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 امللخص

ُشغل موضوع المرأة وحقوقها العديد من الناس وخصوصًا أن له نقاشات مطولة في أغلب جلساتهم، وذلك ألنها عنصٌر أساسي في  
  استقرار نظام الحياة في أي مجتمع بشري ولكونها جزء من مفتاح التقدم، واإلصالح في األمم واألوطان؛ ولعل ما يطيل النقاشات بين الناس

هميته ودورها وحول حقوقها وواجبتها، وموقعها من الرجل والعكس ففي هذا البحث سنتطرق لجزئيه معينه متعلقة بحقوق حول موقع المرأة وأ 
 تطبيقية. ,المرأة, اإلسالم, نماذج ,حقوق  الكلمات المفتاحية:المرأة في اإلسالم.

Summary 

The issue of women and their rights has occupied many people, especially since it has lengthy 

discussions in most of their sessions, because it is an essential element in the stability of the life system in 

any human society and because it is part of the key to progress and reform in nations and nations. Perhaps 

what prolongs the discussions among people about the position of women, its importance and role, and about 

her rights and duties, and her position from men and vice versa. In this research, we will address a specific 

part related to the rights of women in Islam.Keywords: Rights, Women, Islam, Models, Practical . 

 -مشكلة البحث واهميه: -
طالما ُشغل موضوع المرأة وحقوقها العديد من الناس وخصصوا له نقاشات مطولة في أغلب جلساتهم، وذلك ألن المرأة عنصٌر أساسي في  

مفتاح التقدم، واإلصالح الرئيسي في األمم واألوطان.ولعل ما يطيل    استقرار نظام الحياة في أي مجتمع بشري )كبر أو صغر( وألنها جزء من
ا  النقاشات بين الناس حول موقع المرأة وأهميته ودورها وحول حقوقها وواجبتها، وموقعها من الرجل والعكس، هو أن التشطرات قد كثرت في هذ

المجت المواقف مما حمل  الثقافة، وتعددت اآلراء وتنوعت  أبواب  أفتراقًا وشقاقًا حول أغلب األبحاث  الباب من  ثقافية ولدت  معات موروثات 
ع المرتبطة بالمرأة.وأن موضوع بحثي هذا عن حقوق المرأة فهي ليست تطورات زمنية او ثورات إنسانية او اعراف  متجددة... ومع ذلك فلم تسم

.....هل كانت األجيال السابقة أقل اهتمامًا بالمرأة وحقوقها، أم هل    من ينتقد هذه الحقوق او شيئًا منها باسم المرأة والدفاع عنها فما السبب؟!
األمر كانت أقل تنبهًا إلى ما يراه كاتبون وباحثون اليوم من أن اإلسالم لم ينصف المرأة فيما قدر لها من حقوق وإلزامها من واجبات؟ليس في 

وال خلقهم اليوم أكثر ضعفًا في فهم الشريعة اإلسالمية واالنتباه إلى نقائضها إن  هذا وال ذاك فال السابقون كانوا أقل غيره على المرأة وحقوقها  
كان فيها من نقص أو ثغرات، ومعاذ هللا ان يكون فيها شيء من هذا أو ذاك.أنما السبب أن الغرب لم يكن مضى في وضع يمكنه من الكيد  

ل على جمع شمله فلما أتيح له ان ينهض من كبوته ويفيق من تخلفه، رأى  لإلسالم اذ كان مشغواًل بإصالح شأنه التخلص من مشكالته والعم
في اإلسالم والمسلمين الخطر المهدد لنهضته، ورأى في الذخر الذي متعهم هللا به في بالدهم توضع كل همة في السعي إلى اختراق وتقويض 

م أال وهو اإلسالم بما فيه من عقائد علمية راسخة عن الكون  أقوى وأهم حصن يقي المسلمين أعاديه, أي سوء قد يطوق بهم أو يتسرب إليه
 .(1)واألنسان والحياة، وأحكام السلوكية تمتعهم بحضارة إنسانية باذخة

 -أسباب اختيار موضوع البحث: -
 بيان موقف الشريعة تجاه موضوع حقوق المرأة.  .1
 ابتغاء األجر والثواب في الدنيا واألخرة.  .2
 هذا الموضوع لالرتقاء بمكانة المرأة في المجتمع.زيادة االهتمام في  .3

 : متهيداملبحث األول
َولََقْد  وجل ان الكرامة التي يقدرها اإلسالم للمرأة جزء ال يتجزأ من الكرامة التي قررها واعلن عنها لبني األنسان أجمع وذلك عندما قال هللا عز  

ي  ْمَنا بَِني آَدَم وَََحَلَْناُهْم ِفي الَْبَ يًل   َكرَّ ْن َخلَْقَنا َتْفضي ٰ َكثيرٍي َميمَّ لَْناُهْم لََعَ َييَباتي َوفَضَّ (.ثم أن اإلسالم اكد هذه 70)اإلسراء:  َواْْلَْحري َوَرزَْقَناُهم َميَن الطَّ
مل الصالح وجعل فيها الكرامة القائمة على من اإلنسانية المجردة والشاملة لكل من الرجل والمرأة على السواء، عندما حصنها بعض التقوى والع

وجل   قال هللا عز  عندما  وذلك  عند هللا  والمكانة  العلو  في  الناس  تفاوت  ميزات  غيرهما  نََثٰ دون 
ُ
َوأ َذَكٍر  َمين  َخلَْقَناُكم  إينَّا  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ يَا 

ََعاَرفُواۚ  يَل ِلي تَْقاُكمْ   وََجَعلَْناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائ
َ
ي أ ْكَرَمُكْم عينَد اَّللَّ

َ
(.فقد ثبت بداللة واضحة وصريحة تنطق بها كل من هاتين 13)الحجرات:  إينَّ أ

في كتاب هللا عز وجل ، دون ان يكون للذكورة واألنوثة أي مدخل في زيادة هنا التكريم أو   –اآليتين ان األنسان مكرم بطبيعة الذكر واألنثى  
 نقصانه .
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 األول : مفهوم احلقوقاملطلب 
الحقوق جمع مفردها حق, والحق لغة: أي وجب، من حق الشيء، يحق بالكسر معناها وجب ولزم، حققت الشيء، أي وجبته، وتحقق عنه  

.الحق اصطالحًا: ما ثبت  (2) الخبر أي صح؛ وحقق قوله وظنه تحقيقًا أي صدقة وكالم المحقق أي رصين، والحق أيضًا اليقين بعد الشك
إقرار الشارع ، وأضفى عليه الحماية؛ ومصدر تقرير الحق هو الشرع ، أي: ما جاء في نصوص القرآن ، وما جاءت به السنة ، أو انعقد  ب

 .(3) عليه اإلجماع؛ لهذا ال بد من استعمال الحق وفقًا للشرع ، فال ابتداع في دين هللا
 املطلب الثاني: مفهوم املرأة

اصطالحًا: هي أنثى اإلنسان البالغة، عادة ما تكون كلمة " امرأة" مخصصة لألنثى البالغة .(4)تأنيث الَمْرء، وُيقاُل: َمَرة بال ألفالمرأة لغة  
بينما تطلق كلمة "فتاة" او " بنت" على اإلناث األطفال غير البالغات، وفي بعض األحيان يستخدم مصطلح المرأة لتحديد هوية األنثى بغض 

 . (5) عن عمرها كما هو الحل في عبارات مثل "حقوق المرأة"النظر 
 املطلب الثالث: مفهوم اإلسالم 

ومن اسلم ما يكون قد يكون قد اذعن وخضع هلل تعالى، خضوعًا    (7)ويدخل فيه معنى الخضوع واالنقياد  (6)اإلسالم لغة: على أنه االستسالم
م بهذا المعنى في القران الكريم عندما امتدح هللا تعالى، نبيه الكريم إبراهيم عليه السالم حيث تامًا بكل أوامره ونواهيه ، وقد ورد لفظ اإلسال

يَرَبي الَْعالَمييَ ان يذبح أبنه فكان جوابه في اآلية الكريمة  –عز وجل  –طلب منه   ْسلَْمُت ل
َ
ْسليْم قَاَل أ

َ
إيذْ قَاَل ََلُ َربُُّه أ

(, أي أنه أستسلم 131)البقرة:    
 –   لرب العالمين ولم يخالفه وكما ان الخضوع العبد هلل تعالى يعني انه محسن عند خالقه .اإلسالم اصطالحًا: هو استسالم العبد هللا تعالى

