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 املرأة متكنيموقف القرآن من 

The Qur’an’s position on empowering women 

 2حسام موسى شوشة                            1رضوان مجال األطرش 

Hossam Moussa Shousha               Radwan Jamal Elatrash 

 : ملخص البحث

 Womenَ)ََاملرأةاستقواءََََقضيةَََفََوتعّددَتََاختلفَتََمَاَمبثلََالنظرََوجهاتَفيهاََاختلفتََقضيَةََجنَدَأَنََالّنادَرََِمنَ 
Empowerment)،َََكله،ََفقضيةَاملرأةَوأتهيلهاَومتكينهاَهيَقضيةَاجملتمَع َالَتََالقضيةََهذَهوهلذاَفإنََََالبشري

َإىلََالتعددََوصلََحَتََالعصور،ََمرَََّعلىََاإلصالحََوُدع اةََوالفالسفَةََاملفكرينََنظرََووجهاتََالتشريعاتََفيهاََتعّددت
فهناكَتيارَمتشددَأصابهَالغلوَ.ََتقاربََأَوََاتفاَقََأوََللقاءََمعَهََإمكاَنََاَلََالذَيََاجلذريََواالختالَفََالتناقضََمستوى

وأييتَهذاَالبحثَوالرضوخَملنظومةَفكريةَدينيةَمنغلقة،َوهناكَتيارَليبريايلَعلماينَيتماشىَمعَاملنظومةَالغربيةَاملنحلة.ََ
علىَاملنهجَاالستقرائيَليتتبعَاآلراءَمنَبطونَكتبَالتفسريَليناقشَهذهَالقضيةَأبسلوبَعلميَمنهجي،َحيثَيعتمدََ

َنتائجَعلميةَصحيحة،َ َإىل َاآلراءَوالوصول َاملناقشةَوالدراسةَجلميع َتتم َالتحليليَحيث َاملنهج َاحلديثةَمث َالعلمية والكتب
ةَإجرائيةَتعاجلَحقاًَغرسَوعيَوإدراكَإلحياءَمسألأنَاملقصودَالقرآينَبتمكنيَاملرأةَهو:ََََومنَهذهَالنتائجَماَأييت:

أخذَالعنصرَالنسائيَفرصتهَفَالبناءَوالتنميةَوالثقافةَمنَأجلَسعادةَأكربَلألسرةَوكلماَََََ.للمرأةََوشأانًَتنمويًَََإنسانياًَ
َواجملتمعَوالدولةَ.

 
َكليةَمعارفَالوحيَوالعلومَاإلنسانية،َاجلامعةَاإلسالميةَالعامليةَ 1 َماليزيَ.أستاذَمشاركَفَقسمَدراساتَالقرآنَوالسنة،
َكارابوكَكليةَالتفسريََأستاذَمساعدَفَقسمَ 2 َتركيا.ََََ-االهلياتَجامعة
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َالكلماتَاملفتاحية:َموقف،َالقرآن،َمتكني،َاملرأةَ.

Abstract:  

It is rare to find a case in which the views differed in the same way as in the issue of women's 

Empowerment. The issue of women, their rehabilitation and empowerment is the issue of the entire 

human community. Hence, this issue in which legislation and the viewpoints of thinkers, 

philosophers and advocates of reform have multiplied throughout the ages, until the multiplicity 

has reached the level of contradiction and radical disagreement with which there is no possibility 

of meeting, agreement or convergence.This research comes to discuss this issue in a systematic 

scientific manner, as it relies on the inductive approach to trace opinions from the stomachs of 

tafsir books and modern scientific books, then the analytical method, where discussion and study 

of all opinions and access to valid scientific results are done, and among these results are the 

following: The greatest purpose of Islam is the aim of justice and equality, and that it came to 

achieve equality among people in the matter of rights and duties, and it did not present gender over 

gender or race over race. The Qur’ān never meant by empowering women to overcome men 

because they control the nature of the relationship between them, and therefore there must be a 

revolution against religion, language, culture, customs, traditions, and history. The intention is to 

make her happy by taking her rights and fulfilling her legitimate duties towards herself, her 

husband, and her parents, and she participates in building the society in which she lives in a 

constructive and civilized participation that preserves her value and position that God has given 

her. 

Keywords: Position, Al-Qur’ān, Empowerment, Woman.  

َ:َمقدمة البحث

َكلَمنَواالهَإبحسانَإىلَ احلمدَهللَربَالعاملنيَوالصالةَوالسالمَعلىَسيدَاملرسلنيَحممدَصلىَهللاَعليهَوسلمَوعلى
َ.َأماَبعد.َ.والدين.يومَالبعثََ

أنهَجاءَليحققَاملساواةَبنيَالناسَفَمقصدَالعدالةَواملساواةََوإلسالمََمقاصدََاأعظمََفإنهَمنَالبدهيَأنََ
مسألةَاحلقوقَوالواجبات،َوملَيقدمَجنساًَعلىَجنسَأوَعرقاًَعلىَعرق،َوهلذاَجعلَسبحانهَوتعاىلَالعالقةَبنيَالناسَ



 

 

 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 4                                  Oct (1442-2020)      

The Qur’an’s position on empowering women 

  Radwan Jamal Elatrash - Hossam Moussa Shousha   

205 
 
 

 

 

َالتكاملَوليسَعلىَمفهومََ َالقويَتقومَعلى َفيها َينتصر َاحلياةَجمردَحلبةَمصارعة َلكانت َاألمرَكذلك الصراع،َولوَكان
َ علىَالضعيفَفهوَدائماًَأيخذَحقوقهَوالَيبايلَفَأداءَواجباته.

فبعضهمَيقصدَابلتمكنيَتقويةَاملرأةَحتَتتغلبَعلىَالرجلَألنهَيتحكمَفَطبيعةَالعالقةَبينهما،َوابلتايلَالَ
َالدي َثورةَعلى َالرجل.َبدَمن َبعيداًَعنَعامل َمستقال َاملرأةَعاملاًَهلا نَواللغةَوالثقافةَوالعاداتَوالتقاليدَوالتاريخ...حتَجتد

َكانَأبيهاَأوَأخيهاَأوَزوجهاَفهيَجمردَخملوقةَخلقتَ وبعضهمَعلىَالعكسَمتاماًَيضعَاملرأةَحتتَعباءةَالرجلَسواء
َإلسعادَالرجل.َ

َدََهذَاََفََع ج بَ ََواَل ََََفقضّيةََاخلائضنيَ؛ََوكثرةََواالختالَفََالت َّع دُّ ََََاملرأةمتكني إىل ترمجتهَ  Womenَ)متَ
Empowerment)َََوقدَوجدَفَالواثئقَالرمسيةَلألممَاملتحدةَبشكلَغريَدقيق،َوهيَترمجةَخاطئة،َألهناَتؤدي

ملسلمةَلسعةَإجيابياهتا،َفهيَتعين:َإىلَتغيريَاملعىنَواملضمون،َإذَأنَكلمةَمتكني:َهوَمصطلحَقرآين،َوتؤمنَهباَالعقليةَا
متكنيَاملرأةَمنَممارسةَحقوقهاَالتَمنحهاَإليهاَربَالعاملني.َوهذاَالَأبسَفيه.َفَحنيَأنَاملقابلَلكلمةَمتكنيَفَ

َكلمة:َ) وعليهَفإنَالرتمجةَالصحيحةَملصطلح:َ (.Empowering(َوليسَكلمةََ)Enablingاللغةَاالجنليزيةَهو
(Women Empowerment)ََََ.ََفكلمة)هيَاستقواءَاملرأةPowerََََوكلمَةََقوةَ،ََتعيَنEmpoweringَ

َ(.استقواءََتعيَنEmpowermentَََوكلمةََتقوية،ََتعين

َالذَيََالصراَعََفََالرجلََعلىََلتتغلبََاملرأةََتقويةََيعينَََ،"Women Empowermentََاملرأةََاستقواء"و
َ.َاملصطلحََذلكََأفرزتََالَتََالغربيةََللثقافةََوفقاََبينهما،ََالعالقَةََحيكم

فمسألةَمتكنيَاملرأةَهوَفَاحلقيقةَمسألةَغرسَوعيَوإدراكَإلحياءَمسألةَإجرائيةَتعاجلَحقاًَإنسانياَوشأانًَ
َكلماَسامهتَفَرسمَاخلطوطَاالسرتاتيجيةَملستقبلها،َفهيَترسمَمعاملَمستقبلهاَ تنمويً.َفكلماَارتقتَاملرأةَومتكنت
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هلا،َوذلكَلنَيكونَإالَامتلكتَاألدواتَاملعرفيةَوالعلميةَواألخالقيةَوالسلوكيةَبنفسهاَالَتنتظرَمنَأحدَأنَيرمسهََ
َوالتطبيقيةَمتاماًَمثلَالرجل.َوهناَتبدأَاملشكلة...َ.

