
 دور المرأة في بناء مجتمع  اإلسالم

الحمددهلل ر  ا اللددنلم،   د امددهلل الددلااكر  اللددناكر  المراددهللر  مددنر  ا اللددنلم،   ال ن دد  

ُ َهْ ردد ح َاْ دد، ح "  الب ددك   :"َولَُهدد م ْثُلددُ  المددْلي َهنَددُ،ْه م مْددنُلَمُلُكوْج َولْنَكَيددنَّْ َهنَددُ،ْه م َ َ َيدد ح َويم

َ َوُلظَُو ُدُك ٌَُ د ح ال إله إال ي واهلله ال شكرك له:" [ واشههلل أن 228/ رَن أَرَُّهدن المدْلرَ  ََثوُدرا اُم ُدرا يم

َ َخبْ،كح مَْمن َُُلَمنُرَن "  َ إْنم يم َثُت لَْغهلٍل َواُم ُرا يم [ وأشدههلل أن يد،هللٌن وٌب،ودن ثحمدهلل 18الحلدك /َثن قهلَلم

ا  ألهندده وأٌددن خ،ددكا  ألهنر" الظكثددلي   النهدد   دد   هبددهلل ي و يددرله ال ن دد  :"خ،ددكا  خ،ددك

 وي ثنً هن،ك رن ي،هللي رن  يرَّ ي وهنى َلك و حبك وين    أثن ملهلل ف،ن يمنه  اإلي م :

نَ فُرا ر رَّ ي  ُلنلر "رَن أَرَُّهن الومنُس إٌْمن َخنَُ وَنُاُ  ْثُ  َذَاٍك َوأٌُلَى َوَيَلُنوَنُاُ  ُشدُلرمنً َوقَبَن ْدَ  لْظََلد

َ َهنْ، ح َخبْ،كح "  ُُ َنُاُ  إْنم يم ْ أَ  [ 13الحجكات /1إْنم أَُاَكَثُ ُ  ْهُوهلَل يم

 أخر  اإلرمنن واإلي م   

ث  ُل ،دهللات الحادن   الحهللرلد  أن  دن  لنمدكأ  قاد،  ر لدك ارلهدن الجدهللَّ والو دن  واألخدل 

مدكأ  ورلدكن الادج،و ادرَّ ال ند  الراقد  رون ون مظحكردك ال والك  د فهؤالء أههللاء اإلي م اللر 

مهن اظى أٌه ل،خ،  إل،ك أن هودن  ثلكد كات ل هظ دنَّ ُكدني إل،هدن المدكأ  فدر ال ،در  والك يد  

 .ا،ث ُكج  وُللا وُاكا وهوهللثن ُحنوَّ ثلكف  ذلك ال ُكى ش،ئنً 

ث ندرم  ل  رو نرهن هنى أٌهدن قاد،  -امن قنت-ولمن ٌ    هن  ُحكرك المكأ  هله ال ا،  إل،ون 

رُوظََصددُك لددهد مدد  ٌ نددت هنددى أٌهددن قادد،  اثددكأ  ث نمدد   يدد د وقادد،  ذاددك ث نمدد  أٌلددى  وه ددلا 

ايددظعنهرا أن رم قددرا المجظمدد  وأن رريددهللوا هددله ال كقدد  م،ودده ل،ظمدد يد فدد ي ث ددنن لنكيدد  ف،دده 

وأي ث نن لنمكأ د ر دنَّ لنكيد : !وق،  لنمكأ : وأر   و  ؟!ثرض  قهللم ق، : وأر  ث نن المكأ ؟

نذا رظك  الم نن لنوكنء ف ط؟وه لا اظى ُظوناك المجظملنتد والمجظملنت الغكم،  ثد  الملندرم لم

أٌهددن ثجظملددنت ثظ   دد  ال  وامددط ف،هددند فددتذا منغددت ال ظددن  اللنثودد  هلددك  ُعددك  ثدد  م،ددت أهنهددند 

وُل،ش امن ُلنء وأرومن ُلنء ث  ثد  ُلدنءد وادللك الحدنَّ ثد  اللدنا ثد  الدلار د ووثد  هودن 

يمنه  وفئ  فر المجظم  ُحظنج إلدى ُ ظد  ُدو   ُحدت لرا ده لظوظصدك إذا ننمدت ثد  قبد  فتن ا  