، وأداء الفروض، واأليمان أعمُّ من  وتوحيده والخضوع ألوامره واالبتعاد عن الشرك وأهله ، وعرفه العديد من العلماء بأنه : النطق بالشهادتين  
م اإلسالم : ألن األيمان يدخل فيه التصديق القلبي باإلضافة إلى أعمال الجوارح ، كما عرفه بعض العلماء اإلسالم على انه أظهار االستسال

 .(8)واالتباع لكل ما جاء في شريعة النبي محمد )صلى هللا عليه وآله وسلم(
 حقوق املرأة يف اجملتمعاتاملبحث الثاني: حملة عن 
 املطلب األول: نبذة تارخيية عن حقوق املرأة يف احلضارات القدمية

  عبر القرون الطويلة، وفي الحضارات والمجتمعات القديمة، أختلف الناس في تحديد قيمة المرأة، وفي تقدير مكانتها االجتماعية ففي األمة
الواحدة والمجتمع الواحد كانت مكانة امرأة تختلف من عصر لعصر ومن وقت ألخر، فطورًا كان يحسنون إليها ويعلون من قدرها ، وطورًا 

ليها ويضطهدونها، لكنها كانت ممتهنة في أغلب األماكن وأغلب األحيان.فالقوانين الخاصة بالمرأة كانت تتسم في أغلب األحيان بعدم يسيئون إ
رافدين  االعتدال، نتيجة لضعفها الجسماني الذي كان يستغله أكثرهم حين يتنكر لحقوقها الطبيعية والمدنية واألدمية.إذ كانت المرأة في بالد ال

ع زوجها من دوان استقالل في اإلدارة او العمل فيما تنص عليه شريعة حمورابي ، وهو أبرز تشريع ظهر في تلك البالد ، وكانت الزوجة  تتب
ان لم تطع زوجها في شيء من أمور معاشرة او استغلت بشيء من الفعل ، كان للزوج ان يخرجها من بيته او يتزوج عليها ، ويعاملها معاملة 

لك اليمين، وتفقد بذلك حريتها ، ثم أنها لو أخطأت في تدبير البيت بإسراف او تبذير كان له ان يرفع أمرها الى القاضي، ثم يغرقها الجارية م
.أما المرأة في الحضارة المصرية في العصور القديمة كانت أسعد حااًل واهنًا بااًل وأعلى شأنًا من (9)في الماء بعد اثبات الجرم وقبل القضاء

الملك وحكمتها في االفراد  ب المرأة مكانة مرموقة وحولتها  المصرية  الحضارة  القديمة جميعًا  فقد خصت  نات جنسها في األمم والحضارات 
ها والجماعات، فسطرت القوانين ، وسيرت الشؤون السياسية ، وحفظ المجتمع المصري للمرأة الود ، ونصب لها التماثيل المختلفة تعظيمًا لشأن

فًا بمقدرتها ونفوذها وكيدها.ودامت للمرأة المصرية هذه الحقوق على أيام الدول المستقرة بشرائعها وكانت تضطرب مع اضطراب أحوال  واعترا
تي  المكانة الالدولة وتعود بعودة االستقرار لها،  ومع هذه المكانة التي أحتلتها المرأة إال ان الرجل مقدم على المرأة في نظام الوراثة، ومع تلك 

في   نالتها المرأة المصرية إال ان قوانينهم كانت تفرض عليها فروضًا قاسية منها : تحريم مالمسة النساء في حيضهن ولم يكتفوا بحبس المرأة 
منزل أو دار بل في محل مخصوص يسمونه صريري ، وعرف المصريون النسب إلى األم بداًل من النسب الى األب ، اذ كانت االم في األسرة  

ية القدر. على أن النسب الى األب كان هو الشائع ولعل هذا من تأثير األمومة األولى التي وجدت أثارها إلى عهد اإلمبراطورية السفلى  عال
ن وفي نقوش ذلك العهد ترى الجدة من جهة األم ستقدم في مسيرها على جميع أفراد األسرة ، كما ان القانون الجنائي كان صارمًا معها إذ كا

.أما المرأة في المجتمع الفارسي  (10) ) جريمة كبرى( تستحق عليها الموت ، بل إنه كان يحكم عليها بالموت بمجرد الشك في طهارتها   الزنا
وهذا  فكانت نظرتهم لها سيئة جدًا وظهر أحد العلماء في فارس وكان متشائمًا من المال والنساء ودعي إلى التقليل من المال واالتصال الجنسي  
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وأخذ طريقًا عكسيًا فأباح النساء   األمر أدى إلى الضعف واالنهيار في الدولة فساءت فأمرته فُقتل هو وأنصاره ثم ظهر بعد ذلك عالمًا آخر
في مباغضة وأنقسام بسبب  الناس  أدنى وأصبح  أو  قاب قوسين  الدولة  انهيار  القيم واألخالق وأصبح  الفوضى ودمرت  ثم عمت  واألموال 

ى ان تظالموا وتفرقوا فلم  االختصاص في األموال والنساء ، والتزوج باجمل النساء وأمتالكهن بأملك اليمين وهذا يثير احقاد الناس مما ادى ال
.وعند استعراض  (11)يلبثوا حتى صار ال يعرف الرجل من ولده وال المولود أباه فأنهار المجتمع بسبب الفوضى ولعدم تترتب الحقوق والواجبات فيه

من  باليسر  تحظى  كانت  الصينية  فالمرأة  ألخر،  وقت  من  متغيرة  متقلبة  نجدها  الصينية  الحضارة  في  المرأة  أيام    أحوال  قبل  كأم  االحترام 
ن كونفوشيوس الشتهار الصين قديمًا بتوتير األسرة وحياة البيت على العموم.والسبب إن كانت محور األسرة النها مصدر وجودها وسلطانها وكا

انا مطلقًا في جميع  الناس في أول عهودهم يعرفون بأمهاتهم وال يعرفون بأبآهم، فلما ان حل عهد كونفوشيوس كاد سلطان األب ان يكون سلط
.حتى ان عادة قتل النبات كانت موجودة عندهم فإذا ولد لألسرة بنات أكثر (12)األمور ، فكان في وسعه أن يبيع زوجته وأبناءه ليكونوا عبيداً 

ن ان يشعر أفراد  من حاجتها وصادفت األسرة الصعاب في إعالتهن تركتهن في الحقول ليقظى عليهن صقيع الليل أو الحيوانات الضارية ، دو 
األسرة بشيء من وخز الضمير .أما اذا تزوجت أنتقلت الى بيت زوجها وسميت بأسمه ووجب عليها أن تخدم والديه وتبذل الجهد في ضعفها 

زوجها, وأذا  مثل ما كانت تبذل الجهد في خدمة والديها تمامًا وكانت المرأة المتزوجة تسمى )فو( ومعناها )الخضوع( داللة على الخصوم التام ل 
.أما المرأة في الحضارة الهندية (13)مات الزوج كان على أرملته ان ال تتزوج بعده، وكان يطلب أليها في بداية األمر ان تحرق نفسها تكريمًا له

في حالة من األحوال   لم تكن تعرف للمرأة حقًا مستقاًل عن حق أبيها او زوجها او ولدها في حالة وفاة االب او الزوج ، ولم تستقل بامر نفسها
واشد من نكران حقها في المعامالت المعيشة نكران حقها في الحياة المستقلة من حياة الزوج، وان تحرق معه على موقد واحد اذا مات، وقد  

ائر الدينية،  دامت هذه العادة العتيقة من أبعد عصور الحضارة البرهمية إلى القرن السابع عشر، وبطلت بعد ذلك على كره من أصحاب العش
.أما المرأة في الحضارة اليونانية كان وضعها االجتماعي سيئًا  (14) وينبغي ان تخدم سيدها )زوجها( كما لو كان إلها واذا نادته قالت له يا موالي 

ا كان يبلغه الفكر  وكان مقامها دون الرجل بمراحل حتى أن شعراء اليونان كانوا يصيحون المرأة بعبارات ساخرة وكلمات الذعة على الرغم م
منزل ورغم  اليوناني من ازدهار و تقدم لكنهم عاملوا المرأة معاملة قاسية فالمرأة عند اليونان ليست إال بطنًا يدفع النسل أو حفيظة على شؤون ال

