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 القرآن الكرين و السنت النبويت الشريفت املرأة و العلن يف ضوء

ىد.ىربدىالوهابىحمدىربدىالطزوزىالذوخىحمد
ىكلوظىالتربوظى/الجامطظىالطراقوظ

 المقدمظ

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو الطيبيف الطاىريف وصحابتو الغر    
 اه وبعد:المياميف ومف اىتدى بيد

إف أعظـ ما شغؿ البشر مف القضايا االجتماعية في القديـ الماضي والحديث الحاضر وما سيشغميـ في    
 المستقبؿ القادـ ىو قضية المرأة وما يتعمؽ بيا مف تفاصيؿ كثيرة كالعمؿ والتعمـ وغيرىا. 

تعمؽ بالمسائؿ التي تخصيا؛ وقد تخبط البشر كثيرا في معالجتيا، ولـ ييتدوا فييا إلى الصواب فيما ي  
وذلؾ ألف معالجتيـ كانت في معزؿ عف ىدى اهلل تعالى وشرعو القويـ، فجاءت مشوبة بأىواء النفس و 
قصور العقؿ الذي مف شأنو العجز عف أدراؾ حقائؽ األمور وكانت المرأة ىي الضحية في تمؾ المعالجات 

. 
عرضت وال تزاؿ تعرض عمى نحو جديد يحمؿ شعار والجديد في قضية المرأة في العصر الحديث أنيا   

الدفاع عف حقوؽ المرأة الميضومة، ورد حريتيا المسموبة، وضرورة مساواتيا بالرجؿ في كؿ شيء وفيما 
 يتمتع بو مف حرية الرواح والمجيء والعمؿ والسموؾ وضرورة خروجيا مف سجف البيت وقيوده .

ية المرأة تحت ىذا الشعار الجديد وعمى جيؿ مف المرأة بأمور وكاف المنادوف في ىذا العرض الجديد لقض  
سالميا أناسا مردوا عمى حب الفاحشة والسطو عمى األعراض وىتؾ الحرمات، وبرعوا في المكر  دينيا وا 
ثارة الغرائز والشيوات، وقد نجحوا في حممتيـ الماكرة حتى آؿ األمر في دوؿ الغرب إلى تفكؾ  والخداع وا 

ع الفاحشة وكثرة المقطاء حتى صاروا يعدوف بعشرات األلوؼ، بؿ ومئات األلوؼ في بعض العائمة وشيو 
أقطار ىذه الدوؿ، وظيرت فييـ العمؿ واألمراض التي لـ تكف في أسالفيـ حتى ضج بعض كتابيـ مف ىذا 

 ار. المصير وانذروا أقواميـ سوء العاقبة إذا استمر األمر عمى ما ىو عميو مف ىذا التردي واالنحد
أما في بالد المسمميف فأف األمر واف لـ يصؿ إلى ما وصؿ إليو في بالد الغرب إال إف ما وقع ىناؾ     

بدأت أوائؿ شروره تقع ىنا في بالد المسمميف، وأف الضحايا مف المسممات كثيرات، وأف األسرة المسممة 
فساد والتضميؿ والخداع لممرأة بدأت تتضعضع و تتصدع وتنذر بالسقوط ، ويزيد مف خطورتو إف موجو ال

المسكينة تزداد ضراوة وعنفا وساعد عمى ذلؾ ضعؼ الوعي اإلسالمي عند الرجاؿ والنساء عمى حد سواء 
 ، وقمة الغيرة عمى الحرمات وحب التقميد لما يجري في بالد الغرب .

سره، لتنقؿ المجتمعات ويكفينا أىؿ اإلسالـ نصوص الوحي لتعالج كؿ قضايا المرأة بؿ قضايا المجتمع بأ
 مف وحؿ الفواحش والمنكرات إلى نور اليداية والطمأنينة واستقرار النفوس والبيوتات.
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وقضية تعميـ المرأة المسممة مف القضايا الميمة التي تحتاج إلى بسط وتعريؼ ونشر وتأصيؿ ليذا جاء   
 لكتاب والسنة.البحث الذي أقدمو ليضع بواكير العالج المرجو والمأموؿ مف منظور ا

 ولقد اقتضت خطة البحث أف تكوف عمى أربعة مباحث وتحتيا مطالب:  
 فضؿ العمـ والعمماء، وفيو خمسة مطالب: -المبحث األوؿ

 المطمب األوؿ: ما جاء في القرآف الكريـ في فضؿ العمـ والعمماء.
 المطمب الثاني: ما جاء في السنة النبوية في فضؿ العمـ والعمماء.

 الثاني: أىمية طمب العمـ والحث عميو.المبحث 
 المطمب األوؿ: النصوص الواردة في التعميـ وفضمو.

 المطمب الثاني: النصوص الواردة في أىمية تعمـ العمـو الدينية.
 المطمب الثالث: حؽ المرأة في التفقو في الديف.

 المطمب الرابع: حؽ المرأة أف تطمب مف يعمميا أمور دينيا.
 : تعمـ المرأة العمـو الدنيوية.المطمب الخامس

 المبحث الثالث: حرية التعميـ.
 المطمب األوؿ: األحاديث الواردة في نشر العمـ وفضمو. 

 المعمميف لتعميـ الناس. )المطمب الثاني: بعث الرسوؿ )
 يعمـ النساء. )المطمب الثالث: الرسوؿ )

 ضوابطو.تعميـ النساء في الوقت الحاضر مراحمو و  -المبحث الرابع
 المطمب األوؿ: تعميـ النساء في الوقت الحاضر.

 المطمب الثاني: مراحؿ تعميـ المرأة.
 المطمب الثالث: ضوابط في تعميـ اإلناث.

ثـ ألحقت المباحث بخاتمة يسيرة لخصت فييا أبرز النتائج التي توصمت إلييا، ثـ تبعتيا بقائمة 
 د.المصادر والمراجع، واهلل أسأؿ التوفيؽ والسدا

ىالمبحثىاألول
ىفضلىالطلمىوالطلماء

لمعمـ منزلة عظيمة في اإلسالـ ، وىناؾ نصوص كثيرة في القرآف الكريـ والسنة النبوية المطيرة في فضؿ   
 العمـ والعمماء .

 المطمب األول: ما جـاء فـي القرآن الكريم فـي فضل العمم والعمماء:
. ففي ىذه  88آؿ عمراف :  چڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٹ ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ چ:  قال تعالى -أ

اآلية دليؿ عمى فضؿ العمـ وشرؼ العمماء وفضميـ ، فانو لو كاف أحد اشرؼ مف العمماء لقرنيـ اهلل باسمو 
.فانظر كيؼ بدأ سبحانو وتعالى بنفسو وثنى بالمالئكة وثمث بأىؿ (8)واسـ مالئكتو ، كما قرف اسـ العمماء
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 . وفي اآلية خصوصية عظيمة لمعمماء في ىذا المقاـ . (2)فضال وجالالالعمـ وناىيؾ بيذا شرفا و 
. فمو كاف شيء اشرؼ مف (3)884طو: چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ(: في شرؼ العمـ لنبيو ) وقال تعالى -ب

 .(4)أف يسألو منو كما أمر أف يستزيده مف العمـ)العمـ ألمر اهلل تعالى نبيو)
 .88المجادلة:  چمث  ىث     يث  حج       جثمت  ىت    يت مب  ىب  يب  جت   حت  خت چ :وقال تعالى -ج

چ  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتچ جاء في تفسير القرطبي رحمو اهلل ليذه اآلية ، 

أي في الثواب في اآلخرة وفي الكرامة في الدنيا ، فيرفع المؤمف عمى مف ليس بمؤمف   88المجادلة: 
د مدح اهلل العمماء في ىذه اآلية . ومعنى درجات أي درجات والعالـ عمى مف ليس بعالـ . وقاؿ أبو السعو 

چ حت  في دينيـ إذا فعموا ما أمروا بو ، وقيؿ أراد بالذيف أتوا العمـ الذيف قرئوا القرآف . وقاؿ اإلماـ مالؾ 

بيا العالـ والطالب لمحؽ . وعف ابف عباس رضي اهلل عنو  يرفع 88المجادلة: چ  خت  مت  ىت    يت
 . (5)ميو السالـ بيف العمـ والماؿ والممؾ فاختار العمـ فأعطي الماؿ والممؾ معوخير سميماف ع

وقاؿ االلوسي في تفسير ىذه اآلية : )والداؿ عمى فضؿ العمـ والعمماء أكثر مف أف يحصى، وأرجى  
 ))يجمع)حديث عندي في فضميـ ما رواه اإلماـ أبو حنيفة في مسنده عف ابف مسعود قاؿ : رسوؿ اهلل )

اهلل العمماء يـو القيامة فيقوؿ : اني لـ اجعؿ حكمتي في قموبكـ إال وأنا أريد بكـ الخير ، اذىبوا إلى الجنة 
 . (6) ، فقد غفرت لكـ عمى ما كاف منكـ((

. )يعني بالعمماء الذيف 28فاطر:  چې  ې  ې   ى      ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇچ وقال تعالى -د
عز وجؿ قدير أيقف بمعاقبتو عمى المعصية ، كما روي عف ابف عباس رضي يخافوف قدرتو ، فمف عمـ انو 

اهلل عنو في تفسير ىذه اآلية قاؿ الذيف عمموا إف اهلل عمى كؿ شيء قدير . وقاؿ الربيع بف انس مف لـ 
يخش اهلل تعالى فميس بعالـ . قيؿ لسعد بف إبراىيـ مف افقو أىؿ المدينة قاؿ اتقاىـ لربو عز وجؿ . وعف 
عمي رضي اهلل عنو قاؿ إف الفقيو حؽ الفقيو مف لـ يقنط الناس مف رحمو اهلل، ولـ يرخص ليـ في 
معاصي اهلل تعالى ولـ يؤمنيـ مف عذاب اهلل ، ولـ يدع القرآف رغبة عنو إلى غيره ، انو ال خير في عبادة 

 . (7)، وال عمـ ال فقو فيو ، وقراءة ال تدبر فييا(ال عمـ فييا 

 

ىلثانيالمطلبىا
ىماىجاءىفـيىالدنظىالنبووظىفـيىفضلىالطلمىوالطلماء

اخرج اإلماـ البخاري رحمو اهلل عف ابف شياب قاؿ قاؿ حميد بف عبد الرحمف سمعت معاوية خطيبا  - أ
نما أنا قاسـ واهلل يعطي ولف تزاؿ ىذه )يقوؿ سمعت النبي ) يقوؿ ))مف يرد اهلل بو خيرا يفقيو في الديف وا 

 .  (8) أمر اهلل ال يضرىـ مف خالفيـ حتى يأتي أمر اهلل(( األمة قائمة عمى
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وقاؿ اإلماـ العيني في شرحو ليذا الحديث مف يرد اهلل بو .... يعني مف أراد اهلل بو خيرا يوفقو ويزيد      
لو في فيمو في أمور الشرع وال يتعرض ألمر ليس عمى وفؽ خاطره إذ األمر كمو هلل وىو الذي يعطي 

. وال يخفى عميؾ أخي القارئ ما في الحديث مف فضؿ العمماء عمى سائر (9)الذي يزيد وينقص ويمنع وىو
الناس وفضؿ الفقو في الديف عمى سائر العموـ ألنو يقود اإلنساف إلى خشية ربو ومخافتو والتزاـ أوامره 

 وطاعتو في كؿ شيء. 
قاؿ : ))إذا مات اإلنساف انقطع عممو إال )اخرج اإلماـ النسائي بسنده عف أبي ىريرة إف رسوؿ اهلل ) -ب

 . (80) مف ثالثة مف صدقة جارية وعمـ ينتفع بو وولد صالح يدعو لو((
قاؿ القاضي عياض معناه إف عمؿ الميت منقطع بموتو لكف ىذه األشياء كما كاف ىو سببيا مف اكتسابو   

 .(88)الولد وبثو العمـ عند مف حممو عنو أو إيداعو تأليفا بقى بعده
 ورحـ اهلل الشاعر إذ يقوؿ :

 اذا مات ابف ادـ ليس يجري    عػميو مػػف فعاؿ غير عشر
 عمػـو بثيا ودعػاء  نجػؿ   وغرس النخؿ والصدقات تجري
 وراثػة مصحؼ ورباط ثغػر   وحػفر البئر أو إجراء نيػػر

 وبيت لمغريب بناه   يأوي       إلػيو  أو  بناء   محؿ   ذكر
 (82)كريـ  فخذىا     مف أحػػاديػث بحصػػر وتعميـ  لقرآف 

( فيو )).. واف العالـ ليستغفر لو اخرج اإلماـ الدارمي وأبو داود وابف ماجو حديثا عف رسوؿ اهلل ) -خ
مف في السماوات واألرض والحيتاف في جوؼ الماء  واف فضؿ العالـ عمى العابد كفضؿ القمر عمى سائر 

ألنبياء واف األنبياء لـ يورثوا دينارا وال درىما ، ورثوا العمـ فمف أخده اخذ بحظ الكواكب ، واف العمماء ورثة ا
 وفي ىذا الحديث شرؼ لمعمماء عظيـ ، ومحؿ ليـ في الديف خطير .(83)وافر((

))فقيو واحد اشد عمى الشيطاف مف ( قاؿ : واخرج اإلماـ بف ماجو عف ابف عباس إف رسوؿ اهلل ) -د
 . (84) آلؼ عابد((

ىمبحثىالثانيال
ىأهموظىطلبىالطلمىوالحثىرلوه

 المطمب األول: النصوص الواردة فـي التعمم وفضمه: 
( يقوؿ ))مف سمؾ طريقا يطمب فيو عمما عف أبي الدرداء رضي اهلل عنو قاؿ : سمعت رسوؿ اهلل ) -أ

. والمراد  (85) (سمؾ اهلل بو طريقا مف طرؽ الجنة ، واف المالئكة لتضع أجنحتيا رضى لطالب العمـ ...(
بالحديث الشريؼ أف اهلل سبحانو وتعالى يوفؽ طالب العمـ لألعماؿ الصالحة فيوصمو بيا إلى الجنة أو 

 .يسيؿ مايزيد بو عممو ألنو أيضا مف طرؽ الجنة بؿ أقربيا
. وجاء في (86) اخرج الترمذي في جامعو ))مف خرج في طمب العمـ فيو في سبيؿ اهلل حتى يرجع(( -ب

خرج مف بيتو أو بمده في طمب العمـ ، أي العمـ  فيوفي سبيؿ اهلل أي الجياد ، والمعنى مف شرحو 
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ذالؿ الشيطاف  الشرعي )فرض عيف أو كفاية( فيو في سبيؿ اهلل لما في طمب العمـ مف إحياء الديف وا 
 .  (87)وأتعاب النفس كما في الجياد حتى يرجع إلى بيتو

( مر بمجمسيف في مسجده فقاؿ هلل بف عمرو أف رسوؿ اهلل )اخرج الدارمي في سننو عف عبد ا -ج
))كالكما عمى خير ، واحدىما افضؿ مف صاحبو ، أما ىؤالء فيدعوف اهلل و يرغبوف إليو ، فاف شاء 

نما بعثت معمما أعطاىـ واف شاء منعو ، وأما ىؤالء فيتعمموف الفقو والعمـ و  يعمموف الجاىؿ ، فيـ أفضؿ وا 
 .(88) ((، ثـ جمس معيـ 

(  قاؿ ))العالـ والمتعمـ شريكاف في األجر ، وال خير اخرج ابف ماجة عف أبي أمامة أف رسوؿ اهلل) -د
 . (89) في سائر الناس((

 
( ))مف تعمـ العمـ يحي بو اخرج ابف عبد البر في كتابو )جامع بياف العمـ وفضمو(قاؿ رسوؿ اهلل ) -ىػ

 . (20) ال درجة((اإلسالـ لـ يكف بينو وبيف األنبياء إ
())مف غدا في طمب العمـ صمت عميو المالئكة وبورؾ في معيشتو ولـ ينقص مف رزقو وكاف (وقاؿ     

. (22) ، وقاؿ أيضا ))إذا جاء الموت طالب العمـ وىو عمى تمؾ الحاؿ مات وىو شييد(((28) عميو مباركا((
عممو وتعميمو ، فطمب العمـ فريضة عمى فال يخفى عمى قارئ الحديث ما فيو مف ترغيب في طمب العمـ وت

(: ))طمب العمـ كؿ مسمـ ذكرا كاف أو أنثى ، عف انس بف مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل )
. وروى  (23) فريضة عمى كؿ مسمـ وواضع العمـ عند غير أىمو كمقمد الخنازير الجواىر والمؤلؤ والذىب((

( وىو في المسجد متكئ عمى برد لو أحمر فقمت أتيت النبي ) أحمد والطبراني عف صفواف بف عساؿ قاؿ
لو يا رسوؿ اهلل إني جئت اطمب العمـ ، فقاؿ ))مرحبا بطالب العمـ إف طالب العمـ ليحفو المالئكة بأجنحتيا 

 .(24) ، ثـ يركب بعضيـ بعضا حتى يبمغ السماء الدنيا مف حبيـ لما يطمب((
في طمب العمـ ، فكاف السمؼ رضي اهلل عنيـ يتركوف الديار واألوالد في ىذا الحديث دليؿ عمى الرحمة   

واألىؿ ويياجروف في طمب العمـ ال يمموف وال يعجزوف ، فيذا اإلماـ مسمـ يرحؿ في طمب العمـ إلى أئمة 
 . (25)األقطار والبمداف ، فسمع بخراساف وبالري وبالعراؽ وبالحجاز وغيرىا مف البمداف اإلسالمية

اإلماـ احمد قد آثر أف يضرب في األرض مياجرا في طمب العمـ ولـ يرد أف يأخذ رخاء سيال  وكذلؾ   
تسيمو المصادفة تقربو الفرصة ، خشية أف يتعود ذلؾ فال يركب المركب الصعب ويتحمؿ العيش 

ير وال ينئو . لقد طوؼ اإلماـ احمد رحمو اهلل في األقاليـ اإلسالمية طالبا لمحديث ال يستكثر الكث (26)الخشف
عف الكد والمغوب ، يحمؿ حقائب كتبو عمى ظيره ، حتى رآه بعض عارفيو في إحدى رحالتو وقد كثر ما 
رواه مف األحاديث وحفظو وكتبو فقاؿ لو معترضا مستكثرا ما حفظ وما كتب وما روى )مرة إلى الكوفة ومرة 

 أف بمغ مبمغ اإلمامة ،  إلى البصرة إلى متى( . واستمر في طمب الحديث وروايتو حتى بعد
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حتى رآه رجؿ مف معاصريو والمحبرة في يده يكتب ويسمع فقاؿ لو يا أبا عبد اهلل أنت قد بمغت ىذا المبمغ 
وأنت إماـ المسمميف ، فقاؿ )مع المحبرة إلى المقبرة( وكاف رحمو اهلل تعالى يقوؿ )أنا اطمب العمـ إلى أف 

 . (27)ادخؿ القبر(
 

ىالمطلبىالثاني
ىوصىالواردةىفـيىأهموظىتطلمىالطلومىالدونوظالنص

 وردت جممة مف النصوص في القرآف والسنة في تعمـ العمـو الدينية الشرعية نذكر منيا ما يأتي :
ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ەئې  ى    ى  ائ   ائ  چ : قاؿ تعالى-أ

 . (28)چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی   

تفسير ىذه اآلية : )ىذه اآلية أصؿ في وجوب طمب العمـ الف المعنى: وما  قاؿ اإلماـ القرطبي في    
( مقيـ ال ينفر فيتركوه وحده ، فموال نفر بعدما عمموا إف النفير ال يسع كاف المؤمنوف لينفروا كافة والنبي )

ع النافروف إلييـ ( ليتحمموا عنو الديف ويتفقيوا ، فإذا رججمعو مف كؿ فرقة منيـ وتبقى بقيتيا مع النبي )
 .(29)األعياف(اخبروىـ بما سمعوا وعمموه ، وفي ىذا إيجاب التفقو في الكتاب والسنة وانو عمى الكفاية دوف 

وقاؿ القاضي أبو بكر بف العربي المالكي في تفسير ىذه اآلية )إنما يقتضي الحث عمى طمب العمـ  
نما لـز طمب العمـ بادلتو(والندب إليو دوف اإللزاـ والوجوب ، فأما الوجوب فميس   .(30) في قوة الكالـ وا 

قامة     إف تعمـ العموـ الدينية فرض عمى األعياف ، كالصالة والزكاة والصياـ . أما تحصيؿ الحقوؽ وا 
الحدود والفصؿ بيف الخصوـ ونحوه فيو فرض كفاية إذ اليصمح أف يتعممو جميع الناس فتضيع أحواليـ 

 . (38)بطؿ معايشو ، فتعيف أف يقـو بو البعض مف غير تعيفوأمواؿ سراياىـ وتنقص أو ت
روى الدارمي في مسنده قاؿ حدثنا أبو المغيرة حدثنا االوزاعي عف الحسف قاؿ سئؿ رسوؿ اهلل  -ب

(( عف رجميف كانا في بني إسرائيؿ ، احدىما كاف عالما يصمي المكتوبة ثـ يجمس فيعمـ الناس الخير
( ))فضؿ العالـ الذي يصمي المكتوبة ثـ الميؿ  أييما أفضؿ قاؿ رسوؿ اهلل ) واألخر يصوـ النيار ويقوـ

 .(32)يجمس فيعمـ الناس الخير عمى العابد الذي يصـو النيار ويقـو الميؿ كفضمي عمى أدناكـ((
وروى شريؾ عف ليث بف أبي سميـ عف يحيى بف أبي كثير عف عمي االزدي قاؿ أردت الجياد فقاؿ  

 .  (33)ال أدلؾ عمى ما ىو خير لؾ مف الجياد ، تأتي مسجدا فتقرأ فيو القرآف وتعمـ فيو الفقولي ابف عباس إ
لقد تبيف لنا إف المقصود بطمب العمـ الذي ىو فريضة عمى كؿ مسمـ ، انو العمـ بأمور الديف أي 

يجاب وندب وكراىة ، وىذا ىو التفقو في الديف . وما كاف معيف لمعرفة أمور  بأحكامو مف حالؿ وحراـ وا 
 الديف أو الزما لمقياـ بيا فاف تعممو يكوف واجبا أو مندوبا، فقد جاء في الحديث النبوي الشريؼ
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في ))تعمموا مف أنسابكـ ما تصموف بو أرحامكـ فأف صمو الرحـ محبة في األىؿ مثراة في الماؿ منسأة 
 .(34)األثر((
ب ما ىو فرض عيف ، ومنو ما ىو فرض وقاؿ ابف حـز رحمو اهلل في كتاب النسب )مف عمـ النس 

ىو ابف عبد اهلل الياشمي ، فمف ادعى أنو غير )كفاية ومنو مستحب ، فمف ذلؾ يعمـ أف محمدًا )
ىاشمي كفر . واف يعمـ الخميفة مف قريش واف يعرؼ مف يمقاه بنسب في رحـ محرمة ليتجنب تزويج ما 

أو يجب بره مف صمة أو نفقة أو معاونة ، واف يحـر عميو منيـ . واف يعرؼ مف يتصؿ بو ممف يرثو 
يعرؼ أميات المؤمنيف واف نكاحيف حراـ واف يعرؼ الصحابة واف حبيـ مطموب، يعرؼ األنصار ليحسف 

 . (35) إلييـ لثبوت الوصية بذلؾ ، والف حبيـ إيماف وبغضيـ نفاؽ(
: ))تعمموا مف النجوـ ما وجاء في الحديث الذي رواه الخطيب وذكره السيوطي في الجامع الصغير   

. وجاء في شرحو تعمموا مف النجوـ أي مف أحكاميا ما (36)تيتدوف بو في ظممات البر و البحر ثـ انتيوا((
يحتاج إليو المسافر مف االىتداء في سيره ومعرفة القبمة والطرؽ فيذا جائز وما زاد عمى ذلؾ ال حاجة 

 . (37)إليو
ذا كانت الرحمة الزمة لزيادة تعمـ العموـ الدينية فيي إذف فالرحمة في طمب العمـو الدين   ية فرض كما تقدـ وا 

  . (38)مندوبة
ىالمطلبىالثالث

ىحقىالمرأةىفــيىالتفقهىفـيىالدون
إف ما قمناه في فضيمة العمـ والتعمـ وحكـ ىذا التعمـ يسري عمى المرأة أيضا ، وقد صرح بيذا الفقيو     

عمى كؿ امرأة التفقو في كؿ ما يخصيا كما ذلؾ فرض عمى الرجاؿ ، ابف حـز رحمو اهلل فقاؿ )وفرض 
ففرض عمى ذات الماؿ منيف معرفة أحكاـ الزكاة ، وفرض عمييف كميف معرفة أحكاـ الطيارة والصالة 
والصياـ ، وما يحؿ وما يحـر مف المأكؿ والمشارب والمالبس وغير ذلؾ كالرجاؿ وال فرؽ . ولو تفقيت 

( وصواحبو قد نقؿ عنيف لديانة لمـز قبوؿ نذارتيا ، وقد كاف ذلؾ وىؤالء أزواج النبي )امرأة في عموـ ا
 أحكاـ الديف ، وقامت الحجة بنقميف . 

: أـ سميـ ، وأـ حراـ ، وأـ )وال خالؼ بيف أصحابنا وجميع أىؿ نحمتنا في ذلؾ ، فمنيف سوى أزواجو )
ـ خالد ، وأسماء بنت أبي بكر ، وفاطمة بنت قيس ، وبرة عطية ، وأـ كرز ، وأـ شريؾ ، وأـ الدرداء ، وأ

، وغيرىف ثـ في التابعيف عمره وأـ الحسف ، والرباب ، وفاطمة بنت المنذر، وىند الفراسية ، وحبيبة بنت 
 . (39)برة ، وحفصة بنت سيريف ، وغيرىف كثير

رعا ومندوب إليو شرعا ، وطريؽ ويؤيد ما ذكرناه مف إف االستزادة مف التفقو في الديف أمر مرغوب فيو ش
وىذا عاـ يشمؿ النساء والرجاؿ .  (40)))مف يرد اهلل بو خيرا يفقو في الديف(()مؤكد لمظفر بالخير قولو )

 وقد قالت السيدة عائشة أـ المؤمنيف ))نعـ النساء نساء األنصار لـ يمنعيف الحياء أف يتفقيف في الديف((

(48). 
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( فقالت : يا ينب بنت أـ سممة قالت ))جاءت أـ سميـ إلى رسوؿ اهلل )وروى البخاري مسمـ عف ز     
( إذا رأت رسوؿ اهلل إف اهلل ال يستحي مف الحؽ ، فيؿ عمى المرأة مف غسؿ إذا احتممت قاؿ النبي )

وجييا وقالت يا رسوؿ اهلل وتحتمـ المرأة قاؿ نعـ تربت يمينؾ ففيـ )الماء . فغطت أـ سممو زوج النبي )
 .(42)بييا ولدىا((يش

( فقمت لو إف أختي وروي عف أـ كثير بنت يزيد األنصاري قالت ))دخمت أنا وأختي عمى النبي )    
فمتساؿ فاف طمب العمـ فريضة. فقمت لو أو قالت   )تريد أف تسألؾ عف شيء وىي تستحي. فقاؿ النبي )

وىكذا كانت النساء في زمف النبي  (43) ف((لو أختي إف لي ابنا يمعب بالحماـ قاؿ أما انو لعبة المنافقي
(( يسألف عما يتعمؽ بيف مف أمور الديف ، وكاف النبي)( . يحثيف عمى ذلؾ ويرغبيف فيو 

))تصدقف يا معشر النساء )بف مسعود قالت قاؿ رسوؿ اهلل )زوجة عبداهلل وفي الصحيحيف أف زينب     
فإذا امرأة مف األنصار وحاجتيا كحاجتي ، )اهلل ) ولو مف حميكف قالت زينب فانطمقت إلى بيت رسوؿ

إف امرأتيف بالباب تسأالنؾ أتجزي الصدقة عنيما عمى أزواجيما وأيتاـ )فخرج بالؿ فقمنا اخبر رسوؿ اهلل )
 .(44) ليما اجر القرابة واجر الصدقة(()في حجورىما فقاؿ رسوؿ اهلل )

ىالمطلبىالرابع
ىمورىدونكاحقىالمرأةىأنىتطلبىمـنىوطلمكاىأ

))غمبنا عميؾ الرجاؿ )اخرج اإلماـ البخاري في صحيحو عف أبي سعيد الخدري قالت النساء لمنبي ) -أ
فاجعؿ لنا يوما مف نفسؾ فوعدىف يوما لقييف فيو فوعظيف و أمرىف فكاف فيما يقاؿ ليف ما منكف امرأة 

 . (45) ثنيف قاؿ واثنيف((تقدـ ثالث مف ولدىا إال كاف ليا حجابا مف النار فقالت امرأة و ا
وجاء في شرح ىذا الحديث قوليف غمبنا عميؾ الرجاؿ معناه إف الرجاؿ يالزمونؾ كؿ األياـ ويسمعوف     

العمـ و أمور الديف ونحف النساء ضعؼ ال نقدر عمى مزاحمتيـ فاجعؿ لنا يوما مف األياـ نسمع العمـ 
اؿ النساء عف أمور دينيف وجواز كالميف مع الرجاؿ ونتعمـ أمور الديف يستفاد مف ىذا الحديث جواز سؤ 

 .(46)في ذلؾ وفيما ليف الحاجة إليو
وروى البخاري في صحيحو في بياف تعميـ الرجؿ جاريتو و أىؿ بيتو ، عف أبي برده عف أبيو قاؿ:  -ب

الممموؾ  والعبد): ))ثالثة ليـ أجراف رجؿ مف أىؿ الكتاب آمف بنبيو و آمف بمحمد ))قاؿ رسوؿ اهلل )
إذا أدى حؽ اهلل تعالى وحؽ مواليو ورجؿ كانت عنده أمة فأدبيا فأحسف تأديبيا وعمميا فأحسف تعميميا ثـ 

عمييا أف تسأؿ وال تستح فاف .ومتى حدثت لممرأة حادثة في دينيا فيجب  (47) اعتقيا فتزوجيا فمو أجراف((
 .(48)اهلل ال يستحي مف الحؽ

 
 

ى
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ىالمطلبىالخامس
ىةىالطلومىالدنوووظتطلومىالمرأ

إف العموـ والصنائع الدنيوية لـ تقتصر عمى الرجاؿ فقط فقد صرح الفقياء بوجوب مف يعرفيا بالمجتمع  
المسمـ ويعتبرىا مف الفروض الكفائية ، وعمى ىذا يمكف القوؿ إف لممرأة القادرة عمى التعمـ تعمـ ما يعتبر 

ىذه العموـ أو األشياء التي تتعمميا تتعمؽ بالنساء  وجوده في المجتمع مف الفروض الكفائية إذا كانت
وتحقؽ مصمحة مؤكدة ليف مثؿ تعمـ عموـ الطب بفروعو المختمفة التي تحتاجيا النساء مثؿ عمـ الطب 
الباطني والجراحة والتوليد و أمراض الدـ وتحميالتو و األمراض الخاصة بالنساء أو التي تكثر فييف وتحتاج 

ف يعالجيا فمف الفروض الكفائية إذف أف يوجد في المجتمع اإلسالمي نساء مسممات إلى كشؼ العورة لم
عالمات بيذه العموـ ومتخصصات فييا ليعالجف النساء المريضات المحتاجات إلى المعالجة ، فتندفع بذلؾ 

ف في ضرورة تكشفيف لألطباء الرجاؿ و أظيارعوراتيف لمف يعالجيف منيـ، وقد يستأنس لما نقوؿ بأنو كا
سممى )زمف النبي صمى اهلل عميو وسمـ ))قابالت(( يولدف النساء الحوامؿ فكانت قابمة إبراىيـ ابف النبي )

امرأة أبي رافع . كما كاف ىناؾ ))خافضات(( وىف الالتي يقمف بختاف النساء فكانت أـ )مواله النبي )
 .(49)عطية رضي اهلل عنيا خافضة
ء أو لختانيف تحتاج إلى التدريب والمراف . فدؿ ىذا عمى إف مف المرغوب والشؾ أف األىمية لتوليد النسا

فيو أو المباح تعمـ المرأة مثؿ ىذه العموـ أو الخبرات ، وأف وجود مف يعرؼ ىذه العموـ أو يممؾ ىذه 
 الخبرات التي تحتاجيا النساء يعتبر مف الفروض الكفائية.

ائع التي تناسبيا كالحياكة والخياطة والتطريز ونحو ذلؾ فقد وكذلؾ يباح لممرأة تعمـ بعض الحرؼ والصن   
لألب دفعيا أي دفع ابنتو المرأة تعمميا جاء في ))رد المختار(( البف عابديف رحمو اهلل  )وعميو فمو أي 

 (50)حرفة كتطريز أو خياطة مثال(
حاجة إلييا مف قبؿ المرأة وكذلؾ يمكف القوؿ أف مف المباح لممرأة أف تتعمـ بعض العموـ التي تظير ال   

إلفادة النساء بما تعمميا أصوؿ تربية األطفاؿ وكيفية تعميميـ حتى يمكف فتح دور لمحضانة تقـو عمى 
أسس سميمة مف التربية والتوجيو وتشرؼ عمييا النساء . وكذلؾ يباح ليا أف تتعمـ أصوؿ التدريس حتى 

األدوية )الصيدلة( لتحترؼ ىذه الحرفة مستقبال. إذ تعمـ الصغار وكذلؾ يباح ليا أف تتعمـ عمـ تركيب 
ما ماعدا ذلؾ مماال حاجة فيو ألف  (58)يجوز لممرأة أف تباشر الحرؼ بالحدود الشرعية التي سنذكرىا  . وا 

تتعممو المرأة مما يقوـ بمثمو الرجؿ وال يناسب المرأة ، مثؿ صناعة البناء و الميكانيؾ و نحو ذلؾ ، فال 
 أة بالتوجو إليو وصرؼ وقتيا وجيدىا فيو .نرى قياـ المر 

لقد قمنا إف الرحمة في طمب العمـ مندوبة وجائزة ، وقد فعميا السمؼ رضي اهلل عنيـ لتمقي العموـ الدينية    
وكذلؾ الرحمة إلى تعمـ العمـو )ومنيا سماع األحاديث النبوية الشريفة وتمقييا ممف سمعيا مف النبي )

 ة وتصير مندوبة أو واجبة إذا كانت مف العمـو الدنيوية المراد تعمميا مف الدنيوية تعتبر مباح
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 : (52)الفروض الكفائية وكذلؾ يمكف القوؿ بإباحة الرحمة لممرأة لتعمـ العمـو الدنيوية بالشروط اآلتية
يو أوال : أف تكوف ىناؾ ضرورة أو حاجة شرعية أو مصمحة مؤكدة مف الرحمة إلى خارج البمد الذي تعيش ف

المرأة أو إلى خارج محؿ إقامتيا إلى مسافة تقتصر فييا الصالة . ومف ىذه الحاالت الضرورية عدـ وجود 
مف تتمقى عنو المرأة العمـ الدنيوي الذي يندرج تعممو ضمف الفروض الكفائية كعمـ الطب النسائي أي الذي 

، بؿ وحتى العامة فتدفع ضرورة  تحتاجو المرأة لسد ضرورة مراجعة األطباء الرجاؿ في أمراض النساء
 أماـ األطباء الرجاؿ .تكشفيف 

ثانيا : أف ال يمكف استدعاء ذوي االختصاص مف خارج البالد لتمقي المرأة العمـ منيـ ولو بدفع األجور 
العالية ، ألنو إذا أمكف استقداـ المتخصصيف مف أىؿ العمـ مف خارج البالد لتتمقى النساء العمـ منيـ فاف 

 برر لسفر المرأة لطمب العمـ يزوؿ.الم
ثالثا : إذا تحقؽ العذر المبيح لرحمة المرأة إلى خارج البالد لطمب العمـ ، فيجب أف يسافر معيا ذو    

محـر منيا كأبييا أو أخييا أو يسافر معيا زوجيا إف كانت ذات زوج وال يكفي أف تسافر مع رفقة مأمونة 
مأمونة مف النساء تقوـ مقاـ ذي الرحـ المحـر عمى المرأة ألف مف قاؿ مف النساء بحجة إف ىذه الرفقة ال

ىذا مف الفقياء قالو في حؽ سفر المرأة لمحج الذي ىو فرض عيف عمييا وليس لسفرىا لطمب العمـ خارج 
البالد فضال عف أف طمب العمـ خارج البالد تطوؿ مدتو عادة وليس بمثؿ مدة الحج وال ىو مثؿ مناسؾ 

 .    (53)اخيا العبادي العاـالحج ومن
ىالمبحثىالثالث
ىحروظىالتطلوم

ىالمطلبىاألول:ىاألحادوثىالواردةىفـيىنذرىالطلمىوفضله:
لقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة في الحث عمى نشر العمـ وتبميغو، والتحذير مف كتمو عف الناس     

شاعتيا في المج بعادىا عف الجيؿ الذي واحتكاره، لما في ذلؾ مف تقوية لقيـ اإلسالـ وا  تمعات اإلسالمية وا 
 يعد أصؿ البالء في كثير مف اضطرابات المجتمعات، ومف ىذه النصوص ما يأتي:

(قاؿ ))... فاف دمائكـ وأموالكـ وأعراضكـ بينكـ حراـ اخرج البخاري في صحيحة إف رسوؿ اهلل ) -أ
الغائب عسى أف يبمغ مف ىو أوعى لو  كحرمة يومكـ ىذا في شيركـ ىذا في بمدكـ ىذا ، ليبمغ الشاىد

 .(54) منو((
 . (55) وجاء في شرح ىذا الحديث ))وفيو مف الفوائد الحث عمى تبميغ العمـ((

( يقوؿ ))نضر اهلل امرأ سمع منا اخرج أبو داود في سننو عف زيد بف ثابت قاؿ سمعت رسوؿ اهلل )-ب
 .  (56)و منو و رب حامؿ فقو ليس بفقيو((حديثا فحفظو حتى يبمغو ، فرب حامؿ فقو إلى مف ىو افق

، وقاؿ (57) وجاء في شرحو )نضر اهلل قاؿ الخطابي معناه الدعاء لو بالنضارة وىي النعمة والبيجة(
 السيوطي )أي البسو اهلل نضرة وحسنا ، وخموص لوف وزينة وجماال ، أو أوصمو اهلل الجنة نعيما ونضارة(

(58). 
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 ( قاؿ ))واهلل لئف ييدي اهلل بيداؾ رجال واحدًا خير لؾ مف حمر النعـ((واخرج أبو داود إف النبي ) -ج

 . (60)أمواؿ العربومعنى حمر النعـ أي أقوى اإلبؿ واجمدىا ، واإلبؿ الحمر ىي أنفس  (59)
( قاؿ ))مف الصدقة أف يتعمـ الرجؿ العمـ فيعمؿ بو ثـ روى ابف عبد البر بسنده إف رسوؿ اهلل ) -د

 . (68) يعممو((
))أفضمكـ مف تعمـ )اخرج ابف ماجو في سننو عف عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو قاؿ رسوؿ اهلل )-هـ

 .(62) القرآف وعممو((
انو قاؿ ))أال أخبركـ عف أجود االجواد قالوا نعـ يا رسوؿ اهلل قاؿ اهلل أجود االجواد ، )ويروي عف النبي )

عمما فنشر عممو ، يبعث يوـ القيامة أمة واحده ، ورجؿ وأنا أجود ولد آدـ ، وأجودىـ مف بعدي رجؿ عمـ 
 (63) جاد بنفسو في سبيؿ اهلل حتى قتؿ((

انو قاؿ ))... ليبمغ الشاىد الغائب فاف الشاىد عسى )وعف ابف عبد الرحمف بف أبي بكرة عف النبي )   
 .(64) أف يبمغ مف ىو أوعى لو منو((

يجب عميو تبميغ العمـ لمف لـ يبمغ وتبيينو لمف لـ يفيمو وىو فالمستفاد مف ىذا الحديث ىو إف العالـ    
ٱ  ٻ  ٻ  چ ، قاؿ تعالى (66). فيجب تبميغ العمـ ونشره وعدـ كتمو (65)الميثاؽ الذي أخذه اهلل عمى العمماء

 . (67)چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  
الكتاب الذيف أخذ اهلل عمييـ العيد قاؿ ابف كثير في تفسير ىذه اآلية إف توبيخ مف اهلل وتيديد ألىؿ    

واف ينوىوا بذكره في الناس ، فيكونوا عمى أىبة مف أمره فإذا )عمى ألسنو األنبياء أف يؤمنوا بمحمد )
وعدوا عميو في الخير في الدنيا و اآلخرة بالدوف الطفيؼ والخط أرسمو اهلل تابعوه ، فكتموا ذلؾ وتعوضوا بما 

لصفقة صفقتيـ وبئست البيعة  بيعتيـ وفي ىذا تحذير لمعمماء أف يسمكوا السخيؼ ، فبئست االدنيوي 
مسمكيـ فيصيبيـ ما أصابيـ ، فعمى العمماء أف يبذلوا ما بأيدييـ مف العمـ النافع الداؿ عمى العمؿ الصالح 

 .(68)، وال يكتموا منو شيئا
قاؿ))مف سئؿ عف عمـ فكتمو  )) وروى اإلماـ أحمد وأبو داود عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي   

 .(69) ألجمو اهلل بمجاـ مف نار يـو القيامة((
قاؿ الخطابي في شرح الحديث ىو في العمـ الضروري ، ككافر جاء يقوؿ عممني اإلسالـ ، وكقوؿ آخر 
 عممني الصالة وقد حضر وقتيا ، وقوؿ آخر عممني الزكاة فيذا وقتيا ، وليس ذلؾ في نوافؿ العمـ التي ال
ضرورة إلييا . وفي الحديث دليؿ عمى انو لما كتـ العمـ و امسكو بفمو عوقب فيو يوـ القيامة جزاء وفاقا ، 
فيو وعيد بالعذاب عمى الكتماف ، فيكوف التبميغ واجبا كما صرح بو الصحابي الجميؿ أبو ىريرة رضي اهلل 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀچ عنو : قاؿ لوال آية في كتاب اهلل ما حدثت بشي

﮲   ﮳  ﮴    ےھ  ھ  ے . فكاتـ العمـ ممعوف ومعاقب بنص الكتاب والسنة  (70)چۓ  ۓ 
(78) . 
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ىالمطلبىالثاني
ىالمطلمونىلتطلومىالناس) )بطثىالردولى

يرسؿ المعمميف ليعمموا الناس أمور الديف ، ومف ىؤالء المعمميف الذيف بعثيـ رسوؿ )كاف الرسوؿ )     
مف )لتعميـ الناس القرآف و أحكاـ الديف مصعب بف عمير وكاف مف خبره انو لما انصرؼ النبي ))) اهلل

القرآف ويعمميـ القوـ الذيف بايعوه في العقبة األولى قاؿ وىـ اثنا عشر بعثا معيـ مصعبا وأمره أف يقراىـ 
ف عمير المدينة نزؿ عمى أسعد الديف وكاف يسمى المقرئ بالمدينة ولما قدـ مصعب باإلسالـ ويفقييـ في 

بف زرارة فكاف يطوؼ بو عمى دور األنصار يقرؤىـ القرآف ويدعوىـ إلى اهلل عز وجؿ فأسمـ عمى يديو 
. وكاف يصمي بيـ ، وذلؾ أف األوس و الخزرج  (72)جماعة منيـ سعد بف معاذ وأسيد بف حضير وغيرىما

مع )رو بف أـ مكتوـ الذي أرسمو الرسوؿ ). ومف المعمميف أيضا عم (73)كره بعضيـ أف يؤميـ بعض
. ومف ىؤالء المعمميف أيضا معاذ بف  (74)مصعب بف عمير يعمـ مف اسمـ القرآف ويدعو إلى اهلل عز وجؿ

جبؿ رضي اهلل عنو قاضيا في اليمف يعمـ الناس القرآف وشرائع اإلسالـ ويقضي بينيـ وجعؿ إليو قبض 
عمى نجراف ليفقييـ )ف حـز الخزرجى النجاري استعممو النبي )الصدقات . ومف ىؤالء الصحابي عمرو ب

في الديف و يعمميـ القرآف ويأخذ صدقاتيـ ، وكذلؾ أبو عبيدة بف الجراح ، اخرج أحمد في مسنده ومسمـ 
قالوا ابعث معنا رجال يعممنا السنة و )في صحيحو عف انس قاؿ لما وفد أىؿ اليمف عمى رسوؿ اهلل )

يد أبي عبيده بف الجراح فقاؿ ىذا أميف ىذه األمة وسيره إلى الشاـ أميرا فكاف فتح أكثر اإلسالـ فاخذ ب
 .(75)الشاـ عؿ يده وغيرىـ كثير

ومما تقدـ يتبيف لنا أف ميمة الدعوة ليست وقفًا عمى الرسؿ و األنبياء وحدىـ ، وال عمى خمفائيـ وورثتيـ    
نما الدعو  ة اإلسالمية جزء ال يتجزأ مف حقيقة اإلسالـ نفسو ، فال مناص العمماء الذيف يأتوف مف بعدىـ ، وا 

وال مفر لكؿ مسمـ مف القياـ بعبئيا ميما كاف شانو أو عممو واختصاصو . إذ حقيقة الدعوة إنما ىي األمر 
بالمعروؼ والنيي عف المنكر وىما جماع معنى الجياد وكمو في اإلسالـ وأنت خبير أف الجياد فرض مف 

ـ تستقر تبعتو عمى كؿ مسمـ ومف ىنا تعمـ انو المعنى وال مكاف لكممو رجاؿ الديف في فروض اإلسال
المجتمع اإلسالمي حينما تطمؽ عمى فئة مف المسمميف ذلؾ إف كؿ مف دخؿ في اإلسالـ فقد بايع اهلل 

و جاىال وميما كاف شأنو أورسولو عمى الجياد ومف أجؿ ىذا الديف ، ذكرا كاف أـ أنثى عالما أو 
منيـ اهلل سبحانو و تعالى أرواحيـ و أمواليـ باف ليـ اختصاصو ، فالمسمموف كميـ رجاؿ ليذا الديف اشترى 
 الجنة يسخرونيا في سبيؿ إقامة دينو ونصر شريعتو .

ومف المعموـ إف ىذا كمو ال عالقة لو بما لمعمماء مف اختصاص في البحث واالجتياد و تبصير المسمميف 
 . (76)ؿ ما قد يجد مف المشكالت في حياتيـ عمى ضوء نصوص الشريعة الثابتة مع الزمفبأحكاـ دينيـ وح

فيبعثوا المعمميف إلى أنحاء البالد ليعمموا الناس أمور الديف )إف عمى والة األمور االقتداء برسوؿ اهلل )   
 يرىا ، وىكذا كاف واف يطمبوا مف أىؿ العمـ حيثما كانوا تعميـ الناس أحكاـ اإلسالـ في المساجد وغ
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يفعؿ سمفنا الصالح فقد روى اإلماـ ابف عبد البر بسنده عف جعفر بف برقاف قاؿ كتب إلينا عمر بف عبد 
العزيز رحمو اهلل تعالى أما بعد فمر أىؿ الفقو و العمـ مف عندؾ فمينشروا ما عمميـ اهلل في مجالسيـ 

 .  (77)ومساجدىـ والسالـ
ىالمطلبىالثالث

ىلمىالنداءوط) )الردولى
( يتخوؿ الناس بالمواعظ ويعمميـ ما ينفعيـ في دنياىـ و أخراىـ وقد التمس النساء لقد كاف رسوؿ اهلل)   

أف يجعؿ ليف يوما يفقيف في الديف و يعمميف أمور اإلسالـ . فاستجاب اللتماسيف وحدد )مف الرسوؿ )
دينيف ، فقد روى البخاري ومسمـ عف ابف حريصًا عمى أف يعمميف أمور )ليف يوما وعظيف فيو ، وكاف )

خرج ومعو بالؿ فظف أنو لـ يسمع النساء فوعظيف وأمرىف بالصدقة فجعمت )عباس ))إف رسوؿ اهلل)
 .  (78)والخاتـ وبالؿ يأخذ مف طرؼ ثوبو((المرأة تمقي القرط 

عمى الـ وحثيف يستفاد مف ىذا الحديث إف فيو استحباب وعظ النساء وتذكيرىف اآلخرة و أحكاـ اإلس
الصدقة وىذا إذا لـ يترتب عمى ذلؾ مفسدة أو خوؼ فتنة عمى الواعظ و الموعوظ ونحو ذلؾ  وأيضا فيو 

 .(79)دليؿ إف عمى اإلماـ افتقاد رعيتو وتعميميـ ووعظيـ
. وجاء في شرحو إف ما سبؽ  (80)وذكر ىذا الحديث اإلماـ البخاري في باب عظة اإلماـ النساء وتعميميف

مف الندب إلى تعميـ األىؿ ليس مختصا بأىميف ، بؿ ذلؾ مندوب اإلماـ األعظـ ومف ينوب عنو واستفيد 
))الوعظ(( مف قولو في الحديث الشريؼ ))فوعظيف(( واستفيد ))التعميـ(( مف قولو في الحديث الشريؼ 

 . (88)را لخطاياىف))وأمرىف بالصدقة(( كأنو عمميف إف في الصدقة تكفي
ىكذا غرس اإلسالـ في نفس المرأة المسممة حب طمب العمـ حتى أباح ليا شيود الصالة وخطب الجمع    

أمر أف تخرج البنات البالغات أو ) وىما مف وسائؿ التعميـ والتربية وتيذيب النفوس . عمى إف الرسوؿ)
ي الفطر واألضحى ليتعممف ما ينفعيف مف الالتي قاربيف الحيض ، والالئي تكف في حاؿ الحيض في عيد

(أف نخرجف في الفطر تعاليـ اإلسالـ . تقوؿ أـ عطية األنصارية رضي اهلل عنيا أمرنا رسوؿ اهلل)
واألضحى العواتؽ والحيض وذوات الخدور . فأما الحيض فيعتزلف الصالة ويشيدف الخير ودعوة المسمميف 

 .    (82)باب . قاؿ لتمبسيا أختيا مف جمبابياقمت يا رسوؿ اهلل أحدنا ال يكوف ليا جم
(عمى ذلؾ المجتمع الذي غرؽ في ازدراء فكانت ىذه األحاديث وغيرىا دروسا قيمة ألقاىا رسوؿ اهلل )    

المرأة إلى األذقاف ، وقد أثمرت دروسو تمؾ وآتت بنتائج طيبة  فقد أقبمت النساء في صدر اإلسالـ عمى 
يما حتى أتى ابف سعد في الجزء الذي عقده مف طبقاتو لرواية الحديث مف النساء رواية الحديث إقباال عظ

 (أو عف بعض أصحابو . )امرأة رويف عف الرسوؿ عمى سبعمائة 
. وقد كاف لبعض النساء (83)" محدثة وشيد ليف بالعمـ ووثقيف8543وترجـ ابف حجر في كتابو اإلصابة لػ "
، ومف العالمات الالئي خمد التاريخ ذكرىف أـ الواحد ستيتو بنت مراكز عممية كبيرة في العصر األوؿ 
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القاضي إسماعيؿ الضبي المحاممي التي كانت مف أحفظ الناس لمفقو الشافعي ، وكانت تحدث ويكتب 
 . (84)ىػ 377عنيا الحديث ، وكانت تفتي مع العمماء . توفيت سنة 

الخيمية وحميدة ابنة النعماف وسكينة بنت الحسيف وكاف لبعض الشواعر أثر كبير في اإلسالـ منيف ليمى ا
التي كانت تنقد الشعر في قصائدىـ وتكوف حكما بينيـ ، ورابعة العدوية التي اشتيرت بالتصوؼ فمف 

 شعرىا : 
 وليتؾ ترضى واألناـ غضاب   فميتؾ  تحمو  والحياة  مريرة                    

 وبيني و بيف العالميف خػػراب            ر          ػػوليت الذي بيني وبينؾ عام
 وكؿ الذي فوؽ التراب تػػراب         إذا صحا منؾ الود فالكؿ ىيف               

إال إف حؽ المرأة في التعمـ ينبغي أف ال يجردىا مف ميمتيا األساسية في التربية بؿ يكوف العمـ وسيمة 
 . (85)ثقافية تسير أداء واجبيا وفؽ أحدث األسس العممية وال

وىذه أمثمة اقؿ مف القميؿ تدؿ عمى مكانو المرأة العممية في العصر اإلسالمي و مشاركتيا في شتى     
العموـ والفنوف ، وفي الوقت الذي كانت المرأة في أوربا تباع وتشترى وقد سموىا رجسا وجعموىا مف سقط 

 . (86)المتاع 
نيا انة المسيحية إنيا مدخؿ الشيطاف إلى نفس يقوؿ القس "ترتولياف" مف كبار رجاؿ الدي    دافعة اإلنساف وا 

بالمرء إلى الشجرة الممنوعة ناقصة لنواميس اهلل، ومشوىة لصورة اهلل )أي الرجؿ( ويقوؿ القديس سوستاف 
وىو كذلؾ يعد مف كبار رجاؿ الديانة المسيحية إنيا شر البد منو وآفة مرغوب فييا ومحبوبة فتاكة، 

 . (87)ية مموىةومصيبة مطم
ومف األمثاؿ الغربية التي تطمؽ عمى المرأة ، المثؿ االنكميزي الذي يقوؿ : ثؽ بكمبؾ عمى طوؿ الخط    

وال تثؽ بالمرأة إال في المرة األولى . ومف األمثاؿ أيضا : مف ممؾ امرأة فقد ممؾ ثعبانا وىناؾ مثؿ صيني 
 . (88)ضربيا في نصؼ النياريقوؿ : اضرب المرأة في الصباح وال تنسى أف تعيد 

لقد بدأت المرأة في بالد الحضارة الغربية تشعر بقصتيا األليمة مع مراكز قيادة الرجؿ شاكية صارخة     
باكية . وقالوا ليا أنت إنسانة حرة ، يجب أف تتمتعي بحريتؾ ، وتيتمي بجمالؾ وتختمطي بالرجاