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ملخص البحث:
ِمنََالنّادرََأ َنَجن َدَقضيةََاختلفتَفيهاَوجهاتَالنظرَمبثلَماََاختلفتََوتع ّددتََفََقضيةَاستقواءَاملرأةَ(َ Women
َ ،)Empowermentفقضيةَاملرأةَوأتهيلهاَ ومتكينهاَهيَقضيةَاجملتم َع َالبشريَكلهَ ،وهلذاَفإن َهذهَ َالقضية َالتََ
مر َالعصورَ ،حتَ َوصل َالتعدد َإىلَ
ودعاة َاإلصالح َعلى َ َّ
تع ّددت َفيها َالتشريعات َووجهات َنظر َاملفكرين َوالفالسفةَ َ ُ

مستوىَالتناقضَواالختالفََاجلذريَالذيََالََإمكا َنَمعهََللقاء َأوَاتفاقََأوََتقاربَ .فهناكَتيارَمتشددَأصابهَالغلوَ
والرضوخَملنظومةَفكريةَدينيةَمنغلقةَ،وهناكَتيارَليبريايلَعلماينَيتماشىَمعَاملنظومةَالغربيةَاملنحلةَ.وأييتَهذاَالبحثَ
ليناقشَهذهَالقضيةَأبسلوبَعلميَمنهجيَ،حيثَيعتمدَعلىَاملنهجَاالستقرائيَليتتبعَاآلراءَمنَبطونَكتبَالتفسريَ
والكتبَالعلميةَاحلديثةَمثَاملنهجَالتحليليَحيثَتتمَاملناقشةَوالدراسةَجلميعَاآلراءَوالوصولَإىلَنتائجَعلميةَصحيحةَ،
ومنَهذهَالنتائجَماَأييتَ :أنَاملقصودَالقرآينَبتمكنيَاملرأةَهوَ :غرسَوعيَوإدراكَإلحياءَمسألةَإجرائيةَتعاجلَحقاًَ
إنسانيَاًَوشأانًَتنمويًََللمرأةََ.وكلماَ أخذَالعنصرَالنسائيَفرصتهَفَالبناءَوالتنميةَوالثقافةَمنَأجلَسعادةَأكربَلألسرةَ
واجملتمعَوالدولةَ َ.

 1أستاذَمشاركَفَقسمَدراساتَالقرآنَوالسنةَ،كليةَمعارفَالوحيَوالعلومَاإلنسانيةَ،اجلامعةَاإلسالميةَالعامليةَماليزيََ .
التفسريَكليةَاالهلياتَجامعةَكارابوكََ-تركياَ َ.
َ
 2أستاذَمساعدَفَقسمَ
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َ َ.َاملرأة،َمتكني،َالقرآن،َموقف:الكلماتَاملفتاحية
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
َاحلمدَهللَربَالعاملنيَوالصالةَوالسالمَعلىَسيدَاملرسلنيَحممدَصلىَهللاَعليهَوسلمَوعلىَكلَمنَواالهَإبحسانَإىل
َ َ..َأماَبعد..يومَالبعثَوالدين
َفإنهَمنَالبدهيَأن َأعظم َمقاصدَاَإلسالم َمقصدَالعدالةَ واملساواةَ َوأنهَجاءَليحققَاملساواةَبنيَالناسَف
ََوهلذاَجعلَسبحانهَوتعاىلَالعالقةَبنيَالناس،َوملَيقدمَجنساًَعلىَجنسَأوَعرقاًَعلىَعرق،مسألةَاحلقوقَوالواجبات
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تقومَعلىَالتكاملَوليسَعلىَمفهومَالصراعَ،ولوَكانَاألمرَكذلكَلكانتَاحلياةَجمردَحلبةَمصارعةَينتصرَفيهاَالقويَ
علىَالضعيفَفهوَدائماًَأيخذَحقوقهَوالَيبايلَفَأداءَواجباتهَ .
فبعضهمَيقصدَابلتمكنيَتقويةَاملرأةَحتَتتغلبَعلىَالرجلَألنهَيتحكمَفَطبيعةَالعالقةَبينهماَ،وابلتايلَالَ
بدَمنَثورةَعلىَالدينَواللغةَوالثقافةَوالعاداتَوالتقاليدَوالتاريخ...حتَجتدَاملرأةَعاملاًَهلاَمستقالَبعيداًَعنَعاملَالرجلَ.
وبعضهمَعلىَالعكسَمتاماًَيضعَاملرأةَحتتَعباءةَالرجلَسواءَكانَأبيهاَأوَأخيهاَأوَزوجهاَفهيَجمردَخملوقةَخلقتَ
إلسعادَالرجلَ َ.
والَ َعجبَََفََهذاَ َالتَّع ُّددَ َواالختالفَ َوكثرة َاخلائضني؛َ َفقضيّة َمتكني َاملرأةََمتَ ترمجتهَ إىل َ(َ Women

 ََ)Empowermentوقدَوجدَفَالواثئقَالرمسيةَلألممَاملتحدةَبشكلَغريَدقيقَ،وهيَترمجةَخاطئةَ،ألهناَتؤديَ
إىلَتغيريَاملعىنَواملضمونَ،إذَأنَكلمةَمتكنيَ:هوَمصطلحَقرآينَ،وتؤمنَهباَالعقليةَاملسلمةَلسعةَإجيابياهتاَ،فهيَتعينَ:
متكنيَاملرأةَمنَممارسةَحقوقهاَالتَمنحهاَإليهاَربَالعاملنيَ.وهذاَالَأبسَفيهَ.فَحنيَأنَاملقابلَلكلمةَمتكنيَفَ
اللغةَاالجنليزيةَهوَكلمةَ)Enabling(َ:وليسَكلمةَ(َ .)Empoweringوعليهَفإنَالرتمجةَالصحيحةَملصطلحَ:
(ََ)Women Empowermentهيَاستقواءَاملرأة(َ.فكلمةََPowerتعينََقوةََ،وكلمةَََEmpowering
تعينَتقويةَ،وكلمةََEmpowermentتعينََاستقواء)َ .
و"استقواءَاملرأةَََ،"Women Empowermentيعينَتقويةَاملرأةَلتتغلبَعلىَالرجلَفَالصراعََالذيََ
حيكمَالعالقةََبينهماَ،وفقاَللثقافةَالغربيةَالتََأفرزتَذلكَاملصطلحَ َ.
فمسألةَمتكنيَاملرأةَهوَفَاحلقيقةَمسألةَغرسَوعيَوإدراكَإلحياءَمسألةَإجرائيةَتعاجلَحقاًَإنسانياَوشأانًَ
تنمويًَ.فكلماَارتقتَاملرأةَومتكنتَكلماَسامهتَفَرسمَاخلطوطَاالسرتاتيجيةَملستقبلهاَ،فهيَترسمَمعاملَمستقبلهاَ
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بنفسهاَالَتنتظرَمنَأحدَأنَيرمسه َ هلاَ،وذلكَلنَيكونَإالَامتلكتَاألدواتَاملعرفيةَ والعلميةَ واألخالقيةَ والسلوكيةَ
والتطبيقيةَمتاماًَمثلَالرجلَ.وهناَتبدأَاملشكلةَ َ....
فإذاَطالبتَاملرأةَحبقهاَومتكينهاَمعَالرجلَفإنَضجيجَاألصواتَوالثرثرةَالكالميةَالتَتناديَابسمَالدينَتبدأَ
مبخاطبةَالعوامَلريكزواَعلىَمقولةَ:الَميكنَأنَللمرأةَأنَتتساوىَمعَالرجلَألنَهلاَطبيعةَبيولوجيةَوفسيولوجيةَخمتلفةَ،
فإنَدورَاألمومةَهوَالدورَالرئيسيَللمرأةَ.وكأنَاملرأةَحينماَتطالبَحبقوقهاَفإهناَتطالبَبسلبَأمومتهاَألطفاهلاَ.
انسنيَأنَاملسؤوليةَمشرتكةَبنيَالرجلَواملرأةَ.فاملرأةَالتَتطالبَبتمكينهاَمنَأجلَأنَجتعلَبيتهاَمعركةَمستمرةَوصراعَ
دائمَهيَالَتفهمَماَتقولَ.لكنَاملقصودَاحلقيقيَهوَأنَأيخذَالعنصرَالنسائيَفرصتهَفَالبناءَ والتنميةَ والثقافةَمنَ
أجلَسعادةَأكربَلألسرةَواجملتمعَوالدولةَ.فالدولَالتَمتكنَاملرأةَهيَتساهمَبالَشكَفَحلولَقضايَالفقرَواالقتصادَ
((َ)Feminization of Povertyأتنيثََالفقر)َوالقضايَاالجتماعيةَاملختلفةَ َ.
ويقص َدَبهَارتفاعَمعدالتَالفقرَعن َدَالنساءَبسببَانشغاهلنَأبعمالَالَأجرةََعليهاََكاألمومةَورعايةَاألسرةََ،
ف َحني َينشغل َالرجال َأبعمال َمأجورة َمما َأدى َإىل َمتركز َاملال َفَ َأيدي َالرجال َمقابل َافتقار َالنساءَ.وهلذاَحينماَ
اشتغلتَاملرأةَوبدأتَأتخذَراتباًَشهريًَازدادتَنسبةَالطالقَفَاجملتمعاتَاملسلمةَ.فكانَالَبدَمنَالدعوةَإىلَالتساويَ
ومتكنيَاملرأةَوإلغاءَقوامةَالرجلَحتَمتكنَاملرأةَاقتصاديًََ.فقدَأجريتََدراسةَعلىََالشركاتََاملتواجدةََفََقائمةََفورتشنَ
(َ500وهيََقائمةَسنويةَتصدرَعنََجملةََفورتشنَتض َعَترتيبًاَألعلى ََ500شركةَأمريكيةَحسب َإيراداهتا)َووج َدَأنَ
"الشركاتَالتَتضمَنساءَأكثرَفَجمالسَإداراهتاََحتققَعوائ َدَماليةَأكربَمنَغريهاََوتضمنتَالزيدةَََ%53فََحقوقََ
امللكيةَللمسامهنيَوَ%42فَاملبيعاتَوَ%67فََرؤوسَاألموالَاملستثمرة"ََ .3
تعريفَمصطلحَالتمكنيَ َ:

https://es-la.facebook.com/tmcbw/posts/251679685546829/. Accessed on 27-10-2020.
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إنَمفهومَالتمكنيَمشتقَمنَكلمةَ(مكن)َوتعينَقوةَ،ومعناهاَفَاللغةَتقويةَوتعزيزَ،متكنيَ.قالَابنَمنظورَ:املكِنةَ
تعينَالت ُّ
انََ،ف ُس ِّميََم ْو ِض َُعَالطََِّْريَ
السلْط َِ
الََّ َ:
بَوالتَّبِع َِةَِمب ْعىنََالتَّتبُّ َعَ.يُق َُ
َّمك َِنَِمثْلََالطَّلِبةَِمب ْعىنََالتَّطلُّ َِ
إنَفُال ًَانَل ُذوَمكِنةََِمنََ ُّ
ولَ:دعُواَالطََّْريَعلىَأ ْمكِنتهاَوالََتط َّريُواَ ِهباَ.4مثَقالَرمحهَهللاَ:قالَأبوَزيْ َدَ:فُال َنَمكنيَعِْندََفُال َنَ
مكِن َةًَلتم ُّكنهَفِ ِيه؛َي ُق َُ
كَ.وا ْجلم َعَمكاانتََ،والََ ُجيم َعَمجْ َعَالتَّك ِ
ْس ِريََ،وق َْدَ
نيَاملكان ِةَ،ي ْع ِينََالْمنْ ِزلةََ،وقالَابْ َُنَ ِسيدَْهَ:واملكانةََُاملنْزلةَعِنْ َدَالْملِ َِ
بِّ َُ
ْ ُ
ُْ
ني
م ُكنََمكان َةًَف ُهوََمكِنيَ،وا ْجل ْم َُعَ ُمكناءَ.ومت َّكنََكم ُكنََ.5وِ َ
فَالتَّ نْ ِزيلَالْع ِزيز﴿َ:فَ لَ َّما َكلَّ َمه قَ َ
ال إِنَّ َ
ك الْيَ ْوَم لَ َديْ نَا َمكِ ن
ِ
ني﴾َ[يوسفََ.]54َ:وفَاتجَالعروسَ:جاءتَاملكان َةَُ:لتدلَعلىَاملنزلةَ،لهَمكانةَعندَامللكَأيَمنْ ِزلةََعِنْدَملِكََ،
أَم ن
واجلم َع َمكاانت؛ َوالَ َ ُجيم َع َمجْ َع َالتّك ِ
ني َاملكان ِةَ ،ومجعهاَ
ْس َِري(َ .و) َق َد َ(م ُكنََ،كك ُرمَ)َ ،مكان َةًَ(ومت َّكنَ ،ف ُهوَ َمكِنيَ) َبِّ َُ
ْ ُ ُ
ُْ
6
شاء ن ِ
ف ِف ْاأل َْر ِ
صيب بَِر ْْحَتِنَا َم ْن
ُمكناءَُ،و
ض يَتَ بَ َّوأ ِمنْ َها َح ْيث يَ َ
ك َم َّكنَّا لِيوس َ
االس َُمَ:املتم ّكِ ُنَ َ.قالَتعاىلَ ﴿َ:وَك َذلِ َ
ْ ُ
ِ
شاء وَل ن ِ
الشيءَوأ ْمكنهَ ِمنْهََُ
هللاَُ ِمنََ َِ
يَ:م َّكنهَ َ
ني﴾َ[يوسفََ.]56َ:وزادَابنَمنظورَ:قالَا ْجل ْوه ِر َُّ
َج َر الْم ْحسنِ َ
ضيع أ ْ
نَ َ َ
ِ
است ْمكنََظ ِفرََ،7قالَتعاىلَعنَذيَ
وضََأيَالََي ْق ِد َُرَعلْي َِهَ.ابْ َُنَ ِسيدَْهَ:ومت َّكنََ ِمنََ َِ
ِمب ْع ًَ
ُّه ُ
الشيءَو ْ
ىنَ.وفُال َنَالََميُْكنُهَالن ُ
القرنني﴿َ:إِ َّّن َم َّكنَّا لَه ِف ْاأل َْر ِ
ض َوآتَ ْي نَاه ِم ْن ك ِل َش ْيء َسبَ بًا﴾َ[الكهفَ]84َ:و ِاال ْس َُمَِم ْنََ ُك َِّلَذلِكََاملكان َةَُ.قالََأبوَ
الََأانَأ ُْمكِنُهََِمب ْعىنََأستطيعهََ .8
مرَ،ميْكِنُينَ،ف ُهوََممُْكِنَ،والََيُق ُ
صورََ:ويُق ُ
منْ ُ
الََأ ْمكنينَاأل ُ

 4حممدَبنَمكرمَبنَعليَ،أبوَالفضلَ،مجالَالدينَابنَمنظورَاألنصاريَالرويفعيَاإلفريقيَ(ت711َ:ه )َ،لسان العرب(َ،بريوتَ:
دارَصادرَ،ط1414َ،3ه )َجَ،13صَ .َ413
َ5ابنَمنطورَ،لسان العرب ،جَ،13ص.َ413

الزبيديَ(املتوىف1205َ:ه )َ،اتج العروس من جواهر
دَبنَحمم
انظرَ:حمم
6و
دَبنَعبدَالرزاقَاحلسيينَ،أبوَالفيضَ،املل ّقبَمبرتضىَّ َ،
ّ
ّ
ّ
القاموسَ،حتقيقَ:جمموعةَمنَاحملققني(َ،د.مَ:دارَاهلدايةَ،د.طَ،د.ت)َجَ،36صَ .َ189

جَ،36ص.َ191
َ7انظرَ:الزبيديَ،اتج العروسَ َ،
َ8ابنَمنطورَ،لسان العرب ،جَ،13ص.َ414
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فالتمكنيَ:هوَعمليةَذاتَخطواتَمتكنَصاحبهاَ(أيَالشخصَاملم َّكن)َمنَالقيامَمبسؤولياتَأكربَمنَخاللَ
ُ
التدريبَوالدعمَالعاطفيََ َ.9
التمكنيَفَالفكرَالصوفَ:التمكنيَعندَأهلََهللاَمقامََالرسوخَواالستقرارَعلىَاالستقامةَ،وماَدامََالعبدَفَالطريقَفهوَ
صاحبَتلوينَألنهَيرتقيَمنَحالَإىلَحالَ،وينتقلَمنََوصفَإىلََوصفَ،فإذاَوصلَواتصلَفقدَحصلََالتمكنيََ .َ10
التمكنيَعندَأهلَالبالغةَ:هوََأ َنَميه َدَالناثرَبسجعهَفقرةََأوََالن ِ
فَمكاهناَمطمئنةَفِ َِيهَ
تَأتيتَمتمكنةَِ َ
َّاظمَلبيتهَقافيةَح ََّ
ُ
ث َلو َطرحتَ َمن َالْب ْيتََ
ف َق رارهاَ ،غريَ َانفرة َوالَ َقلقةَ َوالَ َمستدعاة َِمباَ َلْيسَ َل َهَُتعلق َبِل ْفظ َالْب ْيتَ َوم ْعناهََُِحب ْي َُ
ُم ْست ِقَّرةَ َِ َ
السام َعَبطباعهََبِداللةَ
ثََإِنَمنشدَالْب ْيتَإِذاَسكتَدونَالقافيةََكملهاَ َّ
نقصَم ْعن َاهَُواضطربََم ْف ُهومهَ،بلَيكونَِحبْي ُ
منَاللَّ ْفظََعلْي ها َوق َدَجاءَ َمنََذلِكَِفََفواصلَالْ ُق ْرآ َنََكلََع ِجيبةَابهرةََ.11وقولهَ ﴿ََ:ولََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
اْلنْسا َن ِم ْن ساللَة
ِ ِ
اّلل أَحسن ْ ِِ
ني﴾َ[املؤمنونَ]14َ:فإ َّنَفَهذهَالفاصلةَالتمكنيَالتامَاملناسبَملاََ
اْلالق َ
م ْن طني﴾َإىلَقوله﴿ :فَتَ َ
بار َك َّ ْ َ
قبلهاَ .

ماَمعىنَمتكنيَاملرأةَ :ميكنََتعريفَمتكنيََاملرأةََأبنهََتلكَالعمليةَالتََتصبحََاملرأةَ َمنََخالهلاَقادرة َفرديًََومجاعيًاََعلىَ
التحكمَمبسارَاحلياةَاألنثويةَوهلذاَالَبدَأنَتكونَاملرأة َواعية َابلطريقة َالت َتكسب َمنَ َخالهلا َعالمات َالقوة َوالتَ

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

9

 10حممدَعبدَالرؤوفَاملناويَ،التوقيف على مهمات التعاريفَ،حتقيقَ:دَ.حممدَرضوانَالداية(َ،بريوتََ-دمشقَ:دارَالفكرَاملعاصرَ،
دارَالفكرَ،ط1410َ،1ه )َصَ .109
 11أيوبَبنَموسىَاحلسيينَالقرمييَالكفويَ،أبوَالبقاءَاحلنفيَ(املتوىف1094َ:ه )َ،الكليات معجم ف املصطلحات والفروق اللغويةَ،
حتقيقَ:عداننَدرويشَ ََ-حممدَاملصري(َ،بريوتَ:مؤسسةَالرسالةَ،د.طَ،د.ت)َصَ .َ302
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ابختصارَشديدَ،هوَأنَجنعلَاملرأةَقويةَ،فالتمكنيَهوَتقويةَ،فتمكنيَاملرأةَتقويتهاَ.فإذاَكانتَاملرأةَضعيفةَ
فالَبدَأنَنسعىَلتقويتهاَ،أماَإذاَكانتَقويةَفيقصدَبهَمزيدَمنَالقوةَومزيدَمنَالسلطاتَومزيدَمنَالقراراتَومزيدَ
منَاملنافساتَفَمساحةَالرجلَالذيَيؤديَإىلَمزيدَمنَالصراعاتَمعَالرجلَ َ...
والتمكنيَمفهومََحديثََظهرََفَهنايةَتسعيناتَالقرنَالعشرينَوأصبحََاألكثرََاستخداماًَفَسياساتََوبرامجَ
معظم َاملنظماتَ َغري َاحلكوميةَ ،وهو َأكثر َاملفاهيم َاعرتافًا َابملرأةََكعنصر َفاعل َف َالتنميةَ ،معناهَ:حتسنيَأحوالَاملرأةَ
ومنحهاَالقدرةَعلىَمواجهةَكلَأشكالَاالضطهادَلتحصيلَالقوةَالتَتؤهلهاَملمارسةَحقوقهاَوحتديَالظلمَالواقعَ
عليهاَأيًَكانَمصدرهَلتصلَهباَإىلَحتقيقَأهدافهاَ.فهناكَالكثريَمنَنساءَهذاَالعاملَيعشنَاخلوفَ واجلوعَ والقهرَ
واحلرمانَوالتهميشَوالتمييزَوالتدمريَاملنهجيَ َ.
فاملؤيِّدََ،يرىََأنَاملصطلحََيعينََ:إزالةََكلََالعقباتََوالعوائقَأمامََوصولََوحصولََاملرأةََعلىََحقوقهاََالطبيعيةَ.

ومنَ َمثَفهوَمصطلحَمنصفَوعادلَوالَغبارَعليهَ.واملتحفظَيُرج َعَسببَحتفظهََإىلََغموضَاملصطلحََوعدمََوضوحََ
معناه َوأبعادهَ َ،ومالبساتَ َنشأتهَ ،وما َ ِ
يعمق َذلك َالتحفظَ َ،تطبيقات َاملصطلح َعلى َأرض َالواق َع َوأثرها َعلى َاألسرةََ
ّ
واجملتم َعَ .
املقصود من متكني املرأة:
أماَالتمكنيَابلنسبةَللمرأةَبشكلَعامَ:فهيَإعطاؤهاَحقهاَفَاملشاركةَفَالبناءَوحقهاَفَالسيطرةَوالتحكمَفَحياهتاَ
الفكريةَوالسياسيةَواالقتصاديةَواالجتماعيةَواجلنسيةَ،ولنَحيصلَذلكَإالَمنَخاللَمزيدَمنَاملعرفةَومزيدَمنَإتقانَ
املهاراتَالتَتؤديَإىلَإشباعَرغباهتاَالنفسيةَفتزيدَمنَقوةَشخصيتهاَوتعظمَثقتهاَبنفسهاَفينتجَعنَذلكَتقديرَلذاهتاَ
ومزيداًَ منَ الشعورَ ابملسؤوليةَ ومزيداًَ منَ اإلحساسَ ابلرضا َ.لكنهاَ تتحملَكاملَ املسؤوليةَ عنَ تصرفاهتا َ.وابلتايلَ
نستخلصَأنَهناكَبعدينَللتمكنيَ:بعدَمهاريَينتجَعنهَتوافقَمعَاآلخرينَوحلَاخلصوماتَ والنزاعاتَ،وبناءَثقةَ
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تدومَأكثرَ.وبعدَإداريَ،وينتجَعنَممارستهَمزيداًَمنَاحلريتَومزيداًَمنَالصالحياتَالختاذَالقراراتَلكلَأعضاءَ
األسرةَواملؤسسةَالتَتعملَفيهاَاملرأةَ َ.
ردةَالفعلَالسلبيةَلفكرةَالتمكنيَ:إنَاملسألةَليستَهيَمواجهةَالرجلَوإحداثَخصوماتَعناديةَمعهَ،وحتويلَالبيوتَ
إىلَمعاركَتنتهيَإبجيادَمنتصرينَأوَمهزومنيَ.فالرجلَليسَمسؤوالًَابلكاملَعنَكلَمعاانةَللمرأةَ،وأنهَهوَالذيَاختلقَ
فكرةَتقسيمَاألدوارَ،هوَفَخارجَالبيتَيعملَوأيخذَراتباًَشهريًَوهيَفَداخلهَمهمشةَتقومَبدورَاإلجنابَواحلملَ
والبيتَ َ.
املرأةَ َداخلَ َاألسرةَ َفَ َالنظرية َاإلسالميةَ َليستَ َمقابلَ َماَ َتنفقهَ َمنَ َمالَ َفَ َنفقات َاألسرةَ َ،وإمناََ
إن َمكانةَ َ َ
مقابل َما َمتنحهَ َمن َدفء َوحب َوما َتتحمله َمنَ َمسؤولية َال َرقيب َعليها َإال َهللاَ ،قالَرسولَهللا َُ «َ :كلُّ ُك ْمَراعَ
ِ ِِ ِ
الرجلَراعَعلىَأ ْه ِلَب يتِ ِهَ،واملرأةَُراعِيةَعلىَب ي ِ
ُّ
تَزْوِجهاَوول ِدهَِ،ف ُكلُّ ُك ْمَراعَ
ْ
ْ
ْ
وُكل ُك ْمَم ْسئُولَع ْنَرعيَّتهَ،واألمريَُراعَ ،و َّ ُ ُ
ِ ِ ِ 12
متاماََكماََالرجلَ،م َعَاختالفََفََتفاصيلََاملسؤولياتََ.بينماََمفهومََ
وُكلُّ ُك ْمَم ْسئُولَع ْنَرعيَّته»َ َ،فهيَراعيةََومسؤولةََ ً
التمكني َيقوم َعلى َنزعة َفردية َأاننيةَ ،تسودها َروح َالفكر َالغريبََكله َمبدارسه َوفلسفاته َاملادية َاملتنوعةَ ،وهي َفلسفاتَ
تتصادمَ َمع َمفاهيمَ َالتسامحَ َواإليثار َوالتضحيةَ ،وتقومَ َبتسطيح َهذهَ َاملفاهيمَ َواحلطَ َمنها؛ َابعتبارهاَ َمفاهيم َساذجةََ
وغريََواقعيةَ،وتنُ َّمَعنَضعفََوقلةَحيلةَ.لذلكََفاملطلوبَمنََاملرأةََوفقَهذهََالفلسفاتََأنَمتكنَلنفسهاََحتَولوََكا َنَ

علىَحسابََزوجهاَوأسرهتاَوأطفاهلا َوبيتهاَ،أوَيقالَعنها َإهناَخملوقَضعيفَ،بغضَالنظرَعنَأيَاعتباراتَأوََأيَ
مالبساتَأسريةََأوَجمتمعيةََأوََثقافيةَ.وهذاَمنَأهمَالنقاطَالسلبيةَالتَتناديَبتمكنيَاملرأةَ َ.
وابلتايلََفهوَيسعىََللقضاءََعلىََكلَمظاهرََالتمييزَضدهاََمنَخاللَاآللياتََالتََتعينهاََعلىَاالعتمادََعلىَ
الذات  َ.فهوَ مفهومَ يقومَ علىَ تقويةَ املرأةَ فَ اختيارهاَ واعتمادهاَ علىَ نفسها َ،وامتالكَ عناصرَ القوةَ االقتصاديةَ
 12أخرجهَالبخاريَفَصحيحهَ،انظرَ:كتاب النكاحَ،اببَ:املرأةَُراعِية َِفَب ي ِ
تَزْوِجهاَ،رقمَاحلديثَ .َ 5200َ:
ْ
ْ
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واالجتماعيةَوحتسنيَأوضاعهنَاالقتصاديةَواملاديةَواملشاركةَفَاختاذَالقراراتَالتَمتسَجوانبَحياةَاملرأةَ.وهلذاَالَبدَ
منَتطويرَاملهاراتَوتنميةَالقدراتَ والعالقات َبعيداًَعنَالتمييزَ.لكنَهذاَاملفهومَانتجَمنَأنَاملرأةَغريَقادرةَعلىَ
املستوىَالفرديَأوَاجلماعيَعلىَحتقيقَطموحاهتنَوآماهلنَوأهدافهنَ،إذَأنَهناكَكثرياًَمنَالعوائقَمتنعَاملرأةَمنَحتقيقَ
طموحهاَ،فهناكَماَيسمىَعدمَمساواةَوفصلَعنصريَوهتميشَ.فالتمكنيَضرورةَفَعددَمنَالبلدانَاإلسالميةَالتَ
متنعَاملرأةَمنَاخلروجَإىلَالعملَوالدراسةَواختيارَالزوجَ،فهناكَبناتَأعمارهنَالتاسعةَوالعاشرةَيزوجنَمنَرجالَكبارَ
فَالسنَفَالسبعيناتَألنهَغينَ َ.
نظرة اترخيية على وضع املرأة قبل اْلسالم:
اليهوديّة َاملرأةَ َأصلَ َالشر َف َالعاملَ َ،أوَ َهيَ َاملسئولةَ َعن َاخلطيئة َالبشرية َاألوىل؛َ
مكانةَاملرأةَفَالدينةَاليهوديةََ:تعتربَ َ َ

ألهناَ-بزعمهمَ-هيَالسببَفَخروجََآدمَعليهَالسالمَمنََاجلنةَ،ونرىَذلكَبوضوحَفَالتوراة"َ:وكانتَاحليَّةَُأ ْحيلََ
الربَاإللهََ،فقالتَللمرأةَ:أحقًّاَقالَهللاَ:الََأتكالََمنََكلَشجرَاجلنة؟َفقالتََاملرأةََ
مجي َعَاحليواانتَالربيّةَالتَعملهاَ َّ

للحيّةَ:منََمثرَشجرَاجلنةَأنكلَ.و ّأماََمثرَالشجرةَالت َف َوسطَاجلنةَ،فقالَهللاَ :الَأتكالَمنهَوالَمت ّساه؛َلئالَمتواتَ.

نيَللخريَوالشرَ...فأخذتََ
فقالتََاحليّةََللمرأةََلنََمتواتََ.بلََهللاََعاملََأنهََيومََأتكالََمنهََتتفتحَأعينكماََوتكواننََكاهللََعا ِرف ْ َِ
كََفعلتََهذاََملعونةََ ِ
الربَاإللهََللحيةَ:ألنّ ِ
أنتََمنََمجيعَ
أيضاََمعهاََفأكلَ...فقالََ َّ
منََمثرهاََوأكلتََوأعطتََرجلهاَ ً
ّ
ِ
الداَ،وإىلََرجلكََيكو َنَ
تكثرياَأُكثُّرََأتعابَحبلكَ،ابلوجعَتلدينََأو ً
البهائمَ،ومنََمجيعَ ُوحوشَالربيّةَ...وقالََللمرأةًَ َ:
اشتياقكَ،وهوَيسودَعليك"َ(َتكوينََ .)16–1َ:3
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وميكنَتلخيصَمكانةَاملرأةَفَاليهوديةَ ِ
بذ ْكرَماََقالهََويليامََابركلى"  William Barclay:كانَمقامََاملرأةََ
ّ

جداَ.ملَتكنََاملرأةََتُع ّدََكبشرَفَالشريعةََاليهوديةَ،وإّمناََكانتَتُع َّدَشيئًا  A thing.كانتَحتتََسلطانَ
رمسيًاَ ُمتدنيًاَ ً
أبيهاَأوَزوجها ََ.كانتَممنوعةََمنَتعلّمََالشريعةَ،وكانَيع َّدَتعليمَاملرأةَالشريعةََكإلقاءََاللؤلؤََإىلَاخلنزير"َ .13

املرأة ف الداينة املسيحيةَ:فََاملسيحيةَجندَأ َنَبولسََ-َ:اعتق َدَأنَح َّواءَهيََالتََأخطأتََ ّأوًالََ،مثَأغوتََآدمََفانقادََ

وراءهاََوأخطأََاثنيًاََ.14والناظرََإىلَأورابََالنصرانيةَجيدهاََتنظرَإىلََاملرأةََعلىََأ ّهناََأقذارََ،حتََأ َّنَأودوََالكلينََفَالقرنَ

الثاينَعشرََامليالديَذكرََأ َّنَ ُمعانقةََامرأةَتعىنََ ُمعانقةََكيسَمنَالزابلةََ.15وقدَجاءََفََاملوسوعةَالربيطانيةَفََمقالََسف َرَ
ِ
موجهةَ َإىلَ َالرجال َفقط؛َ َفالرجل َينظر َإليهَ
الس ْفر"َ:نقطة َمهمةَ َ،وهي َأ َّن َالنصائحَ َابلتزام َالعفةَ َ ّ
األمثال َأ َّن َفَ َهذا َ ّ
كضحيةَ ،واملرأةََك ُم ْغ ِويّةَ .ملَ َ ُحت ِّذرَ َالنِّساء َالبتّة َمنَ َالرجالَ ،أو َمنَ َعمومَ َإغواءات َاجملتم َعَ ."16ويُعربَ َأدرين َاثتشر
Adrian Thatcherعن َنظرةَ َالكنيسة َللمرأةَ َ،فيقول"َ:لقد َبذلَ َالعاملَ َالغريب َالكثري َفَ َالقرن َاألخريَ َليتجاوزََ

احلقَ َفَ َبي َعَ
لكنَ َهذا َاالحتقارَ َالَ َيزال َاثبتًا َفَ َالكنيسةََ."17كماََكان َللزوج َ-فَ َ َّ
أورواب َاحلديثةّ َ -
احتقاره َللنساءّ َ َ،

حرمَ َهنريَ
زوجتهَ ،وقد َح ّددَ َمثن َالزوجةَ َ َّ
بست َبناتَ َ،وكان َ ً
معموالَ َهبذا َالقانون َف َإجنلرتا َحتَ َعامَ َ1805مَ .وقد َ ّ

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

13

 14انظرَ:تيمواثوسَاألوىلََ .14–َ 12َ:2

 15أمحدَعبدَالوهابَ ،تعدد نساء األنبياء ومكانة املرأة ف اليهودية واملسيحية واْلسالم(َ،القاهرةَ:دارَالتوفيقَالنموذجيةَ،طَ،1
1409ه 1989/م)َصَ .230
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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الثامن َعلىَ َاإلجنليزيتَ َقراءة َالكتاب َاملقدسَ ،وظلتَ َنساء َإجنلرتا َحت َعامَ َ1850مَ َغري َمعدودات َمنَ َاملواطننيََ،
اخلاصََ .18
وحتََعامََ1882مَليسََ َّ
هلنَأيَحقوقََشخصيةَ،أوََ ّ
حقََفَالتملكََ ّ
املرأة ف العصر اجلاهليَ:لوَألقيناَنظرةَعلىَحالَاملرأةََبشكلَعامَقبلَاإلسالمَ،لوجدانَأنَاملرأةَفَالذهنيةَالعربيةَ
املتاجرةَ،كماَكانتََ
َ
هلاَحالَمرثيَ،فهيَكيانَمقهورَومستهدفَومستضعفَ،فقدَكانتَجمردَأداةَلتفريغَالشهوةَ و
ولألسف َمهضومة َاحلقوق َمكسورة َاجلناحَ ،عاشتََكلَ َأشكال َالظلمَ ،والقهرَ ،واالعتداء َعلى َاحلقوق َوتبخيسها َالَ
اندراَ.ومنَاألمثلةَعلىَماَنقولَ:للمرأةَليسَهلاَأنَ
جديرةَوالئقةََهباََ،والََمتلكََأيَشيءَمنََاحلقوقََإالََ َ
َ
حتتلَمكانةََ
ختتارَزوجهاَ،وحينماَيتزوجهاَتكونَمتاعاًَف َمسألة َاإلرثَ َ،والَتعطىَأيَحقَمنَحقوقَالزوجيةَ.فزوجهاَيطلقهاَ
عشراتَاملراتَويعيدهاَفَأيَوقتَشاءَ،ويتزوجَعليهاَعدداًَكبرياًَمنَالنساءَ.فإذاَماتََاألبَولهَزوجةََكانَالولدَ
األكربََأحقََبزوجةَأبيهَفتصبحَزوجتهَوالعياذَابهللَ،ويعتربهاََإراثًََكبقيةَاملتاعَ.هذهَهيَمواصفاتَاجملتم َعَاجملتمعَالذكوريََ
اجلاهليَالذيَحولَهذهَالقيمَإىلَثقافةَسائدةَ َ.
املرأة ف العصر اْلسالميَ:ملاَأشرقتَمشسََاإلسالمََالعادلةَ،كانتَاملرأةَأولَمنَاستمتعتَهبذاَالنورََوهبذهَاالمتيازاتَ َ:
فأعطاهاَاإلسالمَكاملَحقوقهاَالتَسلبتَمنهاَظلماًَوهبتاانًَ،وحررهاَمنَقيودَالقيمَالباليةَاجلاهلةَوالتَكانتَممتزجةَ
ابلتقاليدَالواهيةَوالعاداتَاملأساويةَفأعطاهاَمسؤولياتَحضاربةَجسامَومحَّلهاَمسؤوليةَاترخييةَلتعدَنفسها َ،ولتكونَ
إنسانةَحتسنَبوجودهاَفهيَكماَقالَالقرآنَسكناًَروحياًَومعنويًَوحسياًَلزوجهاَ،ختففَمتاعبهَومهومهَ،كماَمارستَ
حقهاَفَاألمومةَوهيَأقدسَاملهماتَ،ألنَتنشئةَاألوالدَوتربيتهمَوإعدادهمَمنَأقدسَالواجباتَ.ومحلهاَممارسةَحقهاَ
فَملكَاملالَوقسمةَاإلرثَوحددَعددَالزوجاتَواعرتفَبكياهناَاحلقيقيََ.ولذلكَأعفاهاَمنَأعباءَالقيادةَالعلياَ،أبنَ
 18حممدَالصادقَعفيفيَ،املرأة وحقوقها ف اْلسالم" ،سلسلة دعوة احلق الشهرية"(َ،مكةَاملكرمة َ:رابطةَالعاملَاإلسالميَ،طَ،1
1402ه )َصَ .183
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تكونَملكةَأوَرئيسةَ،فتلكَأعباءَميكنَهلاَأنَتقومَهباَبعضَالنساءَولكنَاألغلبَالَشكَأهنمَيعجزنَ.كماَأعفاهاَ
منَفريضةَاجلهادَوالقتالَولكنهاَإنَشاركتَفإمناَذلكَمبحضَإرادهتاَوليسَفرضاًَمنَعندَهللاَعزَوجلَ.وخففَعنهاَ
أعباءَوثقلَالشهادةَأمامَالقضاءَ،فجعلَمسؤوليتهاَنصفَمسؤوليةَالرجلَ َ.
طرائق متكني املرأة ف اْلطاب القرآينَ:اخلطابَالقرآينَذكرَاملرأةَفَأكثرَمنََ1372لفظَوأبساليبَشتَ،حيثَ
أظهرَقيمهاَكأمَوزوجةَوعمةَوخالةَوأختَوجدةَ،لكنهَملَيذكرَاسمَاسمَامرأةَبشكلَصريحَسوىَمرميَعليهاَالسالمََ.
وبناءَعلىَهذاَسعىَالقرآنَإىلَمتكنيَاملرأةَمنَخاللَالطرائقَاآلتيةَ َ:
ِ
القرآنَالكرميَملَحيملَاملرأةَخطيئةَاخلروجَمنَاجلنةَ،وماَكانَمنَسببَلشقائهماَ.فالقرآنَ محَّلَاملسؤوليةَآلدمَ
َ -1
ّ
وحواءَ،فاملرأةَكماَقالَروجيهَجاروديَ:املرأةَفَالقرآنَتوأمَوشريكةَالرجل َ،والقرآنَالَحيملَاملرأةَاملسؤوليةَاألوىلَ

للخطيئةَ .19
آد َم َو َْحَلْنَاه ْم ِف ال َِ
ْب
َ
َ -2أعلن َأ َنَاملرأة َ
مكرمةَعلىَاملستوىَاإلنساينَكالرجلَ َمتامَاًَ ،قالَتعاىلَ ﴿َ :ولََق ْد َك َّرْمنَا بَِِن َ
ِ
ضلْنَاهم َعلَى َكثِري ِِمَّن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ِ
ض ًيال﴾َ[اإلسراءَ]70َ:هذاَيعينَأنَطبيعتهاَهيَ
ْ
َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْنَاه ْم م َن الطَّيِبَات َوفَ َّ ْ

نفسَطبيعةَالرجلَ،فهماَمنَأصلَإنساينَواحدَ،يقولََهللاََتعاىل﴿َ:اي أَيُّ َها النَّاس اتَّقواْ َربَّكم الَّ ِذي َخلَ َقكم ِمن نَّ ْفس
اح َدة و َخلَ َق ِم ْن ها َزوجها وب َّ ِ
وِ
ِ ِ
ساء﴾ َ[النساء َ .]1:وقالَ َرسولَ َهللا َ«َ :ن ع ْم َ،إِ َّنَالنِّساءَ
َ ْ َ َ ََ
َ
َ
ث م ْن ه َما ِر َجالً َكثرياً َون َ
شقائِ ُق ِّ
َالرج ِال»ََ20فللمرأةََأنَتتوظفََفَمدرسةََأوَمعهدَأوَكليةَأوَجامعةَلتكونَمديرةََفََهذهَاملؤسساتَالرتبويةَ
وهلاَأ َنَتعملََكاتبةََوطبيبةَوممرضةَبلَفَأيَعملَجتيدهَفَاملستشفياتَاخلاصةَابلنساءَإىلَآخرَاألعمالَاملناسبةَهلاََ.

 19انظرَ:روجيهَجاروديَ،وعودَاإلسالمَ،ترمجةَ:ذوقانَقرقوط(َ،بريوتَ:منشوراتَالوطنَالعريبَ،ط1984َ،1م)َصَ .78
َاحتِال ًماَ،رقمَاحلديثَ.113َ:حكمَاأللباينَ:صحيحََ .
 20أخرجهَالرتمذيَفَسننهَ،انظرَ:أبوابَالطهارةَ،اببَفِيم ْنَي ْست ْي ِق ُ
ظَفريىَب ل ًالَوالَي ْذ ُكُر ْ
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وهلذاَاشتهرَاسمَعظيمَفَاترخيناَاإلسالميَ،اسمَرفيدةَاألسلميةَرضيَهللاَعنهاَالتَعرفتَبتداويَاجلرحىََ،21فكانَ
إذَكانتَممرضةَمتخصصةَهلاَخيمةَخاصةَتسعفَهباَمعَصوحيباهتاَاجلرحىَ
عملهاَالتمريضيََبشارةَفَأتكيدَمتكينهاَ َ،
منَاملقاتلنيَالصحابةَ َ.
ََ-3كلفهاَبنفسَاملسؤولياتَوالواجباتَالدينيةَوالعباداتَ.إالَماَكانَيتوافقَمعَتكوينهاَالبيولوجيَوالفيزيئيَوالوظيفيَ.
فالقرآنَوجهَإليهاَاخلطابَفيماَخيصَالقضايَاإلميانيةَالكبريةَمتاماًَوسواءَبسواءَمثلَالرجلَ ﴿َ.والْم ْؤِمنو َن َوالْم ْؤِمنَات
ال»َ.22فاملرأةَمكملةَللرجلَ
بَ ْعضه ْم أ َْولِيَاء بَ ْعض﴾ َ[التوبةَ،]71َ :وقالَالنيبَالكرمي ََّ «َ :إمناَ َالنِّساءََُشقائِ ُقَ َالِّرج َِ
وليستَبديلةَعنهَوهوَليسَبديالًَعنهاَ َ.

ِ
َحده ْم ِِبألنثَى ظَ َّل َو ْجهه
َ َ-4حاربَ َالتشاؤمَ َمنهاَ َواحلزن َلوالدهتاََ،كماََكان َشأن َالعرب َقالَ َتعاىلَ ﴿َ :وإِذَا بش َر أ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
الُّت ِ
اب أَلَ َساء َما ََْيكمو َن﴾َ
يم يَتَ َو َارى م َن الْ َق ْوم من سوء َما بش َر بِه أَُيْسكه َعلَى هون أ َْم يَد ُّسه ِف َُّ
م ْس َوداً َوه َو َكظ ن
ِ
َحده ْم ِِب ْألنْ ثَى
﴿وإِذَا بش َر أ َ
[النحلَ.]٥٩َ–َ٥٨َ:أوَيستحيَمنَمقابلةَالناسَألنهَرزقَمبولودةَبنتَ،قالَتعاىلَ َ:

 21حممدَعْبدَاحل ّيَبنَعبدَالكبريَابنَحممدَاحلسينَاإلدريسيَ،املعروفَبعبدَاحليَالكتاينَ(املتوىف1382َ:ه )َ،الُّتاتيب اْلدارية والعمالت والصناعات

واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد أتسيس املدنية اْلسالمية ف املدينة املنورة العلميةَ،حتقيقَ:عبدَهللاَاخلالدي(َ،بريوتَ:دارَاألرقمَ،طَ،2
د.ت)َجَ،1ص.355

َ 22أبوَداوودَالسجستاينَ،السننَ،كتابَالطهارةَ،اببََ:فَالرجلَجيدَالبلةَفَمنامةَ،صَ،45رقمََ.236منَحديثَعائشةَرضيَ
هللاَعنهاَ،وهوَحديثَصحيحَ.وقيلَهوَ:حديثَحسنَلغريهَ،وهذاَإسنادَضعيفَلضعفَعبدَهللاَ،وهوَابنَعمرَالعمريَ،وبقيةَ
رجالهَثقاتَرجالَالشيخنيَ،غريَمحادَبنَخالدَ،فمنَرجالَمسلمَ،وهوَثقةَ.عبيدَهللاَ:هوَابنَعمرَالعمريَ،والقاسمَ:هوَابنَحممدَ
بنَأيبَبكرَالصديق َ.واحلديثَأخرجهَاإلمامَأمحدَ،انظرَ:أبوَعبدَهللاَأمحدَبنَحممدَبنَحنبلَبنَهاللَبنَأسدَالشيباينَ(املتوىفَ:
241ه )َ َمسندَاإلمامَأمحدَبنَحنبلَ،حتقيقَ:شعيبَاألرنؤوطََ-عادلَمرشدَ،وآخرونَ،إشرافَ:دَعبدَهللاَبنَعبدَاحملسنَالرتكيَ،
(بريوتَ:مؤسسةَالرسالةَ،ط1421َ،1ه 2001/م)َجَ،43صَ.264حديثَرقمَ .26195َ:
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الُّت ِ
اب أ ََل
يم * يَتَ َو َارى م َن الْ َق ْوم م ْن سوء َما بش َر بِه أَُيْسكه َعلَى هون أ َْم يَد ُّسه ِف َُّ
ظَ َّل َو ْجهه م ْس َودًّا َوه َو َكظ ن

َساءَ َما ََْيكمو َن﴾َ[النحلَ َ.]59َ:

استَجاب ََلم رُُّّبم أَِين لَ أ ِ
ضيع َع َم َل َع ِامل
َ-5إهناَفَاجلزاءَوالعقابَتساويَالرجلَ،والَفرقَفََذلكَقالَتعاىل﴿َ:فَ ْ َ َ ْ َ ْ
ِمنكم ِمن ذَ َكر أ َْو أنثَى بَ ْعضكم ِمن بَ ْعض﴾ َ[آلََعمرا َنَ]195َ :فالرجلَملَيفضلَاملرأةَبشيءَخاصَمنَاألجورَ،
قالَتعاىل﴿َ:وََل َّن ِمثْل الَّ ِذى َعلَي ِه َّن ِِبلْمعر ِ
وف﴾َ[البقرةَ َ.]228:
َْ
ْ
َ
ََ-6منحهاََحريةََالتصرفََفََقضايهاَاملاليةَ:فالقرآنَالعظيمَمنحَاملرأةَحقَالذمةَاملاليةَوكفلَهلاَحقوقاًَكثريةَ،مثلَ:
حقَالبيعَ والشراءَ،وعقدَالعقودَوإبرامهاَ،دونَأنَيسمعَللرجلَسواءَكانَزوجاًَأوَأخاًَأوَابناًَأنَيتدخلَفَشأهناَ
ال نَصيِ ِ
صيب ِِمَّا تَر َك الْوالِ َد ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
لر َج ِ
املايلَ:قالََتعاىل﴿َ:لِ ِ
ان َواألَق َْربو َن ِِمَّا قَ َّل
ساء نَ ن
ن
َ َ
ب ِمَّا تَ َر َك ال َْوال َدان َواألَق َْربو َن َوللن َ
ِم ْنه أ َْو َكث َر﴾َ[النساءَ .]7َ:
ت ِِب ِ
ت﴾َ[التكويرَ .]9-8َ:
َي ذَنب قتِلَ ْ
ودة سئِلَ ْ
ََ-7حرمََوأدهاََوشنَّ َعَذلكََأش َدَتشنيعَ،فقالَ ﴿َ:وإِذَا ال َْم ْوؤ َ
َ-8حريةَاختيارهاَزوجهاَ،فإنَوافقتََكا َنَهلاَوإالَفالَ.قالَﷺَ«َ:الَتنكحَاأل َميَحتَتستأمرَوالَالبكرَحتَتستأذ َنَ.
قالواَ:يََرسولََهللاََكيفََأذهنا؟ََقالَ:أنَتسكتَ»ََولكنَ..املرأةََولألسفََالشديدَجحدتََهذهََالنعمةََالتََأكرمهاََهللاَ
هباَمبجيءََاإلسالمََإالَمنَرحمَربكََ َ...
َ -9حرمَ وأدهاَ:وهذاَأعظم َموقف َللقرآ َنَ يدللَعلىَمتكنيَاملرأةَ،حيثَملَحرمَ وأدهاَألنهَأرادَأنَتشاركَفَالبناءَ
اجملتمعيَواإلنساينَ،وهلذاَجندَأنَكتابَهللاَاخلالدَقدَأكرمَاملرأةَإكراماًَخاصَاًَ،وذمَاجملرمنيَالذينَيئدونَالبناتَجملردَ
ت * ِِب ِ
ت﴾َ[التكويرَ .]9-8َ:
َي ذَنْب قتِلَ ْ
ودة سئِلَ ْ
أهننَبناتَ،قالَتعاىلَ ﴿َ:وإِذَا ال َْم ْوء َ
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منَكلَألوان َالعبثَ
َ َ َ-10ومنَصور َمتكنيَاملرأةَفَالقرآن َأ َن َهللاَتعاىل َأنزلَسورةَأمساهاَسورةَالنساء َصاهنا َفيها َ َ
الشهواينَوالغريزيَ،قالََعزََوجل ...﴿َ:وَل ت ْك ِرهوا فَ ت ياتِكم َعلَى الْبِغَ ِاء إِ ْن أَر ْد َن ََتَ ُّ ِ
ض ا ْحلَيَاةِ الدُّنْ يَا
صنًا لتَ ْب تَ غوا َع َر َ
ََ ْ
َ
َ
اه ِه َّن غَف ِ
اّلل ِمن ب ع ِد إِ ْكر ِ
ِ
يم﴾َ[النورَ َ.]33َ:
ن
ور َرح ن
َوَم ْن ي ْك ِرْهه َّن فَإ َّن ََّ ْ َ ْ َ
َ-11أعلنَالقرآنَاحلكيمَأنَاملرأةَكالرجلَمتاماًَفَاإلنسانيةَوالواجباتَواحلقوقَمثَأعطاهاَحقوقهاَكاملةَوملَحيرمهاَ
منَممارسةَأيَحقَماَدامَذلكَاحلقَشرعياًَ.يقولَتعاىل﴿َ:اي أَيُّها النَّاس اتَّقوا ربَّكم الَّ ِذي َخلَ َقكم ِمن نَ ْفس و ِ
اح َدة
َ َ
ْ ْ
َ
َ
ِ
ث ِم ْن هما ِرجالً َكثِ ِ
﴿اي أَيُّ َها النَّاس إِ َّّن
َو َخلَ َق منْ َها َزْو َج َها َوبَ َّ َ َ
ساءً﴾َ[النساءََ.]1:وقالَسبحانهَجلَمنَقائلَ َ:
ً
ريا َون َ
َخلَ ْقنَاكم ِمن ذَ َكر وأنْ ثَى وجعلْنَاكم شعوِب وقَبائِل لِت عارفوا إِ َّن أَ ْكرمكم ِعْن َد َِّ
اّلل أَتْ َقاك ْم﴾َ[احلجراتَ.]13َ:فاحلقيقةَ
ْ ْ
ََ ْ
َ َ ََ ْ ً َ َ َ ََ َ
اخلالدةَتقومَعلىَالتساويَفَشرفَاإلنسانيةَبني َاجلنسنيَ،وهلذاَ َأكدَهللاَعزَوجلَعلىَهذهَاملساواةَبقولهَمراتَ
عديدةَ:بعضهمَمنَبعضَ،مثَقالَسبحانه﴿َ:وََل َّن ِمثْل الَّ ِذي َعلَي ِه َّن ِِبلْمعر ِ
لر َج ِ
وف َولِ ِ
ال َعلَْي ِه َّن َد َر َجةن َو َّ
اّلل َع ِز نيز
َْ
ْ
َ
ِ
يم﴾ [البقرةَ.]228َ:وهذهَالدرجةَهيَالتَعربَالقرآنَالكر َميَعنهاَفَمكا َنَآخرَ،حيثَقالَتعاىلِ ﴿َ:
الر َجال
َحك ن
قَ َّوامو َن َعلَى النِ ِ ِ
َّل َّ
ضه ْم َعلَى بَ ْعض َوِِبَا أَنْ َفقوا ِم ْن أ َْم َواَلِِ ْم﴾َ[النساءَ َ.]34َ:
اّلل بَ ْع َ
َ
ساء ِبَا فَض َ
َ-12املرأةَتشاركَالرجلَفَتربيةَاألوالدَ:إنَالقرآنَالكرميَأكرمَاملرأةَومكنهاَحنيَحددَمهمتهاَفَالبيتَوجعلَهلاَ
مهمةَتربويةَفاعلةَوجوهريةَ،فاملرأةَمبقتضىَخلقهاََاجلسديَوالروحيََتصلحََلألمومةََولرتبيةَالطفلَوهذهَاملهمةَاعتربتََ
أهمَبناءَفَاإلسالمََمبوجبََاحلديثََالنبويَ.إ َنَهذهََاملهمةََالتََالََتقلََأتثريَاًَعنََأيََمهمةَحياتيةَأخرىَ،حيثََإهناََ
تصن َع َالفردَ َوهو َقوامَ َاجملتمعاتَ ،إن َهذه َاملهمة َتتناسبَ َمع َاملرأةَ َ،فاإلسالمَ َينصحهاَ َبتحمل َهذهَ َالرسالة َدون َأ َنَ
الًَ
يفرضَعليهاَ َمثَحياولَهتيئةَاجلوَاملناسبَهلاََلكيَتتفرغََألداءََهذهَاملسؤوليةَفيفرضََعلىَالرجلَأ َنَينفقََعليهاَتسهي َ
ملهمتهاَ.ولذلكَجاءتَأولَسورةَفَالقرآنَالفاحتةَوهيَمؤنثَمثَالبقرةَ،النساءَ،املائدةَ،التوبةَ،مرميَ،السجدةَ،سبأَ،
اجلاثيةَ،احلجراتَ،الواقعةَ،اجملادلةَ،احلاقةَ،القيامةَ،الغاشيةَ،الشمسَ،البينةَ،الزلزلةَ ،العاديتَ،القارعةَ،وغريهاَ...
حوايلَعشرينَسورةَ َ.
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ََ-13ابلنسبةَإىلَاإلحكامَ:مكنَالقرآنَاملرأةَحنيَجاءتََأحكامهََالتكليفيةَابلتساويَمتامَاًَإالَماَدلَالدليلَالشرعيَ
علىَختصيصهَللرجلَ،ففيماَخيصَالرجلَمنَأحكامَمثلَ:النبوةَ،ولوَقدرَللمرأةَأنَتكونَنبيةَفكيفَتصليَبقومهاََ
ك إَِّل ِرجالً ن ِ
وحي إِلَي ِهم فَاسأَلوا أ َْهل ِ
الذ ْك ِر﴾َ[األنبياءَ:
وقتَاحليضَوالنفاسَ.وهلذاَقالَتعاىلَ ﴿َ:وَما أ َْر َسلْنَا قَ ْب لَ َ
ْ ْ ْ
َ
َ
َ،]7وليسَفَهذاَإهانةَللمرأةَ،بلَعلىَالعكسَمتاماًَهوَتكرميَومتكنيَهلاَلتؤديَدورهاَالذيَختصصتَفيهَ.وهبذهَ
اآليةَأخربان َ سبحانهَأنَطبيعةَالرسلَهيَمنَالرجالَ وليسَمنَالنساءَأوَاملالئكةَ َ.واإلمامةَفَالصالة َفقدَأبيحتَ
إمامتهاَفَالنساءَ،واألذانَوخطبةَاجلمعةَ.فالَتصحَإمامةَالنساءَللرجالَمطلقاًَالَفَفرضَوالَفَنفلَعندَاألحنافَ
ِ
َامرأةً»ََ 23يفيدَمنعهنَمنَأنَيكونَهلنَ
واملالكية َ،والشافعية َ،واحلنابلةَ.فعمومَقوله َ«َ َ:ل ْنَيُ ْفلحَق ْومَولَّ ْواَأ ْمرُه ُم ْ
منصبَاإلمامةَفَالصالةَللرجالَ .رغمَأن َ فرقةَمنَفرقَاخلوارجَوهيَالتشبييةَذهبتَإىلَجوازَتويلَاملرأةَاإلمامةَ
العظمىََ.24هذاَوقدَحكىَاإلمجاعَعلىَعدمَجوازَتوليةَاملرأةَاإلمامةَابنَحزمَالظاهريَحيثَقال"َ:ومجيعَفرقَأهلَ
القبلةَليسَمنهمَأحدَجييزَإمامةَاملرأة"ََ .25
وفيماَخيصَاملرأةَفلهاَأحكامَمتعلقةَابلتكوينَالبيولوجيَ َ.
ِ
اخلبريَيعلمَأنَفَالنساءَصورةَإنسانيةَضعيفةَحممودةَوغريَمذمومةَ،ألنَتلكَالصورةَجبِلِّيةَ،وهلذاَفإنَضعفهاَالبدينَ
و
يراهَالرجلَمنقبةَمحيدةَوصفةَمجيلةَ،إذَالَيستطيعَأحدَأنَيلومَاملرأةَعلىَفطرهتاَوضعفهاَالبدينَ،فهوَيؤديَإىلَزيدةَ
العاطفةَورقةَاملشاعر َ.ولقدَحذر َالرسولَالكرميَمنَإيذاءَاملرأةَجسديًَأوَمعنويًَ وأظهرَرمحتهَصلىَهللاَعليهَوسلمَ
ِ ِ
وجَكم ْو ِجَالب ْح ِرَ،رقمَاحلديثَ .7099َ:
 23أخرجهَالبخاريَفَصحيحهَ،انظرَ:كتا َ
بَالفنتَ،اببَ:الفْت نةَالَِّتَمتُ ُ

 24غالبَبنَعليَعواجيَ ،فرق معاصرة تنتسب إىل اْلسالم وبيان موقف اْلسالم منها(َ،جدةَ:املكتبةَالعصريةَالذهبيةَ،طَ،4
1422ه 2001/م)َجَ،1صَ َ.290
 25أبوَحممدَعليَبنَأمحدَبنَسعيدَبنَحزمَاألندلسيَالقرطيبَالظاهريَ(املتوىف456َ :ه )َ ،الفصل ف امللل واألهواء والنحلَ،
(القاهرةَ:مكتبةَاخلاجنيَ،د.طَ،د.ت)َجَ،4صَ َ.89
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صواَ ِابلنِّس ِاءَخ ْ ًريا»َ،َ 26كيفَالَوقدَقالَأيضاً«َ:خ ْريُُك ْمَخ ْريُُك ْم َِأل ْهلِ ِهَ،وأانَخ ْريُُك ْم َِأل ْهلِي»ََ.27
بقولهَألصحابهْ َ:
«است ْو ُ

فاملرأةَهيَمربيةَاألجيالَ،وصانعةَالرجالَ.فالرسولََجعلَهللاَنسلهَمنَفاطمةَوليسَمنَاألوالدَالذكورَ َ.

وأماَاألحكامَاملتعلقةَبسرتَالبدنَفهيَأحكامَفيهاَاحرتامَللمرأةَ،فاملرأةَبدهناَكلهاَعورةَإالَالوجهَوالكفنيَ،وهلذاَحيرمَ
اسأَلوه َّن ِمن َوَر ِاء ِح َجاب﴾َ[األحزابَ .]53:
﴿وإِذَا َسأَلْتموه َّن َمتَاعاً فَ ْ
النظرَإليهَبشهوةَإالَمنَالزوجَ.وقالَتعاىلَ ََ:
أنواعَالتمكنيَاملطلوبة َللمرأة َفَالوقتَالراهن َ :هناكَعشراتَاألنواعَمنَالتمكنيَالتَميكنَللمرأةَبشكلَعامَأنَ
حتصلَعليهاَ،ومنَهذهَاألنواعَماَيليَ َ:
التمكنيَالسياسيَللمرأةَ:وذلكَيكونَمنَخاللَزيدةَنسبةَوجودَالنساءَالواعياتَأبمورَدينهنَوقضايَجمتمعهنََفَ
اجملالسَالنيابيةََوالربملانيةََوالوصولَإىلَمراكزَاختاذَالقرارَفَاملؤسساتَالسياسيةَومماسةَحقهاَفَالتصويتَواالنتخابَ
َوتكوينَاألحزابََوالعملَفَالنقاابتَواملنظماتَاخلاصةَوالبلديةَ.ومنَهناَجاءَنظامَماَيسمىَابلكواتََحتَيفَرزَنسبةَ
ضماانَ َإلدماج َمنظور َماَيسمىَ ابَجلندرَ َفََ
معينة َللنساءَ َفَ َجمالسَالنَواب َالتَتصدرَقواننيَتغريَالواقعَاملريرَللمرأةَ َ ً
القواننيَوالتشريعاتَوإلغاءََكافةَالفوارقَاخلاصةَابحلقوقَوالواجباتَبنيَالرجلَواملرأةَ.فحصةَاملرأةَفَأفريقياَمنَمقاعدَ
جمالسَالنَوابَعلىَسبيلَاملثالَ،ارتفعتَمنََ%7عامَََ1990إىلَََ%17عامََ(َ2007يونيفيمَ َ.)2008َ،
متكنيَاملرأةَاقتصاد َيًَ:ويقصدَمنهَأنَتسعىَاملرأةَلتستقلَعنَالرجلَاقتصاديًَوذلكَمنَخاللَأخذَقراراتَماليةَ
مستقلةَعنَالرجلَ،وتؤسسَمشاريعَخاصةَبهَ،وذلكَمنَزيدةَنسبةَالتوظيفَوخصوصاًَفَالوظائفَاإلداريةَوالتنظيمةَ

26
َاَّللَِعلْي ِهَوذُِّريَّتِ ِهَ،رقمَاحلديثَ .َ3331َ:
ات َّ
أخرجهَالبخاريَفَصحيحهَ،انظرَ:كتابَأحاديثَاألنبياءَ،اببَ:خلْ ِقَآدمَصلو ُ
ِ
ابَاملناقبَ،اببَ:فَف ْ ِ
ِ
ىَاَّللَُعلْي ِهَوسلَّمَ،رقمَاحلديثَ.3895َ:وقالَ:هذاَحديثَ
 27أخرجهَالرتمذيَفَسننهَ،أبو
َّيبَِصلَّ َّ
ضلَأ ْزو ِاجَالن ّ
حسنَصحيحَ،حكمَاأللباينَ:صحيحَ َ.