المرأة اليونانية سليبة الحق  تقدم العلم في اليونان إال ان البنت كانت محرومة منه.فالمرأة في نظر اليونان مخلوق ناقص، ونستنج من ذلك ان 
 . (15)ومهضومة الجانب وتتزوج دون رضائها وتحرم من التعليم وتعيش تحت سيطرة الرجل مسلوبة اإلرادة

 املطلب الثاني: حقوق املرأة عند اليهود والنصارى
ألكل من الشجرة وأدى ذلك لخروج أدم)عليه  اليهود يعتبرون المرأة لعنة ألنها أغوت أدم)عليه السالم( با  -:حقوق المرأة عند اليهودأواًل:  

 السالم( وذريته من الجنة وذلك كما ورد في النصوص التي بين أيديهم، أن الشريعة اليهودية تجرد المرأة من معظم حقوقها في مختلف مراحل
زل المرأة في شريعة اليهود منزلة الرقيق  حياتها وتجعلها تحت وصاية أبيها قبل الزواج وتحت وصاية زوجها بعد الزواج وفي كلتا الحالتين تتن

ومن حق حتى أنها تبيح لألب المعسر ان يبيع أبنته بيع الرقيق، فالمرأة اليهودية كانت تسبى وتباع وتورث على كيفية المتاع وسائرة الحيوانات  
.ولم تكتِف القوانين اليهودية بذلك بل حطت  (16)األب ان يؤجر بناته ومن حقه ان يبيعهم أيضًا وان يقتلهم اذا شاء دون ان يخاف من عقاب

ن  من شأن المرأة وحذرت منها واعتبرتها خطيئة وعندما نتأمل في حال المرأة في المجتمع اليهودي نجدها ال تختلف عن المجتمعات البدائية ال
 )عقد الزواج(. المهر كان يدفع ألبيها أو ألخيها على أنه ثمن شرائها فعقد الزواج عندهم )هو عقد سيادة( ال 

 -:حقوق المرأة عند النصارى ثانيًا: 
بل  أما مكانة المرأة عند النصارى فهؤالء بالغوا وتطرفوا في شأن المرأة فمن تعاليم الكنيسة أن المرأة مدخل الشيطان إلى نفس اإلنسان ،  

م( لم تكن الكنيسة تعترف بإنسانية المرأة ويرون أنها تقرب إلى النار    586عندهم أن الشيطان مولع بالظهور في شكل األنثى وحتى سنة)
ويفضلون العزوبة على النكاح.ومن النصوص التي توضح مكانة المرأة في عصر آباء الكنيسة قولهم: "حتى لو تم منح المرأة إمكانية    والشر 

لس( الكهانة، لكنه ال يسمح لها التحدث بين الجموع. عندما تحدثت النبية مريم، كانت تقود جوقة )كوَرس( من النساء ... لذلك )وكما يقول بو 
 .(17)للمرأة أن ُتعلم وال تتسلط على الرجل" "لست آذن

لمرأة والشك أن ما ُذكر في التوراة أو األناجيل عن المرأة مما حرفه اليهود والنصارى ليس هو ما نزل من عند هللا فدين هللا واحد كرم فيه ا
 .(18)ووضعها في المكان الالئق بها في كل عصر

 ل اإلسالماملطلب الثالث: حقوق املرأة عند العرب قب
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في طبقة األشراف والسادة واألغنياء، كانت محترمة، مصونة تتمتع بكل الحقوق، ُتسل دونها السيوف، وتراق فداء لكرامتها الدماء  المرأة  
األموال، وشاركت في التجارات إذ كانت من ذوات المال، وكانت تشتغل بالتجارة، ولها قوافل تجارية    وكانت لها ذمتها المالية المستقلة فأمتلكت

أما المرأة في األوساط العامية أو .تجارتها، وتعهد بها ألهل الثقة والكفاءة واألمانة  ىتخرج سنويا إلى بالد الشام، وكانت تشرف بنفسها عل
رعاية األوالد، وإعداد  من  البيت،  عديده داخل  ا من أبناء الطبقة الراقية، إذ وقع على عاتقهن مسؤولية  من مثيالته  ًً البدوية، فكانت أقل حظا

الطعام، وسقى الماء، وجلبه من األبار والعيون، وحلب الحيوانات، وغزل الصوف، وصناعة المالبس لها وألوالدها، وصناعه الخيام والبسط،  
،فمنهن من احترفت حرفه الرضاعة،   بعض النساء تشارك زوجها في كسب العيش والسعي للرزق ذلك كانت    وجمع الحطب للوقود، وفضالً 

ومنهن من عمل بالكهانة والعرافة والتنجيم، وقد أوردت المصادر  . أبناء األغنياء في الحضر مقابل جعل يأخذونه من والد الصبي  إرضاعخاصه  
انوا يلجأون إليهم لمعرفة المجهول، أو قراءة الطالع أو للتعرف على إرادة ومشيئة التاريخية جانبا من أخبارهن، خاصة وأن معظم العرب ك

شعور الجاهليين من العرب عند  ل  القرآني  ريصو أما الت.(19)األلهة بزعمهم، السيما من أضافت إلى عملها السابق سدانة معبد أو خدمة صنم
يم  ِإَوَذا وتعالى: سبحانه يقول إذ مولد األنثى  نََْث َظلَّ وَْجُهُه ُمْسَوداً وَُهَو َكظي

ُ
ياأل َحُدُهْم ب

َ
َ أ ُكُه لََعَ   58بَُّشي ُيْمسي

َ
يهي أ َ ب َيَتَواَرى ميَن الَقوْمي ميْن ُسوءي َما بَُّشي

ال َساَء َما ََيُْكُمونَ 
َ
ابي أ َ ُه ِفي الُّتُّ ْم يَُدسُّ

َ
خشية   وهن على قيد الحياة  هنيدفنو و   بناتهمن  وذكر عنهم القرآن أنهم كانوا يئدو (59-58)النحل :    ُهوٍن أ

 من الحقوق الموروثة حتى إن الرجل منهم لينكح زوجة أبيه ويحجر عليها فال تتزوج .  نمعهم ، وذكر أنهم كانوا يرونه نْطَعمَ يالعار أو أن 
ًا بحق من حقوقها ولكن لحبه لها كما  ، فليس ذلك اعترافوعند الشعوب القديمة  وإن حصل شيء من التكريم لبعض النساء عند البعض منهم

 .(20) يحب المرء فرسه أو أي شيء آخر من ممتلكاته
 قوق املرأة يف اإلسالماملبحث الثالث: مناذج تطبيقية حل

 تأصيل حقوق املرأة يف نصوص القران والسنةاملطلب األول: 
َدةٍ وََخلََق مينَْها َزوَْجَها َوبَثَّ يَا قال تعالى:في نصوص القرآن: تأصيل حقوق المرأة  أواًل: يي َخلََقُكم َمين نَّْفٍس َواحي َها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم اَّلَّ يُّ

َ
أ

َعلَيْكُ  ََكَن   َ اَّللَّ إينَّ  رَْحاَم 
َ
َواأْل يهي  ب تََساَءلُوَن  يي  اَّلَّ  َ اَّللَّ َواتَُّقوا  يَساًء  َون َكثيرًيا  ريَجااًل  َرقييًبا مينُْهَما  ََييلُّ يَا  (.قال تعالى  1)النساء:  ْم  اَل  آَمُنوا  ييَن  اَّلَّ َها  يُّ

َ
أ

يَساَء َكرًْها    ن تَريثُوا النَ
َ
يَنٍةۚ  لَُكْم أ َبيَ َشٍة مُّ يَفاحي يَي ب ت

ْ
ن يَأ

َ
يَبْعضي َما آتَيُْتُموُهنَّ إيالَّ أ َْذَهُبوا ب يالَْمْعُروفي  فَإين  َواَل َتْعُضلُوُهنَّ ِلي وُهنَّ ب ُ َكريْهُتُموُهنَّ َفَعََسٰ  وَََعِشي

ا َكثيرًيا  ُ فييهي َخرْيً ن تَْكرَُهوا َشيْئًا َويَْجَعَل اَّللَّ
َ
(.جاء في تفسير هذه اآلية اذا مات الرجل كان أولياؤه حق بامرأته أن شاء بعضهم 19)النساء:  أ