تبدأَالدينََفإذاَطالبتَاملرأةَحبقهاَومتكينهاَمعَالرجلَفإنَضجيجَاألصواتَوالثرثرةَالكالميةَالتَتناديَابسمََ
أنَللمرأةَأنَتتساوىَمعَالرجلَألنَهلاَطبيعةَبيولوجيةَوفسيولوجيةَخمتلفة،َ:َالَميكنََىَمقولةمبخاطبةَالعوامَلريكزواَعل

فإنَدورَاألمومةَهوَالدورَالرئيسيَللمرأة.َوكأنَاملرأةَحينماَتطالبَحبقوقهاَفإهناَتطالبَبسلبَأمومتهاَألطفاهلا.َ
البَبتمكينهاَمنَأجلَأنَجتعلَبيتهاَمعركةَمستمرةَوصراعَانسنيَأنَاملسؤوليةَمشرتكةَبنيَالرجلَواملرأة.َفاملرأةَالتَتط

دائمَهيَالَتفهمَماَتقول.َلكنَاملقصودَاحلقيقيَهوَأنَأيخذَالعنصرَالنسائيَفرصتهَفَالبناءَوالتنميةَوالثقافةَمنَ
َا َالتَمتكنَاملرأةَهيَتساهمَبالَشكَفَحلولَقضاي َلألسرةَواجملتمعَوالدولة.َفالدول َأكرب لفقرَواالقتصادَأجلَسعادة

(Feminization of Poverty(َ)َوالقضايَاالجتماعيةَاملختلفة.َالفقرََأتنيَث)َ

َاألسرةَ،َورعايةَكاألمومةََعليهاَأجرَةَالََأبعمالَانشغاهلنَبسببَالنساءَعنَدَالفقرَمعدالتَارتفاعَبهَويقصَد
.َوهلذاَحينماَالنساءََافتقارََمقابلََالرجالََأيديَََفََاملالََمتركزََإىلََأدىََمماََمأجورةََأبعمالََالرجالََينشغلََحنيََف

َالتساويَ َإىل َالدعوة َبدَمن َفكانَال َاملسلمة. َاجملتمعات َالطالقَف َنسبة َازدادت َاملرأةَوبدأتَأتخذَراتباًَشهرًي اشتغلت
َاقتصاديًَ. َاملرأة َالرجلَحتَمتكن َاملرأةَوإلغاءَقوامة َفورتشنََئمَةقاَََفََاملتواجدَةََالشركاَتََعلَىََدراسةََأجريَتََفقدََومتكني

َأنََووجَد(ََإيراداهتاََحسبََأمريكيةََشركة500ََََألعلىََترتيًباََتضَعََفورتشنََجملَةََعَنََتصدرََسنويةََقائمةََوهَي)500ََ
َحقوَقَََف%53ََََالزيدَةََوتضمنتََغريهَاَمنَأكربَماليةَعوائَدََحتققََإداراهتَاََجمالسَفََأكثرَنساءََتضمََالتََالشركات"

َ.3َ"املستثمرةََاألموالََرؤوسَََف%67ََوََاملبيعاتَف%42َوََللمسامهنيََامللكية

َ:َتعريفَمصطلحَالتمكني

 
3 https://es-la.facebook.com/tmcbw/posts/251679685546829/. Accessed on 27-10-2020. 

https://es-la.facebook.com/tmcbw/posts/251679685546829/
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َكلمةَ)مكن(َوتعينَقوة،َومعناهاَفَاللغةَتقويةَوتعزيز،َمتكني.َقالَابنَمنظور:َاملِكن ةَ إنَمفهومَالتمكنيَمشتقَمن
انًَََإنََّ:ََيُ ق الَُ.ََالتَّتبَُّعََمب ْعىن َََوالتَِّبع ةَََِالتَّط لُّبَََِمب ْعىن َََالطَِّلب ةََِمْثلَ ََالتَّمكُّنَِتعينََ َالطَّرْيَََِم ْوِضعَََُف ُسمِّيَ َََ،السُّْلط انَََِِمنَ ََم ِكنةَ ََل ُذوََُفال 
ُواََو ال َََأ ْمِكنتهاََع ل ىََالطَّرْيَ ََد ُعوا:ََي  ُقولَََُِفيِه؛ََلتم كُّنهََم ِكنةًَ نَ :ََز ْيدَ ََأ بو.َمثَقالَرمحهَهللا:َقال4ََهِب اََت ط ريَّ نَ ََِعْندَ ََم كنيََُفال  َُفال 

َُ  كان ِة،ََب نيِّ
ْنزِل ةَ ََي  ْعيِنَََامل كانةَُ:ََِسيد هَََْاْبنَُ،َوقالََاْلم 

 
ْنزلةََوامل

 
َ،ََو اجلْ ْمعَُ.ََاْلم ِلكَََِِعْندَ ََامل َو ق دَََْالتَّْكِسرِيَ،ََمج ْعَ ََجُيْم عَََُو ال َََم كاانت 

 َمِكنين   َلَديْ َنا  اْليَ ْومَ   ِإنَّكَ   قَالَ   َكلََّمه    فَ َلمَّا﴿ََ:اْلع زِيزََالت َّْنزِيلََو ِفَََ.5ك م ُكنَ ََومت  كَّنَ .ََُمك ناءََو اجلْ ْمعَََُم ِكني ،ََف  ُهوَ ََم كان ةًَََم ُكنَ 
 كان ةَُوفَاتجَالعروس:َجاءتََََ[َ.54]يوسف:َََ﴾َأِمنين 

َ،ََِعْندََم ْنزِل َةلتدلَعلىَاملنزلة،َلهَمكانةَعندَامللكَأيََ:ََامل َم ِلك 
؛ََواجل ْمعَُ َُ(ََم ِكنيَ ََف  ُهوَ ََومت  كَّن ،)ََم كان ةًَََ،(كك رُمَ ََم ُكن ،)ََقَد(ََو)ََ.الّتْكِسريَََِمج ْعَََُجُيْم عَََُو ال َََم كاانت   كان ِة،ََب نيِّ

َومجعهاََامل
ُت م كِّنَُ:ََواالْسمَََُُمك ناُء،

َها  يَ تَ بَ وَّأ    اأْلَْرضِ   ِف   لِي وس فَ   َمكَّنَّا  وََكَذِلكَ ﴿.َقالَتعاىل:6ََامل  َمنْ   ِبَرْْحَِتَنا  ن ِصيب    َيَشاء    َحْيث    ِمن ْ
َِمْنهَََُوأ ْمك ن هََالشيءَََِِمنَ ََهللاَََُم كَّن ه:ََاجلْ ْوه رِيَُّوزادَابنَمنظور:َقالََََ[َ.56]يوسف:ََََ﴾اْلم ْحِسِننيَ   َأْجرَ   ن ِضيع    َوَل   َنَشاء  
نَ .ََمب ْعىًنَ هَََْاْبنَُ.ََع ل ْيهَََِي  ْقِدرَََُال َََأ يََالن ُُّهوضَََُمُيِْكُنهََال َََو ُفال  قالَتعاىلَعنَذيَََ،7ظ ِفَرََواْست ْمك نَ ََالشيءَََِِمنَ ََومت  كَّنَ :ََِسيد 

َناه    اأْلَْرضِ   ِف   َله    َمكَّنَّا  ِإّنَّ ﴿القرنني:ََ َأ بوََق الَ .ََاملكان ةَََُذ ِلكَ ََُكلَََِِّمنَََْو ااِلْسمَُ[84ََ]الكهف:ََََ﴾َسبَ ًبا  َشْيء    ك ل ِ   ِمنْ   َوآتَ ي ْ
َ.8أ ستطيعَهََمب ْعىن َََأُْمِكُنَهََأ انََيُ ق الَََُو ال ََممُِْكن ،ََف  ُهوَ ََمْيِكُنين،َاأل مُر،ََأ ْمك نينََو يُ ق الَُ:ََم ْنُصورَ 

 
،َ)بريوت:ََلسان العرب ه (،711ََحممدَبنَمكرمَبنَعلي،َأبوَالفضل،َمجالَالدينَابنَمنظورَاألنصاريَالرويفعيَاإلفريقيَ)ت:ََ 4

ََ.413،َص13ه (َج3َ،1414دارَصادر،َط
 َ.413،َص13جلسان العرب، ابنَمنطور،5ََ
اتج العروس من جواهر  ه (،1205ََالزَّبيديَ)املتوىف:ََوانظر:َحمّمدَبنَحمّمدَبنَعبدَالرزّاقَاحلسيين،َأبوَالفيض،َامللّقبَمبرتضى،ََ 6

ََ.189،َص36،َحتقيق:َجمموعةَمنَاحملققني،َ)د.م:َدارَاهلداية،َد.ط،َد.ت(َجالقاموس
 َ.191،َص36َجََاتج العروس،انظر:َالزبيدي،7ََ
 َ.414،َص13جلسان العرب، ابنَمنطور،8ََ
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القيامَمبسؤولياتَأكربَمنَخاللَفالتمكني ُم كَّن(َمنَ
امل الشخصَ )أيَ :َهوَعمليةَذاتَخطواتَمتكنَصاحبهاَ

َ.9َالتدريبَوالدعمَالعاطفَي

َفهوََالطريقََفََالعبدََداَمََوماََاالستقامة،ََعلىََواالستقرارََالرسوخََمقاَمََهللاََأهَلََعندََالتمكني:ََالتمكنيَفَالفكرَالصوف
ََ.10التمكنَيََحصَلََفقدََواتصلََوصلََفإذاََوصف،ََإىَلََوصفََمَنََوينتقلََحال،ََإىلََحالََمنََيرتقيََألنهََتلوينََصاحب

يتََح تََََّقافيةََلبيتهََالنَّاِظمََأ َوََفقرَةََبسجعهََالناثرََميهَدََأ َنََُهوَ :ََالتمكنيَعندَأهلَالبالغة ََِفيهَََِمطمئنةََم ك اهن اََِفَََمتمكنةََأت 
َاْلب  ْيَتََمنََطرحَتََل وََحِب ْيثَََُو م ْعن اهَََُاْلب  ْيَتََبِل ْفظََتعلقََل هَََُل ْيسَ ََمب َاََمستدعاةََو ال َََقلقَةََو ال َََانفرةََغرَيََق  ر اره ا،ََِفَََُمْست ِقرََّة

ل ةََبطباعَهََالسَّامَعََكملهاََالقافيةََدونََسكتََِإذاََاْلب  ْيتََمنشدََِإنََحِب ْيثَََُيكونََبلََم ْفُهومه،ََواضطرَبََم ْعن اهَََُنقص َِبدال 
ْنسانَ   َخَلْقَنا  َولََقدْ ﴿َََ:وقوله.11ََابهرَةََع ِجيب ةََكَلََاْلُقْرآَنََفواصلََِفَََذ ِلكََمَنََج اءَ ََو قَدََع ل ي ْه اََاللَّْفَظََمن  س اللَة    ِمنْ   اْْلِ
َملَاََاملناسبََالتامََالتمكنيََالفاصلةََهذهََفََفإنَّ[14ََ]املؤمنون:ََََ﴾اْْلالِِقنيَ   َأْحَسن    اّللَّ    فَ َتباَركَ ﴿  :قولهََإىلََ﴾ِطني    ِمنْ 

