعددك إال سددآمة : ويقددول ، فددرت يدددعها هبذا فدد، اإلسددالم
لى ععددر هبددذا ، دليددل الثبددا  علددى احلددق والثقددة يف املددنهج وصددحة . وردمدداع(3)بددكبددك ر 

الطريق، ودليل أن قوة اإلميان أعلى وأقوى من سياط التعذيب، فنور احلق يف القلب مد  
 حالوة التوحيد أنستها مرارة التعذيب.

: أول ؤهيد يف اإلسالم  

                                 
 .  664ص  7، اإلصابة ج  1849ص  4د االستيعاب ج 1
 . 257ص  8ج د راج  اإلصابة 2
 . 256ص  8د الطبقا  ج 3
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إبسدالم امدرأة، يصدب اؤتد ايذاء املشركني للعسلعني ، وويقواعليهم وحني كان يُعرف   
عليها جام العذاب ، ومن املعذاب  يف سبيل هللا ، اتجمامدا  الصابرا  مسية بنت خياط 

ومددي أم ، مددوالة أي حذيفددة بددن املغددرية ، سدداب  سددبعة أسددلعوا يقددول عنهددا ابددن اجلددوزي : 
لرتج  عن دينها فلم  وكانت َّن يعذب يف هللا ، أسلعت نكة قدميا ، ععار بن ايسر 

فهدي أول ، فعاتت وكانت عجوزا كبرية ، بلها فعر هبا يوما أبو جهل فطعنها يف قُ ،  علتف
أول ؤدهيد كدان يف اإلسدالم استشدهد أم : عن جمامد قال ، و ؤهيد يف اإلسالم رمحها هللا 

 .(1)ععار
 : حفظ سر الدعوة 
ية دواعي الععل اإلصالحي أن تكون له أسرار ، خاصدة يف مهدده ، وكدل دعدوة اصدالح  

انؤئة البد هلدا مدن فدرتة سدرية  در هبدا حدىت يدتم أتسيسدها وبنداء قواعددما و اسدك لبناهتدا ، 
ومذه بطبيعة احلال قتاج حلفظ سرما حىت يشتد عودما وتقوى ، وحف ظ سدر اإلسدالم يف 
مهددده وسددر مددذه الدددعوة، نسدداء فضددليا  مددن ذوي اهلعددم العاليددة والعددزائم الواثبددة ذكرتنددا 

 بقول الشاعر : 
 لفضدلت النسدداء علدى الرجال فلو كان النساء كعددثل مذي
 عيدب وال التذكددري فخر للهالل فعددا التأنيث السددم الشددعس

 ومن ؤوامد استكتام املرأة وحفظها لسر الدعوة ما يلي : 
وإىل  خطيبدا ، فددعا إىل هللا  أبدو بكدرد أم مجيل بنت ا طاب رودي هللا عنهدا: قدام 

ويف هنايدة املوقد  كعدا حكدت كتدب ، ودراب ؤدديداُ  هودربو يده و ار املشدركون علرسوله ، فث
جعدل يقدول: مدا فعدل رسدول أمده خلت بده فلعا تكلم آخر النهار،  بكر  أابالسرية أن 

ل قالدددت: وهللا مدددا يل علدددم بصددداحبك ، قدددال: فددداذمة إىل أم مجيدددل بندددت ا طددداب هللا 
لت : إن أاب بكر يسألك عن حمعد بن فسليها عنه ، فخرجت حىت جاء  أم مجيل ، فقا

عبد هللا ، قالت : مدا أعدرف أاب بكدر وال حمعدد بدن عبدد هللا ، وإن قبدني أن أمضدي معدك 

                                 
 . 60،  59ص  2د صفة الصفوة ج 1
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ضدربت فإىل ابنك فعلت ، قالت: نعم، فعضت معها حىت وجد  أاب بكدر صدريعا دنفدا، 
ر، وإين أم مجيل وأعلنت ابلصياح ، وقالت: وهللا إن قوما انلوا منك مذا ألمل فسق وكف

ل قالت : مذه أمك تسع  ، قال ألرجو أن ينتقم هللا لك ، قال : فعا فعل رسول هللا 
: فال عني عليك منها ، قالت : سامل صحيح ، قال: فأين مو ل قالدت : يف دار األرقدم، 

، فأمهلتددا قددال : فددهبن ا علددي أال أذوق طعامددا ، أو أؤددرب ؤددرااب حددىت آيت رسددول هللا 
ا حددىت أدخلتدداه علددى عددلرجددل ، وسددكن النددا  ، خرجتددا بدده يتكدد  عليهحددىت إذا مدددأ  ا

 النة 
(1). 

نسيبة بنت كعب األنصارية : برز امسها يف حفظ سر الدعوة ، يوم العقبة الكربى ، فقد  
قددال: خرجندا يف حجدداج قومندا مددن  ؤداركت فيهدا رغددم سدريتها. فعددن كعدب بدن مالددك 

العقبددة مددن  إىل احلددج، وواعدددان رسددول هللا  املشددركني وقددد صددلينا وفقهنددا... مث خرجنددا
أوسط أايم التشريق... وكنا نكتم من معنا من املشركني أمران، فنعنا تلك الليلة م  قومندا 
يف رحالنا، حىت إذا مضدى ثلدث الليدل خرجندا مدن رحالندا مليعداد رسدول هللا، نتسدلل تسدلل 

ثالثدة وسدبعون رجداًل ومعندا القطا مستخفني، حىت اجتععندا يف الشدعب عندد العقبدة، وحندن 
امددرأاتن مددن نسددائنا، ُنسدديبة بنددت كعددب، وأمسدداء بنددت ععددرو، فاجتععنددا يف الشددعب ننتظددر 

 حىت جاءان ومعه العبا  بن عبد املطلب. رسول هللا 
تسددللوا حددىت ال يعلددم هبدم أحددد. و ددت يف ظددروف  مدذه بيعددة كانددت سددرية ، فالصدحابة 
خطددريًا وجريئًددا لقددوى الشددرك يف ذلددك الوقددت  ولددذلك  غايددة الصددعوبة، وكانددت  ثددل قدددايًّ 

 كان التخطيط النبوي لنجاحها يف غاية اإلحكام والدقة على النحو التايل:
سددرية احلركددة واالنتقددال جلعاعددة املبددايعني، حددىت ال ينكشدد  األمددر، فقددد كددان وفددد املبايعددة 

ة، َّددا جيعددل حركددة املسددلم سددبعني رجددال وامددرأتني، مددن بددني وفددد يثددري قوامدده حنددو  سددعائ
مددوالء السددبعني صددعبة، وانتقدداهلم أمددًرا غددري ميسددور، وقددد قدددد موعددد اللقدداء يف اثين أايم 
التشريق بعد ثلث الليل، حيث الندوم قدد ودرب أعدني القدوم، وحيدث قدد مددأ  الّرِْجدل،  
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كعا مت قديد املكان يف الشعب األمين، بعيدا عن عني من قد يستيقظ مدن الندوم حلاجدة. 
روج املدددددنظم جلعاعدددددة املبدددددايعني إىل موعدددددد ومكدددددان االجتعددددداع، فخرجدددددوا يتسدددددللون وا ددددد

حدددىت املدددرأاتن ابيعتدددا بيعدددة احلدددرب، وصددددقتا  مسدددتخفني. فلدددم يتخلددد  أحدددد يف بيعتددده 
عهدددمها، فأمددا نسدديبة بنددت كعددب فسددقطت يف أحددد، وقددد أصدداهبا اثنددا عشددر جرًحددا، منهددا 

اليعامدة ، وأمدا املدرأة الثانيدة فأمسداء ابندة جراح ععيقة كعا ؤهد  بيعة الرووان ، ومعركدة 
 (. 1)ععرو من بب سليعة قيل: مي والدة معاذ بن جبل، وقيل: ابنة ععة معاذ بن جبل

  : مناصرة الدعوة ابملسامها  املالية 
أبددرز لددوذج هلددذا يف تلددك الفددرتة ، أم املددومنني خدجيددة بنددت خويلددد روددي هللا عنهددا ، يف   

عوة للعال مل تبخل ناهلا سخرته يف خدمدة الددعوة مندذ أول يدوم ، وقت احتاجت فيه الد
يهدا عل وأثىن ، حدىت مددحها وووعت مجي  ما  لك قدت تصدرف صداحب الددعوة 

ال يكدداد  قالددت كددان رسددول هللا روددي هللا عنهددا: عائشددة ، فعددن مددا مل يددثن علددى غريمددا 
ا يومدا مدن األايم فأخدذتب خيرج من البيت حىت يذكر خدجيدة فيحسدن الثنداء عليهدا فدذكرم

ال وهللا ما : فغضب مث قال  ،مل كانت إال عجوزا قد أبدلك هللا خريا منها: الغرية فقلت
وواسدتب ناهلدا إذ ، أبدلب هللا خريا منها آمندت إذ كفدر الندا  وصددقتب إذ كدذبب الندا  

 .(2)"حرمب النا 
 املبحث الثاين : املرأة واهلجرة يف سبيل هللا :

هت النسوة يف مكة ؤدائد وحمن أظهر  معدهنن الطامر وصربمن العريق، ووربن واج
مثال رائعا يف الشجاعة واإلقدام للحفاظ على الدين ، والسري ابلدعوة قدما ، حىت 
 ؤاركت يف اهلجرا  كلها ، متحعلة مشقة السفر وعناء الطريق وأمل الغربة ، ومن ذلك : 

  للحبشة : أوال : املشاركة يف اهلجرة األوىل
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م ، كدان الفدوج  614يف ؤهر رجب من السدنة ا امسدة للبعثدة احملعديدة ، املوافدق سدنة   
الدذين مداجروا إىل احلبشدة مكدوان مدن عشدرة رجدال إىل  األول من أصحاب رسدول هللا 

 اثب عشر رجال ، و س نسوة من :  
 . ، زوجة عثعان بن عفان  د رقية بنت رسول هللا  1  
 هلة بنت سهيل بن ععرو ، زوجة أي حذيفة بن عتبة. د س 2  
د أم سلعة مند بنت أي أمية ، زوجة عبدد هللا بدن عبدد األسدد املخزومدي ) أبدو سدلعة  3  
 .) 
 د ليلى بنت أي حثعة ، زوجة عامر بن ربيعة .  4
 د أم كلثوم بنت ُسهيل ، أخت أي جندل ، زوجة أي سربة بن أي رمم.  5 

ع د مينداء إبريددرتاي حاليددا امسده ميندداء ابودد  د يف طدريقهم إىل مقددر النجاؤددي يف ونزلدوا مصددو 
مكان ُيسعى " رأ  مدر " ومي حمرفة من رأ  املدن " ألن الصحابة ملا نزلوا من البحدر 

 .(1)قابلتهم مذه املدينة فقالوا : مذه رأ  املدن
 اثنيا: املشاركة يف اهلجرة الثانية للحبشة: 

ي أمث خرج جعفر بدن : سحاقإقال ابن لسادسة للبعثة ومطل  السابعة ، أواخر السنة ا  
مددنهم مددن خددرج ، وتتدداب  املسددلعون حددىت اجتععددوا جرض احلبشددة فكددانوا هبددا، طالددب 

، والنسدوة الداليت مداجرن مد  أزواجهدن منهم من خرج بنفسه ال أمل له معده ، و جمله معه
 من : 

 . ي طالبأعفر بن جزوجة أمساء بنت ععيس بن النععان د  1
 . عثعان بن عفانزوجة  رقية ابنة رسول هللا د  2
 .  ميةأععرو بن سعيد بن العاص بن زوجة مية أفاطعة بنت صفوان بن د  3
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، مقال مساحة الشيخ األمني عثعان األمني ، مفيت آريرتاي.،  948للعجلس األعلى للشئون اإلسالمية ص : 
وذكر الشيخ أن يف مديرية سراي منطقة قنافنا يف أريرتاي يوجد حمل يقال دفن فيه سقط للسيدة رقية بنت 
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 .ويقال مهينة بنت خل ، أمينة بنت خل  بن أسعد بن عامر بن بياوة د  4
بدددن  عبيدددد هللا، زوجدددة أم حبيبدددة بندددت أي سدددفيان بدددن حدددرب بدددن أميدددة  د  5

 .)*(جحع
 .قيس بن عبد هللا ، زوجة ي سفيان بن حرب أبركة بنت يسار موالة د  6
جهددم بددن قدديس بددن عبددد ، زوجددة م حرملددة بنددت عبددد األسددود بددن جذميددة د أ 7

 .ؤرحبيل
 .املطلب بن أزمر بن عبد عوف، زوجة رملة بنت أي عوف د  8
خالد بن صخر بن احلارث بن ، زوجة ريطة بنت احلارث بن جبلة بن عامر  د 9

 .عامر
سدلعة بدن عبدد يأبد أم املدومنني فيعدا بعدد د زوجدة م سدلعة بندت أي أميدة د أ 10

 .األسد بن
حاطب بدن احلدارث بدن ، زوجة فاطعة بنت اتجملل بن عبدهللا بن أي قيس د  11

 .مععر
 .حطاب بن احلارث، زوجة فكيهة بنت يسار د  12
 .يب ابن ومب بن حذافة بن مجحسفيان بن مععر بن حب، زوجة  حسنةد  13
 .عامر بن ربيعة حلي  آلل ا طاب، زوجة ي حثعة بن غامن أليلى بنت د  14
 .ي رمم أسربة بن  أىب، زوجة أم كلثوم بنت سهيل بن ععروبن عبد مشسد  15
سددليط بددن ، د أم املددومنني فيعددا بعددد د زوجددة سددودة بنددت زمعددة بددن قدديس د  16

 .ععرو
مالدك بدن زمعدة بدن ، زوجدة دي بن وقدان ابدن عبدد مشدسععرة بنت السعد  17

 .(1)قيس

                                 
 ارتد عن اإلسالم مذا الرجل وتزوج رسول هللا ابمرأته ، وصار  بذلك أما للعومنني.  )*(
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وعدددد النسدداء يف مددذه اهلجددرة ويف تلددك الفددرتة يددوحي بفاعليددة دور املددرأة ومشدداركتها فيعددا 
 يصلح البشرية.

 اثلثا : اهلجرة للعدينة املنورة وأدوار املرأة فيها : 
بددور فاعدل يف بنداء اتجمتعد   ماجر  املدرأة مدن مكدة املكرمدة إىل املديندة املندورة ، فأسدهت

املسلم اجلديد، وكان هلا مشاركا  يف أحداث اهلجرة ووقائعهدا وقامدت جدوار كثدرية فيهدا 
 ، تدل على استعدادا  فطرية ، وقدرا  ومسا  ؤخصية ونفسية ...إخل. ومنها : 

 : "حضور االجتعاعا  املهعة " بيعة العقبة الكربى 
ىت اجتععندا ... حدهلا ىت واعدان رسول هللا الالليلة  عن كعب بن مالك قال: " وكانت 

.والروايدة (1)..."وحنن ثالثة وسبعون رجال ومعنا امرأاتن من نسائنا ، يف الشعب مث العقبة 
ذكر  مشاركة املرأتني يف البيعة وحضورمها ، ومذا دليل على أن للعدرأة احلدق يف حضدور 

ن ؤأنه أن يوخذ فيده قدرار يعدود نفعده علدى االجتعاعا  املهعة اليت تق الدعوة ، وما م
اتجمتعدد  يف مجيدد  فرتاتدده العصدديبة وغريمددا ، ولدديس مندداك مددا ميندد  مددن إبددداء رأيهددا يف مددذا 
املوطن لو كان هلا رأي ، وإذا حضر  ووافقت على مدا اتفدق عليده احلضدور ، ومدا مت مدن 

 مداوال  وتبعه من قرارا  ، يعد رأاي ومشاركة إجيابية. 
 اهلجرة ومساعدة الرسول  حفظ سر : وصاحبه 
مل  يف مساء اهلجرة دور عظيم ألم املومنني عائشة وأختها أمساء ذا  النطاقني رودي هللا   

 .وصاحبه ومها يف الغار ابملاء والغذاء عنهعا ، حيثسامهتا يف  وين الرسول 
ال  ل هللا كدددان رسدددو رودددي هللا عنهدددا :  عائشدددة املوقددد  األول تقدددول عنددده أم املدددومنني   

حدىت إذا كدان اليدوم ، كدرة وإمدا عشدية إما بُ ، خيطئه أحد طريف النهار أن أييت بيت أي بكر
أاتان رسول هللا ، الذي أذن هللا فيه لرسوله ابهلجرة وا روج من مكة من بني ظهراين قومه 

  مددا جدداء رسددول هللا: قددال ، فلعددا رآه أبددو بكددر ، ابهلدداجرة يف سدداعة كددان ال أييت فيهددا  
  ولديس ، فلعا دخل أتخر أبو بكدر عدن سدريره : قالت ، مذه الساعة إال ألمر حدث
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أخددرج عددب مددن :  فقددال رسددول هللا ، أي بكددر إال أان وأخدديت أمسدداء بنددت أي بكددر عنددد 
قد إن هللا : قال ، وما ذاك فداك أي وأمي ، اي نة هللا إلا مها ابنتاي : قال ، عندك 

ابح ابلسر أمام عائشة وأمساء ،  ... ، والشامد أن رسول هللا اهلجرة أذن يل اب روج و 
 فحفظتاه ومل يتسرب خارج البيت ، وكان هلعا بعد ذلك دور يف اهلجرة وأحداثها .

نددا د إذا أمسددت د كانددت أمسدداء أتتيهعددا مددن الطعددام املوقدد  الثدداين : ملددا وصددال الغددار    
. وقعلددت أمسدداء (1)..ثددالاث ومعدده أبددو بكددر يف الغددار  فأقددام رسددول هللا ، يصددلحهعا 

أاتان  اإليذاء ومل تبح جي ؤيء تعرفه، فعنها قالت : " وملا خفدي عليندا أمدر رسدول هللا 
نفددر مددن قددريع فدديهم أبددو جهددل بددن مشددام، فخرجددت إلدديهم، فقددال : أيددن أبددوكل فقلددت : 

وجهدي لطعدة خدرج وهللا ال أدري أين أي ، فرف  أبو جهل يده وكان فاحشدا خبيثدا فلطدم 
 . (2)منها قرطي ، مث انصرفوا "

، من مكة إىل املدينة ومعه أبو بكر ملا توجه رسول هللا وموق  اثلث هلا تقول فيه :   
، فدأاتين جددي أبدو قحافدة، درمدم آالفأو سدتة  آالفمحل أبوبكر معه مجي  مالده  سدة 

كدال اي أبدت : فقلدت، ه إن مذا وهللا قد فجعكم  ناله م  نفسد: فقال، وقد ذمب بصره
وكدان أبدو بكدر جيعدل ، فععد  إىل أحجار فجعلتهن يف كوة البيت، قد ترك لنا خريا كثرياً 

، مث جئت فأخذ  بيده فووعتها على الثوب ، أمواله فيها وغطيت على األحجار بثوب
 .(3)ووهللا ما ترك قليال وال كثريا: قالت ، أما إذا ترك مذا فنعم : فقال 

 مذا املوق  هلذه الشخصدية رودي هللا عنهدا سدرعة البديهدة وقدوة احلاودرة ، ويتجلى يف  
فقد سكن قلب جدما الضرير، ابألحجار اليت كومتها فلم يتكلم يف حق ابنه وال صاحبه 

كقدوهلم   أو من اإلسالم ونبيه  ، ومل ترتك للعشركني مدخال ينالون فيه من الصديق 
اء يددرتك بناتدده دون مددال هلددن ، ودون ودون ... إخل مددثال : انظددروا مددن حددرر العبيددد واإلمدد
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.ويتبني منه أيضا مدى حسن تربية الصديق ألوالده فقد ورثهم إميانيداً ويقينداً وثقدة ال حدد 
هلددا ، وغددر  فدديهم مهددة تتعلددق نعددايل األمددور، وال تلتفددت لسفسددافها فكددان مثدداال حيتددذى 

 لها.للبيت الذي يومن برسالته ويععل لدعوته ويتحعل من أج
وكانت ذا  عقلية قسن التصرف والتخلق من املواق  الصعبة ، ترج من األزمدا  ، 
وجتتدداز العقبددا  واملشدداق الدديت تواجههددا مدد  عددزة الددنفس ، فالسددائل جدددما لكنهددا مل تددربه 
 دداهلم ، ومل تكثددر مددن العويددل والضددجيج والصددياح والشددكوى ، ويف مذاداللددة علددى قددوة 

 يفية التعامل م  املواق  احلرجة.اإلرادة وحسن اإلدارة وك
 اهلجرة إىل املدينة : من املهاجرا  إىل املدينة مجلة من النسوة منهن : 

 د ليلى بنت أي خيثعة ، زوجة عامر بن ربيعة ، أول ظعينة قدمت املدينة . 1
 د أم املومنني زينب بنت جحع روي هللا عنها ، ومل تكن تزوجت بعد . 2
ع ، أخت أم املومنني زينب ، وكانت زوجة لعبد الرمحن بن د أم حبيب بنت جح 3
 عوف 
 د جذامة بنت جندل ، زوجة أنيس بن قتادة " ؤهد بدرا ، واستشهد جحد " . 4
د أم قديس بندت حمصدن، " أميدة بندت حمصدن" أخدت الصدحاي اجلليدل ُعكاؤدة بدن  5
 حمصن.
 د أم حبيب بنت مثامة.  6
 د آمنة بنت رقيع . 7
 نت  يم.د سخربة ب 8
 ، وأخت أم املومنني زينب. د محنة بنت جحع ، زوجة مصعب بن ععري  9

د أم املومنني أم سلعة ، ومذه مجرهتا الثانية ، فقد سبقت مجرهتدا مدن قبدل إىل  10
 احلبشة .  
ووصدل إىل املديندة واسدتقر فيهدا ،  د البيدت النبدوي : فبعددما مداجر الرسدول  11

واله ، وأعطامهددا بعددريين و سددعائة درمددم ليأتيدداه جمددل بيتدده ، بعددث زيدددا ومعدده أاب رافدد  مدد
فقدما عليه بفاطعة وأم كلثوم ابنتيه، وسوده بنت زمعة زوجه، وأسامة بن زيد، وأمه بركة، 
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املكناة جم أميدن، وخدرج معهعدا عبدد هللا بدن أي بكدر بعيدال أي بكدر فديهم عائشدة وأمسداء، 
أمددا رقيددة فقددد مدداجر  مدد  زوجهددا .  ة بددن النععددانفقدددموا املدينددة فددأنزهلم يف بيددت حارثدد

 .(1)عثعان بن عفان
ومكدددذا يدددربز دور املدددرأة يف إقامدددة دولدددة اإلسدددالم ،نشددداركتها يف اهلجدددرة بسدددرية اتمدددة 
وا روج من مكة ،علي ما فيها من مشقة وتعب ، ومفارقة األمدل والبلدد ، ؤداركت حدني 

ملتكامدل ، وإعدداد اجليدل الدذي يقدي دولدة ؤعر  جمهية تواجدما إلقامة اتجمتع  الفاول ا
 اإلسالم خطر األعداء ، وينشر دين هللا يف العاملني .

