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عُـٕاٌ انبـحث
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املٍزاٌ ٔحقٍقتّ عُذ أْم انسُت ٔاجلًبعت ٔخمبنفٍٓى
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اســـى انبـبحث
د .عهً بٍ جببر بٍ صبحل انعهٍبًَ
(جبيعت املهك خبنذ)

ترشٍذ استخذاو ٔسبئم انتٕاصم االجتًبعً يف ضٕء آٌبث انصذق يف

د .صبدق قبسى حسٍ يذد

يُٓج انشٍخ ابٍ عثًٍني يف كتببّ أحكبو يٍ انقرآٌ انكرٌى دراست

انببحثت :فبطًت حمًذ عهً عسريي

انقرآٌ انكرٌى
حتهٍهٍت

انفٍ انذرايً ٔآثبرِ انفكرٌت دراست عقذٌت

(جبيعت املهك خبنذ)
(جبيعت املهك خبنذ)

د .أمحذ بٍ عهً انزايهً عسريي
(جبيعت املهك خبنذ)

قبض يب ٌببع بّ انذٌٍ ٔتطبٍقبتّ املعبصرة دراست تأصٍهٍت

دَ .بٌف بٍ مجعبٌ اجلرٌذاٌ

سهطت جٓت اإلدارة يف إجيبر ٔاستئجبر انعقبراث يف انفقّ اإلساليً

د .عهً بٍ يٕسى عهً فقًٍٓ

آثبر تسجٍم عقذ اإلجيبر املٕحذ ٔجزاء اإلخالل بّ دراست حتهٍهٍت يف

د .حمًذ بٍ عٕاد األمحذي

استُببطٍت

ٔانُظبو انسعٕدي
انُظبو انسعٕدي
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يسٕغبث كتًبٌ انرٔاٌت عٍ انُبً ﷺ دراست حذٌثٍت يٕضٕعٍت
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ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ثقبفت انتًٍُت يف انسُت انُبٌٕت ٔصهتٓب ببنذٔر انتًُٕي نهًرأة يف
ّ
املًهكت انعربٍت انسعٕدٌت
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حذٌث قذٔو ٔفذ عبذ انقٍس "رٔاٌت ٔدراٌت"

(جبيعت حبئم)

(جبيعت املهك خبنذ)
(جبيعت حبئم)

د .عهً بٍ حيٍى حذادي

( جبيعت اإليبو حمًذ بٍ سعٕد اإلساليٍت)
د .يبرٌّ بسبو حمًذ عبذ انرمحٍ
(جبيعت احلذٔد انشًبنٍت)

أ .د .حيٍى بٍ عبذ اهلل انبكري انشٓري
(جبيعت املهك خبنذ)

انصفحبث
66-4
611-66
636-616
673-636
616-674
666-617
316-663
347-316
393-348
455-394

ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم

احلؿد هلل رب افعادغ وبه كستعغ ،وافصالة وافسالم ظذ أـؿل اخلؾق شقد افثؼؾغ :حمؿد بن ظبد اهلل افـبي
األمغ ،وظذ آفه وأصحابه وافتابعغ هلم بنحسان إػ يوم افدين.

وبعد:

َ
افبحث افعؾؿي جيد مؽاكتَه افعؿقؼة يف احلقاة افبؼية ـوكه افسبقل افذي يتحؼق من خالفه اـتشاف
ؾنن
افوجود ،واتساع ادعرؾة بادوجودات ،وتؼـقـفا يف ظؾو ٍم هلا أشسفا وأصوهلا وتارخيفا افساـؿي افذي يصل اجلقل
ُ
اإلكسان
افسابق بؿن خيؾػه؛ بل أصبح افبحث افعؾؿي هو ضريق االخساع واإلبداع افبؼي افذي يؽشف من خالفه
ِ
ِ
ٍ
وضرق جديدة ،وهؽذا إػ ما الهناية.
بلشافقب
وادشؽالت وحياول أن حيؾفا
احلاجات
َ
ورحؾة افبحث افعؾؿي رحؾة ثرية تسؾؿـا إػ افتلـقد ظذ افدور افبارز وادؽاكة افعظقؿة بل وافؼيػة افتي
حيتؾفا افباحث افعؾؿي يف ادجتؿع؛ ؾؿن جفة هو افشخص ادـوط به وادعول ظؾقه يف افؽشف احلثقث ظن احلؼائق،
ومن جفة أخرى هو افشخص ادؾزم بسمجة تؾك ادؿتؾؽات ادعرؾقة افتي توصل إفقفا وكؼؾفا بؽل ٍ
أماكة وصدق.
وافعؼقدة اإلشالمقة جاءت رصحية يف احلث ظذ افعؾم وافتعؾم وإضالق افعـان فؾؽشف فإلؾادة افديـقة
ﲠ ﲢﲣﲤﲥ
ﲡ
ﲚﲜﲝﲞﲟ
ﲛ
وافدكقوية مع ًا؛ ؾؼد ؿال ادوػ ﷻ :ﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲦ ﲧﲨﱠ [افعـؽبوت ،]92 :ويف صلن مؽاكة ضافب افعؾم ؿال ﷺ "من شؾك ضريؼا يؾتؿس ؾقه ظؾ ًام شفل اهلل فه
ضريؼ ًا إػ اجلـة ،وإن ادالئؽة فتضع أجـحتفا فطافب افعؾم رضا بام يصـع ، ،وإن افعامل فقستغػر فه من يف افساموات
ومن يف واألرض ،حتى احلقتان يف اداء ،وؾضل افعامل ظذ افعابد ـػضل افؼؿر ظذ شائر افؽواـب ،وإن افعؾامء ورثة
األكبقاء ،إن األكبقاء مل يورثوا ديـار ًا وال درمه ًا ،وإكام ورثوا افعؾم ،ؾؿن أخذه أخذ بحظ واؾر" .وهذه افدالئل
ٍ
ٍ
حتؿؾفا أمام اهلل ظز وجل ؿبل أي
افرصحية جتعل افباحث وضافب افعؾم أمام
مصدر متعال دسموفقته وأماكته افتي ّ
ٍ
أحد آخر؛ ؾؿسموفقة افباحث مسموفقة أخالؿقة جتد مصدر اإلفزام هبا من اهلل ﷻ ثم افضؿر وافػطرة اإلكساكقة
ادجبوفة ظذ حب افصدق واألماكة وبغض افعؿل بـؼقضفا.
وظظم حجم ادسموفقة يف افبحث افعؾؿي َيؾزمه اكؼقاد افباحث فؾؿـظومة األخالؿقة افتي يتطؾبفا افبحث
افعؾؿي ،وافتي يليت يف مؼدمتفا :احلرص ظذ تؼوى اهلل ظز وجل ومراؿبته يف ـل ما يليت ظؾقه كظره أو يسؾم فه من
اشتـتاجات ،ثم افتزام افعؿل بادوضوظقة وإفغاء افتحقزات واآلراء افذاتقة افتي تسفم يف بس احلؼائق ظن شقاؿفا
وافعؿل االكتؼائي افذي يتطؾب أن تؽون احلؼقؼة أو ادؼدمة شابؼة وكاجزة يف ذهن افباحث ؿبل رشوظه يف افبحث؛
وهذا يعـي أن افباحث ال يؼوم بواجب افتتبع وادالحظة ثم افتػسر واالشتـتاج بطرق شؾقؿة ومتواؾؼة مع ما يؼف
ظؾقه من معؾومات ،ؾفو ال يتلثر – ـام هو يف احلؼقؼة ال يمثر -بام يؼف ظؾقه من معؾومات ،وال يتػاظل معفا بلدواته،
ٍ
ِ
ورؾض أخرى
بلمور
افتسؾقم
وال يتعامل وؾق مـفج مطؾؼ ًا؛ ألن افتزام ادـفج يف افبحث وحتديده يتطؾب من افباحث
َ

ٍ
ٍ
ببحث
بوضوح إػ أن كؼرر بلن افباحث هـا ال يؼوم
وهؽذا وؾق موضوع دراشته و جمال بحثه ،وما شبق يسؾؿـا
ٍ
ِ
وضافب ظؾ ٍم أصالً.
ـباحث
ظؾؿي ،وال يؼوم بدوره
وؿد يؼع افباحث يف ادجال افؼظي يف هذا افـوع من ادامرشات ظـدما يؼرن ؿضقة :افدظوة وافوظظ بافبحث
ِ
بحث
افعؾؿي؛ إذ من ادؿؽن -وهذا كؾحظه يف األوشاط افعؾؿقة األـاديؿقة -أن يؼوم افباحث من مـطق افدظوة إػ
األؾؽار وادعتؼدات وادذاهب وهذا ؿد حيؿؾه ظذ أن يستحرض مؼدماته وكتائجه ؿبل أن يؼع يف افبحث ،وجيعؾه
هذا االشتحضار ادسبق يامرس افتعسف افذي يػيض إػ صحة مؼدماته يف كظره ،وأن ال يتػاظل مع ما ؿد يرد ظؾقه
من حؼائق أو مشسـات ؾقام يدرشه ،وؿد هيدم ادـفجقة افعؾؿقة أو ال يستعؿؾفا أص ً
ال يف افبحث؛ بل ؿد جيد كػسه
يؼع يف افتعؿقم ؽر ادـطؼي ،وؿد يضعف اإلشالم من ِ
جفة إرادة خدمته وافدظوة إفقه؛ ذفك أن حؼل افدظوة يستـد
إػ كتائج افبحث افعؾؿي افسؾقم ال افعؽس ،ؾاألول -وهو افبحث هـا -مؼدم وأشاس فؾثاين -وهي افدظوة.-
وهذا افـوع من ادامرشات افتي ؿد يؼوم هبا بعض افباحثغ افؼظقغ حيؿل أبعاد ًا شؾبقة ظظقؿ َة األثر؛ ؾفذه
ادامرشات من موفدات :اجلؿود وظدم افتجديد وظدم افتػاظل مع افواؿع ادعارص فؾدين وادتديـغ ،ـام تمدي إػ
زيادة ترشقخ االختالؾات وحتريم جتاوزها إػ افـظر إػ ادشسـات واألصول ،وإػ ؾؼر ادـفجقات واألؾؽار
وادوضوظات افتي يؾزم بحثفا وافتطرق إفقفا يف ادجال افؼظي ،ـام تمدي إػ مجود افؾغة افعؾؿقة يف األبحاث
افؼظقة واالـتػاء بافتؼؾقد وافـؼل وكحو ذفك من اآلثار افسؾبقة افتي ؿد تضعف افدين اإلشالمي وترض بؿؽاكته
افعؾؿقة.
وما أؤـد ظؾقه هـا هو من مـطؾق افرؽبة يف إصعار افباحث افعؾؿي يف ادجال افؼظي -بؿختؾف ؾروظه يف:
افعؼقدة أو افتػسر وافػؼه وؽرها -بخطورة اجلـاية افعؾؿقة افتي يسببفا هذا افـوع من ادامرشة يف افبحث افعؾؿي
ظذ احلؼول افعؾؿقة افؼظقة ،وأن هذه ادامرشات هي من أـز مسببات وجود أجقال من افباحثغ وضالب افعؾم
افذين يـتؿون إػ ادجال افؼظي جاهؾغ به ،بل وال يستطقعون اإلؾادة مـه وافدظوة إػ اإلشالم بصورة صحقحة،
وؿد أصار افـبي ﷺ إػ ذفك حقـام ؿال" :إن اهلل ال يؼبض افعؾم اكتزاظ ًا يـتزظه من افعباد ،وفؽن يؼبض افعؾم بؼبض
افعؾامء ،حتى إذا مل ُي ِبق ظاد ًا اختذ افـاس رؤوش ًا جفاال ،ؾسئؾوا ؾلؾتوا بغر ظؾم ،ؾضؾوا وأضؾوا"؛ ؾؽلكه ظؾقه افصالة
ٍ
بسامت أمهفا افعؾم بام يؼوفون ،وضريق افعؾم هو افبحث افصادق افذي يطؾب افتػاين
وافسالم ؿد خص افعؾامء
واإلخالص ومراؿبة اهلل تعاػ يف افغقب وافشفادة ،واجلاهل هو من ـاكت أهواؤه مؼدم ًة ظذ ـل ما يتصل ويصل
إفقه من معارف ،ؾفي ؿائؿة ظذ ظدم اإلخالص وافصدق ،واحلق ال يـترص إال باحلؼقؼة.
هذا وصذ اهلل وشؾم ظذ معؾؿـا األول وؿدوتـا األوػ كبقـا حمؿدﷺ

رَئيـْـسُ التحريْـر

أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ

3

ّ

ُ
ّ
ّ
ّ
ثقبفت انتًٍُت يف انسُت انُبٌٕت ٔصهتٓب ببنذٔر انتًُٕي نهًرأة
ّ
يف املًهكت انعربٍت انسعٕدٌت
إعذاد

د .يبرٌّ بسبو حمًذ عبذ انرمحٍ

ّ
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ًَدص ايبخح
شمٕمدّ اعمرأة ذيٙم٤م طم٘مٞم٘م ّٞم٤م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م ّ
اًمِم٤مُمٚم٦م ،وىمد قمٜمٞم٧م اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م سم٢مسمراز دوره٤م
اًمًٕمقدي٦م إمم دقمؿ اعمًػمة اًمتٜمٛمقي٦م ًمٚمٛمرأةً :مذًمؽ
ودقمٛمف ووٌٓمف ،وؾمٕم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ّ
ضم٤مءت هذه اًمدِّ راؾم٦م شمٙمِمػ قمـ اجلٝمقد اًمتٜمٛمقي٦م اًمتل ىمدُمتٝم٤م اعمرأة ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقيً ،مٌٞم٤من
اًمّمٚم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمًػمة اًمتٜمٛمقي٦م ًمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م ،وومؼ رؤي٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ،واًمٙمِمػ قمـ
ّ
ُم٘مقُم٤مت هذا اًمدور ،ووقاسمٓمف :وذًمؽ سم٤مشمٌّ٤مع اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل آؾمتٜمٌ٤مـمل .وظمٚمّم٧م
ّ
اًمدِّ راؾم٦م إمم ّ
أن اعمرأة ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌّقي ؿم٤مريم٧م ذم مجٞمع اعمٞم٤مديـ ،وؾم٤مرت قمغم ظمٓم٤مه٤م اعمرأة
اعم٘مقُم٤مت
واًمٕم٤معمل :وذًمؽ سمًٌ٥م
اًمّمٕمٞمديـ اًمقـمٜمل
ّ
اًمًٕمقدي٦م ،وم٠مسمدقم٧م وأضم٤مدت قمغم ّ
ّ
اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ دقمؿ وٓة إُمر وشمقومػم اًمٌٞمئ٦م أُمٜم٦م ،وآًمتزام سم٤مًمثقاسم٧م وإطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م،
اًمًٚمٌٞم٦م.
ودم٤موز اعمامرؾم٤مت ّ
اًمًٕمقدي٦م.
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :صم٘م٤موم٦م اًمتّٜمٛمٞم٦م ،اًمدّ ور اًمتٜمٛمقي ،اعمرأةّ ،
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مد قمٌد اًمرمحـٛمم حم٤ًمريف سم٤ ُم. د:إقمداد

........ م٦مٙمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمقي ًمٛمّٜمًمدّ ور اًمت٤م سم٤مُٝمتٚم وص٦م ٌّقيٜم اًم٦ّمًٜم ذم اًم٦مٞمٛمّٜم اًمت٦موم٤صم٘م

Summary
Women are considered a real partner in the comprehensive development,
and the Sunnah was concerned with highlighting, supporting and
controlling her role, and the Kingdom of Saudi Arabia sought to support
the development process of women; Therefore, this study comes to reveal
the development efforts made by women in the Prophet's era to show the
link between them and the development process of women in the Kingdom
according to a systematic scientific vision and to reveal the fundamentals of
this role and its controls by following the deductive inductive approach;
The study concluded that women in the Prophet’s era participated in all
fields, and Saudi women followed in their footsteps. They created and
mastered at both national and international levels, which is due to the
Islamic principles of supporting guardians, providing a safe environment,
keeping adherence to religious principles and rulings and overcoming
negative practices.
keywords: Culture of development, the developmental role, women, Saudi
Arabia
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م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم
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واًمًالم قمغم أذف اخلٚمؼ واعمرؾمٚملم ،وقمغم آًمف
واًمّمالة
رب اًمٕم٤معملم،
ّ
احلٛمد هللّ ّ
ّ
وصحٌف وؾم ّٚمؿ شمًٚمٞم ًام يمثػما ،أ ُّم٤م سمٕمد:
شمرشمٌط اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم اإلؾمالم ارشمٌ٤مـم ً٤م وصمٞم٘م ً٤م سمًٜمـ آؾمتخالف واًمٕمٛمران :سم٤مقمتٌ٤مره٤م قمٛمٚمٞم ً٦م
طمْم٤مري٦م ؿم٤مُمٚم٦مً :مذًمؽ ضم٤مءت اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م سم٤مًمتّقضمٞمٝم٤مت ا ًّمتل حت٘مؼ شمّمقي٥م ُمً٤مر اًمتّٜمٛمٞم٦م
وضمٝم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسم ّٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م اًمدّ ور
ومتٙملم اعمرأة ٕداء دوره٤م اًمت
ّٜمٛمقي :ويمذًمؽ وم٘مد ّ
ّ
اًمنمقمٞم٦م واًم٘مٞمؿ إظمالىم ّٞم٦م ،واجلٛمع سملم
اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ًمٞمح ّ٘مؼ هم٤ميتف اعمٜمِمقدة وٛمـ اًم ّثقاسم٧م ّ
واعمٕم٤مسة.
إص٤مًم٦م
َ
وي٠ميت هذا اعمنموع ذم إـم٤مر اعمٜمُجزات اعمٕمروم ّٞم٦م اًمتل شمٜمٔمر إمم اًمدِّ يـ ُمـ زاوي٦م ومريدة ىمقاُمٝم٤م
اًم ّتٜمٛمٞم٦م واًمتّٓمقيرً ،مٌح٨م اجلقاٟم٥م اعمح ّٗمزة عمًػمة اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٜمًّ٤مئٞم٦مُ ،مـ ظمالل اًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٞمؼ
شمٕمزز ضمقاٟم٥م اًمتّٜمٛمٞم٦م آداري٦م وآىمتّم٤مدي٦م
واعمٕمتدل ًمٜمّّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م
اعمٓمٝمرة اًمتّل ّ
ّ
اعمٕمقىم٤مت ا ًّمتل شم٘مػ أُم٤مم ذًمؽ.
وآسمتٙم٤مري٦م ذم اًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ،عمقاضمٝم٦م ّ
أُٖ ١ّٝايبخح:
-

شمًٕمك اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م إمم اًم ّتٜمٛمٞم٦م ّ
اًمِم٤مُمٚم٦م :وٟمٔمرا عم٤م شم٘مدِّ ُمف اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م ُمـ
شمٕمزيز دور اعمرأة اًمتٜمٛمقي ذم واىمع اعمجتٛمٕم٤مت ،ضم٤مء هذا اًمٌح٨م ًمٞم٘مدّ م ضمقاٟم٥م ُُمنمىم٦م مم ّ٤م
طمٗمٚمِ٧م سمف ذم هذا اجل٤مٟم٥م.

-

شمٗمقىمٝم٤م ذم مجٞمع اعمٞم٤مديـ ِوومؼ وقاسمط اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م ،واًم ّثقاسم٧م
اًمًٕمقدي٦م ّ
أصمٌت٧م اعمرأة ّ
اًمدّ يٜمٞم٦م اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م دؾمتقر اعمٛمٚمٙم٦م :وُمـ هٜم٤م شمؼمز أمه ّٞم٦م هذا اًمٌح٨م ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم
ِ
واًمْمقاسمط ذم قمٍم آٟمٗمت٤مح
واًم٘مٞمؿ
ضورة آؾمتٛمرار سم٤مًمتّٛمًؽ هبذه اًم ّثقاسم٧م
ّ
احلْم٤مري.

-

ىمدّ ُم٧م ىمٞم٤مدات اًمًٕمقدي٦م إٟمج٤مزات رائدة ذم شمٕمزيز دور اعمرأة اًم ّتٜمٛمقي ،وي٘مدّ م حمتقى
اهلدي
اًمٌح٨م شمٚمٌٞم٦م ًمتٚمؽ اًم ّٓمٛمقطم٤مت ،و ُيًٝمؿ ذم شمٕمزيز هذا اًمدّ ور ووٌٓمف سمْمقاسمط
ّ
اًمٜم ٌّقي ،وإزاًم٦م اعمٕمقىم٤مت اًمتل شم٘مػ ذم ُمً٤مره.
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أٖداف ايبخح:
اًمّمٚم٦م اًمقاوح٦م سملم اًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم وقء
اهلدف اًمرئٞمس ًمٚمٌح٨م ،هق :إسمراز ّ
اًمًٕمقدي٦م ،وسمٞم٤من
اهلدْ ي اًمٜم ّ
ٌّقي ،وسملم واىمع شمٗمٕمٞمؾ هذا اًمدّ ور اًمذي شم٘مقم سمف ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ّ
ُمٜمجزاهت٤م.
 -2اإلوم٤مدة ُمـ ذظم٤مئر احلدي٨م اًمٜم ٌّقي ذم هذا اجل٤مٟم٥م.
واًمتحي ا ًّمتل شمٜمتٝمجٝم٤م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسم ّٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م.
 -1دومع اعمرأة ًمإلؾمٝم٤مم ذم ُمًػمة اًمت٘مدّ م
ّ
اًمًٕمقد ّي٦م ًمٚمدور اًمتٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة وذم واىمٕمٝم٤م
 -3اًمٙمِمػ قمـ صٚم٦م شمٗمٕمٞمؾ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ّ
سم٤مٕصقل اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مصد اًمنمقم ّٞم٦م.
اضتعساض أدبّٝات ايبخح:
ُمتخّمّم٦م ًمٚمٗمٙمرة ا ًّمتل
صمٛم٦م دراؾم٦م
ّ
سمٕمد اًمٌح٨م وآؾمت٘مّم٤مء شمقصٚم٧م إمم أٟمّف ًمٞمس ّ
ِ
اًمّمٚم٦م سملم ضم٤مٟمٌلم :أوهلّام دور اعمرأة اًم ّتٜمٛمقي ذم
يٓمرطمٝم٤م هذا اًمٌح٨م :عم٤م حيتقيف ُمـ حم٤موًم٦م ًمٌٜم٤مء ّ
اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م ،وصم٤مٟمٞمٝمام .دور اعمرأة اًمتّٜمٛمقي ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م .إٓ ّ
أن هٜم٤م سمٕمض
اًمدّ راؾم٤مت اًمتل شمٜم٤موًم٧م إطمدى هذه اجلقاٟم٥م ،أو ُمـ ظمالل زاوي٦م أظمرى ،وُمـ أُمثٚم٦م هذه
اًمدّ راؾم٤مت:
يب،
 -2يمت٤مب (اعمرأة ذم ٟمجد ووٕمٝم٤م ودوره٤م)2931-2786( ،م) ًمٚمٌ٤مطمث٦م دٓل احلر ّ
ِ
اًمًٕمقدي٦م ،واقمتٜم٧م سمٌٞم٤من أصمر اعمرأة ذم احلٞم٤مة
شمٜم٤موًم٧م ومٞمف احل٘مٌ٦م إومم ُمـ شم٠مؾمٞمس اًمدوًم٦م ّ
اًمٕم٤م ُّم٦م ،وىمد شمٜم٤موًم٧م وصم٤مئؼ أصٚمٞم٦م ذم دراؾمتٝم٤م ،وظم ُٚمّم٧م سمٜمتٞمج٦مّ :
اًمًٕمقدي٦م
أن اعمرأة ّ
اًمٜمجدي٦م قم٤مؿم٧م ذم جمتٛمع ُم ِ
ٜمّمػ يمٗمؾ هل٤م احل٘مقق اًمتل ؾم٤مقمدهت٤م قمغم اعمِم٤مريم٦م اعمدٟم ّٞم٦م
ُ
سم٢مؾمٝم٤مُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ُم٘مدّ رة ،وضم٤مءت دراؾم٦م اًمٌ٤مطمث٦م دراؾم٦م شم٤مرُيٞم٦م ًمٚمٛمرأة ذم ٟمجد (سمداي٦م
اًمًٕمقدي٦م) ،ومل شمتٓمرق إمم دوره٤م اًمتٜمّٛمقي ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م.
شم٠مؾمٞمس اًمدّ وًم٦م ّ
ّٜمٛمقي"( ،)2وىمد اؿمتٛمؾ هذا اًمٙمت٤مب قمغم ُمٗمٝمقم اًمتّٜمٛمٞم٦م
 -1يمت٤مب"اعمرأة ودوره٤م اًمت
ّ
وظمّم٤مئّمٝم٤م ،وشمت ٌّع شم٤مرُيل ًمٚمدور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ،وظمّم٤مئص هذا اًمدورُ ،
وظمتؿ
ّٜمٛمقي ،شم٠مًمٞمػ جمٛمققم٦م ُمـ اعمتخّمّملم ،دار ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ُمـ ُمقاد اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اإلصدار
( )2اعمرأة ودوره٤م اًمت
ّ
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اعمٕمقىم٤مت ،ودور اعمٛمٚمٙم٦م ذم دقمؿ اًمدّ ور اًمتٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ،وضم٤مءت هذه
اًمٙمت٤مب سمذيمر ِّ
اًمدِّ راؾم٦م قم٤م ُّم٦م ذم اًمٜمّٔمرة اإلؾمالُم ّٞم٦م ًمٚمدور اًمتٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة دون ختّمٞمص اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م.
" -3دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم وقء ّ
اًمؽمسمقي٦م ذم جم٤مل
آدم٤مه٤مت اعمٕم٤مسة وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ّ
ووح٧م ُمـ ظمالل دراؾمتٝم٤م
حمٛمد ه٤مؿمؿ ،طمٞم٨م ّ
إُه اعمٜمتج٦م"(ً ،)2مٚمٌ٤مطمث٦م روو٦م ّ
ُمٗمٝمقم اًمتٜمّٛمٞم٦م ذم اإلؾمالم ،ودور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ،ويمِمٗم٧م قمـ وؾم٤مئؾ شمٕمزيز ُمً٤ممه٦م اعمرأة
ظم٤مص٦م ذم جم٤مل إُه اعمُٜمتج٦م ومل شمتٜم٤مول
اعمًٚمٛم٦م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م ،وىمد ضم٤مءت هذه اًمدِّ راؾم٦م
ّ
مجٞمع اجلقاٟم٥م.
اًمٕمٚمقاين،
 -4دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًم ّتٜمٛمٞم٦م ،دراؾم٦م قمؼم اعمً٤مر اًمت٤مرُيل"(ً )1مٚمٌ٤مطمث٦م رىم ّٞم٦م
ّ
ضم٤مءت هذه اًمدِّ راؾم٦م اًمتّ٤مرُيٞم٦م ًمٚمقىمقف قمغم ـمٌٞمٕم٦م دور اعمرأة ذم واىمع اعمجتٛمٕم٤مت اعمختٚمٗم٦م
قمؼم اًمٕمّمقر اًمت٤مرُيٞم٦م ،وُم٤م أطمدصمف اإلؾمالم ُمـ ٟم٘مٚم٦م ٟمققم ّٞم٦م ،إّٓ أن دراؾمتٝم٤م همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م
اًمٗمٙمري واًمتّ٤مرُيل.
اًمٓم٤مسمع
ّ
 -5يمت٤مب طم٘مقق اعمرأة ذم وقء اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦مً ،مٚمٌ٤مطمث٦م ٟمقال اًمٕمٞمدٟ ،م٤مىمِم٧م ومٞمف ّ
يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ
سم٘مْم٤مي٤م اعمرأة ُمـ ُمٜمٔمقر إؾمالُمل ُمـ ظمالل اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،ومل
ظم٤مص٦م سمج٤مٟم٥م اًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي.
شمٙمـ ّ
أ ُّم٤م ُمقوقع هذه اًمدِّ راؾم٦م :ومٝمق اًمدّ ُم٩م سملم اًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م وصٚمتف
سمدوره٤م اًمتّٜمٛمقي ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م ،وهذا اعمقوقع هبذه اعمٕم٤مجل٦م ُمقوقع ضمديد ،مل
اًمً٤مسم٘م٦م
ُيٗمرد ًمف ُمّمٜمّػ قمغم اًمرهمؿ ُمـ أمهٞمتف وضورشمف ،وشمت٘م٤مـمع دراؾمتل هذه ُمع اًمدّ راؾم٤مت ّ
اًمتٜمٛمقي.
ذم سمٞم٤من ُمٗمٝمقم اًمتّٜمٛمٞم٦م ،وسمٞم٤من سمٕمض ضمقاٟم٥م اهلدْ ي اًمٜمٌّقي ذم شمٗمٕمٞمؾ دور اعمرأة
ّ

=اًمث٤مًم٨م2442 ،هـ.
(ً )2مالؾمتزادةُ ،يٜمٔمر :دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم وقء ّ
اًمؽمسمقي٦م ذم جم٤مل إه اعمٜمتج٦م،
آدم٤مه٤مت اعمٕم٤مسة وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ّ
اعمٜمِم  :روو٦م سمٜم٧م حمٛمد ه٤مؿمؿ ،دراؾم٦م ديمتقراه ،ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ،إذاف :قمٌد
اًمٜم٤مس قمٓم٤مي٤م2432 ،هـ.
(ً )1مالؾمتزادةُ ،يٜمٔمر :دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م ،دراؾم٦م قمؼم اعمً٤مر اًمت٤مرُيل ،رىم ّٞم٦م اًمٕمٚمقاين ،جمٚم٦م اعمٜمٝمؾ آًمٙمؽموٟمٞم٦م،
.https://www.almanhal.com/ar
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َػهً ١ايدِّزاضٚ ١تطاؤالتٗا
اًمًٜم٦م اًمٜمٌّقي٦م،
اًمً١مال اًمرئٞمس ًمٚمدّ راؾم٦مُ :م٤مهل ّ
اًمّمٚم٦م سملم اًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم ّ
ّ
ويتٗمرع قمـ هذا اًمً١مال ،إؾمئٚم٦م
اًمًٕمقدي٦م؟
ّ
وواىمع شمٗمٕمٞمؾ هذا اًمدّ ور ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ّ
اًمٗمرقم ّٞم٦م أشمٞم٦م:
-

اًمتٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ،وُم٤م هل أسمرز هذه
ٟمّمقص ٟمٌق ّي٦م ذم جم٤مل شمٗمٕمٞمؾ اًمدّ ور
هؾ هٜم٤مك
ّ
ٌ
اًمٜمّّمقص؟

-

ُم٤مهل اعمٞم٤مديـ اًمتّٜمٛمقي٦م اًمتل ؿم٤مريم٧م هب٤م اعمرأة ا ُعمًٚمٛم٦م ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌّقي ،واًمٜمّامذج اًمٜمًّ٤مئٞم٦م
اًمٌ٤مرزة ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد؟

-

ُم٤م هق ُمقىمع اعمرأة اًم ًّٕمقدي٦م ذم اًمدّ ور اًمتٜمّٛمقي ذم ّ
فمؾ اًمتّقضمٞمٝم٤مت اًمٜم ٌّقي٦م ووقاسمٓمٝم٤م
اًمًٕمقدي٦م؟
وىمٞمٛمٝم٤م وأصقهل٤م ،وأهؿ اًمٜمّامذج اًمٜمًِّ٤مئٞم٦م ّ

-

اًمًٕمقدي٦م سم٤مًمدور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ،واحلرص
ُم٤مهل ُمٔم٤مهر اقمتٜم٤مء ىمٞم٤مدات اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ّ
اعمنموم٦م؟
قمغم وٌٓمف ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م ّ

املٓٗج ١ّٝايعًُ ١ّٝيًُُكرتح ايبخجٞ
يٕمتٛمد هذا اًمٌح٨م ُمٜم٤مه٩م ُمتٕمدّ دة ،وهل :آؾمت٘مراء ،وآؾمتٜمٌ٤مط :سم٤مؾمت٘مراء ٟمّمقص
اًمًٕمقدي٦م.
اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م ،ورسمٓمٝم٤م سمقاىمع اًمدّ ور اًمتٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم ّ
خطّ ١ايبخح:
يتٙمقن اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدّ ُم٦م ومتٝمٞمد ،وُمٌحثلم قمغم اًمٜمحق أيت:
اًمًٕمقد ّي٦م.
اعمٌح٨م إول :ضمٝمقد اعمرأة اًمتّٜمٛمقي٦م ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م ،وواىمٕمٝم٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسم ّٞم٦م ّ
إول :اجلٝمقد اًمتٜمٛمقي٦م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م وآضمتامقم ّٞم٦م ًمٚمٛمرأة ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م ،وواىمٕمٝمام ذم
اعمٓمٚم٥م ّ
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اجلٝمقد اًمتّٜمٛمقي٦م آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٛمرأة ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م وواىمٕمٝمام ذم اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م.
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اعمٓمٚم٥م اًمثّ٤مًم٨م :اجلٝمقد اًمتٜمٛمقي٦م اًمًٞم٤مؾم ّٞم٦م واإلدار ّي٦م ًمٚمٛمرأة ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م ،وواىمٕمٝم٤م ذم
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م.
ُم٘مقُم٤مت وأظمالىمٞم٤مت اًمدّ ور اًمتٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م ،وواىمٕمف ذم اعمٛمٚمٙم٦م
اعمٌح٨م اًمث٤مينّ :
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م.
اعمٓمٚم٥م إول :اًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م ،وواىمٕمف ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسم ّٞم٦م
واعمٕمقىم٤مت
اًمًٕمقدي٦م سملم اعم ّ٘مقُم٤مت
ّ
ّ
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :أظمالىمٞم٤مت اًمدّ ور اًم ّتٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م ووقاسمٓمٝم٤م ،وواىمع
شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م.
هؿ اًمٜمّت٤مئ٩م واًمتّقصٞم٤مت.
اخل٤ممت٦م وأ ّ


355
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

صم٘م٤موم٦م اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م وصٚمتُٝم٤م سم٤مًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م ........

إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

ايتُّٗٝد
أّٚالًَ :فٗ ّٛايتُّٓ:١ٝ
صمؿ اٟمت٘مؾ ُمٗمٝمقُمف إمم
فمٝمر ُُمّمٓمٚمح اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،وارشمٌط فمٝمقره سم٤مٓىمتّم٤مد ّ
اًمًٞم٤مد واًمث٘م٤مذم آضمتامقمل(.)2
اجل٤مٟم٥م
ّ
واًمز ّي٤مدة واًمٙمثرة وآرشمٗم٤مع(.)1
(ٟمٛمك) ،ويٕمٜمل :اًمٜمّامء ِّ
واًمتٜمٛمٞم٦م ذم اًم ّٚمٖم٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ َ
أ ُّم٤م ُمٗمٝمقم اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم آصٓمالح :ومٚمؿ دمد ًمف اًمٌ٤مطمث٦م شمٕمريٗم ً٤م قمٜمد اًم٘مدُم٤مء ،ويٕم ّٚمؾ ذًمؽ
ُمّمٓمٚمح طمدي٨م اًم ّٔمٝمقر.
سم٠مٟمّف
ٌ
وخت ُٚمص اًمٌ٤مطمث٦م ُ-مـ ظمالل اًمٜمّٔمر ذم اعمٕمٜمك اًم ّٚمٖمقي :وذم وقء ومٝمٛمٝم٤م ًمٗم٘مف اعم٘م٤مصد
وواىمع اعمّمٓمٚمح -إمم ّ
اعمتٜمققم٦م إلطمداث شم٠مصمػمات
أن ا ًّمتٜمٛمٞم٦م ذم اإلؾمالم شمٕمٜمل :سمذل اجلٝمقد
ّ
اًمرسم٤مين
اًمِمخيص
اًمزي٤مدة واًمٙمثرة وآرشمٗم٤مع ذم اًمٌٜم٤مء
شمٕمٛمؾ قمغم ّ
واعمجتٛمٕمل ِوومؼ اعمٜمٝم٩م ّ
ّ
ّ
وُم٘م٤مصده.
اًمٕمٚمقاين" :زي٤مدة ـم٤مىم٤مت اًمٗمرد ،وإيمً٤مسمف ِىمٞمام روطمٞم٦م وؾمٚمقيم ّٞم٦م سمام ي١مدي إمم
وقمرومتف رىمٞم٦م
ّ
ّ
إطمداث شم٠مصمػمات قمٛمٞم٘م٦م وإَي٤مسمٞم٦م ذم سمٜم٤مء ؿمخّم ّٞمتف وذم يم٤موم٦م إصٕمدة ذم إـم٤مر ٟمٔم٤مم ومٙمري"(.)3
وًمٙم ْـ ُيٚمحظ ّ
ظم٤مص سم٤مًمتّٜمٛمٞم٦م اًمٌنم ّي٦م وم٘مط.
أن هذا اًمتّٕمريػ
ٌّ
ثاْٝاً :أُٖ ١ٝايدّٚز ايتُٓ ٟٛيًُسأ ٠يف ايطّٓ ١ايٓبّٚٚ ١ٜٛاقع٘ يف املًُه ١ايعسب ١ّٝايطعٛد:١ّٜ
اًميورة اًمدّ يٜمٞم٦م ذم اعمٜمٝم٩م
شمٜمٓمٚمؼ أمه ّٞم٦م اًمدّ ور اًمتٜمّٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م ُمـ ّ
اإلؾمالُمل ،اًمذي يدقمق اًمٌنم ّي٦م سمجٛمٞمع أضمٜم٤مؾمٝم٤م إمم قمامرة إرض ،وىمد ىمررت اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م
ّ
ذًمؽ ُمـ ظمالل ىم٤مقمدشملم:

(ُ )2يٜمٔمر :دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م دراؾم٦م قمؼم اعمً٤مر اًمت٤مرُيل(ص ،)24:رىمٞم٦م ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين1226 ،م.
اًمًالم ه٤مرون ،دار
(ُ )1يٜمٔمرُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٓ ،سمـ وم٤مرس اًمرازي :أمحد (ت395هـ) ( ،)479 /5حت٘مٞمؼ :قمٌد ّ
اًمٗمٙمر2979،م.
( )3دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ،اًمٕمٚمقاين (ص.)24:
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 -2ىم٤مقمدة قمٛمقم اعمً١موًم ّٞم٦م.
يتحٛمٚمٝم٤م مجٞمع أومراد اعمجتٛمع ذيمقر ًا وإٟم٤مصم٤م ،يم ٌُّؾ ذم ُمقىمٕمف اًمذي ُيم ِّٚمػ سمف،
وهذه اعمً١موًمٞم٦م
ّ
اقمٞم ٌ٦م ِذم سمٞم ِ
ِ
٧م َز ْو ِضم َٝم٤م
َْ
ي٘مقل اًمٜمٌل ط " :يم ّٚمٙمؿ را ٍع ويم ّٚمٙمؿ ُمًئقل قمـ رقمٞمتّفَ ...واعمَ ْر َأ ُة َر َ
َو َُم ًْ ُ١مو ًَم ٌ٦م َقم ْـ َر ِقمٞمَّتِ َٝم٤م"(.)2
اًمنمايم٦م اعمجتٛمٕم ّٞم٦م.
 -1ىم٤مقمدة ّ
اًمرضمؾ ُمٜمذ سمدء
اًمنميؽ
مت ّثؾ اعمرأة ّ
اًمٗمٕمكم ًمٚمتّٜمٛمٞم٦م قمغم هذه إرض ضمٜمٌ٤م إمم ضمٜم٥م ُمع ّ
ّ
إٟمام اًمٜمًّ٤مء ؿم٘م٤مئؼ اًمرضم٤مل"(.)1
اخلٚمٞم٘م٦م ي٘مقل اًمٜمٌّل طّ " :
(ُ( )2متّٗمؼ قمٚمٞمف) أظمرضمف اًمٌخ٤مري :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري(156هـ) ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اجلٛمٕم٦م ذم اعمدن
واًم٘مرى ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)5/1( ،)891حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،دار ـمقق اًمٜمج٤مة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 2411هـ،
وأظمرضمف ُمًٚمؿ :سمـ احلج٤مج اًمٜمٞمً٤مسمقري(162هـ) ،ذم صحٞمحف ،اعمًٜمد اًمّمحٞمح ،يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب إُمػم ُمً١مول
قمـ رقمٞمتف ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)2459 /3( )4752حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت،
(د.ت)( ،د .ط).
ِ
قمُٛم َر،
( )1طمًـ ًمٖمػمه سمٛمجٛمقع ـمرىمف ،أظمرضمف أسمق داود اًمًجًت٤مين :ؾمٚمٞمامن سمـ أؿمٕم٨م(ت175هـ) ُمـ ـمريؼ قمَ ٌْد اهللَِّ ْسم ِـ َ
َقمـ ُقمٌٞم ِد اهللَِّ سم ِـ قمُٛمر ،قمَ ـ اًم َ٘م ِ
سمف ،وؾمٙم٧م قمٜمف ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ َيد اًمٌٚم٦م،
٤مؾم ِؿ ْسم ِـ ُحم ََّٛم ٍدَ ،قم ْـ قمَ٤مئِ َِم َ٦م
ْ
ْ
ْ َْ
ََ
طمدي٨م رىمؿ  ،)62/2 (136حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا( ،د .ط)( ،د .ت) ،واًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ
قمٞمًك سمـ ؾمقرة (ت179هـ) ،ذم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم (ؾمٜمـ اًمؽمُمذي)- ،سمٜمٗمس اإلؾمٜم٤مد ،-أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ومٞمٛمـ يًتٞم٘مظ،
ٞمد ُِمـ ِىمٌ ِؾ ِطم ْٗمٔمِ ِف ِذم احل ِد ِ
وىم٤مل " :وقمَ ٌدُ اهللَِّ َوٕم َٗمف َحيٞمك سمـ ؾم ِٕم ٍ
ي٨م" ،طمدي٨م رىمؿ  ،)273/2(223حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد
ْ َ
َ ْ
َ
َّ ُ ْ َ ْ ُ َ
ُمٕمروف ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،سمػموت 2998 ،م ،وؾمٙم٧م قمٜمف اسمـ طمجر ذم خترَيف ٕطم٤مدي٨م ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ًمٚمٌٖمقي،
طمدي٨م رىمؿ ُ ،)133/2 (429يٜمٔمر :هداي٦م اًمرواة إمم ختري٩م أطم٤مدي٨م اعمّم٤مسمٞمح واعمِمٙم٤مة ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين :أمحد سمـ
قمكم(851ه) ،واجلدير سم٤مًمذيمر ّ
أن ُمـ ُمٜمٝم٩م اسمـ طمجر ذم احلٙمؿ قمغم احلدي٨م يمام أووح ذم ُم٘مدُمتف :أٟمّف إذا ؾمٙم٧م قمـ
اًمً٤مسمؼ ( ،)58/2حت٘مٞمؼ :قمكم احلٚمٌل ،اًمدّ ُم٤مم ،دار اسمـ اًم٘م ّٞمؿ ،ط1222 ،2م،
احلدي٨م ومٝمق طمًـُ ،يٜمٔمر :اعمرضمع ّ
وًمٚمحدي٨م ؿم٤مهدان :أوهلامُ :مـ ـمريؼ إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م إٟمّم٤مري ،قمـ ضمدشمف أم ُؾمٚمٞمؿ

ُمرومققم ً٤م

سمٚمٗمظ ":هـ ؿم٘م٤مئؼ اًمرضم٤مل" ،أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ،طمدي٨م رىمؿ  ،)85/45(17228وىم٤مل إرٟم٤مؤوط :حم ّ٘مؼ
اًمٙمت٤مب ":إؾمٜم٤مده صم٘م٤مت" ،وًمٙمـ احلدي٨م ومٞمف قم ّٚم٦م اٟم٘مٓم٤مع :إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م مل ُيدرك ضمدشمف أم ُؾمٚمٞمؿ" ،ىم٤مل
اسمـ أيب طم٤مشمؿ ":إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ أم ؾمٚمٞمؿ ُمرؾمؾ"ُ ،يٜمٔمر :اًمٕمٚمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد
سمـ إدريس ،أسمق حمٛمد ت(317ه) ،)638/2(،حت٘مٞمؼ :ومريؼ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف وقمٜم٤مي٦م د /ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمد ود/
ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريزُ ،مٓم٤مسمع احلٛمٞميض( ،د .ن) ،ط( ،2د .م) 1226 ،م .واًمث٤مينُ :مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ يمثػم قمـ
إوزاقمل ،قمـ إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ أٟمس ،أظمرضمف اًمدارُمل :اًمًٛمرىمٜمدي ،قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ
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إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

ّ
إن إىمرار هذا اعمٌدأ ُيِمٕمر اعمرأة سم٢مَي٤مسمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ًمٚم٘مٞم٤مم سمدوره٤م اًمتّٜمٛمقي دم٤مه جمتٛمٕمٝم٤م ُمـ
ظمالل اإلطمً٤مس ّ
ًمٚمٛمِم٤مريم٦م واعمًُ٤مٟمدة :واًمٜمٌّل ط ر ّهم٥م ذم شمٚمؽ اعمِم٤مريم٦م
اًمذايت سم٤معمً١موًمٞم٦م ُ
سم٤مقمتٌ٤مر أن يمؾ ُم٤م شمُٜمٗم٘مف اعمرأة قمغم قم٤مئٚمتٝم٤م وجمتٛمٕمٝم٤م هق هل٤م صدىم٦م.
َي ِزي
َ ..." :وم َٛم َّر َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م سمِال ٌَل َ وم ُ٘م ْٚمٜمَ٤مَ :ؾم ِؾ اًمٜمٌَِّ َّل ط َأ َ ْ

ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ زيٜم٥م
ِ
ِ
ْؼم سمِٜمَ٤مَ ،ومدَ َظم َؾ َوم ًَ َ٠م ًَم ُفَ ،وم َ٘م َ٤ملَُ « :م ْـ
َقمٜمِّل َأ ْن ُأٟمْٗم َؼ َقم َغم َز ْوضملَ ،و َأ ْيتَ٤م ٍم ِزم ِذم َطم ْج ِري؟ َو ُىم ْٚمٜمَ٤مُ َٓ :خت ِ ْ
هللَِ ،ىم َ٤ملَٟ « :مٕمؿَ ،هل٤م َأضمر ِ
اًمز َي٤مٟمِ ِ
انَ ،أ ْضم ُر
٥م؟ش َىم َ٤مل :ا ُْم َر َأ ُة َقم ٌْ ِد ا َّ
َ٥مَ ،ىم َ٤ملَ « :أ ُّي َّ
مه٤م؟ش َىم٤م َلَ :ز ْيٜم ُ
َ ْ َ َْ
َُ
ِ
اًمّمدَ َىم ِ٦م"(.)2
اًم َ٘م َرا َسم٦م َو َأ ْضم ُر َّ


=(ت155هـ) ،ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اعمرأة شمرى ذم ُمٜم٤مُمٝم٤م ،طمدي٨م رىمؿ  ،)592/2(792حت٘مٞمؼ :طمًلم
اًمًٕمقدي٦م ،اًمري٤مض ،ط1222 ،2م ،وأظمرضمف اًمٌزار :أمحد سمـ قمٛمرو(191هـ) ،ذم ُمًٜمده (اًمٌحر
اًمداراين ،دار اعمٖمٜملّ ،
ي٨م َىمدْ رواه َمجَ٤مقمَ ٌ٦م ،قمَـ َأٟمَس ،وَٓ ٟمٕمٚمؿ َأطمدً ا ضم٤مء سمِ َٚم ْٗم ِ
اًمزظم٤مر) ،وىم٤ملَ ":و َه َذا ْ
ظ إِ ْؾم َح َ
احلَ ِد ُ
ّ
٤مق" ،طمدي٨م رىمؿ /23(6428
َ َ ُ
ُ َ َ َ
 ،)74حت٘مٞمؼ :قم٤مدل سمـ ؾمٕمدُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ط2988 ،2م ،وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من :قمكم سمـ
سمّمح٦م طمدي٨م أٟمس ووٕمػ رواي٦م قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر اًمٕمٛمري قمـ قم٤مئِم٦م
حمٛمد(618هـ):
ّ

ُ ،يٜمٔمر :سمٞم٤من اًمقهؿ

واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم ( ،)667/5حت٘مٞمؼ :احلًلم آي٧م ؾمٕمٞمد ،دار ـمٞمٌ٦م ،اًمري٤مض ،ط2997 ،2م ،ىمٚم٧م :واًمٜمّ٤مفمر ذم
يمالم إئٛم٦م َيد ّ
صحح اسمـ اًم٘م ّٓم٤من طمدي٨م أٟمس  رهمؿ شمٙم ّٚمٛمف ذم حمٛمد
أن وضمقه احلدي٨م يمٚمٝم٤م ُمتٙم ّٚمؿ ومٞمٝم٤م ،وُمع ذًمؽ ّ
ظم٤مص٦مُ ،يٜمٔمر :اًمقهؿ واإلهي٤مم ّ :)216/5(....
يمؾ
سمـ يمثػم اعمّمٞميص ،وٟم٘مٚمف يمالم اًمٜم٘م٤مد ذم ـمٕمٜمٝمؿ سمروايتف قمـ إوزاقمل ّ
اًمرضم٤مل" ،وًمًٙمقت أيب داود قمٜمف ،وإؿم٤مرة اسمـ طمجر إمم أٟمف
ذًمؽ يِمػم إمم وٕمػ اًمقضمقه اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م ًمٗمظ ":ؿم٘م٤مئؼ ّ
طمًـُ ،مع وٕمػ هذه اًمقضمقه ،شم٘مقل اًمٌ٤مطمث٦مّ :
أن احلدي٨م طمًـ ًمٖمػمه سمٛمجٛمقع ّ
صحح
اًمِمقاهد-واهلل أقمٚمؿ -وىمد ّ
إًمٌ٤مين هذا احلدي٨م ّ
سم٤مًمِمقاهدُ ،يٜمٔمر :ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤مً :مألًمٌ٤مين :حمٛمد ٟم٤مس
اًمدّ يـ ،أسمق قمٌد اًمرمحـ (ت2412هـ)،طمدي٨م رىمؿ ُ ،)862 /6( 1863مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض ،ط2996 ،2م.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب اًمزيم٤مة قمغم اًمزوج وإيت٤مم ذم احلجر ،طمدي٨م رىمؿ .)211 /1( 2466

358
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

صم٘م٤موم٦م اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م وصٚمتُٝم٤م سم٤مًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م ........

إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

املبخح األٍٚ
جٗٛد املسأ ٠ايتُّٓ ١ٜٛيف ايطّٓ ١ايٓبٚٚ ،١ٜٛاقعٗا يف املًُه ١ايعسب ١ّٝايطعٛد١ّٜ
املطًب األ :ٍّٚاجلٗٛد ايتُٓ ١ّٜٛايعًُٚ ١ّٝاالجتُاع ١ّٝيًُسأ ٠يف ايطّٓ ١ايٓبٚٚ ،١ٜٛاقعُٗا يف املًُه١
ايعسب ١ٝايطعٛد:١ّٜ
شمٕمد اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ُمـ أهؿ اًمٕمقاُمؾ اًمتل شمً٤مهؿ ذم حت٘مٞمؼ اًم ّتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ،ويمذًمؽ
اًمتٜمٛم ّٞم ٦م آضمتامقمٞم٦م اًمتل شمًتٝمدف اإلٟمً٤من اًمذي يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل ٟمٔم٤مم اًمتٙم٤مومؾ
اًمًٕمقدي٦م ٟمج٤مطم ً٤م يمٌػما ذم هذيـ اجل٤مٟمٌلم :اىمتدا ًء سم٤مًمّمح٤مسمٞم٤مت
آضمتامقمل ،وىمد طم٘م٘م٧م اعمرأة ّ
ّ
اجلٚمٞمالت -ريض اهلل قمٜمٝمـ -وذم هذا اعمٌح٨م ؾمٞمتؿ شمٜم٤مول اجلٝمقد اًمتٜمٛمقي٦م ًمٚمٛمرأة ذم اًمٕمٝمد
اًمٜمٌقي ذم هذيـ اعمٞمداٟملم ،وسمٞم٤من واىمع هذا اًمدور ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م.
أّٚال :جٗٛد ايتُٓ ١ٝايعًُ ١ّٝيًُسأ ٠يف ايطّٓ ١ايٓبّ١ٜٛ
اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٛمرأة ذم اًمٕمٝمد
اًمتٜمٛمقي ذم اجل٤مٟم٥م
يتٜم٤مول هذا اعمٓمٚم٥م سمٕمض اًمٜمامذج ًمٚمدّ ور
ّ
ّ
اًمٜمٌّقي ،وواىمع شمٗمٕمٞمٚمف ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.
 - 1مناذج يٓطا ٤ايعٗد ايّٓب ٟٛيف ايدّٚز ايتُّٓ ٟٛايعًُ.ّٞ
ايطٝد ٠عا٥ػ١

:

ُقمروم٧م اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م

اًمنميػ ،واًمٜمّ٘مد ،وُمٕمروم٦م اًمٗم٘مف
سمٙمثرة روايتٝم٤م ًمٚمحدي٨م ّ

واًمٓم٥م ،وُمـ ُمٔم٤مهر ذًمؽ:
ّ
أ)

اًمرواي٦م:
يمثرة ّ
اًمّمحٞمحلم ُمئ٦م
طمٞم٨م سمٚمغ قمدد ُم٤مروت أًمٗملم وُم٤مئتلم وقمنمة أطم٤مدي٨م( ،)2اشمّٗمؼ هل٤م ذم
ّ

وأرسمٕم٦م وؾمٌٕمقن طمديث٤م ،واٟمٗمرد اًمٌخ٤مري سم٠مرسمٕم٦م ومخًلم ،أ ُّم٤م ُمًٚمؿ وم٘مد اٟمٗمرد قمـ اًمٌخ٤مري
سمتًٕم٦م وؾمتلم طمديث٤م هل٤م(.)1
(ُ )2يٜمٔمر :حتٗم٦م إذاف سمٛمٕمروم٦م إـمرافً ،مٚمٛمزي ،مج٤مل اًمديـ أسمق احلج٤مج يقؾمػ (741هـ)ُ ،مـ (/21-347/22
 ،)447حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمّمٛمد ذف اًمديـ ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،واًمدار اًم٘م ّٞمٛم٦م ،ط2423 ،1هـ2983 ،م.
(ُ )1يٜمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءً ،مٚمذهٌل :ؿمٛمس اًمديـ ،حمٛمد سمـ أمحد (ت 748هـ) ،)418 /3( ،دار احلدي٨م ،اًم٘م٤مهرة،
1226م.
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ب) ُمٕمروم٦م اًمٗم٘مف:
ًمٚمًٞمدة قم٤مئِم٦م

اًمٗمْمؾ اًمٙمٌػم ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمدّ يـ :طمٞم٨م يم٤مٟم٧م أوم٘مف اًمٜم٤مس(.)2

حمٛمد ط أُمر
قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري-ريض اهلل قمٜمف -ىم٤ملُ ":م٤م ُأؿمٙمؾ قمٚمٞمٜم٤م أصح٤مب ّ
إٓ وضمدٟم٤م قمٜمده٤م ُمٜمف قمٚم ًام"(.)1
ىمط ومً٠مًمٜم٤م قمٜمف قم٤مئِم٦م
ِ
َ٧م َو ِطم ْٞمدَ َة َقم ْ ِ
اًمٓم٥م وقمٚمؿ
ٍم َه٤م ِ ْذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف وقمٚمؿ
ؼم
َأ َّهنَ٤م يمَ٤مٟم ْ
ّ
وذيمر ا ْسم ُـ َقم ٌْد ا ًْم َ ِّ
ّ
اًمِمٕمر(.)3


اًمٜمّ٘مد واعمقازٟم٦م:

اًمٗم٘مٞمٝم٦م ومحً٥م ،سمؾ يم٤من هل٤م ٟمٔمرهت٤م اًمٜمّ٘مدي٦م اًمٕم٘مٚم ّٞم٦م ذم
مل شمٙمـ اًمً ّٞمدة قم٤مئِم٦م اعمحدّ صم٦م
ض سمٙم ِ
َ٤مء َأ ْهٚمِ ِف َقم َٚم ْٞم ِف"(،)4
ومٝمؿ اًمٜمّّمقص :وم٘مد ضم٤مء ُمـ ىمقل ُقمٛمر " :إِ َّن اعمَ ِّٞم َ٧م ُي َٕم َّذ ُب سمِ ٌَ ْٕم ِ ُ
ويمٞمػ ّ
اًمٕمٚمٛمل:
اًمرواي٦م ،وٟم٤مىمِمتٝم٤م ذم إـم٤مر اًمٜمّ٘مد
أن اًمً ّٞمدة قم٤مئِم٦م
ّ
اقمؽمو٧م قمغم هذه ّ
قل اهللَِّ ط" :إِ َّن اهللََّ ًَمٞمٕم ِّذب اعمُ١م ُِمـ سمٌِٙم ِ
ث َر ُؾم ُ
طمٞم٨م ىم٤مًم٧مَ " :ر ِطم َؿ اهللَُّ ُقم َٛم َرَ ،واهللَِّ َُم٤م َطمدَّ َ
َ٤مء َأ ْهٚمِ ِف
َُ ُ ْ َ ُ
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل" :إِ َّن اهللََّ ًَمٞم ِزيدُ اًمٙمَ٤مومِر قم َذاسم٤م سمٌِٙم ِ
َقم َٚم ْٞم ِفشَ ،و ًَم ِٙم َّـ َر ُؾم َ
َ٤مء َأ ْهٚمِ ِف َقم َٚم ْٞم ِف"َ ،و َىم٤م ًَم ْ٧م:
َ َ ً ُ
َ
َطم ًْ ٌُٙم ُُؿ اًم ُ٘م ْر ُ
آن :ﱡﭐﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋﭐﱠ[إٟمٕم٤مم.)5("]264 :
اًمٓم٥م:
ج) ذم
ّ
ورد ذم يمت٥م اًمًٜمّ٦م ُم٘م٤مًم ً٦م قمـ قمروة سمـ اًمزسمػمُ يٌدي ومٞمٝم٤م اًمٕمج٥م ُمـ قمٚمؿ ظم٤مًمتف
اًمٓم٥م ويًتخؼم ُمٜمٝم٤م قمـ هذا اًمٕمٚمؿُ ،مـ أيـ ايمتًٌتف؟ ومٞم٘مقلَ " :ي٤م ُأ َُّمتَ٤م ُه،
ذم
اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م
ّ
ّ
قلَ :ز ْو َضم ُ٦م رؾم ِ
٥م ُِم ْـ َوم ْٝم ِٛم ِؽَ ،أ ُىم ُ
٥م ُِم ْـ ِقم ْٚم ِٛم ِؽ
قل اهللِ ط َوسمِٜم ُْ٧م َأ ِيب َسمٙم ٍْرَ ،و َٓ َأ ْقم َج ُ
َٓ َأ ْقم َج ُ
َ ُ
(ُ )2يٜمٔمر :اإلضم٤مسم٦م عم٤م اؾمتدريمتف قم٤مئِم٦م

اًمّمح٤مسم٦م ،اًمزريمٌم اًمِم٤مومٕمل ،أسمق قمٌد اهلل ،سمدر اًمديـ سمـ هب٤مدر (ت 794هـ)،
قمغم ّ

(ص ،)36:حت٘مٞمؼ وختري٩م :د رومٕم٧م ومقزيُ ،مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل ،اًم٘م٤مهرةـ ،ط 1222 ،2م.
( )1طمًـ صحٞمح همري٥م :أظمرضمف اًمؽمُمذي ،ذم ؾمٜمٜمف ،ذم أسمقاب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ومْمؾ قم٤مئِم٦م

وىم٤مل(:طمًـ صحٞمح

همري٥م) ،طمدي٨م رىمؿ (.)288/6( ،)3883
(ُ )3يٜمٔمر :اإلضم٤مسم٦م عم٤م اؾمتدريمتف قم٤مئِم٦م

 ،اًمزريمٌم (ص.)36:

( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب (ىمقل اًمٜمٌل ط يٕمذب اعمٞم٧م سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف) ،طمدي٨م رىمؿ 2186
(.)79/1
( )5اًمتخري٩م اًمً٤مسمؼ ،طمدي٨م رىمؿ .)79/1(2187
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ِ
َّ٤مس َأ ْو ُِم ْـ َأ ْقم َٚم ِؿ اًمٜم ِ
َ٤من َأ ْقم َٚم َؿ اًمٜم ِ
٤مًمِم ْٕم ِرَ ،و َأ َّي٤م ِم اًمٜم ِ
َّ٤مسَ ،أ ُىم ُ
قل ا ْسمٜمَ ُ٦م َأ ِيب َسمٙم ٍْرَ ،ويم َ
سمِ ِّ
٥م
َّ٤مسَ ،و ًَمٙم ْـ َأ ْقم َج ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ي َسم ْ٧م َقم َغم َُمٜم ِْٙمٌِ ِفَ ،و َىم٤م ًَم ْ٧مَ :أ ْي ُقم َر َّي ُ٦م " ،إِ َّن
٥م َيم ْٞم َ
ُم ْـ قم ْٚمٛمؽ سمِ٤مًم ِّٓم ِّ
ػ ُه َق؟ َوُم ْـ َأ ْي َـ ُه َق؟ َىم َ٤ملَ :وم َ َ
آظم ِر ُقمٛم ِر ِهَ ،أو ِذم ِ
َ٤من يً َ٘مؿ ِقمٜمْدَ ِ
َ٧م َشم ْ٘مدَ ُم َقم َٚم ْٞم ِف ُو ُومق ُد ا ًْم َٕم َر ِ
َر ُؾم َ
ب ُِم ْـ
آظم ِر ُقم ْٛم ِر ِهَ ،ومٙمَ٤مٟم ْ
ْ
ْ
قل اهللِ ط يم َ َ ْ ُ
٤مجل َٝم٤م ًَم ُفَ ،وم ِٛم ْـ َصم َّؿ "(.)2
يم ُِّؾ َو ْضم ٍفَ ،وم َتٜمْ َٕم ُ٧م ًَم ُف ْإَ ْٟم َٕم َ
٤متَ ،و ُيمٜم ُْ٧م ُأ َقم ِ ُ
اًمرواي٦م إؿم٤مرة إمم اهتامم اًمً ّٞمدة قم٤مئِم٦م
ذم هذه ّ

اًمٓم٥م واًمتّداوي وسمٞم٤من
سمٛمٕمروم٦م
ّ

وؾمٞمٚم٦م ايمتً٤مهب٤م اخلؼمة اًمٓمٌ ّٞم٦م ،سم٤مٟمتٌ٤مهٝم٤م إمم اًمقصٗم٤مت اًم ّٓمٌٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕم٤مًم٩م هب٤م اًمٕمرب
اعمرى :طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمُٜمّم٧م ًمٚمٜمّٕمقت اًمتل ٟمٕمتقه٤م هل٤م ًمٕمالج اًمٜمٌّل ط ذم ُمروف.
ؿمؽ ّ
ٓ ّ
أن هذه اًمٜمّّمقص اًمٜمٌّقي٦م أفمٝمرت اًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي اًمٌ٤مرز ًمٚمًٞمدة قم٤مئِم٦م
وشمٗمقىمٝم٤م ذم مجٞمع جم٤مٓت اًمتّٜمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ،سمام يٕمدّ أومْمؾ ٟمٛمقذج ُحيتذى سمف ذم هذا اًمٌ٤مب.
ّ
ايػّفا ٤بٓت عبد اهلل
يم٤مٟم٧م ّ
اًمِمٗم٤مء

(:)1
اًمٕمٚمٛمل :طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمٕم ّٚمؿ
ُمـ اًمٜمًّ٤مء اًمٌ٤مرزات ذم اعمٞمدان اًمتّٜمٛمقي
ّ

اًمٜمًّ٤مء اًمٙمت٤مسم٦مَ ،ويم َ
اًمّمح٤مسمٞم٤مت
َ٤من قمٛمر ي٘مدّ ُمٝم٤م ِذم اًمرأي( ،)3وأضم٤مزه٤م اًمٜمٌّل ط ذم شمٕمٚمٞمؿ ّ
اًمٙمت٤مسم٦م :وم٘مد ضم٤مء ذم احلدي٨م قمٜمٝم٤مَ :ىم٤م ًَم ْ٧مَ ":د َظم َؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م اًمٜمٌَِّ ُّل ط َو َأٟمَ٤م ِقمٜمْدَ َطم ْٗم َّم َ٦م َوم َ٘م َ٤مل ِزم:

( )2طمًـ ًمٖمػمه :أظمرضمف اًمِمٞمٌ٤مين ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ(ت142هـ) ،ذم ُمًٜمده ،طمدي٨م رىمؿ  ،)442/42( 14382وىم٤مل
صححف اعمح٘مؼ سم٤معمت٤مسمٕم٤مت ،رهمؿ وٕمػ ـمرىمف اًمتل أورده٤م ( ُيٜمٔمر احل٤مؿمٞم٦م)
ؼم صحٞمح ،وىمد ّ
إرٟم٤مؤوط ذم احل٤مؿمٞم٦م :ظم ٌ
حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط1222 ،2م ،ىمٚم٧م :وشمٕمدّ د اًمٓمرق ُمع وٕمٗمٝم٤م همػم ّ
اًمِمديد وم٘مد شمرشم٘مل
ًمٚمحًـ -واهلل أقمٚمؿ.-
( )1اًمِمٗم٤مء أم ُؾم َٚم ْٞم َامن ْسمـ أيب طم ّثٛم٦م ،وىمٞمؾ اؾمٛمٝم٤م ًمٞمغم وهمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٗم٤مء ،وهل ُمـ اعمٝم٤مضمرات إول ،وسم٤ميٕم٧م اًمٜمٌل ط،
ُيٜمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمّٛمري اًم٘مرـمٌل ،أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل (463هـ) ،شمرمج٦م
رىمؿ  ،)2868 /4( 3398حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،دار اجلٞمؾ ،سمػموت ،ط 2991 ،2م.
(ُ )3يٜمٔمرُ :مرضمع ؾم٤مسمؼ (.)2869/4
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لم َه ِذ ِه ُر ْىم َٞم َ٦م اًمٜم َّْٛم َٚم ِ٦م( )2يم ََام َقم َّٚم ْٛمتِ َٞمٝم٤م ا ًْمٙمِتَ٤م َسم َ٦م؟"(.)1
" َأ َٓ ُشم َٕم ِّٚم ِٛم َ
يِمػم هذا اًمٜمّص اًمٜمٌّقي إمم سمراقم٦م ّ
اًمِمٗم٤مء ذم قمٚمؿ اًمٙمت٤مسم٦م ،ويمٞمػ ُمٙمّٜمٝم٤م اًمٜمٌّل ط ُمـ
ذًمؽ وأضم٤مزه٤م.
قمكم اًم٘م٤مري إمم ّ
أن اًمٜمٌّل ط أراد ُمـ هذا اًم٘مقل شم٘مرير اًمتّٕمٚمٞمؿ :سمدًمٞمؾ
و َأ َ
ؿم٤مر اًمِمٞمخ ّ
ىمقًمف( :يم ََام َقم َّٚم ْٛمتِ َٞمٝم٤م)(.)3
اًمٕمٚمٛمل ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م :
 -1واىمع ا ًّمدور اًمتٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٞمدان
ّ
اًمًٕمقدي٦م اًمتل شمٕمٞمش ذم ّ
اًمًػم قمغم ُمٜمٝم٩م
فمؾ دوًم٦م شم١ميمِّد ذم دؾمتقره٤م ّ
مل شمٙمـ اعمرأة ّ
اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز واًمًٜمَّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م سمٛمٜم٠مى قمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م اًمتٜمٛمق ّي٦م ذم مجٞمع اعمٞم٤مديـ :ويم٤مٟم٧م
ِ
وأض ُب
اًمًٕمقدي٦م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛم ّٞم٦م ُمٌٙمّرة ُمٜمذ اًمٜمِم٠مة إومم ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسم ّٞم٦م،
ُمً٤ممه٦م اعمرأة ّ
ُمث٤مًٓ قمغم ذًمؽ:
-

وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ّ
اًمقه٤مب اًمتل يم٤مٟم٧م قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتّٕمٚمٞمؿ ويم٤مٟم٧م
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد ّ
اًمرضم٤مل واًمٜمًّ٤مء(.)4
شم٘مقم سمتدريس ّ

جلٜم٥مُ ،يٜمٔمر :همري٥م احلدي٨مٕ ،يب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالّم اهلروي(ت114هـ)،)84/2( ،
( )2اًمٜمّٛمٚم٦م :هل ىمروح خترج ُمـ ا َ
حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤منُ ،مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،طمٞمدر آسم٤مد -اًمديمـ ،ط 2964 ،2م .ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿَ " :وشم َْر ِىمل
قد يمُر ُيم ٍؿ ؾمٌع ُِمر ٍار ،وشم ََْمٕمف ُمٙمَ٤مٟمً٤م ٟمَٔمِٞم ًٗم٤مُ ،صمؿ شمَدْ ًُم ُٙمف قم ََغم طمج ٍر سمِ َخ ِّؾ َمخ ِْر َصم ِ٘م ٍ
ِهب٤م قم ََغم ُقم ِ
ٞمػ َو َشم ْٓمٚمِ ِٞمف َ
قمَغم اًمٜم َّْٛم َٚم ِ٦م"ُ .يٜمٔمرُ :مٕمروم٦م
َ َ
ُ
َّ
َ َْ َ َ ُُ َ
ْ
َ
اًمّمح٤مسم٦مٕ :يب ُٟمٕمٞمؿ :أمحد سمـ قمٌد اهلل إصٌٝم٤مين (ت432هـ) ( ،)3371 /6حت٘مٞمؼ :قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي ،دار
اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض ،ط2998 ،2م.
( )1ؾمٙم٧م قمٜمف أسمق داود :ومٝمق ص٤مًمح :أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمٓم٥م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرىمك ،طمدي٨م /4( 3887
 ،)22وأظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ( ،)46/45وىم٤مل إرٟم٤مؤوط رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ،واًمٜمً٤مئل ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م
(323هـ) ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ( ،)75/7حت٘مٞمؼ :طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،ط1222 ،2م ،صمالصمتٝمؿ ُمـ
ـمريؼ ص٤مًمح سمـ يمٞمً٤من َقم ْـ َأ ِيب َسمٙم ِْر ْسم ِـ ُؾم َٚم ْٞم َام َن ْسم ِـ َأ ِيب َطم ْث َٛم َ٦مَ ،أ َّن ِّ
اًمِم َٗم٤م َء

سمف.

(ُ )3يٜمٔمرُ :مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحً ،مٚمٝمروي اًم٘م٤مري ،قمكم سمـ حمٛمد(ت2224هـ) ،)1883 /7( ،دار اًمٗمٙمر،
سمػموتً ،مٌٜم٤من ،ط.2
(ُ )4يٜمٔمر :اعمرأة ذم ٟمجد ووٕمٝم٤م ودوره٤مُ ،مـ اًمٗمؽمة (2352-2122هـ) ،دٓل سمٜم٧م خمٚمد احلريب(ص ،)131:دارة اعمٚمؽ قمٌد
اًمٕمزيز ،اًمري٤مض2431 ،هـ.

361
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

صم٘م٤موم٦م اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م وصٚمتُٝم٤م سم٤مًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م ........

إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

شمؿ
واؾمتٛمرت ُمًػمة اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م إمم وىمتٜم٤م احل٤م ّزم دون شمق ّىمػ ،سمؾ ّ
ّ
اًمٕمٚمٛمل سمدقمؿ ورقم٤مي٦م طمٙمقُم ّٞم٦م ،وشمق ًّمٞمٝم٤م اعمٜم٤مص٥م اًمتّٕمٚمٞمٛمٞم٦م
شمقؾمٕم٦م اعمج٤مٓت ذم اًمدّ ور اًمتٜمٛمقي
ّ
اإلداري٦م ،وُمـ أسمرز اًمٜمّامذج:
-

شمٕمٞملم إُمػمة اجلُقهرة سمٜم٧م ومٝمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز ُمديرة جل٤مُمٕم٦م اًمري٤مض ًمٚمٌٜم٤مت (ضم٤مُمٕم٦م
إُمػمة ٟمقرة طم٤مًمٞم٤م)ّ :
صمؿ سمٕمده٤م شمٕمٞملم اًمديمتقرة هدى سمٜم٧م
يم٠مول ؾمٕمقدي٦م ذم هذا اعمٜمّم٥مّ ،
حمٛمد اًمٕمٛمٞمؾ ًمٜمٗمس اجل٤مُمٕم٦م (.)2

-

شمٕمٞملم إؾمت٤مذة ٟمقرة اًمٗم٤ميز ًمتٙمقن أول ٟم٤مئ٥م ًمقزير ا ًّمؽمسمٞم٦م واًمت ّٕمٚمٞمؿ ًمِم١مون اًمٌٜم٤مت(.)1
اًمًٕمقدي٦م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م أيْم٤م ُمـ ظمالل اًمدّ قمؿ اعم٤مدي اًمذي
وىمد ؿم٤مريم٧م اعمرأة ّ

ىمدّ ُمتف ذم متقيؾ ُمرايمز اًمتّٕمٚمٞمؿ واًمٙمراد اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ،وشمٜمٔمٞمؿ اًمٜمّدوات واعمح٤مضات :ومٛمـ أسمرز
اًمٜمامذج ذم ذًمؽ:
-

اًمٕمٚمٛمل ذم
ىم٤مُم٧م إُمػمة ؾم٤مرة سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد سمتٛمقيؾ اًمٙمرد
ّ
ضم٤مُمٕم٦م اجلقفٕ ،سمح٤مث حتدّ ي٤مت اعمرأة ذم جمتٛمع اجلقف ،يمام ىم٤مُم٧م سم٤مومتت٤مح ُمدارس
ِ
اًم٘مٛمؿ إهٚم ّٞم٦م واًمدوًم ّٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م(.)3
واجلدير سم٤مًمذيمر ّ
اًمًٕمقدي٦م ذم جم٤مل اًمتّٜمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م اعمٜم٤مومً٦م يم٤مٟم٧م ذم أقمغم
أن ُمِم٤مريم٦م اعمرأة ّ

اعمًتقي٤مت وىمد أصمٌت٧م مت ّٞمزه٤م :طمٞم٨م وم٤مزت سم٠مقمغم اجلقائز ذم اعمح٤مومؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕم٤معم ّٞم٦م ،أذيمر قمغم
ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:

(ُ )2يٜمٔمر( :سمرؤي٦م ُمٚمؽ) متٙملم اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ُمـ ـمٛمقطم٤مت وآُم٤مل إمم ظمٓمط وىمرارات ٟم٤مومذة( ،صُ ،)25:مٞمًقن سمٜم٧م قمكم
اًمٗم٤ميزُ ،مريمز إسمح٤مث اًمقاقمدة ذم اًمٌحقث آضمتامقمٞم٦م ودراؾم٤مت اعمرأة( ،د .ط)1223 ،م.
(ُ )1يٜمٔمر( :سمرؤي٦م ُمٚمؽ)ُ ،مٞمًقن اًمٗم٤ميز (ص.)25:
( )3اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ودوره٤م ذم شمٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمع" إُمػمة ؾم٤مرة سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد ٟمٛمقذضم٤م" ،دُ .مٝم٤م اًمٞمزيدي
(صُ ،)18:م١ممتر ضم٤مُمٕم٦م اجلقف ،سمٕمٜمقان ":شمٕمزيز دور اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ذم شمٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمع ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م"-27( ،
 ،)18ذم اًمٗمؽمة اًمقاىمٕم٦م ُم٤م سملم  1227/4/15-14م.
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إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

 -2ذم اعمج٤مل إيم٤مديٛمل:
طمّمٚم٧م اًمدّ يمتقرةٟ /مقال سمٜم٧م قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل اًمٕمٞمد ،أؾمت٤مذة احلدي٨م وقمٚمقُمف ذم
ؽمسمٞم٦م ذم اًمري٤مض قمغم ضم٤مئزة ٟم٤ميػ سمـ قمٌد اًمٕمزيز ًمٚمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م اًمٕم٤معم ّٞم٦م ،ويم٤من قمٜمقان
يمٚمٞم٦م اًم ّ
سمحثٝم٤م (طم٘مقق اعمرأة ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م)(.)2
 -1ذم اعمج٤مل اًم ّٓمٌل:
اًمًٕمقدي٦م ُمـ
ُم٤مرؾم٧م اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ُمٝمٜم٦م اًم ّٓم٥م ُمٜمذ اًمٌداي٤مت اعمٌٙمرة ًمت٠مؾمٞمس اًمدوًم٦م ّ
ظمالل اًم ّٓم٥م ّ
ُمٜمٝمـ ُمـ سمٚمٖم٧م ؿمٝمرهت٤م ذم
اًمِمٕمٌل اًمذي ايمتًٌتف سم٤مخلؼمة واعمِم٤مهدة ،سمؾ هٜم٤مك
ّ
آوم٤مق اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م ويم٤مٟم٧م شمُٕم٤مًم٩م اًمرضم٤مل واًمٜمًّ٤مء :يم٤مُمرأة اؾمٛمٝم٤م ِ
(قمالىم٦م) ُمـ طم٤مئؾ(.)1
ّ
-

ذم اعمج٤مل اًمّمٞمدزمُ ،ر ّؿمح٧م اًمديمتقرة /ؾمٛمػمة إسمراهٞمؿ إؾمالم ًمتٙمقن قم٤معم٦م قم٤معم ّٞم٦م سم٤مرزة،
ًمٚمحّمقل قمغم ضم٤مئزة ًمقري٤مل (ًمٕم٤مم 1222م) ،وؿمٖمٚم٧م ُمٜم٤مص٥م أيم٤مديٛمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م،
اًمّمح٦م اًمٕم٤معمٞم٦م(.)3
ودسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ًمدى ُمٜمٔمٛم٦م ّ

-

وذم جم٤مل إضمٝمزة اًمٓمٌ ّٞم٦م ،وم٘مد طم٘م ّ٘م٧م اًمديمتقرة طمٞم٤مة ؾمٜمدي إٟمج٤مز ًا ُمتٛمٞمز ًاُ ،مـ ظمالل
اسمتٙم٤مر ضمٝم٤مز َيٕمؾ أدوي٦م اًمتحٚمٞمؾ اًمٓمٌل ُمت٤مطم٦م وؾمٝمٚم٦م اإلٟمت٤مج ،وٟم٤مًم٧م اجل٤مئزة إومم ذم
ُمً٤مسم٘م٤مت ُمتٕمد ّدة ذم طم٘مؾ إضمٝمزة اًم ّٓمٌٞم٦م(.)4

-

وطمّمٚم٧م اًمديمتقرة ُمٝم٤م اعمزيٜمل قمغم ضم٤مئزة اًمٕم٤معم ِ٦م اًم ّٓمٌٞم٦م اًمرائدة ِوٛمـ" اجل٤مئزة اًمٕم٤معمٞم٦م

ُمتخّمص ذم ُمرض
وأؾمً٧م ّأول ُمٕمٛمؾ
ّ
ًمرواد ّ
ّ
اًمّمح٦م (1229م) ،اعمُ٘م٤مُم٦م ذم ديبّ ،
اًمنمق إوؾمط وؿمامل
ٟم٘مص اعمٜم٤مقم٦م ،سمؾ ٟم٤مًم٧م ضم٤مئزة أومْمؾ اُمرأة ذم اًمٕمٚمؿ سمٛمٜمٓم٘م٦م ّ
اومري٘مٞم٤م ،واعم٘مدّ ُم٦م ُمـ ىمٌِؾ اًمٞمقٟمٞمًٙمق(.)5

(ُ )2يٜمٔمر ،http://www.alriyadh.com/167870 :يمتٌف دٟ .مقره ظم٤مًمد اًمًٕمد1226/2/1 ،م.
(ُ )1يٜمٔمر :اعمرأة ذم ٟمجد ،دٓل احلريب (ص.)166:
اًمًٕمقديُ ،مٌ٤مدرات وإٟمج٤مزات ،إقمداد وزارة اًمتّٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم (ص ،)21اًمري٤مض1222 ،م.
(ُ )3يٜمٔمر :اعمرأة ذم اًمتّٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ّ
(ُ )4يٜمٔمر :اعمرضمع ؾم٤مسمؼ (ص.)23
( )5ؾمٕمقدي٤مت طمّمٚمـ ضمقائز قمٚمٛمٞم٦م قم٤معمٞم٦م ُمٜمذ ُمٓمٚمع 1229م ،hiamag.comL2019 ،ذوق هِم٤مم ،شم٤مريخ /1/5
1229م.
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إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

 .3ذم جم٤مل اًمٕمٚمقم اًمٜمّٔمري٦م واًمت ّ٘مٜمٞم٦م:
-

طمّمٚم٧م اًم ّٓم٤مًمٌ٦م شم٤مًم٦م أسمق اًمٜمّج٤م قمغم اعمريمز إول وُمٞمداًمٞم٦م ذهٌٞم٦م ذم ُمٕمرض شم٤ميقان اًمدوزم
ًمٚمٕمٚمقم (1229م) ،واعمريمز اًم ّث٤مًم٨م قم٤معمٞم٤م سمٛمٕمرض اٟم ْتؾ اًمدّ وزم ًمٚمٕمٚمقم واهلٜمدؾم٦م ًمٕم٤مم
(1228م) ،اًمذي ُأىمٞمؿ ذم أُمريٙم٤م ٓظمؽماقمٝم٤م ًمٖم٦م ضمديدة ًمٚمٛمٙمٗمقوملم أومْمؾ ُمـ ـمري٘م٦م
سمرايؾ(.)2

ثاْٝاً :جٗٛد ايتُّٓ ١ٝاالجتُاع ١ٝيًُسأ ٠يف ايطّٓ ١ايٓبّ:١ٜٛ
اًمٕمٚمٛمل:
ٟ -2مامذج ًمٜمً٤مء اًمٕمٝمد اًمٜمٌّقي ذم اًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي
ّ
ؾم٤ممه٧م اعمرأة ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌّقي ذم اًم ّتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م ُمـ ظمالل اًمٕمٛمؾ اخلػمي
واًمتٓمققمل :سمًدّ طم٤مضم٦م اعمحت٤مضملم واسمـ اًمًٌٞمؾ واًمقاومديـ :وًمٚمتّدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أضب أُمثٚم٦م
ّ
ُمـ ٟمً٤مء اًمٕمٝمد اًمٜمٌّقي.
أ)

ذم جم٤مل اعمِم٤مريع اخلػم ّي٦م:
ضسم٧م اًمًٞمدة زيٜم٥م

زوضم٦م اًمٜمٌّل ط أروع إُمثٚم٦م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م اًمرائدة،

حيتذى سمف ذم ذًمؽ ،طمٞمٜمام يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ سمٞمده٤م َوشمَت َّمدَّ ق.
ويم٤مٟم٧م ٟمٛمقذضم ً٤م ُمث٤مًمٞم٤م ُ
َىم٤م ًَم ْ٧مَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ُـ
ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦م
حل٤م ًىم٤م ِيب َأ ْـم َق ًُمٙم َّ
ه ُقم ُٙم َّـ َ َ
قل اهللِ طَ « :أ ْ َ
َ٧م َشم ْٕم َٛم ُؾ
َ٥مَّ َِٕ ،هنَ٤م يمَ٤مٟم ْ
٤مو ًْم َـ َأ َّيت ُُٝم َّـ َأ ْـم َق ُل َيدً اَ ،ىم٤م ًَم ْ٧مَ :ومٙمَ٤مٟم ْ
َ٧م َأ ْـم َق ًَمٜمَ٤م َيدً ا َز ْيٜم ُ
َيدً اش َىم٤م ًَم ْ٧مَ :وم ُٙم َّـ َي َت َٓم َ
سمِ َٞم ِد َه٤م َوشم ََّمدَّ ُق"(.)1
اًمً٤مسمؼ ،شم٤مريخ 1229/1/5م.
( )2اعمرضمع ّ
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ زيٜم٥م

 ،طمدي٨م رىمؿ (،)2927/4( ،)1451

وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمزيم٤مة سم٤مب صدىم٦م اًمّمحٞمح اًمِمحٞمح ،طمدي٨م رىمؿ  )222 /1( 2412قمـ قم٤مئِم٦م
َ٧م َؾم ْق َد ُة َأ ْـم َق َهل ُ َّـ َيدً ا ."..طمٞم٨م ذيمر ؾمقدة
قهنَ٤مَ ،ومٙمَ٤مٟم ْ
سمٚمٗمظَ " :وم َ٠م َظم ُذوا َىم َّم ٌَ ً٦م َي ْذ َر ُقم َ

سمدٓ قمـ زيٜم٥م

ذم

اًمِمٓمر إول ،وأوٛمر آؾمؿ ذم اًمِمٓمر اًمث٤مين ُمـ احلدي٨م ،وهٜم٤مك ىمد حيّمؾ اؾمتِمٙم٤مل طمٞم٨م أن زيٜم٥م هل اًمتل يم٤مٟم٧م
أهع حلقىم٤م  ،واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمٌخ٤مري أورد هذه اًمرواي٦م إؿم٤مرة إمم اًمقهؿ اًمذي وىمع ومٞمف اًمذيـ ىم٤مًمقا سم٠من ؾمقدة
حلقىم٤م سم٤مًمٜمٌل ط ،و أراد سمٞم٤من أن ؾمقدة -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-يم٤مٟم٧م أـمقل يدا قمغم احل٘مٞم٘م٦م ،وزيٜم٥م

أهع

هل ُم٘مّمقد اًمٜمٌل ذم

اًمّمدىم٦م"ُ ،يٜمٔمر ًمالؾمتزادة :ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم(851هـ)،
( ،)188/3حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت( ،د .ط)2379 ،هـ.
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إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

اًمنموح احلديث ّٞم٦م إمم اعمٝمٜم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٛمٚمٝم٤م زيٜم٥م
وىمد أؿم٤مرت يمت٥م ّ

سمٞمده٤م ،وهل

ْ
واعمخرز(.)2
اًمدّ سم٤مهم٦م
ؿمؽ ّ
وٓ ّ
أن صدىم٦م زيٜم٥م

ظم٤مص :وهق أهنّ٤م يم٤مٟم٧م متتٝمـ ُمٝمٜم٦م ُُمٜمتِج٦م
يم٤مٟم٧م ذا ـم٤مسمع
ّ

ًمٚمّمدىم٦م ،وٓ ؿمؽ ّ
أن هذا يٕمدّ ٟمٛمقذضم٤م ُمث٤مًمٞم ً٤م ًمٚمتٜمٛم ّٞم٦م آضمتامقم ّٞم٦م.
وشمرصد إيرادات هذا اإلٟمت٤مج ّ
اًمًٌٞمؾ:
اعمًٙمـ واعم٠ميمؾ ٓسمـ ّ
ب) شم ْٞمًػم ْ
اًمّمدىم٦م أو
اًمّمح٤مسمٞم٤مت اجلٚمٞمالت ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م آضمتامقم ّٞم٦م قمغم ضم٤مٟم٥م ّ
مل شم٘متٍم ضمٝمقد ّ
ُمِم٤مريع اًمٕمٛمؾ اًمتل َر َصدْ ن ريٕمٝم٤م ًمٚمتّمدّ ق ،سمؾ ؿم٤مريمـ ذم شمٞمًػم اعمًٙمـ واعم٠ميمؾ ٓسمـ
اًمًٌٞمؾ.
ّ

وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ َوم٤مـمِ َٛم َ٦م سمِٜم َْ٧م َىم ْٞم ٍ
س
ِ
ذ ٍ
يؽ( )1ا ُْم َر َأ ٌة َهمٜمِ َّٞم ٌ٦مُِ ،م َـ ْإَٟم َّْم ِ
" َو ُأ ُّم َ ِ
ٞمٛم ُ٦م اًمٜمَّ َٗم َ٘م ِ٦م ِذم َؾمٌِ ِ
اًمْمٞم َٗم ُ
٤من"(.)3
ٞمؾ اهللَِ ،يٜم ِْز ُل َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ِّ
٤مرَ ،قمٔم َ

ويم٤مٟم٧م ُمـ اعمٝم٤مضمرات ْإُ َو ِل:

ًم٘مد ّ
ؾمخرت أم ذيؽ

صمروهت٤م ذم ؾمٌٞمؾ اخلدُم٦م آضمتامقم ّٞم٦م ـمٚمٌ ً٤م ًمٚمثقاب ،وضسم٧م

ُمث ً
ال ُحيتذى سمفً :مذًمؽ يم٤مٟم٧م ُم٠موى ًمٚمٛمحت٤مضملم ُمـ أهؾ سمٚمده٤م ،وُمـ اًمقارديـ قمٚمٞمٝم٤م.
اًمرقم٤مي٦م اًمّمح ّٞم٦م اعمجتٛمٕم ّٞم٦م:
ج) ِّ
دوره ّـ اًمٙمٌػم ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م آضمتامقم ّٞم٦م ذم
يم٤من ّ
ًمٚمّمح٤مسمٞم٤مت اجلٚمٞمالت ذم اًمٕمٝمد اًمٜم ٌّقي ْ
اًمرقم٤مي٦م اًمّمح ّٞم٦م أيْم٤م :طمٞم٨م شمٕمدّ رومٞمدة سمٜم٧م يمٕم٥م إؾمٚمٛم ّٞم٦م
ضم٤مٟم٥م ِّ

ّأو ّل ممرو٦م ذم

ومٚمام
قمام ُيٕمرف اًمٞمقم سم٤معمًتِمٗمك
اعمٞمداينّ ،
اإلؾمالم ،ويم٤من هل٤م ظمٞمٛم٦م عمداواة اجلرطمك يمّمقرة طم ّٞم٦م ّ
ّ

(ُ )2يٜمٔمر :ومتح اًمٌ٤مريٓ ،سمـ طمجر (.)187/3
( )1أم ذيؽ

ُ :همزَ َّي ُ٦م سمِ٤معمُْ ْٕم َج َٛمت ْ ِ
َلم ُُم َّمٖم ٌَّر َو ِىم َٞمؾ همُ زَ ْي َٚم ٌ٦م ،اظمتٚمػ ذم اؾمٛمٝم٤م وٟمًٌتٝم٤م يمثػم ًاُ ،يٜمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر

(.)354 /6
اجلً٤مؾم٦م ،طمدي٨م رىمؿ.)1162 /4( ،)1941( :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمٗمتـ وأذاط اًمً٤مقم٦م ،سم٤مب ىمّم٦م ّ
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ُأصٞم٥م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ  سمًٝمؿ ذم ُمٕمريم٦م اخلٜمدق ،ىم٤مل اًمٜمٌّل ط" :اضمٕمٚمقه ذم ظمٞمٛم٦م رومٞمدة
اًمتل ذم اعمًجد طمتك أ ُقمقده"(.)2
وشم٘مدير ًا ُمـ اًمٜمٌّل ط جلٝمقد اعمرأة ذم ُمِم٤مريمتٝم٤م ذم ُمداواة اجلرطمك وم٘مد ْأر َوخ هل٤م
سمًٝمؿ ِ ٍ
رضمؾ ُم٘م٤مشمؾ ،ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ اسمـ قمٌ٤مس  -ريض اهلل قمٜمف َ ":-و َىمدْ يم َ
َ٤من َي ْٖم ُزو ِهبِ َّـ،
ِ
ِ
ٞمٛم ِ٦مَ ،و َأ َُّم٤م سمِ ًَ ْٝم ٍؿ َوم َٚم ْؿ َي ْ ِ
ي ْب َهل ُ َّـ"(.)3
اجل ْر َطمكَ ،و ُ ْ
حي َذ ْي َـ(ُ )1م َـ ا ًْم َٖمٜم َ
َوم ُٞمدَ ِاوي َـ ْ َ
ومل شمٙمـ ُرومٞمدة إؾمٚمٛم ّٞم٦م

يمثػم ُمـ
وطمده٤م ذم ُمٞمدان اًم ّتٛمريض ،سمؾ ؿم٤مريمٝم٤م ذم ذًمؽ ٌ

اعمٓمٝمرة (.)4
اًمّمح٤مسمٞم٤مت اجلٚمٞمالت اًمتل ُذيمرت أؾمامؤهـ ذم يمت٥م اًمًٜمّ٦م اعمنموم٦م ،واًمًػمة اًمٜمٌّقي٦م ّ
ّ
ِ ()5
ىم٤مًم٧مَ " :وم ْ
عن ُأ َّم اًم َٕم َ
٤مؿم َتٙمَك ُقم ْث َام ُن(ِ )6قمٜمْدَ ٟمَ٤م َوم َٛم َّر ْو ُت ُف َطمتَّك شم ُُق ِّ َذمَ ،و َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُه ِذم
الء
َأ ْصم َقاسمِ ِف"(.)7
اًمٕمٚمٛمل ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقد ّي٦م
 -1واىمع اًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٞمدان
ّ
اخلػمي ُمٜمذ
ؾم٤ممه٧م اعمرأة اًمًٕمقد ّي٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمٕم ّٞم٦م ُمـ ظمالل اًمق ْىمػ ،واًمٕمٛمؾ
ّ
سمداي٦م شم٠مؾمٞمس اًمدوًم٦م اًمًٕمقد ّي٦م ،وُمـ اًمٜمّامذج اًمٌ٤مرزة ذم ذًمؽ:

( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد ،سم٤مب يمٞمػ أصٌح٧م (ص ،)385 :ىم٤مل َطمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق ُٟم َٕم ْٞم ٍؿ َىم َ٤ملَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م ا ْسم ُـ ا ًْمٖم ًَِ ِ
ٞمؾَ ،قم ْـ
قد سم ِـ ًَمٌِ ٍ
ِ
ِ
ٞمد سمف ،وىم٤مل إًمٌ٤مين( :صحٞمح) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م،
قمَ٤مص ِؿ ْسم ِـ قم َُٛم َرَ ،قم ْـ حمَ ُْٛم ْ
سمػموت ،ط2989 ،3م.
هلـ وٓ ُيًٝمؿ" ،ذح
وسمقب قمٚمٞمف اًمٜمّقوي ":سم٤مب اًمٜمًّ٤مء اًمٖم٤مزي٤مت ُيروخ ّ
حي َذ ْي َـ" :أي يٕمٓملم شمٚمؽ اًمٕمٓمٞم٦مّ ،
(َ )1و َىم ْق ًُم ُف " ُ ْ
اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ (.)292 /21
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب اًمٜمً٤مء اًمٖم٤مزي٤مت ،طمدي٨م رىمؿ .)2444/3(2821
(ُ )4يٜمٔمر :اًمتٛمريض ذم اإلؾمالم1225/2/16 https://www.marefa.org ،م.
٤مر ِ
ٍ
ِ
ِ
احل ِ
ِ ،ه َلَ :واًمِدَ ُة َظم ِ
ث ْسم ِـ
( )5أم اًمٕمالء إٟمّم٤مري٦م
اؾم َٛم َٝم٤م ُيمٜمْ َٞمت َُٝم٤مَ ،وه َل سمِٜم ُْ٧م ْ َ
اًمر ِاوي َقمٜم َْٝم٤م ،و ْ
٤مر َضم َ٦م ْسم ِـ زَ ْيد ْسم ِـ َصم٤مسمِ٧م َّ
َصم٤مسمِ ِ
٤مر َضم َ٦م ْإَٟم َّْم ِ
٧م ْسم ِـ َظم ِ
٤مر َّي ُ٦م ْ
اخلَزْ َر ِضم َّٞم ُ٦مُ ،يٜمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري :اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (.)156/7
( )6قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن .
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر ،سم٤مب ىمدوم اًمٜمٌل ط اعمديٜم٦م ،طمدي٨م رىمؿ .)67 /5( 3919
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إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

اًمنمقمٞم٦م قمغم ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ(،)2
وىمػ إُمػمة ٟمقرة سمٜم٧م ومٞمّمؾ سمـ شمريمل يمثػما ُمـ اًمٙمُت٥م ّ
اخلػمي ًمٚمٛم١مؾمً٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ أرىمك اعمِم٤مريم٤مت :يمقهن٤م دمٛمع سملم اًمتٜمٛم ّٞم٦م
ويٕمدّ اًمقىمػ
ّ
آضمتامقم ّٞم٦م واًمٕمٚمٛم ّٞم٦م.

-

وىمدّ ُم٧م إُمػمة ؾم٤مرة سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد دور ًا يمٌػما ذم شمٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمع:
ظم٤مص٦م هبذه إُه اعمٜمتج٦م ًمدقمٛمٝم٤م وزي٤مدة
اًمدّ قمؿ ًمأله اعمٜمتج٦م ،وأـمٚم٘م٧م ضم٤مئزة سم٤مؾمٛمٝم٤م ّ
ىمدرهت٤م ويمٗم٤مءهت٤م قمغم اإلٟمت٤مج ًمدومع اًمتٜمٛمٞم٦م(.)1

-

اعمتٓمققم٤مت سمٛمج٤مل اإلؾمٕم٤موم٤مت إوًم ّٞم٦م ،ذم شم٘مديؿ اخلدُم٤مت اًمٓمٌ ّٞم٦م ًمْمٞمقف سمٞم٧م
وشمًُ٤مهؿ
ّ
اًمًـ(.)3
اهلل احلرام ،إو٤موم٦م عمً٤مقمدة يمٌ٤مر
ّ
واجلدير سم٤مًمذيمر ّ
اًمًٕمقدي٤مت ذم جم٤مل اًمٕمٛمؾ اًمتّٓمققمل خلدُم٦م اعمجتٛمع،
أن ُمِم٤مريم٦م اًمٜمًّ٤مء ّ

َيدن سمامهلـ ٌّ
يمؾ طمً٥م ـم٤مىمتف وىمدرشمف،
مل شم٘متٍم قمغم اًمٜمًّ٤مء ذوات اًم ّثروة ومحً٥م ،سمؾ يم ّـ ُ
أؾمً٧م مجٕمٞم٦م ىمٓمرة اخلػم ّي٦م
وُمث٤مل قمغم ذًمؽ إؾمت٤مذة وم٤مـمٛم٦م ّ
اًمؽميمل ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م قمٜمٞمزة ،اًمتل ّ
ٟمً٤مئٞم٦م :هتدف إمم شمقومػم رزق دائؿ ًمتٕمٚمٞمؿ ُِمٝمـ ًمٌٜم٤مت إُه اعمحت٤مضم٦م ،وىم٤مُم٧م سم٘مًٛم٦م ُمٜمزهل٤م
ُم٘مرا ًمتٚمؽ اجلٛمٕم ّٞم٦م(.)4
ؿمٓمريـ ضمٕمٚم٧م اًمِمٓمر إيمؼم ُمٜمف ّ


(ُ )2يٜمٔمر :اعمرأة ذم ٟمجد ،ووٕمٝم٤م ودوره٤م ،دٓل احلريب (ص.)156 :
اًمً٤مسمؼ (ص.)156 :
(ُ )1يٜمٔمر :اعمرضمع ّ
(ُ )3يٜمٔمر :أي٤مدي اًمرمح٦م ختدم اعمٕمتٛمرات داظمؾ اعمًجد احلرام ،صحٞمٗم٦م قمٙم٤مظ اًمًٕمقدي٦م،
https://www.okaz.com.sa/article/933756.
(ُ )4يٜمٔمر :دقمقة ًمتٙمريؿ هذه اعمرأة اًمتل أؾمً٧م مجٕمٞم٦م ظمػمي٦م ٟمً٤مئٞم٦م سمٕمٜمٞمزة وضمٕمٚم٧م ٟمّمػ ُمٜمزهل٤م ُم٘مر ًا هل٤م ،صحٞمٗم٦م اجلزيرة
اًمًٕمقدي٦م. https://www.al-jazirah.com/2013/20131111/rj7.htm ،

368
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

صم٘م٤موم٦م اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م وصٚمتُٝم٤م سم٤مًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م ........

إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

املطًب ايجاْٞ
اجلٗٛد ايتُٓ ١ٜٛاالقتصاد ١ٜيًُسأ ٠يف ايطٓ ١ايٓبٚٚ ١ٜٛاقعُٗا يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ّٜ
أهؿ اعمتٓمٚمٌ٤مت اعم٤مدي٦م ًمٕمامرة إرض وإطمٞم٤مئٝم٤م :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐ
شمٕمدّ اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مد ّي٦م ُمـ ّ

ﱡﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢﱣﱠ[اعمٚمؽ:
.]25
أً ٚال :ايدّٚز ايتُٓ ٟٛاالقتصاد ٟيًُسأ ٠يف ايعٗد ايٓب:ّٟٛ
يم٤من ًمٚمٛمرأة ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌّقي ضمٝمقده٤م وُمِم٤مريمتٝم٤م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ذم ضمقاٟم٥م
ُمتٕمددة :يم٤مٕقمامل اًمٞمدوي٦م ،واخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م :واًمتج٤مرة وهمػمه٤م ُمـ اًمٜمِّم٤مـم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ،ومٛمـ
ذًمؽ:
-

اًمّمح٤مسمٞمّ٤مت اجلٚمٞمالت ذم إقمامل اعمٝمٜم ّٞم٦م:
ُمِم٤مريم٦م ّ
شمٕمدّ ُمِم٤مريم٦م اًمًٞمدة زيٜم٥م

اًمٜمٌقي قمغم ُمِم٤مريم٦م اعمرأة اإلٟمت٤مضمٞم٦م
أسمرز ُمث٤مل ذم اًمٕمٝمد
ّ

ذم جم٤مل اعمٝمـ ،سمؾ شمٕمدّ ٟمٛمقذضم٤م ُمث٤مًمٞم٤م يمام أووحٜم٤م ذم اعمٌح٨م اًمً٤مسمؼ(.)2
وُمـ إُمثٚم٦م إظمرى قمغم ُمِم٤مريم٦م اًمٜمًّ٤مء ذم اًمٕمٝمد اًمٜم ٌّقي ذم إقمامل اعمٝمٜم ّٞم٦مُ ،مِم٤مريم٦م
ِ
()1
هلل ْسم ِـ ُقم ْت ٌَ َ٦مَ ،قم ْـ َر ِائ َٓم َ٦م ا ُْم َر َأ ِة َقم ٌْ ِد
هلل ْسم ِـ َقم ٌْ ِد ا ِ
َقم ْـ ُقم ٌَ ْٞم ِد ا ِ
رائٓم٦م اُمرأة قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد
اهللِ سم ِـ ُمًٕم ٍ
َ٧م ُشمٜم ِْٗم ُؼ َقم َٚم ْٞم ِف َو َقم َغم َو ًَم ِد ِه ُِم ْـ
َ٤مع ا ًْم َٞم ِد -ىم َ٤ملَ ":ومٙمَ٤مٟم ْ
قدَ ،و ُأ ِّم َو ًَم ِد ِه -و َيمَ٤مٟم ْ
َ٧م ا ُْم َر َأ ًة َصٜم َ
ْ َ ْ ُ
َصٜمْ َٕمتِ َٝم٤م"(.)3
(ُ )2يٜمٔمر :طمدي٨م" :شمٕمٛمؾ سمٞمده٤م وشمّمدق"( ،ص.)27:
( )1رائٓم٦م

 ،وىمٞمؾ زيٜم٥م ورائٓم٦م ًم٘م٥م هل٤م ،وي٘م٤مل :ريٓم٦م سمٜم٧م قمٌد اهلل اًمث٘مٗمٞم٦م اُمرأة قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقدُ ،يٜمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م

اًمّمح٤مسم٦مٓ ،سمـ إصمػم اجلزري :أسمق احلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙمرم(ت632هـ) ،)211 /7( ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد
ذم ُمٕمروم٦م ّ
ُمٕمقض ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط2994 ،2م.
( )3صحٞمح ًمٖمػمه :أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده قمـ اسمـ اؾمح٤مق ،طمدي٨م رىمؿ  ،)494 /15( 26286قمـ اسمـ إؾمح٤مق سمف ،ىم٤مل
إرٟم٤مؤوط" :طمدي٨م صحٞمح ،وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ ،اسمـ إؾمح٤مق ،ىمد سح سم٤مًمتحدي٨م هٜم٤م وم٤مٟمتٗم٧م ؿمٌٝم٦م شمدًمٞمًف ،وهق
صدوق ،وىمد شمقسمع ،وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم" ،طم٤مؿمٞم٦م اًمتح٘مٞمؼ ( ،)494/15وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد:
" َوومِ ِٞمف ا ْسم ُـ إِ ْؾم َح َ
٤مقَ ،و ُه َق ُُمدَ ًِّم ٌسَ ،و ًَمٙمِٜمَّ ُف صمِ َ٘م ٌ٦مَ ،و َىمدْ شمُقسمِ َع" ،جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائدً ،مٚمٝمٞمثٛمل :أسمق احلًـ ٟمقر
اًمديـ(ت827هـ) ،)228/3( ،حت٘مٞمؼ :طمً٤مم اًمديـ اًم٘مددُ ،مٙمتٌ٦م اًم٘مدد ،اًم٘م٤مهرة2994 ،م-.وأظمرج اًمٓمؼماين ذم
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إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

ضب ُمـ اعمً٤ممه٦م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م إٌهي٦مً ،متٙمقن قمٜمٍما وم ّٕم٤مًٓ ذم قمامرة
وهذا
ٌ
إرض وؾمدّ احل٤مضم٦م ًمتٜم٤مل سمذًمؽ إضمر اًمٕمٔمٞمؿ.
-

ُمِم٤مريم٦م اعمرأة ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌّقي ذم أقمامل اًمتّج٤مرة:
وطمؼ
ؿم٤مريم٧م اعمرأة ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌّقي ذم اًمتّج٤مرة :وم٘مد يمٗمؾ هل٤م اإلؾمالم طمؼ اعمٚمٙم ّٞم٦م
ّ

اعمنموم٦م ٟمٛمقذضم٤م ُُمنمىم ً٤م ذم ذًمؽ اجل٤مٟم٥م ،وهق دم٤مرة
اًمتٍّمف سم٠مُمقاهل٤م ،وذيمرت ٟمّمقص اًمًٜمّ٦م ّ
اًمًٞمدة ظمدَي٦م

ويمٞمػ ّأهن٤م يم٤مٟم٧م شمُقذم إضمػم طم ّ٘مف ،وشمُٙمرُمف.

ث َقمٜمْٝم٤مُ" :م٤م ر َأي ُ٧م ُِمـ ص ِ
٤مطم ٌَ ِ٦م َأ ِضم ٍػم
ْ َ
َ َ ْ
حيدِّ ُ َ
اًمٜمٌل ط َو ُه َق ُ َ
اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمـ ّ
ضم٤مء ذم يمت٥م ّ
َظمػما ُِمـ َظم ِدَي َ٦مُ ،م٤م ُيمٜمَّ٤م ٟمَر ِضمع َأٟمَ٤م وص ِ
٤مطمٌِل إِ َّٓ َو َضمدْ ٟمَ٤م ِقمٜمْدَ َه٤م ُ ْحت َٗم ً٦م ُِم ْـ َـم َٕم٤م ٍم ُختٌِْ ْئ ُف ًَمٜمَ٤م"(.)2
ْ ُ َ َ
ًْ ْ
َ َ
= اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم قمدة ُمت٤مسمٕم٤مت ٓسمـ إؾمح٤مقُ :مـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويس قمـ أسمٞمف قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ قمروة سمف،
طمدي٨م رىمؿ ( ،)163 /14( )667وُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م اًم٘مٕمٜمٌل قمـ أسمٞمف قمـ هِم٤مم قمـ قمروة سمف ،طمدي٨م رىمؿ
( ،)164 /14( )668وُمـ ـمريؼ أمحد سمـ ص٤مًمح قمـ اسمـ وه٥م قمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ قمروة سمف،
طمدي٨م رىمؿ  ،)164 /14( -669-وُمـ ـمريؼ طمج٤مج سمـ اعمٜمٝم٤مل صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف سمف،
طمدي٨م رىمؿ (ُ )164 /14( )672يٜمٔمر :اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمً ،مٚم ّٓمؼماين :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد(ت362هـ) ،حت٘مٞمؼ :محدي
اًمًٚمٗملُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة (د.ت)( ،د .ط) ،وأظمرضمف اهلٞمثٛملٟ :مقر اًمديـ قمكم(827هـ) ،ذم ُمقارد
سمـ قمٌد اعمجٞمد ّ
اًمٔمٛمآن إمم زوائد اسمـ طمٌ٤منُ ،مـ ـمريؼ طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك قمـ اسمـ وه٥م قمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث أن هِم٤مم سمـ قمروة طمدصمف قمـ
أسمٞمف ،سمف ،طمدي٨م رىمؿ (( ،)832ص ،)121 :حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًمرزاق محزة ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م( ،د.ت)( ،د .ط) ،ىمٚم٧م:
احلدي٨م ومٞمف اسمـ إؾمح٤مق صدوق ُمدًمس ،إٓ أٟمّف اٟمتٗم٧م ؿمٌٝم٦م شمدًمٞمًف سم٤معمت٤مسمٕم٦م ،وضم٤مء احلدي٨م ُمـ ـمرق أظمرى أىمقى ُمٜمف،
وم٤مرشم٘مك احلدي٨م ًمٚمّمح٦م.
( )2احلدي٨م ُُمرؾمال ُمـ أطم٤مدي٨م اعمٖم٤مزي :أظمرضمف :قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين :أسمق سمٙمر(ت122هـ) ،ذم ُمّمٜمٗمف قمـ ُمٕمٛمر قمـ
اًمزهري ( ،)312/5حت٘مٞمؼ :طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ،اهلٜمد ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت ،وأظمرج اًمدوٓيب :أسمق سمنم حمٛمد
(ت 322هـ) ذم يمت٤مب اًمذري٦م اًمٓم٤مهرة اًمٜمٌقي٦م ُمت٤مسمٕم٦م ًمف ُمـ ـمريؼ يقٟمس سمـ يزيد قمـ اًمزهري سمف (ص ،)18 :حت٘مٞمؼ :ؾمٕمد
اعمٌ٤مرك احلًـ ،اًمدّ ار اًم ًّٚمٗمٞم٦م ،اًمٙمقي٧م( ،د .ط)( ،د.ت) ،ىمٚم٧م :احلدي٨م ُمرؾمأل ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ اًمٜمٌّل ط  ،وُمع
أٟمّف اظمتُٚمػ ذم ُمراؾمٞمؾ اًمزهري وإيمثر قمغم شمْمٕمٞمٗمٝم٤مُ ،يٜمٔمر :ضم٤مُمع اًمتّحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾً ،مٚمٕمالئل اًمدُمِم٘مل،
صالح اًمديـ ،أسمق ؾمٕمٞمد ،ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي(ت762هـ)( ،ص ،)89 :حت٘مٞمؼ :محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،قم٤ممل اًمٙمت٥م،
سمػموت ،ط2986 ،1م .إٓ ّ
أن اًمٕمٚمامء يم٤مٟمقا يٕمجٌقن ُمـ قمٚمٛمف ذم اعمٖم٤مزي ،ي٘مقل اسمـ أيب طم٤مشمؿ" :ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ اسمـ
ومٚمام ىم٤مم ىمٛم٧م وم٠مظمذت سمٕمٜم٤من داسمتف وم٤مؾمتٗمٝمٛم ُتف ىم٤مل
ُمٝمدى ي٘مقل ،ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ي٘مقل :طمدث اًمزّ هري يقُم٤م ًطمديث٤م ّ
رددت قمغم قم٤ممل ّ
ىمط ،ىم٤مل :ومجٕمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدى يٕمج٥م ومذيؽ اًم ِّٓمقال؟ ومتٚمؽ
اؾمتٗمٝمٛم٧م قم٤معم ً٤م ،وٓ
شمًتٗمٝمٛمٜمكُ ،م٤م
ُ
ُ
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إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

أقمامل اًمزراقم٦م:

ويمذًمؽ ؿم٤مريم٧م ٟمً٤مء اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي ذم أقمامل اًمزراقم٦م يم٘مٓم٤مع اىمتّم٤مدي شمٜمٛمقي ه٤م ّم،
ومٕمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  ىم٤ملُ ":ـم ِّٚم َ٘م ْ٧م َظم٤م ًَمتِلَ ،وم َ٠م َرا َد ْت َأ ْن َدمُدَّ ٟم ْ
َخ َٚم َٝم٤م(َ ،)2وم َز َضم َر َه٤م َر ُضم ٌؾ َأ ْن
َخ َٚم ِؽَ ،وم٢مِٟم ِ
َختْرجَ ،وم َ٠مشم ِ
َ٧م اًمٜمٌَِّ َّلط َوم َ٘م َ٤ملَ « :سم َغم َوم ُجدِّ ي ٟم ْ
َّؽ َقم ًَك َأ ْن شم ََّمدَّ ِىملَ ،أ ْو َشم ْٗم َٕم ِكم َُم ْٕم ُرو ًوم٤مش(.)1
ُ َ
أن خترج ًمت٘مٓمع متر ٟمخٚمٝم٤م ،وٟمدهب٤م ًمٚمخروج

مل يٛمٜمع اًمٜمٌّل ط ظم٤مًم٦م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

عمراقم٤مة زرقمٝم٤م سمٕمد أن زضمره٤م أطمد اًم٘مقم ،حم ّٗمزا هل٤م عم٤م ىمد يٜمت٩م قمـ هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ ُمّمدر رزق
عمً٤مٟمدة أههت٤م وجمتٛمٕمٝم٤م(.)3
ثاْٝاًٚ :اقع ايّدٚز ايتُٓ ٟٛيًُسأ ٠يف املٝدإ االقتصاد ٟيف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد:١ّٜ
شمُِمػم اًمدّ راؾم٤مت إمم ّ
ظم٤مص٦م ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ :إذ
اًمًٕمقدي٦م ؿمٝمد ٟمٛمقا يمٌػم ًا ّ
أن قمٛمؾ اعمرأة ّ
اًمًٕمقدي٤مت ّ
اًمرؾمٛمٞم٦م ّ
اًمالئل ي ْٕمٛمٚمـ ذم جم٤مل اًمتّٕمٚمٞمؿ شمّمؾ إمم
أن ٟمًٌ٦م ّ
ضم٤مء ذم اإلطمّم٤مءات ّ
( ،)%84وشمتقزع سم٤مىمل اًمٜمًٌ٦م قمغم سم٤مىمل اعمج٤مٓت( ،)4وهل٤م ُمِم٤مريم٦م ىمقي٦م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ذم
مجٞمع ىمٓم٤مقم٤مهت٤م ُمٜمذ سمداي٦م شم٠مؾمٞمس اًمدوًم٦م( ،)5وووم٘م٤م إلطمّم٤مءات رؾمٛم ّٞم٦م ،ضم٤مء ومٞمٝم٤م أن ٟمًٌ٦م
ُمِم٤مريم٦م اعمرأة اًمًٕمقد ّي٦م ارشمٗمٕم٧م ًمٞمتج٤موز قمدد ص٤مطمٌ٤مت إقمامل اًمًٕمقدي٤مت صمالصملم أًمػ

=اعمٖم٤مزى؟" ،اجلرح واًمتّٕمديؾٓ :سمـ أيب طم٤مشمؿ ( ،)71/8ىمٚم٧م :وهذا احلدي٨م ُمـ أطم٤مدي٨م اعمٖم٤مزي :وىمد ٟم٘مؾ اسمـ طمجر
اًمّمالحٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ
اًمٕمً٘مالين ،ضمقاز اًمتًّ٤مهؾ ذم اعمٖم٤مزيُ ،يٜمٔمر :اًمٜمّٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ ّ
اعمدظمكم ،قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اعمديٜم٦م
قمكم(ت851هـ) ،)231/2(،حت٘مٞمؼ :رسمٞمع سمـ ه٤مدي قمٛمػم
ّ
اعمٜمقرة ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،ط2984 ،2م.
( )2شم٘مٓمع متر اًمٜمخٚم٦مُ ،يٜمٔمرُ :مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمحً ،مٚمٝمروي (.)1282/5
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب ضمق ِاز ُظمروجِ اعمُْٕمتَدَّ ِة ا ًْمٌ٤مئِ ِـ ،واعمُْتَق َّرم قمَ ٜمْٝم٤م زَ وضمٝم٤م ِذم اًمٜمَّٝم ِ ِ
٤مضمتِ َٝم٤م،
حل َ
َ
َ ْ ُ َ
َ َ
َ
ْ
َ ُ َ َ
٤مر َ
ُ
طمدي٨م رىمؿ (.)2212 /1( ،)2483
(ُ )3يٜمٔمرُ :مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمحً ،مٚمٝمروي (.)1282/5
(ُ )4يٜمٔمر( :رؤى قم٤معمٞم٦م) ُم٘م٤مًم٦م اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ذم ؾمقق اًمٕمٛمؾ( ،هدى سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ اجلريز) (ص ،)85:جمٛمققم٦م
أسمح٤مث ،دار همٞمٜم٤مء ،ط1228 ،2م.
(ُ )5يٜمٔمر :اعمرأة ذم ٟمحد ووٕمٝم٤م ودوره٤م دٓل احلريب(ص.)161-155
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إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

صم٘م٤موم٦م اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م وصٚمتُٝم٤م سم٤مًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م ........

ؾمٞمدة ،وسمٚمغ طمجؿ آؾمتثامرات اًمٕم٘م٤مري٦م اصمٜملم وصمامٟملم ُمٚمٞم٤مر دوٓر ،هذا همػم اعمنموقم٤مت
اًمّمٖمػمة واعمتقؾمٓم٦م(.)2

املطًب ايجّايح
اجلٗٛد ايتُٓ ١ّٜٛايطٝاضٚ ١ٝاإلداز ١ٜيًُسأ ٠يف ايطّٓ ١ايّٓبٚٚ ،١ٜٛاقعٗا يف املًُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛد١ّٜ
أً ٚال :دٚز املسأ ٠يف ايتُٓ ١ٝايطٝاضٚ ١ّٝاإلداز ١ٜيف ايعٗد ايٓب:ّٟٛ
اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ
ؿم٤مريم٧م اعمرأة ذم اًمٕمٝمد
اًمٜمٌقي ذم اًمتٜمٛم ّٞم٦م اًمًٞم٤مؾم ّٞم٦م :وم٘مد ُمٙمّٜمتٝم٤م ّ
ّ
ختص اًمٕم٤م ُّم٦م وىمْم٤مي٤مهؿ ،وُمـ ظمالل إضم٤مزة شمٍموم٤مهت٤م اًمًٞم٤مؾم ّٞم٦م
ّ
طمؼ إسمداء اًمرأي ذم إُمقر اًمتل ّ
ًمٚمجرطمك.
وطمؼ اعمٌ٤ميٕم٦م ،ويمذًمؽ ُمِم٤مريمتٝم٤م ذم اجلٝم٤مد ُضمٜمدي٦م وممُرو٦م
ذم اإلضم٤مرة ّ
ْ
-

اًمًٞم٤مد (إسمداء اًمرأي ،واًمٌٞمٕم٦م):
دور اعمرأة ذم صٜمع اًم٘مرار
ّ
اًمًٞم٤مد ُمـ ظمالل شم٘مديؿ رأهي٤م وُمِمقرهت٤م ذم اًم٘مرارات
ؿم٤مريم٧م اعمرأة ذم صٜمع اًم٘مرار
ّ

حلديٌٞم٦م :طمٞم٨م أظمذ اًمٜمٌل ط سمٛمِمقرة أم ؾمٚمٛم٦م
اًمٕم٤م ُّم٦م يمام طمّمؾ ذم طم٤مدصم٦م صٚمح ا ُ

وذًمؽ

طملم ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يتح ّٚمٚمقا ُمـ إطمراُمٝمؿ :ومٙم٤من إُمر قمٚمٞمٝمؿ ؿمديدا إلص٤مسمتٝمؿ ّ
سم٤مًمذهقل ذم
ـم٤مًمٌ ً٤م ُمٜمٝم٤م اعمِمقرة:

جلٚمؾ ،دظمؾ اًمٜمٌّل ط إمم زوضمتف أم ؾمٚمٛم٦م
هذا اعمقىمػ ا ّ
قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م َ " :وم َٚم َّام َمل ْ َي ُ٘م ْؿ ُِمٜم ُْٝم ْؿ َأ َطمدٌ َد َظم َؾ َقم َغم ُأ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦مَ ،وم َذيم ََر َهلَ٤م َُم٤م ًَم ِ٘م َل ُِم َـ
ِ
اًمٜم ِ
٥م َذًم ِ َؽْ ،
اظم ُر ْج ُصم َّؿ َٓ ُشم َٙم ِّٚم ْؿ َأ َطمدً ا ُِمٜم ُْٝم ْؿ يمَٚمِ َٛم ً٦مَ ،طمتَّك
َّ٤مسَ ،وم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ُأ ُّم َؾم َٚم َٛم َ٦مَ :ي٤م ٟمٌَِ َّل اهللََِّ ،أ ُحت ُّ
َشمٜم َْح َر ُسمدْ ٟم ََؽَ ،وشمَدْ ُقم َق َطم٤مًم ِ َ٘م َؽ َوم َٞم ْحٚمِ َ٘م َؽَ ،وم َخ َر َج َوم َٚم ْؿ ُي َٙم ِّٚم ْؿ َأ َطمدً ا ُِمٜم ُْٝم ْؿ َطمتَّك َوم َٕم َؾ َذًم ِ َؽ ٟم ََح َر ُسمدْ َٟم ُف،
ِ
ِ
حيٚمِ ُؼ َسم ْٕم ًْم٤م"(.)1
َو َد َقم٤م َطم٤مًم َ٘م ُف َوم َح َٚم َ٘م ُفَ ،وم َٚم َّام َر َأ ْوا َذًم َؽ َىم٤م ُُمقاَ ،ومٜم ََح ُروا َو َضم َٕم َؾ َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َ ْ

(ُ )2م٘م٤مل سمٕمٜمقان :اعمٛمٚمٙم٦م ُمًتٛمرون ذم دقمؿ ىمْم٤مي٤م اعمرأة.https://www.alwatan.com.sa/article/355904 ،
()1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب اًمنموط ذم اجلٝم٤مد ،طمدي٨م رىمؿ .)296 /3( 1732
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إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

ُمٝمٛم٦م ُمٜمٝم٤مّ :
أن دور اعمرأة ذم
وم٠مظمذ اًمٜمٌّل ط سمٛمِمقرة اُمرأشمفً :مٞمٕم ّٚمؿ إ ُّم٦م دروؾم ً٤م ّ
اعمجتٛمٕم٤مت ٓ ّ
ي٘مؾ قمـ ذيٙمٝم٤م ذم مجٞمع اعمج٤مٓت :ومٔمٝمر رأهي٤م احلٙمٞمؿ ذم إدارة إزُم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م
ُمـ ظمالل اًمرأي اًمذي أ ْسمدشمف.
وُم٤مرؾم٧م اعمرأة ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌّقي طم ّ٘مٝم٤م اًم ّٓمٌٞمٕمل سم٤مظمتٞم٤مر ُمـ شمراه ُمٜم٤مؾمٌ ً٤م ًم٘مٞم٤مدهت٤م اًمدّ يٜمٞم٦م
واعمجتٛمٕمٞم٦م ،وم٠مظمذ قمٚمٞمٝم ّـ اًمٌٞمٕم٦م ذم يمثػم ُمـ اعمقاىمػ ،وُمـ ذًمؽ ذم ومتح ُمٙم٦م:
اًمر َضم َ٤مل سمِ َٞم ِد ِهُ ،صم َّؿ َأ ْىم ٌَ َؾ َي ُِم ُّ٘م ُٝم ْؿ،
قمـ اسمـ قمٌ٤مس
ىم٤ملَ " :وم َٙم َ٠م ِّين َأ ْٟم ُٔم ُر إِ ًَم ْٞم ِف ِطم َ
لم ُ َ
َي ِّٚم ُس ِّ
َطمتَّك َأشمَك اًمٜم ًَِّ٤م َء َُم َع سمِال ٍَلَ ،وم َ٘م٤مل:ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱨﱠ[اعمٛمتحٜم٦م]21 :

