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 بســم هللا الرمحـن الرحيـــم
 

حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل مـ  رـرور فنفسـنم ومـ  تـيعما فاممننـم مـ  فالـده    ـ   إن احلمد هلل    
 ررفك نه ، وفرالد فن حممداً ابده ورتونه. مضل نه وم  فضلل    همدي نه وفرالد فن ال إنه إال   وحده ال

  َََتُوُتّ  ِإالّ َوفَنـُْتْم ّمْسِلُمونَ  فَفُـّاَلم اّنِذفَ  آَمُنواْ اتـُّقواْ اّلّلَ َحّق تـَُقمتِِه َوالَ  ي :[.102]آل امران 
   َرِـْ اً َوِنَسـ ً  فَفُـّاَلم اننَّمُس اتَـُّقْوا َربَُّكُم انَِّذْي َخَلَقُكْم ِمْ  نـَْفٍس َواِحَدٍة َوخَ  ي َِ اُلَمـم رَِجـمالً  اَلم َزْوَجاَلم َوبَـََّّ ِمنـْ َلَق ِمنـْ

مَن َاَلْيُكْم َرِقْيبمً  َِ  َ َ انَِّذْي َتَس َ ُنوَن بِِه َواأَلْرَحمَم ِإنَّ اّللَّ  [1]اننسم :َواتَـُّقْوا اّللَّ
  َــْوالً َتــدِ  ي ُفْصــِلْ  َنُكــْم فَْاَمــمَنُكْم َوفـَْغِفــْر َنُكــْم ُذنُــوَبُكْم َوَمــ  فُِ ــِع اّلّلَ . فداً فَفُـّاَلــم انّــِذفَ  آَمُنــواْ اتـُّقــواْ اّلّلَ َوُقونُــواْ قـَ

 ًً  [.70،71] األحزاب: َوَرُتوَنُه  ـََقْد  َمَز  ـَْوزاً َاِظيمًم
ـل حمددـة بداـة  هدي حممد  يفمم بعد:  إن فصدق انك مِ  م   وخ  اهلد       ورـر األمـور حمـد وم ِو
ل بداة ل ض نة يف اننمر. ِو  ض نة ِو
 قد رغلت املرفة يف املمضي واحلمضر صفحما م  انتمرفخ ،  أنفت  يالم املؤنفما ، وبس ت  يالم املسمئل        

را والمسالم نصيبمً. تمابً فو مؤنفمً، إال وجند هلم ِذ  ، ونظمت  يالم انقصمئد .    جندِ 
، ومل فعرف يف أترفخ املسلمني الى مدى امر فمة اإلت م ، إال فننم مل نقرف الى مدى انقرون ان وفلة      

مشكلة امسالم " قضية املرفة " توا  يف ازة األمة اإلت مية وَتكنالم ، وال يف ضعفالم وهزميتالم ، إال مم نراه انيوم يف 
نينم اصران احلمضر ، حيَّ اختلفت  يالم األحكمم ، وتبمفنت اآلرا  ، واض ربت األوضمع . وذنك حني نقل إ

انغرب انكم ر فمراضالم ، ونفَّ  ينم مسومالم ، ونشر  ينم فضغمث فح مالم ،  ظالرا ندفنم " قضية املرفة " حيَّ 
 ال قضية ، وطمنبوا بتحرفرهم حيَّ ال قيود ، واندوا إبط قالم حيَّ ال رابط وال إغ ق .

دل يف تشرفع ، ووتط دون إ راط واملرفة يف اإلت م هلم حق حمفوظ ، وواجب مشروع ، دبما يف ادل ، وا      
. مراامة نلف رة ، وَتيز يف األدا  ، ر ق اند انتكليف ، وختفيف اند احلمجة ، وذاك يف انرمحة غمفة ، ويف املراامة  

 ِفمفة .
ونك  مع تقمدم انزم  ، وبعد ا  مصدر اننور احلق ، وقرب م  زم  انفنت ، ظالرا قضمي ونوازل ، ومتغ اا 

م  ن هلم األدر انبمرز ، الى مسمر انقضية ، واخل ر انبمنغ يف انربما الى املبدف .وتنمقضما ،ِ 
تب م  انرجل ونيس م  املرفة ، بينمم جند فن املرفة فوىل  تب ا  املرفة ، جند فن غمنب ممِ  ونو نظران إىل ممِ 

 م ومت لبموم .بذنك ألتبمب ذاتية وموضواية ومنالجية ، وهي فقرب إىل تشخيص فحواهلم وحتدفد حمجمو
تب يف هذا املوضوع م  رجمل ونسم   وإين م  خ ل قرا يت يف انكتب واملقمالا انيت انقشت قضمي املرفة ، ومل ِ 
، وجدا فن ان رح متنوع ، وانفالم خمتلف ، وانعرض متبمف  ، ومرد ذنك اخت ف انبيعما وانرقم ما وانقنماما 

. 
 وقد انقسم هؤال  انكتمب إىل  عما : 
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ة منمصرة نلمرفة ، مدا عة ا  حقوقالم ، م منبة مبم نيس هلم ، ومنمدفة مبم ال فشرع ، ومستدنة مبم ال فص   ع (ف
. تلوي فانمق اننصوص ، وتستنبط مم ال حيتمله اننص ، وال فدل اليه انسيمق .  تخب ت خبط اشوا  ، 

 ور حت بعيداً ا  انصواب ،  ضلت وفضلت ، وزنت وفزنت .
دة ، ونشرع رهبم م بقة ، ونكنالم يف بعض فمورهم و عة منمصرة وم  (ب ؤفدة ، وحلقوقالم وواجبموم مقررة ومِؤ

خمتل ة ومشتتة ، نظرا  يم  حوهلم م  انشرق وانغرب ، و كرا يف ت بيق دفنالم ومم فمرهم به انرب ، 
يف بلد  تح ا وختب ت وتفرقت . صعب اليالم انت بيق يف زم  انغربة ، وفركل اليالم اخل مب املقصود 

انكربة وانغربة ،  نظرا إىل اننصوص انق عية واألدنة انرمبتة ،  فالمت منالم مم فوا ق هواهم ، واختمرا م  
انتفس اا مم فرضي منمهم ، حىت ال تتالم ابنتخلف وانرجعية ، وال ترمى ابنتشدد وادم انوت ية .  نمدا 

ا وانتحوالا ،  وقعت يف رر انتأوف ا ، ودات إىل انتعمفش مع اآلخر ، ومراامة املتغ ا، ابنوت ية 
وانتقم  رمذ األقوال واملرويا ، واختيمر غرفب األ المم واملعقوالا . وانعجيب يف هذه انفعة ، داووم إىل 

موا قة ضوابط انشرفعة ، ومنمداوم ابنعودة إىل انروابت واألصول ، واتتدالهلم بصحي  املرويا غمنبمً ، و الم 
دراً ،  يمم فوا ق رففالم ، وفعزز ترجيحالم ، وفعضد  المالم . ونكنالم نألتف  را م  انسلف انصمحل ان

نألحمدفَّ ، وا   الم انصحمبة  لتفس  انسلف انصمحل نآليا ، ور حت ا   الم احملددني األوائ
وانتمبعني بفحوى هذه األدنة ، ومقتضى مفالومالم ومضموهنم ومن وقالم ،  جم ا بقرا ة جدفدة نلنص ، 

اجيب نلسيمق ، وامل بعيد ا  تلف األمة وخ  األئمة ،  جمنبت انصواب ، وخمنفت مفالوم و الم 
 اخل مب ، وادنت ا  ت ة خ  األصحمب .

 تأل   هلم اهلدافة ، ومغفرة انزنل وانرجوع إىل اجلمدة وانصواب . أ     
دل ، وقفت اند اننصوص  لم ج (  عة متوت ة معتدنة ، متبعة غ  مبتداة ، تن ق ابنشرع ، وحتكم ابنع

تتعداهم ، و المت بفالم تلفالم وم  اتبع هداهم ، واملت مبم ررع خمنقالم ، و ت  نبيالم ، بفالم تدفد ، ونظر 
  قب ، وقوااد فصيلة وضوابط حمددة . 

ويف هذا انبحَّ تيكون ان رح جدفداً اميقمً ، بعمق هذه انقضية وجدفتالم ، فن لق م  وحي انسنة         
بوفة ، وفستخلص انضوابط وانقوااد انيت راات املرفة يف مجيع فحواهلم ، و ق رؤفة إت مية وتط بني املتشدد انن

املراتب احملتقر نلمرفة ، واملتسمهل املتفلت ان ممع  يالم املتمتع هبم . وذنك م  خ ل اتتقرا  بعض نصوص انسنة 
رب الم ابنواقع املعمصر ، وبيمن فمهية احلفمظ الى انروابت يف ظل انواردة يف املرفة ، وفتتلالم منالم انقضمي مع حممونة 

 املتغ اا ، ومراامة املتغ اا مع انبقم  الى انروابت . 
نوز انسنة اننبوفة ، ونرر  ة ، يف هذا اجلمنب املالم ، مسممهة يف اتتخراجِ  يت يف هذه انندوة املبمِر منت مشمِر نذاِ 

 الوم ، وذنك يف احملور انتميل : مكنوانوم ، واالتتضم ة بنور مدنو 
 

  قضـااي معاصـرة ملحـة ( ( احملور الرابع: املنهج األمثـل يف جتديـد فهم السنـة، وتفهيمـها
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  .انسنة اننبوفة مراامة انروابت، واملتغ اا يف قضمي املرفة املعمصرة يف ضو  -1

 :  خطة البحث
 املقدمة وتشتمل الى : -
 اندراتما انسمبقة .  -1
 ما مالمة بني فدي انبحَّ .مقدم  -2
 حتدفد مفالوم انروابت واملتغ اا .  -3

 ضوابط مراامة املتغ اا .  -4

 أوالً : مراعاة طبيعة املرأة وخصائصها يف السنة النبوية :
يف اخلروج ملم فصل  فمرهم وفتم تالم مراامة حمج، و مراامة حمجة املرفة إىل انسك  واألم  وانقرار يف انبيت  -

 خروج املرفة (. -م م  ابمدة وصلة ومالنة )انقرار يف انبيت رأهنم وفكمل دفنال

احملرم نلمرفة  –مراامة حمجة املرفة مل  فقوم الى فمرهم وفكفيالم رأهنم ، وحيفظ هلم ارضالم )قوامة انرجل  -
.) 

رامتالم ، وفبقي الى حيم - نة الم ، وفرد انالم األبصمر اخلمئئمراامة حمجة املرفة ملم حيقق هلم ازوم ، وحيفظِ 
 (. قضية االخت طواننظراا انفمتنة ) 

 اثنياً : مراعاة تكوين املرأة اجلسدي والفكري والوجداين يف السنة النبوية :
 تكليفالم مبم فنمتبالم م  انعبمداا . -
 ختفيف احلكم انتكليفي انالم م  انوجوب إىل مم دونه . -

 إتقمط احلكم انتكليفي انالم . -

 أتجيل احلكم انتكليفي وأتخ ه  . -

 اثلثاً : مراعاة متييز املرأة مبا يناسب أنوثتها يف السنة النبوية :  
مملالر واننفقة -  . وامل اث منحالم حقوقمً ممدفةِ 
 إتقمط انوالفة انعممة انالم . -

 حفظ حقوقالم يف األمومة وانرضماة واحلضمنة . -

  اخلامتة :
 . و يالم اننتمئج وانتوصيما

 
 

 
 منهج البحث : 
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 الج انتميل :اتبعت يف انبحَّ املن
اختيمر بعض انقضمي املعمصرة واملبمحَّ املالمة املتعلقة ابملرفة ، ومل فتتواب مجيع قضـمي املـرفة املعمصـرة  -1

زا اليـه مـؤَتراا املـرفة انعممليـة ، و  انقضـم  الـى  منالـم اتفمقيـة، بل اخرتا فمهالم وفِررهم جدالً ، ومم ِر
  .ضي  املسأنة ، نضيق اجململانتمييز ضد املرفة ، واختصرا يف ارض انقضية وتو 

ـــمن احلـــدفَّ يف  -2 بـــدفا املســـأنة ابألحمدفـــَّ اننبوفـــة انـــيت تـــدل اليالـــم ، وخرجتالـــم ختريـــمً مـــوجزاً ،  ـــإنِ 
ــر تصـــحي   ــمن يف انكتـــب انســتة ، خرجتــه منالــم مــع ِذ تفيــت بــه ، وإنِ  انصــحيحني فو فحــدمهم ، ِا

رِ  م احملددني يف احلدف  َّ .وحتسني انشيخ األنبمين هلم ، وِذ

ـــ م رـــرّاح احلـــدفَّ ، وفهـــل انعلـــم مـــ   قالـــم   -3 ـــر انفوائـــد واألحكـــمم املســـتنب ة مـــ  احلـــدفَّ ، مـــ ِ  ِذ
 وحمددني .

ــر املتغــ اا يف انقضــية ، مــ  خــ ل انواقــع املعمصــر ، واتفمقيــما انقضــم  الــى فرــكمل انتمييــز ضــد  -4 ِذ
 املرفة ، ومنمقشتالم ونقدهم م  من لق رؤفة رراية .

ر انتوصيما واالقرتاحما .  اتتخ ص فهم نتمئج ا -5  نبحَّ ، وِذ

   
وفن يعله يف ميزان حسنميت ، وانشكر موصول  هذا مم تيسر قيده ، ومت إاداده ، فتأل   انعظيم فن فنفعين به ،

ة ، الى إاتحة هذه انفرصة ان يبة ، خلدمة انسنة اننبوفة ، واند مع  ألممنة احلدفَّ انشرفف يف هذه انندوة املبمِر
مي املرفة املسلمة املعمصرة ، ر ع   قدرهم ، وتدد خ مهم ، وابرك يف جالودهم ، ونصر هبم دفنه ،  مم ا  قض

ة ، نتقرفب انسنة بني فدي األمة ، ونشرهم بني  فحوجنم يف هذا انعصر ملرل هذه انندواا ان يبة ، واجلالود املبمِر
رفة املسلمة ، حص  اإلت م احلصني ، ودره املكنون ، األانم ، ورد انشبه انالم ، وصد اهلجمة انتغرفبية ا  امل

يد وتو  ، وفن فعزه  بدفنه ، وفزفنال   لِ  ل رر ومكروه ، وم ِ  نسأل   فن حيفظ نسم  املسلمني م ِ 
  ابحلجمب وانعفمف ، وفقيال  انشبالما وانشالواا ، إنه ويل ذنك وانقمدر اليه .   

  
 
 
 
 
 
 

 الدراسات السابقة :
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ك ادة دراتما ااتنت بقضمي املرفة املعمصرة ، وتفموتت هذه اندراتما يف منمقشة هذه انقضمي ، هنم       
 منالم م  تنموهلم م  انحية ا قتالم أباراف اجملتمع ودوابت اإلت م ، ومنالم م  تنمول حقوق املرفة يف ظل 

 ا :املتغ اا ، ومنالم م  انقش جوانب انتمييز ندى املرفة ، وم  تلك اندراتم
 . مد زفدانحمل " واإلتباعفقه األسرة.. مساحات االجتهاد "  -1

 " 10يف موقع إت م فون الف  ، ضم  صفحة " قضمي األترة م  بكني إىل نيوفورك "بكني +
تعرض  يه انكمتب نبعض مسمئل األترة انيت هلم صفة انربما، وانيت فحمطالم انشمرع احلكيم أبحكمم  بتة ال 

ر مسمئل فخرى نيست هلم صفة انربما واندميومة:تتبدل وال تتغ .   مث تبعالم بِذ
رهم :   وم  فحكمم األترة انرمبتة انيت ِذ

 ب  ن نكمح احملرمما. - 1
 والفة انرجل الى املرفة انبكر يف انزواج. - 2
 قوامة انرجل الى املرفة ونفقته اليالم . - 3
 تعدد انزوجما م  انروابت. - 4
 اتبمره فبغض احل ل.إابحة ان  ق مع ا - 5
 فنواع انِعدَّة. - 6
 ااتداد امل لقة يف بيت انزوجية. - 7
 فنصبة انوردة يف امل اث. - 8
ر    ر مرمنني نلمسمئل املتغ ة، ومهم: فحكمم األترة املتغ ةمث ِذ تفى بِذ مقدار اننفقة و انشروط يف اقد  وِا

 انزواج .
 : د.مسلم اليوسف ، وانقش فيه ما يلي مفهوم التمييز ضد املرأة " رؤية شرعية ""  -2

 .انفصل األول :يف مفالوم انتمييز ضد املرفة يف انفكر انغريب و املستغرب  
 انفصل انرمين : يف مفالوم و حدود املسمواة مم بني انرجل واملرفة يف انشرفعة .

 و قد قسم هذا انفصل إىل ادة  روع : 
 و يه مسمئل :ل واملرفة يف انشرفعة اإلت مية بني انرج : يف مفالوم و حدود انتمييز مم األول انفرع 
 .املسمواة يف فهلية اخل مب انشراي مع مراامة انضوابط انشراية -1
 . املسمواة يف امل اجلوارح مع مراامة انضوابط انشراية -2

 . انضوابط انشراية ةاملسمواة يف مبمررة املعمم ا املختلفة مع مراام -3
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 . راامة انضوابط انشرايةاملسمواة يف طلب انعلم مع م -4

 . املسمواة يف األحكمم مع مراامة انضوابط انشراية -5

 . املسمواة يف تزوفج األيمى -6

 . املسمواة يف ان  ق مع مراامة انضوابط انشراية -7
 : يف مفالوم انتمييز املتعلق ابملرفة يف انشرفعة اإلت مية . انفرع انرمين

ر  يه أبن هنمك فمورا تتميز  يالم امل مراامة ملقتضى حمل املرفة ، و  ،رفة ا  انرجل يف انشرفعة اإلت ميةوِذ
 اخت  الم ا  انرجل ، و م  هذه األمور : 

 .إتقمط بعض انعبمداا ا  املرفة  :فوال
 . األمر ابنقرار يف انبيوا:  نيم 
 . حترمي اخللوة ابألجمنب وحترمي تفرهم ب  حمرم :  نرم
 . لى اننسم  نغ  احملمرمانتحذفر الى اندخول ا: رابعمً 

 . خممسم : احلَّ الى تربية انبنما و بيمن  ضله
 . ضممن اننفقة نلمرفة: تم تمد
 . م : انشالمدة ،  شالمدة انرجل بشالمدة امرفتنيبعتم
 . انلبمس :م من

 .  حطاينقمسفر بن علي ال. د / "  حقوق املرأة ..يف ظل املتغريات املعاصرة" -3
اندفة  –امل اث  –رفة يف اإلت م ، وَتمفز انرجل الى املرفة يف بعض األمور مرل : انشالمدة تكلم  يه ا  حقوق امل

ر صوراً م  حقوقالم يف اإلت م ومنالم : –  انقوامة .وِذ
 إافمف انزوجة ( .  –اننفقة  –املالر  –حقوقالم يف احليمة انزوجية ) ااتبمر إذهنم يف انزواج وادم إِراهالم  -

 م وانتأدب .حقوقالم يف انتعل -

 حقوقالم املمنية واالجتمماية . -

ة ، وتنمونت  " ألمسم  وقفات مع قضااي املرأة املعاصرة"  -3 ابد انرزاق ، وهي تلسلة مقمالا يف موقع األنِو
هل تد ع املسمواة امل لقة مع انرجل انظلم ا  املرفة  – يه انكمتبة : قضية انتمييز ضد املرفة وانصبغة اندونية 

 نسيداو .وقفما مع ا –

 مة انس م فمحد رجم ، أل " وثوابت اإلسالم املرأة العربية بني أعراف جمتمعها"    -4

 .180-155ص ص -(.2005) 38-37ع -)وارن  (. إت مية املعر ةيف جملة 

 وتنمونت  يه انبمحرة اننقمط انتمنية : 

 انعرف ( . –تعرفف املص لحما )انروابت  -
 . انع قة بني انعرف وانشرع -

http://hawaa.elaana.com/11646-.html
http://www.biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docBA=1&docAA=2&docRA=3&docTA=4&skey2=18614&skey1Txt=أمة%20السلام%20أحمد%20رجاء&extSrch=ON
http://www.biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docBA=1&docAA=2&docRA=3&docTA=4&skey2=18614&skey1Txt=أمة%20السلام%20أحمد%20رجاء&extSrch=ON
http://www.biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docBA=1&docAA=2&docRA=3&docTA=4&skey2=18614&skey1Txt=أمة%20السلام%20أحمد%20رجاء&extSrch=ON
http://www.biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docAA=2&skey7=6&skey1Txt=إسلامية%20المعرفة&extSrch=ON
http://www.biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docAA=2&skey7=6&skey1Txt=إسلامية%20المعرفة&extSrch=ON
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: وم  ذنك  انشرفعة وحدفرمً يف اجملتمعما انعربية وبيمن خممنفتالم نروابت منمذج م  األاراف انسمئدة قدميمً  -
ر واألنرى  - منه يف بعض انبلدان قضية اإلرث وحرممن اننسم  - اننظرة اندونية نلمرفة - انتمييز بني انِذ

انعرف انذي فقضي  - جرمية انشرف - انزوج مبجرد وقوع ان  ق خروج امل لقة ط قمً رجعيمً م  بيت
 . أبن صوا املرفة اورة

 وهي ادة مقمالا جملمواة م  املشمفخ :  " من قضااي املرأة .. أتصيل شرعي لقضااي ملحة"  -5
 وص انوحيني / ف.د. ابد   ب  إبراهيم ان رفقي .األنودة يف نص -
 انوت ية يف قضمي املرفة / د. صمحل ب  ابد   ب  محيد . -

 امل املرفة فج ة بني املؤفدف  واملعمرضني / انشيخ صمحل ب  ابد انرمح  احلصني . -

 وديقة حقوق املرفة املسلمة وواجبموم /د. إبراهيم ب  انصر اننمصر .   -
 

اندراتما انيت تنمونت بعض قضمي املرفة املسلمة يف ظل املتغ اا املعمصرة م  فاراف ومؤَتراا دونية  هذه بعض
 ، وبينت األحكمم انيت َتيزا هبم املرفة ا  انرجل يف ظل انروابت انشراية .

وتدنل اليالم  ويف هذه اندراتة حرصت انبمحرة الى االن  ق م  انسنة اننبوفة ، حيَّ حتدد انقضية املراد حبرالم
ر تعليقما رراح احلدفَّ الى املسأنة ، ورب الم  ابملتغ اا املعمصرة يف  م  انسنة اننبوفة انصحيحة ، مع ِذ

 مؤَتراا املرفة اندونية واتفمقيما انقضم  الى مجيع فركمل انتمييز ضد املرفة . 
ب اً الى انروابت انوذنك نكون  شراية ، وتسعى إلنغم  هذه انروابت هذه املؤَتراا واالتفمقيما تشكل خ راًِ 

 انق عية ، يف تبيل َتكني املرفة وحترفرهم وخروجالم م  انقيم اإلت مية . 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : مقدمات مهمة بني يدي البحث -
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االاتقمد اجلمزم أبن مصدر اخل  واحلق هو انوحي اإلهلي مبصدرفه انكتمب وانسنة ، وفن انشمرع احلكيم ال  -1
 م مصلحته خمنصة فو راجحة ، وال فنالى إال امم مفسدته خمنصة فو راجحة .أيمر إال مب

 َوُهوَ  َخَلقَ  َم ْ  فـَْعَلمُ  َفال} فن   تعمىل خلق اخللق وهو فالم مبم فصل  هلم وفنصلحون به ،  قد قمل تعمىل   -2
هو املنالج األمرل انذي ضم  هلم حقوقالم وممم الرك  يه فن املنالج اإلهلي يف قضمي املرفة ،  ، { اخْلَِب ُ  انلَِّ يفُ 

وحرفتالم ، بضوابط وحدود ، وهي خب  مم اتتمسكت هبم وإىل خ  مم امترلت هبم . مإلت م  أيمرهم أبريم  
ومينعالم م  فريم  ، وخي هم يف فريم  ،  مم فمرهم به م   رائض وواجبما  ليس هلم اخليمر يف ذنك إال االمترمل 

  (1)منه  عليالم االمتنمع واإلاب  ، ومم خ هم  يه  لالم فن ختتمر مم فسعدهم    تشقى .وانرضم .ومم منعالم 
ل زممن ومكمن ، وفهنم  بتة مم دامت احليمة اندنيم ، ومشوهلم جلميع  -3 انيقني بص حية هذه انشرفعة نلت بيق يفِ 

ا  ررائع انبشر بكوهنم ررفعة نزنت نتحمل وفهنم متوازنة ال اض راب  يالم وال اوج . وفهنم تتميز  منمحي احليمة ،
  (2)اننمس الى اخل  ، وحتكم هلم واقعالم انبشري انذي فعيشونه حسب اخت ف جمتمعموم . 