َاُء  .قال تعالى:(21)يةتزوجها وأن شاءوا زوجوها وأن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه اآل ْوِلي
َ
َوالُْمْؤميُنوَن َوالُْمْؤميَناُت َبْعُضُهْم أ

وَ   َبْعٍضۚ   َ اَّللَّ يُعوَن  َويُطي ََكةَ  الزَّ َويُْؤتُوَن  َلةَ  الصَّ َويُقييُموَن  الُْمنَكري  َعني  َويَنَْهْوَن  يالَْمْعُروفي  ب ُمُروَن 
ْ
ۚ يَأ ُ   رَُسوََلُ اَّللَّ َسرَيََْحُُهُم  يَك  وَلٰئ

ُ
َعزييز      أ  َ اَّللَّ إينَّ 

َها  .قال تعالى  (22)(.نستنتج من هذه اآلية أن هللا عز وجل يرحمهم في األخرى سواٍء بسواء ال فرق بين امرأة ورجل71)التوبة:  َحكييم   يُّ
َ
يَا أ

ََعاَرفُواۚ  يَل ِلي نََثٰ وََجَعلَْناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائ
ُ
تَْقاُكمْ   انلَّاُس إينَّا َخلَْقَناُكم َمين َذَكٍر َوأ

َ
ي أ ْكَرَمُكْم عينَد اَّللَّ

َ
يتبين في هذه اآلية (,  13)الحجرات:  إينَّ أ

كم أي ان التقوى هي الميزان عند هللا تعالى ال المال وال النساء فالتقوى معناها ان المقصود بـ )ذكر وأنثى( أدم وحواء فان أكرمكم عند هللا أتقا
ُ  قال تعالى  (23) مراعاة حدود هللا تعالى أمرًا ونهيًا وأنصاف في أمرك وتتره عما نهاك فال فرق بين ذكر وأنثى إال بالعمل الصالح يُكُم اَّللَّ يُوصي

ْواَلديُكْم   
َ
أ حَ   ِفي  ميثُْل  َكري  يذلَّ ي ل انلَ فَلََها  َدةً  َواحي ََكنَْت  ِإَون  تََرَك   َما  ثُلَُثا  فَلَُهنَّ  اثْنََتْيي  فَْوَق  يَساًء  ن ُكنَّ  فَإين  نثََيْيي  

ُ
اأْل َمينُْهَما َظي  ٍد  َواحي ي 

ليُكَ بََويْهي 
َ

َوألي ْصُف  
 ۚ َوََل  ََكَن ََلُ  ا تََرَك إين  ُدُس ميمَّ َووَ   السُّ َوََل    ُ َّْم يَُكن َلَّ  فَإين ل

َ
يَها أ يٍَّة يُوِصي ب َوصي ُدُس  مين َبْعدي  السُّ َميهي 

ُ
اثلُّلُُث  فَإين ََكَن ََلُ إيْخَوة  فَِلي َميهي 

ُ
بََواهُ فَِلي

َ
ْو َديٍْن ريثَُه أ

قَْرُب لَُكْم َنْفًعاۚ 
َ
ُهْم أ يُّ

َ
بَْناؤُُكْم اَل تَْدُروَن أ

َ
َ ََكنَ   آبَاؤُُكْم َوأ ي  إينَّ اَّللَّ َّْم يَُكن 11 َعلييًما َحكييًما فَرييَضًة َميَن اَّللَّ ْزَواُجُكْم إين ل

َ
يْصُف َما تََرَك أ َولَُكْم ن

  ۚ َُّهنَّ َوََل  ْو َديٍْنۚ    ل
َ
يَها أ َي ب يٍَّة يُوصي ا تََرْكَن  مين َبْعدي َوصي بُُع ميمَّ َّْم يَُكن لَُّكْم َوََل   فَإين ََكَن لَُكْم   فَإين ََكَن لَُهنَّ َوََل  فَلَُكُم الرُّ ا تََرْكُتْم إين ل بُُع ميمَّ َولَُهنَّ الرُّ

ا تََرْكُتم  َمين َبعْ  ي َوََل  فَلَُهنَّ اثلُُّمُن ميمَّ
ْخت  فَليُكَ

ُ
ْو أ

َ
خ  أ

َ
ة  َوََلُ أ

َ
وي اْمَرأ

َ
لًَة أ ْو َديٍْن  ِإَون ََكَن رَُجل  يُوَرُث لََكَ

َ
يَها أ يٍَّة تُوُصوَن ب ُدُسۚ دي َوصي ٍد َمينُْهَما السُّ فَإين     َواحي

ي  يٍَّة يُوَِصٰ ب ََكُء ِفي اثلُّلُثي  مين َبْعدي َوصي يَك َفُهْم ُِشَ ْكََثَ مين َذٰل
َ
ُ َعلييم  َحلييم  ََكنُوا أ ي  َواَّللَّ يًَّة َميَن اَّللَّ ْو َديٍْن َغرْيَ ُمَضاَرٍ  َوصي

َ
نستنتج (.12-11)النساء:    َها أ

 من اآلية ان للرجال نصيب من الميراث وكذلك للنساء نصيب في الميراث ، فكان أهل الجاهلية ال يورثون األنثى فجاء اإلسالم فجعل للمرأة 
يب  ة في الجاهلية في الرجولة والعزة فكانوا يورثون الرجال دون النساء فأبطل هللا عز وجل ذلك بقوله تعالى  حق في الميراث فالوراث يلَريَجالي نَصي لَ

ا اْكتََسُبوا    ا اْكتََسْبَ  َميمَّ يب  َميمَّ يَساءي نَصي يلنَ  .(24) (32)النساء: َول
 -السنة:: تأصيل حقوق المرأة في نصوص ثانياً 
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ن عال جاريتين  ))مقال:    ().وعنه  (25)(( أدخله هللا الجنة  أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها  كان له من  (: )))  قال الرسول 
  يموَت عنهنَّ ُكْنتُ و َمن عال ابنتيِن أو ثالًثا أو أختيِن أو ثالًثا   )):()  .وقال الرسول (26) وضم أصابعه((  حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو

النساء شقائق الرجال(( )) :  ()وأيضًا قال    .(27)السبابة والوسطى((أنا وهو في الجنَِّة كهاتيِن وأشار بُأصُبِعه   .ففي هذه االحاديث (28) أنما 
 .النبوية الشريفة دالله واضحه على ان السنة النبوية لم تترك مجال في هذا الباب اذ بينت انه للمرأة حقوق وواجبات ضمن مواثيق اإلسالم

 املطلب الثاني: مناذج عن حقوق املرأة املسلمة يف اإلسالم

 - حق المرأة في عبادة هللا تعالى:أواًل: 
و  تبارك  هللا  ْجرَهُ تعالى:  يقول 

َ
أ َونَلَْجزييََنَُهْم  َطييََبًة  َحَياةً  فَلَُنْحيييََنَُه  ُمْؤمين   وَُهَو  نََث 

ُ
أ ْو 

َ
أ َذَكٍر  ن  ميَ ًا  َصاِلي َعميَل  ََكنُواْ َمْن  َما  ْحَسني 

َ
يأ ب م 

ََعاَرفُواۚ يَ ويقول تعالى:  .(97:النحل)َيْعَملُونَ  ِلي يَل  َوَقَبائ ُشُعوبًا  وََجَعلَْناُكْم  نََثٰ 
ُ
َوأ َذَكٍر  َمين  َخلَْقَناُكم  إينَّا  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ ي   ا  اَّللَّ عينَد  ْكَرَمُكْم 

َ
أ إينَّ 

َ َعلييم  َخبيري   تَْقاُكْم إينَّ اَّللَّ
َ
اإلسالم ذكر للمرأة ومنزلتها، ففي الوقت  جعل هللا تعالى المرأة نصف الحياة، ولذا لم يكن قبل  .(13  :الحجرات)   أ

الذي كانت أوربا غارقة في الظلمات، وتبحث هل المرأة جسد وروح أم جسد فقط، وهل هي أنسان أم شيطان.جاء اإلسالم ليزيح عنها تراب  
ألنسان حينئذ لها.فلها الحق في  ستائر الظلمات التي أحاطت بأخالق المرأة ووضعها وتحقير ام  الجاهلية وجبال الظالل والشرك ومزق اإلسال

يَتات   والصدق يقول تعالى    واإلخالص توحيد هللا تعالى دون أكراه من أحد لها على الشرك والضالالت، وعلمها حسن التوكل   َاُت قَان اِلي فَالصَّ
اَّللَّ  َحفيَظ  يَما  ب يلَْغيْبي  لَ يَظات   النساءَحاف المرأة  .(34:)  بيان صفات  في  تعالى  الصادقة: ويقول  َوالُْمْؤمينيَي    المسلمة  َوالُْمْسليَماتي  الُْمْسليميَي  إينَّ 

يريينَ  اب َوالصَّ اديقَاتي  َوالصَّ يَي  اديق َوالصَّ يَتاتي  َوالَْقان يتيَي  َوالَْقان قَاتي   َوالُْمْؤميَناتي  َوالُْمَتَصَدي يَي  ق َوالُْمَتَصَدي َعاتي  َواْْلَاشي عيَي  َواْْلَاشي يَراتي  اب يميَي  َوالصَّ ائ َوالصَّ  
  ُ اَّللَّ َعدَّ 

َ
أ اكيَراتي  َواَّلَّ َكثيرًيا   َ اَّللَّ اكيرييَن  َواَّلَّ يَظاتي  َواِْلَاف فُُروَجُهْم  َي  يظي َواِْلَاف يَماتي  ائ يًما َوالصَّ َعظي ْجًرا 

َ
َوأ َمْغفيَرًة  فذكر سبحانه . (35األحزاب:  )  لَُهْم 

المسلمات المؤمنين:  الرجال  لصفات  المقابلة  الصائمات، ,  الصفات  المتصدقات،  الخاشعات،  الصابرات،  ،الصادقات،  القانتات  المؤمنات، 
كما يذكر   مذكر في القرآن الكريال ن( مالنا  الحافظات لفروجهن، الذاكرات هلل تعالى كثيرًا جاء في أسباب النزول أن النساء سألن النبي )

الى الصنفين في هذه    فلإلشارة.والمقصود من أصحاب هذه األوصاف المذكور النساء ، وأما ذكر الرجال  (29)اآليةالرجال فأنزل هللا تعالى  
خاصة بالرجال إال األحكام التي ال تتصور في غير    التوراة الشرائح سواء ليعلموا ان الشريعة ال تخص بالرجال ، ال كما كان معظم شريعة  

بهذه اآلية وأمثالها  , و صيصه بأحد الصنفينخفي شرائعها ان تعم الرجال والنساء إال ما نص على تالنساء، فشريعة اإلسالم بعكس ذلك فاألصل  
 الكريم والسنة .  القرانتقرر أصل التسوية فأغنى عن التشبيه عليه في معظم أقوال 

 - حق المرأة في النسب:ثانيًا: 
قَْسُط عينَد ايقول هللا تعالى  

َ
يهيْم ُهَو أ بَائ يۚ اْدُعوُهْم ِلي تُم  َّللَّ

ْ
ْخَطأ

َ
ُكْم  َولَيَْس َعلَيُْكْم ُجَناح  فييَما أ َّْم َتْعلَُموا آبَاَءُهْم فَإيْخَوانُُكْم ِفي اََلييني َوَمَواِلي  فَإين ل

يًما  رَّحي َغُفوًرا   ُ اَّللَّ َوََكَن  قُلُوبُُكْم   َدْت  َتَعمَّ ا  مَّ ن  َوَلٰكي يهي  للرجل، فهو كذلك للمرأة   ، وكما هو الحاله فليس ألحد أن يغير نسب.(5:األحزاب)   ب
وهذا ما عليه الفطرة والشرع ، فليس لها أو لزوجها أن يدعوها بغير أبيها، كما يفعل المتشبهون بالغرب فينسبون المرأة لزوجها بعد   تدعى ألبيها

بطال الحق وأحقاق  إهلية في  كن في حريتها ...... وسيرون على نهج الجار الزواج . ثم يدعون بعد ذلك الدفاع عن المرأة وهم سالبون أهم  
يَها وَ الباطل، يقول هللا تعالى :   يَكليَماتي َرَب قَْت ب َنا َوَصدَّ وحي ْحَصَنْت فَرَْجَها َفَنَفْخَنا فييهي مين رُّ

َ
يتييَ َوَمْريََم ابَْنَت عيْمَراَن الَِّتي أ  ُكُتبيهي َوََكنَْت ميَن الَْقان

 ألبيها. فنسبها سبحانه وتعالى ( 12 :)مريم
 -حق المرأة في التصرف في مالها :ثالثًا: 

ا اْكتََسُبوا     يقول هللا تعالى:   يب  ميمَّ َ ميْن فَْضليهيۗ   للَريَجالي نَصي لُوا اَّللَّ
َ
ا اْكتََسْبَ  َواْسأ يب  ميمَّ يَساءي نَصي يلنَ ٍء َعلييًما   َول يُكَلي ََشْ َ ََكَن ب  :)النساء  إينَّ اَّللَّ

الثواب والعقاب، وللنساء كذلك..(32 للرجال  للرجل نصيبه من  أمثالها كما  الحسنة بعشر  الجزاء على  الميراث ؛  فللمرأة  بذلك:  المراد  وقيل 
بما  .(30) واالكتساب وللنساء يختصصن  بما كسبوا  الرجال يختصون  ان  ذلك  في  األموال  اكتسبنويدخل  في  ؛  من  للمرأة حق  ومن هنا كان 

كما ذكر في حق    وغير ذلك...  واإليجارالها في حدود مرضاة هللا تعالى ، فلها التصرف البيع، والشراء، والهبة، والوصية،  مالتصرف في  
وهذا ال عالقة له بالقوامة.ومن هنا لم يكن على الزوجة شرعًا تجهيز أو    (31) ره شيئًا من مهرها قل أو كثرالمهر عدم جواز أخذ الزوج أو غي

 أما التعاون مع الزوج فهذا شيء أخر، تؤجر عليه خيرًا إن شاء هللا تعالى. ,غيره من مالها أوة من صداقها يتأثيث بيت الزوج
 -حق المرأة في الميراث:رابعًا: 
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يَساَء َكرًْها   يقول هللا تعالى:   ن تَريثُوا النَ
َ
ييَن آَمُنوا اَل ََييلُّ لَُكْم أ َها اَّلَّ يُّ

َ
يَنٍة    يَا أ َبيَ َشٍة مُّ يَفاحي يَي ب ت

ْ
ن يَأ

َ
يَبْعضي َما آتَيُْتُموُهنَّ إيالَّ أ َْذَهُبوا ب َواَل َتْعُضلُوُهنَّ ِلي

يالَْمْعُروفي فَإين َكريْهُتُموُهنَّ َفَعََسٰ  وُهنَّ ب ُ ا َكثيرًيا   وَََعِشي ُ فييهي َخرْيً ن تَْكرَُهوا َشيْئًا َويَْجَعَل اَّللَّ
َ
بما   متصال  اآليةجاء في سياق هذه  .(19  :)النساء   أ

( ماصحيح عن أبن عباس )رض هللا عنهالوفي  .(32)تقدم ذكره عن الزوجات، والمقصود في نفي الظلم عنهن وإضرارهّن وهذا الخطاب لألولياء
قال : )) كانوا اذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بأمرته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجوها، وان شاءوا    -   اآلية  تفسير هذه  في  –

مجموع المظالم    إلى في الجاهلية ، وهو ظلم يضاف    المرأة ، هذا هو حال  (33) ((في ذلك  اآليةلم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه  
على البقاء ثم تلفف الرجال لها بإهانة وإذالل في نظام العالقة بينهما ، وهذا بعينه ما   اإلكراهيثم    والوأد منذ لحظة المولد والكراهية  األخرى  

عليه   تباع وتشرى    إلى كانت  سلعة  الدول  في بعض  زالت  ما  بل  وأمريكا  أوربا  في  قليلة  أكثر من سنوات  يبعد  قريب ال   كاألحذية عصر 
)رضي  عن ابن عباس فناثًا.إفجاء ديننا الحنيف الطيب المبارك بالعدل واإلحسان لكل المخلوقات، فضاًل عن البشر ذكورًا كانوا أم .(34)والدواب

كان الرجال إذا مات وترك أمراة ألتف عليها حميمة ثوبًا فمنعها من الناس ، فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميته حبسها   ): )  هللا عنهما(
( استشكل بعض المفسرين رحمه هللاون وجه إصالح .قال ابن القيم )دثم نهى عن عضل المرأة : وهو المنع والحبس ، ب  وت وتورثها ((حتى تم