لم َوم َر َغَ « :أ ْٟمت َُّـ َقم َغم َذًم ِ َؽ؟)» (2وؿم٤مريم٧م ذم اجلٜمد ّي٦م حلامي٦م
َطمتَّك َوم َر َغ ُِم َـ أ َي ِ٦م ُيم ِّٚم َٝم٤مُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل ِطم َ
اًمٚمقايت
اًمّمح٤مسمٞم٤مت ّ
اًمدّ يـ وإوـم٤من ،وىمد طمٗمٚم٧م ٟمّمقص اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م سمذيمر ٟمامذج يمثػمة ُمـ ّ
سمذ ًْمـ إٟمٗمس وإرواح ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،يم٤مًمرسمٞم ِع سمِٜم ِ
اًمتل ؿم٤مريم٧م ُمع اًمٜمٌّل ط ذم
ْ٧م ُُم َٕم ِّق ٍذ
ُّ َ ِّ
اًمً٘م٤مي٦م واعمداواة ًمٚمجرطمك ،سم٤مًمتّٕم٤مون ُمع أظمقاهت٤م ذم ؾم٤مطم٦م اجلٝم٤مد ،وم َ٘م٤م ًَم ْ٧مُ " :يمٜمَّ٤م
همزواشمف
سمٛمٝمٛم٦م ّ
ّ
َٟم ْٖم ُزو َُم َع اًمٜمٌَِّ ِّل ط َومٜم ًَْ ِ٘مل اًم َ٘م ْق َمَ ،وٟم ْ
َخدُ ُُم ُٝم ْؿَ ،وٟم َُر ُّد اجلَ ْر َطمك َواًم َ٘مت َْغم إِ َمم اعمَ ِديٜم َِ٦م"(.)1
وؿم٤مريم٧م ذم ىمٌقل اًمٚمجقء وإُم٤من :يم٢مضم٤مرة أم ه٤مٟم

اسمٜم٦م قمؿ اًمٜم ٌّل ط ٓسمـ ُهٌػمة،

وإضم٤مزة اًمٜمٌّل إضم٤مرهت٤م ،شم٘مقلَ " :ذ َه ٌْ ُ٧م إِ َمم رؾم ِ
قل اهللَِّ ط َقم٤م َم اًم َٗمت ِْحَ .....وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ،
َ ُ
َز َقم َؿ ا ْسم ُـ ُأ ُِّمل َقم ِ ٌّكم َأ َّٟم ُف َىم٤مشمِ ٌؾ َر ُضم ًال َىمدْ َأ َضم ْر ُشم ُف ُومال َُن ْسم ُـ ُه ٌَ ْ َػم َة(َ ،)3وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
هلل طَ « :ىمدْ َأ َضم ْرٟمَ٤م
قل ا َِّ
ُمـ َأضمر ِ
ت َي٤م ُأ َّم َه٤مٟمِ ٍ ش(.)4
َ ْ َْ

( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب (إذا ضم٤مءك اعم١مُمٜم٤مت يٌ٤ميٕمٜمؽ) ،طمدي٨م رىمؿ .)252/6(4895
واًمًػم ،سم٤مب ُمداواة اًمٜمًّ٤مء ذم اجلرطمك ذم اًمٖمزو ،طمدي٨م رىمؿ /4( 1881
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٝم٤مد ّ
.)34
( )3اسمـ ُهٌػمة ُهق سمـ أيب وه٥م اعمَ ْخزُ ِ
وُمل ،اظمتُٚمػ ذم شمٕمٞمٞمٜمف ،وىمٞمؾ :زوج أم َه٤مٟمِ  ،وذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر آظمتالف ومٞمف:
ََْ َ
ُيٜمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر (.)195 /2
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلزي٦م ،سم٤مب أُم٤من اًمٜمًّ٤مء وضمقارهـ ،طمدي٨م رىمؿ  ،)222/4( 3272وُمًٚمؿ ذم
صحٞمحف ،يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب صالة اًمْمحك ،طمدي٨م رىمؿ .)498/2( 336
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ّ
ؼم
ويًتدل اسمـ قمٌد اًم ّ

إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

ُمـ هذا اًمٜمّص قمغم ضمقاز أُم٤من اعمرأةّ ،
طمرم ىمتٚمف
وأن ُمـ أ َُّمٜمَتْف ُ

ِ
اًمرضمؾ ذم ذًمؽّ ،
وأن ذًمؽ هق ُمذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء(.)2
ُ
وطم٘مـ د ُُمف ٓ ،ومرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم ّ
ثاْٝاًٚ :اقع ايدّٚز ايتُّٓ ٟٛيًُسأ ٠يف املٝدإ ايطٝاض ّٞيف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد: ١ّٜ

دور ٓ يًتٝم٤من سمف ذم واىمع ُمِم٤مريمتٝم٤م اًمتٜمٛمقي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُمـ ظمالل
اًمًٕمقدي٦م ٌ
ًمٚمٛمرأة ّ
اًمًٞم٤مد وإسمداء اًمرأي واعمِمقرة:
إذايمٝم٤م ذم اظمتٞم٤مر اًم٘م٤مئد سم٤مًمٌٞمٕم٦م وُمِم٤مريمتٝم٤م ذم صٜمع اًم٘مرار
ّ
واًمٜمّامذج ذم ذًمؽ يمثػمة:
ومٗمل جم٤مل اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾم ّٞم٦م ذم آٟمتخ٤مب واًمتّّمقي٧م ،وم٘مد أصدر اعمٚمؽ قمٌد اهلل

ذم

سم٤مًمًامح ًمٚمٜمًّ٤مء سم٤مًمتّّمقي٧م ذم آٟمتخ٤مسم٤مت اعمحٚم ّٞم٦م ًمٚمٕم٤مم 1225م(.)1
قم٤مم 1222م ىمرار ًا ي٘ميض ّ
سمؾ ؿم٤مريم٧م اعمرأة اًمًٕمقد ّي٦م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم ّٞم٦م ذم صٜمع اًم٘مرار ُمـ ظمالل ُمِم٤مريمتٝم٤م
اًمِمخّم ّٞم٦م ذم ؿمٖمؾ اعمٜم٤مص٥م اإلدار ّي٦م قمغم صٕمٞمد اًمدّ وًم٦م :ومِمٖمٚم٧م إُمػمة ريام سمٜم٧م سمٜمدر سمـ
اًمًٗم٤مرة ًمدى اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م سمرشمٌ٦م وزير( ،)3وىمد يم٤مٟم٧م
ؾمٚمٓم٤من آل ؾمٕمقد ُمٜمّم٥م ّ
اعمتخّمّم٦م سم٤مًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾم ّٞم٦م واًمٕمالىم٤مت اًمدّ وًمٞم٦م ّأول اُمرأة ؾمٕمقدي٦م شمرأس
اًمدّ يمتقرة صمري٤م قمٌٞمد
ِّ
ُمٜمٔمٛم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمألُمؿ اعمتحدة(.)4


(ُ )2يٜمٔمر :آؾمتذيم٤مرٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل :يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل (ت463هـ) ( ،)161 /1حت٘مٞمؼ :ؾم٤ممل قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط1222 ،2م.
( )1اعمرأة اًمًٕمقدي٦م شمًػم سمٓمٛمقح ومتٙملم ،ظمٚمقد اًمدظمٞمؾ.https://www.spa.gov.sa/1917425 ،
(ُ )3يٜمٔمر :صدور صمالصم٦م أواُمر ُمٚمٙمٞم٦م( ،رىمؿ أ ،)117/سمت٤مريخ (2442 /6 /28هـ)،
https://www.spa.gov.sa/1889379.

(ُ )4يٜمٔمر :سمرؤي٦م ُمٚمؽُ ،مٞمًقن اًمٗم٤ميز (ص.)27:
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املبخح ايجاْٞ
َكَّٛات ٚأخالقٝات ايدّٚز ايتُٓ ٟٛيًُسأ ٠يف ايطّٓ ١ايٓب،١ٜٛ
ٚٚاقع٘ يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ّٜ
املطًب األ :ٍٚايدّٚز ايتُّٓ ٟٛيًُسأ ٠يف ايطّٓ ١ايّٓبٚٚ ،١ٜٛاقع٘ يف املًُه ١ايعسب ١ّٝايطّعٛد ١ٜبني
املكَّٛات ٚاملعّٛقات:
ُم٘مقُم٤مت اًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي اًمتل دم ّٚم٧م ذم اًمٜمّّمقص اًمٜمٌّقي٦م دقمؿ وٓة إُمر،
ُمـ أسمرز ّ
وشمقومػم اًمٌٞمئ٦م أُمٜم٦م ،وىمد ؾم٤مرت اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسم ّٞم٦م اًمًٕمقدي٦م قمغم ُظمٓمك اهلدي اًمٜمٌّقي ذم شمقومػم
اعمٕمقىم٤مت ،يتّْمح هذا ومٞمام ي٠ميت:
اعم٘مقُم٤مت ،وإزاًم٦م ّ
هذه ّ
أّٚالَ :كَّٛات ايدّٚز ايتُّٓ ٟٛيًُسأ ٠يف ايطّٓ ١ايّٓب:١ٜٛ
-

ّ
إول :اًمتّٛمٙملم واًمتّحٗمٞمز):
(اعم٘مقم
ّ
شمٌلم
ُمٙمّـ اإلؾمالم اعمرأة :وم٠مقمٓم٤مه٤م ّ
طمؼ اًمتّٛمٚمؽ واًمتٍّمف ذم إدارة ؿم١موهن٤م وأقمامهل٤م ،وىمد ّ

اًمً٤مسمؼّ ،
وم٢من اًمٜمّّمقص شمُِمػم إمم حت ّٗمٞمز اًمٜمٌّل
شمؿ قمروٝم٤م ذم اعمٌح٨م ّ
ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمٜمّامذج اًمتل ّ
در هل٤م دظمال شمًُ٤مٟمد سمف زوضمٝم٤م وأهٚمٝم٤م
ط وشمِمجٞمٕمف ًمٚمٛمرأة ذم أداء اًمٕمٛمؾ اعمنموع اًمذي ُي ّ
ِ
اًمّمدَ َىم ِ٦م"( ،)2وىم٤مل
وجمتٛمٕمٝم٤م :وم٘م٤مل ًمزيٜم٥م اُمرأة قمٌد اهلل
َٟ « :م َٕم ْؿَ ،أ ْضم ُر اًم َ٘م َرا َسم٦م َو َأ ْضم ُر َّ
َ « :سم َغم َوم ُجدِّ ي ٟم ْ
َخ َٚم ِؽ،
قًمٙمـ يدا"( .)1وىم٤مل خل٤مًم٦م ضم٤مسمر
ًمزوضم٤مشمف" :أه ُقمٙمـ حل٤مىم ً٤م يب أ ْـم
ّ
َوم٢مِٟم ِ
لم
َّؽ َقم ًَك َأ ْن شم ََّمدَّ ِىملَ ،أ ْو َشم ْٗم َٕم ِكم َُم ْٕم ُرو ًوم٤مش( .)3وُمٙمّٜمٝم٤م ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ :وم٘م٤مل ًمٚمِمٗم٤مءَ " :أ َٓ ُشم َٕم ِّٚم ِٛم َ
َه ِذ ِه ُر ْىم َٞم َ٦م اًمٜم َّْٛم َٚم ِ٦م يم ََام َقم َّٚم ْٛمتِ َٞمٝم٤م ا ًْمٙمِتَ٤م َسم َ٦م؟"( )4وأضم٤مزه٤م ذم اًمتّٓمٌٞم٥م واًمتّٛمريض ،وأُمر سم٠مظمذ اجلرطمك
إمم ظمٞمٛم٦م رومٞمدة ًمتٕم٤مجلٝمؿ" :اضمٕمٚمقه ذم ظمٞمٛم٦م رومٞمدة

اًمتل ذم اعمًجد طمتك أقمقده"(.)5

( )2ؾمٌؼ حترَيفُ :يٜمٔمر( :ص.)22:
( )1ؾمٌؼ حترَيفُ :يٜمٔمر( :ص.)27:
( )3ؾمٌؼ حترَيفُ :يٜمٔمر( :ص.)11:
( )4ؾمٌؼ حترَيفُ :يٜمٔمر( :ص.)24:
( )5ؾمٌؼ حترَيفُ :يٜمٔمر( :ص.)28:
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ذم صٚمح احلديٌٞم٦مَ " :وم َٚم َّام َمل ْ َي ُ٘م ْؿ ُِمٜم ُْٝم ْؿ َأ َطمدٌ َد َظم َؾ َقم َغم ُأ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦مَ ،وم َذيم ََر َهلَ٤م
واؾمتِم٤مر أم ؾمٚمٛم٦م
َّ٤مس .)2("....وىمٌِؾ إضم٤مرهت٤م وأضم٤مزه٤م :وم٘م٤ملَ « :ىمدْ َأضمرٟمَ٤م ُمـ َأضمر ِ
َُم٤م ًَم ِ٘م َل ُِم َـ اًمٜم ِ
ت َي٤م ُأ َّم َه٤مٟمِ ٍ ش(.)1
َْ َ ْ َْ
-

(اعم٘مقم اًمث٤مين :شمقومػم اًمٌٞمئ٦م أُمٜم٦م):
ّ

ٍ
طمض اًمٜمٌّل ط
وذًمؽ ُمـ ضم٤مٟمٌلم ،إول :سمتٝمٞمئ٦م
أهة شم٘مقم سمقاضمٌ٤مهت٤م دم٤مه أسمٜم٤مئٝم٤مً :مذًمؽ ّ

أوًمٞم٤مء إُمقر قمغم آهتامم سم٤مًمٌٜم٤مت سمؽمسمٞمتٝمـ شمرسمٞم ً٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ،وشمٕمٚمٞمٛمٝمـ اًمٕمٚمقم اًمتل شمٜمٗمٕمٝمـ ذم
٤مر َيت ْ ِ
اًمدّ اريـ :وم٘م٤مل طَُ " :م ْـ َقم َ٤مل َضم ِ
ووؿ أص٤مسمٕمف"(،)3
َلم َطمتَّك َشم ٌْ ُٚم َٖم٤مَ ،ضم٤م َء َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َأٟمَ٤م َو ُه َق،
ّ
َث َأ َظمق ٍ
َث سمٜم ٍ
ِ
َ٤مت َأ ْو َصمال ُ
وذم رواي٦م أظمرىَ َٓ" :يٙم ُ
ات َوم ُٞم ْح ًِ ُـ إِ ًَم ْٞم ِٝم َّـ إَِّٓ َد َظم َؾ
َ
ُقن َٕ َطمديم ُْؿ َصمال ُ َ
اجلَٜمَّ َ٦م"(.)4

ِ
٤مهلام َىم٤مم َقم َٚمٞم ِٝمام سمِ٤معمُْ ْ١مٟم َِ٦م و َّ ِ
مه٤م َُم ْ٠م ُظمق ٌذ ُِم َـ ا ًْم َٕم ْق ِل َو ُه َق
اًمؽمسمِ َٞم٦م َوٟم َْح ِق َ
َ ْ
ىم٤مل اًمٜمقويَ ":و َُم ْٕمٜمَك َقم َ ُ َ َ ْ َ

ا ًْم ُ٘م ْر ُب"(.)5
سم٤مًمرومؼ واًمٚملم واعمٕم٤مُمٚم٦م احلًٜم٦م سمٕمٞمد ًا قمـ اًمتّٕمٜمٞمػ واإلىمّم٤مء واًمتّٝمٛمٞمشً :مذًمؽ
واًم ّث٤مينّ :
ضم٤مءت وصٞم٦م اًمٜمٌّل ط ًمألوًمٞم٤مء سم٘مقًمف" :اؾمتقصقا سم٤مًمٜمًّ٤مء ظمػما"( :)6وذًمؽ ًم ِ َْم ْٕم ِٗم ِٝم َّـ
اطمتِ َٞم ِ
٤مضم ِٝم َّـ إِ َمم َُم ْـ َي ُ٘مق ُم سمِ َ٠م ُْم ِر ِه َّـ( ،)7وىم٤مل ذم ُمقوع آظمرَ " :ي٤م َأٟم َْج َِم ُ٦مُ ،ر َو ْيدَ َك َؾم ْق ًىم٤م
َو ْ

( )2ؾمٌؼ حترَيفُ :يٜمٔمر( :ص.)15:
( )1ؾمٌؼ حترَيفُ :يٜمٔمر( :ص.)16:
واًمّمٚم٦م ،سم٤مب اإلطمً٤من إمم اًمٌٜم٤مت ،طمدي٨م رىمؿ .)1217 /4( 1632
ؼم ّ
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًم ّ
اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ،أسمقاب اًمؼم واًمّمٚم٦م سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمٌٜم٤مت وإظمقات ،طمدي٨م رىمؿ
( )4طمدي٨م طمًـ :أظمرضمف ّ
٤مب َقمـ قمَ٤مئِ َِم َ٦م ،و ُقم ْ٘مٌ َ٦م سم ِـ قم ِ
 ،)381/3(2912وىم٤مل اًمؽمُمذيَ ":و ِذم اًم ٌَ ِ
َسَ ،و َضم٤مسمِ ٍرَ ،وا ْسم ِـ قمَ ٌَّ ٍ
َ٤مُم ٍرَ ،و َأٟم ٍ
٤مس
َ َ ْ
ْ
اإلؾمٜم ِ
َ٤مد َر ُضم ً
ال".
أمجٕملمَ ،...-و َىمدْ زَ ا ُدوا ِذم َه َذا ِ ْ
( )5ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ (.)282 /26
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مب ظمٚمؼ آدم قمٚمٞمف اًمًالم ،طمدي٨م رىمؿ ،)233/4(3332
وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمرو٤مع سم٤مب اًمقصٞم٦م ذم اًمٜمً٤مء ،طمدي٨م رىمؿ .)2292/1 ( 2468
(ُ )7يٜمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر (.)368 /6
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حلداء طمتك ٓ شمنع اإلسمؾ
سم٤مًمرومؼ سم٤م ُ
سمِ٤مًم َ٘م َق ِار ِير"( ،)2يمٜم٤مي٦م قمـ ر ّىمتٝمـ ووٕمٗمٝمـ وم٠مُمر احل٤مدي ّ
سم٤مًمً٘مقط أو اًمت ّ
ّ٠ممل ُمـ يمثرة احلريم٦م وآوٓمراب(.)1
ومتت٠مصمر اعمرأة ّ
ثاْٝاًَ :كَّٛات ايدّٚز ايتُّٓ ٟٛيًُسأ ٠يف املًُه ١ايعسب ١ّٝايطعٛد:١ٜ
-

ّ
إول :اًمتّٛمٙملم واًمتّحٗمٞمز)
(اعم٘مقم
ّ
ُم٘مقُم٤مت اًمدّ ور
اًمًٕمقدي٦م قمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م ذم شمقومػم ّ
ؾم٤مرت اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسم ّٞم٦م ّ

اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اًمتّٛمٙملم واًمتّحٗمٞمز ُمـ ظمالل قمدّ ة إضمراءات قمٛمٚمٞم٦مٟ ،مٚمخّمٝم٤م ذم أيت:
ٟمّم٧م اعم٤مدة (ُ )28مـ اًمٜمّٔم٤مم إؾم٤مد
 -2اًمتّٛمٙملم سمٙمٗم٤مًم٦م طمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م اخلّ٤مص٦م :وم٘مد ّ
اخل٤مص٦م ،)3("..وي٠ميت هذا اًمٜمّص قم٤م ُّم٤م ٓ
ًمٚمحٙمؿ قمغم أيت" :شمٙمٗمؾ اًمدّ وًم٦م طمري٦م اعمٚمٙم ّٞم٦م
ّ
يًتثٜمل ُمٜمف أطمدٌ ُمـ أومراد اعمجتٛمع.
ٟمّم٧م اعم٤مدة (ُ )18مـ اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد
 -1اًمتّٛمٙملم سمتٞمًػم جم٤مٓت اًمٕمٛمؾ اًمتّٜمٛمقي :طمٞم٨م ّ
ًمٚمحٙمؿ قمغم أيت" :شم ُٞمن اًمدّ وًم٦م جم٤مٓت اًمٕمٛمؾ ًمٙمؾ ىم٤مدر قمٚمٞمفِ ،وومؼ إٟمٔمٛم٦م اًمتل
حتٛمل اًمٕم٤مُمؾ وص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ"(.)4
 -3اًمتِّمجٞمع واًمتّحٗمٞمزُ ،مـ ظمالل اإلضمراءات احلٙمقُم ّٞم٦م أشمٞم٦م:
أ)

ُمٜمح إوؾمٛم٦م ّ
واًمِمٝم٤مدات اًمتّ٘مديري٦م ،وأذيمر سمٕمض اًمٜمّامذج:

-

اًمنميٗملم اعمٚمؽ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز
أُمر ظم٤مدم احلرُملم ّ

ذم ديًٛمؼم  1229م،

سمٛمٜمح وؾم٤مم اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ُمـ اًمدرضم٦م إومم ًمٚمديمتقرة ظمقًم٦م سمٜم٧م ؾم٤مُمل اًمٙمريع،

( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب إدب سم٤مب ُم٤م َيقز ُمـ اًمِمٕمر واًمرضمز ،)35 /8( 6249وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف،
يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب رمح٦م اًمٜمٌّل ط سم٤مًمٜمًّ٤مء ،طمدي٨م رىمؿ .)2822 /4(1313
(ُ )1يٜمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر (.)545 /22
( )3جمٛمققم٦م إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م،)2442/22/27( ،
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531a9a700f161b6/1
اًمً٤مسمؼ.)2442/22/27( .
( )4اعمرضمع ّ
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يمٌػمة قمٚمامء سمحقث اًمنـم٤منً :متح٘مٞم٘مٝم٤م قمدة إٟمج٤مزات سمحث ّٞم٦م ُمتٛمٞمزة ذم جم٤مل اًمٌحقث
اًمٓمٌٞم٦م(.) 2
ب) رومع ٟمًٌ٦م اعمِم٤مريم٦م ًمٚمٛمرأة ذم اًمٕمٛمؾ اًمتٜمّٛمقي وشمقؾمٕم٦م اعمج٤مٓت:
وىمد ؾمٕم٧م اعمٛمٚمٙم٦م وٛمـ رؤيتٝم٤م ( )1232إمم رومع ٟمًٌ٦م ُمِم٤مريم٦م اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ذم
ؾمقق اًمٕمٛمؾ ،وشمٙمٚمٞمٗمٝم٤م ُمٜم٤مص٥م إداري٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ذم جمٚمس ّ
اًمِمقرى واعمج٤مل إُمٜمل وهمػمه٤م:
اًمًٕمقدي٦م اًمٕمديد ُمـ اًم٘مرارات
ًمتّمٌح ذيٙم٤م طم٘مٞم٘مٞم٤م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م( ،)1وم٘مد أصدرت وزارة اًمٕمدل ّ
واًمًامح هل٤م
ًمّم٤مًمح اعمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م ُمـ وٛمٜمٝم٤م اًمٕمٛمؾ سمقفمٞمٗم٦م سم٤مطمث٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ،وُمً٤مقمد إدارةّ ،
سمرظمّم٦م اًمتّقصمٞمؼ(.)3
ج) حتٗمٞمز اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ومتٙمٞمٜمٝم٤م:
اًمؽمؿمح ًمٕمْمقي٦م جمٚمس ّ
اًمِمقرى ،وقمْمقي٦م جم٤مًمس اًمٖمروم٦م اًمتّج٤مري٦م،
سم٤مًم ًّامح هل٤م ذم ّ
واحلّمقل قمغم شمراظمٞمص شمِمٖمٞمؾ اًمٜمًّ٤مء ،وختّمٞمص أراض ًمٚمٌٜم٤مء داظمؾ اعمدن ًمت٠مؾمٞمس
اخل٤مص٦م واحلٙمقُم ّٞم٦م(.)4
اعمِم٤مريع ،وإدارة اعم١مؾمً٤مت اعم٤مًم ّٞم٦م
ّ
وذم هذا اعم٘م٤مم حيًـ إيراد ىمقل اعمٚمؽ قمٌد اهلل

اًمذي يٕمدّ ٟمٛمقذضم٤م ُمث٤مًمٞم٤م قمغم رقم٤مي٦م هذه

اعم٘مقُم٤مت ًمدقمؿ ضمٝمقد اعمرأة اًمتّٜمٛمقي٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،ي٘مقل ٓ" :يٛمٙمـ أن
ّ
سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال دور اعمرأة اًمًٕمقدي٦م وُمِم٤مريمتٝم٤م ذم ُمً١موًمٞم٦م اًمٜمّٝمْم٦م اًمتٜمّٛمقي٦م
ٟمتج٤مهؾ ّ
اًمتل شمِمٝمده٤م سمالدٟم٤م"(.)5

(ُ )2يٜمٔمر :ووع اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم (ص.)21:
( )1اعمرأة اًمًٕمقدي٦م شمًػم سمٓمٛمقح.https://www.spa.gov.sa/1917427 ،
( 12)3ىمرارا قمدًمٞم٤م شمٕمزز طم٘مقق اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ذم ُمراومؼ اًم٘مْم٤مء،
https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/news .
(ُ )4يٜمٔمرُ :م٘م٤مًم٦م اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ذم ؾمقق اًمٕمٛمؾ (هدى سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ اجلريز) (ص ،)81:و ُيٜمٔمر :سمرؤي٦م ُمٚمؽُ ،مٞمًقن
اًمٗم٤ميز(ص.)27:
( )5سمرؤي٦م ُمٚمؽُ ،مٞمًقن اًمٗم٤ميز (ص.)5:

378
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

صم٘م٤موم٦م اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م وصٚمتُٝم٤م سم٤مًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م ........

