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 (تحليلية دراسة) الكريم نآالقر في املرأة صورة

 بغداد -العربية اللغة قسم  -الجامعة ألاعظم إلامام كلية/ إبراهيم خليل الدين ضياء محمد. د.م

                               

 

 

: البحث ملخص

م ال٣غآن طاء  َظٍ وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫ل ووضر م٩اهتها، وبُان اإلاغؤة، خا٫ بنالح ؤطل مً ؾامُة بمباصت ال٨ٍغ

َا اإلاباصت  الخُاب يىء في اإلاغؤة نىعة لُخىاو٫ل َظا بدسىا طاء ٞلظا .وم٩ان ػمان ل٩ل نالخة رابحة مباصت وهي وقغخها وؤ٦ضَّ

م، ال٣غان بُجها التي زهاثهها خُص مً ال٣غآوي،  في طاء ٦ما واإلاجحم٘، ألاؾغة في وصوعَا بلحها، ؤقاع التي وشخهُتها ال٨ٍغ

م، ال٣غان آًات ل ال٨ٍغ
ًا
ات مً هي بط وواطباةها خ٣ى٢ها ٖغى ًٖ مبحٗضا . صعاؾةو بدسا ؤقبٗد التي اإلاىيٖى

:  هي عثِؿة، مباخص ؤعبٗة ٖلى البدص ٢ؿم الهضٝ َظا بلى الىنى٫ل وألطل

 بُجها التي الخهاثو ؤَم ُٞه ثىاولىا ،و٢ض((ال٣غآوي الخُاب يىء في اإلاغؤة زهام)):بٗىىان طاء و٢ض: ألاو٫ل اإلابدص   

م ال٣غآن  طاء و٢ض: الساوي واإلابدص. الخ...وال٠ًٗ والىي٘، الخمل الؿ٨ً،: مسل الغطل، ًٖ اإلاغؤة ثمحز التي ال٨ٍغ

م، ال٣غآن في وعصت التي شخهُة مٗالم ؤبغػل ُٞه ثىاولىا ،و٢ض((ال٣غآوي الخُاب يىء في اإلاغؤة شخهُة:))بٗىىان  مً ال٨ٍغ

 الخُاب يىء في ألاؾغة في اإلاغؤة صوعل:))بٗىىان طاء و٢ض: السالص واإلابدص.الخ....والحدمل وال٣ىة، والح٣ٗل، والخ٨مة الٗباصة،

م ال٣غآن ٞحها ثدضذ التي ألاصواع ُٞه ثىاولىا ،و٢ض((ال٣غآوي ل ٧ىثها مً ألاؾغة، في اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ
ًا
ل ؤما

ًا
ل وػوطة وؤزحا

ًا
. وبيحا

 الاطحماُٖة ألاصواع بٌٗ ُٞه ثىاولىا و٢ض ،((ال٣غآوي الخُاب يىء في اإلاجحم٘ في اإلاغؤة صوعل:))بٗىىان طاء و٢ض: الغاب٘ واإلابدص

م ال٣غآن ٞحها ثدضذ التي ألاؾغة هُا١ زاعض  . والٗاملة واإلاباٌٗة، واإلاهاطغة، مل٨ة، ٧ىثها: ومجها اإلاغؤة، ًٖ ال٨ٍغ
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Research Summary: 

Koran came sublime principles for the reform of the situation of women, and the statement of its position, and 

explained the Prophet Muhammad, peace be upon him these principles and confirm and explain a valid fixed 

principles of every time and place. Hear and be guided came discussed this to deal with the image of women in the 

light of Quranic discourse, in terms of characteristics which, including the Koran, and the character referred to, and 

their role in the family and society, as stated in the verses of the Koran, away from the presentation of their rights 

and duties as it is one of the topics that exhaustively researches and studies  .  

In order to reach this goal of Research on four topics boss, are: 

    First topic: came entitled: ((Characteristics of women in the light of Quranic discourse)), we have dealt with the 

most important characteristics, including the Koran that distinguish women from men, such as: housing, pregnancy 

and childbirth, and weaknesses ... etc. The second topic: came entitled: ((figure women in the light of Quranic 

discourse)), we have dealt with the most high-profile landmarks mentioned in the Koran, of worship, wisdom and 

prudence, strength, and endurance .... Alkh.oualembges III came entitled: ((the role of women in the family and in 

the light of Quranic discourse)), we have dealt with the roles in which the Qur'an spoke about the women in the 

family, of being a mother and a sister, wife and daughter. The fourth topic: came entitled: ((the role of women in 

society in the light of Quranic discourse)), we have dealt with it some of the social roles outside the family in which 

the Qur'an spoke about women's domain, including: being a queen, and migratory, and the pledge of allegiance, and 

labor . 
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 الغخُم الغخمً هللا بؿم

 

 املقدمة

ل هلل الخمض    
ً، ألاولحن ؾُض ٖلى الخؿلُم وؤثم الهالة وؤقٝغ الٗاإلاحن، عبِّب  ألامحن اإلاهُٟى مدمض ومىالها ؾُضها وآلازٍغ

لى  .ؤطمٗحن وصخبه آله ٖو

ا      :بٗض ؤمَّ

 ؤثبإ ٖىض ؾاثضة ػا٫توال ال٣ضًمة اإلاجحمٗات في عسخد يالد وألاعاء اإلاٗح٣ضات ٖلى رىعة اإلاغؤة مً ؤلاؾالم مى٠٢ ٌٗضٝ  

لم وجٗؿ٠ اخح٣اع ٧لها طاخضة، هٓغة اإلاغؤة بلى ثىٓغ ٧اهد التي الكغ٢ُة، والُىاث٠ الضًاهات بٌٗ  .ْو

غون بةوؿاهُتها ٌك٩ىنل و٧اهىا والخ٣ى١، وال٦ُان لها الوػن ٖىضَم الجاَلُة في اإلاغؤة و٧اهد   ها ٍو  الضًً، بحل٣ي طضًغة ٚحر ؤثَّ

ىنل ب٨غامتها، الالث٤ الخ٣ُ٣ي الاخترام والًدترمىثها الهاص٢حن، اإلاامىحن م٘ الجىة وصزى٫ل ل ث٨ً ٞلم بإَلُتها، والٌٗتٞر
َّ

 يمً بال

 للبُ٘ ٖغية بل آمغة، ال مإمىعة ٞهي شخهُتها، ؤَضعت مذ ومً ؤهىرتها، بد٨م وناًحه وثدد للغطل، الحابٗة ألاقُاء

. الخُاة ٢ُض ٖلى وهي وؤصَا ؤو ب٣حلها ُٞإمغ مٗح٣ضاةهم، في ٦ما الىطىص في ٖلحها اإلاحمحز الغطل بها ًحد٨م والكغاء،

ل هبُه هللا بٗص ٧ان ول٣ض
ًا
ل( وؾلم ٖلُه هللا نلى) مدمضا

ًا
غ اهُال٢ا مهاوث٪ الجاَلُة، م٫مٓا مً اإلاغؤة لحدٍغ ل ٍع

ًا
ل بيحا

ًا
ل وػوطة

ًا
 .وؤما

لى، بلى الخًٌُ مً اإلاغؤة بىي٘ لُيح٣ل ؤلاؾالم طاءو ل ومً الىطىص، بلى الٗضم مً بها ٣ٟٞؼ ألٖا ِّب  ٧امل بلى بوؿاهُتها في الك٪ 

.  ألاَلُة ٧امل بلى ألاَلُة ٣ٞضان ومً ال٨غامة، ؤٖلى بلى اإلاهاهة مىحهى ومً بوؿاهُتها،

٘ وطاء    حىة الكهىات، ٖبص ًٖ اإلاغؤة لُهىنل ؤلاؾالمي الخكَغ ل بها الاؾحمحإ ٞو
ًا
ل اؾحمحاٖا

ًا
، طيؿُا

ًا
جٗلها خُىاهُا ل ٍو

ًا
 ٖىهغا

ل
ًا
 ألهىرتها، اؾحٛال٫ ٚحر مً جؿحد٤ما وؤُٖاَا والسابحة، اإلاكغوٖة اخ٣ى٢ه لها ٣ٞغعل ُٞه، جِٗل الظي اإلاجحم٘ في ٞٗاال

. لخ٣ُ٣ُةا ؤلاوؿاهُة ٦غامتها به ًد٤٣ ما ٧ل لها وؤربد لها، والثمل٤

م و٢ض    ل اإلاغؤة ؤلاؾالم ٦غَّ
ًا
ما ش ٌكهض لم ث٨ٍغ ل له الحاٍع

ًا
لة، ٖهىعٍ ٖبر مسُال م نآال٣غ هؼ٫ل ٣ٞض الٍُى  نلى)هللا عؾى٫ل ٖلى ال٨ٍغ

إص وؿاءٍ ٢صخيي ُٞه اإلاجحم٘ ٧ان و٢د في(وؾلم ٖلُه هللا م نآال٣غ ل٨ىه بىاثه، ٍو ل طاء ال٨ٍغ
ًا
ل مىهٟا

ًا
ل لها، وم٨غما  وخضةها ؤ٦ضَّ

ل ؤجها ًا:))٢ا٫ بط الخل٤ ؤنل في الغطل م٘ ل اث٣ىا الىاؽُس ل مً زل٨٣م الظي ٦معبَّ ٍـس ل ػوطها مجها وزل٤ ،واخضةٍسل هٟ
َّ

ل مجهما وبص
ًا
 عطاال

ل
ًا
ل الظي هللا واث٣ىا ووؿاء، ٦سحرا

ل جؿاءلىنَن ل وألاعخام، به  ل هللا بنَّ ل ٖل٨ُم ٧انَن
ًا
ا مٗه، ،وزاَبها(1:اليؿاء) ((ع٢ُبا  في بجىاٍع وط٦َغ

ل والحهض١، وؤلاهٟا١ والٗظاب، والجؼاء والكغ٥، ٧اإلًمان ال٣ٗضًة ألامىعل ٧ل  ًٖ ومؿاولُحه ٖملها ًٖ مؿاولُتها وؤ٦ضَّ

ه ٦ما ٖمله، ا ؤمىعل في ٖىه ثباًيد اؤهَّ م، نآال٣غ ط٦َغ غى. والضًة واإلاحراذ ٧الكهاصة ال٨ٍغ  للغطل، ٞغيه ما الخ٣ى١ل مً لها ٞو



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

8 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

لو:))جٗالى ٢ا٫ ٖلُه، ما٢غعل الىاطبات مً ٖلحها و٢غعل ًَّ ، الظي مسل لهُس ًَّ ل وللغطا٫ ٖلحه ًَّ ل وهللا صعطة، ٖلحه ؼٌز  ٍٖؼ

م جٗالى هللا انُٟى ٣ٞض ؤلانُٟاء، ٧له َظا مً وؤ٦بر،(288:الب٣غة)((خ٨ُمٌزل ل ألاهبُاء، انُٟاء بجىاع ٖمغان ابىة مٍغ  وؤيُّي

م ل طٗلها في اإلاغؤة به خُٓد ث٨ٍغ
ًا
ل ٢ضوة

ًا
ل للمامىحن ومسال

ًا
، وؿاء طمُٗا

ًا
ل :))لىجٗا ٢ىله في وعطاال ل هللاُسل ويغبَن

ًا
 آمىىا للظًً مسال

ىنل امغؤت م)((ٖٞغ ل(11:الحدٍغ م مٓاَغ ،بنَّ ىاًتها ٦سحرة، للمغؤة ؤلاؾالم ث٨ٍغ  الخضًص طاء و٢ض.خُاةها هىاحي طمُ٘ قملد ٖو

م نآال٣غ مً ٦سحرة ؾىعل في اإلاغؤة ًٖ غاٝ، ٖمغان، وآ٫ الب٣غة، ٦ؿىعة ال٨ٍغ ىص، وألٖا ل ٦ما َو ل َىا٥ ؤنَّ
ًا
 باليؿاء زانة ؾىعا

م، وؾىعة واإلاجاصلة اليؿاء ٦ؿىعة  وهلل:))جٗالى ٣٦ىله ًة،آنال٣غ آلاًات بٌٗ في الظ٦غ ٖلى يألاهص ث٣ضمد ٣ٞض ٦ظل٪ الحدٍغ

ل ل مل٪ُس ل الؿمىات  ل وألاعى  ل ماٌكاء، ًسل٤ُس ل ٌكاء إلاً جههُس
ًا
ل بهارا (. 49:الكىعي) ((الظ٧ىعل ٌكاء إلاً وجههُس

م نآال٣غ ثدضذ ٦ظل٪و   ا خؿه اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ  خحن بامغؤة ونٟها ٣ٞض ٢هة، ٧ل في به ث٣ىم الظي الضوعل وخؿه ثإرحَر

ل هللا ويغب:))٣ٞا٫ لها الخُلة مؿخبض مل٪ ػوطة ٧اهد
ًا
ىن، امغؤت آمىىا للظًً مسال ل ٢الد بط ٖٞغ ِّب ل عب   ً ل ٖىض٥ لي اب

ًا
 في بِحا

ىنل مً وهججي الجىة مله ٖٞغ م)(( الٓاإلاحن ال٣ىم مً وهججي ٖو لهمىط ،وؤُٖاها(11:الحدٍغ
ًا
 التي ؾبإ مل٨ة وهي للمغؤة آزغ طا

ي:))٣ٞا٫ ٢ىمها، خ٨مد
ِّب
ل بو  ل وطضتُس

ًا
ل ثمل٨هم امغؤة ل ولها شخيء ٧ل مً وؤوثِدْت ٨ظا(23:الىمل) ((ُٖٓمٌزل ٖغفٌز  نآال٣غ هجض ،َو

م ل بها ٢امد التي ألاصواع طمُ٘ في للمغؤة مسحلٟة هماطض ؤُٖى ال٨ٍغ
ًا
، ؤزحا،, وػوطة ؤما

ًا
حر وبيحا .   طل٪ ٚو

ل  
ًا
م ال٣غآن طاء ٣ٞض بطا  ٖلُه هللا نلى)الغؾى٫ل ووضر م٩اهتها، وبُان اإلاغؤة، خا٫ بنالح ؤطل مً ؾامُة بمباصت ال٨ٍغ

ل اإلاباصت َظٍ(وؾلم  في اإلاغؤة نىعة لُخىاو٫ل َظا بدسىا طاء ٞلظا .وم٩ان ػمان ل٩ل نالخة رابحة مباصت وهي وقغخها َاوؤ٦ضَّ

م، نآال٣غ بُجها التي زهاثهها خُص مً وي،آال٣غ الخُاب يىء  ألاؾغة في وصوعَا بلحها، ؤقاع التي وشخهُتها ال٨ٍغ

م، نآال٣غ آًات في طاء ٦ما واإلاجحم٘، ل ال٨ٍغ
ًا
ات مً هي بط وواطباةها خ٣ى٢ها ٖغى ًٖ مبحٗضا  بدسا ؤقبٗد التي اإلاىيٖى

. وصعاؾة

:  هي عثِؿة، مباخص ؤعبٗة ٖلى البدص ٢ؿم الهضٝ َظا بلى الىنى٫ل وألطل  

 بُجها التي الخهاثو ؤَم ُٞه ثىاولىا ،و٢ض((ال٣غآوي الخُاب يىء في اإلاغؤة زهام)):بٗىىان طاء و٢ض: ألاو٫ل اإلابدص   

م ال٣غآن  طاء و٢ض: الساوي واإلابدص .الخ...وال٠ًٗ والىي٘، الخمل الؿ٨ً،: مسل الغطل، ًٖ اإلاغؤة ثمحز التي ال٨ٍغ

م، ال٣غآن في وعصت التي شخهُة مٗالم ؤبغػل ُٞه ثىاولىا ،و٢ض((ال٣غآوي الخُاب يىء في اإلاغؤة شخهُة:))بٗىىان  مً ال٨ٍغ

 الخُاب يىء في ألاؾغة في اإلاغؤة صوعل:))بٗىىان طاء و٢ض: السالص واإلابدص.الخ....والحدمل وال٣ىة، الح٣ٗل،و والخ٨مة الٗباصة،

م ال٣غآن ٞحها ثدضذ التي ألاصواع ُٞه ثىاولىا ،و٢ض((ال٣غآوي ل ٧ىثها مً ألاؾغة، في اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ
ًا
ل ؤما

ًا
ل وػوطة وؤزحا

ًا
. وبيحا

 الاطحماُٖة ألاصواع بٌٗ ُٞه ثىاولىا و٢ض ،((ال٣غآوي الخُاب يىء في اإلاجحم٘ في اإلاغؤة صوعل:))بٗىىان طاء و٢ض: الغاب٘ واإلابدص

م ال٣غآن ٞحها ثدضذ التي ألاؾغة هُا١ زاعض .    والٗاملة واإلاباٌٗة، واإلاهاطغة، ،مل٨ة ٧ىثها: ومجها اإلاغؤة، ًٖ ال٨ٍغ

ل             
ًا
ه، اإلاىيٕى ؤُٖد ٢ض الضعاؾة َظٍ ث٩ىنل ؤن هغطى: وزحاما . ٚحٍر مً البدص ؤٞاص مسلما الباخسىنل مىه ًُٟض وؤن خ٣ِّب
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 القرآوي  الخطاب ضوء في املرأة خصائص: ألاوو  املبحث

ل الخل٤، نلؤ في مٗه وؾاواَا الغطل هٟـ مً اإلاغؤة جٗالى هللا زل٤  
َّ

ه بال حن بحن ازحالٞات وطىص بلى ؤقاع ؤهَّ  بٌٗ في الىٖى

م ال٣غآن في طل٪ طاء الخهاثو،  بحَّن ،و٢ض(٣٦:ٖمغان آ٫)((٧األهثى الظ٦غ ولِـ:))جٗالى ٢ىله في ٖمغان امغؤة لؿان ٖلى ال٨ٍغ

م ال٣غآن  ال٣غآن في ط٦غت التي الخهاثو ػؤبغ مً ٩ٞان قتى، مىاي٘ في الغطل ًٖ اإلاغؤة محزت التي الخهاثو بٌٗ ال٨ٍغ

م : ( )ًإجي ما ال٨ٍغ

ل بجٗلها اإلاغؤة جٗالى هللا ازحو: الؿ٨ً ــــــ1
ًا
ل طل٪ وعص و٢ض للغطل، ؾ٨ىا

ًا
دا م ال٣غآن في نٍغ  الظي َى:))جٗالى ٢ا٫ بط ال٨ٍغ

ل مً زل٨٣م ٍـس ل ػوطها مجها وطٗلَنل واخضةٍسل هٟ ًَن غاٝ)((بلحها لِؿ٨ ل هٟؿها ومً مجزلها مً ثجٗل ؤن ٖلحها ،ٞاإلاغؤة(١٨٩:ألٖا
ًا
 م٣غا

مئىان، الخُاة اؾح٣غاع بلى طل٪ ُٞاصي بلحها الؼوض لِؿ٨ً الىٟؿُة والغاخة والهضوء للؿ٨ً  وؾغ هٟسخي ؤمغ))ٞالؿ٨ً والَا

 .( )((الكمل ؾٗاصة اإلاغء ُٞه ًجض وطضاوي

ل ث٩ىنلال زانُة الخمل: والىي٘ الخمل ــــــــ2
َّ

 ٌٗلمُسل هللاُسل:))جٗالى ٢ا٫. بها ازحهد التي الؿ٨ً زانُة مً طؼء وهي للمغؤة، بال

ض)  ((ؤهثى ٧لُّيل ماثدملُسل ل ؤمهاث٨م بُىنل في ًسل٨٣م:))جٗالى ٣ًى٫ل ألاهثى، زهاثو مً آلاًة في طاء مسلما ،ٞالخمل(٨:الٖغ
ًا
 زل٣ا

ل بٗض مً ل في زل٤ٍس ل ْلماتٍس . (٦:الؼمغ) ((رالذٍس

ل وهي الخمل، لخانُة ثابٗة زانُة والىي٘  
ًا
ل طٗل٨م رم:))جٗالى ٢ا٫ اإلاغؤة، زهاثو مً ؤًًا

ًا
 ؤهثى مً وماثدمل ؤػواطا

ل والثً٘
َّ

. (١١:ٞاَغ)((بٗلمه بال

ل    ل ٖلحها، اليؿاء هللا ُٞغ ُٞغة ألامىمة بنَّ ًَّ َُس  بُٟغةها))ٞاإلاغؤة طل٪، ؾبُل في والحٗه ١اإلاكا ثدمل ٖلى ٢اصعات بظل٪ و

ا ل بهم وجٗحجي ؤَٟالها ثغعى وألامىمة، صةوالىال الخمل مكا١ ثدمل ٖلى ٢اصعة اإلادضوص ٚحر ونبَر
ًا
 ؤقاع و٢ض.( )((وثغبُة عياٖة

م ال٣غآن ل ٣ًى٫ل واإلاحاٖه اإلاكا١ ثل٪ بلى ال٨ٍغ ل بىالضًه ؤلاوؿان وونِىا:))٢اثل مً ٖؼَّ
ًا
ل ؤمه خملحه بخؿاها

ًا
ا  وويٗحه ٦َغ

ل
ًا
ا ل ،و٢ا٫(١٥:ألاخ٣اٝ) ((٦َغ ل وونِىا:))وطلَّل ٖؼَّ ل ؤمه خملحه بىالضًه ؤلاوؿانَن

ًا
ىا ل ٖلى َو ًٍس م ،ٞال٣غآن(١٤:ل٣مان(()َو  ال٨ٍغ

.  وجٗه مك٣ة مً ٞحهما وما والىي٘ الخمل نىعة ًغؾم

ة وال٠ُٗ بالغ٢ة))اإلاغؤة ػوصت ٣ٞض الكا٢ة اإلاهمة بهظا ولل٣ُام    ث٩اص التي الاؾحجابة َظٍ الُٟىلة، إلاُاله الاؾحجابة وؾٖغ

ل طل٪ وما بعاصًة، ٚحر ث٩ىنل
َّ

. ( )((وثغبُتهم ألاطُا٫ ثيكئة وهي واإلا٣ٗضة، الكا٢ة اإلاهمة َظٍ لخؿهُل بال

                                                           
 . 20 : اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: ينظر ( )
 .8 : ادلعامل النفسية لشخصية ادلرأة يف القرآن الكرمي (2)
  .4  : ميثاق األسرة يف اإلسالم ( )
  .5/58: يف ظالل القرآن (4)
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ى: ال٠ًٗ. 3  مً ؤو:))جٗالى ٢ا٫ الدجة يُٟٗة وهي بالغطل، ٢ىعهد ما بطا البيُة يُٟٗة ٞهي ألاهثى، زهاثو مً َو

ل في ًيكاا ى الخلُة  ل في َو ل الخهام  ل ٚحرُس ها ٖجها جٗالى ٢ا٫ ألاهثى، هي بالخلُة ًٍؼً ،ٞالظي(١٨:الؼزٝغ)((مبحنٍس  في مبِىة ٚحر))بثَّ