َ.قبلها

علىَََومجاعًيَاََفرديًَقادرةََََخالهلاََمَنََاملرأَةََتصبَحََالَتََالعمليةََتلكََأبنَهََاملرأَةََمتكنَيََتعريفََميكَن:ََماَمعىنَمتكنيَاملرأة
والتَََالقوةََعالماتََخالهلاََمَنتكسبََََالتََابلطريقةََواعيةالتحكمَمبسارَاحلياةَاألنثويةَوهلذاَالَبدَأنَتكونَاملرأةََ

وأنَتشاركَبفعاليةَفَبناءََََ.الرجلََوبنيََبينهاََاملساواةََلعدمََالتصديََعلَىََوالقدرةََابلنفسََالثقةََتكسَبتؤديَإىلَأنََ
َاألسرةَواجملتمعَالكبري.َ

 
9 K.L., Murrell, and M., Meredith, Empowering Employee, New York: McGraw-Hill, 2000, p.110. 

َاملناوي،ََ 10 َالرؤوف َاملعاصر،ََََ-بريوتََ)الداية،ََد.َحممدَرضوانََََحتقيق:،ََالتوقيف على مهمات التعاريفحممدَعبد َالفكر دمشق:َدار
َ.109ه (َص1َ،1410دارَالفكر،َط

َاحل 11 َبنَموسى َاحلنفيَ)املتوىف:ََأيوب َالبقاء َأبو َالكفوي، َالقرميي ،ََالكليات معجم ف املصطلحات والفروق اللغويةه (،1094ََسيين
ََ.302حممدَاملصري،َ)بريوت:َمؤسسةَالرسالة،َد.ط،َد.ت(َصََ-حتقيق:َعداننَدرويشَ
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َكانتَاملرأةَضعيفةَ ابختصارَشديد،َهوَأنَجنعلَاملرأةَقوية،َفالتمكنيَهوَتقوية،َفتمكنيَاملرأةَتقويتها.َفإذا
َكانتَقويةَفيقصدَبهَمزيدَمنَالقوةَومزيدَمنَالسلطاتَومزيدَمنَالقراراتََ ومزيدَفالَبدَأنَنسعىَلتقويتها،َأماَإذا

َمنَاملنافساتَفَمساحةَالرجلَالذيَيؤديَإىلَمزيدَمنَالصراعاتَمعَالرجل..َ.

َوبرامجََسياساَتتخداماًَفََاسََاألكثَرََوأصبَحََالعشرينََالقرنََتسعيناتهنايةََََفََظهَرََحديَثََمفهوَمََوالتمكني
معناه:َحتسنيَأحوالَاملرأةَََ،التنميةََفََفاعلََكعنصرََابملرأةََاعرتافًاََاملفاهيمََأكثرََوهوََاحلكومية،ََغريََاملنظماَتََمعظم

َكلَأشكالَاالضطهادَلتحصيلَالقوةَالتَتؤهلهاَملمارسةَحقوقهاَوحتديَالظلمَالواقعَ ومنحهاَالقدرةَعلىَمواجهة
َكانَمصدرهَلتصلَهباَإىلَحتقيقَأهدافها.َفهناكَالكثريَمنَنساءَهذاَالعاملَيعشنَاخلوفَواجلوعَوالقهرَ عليهاَأًي

َلتمييزَوالتدمريَاملنهجي.َواحلرمانَوالتهميشَوا

.َالطبيعيةََحقوقهَاََعلَىََاملرأَةََوحصوَلََوصوَلََأماَمََوالعوائقََالعقباَتََكَلََإزالة:ََيعيَنََاملصطلَحََأنََيرَىََفاملؤيِّدَ،
َوضوَحََوعدَمََاملصطلَحََغموضََإىَلََحتفظَهََسببََيُرجَعََواملتحفظ.ََعليهََغبارََوالََوعادلََمنصفََمصطلحََفهوََمَثََومن

َاألسرَةََعلىََوأثرهاََالواقَعََأرضََعلىََاملصطلحََتطبيقاتََالتحفظَ،ََذلكََيعمِّقََوماََنشأته،ََومالبساَتََوأبعادهَ،ََمعناه
َ.واجملتمَع

 املقصود من متكني املرأة: 

أماَالتمكنيَابلنسبةَللمرأةَبشكلَعام:َفهيَإعطاؤهاَحقهاَفَاملشاركةَفَالبناءَوحقهاَفَالسيطرةَوالتحكمَفَحياهتاَ
الفكريةَوالسياسيةَواالقتصاديةَواالجتماعيةَواجلنسية،َولنَحيصلَذلكَإالَمنَخاللَمزيدَمنَاملعرفةَومزيدَمنَإتقانَ

َإشباعَرغباهتاََ َإىل َالتَتؤدي َثقتهاَبنفسهاَفينتجَعنَذلكَتقديرَلذاهتاَاملهارات النفسيةَفتزيدَمنَقوةَشخصيتهاَوتعظم
وابلتايلَ تصرفاهتا.َ عنَ املسؤوليةَ َكاملَ تتحمل لكنهاَ ابلرضا.َ اإلحساسَ منَ ومزيداًَ ابملسؤوليةَ الشعورَ منَ ومزيداًَ

تَوالنزاعات،َوبناءَثقةَنستخلصَأنَهناكَبعدينَللتمكني:َبعدَمهاريَينتجَعنهَتوافقَمعَاآلخرينَوحلَاخلصوما
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تدومَأكثر.َوبعدَإداري،َوينتجَعنَممارستهَمزيداًَمنَاحلريتَومزيداًَمنَالصالحياتَالختاذَالقراراتَلكلَأعضاءَ
َاألسرةَواملؤسسةَالتَتعملَفيهاَاملرأة.َ

َالتمكني َلفكرة َالسلبية َالفعل َمردة َالرجلَوإحداثَخصوماتَعنادية َليستَهيَمواجهة َاملسألة َإن َالبيوتَ: عه،َوحتويل
َاختلقَ َالذي َللمرأة،َوأنهَهو ابلكاملَعنَكلَمعاانة َليسَمسؤوالًَ َفالرجل َأوَمهزومني. َتنتهيَإبجيادَمنتصرين إىلَمعارك
فكرةَتقسيمَاألدوار،َهوَفَخارجَالبيتَيعملَوأيخذَراتباًَشهريًَوهيَفَداخلهَمهمشةَتقومَبدورَاإلجنابَواحلملَ

َوالبيت.ََ

َوإمنَاََاألسرةَ،ََنفقاتَََفََماَلََمَنََتنفقَهََمَاََمقابَلََليسَتََاإلسالميَةََالنظريةَََفََاألسرَةََداخَلََأَةاملَرََمكانَةََإن
ََقالَرسولَهللاََََهللا،ََإالََعليهاََرقيبََالََمسؤوليةََمَنََتتحملهََوماََوحبََدفءََمنََمتنحَهََماََمقابل :َ »ُكلُُّكْمَر اع 

ََ، َع ْنَر ِعيَِّتِه،َو األ ِمرُيَر اع  َو ُكلُُّكْمَم ْسُئول  ْرأ ُةَر اِعي ة َع ل ىَب  ْيِتَز ْوِجه اَو و ل ِدِه،َف ُكلُُّكْمَر اع 
 
َع ل ىَأ ْهِلَب  ْيِتِه،َو امل و الرَُّجُلَر اع 

َع ْنَر ِعيَِّتِهَ« َمفهوَمََبينمَاَََ.املسؤولياتََتفاصيَلَََفََاختالَفََمَعََالرجل،ََكمَاََمتاًماََومسؤولَةََراعيَةََفهيََ،12و ُكلُُّكْمَم ْسُئول 
َفلسفاتََوهيََاملتنوعة،ََاملاديةََوفلسفاتهََمبدارسهََكلهََالغريبََالفكرََروحََتسودهاََأاننية،ََفرديةََنزعةََعلىََيقومََالتمكني
َساذجَةََمفاهيمََابعتبارهَاََمنها؛ََواحلَطََاملفاهيَمََهذَهََبتسطيحََوتقوَمََوالتضحية،ََواإليثارََالتسامَحََمفاهيَمََمعََتتصادَم

َكاَنََولوََحتََلنفسهَاََمتكنََأنََالفلسفاَتََهذَهََوفقََاملرأَةََمَنََفاملطلوبََلذلَكََ.حيلةََوقلةََضعَفََعنََوتُنمَََّواقعية،ََوغرَي
َأيََأَوََاعتباراتََأيََعنََالنظرََبغضََضعيف،ََخملوقََإهناََعنهاََيقالََأوََوبيتها،ََوأطفاهلاََوأسرهتاََزوجهاََحساَبََعلى

َوهذاَمنَأهمَالنقاطَالسلبيةَالتَتناديَبتمكنيَاملرأة.َََ.ثقافيةََأَوََجمتمعيَةَأوََأسريَةََمالبسات

َعلىَاالعتماَدَعلىَتعينهَاَالَتَاآللياَتَخاللَمنََضدهَاَالتمييزَمظاهَرََكلََعلىَللقضاَءَيسعَىَفهوَوابلتايَل
االقتصاديةَالذات القوةَ عناصرَ وامتالكَ نفسها،َ علىَ واعتمادهاَ اختيارهاَ فَ املرأةَ تقويةَ علىَ يقومَ مفهومَ فهوَ َ.