اآلخددكر د ولددلا ٌجددهلل اللمددنَّ لهدد  ُ ددظ ت ث نمدد  أ ددحنا  ءوس األثددراَّد والعدد ا لهدد  ُ ددظ ت 

ث نمدد  الجنثلددنتد الوكددنء أراددنً المددهلل أن رظ ددظن  وإال ْضددُلَ د فظظ ظدد  الوكددنء ورجددظمل  ورولددئ  

المكأ  إن ل  ُ   فر يمل،  فن  ُجهلل ث  رعنلب مح هن  ألٌهن يدظ رن ضدن ل  فدر ألن  .الجمل،نت

 .ا   ال نٌرن!! ف  مهلل أن ُظ ظ د وث  هون ُ رٌت الحكانت والجمل،نت الوكن ،  وثن أشبه ذلك

  



 

المددكأ    هنددى ه دد  واددهللرلون إلدد،   ال،ددرم هدد   و  المددكأ  فددر اإليدد م وا،دد  اددكم اإليدد م 

ا   اإلي م  لنمكأ  انفّ  ا رقهند وثوحهدن ث نٌد ً ه ،مد ً يدراًء أانٌدت أّثدنًد  اهظ ن  البلض  ف هلل

أو زوي ًد أو موظنًد أو أخظنًد فنهن ثن لهن ث  الح ري وهن،هن ثن هن،هن ث  الرايبنتد م  وأهعنهدن 

ي  م ُن يلنهن األّم الّظر ُ رن الجوّ  ُحت أقهللاثهند وأهعنهن ث  ال حكدونت ث،ّ اٍت إضنف،ٍّ  ه  الكم

ثن ايظح ّت هوهللثن ُ رم مكهنر  م،ظهن وُه،ئظه هنى أاك  ويدٍهد وزويهدن هودهللثن ُكدنٌهلله وُ د  

ثله فر الّككاء والّاكاءد وُخ ّ  هوه هبء ون، ظه وُلب ررثهد وأوال هن الّلر  ُكلى ينههلل ً 

 هنى ُكم،ظه  ُكم، ً  نلح   

ن رظصد  منلمكدنوا  مد،  الكيد  وقب  الحهللرث ه  هلا األثك المهلل أن ٌن ر ٌ ك  يكرل  ارَّ ث

والمكأ  فر ُلكر  اإلي م :فهله قا،  ُك  ت ف،هن اد  ال دراٌ،  واألٌ مد  البلدكر  وثدن زالدت 

ُظددك ى ثلهددن أاددراَّ المددكأ  مددنلكد  ثدد  الظ ددهللم الهن دد  الددلي أاكزُدده الهللولدد  الظددر ُددهللهر الظ ددهللم 

 الح ، ،  إال فر ن  اإلي م : والمهللٌ،  :وإذا ٌ كٌن لريهللٌن أٌه ال رظح ق لنمكأ  ُنك المكنوا 

 فنلمكأ  ثكنور  لنكي  ف،من رنر :أخر  اإلي م : 

:"رَدن أَرَُّهدن الومدنُس إٌْمدن َخنَُ وَدنُاُ  ْثدُ  َذَادٍك َوأٌُلَدى َوَيَلُنوَدنُاُ  ُشدُلرمنً َوقَبَن ْددَ   فدر أ د  الخن د  -1

ُُ َنُا ُ  ْ أَ َ َهنْ، ح َخبْ،كح " لْظََلنَ فُرا إْنم أَُاَكَثُ ُ  ْهُوهلَل يم    13  الحجكات /إْنم يم

: ا،ث ال ُ نض  م،  الجوك،  فر اإلي م إال فر ث، ان الظ درى:"  وفر ال ،م  اإلٌكنٌ،  -2

ُُ َنُا ُ  ْ أَ    13  الحجكات  / "إْنم أَُاَكَثُ ُ  ْهُوهلَل يم

أَُو أٌُلَدى َوُهدَر ُثدُؤْث ح فَنَوُُح،ْ،َومدهُ َا،َدن ً َثُ  َهْمَ  َ دنلْحنً ْثدُ  َذَادٍك :" اللراا والل نا اإللهر -3

   97الوح   /  طَ،َبَ ً َولَوَُجْ رَومُهُ  أَُيَكُهُ  مْ َُاَكْ  َثن َانٌُرا رَُلَمنُرَن " 

َ نالً َوالكمنْ ُي َوالكمنْ قَ ُ فَنُقعَُلرا أَُرهلْلرَُهَمن َيَ اًء مَْمن َاَكبَن ٌَ  فر المكئرل،  الجون ،  اللك:" -4

ُ َهْ ر ح َاْ ، ح   ْ َويم    38المن هلل  /ْثُ  يم

وا  ثن رظكُب هنى هله األي  لنظكنوي فهمن ف،ه يراء ال فكي ألاهللهمن هنى اآلخدك وف،مدن 

 ههللا ذلك ُب ى الخ فنت وال را ي الخن ،  م،  الكي  والمكأ   

 ثن رظص  محكر  المكأ  :

إلي م ل،كت امنً ثهم ً وال يكهللاً ربنع ورلدظكى وال هدر أخر  اإلرمنن :" فنلمكأ  فر ٌ ك ا

ي ط ثظنع وال هر ثخنري ٌج  وال هر ٌلرك شؤم وٌح  وال هر ُ ظ  ث  زويهن إذا ثنت وال 



هر ُهللف  ا،  وهر ثن ركمى منلرأ   امن أٌهن ل،كت وي،ن  إثظدنع وُكدن،  المجظمد  لنكيدنَّ امدن 

كظلكض مترجدنز ملدض ث ثدر اكرد  المدكأ  فدر هر ثلنههلل فر ملض المجظملنت الملن ك   ولو

 اإلي م :

   اكر  الل ،هلل  1

أرهن الونس :" لنمكأ  انثد  اكرظهدن فدر الل ،دهلل  الظدر ُحدب أن ُلظو هدن مملودى أٌده لد،  ثد  

ثبن ئ هلا الهللر  إيبن  المكأ  د،ك المكنم  واللك الكي  د،ك المكن  هنى اهظوني  رد  اإليد م 

إ ا ُهن وانث  اكرظهن وإقظونههن وإثن أن ُ   فدر ثجظمد  المكدنم،  فهر إثن أن ُلظو ه ممحض 

ُشدهلُل ْثدُ  الَغدَر فََمدُ  رَُ  ُدُك هنى ه ،هللُهن وُلنث  ثلنثن  اللث،،   :"ال إُْاَكاهَ فْدر الدهلَلرْ  قَدهلُل َُبَد،مَ  الكُّ

َُ َى  ْ فَ هلَُل اُيظَُمَكدَك مْدنُلُلُكَوْ  اُلدُر ُ َيدْم، ح َهنْد، ح " مْنلعمنُدرْت َورُُؤْثُ  مْنرم الب دك  ال اٌ َْصدنَم لََهدن َويم

   ل   إذا اهظو ت اإلي م لد،  لهدن أن ُلدهللَّ هوده إلدى د،دكه وإال اهظبدكت ثكُدهلل  وُلنثد  256/

فهر إن ُ ويت ممكن  وأابت أن ُ   هنى  رنٌظهدن ال،هر رد  أو د ثلنثن  المكُهللر  ه  اإلي م 

اُل،َدُرَم أُْاد م لَُ دُ  العم،َبَدنُت ن هن هنى الدهللخرَّ فدر اإليد م :"المك،ح،  فنهن ذلك ول،  ل ويهن إيب

َصدوَنُت ْثدُ  َوطََلنُم المْلرَ  أُوُُرا اُلْ ظَنَا ْا ٌّ لَُ ُ  َوطََلنُثُ ُ  ْا ٌّ لَُهُ  َواُلُمُحَصوَنُت ْثُ  اُلُمُؤْثوَنْت َواُلُمحُ 

ََُُ،ظُُمرُه م أُُيرَ ُه م ُثُحْصوْ،َ  َدُ،َك ُثَكدنفْْح،َ  َوال ُثظمْخدْلي أَُخدهلَلاٍن  المْلرَ  أُوُُرا اُلْ ظَنَا ْثُ  قَُبنُْ ُ  إَْذا

   5المن هلل  /َوَثُ  رَُ  ُُك مْنإْلرَمنْن فَ هلَُل َابْطَ َهَمنُهُ َوُهَر فْر اآلْخَكْ  ْثُ  اُلَخنْيْكرَ  " 