219

)Oct (1442 -2020

VOL. 4. No. 4
The Qur’an’s position on empowering women
Radwan Jamal Elatrash -Hossam Moussa Shousha

e-ISSN: 2600-8394

املهنيةَ،ومشاركةَأفرادَاألسرةَفَأعمالَالبيتَوخصوصاًَرعايةَاألطفالَ،ومناقشةَالفروقَبنيَاملرتباتَالشهريةَوأجورَ
َ
و
العمالَبنيَالنساءَوالرجالَ َ.
متكنيَاملرأةَاجتماعيَاًَ:ويقصدَبهَأنَتتمكنَاملرأةَمنَممارسةَصالحياهتاَوقدراهتاَفَسبيلَبناءَثقافةَاجتماعيةَدينيةَحتدَ
منَالسلطةَالذكوريةَاملطلقةَوقوامةَالرجالَ َ القائمةَعلىَالقهرَ واالستبدادَ،فالتمكنيَللمرأةَهناَجيعلهاَقادرةَعلىَأنَ
متارسَاختياراهتاَفَعملهاَوزواجهاَوتنقلهاَوحركتهاَمعَزوجهاَوولدهاَ.فحينماَيقولَهللاَعزَوجلِ ﴿َ:
الر َجال قَ َّوامو َن
َعلَى النِ ِ ِ
َّل َّ
ضه ْم َعلَى بَ ْعض َوِِبَا أَنْ َفقوا ِم ْن أ َْم َواَلِِ ْم﴾َ[النساءَ]34َ:ليسَاملقصودَمنهَاالستبدادَ
اّلل بَ ْع َ
َ
ساء ِبَا فَض َ
َوالتسلطَبلَيقصدَمنهَأنَيقومَالرجلَعلىَخدمةَالنساءَحيثَيقومَكثرياًَفسميَقواماًَ َ.
األهدافَاملعلنةَلتمكنيَاملرأةََمنَهذهَاألنواعَ:القضاءََعلىََأتنيثََالفقرََ،والقضاءََعلىََالعنفَضدَاملرأةََ،وتعليمهاَ،
واحل َدَمنََوفياتَاألمهاتََ،والتخفيفَمنَاألمراضََواملشاكلَاالجتماعيةَالتََتطالََالنساءَابلدرجةَاألوىلَ َ.
أماََاألهدافَغريَاملعلنةَفهيَعديدةَ،منهاَ:علمنةََاجملتمعاتَ،وإلغاءَسلطةََالدينََمنَالنفوسَ،وإخراجََاملرأةََمنََبيتهاَ،
والتقليلَمنَدورهاَفَرعايةََأسرهتاَوأبنائهاَ،ورفضَقوامةََالرجلَعليهاَ.وحتديدَالنسلَفََبعضَالدولَالناميةَ َ.
أهمَاملعوقاتَالتَمتنعَالتمكنيََللمرأةَ:هناكَمعوقاتَكثريةَمتنعَمنَمتكنيَاملرأةَ،خنتارَمنهاَماَيليَ َ:
َ.1املركزيةَالشديدةَلدىَالرجل َاملستب َدَ،الذيَرمبا َيشعرَأنَاملرأةَكلماَمتكنت َعلمياًَومالياًَ واجتماعيَاًََكلماَخففتَ
منَسلطانهَوجربوتهَ َ.
َ. 2الثقافاتَالبائدةَ واملورواثتَالسيئةَ والعاداتَالبليدةَ:إنَللثقافةَضغوطاتَهائلةَعلىَاملرأةَابلذاتَ،إذَأهناَتعتربَ
املرأةَخملوقاًَاثنياًَدائماًَ.وتشريََالدراساتََإىلََأنَاملرأةََتواجهَمعوقاتَفََمكانَالعملََأكثرََمنَتلكََالتََيواجههاََالرجلََ،
أجراَأقلَمنَالرجالََ
وممارساتَالتوظيفَغريَالعادلََوالتدرجَالوظيفيَ،وعدمَاملساواةَفَاألجورَحيثَتتقاضىَالنساءَ ً
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معَأهننََيؤدينَالعملََنفسهََ،وابلنظرَإىلَمتوسطََدخلََالرجالَوالنساءَالذينَيعملو َنَطوالَالسنةَفَوظيفةَبدوامََكاملََ
فإنَالبياانتَاحلكوميةََفََعامَََ2014تشريََإىلََحصولََاملرأةََعلىَََ0.79دوالرََمقابلََكلََدوالرََواحدَجينيهََالرجلََ،
وحبسبَدراسةَأجرهتاَمؤسسةَالشراكةَالوطنيةَللنساءَواألطفالَفَعامََ2014فإنَمتوسطَدخلَاألمَالعاملةَيصلََ
إىلََ0.71دوالرََمقابلََكلَدوالرََحيصلََعليهَاألبَ َ.
َ.3التحرشَاجلنسيَ:يعدَهذاَالسلوكَمنَأكربَاملعوقاتَالتَتواجههاَاملرأةَفَعصرانَاحلايلَ،وخصوصاًَفَجمالَالعملَ
والدراسةَوالبنوكَوالتجارةَوالتسوقَََ...ووف ًقاََلدراسةَأجريتََفإ َنََ%54منََاألشخاصَيتعرضونَلشكلَمنََأشكالََ
التحرشَاجلنسيَفََالعملَََ%َ79منَهؤالءََالضحايََهمَمنَالنساءَوَ%21منهمَرجالََ .
َ.4اجلهلَاملطبقَللمرأةَ:فاملرأةَاجلاهلةَضررَمتكينهاَأكربَمنَعدمهَ َ.
نتائجَالبحثََ:أظهرَالبحثَالنتائجَاآلتيةَ :
 .1ملَيقص َدَالقرآنَبتمكنيَاملرأةَتقويتهاَحتَتتغلبَعلىَالرجلَألنهَيتحكمَفَطبيعةَالعالقةَبينهماَ،وابلتايلَالَ
الًَبعيداًَعنَ
بدَمنَثورةَعلىَالدينَواللغةَوالثقافةَوالعاداتَوالتقاليدَوالتاريخ...حتَجتدَاملرأةَعاملاًَهلاَمستق َ
عاملَالرجلَ َ.وملَيقصدَكذلكَأنَتكونَاملرأةَمنضوية َحتتَعباءةَالرجلَسواءَكانَأبيهاَأوَأخيهاَأوَزوجهاَ
لتكونَجمردَخملوقةَخلقتَإلسعادَالرجلَ،حيثَالَرأيَهلاَوالَمكانةَوالَإرثَوالَمشاركةَفَالبناءَاحلضاريَ،
بلَكانَالقصدَهوَإسعادهاَأبخذهاَحقوقهاَوأدائهاَلواجباهتاَالشرعيةَجتاهَنفسهاَوزوجهاَووالديهاَوتشاركَ
فَبناءَاجملتمعَالذيَتعيشَفيهَمشاركةَبناءةَحضاريةَحتفظَهلاَقيمتهاَومكانتهاَالتَأعطاهاََهللاَإيهاَ.فهيَ
فَاخلطابَالقرآينَمربيةَاألجيالَ،وصانعةَالرجالََ.
اعتربهاَكالرجلَمتاماًَفَاإلنسانيةَوالواجباتَ
 .2القرآنَاحلكيمَحنيَحتدثَعنَمتكنيَاملرأةَأثبتَهلاَإنسانيتهاَو َ
واحلقوقَمثَأعطاهاَحقوقهاَكاملةَوملَحيرمهاَمنَممارسةَأيَحقَماَدامَذلكَاحلقَشرعياًَ.
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 .3أثبتَالبحثَأنَمقصودَالتمكنيَالقرآينَللمرأةَبشكلَعامَفهوَيتحددَفَإعطائهاَحقهاَفَاملشاركةَفَالبناءَ
وحقهاَفَالسيطرةَوالتحكمَفَحياهتاَالدينيةَوالعلميةَوالفكريةَوالسياسيةَواالقتصاديةَواالجتماعيةَواجلنسيةَ،
ولنَحيصلَذلكَإالَمنَخاللَمزيدَمنَاملعرفةَومزيدَمنَإتقانَاملهاراتَالتَتؤديَإىلَإشباعَرغباهتاَالنفسيةَ
فتزيدَمنَقوةَشخصيتهاَوتعظمَثقتهاَبنفسهاَ َ.
املراجع واملصادر
https://es-la.facebook.com/tmcbw/posts/251679685546829/. Accessed
on 27-10-2020.
حممدَبنَمكرمَبنَعليَ،أبوَالفضلَ،مجالَالدينَابنَمنظورَاألنصاريَالرويفعيَاإلفريقيَ(ت711َ:ه )َ،لسانَ
العربَ،بريوتَ:دارَصادرَ،طَ1414َ،3ه َ َ.
ىَ،الزبيديَ(املتوىف1205َ:ه )َ،اتجَالعروسَمنَ
دَبنَحمم
حمم
دَبنَعبدَالرزاقَاحلسيينَ،أبوَالفيضَ،املل ّقبَمبرتض َّ
ّ
ّ
ّ

جواهرَالقاموسَ،حتقيقَ:جمموعةَمنَاحملققنيَ،د.مَ:دارَاهلدايةَ،د.طَ،د.تَ .
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حممدَبنَإمساعيلَالبخاريَ،صحيحَالبخاريَ .
(The Letters to Timothy, Titus, and Phileman.p.74. 2nd 2003.
Westminster John Knox Press - Kentucky).
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املدينةَاملنورةَالعلميةَ،حتقيقَ:عبدَهللاَاخلالديَ،بريوتَ:دارَاألرقمَ،طَ،2د.تَ َ.
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