 
ِفَ،َابب:َكتاب النكاح أخرجهَالبخاريَفَصحيحه،َانظر:َ 12 ْرأ ُةَر اِعي ةَ 

 
اامل ََ.5200،َرقمَاحلديث:َب  ْيِتَز ْوِجه 
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واالجتماعيةَوحتسنيَأوضاعهنَاالقتصاديةَواملاديةَواملشاركةَفَاختاذَالقراراتَالتَمتسَجوانبَحياةَاملرأة.َوهلذاَالَبدَ
بعيداًَعنَالتمييز.َلكنَهذاَاملفهومَانتجَمنَأنَاملرأةَغريَقادرةَعلىَمنَتطويرَاملهاراتَوتنميةَالقدراتَوالعالقاتََ

َاملرأةَمنَحتقيقَ َالعوائقَمتنع َأنَهناكَكثرياًَمن َإذ َاجلماعيَعلىَحتقيقَطموحاهتنَوآماهلنَوأهدافهن، َأو َالفردي املستوى
البلدانَاإلسالميةَالتََطموحها،َفهناكَماَيسمىَعدمَمساواةَوفصلَعنصريَوهتميش.َفالتمكنيَضرورةَفَعددَمن

َكبارَ متنعَاملرأةَمنَاخلروجَإىلَالعملَوالدراسةَواختيارَالزوج،َفهناكَبناتَأعمارهنَالتاسعةَوالعاشرةَيزوجنَمنَرجال
َفَالسنَفَالسبعيناتَألنهَغين.َ

 : نظرة اترخيية على وضع املرأة قبل اْلسالم

َاألوىل؛ََالبشريةََاخلطيئةََعنََاملسئولَةََهَيََأَوََالعاملَ،ََفََالشرََأصَلََاملرأَةََةاليهوديَََّعترَب:َتمكانةَاملرأةَفَالدينةَاليهوديَة
َأ ْحي لَ ََاحلّيةَََُوكانت:َ"التوراةََفََبوضوحََذلكََونرىََاجلنة،ََمَنََالسالمََعليهََآدمََخروَجََفََالسببََهيََ-بزعمهم-ََألهنا
َاملرأَةََفقالَتََاجلنة؟ََشجرََكلََمنََأتكاَلََاَل:ََهللاََقالََأحقًّا:ََللمرأةََفقالتََاإللهَ،ََالربَََّعملهاََالتََالربيّةََاحليواانتََمجيَع

.َمتواتََلئالََمت  ّساه؛ََوالََمنهََأتكالََال:ََهللاََفقالََاجلنة،ََوسطََفََالتََالشجرةََمثرََوأّمَا.ََأنكلََاجلنةََشجرََمثرََمَن:ََللحّية
َفأخذَت...ََوالشرََللخريََع ارِف نْيَََِكاهلَلََوتكوانَنََأعينكمَاََتتفتحََمنَهََأتكاَلََيوَمََأنَهََعامَلََهللَاََبَل.ََمتواَتََلَنََللمرأَةََاحلّيَةََفقالَت

َمجيعَمَنََأنتََِملعونَةَهذَاَفعلَتَألّنكَِ:َللحّيةَاإللَهَالربََّفقاَل...َفأكلَمعهَاََأيًضَاََرجلهاَوأعطَتَوأكلَتَمثرهَاَمَن
َيكوَنََرجلَكََوإىَلََأوالًدا،ََتلديَنََابلوجعََحبلك،ََأتعابََأُك ثِّرَََُتكثريًا:ََللمرأَةََوقاَل...ََالربيّةََُوحوشََمجيعََومَنََالبهائم،

َ.(16–3َ:1ََتكوين"ََ)عليكََيسودََوهوََاشتياقك،
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َاملرأَةََمقاَمََكان" :William Barclay ابركلىََويلياَمََقالَهََمَاََبذِْكرََاليهوديّةََفََاملرأةََمكانةََتلخيصََوميكن
َسلطانََحتَتََكانت .A thing شيًئاََتُ ع دَََّكانتََوإمّنَاََاليهودية،ََالشريعَةََفََكبشرََتُعدَََّاملرأَةََتكَنََمل.ََجًداََُمتدنًياََرمسًيا
َ.13"اخلنزيرََإىلَاللؤلَؤََكإلقاَءََالشريعةََاملرأةََتعليمََيعدَََّوكانََالشريعة،ََتعّلَمََمنَممنوعَةََكانت.ََزوجهاََأوََأبيها

َفانقاَدََآدَمََأغوَتََمثََأّواًلَ،ََأخطأَتََالَتََهَيََح وَّاءََأنَاعتقَدَََ-:َبولسََأَنََجندَاملسيحيةَََفَ:املرأة ف الداينة املسيحية
َالقرنََفََالكليَنََأودَوََأنَََّحَتََأقذارَ،ََأهّنَاََعلَىََاملرأَةََإىَلََتنظرََجيدهَاََالنصرانيةََأوراَبََإىلََوالناظَرََ.14اثنًيَاََوأخطَأََوراءهَا
َسفَرََمقاَلَََفََالربيطانيةََاملوسوعةَََفََجاَءََوقدََ.15الزابلَةََمنََكيسََُمعانقةََتعىَنََامرأةََُمع انقَةََأنَََّذكَرََامليالديََعشَرََالثاين

َإليهََينظرََفالرجلََفقطَ؛ََالرجالََإىَلََموّجهَةََالعفَةََابلتزامََالنصائَحََأنَََّوهيََمهمةَ،ََنقطة:َ"السِّْفرََهذاَََفََأنَََّاألمثال
ََك ُمْغِويّةََواملرأةََكضحية، َرََمَل.  اثتشرََأدرينََويُعرَبََ."16اجملتمَعََإغواءاتََعموَمََمَنََأوََالرجال،ََمَنََالبّتةََالنِّساءََحُتذِّ

Adrian Thatcher َليتجاوَزََاألخرَيََالقرنَََفََالكثريََالغريبََالعامَلََبذَلََلقد:َ"فيقولََللمرأةَ،ََالكنيسةََنظرَةََعن
َبيَعَََفََاحلقَََّ-احلديثةََأوروابََََّف-ََللزوجََكانََكماََ."17الكنيسةَََفََاثبًتاََيزالََاَلََاالحتقاَرََهذاََلكنَََّللنساءَ،ََاحتقاره
َهنريََحّرَمََوقد.ََم1805ََعاَمََحَتََإجنلرتاََفََالقانونََهبذاََمعمواًلَََوكانََبناتَ،ََبستَََّالزوجَةََمثنََحّدَدََوقدََزوجته،

 
13 (The Letters to Timothy, Titus, and Phileman.p.74. 2nd 2003. Westminster John Knox Press - Kentucky).  

َ.14َ–2َ:12انظر:َتيمواثوسَاألوىلَ 14
،1ََ،َ)القاهرة:َدارَالتوفيقَالنموذجية،َطم تعدد نساء األنبياء ومكانة املرأة ف اليهودية واملسيحية واْلسالأمحدَعبدَالوهاب،ََ 15

َ.230م(َص1989ه /1409
16 The new Encyclopedia Britannica: "study of religio”. Vol.22. p. 508. by Safra, S.Yannias, James 

E.Goulka. 15th. 1998. Chicago. 
17 The Savage Text, The use, and Abuse of the Bible. P. 108. 2008. Wiley – Blackwell. 
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َاملواطننيَ،ََمَنََمعدوداتََغريَََم1850ََعاَمََحتََإجنلرتاََنساءََوظلَتََاملقدس،ََالكتابََقراءةََاإلجنليزيَتََعلَىََالثامن
َ.18اخلاصَََّالتملَكََفَحقَََّأَوََشخصية،ََحقوَقََأيََهلنَََّليَسََم1882ََعاَمََوحَت

،َلوجدانَأنَاملرأةَفَالذهنيةَالعربيةَاإلسالمََقبلََبشكلَعامََاملرأَةلوَألقيناَنظرةَعلىَحالََََ: املرأة ف العصر اجلاهلي
َكماََ َكانتَجمردَأداةَلتفريغَالشهوةَواملتاجرة، َكيانَمقهورَومستهدفَومستضعف،َفقد َكانَتهلاَحالَمرثي،َفهي

الَََوتبخيسهاََاحلقوقََعلىََالعتداءواََوالقهر،ََالظلم،ََأشكالََكَلََعاشتََاجلناح،ََمكسورةََاحلقوقََمهضومةولألسفََ
ومنَاألمثلةَعلىَماَنقول:َللمرأةَليسَهلاَأنَََ.ااندَرَإاَلَاحلقوَقَمَنأيَشيءََمتلَكَواَلََهباَ،َالئقَةجديرةََوَمكانَةََحتتل

والَتعطىَأيَحقَمنَحقوقَالزوجية.َفزوجهاَيطلقهاَََاإلرثَ،مسألةََََفختتارَزوجها،َوحينماَيتزوجهاَتكونَمتاعًاََ
َكبرياًَمنَالنساء.ََ َالولدََكانََزوجةََولهبََاألََماَتََفإذاعشراتَاملراتَويعيدهاَفَأيَوقتَشاء،َويتزوجَعليهاَعددًا

َالذكورَيََاجملتمعََاجملتمَعهذهَهيَمواصفاتََ.ََاملتاعََكبقيةََإراثًَََويعتربهَاََ،فتصبحَزوجتهَوالعياذَابهللََأبيهََبزوجةََأحَقََرَباألك
َاجلاهليَالذيَحولَهذهَالقيمَإىلَثقافةَسائدةَ.