وجهان:    بميراثهنمعنى وراثتهم المنهي عنها، حتى قال : المعنى : ال يحل لكم أن ترقوا نكاحهن، لترثوا أموالهن كرهًا وقال : وفي المراد  
أموالهن في    إلىالوصول    الثاني:  يه الظاهر من لفظ الميراث.ضبالموت دون الحياة على ما يقت  أموالهناألزواج من    إلىما يصل    احدهما:

( وهذا تكلف وضرر  1)المؤمنون:اَّلين يرثون الفردوس هم فيها خاَلونالحياة وبعدها، وقد يسمى ما وصل في الحياة ميراثها كما قال تعالى
الوارث كسائر حقوقه، وهذه كانت شيمتهم، ان    إلى، بل الذين منعوا من أن يجعلوا حق الزوجية حقًا موروثًا ينتقل    اآلية  وخروج عن مقتضى

 .(35) الوارث إلىحق الزوجية أنتقل اليهم من موروثهم فأبطل هللا ذلك وحكم بأن الزوجية ال تنتقل بالميراث 
 -حق المرأة في الخلع:خامسًا: 
اال أن الخلع يختص بينهما له جميع ما أعطاها ، ؛ طالقها  ىوالخلع والمبارأة ، كلها بمعنى واحد وهو بذل المرأة العوض عل  ,الفديةالخلع:  

. هل الشرع في حالة كراهية من جهة المرأة، أن (36) والخلع ببعضه، والفدية بأكثره ، والمبارأة بأسقاطها عنه حقًا لها عليه على ما زعم الفقهاء
ي  باح لها التخلص من الزوجية بطريقة الخلع. يقول هللا تعالى  أ ُحُدوَد اَّللَّ الَّ يُقييَما 

َ
ن ََيَافَا أ

َ
ا آتَيُْتُموُهنَّ َشيْئًا إيالَّ أ ُخُذوا ميمَّ

ْ
ن تَأ

َ
لَُكْم أ َواَل ََييلُّ 

ي فََل ُجَناَح َعلَيْهيَما فييمَ  الَّ يُقييَما ُحُدوَد اَّللَّ
َ
ْفُتْم أ يُمونَ فَإيْن خي ال يَك ُهُم الظَّ وَلٰئ

ُ
ي فَأ ي فََل َتْعَتُدوَها  َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اَّللَّ يلَْك ُحُدوُد اَّللَّ يهي  ت  : البقرة)ا اْفَتَدْت ب

َقاَق  والجمهور على أن المرأة رفع أمرها للمحكمين من الحكام واألمراء والقضاة في قوله تعالى (. 229 شي ْفُتْم  خي َميْن ِإَوْن  َحَكًما  فَابَْعُثوا  بَيْنيهيَما 
َ ََكَن َعلييًما َخبيريً  ُ بَيَْنُهَما  إينَّ اَّللَّ ْهليَها إين يُرييَدا إيْصَلًحا يَُوَفيقي اَّللَّ

َ
ْهليهي وََحَكًما َميْن أ

َ
فقوله: )وإن خفتم( هما الحكمان من أهليهما ، (.35النساء)ا أ

،  الظلم  للرجل فكان لها ما يجنبها الحياة القائمة على  - في األصل  –م للدين والفقه.فكما أن الطالق حق  ويكونان من أهل السمعة والعدالة والفه
ولكن ليس الخلع ميدان لعب المرأة في تمزيق األسرة   (37) اذا شرط في أول الزواج ان العصمة بيدها  أو وذلك باالتفاق مع الزوج على الخلع،  

( )) أيما أمراه سألت زوجها وقوع الضرر على الزوج واألسرة بال سبب كما بينت اآليات السابقة ولقوله )  وتشريد األوالد، حتى ال تقع في إثم
عن أبن عباس ) فال لهوى المرأة.  ضمن المحاكم المختصة  فالبأس يقدر بقدر الشرع,  (38)الطالق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة((

يا رسول هللا أني ال أعتب على ثابت في دين وال خلق،    تفقال  ,رسول هللا     إلىمرأة ثابت ابن قيس  ( أنه قال : ) جاءت امارض هللا عنه
 .(39) ( )) أتردين عليه حديقته؟(( فقالت: نعمولكني ال أطيقه: فقال رسول هللا )

 -عن حقها بالمعروف : حق المرأة في التعبيرسادسًا: 
ُ يَْسَمُع ََتَاُوَرُكَما إينَّ  تعالى: قال  ي َواَّللَّ َها َوتَْشَتِكي إيََل اَّللَّ ُ قَْوَل الَِّتي ُُتَاديلَُك ِفي َزوْجي ري  قَْد َسميَع اَّللَّ َ َسمييع  بَصي ييَن ُيَظاهيُروَن مينُكم َمين 1 اَّللَّ اَّلَّ

 َّ َهاُتُهْم إيالَّ ال مَّ
ُ
يهيْم إيْن أ َهات مَّ

ُ
ا ُهنَّ أ يهيم مَّ يَسائ َ َ لََعُفوٌّ َغُفور   ن َنُهْم ِإَونَُّهْم َِلَُقولُوَن ُمنَكًرا َميَن الَْقْولي َوُزوًرا ِإَونَّ اَّللَّ يي َوََلْ يهيْم ُثمَّ 2لئ يَسائ َ ييَن ُيَظاهيُروَن مين ن َواَّلَّ

ي  ا َذليُكْم تُوَعُظوَن ب ن َيَتَماسَّ
َ
يَما قَالُوا َفَتْحرييُر َرَقَبٍة َمين َقبْلي أ يَما َتْعَملُوَن َخبيري  َيُعوُدوَن ل ُ ب )رضي  ن خولة بنت ثعلبة(.فع3-  1  :المجادلة  )  هي َواَّللَّ

قد ساء خلقه وضجر    كبيراً   صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخاً   (عز وجل )قالت وهللا في وفي أوس بن صامت أنزل هللا    هللا عنها( 
علي كظهر أمي قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو  فراجعته بشيء فغضب فقال أنت    قالت فدخل علي يوماً 

فقلت كال والذي نفس خويلة بيده ال تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم هللا ورسوله فينا بحكمه قالت فواثبني   :يريدني على نفسي قالت
ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى   :التق  ,وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني

يقول يا    ما ألقى من سوء خلقه قالت فجعل رسول هللا    فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت أشكو إليه    جئت رسول هللا  
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ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال    فوهللا ما برحت حتى نزل في القرآن فتغشى رسول هللا    : خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي هللا فيه قالت
فقال لي رسول هللا    ...((قد سمع هللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى هللا  ))يا خويلة قد أنزل هللا فيك وفي صاحبك ثم قرأ علي    لي
  ما عنده ما يعتق قال فليصم شهرين متتابعين قالت فقلت وهللا يا رسول هللا إنه شيخ كبير  مريه فليعتق رقبة قالت فقلت وهللا يا رسول هللا 

فإنا سنعينه بعرق من    وسقا من تمر قالت قلت وهللا يا رسول هللا ما ذاك عنده قالت فقال رسول    ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكيناً 
قالت   قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيراً   ق آخر قالتمر قالت فقلت وأنا يا رسول هللا سأعينه بعر 

كائنًا   ا ان تتحدث بما يليق وال يجوز ألحد هضم حقهاهالحاكم .... ول  أوفاإلسالم يسمع للمرأة ان ترفع شكواها لوليها أو القاضي  .(40) ففعلت
 .من كان

 اخلامتة
 في حقوق المرأة  نماذج تطبيقية لعن    إذ تكلمنا فيه،  ههذا البحث، وها هي القطرات األخيرة في مشوار   إتمامالحمد هلل تعالى الذي وفقنا في  

 , وعليه نختم هذا البحث بأن نلخص ما توصلنا له حسب ما يلي: اإلسالم، وقد بذلنا كل الجهد والبذل لكي يخرج في هذا الشكل
إذا  شهدت الفترة الجاهلية قبل ظهور اإلسالم ظلمًا شديدًا للمرأة، إْذ كانت تعتبر شيئًا من المتاع، يمتلكها الشخص إذا شاء ويتخلص منها   .1

الجاهلية، فهي كالمتاع تمامًا، فكانت دون أي قيمة أو إنسانية، فكانت ُتوّرث كسائر المتاع , وهذا بصوره كرهها، ولم تكن المرأة ترث في 
 مختصره حال المرأة في األمم السابقة.

