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 السماوية الشرائع في املرأة مكاهة
  ليبيا طرابلس -بجامعة مشاوك أستاذ حماد الهدى هسور اللبرسسور 

 

                                                :السوقة ملخص

ت وألاصماث الخدذًاث مً الػذًذ اإلاػاضش ؤلاوعاوي اإلاجخمؼ ٌشهذ        اإلاشؤة قػُت الخدذًاث َزٍ مقذمت وفى الحػاٍس
 الػىطش هي فاإلاشؤة الاظالمُت وقُمىا غقُذجىا وصحت اًماهىا مً قىتها حعخمذ غمُقت زىسة الى ًدخاج خالُا ظاثذا فماَىا
ت الششاجؼ ان مً وبالشغم والحىان الىد لػىاؾف ؾبُعياى اإلاىبؼ وهى الذاثمت والشلحزة الثابذ  قذ الىغػُت والقىاهحن العماٍو
 لُف َى هفعه ًؿشح الزي والعااى اإلاؿلىب الىحه غلى اإلاجخمؼ في بذوسَا القُام مً جخمنً لم لننها خقىقها مافت ؤغؿتها
                                 ؟ بالعىء ًىضف ؤلاوعاوي وهطفها ألامم، بحن جدترم ختى ؤو ؤمت جشجقى

زا ماإلات دسحت الى والخقلُذ الخبػُت فُىا جظهش والتي الحاغش الػطش في هجابهها التي القػاًا البر مً اإلاشؤة قػُت ان        َو
 سؤط مً والشحل اإلاشؤة جدشس  معدىحرة فلعفت ببلىسة ورلو اًهجالف وهداوى  الخقطحر اظباب لىػلم اهفعىا مشاحػت مىا ًخؿلب

زا البالُت والقُم والخقالُذ اإلافاَُم  الخدلُلي الىضفي اإلاىهج َى اغذادَا في اإلاعخخذم ،واإلاىهج الىسقت الُه تهذف ما َو

 في اإلاشؤة) :الخالُت اإلاداوس  ومىاقشت جدلُل خالى مً ورلو الىقاجؼ سضذ غلى ٌػخمذ بل  الىضف مجشد غىذ ًقف ال الزي

ت الششاجؼ   (.                              الاضالح الى الحاحت  –اإلاشؤة وخقىو  الاظالم –العماٍو

 َضة ازاس الزي الاظالم ًزلش ان ،فالبذ الػطىس  مً غطش ؤي في اإلاشؤة مهاهت جزلش غىذما اهه الى الذساظت خلطذ وقذ      
 وقذ الامت ضالح اإلاشؤة فطالح بمهاهتها جشجفؼ قُمُت مىظىمت وجبجى ومفاَُمه وؤفهاٍس اإلااض ي جقالُذ مً لثحر خؿمذ غىُفت
ػت غلى ٌػخمذ خػاسي  فقه  جػم اظتراجُجُت وغؼ بػشوسة الذساظت اوضذ خذمه الشَش  وغعي احخماعي ؤوعاوي غلم ٍو

 وجدلُل وهقذ وزقافُا دًيُا باإلاشؤة الخاص اإلاشٍى اإلاىسور حغُحر و اإلايشىد القُمي الخغحر إلخذار العابقت الخجاسب مً ًفُذ

                                                                   .                         .الىحىدًت سظالتها ًتوجإد دوسَا لخفػُل مىغىغُت غلمُت سئٍت وججلُت واإلاػىقت الخاؾئت واإلاػخقذاث اإلافاَُم

: مقذمت

خ ان       مً لها فُما وألابدار والذساظاث خىلها آلاساء فنثرث الشحل ؤولى مما ؤلثر اَخماما اإلاشؤة ؤولى ؤلاوعاوي الفنش جاٍس
 ،فاإلاشؤة مشاء بال حاثشة هظشة وهى القذم مىز اإلاشؤة الى اإلاجخمؼ هظشة وألابدار آلاساء جلو وحػنغ واحباث مً غليها وما خقىو 
ً في غىه اخخلفذ وان ،الشحل قعُمت  مػا ماها زم ومً ،واإلاعئىلُت الاوعاهُت خُث مً بُنهما جفاوث ال الجعمي، الخهٍى

ت غماد ا البشٍش . الاخش غً منهما مل ٌعخغجى ال مخهامالن ألجهما بُنهما ًفاغل ؤو ًىاصن  ان غلمُا ًصح وال واظخمشاَس

 اإلاعاواة ظخاس جدذ ألجها الجىس  مل غليها حاسث الىاقؼ في ولننها اإلاشؤة هطفذؤ اجها جضغم اإلاػاضشة اإلاادًت الحػاسة ان      

ا ، لةوعاهت خطاثطها جقخل ان مادث  الشظاالث مبلغ ًبلغ لً وغعي ٌؼحشش ؤي ان. الهابؿت وشهىاجه الشحل لخذمت وحسخَش
ت ت وظخظل اإلاجخمؼ ظػادة زم ومً الاوعان لعػادة مبادت مً قشسجه وما العماٍو  لم ما ألاَىاء دًاححر في جخخبـ البشٍش

 والحق الفؿشة حػالُم جها ال ومهان صمان لهل ضالحت حاءث التي بخػالُمه فاإلظالم سظاالجه وخاجم هللا بنخاب حػخطم
 واإلااض ي الحاغش في غليها وقؼ الزي والامتهان الحُف الىان مل اإلاشؤة غً دفػذ التي وخذَا ،هي واإلاعاواة، والػذالت،

ت الششاجؼ في اإلاشؤة مهاهت الىسقت َزٍ في وعخػشع وظىف .  العماٍو
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: اليهسد عند املرأة