 دور املرأة يف جمتع  املدينة :  الفصل الثالث
ال يعيع اإلنسان معزوال عن جمتععه الرجل واملرأة يف ذلك سواء، والربط االجتعاعي قدد 

جدد متنفسددا ووسددائل هلددم ، مددذا حددق ال خيدق األفددراد وحدددمم، بددل يلددزم احلكومددا  أن تو 
الرعية على الراعي، وأن تقوم الدولة بتوفري موسسدا  للخددما  االجتعاعيدة وتشدجيعها 
، انطالقددا مددن مشوليددة االسددالم ومسدداواته يف احلقددوق والواجبددا  بددني ركددب اتجمتعدد  الددذكر 

 واألنثى ومذا ما مت.
 : املبحث األول : املوسسا  االجتعاعية ومشاركتها فيها

كاندددت النقلدددة اجلديددددة إيل املديندددة املندددورة إيدددذاان بقيدددام دولدددة اإلسدددالم األوىل ، ومددددا أن 
بوود  نظدام للنعدوذج  حدىت بددأ  احتضنت قلوب أمدل املديندة وربوعهدا رسدول هللا 

احلضاري واالجتعاعي وكانت نواته واوحة يف بنداء املوسسدا  العباديدة واالجتعاعيدة مدن 
 أول يوم ومي :
 العبادية األوىل : ) املسجد ( :  املوسسة 

                                 
 رية النبوية املباركة ، ابن مشام والطربي والسرية احللبية. د مذه األمساء مجعت من عدد من مراج  الس1
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إوددافة لكددون املسددجد مكدداان للعبددادة فقددد كددان موسسددة ومركددزا حلفددظ القددرآن وتعليعدده   
ومنطلقددا للدددعوة. " ومكانددة املسددجد يف اتجمتعدد  اإلسددالمي جتعلدده مصدددر التوجيدده الروحددي 

 . (1)واملادي فهو ساحة للعبادة ، ومدرسة للعلم وندوة لألدب "
بعدد مجرتده للعديندة    سجد كانت أول وأمم ركيزة سدعى إليهدا رسدول هللا وإقامة امل  

ألهندددا ركيدددزة تبدددىن اتجمتعددد  املسدددلم وجتعلددده مكتسدددبا لصدددفة الرسدددو  والتعاسدددك واالسدددتقرار 
بتددآل  أفددراد املسددلعني ومجاعدداهتم مددن الرجدددال والنسدداء ، لددذلك حرصددت النسددوة علدددى 

 م هلن ابرتيادما والذماب إليها. االنضعام إىل مذه املوسسة بعد مساح االسال
كان يصدلي الصدبح بغلدس فينصدرفن نسداء  عن عائشة روي هللا عنها : أن رسول هللا 

 .(2)املومنني ال يعرفن من الغلس أو ال يعرفن بعضهن بعضا
داِإذ ا اْسدت ْأذ ن ِت اْمدر أ ُة أ ح ددُِكْم ِإىل  اْلع ْسدجِ  " :ع دِن النَّدِةِّ  ْبِن ُعع ر  وعن ا   ْند ْعه   ِد ف دال  مي 
"(3) . 
..." ال نعددوا إمدداء هللا أن يصددلني يف املسددجد : "  قددال رسددول هللا : قددال ه أيضددا عنددو   
(4). 
هلددذا وغددريه كددان لددبعض النسددوة امتعددام منقطدد  النظددري هبددذه املوسسددة فقامددت بنظافتهددا   

مسدجد رسدول هللا تلقب جم حمجن ، مولعة بتنظي  حمجنة وجتعيلها ، وكانت امرأة امسها 
  توفيت فعر النة  قدرب : فقال ، على قرب جديد حديث عهد بدفن ومعه أبو بكر

كاندت مولعدة بلقدط القدذي مدن ،  حمجدن  أممدذه  اي رسدول هللا  :فقال أبدو بكدر لهنمن مذا
 .(5)...ن هنيجك أكنت انئعا فكرمنا   :فال آذنتعوين فقالوا: أفقال ، املسجد 

                                 
 . 192د فقه السرية للغزايل ص  1
 " ابب صالة النساء خل  الرجال. 834رقم "  296/  1د رواه البخاري  2
 " ابب استئذان املرأة روجها اب روج إىل املسجد . 835رقم "  297/  1د رواه البخاري  3
/  3" ابب خروج النساء إىل املساجد ، وعبد الرزاق يف املصن   1018رقم "  32/  2د رواه مسلم  4

 " ابب ؤهود النساء اجلعاعة . 5107حديث رقم "  147
  48ص  4د سنن البيهقي ج  5
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 فدذك ر حدديثد وال أراه إال امدرأة د قدم املسدجد مرأة أ و رجال ك اندت تُ أن ا:  عن أي مريرةو 
 .(1)أ نَُّه ص لَّى ع ل ى قد رْبِم ا النَِّةِّ 

ومددن جوانددب امتعددام النسدداء ابلوودد  االجتعدداعي العددام يف املسدداجد ، وتطددور أساسددها   
مدن بعدده ، وخطدب عليده صدحابته الكدرام  ونظافته صناعة املنرب الذي رقيه رسول هللا 

 أ نَّ اْمر أ ًة ق ال ت عن جابِر ْبِن ع ْبِد اللَِّ وكان اقرتاحا تقدمت به ونفذته امرأة من األنصار ، ف
ًمدا جن َّدارًا ق دال  ِإْن ِؤدْئِت فد ع ِعل دْت : اير   ًئا تد ْقُعدُد ع ل ْيدِه ف دهبنَّ يل ُغال  ديدْ ُسول  اللَِّ أ ال  أ ْجع ُل ل ك  ؤ 

بد ر   اْلِعندْ
(2). 
 مجعية نسائية يف اإلسالم " ُصّفدة النساء ":  أول 

وميئتهددا أهندا دكددة مسددقوفة يف آخددر  الُصدّفة : موودد  مظلددل يف آخدر مسددجد الرسددول  
بعددد قويددل القبلددة، ومددذه ُصددفة الرجددال والنسدداء ، وقيددل   املسددجد،  بنامددا رسددول هللا 

للرجددال ،  كانددت مندداك صددفة خاصددة ابلنسدداء ليسددت مددذه ، أو لعلهددا الصددفوف ا لفيددة
بدن ععدر أ نَّ فعن ا .وكانت جتتع  فيها جمعوعة من النسوة للصالة وغريما م  الرسول 

قط  يد ر ُجٍل سرق تُدْرًسا ِمْن ُصفَِّة النساء مث  ُنُه ثالثُة درامم   النَِّةَّ 
(3) . 

ددر ة  اْمددر أ ِة اْلق ْعق دداِع قالددتو   ععت رسددول اللَِّ ِإيّنِ جلالسددةى يف ُصددفَِّة النسدداء فسدد:  عددن بُدق يدْ
ْعُتْم ِا ْسٍ  م اُمن ا ق رِيًبا فد ق ْد : فد ق ال   ، خي ُْطُب و ُمو  ُيِشرُي بِي ِدِه اْلُيْسر ى اي  أ يدُّه ا النَّاُ  ِإذ ا مسِ 

 .(4)أ ظ لَّْت السَّاع ةُ 
 صالة الفجر جقصر سدورتني يف قال: صلى بنا رسول هللا   عن أىب سعيد ا درىو 

قدال : " إ  مسعدت  ،لت: اي رسول هللا صليت بنا اليوم صالة مدا كندت تصدليهاالقرآن فق
 (.5)"صو  صىب ىف صفة النساء

                                 
 ". 440رقم "  257ص  2د صحيح البخاري ج  1
 ". 443رقم "  237ص  2د د صحيح البخاري ج  2
  464ص  11د سنن أي داود ج 3
 ".25879رقم " مسند أمحد د 4
 " . 5150رقم "150ص  11رووة احملدثني ج د 5
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وؤددامد مددذه النصددوص وجددود صددفة خاصددة ابلنسدداء ، تعتددرب بلغددة العصددر مجعيددة نسددائية 
جيددتععن فيهددا ، ومددوالء النسددوة هخددني وتعامدددن فيعددا بيددنهن علددى الطاعددة والقيددام بددبعض 

 ا ري وَّارسة األنشطة العلعية والتعليعية، بدليل أهنن طلنب مدن الرسدول أععال الرب و 
 تتحدث ابمسهن . أن يودي معهن نشاطا علعيا وتعليعيا، فأرسلن وافدة منهن له 

وتكونددت مددذه اجلععيددة لتكددون معينددا صددافيا لنشددر العلددم وتعليعدده ، وتدددريس أمددور الدددين 
عدن أي م النسدوة بتفقيده بعضدهن الدبعض ، و نسداء املسدلعني أو قيدا  وتفقيده الرسدول 
فاجعل لنا يوما ، غلبنا عليك الرجال :  أن النساء قلن لرسول هللا  سعيد ا دري 

مدا مدن امدرأة مدنكن ميدو  هلدا ثالثدة مدن : وقدال، فدأمرمن ووعظهدن  ، أنتيك فيه مدن الغدد
قدال ، ه قد ما  يل ثنتان فهبن ل واثنتان: قالت امرأة ، الولد إال كانوا هلا حجااب من النار 

 . (1)واثنتان : رسول هللا 
: " قدال ، اجعدل لندا مندك يومدا: أن امدرأة قالدت للندة  عن النة أيضا  ه عنو   

أما أنه ليس من امرأة :  وقال، فأاتمن فعلعهن السنة ، يوم كذا وكذا يف مكان كذا وكذا 
ل امدرأة واثنتدني اي رسدول هللا : قالدت ، رتقدم بني يديها ثالثة إال كدانوا هلدا حجدااب مدن الندا

 .(2)"أو اثنتني اي رسول هللا قال أو اثنتني: قالت . فسكت

وؤددددداركت مشددددداركة إجيابيدددددة ابلسدددددوال  لقددددد حضدددددر  املدددددرأة واسدددددتععت مدددددن النددددة   
واالستفسددار، فلددم يكددن حضددورا ومساعددا فقددط ، بددل كددان حضددورا إجيابيددا. وكانددت املندوبددة 

إين رسدول مدن ورائدي : فقالدت  أتت النة اء بنت يزيد ، ورد أهنا الصحابية اجلليلة أمس
إن هللا تعدداىل بعثددك إىل ، مددن مجاعددة نسدداء املسددلعني كلهددن يقلددن بقددويل وعلددى مثددل رأيددي 

وحنددن معشددر النسدداء مقصددورا  خمدددرا  قواعددد ،  الرجددال والنسدداء فآمنددا بددك واتبعندداك
عدددا  اوإن الرجددال فضددلوا ابجلع، بيددو  ومواودد  ؤددهوا  الرجددال وحددامال  أوالدمددم 

 ،وإذا خرجددددوا للجهدددداد حفظنددددا هلددددم أمددددواهلم وربينددددا أوالدمددددم، وؤددددهود اجلنددددائز واجلهدددداد 

                                 
 " . 1192د رواه البخاري ابب فضل من ما  له ولد رقم " 1
 ". 5879رقم "  452ص  3د السنن الكربى للنسائي ج  2
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: "  فقدال .بوجهده إىل أصدحابه أفنشاركهم يف األجر اي رسدول هللال فالتفدت رسدول هللا 
رسدول  : بلدى وهللا اي " فقدالوا لهنمل مسعتم مقالة امدرأة أحسدن سدوااًل عدن دينهدا مدن مدذه

: " انصددريف اي أمسدداء وأعلعددي مددن ورائددك مددن النسدداء أن حسددن فقددال رسددول هللا  ،هللا
تبعددل إحددداكن لزوجهددا وطلبهددا ملرودداته واتباعهددا ملوافقتدده يعدددل كددل مددا ذكددر  للرجددال " 

 فانصرفت أمساء ومي هتلل وتكرب استبشارًا نا قال هلا رسول هللا 
(1). 

لدت : جي أندت وأمدي ، إين وافددة النسداء إليدك ، واعلدم فقا أتت النة ويف رواية أهنا 
أما إنه ما من امرأة كائنة يف ؤرق وال غدرب مسعدت نخرجدي مدذا  -نفسي لك الفداء  -

أو مل تسع  إال ومي على مثل رأيدي ، إن هللا بعثدك ابحلدق إىل الرجدال والنسداء فآمندا بدك 
ورا  ، قواعدددد بيدددوتكم ، وإبهلدددك الدددذي أرسدددلك ، وإان معشدددر النسددداء حمصدددورا  مقصددد

ومقضددى ؤددهواتكم ، وحددامال  أوالدكددم ، وإنكددم معاؤددر الرجددال فضددلتم علينددا ابجلععددة 
واجلعاعددا  ، وعيددادة املروددى ، وؤددهود اجلنددائز ، واحلددج بعددد احلددج ، وأفضددل مددن ذلددك 
اجلهدداد يف سددبيل هللا ، وإن الرجددل مددنكم إذا خددرج حاجددا أو معتعددرا ومرابطددا حفظنددا لكددم 

وغزلنا لكم أثوااب ، وربينا لكم أوالدكم ، فعا نشارككم يف األجدر اي رسدول هللا  أموالكم ،
مدل مسعدتم مقالدة امدرأة » إىل أصدحابه بوجهده كلده ، مث قدال :  ل قدال : فالتفدت الندة 

فقددالوا : اي رسددول هللا ، مددا ظننددا أن « قددط أحسددن مددن مسددألتها يف أمددر دينهددا مددن مددذه ل 
انصدريف أيتهدا املدرأة ، » إليهدا ، مث قدال هلدا : ، فالتفدت الندة امرأة هتتدي إىل مثل مذا 

وأعلعددي مدددن خلفدددك مددن النسددداء أن حسدددن تبعدددل إحددداكن لزوجهدددا ، وطلبهدددا مروددداته ، 
 .2) )قال : فأدبر  املرأة ومي هتلل وتكرب استبشارا« تباعها موافقته تعدل ذلك كله إو 

 : " املوسسة الصحية ا دمية " املستشفى النبوي 
وجد  يف عاصعة دولة اإلسالم األوىل موسسة خدمية صحية ملحقة نسدجد الرسدول   
  ؤدداركت فيهددا املددرأة وبددرز  مشدداركتها فيهددا ، مددذه املوسسددة خيعددة رفيدددة األسددلعية ،

                                 
 .576/  1د االستيعاب يف معرفة األصحاب ابن عبد الرب 1
 "  8484. رقم "253ص  18ج  -ؤعب اإلميان للبيهقي د 2
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والدديت كانددت نثابددة موسسددة صددحية عامددة يطبددب فيهددا مروددى املسددلعني، وصددار  مددذه 
معطيا  كل عصر ، وتعد مدذه ا يعدة  املوسسة سابقة حضارية تطور  فيعا بعد حسب

أول مستشددفى يف اإلسددالم . وأسددند اإلؤددراف عليهددا إىل رفيدددة بنددت كعددب األسددلعية ، 
والشدفاء بنددت عبدد هللا روددي هللا عنهعدا   ألهنعددا كانتددا علدى علددم بطدب زماهنعددا ، وكانددت 

ندت بده تدداوي اجل ْرح دى، وقتسدب بنفسدها علدى خدمدة مدن كا:  (1)الطربيرفيدة كعا قال 
د أي سدعد بدن معداذ د قد قال لقومه حدني أصدابه  ويعة من املسلعني، وكان رسول هللا 

 .السهم اب ندق "اْجع ُلوُه يف خ ْيع ِة رُفد ْيد ة  حىت أُعود ُه ِمْن ق رِيٍب" 
وذكر ابن حجر أهنا : كانت خبدرية ندداواة اجلرحدى ، وكدان هلدا يدوم ا نددق خيعده عرفدت 

عددن حمعددود بددن لبيددد قددال: ملددا أصدديب و  .(2)سددعد ابددن معدداذ ملددا أصدديب ابمسهددا محددل إليهددا
أكحددل سددعد يددوم ا ندددق فثقددل ، حولددوه عنددد امددرأة يقددال هلددا : رفيدددة ، وكانددت تددداوي 

كيد  » ، وإذا أصدبح : « كيد  أمسديت ل » إذا مدر بده يقدول: اجلرحى، فكدان الندة 
 .(3) فيخربه« أصبحت ل 

فدل أن الشفاء ترقي مدن النعلدة فجاءمدا  (4) للةت به أن رجال من األنصار خرجوورد   
فددذمب األنصدداري إىل رسددول هللا ، وهللا مدا رقيددت منددذ أسدلعت  :فسدأهلا أن ترقيدده فقالددت

  فددعا رسدول هللا ، فأخربه ابلدذي قالدت الشدفاء  علديّ  هااعرودي: فقدال ، الشدفاء 
 . (5)ارقيه وعلعيها حفصة  :فقال ،فعروتها عليه

أهنا كانت ترقي برقية يف اجلامليدة فلعدا أن جداء ، حدثتب أمي: أي حثعة قال  بناعن و   
رقددي مددا مل : " ا فقددال هلددا النددة  ال أرقددي حددىت أسددتأمر رسددول هللا : قالددت، اإلسددالم

. رأيددت أن أعروددها عليددك: " ، ويف روايددة ، أهنددا قالددت للرسددول  يكددن ؤددرك ابا 
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رقددددي هبددددا وعلعيهددددا امنهددددا رقيددددة النعلددددة فقددددال  اعرودددديها فعروددددتها عليدددده وكانددددت: فقددددال
 .(1)حفصة

وهلذه املوسسة فوائد منها : وجوب بناء املوسسا  الصحية ، والععل الطة حىت قصل 
 الكفدداءة الدديت قتاجهددا األمددة . وأن ععددل املددرأة يف جمددال الطددب مشددروع ، فرسددول هللا 

ا كاندت أمهدر احلضدور يف وتطبيبه ألهند أمر رفيدة أن تشرف على عالج سعد بن معاذ 
ذلددك الوقددت. كعددا جيددوز معاجلددة النسدداء للرجددال، إذا دعددت الضددرورة .وأخددريا ععددل املددرأة 
جدددائز يف اتجمدددال الدددذي قتاجددده األمدددة بشدددرط أن حيفدددظ هلدددا أنوثتهدددا وعفتهدددا وكرامتهدددا، وأن 

 يتناسب م  طبيعتها كأنثى ، دون تعارض م  الشرع.
  جمتع  املدينة املنورة ودورما فيه : مشاركة املرأة يفاملبحث الثاين : 

 سدددارعت املدددرأة املسدددلعة للعشددداركة يف جمددداال  الععدددل االجتعددداعي يف عهدددد الرسدددول 

 وصحابته   وكانت هلا أفضلية يف التعامل م  موسساته وأتثريما يف اتجمتع  ، ومدن ،
 مذه املشاركا  : 

 بيعة رئيس الدولة وويل أمر املسلعني : 
البيعة من املرأة كعا أخذما من الرجل ، وؤاركت املرأة يف مذا الععل   أخذ رسول هللا

اجلليل بل مُسيت ببيعة النساء ، ونزل فيها قرآن يتلى إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها. 
كاندت املومندا  إذا مداجرن إىل رسدول هللا : قالدترودي هللا عنهدا عائشة فعن أم املومنني 

  ُتحن بقول هللامي   أيها الندة إذا جداءك املومندا  يبايعندك علدى أن ال يشدركن اي 
فعددن أقددر هبددذا مددن املومنددا  فقددد أقددر : قالددت عائشددة   ابا ؤدديئا وال يسددرقن وال يددزنني

 .(2)" انطلقن فقد ابيعتكن:  قال هلند يعب ابلبيعة الشرعية د ابحملنة 
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فقلددن نبايعددك اي ، بايعددهيف نسددوة ن أتيددت رسددول هللا  : عددن أميعددة بنددت رقيقددة قالددتو 
وال أنيت ، وال نقتدل أوالدان، وال ندزين، وال نسدرق ، رسول هللا على أن ال نشدرك ابا ؤديئا

فيعدددا  قدددال رسدددول هللا ، ببهتدددان نفرتيددده بدددني أيددددينا وأرجلندددا وال نعصددديك يف معدددروف
ول فقلدت هللا ورسدوله أرحدم بندا مدن أنفسدنا ملدم نبايعدك اي رسد: قالت ، استطع  وأطع 

املدينة مج  نساء  ملا قدم رسول هللا : قالت روي هللا عنها أم عطية ... " ، وعن هللا 
 .فقددام علينددا فددرددان عليدده السددالم مث، فأرسددل إلينددا ععددر بددن ا طدداب ، األنصددار يف بيددت 

 مرحبدا برسدول هللا وبرسدول رسدول هللا  : فقلدن،  إلديكن رسول هللا  أان رسولُ : قال
: قالدددت ، وال تدددزنني اآليدددة ، وال تسدددرقن، ب علدددى أن ال تشدددركن ابا ؤددديئاتبدددايعن:  فقدددال
 . (1)"نعم :فقلنا
فأخدذ عليهدا  جداء  فاطعدة بندت عتبدة تبداي  الندة : عائشدة قالدت أم املومنني عن و   

فأعجددب ، فووددعت يدددما علددى رأسددها حيدداء : قالددت ، وال يددزنني اآليددة ، أن ال يسددرقن 
 قري أيتها املرأة فدوهللا مدا ابيعندا رسدول هللا : فقالت هلا عائشة ، ما رأى منها  النة  

جاء  مند بنت عتبة بدن ربيعدة إىل : قالتها أيضا وعن. (2)إال على مذا فبايعها ابآلية
أابيعك على أن ال تشركي ابا ؤيئا وال تسرقي وال تزين : فقال لتبايعه  رسول هللا 

ومل تركدت لندا : قالت ، تقتلوا أوالدكم خشية إمالق وال: قال ، أو تزين احلرة: قالت ، 
 .(3)عتهفباي  : قال ، أوالدا نقتلهم 

ألهنددا مددن الشددئون وكثددرة األحاديددث تدددل علددى مدددى مشدداركة املددرأة يف بيعددة رسددول هللا 
 العامة اليت تق املسلعني ، وتثبت كذلك أهنا ليست وقفا على الرجال دون النساء.

يف البيعددة العامددة ؤدداركت كددذلك يف البيعددة ا اصددة قددت الشددجرة د وكعددا ؤدداركت املددرأة   
حدني خدرج للحديبيدة خدرج  ؤجرة الرووان د ومي البيعة املعروفة ببيعة املو  ، فالنة 
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معه أرب  نسوة من : زوجه أم سلعة ، وأم ععارة ، وأم منيد  ، وأم عدامر األؤدهلية رودي 
عندد بلوغده ذلدك : " ال  قُتدل قدال  ان هللا عنهن ، فلعا أؤي  يف املسدلعني أن عثعد

 النا  إىل البيعة ". نربح حىت نناجز القوم د نقاتلهم د ودعا رسول هللا 
قال : بينعا حنن جلدو  قدائلون د أي يف وقدت القيلولدة د إذ  وعن سلعة ابن األكوع   

نددزل  : أيهدا النددا  البيعدة البيعدة ، ومدو ععددر بدن ا طداب  اندى مندادي رسدول هللا 
ومو قت ؤجرة فبايعنداه  الروح القد  فاخرجوا على اسم هللا ، فسران إىل رسول هللا 

، أي وابيعدده النددا  علددى عدددم الفددرار ، وأندده إمددا الفددتح وإمددا الشددهادة ، ومل يتخلدد  أحددد 
 .(1)سوى اجلد بن قيس

فلدم ونق مذه الروايدة وغريمدا يدوحى أن النسدوة السدابق ذكدرمن ابيعدن مد  املسدلعني ،   
يددرد ذكددرمن يف االسددتثناء، ولددو أهنددن امتددنعن ومل يبددايعن لنقددل مددذا االسددتثناء مددن البيعددة، 
وكددوهنن ابيعددن ، فددامتن  ذكددر النقدديض لدده ، وال غرابددة يف بيعددتهن علددى املددو  ألهنددن كددن 

 يشاركن يف القتال من قبل ومن بعد.
  : املشاركة يف االستقباال  العامة 
ا يف العديددددد مددددن املواقدددد  املهعددددة يف الدولددددة اإلسدددددالمية ، بددددرز دور املددددرأة ومشدددداركته  

 واالستقباال  العامة ، وتعدد  املواق  اليت توكد مذه املشاركة ، ومنها :
 يف حادث اهلجرة :  استقبال األنصار لرسول هللا 

مددن مكددة، كددانوا يددذمبون كددل غددداة إىل  ملددا مسدد  مسددلعوا املدينددة نخددرج رسددول هللا   
إىل املدينددة أخددذ أمددل املدينددة  ظددرون حددىت يددردمم حددر الظهددرية ، وملددا وصددل احلددرة، فينت
فأؤرفوا ينظرون ويقولون: جاء ندة هللا، جداء ندة  جاء نة هللا، جاء نة هللا »يقولون: 

 فكان يوم فرح وابتهاج مل تر املدينة يوماً مثله.«. هللا
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ة، صعد الرجال والنساء فوق املدين عندما دخل رسول هللا  »روى اإلمام مسلم قال: 
اي حمعدُد، اي رسدول هللا، اي حمعددد، اي »البيدو ، وتفدرق الغلعددان وا ددم يف الطدرق ينددادون: 

 . (1)«رسول هللا
املدينددة جعددل النسدداء والصددبيان يقلددن : طلدد  البدددر علينددا مددن ثنيددا  الددوداع  ملددا قدددم و 

وصاحبه بني أظهرمم، فخرج  فأقبل رسول هللا . (2)وجب الشكر علينا ما دعا ا داع
أمل املدينة حىت أن العواتق لفوق البيو  يرتاءينه يقلن: أيهم مدو ل أيهدم مدو ل فعدا رأيندا 

 .منظرا ؤبيها به يومئذ
املديندة ، فلعدا دخدل املديندة جداء  األنصدار قدال: قددم رسدول هللا  عدن أندس و   -

دعددوا الناقددة فهبهنددا مددأمورة ، فربكددت فقددال:  ،: إلينددا اي رسددول هللا برجاهلددا ونسددائها ، فقددالوا
 على ابب أي أيوب قال: فخرجت جوار من بب النجار يضربن ابلدفوف ومن يقلن: 

 .((3اي حبذا حمعد من جار     حنن جوار من بب النجار
هبذه الكيفية يعترب من أبرز أنواع املشاركة يف  وخروج النساء واستقباهلن لرسول هللا 

 تق اتجمتع  الوليد يف املدينة املنورة. األمور العامة اليت
 واتجمامدين عند رجوعهم من الغزو : استقبال الرسول 

كانت مناك مشاركا  ابرزة للعرأة املسلعة يف االستقباال  العامة وااصة وقت رجدوع    
وصحابته من الغزو واجلهاد يف سبيل هللا تعاىل ، فغدزوة أحدد كاندت فيهامجلدة  الرسول 

 شاركا  ، برز فيها دور املرأة املسلعة وحضورما يف مذا اجلانب منها : مواق  وم
صفية بنت عبد املطلدب رودي هللا عنهدا : ملدا اسُتشدهد أخومدا محدزة بدن عبدد املطلدب  -أ
  جدداء  لتنظددر إليدده وقددد مثددل بدده املشددركون ، فقددال رسددول هللا  البنهددا الددزبري بددن

أيمدرك أن  فقدال هلدا: اي أمده إن رسدول هللا « االقها فأرجعها، ال ترى مدا جخيهد»العوام: 
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ترجعي، قالت: وملل وقد بلغب أنه قد ُمثل جخي، وذلدك يف هللا، فعدا أروداان ندا كدان مدن 
إىل رسدددول هللا  ذلدددك، ألحتسدددنب وألصدددربن إن ؤددداء هللا. فلعدددا جددداء الدددزبري بدددن العدددوام 

عليددده واسدددرتجعت،  فأتتددده فنظدددر  إليددده، فصدددلت« خدددلِّ سدددبيلها»فدددأخربه بدددذلك، قدددال: 
. ويف مددددذا املوقدددد  إوددددافة للعشدددداركة العامددددة ، بيددددان ملواقدددد  الصددددرب (1)واسددددتغفر  لدددده

والشددجاعة وقددوة االحتعددال واحتسدداب األجددر عنددد هللا تعدداىل ، َّددا ال خيفددى علددى الدددعاة 
 العاملني والقادة املصلحني واتجمددين .