لالم ، نصدوره ا    -4 له ، ورمحةِ  له ، وادلِ  ومم ادا  انعزفز احلكيم ، انل يف اخلب  ، فن هذا اندف  خ ِ 
انبشرفة املخمنفة يف انتصوراا وانقيم واملوازف  واألحكمم ،  الي قمصرة وغ  امدنة ، هذا اندف  م  املنمهج انوضعية 

  (3)نبعدهم ا  مرجعية اإلت م احلق  .
وم  هذه املنمهج : منالج انغرب انكم ر حنو قضية املرفة ، وحترفرهم وَتكينالم ،  الو مر وض َتمممً ، ألهنم قد   

تنت تصر موم ، وتم ا مرلالم ، وانتكست تصوراوم ، وان لقوا انقلبت   رهم ، وارتكست فخ قالم ، وف
ًٍ ، وخلق حس  ، حىت صمرا املرفة اندهم تلعة تعرض ، ورالوة  ل اقمل ضمبط ، ووحي همِد  يالم م ِ 

ل م  هب ودب .        (4)تنمل ، وزفنة تستحس  م ِ 
فسالم ،  كل مم دبت فنه تكليف م    انشمرع ال فقصد فبداً إانما املكلفني فو تكليفالم مبم ال ت يقه فن -5

    (5.)نلعبمد  الو داخل يف مقدورهم وطمقتالم 
 
 ________________ 
تمب قضمي املرفة ( ص  / د. إبراهيم اننمصر وديقة حقوق املرفة املسلمة وواجبموم : (  انظر1)  ، ومص ل  حرفة املرفة  69)ضم ِ 

تمابا اإلت ميني وت بيقما املعمصر   . 10-9ص ف  / د. حممد موتى انشرفف بنيِ 
 .  21امبد انسفيمين ص د.انظر : انربما وانشمول يف انشرفعة اإلت مية / ( 2) 
 . 70ص حقوق املرفة املسلمة وواجبموم( انظر وديقة 3)
 .15( مص ل  حرفة املرفة ص4)
 .  3/393اودة احلجمب  (5)
 

  
 حتديد مفهوم الثوابت واملتغريات : -
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 :  وابت يف اللغةالث      
 دبماتً  دـََبتَ : فقمل. انشي  َدوامُ  وهي واحدة، ِلمة    وانتم  وانبم  انرم ( دبت)جم  يف معجم مقمفيس انلغة :     

 (1).ودبيت دـَْبت   ورجل. ودـُُبواتً 
 . موقَفه فربح ال رجمامً  ِمن  إذا املقمم، ودَِبيتُ  املقمم دـَْبتُ  ورجل.  بت  الو ودـُُبواتً  دَبماتً  فـَرْـُبت انشي ُ  دـََبتَ      
 (2).انفؤاد دبتَ  ِمن  إذا اجلَنمن،  بت: وفقمل. دبت إذا ففضمً،  بت ورجل   

 ص  األمر ودبت ، انتزنزل ضد وانربوا وانربما ، انزوال ضد انربما:"  انتعمرفف مالمما الى انتوقيفويف 
  بت في اجلنمن ودبت،  فموره يف متربت انبم  بسكون دبت ورجل ، انده ِتبه  االتم انكمتب وفدبت ،

      (3)" .  انقلب
ل هذه املعمين تدل الى معىن اندوام واالتتقرار ، وقد فكون هذا اندوام م لقمً وقد فكون نسبيمً ، حسب  ِو

 األمر املضمف إنيه . 
 (4)" .وانّضبط واالتتقرار انّدوام ا  اص  حم اتتعممنه خيرج ال" وانربوا

  الثوابت اصطالحاً :
 وم  ذنك :  هنمك ادة مص لحما يف تعرفف انروابت ،   
َاُا" بعضالم ف لق  - ُر قمِبٍل نِلتََّحوُِّل فو انتـََّغ ُِّ َاْكَس " الى"انرَـَّواِبُت َواْنُمتَـَغ ِّ َمم فَُدوُم َوفـَْرَتُخ َوفـَرْـُبُت َغيـْ

اِا َومم ُهَو َامِرض                (5). "  اْنُمتَـَغ ِّ
وفلحق هبم م  ابب االاتبمر اننسيب هي األمور انق عية ومسمئل اإلمجمع عل انروابت يف انشرع : وبعضالم ي -

   (6) االجتالمداا انراجحة انيت َترل خممنفتالم نوامً م  انشذوذ فو انزنل.
    

 :  واملتغريات
 (7.) يقصد هبا موارد االجتهاد وكل ما مل يقم عليه دليل قاطع من نص صحيح أو إمجاع صريح   

__________________ 
 . 1/359معجم مقمفيس انلغة  (1)
 )م  املكتبة انشمملة ( 1/97 درفد ب ال / انلغة مجالرة (2)     
 )انشمملة ( 1/219 املنموي انرؤوف ابد حممد/ انتعمرفف مالمما الى انتوقيف (3)
 ممدة دبوا . 2/5132املوتواة انفقالية ( 4)
 5ص  / د. انصر انعمر املتغ اا اندونية انظر : دوابت األمة يف ظل( 5)
 . 38( املرجع انسمبق . وانظر : انروابت واملتغ اا يف مس ة انعمل اإلت مي املعمصر نلصموي ص 6)
 . 40انروابت واملتغ اا يف مس ة انعمل اإلت مي املعمصر نلصموي ص  (7)     

 
 : ضوابط مراعاة املتغريات -
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 اا هي انوتمئل انيت تتغ  حسب تغ  انزممن واملكمن وانعوائد ، وهي األمور تبق بيمن فن املتغ       
الم و الومالم ، بل قد  االجتالمدفة ، انيت ال نص  يالم وال إمجمع ، وفنظمر اجملتالدف   ختتلف ابخت ف مداِر

ط رراية ، وملراامة هذه املتغ اا واملستجداا ضواب فتغ  رفي اجملتالد يف قضية واحدة يف وقت بعد وقت.
لية ترجع إنيالم ، حىت ال خترج ا  املسمر انصحي  .   وقواادِ 

 (  1)  :ومن الضوابط 
 :  اختالف العوائد واألعرافمراعاة  -1

 مألحكمم انشراية  بتة ال تتغ  وال  ،األحكممتغ  انعوائد واألاراف انيت تُبىن اليالم  املتغ ةم  األمور    
 يمم توى  –ممن واخت ف األمِم  ، تتغ  اوائد اننمس وفارا الم ، واألحكمم تتبدل ، ونك  مع تغ  األز 

 تتغ  بتغ  املصمحل واألاراف وانعوائد . –انعبمداا 
وجوب اننفقة  وممم فصل  مرماًل نتغ  امداا اننمس وفارا الم : قضية نفقة انزوجة ،  مألصل يف هذا احلكم ،

ال فتبدل وال فتغ ، ونك  مقدار اننفقة فمر مل حيدده انشمرع، وجعل الى انزوجة واألوالد ، وهو فمر  بت 
.وهذا فتغ  بتغ  م  اصر آلخر، وم  بيعة ألخرىانواجب هو تلبية حمجة املرفة ابملعروف؛ واحلمجة ختتلف 

  كل فنفق حسب تعته وقدرته وطبيعته وارف بلده . األزمنة واألمكنة واألحوال،
 شرط وانتفاء املانع أو عدم بعض ذلك:وجود السبب وحتقق ال - 2

م  املعلوم فن األحكمم مرتبة الى وجود تببالم،  إذا وجد تبب احلكم وحتقق ررطه وانتفى املمنع، ان بق     
 احلكم الى انواقع،  إذا ختلف فحد انشروط فو وجد فحد املوانع ان بق حكم آخر الى انواقع.

تمن، وهلمم حكممن متغمفران،  يظ  فن احلكم قد تغ ، واحلقيقة فن واننمظر م  بعيد فرى فن انواقعتني متشمهب
منتم متشمهبتني نكنالمم غ  متممدلتني،  المم واقعتمن خمتلفتمن نكل منالمم حكم خيصالم، ويف  انواقعتني وإنِ 

ي إن تلك انواقعة انيت تغ  حكمالم؛ إمم فن تكون ه: »_و قه    _مرل هذا فقول انشيخ امبد انسفيمين 
هي اند تغ  احلكم جبميع خصمئصالم واحليريما انيت تكتنفالم، وإمم فن ختتلف يف بعض خصمئصالم 

منت األوىل  نح  ننمزع فرد املنمزاة يف تغ  حكمالم؛ ألن ذنك هو اننسخ وانتبدفل املنالي  وحيريموم،  إنِ 
منت انرمنية  ليست يف موضع اننزاع؛ ألهنم حينع مم تيأيت بيمنه، وإنِ  ٍذ حمددتمن، وحمددتمن متميزاتن انهِ 

م  حيَّ خصمئصالمم واالاتبمراا انيت حتفالمم هلمـم حكممن نيس غـرفبمً وال اجيبمً، وال فقمل نه تغ  وال 
 (.2)«تبدل

______________________ 
ر انشرفف:  انظر( 1)  . دبما األحكمم انشراية وضوابط تغ ُّ انفتوى.نألتتمذ / حممد رِم
 . 450-449شمول / د. امبد انسفيمين ص ( انربما وان2)
 

 وممم قد فصل  فن فكون مرماًل هلذا انضمبط :
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من اإلت م ، وم  رروط وجوبه االتت ماة ،       مسأنة وجوب احلج الى املرفة ،  محلج ِر  م  فِر
حكم انوجوب ، وابننسبة نلمرفة وجود احملرم ،  إذا ادم احملرم ، ومل جتد حمرممً فرا قالم نلحج ، تقط انالم 

وفصبحت غ  مست يعة ألدا  احلج .  حكم وجوب احلج مل فتغ  ، ونك  مل فتحقق انشرط وهو االتت ماة 
 ، ووجد املمنع ، وهو ادم جواز انسفر بدون حمرم ،  تغ  احلكم م  انوجوب إىل ادمه .

 الضرورة امللجئة: - 3
فكون معه مض راً نفعل مم حرم  ، وم  رمحة   هنمك فحوال اض رار فقع  يالم انعبد املسلم ممم       

ابنعبمد فنه يف هذه األحوال مل يعل اليالم إمثمً  يمم  علوه، واننمظر غ  املتبصر فظ  فن احلكم اختلف، ومهم 
يف احلقيقة حمالن خمتلفمن، نكل حمل حكم،  حمل االختيمر نه حكم، وحمل االض رار نه حكم، وحمالن 

   .كممن متغمفران ال فقمل نه تبدل وال تغخمتلفمن هلمم ح
وم  فمرلة ذنك : ادم جواز تفر املرفة إال مبحرم ، هذا هو األصل انرمبت يف حمل االختيمر ، ونك  هنمك 

مم تيأيت تفصيله ،  رااى انشرع هذه انضرورة وفابح هلم  حمالا قد تض ر  يالم املرفة إىل انسفر بدون حمرم ،ِ 
جرة مل  فتلمت يف بلد انكفر ، ومل  ختلصت م  األتر ، وتيأيت بيمن ذنك يف انسفر ، وم  ذنك اهل

 موضعه .
 تغري الوصف أو االسم: -4

 األمسم  تغ  احلكم تبعمً نذنك. هنمك فحكمم رُتبت الى فوصمف فو فمسم ،  إذا تغ ا تلك األوصمف فو
من ح اًل نه، مرمل: رجل تزوج امرفة، حل نه منالم مم حيل نلرجل م  امرفته،  لو ط لقالم حرم اليه منالم ممِ 

من ح اًل جمئزاً نلرجل تغ  وصمر حراممً، ويف احلقيقة  إن املتغ  هو انصفة  هنم تغ ا صورة احلكم ألن ممِ 
فو االتم ونيس احلكم انشراي؛ إذ احلكم ابٍق الى مم هو اليه، وهو فن انرجل حتل نه زوجته، وفن انرجل 

 حترم اليه غ  زوجته.
 تغري اآلالت والوسائل: - 5

ر  م         هنمك م  األحكمم انشراية مم فكون تنفيذهم ا  طرفق آنة فو وتيلة، وانشرفعة مل حتدد يفِ 
ل زممن ومكمن مم  تالم نيختمر املسلمون يفِ  األمور اآلالا وانوتمئل انيت فتحقق هبم احلكم انشراي، بل تِر

كم انشراي؛ إذ رمبم نو فنزم املسلمون آبنة فو وتيلة معينة نتعسر هو فنفع هلم وفصل  وف ضل يف تنفيذ احل
اليالم ذنك، ووجدوا يف ذنك مـ  املشقة واحلـرج انشي  انكر  ال تيمم فن انوتمئل واآلالا تتعدد وتتبمف ، 

وقد فكون بعضالم ميسراً وبعضالم غ  ذنك، وقد خيتلف انعسر وانيسر ابننسبة نآلنة فو انوتيلة نفسالم 
 ت ف انزممن واملكمن، و  فرفد بعبمده انيسر وال فرفد هبم انعسر،  له احلمد واملنة.ابخ
 
 

 أوالً : مراعاة طبيعة املرأة وخصائصها يف السنة النبوية :
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مراعاة حاجة املرأة إىل السكن واألمن والقرار يف البيت ، و مراعاة حاجة املرأة يف اخلروج ملا  -1
 خروج املرأة (.  -ويكمل دينها من عبادة وصلة ومهنة) القرار يف البيت يصلح أمرها ويتم شأهنا 

 قضية خروج املرأة : 
مم فمر   بذنك نسم  اننيب األصل       ونسم  املسلمني تبع هلم يف  يف انشرفعة : قرار املرفة يف بيتالمِ 

 .( األوىَل  اجْلَمِهِليَّةِ  بَـرُّجَ تَـ  تـَبَـرَّْج َ  َوال بـُُيوِتُك َّ  يف  َوقـَْرنَ )ذنك ، حيَّ قمل تعمىل : 
وإضم ة انبيوا إىل اننسم  إضم ة َتليك ، مع فن انبيوا يف غمنب األحوال ملك نلرجمل ، وهذه اإلضم ة 
تشعر اختصمص املرفة ابنقرار يف انبيوا ،  لمم اختصت بذنك فنزنتالم اآلفة منزنة املمنك نلبيت ،  إضم ته 

 (1.)وديق بني املرفة وانبيت إنيالم نلدالنة الى انرتابط ان
وقد مسى   مكَّ املرفة يف بيتالم قراراً ، وهذا املعىن م  فمسى املعمين انر يعة ،  فيه اتتقرار ننفسالم وراحة 

نقلبالم وانشراح صدرهم .  خروجالم ا  هذا انقرار ففضي إىل اض راب نفسالم وقلق وضيق صدرهم وتعرضالم 
 (2)ملم ال حتمد اقبمه . 

عرضنم اننصوص اننبوفة نوجدانهم قد دنت مبفالومالم الى هذا األصل ، وفِدا هذا املعىن ،  قد جم  ونو اتت
 األذن نلمرفة ابخلروج اند احلمجة ، وهنمهم ا  اخلروج بغ  إذن.

ل ذنك صيمنة وحفظ  م ، ورامفتالم نزوجالم الم ، وتفرغالم نواجبالم يف بيتالئكرامة املرفة وافتالم وحيمنويفِ 
 هو خروجالم م  انبيت .   ان مرئمألصل انرمبت هو قرار املرفة يف بيتالم ، واملتغ    الم.ئوفبنم

 ونك  جم ا انشرفعة مرااية هلذا األمر ، ومقدرة هلذا املتغ  ، ومقيدة نه بضوابط ورروط . 
 اإلذن ابخلروج للحاجة :

َدة   َخَرَجت   قَاَلت   - عنها هللا رضي - َعاِئَشةَ  َعن  أخرج البخاري         َجاب   ض ِربَ  َما بـَع دَ  َسو   اْلِ 
َطَّابِ  ب ن   ع َمر   فـََرآَها ، يـَع رِفـ َها َمن   َعَلى ََت َفى الَ  َجِسيَمةً  ام َرَأةً  وََكاَنتِ  ، ِْلَاَجِتَها َدة   ايَ  فـََقالَ  اخل   َأَما َسو 

َ  َما َواّللَِّ  َنا ََت َفني   َوِإنَّه   ، بييت يف -- اّللَِّ  َوَرس ول   ، رَاِجَعةً  ان َكَفَأت  فَ  قَاَلت   ، ََت ر ِجنيَ  َكي فَ   فانظري ، َعَليـ 
ت   إين اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  فـََقاَلت   َفَدَخَلت   َعر ق   يَِدهِ  َوِف .  لَيَـتَـَعشَّى  َكَذا  ع َمر   يل فـََقالَ  حاجيت لِبَـع ضِ  َخَرج 

نَ  َأن   َلك نَّ  أ ِذنَ  َقد   ِإنَّه   » فـََقالَ  َوَضَعه   َما يَِدهِ  يف ال َعر قَ  َوِإنَّ  ه  َعن   ر ِفعَ  ث َّ  ِإلَي هِ  اّللَّ   فََأو َحى قَاَلت  .  وََكَذا  ََت ر ج 
 (3). « ِْلَاَجِتك نَّ 

_____________________ 
ر انشرفف ، مقمل 1)   . 7ص  248جلة انبيمن ع مب(  صيمنة اإلت م نلمرفة / حممد ب  رِم
ة املرفة نل2)  . 11رجل يف ميدان امله نلشيخ اب  ابز ص(  انظر : خ ر مشمِر
، ومسلم يف انس م ،  4517ح4/1800 ( َنُكمْ  فـُْؤَذنَ  فَنْ  ِإالَّ  اننَّيب بـُُيواَ  َتْدُخُلوا الَ )  قـَْونِهِ  اببرواه انبخمري يف انتفس  ، (3)

 . 2170ح4/1709 اإِلْنَسمنِ  َحمَجةِ  نَِقَضم ِ  نِلنَِّسم ِ  اخْلُُروجِ  ِإاَبَحةُ  ابب
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 اننـََّبِويّ  احْلَرمي َاَلى اأْلََجمِنب ِاطَِّ ع ِم ْ  نـُْفرَة قـَْلبه يف  َوَقعَ  َاْنهُ  اّللَّ  َرِضيَ  ُاَمر َفنَّ  َواحْلَمِصلقمل اب  حجر : " 
َِّدَ "  ِنَسمَ ك اُْحُجبْ : "  َوانسََّ م انصََّ ة َاَلْيهِ  َنهُ  ُقونهُ ب َصرَّحَ  َحىتَّ  ،  مُثَّ  ، احلَِْجمب آفَة َزَنتْ نَـ  َفنْ  ِإىَل  َذِنكَ  َوَف

 يف  هَلُ َّ  َوفَِذنَ  ، ِمْنهُ  َ َمَنعَ  ، َذِنكَ  يف   ـََبمَنغَ  ، ُمْسَترتَاا ُِ َّ   َوَنوْ  َفْصً   َفْرَخمصال َّ  فـُْبِدف َ  اَل  َفنْ  َذِنكَ  بـَْعدَ  َقَصدَ 
 (1) . نِْلَحرَجِ  َوَر ْـًعم نِْلَمَشقَّةِ  َد ْـًعم حِلَمَجِتاِل َّ  اخْلُُروج

 ه ، نتقضي حمجتالم ، وتدبر فمرهم .هكذا رااى انشمرع حمجة املرفة نلخروج ، وإذن هلم  ي
  :  خروج النساء يف عهد النيب 

 أ/ خروج النساء لقضاء اْلاجة : 
من هذا األمر قبل اختمذ اننمس نلكنف      واملقصود بقضم  احلمجة هو اخلروج نلتربز وحمجة اإلنسمن انضرورفة . ِو

  ـََقملَ  حِلَمَجِتُك َّ  خَتُْرْج َ  َفنْ (  َنُك َّ  فُِذنَ  َقدْ )   قـَْونه تـَْفِس (  اْنبَـرَاز فـَْعيِن : )  بَِقْونِهِ  ِهَشمم ُمرَادننووي : " . قمل ا
 (2)." مفَْالَ  َواّللَّ . اْنَمَعمِفش فُُمور ِم ْ  َحمَجة ِنُكلِّ  اَل  ، نِْلَغمِئطِ  اخْلُُروج حِبَمَجِتاِل َّ  اْنُمرَاد:  ِهَشمم

"  قمل انعيين :واندمم اختذ اننمس انكنف ، انتالت هذه احلمجة  لم خترج اننسم  بعد ذنك نلرباز خمرج انبيت ، 
 ذنك بعد اختذا  لمم انبيوا يف انكنف ادم ألجل ِمن  إمنم احلمجة نقضم  انصحرا  إىل اننسم  خروج فن

 (3.)"  انشراية نلضرورة إال اخلروج ا  منع  وانكنف األخلية
 ب/خروج النساء إىل املساجد : 

من هذا اخلروج م  األمور املتواترة ، وهو م  اخلروج املأذون  يه نلمرفة   ، وم  األحمدفَّ اندانة الى ذنك:  ِو
 اّللَِّ  ِإَماءَ  متَ نَـع وا الَ  » قَالَ  -- اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  ع َمرَ  اب نِ  َعنِ  اَنِفع   َعن  ما رواه البخاري ومسلم  -1

نَ ويف رواية " .« اّللَِّ  َمَساِجدَ  ر ج   (4.) " َتِفاَلت   َول َيخ 
ع ود ِاب ن ِام َرَأة زَيـ َنب َحِديث -2 َداك نَّ  َشِهَدت   ِإَذا" َمس  ِجد ِإح   (5).  " ِطيًبا متََسَّ  َفاَل  ال َمس 
 النِ َساءَ  متَ نَـع وا الَ  » -- اّللَِّ  ول  َرس   َقالَ  قَالَ  َأبِيهِ  َعن   ع َمرَ  ب نِ  اّللَِّ  َعب دِ  ب نِ  ِباَللِ  َعن  وروى مسلم  -3

َتأ َذن وك م   ِإَذا ال َمَساِجدِ  ِمنَ  ح ظ وَظه نَّ   (6).  « اس 
_______________________ 

 . 14/151( ررح اننووي الى مسلم 2) .  8/531(  ت  انبمري 1)
 . 2/267امدة انقمري نلعيين ( 3)
تمب اجلمعة / ابب (4) تمب انص ة /  858ح  305/ 1هل الى م  مل فشالد اجلمعة غسل  رواه انبخمري يفِ  ، ومسلم يفِ 

َنة   َاَلْيهِ  فـَتَـرَتَّبْ  ملَْ  ِإَذا اْنَمَسمِجدِ  ِإىَل  اننَِّسم ِ  ُخُروجِ  ابب . وروافة " ونيخرج  تف ا "  136ح  1/326 ُم َيـََّبةً  خَتْرُجُ  الَ  َوفَنَـّاَلم ِ تـْ
تمب انص ة  ،  438/  2، وفمحد يف مسنده  565ح  1/381/ ابب مم جم  يف خروج اننسم  إىل املسجد رواهم فبو داود يفِ 

 . صحي وقمل األنبمين يف اإلروا  : ،  حس  إتنمد وهذا صحي :  األرنؤوطقمل 
تمب انص ة /  (5)  .  140ح 1/328 اْنَمَسمِجدِ  ِإىَل  اننَِّسم ِ  ُخُروجِ  اببرواه مسلم يفِ 
 .142ح 1/328  ( املرجع انسمبق 6)
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وهنى ا   مجيع األحمدفَّ انسمبقة دنت صراحة الى جواز خروج اننسم  إىل املسمجد ، وقد فذن هل  اننيب 
مم   .  تيأيت منعال  ، ونك  نيس األمر الى إط قه بل بشروطِ 

زوج احلق ِمم تدل األحمدفَّ الى ضرورة اتتعذان املرفة زوجالم اند اخلروج ، وفهنم ال خترج بدون إذن ، وفن نل
 يف منعالم م  اخلروج .