ا اإلاشؤة   
ً
ْهِمه في اخخاس عجًُبا مخلىق

َ
فه؛ ف َداىٌل  ؤغىاٍس وَظْبر جيخهى، ال اثبهوعج جىقض ي، ال ؤظشاٍس بنّن  بر وحػٍش ا. مُم

ّن
 ألامش مان وإلا

  اإلاشؤة ماهذ فقذ لزلو
ً

ة للذساظاث ِخْطًبا َخْقال ت مً اإلاشؤة بلى منها ملّن  جىظشُم  التي الجادّن  خعب ألاخشي، غً جخخلف صاٍو

:   اليهىد غىذ اإلاشؤة وغؼ نألا وعخػشع وظىف اإلاؿشوخت القػاًا ؾبُػت

بؿىا الشحل مشجبت دون  ، اليهىدًت الؿىاثف بػؼ غىذ اإلاشؤة اغخبرث      ا ولم  –بالخذم ظىوَا ختى بها َو  ألاخىة مؼ ًىسزَى
ت لخهىن  الحلم جبلغ ؤن قبل بُػها خق ألبيها مان بل ، الزمىس   واغخبرتها ، بةسادتها الاغخذاد دون  ٌشاء بمً ًضوحها ؤن وله ، حاٍس

 ؟ خىاء بىاث ًَ اليعىة َاالء ؤلِغ  –والذوغ الخؿاًا مً وعانألا ًطِب ما ومىبؼ الشحغ طؤس منهم اخشي  ؾىاثف

 وألؾلب وألبدث ألغلم وقلبي ؤها دسث" الجامػت ظفش في وسد مما رلو ًخطح سبه ؤمش غً آدم فخيذ التي هي خىاء ؤولعذ
ذاَا ؤششاك وقلبها شباك هي التي اإلاشؤة اإلاىث مً ؤمش فىحذث. حىىن  ؤجها والحماقت حهالت ؤهه الشش وألغشف وغقال خنمت  ٍو

 وظُلت الشُؿان ًخخزَا التي ألاداة هي غىذَم فاإلاشؤة  "ؤحذ لم ؤولئو مل فبحن امشؤة ؤما وحذث ؤلف بحن واخذا سحال  –قُىد

 واليهىدي   خذ بذون  الضوحاث حػذد الخلمىد واحاص وششاء بُؼ غً غباسة فهى غىذَم الضواج غً ؤما الشش في الاوعان إلًقاع
 بحن مىدششا الضها ومان.  اليعل مً الالثاس احل مً بل الػؿف باب مً رلو لِغ ، وفاجه بػذ اخُه ؤسملت مً واجبالض مؿالب

 الحشص ضفاتهم ومً وعائهم خلى مً العامشي  ضاغه الزي العجل وغبذوا سظىلهم ولزبىا بشبهم لفشوا الزًً اظشاثُل بجى

ذفػها الشرًلت غلى ًدشغها صوحها فهان.  وحشتري  جباع لػتط اإلاشؤة فاغخبروا.  مان ؾٍشق ؤي مً اإلااى حمؼ غلى  ظػُا اليها ٍو
 وؤجها الشحاى وغؼ مً غام بىحه الخلمىد قىاهحن ان القىى  وحملت الشحل ًذ في مؿلقا خقا فهان الؿالو وغً  اإلااى لجمؼ
م اإلاشؤة قىة مً الفضع اليهىد ؤخباس هفىط في بػثذ ؤن قىتها مً بلغ مداباة الزمىس  جدابى لزلو  آلاباء ًلىمها لما ًلىمىجها َو

ػخبروا الػقل خفُفت اإلاشؤة ان ًشون فهم"  الػالم سوح"  ؤؾفإث ألجها اإلاعُدُىن   مً مهاًُل غششة غلُه هضلذ الػالم ان َو
 لدذ وس رك غششة َى اليهىدًت الذًاهت في الجماغت ضالة إلجمام وباليعبت"  واخذا الشحل وؤخز حعػت مىه اإلاشؤة ؤخزث النالم

)  والشاى اإلابهى خاثـ امام الخىساة جالوة ًجىص  ال لما. اإلائاث غذدًَ ججاوص  ولى اليعاء بُنهم ًذخل ان ًصح وال وىؤد

 فال اخذاًَ وفػلذ خطل ولى اليعاء جلمعه ؤال ؾهاسجه اخهام ؤَم مً للطالة اليهىد الشحاى َاالء ًشجذًه الزي(  الؿالُاث
لضم غعله ًجضي   الى اليهىد غىذ اإلاشؤة بدق الاجحاف امخذ وقذ.  واخذ سحل حػادى امشؤة مئت شهادة ولزلو اظدبذاله ٍو

ػاتهم  فسخ في غليها اإلاىطىص الغشامت في خقها ظقىؽ"  رلو مً آلاخٍشً اءؤخـ زمً دفؼ غليها جفشع التي الحذًثت حشَش
 اسجنب ؤو آخش مزَبا ؤو ؤخشي  دًاهت ؤقشبائها ؤخذ اغخىق وارا قبل مً صوحان لها ماث اإلاخؿىبت ان الخاؾب غلم ارا الخؿبت

 وارا مالها زمشة وفى ، لقُتٌ ججذ وفُما ، لذَا مً صوحخه جندعبه فُما الحق للضوج ؤن لما" الفاخشت غاثلتها ؤفشاد ؤخذ

 .. صوحها مً ؤرن بال ؤمىالها في الخطشف مً جمىؼ اجها لما وسثها جىفُذ

 

 

                                                           
. 979،980ص  25،26،28، انجًم   و 1970طبعت انسابع، انقاهزة دار انذهًٍ نهطباعت  سفز انجايعت االصذاح   -1 

1
  

 -7،ص حارَخ  انفخخ ، بذوٌانبهً انخىنً ، انًزأة بٍُ انبُج وانًجخًع ، بُزوث، دار  -
2
  