: اي محندددة:  هللا  فقدددال هلدددا رسدددول محندددة بندددت جحدددع رودددي هللا عنهدددا: لقيتددده  -ب
قالدت: إان ا وإان  «أخوك عبد هللا بن جحع»قالت: من اي رسول هللال قال: « احتسة»

قالدت: مدن اي رسدول « احتسدة»إليه راجعون، غفر هللا له، منيًئا له الشهادة، مث قال هلدا: 
 لده ، قالدت: إان ا وإان إليده راجعدون، غفدر هللا« خالك محزة بدن عبدد املطلدب»هللال قال: 

زوجدددك » قالدددت: مدددن اي رسدددول هللال قدددال: « احتسدددة»منيئدددا لددده الشدددهادة، مث قدددال هلدددا: 
إن زوج : »  قالت: واحزانه، وصاحت وولولت، فقدال رسدول هللا « مصعب بن ععري 
ملا رأى من تثبتها على أخيها وخاهلدا، وصدياحها علدى زوجهدا مث قدال « املرأة منها لبعكان 

قالدت: اي رسدول هللا ذكدر  يدتم بنيده فدراعب، فددعا هلدا رسددول هللا  «ومل قلدت مدذال»هلدا : 
  . ولولدما أن حيسن هللا تعاىل عليهم من ا ل ، 
واملرأة يف مذا املوق  خرجدت لتشدارك يف اسدتقبال العائددين مدن اجلهداد يف سدبيل هللا ،   

ومدا مت فيهدا ، ومل ومل جتلس يف بيتها تنتظر مدن يطدرق عليهدا البداب فيخربمدا نتدائج املعركدة 
أو  تددذمب تسددأل أحدددا مددن أقارهبددا ، بددل خرجددت يف الطريددق العددام تسددأل رسددول هللا 

 تسأل من يقابلها َّن ؤارك يف املعركة ، كي تطعئن عليهم وعلى أحواهلم.
 : مدر رسدول هللا امرأة من بن دينار روي هللا عنها: قدال سدعد بدن أي وقداص  -جد

ُجُحدد، فلعدا  أصديب زوجهدا وأخومدا وأبومدا مد  رسدول هللا  ابمرأة مدن بدب ديندار، وقدد
ل قدال: خدريًا اي أم فدالن، مدو  عدد هللا كعدا قبدني، نُعوا هلا قالت: فعا فعل رسول هللا 

                                 
 . 108/   3انظر: السرية النبوية البن مشام   - 1
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قالددت: أرونيدده حددىت أنظددر إليدده، فأؤددري هلددا إليدده، حددىت إذا رأتدده قالددت: كددل مصدديبة بعدددك 
 . (1)جلل

د ا زرجيدة " روددي هللا عنهدا: خرجدت تعددو حنددو أم سدعد بدن معداذ " كبشددة بندت عبيد -د
فدددنت « مرحبًددا هبددا»، فقددال سددعد: اي رسددول هللا، أمددي، فقددال رسددول هللا:  رسددول هللا 

حىت أتملت رسول هللا فقالدت: أمدا إذا رأيتدك سداملًا، فقدد أؤدو  املصديبة، فعزامدا رسدول 
ي أمليهم أن قتالمم قد اي أم سعد، أبشري وبشر »بععرو بن معاذ ابنها، مث قال:  هللا 

قالددت : روددينا اي « ترافقددوا يف اجلنددة مجيًعددا، ومددم اثنددا عشددر رجدداًل، وقددد ؤددفعوا يف أملدديهم
 .(2)رسول هللا، ومن يبكي عليهم بعد مذال 

 :املشاركة  يف طلب العلم ونشره تعلعا وتعليعا 
ذّكر بقددول تعلدديم املددرأة كددان قضددية ؤددائكة يف معظددم احلضددارا  ، وكددي تتضددح الصددورة ندد  

سدددقراط : املدددرأة ليسدددت معددددة إعددددادا طبيعيدددا لكدددي تفهدددم ؤددديئا يف العلدددم ولكنهدددا معددددة 
للعطبخ وتربية األوالد ، وجداء أفالطدون ليعطيهدا قسدطا مدن التعلديم فقامدت عليده الددنيا، 
وأل  الفيلسوف الساخر " أريستوفان" رواية امسها النساء املتحذلقا  وتنددر فيهدا علدى 

لدددت قسدددطا مدددن التعلددديم ، وألددد  بعدددده مدددوليري الفرنسدددي روايدددة امسهدددا برملدددان املدددرأة الددديت ان
 .(3)النساء

 ُمدو   مل يكن للعرب حظ مرموق من العلم والثقافة   لذا وصفهم هللا ابألميني يف قولده : 
يِّدددني   يف  بد ع دددث   الَّدددِذي ُهمْ  ر ُسدددواًل  اأْلُمِّ دددندْ لُدددو  مِّ تِدددهِ  ع ل دددْيِهمْ ا يد تدْ  اْلِكت ددداب   و يُدع لُِّعُهدددمُ  و يُددددز كِّيِهمْ  آاي 

ددة   و احلِْْكع 
، وجدداء اإلسددالم فرغددب يف طلددب العلددم ، وجعلدده فريضددة علددى كددل مسددلم ، (4)

                                 
 . 48، 47/  4انظر: البداية والنهاية  - 1
، سبل اهلدى 316، 315/  1ل ]مغازي الواقدي أؤو : صار  صغرية خفيفة ، أو مل تبل  املقت - 2

 [.284/  4والرؤاد 
 . 14د قضااي املرأة املسلعة : ص 3
 .  2د سورة اجلععة اآلية : 4
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ل ى اذُْكددْرن  و   ونددزل خطدداب هللا تعدداىل ألمهددا  املددومنني :  اللَِّ  آاي  ِ  ِمددنْ  بُديُددوِتُكنَّ  يف  م ددايُدتدْ
 . (1) اخ ِبريً  ل ِطيًفا ك ان   اللَّ   ِإنَّ  و احلِْْكع ةِ 

مددم زوجاتدده فقيددل : ختلدد  أمددل العلددم يف أمددل البيددت مددن مددم اقددد يقددول القددرطة " و   
 : لقولدده تعدداىل  خاصددة ال رجددل معهددن وذمبددوا إىل أن البيددت أريددد بدده مسدداكن النددة 

ل ى اذُْكْرن  و   والذي ، مم علي وفاطعة واحلسن واحلسني خاصة يل: وق،  بُدُيوِتُكنَّ  يف  م ايُدتدْ
قوله واذكرن ابتداء  ، واآلية أهنا عامة يف مجي  أمل البيت من األزواج وغريمم يظهر من 

على جهة املوعظة وتعديد النععدة أزواج النة  أي خماطبة أمر هللا ، خماطبة هللا تعاىل
آاي  : قدال أمدل العلدم ابلتأويدل ، بذكر مايتلى يف بيوهتن من آاي  هللا تعداىل واحلكعدة ، 

 .(2)احلكعة السنةو ، هللا القرآن 
وخطاب النساء بذكر ما يتلى يف البيو  مدن اآلاي  واحلكعدة ، دليدل علدى أمهيدة تعلدم   

النسدداء أمددر ديددنهن وتفقههددن فيدده، وأييت بعددد ذلددك واجددب آخددر مددو تعلدديم مددا تعلعندده. 
وامتثدل الععدل هبدذه اآليددة أمهدا  املدومنني روددي هللا عدنهن فكدن مددن أكثدر الندا  علعددا ، 

ملددددومنني عائشددددة أكثددددرمن علددددى اإلطددددالق ، وتددددواتر  اآلاثر يف ذكددددر علعهددددا وكانددددت أم ا
 . (3)( 2216حديثا) عشر ستة مائتني و و رو  ألفني وتعليعها وفقهها ، فقد ورد أهنا 

" مائة 174" مائتان وسبعة وتسعون حديثا ، واملتفق عليه "297وهلا يف الصحيحني "   
. وهلدددا (4)عددة و سدددني، ومسدددلم بتسدددعة وسدددتنيوأربعددة وسدددبعون حدددديثا انفدددرد البخددداري جرب

واقد  مجعهدا السديوطي يف مولد  خداص مسداه " ملا بعض يفاستدراكا  على الصحابة 
 عني اإلصابة يف استدراك أم املومنني عائشة على الصحابة ".

                                 
 .  34د سورة األحزاب اآلية : 1
 وما بعدما . 5452/  8د راج  التفسري 2
 . 217/  2د تدريب الراوي 3
مد  1404على لر الدار السعودية للنشر والتوزي  ط الثانية  د . السيد حمعد 47د إعداد املرأة املسلعة ص 4
 م .1983/ 
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، وقددال أبددو (1)قددال عطدداء : " كانددت عائشددة أفقدده النددا  وأحسددن النددا  رأاي يف العامددة "
حددديث قددط فسددألنا  : " مددا أؤددكل علينددا أصددحاب رسددول هللا  موسددى األؤددعري 

 .(2)عائشة إال وجدان عندما منه علعا"
قسدن الفدرائض والدذي ال إلده غدريه د رودي هللا عنهدا " كاندت عائشدة قال :   مسروقوعن 

بدن الدزبري عدروة . وعدن (3)يسألوهنا عن الفدرائض  صحاب حمعدألقد رأيت األكابر من 
، وال بفريضة وال  الل وال  رام ، رأيت أحدا من النا  أعلم ابلقرآن  ما: عن أبيه قال 
 .ن عائشة روي هللا عنها ، موال بنسب ، وال  ديث العرب ، وال بشعر 

ونا قامت به أم املومنني عائشة من تعليم للصحابة وللصدحابيا  ، يتبدني دور املدرأة يف   
وأنه حق كفله اإلسالم وطالدب بده ومل يكتد  أن  تفقهها يف أمر دينها وتعليعها أبناء األمة

جُييدز للعدرأة أن تدتعلم مدا ؤدداء  مدن علدوم الددين والددنيا ، بددل أوجدب عليهدا مدا أو جددب 
علدددى الرجدددل ، وهبدددذا بدددرز  املدددرأة يف جمددداال  العلدددم املختلفدددة حدددىت بلددد  بعضدددهن ؤدددأوا 

 .(4)بعيدا
حديثا ، ومدي هبدذا بعدد عائشدة ،  وأم املومنني أم سلعة : يبل  مسندما ثالمثائة وسبعون  

روى عنهددا مددن التددابعني سددعيد بددن املسدديب ، والشددعة ، وأبددو صددا  السددعان ، وجمامددد ، 
 . (5)وانف  بن جبري، وعطاء بن أي رابح ، وخلق كثري ..

وكانت روي هللا عنها أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر وتقدوم ابالحتسداب ، فعدن ععدر   
أم سلعة وأان غالم وعلدي خدامت  دخلت علىّ : قال ،  أمي عن أي خربتب: أقالبن سعيد 
فقالددت اذمددة بده إىل أملدده واصددنعي ، اي جاريددة انوليدده فناولتهدا إايه : فقالدت ، مدن ذمددب 

                                 
  158/  2د سري أعالم النبالء 1
 وقال حسن صحيح. 3883رقم   705ص  5د حديث صحيح رواه الرتمذي يف املناقب ج 2
 .442/  2د سنن الدارمي  3
 دار الوفاء ط الثانية. 338حمعود ص : د راج  املرأة املسلعة وفقه الدعوة إىل هللا د. على عبد احلليم 4
 . 210د  202/  2د سري أعالم النبالء 5
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ا دا خواصدنعي لده  ،فتصددقي بده : قالدت ، ال حاجدة ألملدي فيده: لدت افقورق، خا ا من 
 . (1)ورقمن 
روي هللا عنهدا قدد احتسدبت علدى البدس خدامت الدذمب ،  " فهامي أم املومنني أم سلعة  

وسدددلكت يف ذلدددك االحتسددداب املسدددلك الععلدددي ، وهنتددده عدددن خمالفدددة الشدددرع ابسدددتععال 
 . (2)الذمب ولبسه والتختم به ، من ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر"

هلددا يف وأم املددومنني أم حبيبددة روددي هللا عنهددا مسددندما  سددة وسددتون حددديثا ، وحفصددة   
مسند بقي بن خملد ستون حديثا ، وميعونة بنت احلدارث روى عنهدا ثالثدة عشدر حدديثاً ، 
وزينب بنت جحع   روى عنها أحد عشر حديثا ، وصفية بنت حيي بن أخطب ورد هلا 

 عشرة أحاديث ، وجويرية هلا سبعة أحاديث ، وسودة بنت زمعة هلا  سة أحاديث .
األحاديث املذكورة أن علعهن وق  عند مدذا احلدد ، بدل  وال يعىن ورود مذا العدد من  

كان أكثر وأمشل ، لكن مذا مو املروى عنهن املثبت يف كتب السدنة ، ولدو  ثندا لوجددان 
علعهن فداق مدا ذكدر، فعنددما تسدع  أن أم املدومنني زيندب رودي هللا عنهدا هلدا أحدد عشدر 

مددو علعهددا ل  سددول هللا حددديثا ، مددل يعقددل أن يكددون مددذا العدددد املددروى عددن زوجددة لر 
ابلطب  ال ، فهي وغريما مل يبت عندما رسول هللا احدى عشرة ليلة حىت تسع  منه أحدد 
عشددر حددديثا أو أحددد عشددر حكعددا ، لكددن مددذا مددو املددروى عنهددا، أومددو مددا سددئلت عندده 
فأجابت وحفظ مددوان يف الكتدب ، أو أهندا وغريمدا كدان عنددمن علدم اؤدرتكن فيده ، وكدان 

لددى علددم جمددر ديندده فلددم حيددتج أن يدددون مددذا العلددم ، أو أن يسددأل عندده ألن اجليددل كلدده ع
احلاجددة مل تكددن ماسددة لدده ، أمددا مددن طدددال هبددا ععددر واحتدداج النددا  لعلعهددا فسددئلت عنددده 

 بزمن قصري. فأجابت ، االف من ماتت بعد رسول هللا 

                                 
 " والورق املراد به الفضة. 25143رقم "  194/  5د مصن  بن أي ؤيبة 1
مد / 1421، سنة  47/  2. حولية كلية الدعوة اإلسالمية جامعة األزمر القامرة العدد الراب  عشر  2

 م .2000
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،   وؤددارك سددائر النسددوة وحرصددن علددى التعلدديم والددتعلم ، جدداء  امددرأة رسددول هللا   
قائلة: اي رسول هللا ذمب الرجال  ديثك ، فاجعل لنا من نفسك يوماً أنتيك فيده تعلعندا 
َّددا علعددك هللا. فقددال اجددتععن يف يددوم كددذا وكددذا يف مكددان كددذا وكددذا، فدداجتععن فددأاتمّن 

، وثبددت مدن عدددة طددرق أن الشدفاء بنددت عبددد هللا  (1)فعلعهددّن َّدا عل عدده هللا رسدول هللا 
، وجدداء يف كتددب السددنة املطهددرة مددا حيددث علددى تعلدديم النسدداء  (2)لكتابددةعلَّعددت حفصددة ا
: " أميددا رجددل كانددت عندددده وليدددة فعلعهددا فأحسددن تعليعهددا ، وأدهبدددا  وأتديددبهن قددال 

 .(3)فأحسن أتديبها مث أعتقها وتزوجها فله أجران"
وفدد  علدى  ، علدة القشدرييةن امرأة يقال هلا رٍ ومن أمثلة احلرص على التعلم والتفقه أن إ

وكاندددت ذا  لسدددان وفصددداحة فقالدددت: السدددالم عليدددك اي رسدددول هللا ورمحدددة هللا  الندددة 
، ومربيددا  األوالد والحددظ لنددا يف اجلدديع ، إان ذوا  ا دددور وحمددل أزر البعددول ، وبركاتدده 

 ،فقدددال: " علددديكن بدددذكر هللا أانء الليدددل وأطدددراف النهدددار فعلعندددا ؤددديئاً يقربندددا إىل هللا 
ين امدددرأة إاي رسدددول هللا : وفيددده قالدددت ، وخفدددض الصدددو ... " احلدددديث ، وغدددض البصدددر 

فهل مو حوب فأثبط عنهل فقال هلدا اي أم رعلدة: "  ،مقينة أقني النساء وأزينهن ألزواجهن
 .(4)"قينيهن وزينيهن إذا كسدن

وؤدددوامد التددداريخ مليئدددة ابلكثدددري مدددن أمسددداء الفقيهدددا  واحملدددداث  واألديبدددا  علدددى مدددر   
سدليم ، وأمسداء بندت ععديس ، وعائشدة بندت طلحدة ، وفاطعدة بندت احلسدني ، العصوركأم 

 . (5)حفصة بنت سريين ، وغريمن كثريا  

                                 
 . 2028/  4، ومسلم   2666/  6د رواه البخاري 1
 ". 3887رواه أبو داود يف سننه رقم "   - 2
 " كتاب اتاذ السراري ومن أعتق جاريته مث تزوجها . 4693رواه البخاري  رقم "  3
 . 88/  4اإلصابة يف معرفة الصحابة  -4
اإلسالم وكذا اإلصابة  ففيه كثري من ترمجا  من هلن فضل وعلم وسابقة يف 8د انظر الطبقا  البن سعد ج 5

 البن حجر .



 

 
1827 

كددان مددذا يف وقددت مل يكددن لنسدداء احلضددارا  واتجمتععددا  األخددرى حددظ مددن التعلدديم أو    
االمتعام بتعليعهن حىت التعليم الديب ، أصددر الربملدان اإلجنليدزي يف عصدر مندري الثدامن 
ملددك إجنلددرتا قددرارًا حيظددر علددى املددرأة أن تقددرأ كتدداب العهددد اجلديددد . فددأين مددذا مددن وودد  
الصددحابة للعصدددح  األول الدددذي كتدددب يف عهدددد أي بكدددر عندددد امدددرأة ، مدددي أم املدددومنني 

 .(1)حفصة
  يف سبيل هللادور املرأة اجلهادي : 
ا ال سدديعا علددى أرض كددان للعددرأة دورمددا املددربز واملددوثر يف جمددرى األحددداث بكددل أنواعهدد   

املعارك ويف ساح القتال، ورغم امجاع الفقهاء على عدم وجوب اجلهاد ابلنفس على املرأة 
، لعدددم قعلهددا مشدداق احلددرب، إال أندده ال تعددارض يف صدددور مددذا احلكددم مددن الفقهدداء ومددا 
ورد من أحاديث ، أو مواق  بطولية ذكر  يف كتب السرية ، يقدول ابدن بطدال عنهدا : " 

:  ولكن ليس يف قوله ، واجب على النساء اجلهاد غري على أن ، يث عائشة دل حد
وإلا مل يكن عليهن واجبا ملدا فيده مدن ، جلهاد ابأنه ليس هلن أن يتطوعن ، جهادكن احلج 

فلذلك كان احلج أفضل هلن من اجلهاد ، مغايرة املطلوب منهن من السرت وجمانبة الرجال 
، اجلرحى اة داو مسقي املاء و بالنساء يف احلرب لى مشاركة " ، ويف كتب السنة ما يدل ع

وأصدن  هلدم ، سدب  غدزوا  أخلفهدم يف رحداهلم  رسول هللا  غزو  م : أم عطية قالت 
. ومدددذه بعدددض لددداذج ملشددداركة املدددرأة يف (2)وأقدددوم علدددى الدددزمىن، الطعدددام وأداوي اجلرحدددى 

 القتال: 
 د الغزو يف الرب :  ومن لاذجه ما يلي : 1

قي العطشى من اتجمامدين:س - أ

                                 
، املرأة بني طغيان النظام الغري ولطائ  التشري  الرابين  46د حقوق املرأة يف اإلسالم لرؤيد روا ص 1

  . 85دد  83للبوطي  ص
 . 164/  5، وقفة األحوذي  76/  6، فتح الباري  75/  5ؤرح صحيح البخارى د د 2
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ولقد رأيت : قال  هنزم النا  عن النة املا كان يوم أحد : قال  عن أنس   
د يعىن ا الخيل د وأم سليم وإهنعا ملشعراتن أرى خدم سوقهعا ، عائشة بنت أي بكر 

اهنا هنا مث جتيئان فتفرغوقال غريه على متوهنعا مث تفرغانه يف أفواه القوم مث ترجعان فتعأل
 . (1)يف أفواه القوم

: رأيت أم سليم بنت ملحان وعائشة على ظهورمها القرب  وقال كعب بن مالك   
حيعالهنا يوم أحد، ومحنة بنت جحع تسقي العطشى وتداوي اجلرحى ، وكانت أم أمين 

 . (2)تسقي اجلرحى
 مداواة اجلرحى :  - ب

من األنصدار معده إذا غدزا  يغزو جم سليم ، ونسوة قال كان رسول هللا  عن أنس   
وأخدددرج عبدددد الدددرزاق عدددن الزمدددري : كدددان النسددداء . (3)، فيسدددقني املددداء ويدددداوين اجلرحدددى

 . (4)املشامد ويسقني املقاتلة ويداوين اجلرحى يشهدن م  النة 
نسدقي القدوم ، وندداوي اجلرحدى ، وندرد  وعن الرُّبي  بنت معوذ قالت : كنا م  الندة  