َاستمتعتَهبََاإلسالَمََمشَسََأشرقتملاََََ: املرأة ف العصر اْلسالمي َمن َأول َاملرأة َ:َاالمتيازاتوهبذهََََالنوَرََذاالعادلة،َكانت

َكاملَََفأعطاها َكانتَممتزجةَََسلبتَالتَحقوقهااإلسالم منهاَظلماًَوهبتاانً،َوحررهاَمنَقيودَالقيمَالباليةَاجلاهلةَوالت
ابلتقاليدَالواهيةَوالعاداتَاملأساويةَفأعطاهاَمسؤولياتَحضاربةَجسامَومحَّلهاَمسؤوليةَاترخييةَلتعدَنفسها،َولتكونَ

َكماَمارستَإنسانةَحتسنََ َكماَقالَالقرآنَسكناًَروحياًَومعنويًَوحسياًَلزوجها،َختففَمتاعبهَومهومه، بوجودهاَفهي
َالواجبات.َومحلهاَممارسةَحقهاَ َأقدس َاألوالدَوتربيتهمَوإعدادهمَمن َاملهمات،َألنَتنشئة َأقدس َاألمومةَوهي حقهاَف

َالزوجاتَواعرتفَبكياهن َاإلرثَوحددَعدد َاملالَوقسمة َاحلقيقيفَملك َالعليا،َأبنَأعفاهاََولذلكَََََ.ا َالقيادة منَأعباء

 
،1ََ،َ)مكةَاملكرمة:َرابطةَالعاملَاإلسالمي،َطاملرأة وحقوقها ف اْلسالم، "سلسلة دعوة احلق الشهرية"حممدَالصادقَعفيفي،ََ 18

َ.183ه (َص1402
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َكماَأعفاهاَ تكونَملكةَأوَرئيسة،َفتلكَأعباءَميكنَهلاَأنَتقومَهباَبعضَالنساءَولكنَاألغلبَالَشكَأهنمَيعجزن.
وخففَعنهاَمنَفريضةَاجلهادَوالقتالَولكنهاَإنَشاركتَفإمناَذلكَمبحضَإرادهتاَوليسَفرضاًَمنَعندَهللاَعزَوجل.َ

َأعباءَوثقلَالشهادةَأمامَالقضاء،َفجعلَمسؤوليتهاَنصفَمسؤوليةَالرجلَ.

لفظَوأبساليبَشت،َحيث1372َََاخلطابَالقرآينَذكرَاملرأةَفَأكثرَمنََََ: اْلطاب القرآينطرائق متكني املرأة ف  
َامرأةَبشكلََ َاسم َاسم َلكنهَملَيذكر َكأمَوزوجةَوعمةَوخالةَوأختَوجدة، َالسالمَ.أظهرَقيمها َصريحَسوىَمرميَعليها

َوبناءَعلىَهذاَسعىَالقرآنَإىلَمتكنيَاملرأةَمنَخاللَالطرائقَاآلتية:َ

َكانَمنَسببَلشقائهما.َفالقرآنَمحَّلَاملسؤوليةَآلدمَََ-1 القرآنَالكرميَملَحيمِّلَاملرأةَخطيئةَاخلروجَمنَاجلنة،َوما
َكماَقالَروجيهَجارودي:َاملرأةَفَالق رآنَتوأمَوشريكةَالرجل،َوالقرآنَالَحيملَاملرأةَاملسؤوليةَاألوىلَوحواء،َفاملرأة

َ.19للخطيئة

َولََقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدَم َوَْحَْلَناه ْم ِف اْلَبِ  ﴿قالَتعاىل:ََََ،متاماًَََكالرجَلمكرمةَعلىَاملستوىَاإلنساينََََاملرأةََأَنََأعلنََ-2
َناه ْم ِمَن  هذاَيعينَأنَطبيعتهاَهيَ[70ََ]اإلسراء:َََ﴾ الطَّيِ َباِت َوَفضَّْلَناه ْم َعَلى َكِثري  ِمَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضياًل َواْلَبْحِر َوَرزَق ْ

َإنساينَواحد،ََ َأصل َالرجل،َفهماَمن  ن َّْفس    مِ ن  َخَلَقك م   الَِّذي   رَبَّك م    ات َّق واْ   النَّاس    أَي َُّها   اي ﴿:ََتعاىلََهللَاََيقوَلنفسَطبيعة
َها  َوَخَلقَ   َواِحَدة   ه َما  َوَبثَّ   َزْوَجَها   ِمن ْ َالنِّس اء َ:ََََهللاََرسوَلََوقاَل ََ.[1:النساء]ََ﴾َوِنَساء  َكِثرياً   رَِجالً   ِمن ْ »ن  ع ْم،َِإنَّ

َكليةَأوَجامعةَلتكونََََمدرسَةفََََتتوظَفََأنََفللمرأَة20ََش ق اِئُقَالّرِج اِلَ« هذهَاملؤسساتَالرتبويةََََفََمديرَةأوَمعهدَأو
ََ.هلاََاملناسبةََاألعمالََآخرََإىلََابلنساءََاخلاصةََاملستشفياتََفََجتيدهََعملََأيََفبلََََوممرضةََطبيبةكاتبةََوََتعملََأَنََوهلا

 
َ.78م(َص1َ،1984انظر:َروجيهَجارودي،َوعودَاإلسالم،َترمجة:َذوقانَقرقوط،َ)بريوت:َمنشوراتَالوطنَالعريب،َط 19
ًماهَالرتمذيَفَسننه،َانظر:َأبوابَالطهارة،َأخرج 20 َي ْذُكُرَاْحِتال  َِفيم ْنَي ْست  ْيِقُظَف ري  ىَب  ل اًلَو ال  ب  َ.َحكمَاأللباين:َصحيحَ.113رقمَاحلديث:ََ،اب 
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،َفكان21َتداويَاجلرحَىرضيَهللاَعنهاَالتَعرفتَبََرفيدةَاألسلميةوهلذاَاشتهرَاسمَعظيمَفَاترخيناَاإلسالمي،َاسمَ
َاجلرحىَإذََ،ََبشارةَفَأتكيدَمتكينهاََالتمريضَيعملهاََ َتسعفَهباَمعَصوحيباهتا كانتَممرضةَمتخصصةَهلاَخيمةَخاصة

َمنَاملقاتلنيَالصحابة.َ

َوالوظيفي.َََ-3 َوالفيزيئي َالبيولوجي َتكوينها َمع َيتوافق َكان َما َإال َوالعبادات. َالدينية َوالواجبات َاملسؤوليات َبنفس كلفها
 َواْلم ْؤِمَنات    َواْلم ْؤِمن ونَ ﴿ابَفيماَخيصَالقضايَاإلميانيةَالكبريةَمتاماًَوسواءَبسواءَمثلَالرجل.ََفالقرآنَوجهَإليهاَاخلط

َا»:ََ،َوقالَالنيبَالكرميََ[71]التوبة:ََََ﴾ بَ ْعض  َأْولَِياء    بَ ْعض ه مْ  .َفاملرأةَمكملةَللرجل22َ«الرِّج الَََِش قاِئقَََُالنِّساءَََُإمنَّ
َبديالًَعنهاَ.وليستَبديلةَعنهَوهوَليسََ

 َوْجه ه    َظلَّ   ِِبأل نَثى   َأَحد ه مْ   ب شِ رَ   َوِإَذا﴿:ََتعاىلََقاَلََالعربََشأنََكانََكماََلوالدهتا،ََواحلزنََمنهَاََالتشاؤَمََحارَبَََ-4
َابِ   ِف   يَد سُّه    َأمْ   ه ون    َعَلى  َأُي ِْسك ه    بِهِ   ب شِ رَ   َما   س وءِ   ِمن  اْلَقْومِ   ِمنَ   يَ تَ َواَرى   َكِظيمن   َوه وَ   م ْسَود اً  َ﴾ ََيْك م ونَ   َما   َساء  َألَ   الُّتُّ

َر َأَحد ه ْم ِِبأْل نْ َثى أوَيستحيَمنَمقابلةَالناسَألنهَرزقَمبولودةَبنت،َقالَتعاىل:ََََ.[٥٩ََ–٥٨ََ:ََالنحل] ﴿َوِإَذا ب شِ 

 
لُّتاتيب اْلدارية والعمالت والصناعات ا،ََه (1382حممدَع ْبدَاحل ّيَبنَعبدَالكبريَابنَحممدَاحلسينَاإلدريسي،َاملعروفَبعبدَاحليَالكتاينَ)املتوىف:ََ 21

،2ََ،َحتقيق:َعبدَهللاَاخلالدي،َ)بريوت:َدارَاألرقم،َطواملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد أتسيس املدنية اْلسالمية ف املدينة املنورة العلمية 
  .355،َص1د.ت(َج

َكتابَالطهارة،َاببَ:ََ 22 .َمنَحديثَعائشةَرضي236ََ،َرقم45ََفَالرجلَجيدَالبلةَفَمنامة،َصََأبوَداوودَالسجستاين،َالسنن،
هللاَعنها،َوهوَحديثَصحيح.َوقيلَهو:َحديثَحسنَلغريه،َوهذاَإسنادَضعيفَلضعفَعبدَهللا،َوهوَابنَعمرَالعمري،َوبقيةََ

مرَالعمري،َوالقاسم:َهوَابنَحممدََرجالهَثقاتَرجالَالشيخني،َغريَمحادَبنَخالد،َفمنَرجالَمسلم،َوهوَثقة.َعبيدَهللا:َهوَابنَع
بنَأيبَبكرَالصديق.َواحلديثَأخرجهَاإلمامَأمحد،َانظر:َأبوَعبدَهللاَأمحدَبنَحممدَبنَحنبلَبنَهاللَبنَأسدَالشيباينَ)املتوىف:ََ

سنَالرتكي،ََعادلَمرشد،َوآخرون،َإشراف:َدَعبدَهللاَبنَعبدَاحملَ-مسندَاإلمامَأمحدَبنَحنبل،َحتقيق:َشعيبَاألرنؤوطََ ه (241َ
َ.26195.َحديثَرقم:264َ،َص43م(َج2001ه /1َ،1421)بريوت:َمؤسسةَالرسالة،َط
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َاِب َأَل َظلَّ َوْجه ه  م ْسَودًّا َوه َو َكِظيمن * يَ تَ َواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن س وِء َما ب   َر بِِه َأُي ِْسك ه  َعَلى ه ون  َأْم يَد سُّه  ِف الُّتُّ شِ 
َ[َ.59النحل:ََ]ََ﴾ َساَء َما ََيْك م ونَ 