ا الخهام ل ثهمصو مً ووطض:))جٗالى ٢ىله ثٟؿحر في ٖباؽ ابً و٢ا٫.( )((ويٟٗها لعجَؼ ل امغؤثحن  ه(٢٣:ال٣هو)((ثظوصان   ؤهَّ

 مً اإلااء ًٖ ٚىمهما ثدبؿان امغؤثحن مضًً ماء ٖىض ؤٚىامهما جؿ٣ي التي الجماٖة وعاء مً وطض(الؿالم ٖلُه)مىسخى

. ( )ال٣ىم ًٟٙغ ختى يٟٗهما

ل ثدحاض ٞهي اإلاغؤة زهاثو مً َى الظي ال٠ًٗ َظا ألطل  
ًا
٣ىم ًدمحها وإلاً الغطل، لخماًة صاثما  ؤب مً خىاثجها ٖلى ٍو

ىاَٟها وبإخاؾِؿها ببيُتها يُٟٗة ٞهي ػوض، ؤو ؤر ؤو . ٞحها جٗالى هللا زل٣ها التي ٖو

م ال٣غآن ؤقاع: الخُاء. 4  وطاءثه:))جٗالى ٢ا٫ بط قُٗه، ابىتي م٘(الؿالم لُهٕ)مىسخى هللا هبي ٢هة في اإلاغؤة خُاء بلى ال٨ٍغ

ل و٢الد اؾحدُاء، ٖلى ثمصخي بخضاَما ل لُجٍؼ٪ ًضٖى٥ ؤبي بنَّ ل ؤطغَن ل،(٢٥:ال٣هو)((لىا ماؾ٣ُدَن  الُٟٟٗة اإلاؿلمة اإلاغؤة بنَّ

ٗة مسالٟة ًٖ ًذجبها َبُٗتها في اإلاحإنل الخُاء ٞسل٤ بُبٗها، خُُة ظوصَا الكَغ  جٗالى هللا مً خُاءًال الاهدغاٝ ًٖ ٍو

ل
ًا
ل بٓلم؛ بًماثها ثلبـ ؤن وثدغطا . ( )ؤلاًمان قٗه مً قٗبة الخُاء ألنَّ

ً الغطا٫ مسالُة ًٖ ًذجبها اإلاغؤة وخُاء    الخ٤، مً ًمىٗها وال باَل، يٖل ٌؿ٨تهاال ل٨ىه ٞٗل، ؤو ب٣ى٫ل الحبجر ٖو

 وٗم:))ب٣ىلها ألاههاع وؿاء(ٖجها هللا عضخي)ٖاجكة ؾُضثىا امحضخد ولظا صًً، ؤمغ ًٖ ؾاالها ؤو الٗلم َلبها يض ٠٣ًوال

ل لم ألاههاع وؿاء اليؿاء ًَّ ل ؤن الخُاء ًمىٗه ًَّ ل ًإجي ال ٧له زحر ،ٞالخُاء( )((الضًً في ًح٣ٟه
َّ

. بالخحر بال

ل ؤؾٕغ اإلاغؤة: اليؿُان. 5
ًا
م ال٣غآن ٢غعل ٣ٞض ولظل٪ الغطل مً وؿُاها ل ال٨ٍغ  ٢ا٫ ،الغطل قهاصة هه٠ جٗض٫ اإلاغؤة قهاصة ؤنَّ

ً وامغؤثان ٞغطل عطلحن ٩ًىها لم ٞةن عطال٨م، مً قهضًً واؾخكهضوا)):جٗالى مَّ  بخضاَما ثًل ؤن الكهضاء مً ثغيىنل م 

: ؤي،((ألازغيل بخضاَما ٞحظ٦غ بخضاَما ثًل ؤن)):٢ىله ثٟؿحر في طاء ،(٢٨٢:الب٣غة) ((ألازغيل بخضاَما ٞحظ٦غ

 ًٖ والًاللة اليؿُان، خا٫ ٩ًىنل ٞالحظ٦حر،((ألازغيل بخضاَما ٞحظ٦غ:))٢ىله طل٪ جٗلُل طل٪ بٗض طاء ٣ٞض ولظل٪.( )ثيسخى

ما اإلاغؤة ووؿُان. طؼء وثظ٦غ مجها طؼء بيؿُان ٩ًىنل الكهاصة ل ولِـ َبُٗتها مً َى بهَّ
ًا
 اإلاغؤة قهاصة ثغص لم لظل٪ ٌُٗبها ُٖبا

. بؿببه

ؼة وهي:  الٛحرة. 6 ة ٍٚغ  اإلاغؤة ٞحها ثدحاض ال٠ًٗ مً خالة وهي ،ومٗغوٝ اج٘ف ؤمغ اليؿاء لضي ول٨جها الىٟـ، في ثىطض ٍُٞغ

. الاخحىاء بلى

                                                           
 .25/56: جامع البيان (5)
 .25 / :تنوير ادلقباس من تفسري ابن عباس: ينظر (6)
 .7  : شخصية ادلرأة ادلسلمة كما يصوغها اإلسالم يف الكتاب والسنة (7)
 .حديث صحيح : خالصة درجة احلديث. باب احلياء يف العلم. 60/ :صحيح البخاري (8)
 .  6/ :تفسري اجلاللني (9)
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ل هللا مداعم اهته٨د بطا ٧الٛحرة مدمىص َى ما ٞمجها وؤؾبابها، صعطتها بدؿه وثخباًً ثسحل٠ والٛحرة ، ٖؼَّ ىا٥ وطلَّ  ٚحرة َو

بة بضونل ؤَله ٖلى الؼاثضة الغطل ٦ٛحرة مظمىمة ىا٥ َامهم،وات ٖلحهم للحجؿـ ألامغ به ًهل ختى ٍع  ٦ٛحرة َبُُٗة ٚحرة َو

. ياعة آراع ٖجها الًيحج التي اإلاٗحضلة الٛحرة ػوطها ٖلى اإلاغؤة

م ال٣غآن في اإلاغؤة ٚحرة ط٦غ طاء و٢ض ل ال٨ٍغ
ًا
مَنل الىبي ًإجها:))جٗالى ٢ىله في يمىُا  ؤػواط٪ مغيات ثبحغي ل٪ هللا ماؤخل ثدغم ل 

ى مىل٨م وهللا ؤًماه٨م ثدلة ل٨م هللا ٞغى ٢ض عخُم، ٟٚىعل وهللا ل وبط الخ٨ُم، الٗلُم َو ل ؤػواطه بٌٗ بلى الىبي ؤؾغَّ
ًا
 خضًسا

 بن الخبحر، الٗلُم هبإوي ٢ا٫ َظا ؤهبا٥ مً ٢الد هبإَا ٞلما ،بٌٗ ًٖ وؤٖغى بًٗه ٖغَّٝ ٖلُه هللا وؤْهٍغ به هبإت ٞلما

ل ٖلُه ثٓاَغا وبن ،٢لىب٨ما نٛد ٣ٞض هللا بلى ثحىبا ل مىله َى هللا ٞةنَّ  طل٪ بٗض مً واإلالئ٨ة اإلاامىحن ونالر وطبًر

م)((ْهحر  ٖلُه هللا نلى)الىبي وؿاء ٚحرة ٖلى ٧لها ثض٫  محٗضصة عواًات آلاًات هؼو٫ ؾبه في ،وعصت(٤ــــــــ١:الحدٍغ

م ٖلى())وؾلم ٖلُه هللا نلى)الىبي ووؿاء،(وؾلم ل مً الٚغ ًَّ ل ألامة، وؿاء ٖلى ثًُٟله ًَّ  الخُإ، مً بمٗهىمات لؿً ل٨جه

ل ما(وؾلم ٖلُه هللا نلى)خُاثه في مجهً بضع ٞل٣ض ضَّ  هُل ٖلى والىحاٞـ الؼوض ٖلى الٛحرة مً اليؿاء ٢لىب في ًبضع، ؤن البُس

. (  )((لضًه الخٓىة

ىة. 7 م مً ٢ل))جٗالى ٢ا٫ ؤلاؾالمي، الضًً في اإلاباخة ألامىعل مً وهي:  الٍؼ ىة خغَّ  الغػ١، مً والُُبات لٗباصٍ ؤزغض التي هللا ٍػ

ل الضهُا الخُاة في آمىىا للظًً هي ٢ل
ًا
غاٝ)((ٌٗلمىنل ل٣ىم ًاتآلا هٟهل ٦ظل٪ ال٣ُامة، ًىم زالهة  مً هي بل،(٣٢: ألٖا

يح٨م زظوا آصم بجي ًا:))جٗالى ٢ا٫ باصة،ال٘ في الىاطبة ألامىعل ىا واقغبىا و٧لىا مسجض ٧ل ٖىض ٍػ ه والجؿٞغ  الًده بهَّ

حن غاٝ)((اإلاؿٞغ (. ٣١:ألٖا

ىة   ى الخلُة في ًيكاا مً ؤو)):جٗالى ٢ا٫ اليؿاء، خبها ٖلى اإلاُٟىعل ألامىعل مً والٍؼ : الؼزٝغ)((مبحن ٚحر الخهام في َو

ىة في ًتربى مً: ؤي البًُاوي، ٢ا٫،(١٨ ل.(  )البىات ٌٗجي الٍؼ ىة، خه ٖلى مُٟىعة اإلاغؤة وألنَّ ىة ؤلاؾالم ٖجي ٣ٞض الٍؼ  اإلاغؤة بٍؼ

ل طل٪ وطاء ُٖٓمة، ٖىاًة
ًا
 ثجٗل التي والًىابِ ال٣ىاٖض لها ،ٞىيٗد(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هبُه وؾىة هللا ٦حاب في مٟهال

ىة ا في وثدٟٓها طهة، مً ؤهىرتها وثىاؾه اإلاغؤة ُٞغة ثلبي الٍؼ  ٢ا٫ ؤزغي، طهة مً ثٍٟغِ وال بٞغاٍ بال الصخُذ مؿاَع

ً مً ًًًٌٛ للمامىان و٢ل:))جٗالى دًٟٓ ؤبهاَع ل ٍو ًَّ ل والًبضًً ٞغوطه ًَّ ىته ل ٍػ
َّ

ل ولًُغبً مجها، ماْهغ بال ًَّ  ٖلى بسمَغ

، ًَّ ل والًبضًً طُبىبه ًَّ ىته ل ٍػ
َّ

ل بال ًَّ ل ؤو لبٗىلته ًَّ ل آباء ؤو آبااه ًَّ ل ؤو بٗىلته ًَّ ل بىاءؤ ؤو ؤبىااه ًَّ ل ؤو بٗىلته ًَّ ل بجي ؤو بزىاثه ًَّ  بجي ؤو بزىاثه

ل ًَّ ل ؤو ؤزىاةه ًَّ ل مامل٨د ؤو وؿااه ًَّ  اليؿاء ٖىعات ٖلى ًٓهغوا لم الظًً الُٟل ؤو الغطا٫ مً ؤلاعبة ؤولي ٚحر الحابٗحن ؤو ؤًماثه

ل والًًغبً ًَّ ل مً ماًسٟحن لُٗلم بإعطله ًَّ ىته ل هللا بلى وثىبىا ٍػ
ًا
(.  ٣١: الىىعل)((ثٟفخىنل ٖل٨م٫ اإلاامىىنل ؤًه طمُٗا

ىة ؤلاؾالم اَحم و٢ض  ىة اَحمامه مً ؤ٦ثر وػجها ولباؾها اإلاغؤة بٍؼ ل وطل٪ ولباؾه؛ الغطل بٍؼ ىة ألنَّ  باليؿبة ؤؾاؽ ؤمغ الٍؼ

ل بط للمغؤة، ا جٗالى هللا ؤنَّ ىة الٓهىعل خه ٖلى َُٞغ ىة مىيٕى في لها ؤبُذ ولهظا والجما٫، بالٍؼ ا ؤ٦ثر الٍؼ مَّ  ٞإبُذ لغطل،٫ ؤبُذ م 
                                                           

 . 8 2: شخصية ادلرأة يف القصص القرآين دراسة أدبية حتليلية (0 )
 .2/89: تفسري البيضاوي: ينظر (  )
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غ، لبـ لها ل(:))وؾلم ٖلُه هللا نلى)الىبي ٢ا٫ مسلما الغطل، صونل بالظَه والحدلي الخٍغ غ لباؽ مَنلع ِّبلحُس  ط٧ىعل ٖلى والظَه الخٍغ

ىة.(  )((لبىاةهم وؤخل ؤمتي ل قٍغ والىاطبة بل اإلاباخة ألامىعل مً ٞالٍؼ
َّ

ما خغام بلى ثاصي ؤال  صونل واإلاباح اإلاكغوٕ خضوص في بهَّ

. ثٍٟغِ وال بٞغاٍ

 القرآوي الخطاب ضوء في املرأة شخصية: الثاوي املبحث

 ٢ىيل مً اإلاغؤة في جٗالى هللا ؤوصٖه ما بلى وؤلاقاعة الحىبُه ال٣غآوي الخُاب يىء في اإلاغؤة شخهُة ًٖ الخضًص ًخىاو٫ل    

ة، الًال٫ لؿُى٫ل بها وثحهضي بها، مجحمٗها في ٞٗالة وث٩ىنل بها، ثدٟٔ َاثلة وبم٩اهات ها الجاٞع  محمحزة شخهُة بثَّ

. بها ثامً التي ؤلاؾالمُة ال٣ُٗضةب

م ال٣غآن في الصخهُة َظٍ مٗالم بٌٗ ًٖ الخضًص طاء   ل ال٨ٍغ
ًا
ل إلاىاي٘،ا بٌٗ في يمىُا

ًا
دا  ٦ما ؤزغي، مىاي٘ في ونٍغ

ل ل طاء مال٨غيل ال٣غآن في اإلاغؤة شخهُة لممٗا ًٖ الخضًص ؤنَّ
ًا
ل طب الغطل، لصخهُة ٦بحر ب٣ضع مكابها  واخضة، ال٣ُٗضة بنَّ

م ال٣غآن في وعصت التي اإلاغؤة شخهُة مٗالم ؤبغػل مً ٩ٞان مىخضة، وألانى٫ل : (  )آلاجي ال٨ٍغ

م ال٣غآن في اإلاغؤة ٖباصة ًٖ الخضًص طاء: الٗباصة ــــ1 ل ال٨ٍغ
ًا
ل ٖلى ما٦ضا ا، نالخها مهضع بضًجها والتزامها اإلاغؤة بًمان ؤنَّ  وثمحَز

ل:))جٗالى ٢ا٫ ل ٞالهالخاتُس ل ٢اهحاتٌز  (. ٣٤: اليؿاء)((هللا خٟٔبما للُٛه خاٞٓاتٌز

باصة   ل باهلل ثامً التي اإلاغؤة ٖو
ًا
ل(وؾلم ٖلُه هللا نلى)وبمدمض عبا

ًا
م وبال٣غآن عؾىال ل ال٨ٍغ

ًا
 َظا ٖلى بالق٪ مبيُة صؾحىعا

ا وثيحهي ؤوامغ، مً به طاء بما ثلتزم ؤلاًمان، مَّ  طؼءان ومٗامالةها ؤزال٢هاٝ ومباصثه، ؤزال٢ه وثحمسل ؤمىع، مً ٖىه ههى َٖن

ا والٗباصة ؤلاًمان مً ال٣ضع َظا ٖلى اإلاغؤة ث٨ً لم ولى. صًجها ؤنى٫ل ٖلى واإلابيُة بًماثها مً الىابٗة ٖباصةها مً الثجؼءان
َن َن
 إلا

ض  مً زحر بيؿاء ؤعاص بطا ًبضله ؤن الٛحرة في ٖلُه ػوطاثه اطحمٗد خحن(وؾلم ٖلُه هللا نلى)مدمض هبُه جٗالى هللا ٖو

ل ثجحم٘ وطاثه،ػ ًَّ ل بن عبه ٖسخى:))جٗالى ٢ىله في والٗباصة والُاٖة ؤلاًمان مً ٖالُة نٟات ٞحه ًَّ ل ًبضله ؤن َل٨٣
ًا
ل ؤػواطا

ًا
 زحرا

ل ًَّ ل مى٨ ل مؿلماتٍس ل مامىاتٍس ل ٢اهحاتٍس ل ٖابضاتٍس ل ؾاثداتٍس ل رِباتٍس
ًا
م)((وؤب٩اعا بي ٢ا٫ ،(٥: الحدٍغ  ٦سحرات)):ؤي ٖابضات،:مٗجى في ال٣َغ

م، ال٣غآن بها ؤقاص التي ألامىعل مً اإلاغؤة ٞٗباصة.(  )((جٗالى هلل الٗباصة  هلل َاٖة به ثلتزم ما ٧ل ًًم واؾ٘ مجا٫ وهي ال٨ٍغ

ا والاهتهاء به، ؤمغ بما الاثحماع مً طل٪ ًخب٘ وما جٗالى، . ٖىه وجٗالى ؾبداهه ههى ٖمَّ

                                                           
 .حديث حسن صحيح: ، درجة احلديث720 ، كتاب اللباس، باب ما جاء يف احلرير والذهب، حديث رقم 7 4/2:سنن الرتمذي (2 )
. 0  : اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: ينظر(   )
 . 9 /8 :اجلامع ألحكام القرآن (4 )
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م ال٣غآن ػ٧اَا التي الخها٫ مً: والح٣ٗل الخ٨مة ـــــ2 ل هٟؿه ًٖ جٗالى ٢ا٫ الخ٨مة، ال٨ٍغ  ٌكاء مً الخ٨مة ًاجي:))وطلَّل ٖؼَّ

ل ومً ل ؤوجي ٣ٞض الخ٨مة ًاتَن
ًا
ل زحرا

ًا
ٝغ ،(٢٦٩: الب٣غة)((٦سحرا ها الخ٨مة الُبريل ٖو  وهي.(  )((والٟٗل ال٣ى٫ل في ؤلانابة))بإثَّ

ة ج٣ٗل بلى ثدحاض ى٫ل وعٍو ضم هٓغ َو ها جؿٕغ ٖو  .لبلٚى

م وال٣غآن   ل ال٨ٍغ  بط الىمل، ؾىعة في ؾبإ مل٨ة بل٣ِـ ل٣هة ٖغيه زال٫ مً والح٣ٗل ةالخ٨م في ألامسلة ؤٖٓم للمغؤة سجَّ

ل) :))جٗالى ٢ا٫ ي اإلالاا ؤجهاًا ٢الدْت
ِّب
ل بو  ل بليَّل ؤل٣يَن ، ٦حابٌز مٌز ه ٦ٍغ ل مً بهَّ ه ؾلُمانَن ل الغخُم، الغخمً هللا بؿم وبهَّ

َّ
 وؤثىوي ٖليَّل جٗلىا ؤال

ل ما ؤمغيل في اٞحىوي اإلالاا ًاؤجها ٢الد مؿلمحن، ل ٦ىدُس
ًا
ل ٢اَٗة

ًا
ل وؤولىا ٢ىةٍسل ؤولىا هدً ٢الىا جكهضون، ختى ؤمغا ، بإؽٍس ل قضًضٍس  وألامغُس

ل ً، ماطا ٞاهٓغيل بلُ٪  ل ثإمٍغ ل ٢الدْت ل بنَّ ل صزلىا بطا اإلالى٥َن
ًا
ة ا ٢ٍغ ل وطٗلىا ؤٞؿضَو

َن
ل ؤَلها ؤٖؼة

ًا
ي ًٟٗلىن، و٦ظل٪ ؤطلة

ِّب
ل وبو 

ٌز
 مغؾلة

ل بلحهم ل بهضًةٍس
ٌز
 والح٣ٗل، الظ٧اء، مً ٖالُة صعطة ٖلى اإلاغؤة َظٍ))٧اهد ،ل٣ض(٣٥ــــــ٢٩:)الىمل((اإلاغؾلىنل ًغط٘ بما ٞىاْغة

م٤ الظًَ، ورغاء الغؤي، وخهاٞة  في والح٣ٗل والخ٨مة.(  )((الٓغوٝ ؤخل٪ وفي اإلاؿاولُة ثدمل ٖلى وال٣ضعة الح٨ٟحر، ٖو

: مجها خضرد، ٦سحرة ؤمىعل ٖلحها صلد اإلاغؤة َظٍ شخهُة

ل
ًا
ها الخُحر، ألامغ َظا في ومها١ مً الىصر وبؾضاء الغؤي وببضاء اإلاكىعة َلبها: ؤوال  ٢ضع وجٗلم ٖىضَم، ما ثسحبر لم بن))ألثَّ

م، مً بهحرة ٖلى ث٨ً لم ٖؼمهم، ما ؤمَغ بَّ م بغؤجها اؾخبضاصَا في ٧ان وعُس م، ث٣ضًغ في زلل َاٖتها في َو  في و٧ان ؤمَغ

ضٍ ما ٖلى ٖىنل عؤجهم وؤزظ مكاوعةهم ٨ظا.(  )((مضاٞٗتهم وقضة قى٦تهم، ٢ىة مً ثٍغ  لها ٣ًضمىا ؤن ٢ىمها عطا٫ مً صتؤعا َو

 ألامغ بلحها ؤعطٗىا ول٨جهم الخُحرة، اإلاؿإلة في ثحسظٍ ؤن اله ًيبغي الظي اإلاى٠٢ اؾخًُاح ٖلى جُٗجها التي الؿُاؾُة الٟحىيل

.  وألازحر ألاو٫ل ال٣غاع ناخبة وهي ٖىضَا للغؤي ال٨بحر باإلاؿحىيل ر٣تهم باٖحباع عؤجها لتريل

ل
ًا
 ألامسل الؿبُل ال٣ىة الثغيل التي اإلاك٩لة لخل ألاًٞل الخل في الض٣ُ٢ة الخؿابات ٖلى ًغث٨ؼ الظي إلاتزنلا الٗا٢ل عؤجها: راهُا

ل: ٣ٞالد إلاٗالجتها، ة صزلىا بطا اإلالى٥ بنَّ ا ٢ٍغ ها ؤطلة، ؤَلها ؤٖؼة وطٗلىا ؤٞؿضَو ا ٖلحها ؤقاع خحن))ٞةثَّ  ال٣ىة، بمى٤ُ ملَا

الت مً البالص ٖلى ثجٍغ وما الخغب بسُىعة ب٢ىاٖهم بلى لجإت بل ب٢ىإ، صونل زُإَم لهم ثبحن ؤن جكإ م٫  وما وه٨بات، ٍو

. (  )((صزىلها خحن ال٣غيل بٞؿاص مً الٛالبىنل ًٟٗله

ل
ًا
ل الخا٫ َظٍ وفي الٛاقمة؟ الؿُُغة بلى جهضٝ مل٪ َى ،َل(الؿالم ٖلُه)ؾلُمان شخهُة لضعاؾة ثىطهها: رالسا ضَّ  مً البُس

 عؤجها واؾح٣غ بلحها؟ ًضٖى التي ال٣ًاًا في مٗه الحٟاَم ًم٨ً َضي وعؾى٫ل خ٤ صاُٖة َى ؤم الؿلمي، الخل بم٩اهات صعاؾة