ونظر إليها نظرة تكريٍم واعتزاٍز، فالمرأة في اإلسالم هي األم واألخت بيها اهتمامًا كبيرًا فقد أولى الدين الحنيف اإلسالم  أما حال المرأة في  .2
ها هللا مع الرجل في النهوض بمهمة االستخالف في  واالبنة والعمة والخالة والجدة والزوجة شريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة، وقد كلَّف

بان أثبت لها حقوق وواجبات تمكنها   األرض، وتربية األبناء وتنشأتهم تنشئة سوية، وجعلها على درجة واحدة مع الرجل في التكريم واإلجالل
 . من تحقيق العبودية هلل وحده ال شريك له

وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحساٍن إلى    والسالم على سيد المرسلين محمد    وأخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين والصالة
 يوم الدين. 

 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم. •

  والدعوة   واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون   وزارة  السعودية،  العربية  المملكة  مؤلفين،  مجموعة  تأليف,  والسنة  الكتاب  ضوء  في  اإليمان  أصول .1
 .ه1421, األولى الطبعة, واإلرشاد

.  د   تقديم,  اإلسالمية  للدراسات  األمريكي  المركز  رئيس,  سلطان  الدين   صالح.  د:  فقهية  دراسة  والنفقة  الميراث  في   الرجل   على   المرأة   امتيازات .2
 . (ت.د,)عمارة محمد

 ./https://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيديا موقع, امرأة  .3
 محمد :  المحقق(ه774:  المتوفى)  الدمشقي  ثم  البصري   القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو(,  كثير  البن)  العظيم  القرآن  تفسير .4

 .هـ 1419 - األولى: الطبعة, بيروت – بيضون  علي  محمد منشورات العلمية، الكتب دار  نشر, الدين شمس حسين
 الطبعة   ،  الرسالة  مؤسسة  شاكر،  محمد  أحمد:  المحقق  الطبري،  اآلملي  غالب  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع .5

 .م2000 الطبع سنة ، األولى
 البخاري   عبدهللا   أبو  إسماعيل   بن  محمد(,  البخاري   )صحيح   وأيامه  وسننه    هللا  رسول   أمور  من  المختصر  الصحيح   المسند  الجامع .6

  عبد  فؤاد  محمد  ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن  مصورة)  النجاة  طوق   دار  نشر,  الناصر  ناصر  بن  زهير  محمد:  المحقق(  ه256:المتوفي)الجعفي
 . هـ 1422 األولى،: الطبعة( الباقي

 وإبراهيم   البردوني  أحمد:  تحقيق  القرطبي،  الدين  شمس  األنصاري   فرع  بن  بكر  أبي  بن   أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  القران،  ألحكام  الجامع .7
 م. 1964 الثانية، الطبعة القاهرة، العربية، الكتب دار أطفيش،

  دار :  الناشر(;  هـ751:  المتوفى)  الجوزية  قيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد,  داود  أبي سنن  على القيم  ابن  حاشية .8
 م. 1995 - ه1415: النشر سنة; العلمية الكتب
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  سنة   األولى،  الطبعة  المأمون،  النشر  دار  العزيزي،  الفتاح  عبد  رامز  محمد.  د  و  القادر  عبد  جميلة.  د  تأليف   اإلسالم،  في  المرأة   حقوق  .9
 م. 2006 -  هـ1427 الطبع،

   م.1978,  والنشر  للطباعة  المدني دار. عرفة سليمان بن هللا عبد بن محمد  للشيخ: اإلسالم في المرأة  حقوق  .10
 م. 1992 -  هـ 1412 المدني مطبعة األولى، الطبعة نصيف، عمر فاطمة  ، والسنة الكتاب ضوء في وواجباتها المرأة  حقوق  .11
 .https://www.alhesn.net/play-7846.htmlدعوى دونية المرأة وانحطاط منزلتها في اإلسالم  .12
 التدريس  هيئة  وعضو,  الشريف  النبوي   بالمسجد  الفقه  أستاذ,  الغامدي  الحجاج  علي  بن  سعيد  بن   علي.  الدكتور  الشيخ:  المسلمة  المرأة   دليل .13

 .  ه1418(, سابقاً ) اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة
:  المتوفى)   الحنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد   بن   عمر  بن  أمين  محمد  عابدين،  ابن (,  عابدين  ابن  حاشية)المختار  الدر   على  المحتار  رد .14

 هـ. 1412 الثانية، الطبعة, بيروت-الفكر دار  نشر( هـ1252
  األوقاف   وزرارة  الكتاب  مصدر,  بيروت,  العربي  الكتاب  دار  نشر,  السجستاني  األشعث  بن  سليمان  داود  أبو,  داود  أبي  سنن .15

 .(ت.د (,)ط.د)المصرية
)المتوفى:    العين, .16 البصري  الفراهيدي  السامرائي, 170الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  إبراهيم  المخزومي، د  هـ(المحقق: د مهدي 

 .الناشر: دار ومكتبة الهالل,)د.ت(
 ه. 1379 بيروت، -  المعرفة دار نشر, الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر  بن علي بن أحمد, البخاري  صحيح شرح الباري  فتح .17
 م. 1988  - هـ1408 الثانية: الطبعة سورية -دمشق, الفكر دار  نشر,  حبيب أبو سعدي الدكتور,  واصطالحاً  لغة الفقهي اموسالق .18
 الطبع   سنة  ،   األولى  الطبعة  األفريقي،  الرويفعي  األنصاري   منظور  أبن  الدين  جمال  الفضل   أبو  علي  بن  مكرم  بن  محمد  ،  العرب  لسان .19

 بيروت. ،  الصادر دار  ه،1414
 م. 1977,  القاهرة,  بنين -الدين أصول كلية المسير احمد سيد محمد, منه اإلسالم وموقف الفلسفي الفكر في المثالي المجتمع .20
, بيروت  –الفكر  دار  نشر(  هـ456:  المتوفى)  الظاهري   القرطبي  األندلسي  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو,  باآلثار  المحلى .21

 . (ت.د(, )ط.د)
 م. 1981  هـ،1402 الطبع سنة  السابعة، الطبعة بيروت، -الكريم  القران دار  الصابوني، علي محمد: كثير تفسير ابن مختصر .22
    م.1999 طبع, األولى الطبعة; والتوزيع  للنشر القلم  دار ; الزرقا أحمد مصطفى, اإلسالمي الفقه في العامة  االلتزام نظرية إلى المدخل .23
 ./https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا موقع, اإلسالم قبل العربية المرأة  .24
 م. 1999  –ه1420: النشر سنة; بيروت - والتوزيع للنشر الوراق دار : الناشر; السباعي مصطفى. د: والقانون  الفقه بين المرأة  .25
  وآخرون   األرنؤوط  شعيب:  المحقق(  هـ241:  المتوفى)  الشيباني  أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  هللا  عبد  أبو,  احمد  اإلمام  مسد .26

 م. 2001 -  هـ 1421 األولى،  الطبعة الرسالة مؤسسة: الناشر , التركي هللا عبد  د: إشراف
 النيسابوري   القشيري   الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم(,  مسلم  صحيح)  هللا  رسول   إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند .27

 بيروت.  – العربي التراث إحياء دار  نشر, الباقي عبد  فؤاد محمد: المحقق( هـ261: المتوفى)
 .م 2008هـ( الناشر: عالم الكتب, الطبعة: األولى، 1424معجم اللغة العربية المعاصرة, د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  .28
 م. 1997, العلماء دار ، الكويت ،الثانية الطبعة ، المؤلفين  من مجموعة تأليف , الكويتية الفقهية الموسوعة  .29

30. Origen, Fragmenta ex commentariis in epistulamiad Corinthios. https://scaife.perseus.org 

 
 

 .اهلوامش
 

 .html-https://www.alhesn.net/play.7846 دعوى دونية المرأة وانحطاط منزلتها في اإلسالمينظر:   (1)
ه(، الطبعة 711لرويفعي األفريقي)المتوفي:منظور األنصــــــــــــاري الســــــــــــان العرب، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضــــــــــــل جمال الدين أبن  (2)