 .(5) القتلى إىل املدينة
، فقدال  ومو ُيسدأل عدن جدرح رسدول هللا  وعن أي حازم أنه مس  سهل بن سعد   

: أمددا وهللا إين ألعددرف مددن كددان يغسددل جددرح رسددول هللا ، ومددن كددان يسددكب املدداء ونددا 
تغسددله ، وعلددّي يسددكب املدداء  دووي : كانددت فاطعددة روددي هللا عنهددا بنددت رسددول هللا 

ء ال يزيدددد الددددم إال كثدددرة ، أخدددذ  قطعدددة مدددن حصدددري ابتجمدددن ، فلعدددا رأ  فاطعدددة أن املدددا
 . (6)فأحرقتها وألصقتها فاستعسك الدم

                                 
 " . 2724 د البخاري  كتاب اجلهاد رقم " 1
 . 249/  1املغازي للواقدي   -2
 ".  1810مسلم، كتاب اجلهاد والسري، ابب غزو النساء، رقم "  - 3
 ".  2880عند حديث رقم "  92/  6فتح الباري البن حجر   - 4
 ".  2883، 2882البخاري، كتاب اجلهاد والسري رقم "  - 5
 ".  4075البخاري، كتاب املغازي، رقم "   - 6
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 :  الدفاع عن رسول هللا  -ج
روددي هللا  -مل يقاتددل أحددد املشددركني يددوم أحددد مثددل أم ععددارة نسدديبة بنددت كعددب املازنيددة   

اء ومذا وعرة ابن سعيد حيدث عن جدته، وكانت جدته ؤهد  أحدًدا تسدقي املد -عنها
يقددول : " ملقددام نسدديبة بنددت كعددب اليددوم خددري مددن مقددام فددالن  ، قالددت : مسعددت النددة 

وفدالن ". وكدان يرامدا تقاتدل يومئدذ أؤدد القتددال ، وإهندا حلداجزة ثوهبدا علدى وسدطها ، حددىت 
جرحدت ثالثدة عشدر جرًحدا ، فلعدا حضدرهتا الوفداة ، عددد  د أي جددة ودعرة د جراحهدا 

رًحددا ، وكانددت تقددول : إين ألنظددر إىل ابددن قعئددة ومددو عنددد غسددلها فكانددت ثالثددة عشددر ج
 مث اندى مندادي الندة  -وكان أعظم جراحهدا ، لقدد داوتده سدنة -يضرهبا على عاتقها 

إىل محدراء األسددد فشدد  عليهددا ثياهبدا فعددا اسدتطاعت مددن ندزف الدددم ، ولقدد مكثنددا ليلنددا 
، مددا وصددل إىل بيتدده  مددن احلعددراء نكعددد اجلددراح حددىت أصددبحنا ، فلعددا رجدد  رسددول هللا 

يسأل عنها ، فرجد  إليده  -أخو أم ععارة  - (1)حىت أرسل إليها عبد هللا بن كعب املازين
 .(2)بذلك خيربه بسالمتها فسر النة 

يقول دكتور أكرم وياء الععري : ومدذه اآلاثر تددل علدى جدواز االنتفداع ابلنسداء عندد    
تندتهن مد  لدزومهن السدرت والصديانة ، وهلدن الضرورة ملداواة اجلرحى وخددمتهم إذا أمندت ف

أن يدافعن عن أنفسهن ابلقتال إذا تعرض هلن األعداء، م  أن اجلهاد فرض على الرجال 
 . (3)وحدمم إال إذا دامم العدو داير املسلعني فيجب قتاله من اجلعي  رجاال ونساء

                                 
 .  278/  2أخو أم ععارة: انظر الذمة سري أعالم النبالء  - 1
 . 270، 269/  1املغازي للواقدي  - 2
. معركة أحد أول معركة قاتلت فيها املرأة املسلعة ، وكانت امرأة 391/ 2السرية النبوية الصحيحة   - 3

عدة املسلعني كهبغاثة اجلرحى واحدة فقط اؤرتكت يف مذه املعركة ، خرجت لتنظر ما يصن  النا  وتقوم نسا
ابملاء وما ؤابه ذلك، يضاف إليه أهنا كانت تطت سن الشباب ، وخرجت م  زوجها وابنيها الذين كاان من 
اجلند الذين قاتلوا يف املعركة، يضاف إىل مذا الرصيد اهلائل الذي لديها من املناعة ا لقية والرتبية الدينية، فال 

ليلة جمندا  مذا الزمان اللوايت يرتدين لبا  امليدان وعنصر اإلغراء والفتنة مو يقا  على مذه الصحابية اجل
 171أمم عنصر يتعيزن به وحيرصن على إظهاره للرجال فأين الثرى من الثرايل ] غزوة أحد حمعد ابمشيل ص 

 [.  173د 



 

 
1830 

غدددزو املدددرأة يف  دددد الغدددزو يف البحدددر : بدددوب اإلمدددام البخددداري يف صدددحيحه اباب عنوانددده )2  
ملحدان فاتكدأ عنددما مث  ةعلدى ابند دخل رسدول هللا ( وساق قته مذا احلديث ، البحر

ان  من أميت يركبون البحر األخضر : فقال لهن مل تضحك اي رسول هللا  : وحك فقالت
اي رسددول هللا ادع هللا أن جيعلددب : فقالددت ، يف سددبيل هللا مددثلهم مثددل امللددوك علددى األسددرة 

ل مثددل أو مددم ذلددك : فقالددت لدده هن مث عدداد فضددحك ، اللهددم اجعلهددا مددنهم : قددال ، مددنهم 
، أندددت مدددن األولدددني : قدددال ، ادع هللا أن جيعلدددب مدددنهم : فقالدددت ، فقدددال هلدددا مثدددل ذلدددك 
فركبدت البحدر   فتزوجدت عبدادة بدن الصدامت : قدال أندس : قدال ، ولست مدن اآلخدرين 

 .(1)ا فسقطت عنها فعاتتم  بنت قرظه فلعا قفلت ركبت دابتها فوقصت هب
 املشاركة يف الععل اإلعالمي دفاعا عن اإلسالم  : 
و ثل مذا يف استخدام وسيلة   ؤاركت املرأة إعالميا دفاعا عن اإلسالم ورسوله  

 إعالم ذلك العصر ومي: الشعر، فعدحت اإلسالم وأظهر  حماسنه ، والرسول 
أو الفضالء ذوي املناقب العلية ،  . وكانت ترثي من ما  من الشهداء وصحابته 

 واملآثر النقية ، ومن مذه النعاذج اإلعالمية : 
 مند بنت ُأاثثة: 

مث علت على ه ، عن كبدبنت عتبة بقر  مند و   محزة أحد استشهدة و يف غز   
 : ة لئصخرة مشرفة فصرخت جعلى صوهتا قا

 سعر رب بعد احلرب ذا  دواحل دردددوم بددم بيددداكدن جزينددحن
 ريددددده بكدددعدي وعدددوال أخ ربددما كان عن عتبة يل من ص

 دريديل صدي غلدشديت وحدفدؤ ذريديت ندي وقضدسديت نفدؤف
 : ة لئمند بنت أاثثة بن عباد بن عبد املطلب قاالصحابية اجلليلة ، فأجابتها 

 فرديم الكداع عظدددداي بنت وق  درددد بددددر وبعددت يف بدخزي
 يني الطوال الزمر دهلامشن ام ردجدددددداة الفدددهللا غ حكددصب

                                 
 ".  2722حديث رقم "   - 1
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 زة ليثي وعلى صقريدددمح ري دددددداع حسام يفدددددكل قطدب
 ه وواحي النحر ددفخضبا من دى دددوك غدددوأب(1)إذ رام ؤيب

 (2)ر نذر دددوء فشدددالس ونذرك
 :   رسول هللا تعاتكة بنت زيد بن ععرو بن نفيل رث* 

 هاددها زيندان يركبددد كددوق شتددده أوحددراكبدم تدددأمس
 هادددا عيندرهتددددددردد عبدت يدددددددى سدت تبكي علددوأمس

 اهددتادما ديندزن يعدمن احل ق دتفيدا تسددوأمست نساؤك م
 !وهناددا لدلت وكبدد عطدل ق ثل النصادوأمست ؤواحب م

 ن  حينهاتددويف الصدر مك ابدددديعاجلن حزان بعيد الذم
 هاددادما ؤونده جدى مثلدعل وهدديضربن ابلك  حر الوج

 هاددق جمتع  دينددعلى احل ل السيد املصطفى دمو الفاو
 د حان من ميتة حينهال ددوق  ولدد الرسدي بعداتد  حيدفكي

 :فقالت   النة تأم أمين رث* 
 كاءددالب دني مثر دفاء فأكدد  ؤدددددددددددددددددذلك للدمدهبن بدوديهن فدعني ج

 !الءدددددتا، كان ذاك كل البدمي    دادى فقيدول أمسددحني قالوا: الرس
 عاءدي السدده بوحدديا ومن خصددددددددن رزئناه يف الدنددري مدديا خددوابك

 ري القضاءدددك خددي هللا فيددقض ىددك حتدددرة منددزيدوع غدددمددب
 !ة ابلضياءددداء رمحددد جددقدول والددت وصددا علعددان مدددفلقد ك

 راجا يضيء يف الظلعاءدددددوس ورادددك ندد ذلددددان بعددد كدددولق
 (3)اءدددددددددخامت األنبي دن وا ريددددددددددددددطيب العود والضريبة واملع

                                 
 .أراد  ؤيبة بن ربيعة أاب مندد 1
 187 / 4تفسري القرطة د 2
 . 333ص  2د الطبقا  ج 3
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  : حضوراالجتعاعا  املهعة 
د ، إذا حدددددث حددددادث جيعدددد  النددددا  ، فيقبددددل اجلعيدددد  إىل املسددددج كددددان الرسددددول    

ليستععوا ملا استجد من أمدور ، وكاندت مدذه الطريقدة تقدوم مقدام اإلعدالم العدام يف الوقدت 
احلاور ، وحضورمم هبذه الكيفية كان يسهل عليهم تبلي  البيدان النبدوي لألمدة ، املتعلدق 

 جمور حياهتم اليومية ، أو املستجدا  التشريعية .
الرجال ، ألن التكلي  واحدد وا طداب يف معظعده واعترب  النسوة النداء موجها هلن ك  

مأمورة ابالستجابة وتلبية النداء ععال بقوله تعاىل  عام هلعا ، فاملرأة أمام نداء الرسول 
  اي أيهدددا الدددذين آمندددوا اسدددتجيبوا ا وللرسدددول إذا دعددداكم ملدددا حييددديكم

، ومسدددوولة  (1)
االجتعاعا  ، وعرب  أم املومنني مسئولية فردية أو مجاعية ، لذلك أسرعن حلضور مذه 

أم سدلعة د رودي هللا عنهادد عددن مدذا املعدىن أصدددق تعبدري إذ قالدت جلاريددة هلدا : ملدا مسعددت 
يقول على املنرب ومي  شط ؤعرما : ) أيها النا  ..هنهن ( فقالت ملاؤطتها اليت  النة 

دع النسدداء ..  شددط ؤددعرما : اسددتأخري عددب ، فقالددت اجلاريددة : إلددا دعددا الرجددال ومل يدد
 (2)قالت د أم سلعة د : إين من النا ..هن

فأم املومنني روي هللا عنها استشعر  مسوليتها يف النداء ، وأنه موجده هلدا مد  أنده كدان   
لععددوم األمددة ، مدد  أهنددا  عامددا مل يتوجدده لفددرد بعيندده ، فقامددت لتسددع  توجيدده رسددول هللا 

، ولكندده ذا مجدد  النددا  فيجيبهددا وكانددت تسددتطي  أن تسددأله بعددد عودتدده ملددا زوجتدده 
ددّد مددن  استشعارمسددئولية حضددور اللقدداء العددام والنددداء املهددم ، لددذا أسددرعت لتسددع  مددا ج 
أمور، وكانت من أوائل من  لىب التكلي  مل تتكاسل أو تتأخر ، لعلها تبدي رأاي وتشارك 

 احلضور إذا احتاج األمر إلبداء رأي .

                                 
 .24د سورة األنفال اآلية :  1
 1" ابب إثبا  حوض نبينا وصفته ، الرتاتيب اإلدارية للكتاين ج  6114رقم "  66/  7د صحيح مسلم 2
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، مسعددُت نددداء اْلُعن دداِدي هداجرا  األول د تقددول : وفاطعدة بنددت قدديس القرؤددية د مددن امل  
فخرجدت ِإىل  املسدجد فصدليت مد  رسدوِل ، يندادي الصَّدالة جامعدة  ُمن اِدي رسول اللَِّ 

ت ُه  فد ل عَّا قضى رسوُل اللَِّ  ، ف ُكْنُت يف ص  ِّ النساء اليت تلي ُظهور القوم اللَِّ  ص دال 
ُمددو   ددرب ِ و  ُه  .ي ْضددح كُ  ج ل ددس  ع ل ددى اْلِعندْ دداٍن ُمص ددالَّ ْلددز ْم ُكددلُّ ِإْنس  أتدددرون مل : مث قددال ، فد ق ددال  لِيد 

 هن.. احلديث . اللَُّ و ر ُسولُُه أ ْعل مُ : ق اُلوا ل مج  ْعُتُكْم 
فانطلقدددُت فددديعن : قالدددت ، فد نُدددوِدي  يف النَّددداِ  ِإنَّ الصدددالة جامعدددًة : " ق ال دددْت ويف روايدددة   

دداِء ومددو يلددي املددوخر ِمددْن الرجددال انطلددق مددن النددا  ف ُكْندد ، ُت يف الصَّدد ِّ اْلُعق دددَِّم ِمددْن النِّس 
درب ِ خي ْطُدُب  ف س ِعْعُت النَِّةَّ  ِإنَّ ب دِب ع دمٍّ لِت ِعديٍم الددَّاِريِّ ر ِكبُدوا يف : فقدال ، ومو على اْلِعندْ

و أ ْمو ى ِنِْخص ر تِِه إىل  ْنُظُر ِإىل  النَِّةِّ ف ك أ لَّ ا أ  : و ز اد  فيه قالت . و س اق  احلْ ِديث  .. اْلب ْحِر 
 .(1).. األ رض

 : إبداء الرأي ومناصحة ويل األمر 
كفل اإلسالم للعرأة حق املراجعة والنقاش وابداء الرأي أمدام ويل األمدر ، وؤدوامد مدذا    

وخلفائددده مدددن بعدددده ، ففدددي الصدددحيح أن صددداحبة الدددرأي أم  كثدددرية يف عهدددد الرسدددول 
يدوم احلديبيدة بدرأي كدان فيده  ملومنني أم سلعة د روي هللا عنها د أؤدار  علدى الرسدول ا

من كتابة بنود الصلح بينه وبني منددوب قدريع قدال ألصدحابه  جناة األمة ، إذ ملا فرغ 
قددال ذلددك ثددالث مددرا  ، فلعددا مل يقددم مددنهم أحددد ، دخددل « قومددوا فدداحنروا مث احلقددوا : » 

ما لقدي مدن الندا ، فقالدت لده : اي ندة هللا أقدب ذلدكل اخدرج مث على أم سلعة فذكر هلا 
ال تكلم أحًدا منهم كلعة حىت تنحر بدنك، وتدعو حالقدك فيحلقدك، فخدرج فلدم يكلدم 
أحًدا منهم حىت فعل ذلك، حندر بُدنده ودعدا حالقده فحلقده، فلعدا رأوا ذلدك قداموا فنحدروا 

 . (2... )وجعل بعضهم حيلق بعًضا
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ديًدا ومبارًكدا، حيدث فهعدت أنده وقد  يف نفدو  الصدحابة أن يكدون الندة ورأيها كان سد   
  ، أمرمم ابلتحلل أخدًذا ابلرخصدة يف حقهدم ، وأنده يسدتعر علدى إحرامده أخدًذا ابلعزميدة

أن يتحلل لينتفي عنهم مذا االحتعال ، وليعلعوا كذلك أنه تكلي  ال  فأؤار  عليه 
ب مدا أؤدار  بده أم املدومنني ففعلده ، فلعدا رأى صوا جمال فيه لالجتهاد ، ورأى  النة 

 الصحابة ذلك ابدروا إىل فعل ما أمرمم به، فكان رأاًي سديًدا ومشورًة مباركًة.
ومدذا دليدل علددى استحسدان مشدداورة املدرأة الفاوددلة مدا دامددت ذا  فكدر صددائب ورأي   

ا أهنددا صددائبة، سدديد، وأندده ال فددرق بددني أن أتيت املشدورة والنصدديحة مددن رجددل أو امدرأة طاملدد
ومدذا عددني التكددرمي للعددرأة الدديت يددزعم أعددداء اإلسددالم أندده غعطهددا حقهددا وجتامددل وجودمددا، 
ومل منداك اعدرتاف واحدرتام لدرأي املدرأة أكثدر مدن أن تشدري علدى ندة مرسدل ويععدل الندة 

  (1)نشورهتا حلل مشكلة واجهته. 
حة اتجمتعد  واحملافظدة وراجعتده مدن أجدل مصدل وموق  آخر هلدا انقشدت فيده الرسدول   

رسدول : قدال : قدال  بدن ععدراعدن على طهره ونقائه وسرتا لعدورا  نسداء املسدلعني .ف
اي رسول هللا فكي  : قالت أم سلعة ، من جر ثوبه من ا يالء مل ينظر هللا إليه "  هللا 

:  قدددال، إذا تنكشددد  أقددددامهن : لدددت اق، يرخينددده ؤدددربا : قدددال  ل تصدددن  النسددداء بدددذيوهلا
 .(2)"خينه ذراعا ال تزدن عليهفرت 
كان هلا رودي هللا عنهدا نظدرة يف احملافظدة علدى طهدر اتجمتعد  وعفافده ، فجداء مدذا احلدوار    

البناء ، الذي تشى فيده مدن ظهدور أقددام املسدلعا  ، وتداف مدن الفتندة وتريدد أن تغلدق 
ول وأم سدلعة ، واحلوار هبذه الطريقة مدن الرسد أي ابب يودي إليها ، فرتاج  الرسول 

دليل على رجاحة عقلها وقوة مناقشتها ودراستها للقضية املطروحة ، من كل اجتاه فليس 
االعددرتاض لددذا  االعددرتاض وإلددا ملراعدداة املصددلحة وكيفيددة وقايددة اتجمتعدد  الفتنددة واحملافظددة 

 عليه ، يف حوار فقهي يناقع قضية من ابب فقه سد الذرائ  . 
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فهدذه خولدة بندت  أة من ععوم نساء األمدة رسدول هللا املوق  الثاين : مناقشة امر 
يف ظهار زوجهدا منهدا ، حدىت ندزل فيهدا قدرآن يتلدى إىل  ثعلبة د روي هللا عنها د انقشته 

مدا   : فوهللا ما برحت حىت نزل يفَّ القرآن، فتغشى رسدول هللا خولة  لو قيوم الدين ، ت
لددة قددد أنددزل هللا فيددك ويف صدداحبك". مث اي خوي : " كددان يتغشدداه، مث ُسددرِّي  عندده، فقددال يل

دددا و ت ْشدددت ِكي ِإىل  اللَِّ و اللَُّ ي ْسدددع ُ   :  قدددرأ علددديَّ  ددد   اللَُّ قد دددْول  الَّددديِت جُت اِدلُدددك  يف ز ْوِجه  ق دددْد مسِ 
ي ى ب ِصريى  و ِلْلك اِفرِين  ع ذ ابى أ لِيمى  :  إىل قوله ق  اُور ُكع ا ِإنَّ اللَّ  مسِ 

 (1). 
: انددت علددّي كظهددر أمددي . فتحددرم هلددا ل اغضددب مددن امرأتدده قددإذا ان الرجددل يف اجلامليددة كد

فلعددا كددان ، ، ال مددي حددل لدده وال مطلقددة مندده معلقددة عليدده ، وال تطلددق مندده. وتبقددى مكددذا 
فهددذا مددو الشددأن الددذي ، ع حكددم للظهدداراإلسددالم وقعددت مددذه احلادثددة ، ومل يكددن قددد ؤددرّ 

واملرأة اليت جاء  جتادله فيده . وأندزل هللا   رسول هللا مس  هللا ما دار فيه من حوار بني
سدن تشدريعا السدتقرار األسدرة فيه حكعه من فوق سب  مساوا  ، ليعطي املرأة حقهدا ، وي

ومدذا مدو الشدأن الدذي تفتدتح  !العائليدة عضدلة مدذه املا لعدالج ، ويرسم للعسدلعني طريقد
قددد مسد  هللا قددول  ل مدذا اإلعدالن : بده سدورة مددن سدور القدرآن : كتدداب هللا ا الدد ، نثدد

فهبذا هللا حاور مذا الشأن الفردي المرأة من عامدة املسدلعني ،  اليت جتادلك يف زوجها 
وال يشغله عن احلكم فيه ؤأن  ، ال يشغله عن مساعه تدبريه مللكو  السعاوا  واألرض

!من ؤوون السعاوا  واألرض
(2). 

 : م للعرأة حقا يف محاية غريما وإعطائه األمان ، جعل اإلسال إعطاؤما األمن واألمان
 .(3)ومنني (لى املعإن كانت املرأة لتجري : ) عائشة روي هللا عنها أم املومنني عن ف

عددام ذمبددت إىل رسددول هللا روددي هللا عنهددا قالددت : ن أم مددان  بنددت أي طالددب وعدد   
ل مددن مددذه  : فقددال ،فسددلعت عليدده : الفدتح فوجدتدده يغتسددل وفاطعددة ابنتدده تسددرته قالددت 
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، فلعدا فدرغ مدن غسدله ، مرحبدا جم مدان  : فقدال  ، أان أم مدان  بندت أي طالدب: فقلدت 
اي رسول هللا زعم : قلت . فلعا انصرف ، قام فصلى مثاين ركعا  ملتحفا يف ثوب واحد 

قدد أجدران مدن :  فدالن ابدن مبدرية فقدال رسدول هللا ، ابن أمي أنه قاتل رجدال قدد أجرتده 
 . (1)"اي أم مان أجر  

اتجرا نال له وأموال لرجال من قريع أبضدعوما  خرج أبو العاص بن الربي  قبل الفتحو   
فلعدا ،  فأصدابوا مدا معده فلعا فرغ من جتارته وأقبدل قدافال لقيتده سدرية لرسدول هللا  .معه

الليددل حددىت دخددل علددى جددنح قدددمت السددرية نددا أصددابوا مددن مالدده أقبددل أبددو العدداص قددت 
الصدبح  فلعدا صدلى رسدول هللا ، فاستجار هبا فأجارتده  ه زينب بنت رسول هللا امرأت

وعند حمعد بدن ععدر: قامدت علدى . فكرب وكرب النا  معه صرخت زينب من صفة النساء
فلعددا .اب العداص بدن الربيد أين قدد أجدر  إابهبدا فنداد  جعلدى صدوهتا وقالدت: أيهدا النددا  

النددا  مددل مسعددتم مددا  اهددياي أ" ى النددا  فقددال: مددن الصددالة أقبددل علدد سددلم رسددول هللا 
أما والذي نفس حمعد بيده ما علعدت بشد  مدن ذلدك حدىت " قال:  .قالوا: نعم "مسعت ل

" زاد حمعدد بدن ععدر:  " مسعت ما مسعتم، املومنون يد على من سوامم جيري عليهم أدانمم
 .  (2)" وقد أجران من أجارته

طدداء األمددن واألمددان كانددت بددداف  دعددوي ، رغبددة يف ولعددل مددذه املواقدد  يف اإلجددارة وإع  
 إسالمهم ، أو َّارسة حلق إجتعاعي كفله اإلسالم للعرأة ومو حق اإلجارة.