ُعاُل َّ  نِلزَّْوجِ  َفنَّ  َاَلى َدنِيل   " : اّللَِّ  َمَساِجدَ  اّللَِّ  إَماءَ  متَ نَـع وا اَل "  قـَْونُهُ : "  قمل يف املنتقى  اَل  َوَفنَّ  َذِنكَ  ِم ْ  َمنـْ
  اِبْنَمْنعِ  انّرَِجملُ  خُيَمَطبْ  َوملَْ  اِبخْلُُروجِ  اننَِّسم ُ  خَلُوِطبَ  َذِنكَ  ِم ْ  فَةِ اْنَمرْ  َمْنعُ  نِلرَُّجلِ  َفُك ْ  ملَْ  َوَنوْ  إبِِْذنِهِ  ِإالَّ  هَلُ َّ  ُخُروجَ 
َمم اَلم مَيْنَـُعوُه َّ  اَل  أبَِنْ  انّرَِجملُ  خُيَمَطبْ  َوملَْ  اِبنصََّ ةِ  اننَِّسم ُ  ُخوِطبَ  َِ  (1". ) ِمنـْ

 : فمرف  ىال تدل:  األحمدفَّ  الذه: "  (2) وقمل اب  رجب يف  ت  انبمري
 فذن فن خترج فن ألمرهم ذنك يف إذن نه فك  مل نو  إنه ، زوجالم إذن بدون املسجد إىل خترج ال املرفة فن : فحدمهم

 .أيذن مل فو
 ". ضرراً  فو  تنةً  خيف مل إذا مبم تقييده م  البد وهذا ، اتتأذنته إذا منعالم ا  منالي   انزوج فن : انرمين واألمر

 دين : ج/ اخلروج لصالة العي
مَ  اْل  يَّضَ  ُن  رِجَ  َأن   أ ِمر انَ  قَاَلت   َعِطيَّةَ  أ م ِ  َعن   روى البخاري        نَ  ، اخل  د ورِ  َوَذَواتِ  ال ِعيَدي نِ  يـَو  َهد   مَجَاَعةَ  فـََيش 

ِلِمنيَ  َداانَ  ، اّللَِّ  س ولَ رَ  ايَ  ام َرَأة   قَاَلتِ .  م َصالَّه نَّ  َعن   اْل  يَّض   َويـَع َتِزل   ، َوَدع َوتـَه م   ال م س  .  ِجل َباب   ََلَا لَي سَ  ِإح 
َها » قَالَ   (3). « ِجل َباهِبَا ِمن   َصاِحبَـتـ َها لِتـ ل ِبس 

 :   كيف خرجت النساء يف عهد النيب 
بَـَرت ه   َعاِئَشةَ  َأنَّ  الزُّبـَري ِ  ب ن   ع ر َوة  روى البخاري ومسلم عن  -1      ِمَناتِ ال   ِنَساء   ك نَّ   قَاَلت   َأخ  نَ  م ؤ  َهد   َمعَ  َيش 

رِ  َصاَلةَ  - - اّللَِّ  َرس ولِ  َ  ث َّ  ، مب ر وِطِهنَّ  م تَـَلفِ َعات   ال َفج  َقِلب   ه نَّ فيـَع رِ  الَ  ، الصَّاَلةَ  يـَق ِضنيَ  ِحنيَ  بـ ي وِِتِنَّ  ِإىَل  يـَنـ 
 (4). ال َغَلسِ  ِمنَ  َأَحد  

)  اّللَّ   َأنـ َزلَ  َلمَّا ، األ َولَ  ال م َهاِجَراتِ  ِنَساءَ  اّللَّ   يـَر َحم   قَاَلت   - عنها هللا رضى - َعاِئَشةَ  َعن  روى البخاري  -2
َتَمر نَ  م ر وَطه نَّ  َشقَّق نَ (  ج ي وهِبِنَّ  َعَلى ِب م رِِهنَّ  َول َيض رِب نَ    (5). بِهِ  فَاخ 

ِلم   -3 ع ود   ِاب نِ  ِام َرَأةِ  زَيـ َنبَ  َحِديثِ  ِمن   َوِلم س  َداك نَّ  َشِهَدت   ِإَذا : " َمس  ِجدَ  ِإح   (6)"  ِطيًبا متََسَّ  َفاَل  ال َمس 
________________ 

 .189-5/188(  ت  انبمري الب  رجب 2)  ( . 1/342( املنتقى ررح املوطأ) 1) 
تمب احليض / 3)  . 318ح  123/ 1 املصلى وفعتزن  املسلمني وداوة انعيدف  احلمئض رالود ابب( رواه انبخمري يفِ 
تمب مواقيت انص ة / ابب وقت انفجر  (4) تمب املسمجد ومواضع  553ح 210/ 1رواه انبخمري يفِ  انص ة / ، ومسلم يفِ 

 .  231ح  1/446 ِ ياَلم اْنِقرَاَ ةِ  َقْدرِ  َوبـََيمنِ  انتـَّْغِليسُ  َوُهوَ  َوْقِتاَلم فَوَّلِ  يف اِبنصُّْب ِ  انتـَّْبِك ِ  اْتِتْحَبمبِ  ابب
تمب انتفس  / ابب رواه انب (5)  . 4480ح  1782/ 4 { جيوهب  الى خبمره  ونيضرب } خمري يفِ 
 . 11( تبق ختريه ص 6)
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يف خرجت انصحمبيما ، وقد انتزم  ابحلجمب انسمتر ، غ  مت يبما  م  خ ل اننصوص انسمبقة فتبني ننمِ 
  متزفنما ، وال خمتل ما ابنرجمل . وال

 َفَحمِدفَِّ  ِم ْ  َوَربَـاُلهُ  َهَذا ،"  اّللَِّ  َمَساِجدَ  اّللَِّ  ِإَماءَ  متَ نَـع وا اَل " :   قـَْونُهُ :  ُمْسِلمٍ  رْحِ رَ  يف  اننـََّوِويُّ  قَملَ      
َرَهم ِبُشُروطٍ  َنِك ْ  اْنَمْسِجدَ  َُتَْنعُ  اَل  فَنَـّاَلم يف  ظَمِهر   اْنَبمبِ  َِ  َتُكونَ  اَل  َفنْ  َوِهيَ  اأْلََحمِدفَِّ  ِم ْ  َمْأُخوَذةً  اْنُعَلَمم ُ  َذ
 ممَّ ْ  َوحَنَْوَهم َرمبَّةً  َواَل  ، اِبنّرَِجملِ  خُمَْتِلَ ةً  َواَل  ،  َمِخرَةٍ  دَِيمبٍ  َواَل  َصْوتـُاَلم ُفْسَمعُ  َخَ ِخلَ  َذااَ  َواَل  ، ُمتَـَزفَِّنةً  َواَل  ُم َيـََّبةً 
 . َوحَنُْوَهم َسَدة  َمفْ  ِبهِ  خُيَمفُ  َمم ان َّرِفقِ  يف  َفُكونَ  اَل  َوَفنْ  ، هِبَم فـُْفتَـنَتُ 
مَنتْ   ِإَذا انتـَّْنزِفهِ  َاَلى حَمُْمول   اخْلُُروجِ  ِم ْ  َمْنِعاِل َّ  َا ْ  اننـَّاْليُ  َوَهَذا  انشُُّروطُ  َوُوِجَداْ  َتيِّدٍ  َفوْ  َزْوجٍ  َذااَ  اْنَمْرفَةُ  َِ

ُِورَةُ   (1.)"  انشُُّروطُ  ُوِجَداْ  َذاإِ  اْنَمْنعُ  َحُرمَ  َتيِّد   َواَل  َزْوج   هَلَم َفُك ْ  ملَْ   َِإنْ  ، اْنَمْذ
 خروج املرأة للعمل : 

جممالا خروج املرفة ، ونيس  يالم خروج املرفة نلعمل خمرج انبيت ، وهذا م  بعض فتض  ممم تبق          
مستجداا انعصور املتأخرة ، حيَّ ال جند يف نصوص انفقالم  املتقدمة حدفَّ ا  خروج املرفة نلتكسب وانعمل 

رر احلدفَّ ا  خروج ، ومل فت رق وا حلكمه ، نعدم وجود مرل هذه انوظمئف يف زممهنم ، فمم يف زمننم احلمضر  قدِ 
 .املرفة نلعمل ، مم بني مؤفد الى اإلط ق ، ومعمرض ملم فرتتب الى ذنك م  املفمتد 

منت َتمرتالم املرف ة داخل بيتالم واند اننظر يف اننصوص انشراية ، نست يع فن حنصي األاممل انكسبية انيتِ 
    روم وفنودتالم ، بشروط وضوابط .وخمرجه ، حيَّ فابح اإلت م نلمرفة جممل انعمل انذي فنمتب 

سبية ، دنت اليالم اننصوص ، وم  ذنك : . وقد ممرتت املرفة يف االد اننيب         ادة فامملِ 
عَ  َأنَّه   الزُّبـَري ِ  َأب و ما رواه مسلم عن أيب الزبري   -1  جَت دَّ  َأن   فََأرَاَدت   خاليت ط لِ َقت   يـَق ول   اّللَِّ  َعب دِ  ب نَ  اِبرَ جَ  َسَِ

َعلِ  َأو   يَتَصدَّقِ  َأن   َعَسى فَِإنَّكِ  َُن َلكِ  يَفج د ِ  بـََلى » فـََقالَ  -- النَّيب  َفأََتتِ  ََت ر جَ  َأن   رَج ل   فـََزَجَرَها َُن َلَها  يتـَف 
 (2).« َمع ر وفًا
ةِ  ُخُروجِ  َجَوازِ  َاَلى َدنِيل   َواحْلَِدفَُّ :"  مل يف تبل انس مق   اننـَّاَلمرِ  يف  َمْنزهِِلَم ِم ْ  اَبِئ ٍ  َطَ قٍ  ِم ْ  اْنُمْعَتدَّ

ُِورَ  احلَِْدفََّ  َفنَّ  خَيَْفى َواَل  ، َحمَجةٍ  ِنَغْ ِ  َيُوزُ  َواَل  ، َذِنكَ  إىَل  نِْلَحمَجةِ   َفنْ  م ِ ِبَرجَ  اخْلُُروجِ  َجَوازُ  ِ يهِ  ُالِّلَ  اْنَمْذ
َم فـَُقملَ  َفنْ  إالَّ  َاَلْيهِ  فَُدلُّ  َ َ   ، ُاْذرٍ  ِنَغْ ِ  َوفَمَّم. اخْلُُروجِ  يف  ُاْذر   َوَهَذا ، َمْعُرو ًم تـَْفَعلَ  َفوْ  ، َتصَّدَّقَ   ِ ْعلِ  َرَجم ُ  إمنَّ
 (3)" . اْنَغمِنبِ  يف  ُخُروجٍ  ُِلِّ   يف  فـُْرَجى َوَقدْ  ، َذِنكَ 

 فَّ تصرف  جبواز خروج املرفة نلعمل ، إذا دات احلمجة نذنك .ويف هذا احلد       
_____________________ 

 . 162-161/ 4ررح اننووي الى مسلم  (1)
تمب ان  ق / ( 2) اَلم َواْنُمتَـَوّفَّ  اْنَبمئِ ِ  اْنُمْعَتدَّةِ  ُخُروجِ  َجَوازِ  اببرواه مسلم يفِ   1483ح 2/1121 حِلَمَجِتاَلم اننـَّاَلمرِ  يف َزْوُجاَلم َانـْ
.  
 . 3/37تبل انس م نلصنعمين ( 3)
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َاءَ  َعن  وروى البخاري ومسلم  -2 ر   َأِب  بِن تِ  َأَس  ر   تزوجين قَاَلت   - عنهما هللا رضي - َبك   يف َله   َوَما ، الزُّبـَيـ 
رَ  شيء َوالَ  ، ََم ل وك   َوالَ  ، َمال   ِمن   اأَلر ضِ  رَ  ، اَنِضح   َغيـ  َتِقى ، فـََرَسه   َأع ِلف   ت  َفك ن   ، فـََرِسهِ  َوَغيـ   ، ال َماءَ  َوَأس 
ِرز   ِسن   َأك ن   َوملَ   ، َوَأع ِجن   َغر بَه   َوَأخ  ِبز   أ ح  َوةَ  وَك نَّ  األَن َصارِ  ِمنَ  يل َجارَات   ََي ِبز   وََكانَ  ، َأخ  ق   ِنس   وَك ن ت   ، ِصد 

ىَ  ، رأسي َعَلى -  - اّللَِّ  ول  َرس   َأق طََعه   اليت الزُّبـَري ِ  َأر ضِ  ِمن   النـََّوى َأنـ ق ل    فـَر َسخ   ثلثي َعَلى ِمنِ   َوه 
 (1).....اخل " 

منت تصرب وحتتسب يف هذا  منت تقوم هبم فمسم  يف داخل انبيت وخمرجه ، ِو ر ننم ادة فامملِ  واحلدفَّ فِذ
 انعمل انشمق ، حلمجتالم إنيه ، ونشغل زوجالم ابجلالمد وحنوه وادم وجود خمدم .

، فن اإلت م مل مينع املرفة م  اخلروج نلعمل ، وانتكسب ننفسالم ،  ني وغ همانسمبق نيخ ل اننص فتبني م 
وذنك اند احلمجة اندااية نذنك ،  كمم تبق تقرفره يف خروج املرفة ، فذن   نلنسم  فن خيرج  يف حوائجال  ، 

الم وفعوهلم ، فو نفقر زوجالم وقلة ذاا فده ، وانعمل م  احلمجما انيت قد تعرض نلمرفة ، إذا مل جتد م  فنفق الي
فو ندفالم فموال خمصة  تحتمج إىل تنميتالم ومتمبعتالم ، فو احتمج إنيالم اجملتمع املسلم ، يف انتعليم وانتمرفض وانداوة 

 ، وغ هم م  اجملمالا اننسمئية االجتمماية واخل فة .
 : (2)نلعمل بشروط وضوابط ، ومنالم  عند احلمجة نلعمل خمرج املنزل ، فبمح نلمرفة اخلروج 

را تمبقمً ضرورة إذن انزوج يف اخلروج إىل املسجد ، ويف  -1 اخلروج إبذن انويل فو انزوج ، وقد ِذ
 اخلروج نلعمل م  ابب فوىل .

م   روم وفنودتالم وطبيعتالم ، وال تزاول األاممل انشمقة اخلمصة ابنرجمل ، فن ختتمر م  انعمل مم ف ئ -2
منرقص وانغنم  .وال األاممل   احملرمةِ 

فن ال فكون يف املالم اخت ط ابنرجمل األجمنب فو خلوة هبم ، ملم فرتتب الى ذنك م  املفمتد  -3
ا  االخت ط يف فمِم  انعبمدة وان رقما ،  في انعمل م  ابب فوىل  واملخمطر ، وقد هنى اننيب 

مم اليالم جتنب انسفر إال مع ذي حمرم ، ملم يف ذنك م  امل مم تيأيت بيمنه .ِ  خمنفة انشراية ،ِ 
 وتفصيله . 

اخلروج ابحلجمب انشراي انسمتر ، وانلبمس انشراي احملتشم ، وادم انتع ر وانتزف  اند اخلروج ،  -4
 وجتنب مجيع مصمدر انفتنة . 

فن ال فتعمرض املالم مع بيتالم ومسعونيتالم األصلية ، حنو زوجالم وفوالدهم ، والبد م  انتوازن بني  -5
 ما انبيت ومت لبما انعمل . مت لب

___________________________ 
تمب اننكمح / 1)  رَةِ  ابب( رواه انبخمري يفِ  تمب انس م  4926ح 5/2003)  اْنَغيـْ  اْنَمْرفَةِ  ِإْرَدافِ  َجَوازِ  ابب/ ( ، ومسلم يفِ 

 .  2182ح 4/1716 ان َّرِفقِ  يف فَْاَيتْ  ِإَذا اأَلْجَنِبيَّةِ 
 52-47ص / د. ايسى صمحل انعمري ممل املرفة انكسبية وفحكممالم يف انفقه اإلت مي انظر : فا (2)
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خالصة األمر أن األصل الثابت يف هذه القضية هو قرار املرأة يف بيتها ، وأداء مهمتها األوىل ، وهي 
األصل  األمومة وتوابعها ، وتدبري البيت ورعاية زوجها وأبنائها ، وخروجها للعمل خارج املنزل خالف

 واملألوف ، إال إذا دعت اْلاجة لذلك ، كحاجتها للمال ، وحاجة اجملتمع لعملها . 
انقضم  الى مجيع فركمل انتمييز ضد املرفة ،  د فن مؤَتراا املرفة انعمملية ، ومنالم اتفمقيةونك  نألتف جن

ل األحوال ، وم  ذنك  خمنفت هذا األصل ، واندا بعكس املأنوف ، وهو ضرورة خروج املرفة نلعمل يفِ 
 :  ( ونصه11مم جم  يف املمدة )

يقتضي اْلال اَتاذه من تدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان  تتخذ الدول األطراف مجيع ما" 
 نفس اْلقوق وال سيما : –على أساس تساوي الرجل واملرأة  –العمل لكي تكفل َلا 

 صرف لكل البشر .اْلق يف العمل بوصفه حقاً غري قابل للت -أ
اْلق يف التمتع بنفس فرص التوظيف ، مبا يف ذلك تطبيق معايري االختيار نفسها يف شئون  -ب

 ..."التوظيف .
امرفة وفخرى ،  بنيوهذه االتفمقية تتكلم ا  حكم امم نكل اننسم  ، وال خيتلف ندفالم األمر 

 هلم م  ادمه .حبسب طبيعة ظرو الم وتعليمالم ومدى احتيمجالم نلعمل ، ووجود امئل 
 الي تتكلم ا  امرفة واحدة منفردة ، ال رأن هلم مب  حوهلم م  فترة فو جمتمع ، هذه املرفة ال امئل 

 هلم إذا بلغت ت  انررد ونيس فمممالم إال فن تعول نفسالم . 
 ِمم فن االتفمقية ال تنظر بكب  احرتام نلمرفة انيت ال تعمل خمرج منزهلم امً  مأجوراً ، وهنم أتيت

قضية توصيف انعمل اباتبمره انعمل انذي تتلقى اليه املرفة فجراً حمدداً ، وفتم يف رقعة احليمة انعممة ) 
في خمرج املنزل ( ، فمم قيمم املرفة بوظيفة األمومة وتربية األبنم  واجلالد املنزيل انكب  انذي تؤدفه املرفة 

 داخل جدران منزهلم ،  الو نيس امً  .
اباتبمره )مع ى( ونيس ظر مً  –خمرج منزهلم  –فمقية تتعممل مع وضع املرفة انعمملة وم  مث  مالت  

رامتالم ورخصيتالم املستقلة تبحَّ يف طرق انتغلب اليه فو تو   رروط فدائه ، مبم حيفظ نل  مرفةِ 
مم هو مبمح نلرجل ، ونك  خيتلف م  امرفة إىل فخرى حسب  فمم يف انشرع :  منعمل مبمح نلمرفةِ 

وروم فو ضرورة انعمل هلم ، واحتيمجالم نه ، ونوع انعمل ، وانظروف انيت فؤدى  يالم ، ومدى ضر 
   (1.)تعمرضه مع مصلحة فتروم 

________________________ 
 . 42-40يز ضد املرفة ص ي( انظر : رؤفة نقدفة التفمقية انقضم  الى مجيع فركمل انتم1)
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ويل املرأة  -ى أمرها ويكفيها شأهنا ، وحيفظ َلا عرضها )قوامة الرجل مراعاة حاجة املرأة ملن يقوم عل -2
 احملرم للمرأة(:   

مص لحما تدل الى تشرفع امدل وتكرمي  مضل نلمرفة ، حيَّ اهتم اإلت م أبمرهم ونوه بشأهنم ،  هذه   
 م .وفحمطالم بسيمج حمكم م  احلممفة وانتكرمي وانعنمفة ، مبم فتنمتب مع   روم ومحمفتال

ونيس املقصود انتسلط واالتتبداد وانسي رة وانتحكم ، وتلب حلرفة املرفة وفهليتالم، بل هو تكليف ررف   به  
 انرجل م  فجل مصلحة املرفة ، وملزفد انعنمفة هبم ، وتعظيممً نشأهنم ، واهتممممً أبمرهم .

. وهو انتزام م  انرجل بتو   حمجما  واألصل يف هذا انتكليف انشورى وانتفمهم وحس  انعشرة واخللق اجلميل
 املرفة املمدفة واملعنوفة بصورة تكفل هلم اإلربمع املنمتب نرغبموم ، وتشعرهم ابن مأنينة وانسك  . 

ونو نظران إىل اننصوص انشراية انيت فرمرا إىل هذه املص لحما وبينتالم ، جند فهنم تن لق م  فتمس المي 
 رصني ، وميرمق رابين امدل .

مملرفة انزوجة حتتمج إىل م  فقوم الى فمرهم ، وفليب حمجموم ، وفقضي هلم مجيع رؤوهنم ، وحىت فستقر انبيت  
 املسلم وفنتظم ت ه أبممن ، البد م  رائتة قوفة ، وقوامة امدنة ، وراع مسعول . 

وتز انروابت وختتلط األمور  وانقوامة م  انروابت انيت فقرهم اإلت م ، وفرتى دامئمالم ، واند حدوث املتغ اا ،
 . وقد فرمرا انسنة اننبوفة إىل اخت ل األمور يف آخر انزممن ، ورغم ذنك    غىن نلمرفة ا  انقيم .

ثـَنَّك م   قَالَ  َأَنس   َعن   روى البخاري  ث ك م   الَ  َحِديثًا أل َحدِ  ع ت   بـَع ِدى َأَحد   حي َدِ   » يـَق ول   - - اّللَِّ  َرس ولَ  َسَِ
َراطِ  ن  مِ  ل   َوَيظ َهرَ  ، ال ِعل م   يَِقلَّ  َأن   السَّاَعةِ  َأش  َه  ثـ رَ  ، الز انَ  َوَيظ َهرَ  ، اجل   َحّتَّ  ، الر َِجال   َويَِقلَّ  النِ َساء   َوَتك 

ِسنيَ  َيك ونَ   (1).  « ال َواِحد   ال َقيِ م   ام َرَأةً  خِلَم 
ْون قمل اب  حجر : "  رْـرَة  َوَِ "  خِلَْمِسنيَ : "  َوقـَْونه.  اْنِعْلم َوَرْ ع اجْلاَْلل ِنظاُُلورِ  ُمَنمِتَبة َعَ َمماانْ  ِم ْ  اننَِّسم  َِ

 :  ُموَتى َفيب  َحِدفَّ يف  َفنَّ  َوفـَُؤفِّدهُ .  اْنَكرْـرَة َا ْ  جَمَمًزا َفُكون فَوْ  ، اْنَعَدد َهَذا َحِقيَقة بِهِ  فـُرَاد َفنْ  حَيَْتِمل
َبعهُ فَـ  اْنَواِحد انرَُّجل َوتـََرى"  م ، أِبَْمرِِه َّ  فـَُقوم َم ْ :  َفيْ  ( اْنَقيِّم: )  قـَْونه."  ِاْمَرفَة فَْربـَُعونَ  تـْ  ُهوَ  مبَم ِإْرَعمرًا نِْلَعاْلدِ  َوان َّ

ْون  ِم ْ  َمْعاُلود َأنَّ .  اننَِّسم  َاَلى قـَوَّاِمنيَ  انّرَِجمل َِ رِ  ُخصَّتْ  اخْلَْمَسة اأْلُُمور َهِذهِ  َوَِ ِْ  اِبْخِتَ لِ  ُمْشِعرَة ْوهِنَمِنكَ  اِبنذِّ
 اخْلَْمر ُرْرب أِلَنَّ  َواْنَعْقل ، بِهِ  خيُِلّ  اْنِعْلم َرْ ع أِلَنَّ  اندِّف  َوِهيَ  ، َواْنَمَعمد اْنَمَعمش َصَ ح حبِْفِظاَلم حَيُْصل انَّيِت  اأْلُُمور
رْـرَة  أِلَنَّ  ْنَمملَوا َواننـَّْفس ، بِهِ  خيُِلّ  انّزانَ  أِلَنَّ  َواننََّسب ، بِهِ  خيُِلّ  َم:  اْنَكْرَممينُّ  قَملَ .  هِبَِمم ختُِلّ  اْنِفنَت  َِ منَ   َوِإمنَّ  ِاْخِتَ ل َِ
َرُِونَ  اَل  اخْلَْلق أِلَنَّ  اْنَعمملَ  خِبَرَابِ  ُمْؤِذانً  اأْلُُمور َهِذهِ   َلْياِلمْ اَ  َوَتَ مه تـََعمىَل  اّللَّ  َصَلَواا نَِبيّـَنم بـَْعد َنيبّ  َواَل  ، مَهًَ   فـُتـْ

    (2)" . َذِنكَ   ـَيَـتَـَعنيَّ  ، َفمْجَِعنيَ 
____________________ 

تمب انعلم /  (1)  .  81ح  1/43 اجْلاَْللِ  َوظاُُلورِ  اْنِعْلمِ  َرْ عِ  اببرواه انبخمري يفِ 
 .  1/179 ت  انبمري الب  حجر  (2)
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 انكون ، ال غىن نلنسم  ا  قّيم هل  ون حظ يف احلدفَّ مع حدوث املتغ اا انسمبقة ، واخت ل األمور يف
ررو  ، ومل تشفع هل  يف االتتغنم  ا  انقيم . ررن ،  لم تغ ِ   وإنِ 

بَـع ه   ال َواِحد   الرَّج ل   َويـ َرىويف روافة نلبخمري ومسلم :"  نَ  ام َرَأةً  َأر بـَع ونَ  يـَتـ  َرةِ  الر َِجالِ  ِقلَّةِ  ِمن   بِهِ  يـَل ذ   وََكثـ 
 (1).« النِ َساءِ 

َتِمنيَ  َفيْ (  ِبهِ  فـَُلْذنَ )  َمْعىَن قمل اننووي :"  اُل َّ  َوفَُذبَّ  حِبََواِئِجاِل َّ  نِيَـُقومَ  ، إِنَْيهِ  فـَنـْ َقِبيَلةٍ   َانـْ  رَِجمهلَم ِم ْ  بَِقيَ  َِ
اُل َّ  نَِيُذبَّ  انرَُّجل ِبَذِنكَ   ـَيَـُلْذنَ  ، ِنَسمُؤَهم َوبَِقَيتْ   ـََقطْ  َواِحد  ِبَسَبِبهِ  َفَحد   ِ ياِل َّ  َفْ َمع َواَل  ، اِل َّ حِبََواِئجِ  َوفـَُقوم َانـْ

."  (2)    
 قوامة الرجل : 

 (3) ( َأم َواَلِِم   ِمن   َأنـ َفق وا َومبَا بـَع ض   َعَلى بـَع َضه م   اّللَّ   َفضَّلَ  مبَا النِ َساءِ  َعَلى قـَوَّام ونَ  الر َِجال  قال تعاىل) 
 . وال فتغ  بتغ  حيمة اننمس وانت ور انذي ف رف اليالم ، حوالوهذا حكم  بت ال فتبدل بتبدل انظروف واأل

  قيمم .ابالجتالمد وحفظه  يه ابننظر واالتتبداد انشئ الى انقيمم م  نلمبمنغة،  عمل( امقوّ ) وقمل انقرطيب : "
الم وأتدفبالم بتدب هم فقوم فن وهو احلد، هذا الى هو اننسم  الى انرجمل  وفن انربوز، م  ومنعالم بيتالم يف وإمسِم
 وامل اث اجلالمد فمر يف وانقوة وانعقل واننفقة ابنفضيلة ذنك وتعليل معصية، تك  مل مم فمره وقبول طماته اليالم
      (4" ).املنكر ا  واننالي ابملعروف واألمر

نالم ، وقد جعل   انرجل قيممً الى املرفة حلفظالم واند مع انالم ، بسبب حمجة املرفة إىل انرجل يف انذب ا
                وحراتتالم نبقم  ذاوم .