 .10/52ه، دار الصادر ، بيروت, 1414األولى، سنة الطبع 

https://scaife.perseus.org/
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مصــــــــــــطفى أحمد الزرقا; دار القلم للنشــــــــــــر والتوزيع; الطبعة األولى, طبع  ينظر: المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلســــــــــــالمي, (3)

 .  10م, ص 1999
ــامرائي, 170ن, الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصـــــــري )المتوفى:  العي (4) هـــــــــــــــــــــ(المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم الســـــ

 .  8/299الناشر: دار ومكتبة الهالل,)د.ت(, 
م,  2008طبعة: األولى،  هـــــــــــــــــــ( الناشــــر: عالم الكتب, ال1424معجم اللغة العربية المعاصــــرة, د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: (5)

 ./https://ar.wikipedia.org/wiki؛ و امرأة, موقع ويكيبيديا 3/2082
 . 12/293ينظر: لسان العرب  (6)
تأليف مجموعة مؤلفين، المملكة العربية الســـــعودية ، وزارة الشـــــؤون اإلســـــالمية واألوقاف   ينظر: أصـــــول اإليمان في ضـــــوء الكتاب والســـــنة,(7)

 . 255ه، ص1421والدعوة واإلرشاد, الطبعة األولى, 
 .7/315م، 1997ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية, تأليف مجموعة من المؤلفين ، الطبعة الثانية، الكويت ، دار العلماء,  (8)
وق المرأة في اإلســــالم ، تأليف د. جميلة عبد القادر و د. محمد رامز عبد الفتاح العزيزي، دار النشــــر المأمون ، الطبعة األولى حقينظر:   (9)

 .34م, ص 2006 -هـ  1427، سنة الطبع ، 
 .35-33م, ص 9219ينظر: حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة ، فاطمة عمر نصيف، الطبعة األولى، مطبعة المدني  (10)
 .36ينظر: حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة ، ص  (11)
 . 16 – 15المصدر نفسه، ص  (12)
 . 16، ص  المصدر نفسهينظر:   (13)
 . 17حقوق المرأة في اإلسالم ، ص ينظر:   (14)
 .31- 30ينظر: حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة, ص (15)
 . 40– 38حقوق المرأة في اإلسالم, د. جميلة عبد القادر الرفاعي، د. محمد رامز عبد الفتاح العزيزي، ص ينظر:   (16)

(17) Origen, Fragmenta ex commentariis in epistulamiad Corinthios. https://scaife.perseus.org/  
( ينظر: دليل المرأة المسـلمة: الشـيخ الدكتور. علي بن سـعيد بن علي الحجاج الغامدي, أسـتاذ الفقه بالمسـجد النبوي الشـريف, وعضـو هيئة (18

 .29ه , ص1418سعود اإلسالمية )سابقًا(, التدريس بجامعة اإلمام محمد بن 
 ./https://ar.wikipedia.org/wiki( المرأة العربية قبل اإلسالم, موقع ويكيبيديا  (19
م  1999  –ه1420بيروت; سـنة النشـر:   -( ينظر: المرأة بين الفقه والقانون: د. مصـطفى السـباعي; الناشـر: دار الوراق للنشـر والتوزيع 20)

 .  34-20م, ص1978مرأة في اإلسالم: للشيخ محمد بن عبد هللا بن سليمان عرفة. دار المدني للطباعة والنشر, ، حقوق ال22 - 13ص
 . 368/ 1م، 1981بيروت، الطبعة السابعة،  -ينظر: مختصر ابن كثير: محمد علي الصابوني، دار القران الكريم(21)
ــالة ،   جامعينظر: (22) ــة الرسـ ــسـ ــاكر، مؤسـ البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن غالب اآلملي الطبري، المحقق: أحمد محمد شـ

 . 14/347م، 2000الطبعة األولى، سنة الطبع 
حمد البردوني وإبراهيم الجامع ألحكام القران، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرع األنصــاري شــمس الدين القرطبي، تحقيق: أ (23)

 .345 – 16/340م، 1964أطفيش، دار الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
 .85 – 80/ 5الجامع ألحكام القرآن، القرطبي،  (24)
وزرارة األوقاف , مصــــــــــدر الكتاب ســــــــــنن أبي داود, أبو داود ســــــــــليمان بن األشــــــــــعث الســــــــــجســــــــــتاني, نشــــــــــر دار الكتاب العربي, بيروت (25)

 .5148, رقم الحديث4/502باب في َفْضِل َمْن َعاَل َيَتاَمى, صرية)د.ط(,)د.ت(, الم
مســلم بن الحجاج أبو الحســن القشــيري النيســابوري  )صــحيح مســلم(,لمســند الصــحيح المختصــر بنقل العدل عن العدل إلى رســول هللا ا (26)

ــ( المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, نشر دار إحياء التراث العربي 261)المتوفى:     2072/  4بيروت ، باب فضل اإلحسان إلى البنات ،   -هــــــ
 .12631، رقم الحديث 

 .85-5/80الجامع ألحكام القرآن، القرطبي ،  (27)

https://scaife.perseus.org/


   

         

 مناذج تطبيقية حلقوق املرأة يف اإلسالم                                     

  

  

 
 .1236، رقم الحديث  61/ 1الرجل يجد البلة في منامه,  سنن أبي داود, باب في (28)
ه(المحقق: محمد 774تفسـير القرآن العظيم )البن كثير(, أبو الفداء إسـماعيل بن عمر بن كثير القرشـي البصـري ثم الدمشـقي )المتوفى:   (29)

 .6/371هـ,  1419 -حسين شمس الدين, نشر دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى 
 .2/1734مع ألحكام القرآن, القرطبي, الجا (30)
ــي القرطبي الظاهري )المتوفى:  (31) ــعيد بن حزم األندلسـ ــر دار الفكر456ينظر: المحلى باآلثار, أبو محمد علي بن أحمد بن سـ  –هـــــــــــــــــ( نشـ

 . 507/  9بيروت, )د.ط(, )د.ت(, 
 .1664/  2الجامع ألحكام القرآن, القرطبي ,  (32)
ــول هللا  (33) ــر من أمور رســ ــحيح المختصــ ــند الصــ ــننه وأيامه  الجامع المســ ــماعيل أبو عبدهللا البخاري (وســ ــحيح البخاري(, محمد بن إســ صــ

ــافة ترقيم محمد فؤاد  256الجعفي)المتوفي: ــلطانية بإضـ ــورة عن السـ ــر دار طوق النجاة )مصـ ــر, نشـ ــر الناصـ ه( المحقق: محمد زهير بن ناصـ
 . 4579رقم الحديث  6/44هـ , 1422ى، عبد الباقي( الطبعة: األول

م،  1977بنين , القاهرة ,    -المجتمع المثالي في الفكر الفلســفي وموقف اإلســالم منه, محمد ســيد احمد المســير كلية أصــول الدينينظر:   (34)
 .306ص 

هـــــــــــــــــ(;  751يم الجوزية )المتوفى:  ينظر: حاشــية ابن القيم على ســنن أبي داود, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن ق (35)
 .166م, ص1995 -ه 1415الناشر: دار الكتب العلمية; سنة النشر: 

ــق (36) ــر دار الفكر, دمشــ ــعدي أبو حبيب , نشــ ــطالحًا, الدكتور ســ ــورية الطبعة: الثانية  -ينظر: القاموس الفقهي لغة واصــ  -هـــــــــــــــــــ  1408ســ
فتح الباري شـــــــــــرح صـــــــــــحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضـــــــــــل  ,  2/1747, الجامع ألحكام القرآن, القرطبي, 120م, ص1988

 .307/ 9ه, 1379بيروت،  -العسقالني الشافعي, نشر دار المعرفة 
 .3/329(كما أجازه علماء الحنفية, للمزيد ينظر: رد المحتار على الدر المختار)حاشية ابن عابدين (37)
 .226رقم الحديث سنن أبي داود , (38)
 .5273صحيح البخاري, رقم الحديث  (39)
عادل   -هـ( المحقق: شعيب األرنؤوط 241مسد اإلمام احمد, أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:   (40)

ــالة الطبع ــة الرســــ ــســــ ــر: مؤســــ ــن التركي, الناشــــ ــراف: د عبد هللا بن عبد المحســــ ــد، وآخرون إشــــ م, رقم 2001  -هـــــــــــــــــــــ   1421ة األولى،  مرشــــ
 . 26774الحديث