-

إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

(اعم٘مقم اًمث٤مين :شمقومػم اًمٌٞمئ٦م أُمٜم٦م):
ّ
ُمّمقٟم٦مً :مذًمؽ شمًٕمك ًمتقومػم اًمٌٞمئ٦م أُمٜم٦م هل٤م ُمـ
اعمرأة ذم ىمقاٟملم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ضمقهرة ُ

ظمالل اًمتّداسمػم أشمٞم٦م:
أ-

واًمًٚمؿ :وم٤معمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز
صٞم٤مٟم٦م أقمراض اًمٜمًّ٤مء وطمرُم٤مهتـ ذم مجٞمع فمروف احلرب ّ
ُيٕمٚمـ ْ
سم٤مًمنم ،سمؾ يم٤من يْم ّٓمر ًمتٖمٞمػم ُظمٓمٓمف
يتٕمرض أطمد ًمٚمٜمً٤مء سم٢مؾم٤مءة وًمق أىمٌٚمـ ّ
سم٠من ٓ ّ
اًمٕمًٙمر ّي٦م إذا قمٚمؿ أهنّ٤م ىمد شم١مدي إمم إيذائٝمـ(.)2

ب-

اًمًٕمقدي٦م شمققمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م دم٤مه اًم٘مْم٤مي٤م اعمجتٛمٕم ّٞم٦م وهمػمه٤م ،وُمـ ذًمؽ
شمق ّومر اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ّ
ٟمنم اًمققمل سم٘مْمٞم٦م اًمٕمٜمػ ود اعمرأة ،وىمد صدر ُمرؾمقم ُمٚمٙمل سمرىمؿ (م 51/سمت٤مريخ
إهي:
2434 /22/25هـ) ٟمٔم٤مم احلامي٦م ُمـ اإليذاء( ،)1وإٟمِم٤مء حم٤ميمؿ ود اًمٕمٜمػ
ّ
إلزاًم٦م آصم٤مر اًمتّٖم٤مًم٥م اًمذي حيدّ ُمـ ـمٛمقح اعمرأة ويٕمٞمؼ شم٘مدّ ُمٝم٤م اًمتّٜمٛمقي(.)3

ج-

اًمرقم٤مي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اعمرأة :طمٞم٨م ٟمّم٧م اعم٤مدة (ُ )32مـ
اًمًٕمقدي٦م ّ
شمق ّومر اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسم ّٞم٦م ّ
شمقومر اًمدوًم٦م اًمتّٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤م ّم ،وشمٚمزم سمٛمٙم٤مومح٦م
اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ قمغم أيتّ " :
إُمٞم٦م"(.)4

د-

اًمًٕمقدي٦م إقمٓم٤مء اًمٜمًّ٤مء طم٘مقىمٝمـ اعم٤مًم ّٞم٦م ذم اعمػماث
شمُقضم٥م ىمقاٟملم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسم ّٞم٦م ّ
واًمٕم٘م٤مرات وهمػمه٤م ،وشمٞمًػم ُؾمٌؾ ذًمؽ ،وأصدرت اًمٚمجٜم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م شمقصٞم٤مهت٤م ًمٚمحدّ ُمـ
ُمٕمقىم٤مت ذًمؽ سمتزويده٤م سمّمقرة قمـ مجٞمع اًمقصم٤مئؼ اعم٤مًم ّٞم٦م ،وشمٓمٌٞمؼ اإلضمراءات اًمتل
ّ

(ُ )2يٜمٔمر :اعمرأة ذم ٟمجد ووٕمٝم٤م ودوره٤م ،دٓل احلريب (ص.)228:
( )1وقمل اعمرأة ٟمحق احلد ُمـ فم٤مهر اًمٕمٜمػ وده٤م ،د .ؾم٤مرة اعمٓمػمي (( ،)159صُ ،)168 -152م١ممتر ضم٤مُمٕم٦م اجلقف،
سمٕمٜمقان" :شمٕمزيز دور اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ذم شمٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمع ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م" ،)18 -27( ،ذم اًمٗمؽمة اًمقاىمٕم٦م ُم٤م سملم -14
 1227/4/15م.
(ُ )3يٜمٔمر :سمرؤي٦م ُمٚمؽُ ،مٞمًقن اًمٗم٤ميز (ص.)26:
( )4اًمٜمّٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ،
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531a9a700f161b6/1
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شمْمٛمـ ُمٕم٤مجل٦م أي ممُ٤مـمٚم٦م متس طم٘مقىمٝم٤م سم٤مًمتّٕمٜمٞمػ أو اًمتح٤ميؾ ،وُمٕم٤مىمٌ٦م ُمـ ي٘مقم هبذه
إومٕم٤مل(.)2
ثايجاً :املعّٛقات اييت تٛاج٘ املسأ ٠ايطّعٛد ١ٜيف أدا ٤دٚزٖا ايتُّٓ:ّٟٛ
ّٜمٛمقي ،يم٤معمامرؾم٤مت
اعمٕمقىم٤مت ذم ـمري٘مٝم٤م ٕداء دوره٤م اًمت
ّ
اًمًٕمقدي٦م سمٕمض ّ
شمُقاضمف اعمرأة ّ
واعمٕمقىم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمٕمرف اخل٤مـم .
اخل٤مـمئ٦م قمٜمد سمٕمض إومراد عمٗمٝمقم احلر ّي٦م،
ّ
اًمتٜمٛمقي:
 -2اعمُامرؾم٤مت اخل٤مـمئ٦م عمٗمٝمقم احلر ّي٦م ذم جم٤مل اًمٕمٛمؾ
ّ
إن ذيٕم٦م اإلؾمالم واوح٦م سم ّٞمٜم٦م ":احلالل ّسملم ،واحلرام سملم ،وسمٞمٜمٝمـ أُمقر ً ،)1("....م٘مد
ؾم٤ممه٧م خم ّٓمٓم٤مت اًمتٖمري٥م ذم حم٤موًم٦م شمذوي٥م ّ
اًمِمخّمٞم٦م اعمًٚمٛم٦مُ :مـ ظمالل قمدة وؾم٤مئؾ
إقمالُمٞم٦م وشمٕمٚمٞمٛم ّٞم٦م ،وي٠ميت هذا اًمتّٞم٤مر اًمدّ اقمل ًمٚمحري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمتِمدّ د ،وٓ يٕمدّ فم٤مهرة
اًمًٕمقدي سم٠مي ؿمٙمؾ ُمـ إؿمٙم٤مل(.)3
وٓ يٛم ّثؾ اعمجتٛمع ّ
اعمٕمقىم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م:
-1
ّ
واًمًٓمحل ًمٌٕمض ٟمّمقص اًمًٜمّ٦م
اعمٕمقىم٤مت ذم قمدّ ة ُمٔم٤مهر :يم٤مًمٗمٝمؿ اخل٤مـم
شمؼمز هذه ّ
ّ
اًمٜمٌّقي٦م سمًٌ٥م قمدم اًمٗم٘مف اًمٕمٛمٞمؼ ،أو ذم حم٤موٓت إصم٤مرة ّ
اًمِمٌٝم٤مت طمقل ىمْم٤مي٤م اعمرأة ذم اإلؾمالم،
ُمـ ظمالل اًم ّٓمٕمـ ذم ٟمّمقص اًمًٜمّ٦م اًمتل ضم٤مءت ذم ُمقوقع اعمرأة.
ًمٕمؾ ُمـ أسمرز شمٚمؽ ّ
اًمرواي٦م:
اًمِمٌٝم٤مت ُم٤م أصمػم طمقل آٟمت٘م٤مص ُمـ قم٘مؾ اعمرأةُ ،م٤م ضم٤مء ذم ّ
يـ َأ ْذه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُضم ِؾ احلَ ِ
٤مز ِم ُِم ْـ إِ ْطمدَ ا ُيم َّـشُ ،ىم ْٚم َـَ :و َُم٤م ُٟم ْ٘م َّم ُ
٤من
٥م ًم ُٚم ِّ
« َُم٤م َر َأ ْي ُ٧م ُم ْـ ٟمَ٤مىم َّم٤مت َقم ْ٘م ٍؾ َود ٍ َ َ
٥م َّ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِديٜمِٜمَ٤م َو َقم ْ٘مٚمِٜمَ٤م َي٤م َر ُؾم َ
اًمر ُضم ِؾش ُىم ْٚم َـَ :سم َغمَ ،ىم َ٤مل:
قل ا َّ
هللِ؟ َىم َ٤ملَ « :أ ًَم ْٞم َس َؿم َٝم٤م َد ُة اعمَ ْر َأة ُم ْث َؾ ٟم ّْمػ َؿم َٝم٤م َدة َّ

( 12)2ىمرارا قمدًمٞم٤م شمٕمزز طم٘مقق اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ذم ُمراومؼ اًم٘مْم٤مء،
https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/news/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=505
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف ،طمدي٨م رىمؿ .)12/2( 15
(ُ )3يٜمٔمر :دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،اًمٕمٚمقاين (ص.)254:
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« َوم َذًم ِ ِؽ ُِمـ ُٟم ْ٘مّم ِ
٤مو ْ٧م َمل ْ شم َُّم ِّؾ َو َمل ْ شم َُّم ْؿش ُىم ْٚم َـَ :سم َغمَ ،ىم َ٤ملَ « :وم َذًم ِ ِؽ ُِم ْـ
٤من َقم ْ٘مٚمِ َٝم٤مَ ،أ ًَم ْٞم َس إِ َذا َطم َ
ْ َ
ُٟم ْ٘مّم ِ
٤من ِديٜمِ َٝم٤مش(.)2
َ
ويمذًمؽ ُمٜمع ّ
وًمقا أُمرهؿ
شمقزم اعمرأة اإلُم٤مُم٦م واًم٘مْم٤مء :اؾمتدٓٓ سمحدي٨مً ":مـ يٗمٚمح ىمق ٌم ّ
اُمرأة"(.)1
وىمد ٟم٘مؾ اًمٌٖمقي اشمّٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمغم أن اعمرأة ٓ شمّمٚمح إُم٤مُم٤م وٓ ىم٤موٞم٤م :وم٤معمرأة قمقرة ٓ
شمّمٚمح ًمٚمؼموز وهذه اًمقاضمٌ٤مت حتت٤مج ًمذًمؽ ،ويمذًمؽ وٕمػ اعمرأة قمٜمد اًم٘مٞم٤مم سم٠ميمثر إُمقر،
ّ
وقمٚمؾ ذًمؽ أيْم٤م سم٠من اعمرأة ٟم٤مىمّم٦م وهذه اًمقفم٤مئػ حتت٤مج إمم يمامل اًمقٓي٤مت(.)3
أ ُّم٤م اًم ّٓمٞمٌل :ومٚمف رأي خمتٚمػ مت٤مُم ً٤م إذ يرى أن هذا احلدي٨م ومٞمف إظمٌ٤مر سمٜمٗمل اًمٗمالح قمـ أهؾ
وم٤مرسً ٓ ،مذات اعمرأة اًمتل و ًّمقه٤م قمٚمٞمٝمؿ(.)4
اًمنمقم ّٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٘مْم٤مي٤م اعمرأة ،ؾمٌٌف ّ
ّ
أن سمٕمض
إن هذا آظمتالف ذم ومٝمؿ اًمٜمّّمقص ّ
اًمٜمّّمقص اًمٜمٌّقي٦م ضم٤مءت فمٜم ّٞم٦م اًمثٌقت أو فمٜمٞم٦م اًمدًٓم٦م ،وأظمرى مل يرد ومٞمٝم٤م ٟمص أصالً ،ومٞمٙمقن
شمّمقرا
صمؿ شم٠مظمذ ّ
إُمر ُمتٕم ّٚم٘م٤م سم٤مضمتٝم٤مدات ًمٌٕمض اًمٕمٚمامء واعمٗمٙمريـ ذم اًمٕمّمقر اعمختٚمٗم٦مّ ،
وؿمٙم ً
ال ذم ىمْم٤مي٤م اعمرأة وأداء دوره٤م اًمتّٜمٛمقي سملم اعمٕم٤مرض واعمخ٤مًمػ(.)5
 -3اًمٕم٤مدات واًمتّ٘م٤مًمٞمد اخل٤مـمئ٦م.
ّ
إهي ،وٓ يٕمٜمل هذا
إن اعمٙم٤من اًم ّٓمٌٞمٕمل ًمٚمٛمرأة هق سمٞم٧م أسمٞمٝم٤م وزوضمٝم٤مً :متّ٘مقم سمقاضمٌٝم٤م
ّ
ىمٍم وفمٞمٗم٦م اعمرأة قمغم أههت٤م وُمٜمٕمٝم٤م ُمـ أداء دوره٤م اًمتّٜمٛمقي ،وًمألؾمػ ّاختذ سمٕمض
اًمتّ٘مرير ْ
قمام شمقاردت سمف ٟمّمقص اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م ُمـ ضمقاز ظمروج
إومراد ومٝمام
ظم٤مص٤م ّ
ّ
وشمّمقرا ظم٤مرضم ً٤م ّ
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من ٟم٘مّم٤من اإليامن سمٜم٘مص اًمٓم٤مقم٤مت ،طمدي٨م رىمؿ ،)68/2(324
وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب شمرك اعمرأة احل٤مئض اًمّمقم ،طمدي٨م رىمؿ .)86 /2(231
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،يمت٤مب اًمٜمٌّل ط إمم يمنى ،طمدي٨م رىمؿ .)8 /6( 4415
(ُ )3يٜمٔمر :ذح اًمًٜم٦مً ،مٚمٌٖمقي اًمِم٤مومٕمل أسمق حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد (ت526ه) ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل ،دُمِمؼ ،ط2983 ،1م.
(ُ )4يٜمٔمر :ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي :زيـ اًمديـ حمٛمد ،قمٌد اًمرؤوف (ت ،)323 /5( ،)2232اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦مُ ،مٍم ،ط،2
2356هـ.
(ُ )5يٜمٔمر :رىمٞم٦م ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م (ص.)254:
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يب إمم هذه اًمٜمّٔمرة اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة ذم ٟمجد( .)2وٓ ّ
ؿمؽ
اعمرأة .وىمد أؿم٤مرت اًمٌ٤مطمث٦م دٓل احلر ّ
ّ
 ،ىم٤مًم٧مَ " :ظم َر َضم ْ٧م
وشمّمقسمف ،وم٘مد ضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م
أن اًمٜمّّمقص اًمٜمٌّقي٦م شمر ّد هذا اًمٗمٝمؿ
ّ
هلل َقم َٚم ْٞم ِفَ ،وم ُرومِ َع َقمٜمْ ُف َو ُه َق َي ُ٘م ُ
قلَ " :ىمدْ َأ ِذ َن اهللَُّ ًَم ُٙم َّـ َأ ْن
ًَم ْٞم ًالَ ... ،وم َ٠مٟم َْز َل ا َُّ
َؾم ْق َد ُة سمِٜم ُْ٧م َز ُْم َٕم َ٦م
ِ ِ
ُـ"(.)1
َخت ُْر ْضم َـ حلَ َقائ ِجٙم َّ
ّ
إن اعمت٠مُمؾ ذم هذا اًمٜمّص اًمٜمٌّقي وهمػمه ُمـ اًمٜمّّمقص ،يًتٜمٌط إضم٤مزة ظمروج اعمرأة ٕداء
ًمٚمح٩م
يمـ ُيرضمـ
سمٕمض إدوار اًمتّٜمٛمقي٦م ّ
ّ
اًمنمقمٞم٦م ،وإظمٌ٤مر ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م صمر ّي٦م ذم أهن ّـ ّ
واًمٕمٛمرة واعمًجد وىمْم٤مء طمقائجٝمـ ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌّقي(.)3
اًمًٕمقدي٦م ذم سمدايتف ،سمًٌ٥م هذه اًمتّحدي٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م وُم٤م
ًم٘مد شم٠م ّصمر اًمتّٕمٚمٞمؿ اًمرؾمٛمل ًمٚمٛمرأة ّ
شمرؾم٥م ُمـ اًمٕم٤مدات واًمتّ٘م٤مًمٞمد اًمتل أ ّدت إمم شمرايمؿ ُمٗم٤مهٞمؿ ظم٤مـمئ٦م ،ؾم٤ممه٧م ذم احلدّ ُمـ ومرص٦م
ّ
اًمتّٕمٚمٞمؿ ًمٚمٛمرأة وشم٠مظمره( :)4سمًٌ٥م ُم٤م محٚمف اًمتِّمدد اًمذي هنجف سمٕمض إومراد دم٤مه ىمْم٤مي٤م اعمرأة
اًمنمقمٞم٦م.
ضمٝمال سمٗم٘مف اًمٜمّّمقص ّ

املطًب ايجاْٞ
أخالقٝات ٚضٛابط ايدّٚز ايتُّٓ ٟٛيًُسأ ٠يف ايطّٓ ١ايّٓبٚٚ ،١ٜٛاقع تفعًٗٝا
يف املًُه ١ايعسب ١ّٝايطعٛد١ّٜ
ُمـ أهؿ وقاسمط اًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة اعمًٚمٛم٦مّ ،أهن٤م حمٙمقُم٦م سم٤معمٜمٝم٩م اًمرسم٤مين اعمٜمٔمؿ
ًمٚمًٚمقك اإلٟمً٤مينً :مذًمؽ ضم٤مءت اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م شمدقمق اعمرأة ًمالًمتزام سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُم ّٞم٦م،
ّ
سم٤مًمْمقاسمط اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلٞم٤مء واًمٕم ّٗم٦م وهمػمه٤م ،وذم
وىمد قمٜمٞم٧م اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م سم٠مطمٙم٤مم اعمرأة
اخل٤مص٦م ّ
ّ
هذا اعمٓمٚم٥م أشمٜم٤مول و٤مسمط اخلػم ّي٦م يم٘مٞمٛم٦م طمْم٤مري٦م ذقم ّٞم٦م ،وىم٤مقمدة اًمٗمروق سملم اجلٜمًلم
اًمًٚمٞمٛم٦م.
يمح٘مٞم٘م٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ومٓمر ّي٦م شمْمٌط هذا اًمدّ ور وشمٜم ّٔمٛمف ِوومؼ إـمر ّ
(ُ )2يٜمٔمر :اعمرأة وووٕمٝم٤م ذم ٟمجد ،احلريب :دٓل(ص.)131:
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ظمروج اًمٜمً٤مء حلقائجٝمـ ،طمدي٨م رىمؿ .)38/7(5137
(ُ )3يٜمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر (.)337 /9
(ُ )4يٜمٔمر :شمٕمٚمٞمؿ اعمرأة اًمًٕمقدي٦م (اًمتّ٤مريخ واًمقاىمع واًمتّحدي٤مت) ،سمق سمِمٞم٧م :اجلقهرة سمٜم٧م إسمراهٞمؿ (ص.)31:
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أّٚال :ضابط اخلّٝسٚ ١ٜأخالقٝات٘ املستبط ١ب٘:
ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱧﱠ[آل قمٛمران.]222 :
ّ
إن هذه اخلّمٞمّم٦م ًمأل ُّم٦م اإلؾمالُم ّٞم٦م شمٕمدّ و٤مسمٓم ً٤م ُيقزن هب٤م مجٞمع إقمامل اًمتل ي٘مقم هب٤م
اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام
اعمًٚمؿ وٓ شمتح ّ٘مؼ إٓ سم٤مًٓمتزام سم٤معمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ،وم٘مد أظمذ اًمٜمٌّل ط قمغم ّ
ومٕمكم ذم قمامرة إرض ،يمام ضم٤مء
سم٤مًمٌٞمٕم٦م اًمتل حت ّ٘مؼ هلؿ اخلػمي٦م ،وأذك اًمٜمً٤مء ذم ذًمؽ يمنميؽ ّ
اًمر َضم َ٤مل سمِ َٞم ِد ِهُ ،صم َّؿ َأ ْىم ٌَ َؾ
ذم طمدي٨م اًمٌٞمٕم٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس
ىم٤ملَ " :وم َٙم َ٠م ِّين َأ ْٟم ُٔم ُر إِ ًَم ْٞم ِف ِطم َ
لم ُ َ
َي ِّٚم ُس ِّ
َي ُِم ُّ٘م ُٝم ْؿَ ،طمتَّك َأشمَك اًمٜم ًَِّ٤م َء َُم َع سمِال ٍَلَ ،وم َ٘م َ٤مل :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ ﭐ[اعمٛمتحٜم٦م:
.)2(]21
ىمٌؾ اعمٌ٤ميٕم٦م ومٓمر ًة وؾمٚمٞم٘م٦م :سم٢ميٗم٤مئٝم٤م إضمػم أضمره قمغم
ودم ّٚم٧م اخلػمي٦م ذم ظمدَي٦م
٤مطمٌ ِ٦م َأ ِضم ٍػم َظمػما ُِمـ َظم ِدَي َ٦مُ ،م٤م ُيمٜمَّ٤م ٟمَر ِضمع َأٟمَ٤م وص ِ
ِ
ِ
٤مطمٌِل إِ َّٓ
َ َ
ْ ُ
ًْ ْ
أطمًـ وضمف َُ " :م٤م َر َأ ْي ُ٧م ُم ْـ َص َ
َ َ
َو َضمدْ ٟمَ٤م ِقمٜمْدَ َه٤م ُ ْحت َٗم ً٦م ُِم ْـ َـم َٕم٤م ٍم ُختٌِْ ْئ ُف ًَمٜمَ٤م"( .)1وذم ٟمً٤مء ىمريش ،طمٞم٨م ُمدطمٝمـ رؾمقل اهلل ط

ش َظمػم ٟمًِ ٍ
ِ
٤مء
سم٤مخلػمي٦م ُمـ ضمٝم٦م احلٜم٤من قمغم اًمٓمٗمؾ ،واًمرقم٤مي٦م ًمٚمزوج وُم٤مًمف ،وم٘م٤ملٟ ":م ًَ٤م ُء ُىم َر ْي ٍ ْ ُ َ
اإلسمِ َؾَ ،أطمٜمَ٤مه َقم َغم ـمِ ْٗم ٍؾ ،و َأر َقم٤مه َقم َغم َزو ٍج ِذم َذ ِ
َريمِ ٌْ َـ ِ
ات َي ِد ِه"(.)3
ْ
َ ْ ُ
ْ ُ
شمٓمٌٞمؼ ًمْم٤مسمط اخلػمي ّ٦م
اًمًٕمقدي٦م :ومٝمق
ٌ
أ ُّم٤م واىمع اًمدّ ور اًمتٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ّ
وأظمالىمٞم٤مت وأؾمس اعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل :وم٘مد أيمّدت اعمٛمٚمٙم٦م قمٚمٞمف ذم دؾمتقره٤م ،ورؤيتٝم٤م ،وُمـ
إد ًّم٦م قمغم ذًمؽ:
-

طمد ّدت وصمٞم٘م٦م ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمّم٤مدرة قم٤مم (2972م) جمٛمققم٦م ُمـ إؾمس اًمتل ي٘مقم
قمٚمٞمٝم٤م ٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ سم٠من يتؿ ذم ضمق ُمـ ِ
احلِمٛم٦م واًمقىم٤مر واًمٕمٗم٦م ،ويٙمقن ذم يمٞمٗمٞمتف وأٟمقاقمف
ّ
ُمتّٗم٘م٤م ُمع أطمٙم٤مم اإلؾمالم (.)4

( )2ؾمٌؼ حترَيفُ :يٜمٔمر( :ص.)14:
( )1ؾمٌؼ حترَيفُ :يٜمٔمر( :ص.)11:
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم (:إذ ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م ي٤م ُمريؿ) طمدي٨م رىمؿ3434
(.)264 /4
( )4اجلقهرة سمٜم٧م إسمراهٞمؿ سمق سمِمٞم٧م (شمٕمٚمٞمؿ اعمرأة اًمًٕمقدي٦م) (ص.)31:
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صم٘م٤موم٦م اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م وصٚمتُٝم٤م سم٤مًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م ........

-

إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

ؾمٕم٧م اعمٛمٚمٙم٦م وٛمـ رؤيتٝم٤م ( )1232إمم رومع ٟمًٌ٦م ُمِم٤مريم٦م اعمرأة ذم ؾمقق اًمٕمٛمؾ،
اًمًٛمح٦م،
إو٤موم ً٦م إمم شمٌقئٝم٤م ُمٜم٤مص٥م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وإداري٦م وومؼ أـمر اًمنميٕم٦م اإلؾمالُم ّٞم٦م ّ
وًمٚمرضمؾ ِ
اًم٘مقاُم٦م(.)2
ّ

-

ضم٤مء ذم يمٚمٛم٦م اعمٚمؽ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز

" :إٟمّٜم٤م ٟمتٓمٚمع إمم إقمٓم٤مء اعمرأة دور ًا

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م"(.)1
طمٞمقي٤م ًوأؾم٤مؾمٞم ً٤م ،سمٓمري٘م٦م ختدم ُمّم٤مًمح هذه إُم٦م قمغم أؾم٤مس ُمـ ّ
ثاْٝاً :ضابط َساعا ٠ايفسٚم ايطّبٝع ١ٝبني اجلٓطنيٚ ،أخالقٝات٘.
ّ
ي٘مقم أظمالىمٞم٤مت اعمامرؾم٤مت اًمتّٜمٛمقي٦م ًمٚمٛمرأة :إذ َيٕمٚمٝم٤م شم٘مػ
إن ُمراقم٤مة هذا ّ
اًمْم٤مسمط ّ
ٍ
أدوار شمٜمٛمقي٦م شمٜم٤مؾم٥م ـمٌٞمٕمتٝم٤م وضمٌ ّٚمتٝم٤م ،و ُيقضم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمتّٜمٌف خلٓمقرة
ُمقىمٗم٤م ؾمٚمٞمام سم٤مظمتٞم٤مر
حتٛمؾ ٟمٗمًٝم٤م ُم٤م ٓ شمٓمٞمؼ وٓ شمتٜمٙم٥م
اًمدّ قمقات اهلدّ اُم٦م اًمٖمريٌ٦م قمـ اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُم ّٞم٦م :ومال ّ
قمـ ومٓمرهت٤م.
واًمْمٕمػ :وم٘مد ضم٤مءت اًمٜمّّمقص
سم٤مًمرىم٦م ّ
اًمًٜم٦م اًمٜمٌّقي٦م ـمٌٞمٕم٦م اعمرأة اًمتل شمتًّؿ ّ
ًم٘مد راقم٧م ّ
اًمرواي٦مَ ":ي٤م َأٟم َْج َِم ُ٦مُ ،ر َو ْيدَ َك َؾم ْق ًىم٤م سمِ٤مًم َ٘م َق ِار ِير"(.)3
شمٍمح سمذًمؽ وشمّمٗمٝمـ سم٤مًم٘مقارير ،ضم٤مء ذم ّ
ّ
سم٤مًمرضم٤مل ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤ملًَ " :م َٕم َـ َر ُؾم ُ
قل
اًمنميٕم٦م قمغم اعمرأة ّ
وطمرُم٧م ّ
اًمؽمضمؾ واًمتِّمٌف ّ
ّ
٤مل ُِمـ اًمٜمًِّ ِ
اهللِ ط ا ُْعمت ََِمٌٝم ِ
٤مت سمِ٤مًمر َضم ِ
٤مء  .)4("...وأؿم٤مر اًمٕمٚمامء إمم ّ
أن اًمٜمّٝمل قمـ اًمتِمٌف ي٘متيض
ِّ َ
َ َ
ِّ
ِ
اًمّمٗم٤مت واحلريم٤مت ،يمرومع
ُمٜمع اًمٜمً٤مء اًمتِم ٌّف سم٤مًمرضم٤مل ذم ًمٌ٤مؾمٝمؿ واعمٌم ذم حم٤مومٚمٝمؿ ،وسمٕمض ّ
اًمّمقت(.)5
ّ
( )2جمٛمققم٦م إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م،)1441/10/13( ،
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531a9a700f161b6/1.
( )1ووع اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم (ص.)7:
( )3ؾمٌؼ حترَيفُ :يٜمٔمر( :ص.)32:
اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب إدب ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمتِمٌٝم٤مت ُمـ اًمٜمً٤مء سم٤مًمرضم٤مل ،طمدي٨م
( )4طمدي٨م طمًـ صحٞمح :أظمرضمف ّ
رىمؿ  ،)421 /4( 1784وىم٤مل" :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح".
اًمؽمُمذيً ،مٚمٛمٌ٤مريمٗمقري :أسمق اًمٕمال(ت2353هـ)/8( ،
(ُ )5يٜمٔمر :قمٛمدة اًم٘م٤مري ( ،)42 /11وحتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع ّ
 ،)57دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت( ،د .ط)( ،د.ت).
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صم٘م٤موم٦م اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م وصٚمتُٝم٤م سم٤مًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م ........

إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

اًمًٕمقدي ـمٌٞمٕم٦م اعمرأة ذم أداء دوره٤م اًمتّٜمٛمقي ،شم ٌّٕم٤م ًمٚمٛمٜمٝم٩م
وًم٘مد راقمك اًم٘م٤مٟمقن ّ
اإلؾمالُمل اًمذي اًمتزُم٧م سمف ذم دؾمتقره٤م وواىمٕمٝم٤م :طمٞم٨م ضم٤مء ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمّم٤مدر سمٛمرؾمقم
ُمٚمٙمل اعمقاد أشمٞم٦مُ )258 ،251 ،252 ،252 ،249( :م٤م ُمْمٛمقٟمف ّ
أن اعمرأة شمٕمٛمؾ ذم مجٞمع
اعمج٤مٓت اًمتل شمتّٗمؼ ُمع ـمٌٞمٕمتٝم٤م ،وطمٔمر قمٛمٚمٝم٤م ذم إقمامل اخلٓمرة ،واًمٗمؽمة اًم ّٚمٞمٚمٞم٦م عمدة إطمدى
قمنمة ؾم٤مقم٦م ُمتقاًمٞم٦م ،وأن ًمٚمٛمرأة اًمٕم٤مُمٚم٦م احلؼ ذم إضم٤مزيت احلٛمؾ واًمقوع ُمع اؾمتٛمرار سف
أضمره٤م ،وضورة شمقومػم سمٞمئ٦م ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمٚمٕمٛمؾ ورقم٤مي٦م ـمٌٞم٦م وؾم٤مقم٦م اؾمؽماطم٦م(.)2


(ُ )2يٜمٔمر :جمٛمققم٦م إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م،
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2a9a700f2aa94/1.
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إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

اخلامت١
ٚأِّٖ ايّٓـتا٥ج:
وأظمػما ٓ يًٕمٜمل إٓ أن أؾمجؾ هذه اًمٜمّت٤مئ٩م:
ِ
طمٗمٚم٧م اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م سم٤مًمٜمّّمقص اًمتل شمٙمِمػ قمـ ضمٝمقد اعمرأة ذم اًمٕمٝمد اًمٜم ٌّقي ذم مجٞمع
واًمنمايم٦م اعمجتٛمٕمٞم٦م ،وؾم٤مرت اعمرأة اًمًٕمقدي٦م قمغم
اعمج٤مٓت ،اٟمٓمالىم٤م ُمـ اعمً١موًمٞم٦م
ّ
اًمّمٕمٞمديـ
ظمٓمك ٟمً٤مء قمٍم اًمٜمٌّقة -ريض اهلل قمٜمٝمـ -وأسمدقم٧م ذم ذًمؽ وأضم٤مدت قمغم ّ
واًمٕم٤معمل.
اًمقـمٜمل
ّ
-

ُم٘مقُم٤مت اًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ،واًمذي يتٛمثؾ ذم
يمِمٗم٧م ٟمّمقص اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌّقي٦م قمـ أسمرز ّ
دقمؿ وٓة إُمر سم٤مًمتٛمٙملم واًمتّحٗمٞمز ،وشمقومػم اًمٌٞمئ٦م أُمٜم٦م سمٕمٞمدا قمـ اًمٕمٜمػ واًمتّٝمٛمٞمش،
اًمًٕمقدي٦م ذم شمٗمٕمٞمؾ اًمدّ ور اًمتٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة قمغم اهلدي اًمٜمٌقي،
وؾم٤مرت اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسم ّٞم٦م ّ
اًمنميٕم٦م ،وشمٓمٌٞمؼ ذًمؽ
شمٜمص قمغم آًمتزام سم٠مطمٙم٤مم ّ
ُمـ ظمالل شمنميٕم٤مهت٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمتل ّ
قمغم أرض اًمقاىمع.

-

واضمٝم٧م اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٕمقىم٤مت اًمتل حتدّ ُمـ دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م :وذًمؽ
اًمًٚمٌٞم٦م اعمقروصم٦م
سم٤مًمدقمقة إمم اشمٌ٤مع اعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ذم ُمٗمٝمقم احلري٦م ،وحم٤مرسم٦م اعمامرؾم٤مت ّ
ود اعمرأة ،وىمد شم٠مصمرت سمٕمض اًمٌٞمئ٤مت هبذه اعمٗم٤مهٞمؿ ،وًمٙمـ دم٤موزت اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
واًمتٛمٙملم ًمٚمٛمرأة ذم دوره٤م اًمتٜمٛمقي ِوومؼ
اعمٕمقىم٤مت وقمٛمٚم٧م قمغم اًمتّٓمقير
اًمًٕمقدي٦م هذه ّ
ّ
اًمْمقاسمط اعمنموقم٦م ًمتح٘مٞمؼ ىمٞمٛم٦م اخلػم ّي٦م واًمتٛم ّٞمز ،وووم٘م٤م ًمٚمرؤي٦م اًمّم٤مئٌ٦م اًمتل حيٙمٛمٝم٤م
اًمنميٕم٦م ،وُمراقم٤مة اًمٗمروق سملم اجلٜمًلم وإصدار
اعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ذم آًمتزام سم٠مطمٙم٤مم ّ
إٟمٔمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمامت اعمٜمٔمٛم٦م.

ايتّٛصٝات:
-

شمُقيص اًمٌ٤مطمث٦م سمتٕمٛمٞمؿ هذه اًمدِّ راؾم٦م قمغم اعم١مؾمً٤مت اًمتّٕمٚمٞمٛمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦مً :مٚمتث٘مٞمػ
وشمٕمزيز صم٘م٦م اعمرأة سمٜمٗمًٝم٤م ،وًمتققمٞمتٝم٤م سمْمقاسمط اًمدور اًمتٜمٛمقيً ،متًػم وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمرسم٤مين
وشمٜمٕمؿ سم٤مًمٗمقز ذم اًمدّ اريـ.
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صم٘م٤موم٦م اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م وصٚمتُٝم٤م سم٤مًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م ........

-

إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

شمُقيص اًمٌ٤مطمث٦م سمٛمقاصٚم٦م هذا اًمٜمّقع ُمـ اًمدّ راؾم٤مت اًمذي يرسمط طمٞم٤مة اعمجتٛمٕم٤مت سم٠مصقهل٤م
اًمنمقمٞم٦مً ،مٚمقصقل ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اعمٜمِمقدة ُمـ قمامرة إرض.
ّ
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فٗسع املصادز ٚاملساجع
 -2اإلضم٤مسم٦م عم٤م اؾمتدريمتف قم٤مئِم٦م

اًمّمح٤مسم٦م ،اًمزريمٌم ،أسمق قمٌد اهلل ،سمدر اًمديـ (ت
قمغم ّ

794هـ) ،حت٘مٞمؼ :د رومٕم٧م ومقزيُ ،مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل ،اًم٘م٤مهرة ،ط1222 ،2م.
 -1إدب اعمٗمردً ،مٚمٌخ٤مري :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ(156هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل،
دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ،سمػموت ،ط2989 ،3م.
 -3آؾمتذيم٤مرٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل :يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل (ت463هـ) ،حت٘مٞمؼ :ؾم٤ممل قمٓم٤م،
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط1222 ،2م.
 -4آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم ،أسمق قمٛمر يقؾمػ (463ه_) ،حت٘مٞمؼ:
قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،دار اجلٞمؾ ،سمػموت ،ط 2421 ،2هـ 2991 -م.
اًمّمح٤مسم٦مٓ ،سمـ إصمػم اجلزري :أسمق احلًـ(ت632هـ) ،حت٘مٞمؼ:
 -5أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م ّ
قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط2994 ،2م.
( -6سمرؤي٦م ُمٚمؽ) متٙملم اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ُمـ ـمٛمقطم٤مت وآُم٤مل إمم ظمٓمط وىمرارات ٟم٤مومذة،
ُمٞمًقن سمٜم٧م قمكم اًمٗم٤ميزُ ،مريمز إسمح٤مث اًمقاقمدة ذم اًمٌحقث آضمتامقمٞم٦م ودراؾم٤مت
اعمرأة( ،د.ط)1223 ،م.
 -7سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم ،اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد :قمكم سمـ حمٛمد (618ه)،
حت٘مٞمؼ :احلًلم آي٧م ؾمٕمٞمد ،دار ـمٞمٌ٦م ،اًمري٤مض ،ط2997 ،2م.
اًمؽمُمذيً ،مٚمٛمٌ٤مريمٗمقري :أسمق اًمٕمال(ت2353هـ) ،دار
 -8حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع ّ
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت( ،د.ط)( ،د.ت).
 -9حتٗم٦م إذاف سمٛمٕمروم٦م إـمرافً ،مٚمٛمزي ،مج٤مل اًمديـ أسمق احلج٤مج يقؾمػ(741هـ)،
حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمّمٛمد ذف اًمديـ ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،واًمدار اًم٘م ّٞمٛم٦م ،ط2423 ،1هـ،
2983م.
 -22شمٕمٚمٞمؿ اعمرأة اًمًٕمقدي٦م (اًمتّ٤مريخ واًمقاىمع واًمتّحدي٤مت) ،سمق سمِمٞم٧م :اجلقهرة سمٜم٧م إسمراهٞمؿ.
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ؼم اًم٘مرـمٌل اًمٜمّٛمري :أسمق قمٛمر
 -22اًمتّٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد ،اسمـ قمٌد اًم ّ
يقؾمػ(463هـ) ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي ،وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون
اإلؾمالُمٞم٦م  -اعمٖمرب 2387 ،هـ.
 -21ضم٤مُمع اًمتّحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾً ،مٚمٕمالئل اًمدُمِم٘مل ،صالح اًمديـ ،أسمق ؾمٕمٞمد،
ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي(ت762ه) ،حت٘مٞمؼ :محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت،
ط2986 ،1م.
اًمؽمُمذي) ،حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة (ت ،)179حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد
 -23اجل٤مُمع اًمٙمٌػم (ؾمٜمـ ّ
ُمٕمروف ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،سمػموت2998 ،م.
 -24اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل ط وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف (صحٞمح اًمٌخ٤مري)،
اًمٌخ٤مري :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌد اهلل (ت156هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس ،دار
ـمقق اًمٜمج٤مة ،ط2411 ،2هـ.
 -25طم٘مقق اعمرأة ذم وقء اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م .دٟ .مقال اًمٕمٞمد .ضم٤مئزة ٟم٤ميػ سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد
اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ـ اًمدورة اًمث٤مٟمٞم٦م .اًمٓمٌٕم٦م إومم
2417هـ1226-م.
 -26ؾمٌؾ شمٕمزيز وقمل اعمرأة ٟمحق احلد ُمـ فم٤مهر اًمٕمٜمػ وده٤م ،د .ؾم٤مرة اعمٓمػمي.
 -27ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤مً ،مألًمٌ٤مين :حمٛمد ٟم٤مس اًمدّ يـ،
أسمق قمٌد اًمرمحـ (ت2412هـ)ُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض ،ط2996 ،2م.
 -28اًمذري٦م اًمٓم٤مهرة اًمٜمٌقي٦م ،اًمدوٓيب ،أسمق سمنم حمٛمد (ت 322هـ) ،حت٘مٞمؼ :ؾمٕمد اعمٌ٤مرك
اًمًٚمٗمٞم٦م ،اًمٙمقي٧م( ،د.ط)( ،د.ت).
احلًـ ،اًمدّ ار ّ
 -29ؾمٜمـ اًمدارُمل ،اًمًٛمرىمٜمدي ،قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ (ت155هـ) ،حت٘مٞمؼ :طمًلم
اًمًٕمقدي٦م ،اًمري٤مض ،ط1222 ،2م.
اًمداراين ،دار اعمٖمٜملّ ،
 -12اًمًٜمـ ،أسمق داود اًمًجًت٤مين ،ؾمٚمٞمامن سمـ أؿمٕم٨م (175هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ،
اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا( ،د.ط)( ،د .ت).
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اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،اًمٜمً٤مئل ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م(323هـ) ،حت٘مٞمؼ :طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿُ ،م١مؾمً٦م
ّ -12
اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،ط 1222 ،2م.
 -11ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءً ،مٚمذهٌل ،ؿمٛمس اًمديـ ،حمٛمد سمـ أمحد (ت 748هـ) ،دار احلدي٨م،
اًم٘م٤مهرة1226 ،م.
 -13ذح اًمًٜم٦مً ،مٚمٌٖمقي اًمِم٤مومٕمل أسمق حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد (ت526ه) ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،دُمِمؼ ،ط2983 ،1م.
 -14ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ (اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج)ً ،مٚمٜمقوي :حمٞمل سمـ
ذف اًمدّ يـ (ت676هـ) ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،ط2391 ،1هـ.
 -15اًمٕمٚمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس ،أسمق حمٛمد ت(317هـ)،
( ،)638/2حت٘مٞمؼ :ومريؼ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف وقمٜم٤مي٦م د /ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمد،
د .ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريزُ ،مٓم٤مسمع احلٛمٞميض( ،د.ن) ،ط( ،2د.م)1226 ،م.
 -16قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اًمٕم ّٞمٜمل ،أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك (ت
855هـ) ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب -سمػموت.
 -17همري٥م احلدي٨مٕ ،يب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالّم اهلروي (ت114هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد
اعمٕمٞمد ظم٤منُ ،مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،طمٞمدر آسم٤مد -اًمديمـ ،ط2964 ،2م.
 -18ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم (851هـ)،
حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت( ،د.ط)2379 ،هـ.
 -19ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي :زيـ اًمديـ حمٛمد ،قمٌد اًمرؤوف (ت2232هـ) ،اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م،
ُمٍم ،ط2356 ،2هـ.
 -32جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائدً ،مٚمٝمٞمثٛمل :أسمق احلًـ ٟمقر اًمديـ(ت827هـ) ،حت٘مٞمؼ :طمً٤مم
اًمديـ اًم٘مددُ ،مٙمتٌ٦م اًم٘مدد ،اًم٘م٤مهرة2994 ،م.
اًمًٕمقديُ ،مٌ٤مدرات وإٟمج٤مزات ،إقمداد وزارة اًمتّٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم،
 -32اعمرأة ذم اًمتّٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ّ
اًمري٤مض1222 ،م.
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 -31اعمرأة ذم اًمًٕمقدي٦م :رؤى قم٤معمٞم٦م ،جمٛمققم٦م أسمح٤مث ،دار همٞمٜم٤مء ،ط1228 ،2م.
ّٜمٛمقي ،شم٠مًمٞمػ جمٛمققم٦م ُمـ اعمتخّمّملمُ ،مقاد اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،دار
 -33اعمرأة ودوره٤م اًمت
ّ
ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ًمٚمٜمنم ،اإلصدار اًمث٤مًم٨م2442 ،هـ.
 -34اعمرأة ذم ٟمجد ووٕمٝم٤م ودوره٤مُ ،مـ اًمٗمؽمة (2352-2122هـ) ،دٓل سمٜم٧م خمٚمد احلريب،
دارة اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ،اًمري٤مض2431 ،هـ.
ُ -35مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحً ،مٚمٝمروي اًم٘م٤مري ،قمكم سمـ حمٛمد(ت2224هـ) ،دار
اًمٗمٙمر ،سمػموتً ،مٌٜم٤من ،ط121 ،2م.
 -36اعمًٜمد ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞمٌ٤مين(ت142هـ) ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطُ ،م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،ط1222 ،2م.
ُ -37مًٜمد اًمٌزار (اًمٌحر اًمزظم٤مر)ً ،مٚمٌزار أمحد سمـ قمٛمرو(191هـ) ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل سمـ ؾمٕمد،
ُمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ط2988 ،2م.
 -38اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل ط (صحٞمح ُمًٚمؿ) ،سمـ
احلج٤مج اًمٜمٞمً٤مسمقري (ت162هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب ،سمػموت( ،د.ت)( ،د.ط).
 -39اعمّمٜمػ ،قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين :أسمق سمٙمر (ت122هـ) ،حت٘مٞمؼ :طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل،
اهلٜمد ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت.
 -42اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمً ،مٚم ّٓمؼماين :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد(ت362هـ) ،حت٘مٞمؼ :محدي سمـ
اًمًٚمٗملُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة (د.ت)( ،د.ط).
قمٌد اعمجٞمد ّ
اًمًالم
ُ -42مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٓ ،سمـ وم٤مرس اًمرازي :أمحد (ت395هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد ّ
ه٤مرون ،دار اًمٗمٙمر2979 ،م.
ُ -41مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مٕ :يب ُٟمٕمٞمؿ :أمحد سمـ قمٌد اهلل إصٌٝم٤مين(ت432هـ) ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل سمـ
يقؾمػ اًمٕمزازي ،دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض ،ط2998 ،2م.
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ُ -43مقارد اًمٔمٛمآن إمم زوائد اسمـ طمٌ٤من ،اهلٞمثٛملٟ :مقر اًمديـ قمكم(827هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد
اًمرزاق محزة ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م( ،د.ت)( ،د.ط).
اًمّمالحٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم(ت851هـ)،
 -44اًمٜمّٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ ّ
اعمدظمكم ،قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اعمديٜم٦م
حت٘مٞمؼ :رسمٞمع سمـ ه٤مدي قمٛمػم
ّ
اعمٜمقرة ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،ط2984 ،2م.
 -45هداي٦م اًمرواة إمم ختري٩م أطم٤مدي٨م اعمّم٤مسمٞمح واعمِمٙم٤مة ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين :أمحد سمـ
قمكم(851هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمكم احلٚمٌل ،اًمدّ ُم٤مم ،دار اسمـ اًم٘م ّٞمؿ ،ط1222 ،2م.
زضا ٌ٥املاجطتري ٚايدنتٛزا:ٙ
 -46دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم وقء ّ
اًمؽمسمقي٦م ذم جم٤مل
آدم٤مه٤مت اعمٕم٤مسة وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ّ
اًمؽمسمٞم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م أم
إه اعمٜمتج٦م ،اعمٜمٌم :روو٦م سمٜم٧م حمٛمد ه٤مؿمؿ ،دراؾم٦م ديمتقراه ،يمٚمٞم٦م ّ
اًم٘مرى ،إذاف :قمٌد اًمٜم٤مس قمٓم٤مي٤م 2432هـ.
ايّٓدٚات ٚاملؤمتسات:
 -47اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ودوره٤م ذم شمٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمع" إُمػمة ؾم٤مرة سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل
ؾمٕمقد ٟمٛمقذضم٤م" ،دُ .مٝم٤م اًمٞمزيديُ ،م١ممتر ضم٤مُمٕم٦م اجلقف ،سمٕمٜمقان" :شمٕمزيز دور اعمرأة
اًمًٕمقدي٦م ذم شمٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمع ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م" ،)18 -27( ،ذم اًمٗمؽمة اًمقاىمٕم٦م ُم٤م سملم
1227/4/15-14م.
املٓصات ٚاملٛاقع االيهرت:١ْٝٚ
 -48أي٤مدي اًمرمح٦م ختدم اعمٕمتٛمرات داظمؾ اعمًجد احلرام ،صحٞمٗم٦م قمٙم٤مظ اًمًٕمقدي٦م،
.https://www.okaz.com.sa/article/933756
 -49دقمقة ًمتٙمريؿ هذه اعمرأة اًمتل أؾمً٧م مجٕمٞم٦م ظمػمي٦م ٟمً٤مئٞم٦م سمٕمٜمٞمزة وضمٕمٚم٧م ٟمّمػ ُمٜمزهل٤م
ُم٘مر ًا هل٤م ،صحٞمٗم٦م اجلزيرة اًمًٕمقدي٦م،
https://www.al-jazirah.com/2013/20131111/rj7.htm.
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صم٘م٤موم٦م اًمتّٜمٛمٞم٦م ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜم ٌّقي٦م وصٚمتُٝم٤م سم٤مًمدّ ور اًمتّٜمٛمقي ًمٚمٛمرأة ذم اعمٛمٚمٙم٦م ........

إقمداد :دُ .م٤مريف سمً٤مم حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

 -52دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م ،دراؾم٦م قمؼم اعمً٤مر اًمت٤مرُيل ،رىم ّٞم٦م ـمف ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين ،جمٚم٦م
شمؿ شمًجٞمؾ اًمدظمقل
اعمٜمٝمؾ آًمٙمؽموٟمٞم٦مّ .https://www.almanhal.com/ar ،
سمقاؾمٓم٦م اعمٙمتٌ٦م اًمرىمٛمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.
 -52ؾمٕمقدي٤مت طمّمٚمـ ضمقائز قمٚمٛمٞم٦م قم٤معمٞم٦م ُمٜمذ ُمٓمٚمع  ،hiamag.comL ،1229ذوق
هِم٤مم ،شم٤مريخ 1229/1/5م.
 -51صدور صمالصم٦م أواُمر ُمٚمٙمٞم٦م( ،رىمؿ أ ،)117/سمت٤مريخ (2442 /6 /28هـ)،
https://www.spa.gov.sa/1889379
 -53جمٛمققم٦م إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م،)2442/22/27( ،
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1
 -54اعمرأة اًمًٕمقدي٦م شمًػم سمٓمٛمقح ومتٙملم ،ظمٚمقد اًمدظمٞمؾ،
.https://www.spa.gov.sa/1917425
 -55اعمٛمٚمٙم٦م ُمًتٛمرون ذم دقمؿ ىمْم٤مي٤م اعمرأة،
https://www.alwatan.com.sa/article/355904
 12 -56ىمرارا قمدًمٞم٤م شمٕمزز طم٘مقق اعمرأة اًمًٕمقدي٦م ذم ُمراومؼ اًم٘مْم٤مء،
https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/news/Pages/NewsDe
tails.aspx?itemId=505
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