 َعاِمل    َعَملَ   أ ِضيع    لَ   َأين ِ   َرُّبُّ مْ   ََل مْ   فَاْسَتَجابَ ﴿:ََتعاىلََقالََذلكَََفََفرقََوالََالرجل،ََتساويََوالعقابََاجلزاءََفََإهناََ-5
فالرجلَملَيفضلَاملرأةَبشيءَخاصَمنَاألجور،َََ[195:ََعمراَنََآَل]ََ﴾ بَ ْعض    مِ ن   بَ ْعض ك م  أ نَثى  َأوْ   ذََكر    مِ ن   مِ نك م 

ََ.[228:البقرة]ََ﴾ ِِبْلَمْعر وفِ   َعَلْيِهنَّ  الَِّذى   ِمْثل    َوََل نَّ ﴿قالَتعاىل:ََ

َكثرية،َمثل:ََََفََالتصرَفََحريَةََمنحهَاَََ-6 قضايهاَاملالية:َفالقرآنَالعظيمَمنحَاملرأةَحقَالذمةَاملاليةَوكفلَهلاَحقوقًا
َكانَزوجاًَأوَأخاًَأوَابناًَأنَيتدخلَفَشأهناَ حقَالبيعَوالشراء،َوعقدَالعقودَوإبرامها،َدونَأنَيسمعَللرجلَسواء

َرب ونَ   اِلَدانِ اْلوَ   تَ َركَ   ِمِ َّا  َنصِيبن   ل ِلر َِجالِ ﴿:ََتعاىلََقاَلاملايل:ََ َرب ونَ   اْلَواِلَدانِ   تَ َركَ   ِمِ َّا  َنِصيبن   َولِلنِ َساء  َواألَق ْ  َقلَّ   ِمَّا  َواألَق ْ
َ.[7:ََالنساء]َ﴾َكث  رَ   َأوْ   ِمْنه  

َ.[9-8:ََالتكوير]ََ﴾ق ِتَلتْ   َذنب    ِبَِي ِ   س ِئَلتْ   اْلَمْوؤ وَدة    َوِإَذا﴿:ََفقالََتشنيع،ََأشَدََذلَكََوشنََّعََوأدهَاََحرَمَََ-7

.َتستأذَنََحتََالبكرََوالََتستأمرََحتََاألمَيََتنكحََالَ»:ََملسو هيلع هللا ىلصََقال.ََفالََوإالََهلاََكاَنََوافقتََفإنََزوجها،ََاختيارهاََحريةََ-8
َهللاََأكرمهَاََالَتََالنعمَةََهذَهََجحدَتََالشديدََولألسَفََاملرأَة.ََولكن.َََ«تسكَتََأن:ََقالََأذهناَ؟ََكيَفَهللََاََرسوَلَََي:ََقالوا

َ..َ.ََربكََرحمََمنَإالََاإلسالَمََمبجيَءََهبا

يدللَعلىَمتكنيَاملرأة،َحيثَملَحرمَوأدهاَألنهَأرادَأنَتشاركَفَالبناءَََلقرآَنلموقفََحرمَوأدها:َوهذاَأعظمََََ-9
َكتابَهللاَاخلالدَقدَأكرمَاملرأةَإكراماًَخاصاًَاجملتمعيَواإلنساين،َوهلذاََ ،َوذمَاجملرمنيَالذينَيئدونَالبناتَجملردَجندَأن

َ[.9-8التكوير:ََ]َق ِتَلْت﴾  َذْنب    ِبَِي ِ *    س ِئَلتْ   اْلَمْوء وَدة    َوِإَذا﴿،َقالَتعاىل:ََأهننَبنات
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العبثَكلَألوانََمنََََفيهاََصاهناأنزلَسورةَأمساهاَسورةَالنساءََََهللاَتعاىلََأَنمتكنيَاملرأةَفَالقرآنََََمنَصورَوَََ-10
تَ غ وا  ََتَصًُّنا  َأَرْدنَ   ِإنْ   اْلِبَغاءِ   َعَلى   اِتك مْ فَ تَ يَ   ت ْكرِه وا   َوَل   ﴿... :ََوجلََعَزََقاَلالشهواينَوالغريزي،ََ نْ َيا  احْلََياةِ   َعَرضَ   لِتَ ب ْ  الدُّ

َ[َ.33]النور:ََرَِحيمن﴾  َغف ورن  ِإْكَراِهِهنَّ   بَ ْعدِ   ِمنْ   اّللََّ   فَِإنَّ   ي ْكرِْهه نَّ   َوَمنْ 

َكاملةَوملَحيرمهاَََاحلكيمََأعلنَالقرآنََ-11 َكالرجلَمتاماًَفَاإلنسانيةَوالواجباتَواحلقوقَمثَأعطاهاَحقوقها أنَاملرأة
َاحلقَشرعياً.َيقولََ َأيَحقَماَدامَذلك اَي أَي َُّها النَّاس  ات َّق وا رَبَّك م  الَِّذي َخَلَقك ْم ِمْن نَ ْفس  َواِحَدة  ﴿تعاىل:ََمنَممارسة

َها َزْوَجَها َوبَ  ه َما رَِجالً َكِثريًا َوِنَساًء﴾َوَخَلَق ِمن ْ ﴿اَي أَي َُّها النَّاس  ِإّنَّ [.َوقالَسبحانهَجلَمنَقائل:1َ]النساءَ:َثَّ ِمن ْ
َفاحلقيقة13َ]احلجرات:َََََقاك ْم﴾ َخَلْقَناك ْم ِمْن ذََكر  َوأ نْ َثى َوَجَعْلَناك ْم ش ع وًِب َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَف وا ِإنَّ َأْكَرَمك ْم ِعْنَد اّللَِّ أَت ْ  .]

أكدَهللاَعزَوجلَعلىَهذهَاملساواةَبقولهَمراتَََاجلنسني،َوهلذَااخلالدةَتقومَعلىَالتساويَفَشرفَاإلنسانيةَبنيََ
َواّللَّ  َعزِيزن َوََل نَّ ِمْثل  الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِِبْلَمْعر وِف َوِللر َِجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجةن  ﴿عديدة:َبعضهمَمنَبعض،َمثَقالَسبحانه:ََ

الر َِجال   ﴿،َحيثَقالَتعاىل:ََآخرََمكاَنََفََعنهاََالكرمَيََالقرآنََعربََالتََهيََالدرجةََوهذه[.228ََالبقرة:ََ]﴾  َحِكيمن 
ََ.[34]النساء:َََ﴾قَ وَّام وَن َعَلى النِ َساِء ِبَا َفضََّل اّللَّ  بَ ْعَضه ْم َعَلى بَ ْعض  َوِبَا أَنْ َفق وا ِمْن َأْمَواَلِِمْ 

فَالبيتَوجعلَهلاَََتهاحددَمهمأكرمَاملرأةَومكنهاَحنيََ:َإنَالقرآنَالكرميََاملرأةَتشاركَالرجلَفَتربيةَاألوالدََ-12
َاعتربَتََاملهمةََوهذهََالطفلََولرتبيةََلألمومَةََتصلَحََوالروحَيََاجلسديََخلقهَاََمبقتضىََفاملرأةمهمةَتربويةَفاعلةَوجوهرية،ََ

َإهنَاَحيَثََأخرى،ََحياتيةَمهمةَأَيَعَنَأتثرياًََتقَلَاَلَالَتَاملهمَةَهذَهَإَنَ.النبويَاحلديَثَمبوجَبَاإلسالَمَفََبناءَأهم
َأَنََدونََالرسالةََهذَهََبتحملََينصحهَاََفاإلسالَمََاملرأةَ،ََمعََتتناسَبََاملهمةََهذهََإنََاجملتمعات،ََقواَمََوهوََالفرَدََتصنَع
َتسهيالًَََعليهاََينفَقََأَنََالرجلََعلىََفيفرَضََاملسؤوليةََهذهََألداَءََتتفرَغََلكيََهلَاََاملناسبََاجلوََهتيئةََحياولََمَثََعليهاََيفرض

ولذلكَجاءتَأولَسورةَفَالقرآنَالفاحتةَوهيَمؤنثَمثَالبقرة،َالنساء،َاملائدة،َالتوبة،َمرمي،َالسجدة،َسبأ،َََ.ملهمتها
العاديت،َالقارعة،َوغريها...َاجلاثية،َاحلجرات،َالواقعة،َاجملادلة،َاحلاقة،َالقيامة،َالغاشية،َالشمس،َالبينة،َالزلزلة،ََ

َحوايلَعشرينَسورةَ.
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إالَماَدلَالدليلَالشرعيَََالتكليفيةَابلتساويَمتاماًََََهأحكامََجاءَتمكنَالقرآنَاملرأةَحنيََابلنسبةَإىلَاإلحكام:َََََ-13
َالنبوة،َولوَقدرَللمرأةَأنَتكونَنبيةَفكيفَتصليَبقومهَاعلىَختصيصهَللرجل،َففيماَخيصَالرجلَمنَأحكامَمثل:ََ

َلَك ِإلَّ رَِجاًل ن وِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَل وا َأْهَل الذ ِْكرِ ﴿وقتَاحليضَوالنفاس.َوهلذاَقالَتعاىل:ََ ]األنبياء:َََ﴾َوَما َأْرَسْلَنا قَ ب ْ
[،َوليسَفَهذاَإهانةَللمرأة،َبلَعلىَالعكسَمتاماًَهوَتكرميَومتكنيَهلاَلتؤديَدورهاَالذيَختصصتَفيه.َوهبذه7َ

فقدَأبيحتَاإلمامةَفَالصالةََسبحانهَأنَطبيعةَالرسلَهيَمنَالرجالَوليسَمنَالنساءَأوَاملالئكة.ََوََاآليةَأخربان
واألذانَوخطبةَاجلمعة.َفالَتصحَإمامةَالنساءَللرجالَمطلقاًَالَفَفرضَوالَفَنفلَعندَاألحنافَإمامتهاَفَالنساء،ََ

اْمر أ ًةَ«َََ:واملالكية،َوالشافعية،َواحلنابلة.َفعمومَقولهََ ق  ْوم َو لَّْواَأ ْمر ُهُمَ َ يُ ْفِلح  يفيدَمنعهنَمنَأنَيكونَهلن23َََ»ل ْنَ
ََ فرقةَمنَفرقَاخلوارجَوهيَالتشبييةَذهبتَإىلَجوازَتويلَاملرأةَاإلمامةَرغمَأنََمنصبَاإلمامةَفَالصالةَللرجال.