  خدددما  الوافدددين " دور ودديافة " : العددرب مددن أكددرم النددا  وكانددت عندددمم ظددامرة
، ويافة الغريب القادم وإكرام الضي  الدوارد ، مدذه الضديافة أخدذ  الشدكل املوسسدي 

الذي ارتبط بقيام دولة اإلسالم ، فعا الّصفة وجعلها مكان ويافة للفقري والغريب الدذي 
وؤدددعر   وحمفدددز للصدددحابة  ال عريددد  لددده وال قريدددب ، إال مبدددادرة مدددن الرسدددول 

املسددلعا  نسددئوليتهن حنددو مددذا الععددل املوسسددي ، فبددادر بعضددهن يف إنشدداء بعددض دور 
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ذا واوحاً عام الوفود حني أقبلت وفود القبائل ويافة حسب طاقتهن وقدرهتن ، جتلى م
إىل املدينة إلعالن إسالمها ووالئها للدولدة اإلسدالمية ، وؤدوامد إقامدة دور الضديافة الديت 

 تشرف عليها النساء ما يلي :  
مدن بدب النَّجَّدار ، بن ثعلبة بن احلارث بن زيد ومي مدن األنصدارأ د دار رملة بنت احلارث 

ددىنَّ ُأّم اث دارمددا ك انددْت ُمع دددَّة لِنُدددُزوِل اْلُوفُددود ، و معدداذ بددن عفددراء ، الصددحاي بددت ، زوج وتك 
ذُِكر  يف و ْفد ب ِب حُم اِرب و ب ِب ِكالب و ب ِب تد ْغِلب و غ رْيمْم أ ندَُّهْم ند ز ُلوا يف د ار بِْنت احلْ اِرث ، 

.فقدد ُحدبس نسداء اليهدود (1)ْنت احلْ داِرثوذك ر ابن إسحاق أ نَّ ب ِب قُدر ْيظ ة ُحِبُسوا يف د ار بِ 
 يف دارما ودار أسامة بن زيد وكان عددمن  سعائة.

و يدددز  دارمدددا ابلسدددعة ، فكدددان فيهدددا حديقدددة واسدددعة هبدددا  يدددل، تسددد  أعددددادا  كبدددرية مدددن 
الضيوف ، وؤوامد السرية النبوية تدل على أن مذه الدار استقبلت أكثر مدن وفدد حدال 

من غزوة راجعا  ملا قفل رسول هللا ان للحجز حال احلرب، و السلم ، واستخدمت مكا
فيهم خارجة بن حصن ، واحلر بدن قديس ، ، أاته وفد بب فزارة بضعة عشر رجال ، تبوك 

مقدرين  ، وقدموا على إبل صغار عجاف ومم مسنتون ، فأتوا رسدول هللا  مافنزلوا دار 
: اي رسددول هللا ، أسددنت بددالدان ،  عددن بالدمددم ، فقددالواابإلسددالم ، فسددأهلم رسددول هللا 

. ومدددن (2)وأجددددب جنابندددا ، وحربدددت عيالندددا ، وملكدددت مواؤدددينا ، فدددادع ربدددك أن يغيثندددا
 الوفود اليت نزلت فيها :  

 وفد كالب ثالثة عشر فردا. -  وفد سالمان سبعة أفراد  -
  وفد فزارة . -  وفد مرة ثالثة عشر فردا . -
 -  وفد تيم . -   وفد عبد قيس . -
   وفد حنيفة
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وخط بددىن رسددول هللِا : .. قالددت  فاطعددة بنددت قدديسب د دار أم ؤددريك األنصددارية : عددن 
فلعدا كلعدىن ر ُسدوُل اللَِّ ..بدن زيدد  مدواله ُأسدامة   عل ى .  قُدْلدُت أ ْمدِرى بِي دِدك  ف دأ ْنِكْحىِن

درِيٍك : " فقال ، من ؤئت درِيٍك اْمد"انْدت ِقِلى ِإىل  ُأمِّ ؤ   ر أ ةى غ ِنيَّدةى ِمدن  األ ْنص داِر عظيعدة. وُأمُّ ؤ 
دددأ فْدع لُ  ددديف اُن فد ُقْلدددُت س  دددا الضِّ ه  دددِبيِل اللَِّ يد ْندددِزُل ع ل يدْ ال  تد ْفع ِلدددى ِإنَّ ُأمَّ  : "فقدددال  ، الندَّف ق دددِة ىِف س 

دديف اِن ف ددهب ِّ أ ْكددر ُه أ ْن ي ْسددُقط  ع ْنددِك ِ  دداُرِك أ ْو يد   ثِددري ُة الضِّ ددرِيٍك اْمددر أ ةى ك  ْنك ِشدد   الثدَّددْوُب ع ددْن ؤ 
ددِك ع ْبددِد اللَِّ بْددِن  ددر ى اْلق ددْوُم ِمْنددِك بد ْعددض  م ددا ت ْكددر ِمني  و ل ِكددِن انْدت ِقِلددى ِإىل  ابْددِن ع عِّ دداقد ْيِك فد يد  س 

 .(1) "ععرو ابن أمِّ م ْكُتوٍم 
والشددامد أن أم ؤددريك كانددت كثددرية اإلنفدداق يف سددبيل هللا ، ودارمددا كانددت  تلدد  بضدديوف 

 هللا القادمني من كل مكان. رسول 
 :  القيام جنشطة إنتاجية ومهنية خادمة للعجتع 
حمدددور النشددداط ا ددددمي يتعثدددل يف القيدددام نهدددن حيتاجهدددا اتجمتعددد  ، ونسددداء املسدددلعني يف   

الصددددر األول قعدددن جنشدددطة متنوعدددة خددددمت اتجمتعددد  ، أسدددهعن مدددن خالهلدددا يف تنعيتددده ، 
ؤدغاًل وتنظيعداً ألوقداهتن يف أمدر يعدود نفعده علديهن  فضال عدن اكتسداهبن خدربا  متنوعدة ،

 وعلى األمة اب ري، واستغالال لطاقاهتن يف خدمة اتجمتع  ، ومن األنشطة : 
 الغزل والنسج: 

مو صناعة ا يوط من الصوف اليت تصري بعد ذلك نسيجا أو مالبس وأقعشة يستفيد   
مرأة جاء  بربدة د ومي الشعلة منها اجلعي  يف ؤىت األغراض ، فعن سهل بن سعد أن ا

فقالت: اي رسول هللا، إين نسجت مذه بيدي  منسوج يف حاؤيتها د إىل رسول هللا 
عن حْشر ج . و (2)حمتاًجا إليها، فخرج إلينا وإهنا إلزاره أكسوكها، فأخذما رسول هللا 

 نسوة يف غزوة خيرب ساد  ستِّ  أهنا خرجت م  رسول هللا،بن زايد عن جدَّته أم أبيه
ن ا فبل  رسول هللا  ، اي رسول هللا خرجنا نغزل الشَّع ر  و نُِعنُي به  :فد ُقْلن ا... فد بد ع ث  ِإل يدْ
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ُقْعن  حىت إذا : فقال ، يف سبيل اللَّ ومعنا دواء اجلرحى ونناول السهام ونسقي الّسويق 
 .(1)...  فتح هللا عليه خيرب أسهم لنا ك عا أ سهم للرجال

 : دب  اجللود
وتتصدق نا تكسدبه اجللود تدب  زينب بنت جحع د روي هللا عنها د كانت أم املومنني   

عدن عائشدة   فجهندا أطدول زوجاتده يددا، لكثدرة تصددقها أخرب عنها النىب ،على املساكني
قالدت عائشدة رودي هللا ، : تتبعدب أطدولكن يدداً : قدال رسدول هللا  روي هللا عنها قالت

لددد أيدددينا يف احلددائط نتندداول فلددم نددزل  تععنددا بعددد وفدداة رسددول هللا : فكنددا إذا اج عنهددا
نفعل ذلك حىت توفيت زينب بنت جحع روي هللا عنها ، وكانت امرأة قصدرية ومل تكدن 

اع ن  أراد بطول اليد الصددقة. قالدت: وكاندت امدرأة ص د أطولنا. قالت : فعرفنا أن النة 
 .(2) اليدين كانت تععل وتتصدق به يف سبيل هللا

وكانت أم املومنني سودة بنت زمعة قسن أيضا دب  اجللدود والتصددق منهدا أو االنتفداع   
يعدب  ، اي رسدول هللا ماتدت فالندة: ماتدت ؤداة لسدودة فقالدت :   ابدن عبدا هبدا، قدال 

 لهنأْنخدذ م ْسدك  ؤداة قدد ماتدت: فقالدت د جلددما د فلدوال أخدذمت م ْسدك ه ا  : فقدال. الشداة
ددا ُأوِحددي  ِإيل َّ حُم رًَّمددا ع ل ددى    :إلددا قددال اللَّ :  ول اللَّ فقددال هلددا رسدد قُددْل ال  أ ِجددُد ِفيع 

ْددم  ِخْنزِيددرٍ  ت ددًة أ ْو د ًمددا م ْسددُفوًحا أ ْو حل  فددهبنكم ال  تطععوندده إن  ط دداِعٍم ي ْطع ُعددُه ِإالَّ أ ْن ي ُكددون  م يدْ
ته فأخذ  منه ِقْرب ًة حىت ترقت إليها فسلخت مسكها فدبغ تتْدبُغوُه فتنتفعوا به فأرسل

 . (3)عندما
زيندب :  فقالدت ، ابلصَّددقة أمدران رسدول اللَّ  عن ُأمِّ سلعة  قالتوكذا سائر النسوة ف  

وبدب  لأ جُيْزِيِب من الصدقة أن أتصدق على زوجي ومدو فقدريد ابن مسعود د امرأة عبد اللَّ 
 ت:ق ال ددد. نعدددم: قدددال لهنوعلدددى كدددل حدددال، ذا وأان أُنفدددق علددديهم مكدددذا ومكددد ، أ يتددام أٍ  يل
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ْينِ  و ك ان ْت ص ن اع  اْلي د 
: تقالد. وأمسداء بندت ععديس أتقندت مدذه الصدناعة وبرعدت فيهدا، (1)

د جلدددا د وقددد دبغددت أربعددني إماابدد رسددول هللا  ملددا أصدديب جعفددر وأصددحابه دخددل علدديّ 
: ائتيدب   ب ودمندتهم ونظفدتهم. قالدت: فقدال رسدول هللاوعجنت عجيدب، وغسدلت ب د

 . (2)..ببب جعفر فأتيته هبم. قالت: فشعهم وذرفت عيناه
 التجارة : 

ل دة  أم بدبمهنة تتعثل يف ععلييت املبادلة بيعا وؤراء  ليكا و لكدا ، ف    ألدار قالدت عدن قيدْ
دددرِِه عندددد املدددروة فقلدددت بعدددض يف أ تيدددت رسدددول هللا  إين امدددرأة أبيددد  : اي رسدددول هللا : ُعع 

، فهبذا أرد  أن أبتاع الشيء مُسُْت به أقل َّا أريد مث زد  حىت أ بْدُل   الَِّذي ُأرِيُد وأؤرِتي 
. أ بْدُل   الَِّذي ُأريد  و ِإذ ا أ ر ْدُ  أ ْن أ بِي   الشَّْيء  مُسُْت به أ كثرِمْن الَِّذي ُأرِيُد مث وو ْعُت حىت

ل ددُة ِإذ ا أرد  أ نْ  ال تفعلددي:  فقددال رسددول هللا  ًئا ف اْسددت اِمي بِددِه الَّددِذي  اي قد يدْ دديدْ ت دداِعي ؤ  تد بدْ
ًئا ف اْست اِمي به الذي تريدين أعطيت أو  يدْ ُترِيِدين  ُأْعِطيِت أ ْو ُمِنْعِت و ِإذ ا أ ر ْدِ  أ ْن ت ِبيِعي ؤ 

 . (3)م ند ْعتِ 
يقول رؤديد رودا معلقدا علدى مدذا يف  .(4)والرُّبي  بنت معوذ كانت تبي  العطر وتتجر به  

: بينعدا جندد املدرأة الفرنسدية ال تدزال مقيددة إبرادة زوجهدا يف مجيد  التصدرفا  املاليدة  زمانه
 .(5)والعقود القضائية

  صددناعة أطععددة ؤددهية مبتكددرة : ت سددعد املددرأة حددني تُعددد طعامددا ؤددهيا ، وتددزداد سددعادهتا
هتها حني يوكل ويشكرما اآلكل عليه ، وتفنن النسوة يف إعداد أطععة ألبنداء اتجمتعد  اؤدت
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: قالدتعائشة روي هللا عنها أنفسهم، حىت صار  طعاما ؤعبيا ، وعرفا اجتعاعيا ، عن 
وقد صنعت حريرة  ،بيب وبينها فجلست ورسول هللا ، سودة بنت زمعة  دخلت عليّ 

قلدت : وهللا لتدأكلن منهدا أو ألطخدن  .فقالدت : مدا أان بدذائقتها ،فجئت هبدا فقلدت: كلدي
 . (1)... احلديث منها بوجهك 

زيندب   أنس قال: ملا تدزوج رسدول هللا، فعن  وصنعت أم سليم طعاما لرسول هللا   
قالت أم سدليم: اي أندس إن رسدول هللا أصدبح اليدوم عروسدا ومدا أرى عندده ، بنت جحع 

من غداء، فهلم تلك العكة. فناولتها فععلت له حيسا من عجوة يف تدور مدن فخدار قددر 
عليدده وذلددك قبددل أن تنددزل آيددة  ذمددب بدده إليدده. فدددخلتُ وقالددت: ا، مددا يكفيدده وصدداحبته

 .(2).. احلديث احلجاب
 الفصل الراب  : دور املرأة بعد عصر النبوة 

بل ؤاركت عرب التاريخ املعتد حىت  مل يتوق  دورمشاركة املرأة بعد عصررسول   
ة، واتريخ زماننا مذا ، وؤعر  أن عليها واجبا البد من أدائه ، يتالئم م  طبيعتها كامرأ
ألن املرأة مل اإلسالم االجتعاعي ؤامد أهنا قامت جدوار ال يقوى عليها سوى العظعاء ، 

تكن نعزل عن األحداث العامة والقضااي اليت هتم املسلعني وتتعلق نصاحلهم من قريب 
أو بعيد ، بل أسهعت بنصيب وافر يف كل ميدان استطاعت أن تودي فيه دورا من 

 واق  احلافلة ما يلي:األدوار ومن امل
  املشاركة يف  اجلهاد ونشر الدعوة : استعرار 
ؤاركت يف ساح القتال يف أكثر من موق  ، إعالء لراية اإلسالم حىت يكون الدين كله   

ا، ومشاركتها يف اجلهاد وقعلها ألعبائه ومشاقه صورة لربوز مكانتها االجتعاعية 
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جلهاد عدد ال حيصى من كثرته ، منهن من كان هلا ومظهرا من مظامرما ، فقد ؤارك يف ا
 من أمثال :  بصفة فرديةبروز 

، الديت أجداد  فدن القدول د كعدا سدبق د خطيبدة النسداء ،  أمسداء بندت يزيدد بدن السدكندد 1
ؤددهد  ومعدده فددن اجلهدداد ومواجهددة أعددداء اإلسددالم متحعلددة املواقدد  الصددعاب ، فقددد "

، وؤدجاعتها د رودي ( 1)"روم بععدود فسدطاطهاالريمدوك وقتلدت يومئدذ تسدعة مدن الدموقعدة 
هللا عنهددا د توكدددد مشوليددة مشدداركة املددرأة يف اإلصدددالح االجتعدداعي بكددل أؤددكاله وصدددوره 
املشددروعة ، ففعددل مددذه املددرأة الدديت ) كانددت درة يف كوكبددة النسدداء الالئددي أمددرمن خالددد بددن 

 يوكد ذلك. (2)أن يكّن وراء اجليع ، وأن يقتلن كل مارب من الرجال ( الوليد 
خرجددت معدده لغددزو الددروم ارث ، زوجددة عكرمددة بددن أي جهددل ، احلددد أم حكدديم بنددت  2

عنددد ، أعددر  هبددا ، فلعددا كانددت وقعددة مددرج الصددفر، فتزوجهددا خالددد بددن سددعيد، فاستشددهد 
 عليها فعا فرغوا من الطعام مل  وْ مث أ  ، بعد ذلك فقيل قنطرة أم حكيم  مسهاقنطرة عرفت اب

، وؤددد  أم حكدديم عليهددا ثياهبددا ، ووقدد  القتددال فاستشددهد خالددد  ،حددىت وافددتهم الددروم 
 .(3)بععود الفسطاط سبعة من الروميومئذ وقاتلت فقتلت 

يف بيديت  دد انم يف وقدت القيلولدة د  رسدول هللا قدال  لدت : قا د أم حدرِام بندت ملحدان ، 3
: ل قددا لاي ندة هللا جي أنددت وأمددي مدم تضددحك: قلددت : قالددت ، فاسدتيقظ ومددو يضدحك

اي رسدول هللا ادع : قلدت: قالدت ، رة ان  من أميت يركبون مذا البحر كدامللوك علدى األّسد
: قلدت ، فاسدتيقظ ومدو يضدحك  قال  مث   : قالت، أنت منهم : قال، هللا أن جيعلب منهم 

، ان  من أميت يركبون مذا البحر كدامللوك علدى األسدرة : قال  لاي رسول هللا مم تضحك
فغدز  مد  ، أنت من األولني : قال ، ول هللا ادع هللا أن جيعلب منهم قلت اي رس: قالت 
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 وبذلك ققق ما أخرب به النة  (1)زوجها عبادة بن الصامت فوقصتها راحلتها فعاتت
 .وؤاركت يف اجلهاد البحري يف عهد ا ليفة الراؤد عثعان بن عفان 

املسدلعني مد  الدروم ، أن حبيدب د ومن روائد  صدوربروز دور املدرأة ومكانتهدا يف جهداد  4 
حنوه يف مثانني ألفا من الروم والرتك ، أن املوراين الرومي قد توجه ه بلغبن مسلعة الفهري 

هللا  فسددععته امرأتدده أم عبددد، بيددت املددوراينوكددان حبيددب صدداحب كيددد فددأمج  علددى أن يُ ، 
وراين أو سددرادق املدد: قددال ل فددأين موعدددك : فقالددت لدده ، بنددت يزيددد الكلبيددة يددذكر ذلددك 

وكانت أول ، م فقتل من أؤرف له وأتى السرادق فوجد امرأته قد سبقت هُ تد  مث بيدّ ، اجلنة 
 .(2)امرأة من العرب ورب عليها سرادق

مثدداال للعومنددة املستشددعرة  تمددذا موقدد  جيعددل مددن يسددع  بدده مشدددوما فهددذه املددرأة كاندد  
ركت زوجهددا يف مشدداعره وأفكدداره املسددئولية أمددام هللا أوال ، وزوجهددا وأّمتهددا اثنيددا، حددني ؤددا

الدعوية والتخطيطية يف أمم ععل يقوم به يف حياته ، فلم تثنه عنه ، مد  علعهدا أن هنايتده 
رنا تودي الستشهادما ، لكن ليس ذلك إليها ، كعا أنه يدل على أهنا تربدت علدى حدب 

عليها يدوحي اجلهاد واالستشهاد يف سبيل هللا. وسواهلا عن موعد اللقاء ، وجواب زوجها 
يف ظامره نشاركا  سابقة ، وخروجها للجهاد يويد مذا ، ويعطي إؤارة لكفاءهتا ومددى 
تشدجيعها لزوجهددا وموازرهتددا لدده ال تثبيطهددا إايه ، وابلتددايل يتضدداع  جمهددوده تبعددا السددتقرار 
نفسه وراحة قلبه ومدوء ابله جراء مذه املوازرة من زوجتده ودفعهدا إايه ، علدى الدرغم مدن 

طبيعددة املدددرأة اللدددني وإيثددار السدددالمة والبعدددد عددن املخددداطر ، إال أهندددا منددا تددددف  زوجهدددا أن 
القتحددام األمددوال والدددخول يف ععليددة فدائيددة عاليددة ، طبيعتهددا املخدداطرة، يدددلل علددى أهنددا  
كانت امرأة من طراز خاص ، ألهنا دفعت زوجها القتحام مذه األموال وغامر  معه ومل 

مسدتععة ومتسدععة ألخبداره ، واألعجدب أهندا خرجدت بنفسدها يف تق  متفرجة عليده ، أو 
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اجلهددداد بصدددفة عامدددة ومدددذا املوقددد  خاصدددة ، وفاقدددت زوجهدددا فسدددبقته إىل سدددرادق قائدددد 
 .(1)الروم

 د الربوز اجلعاعي العام : 
كانت النعاذج السابقة لددور بعدض النسدوة بصدفة فرديدة ، ومدو بطبيعدة احلدال ال يدوحي    

اعية عامة ، ألن ؤوامد النعاذج اجلعاعية أكثر من أن تعد، خاصدة جنه مل توجد لاذج مج
يف سدداح اجلهدداد وحددب االستشددهاد ، ومددن النعدداذج املشددرفة يف سدداح اجلهدداد لنسددوة بعددن 
أنفسدددهن ا وهللا اؤدددرتى نقتدددبس لوذجدددا ملعركدددة حربيدددة مدددن املعدددارك الفاصدددلة يف التددداريخ 

انتهدددا اجلهاديدددة ، إهندددا معركدددة الريمدددوك،  اإلسدددالمي ، ؤددداركت فيهدددا املدددرأة وبدددرز  فيهدددا مك
لرجددل َّددن ؤددهد الريمددوك أكانددت : قلددت : قددال حددزام بددن غددنمحُيدددث الواقدددي قددائال : 

حدامن أمساء بنت أي بكر زوجدة الدزبري بدن ، إنعم: قالل النساء معكم مشامدا  القتال
، أي جهدل وأم أابن زوجدة عكرمدة بدن ، ونسيبة بنت كعب ، زور وخولة بنت األ، العوام 
ورملدة بندت ، نت عامر بن عاصم الضعري م  زوجها مسدلعة بدن عدوف الضدعري بوعزة 

رودي هللا د وأمثداهلن ، ولبدىن، ويععدر، ومندد ، وزيندب ، وأمامده ، ورعلدة ، طليحة الدزبريي 
 .فلقد كن يقاتلن قتاال يروني به هللا ورسولهد عنهن 

ن وطدأة املعركدة ويدداوين جراحداهتم ، وكانت النسوة يستقبلن أزواجهن وخيففن عدنهن مد  
واسددتقبل املسددلعني ويشددجعنهم علددى املضددي قُددُدما يف الغدددو للقتددال يقددول الواقدددي : ) 

نساؤمم فصار  جتعل املرأة مرطها  سح به عن وجه زوجها وتقول له أبشر ابجلنة اي ويل 
 .(هللا 
كنت يف مجلة قائلة : )  ومذه سعيدة بنت عاصم ا والين تذكر خرب بروزمن يوم الريموك  

، غفدار  تفلعا انكشفت ميعنة املسلعني صاحت بنا عفدرية بند، ذ على التل ئمو النساء ي
وامحلدددن ، اي نسدداء العدددرب دونكددن والرجددال : واند  ، وكانددت مددن املدددرتجال  البددازال 

فأقبلدددت النسدددوة يدددرمجن وجدددوه ا يدددل ، يدددديكن واسدددتقبلنهم ابلتحدددريض أوالدكدددن علدددى أ
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د تعدب وجعلت ابنة العاص بن منبه تنادى قبح هللا وجده رجدل يفدر عدن حليلتده ، ابحلجارة 
ن مل  نعددوا عنددا مددوالء إزواجهددن لسددتم لنددا ببعولددة وجعددل النسدداء يقلددن ألبددذلك اجلنددة د 

 توخولددة بندد، زور كانددت خولددة بنددت األ: قددال العبددا  بددن سددهل السدداعدي ، و  عددالجاأل
، ونعدم ابندة فيداض ، وسلعى ابنة ماؤم ، عاصم وكعوب ابنة مالك بن ، نصارية ثعلبة األ

 (1) ( متحزما  ومن أمام النساء، ولبىن ابنة جرير احلعريية ، ومند ابنة عتبة بن ربيعة 
مذه مواق  من لاذج ُكُثر فهذه معركة واحدة حضرما مذا العدد الكبري مدن النسدوة     

با منها ، وكي  ابملعدارك الديت فكي  بغريما من املعارك اليت وقعت يف نفس الوقت أو قري
جدداء  بعدددما ، لقددد كددان يف القادسددية إمجددايل عدددد املشدداركا  مددا يقددرب مددن السددتعائة ) 

 ( امرأة أو يزيد.  600
أسدر بيدد الدروم، وأنده قتدل مدن الدروم بدن األزور ودرار : أن بدن الوليدد وصل ا رب  الد   

ول قالوا: يف اثب عشر ألد  فدار . خلقًا كثريًا فعظم ذلك على خالد، وقال: يف كم العد
فقددال: وهللا مددا ظننددت إال أهنددم يف عدددد يسددري، مث سددأل عددن مقدددمهم مددن يكددونل فقيددل 
وردان صدداحب محددق، وقددد قتددل وددرار ولددده مهدددان، فقددال: ال حددول وال قددوة إال ابا 

ب العلي العظيم، مث أرسل إىل أي عبيدة يستشريه فبعث إليده أبدو عبيددة : اتدرك علدى البدا
فلعدا وصدل اجلدواب إىل  ..الشرقي من تثق به وسدر إلديهم فهبندك تطحدنهم إبذن هللا تعداىل.

ومعدده ألدد  فددار ، مث تقدددم أمددام  أوقدد  ابملكددان ميسددرة بددن مسددروق العبسددي  ،خالددد 
إذ نظددر إىل فددار  علددى فددر  وبيددده رمددح ومددو ال يبددني مندده إال ، وبينددا مددو كددذلك القددوم 

وقد سبق أمام النا  كأنه انر، فلعدا نظدره خالدد قدال: ، لهاحلدق والفروسية تلوح من مشائ
مي هللا إنه لفار  ؤجاع، مث اتبعه خالد والنا ، وكدان مدذا أليت ؤعري من مذا الفار  و 

حعدددل علدددى عسدددكر الدددروم كأنددده انر حمرقدددة فزعدددزع  فالفدددار  أسدددبق الندددا  إىل املشدددركني. 
جولدددة اجلائددل حدددىت خدددرج  كتددائبهم وحطدددم مددواكبهم، مث غددداب يف وسدددطهم فعددا كاندددت إال

وسنانه ملطخ بدماء الدروم، وقتدل رجدااًل وجنددل أبطدااًل وعدرض نفسده للهدالك، مث اخدرتق 
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القددوم غددري مكددرتث هبددم وال خددائ  ، فعنددد ذلددك محددل خالددد ومددن معدده ووصددل الفددار  
 املذكور إىل جيع املسلعني. 

درك من فدار  بدذل قال فتأملوه فرأوه قد تضب ابلدماء فصاح خالد واملسلعون: ا   
مهجته يف سبيل هللا وأظهر ؤجاعته على األعداء، اكش  لنا عن لثامك، فلعدا بعدد عدن 
ل خالد سار إليه بنفسه وقال له: وحيك لقد ؤغلت قلوب النا  وقلة بفعلك، مدن أندت

خاطبدده الفددار  مددن قددت لثامدده بلسددان التأنيددث، وقددال: إنددب اي أمددري مل أعددرض عنددك إال ف
ك أمري جليل وأان من ذوا  ا دور وبنا  الستور، وإلا محلب على ذلك حياء منك ألن

املأسور بيد ، أين حمرقة الكبد زائدة الكعد. فقال هلا: من أنت. قالت: خولة بنت األزور 
وددرار وإين كنددت مدد  بنددا  العددرب وقددد أاتين السدداعي جن وددرار أسددري : املشددركني أخددي 

 فركبت وفعلت ما فعلت. 
وقدالوا: إن   ،بن الطفيدل: عظدم علدى الدروم مدا ندزل هبدم مدن خولدة بندت األزورقال عامر   

كددان القددوم كلهددم مثددل مددذا الفددار  فعددا لنددا هبددم مددن طاقددة. وملددا محددل خالددد ومددن معدده إذا 
وأمددا خولددة بنددت األزور ، ثبددت املسددلعون لقتددال الددروم ، و ابلددروم قددد اوددطربت جيوؤددهم 

 .(1)..خامافهبهنا جعلت جتول مييناً ومشااًل تطلب أ
كانت كوكبة النساء يف الريموك والقادسية فوق مستوى املوق  فهذا العددد مدن النسداء    

املقاتال  ، حجة ُقبط الزعم القائدل بقدرار املدرأة يف بيتهدا وعددم مشداركتها يف تغيدري واقد  
بددداديء املأمتهدددا مدددن السدددي  إىل احلسدددن ومدددن احلسدددن إىل األحسدددن.) علدددى ودددوء مدددذه 

قددام يف الدددنيا ألول مددرة جمتعدد  قددرتم فيدده املددرأة  م سددالذريددة الدديت أعلنهددا اإلاإلصددالحية اجل
كهبنسان كامل األملية ، وتالقي من اتجمتع  االحرتام الالئق هبا كزوجة وأم صانعة لألبطال 
والعظعاء ، وتصان مسعتها عن اللغط وأقاويل السوء بعدم اختالطهدا املشدبوه مد  الرجدال 

، وجمددالس العلددم ، ومعددارك التحريددر ، ويف مددذه األمدداكن كانددت هلددا إال يف أمدداكن العبددادة 
جمالسها ا اصة هبا ولباسها احملتشم ، ووقارمدا املتددين فعدا كاندت تتعلدق هبدا األعدني ، وال 
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تتطلد  إليهدا النفددو  ، بدل كاندت إذا مددر  تُغدض األبصدار حيدداًء ، وإذا جلسدت تنصددرف 
 .(1)هلا القلوب إكبارا وتقديرا (الوجوه عنها احرتاما ، وإذا حاربت تفق 

  : بروز دورما يف التفقه يف دينها ودعوةبب جنسها 
وجدد علدى مدر التداريخ اإلسددالمي بعدد عصدر النبدوة نسددوة قعدة يف الفقده والعلدم ، وحمددط   

أنظددار كثددري مددن العلعدداء أعدددادمن جتددل عددن احلصددر مددن أمثددال حفصددة بنددت سددريين ، وأم 
ريمن ومل يكن عددمن قليال يف أي من القرون ، وكن من الكثرة اهلذيل األنصارية وكثري غ

نكددان ، فددابن سددعد يف الطبقددا  أفددرد جملدددا لددذكر الددرواة مددن النسدداء يف كددل طبقددة مددن 
الطبقددا  ، ومددذا يددربز دور املددرأة ومكانتهددا االجتعاعيددة يف جانددب التفقدده والددتعلم ونشددر 

مر. وأفرد أبو عبد الرمحن الُسلعي مولفدا الدعوة إىل هللا تعاىل على مر الزمن وتعاقب الد
( مثددانني امددرأة مددا بددني 80وددعنه حددوايل مددا يقددرب مددن )(2)خاصددا بددذكر النسددوة املتعبدددا 

ورنددا وجدددان مددن النسدداء مددن مل تكددن عاملددة غددري أهنددا ععلددت علددى عابدددة وفقيهددة وغريمهددا. 
 مذا :  نشر العلم واملسامهة يف ععلية التعليم ، ومااتن واقعتان تدالن على

مدد وبعددما أن مدن النسداء ا دواتني ذوا  580د ذكر يف خطط الشام يف أحداث سنة  1
األقدار من كانت أتمر ببناء مسجد أو رابط أو مدرسة ، وتنفدق فيهدا األمدوال الواسدعة ، 

. فانظر كي  كان اإلقبال على بناء املدار  واملسداجد ومدا (3)وتعني هلا من ماهلا األوقاف
ر العلم أو الذكر والوعظ ، مذا اإلقبدال الدذي مشدل كدل ذي قددرة مدن ملدوك إليها من دو 

 وأمراء ومشاركة واوحة من النساء.
د ذكر الشيخ حمعد الغزايل عن امرأة ؤامدما بداية حياته امسهدا ا ازنددارة قامدت ببنداء  2

ترجدوا مسجد ننطقة ؤربا د القامرة مصر د  قوله " أجيال كبرية من علعداء األزمدر الدذين 
يف كلية أصول الدين مدينون المرأة حمسنة وقفت ماهلا ا وأنشأ  منه موسسا  يتفجر 
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ا ددري منهددا منددذ عشددرا  السددنني وسدديبقى كددذلك مددا ؤدداء هللا .مث يقددول : وأان واحددد مددن 
موالء الذين انهلم ذلك العطاء الدافق : فقد انتظعت بني طالب مذه الكليدة مدن نصد  

ت الددرو  مدن أفدواه مجلدة مدن أكدابر علعداء األزمدر ، وقدادة الفكدر قرن أو يزيد ، وتلقيد
اإلسددالمي ، أتيحددت هلددم فرصددة التعلدديم يف قاعددا  املبددىن الددذي أنشددأته ا ازندددارة ملحقددا 
نسددجدما اجلددام  الفخددم ، وكانددت الدراسددة تبدددأ أول العددام  فددل يف املسددجد الكبددري ، مث 

لدراسدددا  والشدددهادا  العاليدددة ، أمدددا يدددذمب الطدددالب إىل صدددفوفهم ، وكاندددت الكليدددة ل
الدراسددا  األعلددى فكانددت تنشددأ هلددا حلددق داخددل املسددجد نفسدده ، ومددي حلقددا  صددغرية 
بطبيعتهددا ، وزاد  أعددداد الطلبددة ، مث يددذكر الشدديخ الغددزايل أهنددا امددرأة جلدد  رجددل ألهنددا مل 

مددا تكتدد  هبددذا بددل بنددت ملجددًأ لأليتددام يددوويهم ويغددذيهم ويكسددومم ، ورصددد  مددن ماهلددا 
يكفدديهم ويسدد  حدداجتهم ، مث بنددت مستشددفى، واحلددق أن مجيدد  النددا  يف زماهنددا دعددوا هلددا 
ألهنا بنت معهدا ومسجدا وملجأ ومستشفى ، فدأي قلدب زكدي يف صددر مدذه املدرأة الديت 
أقروت هللا قروا حسنا ، وادخر  عنده ما ينضر وجها يوم تبيض وجدوه وتسدود وجدوه 

ودعت مددذا املددال هللا ، وجامددد  يف سددبيله بتقدددمي املددال ، فددرحم هللا مددذه املددرأة الدديت اسددت
 .(1)والدواء والعلم والزاد للجياع ، وأهلم الرجال والنساء االقتداء هبا

 : الوعظ والتبيل  العام 
عرفت اآلداب العاملية قلة من النساء برعن يف الشعر والكتابة والفنون عامة ، لكنها مل   

ة وعظن وذكرن الرجال ، أو تفوقن يف قدول الشدعر د كعدا تعرف ما عرفه اإلسالم من نسو 
سبق ذكره يف موووع املرأة واإلعالم د ومذه ؤهادة الددكتور أمحدد احلدويف يقدول فيهدا : " 
ولو رجعنا إىل ما دون من خطب اليوانن والرومدان ، مل نكدد نظفدر ابسدم أنثدى واحددة بدني 

ب يف اتريددخ األدب الفرنسددي مددن ذلددك العدددد العديددد مددن الرجددال ، ولددو رجعنددا إىل كتددا
نشددأته حددىت عصددران مددذا فلددن نظفددر ابسددم امددرأة واحدددة بددني عشددرا  األمسدداء مددن الرجددال 
ا طباء من عهد بودان وسان فرانسوا دي سال ، إىل عهدد جدول فدافر والكورديروغامبتدا 
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وديددددون .ولدددن نرجددد  مدددن البحدددث اتددددوى حدددني نفدددتع يف اتريدددخ األدب اإلجنليدددزي عدددن 
حددددة ، إال مدددا يصدددادفنا مدددن أمسدداء بعدددض املتحدددداث  أو املتكلعدددا  يف العصدددر خطيبددة وا
 . (1)احلديث "

قدوة فصداحتها و فدأدمع ب معاويدة: حاورمدا البارقية  بن سراقة ومذه أم ا ري بنت احلريع
عددن الشددعة قددال: كتددب معاويددة إىل واليدده ة ألفاظهددا ، يف الددوعظ والتددذكري، فجزالددحجتهددا و 

 فلعدا قددمت عليدة قدال، أم ا دري بندت احلدريع بدن سدراقة البارقيدة يّ ابلكوفة أن أوفدد علد
يتده أيتده قبدل، وال ر أ: كي  كان كالمك يوم قتل ععدار بدن ايسدرل قالدت: مل أكدن وهللا ر هلا

بعد، وإلا كانت كلعا  نفثهن لسداين حدني الصددمة، فدهبن ؤدئت أحددثت لدك مقدااًل غدري 
فقددال: أيكددم حيفددظ كددالم أم ا ددريل ، به ذلددك، قددال: ال أؤدداء، مث التفددت إىل بعددض أصددحا

  .فقال رجل : أان أحفظده اي أمدري املدومنني كحفظدي لسدورة احلعدد، قدال: فهاتده، قدال: نعدم
اي أيهدا النداُ  اتقدوا ربَّكدم إّن ز ْلز لدة  السداعِة  كأين هبا كالفحدل يهددر يف ؤقشدقته تقدول: 

ؤيءى عظيم 
ونور السبيل، ورف  العلم، فلم  . إن هللا قد أووح احلق، وأابن الدليل، (2)

يدعكم يف ععياء مبهعة، وال ؤعواء مدهلعة، فهبىل أين تريدون رمحكم هللال أفرارًا عن أمري 
لُدو ّنُكْم  املومنني، أم رغبًة عن اإلسالم، أم ارتدادًا عن احلدقلهن أمدا مسعدتم هللا يقدول:  بدْ ول ند 

خبار ُكم حىّت ند ْعل م  اتجمامدين منكم والصابرين، ونبلو  أ
(3)  . 

مث رفعدددت رأسدددها إىل السدددعاء ومدددي تقدددول: اللهدددم إنددده قدددد عيدددل الصدددرب، وودددع  اليقدددني، 
وانتشر  الرغبة، وبيددك اللهدم أزمدة القلدوب، فدامج  اللهدم الكلعدة علدى التقدوى، وألد  

حدن اردد احلق إىل أمله، ملعوا رمحكم هللا إىل اإلمام العادل، إهنا االقلوب على اهلدى، و 
ووغائن أحدية، وأحقاد جامليدة، وثدب هبدا معاويدة حدني الغفلدة ليددرك بثدارا  بدب  بدرية،

 . (4)عبد مشس. مث قالت: " قاتُِلوا أ ئِّعة  الُكْفِر إهّنم ال أ مْيان هلم لعّلهم ينتهون "
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، وثبددا  مددن ديددنكم، مصددربًا معاؤددر املهدداجرين واألنصددار، قدداتلوا علددى بصددرية مددن ربكدد  
لقيتم أمل الشام كحعر مسدتنفرة. ال تددري مدا يسدلك هبدا مدن فجداج فكأين بكم غدًا قد 

عّعدا  األرض، ابعوا اآلخرة ابلدنيا، واؤرتوا الضاللة ابهلدى، وابعدوا البصدرية ابلععدى و 
ق ليددٍل لُيْصدددِبُحّن اندمدددني 

وال   حدددني   ، حدددني قدددل هبدددم الندامدددة، فيطلبدددون اإلقالدددة،  (1)
مناص 

 احلق وق  يف الباطل، ومن مل يسكن اجلنة نزل النار.  . إنه وهللا من ول عن (2)
إن األكيدددا  استقصدددروا ععدددر الددددنيا فرفضدددوما، واسدددتطالوا مددددة اآلخدددرة  : أيهدددا الندددا   

فسعوا هلا. وهللا أيها النا  لوال أن يبطل احلدق، ويظهدر الظداملون، وتقدوى كلعدة الشديطان 
كدم هللا أيهدا الندا  محىل أيدن تريددون ر ملا اختاروا ورود املنااي على خفض العديع وطيبده. إ

، وزوج ابنتدده، وأي ابنيدده، خلددق مددن طينتدده، وتفددرع مددن نبعتدده، عددن ابددن عددم رسددول هللا 
وخصه بسره، وجعله ابب مدينته، وأعلم  به املسلعني، وأابن ببغضه املنافقني، فلدم يدزل  

ة اللذا  هبدا، ومدو كذلك حىت أيده هللا نعونته، ميضي على سنن استقامة، ال يفرح لراح
مفلدق اهلددام، مكسددر األصددنام، صدلى والنددا  مشددركون، وأطدداع والندا  مراتبددون، فلددم يددزل  
كذلك حىت قتل مبارزي بدر، وأفىن أمل أحد، ومزم هللا به األحزاب، وقتدل أمدل حندني، 
وفدددرق مجددد  مدددوازن. فياهلدددا مدددن وقدددائ  زرعدددت يف قلدددوب قدددوم نفاقددداً، وردًة وؤدددقاقاً. قدددد 

 (3)لقول، وابلغت يف النصيحة.اجتهد  يف ا
مدددذه خطبدددة رفعدددت مهعدددا وحركدددت املشددداعر بقدددوة االستشدددهاد  اي  القدددرآن الكدددرمي ،   

ودلت على  كنها مدن حفدظ كتداب هللا تعداىل ، واقتباسدها منده وتضدعينه ا طبدة ، إودافة 
 . إىل رصانة العبارة وقوة الذاكرة ، يف عرض األحداث التارخيية وذكرما مناقب علّي 

 اهلعدانية: الزرقاء بنت عدي اهلعذانية أو 
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وخطبدت فيهدا مدرا  قدرض ، ؤهد  م  قومهدا واقعدة صدفني، خطيبة، من أمل الكوفة  
استدعاما، فأحضدر  إليده، وحاورتده طدويال، مث ه وملا مت االمر ل،  النا  على قتال معاوية

أندت الراكبدة  قدال هلدا: بعثدت إليدك ألسدألك مدل. حني (1)عاد ، وقد أعجب بفصاحتها
اجلعدل األمحددر يدوم صددفني، وأندت بددني الصدفني توقدددين احلدرب وقضددني علدى القتددالل فعددا 
محلك على ذلكل قالت: اي أمري املدومنني، إنده قدد مدا  الدرأ  وبدرت الدذنب، والددمر ذو 

فهددل قفظددني   ،غددري، ومددن تفكددر أبصددر، واألمددر حيدددث بعددده األمددر. فقددال هلددا: صدددقت
: وهللا ما أحفظه. قال: لكب أحفظه، لقد مسعتك تقدولني: أيهدا كالمك يوم صفنيل قالت

النا ، قد أصبحتم يف فتنة غشتكم جالبيب الظلم، وجار  بكم عدن قصدد احملجدة، فيدا 
إن املصباح ال  :هلا من فتنة ععياء صعاء ال تسع  لقائلها، وال تنقاد لسائقها. أيها النا 

ر، وإن البغددل ال يسددبق الفددر ، أال مددن يضدديء يف الشددعس، وال الكواكددب تبصددر يف القعدد
أرؤدددانه، ومددن سددألنا أخددربانه، إن احلددق كددان يطلددب وددالته فأصدداهبا، فصددربًا اي  اناسرتؤددد

معشددر املهدداجرين واألنصددار، فكددأن قددد اندددمل ؤددعب الشددتا ، والتأمددت كلعددة العدددل، 
عدوال. أال وغلب احلق ابطله، فال يعجلن أحد فيقول: كي  وأ ، ليقضي هللا أمدرًا كدان مف

إن خضاب النساء احلناء، وخضاب الرجال الدماء، وللصدرب يف األمدور عواقدب، إيهداً إىل 
 .(2)احلرب قدماً غري انكصني، ومذا يوم له ما بعده

  : استعرار النصيحة وابداء الرأي بكل صراحة ووووح 
مدر طبيعيدا واعتداد  األمدة ذلدك منهدا وقبلتده ، وكدان األ أبد  املرأة رأيهدا يف عهدده   

أن يكدددون للعدددرأة أدوار ومواقددد  تنددداقع فيهدددا وتدددديل برأيهدددا وتبددددي  بعدددد رسدددول هللا 
النصدديحة ألي إنسددان مهعددا كددان ، ومددذه امددرأة مددن عددوام نسدداء األمددة تقدد  أمددام ا ليفددة 

، تراجعدده بنصدديحة حددني عددرض مسددألة غددالء  ععددر بددن ا طدداب  الثدداين لرسددول هللا 
ه بددرز أثددر مشدداركة املددرأة يف األمددور العامددة، فقامددت مددن خلدد  املهددور، وهبددذا املوقدد  وغددري 
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دُتمْ   الصفوف على مأل من النا  مذكرة ا ليفة بقدول هللا   ف دال   ِقنط دارًا ِإْحدد اُمنَّ  و آتد يدْ
ُخُذواْ  ًئا ِمْنهُ  أتْ  يدْ ؤ 

(1). 
 عبدد الدرمحن السدلعي قدال: قدال ععدر بدن ا طداب: ال تغدالوا يف وأبويف تفسريما روى    

: "وآتيدددتم  مهدددور النسددداء. فقالدددت امدددرأة: لددديس ذلدددك لدددك اي ععدددر، إن هللا تعددداىل يقدددول
فدال حيدل  إحدامن قنطارا من ذمب". قدال: وكدذلك مدي يف قدراءة عبدد هللا بدن مسدعود: "

قدال ، ويف رواية  لكم أن أتخذوا منه ؤيئا" فقال ععر: إن امرأة خاصعت ععر فخصعته
يعددب يزيددد  -مهددور النسدداء وإن كانددت بنددت ذي الُغّصددة ال تزيدددوا يف : ععددر بددن ا طدداب 

مددن ُصددفَّة  -فعددن زاد ألقيدت الددزايدة يف بيددت املددال. فقالدت امددرأة -ابدن احلصددني احلددارثي 
 : ما ذاك لك. قدال: وملل قالدت: ألن هللا تعداىل قدال:  -النساء طويلة، يف أنفها ف ط س 

ُتْم ِإْحد اُمنَّ ِقْنط ارًا  (2)قال ععر: امرأة أصابت ورجل أخطأاآلية. ف و آتد يدْ
. 