   اكرظهن فر زوايهن إٌلنء وإٌهنء :2

المهلل ث  ثراف ظهن هنى ال واج ث  هلا الكي  اللي ركرهلل الد واج مملوى أٌه هوهلل ُ وج المكأ  

ثوهن والمهلل أن ُ رن هله المراف    كرح  ال إاكاه ف،هن وال إيبدن   ف در الحدهللرث اللدكر  :" ال 

 ُو ر األر  اظى ُكظ ثك وال ُو ر الب ك اظى ُكظ ذن "  البخن ي   

:" إن أمر زويور ث  ام  أخ،ه ل،كف  و وى أن فظن  إلى الوبر  نر ي هن،ه وين   ف نلت 

مه خك،كظه " رغعر ٌ صه وف كه " قنَّ فجل  األثك إل،هن ف نلت قدهلل أيد ت ثدن  دو  أمدر ول د  

 أ  ت أن ُلن  الوكنء أن ل،  إلى اآلمنء شرء "  الوكن ر وم  ثني    

    ؤر  خنطبهن 3

ثلكف  ر ،و،  وُلكفه  أابنا  يرَّ ي :" وقهلل أهعنهن الملكع اق  ؤر  خنطبهن د وُلكفه

وُ ظودد  مدده ومتث ددنن الح،ددن  ثلدده ولددرال اددق الكؤردد  والملكفدد  ل نٌظددن هددله المراف دد  شدد ن،  ومدد  

 ثامرن وإذا ل  ُرافق واثظو  إُمنم هلا ال واج اللي ال ُكدب ف،ه المكأ  

 اخظ،ن  الكي  الصنلر : -4



اإليد م إلدى هدلا األثدك ف دنَّ  أرهن الونس :" ولنمكأ  الحق فر اخظ،ن  الكي  الصنلر  وأ شهلل

 نر ي هن،ه ويدن   " إذا يدنءا  ثد  ُكضدرن  روده وخن ده ف ويدره إال ُ لندرا ُ د  فظود  فدر 

األ ض وفكن  اب،ك "
 

  الظكثلي   

وأر  فظو  أن ُ   ال ظن  المؤثو  المظهللرو  فر هصم   ي  ثظحن  أو زوج ثنحهلل ال ركدب فدر 

والغ،دك  واللدكض وزٌدنً وال اهظبدن اً وأرده فظود  أه د  هندى  ثؤثو  إالً وال ذثد  وال ر د،  لنلدكج

المددكأ  الصددنلح  ثدد  أن ُ دد  فددر هصددم  زوج إمددنار فددنيك ر كههددن هنددى الكدد ر  واالخددظ ط 

 ورجبكهن هنى شكا الخمك وثكاقص  الكينَّ  

اخظ،ن  هنى أينس األ   واللكج وامن اث اإليد م الكيد  هندى أن رخظدن  زويظده أ د،ن  

رودد  أهعددى أراددنً لنمددكأ  هددلا الحددق ول ددهلل ٌددره الوبددر  ددنر ي هن،دده ويددن   هدد  وشددكر   وثظهلل

ُجددهللون الوددنس ثلددن ن خ،ددن ه  فددر الجنهن،دد  خ،ددن ه  فددر اخددظ ج ثلددن ن الوددنس ادد،  قددنَّ :" 

اإلي م إذا ف هرا وُجهللون خ،ك الونس فر هلا اللد ن أشدهلله  لده اكاه،د  وُجدهللون شدك الودنس ذا 

" البخدن ي ود،دكه    ولهدلا ادض هن،ده  ه ورد ُر هدؤالء مريدهالريه،  اللي ر ُر هؤالء مريد

الصدد   والكدد م ادد   ادددب فددر الدد واج أن ر ددرن االٌظ ددنء فددر الدد واج هنددى أيددنس األ ددنل  

 واللكج والص ح والع،ب  

 المهك : -5

أخر  اإلرمنن واإليد م :" امدن أهعدى اإليد م اكرد  لنمدكأ  فدر أن ُ خدل المهدك ُ كرمدنً لهدن 

لرالظهن ُنب،د  لغكرد   ادب الظمندك المظ  دن  ف،هدن وإهنٌد  لهدن هندى االٌظ دنَّ إلدى ا،دن  وإرونينً 