ومجيعَفرقَأهلَ"هذاَوقدَحكىَاإلمجاعَعلىَعدمَجوازَتوليةَاملرأةَاإلمامةَابنَحزمَالظاهريَحيثَقال:ََ.24ََالعظمَى
َ.25َ"القبلةَليسَمنهمَأحدَجييزَإمامةَاملرأة

َالبيولوجي.َََوفيماَخيصَاملرأةَفلهاَأحكامَمتعلقةَابلتكوين

واخلبريَيعلمَأنَفَالنساءَصورةَإنسانيةَضعيفةَحممودةَوغريَمذمومة،َألنَتلكَالصورةَِجِبلِّية،َوهلذاَفإنَضعفهاَالبدينَ
َأحدَأنَيلومَاملرأةَعلىَفطرهتاَوضعفهاَالبدين،َفهوَيؤديَإىلَزيدةَ يراهَالرجلَمنقبةَمحيدةَوصفةَمجيلة،َإذَالَيستطيع

الرسولَالكرميَمنَإيذاءَاملرأةَجسديًَأوَمعنويًَوأظهرَرمحتهَصلىَهللاَعليهَوسلمَََالعاطفةَورقةَاملشاعر.َولقدَحذر

 
َكتاَب 23 َك م ْوِجَ،َابب:َالفنتَأخرجهَالبخاريَفَصحيحه،َانظر: ُوُج ن ِةَالَِّتَمت  َ.7099رقمَاحلديث:َََالب ْحِر،الِفت ْ
،4ََ،َ)جدة:َاملكتبةَالعصريةَالذهبية،َطموقف اْلسالم منهافرق معاصرة تنتسب إىل اْلسالم وبيان  غالبَبنَعليَعواجي،ََ 24

َ.290ََ،َص1م(َج2001ه /1422
25 ََ )املتوىف: الظاهريَ القرطيبَ بنَحزمَاألندلسيَ بنَسعيدَ ،ََالفصل ف امللل واألهواء والنحله (،456ََأبوَحممدَعليَبنَأمحدَ

َ.89ََ،َص4)القاهرة:َمكتبةَاخلاجني،َد.ط،َد.ت(َج
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َخ رْيُُكْمَأِل ْهِليَ«كيفَالَوقدَقالَأيضاً:ََ،26ََ»اْست  ْوُصواَاِبلنِّس اِءَخ رْيًا«بقولهَألصحابه:ََ .27َ»خ رْيُُكْمَخ رْيُُكْمَأِل ْهِلِه،َو أ ان 
َجعلَهللاَنسلهَمنَفاطمةَوليسَمنَاألوالدَالذكورَ.َفالرسولَََوصانعةَالرجال.فاملرأةَهيَمربيةَاألجيال،ََ

َكلهاَعورةَإالَالوجهَوالكفني،َوهلذاَحيرمَ وأماَاألحكامَاملتعلقةَبسرتَالبدنَفهيَأحكامَفيهاَاحرتامَللمرأة،َفاملرأةَبدهنا
َإليهَبشهوةَإالَمنَالزوج.َوقالََ ﴾ ﴿َوِإَذا َسأَْلت م وه نَّ ََتعاىلَ:النظر َ.[53]األحزاب:ََ َمَتاعاً فَاْسأَل وه نَّ ِمن َورَاِء ِحَجاب 

هناكَعشراتَاألنواعَمنَالتمكنيَالتَميكنَللمرأةَبشكلَعامَأنَ:ََفَالوقتَالراهنََللمرأةََةأنواعَالتمكنيَاملطلوب
َحتصلَعليها،َومنَهذهَاألنواعَماَيلي:َ

فَََنهجمتمعوقضايََالواعياتَأبمورَدينهنََزيدةَنسبةَوجودَالنساءوذلكَيكونَمنَخاللَ:ََلمرأةلَالسياسيَتمكنيال
التصويتَواالنتخابَفَاملؤسساتَالسياسيةَومماسةَحقهاَفََََرارمراكزَاختاذَالقالوصولَإىلََالربملانيةََوَوََالنيابيةََاجملالس

َاالعملَفََاألحزابََوتكوينَََو َيفَرََلكواَتماَيسمىَابََنظامََجاءََهناََومنوالبلدية.ََخلاصةََالنقاابتَواملنظمات نسبةَََزحت
ََفََجلندَرماَيسمىَاَبََمنظورََإلدماجََضماانًَََالتَتصدرَقواننيَتغريَالواقعَاملريرَللمرأَةََابجمالسَالنَوَََفََللنساَءمعينةََ

َمقاعدََمنََأفريقياََفََاملرأةََفحصةََ.واملرأةََالرجلََبنياخلاصةَابحلقوقَوالواجباتََََالفوارقََكافةََوإلغاءََوالتشريعاتََالقوانني
ََ(.2008ََيونيفيم،)2007َََعاَم%17ََََإىَل1990َََعاَم%7َََمنَارتفعتََاملثال،ََسبيلََعلىََابجمالسَالنَو

اقتصاديًَ املرأةَ وذلكَمنَخاللَأخذَقراراتَماليةَمتكنيَ اقتصاديًَ الرجلَ لتستقلَعنَ املرأةَ :َويقصدَمنهَأنَتسعىَ
َاإلداريةَوالتنظيمةََ َالوظائف َالتوظيفَوخصوصاًَف َنسبة َزيدة َمن َبه،َوذلك َمشاريعَخاصة َالرجل،َوتؤسس مستقلةَعن

 
َع ل ْيِهَو ُذرِّيَِّتِه،َرقمَاحلديث:َ 26 ْلِقَآد م َص ل و اُتَاَّللَِّ َكتابَأحاديثَاألنبياء،َابب:َخ  ََ.3331أخرجهَالبخاريَفَصحيحه،َانظر:
َالرتمذيَفَسننه،ََ 27 َُع ل ْيِهَو س لَّم ،ََأخرجه َاَّللَّ َص لَّى َالنَّيبِّ َاملناقب،َابب:َِفَف ْضِلَأ ْزو اِج َاحلديث:ََأبواب .َوقال:َهذاَحديث8953ََرقم

َحسنَصحيح،َحكمَاأللباين:َصحيح.ََ



 

 

 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 4                                  Oct (1442-2020)      

The Qur’an’s position on empowering women 

  Radwan Jamal Elatrash - Hossam Moussa Shousha   

220 
 
 

 

 

كةَأفرادَاألسرةَفَأعمالَالبيتَوخصوصاًَرعايةَاألطفال،َومناقشةَالفروقَبنيَاملرتباتَالشهريةَوأجورَواملهنية،َومشارَ
َالعمالَبنيَالنساءَوالرجالَ.

َاجتماعياًَ َاملرأة َاجتماعيةََمتكني َثقافة َاملرأةَمنَممارسةَصالحياهتاَوقدراهتاَفَسبيلَبناء َأنَتتمكن حتدَدينيةََ:َويقصدَبه
القائمةَعلىَالقهرَواالستبداد،َفالتمكنيَللمرأةَهناَجيعلهاَقادرةَعلىَأنَََةَاملطلقةَوقوامةَالرجاَلمنَالسلطةَالذكوري
 قَ وَّام ونَ  الر َِجال  ﴿.َفحينماَيقولَهللاَعزَوجل:َوتنقلهاَوحركتهاَمعَزوجهاَوولدهاَعملهاَوزواجهامتارسَاختياراهتاَفَ

املقصودَمنهَاالستبدادَ[َليس34ََ]النساء:ََََ﴾ َأْمَواَلِِمْ   ِمنْ   أَنْ َفق وا  َوِبَا  بَ ْعض    َعَلى  بَ ْعَضه مْ   اّللَّ    َفضَّلَ   ِبَا  النِ َساءِ   َعَلى 
َكثرياًَفسميَقواماًَ.َو َالتسلطَبلَيقصدَمنهَأنَيقومَالرجلَعلىَخدمةَالنساءَحيثَيقوم

َوتعليمها،ََاملرأةَ،ََضدََالعنفََعلَىََوالقضاَءََالفقرَ،ََأتنيَثََعلَىََالقضاَء:ََمنَهذهَاألنواعََاألهدافَاملعلنةَلتمكنيَاملرأَة
ََ.األوىلََابلدرجةََالنساءََتطاَلََالَتََاالجتماعيةََواملشاكلََاألمراَضََمنَوالتخفيفََاألمهاتَ،ََوفياتََمَنََواحلَد

َبيتها،ََمَنََاملرأَةََوإخراَجََالنفوس،ََمنََالديَنََسلطَةََوإلغاءََاجملتمعات،ََعلمنَة:ََمنهاََ،عديدةََفهيََاملعلنةََغريََاألهدافََأمَا
ََ.الناميةََالدولََبعضَََفََالنسلََوحتديد.ََعليهاََالرجلََقوامَةََورفضَوأبنائها،ََأسرهتاََرعايَةَفَدورهاََمنََوالتقليل

َهناكَمعوقاتَكثريةَمتنعَمنَمتكنيَاملرأة،َخنتارَمنهاَماَيليَ::ََللمرأةََأهمَاملعوقاتَالتَمتنعَالتمكنَي

َكلماَمتكنت،َالذيَرمباََاملستبَدََ.َاملركزيةَالشديدةَلدىَالرجل1 كلماَخففتَََعلمياًَومالياًَواجتماعياًَََيشعرَأنَاملرأة
ََ.منَسلطانهَوجربوته