ل:))٢حاصة ٢ا٫. الخغبي ؤو الؿلمي مًمىهه في طىاب لتريل بهضًة بلُه ثغؾل ؤن ٖلى  ٢ض وقغ٦ها، بؾالمها في لٗا٢لة ٧اهد بنْت

                                                           
 .89/ : جامع البيان (5 )
 .67 : شخصية ادلرأة يف القصص القرآين (6 )
 .94 /  : اجلامع ألحكام القرآن (7 )
 .68 : شخصية ادلرأة يف القصص القرآين (8 )
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ل ٖلمد ل ث٣٘ الهضًة ؤنَّ
ًا
٨ظا.(  )((الىاؽ مً مى٢ٗا ا في ٞٗلد َو  ثدؿه متزهة ٖا٢لة شخهُة ٖلى ًض٫ الظي لخاؾما ٢غاَع

ل ٣ٖلها اؾخىُا١ ٖلى وجٗمل ٢غاع، ؤي ثحسظ ؤن ٢بل الض٣ُ٢ة خؿاباةها لؤلمىعل
ًا
. واهٟٗاالةها ٖاَٟتها اؾخساعة مً بضال

ل
ًا
 ال٣هة، في بهما مغت مى٢ٟحن ؤزُغ في ورباةها ثماؾ٨ها وعػاهتها، ٣ٖلها آراع))ٞمً َضًتها عصٍ بٗض ؾلُمان ٖلى ٢ضومها: عابٗا

 لها وةهضًضٍ َضًتها(الؿالم ٖلُه)ؾلُمان بغص ٖلمد خحن: وراهحهما،(الؿالم ٖلُه)ؾلُمان ٦حاب بلحها ؤل٣ي خحن: ؤخضَما

ها و٢ىمها، ل وجٗلجها ٞحًٛه باإلرم الٗؼة ثإزظَا لم ٞةثَّ
ًا
شد ثإهد بل ٖلُه، خغبا  ٢ىمها م٘ ٖلُه ٢ضمد رم ٣ٖلها وخ٨مد وثٍغ

. (  )((للمٟاوية آزغ ٦إؾلىب

ل
ًا
ل اٞلمَّل:))جٗالى ٢ىله في ٖغقها ثى٨حر بٗض(الؿالم ٖلُه)ؾلُمان بًاَا ؾإله الظي الؿاا٫ ٖلى طىابها في ْهغ: زامؿا  ٢ُلَنل طاءتْت

، ؤ٨َظا ل ٖغق٪  ه ٢الدْت ا ٢بلها مً الٗلم وؤوثِىا َى، ٦إهَّ ل و٦ىَّ ل طىابها))،و٧ان(٤٢: الىمل)((مؿلمحنَن
ًا
ل طىابا

ًا
ل ؾُاؾُا

ًا
ا ل باٖع

ًا
 ط٦ُا

،
ًا
ها شخهها، وربات وصَاثها ٣ٖلها ٦ما٫ ٖلى ص٫َّل مدى٩ا  .(  )((والخؼمالظ٧اء ٚاًة في وؤثَّ

ل 
ًا
تها في ثجلى: ؾاصؾا الن مؿاٖع ل:))جٗالى ٢ىله في بؾالمها إٖل ل ٢الدْت ِّب ي عب 

ِّب
ل بو  ل هٟسخي ْلمدُس ل م٘ وؤؾلمدُس ل هلل ؾلُمانَن ِّب  عب 

لالٗالم ًَن ها طل٪،(٤٤: الىمل)((ً ل ؤ٣ًىد))خحن ؤثَّ غت ٢ض ؾلُمان ؤنَّ
ِّب
خ 

د هللا، بلى وعطٗد البكغ، َا٢ة مً ؤ٦بر ٢ىة له سُس  واٖتٞر

 اإلاعجؼة َظٍ ناخه اإلال٪ الىبي لؿلُمان ال ؾلُمان، م٘ بؾالمها ؤٖلىد هللا، صونل مً للكمـ ٖباصةها في لىٟؿها بٓلمها

ل هلل ول٨ً ِّب . (  )((الٗاإلاحن عب 

ل     الهىعة َظٍ اؾخىُا١ ؤعصها وبطا لٗاَٟتها، ثسً٘ وال ٣ٖلها ثمل٪ ٦ةوؿاهة ؾبإ مل٨ة نىعة في اإلاغؤة لىا ٣ًضم ال٣غآن بنَّ

ها ل ثارغ ٢ض الظي ألاهسىيل ال٠ًٗ ٖىامل ٖلى اإلاغؤة اهحهاع بم٩اهُة ٖلى ثض٫ ٞةثَّ
ًا
ل ثإرحرا

ًا
٣تها ٖلى ؾلبُا  في ؤو الح٨ٟحر في ٍَغ

. (  )اإلاىا٠٢ بصاعة

ل بلى الؿاب٤ اإلابدص في ؤلاقاعة ؾب٤: ال٣ىة ـــــ3 ل اإلاغؤة، زهاثو مً ال٠ًٗ ؤنَّ
َّ

ل بال  ال٣ىة مغاثه ؤٖلى بلى ًهل اإلاسلى١ل َظا ؤنَّ

 ي٠ٗ جٛله التي ؤلاًمان ٢ىة في اإلاحمسلة الىٟؿُة ال٣ىة َىا، بال٣ىة ٞاإلا٣هىص به، ونض١ واؾخباهه الخ٤ اؾخ٣ًُ متى

 .والبيُة الىٟـ

ة واإلاغؤة   م ال٣غآن بظل٪ قهض وثهض٣ًها، بةًماثها ٢ٍى ل الاهُال١ و٢بل محٗضصة، مىاًَ في ال٨ٍغ
ًا
 الىماطض، الؾحٗغاى بُٗضا

ىنل امغؤة شخهُة ٖىض الحى٠٢ ًجه  ؤعاصت خحن ٧له طل٪ ٖلى ثمغصت ول٨جها والىُٗم، الجاٍ ٢مة في جِٗل ٧اهد التي: ٖٞغ

                                                           
 .200/  :اجلامع ألحكام القرآن (9 )
 .68 : شخصية ادلرأة يف القصص القرآين (20)
 .04 /9 : التفسري ادلنري يف العقيدة والشريعة وادلنهج ( 2)
 .7 6: تصور القرآينادلرأة يف ال (22)
: اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: ينظر(  2)
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ًها ًٖ لحٗبر هللا بلى نغزتها ٞاهُل٣د ػوطها، ًماعؾه الظي والجبروت الٓلم ًٖ بُٗضة خُاة بةًماثها جِٗل ؤن  الغوحي ٞع

مله، ػوطها مً ًىجحها وؤن الٗملي، مى٢ٟها في ٣ًىجها ؤن ؾبداهه مىه ولحُله خىلها، ما ل٩ل وال٣ٗلي  ويغب :))جٗالى ٢ا٫ ٖو

ل هللا
ًا
ىنل امغؤت آمىىا للظًً مسال ل ٢الد بط ٖٞغ ِّب ل عب   ً ل ٖىض٥ لي اب

ًا
ىنل نم وهججي الجىة في بِحا مله ٖٞغ  ال٣ىم مً وهججي ٖو

م)((الٓاإلاحن ها ٧اهد ،٣ٞىةها(١١:الحدٍغ  خُاة ثٟحجها ولم ػماهه، في ألاعى ملى٥ ؤٖٓم ل٩ىهه ػوطها ؾُىة ثسل لم))بإثَّ

ا ًُٛها ولم والضوع، ال٣هىعل ات، َظٍ ٧ل ٖلى اؾحٗلد بل لها، ػوطها وخه رغاَئ ىنل مً وثبرؤت اإلاٍٛغ  وو٢ٟد و٢ىمه، ٖٞغ

ىنل ثحدضي الخل٣ة الًُٟٗة اإلاغؤة وهي ل وؤقضَم ألاعى ؤَل ؤٖتى ٖٞغ
ًا
. (  )((َُٛاها

ىنل ٖلم وخحن ىنل اَل٘:))الٗالُة ؤبى ٢ا٫ جٗظًبها، في ثٟاوى بةًماثها ٖٞغ  ما: لهم ٣ٞا٫ اإلاؤل ٖلى ٞسغض امغؤثه بًمان ٖلى ٖٞغ

ها: لهم ٣ٞا٫. ٖلحها ٞإرىىا مؼاخم؟ بيد آؾُة مً جٗلمىنل ل جٗبض بثَّ
ًا
ل لها ٞإوثض. ا٢حلها: له ٣ٞالىا. ٚحريل عبا

ًا
 ًضجها وقض ؤوثاصا

ل))٣ٞالد وعطلحها ِّب ل عب   ً ل ٖىض٥ لي اب
ًا
ىن، خًىعل طل٪ ووا٤ٞ((الجىة في بِحا  ٣ٞا٫. الجىة في بُتها عؤت خحن ٞطخ٨د ٖٞغ

ىنل ا! طىىثها مً جعجبىنل ؤال: ٖٞغ . (  )((ثطخ٪ وهي وٗظبها بهَّ

ىنل بلحها ٞإعؾل))   ا ٢ىلها، ٖلى مًد ٞةن طضوثها،ت صخغة ؤٖٓم اهٓغوا: ٣ٞا٫ ٖٞغ  ٞهي ٢ىلها ًٖ عطٗد وبن ٖلحها، ٞإل٣َى

ا. امغؤثه مَّ
َن
ا ٞل ٗد ؤثَى ا ٞع  الصخغة وؤل٣ُد عوخها، هللا ٞاهتٕز ٢ىلها، ٖلى ٞمًد الؿماء في بُتها ٞإبهغت الؿماء بلى بهَغ

. (  )((عوح ُٞه لِـ طؿض ٖلى

٨ظا    ب٩ل الٓلم ؾلُان ٖلى اإلاحمغصة ؤلاوؿاهُة ؤلاًماهُة لل٣ىة ألامسل مىطضوالً واإلاامىات، للمامىحن واإلاسل ال٣ضوة ٚضت َو

. وملظاثه بٚغاءاثه

م ال٣غآن طٗله الظي الساوي والىمىطض م: ٧ان والحهض٤ً ؤلاًمان ٢ىة في واإلاامىات للمامىحن ٢ضوة ال٨ٍغ  في ٖمغان ابىة مٍغ

م:))جٗالى ٢ىله  مً و٧اهد و٦حبه عبها ب٩لمات ونض٢د عوخىا مً ُٞه ٞىٟسىا ٞغطها ؤخهيد التي ٖمغان ابيد ومٍغ

م)((ال٣اثىحن ل طل٪،(١٢:الحدٍغ نل صوعل مً بلحها ؤو٧ل ما وبإَمُة بغبها بًماثها ؤنَّ ها في ًَٗ مً ؾحجضٍ ما مك٣ة ٖلحها َىَّ  قٞغ

م ٞاؾخؿلمد بالؿىء واةهامها  طل٪ ٩ٞانٌ ثدمل ٢ىمها به وؤثد نبحها ٞدملد وشجاٖتها، ٢ىةها واؾحجمٗد هللا، ل٣ًاء مٍغ

ل
ًا
 ٢ىة في واليؿاء للغطا٫ ٢ضوة وطٗلد والانُٟاء، الحسلُض ٞاؾحد٣د.(  )((ألاػمات في ورباةها باهلل ٣ًُجها ٢ىة ٖلى صلُال

ح٣اص ؤلاًمان ل باهلل والٖا
ًا
ل عبا

ًا
. وهانغا

ٟتها بغاءةها إلربات وخضٍ هللا ٖلى واث٩الها نمىصَا في(ٖجها هللا عضخي)ٖاجكة الؿُضة نُةشخ ٢ىة بغػت و٢ض    خاصرة في ٖو

ل(وؾلم ٖلُه هللا نلى)الغؾى٫ل ًٖ يالىح اه٣ُإ ًؼصَا ٞلم ؤلاٞ٪،
َّ

ل هللا، ٖلى اٖحماصَا في وػٍاصة بًماثها، في ٢ىة بال
ًا
 ٖلى ورباثا

                                                           
 . 78: شخصية ادلرأة يف القصص القرآين (24)
 .  8/20 : اجلامع ألحكام القرآن (25)
 .  7 /28: جامع البيان(26)
 .0  : شخصية ادلرأة يف القصص القرآين (27)
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ا جٗالى، باهلل ْجها وخؿً ٣ًُجها ل:))جٗالى ٢ىله في(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل ٖلى بغاءةها هؼلد ٞلمَّ  ؤلاٞ٪ب طاءوا الظًً بنَّ

ل الثدؿبٍى مى٨م ٖهبة
ًا
 ٖظاب له مجهم ٦بٍر ثىلى والظي ؤلارم، مً ماا٦خؿه مجهم امغتل ل٩ل ل٨م زحرا َى بل ل٨م قغا

ى(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل ًٖ ٞؿغيل))،(١١: الىىعل)((ُٖٓم  ٖاجكة ًا: ٢ا٫ ؤن بها ث٩لم ٧لمة ؤو٫ل ٩ٞاهد ًطخ٪ َو

ا ي بلُه، ؤ٢ىم ال وهللا: ٣ٞلد بلُه، ٢ىمي: يؤم لي ٣ٞالد: ٢الد بغؤ٥، ٣ٞض هللا، ؤمَّ
ِّب
ل ؤخمض ال ٞةو 

َّ
ل هللا بال . (  )((وطلَّل ٖؼَّ

ما(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل ٖلى الح٨بر ؤو الاؾحٗالء(ٖجها هللا عضخي)َظا مى٢ٟها مً ًٟهم وال  وعص باإلؾالم الٗؼة َى ،بهَّ

ظا ؤَله، بلى الًٟل ؼة و٦غامة ٢ىة شخهُتها ؤ٦ؿه ما َو ل جٗلم ٞهي وخ٨مة، ٖو ى جٗالى، هللا َى بغاءةها مجز٫ل ؤنَّ  اإلاؿحد٤ َو

. (  )جٗالى وخضٍ لفخمض

ل وآلازغة، الضهُا في م٣امهً وعٞٗة السالرة الىماطض َظٍ ولًٟل   ًَّ  في اليؿاء مً ال٨مل(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل ٖضَ

 مً ٦مل (((:وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل ٢ا٫: ٢ا٫(ٖىه هللا عضخي)ألاقٗغيل مىسخى ؤبي ًٞٗ الجىة، وؿاء وؤًٞل الضهُا،

ل اليؿاء مً ٨ًمل ولم ٦سحر، الغطا٫
َّ

ىن، امغؤة آؾُة بال م ٖٞغ ل ٖمغان، ابىة ومٍغ  ٦ًٟل الٗاإلاحن وؿاء ٖلى ٖاجكة ًٞل وبنَّ

ض .  (  )((الُٗام ؾاثغ ٖلى الثًر

 بِىما اإلاغؤة، شخهُة ٖلى ثى٨ٗـ التي وؤلاًماهُة ًةالىٟـ ال٣ىة الؿاب٣ة ال٣ٟغة في بالخضًص اإلا٣هىص ٧ان: الحدمل ــــ4

 ثدمل ال٣ٟغة َظٍ في الخضًص ًخىاو٫ل

ة، مجهما ٧ل بسهاثو واػهاٍ ما بطا الغطل ثدمل ًٟى١ل ؤهه ُٞه ؾجريل الظي الجؿضي اإلاغؤة   بال٠ًٗ اإلاغؤة ثحه٠ بط الٍُٟغ

 .الجؿماهُة بال٣ىة الغطل ًحمحز بِىما الجؿضي،

ل  اإلاغؤة ثحدملها التي اإلاكا١ وؤو٫ل وصعطاةها، وؤهىاٖها ؤق٩الها ازحالٝ ٖلى واإلاحٗه اإلاكا١ ثدمل ٖلى ُٖٓمة ٢ضعة للمغؤة بنَّ

ل بىالضًه ؤلاوؿان وونِىا:))يجٗا٫ ٢ا٫ والتربُة، والىي٘ الخمل مك٣ة
ًا
ل ؤمه خملحه بخؿاها

ًا
ا  وويٗحه ٦َغ

ل
ًا
ا ل(.١٥:ألاخ٣اٝ)((٦َغ

َّ
ل بال  والاخحما٫، الحدمل ٖلى ٢ضعةها زالله مً ٞإربخد اإلاغؤة زايحه الظي الىخُض اإلاجا٫ لِـ َظا ؤنَّ

ل(الؿالم ٖلُه)الخلُل ببغاَُم ػوطة ؾاعة الؿُضة يغبد ٣ٞض
ًا
ل مساال

ًا
ل)) الحدمل ٖلى اإلاغؤة ٢ضعة ٖلى عاجٗا  ؤػعل بها هللا قضَّ

ل هللا بلى هجغثه في ثغا٣ٞه ٧اهد بط،(الؿالم ٖلُه)ببغاَُم . (  )((هللا طات في وابحالء جٗه مً ؤنابها ما ٧ل محدملة وطلَّل ٖؼَّ

                                                           
 .حديث صحيح : خالصة درجة احلديث. باب حديث اإلفك.  52 /4: صحيح البخاري (28)
 .6  :اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: ينظر( 29)
صة درجة خال(. 0 2 )حديث رقم (.وكانت من القانتني:)إىل قوله( وضرب اهلل مثالً للذين آمنوا امرأت فرعون)باب قول اهلل تعاىل. 252 :صحيح البخاري (0 )

 .حديث صحيح : احلديث
 .06 : شخصية ادلرأة يف القصص القرآين (  )
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ل ؤلاؾالم نضع في اإلاؿلمة اإلاغؤة وثدملد  
ًا
ا  و٢ض والاؾحًٗاٝ، لؤلطًة وجٗغيً والٟتن، والابحالءات اإلادً مً قتى نىٞى

م ال٣غآن طل٪ سجل لمهاض اإلاامىات طاء٦م بطا مىىاآ الظًً ًاؤجها:))جٗالى ٢ا٫ بط آلاًات، مً ال٨سحر في ال٨ٍغ ، عاتٍس ًَّ  ٞامحدىَى

، ؤٖلم هللا ًَّ ل ٞةن بةًماثه ًَّ ل ٖلمحَى ل و٢ا٫،(١٠:اإلامحدىة)  ((ال٨ٟاع بلى ًَالثغطٗىٝ مامىاتٍس ل:))٢اثل مً ٖؼَّ  ٞحىىا الحن بنَّ

ل و٢ا٫،(١٠:البروض)((الخٍغ٤ ٖظاب ولهم طهىم ٖظاب ٞلهم ًحىبىا لم رم واإلاامىات اإلاامىحن  اإلاامىحن ًاطونل والظًً:))وطلَّل ٖؼَّ

ل خملىا ٣ٞض ا٦خؿبىا ما بٛحر واإلاامىات
ًا
ل بهحاها

ًا
ل وبرما

ًا
 هللا ؾبُل في الث٣اثلىنل ومال٨م:))٢اثل مً طلَّل ،و٢ل(٥٨: ألاخؼاب)((مبِىا

ة َظٍ مً ؤزغطىا عبىا ٣ًىلىنل الظًً والىلضان واليؿاء الغطا٫ مً واإلاؿحًٟٗحن ل لضه٪ مً لىا واطٗل ؤَلها الٓالم ال٣ٍغ
ًا
 ولُا

لن لضه٪ مً لىا واطٗل
ًا
(.  ٧٥:اليؿاء) ((نحرا

ش في ألامسلة ؤعوٕ اإلاؿلمة اإلاغؤة ٢ضمد ل٣ض   ُٓم والجهاص الحدمل في ؤلاؾالمي الحاٍع ش سجل و٢ض الهبر، ٖو  ال٨سحر لها الحاٍع

ة اإلاىا٠٢ مً ة ٖماعة ؤم الجلُلة الصخابُة: الخهغ ال الحمسُل ؾبُل ٖلى مجهً الجهاص، ؾاخات في اإلاكٞغ  ٢ا٫ التي ألاههاٍع

ل الحٟد ما(:))وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل ٖجها
ًا
ل وال ًمُىا

ًا
ل ؤخض ًىم قماال

َّ
 ًٟى١ل ثدمل ،ٞإي(  )((صووي ث٣اثل ؤعاَا وؤها بال

ل الًُٟٗة اإلاغؤة ثدمل
ًا
!. الؿُٝى يغب طؿضًا

تراٝ ـــــــ5 تراٝ: بالخ٤ الٖا ًُلة ٖٓمى، ؤزال٢ُة ٢ُمة بالخ٤ الٖا ها ٦بري، ٞو م وال٣غآن وؤلاًمان، الحىبة بلى ٍَغ٤ بثَّ  ال٨ٍغ

تراٝ بالخُإ ؤلا٢غاع نىعل مً عاجٗححن طلُححن نىعثحن لىا نىعل  ٢ُل:))ؾبإ مل٨ة بل٣ِـ لؿان ٖلى جٗالى ٢ا٫ بط بالخ٤، والٖا

، اصزلي لها ا الهغحَن ل خؿبحه عؤثه ٞلمَّ
ًا
ل لجة ه ٢ا٫ ؾا٢حها، ًٖ و٦كٟدْت ل بهَّ ، مً ممغصٌزل نغحٌز غَن ل ٢ىاٍع ل ٢الدْت ِّب ي عب 

ِّب
ل بو   هٟسخي ْلمدُس

ل ل م٘ وؤؾلمدُس ل هلل ؾلُمانَن ِّب ل عب   بها ثمحزت التي الصخهُة ٢ىة ًٖ الؿاب٣ة ال٣ٟغات في الخضًص ؾب٤ ل٣ض ،(٤٤:الىمل)((الٗاإلاحنَن

تراٝ بلى ٢اصةها(الؿالم ٖلُه)ؾلُمان بيبىة بًماثها لها ؤي٠ُ ٖىضما ثل٪ شخهُتها و٢ىة ؾبإ مل٨ة  وبقهاٍع بالخ٤ الٖا

ل ٖاطؼة مبهىعة اإلال٨ة و٢ٟد))٣ٞض
َّ

تراٝ ًٖ بال ، بالخ٤ الٖا ل ٖاطؼة مبهىعة اإلال٨ة و٢ٟد ٣ٞض وبقهاٍع
َّ

تراٝ ًٖ بال  بيبىة الٖا

ل عؤت ؤن بٗض(الؿالم ٖلُه) ؾلُمان
ًا
ل مل٩ا ل مل٨ها، مً ؤٖؼَّ

ًا
ل الًاثاٍ َظا ؤن واصع٦د ؾلُاثها مً ؤ٢ىيل وؾلُاها

َّ
ض عطل بال  مً مٍا

٨ظا(  )((هلل واه٣ُاصَا ثىبتها ٞإٖلىد ُٖٓم عب د ،َو  جٗبض مجىؾُة امغؤة مً وثدىلد و٢ىمها، ٣ُٖضةها بٟؿاص اإلال٨ة اٖتٞر

ل هللا صونل مً لها وجسجض الكمـ ل هللا ٚحر الجٗبض مؿلمة امغؤة بلى وطلَّل ٖؼَّ  ٢ضعة نىعت التي الساهُة ،والهىعة(  )وطلَّل ٖؼَّ