ل رجل قوام الى  إنفاق ورعاية ومحاية وإشراف وتكليف للرجلوانقوامة هي :  ، وهو حكم خمص ابألزواج ، ِو
لالم " والفة " .    (5)زوجته  قط ، بينمم فسمى حكم األب الى ابنته فو الى فوالدهِ 

 فرجع بعضالم يف وانضم  انرامي الى انوالة تقوم ِمم  انهني آمرف  اليال  فقومون في قوامون قونهوقمل انعيين : " 
 وهم بعضالم   تفضيل بسبب اليال  مسي رف  ِمنوا  إمنم فعين قمل مث انزخمشري قمنه ِذا  مجيعم واننسم  انرجمل إىل

 املالور يف مفمواهل م  نكمحال  يف فخرجوا مم وبسبب في فنفقوا ومبم قونه ، اننسم  وهم بعض الى انرجمل
 (6.)"  واننفقما

_________________ 
مة /  (1)  تمب انِز مة /  ، ومسلم 1348ح  2/513 انرَّدِّ  قـَْبلَ  انصََّدَقةِ  اببرواهم انبخمري يفِ  تمب انِز  انتـَّْرِغيبِ  اببيفِ 
 .  1012ح  700/ 2 فـَْقبَـُلاَلم َم ْ  فُوَجدَ  الَ  فَنْ  قـَْبلَ  انصََّدَقةِ  يف
 ( .34تورة اننسم  ) (3).  7/96ي ررح اننوو  (2)
 . 169/ 5اجلممع ألحكمم انقرآن  (4)
 . 91- 90ص ومم  ضل   به اننسم  الى انرجمل / امبدة انعظم انظر : تنة انتفمضل (5)

 .   16/389امدة انقمري نلعيين  (6)     
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 ب به حرفتالم ، وفصمدر  يه رففالم .وانقوامة هلم ضوابط وحدود وقيود ، ونيست هي قيداً تغل به املرفة ، وتسل  
مث إن هذا املربر  قوامة  بتة دبوا احليمة، ال فلغيالم خروجالم نلعمل وال في تغ  يف فوضمانم احلضمرفة.وهي 

سبب فُراد به ر ع قوامة انرجل ا  املرفة، وانذي هو امل املرفة وخروجالم م   انذي فُرمر يف انكر  م  األحيمنِ 
تسمهبم ن لممل مرلالم مرل انرجل، ممم يعلالم يف غ  حمجة إىل قوامته اليالم، بل يعل فمر انقوامة نوام انبيت وِا

 م  إا م  انسي رة نلرجل الى املرفة دون مربر.
ة ال تؤهلالم ألن تكون انقوَّامة الى انبيت، ألهنم ب بيعتالم ال تست يع مواصلة انقيمم  نك  هذه املشمِر

ل األوقما محلمل، وانوالدة، واحليض، تع ل قيممالم أباممل انقوامة يفِ  ، ألن مم ف رف اليالم م  موانع   رفةِ 
 . (1) مً مبم تت لبه انقوامة م  فاممل.جسميمً واقلي

 ويل املرأة : 
واملرفة حبمجة إىل ونيالم يف مجيع فمورهم  قيمالم وانقمئم الى فمرهم ، واملتحمل مسعونيتالم ، واملدبر جلميع رأهنم .

 م .، وجليل رأهن
 (2.)والوالية : سلطة شرعية ميلك هبا القادر على التصرف رعاية شؤون غريه      

وم  انرمبت املستقر ررامً : فن مبمررة اقد اننكمح حق م  حقوق ويل املرفة ،    تلي نكمح نفسالم وال 
ذنك  هلم فجنيب انالم بدون ن اقده إنكمح غ هم ، وال ابمرة هلم يف اننكمح م لقمً ، وإن اقدته  الو ابطل ، ِو

 (3.)إذن ونيالم ، وهذا مذهب مجالور فهل انعلم وهو املعتمد اند املمنكية وانشم عية واحلنمبلة 
 : ومنها وقد جم ا األدنة م  انسنة الى اررتاط انوالفة يف نكمح املرفة يف فحمدفَّ ظمهرة ومشالورة وصرحية

َا"  -1  مبا املهر فلها هبا دخل فإن ابطل فنكاحها اَبِطل فَِنَكاحَها َهاَولِيـ   ِإذ ن بَِغري ِ  ن ِكَحت   ِام َرَأة َأمي 
 (4) "له ويل ال من ويل فالسلطان اشتجروا فإن فرجها من استحل

لمة اتتيفم  واتتيعمب ، و يه إدبما انوالفة الى 2/566معممل انسن  يف قمل اخل ميب     : " قونه " فميم امرفة"ِ 
لال  ، وفدخل  يالم انبكر  . "وانريب وانشرففة وانوضيعة . و يه بيمن فن املرفة ال تكون ونية نفسالم  اننسم ِ 
_________________ 

 تبمع حممد زفدان / مقمل مبوقع هلم فون الف  . واال قه األترة.. مسمحما االجتالمد انظر :  (1) 
 . 1/25( انظر : انوالفة يف اننكمح / د. اوض انعويف 2) 
 . 67/ 1( املرجع انسمبق 3)
، وانرتمذي يف اننكمح ، ابب مم جم  يف  2083ح2/566،فبو داود يف اننكمح ، ابب يف انويل 6/47رواه فمحد يف مسنده  (4)

  1879ح1/605وقمل : هذا حدفَّ حس  ، واب  ممجه يف اننكمح ، ابب " ال نكمح إال بويل "  1102ح 3/398انويل 
ِْمذِ  قَملَ ( :" 6/51قمل يف نصب انرافة )  ِم ْ  ، َواأْلَْربَِعنيَ  انرَّمِنَِّ  اننـَّْوعِ  يف "  َصِحيِحهِ "  يِف  ِحبَّمنَ  اْب ُ  َوَرَواهُ  ؛ َحَس    َحِدفَّ  :  يُّ انرتِّ

ِِمُ  ، ُخَزمْيَةَ  اْب ِ  َا ْ  انرَّمِنَِّ  اْنِقْسمِ    اْنَكمِملِ "  يِف  ِديٍّ اَ  اْب ُ  َوَرَواهُ  ؛ انشَّْيَخنْيِ  َرْرطِ  َاَلى:  َوقَملَ  ،"  اْنُمْسَتْدَركِ "  يف  َواحْلَم



 22 

 .(1) " ِبَويل    ِإالَّ  ِنَكاح اَل "  -2
_____________________________ 

 
 إنَّ :  َنهُ  ْلت ـَقُ  ، فـَْعرِْ هُ   ـََلمْ  ، احْلَِدفَِّ  َهَذا َا ْ  َ َسأَْنته انزُّْهرِيَّ   ـََلِقيت:  ُجرَْفجٍ  اْب ُ  قَملَ :  قَملَ  مُثَّ  ،"  ُموَتى ْب ِ  ُتَلْيَممنَ  تـَْرمَجَةِ  يف 

دـََنم ُموَتى ْب َ  ُتَلْيَممنَ  رًا ُتَلْيَممنَ  َاَلى  َأَدـْىَن :  قَملَ  ، َاْنك بِهِ  َحدَّ  َوَهَذا:  َاِديٍّ  اْب ُ  قَملَ  ، َاَليَّ  َوِهمَ  َفُكونَ  فَنْ  َفْخَشى:  َوقَملَ  . َخيـْ
اُلمْ  ، اننَّمسِ  ِم ْ  اْنِكَبمرُ  ُجَرْفجٍ  اْب ِ  َا ْ  َرَواهُ  َوَقدْ  ؛ َويلٍّ  َغْ ِ بِ  اننَِّكمحِ  إْب َملِ  يف  ااِلْاِتَممدُ  َوَاَلْيهِ  ، َجِليل   َحِدفَّ    ، َتِعيدٍ  ْب ُ  حَيَْي :  ِمنـْ
ْتَنمدِ  هِبََذا آَخرَ  َحِدفٍَّ  ِم ْ  فـُْعَرفُ  َواَل  ، َتْعدٍ  ْب ُ  َوانلَّْيَُّ   َامِئَشةَ  َا ْ  ُاْرَوةَ  َا ْ  انزُّْهرِيِّ  َا ْ  ُموَتى ْب ِ  ُتَلْيَممنَ  َا ْ  ُجرَْفجٍ  اْب ُ  اإْلِ
رُ  َ ُمهُ   انـْتَـاَلى احْلَِدفَِّ  َهَذا َغيـْ  احْلَِدفَِّ  َهَذا َا ْ  َ َسأَْنته انزُّْهرِيَّ  َنِقيت مُثَّ :  ُجَرْفجٍ  اْب ُ  قَملَ :  ِ يهِ  َوزَادَ  ،"  ُمْسَنِدهِ "  يف  َفمْحَدُ  َوَرَواهُ  . َِ
ِْمِذيُّ  قَملَ  ، فـَْعرِْ هُ   ـََلمْ  ،   َأَْنَكَرهُ  ، َاْنهُ  َ َسأَْنته انزُّْهرِيَّ  َنِقيت مُثَّ :  قَملَ  ، ُجرَْفجٍ  اْب ِ  ِجاَلةِ  ِم ْ  احْلَِدفَِّ  فَْهلِ  بـَْعضُ  ِ يهِ  َتَكلَّمَ  َوَقدْ :  انرتِّ
ِِرَ  ، َهَذا َفْجلِ  ِم ْ  احْلَِدفََّ  َ َضعَُّفوا ، ُِرْ  ملَْ :  قَملَ  فَنَّهُ  َمِعنيٍ  ْب ِ  حَيَْي  َا ْ  َوُذ  ُجَرْفجٍ  اْب ِ  َا ْ  ُاَليَّةَ  اْب ُ  إمْسَمِايلُ  إالَّ  انزُّْهرِيِّ  َا ْ  َهَذا فَْذ
 . انـْتَـاَلى ُجرَْفجٍ  اْب ِ  َا ْ  إمْسَمِايلَ  رَِوافَةَ  حَيَْي  َوَضعَّفَ  ،

رَ :   ـََقملَ  ، فَْفًضم"  اآْلَ رِ  َررْحِ "  يف  ان ََّحمِويُّ  َفْتَنَدَهم َهِذهِ  ُجَرْفجٍ  اْب ِ  َوِحَكمفَةُ  َِ   ـََلمْ  ، ِراَلمبٍ  اْب َ  َاْنهُ  َتَألَ  فَنَّهُ  ُجرَْفجٍ  اْب ُ  َوَذ
دـََنم ، فـَْعرِْ هُ  دـََنم ِاْمرَانَ  َفيب  اْب ُ  ِبَذِنكَ  َحدَّ "  يف  ِحبَّمنَ  اْب ُ  َوقَملَ . انـْتَـاَلى ِبَذِنكَ  ُجَرْفجٍ  اْب ِ  َا ْ  ُاَليَّةَ  اْب ِ  َا ْ  َمِعنيٍ  ْب ُ  حَيَْي  َحدَّ

 مُثَّ :  قَملَ  فَنَّهُ  ُجَرْفجٍ  اْب ِ  َا ْ  ُاَليَّةَ  اْب ُ  َحَكمَهم حِبَِكمفَةٍ  ُمنـَْقِ ع   فَنَّهُ  احْلَِدفَِّ  َهَذا ِصَنمَاةَ  حُيِْكمْ  ملَْ  َم ْ  اخْلَبَـرَ  َهَذا فَْوَهمَ  َوَقدْ :  " َصِحيِحهِ 
 حُيَدِّثُ  َقدْ  اْنِعْلمِ  فَْهلِ  ِم ْ  انضَّمِبطَ  أِلَنَّ  ؛ اخلَْرَبِ  ِصحَّةِ  يِف  فـَْقَدحُ  ممَّم َهَذا سَ َونَيْ :  قَملَ  ، فـَْعرِْ هُ   ـََلمْ  َذِنكَ  َا ْ  َ َسأَْنته انزُّْهرِيَّ  َنِقيت

 . ي صح: وقمل األنبمين ، "اخلَْرَبِ  بُْ َ نِ  َاَلى َدااًل  ِنْسَيمنُهُ  َفُكونُ  َ َ   ، فـَْعرِْ هُ  ملَْ  َاْنهُ  ُتِعلَ   َِإَذا ، فـَْنَسمهُ  مُثَّ  اِبحْلَِدفَِّ 
، وانرتمذي يف اننكمح ، ابب مم  2085ح2/568، فبو داود يف اننكمح ، ابب يف انويل  4/394رواه فمحد يف مسنده  (1) 

 يف انقيم اب  قمل، 1879ح1/605، واب  ممجه يف اننكمح ، ابب " ال نكمح إال بويل " 1101ح 3/398جم  يف انويل 
 و ، مقبونة انرقة م  انزيدة:   قمل انبخمري انه تعل و.  صحي  إترائيل حدفَّ:  املدفين اب  قمل:  3/30 " انسن  وذفب"  

ر مث.  احلدفَّ فضر ال ذنك  إن فرت ه يانرور  و رعبة ِمن   إن.  دقة إترائيل  ." وجوه ادة م  صحته ِذ
 نِرَِوافَِتهِ  َوُحْكمالمْ  َنهُ  اأْلَئِمَّة ِم ْ  تـََقدَّمَ  َم ْ  َتْصِحي  : َفَحدَهم:  َاِدفَدة ُوُجوه ِم ْ  َوْصله يف  ِإْترَائِيل حِلَِدفَِّ  َوانتـَّْرِجي : " وقمل 

حَّةِ  مْنُبَخمرِيِّ ،   اِبنصِّ ِْمِذيّ ،  اْنَمِدفَنة ْب  َوَاِليّ ،  َِ ِِم َوبـَْعدهمْ ،  َوانرتِّ  يِف  ِإْترَائِيل تـَْرِجي :  انرَّمين .  ُخَزمْيَةَ  َواْب ،  ِحبَّمن َواْب ،  احْلَم
،  فَتْـَق  ِإْتَحمق َفَب  حِلَِدفَِّ  َنِكنَّهُ ،  ِمْنهُ  َفَجلُّ  َوانرَـّْورِيُّ  ُرْعَبة َِمنَ   َوِإنْ ،  َنهُ  اأْلَئِمَّة رالمدة َوَهَذا،  ِإْتَحمق َفيب  حِلَِدفَِّ  ِإتـَْقمنهوَ  ِحْفظه
 َتأَْنت:  اندَّارِِميُّ  ُاْرَممن قَملَ .  ِإْتَحمق َفيب  ْب  َوفُوُنس،  ََِشرِفكٍ ،   َوْصله َاَلى ِإْترَائِيل َواَ قَ  َم ْ  ُمَتمبـََعة:  انرَّمِنَّ.  فَْاَرف َوبِهِ 
 قـُْلت،  َصُدوق َوِإْترَائِيل،  فَْقَدم َوُهوَ ،  ِإيَلَّ  َفَحبُّ  َررِفك:   ـََقملَ  ؟ ِإْترَائِيل فَوْ  ِإْتَحمق َفيب  يف  إِنَْيك َفَحبُّ  َررِفك:  َمِعني ْب  حَيَْي 
َرهُ  َمم:  انرَّاِبع.  دَِقة ُِلّ :    ـََقملَ  ؟ ِإْترَائِيل فَوْ  إِنَْيك َفَحبّ  ْتَحمقإِ  َفيب  ْب  فُوُنس:  َِ ِْمِذيّ  َذ  َا ْ  َوَصُلوهُ  انَِّذف َ  مَسَمع فَنَّ  َوُهوَ ،  انرتِّ
منَ   ِإْتَحمق َفيب  َعمهُ  َوانرَـّْوَريْ  َوُرْعَبة،  خُمَْتِلَفة فَْوقَما يِف  َِ  َم ْ  ُدون نَْيسَ  دَِقة ِم ْ  زَِيَدة َوْصله فَنَّ :  اخْلَمِمس.  دَواحِ  جَمِْلس يف  ِمْنهُ  مسَِ

منَ   ِإَذا َوانّزَِيَدة،  فَْرَتَلهُ  َمم،   َمْقُبوَنة َ اِليَ  َحمهلَم َهَذا َِ  . فَْاَلم َوَاّللَّ ،  اْنُبَخمرِيّ  إِنَْيهِ  َفَرمرَ  َِ
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رم حيم هم ، وإفصمهلم إىل مرادهم الى فمت وجه انوالفة يف اننكمح نلمرفة رامفة حلقالم ، وصيمنة نكممل فد   هبم ِو
منت قمدرة الى اننظر وحس  االختيمر  –وفرر ه وفِمله ، دون هضم حلقالم يف اختيمر م  ترضمه زوجمً هلم   -إنِ 

الم تضع فدهم يف فد م  ووى ، يف اقد جليل قدره ، اظيم خ ره ، إن وقعت منالم انزنة  ، ودون إمهمل هلم برِت
من فمر نكمحالم رورى بينالم وبني  في حم ل ال وون  يه ، وال تقتصر اليالم  يه تلك املعرة ، وهذا خب ف مم إذاِ 

فونيمئالم ، حبيَّ فكون نرجمهلم  يه إبرام اقدته ، وهلم  يه إم   رروطالم ، حىت ت يب نفسالم ، وهبذا فكون هلم 
اتتغ ل حليم  انكرميما م  اننسم  ان يت فعزُّ اليال   غنم هذا انعقد .ونيست هذه انوالفة والفة قالر وإذالل ، وال

مم فصوره م  قصر نظره فو تم ا نيته ، وإمنم هو حفظ نلحقوق وصيمنة نألاراض  إبدا  رغبتال  يف األزواج ،ِ 
      (1)وَتسك ابنفضيلة يف فمجل صورهم وفر ع وفمسى معمنيالم . 

هو فن اننكمح بدون ويل ابطل ، بنص احلدفَّ انصحي   ِمم فتلفنم فن انرمبت واملستقر يف هذه انقضية ،
 انصرف  . 

ومن املتغريات يف هذه القضية ما اندت به املؤمترات العاملية للمرأة ، يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 ( ما نصه : 16التمييز ضد املرأة )سيداو( ، يف املادة )

لقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة " تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة ل
 :  -على أساس تساوي الرجل واملرأة  –ابلزواج والعالقات األسرية ، وبوجه خاص تضمن 

 أ ( نفس اْلق يف عقد الزواج .
 ب( نفس اْلق يف حرية اختيار الزوج ، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها اْلر الكامل .

 .سئوليات أثناء الزواج وعند فسخه . ..........إخل " ج( نفس اْلقوق وامل
وهذه املمدة اخلمصة ابألترة تداو إىل من  املرفة وانرجل نفس احلقوق الى قدم املسمواة يف اقد انزواج ويف فدنمئه 

ذنك يف انقوامة وانوالفة الى األبنم  ، وذنك فتعمرض مع قمادة ويل انزوجة اند اقد انزوا  ج ، واند  سخه ، ِو
 ومع املالر ، وقوامة انرجل الى املرفة يف األترة ،............

تضم جممواة بنود الى مستوى  -حزمة  –وهذه املمدة م  فخ ر مواد االتفمقية الى اإلط ق ، وهي َترل ممدة 
حقوق األوالد  –حقوق وواجبما انزوجني –والفة  –وصمفة  –قوامة  –ط ق  –) األحوال انشخصية ( زواج 

مؤتسة ونظمم قيم ومنط حيمة . ، ل مم ميس األترةِ   ابختصمرِ 
ر   اتتنمداً الى  –م  اآلرا  انشراية  اً  منبند )ف( فتجمهل مسأنة انوالفة الى انبنت انيت مل فسبق هلم زواج ، ِو

  ال تشرتط موا قة انويل نتحرفر اقد انزواج ، حىت فكون ررايمً ، وانقمضي ويل م –حدفَّ ال زواج إال بويل 
  (2)ويل نه . 

____________________ 
 . 59-1/58انوالفة يف اننكمح  (1) 
 . 53 -51ركمل انتميز ضد املرفة صانظر : رؤفة نقدفة التفمقية انقضم  الى مجيع ف (2)
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تتعمرض مع مبدف قوامة انرجل وضرورة اتتعذان املرفة نونيالم قبل اخلروج فو انسفر. وقوامة انرجل وهذه املمدة 
ألترة فمر فستسيغه انعقل؛  مألترة مؤتسة وال بد هلم م  قيمدة تتخذ انقرار بعد مشمورة األطراف، وهذه ن

انقيمدة هي انرجل، فمم جو انندفة وانعدا  انذي رحنت به االتفمقية  ل  فؤدي إال إىل تفكيك هذه املؤتسة 
 (1))األترة(. 

ل ووالفته الى املرفة ، وتع ي املرفة حقوقمً غ  مشرواة ، ِل هذه االتفمقيما اندونية تسعى إلنغم  قوامة انرج
الم احلرفة يف انفكر واندف  واملعتقد ، وهي حرفة غ  رراية ، ألهنم تن لق م  مفمهيم ئألجل َتكني املرفة ، وإا م

سلم انذي فن لق م هبم ، ندى املغربية خمصة ، وم  بيعة مغمفرة َتمممً نلبيعة اإلت مية . نذا  الي مر وضة وغ  مسلّ 
يف تصر مته م  من لق إميمين ، وم  ف كمر وقيم اقدفة متينة ، وم  تصور إت مي خمص نإلنسمن وانكون واحليمة 

. 
 احملرم للمرأة :

ــر احملـرم نلمــرفة مقـروانً بســفرهم      ومـ  انقضــمي املالمـة انــيت وردا يف انسـنة ووــم املـرفة ، قضــية احملـرم ، وقــد جـم  ِذ
 اخللوة هبم .وم  ذنك : وحجالم وادم 

ِ  ال َمر َأة   ت َساِفرِ  الَ  »قال :  ما رواه البخاري ومسلم  عن أيب سعيد اخلدري عن النيب  -1 َمني   ِإالَّ  يـَو 
 (2)." ََم َرم   ذ و َأو   َزو ج َها َمَعَها

 فـََقامَ .  « ََم َرم   يذِ  َمعَ  ِإالَّ  اِبم َرَأة   َرج ل   ََي ل َونَّ  الَ  » قَالَ  - - النَّيب  َعنِ  َعبَّاس   اب نِ  َعنِ ورواي  -2
ت ِتب ت   َحاجَّةً  َخَرَجت   ام َرَأِت  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  فـََقالَ  رَج ل    َمعَ  َفح جَّ  ار ِجع   » قَالَ .  وََكَذا َكَذا  َغز َوةِ  يف  َواك 

 (3). « ام َرَأِتكَ 
رِ  َسِعيد   َأِب  َعن   وروى      -3 ِمن   اِلم َرَأة   حيَِلُّ  الَ  » -- اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  ياخل  د  مِ  اِبّللَِّ  تـ ؤ   اآلِخرِ  َوال يَـو 
م   َثالَثَةَ  َيك ون   َسَفًرا ت َساِفرَ  َأن   َها ََم َرم   ذ و َأو   َأخ وَها َأو   َزو ج َها َأو   ابـ نـ َها َأوِ  َأب وَها َوَمَعَها ِإالَّ  َفَصاِعًدا َأايَّ  ِمنـ 
».(4) 

______________________ 
 . 10ص  ارممن نزار حممد انسيداو يف امليزان / (1)
تمب احلج ،  1139ح 1/400 اْنَمْقِدسِ  بـَْيتِ  َمْسِجدِ  اببرواه انبخمري يف فبواب انت وع /  (2)   َتَفرِ  ابب، ورواه مسلم يفِ 

 . 1338ح 976/ 2 َوَغْ ِهِ  َحجٍّ  ِإىَل  حَمَْرمٍ  َمعَ  اْنَمْرفَةِ 
تمب احلج ، 4935ح  5/2005 حَمَْرمٍ  ُذو ِإالَّ  اِبْمرَفَةٍ  َرُجل   خَيُْلَونَّ  الَ  اببرواه انبخمري يف اننكمح /  (3)   ابب، ورواه مسلم يفِ 

 . 1342ح 978/ 2 َوَغْ ِهِ  َحجٍّ  ِإىَل  حَمَْرمٍ  َمعَ  اْنَمْرفَةِ  َتَفرِ 
تمب احلج ،  (4)  . 1340ح  2/977 َوَغْ ِهِ  َحجٍّ  ِإىَل  حَمَْرمٍ  َمعَ  اْنَمْرفَةِ  َتَفرِ  اببرواه مسلم يفِ 
 

http://www.meshkat.net/new/list.php?catid=5&authid=8
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 َطِوفل انسََّفر فـَتَـَنمَول َهَذا ، و حَمَْرم ِبَ   نِْلَمْرفَةِ  انسََّفر َجَواز َاَدم َاَلىوتدل األحمدفَّ انصحيحة انصرحية انسمبقة  
َذا( ال َمر َأة ت َساِفر اَل : )  قـَْونهراد م لق انسفر بدون حتدفد ، قمل اب  حجر: " وامل . َوَقِص ه انسَّْ    انسََّفر َفْطَلقَ  َِ
 ُمَقيًَّدا ُهَرفـْرَة َفيب  َحِدفَّ انصََّ ة يف  َوَمَضى ،"  فـَْوَمنْيِ  َمِس َة"   ـََقملَ  اْنَبمب يف  اآْليت  َتِعيد َفيب  َحِدفَّ يف  َوقـَيََّدهُ 
َلة فـَْوم  َةِ مبَسِ  م بَِرَ دَةِ  ُمَقيًَّدا ِ يهِ  ُاَمر اِْب  َوَحِدفَّ ، ُفْخَرى رَِواَيا َوَاْنهُ  ، َونَيـْ  َوَقدْ  ، فَْفًضم فُْخَرى رَِواَيا َوَاْنهُ  ، فَيَّ
َرر َاِملَ  ِْ  ، ظَمِهره انتَّْحِدفد ِم ْ  اْنُمَراد نَْيسَ :  نـََّوِويّ ان َوقَملَ .  انتـَّْقِييَداا اِلْخِتَ فِ  اِبْنُمْ َلقِ  اْنَبمب َهَذا يف  اْنُعَلَمم  َف
َم ، اِبْنَمْحَرمِ  ِإالَّ  َاْنهُ  َمْناِليَّة  َمْنَمْرفَة َتَفرًا ُفَسمَّى َمم ُِلّ   َبلْ   َوقَملَ .  مبَْفاُلوِمهِ  فـُْعَمل َ َ   َواِقع فَْمر َا ْ  انتَّْحِدفد َوَقعَ  َوِإمنَّ
 (1)." انسَّمئِِلنيَ  حِبََسب َمَواِط  يف  ْخِتَ فااِل  َوَقعَ :  اْنُمِن  اِْب 

 مألدنة انسمبقة صحيحة وصرحية ، يف وجوب احملرم يف انسفر نلمرفة ، واحلكمة واملقصد م  وجود احملرم      
واضحة وبينة ، صيمنة هلم م  األخ مر ، وحفظمً هلم م  األضرار ، ورغبة يف ت متالم ، ورامفتالم تيمم يف هذه 

ررا  يالم انشرور ، وامت خ هلم نوائب اندهور وانعصور . واملفمتد املرتتبة الى تفرهم األزم من املتأخرة انيتِ 
 ظمهرة ومشالورة ، وآ رهم ملموتة مدروتة . 