.َالثقافاتَالبائدةَواملورواثتَالسيئةَوالعاداتَالبليدة:َإنَللثقافةَضغوطاتَهائلةَعلىَاملرأةَابلذات،َإذَأهناَتعترب2َ
َالرجلَ،ََيواجههَاََالَتََتلَكََمنََأكثَرََالعمَلََمكانَََفََمعوقاتََجهتواََاملرأَةََأنََإىَلََالدراساَتََوتشرَياملرأةَخملوقاًَاثنياًَدائماً.ََ

َالرجاَلََمنََأقلََأجرًاََالنساءََتتقاضىََحيثَاألجورََفََاملساواةََوعدمَ،الوظيفيََوالتدرجََالعادَلََغريََالتوظيفََوممارسات
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َكامَلََبدوامََوظيفةََفََالسنةََطوالََيعملوَنََالذينََوالنساءََالرجالََدخَلََمتوسَطََإىلََوابلنظرََنفسهَ،ََالعمَلََيؤدينََأهنَنََمع
َالرجلَ،ََجينيَهََواحدََدوالَرََكَلََمقابلََدوالَر0.79َََعلَىََاملرأَةََحصوَلَإىَلََتشرَي2014َََعاَمَََفََاحلكوميَةََالبياانتََفإن

َيصَلََالعاملةََاألمََدخلََمتوسطََفإن2014ََََعامََفََواألطفالََللنساءََالوطنيةََالشراكةََمؤسسةََأجرهتاََدراسةََوحبسب
ََ.األبََعليهََحيصَلَدوالَرََكلََمقابلََدوالَر0.71َََإىل

َاملعوقات3ََ َأكرب َالسلوكَمن َيعدَهذا َاجلنسي: َالتحرش َالعملَََهاتواجهالتََ. َاحلايل،َوخصوصاًَفَجمال املرأةَفَعصران
َأشكاَلََمَنََلشكلََيتعرضونََاألشخاصََمَن%54ََََفإَنََأجريَتََلدراسةََوفًقَاَووالدراسةَوالبنوكَوالتجارةَوالتسوقَ..َ.

َ.رجاَلََمنهم%21ََوََالنساءََمنَهمََالضحاَيََهؤالَءََمن%79ََََََالعمَلَََفََاجلنسيََالتحرش

َ.َاجلهلَاملطبقَللمرأة:َفاملرأةَاجلاهلةَضررَمتكينهاَأكربَمنَعدمه.4َ

َأظهرَالبحثَالنتائجَاآلتية:ََنتائجَالبحثَ:

بينهما،َوابلتايلَالَحتَتتغلبَعلىَالرجلَألنهَيتحكمَفَطبيعةَالعالقةََتهاََتقوياملرأةََََبتمكنيالقرآنََََيقصَدملََ .1
بعيداًَعنَََبدَمنَثورةَعلىَالدينَواللغةَوالثقافةَوالعاداتَوالتقاليدَوالتاريخ...حتَجتدَاملرأةَعاملاًَهلاَمستقالًَ

َكذلكَأنَتكونَاملرأةَمعاملَالرجل.ََو َكانَأبيهاَأوَأخيهاَأوَزوجهاَضويةََنملَيقصد حتتَعباءةَالرجلَسواء
َالرجلجمردَخملوقةَخلقتَإلسعالتكونََ َاحلضاري،َد َالبناء َإرثَوالَمشاركةَف ،َحيثَالَرأيَهلاَوالَمكانةَوال

بلَكانَالقصدَهوَإسعادهاَأبخذهاَحقوقهاَوأدائهاَلواجباهتاَالشرعيةَجتاهَنفسهاَوزوجهاَووالديهاَوتشاركَ
هيَفهللاَإيها.ََََفَبناءَاجملتمعَالذيَتعيشَفيهَمشاركةَبناءةَحضاريةَحتفظَهلاَقيمتهاَومكانتهاَالتَأعطاهَا

 َ.مربيةَاألجيال،َوصانعةَالرجاَلفَاخلطابَالقرآينَ
كالرجلَمتاماًَفَاإلنسانيةَوالواجباتََالقرآنَاحلكيمَحنيَحتدثَعنَمتكنيَاملرأةَأثبتَهلاَإنسانيتهاَواعتربهاََ .2

َكاملةَوملَحيرمهاَمنَممارسةَأيَحقَماَدامَذلكَاحلقَشرعياًَ.  واحلقوقَمثَأعطاهاَحقوقها
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َالبناءَأثبتََ .3 َاملشاركةَف َإعطائهاَحقهاَف َللمرأةَبشكلَعامَفهوَيتحددَف َالقرآين َالتمكني َأنَمقصود البحث
وحقهاَفَالسيطرةَوالتحكمَفَحياهتاَالدينيةَوالعلميةَوالفكريةَوالسياسيةَواالقتصاديةَواالجتماعيةَواجلنسية،َ

املهاراتَالتَتؤديَإىلَإشباعَرغباهتاَالنفسيةَولنَحيصلَذلكَإالَمنَخاللَمزيدَمنَاملعرفةَومزيدَمنَإتقانََ
َفتزيدَمنَقوةَشخصيتهاَوتعظمَثقتهاَبنفسهاَ.

 واملصادر املراجع  

  https://es-la.facebook.com/tmcbw/posts/251679685546829/. Accessed 
on 27-10-2020. 

ه (،َلسان711َحممدَبنَمكرمَبنَعلي،َأبوَالفضل،َمجالَالدينَابنَمنظورَاألنصاريَالرويفعيَاإلفريقيَ)ت:َ  
ََ.ه 3ََ،1414بريوت:َدارَصادر،ََطالعرب،ََ

ه (،َاتجَالعروسَمن1205َى،َالزَّبيديَ)املتوىف:َحمّمدَبنَحمّمدَبنَعبدَالرزّاقَاحلسيين،َأبوَالفيض،َامللّقبَمبرتض  
َ.د.م:َدارَاهلداية،َد.ط،َد.تجواهرَالقاموس،َحتقيق:َجمموعةَمنَاحملققني،ََ

  K.L., Murrell, and M., Meredith, Empowering Employee, New York: 
McGraw-Hill, 2000, p.110. 

دمشق:َدارََََ-بريوتََحممدَعبدَالرؤوفَاملناوي،َالتوقيفَعلىَمهماتَالتعاريف،َحتقيق:َد.َحممدَرضوانَالداية،ََ  
ََ.ه 1ََ،1410الفكرَاملعاصر،َدارَالفكر،ََط

ه (،َالكلياتَمعجمَفَاملصطلحات1094َأيوبَبنَموسىَاحلسيينَالقرمييَالكفوي،َأبوَالبقاءَاحلنفيَ)املتوىف:َ  
َ.بريوت:َمؤسسةَالرسالة،َد.ط،َد.تحممدَاملصري،َََََ-والفروقَاللغوية،َحتقيق:َعداننَدرويشََ
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َ.البخاريمدَبنَإمساعيلَالبخاري،َصحيحََحم

  (The Letters to Timothy, Titus, and Phileman.p.74. 2nd 2003. 
Westminster John Knox Press - Kentucky).  

القاهرة:َدارَالتوفيقَأمحدَعبدَالوهاب،َتعددَنساءَاألنبياءَومكانةَاملرأةَفَاليهوديةَواملسيحيةَواإلسالم،ََ  
ََ.م1989ه /1ََ،1409النموذجية،َط

  The new Encyclopedia Britannica: "study of religio”. Vol.22. p. 508. by 
Safra, S.Yannias, James E.Goulka. 15th. 1998. Chicago. 

  The Savage Text, The use, and Abuse of the Bible. P. 108. 2008. Wiley 
– Blackwell. 

مكةَاملكرمة:َرابطةَالعاملَإلسالم،َ"سلسلةَدعوةَاحلقَالشهرية"،ََحممدَالصادقَعفيفي،َاملرأةَوحقوقهاَفَا  
ََ.ه 1ََ،1402اإلسالمي،َط

ََ.م1ََ،1984بريوت:َمنشوراتَالوطنَالعريب،َطروجيهَجارودي،َوعودَاإلسالم،َترمجة:َذوقانَقرقوط،ََ  

ه (،1382َحممدَع ْبدَاحل ّيَبنَعبدَالكبريَابنَحممدَاحلسينَاإلدريسي،َاملعروفَبعبدَاحليَالكتاينَ)املتوىف:ََ  
الرتاتيبَاإلداريةَوالعماالتَوالصناعاتَواملتاجرَواحلالةَالعلميةَالتَكانتَعلىَعهدَأتسيسَاملدنيةَاإلسالميةَفَ

ََ.ت،َد.2بريوت:َدارَاألرقم،َطالدي،ََاملدينةَاملنورةَالعلمية،َحتقيق:َعبدَهللاَاخل

ََأيبَداوودَ.ََسننأبوَداوودَالسجستاين،ََ 
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ََ 241أبوَعبدَهللاَأمحدَبنَحممدَبنَحنبلَبنَهاللَبنَأسدَالشيباينَ)املتوىف:ََ مسندَاإلمامَأمحدَبنَحنبل،َََه (
بريوت:َمؤسسةَعادلَمرشد،َوآخرون،َإشراف:َدَعبدَهللاَبنَعبدَاحملسنَالرتكي،ََََ-حتقيق:َشعيبَاألرنؤوطَ

ََ.م2001ه /1ََ،1421الرسالة،َط

جدة:َاملكتبةَالعصريةَغالبَبنَعليَعواجي،َفرقَمعاصرةَتنتسبَإىلَاإلسالمَوبيانَموقفَاإلسالمَمنها،ََ  
ََ.م2001ه /4ََ،1422الذهبية،َط

فَاملللَواألهواءََه (،َالفصَل456أبوَحممدَعليَبنَأمحدَبنَسعيدَبنَحزمَاألندلسيَالقرطيبَالظاهريَ)املتوىف:ََ  
َ .القاهرة:َمكتبةَاخلاجني،َد.ط،َد.توالنحل،ََ

َ

 

َ