.32ص ،و1979ابٍ انخطُب ،انًزأة  فٍ شخً انعصىر، يصز ، انًطبعت انًصزَت ،  -
3
  

.33انًزجع انسابق ص -
4
  

82ص ،1984انسُذ انسُذ إسًاعُم ،انًزأة بٍُ انشزَعت وانقاَىٌ، طزابهس ، نُبُا ، انُشأة انعايت نهُشز وانخىسَع ، -
5
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: املسيحيين عند املرأة

 ؤن مً النىِعت مبادت قشسجه ما والذلُل لثحرا اليهىدًت الذًاهت في وغػها غً اإلاعُدُت الذًاهت في اإلاشؤة وغؼ ًخخلف ال   
 هظش في مػادًت هظشة للمشؤة النىِعت سحاى هظش فقذ حهىم ؤبىاب مً باب للشحل وهى الفجىس  ضلوا اإلاػاص ي ًيبىع اإلاشؤة

 غلُه وششا مهلنت وفخىت ، مجزلُا وخؿشا فيها مشغىبا وماسزت ، ؾبُػُا ،واغىاء مىه البذ ششا" هي الذًً غلماء و القعاوظت

م في وهى ، غذن حىاث البششي  الجيغ بعببها خعش التي خىاء بيذ فهي" ؾالء  بها ًقىد التي اإلادببت الشُؿان ؤداة هظَش

ىاط جىمغ"  ومان.  الجحُم الى الشحاى بان ًخدذر لما غنها ًخدذر الشخمت سظىى  غىذَم اإلاذغى ؤمٍى  في فُجزلها ، الَش
قشسون  الشقُق مجزلت مً ؤقل مجزلت الىىاحي بػؼ :  النيس ي قاهىن اى ًشجب ،ولزلو َى ضىسجه في اإلاشؤة ال الشحل خلق هللا ؤن ٍو

 َزٍ وظلذ مػادًت هظشة للمشؤة النىِعت سحاى هظشة ظلذ ارن.  " لعُذٍ الخادم ،لخػىع لضوحها الضوحت خػىع غشوسة
ت الىظشة  البدث وبػذ  –اإلاقشساث بػؼ في الىظش وؤغاد م586 الفشوعُت الىالًاث بػؼ في ماجمش قام ختى ومخىاسزت ظاٍس

 ًهىن  ان حُذا لِغ)   –الشحل مطالح في لالظخخذام خلق اوعان لنىه  –بدُىان ولِغ اوعان اإلاشؤة بإن خشحىا والخمدُظ

ػت ان  (هظحٍر مػُىا له فاضىؼ. وخذٍ دمؤ ػت امخذاد غِس ى شَش  غِس ى اجباع ؤن الا الضوحاث حػذد جمىؼ ال التي مىس ى لشَش
ُه  الىغػُت القىاهحن وبمقخض ى الضها خالت في والخفشي  احاصوا ولننهم  –الؿالو ومىػىا ، هظ ما دون  الخػذد مىػىا وخىاٍس

 ماهذ النهػت بػطش ٌعمى فُما وختى. رلو وغحر غلُه الؿشفحن واجفاو والقعىة الذًً اخخالف اظبابه مً وحػلىا جىظػىا
ً ختى ألاظشة ومخاغب اإلاجزى  ؤغباء لُدملً الػشط زُاب ًخلػً اليعاء غالبُت ػاملً الثري  ًىاٍس  لور وفى قاظُت مػاملت َو

ى(بشهشدًىى)  ًقىى  ً صوحاجنم جػشبىا ؤال الشحاى ؤحها ؤوضُنم)  فُقىى  الضوحت لػشب اإلاىاظب الىقذ ًدذد َو  خامالث َو

ً ؤال ًجب ؤهنم بهزا ؤغجى ولعذ,  غليهً الخؿش ؤشذ رلو في فان  الىقذ جخخاسوا ؤن ؤغىُه الزي ولنً,  ؤبذا جػشبَى
 فقذ,  بإصواحهم اَخمامهم مً ؤلثر ، ًىم مل في بُػت جػؼ التي بالذحاحت مىن حهذ سحاال ؤغشف واها,  الػشب لهزا اإلاىاظب

ً حىىن  ؤشذ فما ارا, منها غليها ًدطل التي البُػت ؤخُاها الذحاحت جنعش  ملمت ظماع ًؿُقىن  ال الزًً الشحاى مً النثحًر

 غطا الى فىسٍ مً غمذ,  هابُت ؤجها ًشي  متمل صوحخه مً ؤخذَم ظمؼ فارا, الؿُبت الثماس بهزٍ لهم ًإجحن الالجي ؤصواحهم مً
 مذي ًخطح رلو مً  بُػتها ؤحل مً غليها ًطبر ههؤف النهاس وى ؽ الىقىقت غً جىقؿؼ ال التي الذحاحت ؤما, بها سبهاعي وششع

ا مهاهت فإي  –ألاولى بالذسحت مادًت منها اإلاشحىة الفاثذة باغخباس اإلاشؤة اظترقاو  خالت اظخمشث ولقذ الاظترقاو َزا مؼ جشحَى
 وجلذ وجدمل وحششب جإمل التي مالحُىاهاث خُىا وتهمل والشهىة لترفى خُىا جذلل, والاقؿاع الشو  غطىس  في رلو غلى اإلاشؤة

.  َاسن لُل وحػمل

:   الاسالم في املرأة

 ان َىا باالغتراب وهقطذ الاغتراب مً حػاوى اجها ساًىا فقذ, الاظالم قبل اإلاشؤة خُاة مػذ فطلىا الزي الىدى َزا غلى          
بت وؤضبدذ هفعها فيها ثفقذ بإوغاع مشث اإلاشؤة  غحر والػضلت الفػالُت غذم منها اظاظُت ابػادا غم الاغتراب ومفهىم غٍش

 حضء بمثابت هي وماهذ والضغامت القُادة مهان له الشحل مان ؤن فبػذ الاظالم بفػل حزوسَا مً جضغضغذ الاوغاع َزٍ ان
ػاجه غلُه جشجنض والزي به حاء الزي ألاوى  الاظاط ومان الاظالم حاء غشوٍس ًشض ى بما شئىجها في ًخطشف ًملو مما  ؤن حشَش

 غً جطذس خشلخه واهما ظلؿاهه غلُه ًفشع ؤخذ إلاشِئت جخػؼ ال سادةؤلا َزٍ وؤن لهوؤقىا فػالهؤ غنها جطذس اسادة لإلوعان

                                                           
. 9انبهٍ انخىنً ، انًزأة بٍُ انبُج وانًجخًع، يزجع سابق ،ص -

6
  

.5،ص 18االصذاح انثاٍَ جًهت  –سفز انخكىٍَ  -
7
  

 .126 ،صو1986انكىَج ، دار انقهى ،، انبهُساوي ،يكاَت انًزأة بٍُ االسالو وانقىاٍَُ انىضعُتسانى  -
8
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 في ظىاء َم واهما وؤهثى رلش بحن رلو في فشو  ال الفشد هي بػامت الحُاة وخذة ؤظاط حػل الاظالم ان خشآ بمػجى وؤ راجه

م اإلانفىلت والحقىو  اإلافشوغت الىاحباث و, والػقاب الثىاب  به ًقض ى ما الا الحق َزا مً ًدذ ال ًاةالح خق في ظىاء َو
 لثحرا سحاال منهما وبث صوحه مىه وخلق جشاب مً حػالى هللا خلقه الزي الفشد ؤضل َى فاإلوعان الحُاة لطالح والعىت نآالقش

ى ووعاء  حاهب مً والاهثى الزلش بحن جفاغل ال ههؤ رلو ومػجى ألاسع في خلُفخه ،وحػله خلقه غلى لشمه الزي ،َو

 الزي سبنم اجقىا الىاط ًإحها)  حػالى قاى والخقىي  الاخالو مً الاوعان ًندعبه بما ًهىن  اهما الخفاغل وان ، وعاهُتالا
ت مقُاط َى رلو  (ووعاء لثحرا سحاال منهما وبث صوحها منها وخلق واخذة هفغ مً خلقنم ُّن  فاإلاشؤة ؤلاظالم في ألافػل

ل رلو بمقخض ى  قذ بهزا فاإلظالم واخذة وؤم واخذ ؤب مً اهدذسا الجهما ، اإلاشؤة شقُق والشحل الشحل شقُقت ؤلالهي الخجًز

 ومً.  والطفاث الخطاثظ وجمازل القذس حػادى مً ؤظاط غلى الشحل حاهب الى الحُاة وضح غلى ؤقامها و اإلاشؤة اهدشل
ً بحن والشخمت اإلاىدة غىاؾف اهبثقذ بطذدَا هدً التي الاخىة جلو شإن  وال ، اغؿهاد فال ، واإلاشؤة الشحل نبي ؤي ، ألاخٍى

م القشان خظ وقذ َزا.   (سقُبا غلُنم مان هللا ان ، وألاسخام به حعاءلىن  الزي هللا واجقىا)  حػالى قاى خشمان  شئىن  النٍش

م واإلامخدىت واإلاجادلت وألاخضاب ،والىىس  واإلااثذة ، البقشة:  ظىسة منها العىس  مً الػذًذ في ةؤاإلاش ىاك والخدٍش  خاضت ظىسة َو
ا اليعاء باظم  غلى جذى فهي ش يء غلى الػىاًت َزٍ دلذ وان سغاًتها غلى ظالمؤلا وخث وواحباتها خقىقها هظمذ لما.  وغحَر

 جىاغؼ ، ؤوعاوي احخماع في وال ، ظابق ظماوي  ششع في بمثلها جدظ لم اإلاهاهت  وجلو,  اإلاشؤة فيها جىغؼ ؤن ًيبغي التي  اإلاهاهت

هُم  َغَشَب  فقذ: )حػالى قاى فشغىن  صوحت الشىاَذ فمً بُنهم فُما الىاط غلُه
َّل
  الل

ً
ال

َ
ًَ  َمث ِزً

َّل
ىا ِلل   آَمىُم

َ
ة
َ
  ِفْشَغْىَن  ِاْمَشؤ

ْ
ْذ  ِبر

َ
ال

َ
 َسِبّن  ق

 ًِ ًخا ِغىَذَك  لي اْب ِْ ِت  في َب َجىَّل
ْ
ِجى ال ِجّن

َ
ِجى َوَغَمِلِه  ِفْشَغْىَن  ِمً َوه ِجّن

َ
ًَ  َوه ْىِم  ِم

َ
ق

ْ
حَن  ال اإلِاِ

َّل
َم .  الظ َذ  َوَمْشٍَ

َ
ْذ  التي ِغْمَشاَن  اْبي

َ
ْخَطي

َ
ْشَحَها ؤ

َ
 ف

َىا
ْ
َىَفخ

َ
وِخَىا ِمً ِفُِه  ف ْذ  سُّ

َ
ق ِلَماِث  َوَضذَّل

َ
َها ِبه ِبِه  َسِبّن خُم

ُم
ْذ  َول

َ
اه

َ
ًَ  َوم اِهِخحَن  ِم

َ
ق

ْ
 هللا ؤنّن  دسحت بلى ؤلاظالم في اإلاشؤة مهاهت وضلذ لقذ..    ال

ْذ ) :حػالى قاى ظمىاث ظبؼ فىو  مً شهىاَا ظمؼ قذ
َ
هُم  ِمَؼ َط  ق

َّل
ْىَى  الل

َ
َو  التي ق

ُم
َجاِدل

ُم
َخِهى َصْوِحَها ِفي ج

ْ
ش

َ
ى َوح

َ
ِه  ِبل

َّل
هُم  الل

َّل
ْعَمؼُم  َوالل ٌَ 

َما
ُم
َسل َداوُم

َ
هَ  ِبنَّل  ج

َّل
ل غليها وقشؤ ،  (َبِطحرٌل  َظِمُؼٌل  الل شة ؤبى غً) حػالى هللا مً العالم العالم، غلُه حبًر  ؤحى: قاى غىه هللا سض ى ٍَش

ل  هي فةرا ششاب، ؤو ؾػام ؤو بدامٌل  فُه بهاءٌل  مػها ؤجذ، قذ خذًجت َزٍ هللا، سظىى  ًا» :فقاى وظلم غلُه هللا ضلى الىبي حبًر
ا ومجي سبها مً العالم غليها فاقشؤ ؤجخو َب  ال قطب مً الجىت في ببِذ وبشَش

َ
َطَب  وال فُه َصخ

َ
 الزي الاظالم َى رلو.  ) ه

ى سغاَا ه اللقاء وضف الزي َو ى معىدا وحهه ظل باألهثى ؤخذَم بشش وارا) : حػالى قاى إلاىلذَا النٍش  مً ًخىاسي  لظُم َو
 الشظىى  بحن داس الزي الحذًث ومً  (ًدنمىن  ما ظاء ؤال التراب في ًذظه ؤم َىن  غلى ؤًمعنه به بشش ما ظىء مً القىم

داهت وهى ًشصقها وهللا ظلهاث والعماء جقلها ألاسع:)  والعالم الطالة غلُه فقاى بىهؤ له ولذث الزي الصحابت واخذ  ٍس
ت خادًثألا وجخػذد(حشمها  حهنها ولم ًئذَا فلم ؤهثى له ماهذ مً: )  غنهما هللا سض ى غباط ابً فػً الفخاة سغاًت لخاضل الىبٍى

.   (الجىت هللا ؤدخله  –الزمىس  ٌػجى:  قاى –غليها ولذٍ ًازش ولم ،

                                                           
.أول سىرة انُساء -

9
  

.األونً  اَِتسىرة انُساء  - 10
  

12-11: لتحريما  - 11
  

.1: انًجادنت -
12

  

ص . خديجة النبيباب تزويج . كتاب مناقب األنصار. الجامع الصحيح": هـ 256أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل ت "  البخاري -13
726.  

 .59-58سىرة انُذم  اَِت     -14 -

 . 4/337( سُت انُبىَتدار ادُاء ال) يذًذ يذً انذٍَ عبذ انذًُذ : راجعه –نإلياو أبً داود سهًُاٌ بٍ األشعث انسبذسخاًَ : سٍُ  أبً داود    -15 -
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زٍ للػمشان الىاحب الػبء فهظ وغليها اإلاجخمؼ هطف اإلاشؤة ؤن هجذ ظبق ما غلى جإظِعا       غليها جفشع اإلاعئىلُت َو

ت غشوسة باغخباٍس الخػلم  مان ولقذ(  معلم مل غلى فٍشػت الػلم ؾلب) : وظلم غلُه هللا ضلى قاى فشد لهل صمتآل بشٍش
 حشذنًذ لً اليعاء باب الان ختى ٌعمى صاى ما بابا مسجذٍ في لشظىى ا لهً خطظ خُث الاظالم في الخػلُم ظبق لليعاء

 صوححن خلقىا ش يء مل ومً)  :وحل غض فقاى الضواج الاظالم ششع وقذ الخػلُم حلؤ مً مػه الجامػت والطالة الىبي لعماع
 سض ى غباط ابً وقاى ،(فجىس  ؤو عجض الا الىهاح مً ًمىؼ ال: )  غىه هللا سض ى غمش قىى  هجذ:  الازاس ومً  ( جزلشون لػلنم

 الاظالم ؤبؿل وقذ العىاء غلى واليعاء للشحاى غنها غجى ال غشوسة فالضواج(. ًتزوج ختى الىاظو وعو ًخم ال: )  غنهما هللا
 وغقذ واإلاهش والقبىى  الاًجاب غلى ًقىم الزي الؿٍشق الا ًبق ولم الاظالم قبل الضواج في منها بػؼ رلشها والتي الؿشو  ؤبشؼ

ا وغهذا غلُظا مُثاقا فجػله الضواج دفظ ،القلىب فحربـ خله ًخػزس قٍى عتهذف ، اإلاطالح ٍو  راث الطالحت ألاظشة اوشاء َو

 رلو في ان وسخمت مىدة بِىنم وحػل اليها لدعنىىا ؤصواحا اهفعنم مً لنم خلق ؤن آًاجه ومً:) حػالى قاى اإلاعخقشة الحُاة

 الضوج غلى فهي الدَاؤو وهفقت  –هفقتها اظخثىاء دون  الىفقت ؤغباء مً اإلاشؤة الاظالم اغفى وقذ َزا  (ًخفنشون لقىم آلًاث

 مً الضوححن بحن قشس  فاإلظالم   ( باإلاػشوف ولعىتهً سصقهً له اإلاىلىد وغلى: ) حػالى قىله في الىفقت وحىب زبذ وقذ ششغا
 اإلاامىحن ؤلمل) : الشٍشف الحذًث في وظلم لُه هللا ضلى هللا سظىى  قاى اإلاػاششة جدعً به ما اإلاخبادلت والىاحباث الحقىو 

 ما ،وغليها ماله الحق مً ،لها الشحل قعُمت الاظالم ًذي بحن فاإلاشؤة   (خلقا ليعائهم خُاسلم وخُاسلم ، خلقا َمؤخعً اًماها
 فُه اليعاء ساع الشحل بُذ َى الزي الؿالو وختى  (دسحت غليهً وللشحاى باإلاػشوف غليهً الزي مثل ولهً: )  حػالى قاى غلُه
 هفعهما مشاحػت مً للضوححن ًمنً وغؼ غلى وحػله هفعها الضوحُت للحُاة غالحا الاظالم حػله لقذ اإلاؿاف اخش واغبٍر

ذ ؤو بمػشوف فةمعاك مشجان الؿالو) : وحػالى ظبداهه قاى الشحعى الؿالو ففي ى   ( بةخعان حعٍش  فشضت ٌػؿى بزلو َو
ذ للضوححن  ٌػِشان الضوححن بترك ورلو الضوحُت غالقاثاى إلسحاع الفشضت اغؿاء مؼ فػالٍ ما لحراحػا  –ؤغطابهما فيها حعتًر

شة اإلاشاة جهىن  ان الاظالم سادؤ لقذ الػذة فترة ؤزىاء واخذ ظقف جدذ  اإلاحرار في ظىاء خقىقها لها خفظ مطىهه حَى

نهىن  باإلاػشوف ًإمشن  بػؼ ؤولُاء بػػهم واإلاامىاث واإلاامىىن )  حػالى قاى العُاظُت واإلاشاسلت ا   (اإلاىنش غً ٍو  هظش ؤمّن
ًّن  غلى اليعاء بلى ؤلاظالم ما اليعاء، في قذح َزا فلِغ ودًً، غقل هاقطاث ؤجه

ّن
هً ؤقىي؛ اليعاء غاؾفت ؤنّن  القطذ وبه  ألجّن

مً
ّن
دن ا الػقل غلى الػاؾفت ًُم قطان ؤمّن

ُم
ها فاإلاػجى الذًً ه ػفى ؤجّن

ُم
ػفى ال ؤشُاء مً ح ػفى ال فهى ؤبًذا الشحل منها ٌُم  الطالة، مً ٌُم

ْػفى وهى
ُم
ت، جشاثف في منها ح ػفى ال َىو شهٍش ػفى هي بِىما ، الطُام مً ٌُم

ُم
زا. الشهش في ؤًام غذة لزلو ح  هللا مً جقذًش َو

ا فيها، لىقظ ولِغ وؾبُػتها، إلاهمتها حػالى
ً
َحاِى : ) حػالى لقىله ِمْطَذاق ِطِبٌل  ِللِشّن

َ
ا ه ىا ِممَّل َعبُم

َ
د
ْ
َعاِء  ال

ّن
ِطِبٌل  َوِللِي

َ
ا ه َعْبَن  ِممَّل

َ
د
ْ
   .(ال

ًقا للمشؤة ظالمؤلا َسَظَم  لقذ ا ؾٍش
ً
الثم ؾبُػتها، مؼ ًخىافق وظؿ نها وٍُم  والابىت ألامُّ  هي اإلاشؤة ؤنّن  فُه  شوّن  ال فمما الجعمي جهٍى

ت والخالت وألاخذ ِػحن وهى والشخمت،  واإلاىدة العنً فهي مخلىو؛ ؤَمّن  الشحل خُاة في هي التي والضوحت ، والػمّن
ُم
 بداسة في اإلا

 فإجها جقذم مً اخشصجه مما فالشغم جهافذ العىحن ألاف مىز الىػالُت معحرتها خالى في -صالذ وال -اإلاشؤة ماهذ ولقذ. خُاجه

 ًطىس  البرحىاصي  الىظام في مثال لىزش ماسجً" فهزا دوهُت هظشة اإلاشؤة الى الىظش في اإلاجخمػاث واظخمشث الخلف الى حػىد داثما

                                                           
.49:انذارَاث   -

16
  

.21: سىرة اروو 
17

  

.233سىرة انبقزة   - 
18

  

 - .3/466: سٍُ انخزيذٌ  
19

  

.228:سىرة انبقزة  -
20

  

229: سىرة انبقزة  -
21

  

.71:سىرة انخىبت  -
22

 

32: سىرة انُساء   -
23
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 الاًام ؤخلو حاءث غشش الخاظؼ القشن  اؾاللت ومؼ ًذحها اشغاى وجدب والنخان الطىف حغضى  التي جهاؤ غلى اإلاثالُت اإلاشؤة

 الثىسة غطش وفى الضوج واظدبذاد الفشدًت الجزغت الذث قذ م1804 ظىت الىابلُىهُت القىاهحن مً فنثحر اإلاشؤة لقػُت
ا ماهذ القاظُت الػمل ششوؽ حاهب فةلى ضحاًاَا ؤولى اإلاشؤة ماهذ فقذ الطىاغُت  لخذَىس  وهدُجت حلالش مً اقل احَش

 وفى  خقىقها بػؼ غلى الحطىى  اإلاشؤة واظخؿاغذ اإلاجخمؼ إلضالح ًخؿؿىن  اإلافنٍشً بػؼ قام ، الطىاعي اإلاجخمؼ
 في الخدشسٍت آساثه غً غبر الزي الؿهؿاوي  سفاغت منهم الخجذًذ دغاة اؾلقها جتردد ضُداث ظهشث الششقُت اإلاجخمػاث

ض جخلُظ)  لخابه ا مشاؤ وحػلُمها باإلاشؤة الاَخمام بشثواع غبذٍ مدمذ الشُخ وجبػه( ًضبأس جلخُظ في الابٍش ٍش  للنهىع حَى
 مداوال حاءث لقذ      الذولي اليعاجي الاجداد مً فشغا اليعاثُت الحشلت حػل في شػشاوي  َذي العُذة هجحذ وقذ باإلاجخمؼ

ت الذًاهاث ساغتها التي خقىقه لىُل الاوعان حهاد زمشة الحذًثت الىغػُت القىاهحن وغاًت الاحخماغُىن  اإلاطلحىن  ث  العماٍو
ذ ما مشوس مً الشغم فػلى والدعلـ الاهاهُت بذوافؼ غنها ؤلاوعان وخاد  الػامت الجمػُت اغخماد غلى غاما وظخىن  زمان غً ًٍض

ذ ما حشهل التي اإلاشؤة فان م1948-12-10 في انالاوغ خقىو  إلغالن اإلاخدذة لألمم  صالذ ال اإلاػمىسة ظهان مً الىطف غً ًٍض
 والعذود الحىاثل وحهها في جقام ، القُمت  ظتمبخى القذس مىقىضت فهي  الاوعاهُت للنشامت َذس ومً اهتهاك مً حػاوى

ت الى ظبُل ججذ وال...  لػلما اٌعش الى مِعشا ظبُال ججذ ال ، مىػاَا ًىم الى مىلذَا ًىم مً والقُىد ش في الاخخُاس خٍش  جقٍش

ا  ،فهى بادسة والشإن الشؤي الظخقالى منها بذسث فان ، شإن لها ًنً ولم سؤي لها ًنً لم    الحُاة خػم وفى البِذ في مطحَر
 في ةؤاإلاش ان اإلاشؤة شئىن  في الاظالم خذثهاؤ التي الػىُفت الهضة سغم اإلااض ي لترالماث ساحؼ ورلو سخمت بغحر ًقمؼ الزي الخمشد
 ومل ، وسمىدا جشاخُا الُىم ضبذؤ جقذما باألمغ مان فما الاظالم لها قذمها التي اإلاثلى الامهاهُاث غً بػُذة الحاغش الىقذ

زا اهاهُت ضبذؤ مشغىب قبل مً ظالمؤلا في مان ما  فشِئا شِئا خزثؤ اإلاشؤة ان الى ًشحؼ والحاغش اإلااض ي بحن الخباغذ َو

.  ظالمؤلا ومىهج الاظالمُت الخػالُم سوح جترك

زا الشقاء لحزوى ، ظالمؤلا الى الػىدة مً غشوسي  ظبق ما غلى جإظِعا        لِغ) : وحػالى ظبداهه قاى فقذ بالخمجي لِغ َو
 اغملً هىاؤ فدعبىا مخالف جُاس هدششؤ ارا مااخزًً فلعىا( به ًجض ظىءا ٌػمل مً النخاب اَل ؤماوي وال ، بإماهُنم
ش في وظىػمل  ، وحهذم ًخشب جذفقه في رلو بػذ الخُاس ظخمشؤ وارا ، حهذ مً وظػىا في ما بهل ألاخؿاء وجبحن ، الارَان جىٍى

 غزابا مػزبهم ؤو مهلنهم هللا قىما حػظىن  لم منهم ؤمت قالذ وارا) :وحل غض هللا قىى  غلُىا ًطذو ان اهطاف في فُنفُىا
 ال الخُاس َزا ان للىاط ؤبذ ولئن والباؾل الحق بحن بالخفشقت قمىا هىاؤ خعبىا   (ًشحػىن  َمولػل سبنم الى مػزسة قالىا شذًذا
 مً ضخم حِش للحق ؤضبذ قذ ههؤ الىاضح مً ولنً واإلاػىىي  اإلاادي الغشبُت الحػاسة ظلؿان جدذ لىقىغىا ًقافهب ًمنً

قهم في وظُمػىن  الحق لخبُان هللا غاَذن الشاباث  آمىىا ؤن ًمانلإل ًىادي مىادًا ظمػىا اهىا سبىا) : يحػاى قىله ًشددون  ؾٍش
 لخابهم هطىص ألاخباس ًدشف ان العجب مً لِغف   (ألابشاس مؼ وجىفىا ظِئاجىا غىا ولفش رهىبىا لىا فاغفش سبىا ، فأمىا بشبنم

با لِغ َزا مل ؤلاهجُل بخدٍشف اإلاسحُحن الذًً سحاى رلو في ًدبػهم ان او الخىساة  رلو في وألاضػب الغٍشب هماؤ غٍش
فهم لِغ اإلاعلمحن  غلى للمشؤة هظشث اإلاػاضشة والشُىغُت  الشؤظمالُت ان اإلاػاضشة للحُاة بخقلُذَم ولنً هللا لخاب بخدٍش

ا مامشؤة اليها جىظش ولم مىخجت غاملت جهاؤ  الاظشة جذمحر شجاغت بهل ،خاولذ البلشفُت الثىسة"  بإن ٌػترف( جشوحعهى)  َى َو
 ؤن ٌعخؿُؼ ال الصحُذ مػىاٍ في الاظالم ماؤ بالفشل، باءث قذ اإلاداولت َزٍ ان ًقىى  و.... غامت بماظعاث جبذالهاواط

                                                           
54و،ص1999انفكز انعزبٍ ،سايُت دسٍ انساعاحٍ ، عهى اجخًاع انًزأة ،يصز ، دار    -

24
  

.199ص و،1966، دهب ، َشز وحىسَع انًكخبت انعزبُت ،2يصطفً انسباعٍ ، ايزأة بٍُ انفقه وانقاَىٌ ،ط
25

  

.164سىرة االعزاف 
26

  

 .193سىرة ال عًزاٌ
27
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 غحرن ان غلحن اإلاىؿلق َزا مً.  وصمان مهان مل في الشػىب به حػمل ومنهاج ششع هه ال اإلاػاضشة اإلاذهُت حششب مً ٌعخفُذ

:  يثآلا ؾٍشق غً ورلو إلاػاضشا اإلاجخمؼ لخالثم اإلاهتزة والقُم اإلافاَُم

 الخقالُذ خالى مً وال ، اإلاىسوزت الػشبُت الخقالُذ خالى مً هطىضه هفعش ؤن ًجىص  فال غاإلاُت سظالت ؤلاظالم ان ادساك –1
 الىاط هللا فؿش التي الاوعاهُت الفؿشة وغً اإلاعخقُم الطشاؽ غً اهدشاف ألامٍشً لال الن ، الغشبُت اإلاجخمػاث في العاثذة