   4"  الوكدنء /:"َوَُُدرا الوََكدنَء َ دهلُلقَنُْْه م ٌُْحنَد ً  ال وي،  ا،ث ُظمنك ثن ر وي لهن   قنَّ ُلنلى 

م أن ُبدنل  فدر ذلدك فننمكأ  أن ُ خل ثهكهن يراء انن قن، ً أو ال،كاً اكب الحنل  وٌهنهدن اإليد 

ادد،  قددنَّ  يددرَّ ي  ددنر ي هن،دده ويددن  :"  أه دد  الوكددنء مكادد  أركددكه   ددهللاقنً"
 

 أامددهلل 

هلا المهك أو الجهنز ُمن ده المدكأ  امدن ُمندك أي ثدنَّ لهدن ولد،  ل ويهدن الحدق فدر والب،ه ر   

 الرالر  هن،ه انه وال ملاه" 

 اق الخن  : -6

زوايهن إٌلنًء وهكفون ذلك   ولهن الحق فر زوايهن  فرالحق  أخر  اإلرمنن واإلي م:"  ولنمكأ 

إٌهددنًء مملوددى أن المددكأ  إذا ُ ويددت وااظلدد ت أن هددلا الدد واج ال رم وهددن الح،ددن  فددر نندده أو أن 

الح،ن  ملهلل فظك  اٌ نبت م،  ال وي،  إلى ش نء ويحد،   أو د،دك ذلدك ثد  الصدر  وطنبدت المدكأ  

 ر ب  اإلي م أن ر كه المدكأ  هندى الب دنء ثد  ثلد  هدلا الكيد  ث  ال وج أن ر ظكقن ف مى : هون ال



اللي ال ركضنه وال ُحب الب نء ثله ف،لع،هدن اكرد  اكرد  إٌهدن هدلا الد واج د ٌلد  رلع،هدن اكرد  

 إٌهنء هلا ال واج مو كهن وهر ثن ركمى منلخن  " :

هدر المهدك و ر ُه أن ُ ظهللي المدكأ  ٌ كدهن ثد  زويهدن هندى ثدنَّ ر خدله ثوهدن يدراء ادنن 

اللي  فله لهن أو أق  ثوه أو الك أو د،ك ذلك َ  رخنلهن ومللك ُ رن اك  ثد  هدله ال رجد  الظدر 

 ال ُحب االيظمكا  ف،هن ولر اثظو  ذلك ايبك قنٌرٌنً " 

 َُنْن فَتُثَكن ح مَْمُلُكوٍج أَُو َُُكْكررح مْتُْاَكنٍن َوال رَْح ُّ لَُ ُ  أَُن َُ ُُخدُلوا دن ََُُ،ظُُمدرُه م العم ُي َثكم ْثمم

ْ فَ  ُيوَنَح َهنَ  ْ فَتُْن ْخُ ظُُ  أاَلم رُ ْ،َمن ُاهلُلوَ  يم ُ،ْهَمن فْ،َمن اُفظهلََلُت مْدْه َشُ،ئنً إاْلم أَُن رََخنفَن أاَلم رُ ْ،َمن ُاهلُلوَ  يم

 ُ ْ فَ  ْ فَ  َُُلظهلَُلوَهن َوَثُ  رَظََلهللم ُاهلُلوَ  يم    229الب ك  /ُولَئَْك ُهُ  ال منلُْمرَن  ُُْنَك ُاهلُلوُ  يم

وركوى أٌه قهلل ينءت اثدكأ  َنمدت مد  قد،  إلدى  يدرَّ ي  دنر ي هن،ده ويدن   ف نلدت ردن 

 يرَّ ي : "َنمدت مد  قد،  ثدن هبدت هن،ده فدر خندق وال  رد  ول ودر أاكهده فدر اإليد م ف دنَّ 

قنلدت ٌلد  قدنَّ  يدرَّ ي  دنر ي  يرَّ ي  دنر ي هن،ده ويدن  :" أُدك ر  هن،ده اهللر ظده ؟ 

هن،ه وين   : اقب  الحهللر   وطن هن ُعن، ه "
 

  البخن ي   

   اق الظمنك :7

دن ولنمكأ  أرهن األابنا :" اق الظمنك واكرظهن فر الظصكج ف،من ُمن ه  :"لْنَكَينَّْ ٌَْص،بح ْثمم

ن قَ م ْثُودهُ أَُو َالُدَك ٌَْصد،بنً ََُكَ  اُلَرالهلَْلاْن َواألَُقَكمُرَن َولْنوََكنْء ٌَْص،بح ْثمم  ن ََُكَ  اُلَرالهلَْلاْن َواألَُقَكمُرَن ْثمم

  وال يدنعنن ألادهلل وال والرد  هن،هدن ُحدرَّ م،وهدن ومد،  والدهللهن أو أخ،هدن أو 7الوكدنء/ َثُ ُكوضنً  

زويهددن أو اموهددن فددر هددله الظصددكفنت المنل،دد  إال إذا أ ت إلددى خكويهددن هدد  طنهدد  ي أو طنهدد  

هن أو اإلهمنَّ فر ا رقه هن،هن فنه أن ر رثهن فر هله الحنل    اظدنا الخعدب /هبدهلل الون دك زوي

 من،ر   

ولكددون محنيدد  إلددى أن ٌكددظلكض قادد،  المددكأ  هبددك الظددن رند ول دد  ر  ددر أن ٌلندد  أٌدده إلددى 

ال كن الكنم  هلك الم،  ي فر أو ومن انن ثد  ادق الكيد  أن رب،د  زويظدهد وقدهلل اصد  ذلدكد 

لمكأ  ُمنك ش،ئنً اظى ال كن الللكر د وإلى هله النح   ال ُ اَّ  وَّ أو وم،  ثلكوف  ول  ُ   ا

 إلى ال،رم م ٌهن ال ُلعر المكأ  اق االٌظخنمنتد فهر

ل،كت ثحكرم  ث  ضم  الللب اللي رحق له أن روظخبد وإلى هله النح   ال ُمندك المدكأ  

ن ُصبر ُنمل  له منالي د وفر ال،ك ثد  أن ُكظ   منيمهند وإٌمن ممجك  أن ُظ وج أي زوج فتٌه

الهللوَّ ال رحق لنمكأ  أن ُظمنك ش،ئنً أمهللاًد فا ً ه  أٌه  انٌرا هندى ادنَّ أشدهلل ثد  ذلدك ف،مدن هدر 

واظنمددنُه  -َنمددت فددر ٌ كرددنُه  ال نكدد ،  ثوددل ههددهلل ال،رٌددنند ف ددهلل اددنن ف يدد   ال،رٌددنن ر ظبددرن 



–  و  المددكأ  فددر موددنء المجظمدد  !ال؟ورظكددنءلرن هدد  المددكأ  إٌكددنن أم  -ثريددر   إلددى ال،ددرم

 ي كالحرالر   

 الخعب  اللنٌ،  :

 الحمهلل ر  ا اللنلم،  والص   والك م هنر أشكج المكين،   أثن ملهلل ف،ن يمنه  اإلي م  

   و  المكأ  فر مونء  المجظم 

وهدر انلبْدل   ُنلب المكأ   و اً ا،ررنً وفّلنالً فر مونء المجظم د فهدر النّبود  األينيد،ّ  ف،دهد 

الّظددر ُُوددظو َمددن اً ُصددنُر مصدد اهن وُ كددهلل م كددن هن  لْددلا هن،وددن أُن ال ٌغ دد  هدد   و  المددكأ  فددر 

المجظم د وأُن ٌُلع،هن انث  ا رقهند وٌَام  لهن اكاثظهند فهر ثد  َُبودر األي،دنَّ ذادر اً وإٌنَدن 

اب،دك فدر المجظمد   د انً فننمكأ   و    .لْ،وهارا محان ُه د ورصولرا ثكظ ب ً واههللاً لب  ه 

 ول   ٌ رَّ ومنر الظرف،ق   .وفكن اًد  وإذا ُظبلون هلا ثن ا نٌن وقت 

 ٌمنذج ث  المكأ  فر  هلل  اإلي م :

أخددر  اإليدد م :" ر ددرَّ ي ُبددن   وُلددنلى: َواُلُمُؤْثوُددرَن َواُلُمُؤْثوَددنُت مَُلُاددُهُ  أَُولْ،َددنء مَُلددٍض 

   إن اإلي م ال ركرهلل  ف  طنقدنت المدكأ  71 المؤثورن/"رَُوَهُرَن َهْ  اُلُموَ كرَ ُُثُكوَن مْنُلَمُلُكوْج وَ 