تراٝ ٖلى اإلاغؤة ل بالخ٤ الٖا ل ٢الد:))جٗالىٌ ٢ى٫ل في طاءتْت ًَّ  لم ولئن ٞاؾحٗهم، هٟؿه ًٖ عاوصثه ول٣ض ُٞه، إلاحىجي الظي ٞظل٨

ل به ماؤمٍغ ًٟٗل ل لِسججنَّ
ًا
ل ٢ا٫:))جٗالى و٢ىله ،(٣٢:ًىؾ٠)((الهاٍٚغً مً ول٩ُىها ًَّ ل بط مازُب٨ ًَّ  هٟؿه، ًٖ ًىؾ٠ عاوصث

ؼ امغؤت ٢الد ؾىء، مً ٖلُه ماٖلمىا هلل خاف ٢لً ه هٟؿه ًٖ عاوصثه ؤها الخ٤ خهو آلان الٍٗؼ  طل٪ الهاص٢حن، إلاً وبهَّ

ل بالُٛه ؤزىه لم ؤوي ملُٗل د ل٣ض ،(٥٢ـــــــ٥١:ًىؾ٠)((الخاثىحن ٦ُض الجهضي هللا وؤنَّ ؼ امغؤة اٖتٞر  آلاًححن في بالخ٤ الٍٗؼ

تراٞحن، بحن قحان ول٨ً الكاَضًً، في لُىؾ٠ بمغواصةها وؤ٢غت تراٝ الٖا ل ٧ان ألاولى في ٞااٖل
ًا
ا  م٘ الًمىُة اإلاغاوصة مً هٖى

                                                           
 .حديث صحيح: باب مداواة النساء اجلرحى، خالصة درجة احلديث  6/80: فتح الباري (2 )
 .86:شخصية ادلرأة يف القصص القرآين(  )
 .ادلصدر نفسه والصفحة نفسها (4 )
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د ٢ض ٧اهد وبطا))اههُاٖه ٖضم خالة في له ةهضًض  واإلاجىنل اإلا٩ابغة في بالٛد ٣ٞض برم، ٧ل مً وبغؤثه له، بمغاوصةها اٖتٞر

ا،(  )((ةهضًضٍ بلى ٞفجإت ل ٩ٞان الساهُة في اٖتراٞها ؤمَّ
ًا
ل مجها وثىبة باهلل بًماثها مً هابٗا

ًا
 ْلم الظي الغطل لؿاخة وثبرثة وهضما

 مً ٖلُه ماٖلمىا هلل خاف ٢لً:))خحن وهؼاَحه ًىؾ٠ ببراءة وؿىةا٫ اٖتراٝ طاثه اإلاىيٕى في هفخٔ مسلما مجها،

ىهي())٥١:ًىؾ٠)((ؾىء ذ بمى٠٢ لُٟاطئىا اليؿىة اٖتراٝ الؿُا١ ٍو ؼ المغؤة نٍغ ة ث٣ضمد خحن الٍٗؼ  هٟؿها ٖلى مٗتٞر

ة، ؤصًبة بُىلة في ًىؾ٠، ببراءة وم٣غة بالخُإ، .  (  )((ٖلحها بةبٛغيل لِؿد وطغؤة ٞهاخة وفي شخهُتها، ٢ىة ًٖ ثىم نٞغ

م ال٣غآن قهض ل٣ض   ظا بالخ٤، باٖتراٞها للمغؤة ال٨ٍغ تراٝ َو ات مً ٌٗض بالخ٤ الٖا ى والًٟاثل ألازال١ في الٗلُا اإلاؿحٍى  َو

 الخحر لىٟؿه خ٤٣ وبظل٪ وههغثه، بثباٖه ٖلُه ؾهل به واٖتٝر الخ٤ اإلاغء ٖٝغ ما ٞمتى والهالح، الخحر لٍُغ٤ البضاًة

. ال٨سحر

م، ال٣غآن مً مىاي٘ رالرة في بال٨ُض اليؿاء ونٟد: ال٨ُض ــــــ6 لى مىيٗحن، في(الؿالم ٖلُه)ًىؾ٠ لؿان ٖلى ال٨ٍغ  لؿان ٖو

ؼ : ًإجي ما في هي اإلاغؤة ٦ُض ًٖ ثدضرد التي واإلاىاي٘ واخض، مىي٘ في الٍٗؼ

ل ٢مُهه عؤي ٞلما:))جٗالى ٢ىله في: ألاو٫ل اإلاىي٘ ضَّ
ُس
ه ٢ا٫ صبغ، مً ٢ ل مً بهَّ ًَّ ل ٦ُض٦ ل بنَّ ًَّ  َظٍ ٟٞي( ٢٨: ًىؾ٠)((ُٖٓم ٦ُض٦

ؼ، لؿان ٖلى بال٨ُض اليؿاء ون٠ طاء آلاًة ل ًىؾ٠ بغاءة ثبحن ؤن بٗض الٍٗؼ  ٢ا٫ امغؤثه، وخُلة بم٨غ ٧ان خضذ ما وؤنَّ

ا::))آلاًة ثٟؿحر في الكى٧اوي ؼ: ؤي،((عؤي ٞلمَّ ل))ًىؾ٠ ٢مُو: ؤي،((٢مُهه))الٍٗؼ ضَّ
ُس
ه ٢ا٫ صبغ مً ٢  الظي ألامغ َظا: ؤي،((بهَّ

ل ؤو بِى٨ما الازحالٝ ُٞه و٢٘ ل مً(())بإَل٪ ؤعاص مً ماطؼاء))٢ىل٪ ؤنَّ ًَّ  ًامٗكغ ٦ُض٦ً طيـ مً: ؤي ،(٢٨: ًىؾ٠)((٦ُض٦

ل))اليؿاء ل بنَّ ًَّ  . (  )والخُلة اإلا٨غ وال٨ُض((ُٖٓم ٦ُض٦

ل ٢ا٫:))الؿالم ٖلُه ًىؾ٠ لؿان ٖلى جٗالى ٢ىله في: الساوي اإلاىي٘ ِّب ل السجً عب  ا بليَّل ؤخهُّي مَّ ل بلُه ًضٖىوي م 
َّ

 ٖجي ثهٝغ وؤال

ل ًَّ َُس ل ٦ُض ل ؤنهُس ًَّ ه له ٞاؾحجاب الجاَلحن، مً وا٦ً بلحه ل ٖىه ٞهٝغ عبُّي ًَّ ه ٦ُضَ ل َى بهَّ ُ٘س  ــــــ٣٣:ًىؾ٠)((الٗلُمُسل الؿمُ

ل ٖجي ثهٝغ))٢ىله ثٟؿحر في الىاخضي ،٣ًى٫ل(٣٤ ًَّ .  (  )اليؿاء طمُ٘ ٦ُض: ؤي،((٦ُضَ

ى:  السالص اإلاىي٘ ل َو
ًا
ا به، اثحىوي اإلال٪ و٢ا٫))وطل ٖؼ ٢ىله في  الؿالم ٖلُه ًىؾ٠ لؿان ٖلى ؤًًا  ٢ا٫َنل الغؾى٫ُسل طاءَنل ٞلمَّ

ِّب٪ بلى اعط٘
ل آلاجي اليؿىة ل مابا٫ُسل ٞؿئلهُسل عب  ًَن ُٗ٢ ، ًَّ ل ؤًضجه ل عبي بنَّ ًَّ (. ٥٠:ًىؾ٠)((ٖلُم ب٨ُضَ

ل    ؼ امغؤة ب٨ُض بضؤ وطلي واضر آلاًات في اإلاغؤة ٦ُض بنَّ ا لُىؾ٠ الٍٗؼ
ِّب
ا امحى٘ إلا  اإلاضًىة في اليؿىة ٦ُض ثالٍ مىه، َلبحه ٖمًّ

ؼ امغؤة مغاوصة زبر بةقاٖة  وآثد َٗام مإصبة بلى صٖتهً بط ؤٖٓم، ب٨ُض ل٨ُضًَ م٣ابلتها رم بغئٍحه، لُٟٓغون لُىؾ٠ الٍٗؼ

                                                           
 .ادلصدر نفسه والصفحة نفسها (5 )
 .204:ادلصدر نفسه (6 )
. 7/9: بدائع الصنائع (7 )
 .545/ : تفسري الواحدي: ينظر (8 )
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، مجهً واخضة ٧ل
ًا
، ؤزغض لُىؾ٠: و٢الد ؾ٨ُىا ًَّ ا ٖلحه لاهبهاع ٌكٗغن؛ ؤن صونل ؤًضجهً ٢ًُٗ عؤًىه ٞلمَّ

ًا
 ٖلُه)ًىؾ٠ بجما٫ ا

(. الؿالم

ل   ل ال٣هة زال٫ مً ط٦غت التي اإلاىاي٘ ٧ل في رابد ؤمغ اإلاغؤة ٦ُض بنَّ
َّ

ل بال ل بلُه ؤلاقاعة ثجضع مماٌ ؤنَّ  مٓاَغ مً مٓهغ ال٨ُض ؤنَّ

ل ولِـ ال٠ًٗ
ًا
ل ال٣ىة مٓاَغ مً مٓهغا ل الٌؿل٪ ال٣ىيل ألنَّ

ًا
ل ؾلى٧ا

ًا
 ٢ض ويٟٗها ةهاُٞغ بد٨م ٞاإلاغؤة ٚحٍر ٖلى ًحإمغ وال زُٟا

ذ ٚحر ؾلى٧ا ؤخُاها جؿل٪ ض ما بلى للىنى٫ل نٍغ . (  )ثٍغ

غ١ل الؼوطة وكىػل ًٖ جٗالى ٢ا٫ الؼوض، الغطل ًٖ ثهضع ٢ض مسلما الؼوطة، اإلاغؤة ٞحها ث٣٘ ٢ض التي ألامىعل مً: اليكىػل ــــــ7  َو

ل ثساٞىنل وآلاجي:))اإلاكغوٖة ٖالطه ًَّ ل وكىػَ ًَّ ل َٞٗٓى ًَّ ، اإلاًاط٘ في واهجغوَ ًَّ ل ثبٛىا ٞال ؤَٗى٨م ٞةن وايغبَى ًَّ  ٖلحه

ل
ًا
ل ؾبُال ل ٧ان هللا بنَّ

ًا
ل ٖلُا

ًا
 ٢ا٫ لظل٪ ،(  )ؤماعاثه ْهغت بإن ل٨م ٖهُاثهً: ؤي آلاًة، في بيكىػًَ ،واإلا٣هىص(٣٤:اليؿاء)((٦بحرا

اعى َاعتل ؤمغ واليكىػل،((ؤَٗى٨م ٞةن:))آلاًة آزغ في  ثساٞىنل وآلاجي:))٢ىله بضلُل لؼوطها عؤةالم شخهُة ٖلى ٖو

ل ًَّ  بإَمُة ؤو بد٣ى٢ه مجها طهل ؤو الؼوض بم٩اهة مجها وعي ة٢ل ًٖ هاثج وكىػَا ٩ًىنل ٣ٞض( ػاتوالىاف)٣ًل ٞلم((وكىػَ

 في مىه ث٣هحر ؤو الؼوض مً ْلم بؿبه ؤو بُجهما مكا٧ل وطىص ؤو الهٟات مً شخيء في ٖلُه لحٟى٢ها ٩ًىنل ٢ض ؤو َاٖحه،

. طل٪ ٚحر ؤو ٢هاخ٣ى

 القرآوي الخطاب ضوء في ألاسرة في املرأة دور : الثالث املبحث

م ال٣غآن ثدضذ    ا طمُ٘ ٖلى الًىء وؤل٣ى ؤؾغةها مجا٫ في به ث٣ىم الظي والضوعل اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ  ؤما ٖجها ٞحدضذ ؤصواَع

ل
ًا
 التي ألاصواع الباخسة ؾحخىاو٫ل اإلابدص َظا وفي بها ٢امد التي الضواع مً صوعل ٧ل ٖلى ألامسلة بٌٗ وؤُٖى وؤبىة وػوطة وؤزحا

م ال٣غآن ٞحها ثدضذ  اإلاهام ٖلى الًىء ومل٣ُة اإلاجا٫ َظا في الىاعصة ال٣غآهُة باآلًات مؿخكهضة ألاؾغة في اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ

: الحالي الىدى ٖلى ألاؾغة في صوعَا بدؿه اإلاغؤة بلى اإلاى٧لة

م ال٣غآن ؤٖلى: ألام ـــــ1 ل وم٩اهتها اإلاغؤة قإن مً ال٨ٍغ
َّ

ه بال ل لم ؤهَّ  ِ ل ٌٗ
ًا
ٗة اإلا٩اهة ؤخضا  ؤمىمتها، م٣ام في للمغؤة مىدها التي والٞغ

ل وٗم ما ميؤلاؾال الضًً في ألام بنَّ َُّ م ال٣غآن في والؾ  . ال٨سحر ٖلى م٣ضمة ٖلُا ٢ُمة ثدحل ال٨ٍغ

م ال٣غآن في ألام اإلاغؤة ط٦غ طاء   ل زمؿحن مً ؤ٦ثر في ال٨ٍغ
ًا
ل مىيٗا

ًا
ات وفي ٞةمسحل بإلٟاّ محٟغ٢ا ا محٟغ٢ة، مىيٖى  ؤمَّ

ا الًماثغ، بازحالٝ( الىالضة)و( ألام):ٞهي ألام ٖلى للضاللة اإلاؿحسضمة ٞا٫ّألا ات وؤمَّ  ال٣غآن في ألام ٞحها ط٦غت التي اإلاىيٖى

م ة ٦سحرة ٞهي ال٨ٍغ ا ألامغ: وؤولها ؤَمها مً ٧ان ومحىٖى  جٗالى هللا ٢غنل ٣ٞض لىالضًًبا البر ؤَمُة ولحإ٦ُض بلحها وؤلاخؿان ببَر

ل الجٗبضونل بؾغآثُل بجي مُسا١ ؤزظها وبط)):جٗالى ٢ىله في مسلما ٦سحرة مىاي٘ في الىالضًً بلى وؤلاخؿان ٖباصثه بحن
َّ

 هللا بال

ل وبالىالضًً
ًا
 ٢هح بحن وجٗالى ثباع٥ ٣ًغنل ولهظا الىالضًً، خ٤ بظل٪ وؤوالَم وآ٦ضَم:))٦سحر ابً ،٣ًى٫ل(٨٣: الب٣غة)((بخؿاها

                                                           
. 42 :اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: ينظر( 9 )
 .06 / :تفسري اجلاللني: ينظر (40)
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ل به والجكغ٧ىا هللا واٖبضوا:))جٗالى ٢ا٫ ،٦ما(  )((الىالضًً وخ٤
ًا
ل وبالىالضًً قِئا

ًا
 واإلاؿا٦حن والُحامى ال٣غبى وبظي بخؿاها

ل الؿبُل وابً بالجىه والهاخه الجىه والجاع ال٣غبى طي والجاع ل ؤًماه٨م ومامل٨دْت ل ٧ان مً الًده هللا بنَّ
ًا
 مسحاال

ل
ًا
ل بحن ٞاإلاىاؾبة ،(٣٦:اليؿاء)((ٞسىعا باصة الىالضًً بغ ِّب ل))هي هللا ٖو  جٗالى هللا ثسل٤ُ َى ؤلاوؿان لىطىص الخ٣ُ٣ي الؿبه ؤنَّ

ل(  ) ((الٓاَغيل الؿبه بحُٗٓم ؤثبٗه رم الخ٣ُ٣ي الؿبه بحُٗٓم ٞإمغ ألابىان، َى الٓاَغيل والؿبه وبًجاصٍ  ؾبداهه ،وؤ٦ضَّ

ما الىالضًً بلى خؿانؤلا ٖلى ل واطه بلحهما وؤلاخؿان ٖتهماُٞا ال٣ٗاثض، ازحلٟد نب ختى وبَغ
َّ

 الخغوض ؤو بالكغ٥ ألامغ في بال

ل بىالضًه ؤلاوؿان وونِىا:))وجٗالى ثباع٥ هللا ٣ًى٫ل الضًً، ًٖ
ًا
 َٗهما،ٞالت ٖلم به ل٪ لِـ ما بي لخكغ٥ طاَضا٥ وبن خؿىا

(. ٨:الٗى٨بىت)((جٗملىنل ٦ىحمبما ٞاهبئ٨م مغط٨ٗم بليَّل

ل و٢ض    ا والىالصة، الخمل محاٖه مً جٗاهُهما))ون٠ بط بالظ٦غ ألام جٗالى هللا زوَّ ا وط٦َغ  بما ِٞكٗغ ؤلاوؿان لُحظ٦َغ

ل لىالضًه
ًا
، بىالضًه ؤلاوؿان وونِىا:))جٗالى ،٢ا٫(  )((وواطبات خ٣ى١ل مً ٖلُه ؤمه وزهىنا

ًا
ل ؤمه خملحه بخؿاها

ًا
ا  ٦َغ

ل وويٗحه
ًا
ا هاله وخمله ٦َغ ل رالرىنل ٞو

ًا
غة ؤبي ًٖ عوي ما ًدضصَا البر مً ألام ،وم٩اهة) ١٥:ألاخ٣اٝ)((قهغا  هللا عضخي)ٍَغ

ل(:))ٖىه ل ؤنَّ
ًا
: ٢ا٫: مً رم ٢ا٫ ؤم٪،: ٢ا٫ مً؟ رم: ٢ا٫ ؤم٪،: ٢ا٫ صخابتي؟ بدؿً الىاؽ ؤخ٤ مً هللا ؾى٫ل ًا: ٢ا٫ عطال

ل ٖلى ًض٫ الخضًص ،ٞهظا(  )((ؤبى٥: ٢ا٫ مً؟ رم: ٢ا٫ ؤم٪،  ةمده ؤمسا٫ رالرة ث٩ىنل ؤن ًيبغي ٖلحها والك٣ٟة ألام مدبة ؤنَّ

م ال٣غآن ٖغى ٢ضو.(  )((٣ِٞ الغابٗة في ألاب وط٦غ مغات، رالذ ألام(وؾلم ٖلُه هللا نلى)الىبي لظ٦غ ألاب،  هماطض رالرة ال٨ٍغ

: ًَ((ؤم))بلٟٔ ط٦غنل ألمهات

ىا٥(الؿالم ٖلُه)مىسخى ؤم ــــ ؤ ا خىله، محباًىة ؤ٢ىا٫ وللٗلماء اؾمها، في ازحالٝ َو م ال٣غآن في وط٦َغ  مؤ))بـ طاء ال٨ٍغ

ؼ هللا ٦حاب مً محٟغ٢ة مىاي٘ في((مىسخى  وفي الجهغ ،في(الؿالم ٖلُه)مىسخى ابجها ثل٣ي ؤن وجٗالى ؾبداهه لها ؤوحى ٣ٞض الٍٗؼ

ا والثدؼوي، والثسافي الُم في ٞإل٣ُه ٖلُه زٟد ٞةطا ؤعيُٗه، ؤن مىسخى ؤم بلى وؤوخُىا:))جٗالى ٣ًى٫ل طل٪  بلُ٪ عاصٍو بهَّ

 ٞلُل٣ه الُم في ٞا٢ظُٞه الحابىت في ؤ٢ظُٞه ؤن ماًىحى، ؤم٪ بلى ؤوخُىا بط:))جٗالى و٢ا٫،(٧:ال٣هو)(( اإلاغؾلحن مً وطاٖلٍى

ضو لي ٖضو ًإزظٍ بالؿاخل الُم  طٗله بما ؤٖلم جٗالى ،وهللا(٣٩ـــــــــ ٣٨:َه)((ُٖجي ٖلى ولحهى٘ مجي مدبة ٖلُ٪ وؤل٣ُد له، ٖو

اؤم ٠ُ٨ٞ مىلىصَا لىٕ وزٝى مدبة مً ألام ٢له في ل م٘ الُم في ٢اثه٫بب جٗالى َع  ومهضع زُغ، صاثغة طاثه بدض َظا ؤنَّ

ل جٗالى مجها ًُله ٠ُ٦ بل زٝى
ًا
ا:))ب٣ىله آلاًة جٗالى هللا زحم ل٣ض! ألام؟ له ؾحمحسل و٠ُ٦ ٦هظا؟ َلبا  وطاٖلٍى بلُ٪ عاصٍو بهَّ

ا ،((اإلاغؾلحن مً ه ٞبكَغ جٗله ٖلحها ؾحرصٍ بإهَّ ، هللا ٍو
ًا
ظا عؾىال  ألم البكاثغ َظٍ وث٣ضًم الجلُلة، البكاثغ ؤٖٓم مً َو

                                                           
 .20 / : تفسري ابن كثري ( 4)
 . 2 /7:التفسري الكبري (42)
 .75:ادلرأة يف القرآن الكرمي ( 4)
 .خالصة درجة احلديث حديث صحيح 5626، باب من أحق الناس حبسن الصحبة حديث رقم 5/2227: صحيح البخاري (44)
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ل مىسخى ؿ٨ً ٢لبها لُُمئنَّ ل باهلل ال٣ىيل مىسخى ؤم وبةًمان البكاثغ ،وبهظٍ(  )عوٖها َو
ًا
 ابجها هجاة في وخضٍ ٖلُه وبحى٧لها عبا

ضٍ وبحهض٣ًها  مىسخى ؤم صٞاا ٞإنبذ:))جٗالى ٣ٞا٫ ٖاقتها التي الٗهِبة والفخٓات بابجها ٞإل٣د ؤلالهي ألامغ امحسلد بٖى

،
ًا
ا ل: آلاًة مٗجى في الىاخضي ٣ًى٫ل ،(١٠:ال٣هو)((اإلاامىحن مً لح٩ىنل ٢لبها ٖلى عبُىا ؤن لىال به لحبضي ٧اهد بن ٞاٚع  ٢له بنَّ

ل بل٣اثه بٗض ؤنبذ مىسخى ؤم
ًا
ل شخيء ٧ل ًٖ زالُا

َّ
مه، مىسخى ط٦غ ًٖ بال ه ثسبر ؤن ٩ٞاصت َو ىا ؤن لىال ابجها ؤهَّ  ٢لبها ٢ٍى

ض اإلاهض٢حن مً لح٩ىنل الهبر وؤلهمىاَا ها ٧ان وما،(  )ؾبداهه هللا بٖى ل طل٪ زٞى
ًا
ل مىاُٞا

ًا
ل ؤو بًماها

ًا
 زٝى ٞهى مىه مى٣ها

ى زهاثهها، ومً ألام ٢له في جٗالى هللا طٗله َبُعي ا، وثضبحر ٢لبها، ٖلى الغبِ جٗالى ٞحىلى بظل٪ ؤٖلم ؾبداهه َو  ؤمَغ

ضٍ هٟظ ختى ل طل٪ ٩ُٞىنل ٖلُه، ٖغيً الالجي اإلاغيٗات مً ؤي ٢بى٫ل مً مىٗه ؤن بٗض بلحها وؤٖاصٍ ٖو
ًا
 لها ٖىصثه في ؾببا

ض لحد٤ُ٣ ل ٧ي ؤمه بلى ٞغصصهاٍ:))جٗالى ٣ًى٫ل ؤلالهي، الٖى ل ولحٗلم والثدؼنل ُٖجها ث٣غَّ ض ؤنَّ ل خ٤ هللا ٖو ًَّ م ول٨  ؤ٦ثَر