أمددام مجدد  مددن  حنددا  مارسددت النصدديحة يف مكددان مفتددو ن الومددي بقوهلددا مددذا علددى مددأل مدد 
علدددى الرجدددال ، أو علدددى ا لفددداء والدددوالة فيعدددا قدددد  داألمدددة ، تناولدددت فيددده التعقيدددب ابلنقددد

 ني . طئون فيه ، ومي هبذا تعترب َّن مار  رقابة عامة على األمة حكاما وحمكومخي
فعددددر بعجددددوز ، خددددرج ومعدددده النددددا  أايم خالفتدددده  ومددددن صددددور النصدددديحة أن ععددددر   

اي أمدددري املددومنني حبسدددت : فقدددال لدده رجددل ، فجعدددل حيدددثها وقدثدده ، فاسددتوقفته فوقدد  
مدذه امدرأة مسد  هللا ؤدكواما ل ويلدك أتددري مدن مدي: فقدال لهن النا  على مدذه العجدوز 
قد مس  هللا قول الديت  لبة اليت أنزل هللا فيها مذه خولة بنت ثع، من فوق سب  مساوا  

وهللا لدو أهندا وقفدت ، اآلاي   كعدا جتادلك يف زوجهدا وتشدتكي إىل هللا وهللا يسدع  قاور 
 .إىل الليل ما فارقتها إال للصالة مث أرج  إليها

من املسجد ومعه اجلارود العبدي فهبذا ابمرأة بدرزة علدى ظهدر خرج ععر ويف رواية ، أن   
اي ععر عهدتك وأندت   ميها: فقالت  ،فسلم عليها ععر فرد  عليه السالم، الطريق 
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فلم تذمب األايم حىت مسيدت ععدر ، تسعى ععريا يف سوق عكاظ تروع الصبيان بعصاك 
واعلدم أنده مدن خداف ، فاتق هللا يف الرعية ، مث مل تذمب األايم حىت مسيت أمري املومنني ، 

 قدد أكثدر ِ : فقدال اجلدارود ، ن خداف املدو  خشدي الفدو  الوعيد قرب عليه البعيدد ومد
مددذه خولددة بنددت حكدديم  لدعهددا أمددا تعرفهددا: فقددال ععددر ، علددى أمددري املددومنني أيتهددا املددرأة 

فععدر أحدق وهللا أن  ،امرأة عبادة بن الصدامت الديت مسد  هللا قوهلدا مدن فدوق سدب  مسداوا 
 .(1)يسع  هلا

مسع  من النا  ، الراكب واملاؤي يراما، و ضور مذه امرأة ُتوق  ا ليفة أمام مرأى و  
بعدددض الرعيدددة ليسدددع  النصددديحة كاجلدددارود أو غدددريه كعدددا يف الروايدددة األوىل، وأتمدددره وتنهددداه 

ويععل على قضاء حاجتها ، بل ويربر موقفها وؤدهتا عليه يف النصيحة ،  فيسع  هلا 
كاندت تلدك النسدوة الداليت نناقبها وفضائلها ، فدأي ندوع مدن النسداء   بتذكري الصحابة 

ال يهددنب يف احلددق ونصددح ا ليفددة إال هللا ولددو كددان يف مكددان عددام ، استشددعارا للعسددئولية 
 ونصدددحا ا ولرسدددوله وألئعدددة املسدددلعني وعدددامتهم ، ولدددو كدددان املنصدددوح فددداروق األمدددة 

 وحمدثها الذي كان الشيطان يفرق منه. 
 اي كان مصدرما : اقتبا  األفكار املفيدة والنافعة من الغري أ 
 فاطعدة بندت رسدول هللا أول نعع يف اإلسالم كان فكدرة امدرأة وتنفيدذ امدرأة أخدرى،   

أول من جعل له النعع يف االسالم، ععلته هلا أمساء بنت ععيس، وكانت قدد رأتده يصدن  
مدن فدريوا الرجدال  سدتحيي أن أخدرج غددا علدىمسداء: إين ألقالت ألقد ف . يف بالد احلبشة

هلدا  فقالدت .قالت: أوال نصن  لك ؤديئا رأيتده ابحلبشدة ل فصدنعت الدنعع .سعيخالله ج
" لبثددت بعددد رسددول هللا . ويف روايددة أهنددا (2): سددرتك هللا كعددا سددرتتبفاطعدة روددي هللا عنهددا 

  ،سددبعني بددني يددوم وليلددة، فقالددت: إين السددتحيي مددن خلددل مددذا الددنعع إذا محلددت فيدده
ؤديئا يععدل ابحلبشدة، وحيعدل فيده النسداء، قالدت:  إن ؤئت ععلت لك، فقالت هلا امرأة 
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قددال: فعدا زالددت النعددوش .: سدرتك هللا أجدل فاصددنعيه، فصدنعت الددنعع، فلعدا رأتدده، قالددت
(1)تصن  بعدما

. 

، ونددرى اسدتفادة أمسدداء بنددت  وهبدذا نددرى ؤدددة حيداء فاطعددة الزمددراء بندت رسددول هللا   
  غددري مسددلعة، فاحلكعددة وددالة ععدديس َّددا يف اتجمتععددا  األخددرى ، ولددو كانددت جمتععددا

املومن ينشدما يف أي وعاء ومو أحق هبا مدىت وجددما ، مدا مل تتعدارض أو تدال  أمدرا مدن 
أوامددر الشددريعة ، ونددرى كددذلك مدددى تقبددل اتجمتعدد  املسددلم هلددذه الفكددرة اجلديدددة وطريقددة 

صدددد تنفيددذما ، ألندده كدددان جمتععددا متفامهدددا متعدداوان ، واملددرأة هبدددذا حققددت مقصددددا مددن مقا
 الشرع وموققيق معىن السرت.

 املبحث الثاين : ووابط مشاركة املرأة اجتعاعيا :
ال يعدىن مددا أحملنددا إليدده يف مددذه الدراسددة أن تشددارك املددرأة دون وددابط، أو تطغددى علددى مددا   

خيددق الرجددل مددن وظددائ  فطريددة ، خلقهددا هللا يف الرجددال و يددزوا هبددا علددى النسدداء ، أوأن 
نون يف املساواة املطلقة بدني الرجدل واملدرأة يف ميدادين األععدال، نرى ونسع  عن صور اجل

بل البد من مراعاة وظائ  كل منهعا ، ودور املرأة االجتعاعي البد له مدن ودوابط جيدب 
 مراعاهتا مي : 

 فداا أغدىن الشدركاء عدن الشدرك، وال يقبدل إال ماكدان خالًصدا وابتغدى  :اإلخالص
 به وجهه.

  اا أكعددل الدددين، والنددة فدد :االبتددداعاإلتبدداع ال  بلَّدد  الرسددالة ، ومددن أحدددث
يف اإلسدالم مدا لديس منده فهدو ردك ، وكددل بدعدة  يدت سدنة جيدب حماربتهدا والععددل 

 على إزالتها.

 فعسدائل الشدرع ال قتعدل تغليدب الظدنِّ أوالكددالم  :العلدم ندا تددعو إليده املسدلعة
دددِبيِلي أ ْدُعددد قدددال تعددداىل   :ابلدددرأي دددِذِه س  و م دددِن  و ِإىل  اللِّ ع ل دددى ب ِصدددري ٍة أ ان ْ قُدددْل م 
اتدَّبد ع ِب 

(1). 
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  ألندده يسددتوجب معيَّددة هللا التفدداؤل الصددرب و   ِإنَّ الّل  م دد   الصَّدداِبرِين (2( ومددو ،
و ِلر بِّك  ف اْصرِبْ    وصية هللا لنبيه 

و تد و اص دْوا اِبحلْ دقِّ  ووصيته للعسدلعني  )3)
و تد و اص ْوا اِبلصَّرْبِ 

(4(. 

 يف الصغري والكبري ، ويف كل األمور.  : عليه االستعانة ابا والتوكل 

  من التزاٍم للبا  الشرعي، وعددم   :الرجال م  تعاملالمراعاة ووابط الشرع يف
 ا لوة، والبعد عن أماكن الريبة ، والتحدث بقدراحلاجة ... إخل .

  يدز بدني الثابدت الدذي ال جيدوز والتعي : الشدريعة املتغدري يف مسدائلو معرفدة الثابدت
ابدددت مسدددائل و الثاالخدددتالف فيددده ، واملتغدددري الدددذي جيدددوز فيددده االجتهددداد ، ومدددن 

اإلميدددان، وأصدددول األخدددالق وقواعدالتشدددري ، وأصدددول الفقددده، واملتجددددد كدددل مدددا 
  ...إخل .واملعامال  املتجددة ، يدخل يف ابب االجتهاد، كالنوازل

  القدددوًة احلسددنًة فددأول خطددوة لقبددول الدددعوة  :القدددددوة  ُِّمددُرون  النَّددا   اِبلْددرِب أ أتْ 
ُلون  اْلِكت اب  أ ف ال  تد ْعِقُلون   و ت نس ْون    )(5 أ نُفس ُكْم و أ نُتْم تد تدْ

 ومي فعُل ما ينبغي كعا ينبغي يف الوقت الدذي ينبغدي ، فيجدب مراعداة  :حلكعةا
علدددى جلدددب  الوقدددت واملكدددان واملوودددوع املناسدددب ، ألن دفددد  املفسددددة مقددددمى 

املصلحة ، وعند تعاُرض املصدلحتني يُنظ در يف أعالمهدا، وعندد تعدارض املفسددتني 
  .ُتدف  أعظعهعا وررًا ومكذا

 وصية هللا ألكعل النا  ُخُلًقا وخلقا وقال لني اجلانب :   و ل دْو ُكندت  ف ظًّدا غ ِلديظ
ُهْم و اْستد ْغفِ  اْلق ْلِب ال نف ضُّوْا ِمْن ح ْوِلك   ُْم ف اْعُ  ع ندْ ْر هل 

(6 (. 
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 فهددي مفتدداح القلددوب ، وزايدة للعسددلم عنددد هللا  عدددم السددخرية مددن اآلخددرين :
دًرا ي ُكونُدوا أ نْ  ع س دى قد ْومٍ  ِمنْ  ق ومى  ي ْسخ رْ  ال آم ُنوا الَِّذين   أ يدُّه ا اي   رفعًة  يدْ ُهمْ  خ   ِمدندْ
داءٍ  ِمنْ  ِنس اءى  و ال دًرا ي ُكدنَّ  أ نْ  ع س دى ِنس  يدْ ُهنَّ  خ  دُكمْ  تد ْلِعدُزوا الو   ِمدندْ  تد ن دابد ُزوا و ال أ نْدُفس 

 . (1) اِبألْلق ابِ 

 بددني الفقدده امليسَّددروالرقائق وغددري ذلددك ، مراعدداة لطبيعددة النسدداء  تنويدد  ا طدداب :
وحدداجتهن، واحلددرص علددى بددثِّ اإلميددان يف صددفوِف النسدداء، وربددط حيدداهتن ابا، 

  .  النساءفذلك وحده كفيل بتغيري املنكرا  اليت تعرتي جمتععا

 ومو وصديُة رسدول هللا   :التيسري والتدرج ملعداذ ملدا بع ث ده إىل الديعن قدال لده" 

أن ال إلدددده إال هللا، وأن حمعددددًدا رسددددول هللا، فددددهبن مددددم  فددددادعهم إىل: أن يشددددهدوا
قدد فدرض علديهم  دس صدلوا  يف كدل يددوم  أطداعوا لدك بدذلك فدأخربمم أن هللا

قددد فددرض علدديهم صدددقة،  مم أن هللاوليلددة، فددهبن مددم أطدداعوا لددك بددذلك، فددأخرب 
فدهبايك وكدرائم  توخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم، فهبن مم أطاعوا لك بذلك،

  .(2")... أمواهلم

 ملبحث الثالث : الوظائ  املناسبة للعرأة يف العصر احلاورا
 

ليست كل الوظائ  صاحلة لععل املرأة ، ومذه بعض الوظائ  اليت تصلح كعجال ععدل 
 هلا : 

د التدددريس يف املدددار  واجلامعددا  : ميدددان التدددريس مددن ميددادين بندداء اتجمتعدد  ، ولدده  1 
عظيم األثر ، ومشاركة املرأة فيده اتديدة وإخدالص ، يتبعده أتثدري ابلد  األمهيدة علدى الناؤدئة 
من أبناء املسلعني ، واملرأة حني تععل يف مذا اتجمدال ، تقدوم نهعدة مدن أعظدم املهدام ألهندا 

عة بناء األمة ، متعثلة يف تربية أبنائها وبناهتا الذين مدم رجدال ونسداء املسدتقبل تتحعل مه
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، فتغدددر  فددديهم الفضدددائل. ومدددي اتددددما واجتهادمدددا ، وإخالصدددها يف ععلهدددا مدددذا ، إن مل 
ترج أفذاذ العلعداء أخرجدت لألمدة املتعيدزا  مدن الصداحلا  الدداعيا  إىل هللا املومندا  

 املخلصا  .
 ألجيال :وصااي ملربية ا

  كددوين قدددوة حسددنة لطالباتددك يف : االلتددزام جوامددر الشددرع يف اللبددا  واألخددالق
 والتواو  والنصيحة وغريما، من أخالق محلة القرآن والسنة النبوية. 

  تعريف على طالباتك ، واجتهدي أن تكسة قلوهبن وتريي أحسن الطرق وأقوم
هبن للددرو  وفهدم ؤدرحك السبل ، فدذلك يسداعدك يف التدأثري فديهن ، واسدتيعا

 فقلوهبن تعلقت بك .

  اجتهدددي أن تقدددمي املسدداعدة لطالباتددك وكددوين لوذجددا صدداحلا وعضددوا انفعددا يف
 اتجمتع .

  ال تقتصري على ما يقدم داخل حجرة الدراسة ، واجعلى وقتا تلتقني فيه معهن
 بعيدا عن الدر  فهذا أفضل ومثرته سرتينها سريعة إن ؤاء هللا .

  ن طالباتددك علددى مددا يلددزمهن مددن قضددااي اإلميددان ابا تعدداىل وصددحة افتحددي عيددو
العبددادة ، مدد  سددالمة العقيدددة ، واربطددي ذلددك كلدده ابهلدددف األمسددى مددن الرسددالة 

 ا ا ة ومو حسن ا لق . 

  ، إذا عدرض يف أحدد الددرو  مددادة علعيدة تعدرف طالباتددك علدى ا دالق سددبحانه
 ولد يف النفو  تقديس هللا وتعظيعهفاربطيهم ابا وقدرته يف خلقه ، ألنه ي

 د التطبيب والتعريض : 2
أمهيتدده تكعددن أندده وسدديلة  دمددة اتجمتعدد  والتقددرب إىل هللا تعدداىل ابلقددول اللددني مدد  املروددى 
وؤددرح صدددورمم للعددالج وحماولددة التخفيدد  عددنهم ، وربطهددم ابا وبددث الثقددة يف نفسددية 

ضدار النداف  ، وأن الصدرب علدى املدرض يرفد  املريض ، وتذكريه أن هللا مو ا دالق الدرازق ال
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وإذا مرودددت فهدددو يشدددفني  درجدددا  املدددومن ، وسدددوال هللا الشدددفاء فهدددو الشدددايف 
(1)  ،

: ق دال  ، ِإيّنِ ُأْصدر ُع و أ ت ك شَّدُ  ف دادُْع اللَّ  يل : فد ق ال دتْ  وحديث املرأة الديت أتدت الرسدول 
ال  ب ددْل  :ق ال ددتْ ، ِإْن ِؤددْئِت د ع ددْوُ  اللَّ  ل ددِك أ ْن يُدع اِفي ددِك و  ، ِإْن ِؤددْئِت ص ددبد ْرِ  و ل ددِك اجلْ نَّددُة 
 .(2)أ ْو ال  يد ْنك ِش   ع بِّ ق ال  ف د ع ا هل  ا، أ ْصرِبُ ف ادُْع اللَّ  أ ْن ال  أ ت ك شَّ   

 وصااي للطبيبة " مالئكة الرمحة من البشر كعا يسعون "عليك ابلتحلي ابآليت :

  يف اللبددددددددددا  واألخددددددددددالق خاصددددددددددةاحللم وسددددددددددعة الصدددددددددددر ،  داب اإلسددددددددددالم
وإؤعاراملروىدائعا ابألمل الكبري يف هللا سبحانه وتعاىل ، ورف  معندويتهم ابلنداف  

 هلم.

   اعتبددار مددذا الععددل قربددة إىل هللا تعدداىل ، لدديس مشددروعا جتدداراي أواسددتثعاراي، لددذا
للتخفي  عن عباد  جيب الععل على راحة املروىوإسعافهم، قربة إىل هللا وحماولة

 هللا تعاىل.

  رمحدددة املرودددي وسدددرعة تلبيدددة ندددداء إسدددعافهم ، وعددددم إمهددداهلم عدددن ععدددد ، قدددت
 مسعى كثري من الدعاوى الباطلة والتعال  الزائفة . 

  الععل يف األماكن املعروفة ابلسععة الطيبدة والسدرية احلسدنة ، ويف الوسدط الدذي
 واملشقة تكون الثعرة والثواب.حيتاج إليك حىت يعظم الثوابفعلى قدراجلهد 

  احرصى على تقدمي يد العون واملساعدة الديت  ند  أعدداء اإلسدالم مدن اسدتغالل
عوز املسلعني واحتياجهم الطة، حىت ال يقعدوا فريسدة جيددي املنصدرين وغدريمم 
، فيطلعددددوا علددددى عددددورا  املسددددلعا  ويععلددددوا علددددى حمددددو مددددويتهم اإلسددددالمية 

 وانسالخهم من دينهم .
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 ة جحكام الشريعة يف جمال تصصك حىت ال تقعي يف حمظدور ؤدرعي ، ع ملكوين
 .(1)وهبذا تكوين قد مجعتبني الطب ومداية الضال وقصيل الثواب

د اختيارععل ال خيل  داب اإلسالم يساعد على تبلي  الددعوة وخدمدة اتجمتعد  : ذلدك  3
جتد املسلعة ععال غري ما  أن جماال  الععل تتفاو  وتتغري وتكثر من جمتع  آلخر ، فقد
 ذكر يناسبها وخيدم جمتععها ، واألععال كثرية جتل عن احلصر. 

 لاذج من النساء املشاركا  يف اجلانب االجتعاعي :املبحث الراب  :
بددرز  يف مسدداء التدداريخ املعاصددرلاذج لنسدداء ؤدداركن يف الععددل االجتعدداعي علددى أكعددل   

واالمتعدددام ابإلصدددالح ، وقعلدددن الكثدددري مدددن  الوجدددوه ، دعدددامن لدددذلك حدددب هللا ورسدددوله
املشدداق والصددعاب ، ومددن النعدداذج املشددرقة الدديت سددطرما اتريددخ مشدداركة املددرأة يف موكددب 

 اإلصالح برز  عدة أمساء منهن :
 أوال : لوذج من العصور الوسطى : 

م( ؤددجرة الدددر الصدداحلية، أم خليددل، امللقبددة  1257=  دمدد 655)    :ؤددجرة الدددر   
، وحظيددت عنددده،  الدددين: أصددلها مددن جددواري امللددك الصددا  جنددم الدددين أيددوببعصددعة 

وولد  له ابنه خليال، فأعتقها وتزوجها، فكانت معه يف البالد الشامية، ملا كان مسدتوليا 
  على الشام، مدة طويلة.

مث ملددا انتقددل إىل مصددر وتددوىل السددلطنة، كانددت يف بعددض االحيددان تدددير أمددور الدولددة عنددد   
ذا  عقددل وحدددزم، كاتبددة قارئدددة، هلدددا  وكانددت كعدددا يقددول ابدددن إاي : )  الغدددزوا .غيابدده يف

 ( معرفة اتمة جحوال املعلكة، وقد انلت من العز والرفعة ما مل تنله امرأة قبلها وال بعدما
تعلددم  سددبط ابددن اجلددوزي : )كانددت تكتددب خطدا يشددبه خددط امللددك الصددا ، فكانددتيقدول 

( ابملنصددورة، واملعددارك انؤددبة بددني دمدد 647الصددا  )سددنة علددى التواقيدد ( وملددا تددويف امللددك 
كدان: السدعاط  جيشه واالفرنج، كانت عنده، فأخفت خرب موته، واسدتعر كدل ؤد  كعدا 
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 ميدددد كدددل يدددوم، واالمدددراء يف ا دمدددة، ومدددي تقدددول: السدددلطان مدددريض مدددا يصدددل أحدددد إليددده.
 ؤاه( وكان يف حصن كيفا، فحضر. وأرسلت بعض رجاهلا إىل ابنه )توران

انتقلدددت مدددي إىل القدددامرة، فبعدددث  -يف طريقددده  -وحدددني علعدددت بوصدددوله إىل القدددد    
 واسدتوحع منده بعدض املعاليدك فقتلدوه. يهددما، ويطلب املال واجلدوامر، فخافدت ؤدره.

وقد واج هت عدَّة مشكال ، استطاع ت أن جتتاز بعضها، فقد  كَّنت من مواجهة خطدِر 
عدن الدبالد وتعهَّددوا بعددم العدودة إليهدا، ودف عدوا ِفْديدة   الفرجنة بعْقد معامدة معهم، فرح لوا

وجن  حت يف إدارة البالد إىل حدٍّ كبري، فضر بت  .كبرية مقابل اإلفراج عن م ِلكهم وأْسر امم
وزيدًرا  -أكرب املعاليك الصاحليَّة ووزيدر زوجهدا  -السِّكَّة ابمْسها، وأقام ت عز الدين أبيك 

 .(1) بعد مثانني يوًما من ُحكعهامد  648سنة  اتزوجهو  .هلا

 اثنيا : من أرض احلرمني : 
كثدريمن  سطَّر  يف اتريخ دعوة اإلصالح اليت قام هبدا الشديخ : حمعدد بدن عبدد الومداب  

املولفا ، وحديث مذه السطورعن صفحة انصدعة لدبعض النسدوة الداليت ؤداركن التعكدني 
 ومنهن:  ه األمةهلذه الدعوة االصالحية فكان هلن أتثري ونف  يف مذ

د مووي بندت ومطدان زوج اإلمدام حمعدد بدن سدعود، حّضدت زوجهدا علدى مناصدرة دعدوة 1
فقدد كدان لامدام حمعدد بدن .  ملدا قددم الشديخ إىل الدرعيدة،  الشيخ حمعد بن عبد الومداب

أوالمها مووى بنت ابن ومطان،  ومدي مدن أسدرة مدن آل كثدري، والتدزال : سعود زوجتان 
عروفدة يف بدالد جندد، ومدي مدن آل فضدل الدذين كدانوا يسديطرون علدى فروع تلك األسدرة م

اجلزيرة، من بالد الشام حىت جنوب اجلزيدرة خدالل القدرن الثدامن إىل القدرن احلدادي عشدر 
والثانيدددة بنددددت الشدددديخ حمعدددد بددددن عبددددد . وآل فضددددل مددددن قبيلدددة طيدددد  املعروفددددة. اهلجدددري
 . (2)الوماب

                                 
 .158/  3د راج  األعالم للزركلي  1
مقال بعنوان  لاذج نسائية من الدعوة السلفية 183/  72"  5. راج  أرؤي  ملتقى أمل احلديث رقم " 2

/  1 عبد العزيز بن حمعد آل عبد اللطي  ، واإلمام حمعد بن سعود دولة الدعوة والدعاة .اتزيرة العرب ، د
27  . 
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انددت املددرأة ذا  عقددل وديددن ومعرفددة " ، ووصدد  مددور  جنددد ابددن بشرمووددى بقولدده : " وك
وملا انتقل الشديخ ابدن عبدد الومداب إىل دار تلعيدذه الشديخ أمحدد بدن سدويلم، بددأ التدزاور 
بددني خصددائق أمددل العلددم مددن الدرعيددة وملددا علعددوا بثبددا  دعددوة الشدديخ وأهندداعلى سددبيل 

موودي بندت أرادوا أن يشريوا على ابن سعود بنصرته، فهابوه ، فدأتوا زوجتده  الرسول 
أي ومطددان وأخددواه ثنيددان ومشدداري ، فددأخربومم نكددان الشدديخ وصددفة دعوتدده ، فددوقر يف 

 . قلوهبم معرفة التوحيد وحمبة الشيخ
ودخل حمعد بن سعود على زوجته فأخربته نكان الشيخ وقالت له مذا الرجل ساقه هللا 

خوه ثنيان وأخوه إليك ومو غنيعة فاغتنم ماخصك هللا به ، فقبل قوهلا مث دخل على أ
سر إليه برجلك : مشاري وأؤارواعليه مساعدته ونصرته ، فأراد أن يرسل إليه، فقالوا له 

يف مكانه وأظهرتعظيعه واالحتفال به، لعل النا  أن يكرموه ويعظعوه ، فذمب حمعد بن 
 سعود إىل مكان الشيخ ورحب به وأبدى غاية اإلكرام والتبجيل وأخربه أنه مينعه نا مين 

أبشر ببالد خري من بالدك وأبشر ابلعزة واملنعة ، فقال :  قال . به نساءه وأوالده
وأان أبشرك ابلعزة والتعكني ومذه كلعة ال إله إال هللا من  سك هبا وععل هبا :  الشيخ

ونصرما  ملك هبا البالد والعباد، ومي كلعة التوحيد وأول مادعت إليه الرسل من أوهلم 
رى  جندًا وأقطارما أطبقت على الشرك واجلهل والفرقة وقتال بعضهم إىل آخرمم وأنت ت

 .بعض  فأرجو أن تكون إماماً جيتع  عليه املسلعون وذريتك من بعدك
وأخذ الشيخ ابلدعوة واجلهاد يف  .ومكذا مت اللقاء التارخيي وحصلت البيعة على ذلك
 ، ت النساء على ِمنواهلا يقتدينولي، سبيل إعالء كلعة ال إله إال هللا. فِنعم املرأة تلك 

 ونسأل هللا له األجر يف اآلخرة.  ،فقد حاز زوجها التعكني والنصر يف الدنيا
د اجلومرة بنت عبدد هللا بدن مععدر : زوج الشديخ حمعدد بدن عبدد الومداب كاندت هلدا أايد  2

 ، رأهندا كاندت سدببًا يف إنقداذ حيداة حمعدد بدن سدعود عنددما غُددر بده وحوصد : منها ،بيضاء
 :فلددم ينزلددوا إال جمددان منهددا، ومددن املواقدد  الرائعددة ماحكدداه الشدديخ حمعددد بددن قاسددم قددائالً 

روى لنا املشايخ عن بنت الشيخ حمعد بدن عبدد  : مسعت الشيخ عبد العزيز بن ابز يقول
 :فقددالوا  ، الومداب فاطعدة أنده أريدد منهدا أن تقددّرب ألحدد املعبدودين يف زماهندا ؤديئاً فأبدت
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الدددرتاب خدددري مدددن الدددذابب ، يقدددول : وكدددأين بفاطعدددة قدددد  ، والتدددراب: الدددت ق ،ولدددو تدددراب
، فقدد حفظدت حدديث طدارق بدن  حققت مدا ألفده والددما يف كتداب التوحيدد علعداً وععدالً 

فهبذا كدان تقريدب الدذابب إىل غدريهللا .  وأعع ل ته يف مذه النازلة ،عن ظهر قلب( 1)ؤهاب 
 (2).فالرتاب خري من الذابب ،نن قرب تراابً فكي   ،تعاىل سبباً يف الكفر ودخول النار

 اثلثا : من العصر احلاور : عائشة عبد الرمحن ) بنت الشاطيء (: 
م يف بيددت والددد فاوددل ينتسددب لألزمددر 1998م وتوفيددت 1913ولددد  بدددمياط سددنة 

فدفعها حلفظ القرآن الكدرمي ، يف سدن مبكدرة ، وكدان يصدحبها معده لععلده ابملعهدد الدديب 
ى طددالب األزمددر يتجععددون حلقددا  لدددر  العلددم فتعنددت أن تكددون مددثلهم ، بدددمياط فددرت 

وأحلقهدددا والددددما ندرسددددة املعلعدددا  فنالدددت الشددددهادة وعيندددت مدرسدددة ابملرحلددددة األوىل ، 
وارتفعدددت آماهلدددا إىل مسدددتوى عدددال فدددذاكر  مدددن تلقددداء نفسدددها دون موجددده حدددىت انلدددت 

التحقت بكلية اآلداب ، فحصلت الشهادة الثانوية من املنازل ، وععلت بكلية البنا  و 
املاجستري والدكتوراه ، وأخذ  تنشدر مقداال  اجتعاعيدة إسدالمية يف أكدرب جرائدد مصدر، 
وفاز  ابجلائزة األوىل يف مسابقة أدبية كربى ، فأصبحت تكتب يف الصفحة األوىل ومدي 

اجم ؤددابة يف جريدددة األمددرام املصددرية ، وعرفددت بدددفاعها عددن الريدد  املظلددوم ، وكانددت هتدد
 احلضارة الزائفة ، وملا التحقت ابجلامعة ورأ  السفور والتربج عاروت ذلك كله.

 العلعية واألدبية واالجتعاعية : ععلهاومولفاهتا
امتدد  بفطرهتدا منددذ صدغرما إىل طريدق احلددق ، إذ كتبدت مقداال ومددي بندت الثامندة عشددر   

هددا وحرصدها علددى التددزام مدن ععرمددا ععدا ؤددامدته يف القدامرة ، يبددني مددى غريهتددا علدى دين

                                 
حديث طارق ابن ؤهاب مرفوعاً " دخل اجلنة رجل يف ذابب ، ودخل النار رجل يف ذابب ، قالوا : كي   -1

قرب  :فقالوا  .ؤيئاً مّر رجالن على قوم هلم صنم ال جياوزه أحد حىت يقرب له  :ذلك ايرسول هللا ل قال 
قرب ولو ذاباًب ، فقرب ذاباًب ، فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا  :ليس عندي ؤيء أقرب قالوا له  :فقال

 رواه أمحد يف الزمد.  .لآلخر قرب، فقال : ماكنت ألقرب ؤيئاً دون هللا ، فضربوا عنقه فدخل اجلنة"
، املعجم اجلام  يف تراجم العلعاء وطلبة العلم  37/ 1 اإلمام حمعد بن سعود دولة الدعوة والدعاة -2

 .302/ 1 املعاصرين
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وعفاف بنا  جنسها ، والععل على إصالح جمتععها جداء فيده " لقدد خيدل إيّل وأان أسدري 
يف ؤدوارع القددامرة أين يف خمدادع النسدداء ، وكدأهنن معددرض عدام السددتعراض األجسدام ، أيددن 
 الغرية اليت قس هبا املسلعا   شي يف أجسادمن ل أين النخوة اليت تشدعر هبدا املومندا 
ل إن احلرية الزائفة ، واإلابحية املنكرة ، مي كل ما يعدرفن مدن ؤدئون احليداة ل لقدد تركدت 
الفتيا  خمادعهن، واستبدلنها ابألسواق ، حيث ميشني مشية يشدعئز منهدا الرجدل احلدر ، 
فالفتاة ال تستحي أن  شي نص  عارية وال تجل مدن السدري معطدرة كأهندا بدني حمارمهدا ، 

م ، ومجدال احليداة ل إين ألؤدعر ابهلددوء يغعدرين حدني أذكدر أن منداك رجدال أين وقار اإلسال
ولددو يف املائددة تسددعو ؤددجاعته فيهددزأ جمثددال مددوالء ا ليعددا  ، ويكددون سددلوى ألمثالنددا يف 
مذا اجلو املوبوء .. " مذا بعض ما كتبته قبدل أن تلتحدق ابجلامعدة ، ومدو نفسده مدا دأبدت 

 ، َّا يدل على أصالة الروح اإلسالمية يف كياهنا. على تكراره يف مقاالهتا فيعا بعد
اجتاماهتدددا الفكريدددة : تعددددد  اجتاماهتدددا الفكريدددة ، فكتبدددت عدددن اإلعجددداز اإلسدددالمي ،   

والتفسددددري البيدددداين الددددذي مستدددده ابلتفسددددري العصددددري ، وعددددن األسددددرة النبويددددة الكرميددددة ، يف 
ال الدددرتاث اإلسدددالمي موسدددوعتها احلافلدددة عدددن تدددراجم أمهدددا  املدددومنني ، وؤددداركت يف جمددد

وبلغت كتاابهتا سبعة عشر كتااب مليئة نادة علعية وأدبية رصدينة . رمحهدا هللا رمحدة واسدعة 
 وتقبل أععاهلا وجعلها يف ميزان حسناهتا.

 
 آاثر مشاركة املرأة يف اإلصالح االجتعاعي

اثر تعود كل موثر له أثر وكل فعل له رد فعل ، ومشاركة املرأة يف إصالح اتجمتع  هلا آ
 على اتجمتع  واملرأة ابلنف  ، واآلاثر اليت ميكن أن جتىن مي : 

  بندداء اتجمتعدد  اإلميدداين املنشددود وزايدة تقربدده إىل هللا ، إبقامددة الشددرائ  وإحيدداء
 الشعائر .

 على الرب والتقوى  تعاوانكثرة عدد الداعيا  إىل هللا تعاىل ، امل. 
 ر  روح املرجعية للقرآن والسنة يف ، وغ تعزيز مفهوم االنتعاء هلذا الدين

 النفو .
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 . ققق القدوة اإلميانية النسائية نعاجلة النفس وتقوميها وهتذيبها 

  ؤعوراملسلعةبسددددعادة غددددامرة وعيشددددة مانئددددة ، لقيامهددددا ابلواجبددددا  الدينيددددة
 . واالجتعاعية

   وصحتهسري عليهيبسالمة املنهج الذي يقيناتجمتع . 
   ألهّندددا راّبنيدددة اإلسدددالمية علدددي املبدددادئ والقيعبوجدددوب الثبدددا  جزمددداتجمتع ،

 اثبتة. 
 واملفسدينإقامة احلق وإبطال الباطل وقط  دابر الفساد . 
 فيتحقددددق عندددده، ى الععددددل نددددا أوجبدددده واجتندددداب مددددا هنددددو برقابددددة هللا  الشددددعور

 . اإلخالص
  قدددوة الدددرتابط األسدددري وزايدتددده. ومعاجلدددة أسدددباب تددددمور األسدددر وتفككهدددا

 ووياعها .

 واالحنددالل ا ُُلقددي والفسدداد االجتعدداعي.اهلدامددة ة التيددارا  الفكريددة مقاومدد 
 والتعرف على مكائد األعداء ود األسرة املسلعة ، والتنبه هلا ومقاومتها . 

 فينفوسدددهم ومحدددايتهم مدددن غدددر  السدددلوكيا  احلسدددنة حسدددن تربيدددة األبنددداء، ب
 .ا اطئة 

 غريمدا ندا فيهدا مدن خدري  وثرةيفاملدعلدة افبناء الشخصية االجتعاعية للعرأة ال
 وقدرا . 

 يف ؤىت فروع املعرفة.األبناء العلعي فوق ت 
  عل ى اْلربِّ و التدَّْقو ى.بني أفراد اتجمتع  التعاون اإلجياي 
  واستقرار اتجمتع  وتعاونهإغاثة احملتاج وتفريج كربه وسرته. 
 تع  التواصل االجتعاعي بني أفراد اتجم. 
  احلرص على توفري فدرص تعليعيدة جلعيد  أبنداء و ية الثقافة اإلسالمدور تعزيز

 األسرة.
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  زايدة عدددددد املصددددلحني وجندددداحهم بسددددبب اسددددتقرار البيددددو  ، ومددددذه مددددن
املشدددداركا  املسدددددترتة والفاعلددددة فصددددداحب الرسدددددالة عليدددده واجدددددب تبليغهدددددا 

 لآلخرين .
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 ا ددا ددددة
مددة ، إىل العددامل أمجدد  مددذه الدراسددة أن رسددالة املددرأة يف اإلسددالم رسددالة األ وبعددد فقددد بينددت

والددديت ال يقدددوم هبدددا إال عظعددداء الرجدددال والنسددداء.وأن العبدددادا  وإن كاندددت ال تددددخل يف 
الشخصددية القانونيددة لانسددان إال أن مسدداواة اإلسددالم بددني الرجددل واملددرأة يف أتديددة العبددادة 

ثددل وطلبدده أداءمددا منهعددا ، دليددل أتكيددد اإلسددالم أن املددرأة إنسددان كامددل األمليددة مثلهددا م
 الرجل يف معظم التكليفا  .

ونفت ما يبدو للبعض مدن تيدل أن كدان منداك حظدرا علدى املدرأة ، مدرده إىل تقاليدد بعدض 
البيئا  وموراثهتا ، وليس من تعاليم اإلسالم ، وعلينا أن نداف  عدن اإلسدالم صدادقني يف 

ا يعدرف الرجدال دفاعنا ، ال أن ندداف  عدن املنتعدني إليده ، فداحلق ال يعدرف ابلرجدال ، وإلد
ابحلق . يقول الشيخ حمعدد الغدزايل : " أمدا املسدرية التارخييدة لألمدة اإلسدالمية فدهبن التداريخ 
أععال حكام ومواق  ؤدعوب، ومدذه وتلدك ليسدت مسدالك معصدومة ، بدل قدد يكتنفهدا 
ا طأ كعا قد حيفُّها الصواب .. أي أنه حيكم عليهدا وال حيدتكم إليهدا ، واملقيدا  املعصدوم  

 (1)هللا وسنة نبيه .." كتاب
فصلت خل   أن املرأة قامت بدور اجتعاعي مربز وكانت هلا مكانة اجتعاعية مرعية ،

وصحابته، وؤاركت يف معارك النصر واهلزمية وؤهد  البيعا  الكربى،  رسول هللا 
وأمر  ابملعروف وهنت عن املنكر، فكانت بذلك إنساان مكتعل احلقوق املادية 

 فاية اجتعاعية .واألدبية، ال ن
أن اإلسالم مل حيكم على املرأة ابلسجن املوبد يف بيتها ومل يقم حوهلا أسوارا ؤائكة و 

وقصينا  مانعة هلا من احلركة خارج البيت ، فقد ؤاركت الرجل يف االرتقاء ابتجمتع  
والوقوف معه يف خندق واحد يف اجتاه البناء ومو التععري والدفاع عن الوطن َّا يوكد 

 مهية املشاركة يف الععل اجلهادي وإصالح اتجمتع  .أ

                                 
 م .1999، مكتبة األسرة  19د قضااي املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة ص 1
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وجد  يف اتجمتع  اإلسالمي عدة صور لربوز مكانة املرأة االجتعاعية كحرية الععل 
والتعلك والتعليم ، فوجد  ؤاعرا  وأديبا  وفقيها  وحمداث  ومفسرا  ، ويف كل 

رأيها ، وتناقع ، فكانت تستشار وتديل بةعصور اإلسالم كان هلا ؤخصيتها اإلنساني
 ويوخذ برأيها إن كان صوااب .

واتضددح مددن خددالل الدراسددة أن لددو قددام يف أي عصددر جمتعدد  إسددالمي واوددح املعددامل ، بددني 
 ا طى يف نظرته للعرأة وبيان مكانتها وميدان ععلها ، الختفى منه فساد كبري.

اثلثددة يقددوم هبددا كعددا تبددني أن مندداك أععدداال تشددارك فيهددا املددرأة وأخددرى تقددوم هبددا وحدددما ، و 
الرجل ألهنا ال تناسب طبيعتها اليت خلقها هللا عليهدا. فعنددما تعلدم أن فاطعدة بندت حمعدد 

  ، طحنت ابلرحى حىت ورمت يدما ومحلت املاء يف القربة حدىت كدّل كتفهدا مدن التعدب
ومي ادمتها مل تكن أنثى تدم زوجها فقط بل كانت أما مومنة تقيم بيتدا يربدو فيده اليقدني 

احلب يف هللا تعاىل ، ألهنا كانت تقدم كل ما  لك لزوجها وأوالدما ومل تذل يف يدوم مدن و 
 البيت وغريه عن تشاور وتراض. ةاألايم جمتععها ، بل كانت م  زوجها ؤرية يف مسوولي

املرأة الصاحلة هلدا أثدر يف بنداء اتجمتعد  ، والزوجدة الصداحلة هلدا دور عظديم يف جنداح زوجهدا ، 
الدددنيا : » لزوجددة صدداحلة فددذلك عامددل مددن عوامددل جناحدده مدد  اآلخددرين قددال فددهبذا وفددق 

 . (1)«متاع، وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة 
املرأة املومنة على مدار التاريخ قدمت لزوجها وولدما وجمتععها ما  لك لتقديم بيتدا مومندا 

اتجمتع  أفضدل قيدام ،  وجمتععا صاحلا يربو فيه اليقني واحلب ، وقامت برسالتها الكربى يف
 وتعاملت بشعور اإليثار ال منطق األثرة.

النسدداء الصدداحلا  املصددلحا  يف اتجمتعدد  مددن الكثددرة نكددان يف اترخينددا ، ومددا الددن بوقددت 
وال جهددددد وال مددددال يف سددددبيل هللا تعدددداىل ، وقددددد أديددددن مددددا علدددديهن ، ويسددددتطي  البدددداحثون 

أمسدداء متواريددة يف ثنددااي الكتددب ، هلددا يف واملدددققون يف بطددون التدداريخ اإلسددالمي أن جيدددوا 

                                 
 " كتاب الرواع. 1467( رواه مسلم رقم " 1)
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ميدان البطولة مكان ، حرمت من الشهرة ، لكن هلا عند هللا مكانة عالية ال يناهلا غدريمم 
 . 

أفاد  املرأة اتجمتع  ابلعديد من األععال واالبتكارا  واملشاركا  الفاعلة يف اتجمتع  
 وابلتايل تكون اتجمتع  املنشود .

، إلجنازمدا بشدرية تطلد  الالديت تعدال املصدفوفة علدى رفدوف املسدتقبل مي األع كموأخريا ف
أيتهددا وأنددت أحددالم  ثتطددوى األايم لتكددون أوددغا، و ويليدده الغددد  اليددوم أييتلكددن لألسدد  

مدن صدناع احليداة  تكوين نعيم اآلخرة نتاع زائل رخيق أدعوِك أن نيال تبيع ةالنفيس ةالدر 
أمجدل بسدعة لتكدوين  التداريخ ترمسي علدى وجده أن، و تكون لِك بصعه يف صن  األمة حىت 
رودا بعدد  قلقدني  مجدال مدذا االسدم وأندتِ بتذوقي معداملصلحا  ف الداعيا  إىل هللا من

 .ما زال يف الوقت متس  لتصحيح الوو  ، و أن عقد  العزم 
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 أمم املصدددددادر واملدراجددددد 
 القرآن وعلومه :

 القرآن الكرمي . 1

 حمعد بن سامي قيق، قكثري بن ععر بن إمساعيل بوالفداءأ العظيم تفسريالقرآن 2
 .م 1999 - مد1420 الثانية ط والتوزي  للنشر طيبة دار سالمة

 ؤاكر حمعد أمحد:  ققق جريرالطربي، بن حمعد القرآن أتويل يف البيان جام  3
 .م 2000 - مد 1420 ، األوىل:  الطبعة الرسالة موسسة

مد   1406دار الشروق ط الثانية عشرة يف ظالل القرآن ، سيد قطب ،  4
 م .1986

 السنة وعلومها : 
تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي ، عبد الرمحن بن أي بكر السيوطي ،  - 5

 مكتبة الرايض احلديثة ، ققيق عبد الوماب عبد اللطي  . 

سنن أي داود ، سليعان بن األؤعث أبو داود السجستاين ، ط دار الفكر  -  6
 ققيق حمعد حمي الدين عبد احلعيد. بدون ،

، حمعد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي ، دار إحياء الرتاث العري د سنن الرتمذي  - 7
 بريو  ، ققيق أمحد حمعد ؤاكر وآخرون .

السنن الكربى للبيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر ، دار الباز د  - 8
 م .1994مد 1414مكة املكرمة 

 ، بدون.بريو  الكتب العلعية ، دار بشرح النووي سلم مد صحيح  9

د صحيح ابن حبان ، حمعد بن حبان بن أمحد أبو حامت التعيعي البسيت ، موسسة  10
 م ققيق ؤعيب األرنووط .1993مد / 1414الرسالة بريو  ط الثانية 

د فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لامام احلافظ أمحد بن علي بن حجر  11
 دار الراين للرتاث إخراج وتصحيح حمب الدين ا طيب ، حمعد فواد العسقالين

 م. 1987مد ، 1407عبد الباقي ط الثانية 
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، علي بن أي بكر اهليثعي دار الراين للرتاث ، دار الكتاب العري د جمع  الزوائد د  12
 مد .1407القامرة ، بريو  ط 

د هللا احلاكم النيسابوري ، املستدرك على الصحيحني ، حمعد بن عبد هللا أبو عب - 13
م ، ققيق مصطفى عبد 1990مد 1411دار الكتب العلعية بريو  ط األوىل 

 القادر أمحد عطا. 
  0املوطأ مالك بن أنس ، دار إحياء الرتاث العري ، ققيق حمعد فواد عبد الباقي 14

 كتب التاريخ والثقافة:
ر السعودية للنشر والتوزي  ط د إعداد املرأة املسلعة د. السيد حمعد على لر الدا 15

 م .1983مد / 1404الثانية 

مد /  1407إليك أيتها الفتاة منري حمعد الغضبان مكتبة املنار ط الرابعة  - 16
 م  .1987

إنسانية احلضارة اإلسالمية سلسلة قضااي إسالمية اتجملس األعلى للشئون  - 17
 .123اإلسالمية العدد 

 ، دار احلديث ط األوىل .  كثري ععربن بن اءإمساعيلأبوالفدد البداية والنهاية احلافظ  18
د قرير املرأة يف عصر الرسالة عبد احلليم أبو ؤقة ، دار القلم القامرة ، ودار القلم  19

 الكويت ط الرابعة.

د قرير املرأة من أومام املتجاملني د.حمعود حمعد ععارة جملة األزمر د رجب  20
 مد.1426

 دار املعارف مصر . يالطرب ،  الرسلوامللوك اتريخد  21
 د الرتاتيب اإلدارية عبد احلي الكتاين نشر دار الكتاب العري بريو  د لبنان بدون. 22

دار الدعوة اإلسكندرية د دار ، عبد العزيز عبد هللا احلعيدي  0التاريخ اإلسالمي دد  23
 0م  1997مد / 1418األندلس جدة ، السعودية ط األوىل 

 ، حمعد رؤيد روا ،مدية جملة األزمر .د حقوق املرأة يف اإلسالم   24
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مد / 1421د حولية كلية الدعوة اإلسالمية جامعة األزمر القامرة العدد الراب  عشر  25
 م .2000

سبل اهلدى والرؤاد الشامي الصاحلي ، ط اتجملس األعلى للشئون اإلسالمية  - 26
 مصر .

 .د السرية احللبية برمان الدين احللة دار املعرفة بريو  بدون  27

، عبد امللك بن مشام بن أيوب احلعريي املعافري ، دار اجليل السرية النبوية د  28
 مد ، ققيق طه عبد الرءوف سعد .1411األوىل  طبريو  

السرية النبوية على حمعد حمعد الصالي ، دار القعة د دار اإلميان إسكندرية ، ط  - 29
 األوىل .

مد / 1413احلادية عشرة  ؤبها  حول اإلسالم حمعد قطب ، دار الشروق ط - 30
 م . 1992

حمعد ععارة ، اتجملس األعلى  0د ؤبها  وإجااب  حول مكانة املرأة يف اإلسالم د 31
 م .2001مد / 1422للشئون اإلسالمية 

، حمعد أمحد ابمشيل، طبعة دار الفكر، الطبعة السادسة، سنة أحد  غزوة – 32
 مد. 1394

مد / 1402سالمية ط الثامنة د فقه السرية ، حمعد الغزايل دار الكتب اإل 33
 م .1982

 م .1998د فن ا طابة د. أمحد حمعد احلويف مكتبة هنضة مصر ، ط الثانية  34
 فتوح الشام أبو عبد هللا بن ععر الواقدي ط دار اجليل بريو  .  - 35

د قضااي املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة ، الشيخ حمعد الغزايل ، مكتبة األسرة  36
 م .1999

قضااي املرأة املسلعة الشيخ حمعد متويل الشعراوي دار املسلم ط األوىل سنة د  37
 م .1982مد / 1402

 . د املرأة بني الفقه والقانون د . مصطفى السباعي، املكتب اإلسالمي  38
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املرأة الداعية يف العهد النبوي . أمحد يعقوب العطاوي ، مكتبة الرؤد د الرايض  - 39
 م .2000مد / 1420ط األوىل 

علي عبد احلليم حمعود دار الوفاء ط  0املرأة املسلعة وفقه الدعوة إىل هللا د - 40
 الثانية .

وظيفة املومنني يف التصور اإلسالمي د . حمعد نعيم ايسني ، دار الوفاء ط الرابعة  - 41
 م.1990مد/ 1411

 كتب املعاجم و الرجال : 
قالين الشافعي ، دار اإلصابة يف معرفة الصحابة ، أمحد بن علي بن حجر العس - 42

 م ، ققيق على حمعد البجاوي .1992مد / 1412اجليل د بريو  ط األوىل 
 هتذيب سري أعالم النبالء موسى عقيل ، ط دار األندلس  - 43

 صفة الصفوة البن اجلوزي ، دار ابن خلدون إسكندرية ط األوىل . - 44

رسالة بريو  ط د فضائل الصحابة ، اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، موسسة ال 45
 وصي هللا حمعد عبا  .0م ققيق د1983مد / 1402األوىل 

 –دار صادر ،  البصري الزمري، حمعد بن سعد بن مني   الطبقا  الكربى - 46
 .دونب بريو 

 م .1990د املعجم الوجيز ط خاصة بوزارة الرتبية والتعليم املصرية سنة  47

املكتبة اإلسالمية استنبول ربية ط جمع  اللغة العجمعوعة من علعاء املعجم الوسيط د  48
 د تركيا.

 د املوسوعة اإلسالمية العامة وزارة األوقاف املصرية ط األوىل . 49

لسان العرب حمعد بن مكرم بن منظور األفريقي، دار صادر بريو ، ط  - 50
 األوىل بدون.

  
 