وينب أي  و  لهن فر المجظم د م  الل   ُمنثدنً فهدر ركردهلل أن ر ّلد  طنقدنت المدكأ  فدر االُجدنه 

الصح،رد لظ درن هوصدكاً فلدنالً لده  و ه اإلرجدنمر والبودنء فدر المجظمد د فنل لنل،د  فدر المجظمد  

   منلكينَّ م  هر ُ ن،  لنمؤثونت امدن انٌدت ُ ن، دنً لنمدؤثو،  رؤهد  اإليد م المدكأ  ل،كت خن

ألن ر ددرن لهددن ل انلكيدد  ل  و  فددر يم،دد  األثددر د ف مددن رددؤ ي الكيدد   و اً فددر يم،دد  األثددر د 

وإن الظن رن ل،دكوي لودن قصدث ال،دكاً ثد  الكد،هللات شدن ا  "فنلمكأ  أرانً ُمظنك ثل  هلا الهللو 

 را البحك ث  الغ ا    فر اللم  و ا

 ف دهلل انٌددت المددكأ  وقدهلل ا دد  اللهدهلل الوبددري مومددنذج ثلدكق  لوكددنء قددهللث  ُكاَدنً ف ه،ددنً ثظم،دد اً 

انضك  فر المجظم  اللنمر ثول النح   األولر ل هر  اإليد مدف نٌت ُدظلن  وُلند  وُ ظردوادنن 

داظر إن الوكدنء قند  اكص الوكنء هنر اللن  اللكهر واالهظمنم مه فر ذلك اللههلل واضدحنً ين،دنً 

 ..لكيرَّ ي  نر ي هن،ه وين  ايل  لون ررثن امن يلنظه لنكينَّ

واددنن أالددك الصددحنم،نت هنمددنً منل  دده أثهددنت المددؤثو،   ضددران ي هندد،ه   وخن دد  هن لدد  

وا ص  وأم ينم  وزروب موت يحشد وثم  اشظهك هوه  ال ظ،ن ث  د،كه  فنطم  موت  يرَّ 

وين  وأيمنء موت أمر م دك  ضدر ي هوهمدند وهدن هدر أم المدؤثو،  الكد،هلل   ي  نر ي هن،ه

هن لدد   ضددر ي هوهددن ف ،هدد  أهدد  المهللرودد  وأالددكه  ُن ،ددن لنلندد   قددنَّ هوهددن  ددنر ي هن،دده 

وين :فا  هن ل  هنر الوكنء ا ا  اللكرهلل هنر ين ك العلنمد"  البخن ي    ف هلل انٌدت  ضدر 



ا نم اإلي مدقنَّ هوهن اإلثنم ال هكي:لر يمد  هند  هن لد  إلدر هند  ي هوهن ث  أهن  الونس م 

    56يم،  الوكنء ل نن هن  هن ل  " أفا داإلينم  لن  الر ص

أم ينم  :"وانٌت  ضر ي هوهن ذات  أي  يد،ر وأخدل الكيدرَّ  دنر ي هن،ده ويدن  مكأرهدن 

ر فوصدحظه مد ن الر ند  أادهلل ررم الحهللرب،  ا،  ل  ركض ال ل،ك ث  المكنم،  مبلض شكوط الصدن

روحك ورحنق ورخكج إل،ه  ولمن  أوه قنثرا وان را وٌحكوا ُ ي،نً مه  نر ي هن،ده ويدن     اظى

منلكوار  وال ظ،ن  واشظهكت أم ينم   ضر ي هوهن ملهلل وفن  أم المؤثو،  هن ل   ضر ي هوهن

رنُهدن ال،دك   إذ يملدت مد،  ل رٌهن َخدك ثد  ُب در ثد  أثهدنت المدؤثو،   األثدك الدلي يلد  ثكو

 )الدور العلمي للمرأة في صدر اإلسالم د/علي جمعة(. .األا نم والظ ك،ك واآل اا واأل ه،  ود،كهن
والل نء موت هبهلل ي الب اللهللور  ال كش،  :" وايمهن ل،نر ودنب هن،هن الل نء وأيدنمت قبد  

ابنهدن ي هد  ويد  ه د ً  ايحدنً الهجك  وهدر ثد  ال   د  الدلر  هكفدرا ال دكاء  وال ظنمد  وقدهلل 

وهنمن ٌنفلنً   وانٌت  ضر ي هوهن ُخكج ثد  الوبدر فدر د اُده ُدهللاوي الجكادى وانٌدت ُ ُ،هدن 

 .. الصحنم  فر م،ظهن لنظعبب وقهلل اشظهكت مكق،  الومن  وهر قكوح ُص،ب الجو، 
فدر اإليد م  جدن  وانن الخن،   الكاشهلل همك م  الخعنا رجنهن ور هلل هن وقهلل ه،وهن أوَّ وزردك  ُ

امدن ه،وهدن أوَّ قنضد،  فدر اإليدد م    وقدهلل والهدن هندر ٌ دنم الحكددب  فدر الكدري أو امدن ركددمر 

م انء الحكدب  وقادنء الكدري ويلنهدن ُ صد  فدر المونزهدنت الظجن رد  والمنل،د  وهدر مملنمد  

مد  قنضر ثح م  ُجن ر  فر ررثون هلا أو امدن ق،د  :" وزردك  ُجدن   وقدهلل قدنَّ الدبلض إٌهدن مملن

 وزرك  ثنل،     ه نن /هبهللي همك خ،نط   
  و  المكأ  فر وقظون الحنضك 

أرهن الونس :" ل هلل مكزت المكأ  فر هصكٌن هلا وللبت أ وا اً ههللردهلل  محنيدٍ  إلدى قدّرٍ  وشدجنهٍ  

وم سد ف هكت المكأ  ال ن هلل  لب  هند والمكأ  العّب،ب د والمكأ  الملنّم د وأخلت  و اً اظى فدر 

ت الْحكج ال،هللور  الّظر ُهكفُت م ٌّهن ث  قر  الّكينَّد ول وّهن مكهت فر اَ   وٍ  للبدت ف،دهد ثجنال

ويظُبهللع أالك وأالك إذا َث  المجظم  مهند وأهعنهن ث  ال كص ثن أهعى لنّكي د فنهن الحدّق فدر 

ا ولها الحق  يقا الل قذ  أا ت اقف ال واقف وحاييقف ائقا حناسهقا وا هقها   ولهقالبحث ه  ذاُهند
فاإلسالم ال النهىالاالمرأال   الالح  يا ال شاركف ال لالف لبااء ال جو ع اقوصقاينا  وائ نقا  وينانقا     

عنال يالعأل،الفمالنقولالمإلسم الإنالأنالمرأح أاتالعلاالمرأ   ال نالتصبحالعاألة،ال والأزم عة،ال وال
 أال الالتاج  ،الفأنالحقالمرأ   ال نالتقو البأاالنقو البهالمر جلالفيالمرعألالومرز معةالومرتجالا  الرال ن ة

ي،الومركرال العالنال ومحدالهوال)مرحرأة(الومرحفاظالعلاالكناهىاالكإهسالاهة الفاإلسالم النهىالاالعالنالمرتعال ا
 هوثالالةالمرأالال   ،الو النهىالالاالعالالنالمرعأالالل،الوكلهالالاالهعالال  ال نالددنجالالةالبهالالتالدونلالالدالعلنىالالاالمرسالالم الكاهالالتال
فىالاالعلالاال سالولاليالصاللياليالعلنالهالوسالل الكالانالعالنال صاحبةال أمك،الوكاهتالتاج  الكبنال  ،الوتع ا

 تىا،الحنثالعألالمرهبيال)صلياليالعلنهالوسالل ال(الرالدنىا الفالارأ   التسالت ن ال نالتعأاللالإ مال  نقالتجا
مست اعتال نالتحافظالفيالعألىاالعلاالمرحجابال والر التدتل البار جالالمألجاهب،الألهىاالفيالغنال الهال  ال

 نالتعتهيالبهفسىاالر ف ال مرصو  التتحولالإراالأتعةالوجهسالرل جال إنالمردو الومرومجبالعلاالمرأ   
،الومرسناسالي،الومرثقالافيالومرالدنهيالومرعلأالي،الوم ءتالدماالبهأالا أالرلأال   المرأجاهالد الأستومهاالمرفك ي

 أنال  مزالمرأجاهدمتالمركبن مت،الفا أةالمرزه ما،الوزنهبالمركب ىالعلنىأاالمرسم  

 
 
 