 اإلاىيٗحن في جٗالى ٣ًى٫لو ،(٤٠:َه ؾىعة)((والثدؼنل ُٖجها ث٣غ ٧ي ؤم٪ بلى ٞغطٗىا٥:)) يجٗا٫ و٢ا٫،(١٣:ال٣هو)((الٌٗلمىنل

ل ٧ي))الؿاب٣حن ا مألا ٖحن ٣ٞغة((والثدؼنل ُٖجها ث٣غَّ ل ٩ًىهانال وؾغوَع
َّ

 مً ؤزغيل زانُة وثل٪ ابىتها، ؤو ابجها بصخبة بال

م ال٣غآن ٢غعَا ألام زهاثو  . ال٨ٍغ

م ؤم ــــــ ب م وؤم ٖمغان امغؤة وهي،(  )ٞا٢ىص بيد خىة واؾمها(: الؿالم ٖلحها)مٍغ ا طاء(الؿالم ٖلحها)مٍغ م ال٣غان في ط٦َغ  ال٨ٍغ

  ٢ىله في ٖمغان امغؤة بىنٟها

ل ٖمغان امغؤت ٢الد بط:))جٗالى ِّب ي عب 
ِّب
ل بو  ل بُجي مافي ل٪ هظعتُس

ُس
ل ؤهد بهَّ٪ مجي ٞح٣بل مدغعا ُ٘س  ٣ٞض،) ٣٥: ٖمغان آ٫)((الُٗلمُسل الؿمُ

 ث٣ىاَا لكضة(  )((وجٗالى ؾبداهه لٗباصثه والحٟٙغ عبه، بِد لخضمة ٞتهبه َا،مً وب٣غبه البجها، بداطتها ثًخي ؤن))ازحاعت

لمد مىلىصَا، ويٗد خحن وهي وبًماثها ها ٖو ل ٢الد ويٗتها ٞلما:))٢الد ؤهثى ؤثَّ ِّب ي عب 
ِّب
 ويٗد بما ؤٖلم وهللا ؤهثى ويٗتها بو 

ي ٧األهثى الظ٦غ ولِـ
ِّب
م ؾمُتها وبو  ي مٍغ

ِّب
تها ب٪ ؤُٖظَا وبو   نالخها،))لكضة ٞهي) ٣٦:ٖمغان آ٫)((الغطُم الكُُان مً وطٍع

تها، نالح ٖلى الخٍغهة اإلاك٣ٟة اإلادبة ألام ؤهمىطض زل٣ها، وخؿً وبزالنها، وث٣ىاَا،  ابىتها جؿمُة اخؿيد ٞل٣ض طٍع

ىطةها تها ٖو م ٢له في ؤلاًمان ثسبُد في اؾهم الظي ألامغ الغطُم، الكُُان مً وطٍع اط طاء ،و٢ض(  )((وابجها مٍغ  ال٣غآن في ٦َغ

م ل ؤم٪ و٧اهد:))جٗالى ٢ىله في الخل٤ وخؿً بالٟٗة لها ٢ىمها قهاصة في ألام بلٟٔ ال٨ٍغ
ًا
م):((بُٛا  (. ٢٨: مٍغ

م وهي(الؿالم ٖلُه)ِٖسخى ؤم ــــــ ض ل ٢ا٫ جٗالى هللا آًات مً آًة ٖمغآن، ابىه مٍغ ل مد٨م في ٖجها ٢اثل مً ٖؼَّ  ابً وطٗلىا:))الحجًز

م ىاَما ءآًة وؤمه مٍغ  هللا ألمغ وامحسالها بًماثها ٢ىة ًٖ الخضًص ؾب٤ ،و٢ض(٥٠:اإلاامىىنل)((ومٗحن ٢غاع طات عبىة بلى وءآٍو

٘ وبظل٪))ػوض صونل(الؿالم ٖلُه)هللا هبي بِٗسخى خملها في معجؼثه وثد٤ُ٣ جٗالى، ا، هللا ٞع ا بها، وؤقاص ٢ضَع  مٗغى في وط٦َغ
                                                           

 .2 6: تفسري السعدي (46)
 .  2/8: تفسري الواحدي: ينظر (47)
 .45 / :تاريخ الطربي(48)
 .8  : شخصية ادلرأة يف القصص القرآين (49)
 . 2 : نفسهادلصدر  (50)
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، ثهض٣ًها لبالٜ الهض٣ًُة، صعطة وبلٛها واإلاضح، السىاء ٣ُجها امحسالها و٦ما٫ بإمٍغ  ِٖسخى مااإلاؿُذ:))ٖجها جٗالى ٣ٞا٫،(  )((ٍو

م ابً ل مٍغ
َّ

ى اهٓغ رم آلاًات لهم هُحن ٠ُ٦ ؤهٓغ الُٗام، ًإ٦الن ٧اها نض٣ًة وؤمه الغؾل ٢بله مً زلد ٢ض عؾى٫ل بال
َّ
 ؤو

٩ىنل (. ٧٥: اإلااثضة)((ًٞا

ل السالرة الىماطض َظٍ لِؿد    ًَّ م، ال٣غآن ٖجهً ثدضذ الجيا٫ ألامهات ٧ل َ ما ال٨ٍغ  في ط٦غنل الالجي لؤلمهات خهغ هي بهَّ

م ال٣غآن ا ألام، بلٟٔ ال٨ٍغ ً البا٢ُات ؤمَّ م ال٣غآن في ٞظ٦َغ  في الخضًص طاء ٣ٞض اإلاغؤة، ًٖ الخضًص مٗغى في طاء ال٨ٍغ

م ال٣غآن ات في ألام اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ  آًات في بعتهً ثدضًض ومجها لهً، خؿانباإل وألامغ ٧البر ؾب٤ ما: مجها ٦سحرة، مىيٖى

ص، غ ومجها اإلاىاٍع حر للمامىحن، ؤمهات(وؾلم ٖلُه هللا نلى)مدمض الىبي ػوطات ٧ىنل ث٣ٍغ . (  )طل٪ ٚو

م ال٣غآن ثدضذ :ألاخت ـــــــ2 ل ألازد ًٖ ال٨ٍغ
ًا
 ًٖ ثحدضذ مىاي٘ في( بزىان)و( بزىة)بلٟٓي طاءت التي آلاًات في يمىُا

ً ثاعة، اإلاداعم ات َظٍ ٚحر ؤو ؤزغي، ثاعة الجىة في ألازىة ًٖ ؤو ثاعة، الضًً في ألازىة ٖو ات هي التي اإلاىيٖى  ٖامة مىيٖى

، ٧اإلاىاٍعص
ًا
م ال٣غآن وثدضذ مسال ل ألازد ًٖ ال٨ٍغ

ًا
: ًإجيما في اإلاىاي٘ بٌٗ في بُٗجهً ؾاءن ؤو بُٗجها امغؤة بها ٢انضا

ل اؾمها ًغص لم(: الؿالم ٖلُه)مىسخى ؤزد ــــــ ؤ
ًا
دا م، ال٣غآن في نٍغ ل: اإلاٟؿٍغً بٌٗ و٢ا٫ ال٨ٍغ م اؾمها بنَّ  ألازد بلٟٔ،(  )مٍغ

 ٢ىله: َما مىيٗحن، في

 به ٞبهغت ٢هُه ألزحُه و٢الد:))جٗالى ٢ىله: ،والساوي(٤٠:َه)((٨ًٟله مً ٖلى ؤصل٨م َل ٞح٣ى٫ل ؤزح٪ ثمصخي بط:))جٗالى 

م طىه ًٖ  بط الُم، في إلل٣اثه ٢هة يمً( الؿالم ٖلُه)مىسخى ألزد آلاًة َظٍ في ٞال٣ى٫ل ،(١2:ال٣هو)(( الٌكٗغون َو

، لحخب٘ الُم في بل٣اثه بٗض ؤمه ؤعؾلتها ضٍ هللا ؤهجؼ التي َاؤم ث٣هض له بمغيٗة ٖلحهم ؤقاعت رم زُٟة، ثحخبٗه ٩ٞاهد ؤرٍغ  ٖو

 (.الؿالم ٖلُه)ابجها بلحها وؤٖاص لها

م وهي: َاعون ؤزد ــــــ ب ا ،طاء(الؿالم ٖلحها)مٍغ م، ال٣غآن مً ٦سحرة مىاي٘ في باؾمها ط٦َغ م ؾىعة وؾمُد ال٨ٍغ  مٍغ

ل(الؿالم ٖلحها)باؾمها
َّ

ها بال م ال٣غآن في واخض مىي٘ في َاعون ؤزد بلٟٔ ط٦غت ؤثَّ  ًا:))٢ىمها لؿان ٖلى جٗالى له٢ى في ال٨ٍغ

ل ؤم٪ ٧اهد وما ؾىء امغؤ ؤبىم ما٧ان َاعون ؤزد
ًا
م)((بُٛا ظٍ(٢٨: مٍغ  ٖاثلتها ونالح بهالخها ٢ىمها مً لها قهاصة ،َو

ل ؤَل ازحل٠ و٢ض وميكإَا،  َاعون ؤزد ًا لها ٢ُل بًٗهم ٣ٞا٫))َاعون، ؤزد ًا لها ٢ُل ؤطله مً الظي الؿبه في الحإٍو

ل نالح، يب٫ مجهم وؿبة ل َاعون ٧ان: ٢حاصة و٢ا٫ مىسخى، ؤزى بهاعون ولِـ َاعون، ٌؿمىنل ٧اهىا ٞحهم الهالح ؤَل ألنَّ
ًا
 عطال

ل
ًا
ا بؾغاثُل بجي في نالخا م ٧اهد ((:آزغون ،و٢ا٫(  )((الهالح في َاعون قبحهة ًا ٣ٞالىا به ٞكبهَى  ؤزى َاعون ولض مً مٍغ

                                                           
 .   : ادلصدر نفسه ( 5)
.  5 :اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: ينظر (52)
 .65 / :، وفتح القدير409/ :تفسري اجلاللني: ينظر( 5)
 .6/77 : جامع البيان (54)
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ل و٧ان ؤبحها مً ؤزاَا ٧ان:))و٢ُل،(  )((الٗغب ؤزا ًا لٗغبا مً ٧ان إلاً ٣ًا٫ ٦ما َاعون ًإزد لها ٣ُٞل مىسخى
ًا
 عطال

ل
ًا
 .(  )((نالخا

ا ًحطر   مَّ ل ؾب٤ م  م ط٦غ ؤنَّ ها يمً طاء بالهالح لها قهاصة صونل له بإزىاةها اعثبِ(الؿالم ٖلُه)مٍغ  ثدمل ٢ىمها بلى عطٖى

. ٢ىمها مً له مٗلىم ؤب بضونل( الؿالم ٖلُه)ِٖسخى َٟلها

ا الؿاب٤ اإلاىاي٘ َظٍ    ًٖ الخضًص ٧ان نبو مٗىُحن، ألشخام بإزىاةها ٢هىصةالم ألازد ط٦غ مىاي٘ ٣ِٞ هي ط٦َغ

م ال٣غآن في ٦سحر ٖام بىطه ألازد . صًً ؤزىة َى ما ومىه ٖمل، ؤزىة َى ما ومىه وؿه ؤزىة َى ما مىه ال٨ٍغ

م نال٣غآ ٖلحها ؤَل٤ بالغطل اإلا٣ترهة اإلاغؤة وهي: الزوجة ــــ3  و٧ان ػوطها، وبحن بُجها ثامة الؼوطُة ٧اهد بطا الؼوطة لٟٔ ال٨ٍغ

ل والاوسجام والا٢تران الحىا٤ٞ
ًا
 واإلاكا٧لة، اإلاؼاوطة ٖلى ثض٫))ػوض ٩ٞلمة طيسخي، ؤو هٟسخي ؤو صًجي ازحالٝ صونل بُجهما، ثاما

م وال٣غآن غةمد واإلاغؤة الغطل بحن اإلاؼاوطة مىانٟات ث٩ىنل خُص ػوض ٧لمة ٌؿحسضم ال٨ٍغ  ػوطها م٘ اثٟا٢ها ؤٖالٍ و٧املة، ٞو

 الغطل امغؤة ٞاألهثى بخضَما، ؤو بُجهما الهٟححن َاثحن ٣ٞضت طاٝب والح٩ارغ والىالصة الخمل بىلها١ وؤصهاٍ الصخُذ، الضًً في

ا الضًً، في الثٟا٢هما(الؿالم ٖلُه)آصم ػوطة ،ٞدىاء(  )((ػوطها ولِـ ألاهثى بٗل والغطل ػوطه، ولِؿد  ؤمغاة ٞهي واٖلة ؤمَّ

ا هىح، ، امغؤة ٞهي واَلة وؤمَّ ل ٦ما لٍى ىن، امغؤة آؾُة ؤنَّ ىة وؾاعة الضًً، في بٗىلتهً م٘ الزحالٞهً وطل٪ ٖٞغ  ٢ٍغ

م ال٣غآن ونٟها(الؿالم ٖلُه)ببغاَُم ها بامغؤثه ال٨ٍغ ل ٧اهد ألثَّ
ًا
 ٢ا٫ ،لظل٪((اإلاؼاوطة نٟات بخضي ٣ٟٞضت الثدمل، ٖا٢غا

م ال٣غآن ٖجها  ٖجها ًحدضذ لم(الؿالم ٖلُه)بسخا١ اهجبد ؤن بٗض ،رم) ٧١:َىص)((٢اثمة وامغؤثه:))٢ىله في مغؤثها ال٨ٍغ

م ال٣غآن م ال٣غآن ثدضذ بِىما ال٨ٍغ ىه ًٖ ال٨ٍغ ا ٢ٍغ  وامغؤجي:))جٗالى ٣ٞا٫ ٣ٖمها خالة في امغؤثه بىنٟها(الؿالم ٖلُه)ػ٦ٍغ

 ،٦ما) ٩٠:ألاهبُاء) ((ػوطه له وؤنفخىا ًدحى له ووَبىا:))ٖجها ٢ا٫(الؿالم ٖلُه)ًدحى ؤهجبد ،ٞلما) ٤٠:ٖمغان آ٫)((ٖا٢غ

م ال٣غآن في امغؤة لٟٔ ًُل٤ ي: ))ؾبإ مل٨ة ًٖ جٗالى ٢ا٫ ، ثتزوض لم بطا ألاهثى ٖلى ال٨ٍغ
ِّب
 مً وؤوثِد ثمل٨هم امغؤة وطضت بو 

 . (  )(٢٣:ال٣هو)((ثظوصان امغؤثحن صوثهم مً ووطض:))قُٗه ابىتي ًٖ ٢ا٫ ،٦ما) ٢٣: الىمل) ((ُٖٓم ٖغف ولها شخيء ٧ل

م ال٣غآن ثدضذ و٢ض   ات ثىاولد ٦سحرة، وآًات مىاًَ في الؼوطة بىنٟها اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ ه ؤَمها قتى مىيٖى  طٗل جٗالى ؤهَّ

م ال٣غآن ووضر والٗامة، ألاهبُاء جكمل ؾيىه مً وؾىة جٗالى، آًاثه مً آًة الؼواض م ال٣غآن في الؼواض ؤخ٩ام ال٨ٍغ  ال٨ٍغ

ل
ًا
، ثىيُدا

ًا
م ال٣غآن آًات ثىاولد ٦ما وخلله، الحٗضص وؤباح ػوطة عؤةالم خ٣ى١ل ُٞه ؤربد مٟهال  وخ٣ى٢هً الؼوطات ط٦غ ال٨ٍغ

ًل الٓهاع ًٖ وههى ؤٖغايهً ونُاهة ؤمىالهً ٖلى اإلاداٞٓة وؤوطه ؤلاعذ في حر الؼوطات ٖو  مً ال٨سحر طل٪ ٚو

                                                           
 .   / :فتح القدير (55)
 .4/ :التسهيل لعلوم التنزيل (56)
 .80:من عجائب القرآن اللغوية( 57)
 . 8- 8: ادلصدر نفسه (58)
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ات م ال٣غآن في بالظ٦غ زههً الآلجي الؼوطات وؾىخىاو٫ل ٖلحها، وثداٞٔ الؼوطُة الخُاة ثىٓم التي اإلاىيٖى  بلٟٔ ال٨ٍغ

ل الؼوطة
ًا
ً ثدضًضا : آلاثُات َو

ة ؤم وهي: الؿالم ٖلُه آصم ػوطة ؤــــــ ا وعص امغؤة وؤ٢ضم خىاء البكٍغ ؼ هللا ٦حاب في ط٦َغ ا وطاء ػوطة، بىنٟها الٍٗؼ  بهظٍ ط٦َغ

 مً مىاي٘ رالرة في الهٟة

م ال٣غآن  ال الجىة ػوط٪و ؤهد اؾ٨ً آصم ًا و٢لىا:))جٗالى ٢ىله هي ال٨ٍغ
ُس
ل مجها و٦

ًا
ضا  الصجغة َظٍ مً والث٣غبا قئحما خُص ٚع

ا:))جٗالى هللا ،و٢ى٫ل) ٣٥: الب٣غة)((الٓاإلاحن مً ٞح٩ىها ال الجىة وػط٪ ؤهد اؾ٨ً آصم ٍو
ُس
 َظٍ مً والث٣غبا قئحما خُص مً ٨ٞ

غاٝ)((الٓاإلاحن مً ٞح٩ىها الصجغة ل ،و٢ىله) ١٩:ألٖا ل آصم ًا ٣ٞلىا:))٢اثل مً ٖؼَّ  مً ٞالًسغطى٨ما ولؼوط٪ ل٪ ٖضو َظا بنَّ

ا ا٦الي ؤن لهما هللا ؤباح و٢ض الجىة في(الؿالم ٖلُه)آصم م٘ جؿ٨ً خىاء ٧اهد ،٣ٞض(١١٧: َه)((ٞخك٣ى الجىة مَّ  مً الجىة في م 

ل م٘ بظل٪ وؤٚغاَما مجها ألا٧ل الكُُان لهما ٍٞؼً ٖجها، ثهاَما واخضة شجغة رماع ٖضاما رماع  مً ماخظٍع جٗالى هللا ؤنَّ

 مً ؤزغطهما بإن هللا ٞٗا٢بهما مجها ٞإ٦ال الجىة مً زغوطهما وهي َاٖحه ٣ٖىبة لهما وبحن ٖضاوثه لهما وؤْهغ الكُُان،

ا ألاعى في لُِٗل آصم زل٤ ٢ض وجٗالى ؾبداهه ٧ان وإلاا ألاعى، بلى وؤَبُهما الجىة ٗمَغ ٩ىنل َو  ابحالٍ ٣ٞض ٞحها، له زلُٟة ٍو

ل ٩ًىنل ابحالء وخىاء
ًا
.    (  )ألاعى بلى بَباَهما ٝي ؾببا

ل خىاء ط٦غ ٧ان وبطا   
ًا
ل الجىة في(الؿالم ٖلُه)آصم ٢هة في واعصا

َّ
ة جٗض))شخهُتها ؤن بال ها راهٍى  جًُٗض في ال٣هة في جؿهم ألثَّ

 ػوطها مكاع٦ة هي ال٣هة في الؼوطة خىاء وصوعل(  )((ػوطها(الؿالم ٖلُه)آصم شخهُة وهي ٞحها الغثِؿة الصخهُة

. ومغا٣ٞحه

ا ػوطة ـــــ ب م زالة بظل٪ ٞهي ٖمغان، امغؤة ٞا٢ىص بيد خىة ازد وهي ٞا٢ىص بيد اقُإ واؾمها(: الؿالم ٖلُه)ػ٦ٍغ  بيد مٍغ

ا ػوطها ول٨ً بال٣ٗم ابحلد ،(  )(الؿالم ٖلحها)ٖمغان ُله الضٖاء ٖلى ًضاوم ٩ٞان جٗالى هللا عخمة مً ًُإؽ لم ػ٦ٍغ  مً ٍو

ة هللا ا لؿان ٖلى جٗالى ٢ا٫ الظٍع ي:))الؿالم ٖلُه ػ٦ٍغ
ِّب
ل امغؤجي و٧اهد وعاجي مً اإلاىلى زٟد وبو 

ًا
ل لضه٪ مً لي ٞهه ٖا٢غا

ًا
(( ولُا

م) ا طاء ،و٢ض(٥:مٍغ ها امغؤثه بىنٟها آلاًة في ط٦َغ ا طاء رم ٖا٢غ ألثَّ  ووَبه صٖاءٍ هللا اؾحجاب ؤن بٗض ػوطة بىنٟها ط٦َغ

ظا،(٩٠:ءألاهبُا(()ػوطه له وؤنفخىا ًدحى له ووَبىا له ٞاؾحجىبا:))جٗالى ٣ٞا٫ ًدحى،  ٖجها ثدضذ الظي الىخُض اإلاىي٘ َى َو

م ال٣غآن في  .الؼوطة بىنٟها ال٨ٍغ

م ال٣غآن مً قتى مىاي٘ في بًٗهً ًٖ ؤو ٖجهً الخضًص طاء(:وؾلم ٖلُه هللا نلى)مدمض الىبي ػوطات ــــــ ض  ٦ظ٦غ ال٨ٍغ

ه الىىع، بؿىعة ؤلاٞ٪ خاصرة آًات ،في(ٖجها هللا عضخي)ٖاجكة ل ٖجهً لخضًصا طاء ؤهَّ
ًا
 ٖلُه هللا نلى)ػوطاثه بهٟتهً مدضصا

                                                           
 .5/56: التحرير والتنوير (59)
 .   :شخصية ادلرأة يف القصص القرآين(60)
 .4  / : جامع البيان( 6)
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م، ال٣غآن في مىاي٘ رماهُة في(وؾلم  الهالة ٖلُه ػوطاثه طمُ٘ ًٖ ٞحها الخضًص و٧ان ألاخؼاب، ؾىعة في مجها زمؿة ال٨ٍغ

 م٣غعة آلاًة َظٍ هؼلد،(6:ألاخؼاب) ((ؤمهاةهم وؤػواطه ؤهٟؿهم مً باإلاامىحن ؤولى الىبي:))جٗالى ٢ىله: وآلاًات،هي والؿالم

هم في ٖلحهم ؤمهاةهم خغمة ؤػواطه وخغمة( وؾلم ٖلُه هللا نلى)الىبي ػوطات خغمة اثه بٗض مً ه٩اخهً ٖلحهم ًدغم ؤثَّ  ٦ما ٞو

 ثى٨دىا ؤن وال هللا عؾى٫ل ثاطوا ؤن وال هللا عؾى٫ل ثاطوا ؤن ل٨م وما٧ان:))جٗالى ٢ىله هؼ٫ل ٦ما،(  )ؤمهاةهم ه٩اح ٖلحهم ًدغم

ى(٥٣:ألاخؼاب) ((بٗضٍ مً ؤػواطه  واإلاىيٗان(وؾلم ٖلُه هللا نلى)مدمض الىبي ػوطات ُٞه ط٦غت الظي الساوي اإلاىي٘ ،َو

ا٦ضان ٣ًغعان ل قِئا ٍو
ًا
، ًىمئظ و٦ً())والؿالم الهالة ٖلُه)ػوطاثه خغمة َى واخضا

ًا
 ؾلمة، وؤم وخٟهة، ٖاجكة،: ًَ جؿٗا

االء وؾىصة، خبِبة، وؤم ة، ونُٟة ٢َغل، ءوؿا مً َو ة ألاؾضًة، جخل بيد وػٍيه الهاللُة، ومُمىهة الخُبًر ٍغ  بيد وطٍى

 .(  )((اإلاهُل٣ُة الخاعذ

ا الىبي ؤجها ًا:))جٗالى ٢ىله: الغاب٘ واإلاىي٘ ل ءآثِد التي ؤػواط٪ ل٪ ؤخللىا بهَّ ًَّ ا ًمُى٪ مل٨د وما ؤطىعَ مَّ  ٖلُ٪ هللا ؤٞاء م 

جي زاالث٪ وبىات زال٪ وبىات ٖماث٪ وبىات ٖم٪ وبىات
َّ

بد بن مامىة وامغؤة مٗ٪ َاطغنل آلا  الىبي ؤعاص بن للىبي هٟؿها َو

 خغض، ٖلُ٪ ٩ًىنل ل٨ُال ؤًماثهم ومامل٨د ؤػواطهم في ٖلحهم ماٞغيىا ٖلمىا ٢ض اإلاامىحن، صونل مً ل٪ زالهة ٌؿخى٨دها ؤن

ل ٟٚىعا هللا و٧ان
ًا
 هللا نلى)ه٩اخه وؤخ٩ام ه٩اخها(وؾلم ٖلُه هللا نلى)له ًجىػل إلاً ثدضًض آلاًة وفي(٥٠: ألاخؼاب)((عخُما

ا والؿالم، الهالة ٖلُه وخضٍ ثسهه(وؾلم ٖلُه ل جٗالى ٢ىله: ٞهى ألاخؼاب ؾىعة في الخامـ اإلاىي٘ ؤمَّ  الىبي ًاؤجها:))وطلَّل ٖؼَّ

ل ًضهحن اإلاامىحن ػوؿاء وبىاث٪ إلػواط٪ ٢ل ًَّ ، مً ٖلحه ًَّ ً ؤن ؤصوى طل٪ طالبُبه ل هللا نو٧ا ٞالًاطًً، ٌٗٞغ
ًا
 ٟٚىعا

ل
ًا
حها الدجاب ٞغيد التي آلاًة وهي( ٥٩: ألاخؼاب)((عخُما  هللا نلى)الىبي ػوطات ول٨ً اإلاامىحن، وؿاء طمُ٘ ٖلى ٞغيه ٞو

اصة بالحسهُو ٞحها وبىاثه( وؾلم ٖلُه هً لٍؼ  الدجاب آًة جؿمى التي هي آلاًة))ٞهظٍ آلاًة في بالظ٦غ زههً ٣ٞض قٞغ

ل اليؿاء ًإمغ ؤن هبُه هللا ٞإمغ
ًا
ل ٖمىما

ًا
بضا ل وبىاثه؛ بؼوطاثه ٍو ًَّ ه ل مً آ٦ض ألثَّ ًَّ ل ٚحَر  ٢بل بإَله ًبضؤ ؤن ًيبغي لٛحٍر ألامغ وألنَّ

م . (  )((ٚحَر

ا ألاخؼاب، ؾىعة في الخمؿة(وؾلم ٖلُه هللا نلى)الىبي ػوطات ط٦غ مىاي٘ ثل٪    ؾىعة في ٞهي اإلاحب٣ُة السالرة اإلاىاي٘ ؤمَّ

م مَنل الىبيُّيل ؤجهاًا:))وجٗالى ثباع٥ الخ٤ ٢ى٫ل ألاو٫ل ٞاإلاىي٘(والؿالم الهالة ٖلُه)ػوطاثه طمُ٘ جكمل ال وهي الحدٍغ  ما ثدغم ل 

ل وهللا ؤػواط٪ مغيات ثبحغي ل٪ هللا ؤخلَّل م)(( عخُمٌزل ٟٚىعٌز : ٌٗجي((الىبيُّيل ؤجها ًا:))جٗالى ٢ىله في)) ٖباؽ ابً ًٞٗ( ١: الحدٍغ

ل
ًا
مَنل))(وؾلم ٖلُه هللا نلى) مدمضا ة ٌٗجي ه٩اخه((ل٪ هللا خلَّلؤ ما ثدغم ل   خغمها هللا، عؾى٫ل مدمض ابً ببغاَُم ؤم ال٣بُُة ماٍع

م وخٟهة ٖاجكة ؤػواط٪ عياء ثُله((ؤػواط٪ مغيات ثبحغي))هٟؿه ٖلى(وؾلم ٖلُه هللا نلى)الىبي ة بحدٍغ  ماٍع

سو هٟؿها الؿىعة في الساوي واإلاىي٘ وخٟهة، ٖاجكة بإػواط٪ ،ٞاإلاغاص(  ) ((ال٣بُُة  وبط:))جٗالى ٢ىله في طاةها ال٣هة ٍو

                                                           
 .22 / 2: جامع البيان(62)
 .4/275: فتح القدير ( 6)
 .672/  :تفسري السعدي (64)
 .477: تنوير ادلقباس من تفسري ابن عباس( 65)
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ل ل ؤػواطه بٌٗ بلى الىبي ؤؾغَّ
ًا
ا خضًسا ا بٌٗ، ًٖ وؤٖغى بًٗه ٖغَّٝ ٖلُه هللا وؤْهغ به هبإت ٞلمَّ ل به هبإَا ٞلمَّ  مً ٢الدْت

م)((الخبحر الٗلُم هبإوي ٢ا٫ َظا ؤهبا٥ ل ،٣ٞض(٣: الحدٍغ م َىچڃچ خٟهة هي))ؤػواطه بٌٗ بلى الىبي ؤؾغَّ ة، ثدٍغ  و٢ا٫ ماٍع

ا))الثٟكُه لها ل ٖاجكة((به هبإت ٞلمَّ
ًا
ا،(  )((طل٪ في الخغض ؤن مجها ْىا ى لل٣هة، الخاثم ٞهى السالص اإلاىي٘ وؤمَّ  بلى مىطه َو

ل ٖسخى:))جٗالى ٢ىله في ػوطاثه طمُ٘ لٌ عبُّي ل بنْت ًَّ ل َل٨٣ ل ًبضله ؤنْت
ًا
ل ؤػواطا

ًا
ل زحرا ًَّ ل مى٨ ل مؿلماتٍس ل مامىاتٍس ل ٢اهحاتٍس ل ثاثباتٍس  ٖابضاتٍس

ل لرِبا ؾاثداتٍس م)((وؤب٩اعا تٍس حها،(٥: الحدٍغ حها ٖلُه، الحأمغ مً(وؾلم ٖلُه هللا نلى)لؼوطاثه جٗالى هللا مً ثدظًغ ٞو  بربات ٞو

ل وؿاءًال ببضاله ٖلى وجٗالى ؾبداهه ل٣ضعثه
ًا
ل ثحىاٞغ وػوطات وؿاثه، مً زحرا ًَّ . آلاًة في الىاعصة الهٟات ٞحه

 هللا نلى)ػوطاثه خغمة ٞحها ،ط٦غ(وؾلم ٖلُه هللا نلى)الىبي ػوطات ٞحها ط٦غت التي اإلاىاي٘ ٧ل هي السماهُة اإلاىاي٘ َظٍ  

ل(وؾلم ٖلُه ًَّ ر بإن هبُه جٗالى ٞحها ؤمغ ٦ما اإلاامىحن، طمُ٘ ٖلى الخغماهُة في ألام بمجزلة ٞهُس ِّب
ح 
َن
س  نلى)مٗه الب٣اء بحن ػوطاثه ًُس

ل ؤن وبحن الِٗل، ق٠ٓ وثدمل(وؾلم ٖلُه هللا ًَّ ل ٌؿغخه ًَّ محٗه  بةٖالن وباصعنل الازحُاع في ًترصصن ٞلم الضهُا، لخُاةا محإ ٍو

ً ل وعؾىله، هللا طاهه ازحُاَع ًَّ  في الالجي وؿاثه ٖلى باال٢حهاع(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هبُه ؤوصخى بإن جٗالى هللا ٩ٞاٞإَ

ل ٖهمحه ًَّ
ُس
، و٦

ًا
ٓهً ال٣غآن طاء رم جؿٗا  في ل٨ًُ خخكاموالا ألاصب مً به ًلتزمً ؤن ٖلحهً ًيبغي ما بلى وثىطحههً ًٖى

بن الظي الازحباع مؿحىيل . (  )اإلاؿلمات لليؿاء ٢ضوة بظل٪ ُٞهبدً ُٞه ٚع

ً ػوطة ــــــــ ص ل وهي: خاعرة ابً ٍػ
ًا
يه(وؾلم ٖلُه هللا نلى)الىبي ػوطة ؤًًا ا طاء حجل، بيد ٍػ م ال٣غآن في ط٦َغ  بىنٟها ال٨ٍغ

ض ػوطة ، خاعرة بً ٍػ
ًا
 ٖلُه هللا ؤوٗم للظي ث٣ى٫ل وبط:))جٗالى ٢ىله هي واخضة آًة في(وؾلم ٖلُه هللا نلى)الىبي ػوطة رم ؤوال

ل ػوط٪ ٖلُ٪ ؤمؿ٪ ٖلُه وؤوٗمد ل وهللا الىاؽ، وثسصخى مبضًه ماهللا هٟؿ٪ في وثسٟي هللا واث٤   ٢طخى اٞلمَّل ثسكاٍ، ؤن ؤخ٤ُّي

ض ل مجها ٍػ
ًا
غا لمىه ٢ًىا بطا ؤصُٖااهم ؤػواض في خغض اإلاامىحن ٖلى ال٩ًىنل ل٩ي ػوطىا٦ها َو ل نَّ

ًا
غا  هللا ؤمغ و٧ان َو

ل
ًا
ل بلٛىا:))حجغ ابً ٢ا٫( ٣٧:ألاخؼاب)((مٟٗىال يه في هؼلد آلاًة َظٍ ؤنَّ  ٖمة ٖبضاإلاُله بيد ؤمُمة ؤمها و٧اهد جخل، بيد ٍػ

ض ًؼوطها ؤن ؤعاص(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل ،و٧ان(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل دٌ مىال خاعرة بً ٍػ  رم طل٪، ٨َٞغ

ها ل هللا ؤٖلم رم بًاٍ ٞؼوطها(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل نى٘بما عيِد ؤثَّ ها بٗض،(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هبُه وطلَّل ٖؼَّ  ؤثَّ

يه بحن ٩ًىنل الًؼا٫ و٧ان بُال٢ها، ًإمغ ؤن ٌؿحخي ٧ان ؤػواطه مً  هللا نلى)هللا عؾى٫ل ٞإمٍغ الىاؽ، مً ٩ًىنل ما وػٍض ٍػ

٣ىلىا ٖلُه ٌُٗبىا ؤن الىاؽ ًسصخى و٧ان هللا، ًح٣ي وؤن ػوطه ٖلُه ًمؿ٪ ؤن(وؾلم ٖلُه  ثبجى ٢ض و٧ان ابىه، امغؤة ثؼوض ٍو

ل
ًا
ضا . (  )((ٍػ

ا   ض ػوطة بىنٟها ٞظ٦َغ ا(٣٧:ألاخؼاب)((ػوط٪ ٖلُ٪ ؤمؿ٪:))جٗالى ٢ىله في ٍػ  هللا نلى) مدمض الىبي ػوطة بىنٟها وط٦َغ

ل لح٣غعل هؼلد وآلاًة(٣٧:ألاخؼاب)((ػوطىا٦ها:))٢ىله في(وؾلم ٖلُه ل لِـ بالحبجي الابً ؤنَّ
ًا
 ألاخ٩ام ٖلُه جؿغيل وال باليؿه ابىا

                                                           
 .752: تفسري اجلاللني( 66)
 .65  -59 :ادلرأة يف القرآن الكرمي (67)
 .حديث صحيح: ، خالصة درجة احلديث 8/52:فتح الباري (68)
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يه ٩ٞاهد الؼواض ل٪ط صخة جٗالى ؤربد ٣ٞض ولظل٪ اليؿه، بابً اإلاحٗل٣ة هٟؿها  ػوطة(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا لغؾى٫ل ٍػ

 ،و٢ض(٣٧: ألاخؼاب)((ؤصُٖااهم ؤػواض في خغض اإلاامىحن ٖلى ال٩ًىنل ل٩ي:))جٗالى ب٣ىله آلاًة في ط٦غت وبظل٪ ابىه الػوطة صُٖه،

، الؼوطحن ٦ال جٗالى هللا ٖىى و٢ض الجاَلُة، في الٗغب لضي مٗغوٞة ٧اهد التي الحبجي ؤخ٩ام آلاًة بهظٍ جٗالى هللا ؤبُل
ًا
 زحرا

ا ض ؤمَّ م، ال٣غآن في اؾمه جٗالى هللا ط٦غ ٣ٞض ٍػ ل ال٣ُامة ًىم بلى ثحلى آًة وطٗله ال٨ٍغ
ًا
ض صٖىاٍ ببُا٫ ًٖ ٖىيا  مدمض، ابً بٍؼ

ا يه وؤمَّ ل بتزوٍجها وعؾىله هللا ألمغ َاٖتها ٩ٞاهد ٍػ
ًا
ضا ل ٍػ

ًا
. (  )(وؾلم ٖلُه هللا نلى)ؤطمٗحن الخل٤ زحر مً لؼواطها ؾببا

 ػعوطها في ثجاصل٪ التي هللا ؾم٘ ٢ض)):جٗالى ٢ىله ٞحها هؼ٫ل التي اإلاجاصلة،(  )زٗلبة بيد زىلة هي: الهامد بً ؤوؽ ػوطة ـــــــ َـ

ل ثداوع٦ما ٌؿم٘ وهللا هللا، بلى وجكح٩ي  هلل الخمض(:))ٖجها هللا عضخي)ٖاجكة ث٣ى٫ل ٢هتها ،وفي(١:اإلاجاصلة)((بهحر ؾمُ٘ هللا بنَّ

 ؤؾم٘ ما البِد مً هاخُة في وؤها ث٩لمه(وؾلم ٖلُه هللا نلى) الىبي بلى اإلاجاصلة طاءت ل٣ض ألانىات، ؾمٗه وؾ٘ الظي

ل هللا ٞإهؼ٫ل ماث٣ى٫ل .  (  )( ((١:اإلاجاصلة)((ػعوطها في ثجاصل٪ التي هللا ؾم٘ ٢ض:))وطلَّل ٖؼَّ

 وطٗل ٖجها هللا ٞغض وبظل٪ بلُه، يغ مً ؤنابها ما واقح٩ااها بلُه ثىطهها بضلُل هللا، م٘ الهض١ شخهُتها في ثبحن ٣ٞض

ها للمؿلمحن، ٖامة عزهة وا٢ٗتها م،و ال٣غآن في ٢هتها بظ٦غ وقٞغ  اإلاغؤة شخهُة ًٖ اإلاجاصلة ٢هة لىا ث٨ك٠))ال٨ٍغ

اَا ما ٖلى ألامُىة ُة، مً بًاٍ هللا اؾتٖر ل لم ٞهي ٖع ة، ثبهغ صونل ؤؾغةها ٣ٖض ًىثر الظي بالٓهاع ثغىَن  بلى ؾٗد بل وعٍو

ل وطل٪ وخضةها الثحمؼ١ل ختى ؤؾغةها مهفخة ًٖ لحظوص مجاصلة(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل  ألاؾغة نالح ؤؾباب مً ؤنَّ

. (  )((وثهضٖها ألاؾغة ثٟغ١ل مىه ًسصخى ما خضوذ ٖىض الٗاص٫ ال٣اضخي وبلى ألامحن اإلاؿخكاع بلى الغطٕى

ل ٖاصاةهم مً ناع ختى البىات، ٦ٍغ الجاَلُة ثىاعذ بط هؼوله، بضء مىظ اإلاغؤة جٗالى هللا ٦غم: ألابىة ــــ4 ًَّ َ  طل٪ ٞدغم ؤخُاءًال وؤصُس

م ال٣غآن م ال٣غآن وعٌٞ بالؿىء، طل٪ ٞٗلهم جٗالى وون٠ ٖىه وههى الٟٗل َظا ٖلحهم وؤه٨غ وؤبُله، ال٨ٍغ  مى٤ُ ال٨ٍغ

ل الٟحاة ًغيل ٧ان الظي الجاَلحن
ًا
٨ظا والٗاع، ال٣ٟغ في ؾببا م ال٣غآن في الابىة ط٦غت ٣ٞض َو  وؤصَا ثدغم ٖضة مىاي٘ في ال٨ٍغ

 .ؤزغيل ثاعة البىحن وألهٟؿهم جٗالى هلل البىات وؿبتهم الجاَلحن ٖلى وثسبد ثاعة

ات ومً   م ال٣غآن في الابىة ًٖ ثدضرد جيا٫ اإلاىيٖى  َى آزغ ومىيٕى اليؿاء، مً الغطل ٖلى اإلادغمات مىيٕى ال٨ٍغ

 آًات في ٖجهً الخضًص بحسهُو البىات مً ٖضص وخٓي مجهً الؼواض له ًد٤ الالجي(وؾلم ٖلُه هللا نلى)الغؾى٫ل خالثل

م، ال٣غان ٍُسل ال٨ٍغ لو : نَّ

هم(الؿالم ٖلُه)لٍى ٢ىم ًٖ ٖٝغ(: الؿالم ٖلُه)لٍى بىات ـــــــ ؤ  ٖلمىا بطا و٧اهىا الظ٧ىع، ًُٟٞلىنل الٟاخكة ًإثىنل ٧اهىا ؤثَّ

ا ببىاثه الؼواض(الؿالم ٖلُه)لٍى ٖلحهم ٞٗغى الٟاخكة بُله باصعوَم اإلاضًىة بلى ؤيُاٝ بمجيء  ٢الى ؤيُاٞه، ٖلى زٞى
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ل عؾلىا طاءت وإلاا:))جٗالى
ًا
ا ل بهم ويا١ بهم سخيء لَى

ًا
ا ىنل ٢ىمه وطاءٍ ٖهِه، ًىم َظا و٢ا٫ طٖع  ٧اهىا ٢بل ومً بلُه جهٖغ

ل بىاجي َىالء ًا٢ىم ٢ا٫ الؿِئات، ٌٗلمىنل ًَّ  ل٣ض ٢الىا عقُض، عطل مى٨م ؤلِـ يُٟي في والثسؼووي هللا ٞاث٣ىا ل٨م، ؤَهغ َُس

ل مً بىاث٪ في مالىا ٖلمد ِّب ض لحٗلم وبهَّ٪ خ٤   آلاًات مً مىيٗحن في(الؿالم ٖلُه)بىاثه ط٦غ طاء ،و٢ض(٧٩ــــــــ٧٧: َىص)((ماهٍغ

ل بىاجي َىالء:))٢ىله ألاو٫ل الؿاب٣ة، ًَّ ً،)) (٧٨:َىص) ((ل٨م ؤَهغ َُس ً و٧اهىا ٞتزوطَى ضم لخبثهم والًجُبهم ٢بل مً ًُلبَى  ٖو

 ٧ان بل الى٩اح بعاصة مً الخ٣ُ٣ة ٖلى مجغيل مىه ال٣ى٫ل طل٪ ٧ان ما و٢ُل ال٨غم، ٚاًة وطل٪ يُٟه و٢اًة بظل٪ ؤعاص ٦ٟاءةهم

ل لهم الحىاي٘ في مبالٛة طل٪
ًا
ا امحٗايه لكضة وبْهاعا مَّ ل ٖلُه ؤوعصا م 

ًا
غ٢ىا مىه ٌؿحدُىا ؤن في َمٗا  طل٪ ؾمٗمىا بطا له ٍو

ا ُٞجزطغوا ىضَم ٖىضٍ الٗلم واؾح٣غاع ألامغ ْهىعل م٘ ٖلُه ؤ٢ضمىا ٖمَّ ل ٖو
ًا
ى بُجهم، مىا٦دة ال بإن طمُٗا  ب٣ىلهم ألاوؿه َو

.  (  )((خ٤ مً بىاث٪ في مالىا ٖلمد ل٣ض

 في مالىا:))٣ٞالىا(الؿالم ٖلُه)ٖلحهم ٖغيه الظي الٗغى ٖلى لٍى ٢ىم عص ًمسل والظي ُٞه ط٦غنل الظي الساوي واإلاىي٘  

ل مً بىاث٪ ٍس
م ال٣غآن ٦غعل و٢ض(. ٧٩: َىص)((خ٤ِّب ؼ، هللا ٦حاب مً آزغ مىي٘ في ال٣هة ٖغى ال٨ٍغ  ٖلُه)بىاثه ُٞه ط٦غت الٍٗؼ

ى(الؿالم . (  )"وعٍسا ػاٖىعا" َما(الؿالم ٖلُه)لٍى ،وابيحا(٧١:الدجغ)(( ٞاٖلحن ٦ىحم بن بىاجي َىالء ٢ا٫:))جٗالى ٢ىله ،َو

ما: مضًً قُش ابيحا ـــــ ب ل عوي مامىحان، امغؤثان َو ل: بخضاَما اؾم ؤنَّ
ًا
 ؤو(  )نٟحراء ؤو نٟىعاء، ؤو(  )نٟىعٍا ؤو(  )نٟىعا

ل ؤو لُا، وألازغيل ،(  )نٟغاء
ًا
ا ا ،(  )ٖبرا ؤو (  )قٞغ ما ؤمَّ ل اؾمه في ٞمسحل٠ ؤبَى

ًا
 قُٗه ؤدي ابً ًثريل ؤو ًثرون: ٣ُٞل ؤًًا

  . (  )قُٗه ٢ىم مً مامً عطل: و٢ُل،(  )(الؿالم ٖلُه)قُٗه الىبي َى: و٢ُل،(  )(الؿالم ٖلُه)الىبي

ما وعص  ٖىض وا٢ٟححن اإلااء بئر ٖىض ٞغآَما مضًً بلى ونل ٖىضما(الؿالم ٖلُه)مىسخى ٢هة يمً ال٣هو ؾىعة في ط٦َغ

ل بلحهما ٞح٣ضم اإلاؿ٣ى،
ًا
هما ؾبه ًٖ مؿحٟؿغا هما ٞٗلم و٢ٞى ل ؤٚىامهما الجؿ٣ُان ؤثَّ

َّ
 ٞؿ٣ى الغطا٫ مً الؿ٣اة ثغاط٘ بٗض بال

ذ ْل بلى اههٝغ رم لهما ه م٣ابلحه ًُله الظي والضَا لل٣اء جؿحضُٖه بخضاَما ٞجاءثه ثدحه، ٌؿتًر  لهما ؾ٣ُه ًٖ لُجٍؼ