 :  ومن املتغريات اليت أثرت على هذه القضية يف العصر اْلاضر ما يلي
 انفتوى جبواز انسفر بدون حمرم م  بعض انفقالم  . -1
 وتمئل انسفر احلدفرة وتيسرهم . تغ   -2

فمفة ، وحجة وبرهمن ، ونست بصدد منمقشة انقول انرمين يف املسأنة ،  في حدفَّ رتول     غنية ِو
فمم اجلواب ا  تغ  وتمئل انسفر احلدفرة وتيسرهم ،  مم فورده انبمحَّ د/ محيد  رحمن انعفيف يف حبره املوتوم بـ 

 :(2)" حيَّ قمل والى تفر املرفة بدون حمرم لى رخص انسفرفدر وتمئل انسفر احلدفرة ا" 
تض  ننم تمبقمً فن وتمئل انسفر احلدفرة ال تؤدر الى رخص انسفر،  يلزم م  ذنك ادم أتد هم الى حترمي ا قد " 

ا؛ تفر املرفة بدون حمرم ،  تحرمي تفر املرفة م  غ  حمرم ابق إىل قيمم انسماة، وإن تغ ا وتمئل انسفر وطور 
ل مكمن، بل فصب   ل زممن ويفِ  ألن اخلوف الى املرفة، وتعرضالم نلفنت، واالخت ط مع انرجمل فكون يفِ 

ررة االخت م ما نلبنما؛ وألنه فلزم م   اخلوف الى املرفة يف انعصر احلمضر فِرر ممم مضى؛ نكررة انفمتدف ، ِو
مم قمل بعض  حمرم، وفنه فبمح هلم انسفر بدون نانقول بتأد  وتمئل انسفر احلدفرة الى حترمي تفر املرفة بدو  حمرمِ 

من فعمنيالم املسم ر قدميمً قد زانت  ون املشقة انيتِ  المم  انعصر احلمضر، فلزم م  ذنك إنغم  مجيع رخص انسفر؛ِ 
 بوتمئل انسفر احلدفرة وهذا ابطل، ال فقول به فحد م  انعلمم .

 –ِمم فداى داـمة حترفـر املـرفة   –ن حمرم، نيس يف ذنك تقييد حلرفتالم م حرم الى املرفة فن تسم ر بدو واإلت م ملً 
 "وإمنم هو تكرمي هلم، وحفمظ اليالم، وصون نكرامتالم، وافتالم.

_________________________ 
 . ابختصمر 154( ص 2)  . 4/75 ت  انبمري  (1)
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ومع أن هذا التشريع اثبت ومستقر وصاحل لكل زمان ومكان ، فإن يف الشريعة مراعاة للضرورات ، 
وتقديراً للظروف واملستجدات ، فهناك حاالت تستثن من هذا اْلكم ، وجيوز للمرأة السفر فيها بدون 

 َمرم  ، كما نص على ذلك العلماء قال ابن حجر : 
مِ رَة  ِإالَّ  حَمَْرم َفوْ  َزْوج َمعَ  ِإالَّ  اْنَفْرض َغْ   يف  انسََّفر نِْلَمْرفَةِ  نَْيسَ  فَنَّهُ  يف  خَيَْتِلُفوا ملَْ  اْنبَـَغِويُّ  قَملَ "          يف  َفْتَلَمتْ  َِ

 َفنْ  َنهُ  َيُوز  َِإنَّهُ  َمْأُمون َرُجل  ـََوَجَدَهم انرُّ ْـَقة ِم ْ  اِنـَْقَ َعتْ  ِاْمَرفَة فَوْ  َغْ ه َوزَادَ .  خَتَلََّصتْ  َفِت َة فَوْ  احْلَْرب َدار
  (1). " انرُّ ْـَقة فـُبَـلِّغاَلم َحىتَّ  َفْصَحباَلم

 ويدل على ذلك :  
، وذلك أبمره  األَن َصارِ  ِمنَ  َورَج ل برفقة زيد بن حارثة من مكة إىل املدينة ، هجرة زينب بنت رسول هللا   
  َحَباَها زَيـ َنب   ِبك َما رَّ مَت   َحّتَّ  َيَ ِججَ  بَِبط نِ  ك وانَ   » قَالَ حيث  (2).« هِبَا أتَ تَِيا َحّتَّ  فـََتص 

 َتِبيل اَل  َداِاَية ِنَضُرورَةٍ  حَمَْرم ِذي َغْ   َمعَ  اْنَبمنَِغة انشَّمبَّة اْنَمْرفَة ُخُروج َجَواز َاَلى َدنِيل َوِ يهِ قمل يف اون املعبود : " 
 (3) ". َذِنكَ  ِإىَل  ِإالَّ  هَلَم
  (4)هجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط  وكذا قصة 

 (5)  رجعت عائشة رضي هللا عنها مع صفوان ، بعد ارحتال اجليشحيث فك ، ويف قصة اإل
 قمل ريخ اإلت م اب  تيمية ا  هذه انقصة : 

َمم  نِلضَُّرورَةِ  هِبَم َخْلَوتُهُ  َ َكمَنتْ "  َسَفرِ   نِلضَُّرورَةِ  َرمٍ حمَْ  ِبَ   ُتَسمِ رَ  َفنْ  نِْلَمْرفَةِ  َيُوزُ  َِ ْلرُومٍ   فُمُّ  َقِدَمتْ  َمم ِمْرلَ :  اهلِْْجرَةِ  َِ ُِ 
    (6)." َامِئَشةَ  َوِقصَّةِ  ُماَلمِجرَةً  معيط َفيب  ْب ِ  ُاْقَبةَ  بِْنتُ 

َمم  انرَّاِجَحةِ  نِْلَمْصَلَحةِ  فـَُبمحُ  انذَّرِفَعةِ  ِنَسدِّ  َاْنهُ  نـَاَلى َمم إنَّ  مُثَّ وقمل ففضمً :"   هِبَم َوانسََّفرُ  اْنَمْخ ُوبَةِ  إىَل  اننََّظرُ  فـَُبمحُ  َِ
َسَفرَِهم  َضَيمُااَلم ِخيفَ  إَذا ْلرُومٍ   فُمِّ  َتَفرِ  ِمْرلَ  احْلَْربِ  َدارِ  ِم ْ  َِ َسَفرِ  ُِ  اْنُمَع ِّلِ  ْب ِ  َصْفَوانَ  َمعَ  خَتَلََّفتْ  َنمَّم َامِئَشةَ  َوَِ
منَ    َِإَذا اْنَمْفَسَدةِ  إىَل  فـُْفِضي هُ أِلَنَّ  إالَّ  َاْنهُ  فـَْنهَ  ملَْ   َِإنَّهُ   (7). اْنَمْفَسَدةِ  إىَل  ُمْفِضًيم َفُك ْ  ملَْ  انرَّاِجَحةِ  نِْلَمْصَلَحةِ  ُمْقَتِضًيم َِ

___________________ 
 . 4/76 ت  انبمري الب  حجر  (1)
 وحسنه األنبمين،  2692ح  3/140 اِبْنَمملِ  اأَلِت ِ  ِ َدا ِ  يف اببفبو داود يف اجلالمد /  رواه (2)
 .7/356اون املعبود ( 3)
 . 2564ح  2/967 َواْنُمَبمفـََعةِ  َواأَلْحَكممِ  اإِلْتَ مِ  ِّف  انشُُّروطِ  ِم َ  َيُوزُ  َمم اببانبخمري يف انشروط ،  م( رواه4)
 .  2518 ح 943-942/ 2 بـَْعًضم بـَْعِضاِل َّ  اننَِّسم ِ  تـَْعِدفلِ  ابب يف انشالمداا ،( رواه انبخمري 5)
 . 15/354 الب  تيمية ( جمموع انفتموى6)
 . 186/  23املرجع انسمبق  (7)

 
 ( وفيه : 4( البند )15وَما اندت به مؤمترات املرأة العاملية يف هذه القضية ، ما جاء يف املادة )
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وحرية  " متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس اْلقوق فيما يتعلق ابلقانون املتصل حبركة األشخاص
 اختيار َمل سكناهم وإقامتهم " .

وهذه املمدة رمبم تتممس مع قضية تفر املرفة املسلمة انيت وضع اإلت م هلم بعض انضوابط ، وهي فن تسم ر مع 
 حمرم وإبذن زوجالم ، وذنك حتقيقمً هلد ني :

 تو   احلممفة واألم  نلمرفة الى نفسالم . -1
سكالم ، إذ توجب انشرفعة الى انزوج فال فستخدم حق األذن واحلفمظ الى متمنة انع قة األترفة وَت -2

مم فن نلزوجة فن  إال نتحقيق مصلحة مشرواة نألترة تعلو الى مصلحة انزوجة يف انسفر ،ِ 
   (1.)تعرتض الى تفر انزوج إذا فصمهبم وفطفمهلم ضرر م  تفره 

  
انتنقل وانسك ،  تتعمرض مع مبدف قوامة انرجل  " فمم انفقرة انرابعة م  املمدة اخلممسة اشرة وانيت تقضي حبرفة

وضرورة اتتعذان املرفة نونيالم قبل اخلروج فو انسفر. وقوامة انرجل نألترة فمر فستسيغه انعقل؛  مألترة مؤتسة 
وال بد هلم م  قيمدة تتخذ انقرار بعد مشمورة األطراف، وهذه انقيمدة هي انرجل، فمم جو انندفة وانعدا  انذي 

 (2)االتفمقية  ل  فؤدي إال إىل تفكيك هذه املؤتسة )األترة(.  رحنت به
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 . 50-49يز ضد املرفة ص ي( انظر : : رؤفة نقدفة التفمقية انقضم  الى مجيع فركمل انتم1)
 . 13ص   ارممن نزار حممد/   تيداو يف امليزانانظر :  (2)     

http://www.meshkat.net/new/list.php?catid=5&authid=8
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ها ، ويرد عنها األبصار ئمراعاة حاجة املرأة ملا حيقق َلا عزِتا ، وحيفظ كرامتها ، ويبقي على حيا -3
 ) قضية االختالط (.اخلائنة والنظرات الفاتنة 

اليالم م  رر اننمس ، وحفمظمً الى م  مظمهر تكرمي اإلت م نلمرفة  رض احلجمب اليالم ، حفمظمً             
انً فتلى ، وفمر بغض آاننمس م  اال تتمن هبم ، وممم فدل الى اظم و فمهية هذا انتشرفع ، فن   فنزل يف حجمهبم قر 

ره ، معروف ضرره ، ومشمهد واالخت ط حمرم فم ،انبصر انالم ، وحرم االخت ط هبم ، ووضع انتداب  انواقية نذنك 
وافى امم تداو اندنيل ، ورالد به انواقع املرفر ، االخت ط يف انشرع فصل  بت واض  ، دل اليه وحترميفدره .

إنيه انضرورة امللحة ، يف زم  حمدد مقدر مضيق ال تعة  يه ، وهذا املتغ  قليل اندر ، ونه ضوابط وقيود مقدرة 
 بقدرهم .  

ر ة وصرحية ،  وقد جم ا اننصوص انيت تدل الى ادم خممن ة اننسم  واألدنة الى حترمي االخت ط يف انسنةِ 
 :  نلرجمل ، وم  ذنك

بَـَرت ه   َعاِئَشةَ  َأنَّ  الزُّبـَري ِ  ب ن   ع ر َوة  حديث  -1 ِمَناتِ  ِنَساء   ك نَّ   قَاَلت   َأخ  نَ  ال م ؤ  َهد   - اّللَِّ  َرس ولِ  َمعَ  َيش 
-  َرِ  َصاَلة َ  ث َّ  ، مب ر وِطِهنَّ  م تَـَلفِ َعات   ال َفج  َقِلب   يـَع رِفـ ه نَّ  الَ  ، الصَّاَلةَ  يـَق ِضنيَ  ِحنيَ  بـ ي وِِتِنَّ  ِإىَل  يـَنـ 

  (1) متفق عليه . ال َغَلسِ  ِمنَ  َأَحد  
 مل  فتبني وال فنفسال ، نيخفني انرجمل قبل انغلس يف اننسم  تنصرف فن هبم املعمول انسنة هذهقمل اب  ب مل :" 

 انذرائع، ق ع ابب م  ِله  وهذا انص ة، َتمم بعد املسجد يف فُقم  ال فهن  فدل  الذا انرجمل، م  نقيال 
 االخت ط يف اإلمث ومواقعة احلرج، ودخول انفتنة خوف واننسم  انرجمل بني واملبمادة  ، حدود الى وانتحظ 

   (  2)." هب 
 َفنْ  َوَفِص ُّ  هَلُ َّ  انظََّ مِ  ِنَسرْتِ  اْغِتَنمًمم،و  انّرَِجملَ  فـُزَامِحْ َ  نَِع َّ  اْنَمْسِجدِ  ِم ْ  اننَِّسم ِ  ُخُروجِ  ُمَبمَدرَةِ  َاَلى َدنِيل ِ يهِ  و

   (3.)  ُدنـَْيمُه َّ  فُُمورِ  ِم ْ  ِ ْعُلهُ  فـَْلَزُماُل َّ  َمم َوِ ْعلِ  بـُُيوِوِ َّ  ةُمرَاَام ِإىَل  ُمَبمَدرَةً  َذِنكَ  فـَْفَعْل َ 
رِ  َعنِ ما رواه البخاري  -2 َاِرثِ  ن تِ بِ  ِهن د   َعن   يالزُّه   َكانَ   قَاَلت   - عنها هللا رضى - َسَلَمةَ  أ م ِ  َعن   اْل 

ِليَمه   يـَق ِضى ِحنيَ  النِ َساء   َقامَ  َسلَّمَ  ِإَذا - - اّللَِّ  َرس ول    َأن   قـَب لَ  َيِسريًا َمَقاِمهِ  يف ه وَ  َومَي ك ث   ، َتس 
رَِكه نَّ  َأن   قـَب لَ  النِ َساء   يـَن َصِرفَ  لكي َكانَ   َذِلكَ  َأنَّ  - َأع َلم   َواّللَّ   - نـََرى قَالَ .  يـَق ومَ   ِمنَ  َأَحد   ي د 

   (4) . الر َِجالِ 
  _________________________ 
 ابب، ومسلم يف املسمجد ومواضع انص ة ،  553ح 1/211 انفجر وقت اببرواه انبخمري يف مواقيت انص ة ،  (1)

 .  645ح  1/445 ابنصب  انتبك  اتتحبمب
 . 4/84ب  ب مل انبخمري الررح ( 2)
 9/ 1انظر : املنتقى ررح املوطأ  نلبمجي  (3)
 . 832ح  1/296 انّرَِجملِ  َخْلفَ  اننَِّسم ِ  َصَ ةِ  اببرواه انبخمري يف صفة انص ة ،  (4)
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َممم ُمرَاَامة احلَِْدفَّ َويف قمل اب  حجر : "      ِإىَل  فـُْفِضي َقدْ  َمم ِاْجِتَنمب يف  َيمطَوااِلْحتِ  ، اْنَمْأُموِمنيَ  َفْحَوالَ  اإْلِ
رَاَهة ، انتـُّاَلم َمَواِضع ِاْجِتَنمب َوِ يهِ .  اْنَمْحُذور       (1)." اْنبـُُيوا َا ْ  َ ْضً   ان ُّرُقَما يف  نِلنَِّسم ِ  انّرَِجمل خُمَمَن َة َوَِ

 َأن   َوَأَمَره نَّ  َوذَكََّره نَّ  فـََوَعَظه نَّ  النِ َساءَ  َأَتى ث َّ  َخَطبَ  ث َّ جاء يف حديث ابن عباس يف صالة العيد :"  -3
ِوى ال َمر َأة   َفَجَعَلتِ  يـََتَصدَّق نَ   (2) . ال بَـي تَ  َوِباَلل   ه وَ  َأَتى ث َّ  ، ِباَلل   ثـَو بِ  يف تـ ل ِقى َحل ِقَها ِإىَل  بَِيِدَها تـ ه 

رَ  انّرَِجملِ  ِم ْ  ِحَدةٍ  َاَلى ُِ َّ   اننَِّسم َ  أبَِنَّ  ُفْشِعرُ قمل اب  حجر :"              (3)."  هِبِمْ  خُمَْتِل َماٍ  َغيـْ
عَ  َأنَّه   َأبِيهِ  َعن   ي  األَن َصارِ  أ َسي د   َأِب  ب نِ  مَح َزةَ  َعن  روى أبو داود  -4  َخارِج   َوه وَ  يـَق ول   -- اّللَِّ  َرس ولَ  َسَِ

ِجدِ  ِمنَ  تَـَلطَ  ال َمس  َتأ ِخر نَ  » لِلنِ َساءِ  -- اّللَِّ  َرس ول   فـََقالَ  الطَّرِيقِ  يف اءِ النِ سَ  َمعَ  الر َِجال   فَاخ   لَي سَ  فَِإنَّه   اس 
نَ  َأن   َلك نَّ  َدارِ  تـَل َتِصق   ال َمر َأة   َفَكاَنتِ . « الطَّرِيقِ  حبَاَفاتِ  َعَلي ك نَّ  الطَّرِيقَ  حَت ق ق  بـََها ِإنَّ  َحّتَّ  اِبجلِ   لَيَـتَـَعلَّق   ثـَو 

َدا  (4).بِهِ  ل ص وِقَها ِمن   رِ اِبجلِ 
نب فن: ان رفق حيقق :  اننالمفة يف األد  اب  قمل  . (5).وت الم وهو المقّ حُ  فِر

ر  ، ال فتسع نه املقمم ، م  خ ل اننصوص انسمبقة  فتبني حرص انشرع الى املبمادة بني انرجمل وغ همِ 
فاظم انشغل ، ويف غ هم م  ابب فوىل ،د عمً واننسم  ، وادم االخت ط بينالم ، حىت يف انص ة انيت هي م  

نلفتنة ، وق عمً نلذرائع ، ألن مم ففضي إىل احملرم حمرم ، واالخت ط قد فؤدي إىل انفمحشة ،  تحرميه تد نلنظر 
 احملرم وانفعل احملرم .

 وخممن ة بروز م يال فكون انيت انتكمنيف اليالم توجب  لم املرفة طبيعة راات فهنم وجد انشرفعة نصوص أتمل  م 
 يف قراره  وهو قررته انذي نألصل خ  مً  انرجمل، حيضره مم رالود إىل اننسم  انشرفعة دات رمبم نك  نلرجمل،
 :فمرف  فحد هذا يف فلحظ املتأمل فن غ  انبيوا،
 .األايمد رالود ِنحو  بتأخ ه مصلحته وتذهب وقته ففوا ممم املنمتبة تكون فن إمم: األول
 ِمن واف  فتعدد، ال فن اإلهلية احلكمة اقتضت واحداً، به املأمور حمل فكون فن تبق مم إىل فضيف: انرمين

 .انعمرة فو احلج فاممل م  وغ هم وانرمي وانسعي
______________________ 

 . 2/336 ت  انبمري  الب  حجر  (1)
َيمنِ  ُوُضو ِ  اببرواه انبخمري يف صفة انص ة ،  (2) بـْ  .885ح 2/603ومسلم يف ص ة انعيدف   ، 825ح 1/295 انصِّ
 .  .     2/466 ت  انبمري  (3)
تمب األدب،  (4)  .قمل األنبمين : حس   5272ح  5/422 ان َّرِفقِ  يف انّرَِجملِ  َمعَ  اننَِّسم ِ  َمْشىِ  يف اببرواه فبو داود يفِ 

 . 2/511مبجوع ان رفقني . انسلسلة انصحيحة 
 ممدة حقق .  1/415ب  األد  ال احلدفَّ غرفب يف اننالمفة (5)
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 ادم فكفل من مً  انشمرع هلم وضع إذا اننمس فلحق وانعنت املكلفني، مجيع تشمل انعبمدة مصلحة األمرف  ِ   ويف
 انرجمل امتزاج ادم فكفل مم انضوابط م  هلم انشمرع وضع انعبمداا هذه حنو  إن ذنك ومع االخت ط،

  (1).ابننسم 
      ورروط ضوابط و ق نلحمجة، وزيف األصل حمرم وفسترىن منه حمالا نلضرورة ، وي واخل صة فن االخت ط 

 وقد ظالرا بعض هذه انضوابط م  خ ل األحمدفَّ اننبوفة انسمبقة وهي : 
ل   ابنرجمل اند جعل ابب خمص ابننسم  يف املسجد حىت ال خيتجمل ا  اننسم  يف فمِم  انعبمدة ،و  صل انر 

انصراف اننسم  قبل انرجمل يف  رفق ، واالنتزام حبم ما ان رفق ،و هني اننسم  ا  املشي وتط اناندخول واخلروج ،و 
 االنتزام ابحلجمب انشراي.بما اإلممم واملصلني حىت فنصر   ، و انص ة ، ود

ل هذه انتداب  انواقية م  االخت ط ، جند فن هنمك م  فنمدي ابالخت ط وفشجع اليه ، وم  ذنك مم    معِ 
مم جم  يف املمدة ) منالم اتفمقيةداو إنيه مؤَتراا املرفة انعمملية ، و ت ( ونصه : 10انقضم  الى انتمييز ضد املرفة ،ِ 

" تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً 
 : _على أساس تساوي الرجل واملرأة _ي تكفل مساوية ْلقوق الرجل يف ميدان التعليم ، وبوجه خاص لك

القضاء على أي مفهوم عن دور الرجل ودور املرأة على مجيع مستوايت التعليم ، ويف مجيع أشكاله  -ج
، عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنواع التعليم اليت تساعد يف حتقيق هذا اَلدف ، وال سيما 

 " . لربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليمعن طريق تنقيح كتب الدراسة وا
ومبمدئ اإلت م تنمدي حبق انتعليم نلمرفة ، وهو حق واجب ، إال فهنم تر ض مم فسمى ابنتعليم املختلط ، 

 (  2. ) وهنمك م  األدنة انعلمية وانواقعية انيت فدبتت انتجربة انعملية صحتالم مم فعزز هذا انر ض

ويف رروط انتوظيف وانتعليم املالين ـ انيت اندا هبم املمداتن انعمررة ، نمهج انتعليم وفنوااه " واملسمواة امل لقة يف م
واحلمدفة اشرة ـ وتشجيع انتعليم املختلط، ختمنف انف رة انسليمة. وقوااد انشرفعة اإلت مية، وانفروقما 

مور انيت تؤدر  يالم هذه االخت  ما انفسيونوجية انيت فرران إنيالم آنفمً تقتضي فن ختتلف منمهج انتعليم يف األ
مألاممل انشمقة نلمرفة. فمم انتعليم املختلط نلبمنغني  الو حرام ررامً؛ ملم ير إنيه م  خممنفما  انفسيونوجية،ِ 

ل اجتمماية، وفنبغي جتنبه حىت نل  ب دون ت  انبلوغ ".    ( 3)رراية ومشِم

____________________ 
 . 4-2ص  وانتشرفع انواقع بني االخت طانظر : ( 1)
  . 40-39رؤفة نقدفة التفمقية انقضم  الى مجيع فركمل انتمييز ضد املرفة ص  (2)
 . 9تيداو يف امليزان ص   (3)
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 مراعاة تكوين املرأة اجلسدي والفكري والوجداين يف السنة النبوية : :  اثنياً 
وى اإلت م بينالمم يف األصل ، و رق بينالمم يف مواضع املرفة مرل انرجل يف انتكليف واملسعونية ،  قد تم      

، حسب املصلحة ، وحلكم مشرواة ، ومصمحل معتربة ،  مملرفة ختتلف ا  انرجل يف تكوفنالم اجلسدي وانفكري 
 وانوجداين ،  نمتب ذنك فن ختتص أبمور ، وترااى يف فخرى ، وخيفف انالم رمحة وانمفة هبم ون فمً . 

رفعما وانتكليفما ، جند فن اإلت م قد رااى املرفة ور ق هبم ،  لم فلزمالم مبم فنزم به انرجل واند اننظر يف انتش
م  تربية األبنم  ورامفة  م  بعض انواجبما ، ومل فكلفالم مبم فشق اليالم ، ومبم فتعمرض مع مسعونيتالم انكربى

  قدر ضعفالم ، ورااى مرضالم ، وخفف انالم ور ق حبمهلم .  انزوج ،
 املرأة يف الصالة ) َتفيف اْلكم التكليفي عنها من الوجوب إىل ما دونه ( :  مراعاة -1

، وهذا ختفيف ن يف ، وحكمة امدنة م  رمحة   ابملرفة فنه مل فوجب اليالم ص ة اجلمعة واجلمماة ،        
الم ن  ت يق هذا اجلمماة ،  مملرفة بسبب ظرو اجلمعة و إذ مل حتمل ممال طمقة هلم به ، اندمم فتق ت انالم 

انتكليف نو  رض اليالم ، ون  تصرب الى ترك انبيت مخس مراا ، وإن فطمقته وخرجت ن  فصرب انرضيع وال 
        .املرفض الى غيمهبم انه وتقص هم يف حقه 

 كل  على واجب حق اجلمعة"  قال سلم و عليه هللا صلى النيب عن:   شهاب بن طارق عنروى أبو داود 
  (1) "  مريض أو صيب أو امرأة أو َملوك عبد أربعة إال ةمجاع يف مسلم

 (.2)قمل اخل ميب : " فمجع انفقالم  الى فن اننسم  ال مجعة اليال  "   
 خِبِْدَمةِ  َواْنَمْرفَةُ وااتذر يف  ت  انقدفر ا  ادم وجوب اجلمعة الى املرفض واملسم ر واملرفض واننسم  بقونه  :" 

  (3)".  َوانضََّررِ  نِْلَحرَجِ  ًعمَد ْـ   ـَُعِذُروا انزَّْوجِ 
_______________________ 

 اننيب رفى قد رالمب ب  طمرق داود فبو قمل،  1067ح  1/644رواه فبو داود يف انص ة ، ابب اجلمعة نلملوك واملرفة  (1) 
 َصَحميبٍّ  ُمْرَتلَ  َفُكونُ   َِإنَّهُ  ، ِصحَِّتهِ  يِف  قَمِدحٍ  َغيـْرُ  َذاَوهَ " :  اخلَُْ َصةِ "  يف  اننـََّوِويُّ  قَملَ  . ريعم منه فسمع ومل تلم و اليه   صلى

م يف املستدرك. صحي :  األنبمين قملو " . انصَِّحيَحنْيِ "  َرْرطِ  َاَلى َواحْلَِدفَُّ  ، ُحجَّة   َوُهوَ  ،  هذا » وقمل : 1/425 ورواه احلِم
وانبيالقي يف . وصححه انذهيب  « خيرجمه ومل تفيمن ب  هبرمي مجاالحتج الى مجيعم اتفقم  قد انشيخني ررط الى صحي  حدفَّ
   صلى اننيب رفى ومم  انتمبعني ِبمر  م  وطمرق جيد مرتل  الو إرتمل  يه ِمن  وان) وقمل :،  (5368 رقم ، 3/172)تننه 
 صحميب  الو تلم و اليه   ىصل اننيب نقي فنه دبت إذا حجر ب  احلم ظ قمل( .  رواهد وحلدفره منه فسمع مل وإن وتلم اليه
 فحمدفَّ ادة اننسمئي نه فخرج وقد ، انراج  الى مقبول وهو صحميب مرتل انه  روافته منه فسمع مل فنه دبت وإذا انراج  الى

 . 397-3/396" . انظر : اون املعبود  صحبته إدبما إىل منه مص  وذنك
 . 644/ 1معممل انسن   (2)
 . 2/62هلممم ررح  ت  انقدفر الب  ا (3)

 إسقاط الصالة والصوم عن اْلائض والنفساء : -2
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 (1). « ِديِنَها نـ ق َصانِ  ِمن   َفَذِلكَ  » قَالَ .  بـََلى قـ ل نَ .  « َتص م   َوملَ   ت َصل ِ  ملَ   َحاَضت   ِإَذا َألَي سَ : "  قال 
 صحي  غ  صومالم وفن ، حيضالم فيم يف تصوم ال احلمئض فن الى األمة فمجعت وقدقمل اب  رجب : "        

  (2)."  طالرا إذا انصوم قضم  اليالم وفن ، بهِ  معتد وال
 :) أتجيل اْلكم التكليفي وأتخريه (  واملرضع اْلامل عن الصيام وضع -3

 الصوم املسافر عن وضع تعاىل هللا إن: ))قال  هللا رسول أن عنه هللا رضي الكعيب مالك بن أنس عن
  (3.) ((الصيام أو الصوم املرضع أو اْلامل وعن الصالة، وشطر
نلحرج واملشقة انالمم ، وختفيف ورمحة هبمم يف هذا انوقت ، ألهنمم يف  هذا مراامة نلحبلى واملرضع ، ور عويف 

 .منزنة املرفض 
  (4) :مراعاة حال املرأة يف اْلج ، وصيانتها وحفظها من اخللطة ابلرجال  -4

 احلج فاممل ِمنت  وملم تبيً ، إنيه اتت مع مل  انبيت حج اخلممس انِر  وانرجل، املرفة الى    رضه ممم
 الى خيفى ال انتمً  ذنك يف  إن حمله  صل فو وقته تغي  م  مصلحة وال واننسم ، نلرجمل حملالم فتحد وانعمرة
 وَتنع  ،فاراضال صيمنة تكفل اننسم ، م  انِر  هذا قصد مل  ضوابط وضع الى انتشرفع اقتصر هلذا املتأمل،

  (5)  : ذنك وم  اإلمكمن، قدر ابنرجمل اخت طال  م 
مل يوجب الشارع اْلج على املرأة إذا مل يكن معها َمرم ، واملقصود ابحملرم حفظ املرأة . ْلديث ابن عباس أ( 
 ام َرَأِت  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  فـََقالَ  رَج ل   فـََقامَ .  « ََم َرم   ذي َمعَ  ِإالَّ  اِبم َرَأة   رَج ل   ََي ل َونَّ  الَ  » قَالَ  - - النَّيب  َعنِ 

ت ِتب ت   َحاجَّةً  َخَرَجت     (6). « ام َرَأِتكَ  َمعَ  َفح جَّ  ار ِجع   » قَالَ .  وََكَذا َكَذا  َغز َوةِ  يف َواك 
 محمجتال ومم    رتول نه نقمل ذنك ونوال به إال حتج فن هلم فنبغي ال فهنم الى ذنك  دلقمل ان حموي :"  

تتبت  يمم نوجالك  ممض وفنت املسلمني مع خترج ألهنم إنيك  حيج فن وفمره بذنك أيمره فن  اننيب ترك  في ِا
       (7.)"  به إال احلج هلم فصل  ال فهنم الى دنيل معالم

_____________________ 
 بِنَـْقصِ  اإِلميَمنِ  نـُْقَصمنِ  بـََيمنِ  اببيف اإلميمن ،  ، ومسلم 298ح 1/116 انصَّْوم احْلَمِئضِ  تـَْركِ  اببرواه انبخمري يف احليض ،  (1)

 . وانلفظ نلبخمري .  79ح  1/87ان َّمَامِا َ 
 .. 2/91 ت  انبمري  (2)
 يف انرخصة يف جم  مم: ابب انصوم، يف انرتمذي، و  2408ح 2/796فبو داود يف انصوم ، ابب اختيمر انف ر  فخرجه( 3) 

ر انصيمم، يف واننسمئي.  األنبمين وصححه ،"حس : "انرتمذي وقمل ،715 ح3/85 واملرضع نلحبلى اإل  مر وضع انصيمم  ِذ
 . (2274)ح  4/180ا  املسم ر 

 .264-256انتعممل املشروع نلمرفة مع انرجل األجنيب ص: انظر  (4)
 . 21تبق ختريه ص  (6)  .   28ص وانتشرفع انواقع بني االخت ط انظر : (5)
 . 2/116 نل حموي  رررح معمين اآل (7)

 ال يستحب للمرأة مزامحة الرجال يف الطواف واستالم اْلجر وتشري بيدها :ب( 
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بَـَرانَ  ج َري ج   اب ن  ملا رواه البخاري عن     قَالَ  الر َِجالِ  َمعَ  الطََّوافَ  النِ َساءَ  ِهَشام   اب ن   َمَنعَ  ِإذ   َعطَاء   أخربين قَالَ  َأخ 
َجابِ  َأبـَع دَ  قـ ل ت   الر َِجالِ  َمعَ  - - النيب ِنَساء   طَافَ  د  َوقَ  ، مَي نَـع ه نَّ  َكي فَ  رِ  إي قَالَ  قـَب ل   َأو   اْلِ   َلَقد   يَلَعم 

ت ه   َجابِ  بـَع دَ  َأد رَك  َاِلط نَ  َكي فَ   قـ ل ت  .  اْلِ  َاِلط نَ  َيك نَّ  ملَ   قَالَ  الر َِجالَ  َي   - عنها هللا رضي - َعاِئَشة   َكاَنت    َي 
َرةً حَ  َتط وف   َاِلط ه م   الَ  الر َِجالِ  ِمنَ  ج  َتِلم   يان طَِلقِ  ام َرَأة   فـََقاَلتِ  ، َت  ِمِننيَ  أ مَّ  ايَ  َنس   َعن كِ {  يان طَِلقِ }  قَاَلت  .  ال م ؤ 

نَ {  وَك نَّ }  َوَأَبت  .  َرات   ََي ر ج  نَ  ال بَـي تَ  َدَخل نَ  ِإَذا ك نَّ   َوَلِكنـَّه نَّ  ، الر َِجالِ  َمعَ  فـََيط ف نَ  ، اِبللَّي لِ  م تَـَنكِ   َحّتَّ  ق م 
خ ل نَ  رِجَ  يَد   َوَما قـ ل ت  .  ثَِبري   َجو فِ  يف جم َاِورَة   َوِهىَ  ع َمري    ب ن   َوع بَـي د   َأانَ  َعاِئَشةَ  آِتى وَك ن ت   ، الر َِجال   َوأ خ 

نَـَنا َوَما ، ِغَشاء   ََلَا تـ ر ِكيَّة   قـ بَّة   يف هي قَالَ  ِحَجابـ َها نَـَها بـَيـ  ر   َوبـَيـ  َها َورََأي ت   ، َذِلكَ  َغيـ    (1.) م َورًَّدا ِدر ًعا َعَليـ 
وادم خممن ة انرجمل يف ان واف ممم تدل اليه قوااد انشرع وفصول اندف  ، ألن در  املفمتد مقدم الى جلب 

نرجمل ، واتت م احلجر املصمحل ، وانذرائع فسد ابهبم . وتكره املزامحة الى احلجر ، ملم  يه م  مظنة االخت ط اب
 تنة ، ومزامحة انرجمل فمر حمرم ،    تقدم انسنة ، مراامة نلمرفة وحفظمً الى ارضالم .

 ج( الدفع من مزدلفة بليل للضعفة من النساء :
َتأ َذَنت   قَاَلتِ  َأنَـَّها َعاِئَشةَ ْلديث    َدة   اس  َلةَ  -- اّللَِّ  َرس ولَ  َسو  فَ  ال م ز َدِلَفةِ  لَيـ  َله   ع  َتد   النَّاسِ  َحط َمةِ  َوقـَب لَ  قـَبـ 

  (2) ...اْلديثَدف ِعهِ  قـَب لَ  َفَخَرَجت   ََلَا فََأِذنَ  قَالَ  - الثَِّقيَلة   َوالثَِّبَطة   ال َقاِسم   يـَق ول   - ثَِبطَةً  ام َرَأةً  وََكاَنتِ 
 م انال  .وجواز د ع اننسم  م  مزدنفة قبل زمحة اننمس  يه ر قمً هب  ، ود عمً ملشقة انزحم

 (3.) اِبنّزَِحممِ  فـََتَأذَّْوا نَِع َّ  انضََّعَفةِ  تـَْقِدميُ  ُفْسَتَحبُّ :  ان ِّييبُّ  قَملَ  
 :إسقاط اْلكم التكليفي عنها (  ) اْلائض عن الوداع طواف إسقاطد(  
 اْلائض نع خفِ ف أنه إال ابلبيت عهدهم آخر يكون أن الناس أ مر: قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن     

 "(4) 
وإتقمط هذا احلكم انتكليفي ا  املرفة يف حمل حيضالم ، مراامة هلم وختفيف انالم ، ممم فدل الى فسر      

ممهلم ، ومزفد انمفتالم ابملرفة يف    فحرج فوقموم ، وفصعب حمالوم .انشرفعة ِو
____________________ 

  . 1539ح 2/585 انرجمل مع اننسم  طواف اببرواه انبخمري يف احلج ،  (1)  
 َدْ عِ  تـَْقِدميِ  اْتِتْحَبمبِ  ابب، ومسلم يف احلج ،  1597ح 2/603 بَِلْيلٍ  فَْهِلهِ  َضَعَفةَ  َقدَّمَ  َم ْ  اببرواه انبخمري يف احلج ،  (2) 

 . 1290ح  2/939 َوَغْ ِِه َّ  اننَِّسم ِ  ِم َ  انضََّعَفةِ 
فوري  انظر : حتفة األحوذي بشرح جممع انرتمذي (3)  . 3/636نلمبمِر
، ابب وجوب طواف انوداع وتقوطه احلج يف ومسلم ،(1668)ح 2/624 انوداع طواف: ابب احلج، يف انبخمري فخرجه (4)

 (.1328)ح  2/963ا  احلمئض 
 
 اثلثاً : مراعاة متييز املرأة مبا يناسب أنوثتها يف السنة النبوية :  
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 رياث .منحها حقوقاً مادية كاملهر والنفقة وامل -
مئ  حمرتم يف اإلت م ، و رد مميز يف صفمته وتكوفنه ، خلقالم   م  ضلع ، ووصفالم مب  فنشأ يف       املرفةِ 

احللية وهو يف اخلصمم غ  مبني ، وميزهم بعمطفة جيمرة ، وقلب حنون ، وقد رااى انشمرع ضعفالم ، ور ق حبمهلم 
 قتالم وطبيعتالم انيت جبلت اليالم .، وررع هلم م  انتكمنيف مم فنمتب تكوفنالم وخل

وم  تكرمي انشرع هلم فن منحالم حقوقمً ممدفة ، تكفيالم املؤنة ، وتسد حمجتالم ، وَتأل نفسالم رضى وطمأنينة ،    
رامتالم ، وفنتالك ارضالم .   حتتمج نعمل مرهق ، وال تض ر نسؤال مذل ، وال ودرِ 

ل مم حتتمجه م  وقد فافى اإلت م املرفة م  مجيع فابم  احليمة  لف انرجل ابإلنفمق اليالم ، وتو  ِ  املعيشية ، ِو
ومم تقوم به احليمة م  ضروراا وحمجما ، وذنك حسب انعرف ، ويف إطمر  ملبس ومأِل ومشرب ومسك  ،

 انقوااد انشراية . 
 م فلي : وقد دنت اننصوص انشراية م  انكتمب وانسنة الى هذا احلق وقررته ورراته وممم جم  يف انسنة م

َبةَ  بِن تَ  ِهن دَ  َأنَّ  َعاِئَشةَ  َعن   روى البخاري -1 َيانَ  َأابَ  ِإنَّ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  قَاَلت   ع تـ   َولَي سَ  ، َشِحيح   َرج ل   س ف 
ت   َما ِإالَّ  ، وولدي يكفيين َما يعطيين وَ  ِمن ه   َأَخذ  ِفيكِ  َما خذي:فـََقالَ  يـَع َلم   الَ  َوه   (1).  ل َمع ر وفِ ابِ  َوَوَلَدكِ  َيك 

َرر قـَْول َوُهوَ  ، اِبْنِكَفمفَةِ  ُمَقدَّرَة َوفَنَـّاَلم انزَّْوَجة نـََفَقة ُوُجوب َوِ يهِ قمل اب  حجر :"  ِْ  (2)"  اْنُعَلَمم  َف
ولكنها َمدد ، وهذا اْلديث أصل عظيم يف ابب النفقات ، واملرجع يف ذلك العرف ، ومل تقدر بقدر 

 زمان .َتتلف حسب األحوال واأل
 النِ َساءِ  يف اّللََّ  فَاتَـّق واويف خطبة عرفة حيث قال :"  ما رواه مسلم يف حديث جابر يف صفة حجه  -1

مت  وه نَّ  فَِإنَّك م   َلل ت م   اّللَِّ  أبََِمانِ  َأَخذ  َتح    ي وِطئ نَ  الَ  َأن   َعَلي ِهنَّ  َوَلك م   اّللَِّ  ِبَكِلَمةِ  فـ ر وَجه نَّ  َواس 
َره ونَه   َحًداأَ  فـ ر َشك م   رَ  َضر ابً  فَاض رِب وه نَّ  َذِلكَ  فـََعل نَ  فَِإن  . َتك  َوتـ ه نَّ  ِرز قـ ه نَّ  َعَلي ك م   َوََل نَّ  م بَـر ِح   َغيـ   وَِكس 

 (3.)"  اِبل َمع ر وفِ 
مْجَمعِ  َ ِبت َوَذِنكَ  َوِِْسَووَم انزَّْوَجة نـََفَقة ُوُجوب ِ يهِ قمل اننووي : "   (4). " اِبإْلِ

فوصي هبم ، وفدا ع انالم ،  انعظيم ، واملشالد اجلممع ، املرفة يف هذا املوقف فى  كذا مل فنس املصوه
رمية ، وتوجيه نبوي  رفد .   وفقرر هلم حقوقالم ، يف نفتةِ 

__________________________ 
 . 5049ح  5/2052 ِاْلِمهِ  ِبَغْ ِ  أَتُْخذَ  نْ فَ   َِلْلَمْرفَةِ  انرَُّجلُ  فـُْنِفقِ  ملَْ  ِإَذا اببرواه انبخمري يف اننفقما ،  (1)
 .  9/509(  ت  انبمري  الب  حجر 2)
 ( . 1218ح2/889) ( رواه مسلم يف احلج ، ابب حجة اننيب 3)
 . 8/184( ررح اننووي الى مسلم 4)

جالم  مننفقة الى املرفة فصل  بت م  فصول انشرفعة ، تستحقالم املرفة انزوجة بسبب َتكني نفسالم نزو 
 واتتمتماه هبم ، وابحتبمتالم الى زوجالم    تست يع انتكسب م  فجله . 
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ويف حمل تغ  األصل وامتنمع انزوج ا  اننفقة ،  قد فوجدا انشرفعة حلواًل جذرفة ، ومل فرتك األمر مالمً  ، 
  يضيع احلق ، وفنتشر انظلم .

  ادم حتمل فابم  املعيشة ، وادم انتفرغ نلخروج وحق اننفقة نلمرفة  بت ، فنمتب مم   رهم   اليه م     
لفالم   برتبية األوالد ورامفة انزوج ، ممم فنمتبه انقرار يف انبيت وانتفرغ انكممل هلذه  نلتكسب وانعمل ،  قدِ 
املالمة انعظيمة ، وقد فوجب انشرع الى انرجل اننفقة ، نقوامته ، ومبقتضى االتتعداد انف ري انذي   ره   

 ليه ووهبه إيه . ا
ومم ف رف م  متغ اا الى هذا األصل انرمبت ، قد وضع نه انشرع ح ً ، وفوجد نه خمرجمً ،   مألخذ م  ممل 
انزوج إذا تيسر ، فو ر ع األمر نلقضم  نلبت  يه . ومم حيصل م  خلل يف هذه انقضية ، مرده نتخلي انرجل 

ل ذنك ا  قوامته ، وضعف املرفة وتكووم ا  حقالم ،  واتتق هلم مبعمرالم ، وخروجالم نلعمل خمرج انبيت ،ِ 
 تمهم يف تقوط نفقتالم ، وضيمع حقالم .  

 مهر الزوجة :
 رض   املالر تكرميمً نلمرفة ، وإظالمراً نصدق رغبة انرجل  يالم ، وحىت تربز املرفة م لوبة م  قبل انرجل ال      

هنم ، ومل ففرض املالر بداًل نلبضع ، فو فجرة نه ، وإمنم جعله مبرمبة طمنبة نه ، ويف هذا صون نكرامتالم ، ور ع نشأ
    . اهلبة وانع ية فقدمالم انزوج نزوجته حني انعقد اليالم
 وَما يدل على مشروعية املهر يف السنة ما يلي : 

 َكانَ   َكم    -- النَّيب ِ  َزو جَ  َعاِئَشةَ  َسأَل ت   قَالَ  َأنَّه   الرَّمح َنِ  َعب دِ  ب نِ  َسَلَمةَ  َأِب  َعن  ما رواه مسلم  -1
َّت   أَلز َواِجهِ  َصَداق ه   َكانَ   قَاَلت   -- اّللَِّ  َرس ولِ  َصَداق   َرةَ  ثِنـ  ِرى قَاَلت  . َوَنشًّا أ وِقيَّةً  َعش   َما َأَتد 

 -- اّللَِّ  َرس ولِ  َداق  صَ  فـََهَذا ِدر َهم   ََخ س ِمائَةِ  فَِتل كَ . أ وِقيَّة   ِنص ف   قَاَلت  . الَ  قـ ل ت   قَالَ  النَّشُّ 
 (1).أَلز َواِجهِ 

 ِمنَ  ام َرَأةً  َوتـََزوَّجَ  َعو ف   ب نَ  الرَّمح َنِ  َعب دَ  - - النَّيب   َسَألَ  قَالَ أخرج البخاري ومسلم عن أنس  -2
تَـَها َكم    » األَن َصارِ   (2). َذَهب   ِمن   نـََواة   َوز نَ  قَالَ .  « َأص َدقـ 

 (3)" .  َصَداق ِم ْ  ِ يهِ  بُدّ  اَل  اننَِّكمح َفنَّ  َاَلى بِهِ  َواْتُتِدلَّ قال ابن حجر : " 
_______________________ 

ْونِهِ   َوَجَوازِ  انصََّداقِ  اببرواه مسلم يف اننكمح ،  (1)   . 1426ح2/1042 َذِنكَ  َوَغيـْرَ  َحِدفدٍ  َوَخممتََ  قـُْرآنٍ  تـَْعِليمَ  َِ
ْونِهِ   َوَجَوازِ  انصََّداقِ  اببيف اننكمح ، ، ومسلم  4872ح  5/1983  ِبَشمة َوَنوْ  يَمةِ اْنَونِ  اببرواه انبخمري يف اننكمح ،  (2)  َِ 

رَ  َحِدفدٍ  َوَخممتََ  قـُْرآنٍ  تـَْعِليمَ     . 1427ح  2/1043 َذِنكَ  َوَغيـْ
 . 9/236(  ت  انبمري 3)
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فن تشرتي وتبيع وتتملك بكم ة واملالر فصل  بت يف انشرع ، َتتلكه املرفة وهلم حق انتصرف  يه ،  لالم       
فتبمب انتملك املشرواة ، وهلم فن وب وتوصي وتقف وتتصدق م  ممهلم .  الي صمحبة احلق امل لق يف ممهلم ، 

منت ابنغة رريدة .   إذاِ 
" واملالر نلمرفة إازازاً وتقرابً وزنفى ، وفنه حق خمنص هلم ، ونيس نألب فو األخوة فو األاممم ، ونيس نلمتمجرة 
مم فتسلط بعض األونيم  اليه جالً   مم فقع انيوم فحيمانً ، ِو واملبمهمة ، وال نيكون ابعمً يف تكمنيف انزواج ،ِ 

 (1.")ابندف  ، فو حتكممً ، فو اتتبداداً ، فو احنرا مً وبعداً ا  منالج انشرع انقومي 
 مرياث املرأة : 

ال َتلك مماًل بل َُتلك ، ظلممً وادواانً ،  جم  اإلت م ِمنت املرفة يف اجلمهلية ال ترث إمنم تورث ، و         
وفررق نور ادنه الى اندنيم ،  أنصفالم وفِرمالم ، وقرر هلم نصيبمً مفروضمً ، وحقمً مشروامً ، وقد فنزل   يف 

 اْنَواِنَدانِ  تـََركَ  ممَّم َنِصيب   نِلنَِّسم ِ وَ  َواألقْـَربُونَ  اْنَواِنَدانِ  تـََركَ  ممَّم َنِصيب   نِلّرَِجملِ }  ذنك قرآانً فتلى ، قمل تعمىل 
رـُرَ   فَوْ  ِمْنهُ  َقلَّ  ممَّم َواألقْـَربُونَ   . (2){  َمْفُروًضم َنِصيًبم َِ

 وجاءت السنة لتؤكد هذا اْلق وتقرره ، ومن ذلك : 
 ال َوِصيَّة   وََكاَنتِ  ، لِل َوَلدِ  ال َمال   َكانَ   قَالَ  - عنهما هللا رضى - َعبَّاس   اب نِ  َعنِ ما رواه البخاري  -1

ِ  َحظ ِ  ِمث لَ  لِلذََّكرِ  َفَجَعلَ  ، َأَحبَّ  َما َذِلكَ  ِمن   اّللَّ   فـََنَسخَ  ، لِل َواِلَدي نِ   ِلألَبـََوي نِ  َوَجَعلَ  ، األ نـ ثـَيَـني 
ه َما َواِحد   ِلك ل ِ   (3). َوالرُّب عَ  الشَّط رَ  َولِلزَّو جِ  ، َوالرُّب عَ  الثُّم نَ  ِلل َمر َأةِ  َوَجَعلَ  ، السُّد سَ  ِمنـ 

 َوَجع   ِمن   يـَع ود ين  - - اّللَِّ  َرس ول   َجاَءانَ  قَالَ  َأبِيهِ  َعن   َسع د   ب نِ  َعاِمرِ  َعن  ما رواه البخاري أيضاً  -2
َتدَّ   َأفَأََتَصدَّق   يل  ابـ َنة   ِإالَّ  يَرِث يِن  َوالَ  َمال   ذ و َوَأانَ  تـََرى َما يب  بـََلغَ  فـَق ل ت   ال َوَداعِ  َحجَّةِ  َزَمنَ  يب  اش 

 َأن   ، َكِثري    الثُـّل ث   » قَالَ .  الثُـّل ث   قـ ل ت  .  « الَ  » قَالَ  اِبلشَّط رِ  قـ ل ت  .  « الَ  » قَالَ  َمايل  يبِثـ ل ثَ 
ر   َأغ ِنَياءَ  َورَثـََتكَ  َتدَعَ  َتِغى َفَقةً نَـ  تـ ن ِفقَ  َوَلن   النَّاسَ  يـََتَكفَّف ونَ  َعاَلةً  َتَذَره م   َأن   ِمن   َخيـ  هَ  هِبَا تـَبـ   اّللَِّ  َوج 
َها أ ِجر تَ  ِإالَّ   . (4)« ام َرَأِتكَ  يف  يف جَت َعل   َما َحّتَّ  َعَليـ 

 
_________________ 

 . 121( انظر : املرفة املسلمة املعمصرة نلزحيلي ص1)   
 ( . 7( تورة اننسم  ) 2)      
 . 2596ح 3/1008 ِنَواِرثٍ  ةَ َوِصيَّ  الَ  ابب( رواه انبخمري يف انوصمي ، 3)
 . 5344ح 5/2145 َوِجع   إين اْنَمرِفضِ  قـَْولِ  اببيف املرضى ، ( رواه انبخمري 4)     
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فتض  م  خ ل مم تبق فن اإلت م فِرم املرفة أبن ررع هلم نفقة واجبة ،  يلزم انرجل ابإلنفمق الى انزوجة 
ذنك فلزمه ابإلنفمق الى انبنت واألم واأل خت اند حمجتال  ، وال فلزم انزوجة ابإلنفمق الى نفسالم فو ، ِو

منت غنية ،  ومن  املرفة فهلية انتصرف يف فمواهلم . فتروم ، ونوِ 
ممل تكرمي اإلت م ابملرفة ، ومزفد انمفته هبم ، فن فوجب هلم نفقة واجبة ، وفا مهم مالراً ، و رض هلم  وم ِ 

 نصيبمً يف امل اث . 
نيت ت رف انيوم الى هذه انقضمي ، مم تنمدي به املؤَتراا انعمملية نلمرفة ، حيَّ ت منب بضرورة وم  املتغ اا ا

مم جم   املسمواة بني انرجل واملرفة يف هذه االتتحقمقما ، وذنك م  ابب انقضم  الى انتمييز ضد املرفة ،ِ 
 :  ( ونصه13ة )يف اتفمقية انقضم  الى مجيع فركمل انتمييز ضد املرفة )تيداو( يف املمد

" تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف اجملاالت األخرى  
نفس اْلقوق ،  –على أساس تساوي الرجل واملرأة  –للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل َلا 

 وال سيما : أ ( اْلق يف االستحقاقات األسرية . " 
اخلمص ابالتتحقمقما األترفة ، هو مم فشمل قضية امل اث واملسمواة امل لقة بني انرجل واملرفة  يه وهذا انبند 

 .، ومم فرمر حول انشرفعة م  فهنم تع ي انرجل فحيمانً ضعف املرفة 
 ( ما نصه : 16كما جاء يف املادة )

ملرأة يف كافة األمور املتعلقة " تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد ا
 :  -على أساس تساوي الرجل واملرأة  –ابلزواج والعالقات األسرية ، وبوجه خاص تضمن 

 أ ( نفس اْلق يف عقد الزواج .
 ب( نفس اْلق يف حرية اختيار الزوج ، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها اْلر الكامل .

 وعند فسخه . ..........إخل " .ج( نفس اْلقوق واملسئوليات أثناء الزواج 
وهذه املمدة اخلمصة ابألترة تداو إىل من  املرفة وانرجل نفس احلقوق الى قدم املسمواة يف اقد انزواج ويف فدنمئه 

وانبند )ج( فتجمهل مم ففرضه اإلت م الى انزوج م  تقدمي مالر ، وأتديَّ منزل انزوجية ،  واند  سخه .
    (1.)وتكفل ابننفقة 

وتبب ذنك فن املرفة اندهم هي انيت ويئ بيت انزوجية ،   بد هلم فن تعمل وجتمع اململ حىت تقدمه مالراً    
منت رغبة انرجمل  يالم فِرر مل  فرفد انزواج هبم . –فو مم فسمى دوطة  _ من ممهلم فِررِ  لممِ         (2.)ِو

منب نلمرفة وهو انذي فقدم هلم املالر ، وهذا خ ف مم جم  به انشرع ، حيَّ فن املفرتض فن انرجل هو ان 
 وهذا هو انذي ترتضيه انعقول انسليمة ، وفقره انشرع احلنيف .

____________________ 
 ( املرجع انسمبق .2. )45-44انظر : رؤفة نقدفة التفمقية انقضم  الى مجيع فركمل انتميز ضد املرفة ص (1)
   . 416ص  انظر : انعدوان الى املرفة يف املؤَتراا اندونية (2)
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 إسقاط الوالية العامة عنها . -

م  اظيم انمفة اإلت م ابملرفة ، وتكرميه هلم ، فنه مل ففرض اليالم انوالفة انعظمى ، ومل فشغلالم هبذا       
 األمر انعظيم ، ر قمً هبم ، وصيمنة وحفظ هلم . 

   ونوا فمرهم امرفة ، وفدل الى ذنك : بل نفى انف ح امّ 
َرةَ  َأِب  َعن  لبخاري ما رواه ا    - ع تـ َها ِبَكِلَمة   اّللَّ   نـََفَعيِن  َلَقد   قَالَ  َبك  مَ  -  - اّللَِّ  َرس ولِ  ِمن   َسَِ ََملِ  َأايَّ  ، اجل 

ت    َما بـَع دَ  َقَ  َأن   ِكد  ََملِ  أبَِص َحابِ  َأْل  لَ  َأنَّ  - - اّللَِّ  َرس ولَ  بـََلغَ  َلمَّا قَالَ  َمَعه م   فَأ قَاِتلَ  اجل   َقد   فَاِرسَ  َأه 
َرى  بِن تَ  َعَلي ِهم   َملَّك وا ِلحَ  َلن   » قَالَ  ِكس  م   يـ ف  ا قـَو   (1). « ام َرَأةً  َأم َره م   َولَّو 
َممرَةَ  تَِلي اَل  اْنَمْرفَةَ  ِإنَّ ":  احْلَِدفَِّ  يف  اخلَْ َّميبُّ  قَملَ   َاَلى اْنَعْقدَ  تَِلي اَل وَ  نـَْفَساَلم تـَُزّوِجُ  اَل  ِإنَـّاَلم َوِ يهِ  اْنَقَضم َ  َواَل  اإْلِ

 (2)." َغْ َِهم
 ال اورة واملرفة انراية أبمر نلقيمم ابنربوز مأمور انوايل وألن رففالم واجز ننقصالم وذنكقمل يف  يض انقدفر : " 

    (3)"  انقضم  وال اإلمممة توىل فن فص     نذنك تصل 
 املسلمني أبمور نلقيمم اخلروج إىل حمتمجمن ألهنمم مضيمق وال إمممم تكون فن املرفة تصل  ال":  انسنة ررح يفو   

 " انرجمل م  انكممل إال هلم فصل     انواليا ِممل  م  وانقضم  انقصة املرفة وألن نذنك تصل  ال اورة واملرفة
(.4)       

 اليالم ، وفن هذه واندمم مينع اإلت م املرفة م  انوالفة ،  إن ذنك مراامة نف روم ، وطبيعتالم انيت خلقالم  
انوالفة ذاا مسعونيما جسيمة ، وقدراا امنية ال تتفق مع قدراا املرفة انعقلية واجلسمية ،  الذه األاممل 

تت لب وتقتضي بعداً يف انتفك  ، ومن قمً تدفداً ، وحسمابً دقيقمً نلعواقب ، وصرباً الى األحداث ، وضب مً 
ل هذه ان صفما وانقدراا تفتقدهم املرفة . وألن تبعما هذه املنمصب تض ر نلعواطف ، وفانة وتعة صدر ، ِو

شفه م  حممتنالم ، وخممطبة انرجمل األجمنب ، واالخت ط واخللوة  شف مم حيرمِ  املرفة إىل انربوز إىل اننمس ، ِو
ر ة ال حتل حبمل .   هبم ، وانسفر بدون حمرم ، وفمورِ 

عممة يف اندونة ، نقض نقمنون انقوامة انيت جعلالم   نلرجمل الى اننسم  ، وألن يف إمممة املرفة وتونيتالم نلواليا ان
  (5.)ونيست انقوامة مقصورة الى احليمة انعمئلية  قط ، ألن انقرآن مل فقيد قوامة انرجمل الى اننسم  ابنبيوا  قط 

_________________ 
 . 4163ح4/1610 َوقـَْيَصرَ  ِِْسَرى  ىَل إِ  - - اننَّيب  َِِتمبِ   اببرواه انبخمري يف املغمزي ،  (1)
 .  8/128انظر :  ت  انبمري  (2)
 . 5/303 يض انقدفر  (3) 
 .  10/77( ررح انسنة نلبغوي 4)
 . 194-193انظر : حقوق املرفة يف اإلت م حملمد ار ة ص ( 5)
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ك ففضمَ : فنه مل فنقل يف وإتقمط انوالفة ا  املرفة ، فدل اليه احلدفَّ انصحي  انصرف  انسمبق ، وفدل الى ذن
، وال يف االد اخللفم  انراردف  ، وال يف اترفخ انسلف انصمحل وانتمبعني وم  تبعالم ، فن املرفة  االد انرتول 

 ونيت م  فمر املسلمني ريعمً .
عفتالم ، ومنع املرفة م  انوالفة ال فنتقص م  مكمنتالم ، وال حيط م  قدرهم ، بل فعترب ذنك تكرميمً هلم ، وصوانً ن

وحرصمً الى خصمئصالم يف انع ف واحلنمن وانرمحة وانشفقة وانرتبية ،  الي فم ة بيتالم ، حمضنة ألوالدهم ، رااية 
 (1)ألبنمئالم ، حم ظة نزوجالم وفوالدهم ، وهي درع األممن جملتمعالم . 

 م نصه : وم  خ ل اتتعراض اتفمقية انقضم  الى مجيع فركمل انتمييز ضد املرفة )تيداو( جند م 
" املشاركة يف صياغة سياسة اْلكومة ، وتنفيذ هذه السياسة ، ويف شغل الوظائف العامة ، وأتدية مجيع 

 "  املهام العامة على مجيع املستوايت اْلكومية
 –على قدم املساواة مع الرجل ودون متييز  –تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة " 

 "  حكومتها على املستوى الدويل ، واالشرتاك يف أعمال املنظمات الدولية فرصة متثيل
وففالم م  هذه انبنود وغ هم م  تقمرفر املؤَتراا انعمملية نلمرفة ، امل منبة حبقوق املرفة انسيمتية ، ترريحم وانتخمابً 

واة امل لقة مع انرجل ، وهذا خيمنف ، وتونية نلمنمصب احلكومية ، ورمسمً نلسيمتة وتنفيذاً هلم ، الى فتمس املسم
 مم قررته انشرفعة اإلت مية ، حيَّ َتنع املرفة م  انوالفة انعظمى وم  تويل انقضم  .

َمملِ   إىَل  ِ يهِ  َوحُيَْتمجُ  ، َوانّرَِجملِ  اخْلُُصومِ  حَمَمِ لَ  حَيُْضرُ  اْنَقمِضيَ  َوأِلَنَّ "   اَنِقَصةُ  َواْنَمْرفَةُ  ، َواْنِفْ َنةِ  اْنَعْقلِ  َوََتَممِ  انرَّْفيِ  َِ
منَ   َوَنوْ  ، َراَلمَدتـُاَلم تـُْقَبلُ  َواَل  ، انّرَِجملِ  حَمَمِ لِ  يف  نِْلُحُضورِ  َفْهً   نَْيَستْ  ، انرَّْفيِ  قَِليَلةُ  ، اْنَعْقلِ   اْمَرفَةٍ  فَْنفُ  َمَعاَلم َِ
ِِّرَ  إْحَدامُهَم َتِضلَّ  َفنْ }  تـََعمىَل  بَِقْونِهِ  َوِنْسَيمهِنِ َّ  َضَ هلِِ َّ  َاَلى تـََعمىَل  اّللَُّ  نـَبَّهَ  َوَقدْ  ، َرُجل   َمَعاُل َّ  َفُك ْ  ملَْ  َمم ، ِمْرِلاَلم   ـَُتَذ

َممَمةِ  َتْصُل ُ  َواَل {  اأْلُْخَرى إْحَدامُهَم  َواَل  َوَتلَّمَ  َلْيهِ اَ  اّللَُّ  َصلَّى اننَّيبُّ  فـَُولِّ  ملَْ  َوهِلََذا ؛ اْنبـُْلَدانِ  نِتَـْونَِيةِ  َواَل  ، اْنُعْظَمى ِنإْلِ
يعُ  ِمْنهُ  خَيْلُ  ملَْ  َذِنكَ  َجمزَ  َوَنوْ  ، بـََلَغَنم ِ يَمم ، بـََلدٍ  واَِلفَةَ  َواَل  َقَضم ً  اْمَرفَةً  ، بـَْعَدُهمْ  َم ْ  َواَل  ، ُخَلَفمئِهِ  ِم ْ  َفَحد    انزََّممنِ  مجَِ
 (2) . َغمنًِبم

من قمئممً الى انعقمد ب  ن والفة املرفة انقضم  وإمث مونيالم ،    فعتد برفي م  قمل جبواز تونيتالم  ِمم فن اإلمجمعِ 
   (3.)بعد انقراض اصر اإلمجمع ، م  غ  دنيل رراي 

  
 

_________________ 
 . 335انظر : املرفة املسلمة املعمصرة نلزحيلي ص  (1)
 . 40- 9/39انظر املغين  (2)
 . 65األحكمم انسل منية نلمموردي صانظر :  (3)
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 حفظ حقوقها يف األمومة والرضاعة واْلضانة :  -
 ور عالم،   ِرمالمو  ممً ، وفمر بربهم ، واظم رأهنم ،نقد  ضل اإلت م املرفة ورر الم ، أبن جعلالم ف           

 يل اركر فن اممني يف و صمنه وه  الى وهنم فمه محلته بواندفه اإلنسمن ووصينم. }األجيمل وتنشعة ألمومةاب
 احلمل يف تتكبده مم فجل م  األمومة وضع يف خمصم وتوق ا احرتامم هلم وقرر (1){.املص  إيل كونواندف

 .(2){ ِرهم  ووضعته ِرهم  فمه محلته: }وانرضماة
األمومة صرح قوي ، ومدرتة اظيمة ، وحمض  خصب نرتبية اننش  انصمحل ، وقد هيأ   املرفة هلذه انوظيفة ، 

أم ال تعدهلم في مكمنة ، و  رهم اليالم ، وجعل مقم  نلتفرغ انوتمئل ِل  هلم وهيأم األمومة فالى مقمم ، ومكمنتالمِ 
 .. صورة وفِمل وجه فحس  الى انوظيفة هبذه انقيمم هلم فكفل مم احلقوق م  هلم وجعل..  انعظيمة انوظيفة هلذه

(3)        
رجل مالمم بلغ رأنه ، فن فقوم هبذه املالمة ، فو  ووظيفة األمومة ممم تتميز به املرفة الى انرجل ،    فست يع في

  فؤدي هذا اندور . 
ووظيفة األمومة نلمرفة م  انروابت انق عية ، وم  فوجب انواجبما ، وانتقص   يالم واإلخ ل هبم ، فؤدي إىل   

، وفمر انرجل  نتمئج تيعة ، واواقب وخيمة ، الى انفرد واجملتمع ، ونذا ررع اإلت م نلمرفة انقرار يف انبيت
 .ابإلنفمق اليالم ، وتلبية م منبالم وحمجموم ، نتتفرغ هلذه انوظيفة انعظيمة 

 وقد جاءت األحاديث يف السنة النبوية لتقرر هذا اْلق وتؤكده ، ومن ذلك : 
 - - اّللَِّ  َرس ولِ  ِإىَل  رَج ل   َجاءَ  قَالَ  - عنه هللا رضى - ه َريـ َرةَ  َأِب  َعن  ما رواه البخاري ومسلم  -1

نِ  َأَحقُّ  َمن   اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  فـََقالَ   قَالَ .  « أ مُّكَ  » قَالَ  َمن   ث َّ  قَالَ .  « أ مُّكَ  » قَالَ  َصَحاَبيِت  حب س 
 (4). « َأب وكَ  ث َّ  » قَالَ  َمن   ث َّ  قَالَ .  « أ مُّكَ  » قَالَ  َمن   ث َّ 

 ب،األ حمبة فمرمل د ث تكون فن فنبغي اليالم وانشفقة األم بةحم فن دنيل احلدفَّ هذا يف ": َب َّمل اِْب  قَملَ 
ر مراا، د ث األم ِرر  انس م اليه هألن  نه رالد املعىن هذا تؤمل وإذا  قط، انرابعة املرة ّف األب وِذ

 باأل دون هبم وتشقى األم، هبم تنفرد وانرتبية انرضمع وصعوبة انوضع وصعوبة احلمل صعوبة فن وذنك انعيمن،
    (5.) باأل منالم خيلو منمزل د ث ذه ال

___________________ 
 ( .            14تورة نقممن )  (1)
 .(15) األحقمف تورة (2)
 . 276ص / د. حممد الي انبمر انظر : امل املرفة يف امليزان (3)
 بِرِّ  ابب، ومسلم يف انرب وانصلة ،  5626ح 5/2227 انصُّْحَبةِ  حِبُْس ِ  اننَّمسِ  َفَحقُّ  َم ْ  اببرواه انبخمري يف األدب ، (4)

  . 2548ح4/1974 بِهِ  َفَحقُّ  َوفَنَـّاُلَمم اْنَواِنَدْف ِ 
 .   17/227ررح اب  ب مل  (5)
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َطَّابِ  ب نِ  ع َمرَ  َعن  ما رواه البخاري ومسلم  -2  َسب    - - النَّيب   َعَلى َقِدمَ  - عنه هللا رضى - اخل 
يـََها حَت ل ب   َقد   يب  السَّ  ِمنَ  ام َرَأة   فَِإَذا ، ِقى ثَد   فَأَل َصَقت ه   َأَخَذت ه   السَّيب   يف َصِبيًّا َوَجَدت   ِإَذا ، َتس 

ىَ  الَ  قـ ل َنا.  « النَّارِ  يف َوَلَدَها طَارَِحةً  َهِذهِ  َأتـََرو نَ  » - - النَّيب   لََنا فـََقالَ  ، َوَأر َضَعت ه   بَِبط ِنَها  َوه 
 (1). « ِبَوَلِدَها َهِذهِ  ِمن   ِبِعَباِدهِ  َأر َحم   اّللَّ   » فـََقالَ .  َتط َرَحه   الَ  َأن   َعَلى تـَق ِدر  

هذا احلدفَّ فصف ننم األمومة احلقيقية ، وانرمحة احلمنية ، وانعمطفة انفيمضة ، انيت تتمتع هبم األم ، و فبني ننم 
ل فم ، وال ميك  ألي فب فن  وفن امطفة األمومة   رفة . وندهم الى حنمهنم ومزفد األم رفقة ردة وغرفزفة يفِ 

ل ميسر ملم خلق نه .    حيمل وانرجل انعمطفية نوا  حتمل مملرفةفتقمص هذا اندور ، فو فؤدي بعض فدواره ، ألنِ 
 . انعقل نوا 

    .وانرتبية احلضمنة، و  اإلرضمع، و  انوضع، و  احلمل : تستلزم األمومة ووظيفة
فمنتالم وانعنمفة هبم بعد  ونقد خلق   األنرى وهيأهم هلذه األدوار ، وفودع  يالم انقدرة الى إجنمب انذرفة ، ِو

بمراً ، ورتب الى هذه األاممل  وضعالم ، وانقيمم الى مصمحلالم ورؤوهنم ، و  رهم الى احلنو اليالم صغمراً ِو
مم دنت الى ذنك ا ألدنة : قمل تعمىل " اجلليلة األجور انكب ة ، وانرضماة حق واجب نألبنم  الى فمالم ،ِ 

 وانواندا فرضع  فوالده  " .
 (2.){ مِبَوَنِدهَ  َواِنَدة   ُتَضمرَّ  ال: } تعمىل قونه يف  نجده نألم ابننسبة حكمه فمم

 تقول أن وذلك بولدها، والدة تضار أن هللا هنى: "قال أنه الزهري عن يونس عن البخاري اإلمام يروي حيث
 أن بعد أتب أن َلا فليس غريها، من به وأرفق عليه وأشفق غذاءً  له ل  أمث وهي مرضعته، لست: الوالدة
  (3)".عليه هللا جعل ما نفسه من يعطيها

 وم  األدوار املالمة انيت تقوم هبم األم حضمنة وتربية طفلالم ورامفته وانقيمم جبميع رؤونه يف ت  معينة .   
  (4). َفُضرُّهُ  َفوْ  ، فـُاْلِلُكهُ  َامَّم َوِوقَمفـَُتهُ  َوتـَْربِيَـُتهُ  أِبَْمرِهِ  َفْسَتِقلُّ  اَل  َم ْ  ِحْفظُ  انشَّرْعِ  يف واحلضمنة َ 

ل انشرع فمر تربية املونود وانعنمفة به يف املرحلة األوىل إىل األم ، و ّوض حضمنته إنيالم ، ألهنم فرفق  وقد ِو
ته يف هذه املرحلة ، وف رغ نلقيمم وفر ق به م  غ هم ، وفقدر واصرب الى حتمل املشمق يف تبيل حضمنته وتربي

  (5)خبدمته . 
__________________ 

 اّللَِّ  َرمْحَةِ  َتَعةِ  يف ابب، ومسلم يف انتوبة ،5653ح5/2235 اْنَوَندِ  َرمْحَةِ  ابب( رواه انبخمري يف األدب ، 1) 
 . 2754ح4/2109تـََعمىَل 

    . (233)( تورة انبقرة 2)    
 . 5/2050ابب )وانوانداا فرضع  فوالده  (  ،(اننفقما) ِتمب(  3)    
  . 3/430انظر تبل انس م  (4)   
 . 1008-2/1007انظر : موتواة فحكمم املرفة املسلمة  (5)   
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 والدليل على ذلك : 
ر و ب نِ  اّللَِّ  َعب دِ  ما روى ِيي ، ِوَعاءً  َله   َبط يِن  َكانَ   َهَذا اب يِن  إنَّ  ، اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ :  قَاَلت   ام َرَأةً }  َأنَّ  َعم   َله   َوثَد 

ِري ، ِسَقاءً   َما ، ِبهِ  َأَحقُّ  َأن تِ :  اّللَِّ  َرس ول   ََلَا فـََقالَ  ، ِمينِ   يـَن زَِعه   َأن   َوَأرَادَ  طَلََّقيِن  َأاَبه   َوِإنَّ  ، ِحَواءً  َله   َوِحج 
َاِكم   َوَصحََّحه   ، َداو د َوَأب و َأمح َد   َرَواه  {  تـَن ِكِحي ملَ    (1). اْل 

اَلم انِْتزَاَاهُ  اأْلَبُ  فَرَادَ  إَذا َوَنِدَهم حبَِضمنَةِ  َفَحقُّ  اأْلُمَّ  َفنَّ  َاَلى َدنِيل   احلَِْدفَُّ قمل يف تبل انس م :"  َراْ  َوَقدْ  ، ِمنـْ َِ  َذ
 َاَلى َوَتلَّمَ  َاَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى َوفَقـَرََّهم َوَنِدَهم حبَِضمنَةِ  َوفَْوَنِوفَـّتَـاَلم اْتِتْحَقمقـَاَلم تـَْقَتِضي هِبَم اْخَتصَّتْ  ِصَفماٍ  اْنَمْرفَةُ  َهِذهِ 
 ُمْسَتِقرَّة   اأْلَْحَكممِ  إدـَْبماِ  يف  اْنُمْعتَـبَـرَةَ  َواْنَمَعمينَ  اْنِعَللَ  َوَفنَّ  ، نِْلُحْكمِ  اْنُمْقَتِضي اْنَمْعىَن  َاَلى تـَْنِبيه   ِ يهِ .َ  هَلَم َوَحَكمَ  َذِنكَ 
        (2)" . انسَِّليَمةِ  ْ رَةِ اْنفِ  يف 

لِّهِ   ِبَشْأنِهِ  َواْنِقَيممِ  َوتـَْنِظيِفهِ  ِنُغْسِلهِ  تـََنمُواًل  َوَفْحَس ُ  اِباِلْب ِ  فَْرَ قُ  اأْلُمَّ  َفنَّ  اْنَمْعىَن  ِجاَلةِ  َوِم ْ وقمل يف املنتقى :"   َمعَ  ُِ
  (3)." اِباِلْب ِ  فَْرَ قَ  َذِنكَ  َ َكمنَ  رُِّ هِ َتصَ  يف  َاْنهُ  اأْلَبِ  َواْرِتَغملِ  َذِنكَ  ُمَ َزَمِتاَلم

ل هذه احلقمئق اننمصعة ، واملسلمما انبدفالية ، تربز ننم قضمي معمصرة تر هم مؤَتراا املرفة انعمملية ، حول  معِ 
األمومة تبمدل األدوار بني انرجل واملرفة ، وتعدفل األمنمط االجتمماية وانرقم ية ، وانتقدا حصر دور املرفة يف 

 :  ( ونصه5واإلجنمب ، وم  ذنك مم جم  يف املمدة )
 " تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي :

تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة هبدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات  -
رة دونية أو تفوق أحد اجلنسني أو على أدوار منطية للرجل العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على فك

 واملرأة .
كفالة أن تتضمن الرتبية األسرية فهماً سليماً لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية ، واالعرتاف ابملسئولية - 

 نساء يف تنشئة أطفاَلم وتطورهم"املشرتكة لكل من الرجال وال
ية انسيداو ، ألهنم تنصب الى تعدفل األمنمط االجتمماية وانرقم ية ، وهذه املمدة َترل فحد فهم فهداف اتفمق

منت تعىن فنه نيس هنمك فمنمط خمصة نلنسم  اباتبمره  نسم  ،  وهي ال تفسر ممهية األدوار اننم ية ، وإنِ 
اتبمر ونيست هنمك فمنمط خمصة نلرجمل اباتبمرهم رجمالً ، وم  مث هنمك إمكمنية واتعة نتبمدل األدوار ، اب

 األدوار حممفدة بل ووصف املرفة يف اجململ األتري ابألمنمط اجلممدة .
_______________________ 

م    2276ح2/707 ابنوند فحق م  ابب، وتن  فيب داود يف ان  ق ،  2/182( مسند فمحد 1) ،وحسنه األنبمين ، واحلِم
، ووا قه انذهيب ، قمل اب  دقيق انعيد يف اإلملمم : "  جمهخير  مل و اإلتنمد صحي  حدفَّ هذاوقمل :  2/207يف املستدرك 

  فالم و  جده ا  فبيه ا  رعيب ب  امرو بروافة االحتجمج يف نلخ ف حس  فنه وانظمهر
   . 3/431( تبل انس م 2)
 . 6/185املنتقى ررح املوطأ  (3)
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)صفة بيونوجية( بل هي وظيفة اجتمماية  وتكتمل تلك املنظومة اباتبمر فن األمومة نيست صفة نصيقة ابملرفة

ميك  فن فقوم هبم في إنسمن آخر ، نذا اندى تفس  األمم املتحدة ن تفمقية بضرورة نظمم إجمزة آاب  نرامفة 
 ان فل .

وانشرفعة اإلت مية ترى فن األمومة وظيفة اجتمماية وبيونوجية يف نفس انوقت ، بل هي وظيفة رراية 
مم فن هنمك ضوابط فخ قية ورراية يف تنظيم اننسل ، وفن مسعونية تنشعة اختص   هبم املر  فة ورر الم هبم ،ِ 

ل  ة بني األزواج وانزوجما ، مع تفموا يف توزفع املسعونيما ، واخت ف يف تنوع األدوارِ  األبنم  مشرِت
  (1)حسب تكوفنه وقدراته انيت   ر اليالم . 

فن انوظيفة انف رفة واألتمتية نلمرفة هي فن تكون ربة فترة ، ومسعونة وإن تقمرفر هذه املؤَتراا قد جتمهلت 
ا  تنشعة األطفمل انسليمة ،  دات إىل فن خترج املرفة م  بيتالم إىل اجملتمع ، نتشمرك يف انتنمية ، وفعود 

   (2.)انرجل إىل املنزل ، نيشمرك املرفة يف فابمئه 
يونوجية بني انرجل واملرفة ، وندور املرفة يف األمومة ، واننظر ِمم جتمهلت هذه املؤَتراا االخت  ما انفس

ة األنروفة انرادفكمنية انيت رككت يف مضمون  نلجنسني اباتبمرمهم ريعمً واحداً ، وفعرب ذنك ا   كر احلِر
ورة واألنودة ، وااتربومم ريعمً راجعمً نلبيعة وانتنشعة االجتمماية ، ال حلقيقة قدراا ان ر ني ا خلمصة ، انِذ

ة بتفكيك األترة اباتبمرهم مؤتسة مص نعة ، ونيست طبيعية ، وانتقدا حصر دور املرفة  واندا هذه احلِر
   (3.)يف األمومة واإلجنمب ، وااتربا فن قيم انعفة واألمومة وضعت نتزفيف واي املرفة نتقنع ابجململ اخلمص 

  
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . 34-33التفمقية انقضم  الى مجيع فركمل انتميز ضد املرفة ص  انظر :  رؤفة نقدفة (1)
    .403ص يف املؤَتراا اندونية / د.  ؤاد انعبد انكرمي انظر : انعدوان الى املرفة (2)
 . 32-31( انظر :  رؤفة نقدفة التفمقية انقضم  الى مجيع فركمل انتميز ضد املرفة ص3)
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 اخلامتــــــــــة :
ة املطاف أمحد هللا الذي ال إله إال هو ، على ما أنعم علي من متام البحث ، فلله املنة يف هناي      

والفضل ، وله الشكر وأبلغ الثناء ، وقد بذلت فيه جهدي ، و صرفت فيه جزء من وقيت ، فإن أصبت 
 فمن هللا ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، وأسأل هللا التوفيق والسداد .

 : النتائــــــــج
 ومن خالل مباحث هذا البحث ، أخلص نتائجه يف النقاط التالية : 

 وهيفمجع اليه تلف األمة،  هي اننصوص انق عية انرمبتة يف انكتمب وانسنة، ومم األمةدوابت فن  -1
وهي األمور   الي انوتمئل،ال تتغ  وال تتبدل ، ابخت ف األزمنة واألمكنة ، فمم املتغ اا 

هذه م  األمور انيت يوز فن تتغ  نظرا نتغ  انزممن فو و ،  نص  يالم وال إمجمعاالجتالمدفة ، انيت ال
 .احلمل فو انعوائد فو غ هم املكمن فو

لية ترجع إنيالم ، حىت ال خترج ا   -2 ملراامة هذه املتغ اا واملستجداا ضوابط رراية ، وقواادِ 
 . املسمر انصحي 

بيتالم ، وفدا  مالمتالم األوىل ، وهي األمومة وتوابعالم ، وتدب   فن األصل انرمبت هو قرار املرفة يف     -3
انبيت ورامفة زوجالم وفبنمئالم ، وخروجالم نلعمل خمرج املنزل خ ف األصل واملأنوف ، إال إذا دات احلمجة 

حمجتالم نلممل ، وحمجة اجملتمع نعملالم .  نذنك ،ِ 
يمة، ال فلغيالم خروجالم نلعمل وال في تغ  يف فوضمانم فن قوامة انرجل الى املرفة قوامة  بتة دبوا احل    -4

 احلضمرفة.
م  انرمبت املستقر ررامً : فن مبمررة اقد اننكمح حق م  حقوق ويل املرفة ،    تلي نكمح نفسالم   - 5

 .وال نكمح غ هم ، وال ابمرة هلم يف اننكمح م لقمً ، وإن اقدته  الو ابطل 
م  األحكمم انرمبتة انيت ال تقبل انتغي  وانتبدفل، ألن طبيعة املرفة  بتة ال فن حكم انوالفة الى انبكر   -6

 .  تتغ 
 َطِوفل انسََّفر فـَتَـَنمَول َهَذا ، و حَمَْرم ِبَ   نِْلَمْرفَةِ  انسََّفر َجَواز َاَدم َاَلىاألحمدفَّ انصحيحة انصرحية  دنت  -7

 . دفدواملراد م لق انسفر بدون حت ، َوَقِص ه انسَّْ  
حترمي االخت ط يف انشرع فصل  بت واض  ، دل اليه اندنيل ، ورالد به انواقع املرفر .وافى امم   -8

تداو إنيه انضرورة امللحة ، يف زم  حمدد مقدر مضيق ال تعة  يه ، وهذا املتغ  قليل اندر ، ونه ضوابط 
 وقيود مقدرة بقدرهم .  
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واننسم  ، وادم االخت ط بينالم ، حىت يف انص ة انيت هي م   حرص انشرع الى املبمادة بني انرجمل -9
فاظم انشغل ، ويف غ هم م  ابب فوىل ،د عمً نلفتنة ، وق عمً نلذرائع ، ألن مم ففضي إىل احملرم حمرم ، 

 واالخت ط قد فؤدي إىل انفمحشة ،  تحرميه تد نلنظر احملرم وانفعل احملرم .
ة ور ق هبم ،  لم فلزمالم مبم فنزم به انرجل م  بعض انواجبما ، ومل فكلفالم مبم فن اإلت م قد رااى املرف -10

 قدر ضعفالم ، ورااى  م  تربية األبنم  ورامفة انزوج ، فشق اليالم ، ومبم فتعمرض مع مسعونيتالم انكربى
 .  مرضالم ، وخفف انالم ور ق حبمهلم

ممل تكرمي اإلت م ابملرفة ، ومزفد انمفته هبم  -11 ، فن فوجب هلم نفقة واجبة ، وفا مهم مالراً ، و رض م ِ 
 هلم نصيبمً يف امل اث . 

م  اظيم انمفة اإلت م ابملرفة ، وتكرميه هلم ، فنه مل ففرض اليالم انوالفة انعظمى ، ومل فشغلالم   -12
 هبذا األمر انعظيم ، ر قمً هبم ، وصيمنة وحفظ هلم . 

بت انق عية ، وم  فوجب انواجبما ، وانتقص   يالم واإلخ ل هبم ، وظيفة األمومة نلمرفة م  انروا   -13
فؤدي إىل نتمئج تيعة ، واواقب وخيمة ، الى انفرد واجملتمع ، ونذا ررع اإلت م نلمرفة انقرار يف انبيت ، 

 .وفمر انرجل ابإلنفمق اليالم ، وتلبية م منبالم وحمجموم ، نتتفرغ هلذه انوظيفة انعظيمة 
مم فداي انبعض ، ألن املسمواة تقتضي ادم انتفرفق اإلت   -14 م دف  انعدل ، ونيس دف  املسمواةِ 

 ، وانصحي  فن اإلت م مجع بني املتسموفني ، و  رق بني املفرتقني .
فن املؤَتراا انعمملية نلمرفة واتفمقيما انقضم  الى مجيع فركمل انتمييز ضد املرفة ، ودف إىل َتكني املرفة   -15
 مسمواوم انتممة ابنرجل ، نتحررهم م  قيود األترة ، وضوابط انشرفعة ،  يضيع فمرهم ، وفنفلت اقمهلم .، و 

 التوصيــــــــــات :
ة هبذه        وبعد هذه اننتمئج املختصرة ، حيس  يب يف هنمفة امل مف ، فن فقرتح الى فمنم  هذه انندوة املبمِر

 انتوصيما : 
لمية نلمرفة نصد مم تواجاله م  حتديا دونية ، واتفمقيما امملية ، اومؤَتراا ختصيص ندواا  -1

 واقرتاح احللول و تبل انع ج يف ضو  انسنة اننبوفة .
ل مم فتعلق هبم يف انسنة اننبوفة ، ورب ه مبستجداا انعصر ،  ةِز خمصا إنشم  مر  -2 ابملرفة ، نرصدِ 

 ة .نربط املرفة املسلمة بقيمالم األصيلة ، ومبمدئالم انرمبت
تكريف اندراتما وانبحوث انعلمية انيت تعىن بقضمي املرفة املعمصرة ، وتشجيع انبمحرني وانبمحرما  -3

 الى رصد هذه انقضمي ، ومنمقشتالم يف ضو  انسنة اننبوفة .
إصدار وديقة حقوق املرفة املسلمة وواجبموم ، وااتممدهم م  انعلمم  انشرايني ، واالختصمصني  -4

 املعمصرة . ةنصد املوجة انتغرفبياملعنني أبمرهم ، 
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إصدار رؤفة نقدفة التفمقيما انقضم  الى مجيع فركمل انتمييز ضد املرفة ، يف ضو  انسنة اننبوفة ،  -5
 نصحمً نألمة م  فن تفنت يف دفنالم ، وبيمانً نلحق وفهله ، وإب ماًل نلبمطل وزمرته .

  حبقوقال  وواجبمو  األصلية انرمبتة، يف زم  إنشم  مجعية حقوق املرفة يف انسنة ، تعىن بتبص  اننسم -6
املتغ اا ، وودف إىل وضع اخل ط انعملية وانربامج املتعددة ، نلمشمرفع اننسوفة يف ضو  انشرفعة 

 اإلت مية وامل ئمة ملستجداا انعصر .
  

أبمسمئــه احلســىن وصــفمته  ويف اخلتــمم : فتوجــه إىل   انعلــي انقــدفر ، ابحلمــد وانرنــم  وانتمجيــد ، وفتــأنه تعــمىل
انعلـــى ، فن فتقبلـــه مـــين ، ويعلـــه خمنصـــمً نوجالـــه انكـــرمي ، وفن فنفعـــين بـــه ، وفتـــأنه تـــبحمنه وتعـــمىل فن يعلـــين ممـــ  

 ، وفن فرزقين انعمل مبم  يالم ، متبعة غ  مبتداة . فتشرف خبدمة نبيه 
ف األنبيم  واملرتلني ، والى آنـه وصـحبه وآخر داواي فن احلمد هلل رب انعمملني ، وانص ة وانس م الى فرر 

 . وم  وااله إىل فوم اندف 
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 قائمة املراجع : 
 

،  محيد  رحمن انعفيف/ د.  وعلى سفر املرأة بدون َمرم أثر وسائل السفر اْلديثة على رخص السفر -1
.  " نسخة انكرتونية 2004و فوني 18حبَّ مبجلة اندراتما االجتمماية بكلية انرتبية جبممعة صنعم  / ع

. " 

الب  دقيق انعيد م بوع مع انعدة حمرية انصنعمين الى إحكمم اإلحكمم ، حتقيق :  إحكام األحكام -2
 . هـ 1409( 2انقمهرة ، ط ) –الي اهلندي ، املكتبة انسلفية 

  مي ، / حممد انصر اندف  األنبمين ، املكتب اإلت إرواء الغليل يف َتريج أحاديث منار السبيل -3

 هـ .  1399( 1ط )      

/ د. ايسى صمحل  أعمال املرأة الكسبية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية -4
 انعمري ، فتتمذ مسماد جبممعة إربد األهلية " نسخة انكرتونية " .

 شمملة" .   / دراتة  قالية ، مجع وإاداد : إبراهيم األزرق " ان والتشريع الواقع بني االختالط -5

 1/1418مكة ، ط –/ دار طيبة  نلشيخ اب  ابز خطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان عمله  - 6    

 هـ  1/1429تبة انررد ط/ نبيلة بنت زفد احللبية ، مك التعامل املشروع للمرأة مع الرجل األجنيب - 7   

 انبكري ، ، حتقيق : مص فى انعلوي وحممد  الب  ابد انرب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد - 8
 هـ . 1387مكتبة اب  تيمية 

 )انشمملة (  املنموي انرؤوف ابد حممد/ التعاريف مهمات على التوقيف -9

 هـ  1408 1، مكتبة املنمرة ،  ط / امبد انسفيمين الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية-10

 / د.ص ح انصموي ،نسخة انكرتونية. إلسالمي املعاصرالثوابت واملتغريات يف مسرية العمل ا -11

 هـ ( .1373م بعة دار انكتب املصرفة ) ط نلقرطيب /  اجلامع ألحكام القرآن -12

 انصر اندف  األنبمين ، املكتب اإلت مي .،  السلسلة الصحيحة -13
 ب وا . ،انفكر حممد ب  فزفد ب  ممجة ، حتقيق / حممد  ؤاد ابد انبمقي ، دار  السنن ،-14  

   ندامس وامدل انسيد ، دار احلدفَّ فبو داود انسجستمين ، حتقيق / ازا ا السنن ، -15 

 هـ .1388(  1ب وا ) ط               

                      هـــــــــــ . 1353 / 1ط ف انعرممنيــــــــــة حبيــــــــــدر آابد انــــــــــِد  ،دائــــــــــرة املعــــــــــمر نلبيالقـــــــــي ،  الســــــــــنن الكــــــــــربى -16
 ،المية 0.حتقيق د / ابد انغفمر انبنداري ، دار انكتب ال نلنسمئي ، السنن الكربى -17

 هـ .1411 / 1ط 
 ، نسخة انكرتونية . ارممن نزار حممد،  سيداو يف امليزان -16

http://www.meshkat.net/new/list.php?catid=5&authid=8
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 بد انكرمي ، إصدار جملة انبيمن ،    / د.  ؤاد انع العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية -17

 .  1426/ 1ط              

 هـ . 1/1428/ د. حممد انزحيلي ، دار انفكر ، ط املرأة املسلمة املعاصرة -18

م ،  املستدرك -19  ب وا . -دار املعر ة نلحِم

 هـ . 1398 /2ط  ،ب وا –فمحد ب  حنبل انشيبمين ، دار انكتب انعلمية  املسند / -20

 ( دار إحيم  انرتاث انعريب . 2حتقيق / محدي انسلفي ) ط  نل رباين ، برياملعجم الك -21

 . اممل انكتب ، ب وا،  الب  قدامة املغين -22

 هـ  1417/ 3طمؤتسة انرتمنة ،د.ابد انكرمي زفدان، والبيت املسلم املرأة أحكام يف املفصل -23

 هـ . 1332/  1نلبمجي ، دار انكتمب انعريب ، ط املنتقى شرح املوطأ -24

 هـ.2/1404، وزارة األوقمف وانشعون اإلت مية ابنكوفت ، ط املوسوعة الفقهية -25

  ،حتقيق / طمهر انزواوي ، دار انفكر الب  األد  ،  اْلديث غريب يف النهاية -26
 ب وا .          

 هـ .  1428/ 2، اجلممعة اإلت مية ابملدفنة ، ط / د. اوض انعويف الوالية يف النكاح -27

فوري ، حتقيق / ابد انوهمب ن  شرح جامع الرتمذي حتفة األحوذي -28 انل يف ، مكتبة  ابدب  لمبمِر
  هـ .1407(  3اب  تيمية ) ط 

ر  اندمشقي ، دال القرآن العظيمتفسري  -29  هـ.  1407 / 2ط ، ب وا،ار املعر ة ب ِ 

ر وحممد انفقي ، دار املعر ة  السنن ِتذيب -30  ب وا . –الب  انقيم ، حتقيق : فمحد رِم

 . ، مقمل يف ربكة انراصدانشرففحممد  ، ف.ثبات األحكام الشرعية وضوابط تغريُّ الفتوى -31

 / ف.د انصر ب  تليممن انعمر ، حممضرة ضم   ثوابت األمة يف ظل املتغريات الدولية -32
    عمنيما مؤَتر اآل مق املستقبلية نلعمل اخل ي ابنكوفت/  حتت إرراف مربة األاممل              

 . هـ . نسخة انكرتونية /1425/12-10اخل فة وذنك يف املدة م               

ر نلرتمذياجلامع  -33  هـ .1397 / 2ط  ، م بعة مص فى انبميب احلليب ، حتقيق / فمحد رِم

 .  املكتبة انشمملة ( ) درفد ب ال  /اللغة مجهرة -34

 . هـ 1/1398طانقمهرة ،  –، م بعة املدين  حملمد ار ة حقوق املرأة يف اإلسالم -35

 . ، نسخة انكرتونية / د. نوال انعيد حقوق املرأة يف السنة النبوية -36

 ، إصدار انلجنة اإلت مية   رؤية نقدية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التميز ضد املرأة -37

 انعمملية نلمرفة وان فل انتمبعة نلمجلس اإلت مي انعمملي نلداوة واإلغمدة .               

 نلصنعمين ، صححه والق اليه : د. حسني احلسيين ، شرح بلوغ املرام لسالمسبل ا -38
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 جممعة اإلممم حممد ب  تعود اإلت مية .              

 –/ امبدة انعظم ، دار اب  حزم  وما فضل هللا به النساء على الرجال سنة التفاضل -39

 هـ .  1421/ 1ب وا ، ط              

 نسخة انكرتونية . ، بطال البن البخاري شرح -40

 ،ب وا  -اإلت مي  شموفش ، رعيب األرانؤوط ، املكتبحتقيق / زه  ان،  شرح السنة للبغوي -41
 هـ .1403 / 2ط 

 هـ . 1/1413انريض ، ط –نلشيخ اب  اريمني ، مكتبة طربفة  شرح العقيدة الواسطية -42

 . 3ب وا ، ط –نلنووي ، دار إحيم  انرتاث  شرح صحيح مسلم -43
 –حتقيق د / ابد انغفمر انبنداري ، دار انكتب انعلمية نلسيوطي ،  النسائي شرح سنن -44

 هـ .1411 / 1ط ب وا ،               
  هـ 1/1389/ الب  اهلممم احلنفي ، م بعة مص فى انبميب احلليب ، ط شرح فتح القدير -45       

   -نكتب انعلمية حتقيق / حممد زهري اننجمر ، دار انل حموي ،  شرح معاين اآلاثر -46

 هـ .1407(  1ب وا ) ط               

 هـ .  3/1407، ترقيم : د. مص فى انبغم ، دار انرتاث ، املدفنة ، ط صحيح البخاري -47

 حتقيق / حممد  ؤاد ابد انبمقي ، دار إحيم  انرتاث انعريب .،  صحيح مسلم -48

ر انشرفف ، مقمل  مبجلة صيانة اإلسالم للمرأة -49  .  7ص  248انبيمن ع  / حممد ب  رِم

 هـ .1/1392، ط م بعة انبميب احلليبنلعيين ،  شرح صحيح البخاري عمدة القاري -50

 هـ .1/1415انريض ، ط –/ د. حممد الي انبمر ، دار املسلم  عمل املرأة يف امليزان -51

 هـ .1410/ 1انريض ، ط –/ حممد ب  إمسمايل املقدم ، دار طيبة  عودة اْلجاب -52
 نلعظيم آابدي ، حتقيق : ابد انرمح  حممد ارممن ،   رح سنن أيب داودش عون املعبود -53

 هـ .  2/1388املدفنة ، ط –املكتبة انسلفية               

 مصر  . -/ اب  حجر انعسق ين ، اندار انسلفية  بشرح صحيح البخاري فتح الباري -54

 ، نسخة انكرتونية . الب  رجب بشرح صحيح البخاريفتح الباري  -55

 حممد زفدان / مقمل مبوقع هلم فون الف  . تباعواالاألسرة.. مساحات االجتهاد فقه  -56

 ب وا . –نلمنموي ، دار املعر ة  شرح اجلامع الصغري فيض القدير -57

انرائتة انعممة نشعون  نشيخ اإلت م اب  تيمية ، مجع ابد انرمح  ب  قمتم ، جمموع الفتاوى -58
  احلرمني انشرففني .

 / د. حممد موتى  بني كتاابت اإلسالميني وتطبيقات الغربيني مصطلح حرية املرأة -59
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 هـ .  1/1426جدة ، ط –انشرفف ، دار األندنس اخلضرا                

 محد اخل ميب ، امل بوع مع تن  فيب داود ، حتقيق : ازا اندامس ، /  معامل السنن -60

 هـ .1388(  1دار احلدفَّ ، ب وا ، ) ط               

ري ، حتقيق وضبط : ابد انس م حممد /  قاييس اللغةمعجم م -61  فمحد ب   مرس ب  ِز

 همرون ، دار اجليل ، ب وا .              

 / د. مسلم انيوتف ، نسخة انكرتونية . " رؤية شرعية " مفهوم التمييز ضد املرأة -62

 هـ .  1427/ 2/د. نشوة انعلواين ، دار املكتيب ، ط موسوعة أحكام املرأة املسلمة -63

تمب م  قضمي املرفة  /    وثيقة حقوق املرأة املسلمة وواجباِتا -64  / د. إبراهيم اننمصر  )ضم ِ 

 هـ  1428/ 1أتصيل رراي نقضمي ملحة  ( ، إصدار مؤتسة انوقف اإلت مي ، ط                
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