. ليهاع

اظت مً مجخمؼ لهل والبذ النبحر اإلاجخمؼ مىه ًخهىن  والزي الطغحر اإلاجخمؼ رلو الاظشة ًهىهان والشحل اإلاشؤة -2  وظلؿت ٍس
دعم اليها ًشحؼ  ؤخذ الى العلؿت َزٍ حعىذ ؤن الى بداحت فاألظشة والشغباث آلاساء وجطادم للفىض ى حػشع والا بها ٍو

زا باألهفاو مهلف هه ال لزلو الضوححن ؤولى والشحل ؤغػائها  وجقبل ، ألاغباء جدمل غلى ألاقىي  َى ار الؿبُػت خنم َى َو

. له بالخقذًم ألاحذس َى ش يء غلى وألاقىي  الخبػاث

 له مان ، اإلاجخمؼ في الىعى َزا ظاد فارا بػؼ غلى بػػهم به هللا فػل وما منهما مل ؾبُػت الى واليعاء الشحاى الخفاث -3
 وان ، الفاظذة ألاوغاع مً لثحر ًطلح نؤ و ، اإلاػقذة اإلاشنالث مً لثحر ًدل بان حذًشا ومان حىاهبه مً لثحر في اًداء

. وفؿشجه ؾبُػخه البششي  للمجخمؼ ًدفظ

 بمػجى ألافػلُت مػىاٍ لِغ بػؼ غلى الىاخذ الجعم حضاءؤ بػؼ وجفػُل واخذا شِئا ًهىهان الضواج في والشحل اإلاشؤة -4
 ال التي الخاضت وظُفخه حضء ولهل حضاءؤ له مل مثال وعانؤلا فجعم بص يء الاخخطاص فػل مػىاٍ ولنً ، وؤغلى ؤغض ؤهه

.    منهما مل اظتراح والشحل سؤةالم رلو غشف ما فارا خشآلا غً حضء فيها غىه ٌغجى

 ماؤ حػذ لم اإلاشؤة حػل مما باإلاخغحراث ملئ فُه وػِش الزي الػطش وان حغحر َىاك ان جخغحر ال التي الثابخت الحقُقت ان بما -5
بي والػلم ، والؿب ، الخػلُم في حشاسك فهي  –ؤخشي  ؤمىس  غليها فشغذ وبهما بىائهاؤ لتربى حػِش فدعب  لزلو وهى الخجٍش

. الحُاة شئىن  مً شإن مل في سؤًه ًقىى  ؤن البذ اإلاجخمؼ في فشد

حن خؿحن في ٌعحران مخالصمان جىؤمان فهما والىاحب الحق بحن الخفٍشق غشوسة -6  الشحل مً مل غشف وارا ًخلقُان ال مخىاٍص
. خشآلا غلى ؤخذَما ًؿغى فال خقىقهما واإلاشؤة

 قُادة في وظُفتها لخادي الحُاة الى اإلاشؤة لخخشج الحالُت والظشوف الاوغاع ظل في خهامهاؤ وجؿبُق الىطىص فهم غشوسة -7
ت لها و الاحخماغُت الحُاة .  آسائها ابذاء في الحٍش

جب َزا : غلى حشمل اإلاشؤة قػُت مؼ الخػامل في خاضت اظتراجُجُت جشاع ؤن ٍو

ا بما للشباب الخػلُم بشامج غً قلُال ًخخلف للفخُاث الخػلُم بشامج وحػل حػلُمها غشوسة -1  في لحُاتها حهُئَى

 .اإلاعخقبل

 . ظالمؤلا ًاَاؤ مىدها التي خقىقها بهافت اإلاشؤة جخمخؼ ان غلى الترلحز غشوسة -2

 رلو ًخم ان غلى اإلاجخمؼ غً والذفاع جىمُت في واًاَا ًدىاظب بما حعاَمى اإلاجخمؼ وهطف لإم بإغذادَا هاًتالؼ -3

 .ظالمُتؤلا ألاخالو خذود في
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 مىه وؤضلح الشحل مً قذسؤ فاإلاشؤة وألاخالقي الاحخماعي باإلضالح والقُام الاحخماغُت سظالتها ألداء جهيء نؤ ًجب -4

 . الػمل بهزا للقُام

ً ضالحت امشؤة منها ًجػل ،بما الجيغ ؤدب مً الخؿحر الؿىفان ًقافب ومداولت الخبرج مىؼ ًجب -5  الاظشة لخهٍى

 .والاوالد البِذ شئىن  غلى وألاششاف

 

 املراجع

م القشان -1  . النٍش

 .ةاإلاقذط النخب -2
 .الحذًث لخب -3

ت اإلاؿبػت ، مطش الػطىس، شتى في  ،اإلاشؤة الخؿُب بًؤ -4   .م1979، اإلاطٍش

خ ،بذون   الفخذ داس بحروث، ، واإلاجخمؼ البِذ بحن اإلاشؤة ، الخىلى البهي -5  . جاٍس
ػت بحن ،اإلاشؤة بظماغُل العُذ العُذ -6  .م1984، والخىصَؼ لليشش الػامت اليشإة ، لُبُا ، ؾشابلغ والقاهىن، الشَش

ذ, الىغػُت والقىاهحن الاظالم بحن اإلاشؤة ،مهاهت البهيعاوي  ظالم -7  .م1986، مالقل داس ، الهٍى
  .م1999، الػشبي الفنش داس ، ،مطش اإلاشؤة احخماع غلم ، العاغاحي خعً ظامُت -8

 .م1966،الػشبُت اإلانخبت وجىصَؼ وشش ، خلب ،2،ؽ والقاهىن  الفقه بحن سؤةلما ، العباعي مطؿفى -9
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