ما له ٢ا٫ البيححن والض م٘ خضًسه وفي ، ؤبد ًا بخضاَما ٢الد :))جٗالى ٢ىله في طاء ما ؤبَى ل اؾخئجٍغ  اؾخئجغت مً زحر بنَّ
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ل ي ٢ا٫ ،ألامحن ال٣ىيُّي
ِّب
ض بو   وما ٖىض٥، ٞمً ٖكغا اثممد ٞةن حججً رماوي ثإطغوي ؤن ٖلى َاثحن ابىتي بخضي ؤه٨د٪ ؤن ؤٍع

ض (. ٢٧ـــــــــ٢٦:ال٣هو)((الهالخحن مً هللا قاء بن ؾحجضوي ٖلُ٪ ؤق٤ ؤن ؤٍع

ٓهغ    خؿً ٖلى ًض٫ وطل٪ ايُغاب، ؤو ثلٗسم صونل عؤجها ابضاء ٖلى و٢ضعةها والضَا، م٘ ٦الَما في نغاخة ال٣هة مً ٍو

ه ابيحه، لٗغى الىالض اؾحجاب ٣ٞض لغؤجها، واخترامه لها والضَا ثغبُة
َّ
 ٖلُه)مىسخى بصخهُة بعجابها ٦الَما مً ٞهم ولٗل

ل الىالض ٧ان و٢ض ؾىىات، رماوي ًإطٍغ ؤن م٣ابل بها لُتزوض ٖلُه ٖغيها بلى ٞباصع(الؿالم
ًا
 ؤي إلاىسخى ًدضص لم خحن خ٨ُما

ل ًٓهغ وطل٪ الٟحاثحن
ًا
ل بٗضا

ًا
. (  )لُتزوطها ال٠٨ء الهالر الغطل ٖلى ابيحه الىلي ٖغى َى الؼواض في اطحماُٖا

م ــــــــ ض  ثتزوض لم بط الؼوطة، صوعل ٖضا ألاؾغة هُا١ في للمغؤة الؿاب٣ة ألاصواع طمُ٘ في ٖجها الخضًص ؾب٤ و٢ض: ٖمغآن ابىة مٍغ

ما م ط٦غت و٢ض جٗالى، هللا آًات مً آًة(الؿالم ٖلُه)لِٗسخى بهجابها ٧ان وبهَّ  ال٣غآن مً واخض مىي٘ في الابىة بىنٟها مٍغ

م م:))جٗالى ٢ىله َى ال٨ٍغ  و٧اهد و٦حبه عبها ب٩لمات ونض٢د عوخىا مً ُٞه ٞىٟسىا ٞغطها، اخهيد التي ٖمغان ابيد ومٍغ

م)((ال٣اهححن مً ا وم٘،(١٢:الحدٍغ ها ونٟها طاء ٖمغان ابىة بىنٟها ط٦َغ ل والخغام الخال٫ ًٖ ٞغطها خٟٓد :التي بإثَّ
ًا
 خٟٓا

ٟد ًظ٦غ، ؤن له ًد٤  الضهُا مالط ًٖ وثسلد،(  )الٗضو مً اإلااو٘ ٧الخهً ٧اهد ٖٟة م٣ضماثه وطمُ٘ الؿىء ًٖ ٖو

٘ ٧له وبظل٪ والٗباصة، بالحبحل هللا بلى الاه٣ُإ بلى وقهىاةها ا هللا ٞع ا بها وؤقاص ٢ضَع  وبلٛها واإلاضح السىاء مٗغى في وط٦َغ

، ثهض٣ًها لبالٜ الهض٣ًُة صعطة ٣ُجها امحسالها و٦ما٫ بإمٍغ . ٍو

لض، بيد زضًجة الؿُضة ػوطحه مً بىات ؤعب٘(وؾلم ٖلُه هللا نلى)للىبي(:وؾلم ٖلُه هللا نلى)مدمض الىبي بىات ـــــــــــ ص  زٍى

ا مً ًغػ١ ولم ً بىات ٚحَر ل، ٚحَر ًَّ يه،: َو اَمة ٧لسىم، وؤم وع٢ُة، ٍػ . (  )ٞو

ؼ هللا ٦حاب مً واخض مىي٘ في( وؾلم ٖلُه هللا نلى)بىاثه ط٦غ و٢ض  ٢ل الىبي ؤجها ًا)):جٗالى ٢ىله وهي الدجاب آًة في الٍٗؼ

ل ل ألػواط٪َن ل ووؿاء وبىاث٪َن ل اإلاامىحنَن ل ًضهحنَن ًَّ ، مً ٖلحه ًَّ ل ؤن ؤصوى طل٪ طالبُبه ًَن ، ٞال ٌٗٞغ ًَن ل هللا و٧ان ًاطً
ًا
 ٟٚىعا

ل
ًا
ه ٞاَمة ابيحه م٘(وؾلم ٖلُه هللا نلى)َضًه وفي(٥٩: ألاخؼاب)((عخُما ل ٣ًىم(وؾلم ٖلُه هللا نلى)٧ان ؤهَّ

ًا
٣بلها بها مغخبا  ٍو

جلؿها  ٖلُه هللا نلى)الىبي مصخي مكُتها ؤنَّل٥ ثمصخي ٞاَمة ؤ٢بلد)(:٢الد(ٖجها هللا عضخي)ٖاجكة ًٞٗ ًمُىه، ًٖ ٍو

ل: الىبي ٣ٞا٫(وؾلم
ًا
 .(  )((قماله ًٖ ؤو ًمُىه ًٖ ؤطلؿها رم بابىتي مغخبا

 

 

                                                           
 .67 :اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: ينظر( 84)
 .ـ8/60: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (85)
 .75 /2:تاريخ الطربي (86)
 .حديث صحيح: خالصة درجة احلديث 426 ،كتاب ادلناقب باب عالمات النبوة يف اإلسالم حديث رقم 26  / : صحيح البخاري (87)



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

30 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 القرآوي الخطاب ضوء في املجتمع في املرأة دور : الرابع املبحث

ا بها، الالث٤ م٩اثها في اإلاغؤة ؤلاؾالم وي٘    ل واٖحبَر
ًا
ل اإلاجحم٘ بطؼاء مً ًحجؼؤ ال طؼءا

ًا
 الغطل ٖلى ٣ًىم ٞاإلاجحم٘ له وم٣ىما

ا الىاؽ الىاؽ ؤجها ًا:))وجٗالى ثباع٥ الخال٤ ٢ى٫ل طل٪ بلى ٌكحر واإلاغؤة، ل وطٗلىا٦م وؤهثى ط٦غ مً زل٣ىا٦م بهَّ
ًا
 و٢باثل قٗىبا

ىا ل لحٗاٞع ل اث٣ا٦م، هللا ٖىض ٦مؤ٦غم بنَّ ل ٖلُمٌزل هللا بنَّ (. ١٣:الدجغات) ((زبحرٌز

ت ُٖٓمة اهحهاعات ٞحها خ٣٣د قتى، مُاصًً وزايد ٧املة، بد٣ى٢ها ؤلاؾالم ْل في اإلاغؤة ثمحٗد    زضمات زاللها مً وؤصَّ

الء صًجها لىهغة و٢ُمة طلُلة م ال٣غآن ٖغى و٢ض مجحمٗها، ؾماء في الحىخُض ٧لمة وإٖل ل ال٨ٍغ
ًا
 الاطحماُٖة اإلاُاصًً مً ٖضصا

ل ٌٗض طاثه بدض ألاؾغة في اإلاغآة صوعل ٧ان وبن آًاثه في بلحها وؤقاع اإلاغؤة بها قاع٦د التي
ًا
ل صوعا

ًا
ل ٦بحرا

ًا
اما  وؾىٗالج اإلاجحم٘ في لها َو

م ال٣غآن ٞحها ثدضذ التي  ألاؾغة هُا١ زاعض الاطحماُٖة ألاصواع بٌٗ اإلابدص َظا في : امىه والتي اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ

م ال٣غآن ٖغيها التي الىماطض ومً الٗامة، الضولة والًة بها واإلا٣هىصة :امللكة ـــــ1 ى ل٨ة،الم للمغؤة ال٨ٍغ  مل٨ة همىطض َو

ض لؿان ٖلى ٢هتها ٖغى في جٗالى ٢ا٫ التي(بل٣ِـ)ؾبإ َُس ض ي:))الؿالم ٖلُه ؾلُمان َُس
ِّب
ل بو  ل وطضتُس

ًا
ِّبل مً وؤوثِد ثمل٨هم امغؤة  ٧ل 

ل ولها شخيءٍسل ل الؿالم ٖلُه ؾلُمان ٨ٞحه هللا، صونل مً الكمـ ٌٗبضونل ٧اهىا و٢ىمها ،ل٨جها(٢٣: الىمل)((ُٖٓمٌزل ٖغفٌز
ًا
 بلى ٦حابا

ل:))ؤؾه مل٨ة ي لااالم ؤجها ًا ٢الدْت
ِّب
ل بو  ل بليَّل ؤل٣يَن ، ٦حابٌز مٌز ه ٦ٍغ ل مً بهَّ ه ؾلُمانَن ل الغخُم، الغخمً هللا بؿم وبهَّ

َّ
 وؤثىوي ٖليَّل جٗلىا ؤال

م ٢ىمها اإلال٨ة ٞجمٗد( ٣١ــــ٢٩:الىمل)((مؿلمحن ل ما ؤمغيل في اٞحىوي اإلالاا ًاؤجها ٢الد:))ألامغ في جؿخكحَر ل ٦ىدُس
ًا
ل ٢اَٗة

ًا
 ؤمغا

ل وؤولىا ٢ىةٍسل ؤولىا هدً ٢الىا جكهضون، ختى ، بإؽٍس ل قضًضٍس ل وألامغُس  ٢ىمها لها ،ؤ٦ض(٣٣ــــ٣٢:الىمل)((ثإمٍغً ماطا ٞاهٓغيل بلُ٪ 

ضم اإلاٗغ٦ة زىى ٖلى و٢ضعةهم ٢ىةهم ل اإلا٣غعة ٞهي بلحها ألامغ عصوا رم المالاؾخـ ٖو
ًا
ل ؤوال

ًا
ل مىهبها، بد٨م وؤزحرا

ًا
 مجهم وبًماها

ل لهم عصَا ٞجاء بد٨متها،
ًا
ل خ٨مة مكبٗا

ًا
ل ٢الد:))وج٣ٗال ل بنَّ ل صزلىا بطا اإلالى٥َن

ًا
ة ا ٢ٍغ ل وطٗلىا ؤٞؿضَو

َن
ل ؤَلها ؤٖؼة

ًا
 طل٪و٥ ؤطلة

ي ًٟٗلىن،
ِّب
ل وبو 

ٌز
ل بلحهم مغؾلة ل بهضًةٍس

ٌز
 خغب، بضزى٫ل الخؿٕغ ٖىا٢ه لهم وضخد ل٣ض(٣٥ــــــ٣٤:الىمل) ((اإلاغؾلىنل ًغط٘ بما ٞىاْغة

 لحخبحن(الؿالم ٖلُه)ؾلُمان ازحباع ازحاعت رم ٖلحها، والضزى٫ل الضو٫ل ٚؼول في اإلالى٥ ؾُاؾة وزبرةها ٖلمها بد٨م لهم وبُيد

لؾل طاءَنل اٞلمَّل:))ؤمٍغ لخؿخبحن عصٍ واهحٓاع له َضًة بةعؾا٫ وطل٪ هبي، ؤم َى ؤمل٪ ل ٢ا٫ ،ًمانَن  ً ل ؤثمضوه ل ٞما بما٫ٍس  زحر هللا ءآثان 

ا مَّ هم بلحهم اعط٘ ثٟغخىن، بهضًح٨م ؤهحم بل ءآثا٦م م  ل ٞلىإثُجَّ هم بها لهم ال٢بلَنل بجىىصٍس م ؤطلة مجها ولىسغطجَّ  َو

ا(٣٧ــــــ٣٦:الىمل)((ناٚغون مَّ
َن
ا عؾىلها، بلحها عصَا الؿالم ٖلُه لؿلُمان الهضًة ونلد ٞل ل وؤزبَر  ًٖ ؤٚىاٍ ٢ض جٗالى هللا ؤنَّ

ا ٧له، طل٪ ا بلحها، ب٣ضومه وؤهظَع لم بلُه، هي ثٟض ؤن ٖؼمد ٖلحها ؾلُمان وعص بالهضًة عؾىلها عط٘ ٞلمَّ  ٖلُه ؾلُمان ٖو

ل بظل٪ الؿالم له الٗضة لها ٞإٖضَّ ، بٗغقها بثُاهه ؤٖىاهه مً َو ل ٞلما:))ؤمامها معجؼة طل٪ ل٩ُىنل وثى٨حٍر  ؤ٨َظا ٢ُلَنل طاءتْت

ل ل٢ا٫ ،ٖغق٪  ه تْت ا ٢بلها مً الٗلم وؤوثِىا َى، ٦إهَّ ل و٦ىَّ َا ،مؿلمحنَن ل ونضَّ ل ما٧اهدْت ل مً جٗبضُس ها هللا ل صون  ل مً ٧اهد بثَّ ً، ٢ىمٍس  ٧اٍٞغ

ل اصزلي لها ٢ُل ل خؿبحه عؤثه اٞلمَّل ،الهغحَن
ًا
ل لجة ه ٢ا٫ ؾا٢حها، ًٖ و٦كٟدْت ل بهَّ ، مً ممغصٌزل نغحٌز غَن ل ٢ىاٍع ل ٢الدْت ِّب ي عب 

ِّب
ل بو   ْلمدُس

ل هٟسخي لؾلُم م٘ وؤؾلمدُس ل هلل انَن ِّب ل عب   بهما امحاػت اللححن والح٣ٗل الخ٨مة ًٖ الخضًص ؾب٤ ل٣ض( ٤٤ـــــ٤٢:الىمل)((الٗاإلاحنَن
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 ؾبإ مل٨ة ًٖ الخضًص ؾب٤ ٦ما خ٨متها، بالٜ ٖلى الضالة اإلاىا٠٢ ٖغى وثم. البدص مً الساوي اإلابدص في ؾبإ مل٨ة بل٣ِـ

تراٝ بٗىىان الخامؿة ال٣ٟغة يمً هٟؿه اإلابدص في  . الاطحماعي مى٢ٗها ٧ان مهما طل٪ بٖالن ٖلى و٢ضعةها بالخ٤ الٖا

م ال٣غآن ثدضذ و٦ما   ىنل امغؤة وهي اإلال٪، امغؤة اإلاغؤة صوعل ٦ظل٪ ٖغى ٣ٞض واإلال٪ الخ٨م مى٢٘ في اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ  مل٪ ٖٞغ

 ٖىىان ثدد السالسة ال٣ٟغة يمً الساوي، اإلابدص في الباَل ٖلى ثمغصَا في اإلاغؤة َظٍ ٢ىة ًٖ الخضًص ؾب٤ و٢ض مهغ،

ل ال٣ىة
َّ

ل بال م ال٣غآن ٖىه ثدضذ والظي مجحمٗها، ٖلى ٦بحر ؤرغ له ٧ان الظي مى٢ٟها اإلابدص َظا في بالظ٦غ الجضًغ ؤنَّ  في ال٨ٍغ

ل:))جٗالى ٢ىله ل و٢الد  ل امغؤتُس
ىنَن ل ٖٞغ ل ٢غتُس ، لي ٖحنٍس ، هحسظٍ ؤو ًىٟٗىا ؤن ٖسخى الث٣حلٍى ول٪َن

ًا
م ولضا  َو

ىنل مً َلبد ٣ٞض ،(٩:ال٣هو)((الٌكٗغون ل ٖٞغ
َّ

بة وطضٍو خحن مىسخى ٣ًحل ؤال ى ثبيُه، في مجها ٚع  صازل ٧ان وبن مى٠٢ َو

ل ؤؾغةها هُا١
َّ

ه بال سُة الاطحماُٖة الخُاة وا٢٘ ٚحر ؤهَّ ىنل إلال٪ والحاٍع ل اإلاى٠٢ طل٪ و٧ان وقٗبه، ٖٞغ
ًا
 ومكِئة هللا ألمغ ثد٣ُ٣ا

ل ٩ًىنل ختى مىسخى ٢حل ٖضم في
ًا
 الخؿلُم بلى ٣ًىص وطل٪ ٖاٝ،والاؾحٌ الاؾحٗباص ؤَل٨ه مجحم٘ في بالغؾالة ًى٤ُ عؾىال

بإن َِّب ل ػوطه ؤو اإلال٪ امغؤة مى٢٘ في اإلاغؤة ََن
ًا
ً وم٩اهة م٩اها . اإلاجحم٘ في ٦بحًر

ل اإلاٗلىم مً: املهاجرة ــــ2  وطاء اإلاضًىة بلى م٨ة مً الٟحذ ٢بل مٗه مًآ ومً َى َاطغ ٢ض(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل ؤنَّ

م نآال٣غ في اإلاغؤة ط٦غ  طاء٦م بطا آمىىا الظًً ؤجها ًا:))الهجغة في الغاٚبة اإلاغؤة ًٖ جٗالى ٣ٞا٫ الهجغة ثل٪ في مكاع٦ة ال٨ٍغ

ل ل اإلاامىاتُس ، مهاطغاتٍس ًَّ ، ؤٖلم هللا ٞامحدىَى ًَّ ل بةًماثه ل ٞةنْت ًَّ ل ٖلمحمَى ل مامىاتٍس ًَّ ل ال٨ٟاع، بلى ٞالثغطَٗى ًَّ َُس م لهم خل ال َُس  وال

ل
، ًدلىنَن ًَّ م له ل مااه٣ٟىا، وءآثَى ل نؤ ٖل٨ُم والطىاحَن ًَّ ل بطا ثى٨دَى ًَّ ، ءآثِحمَى ًَّ  ما وؾئلىا ال٩ىاٞغ بٗهم والثمؿ٩ىا ؤطىعَ

 اإلاغؤة زغوض آلاًة اربخد ،٣ٞض( ١٠:اإلامحدىة)((خ٨ُمٌزل ٖلُمٌزل وهللا بِى٨م ًد٨مُسل هللا ل خ٨مُسل طل٨م ؤه٣ٟىا، ما ولِؿئلىا ؤه٣ٟحم

ل:))جٗالى ٣ٞىله اليؿاء هجغة ؤخ٩ام ٞهلد ٦ما مهاطغة، ًَّ َُس  وطل٪ بامحداثهً جٗالى هللا مً ،ؤمغ(١٠:اإلامحدىة)((ٞامحدىى

ل بله ال ؤن ٌكهضن))بإن
َّ

ل هللا بال ل وؤنَّ
ًا
 اليكىػل ؤزغط٨ً ما باهلل ٌؿحدلًٟ ؤن امحداثهً ٧ان: ٢حاصة و٢ا٫ وعؾىله، ٖبضٍ مدمضا

ل ؤزغط٨ً وما
َّ

 ؤمغ في بالظ٦غ عؤةالم مكاع٦ة وثسهُو،(  )((مجهً طل٪ ٢بل طل٪ ٢لً طاٝب ٖلُه، وخغم وؤَله ؤلاؾالم خه بال

ل ؤَلها ثمحز الٟايلة الهجغة ٞهظٍ))بالٛة ؤَمُة له الهجغة
ًا
ل ثمحزا

ًا
ل ْاَغا الن ٧اهد َاألنَّ  بالحىاػ٫ل ؤلاًمان نض١ ًٖ الٗملي ؤلٖا

ً واليكإة اإلاىلض ؤعى ًٖ ل ؾبُل في ؤزغيل ؤعى بلى واإلاٛاصعة طل٪، بلى وما والٗهبُة اإلاا٫ ٖو
ًا
 الهالة ٖلُه ولغؾىله هلل وخبا

 .(  )((لؿالموا

 ًحلى ب٣غآن اإلاهاطغات اليؿاء وثسهُو))ٖلُه الهجغة في مكاع٦تها بظ٦غ وامحاػت الهجغة ؤمغ في الغطل اإلاغؤة قاع٦د ل٣ض  

 وبُٖاء البىاء ؾاخة ٖلى اإلاغؤة لحدغ٥ ؤلاؾالم اُٖاٍ الظي البٗض ٖلى واضر صلُل ٖلحها، ومً ألاعى جٗالى هللا ًغذ ختى

ل  .(  )((اإلاُاصًً مً مُضان ٧ل في الىا٢٘ ؤعى ٖلى الٗملُة نىعثه( وؾلم ٖلُه هللا لىم)هللا عؾى٫ل بلُه صٖا الظي الحدٍى

                                                           
 . 5 /4:تفسري ابن كثري (88)
 .229: موقع ادلرأة ادلسلمة بني اإلسالم ودعاوى التجديد (89)
 .ادلصدر نفسه والصفحة نفسها (90)
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 الضولة ثإؾِـ بضؤ اإلاىىعة، اإلاضًىة بلى واإلاامىات اإلاامىحن مً مٗه ومً(وؾلم ٖلُه هللا نلى)الغؾى٫ل هجغة بٗض :املبايعة ــــ3

 الغطا٫ ًباٌ٘(وؾلم ٖلُه هللا نلى)الىبي ٧ان))م٨ة(وؾلم ًهٖل هللا نلى)هللا عؾى٫ل ٞحذ ٞلما اإلاىىعة اإلاضًىة في ؤلاؾالمُة

م ال٣غآن في ههها بظ٦غ اليؿاء بُٗة وزهد،(  )((والىهغة والُاٖة الؿم٘ ٖلى واليؿاء  بطا الىبي ؤجها ًا:))جٗالى ٢ىله في ال٨ٍغ

ل طاء٥ ل اإلاامىاتُس ل ؤن ٖلى ًباٌٗى٪َن ًَن ل باهلل الٌكغ٦
ًا
ل قِئا ًَن ل والٌؿغ٢ ل والًؼهحنَن ًَن لؤو وال٣ًحل ًَّ   الصَ

ل ل والًإثحنَن ىه ببهحانٍس ل بحن ًٟتًر ًَّ ل ؤًضجه ًَّ ل وؤعطله ، في والٌٗهِى٪َن ٍٝس ل مٗغو ًَّ ل ٞباٌٗه ل واؾحٟٛغْت ًَّ ل هللا، له  ٟٚىعل هللا بنَّ

 .) ١٢:اإلامحدىة)((عخُم

ل))خغة، بُٗة هخُجة ما٧اهد هي صخُدةا٫ ٞالخالٞة الؿُاؾُة، اإلاكاع٦ة في الخ٤ للمؿلمحن ؤلاؾالم ؤُٖى ٣ٞض   
ًا
 واٖتراٞا

يل ٣ٞض  الضولة هُا١ في اإلاغؤة بصخهُة  الغطل ًٖ مؿح٣لة البُٗة مجها وؤزظت الخ٤، َظا في الغطل وبحن بُجها ؤلاؾالم ؾىَّ

ىُىيل تراٝ الؿُاؾُة الخ٣ى١ل مماعؾة في به وؤؾىة للغطل ثبُٗة صونل اإلاؿح٣ل اإلاغؤة ل٨ُان ب٢غاع ٖلى َظا ٍو  بإَلُتها والٖا

ى١ل(  )((لظل٪ ا ٞةهه له٥ طل٪ ،ٞو مَّ ل الىٟىؽ بلى الؿغوع ًجله))م   ا٢ترب بل امغؤة مئة ؤعب٘ ًٖ ػاص ٢ض اإلاباٌٗات ٖضص ؤنَّ

مة آلاًة ط٦غت ،ل٣ض(  )((مئة زمـ مً ٖضصًَ  ٖلحها ٣ًىم التي ألاؾاؽ بال٣اٖضة البىىص ثل٪ ٞبضؤت اليؿاء بُٗة بىىص ال٨ٍغ

٘ ل الكغ٥؛ مً الخالو جٗالى هللا ثىخُض: ،وهي الخكَغ  ثىُٓم طل٪ بٗض وطاء ال٣ُٗضة، نالح َى ألامىعل ٧ل ؤؾاؽ ألنَّ

ل البُٗة بىىص قيببا الاطحماعي الؿلى٥
َّ

ل وال٣ًحلً والًؼهحن ٌؿغ٢ً بإال ًَّ  هللا نلى)هللا عؾى٫ل ٌٗهحنوال ببهحان والًإثحن ؤوالصَ

ل وباًٌٗ ٢بلً ٞةن مٗغوٝ، في(وؾلم ٖلُه ًَّ م الغؾى٫ل باٌٗه ل واؾحٟٛغ ل٪ط ٖلى(والؿالم الهالة ٖلُه)ال٨ٍغ ًَّ ا هللا له  ٧ان ٖمَّ

ل ًَّ لَنل مجه ب 
ُس
. طل٪ ٢

ل     في وؤلاؾهام الجاَلي اإلاىعوذ َضم ُٞه ما ٖلى))اإلاامىة للمغؤة(وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل مباٌٗة في ًحلى ٢غآن هؼو٫ بنَّ

٤ اإلاجحم٘ بىاء ىا١ في ؤماهة ٧له طل٪ ٣ً٘ الغباوي، اإلاىهج ٞو ل ٖهضةها مً الًسغض ألاَمُة بالٛة ومؿاولُة ألٖا
َّ

 ٖلى الٗمل بال

 الهضٝ زضمة في ٩ًىنل طضًض ٧ل مً ألاٞاصة م٘ باألمـ اإلاؿلمة اإلاغؤة ٧ىهد التي باألؾباب الُىم اإلاؿلمة اإلاغؤة عبِ

ما للمغؤة، البُٗة ثل٪ ثدملها التي ٞاألَمُة،(  )((ال٨بحر  ٚةبهُا ثحٗل٤ ُٖٓمة مهام مً اإلاؿلمة اإلاغؤة ًيحٓغ ما ٖلى ثض٫ بهَّ

م الغباوي اإلاىهج ٖلى طضًض مجحم٘ . ال٣ٍى

 :العاملة ـــ4

 مؿاولُة مً وخملها اإلاغؤة ؤلاؾالم ؤ٦غم ٣ٞض مجزلها، في ٖملها َى وألاولى ٖملها في وألانل جٗمل ؤن للمغؤة ؤلاؾالم ؤباح ل٣ض  

 ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل ؾمٗد: ٢ا٫(ٖجهما هللا عضخي)ٖمغ ابً ًٞٗ به ال٣ُام للغطل الًم٨ًما البِد في الٗمل
                                                           

 .278:شخصية ادلرأة ادلسلمة يف ضوء القرآن والسنة  ( 9)
 .77:ادلرأة بني ادلوروث والتحديث (92)
 .98:بيعة النساء يف القرآن والسرية  ( 9)
. 250: موقع ادلرأة ادلسلمة بني اإلسالم ودعاوى التجديد (94)



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

33 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ُحه، ًٖ مؿاو٫ و٧ل٨م عإ ٧ل٨م:))٣ًى٫ل(وؾلم  ػوطها، بِد ٖلى عاُٖة واإلاغؤة بِحه، ؤَل ٖلى عإ والغطل عإ وألامحر ٖع

ُحه ًٖ مؿاو٫ و٧ل٨م عإ ٩ٞل٨م وولضٍ ل(  )((ٖع
َّ

ل ،بال ل ألاؾغة زاعض الٗمل مجا٫ ثغ٥ َظا م٘ ؤلاؾالم ؤنَّ
ًا
 اإلاغؤة لترثاصٍ عخبا

. جٗمل ألن يغوعة وطضت بن هىرتهاؤ صاثغة يمً

م ال٣غآن ٖغى ل٣ض    ة نىعة ال٨ٍغ ل ٧ان ؤباَما ألن الٛىم لغعي مضًً قُش ابيحا زغطد ٣ٞض الٗاملة للمغؤة مكٞغ
ًا
ل قُسا

ًا
 ٦بحرا

 صوثهم مً ووطض ٌؿ٣ىنل الىاؽ مً ؤمة ٖلُه وطض مضًً ماء وعص وإلاا)):جٗالى ٢ا٫ بالٗمل، ٣ًىم ولض له ولِـ الؿً في َاٖىا

اء ًهضع ختى الوؿ٣ي ٢الحا مازُب٨ما، ٢ا٫ ثظوصان، امغؤثحن ل ٣ٞا٫ الٓل، بلى ٞحىلى لهما ٞؿ٣ى ٦بحر، قُش وؤبىها الٖغ ِّب  عب 

ل ٢الد اؾحدُاء، ٖلى ثمصخي بخضاَما ٞجاءثه ٣ٞحر، زحر مً بليَّل ؤهؼلد إلاا بوي  اٞلمَّل لىا، ماؾ٣ُد ؤطغ لُجٍؼ٪ ًضٖى٥ ؤبي بنَّ

ل طاءٍ ، ؤبد ًا بخضاَما ٢الد الٓاإلاحن، ال٣ىم مً هجىت الثس٠ ٢ا٫ ال٣هو، ٖلُه و٢وَّ ل اؾخئجٍغ  اؾخئجغت مً زحر بنَّ

ل (. ٢٦ـــــــ٢٣: ال٣هو)((ألامحن ال٣ىيُّي

ل   م ال٣غآن بنَّ  ٖغى في ألامىعل مً طملة ٖلى الًىء ؤل٣ى بط ببٗاصَا، ب٩اٞة الهىعة ٌٗغى الىمىطض لهظا ٖغيه م٘ ال٨ٍغ

هماو١ل: ألامىعل ثل٪ مً البيححن، ٢هة ضم الغطا٫ ًٖ بمىإي ٞو ل ٚىمهما ؾ٣حها ٖو
َّ

 اطابتهما ويىح ومىه الغطا٫، اهتهاء بٗض بال

ل زُبهما ًٖ لهما مىسخى ؾاا٫ ٖلى  وعؾمد آلاًة وضختها التي ألامىعل ومً والضَما، ؾً ٦بر َى طل٪ ٖلى لهما الضاٞ٘ بإنَّ

ل: له ٢اثلة اؾحدُاء، ٖلى ثمصخي ٧اهد بط( ؾالما٫ ٖلُه)مىسخى لضٖىة والضَا ؤعؾلها خحن الٟحاثحن ؤخضي مكُة مٗاإلاها  ؤبي بنَّ

اصة ًضٖى٥  اؾخئجاٍع والضَا مً بُلبها ث٨حمل الهىعة َاهي رم لىا ؾ٣ُد ما ؤطغ لُجٍؼ٪: ث٣ى٫ل قبهة وصٞ٘ ثىيُذ وبٍؼ

الهه ُٞه نٟححن ؤَم مبرػة بالغطا٫ والاخح٩ا٥ الٗمل ماوهة وؤزتها و٦ٟاًتها لضًه للٗمل ا في ثَا  ٖلى ٢ىثه: وهي ،للٗمل هَٓغ

. (  )اإلاا٫ ٖلى وؤماهحه الٗمل،

 

 البحث هتائج

ا ا ُٞم٨ً البدص بلحها ثىنل التي الىحاثج ؤمِّب : آلاجي الىدى ٖلى ط٦َغ

ل ٩٦ىثها زل٣ها، ؤنل في الغطل ًٖ بها ثحمحز والتي اإلاغؤة، بها ثسحو التي الخهاثو طملة ال٣غآوي الخُاب وضر ــــــ1
ًا
 ؾ٨ىا

ىة، وخبها الغطل، ًٖ ٖىضَا الٛحرة مٗض٫ واعثٟإ صوهه، والىي٘ بالخمل وازحهانها للغطل،  ألامىعل مً هي التي للٍؼ

. ٖلحها اإلاُٟىعة

                                                           
 .صحيح:ة درجة احلديث ،خالص(4904)، باب ادلرأة راعية يف بيت زوجها حديث رقم996 /5: صحيح البخاري (95)
. 79 : اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: ينظر( 96)
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ل ثبحن ؤلاؾالمُة، واإلاجحمٗات واإلاٗانغة ال٣ضًمة ؤلاؾالمُة ٚحر اإلاجحمٗات في اإلاغؤة وي٘ بحن باإلاىاػهة ـــــ2  َى ؤلاؾالم ؤنَّ

ؼػل اإلاغؤة عمؤ٥ الظي الىخُض  .الُبُُٗة ُٞغةها م٘ ًخىاؾه وبما مى٣ىنة، ٚحر ٧املة خ٣ى٢ها وؤُٖاَا م٩اهتها ٖو

ت ُٖٓمة اهحهاعات ٞحها خ٣٣د قتى، مُاصًً وزايد ٧املة، بد٣ى٢ها ؤلاؾالم ْل في اإلاغؤة ثمحٗد ـــــ3  زاللها مً وؤصَّ

مة طلُلة زضمات ِّب
 ُ الء صًجها لىهغة و٢ م ال٣غآن ٖغى و٢ض مجحمٗها، ؾماء في الحىخُض ٧لمة وإٖل ل ال٨ٍغ

ًا
 اإلاُاصًً مً ٖضصا

ل ٌٗض طاثه بدض ألاؾغة في اإلاغآة صوعل ٧ان وبن آًاثه في بلحها وؤقاع اإلاغؤة بها قاع٦د التي الاطحماُٖة
ًا
ل صوعا

ًا
ل ٦بحرا

ًا
اما  في لها َو

. اإلاجحم٘

ل ــــ4  الهىعة َظٍ اؾخىُا١ ؤعصها وبطا لٗاَٟتها، ثسً٘ وال ٣ٖلها ثمل٪ ٦ةوؿاهة ؾبإ مل٨ة نىعة في اإلاغؤة لىا ٣ًضم ال٣غآن بنَّ

ها ل ثارغ ٢ض الظي ألاهسىيل ال٠ًٗ ٖىامل ٖلى اإلاغؤة اهحهاع بم٩اهُة ٖلى ثض٫ ٞةثَّ
ًا
ل ثإرحرا

ًا
٣تها ٖلى ؾلبُا  في ؤو الح٨ٟحر في ٍَغ

م٤ الظًَ، ءورغا الغؤي، وخهاٞة والح٣ٗل، الظ٧اء، مً ٖالُة صعطة ٖلى اإلاغؤة َظٍ ٧اهد ٣ٞض اإلاىا٠٢، بصاعة  الح٨ٟحر، ٖو

. الٓغوٝ ؤخل٪ وفي اإلاؿاولُة ثدمل ٖلى وال٣ضعة

 مً وخملها اإلاغؤة ؤلاؾالم ؤ٦غم ٣ٞض مجزلها، في ٖملها َى وألاولى ٖملها في وألانل جٗمل ؤن للمغؤة ؤلاؾالم ؤباح ل٣ض ــــ5

ل به، ال٣ُام للغطل الًم٨ً ما البِد في الٗمل مؿاولُة
َّ

ل بال ل ألاؾغة زاعض الٗمل مجا٫ ثغ٥ طاٌ م٘ ؤلاؾالم ؤنَّ
ًا
 لترثاصٍ عخبا

. جٗمل ألن يغوعة وطضت بن ؤهىرتها صاثغة يمً اإلاغؤة

ش في ألامسلة ؤعوٕ اإلاؿلمة اإلاغؤة ٢ضمد ل٣ض ــــ6 ُٓم والجهاص الحدمل في ؤلاؾالمي الحاٍع ش سجل و٢ض الهبر، ٖو  ال٨سحر لها الحاٍع

ة اإلاىا٠٢ مً ة ٖماعة ؤم الجلُلة الصخابُة: الخهغ ال الحمسُل ؾبُل لىٕ مجهً الجهاص، ؾاخات في اإلاكٞغ  ٢ا٫ التي ألاههاٍع

ل الحٟد ما(:))وؾلم ٖلُه هللا نلى)هللا عؾى٫ل ٖجها
ًا
ل وال ًمُىا

ًا
ل ؤخض ًىم قماال

َّ
 ًٟى١ل ثدمل ،ٞإي(  )((صووي ث٣اثل ؤعاَا وؤها بال

ل الًُٟٗة اإلاغؤة ثدمل
ًا
!. الؿُٝى يغب طؿضًا

مال٪ ال٣غآن قهض ل٣ض ــــــ7 ظا بالخ٤، باٖتراٞها للمغؤة ٍع تراٝ َو ات مً ٌٗض بالخ٤ الٖا ى والًٟاثل ألازال١ في الٗلُا اإلاؿحٍى  َو

 الخحر لىٟؿه خ٤٣ وبظل٪ وههغثه، بثباٖه ٖلُه ؾهل به واٖتٝر الخ٤ اإلاغء ٖٝغ ما ٞمتى والهالح، الخحر لٍُغ٤ البضاًة

. ال٨سحر

م ال٣غآن ثدضذ ــــــ8 ات ثىاولد ٦سحرة، وآًات مىاًَ في الؼوطة بىنٟها اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ ه ؤَمها قتى مىيٖى  طٗل جٗالى ؤهَّ

م ال٣غآن ووضر والٗامة، ألاهبُاء جكمل ؾيىه مً وؾىة جٗالى، آًاثه مً آًة الؼواض م ال٣غآن في الؼواض ؤخ٩ام ال٨ٍغ  ال٨ٍغ

ل
ًا
، ثىيُدا

ًا
م ال٣غآن ًاتآ ثىاولد ٦ما وخلله، الحٗضص وؤباح ػوطة اإلاغؤة خ٣ى١ل ُٞه ؤربد مٟهال  وخ٣ى٢هً الؼوطات ط٦غ ال٨ٍغ

                                                           
 .حديث صحيح: باب مداواة النساء اجلرحى، خالصة درجة احلديث  6/80: فتح الباري (97)
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ًل الٓهاع ًٖ وههى ؤٖغايهً ونُاهة ؤمىالهً ٖلى اإلاداٞٓة وؤوطه ؤلاعذ في حر الؼوطات ٖو  مً ال٨سحر طل٪ ٚو

ات . ٖلحها وثداٞٔ الؼوطُة الخُاة ثىٓم التي اإلاىيٖى

 واملراجع املصادر

. ت.ص ، الٗغبي التراذ بخُاء صاع: بحروت الؿٗىص، ؤبى الٗماصي مدمض مدمض: الؿلُم ال٣ٗل بعقاص-1

. م1982 ، الٗغبي ال٨حاب صاع: بحروت ،2ٍ ، ال٩اؾاوي الضًً ٖالء: الهىاج٘ بضاج٘-2

. َـ1426 والحىػَ٘ واليكغ للُباٖة الُمامة صمك٤، 1ٍ طمٗة، زلُل ؤخمض:  والؿحرة ال٣غآن في اليؿاء بُٗة-3

ش-4 غ بً مدمض: الُبريل ثاٍع . َـ،1407الٗلمُة، ال٨حه صاع:  بحروت ، 1ٍ الُبري، طٍغ

غ-5 غ الحدٍغ . والحىػَ٘ لليكغ سخىىنل صاع: ثىوـ ٖاقىع، ابً الُاَغ مدمض: والحىٍى

ل لٗلىم الخؿهُل-6 . َـ1403 الٗغبي ال٨حاب صاع: لبىان ،4ٍ ال٩لبي، الٛغهاَي مدمض ؤخمض مدمض: الحجًز

. بىان٫ ـــــ بحروت ال٨ٟغ، صاع البًُاوي،: البًُاويل ثٟؿحر-7

ي الضًً طال٫: الجاللحن ثٟؿحر-8 . ت. ص الخضًص، صاع: ال٣اَغة اإلادلي، الضًً وطال٫ الؿَُى

. م2006.لبىان ـــــ بحروت الغؾالة، ،ماؾؿة4ٍ الؿٗضي، هانغ بً ٖبضالغخمً: الؿٗضي ثٟؿحر-9

. 1421ٌ لبىان، ــــ بحروت الٗلمُة، ال٨حه صاع ،1ٍ الغاػي، الحمُمي ٖمغ بً مدمض: ال٨بحر الحٟؿحر-10

. م1966 لبىان، ـــــ بحروت ألاهضلـ، صاع ،1ٍ الضمك٣ي، ٦سحر بً بؾماُٖل: ٦سحر ابً ثٟؿحر-11

ٗة ال٣ُٗضة في اإلاىحر الحٟؿحر-12 بة: واإلاىهج والكَغ  . َـ1411 ، اإلاٗانغ ال٨ٟغ صاع:  بحروت. الؼخُلي َو

. َـ1415 ال٣لم صاع:  بحروت  ،1ٍ ووصيصا ٖضهان نٟىان: ثد٤ُ٣ الىاخضي، ؤخمض ٖلي: الىاخضي ثٟؿحر-13

غ-14 . ت. ص ، الٗلمُة ال٨حه صاع:  لبىان. آباصي الٟحروػل: ٖباؽ ابً ثٟؿحر مً اإلا٣باؽ ثىٍى

غ بً مدمض:  البُان طام٘-15 . 1423ٌ ألاعصن، خؼم، ابً صاع الُبري، طٍغ

بي، ألاههاعيل مدمض: ال٣غآن ألخ٩ام الجام٘-16 . مهغ ــــ ال٣اَغة الكٗه، صاع ال٣َغ
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م ال٣غآن في للمغؤة التربىيل الخُاب-17  بً ٖبضالؿالم بيد عخاب: الجامعي الحٗلُم في للحُب٤ُ م٣ترح ثهىعل م٘ ال٨ٍغ

. 1431ٌ ــــ1430 الؿٗىصًة، الٗغبُة اإلامل٨ة ال٣غي، ؤم طامٗة ماطؿححر، عؾالة م٩ي، ٖبضاإلاامً

مغ آلامض ؤخمض مدمض: جٗل٤ُ آلالىسخي، مدمىص: اإلاساوي والؿب٘ الُٗٓم ال٣غآن ثٟؿحر في اإلاٗاوي عوح-18  الؿالم ٖبض ٖو

. َـ1420، الٗغبي التراذ بخُاء صاع:  بحروت ،1ٍ الؿالمي

. لبىان ـــــ بحروت الٗغبي، التراذ بخُاء صاع وآزغون، قاع٥ مدمض ؤخمض: ثد٤ُ٣ الترمظي، ِٖسخى مدمض: الترمظي ؾجن-18

 صاع:  الؿٗىصًة الٗغبُة اإلامل٨ة.  1ٍ. الغقُض ٞهض مدمض هىعة: ثدلُلُة صبُةؤ صعاؾة ال٣غآوي ال٣هو في اإلاغؤة شخهُة-19

. َـ1427 ، الجىػي ابً

ة صاع: بحروت ،5ٍ الٗ٪، الغخمً ٖبض زالض:  والؿىة ال٣غآن يىء في اإلاؿلمة اإلاغؤة شخهُة-20 . َـ1423 اإلاٗٞغ

ها ٦ما اإلاؿلمة اإلاغؤة شخهُة-21  ؤلاؾالمُة البكاثغ صاع:  بحروت.  7ٍ. الهاقمي ٖلي مضمذ: والؿىة ال٨حاب في ؤلاؾالم ًهٚى

. َـ1426 ،

 ـــــ 1407ٌ لبىان، ـــــ بحروت ٦سحر، ابً صاع ،3ٍ البٛا، صًه مهُٟى: ثد٤ُ٣ البساعي، بؾماُٖل مدمض:البساعيل صخُذ-22

. م1994

. لبىان ــــ بحروت الٗغبي، عاذالد بخُاء صاع ٖبضالباقي، ٞااص مدمض: ثد٤ُ٣ ال٣كحري، حجاض بً مؿلم: مؿلم صخُذ-23

ة صاع بحروت الخُُه، الضًً مده ثد٤ُ٣ الكاٞعي، الٗؿ٣الوي حجغ ٖلي ؤخمض: الباعيل ٞحذ . ت.ص ، اإلاٗٞغ

. مهغ ـــــ ال٣اَغة الكغو١، صاع ٢ُه، ؾُض: ال٣غآن ْال٫ في-24

. لبىان ـــــ بحروت ال٨ٟغ، صاع الكى٧اوي، ٖلي مدمض: ال٣ضًغ ٞحذ-25

 ال٣غآن ٖلىم ماؾؿة: بحروت ،4ٍ ٖبضالىاخض، مهُٟى: ثد٤ُ٣ الضمك٣ي، ال٣غشخي ٦سحر ابً بؾماُٖل: هبُاءألا ٢هو-26

. َـ1411

يه: والحدضًص اإلاىعوذ بحن اإلاغؤة-27 . م2007 ، ألاؾغة م٨حبة: مهغ عيىان، ٍػ

. َـ1425 ، الٗغبُة الٗلىم صاع:  بحروت.  1ٍ. الخىا٫ ٞهض ؾىؾً: ال٣غآوي الحهىعل في اإلاغؤة-28

م ال٣غآن في اإلاغؤة-29 . َـ1408 ، لليكغ اإلاٗلمي صاع: الٍغاى اإلاٗلمي، ٖبضهللا ًدحى: ال٨ٍغ



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

37 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

م ال٣غآن في اإلاغؤة لصخهُة الىٟؿُة اإلاٗالم-30 الم وػاعة:  اإلا٨غمة م٨ة.  1ٍ. ًاع٦ىضي خامض َاهم: ال٨ٍغ . َـ1412 ، ؤلٖا

ة ال٣غآن عجاثه مً-31 . اإلا٨غمة م٨ة الهٟا، مُاب٘ ،1ٍ ؾىضي، مدمض مدمىص ٞااص :اللٍٛى

غ لؤلبداذ الٗب٩ُان قغ٦ة: الٍغاى 1ٍ الهالر، ؤصًه مدمض: الحجضًض وصٖاويل ؤلاؾالم بحن اإلاؿلمة اإلاغؤة مى٢٘-32  والحٍُى

. َـ1428

. َـ1428 ، مهغ.  1ٍ. والُٟل للمغؤة الٗاإلاُة ؤلاؾالمُة الفجىة: ؤلاؾالم في ألاؾغة مُسا١-33

ج الب٣اعي، ٖمغ ببغاَُم: والؿىعل آلاًات ثىاؾه في الضععل هٓم-34  ال٨حه صاع:  بحروت ،2ٍ اإلاهضي ٚاله الغػا١ ٖبض: ثسٍغ

. َــ1424 الٗلمُة
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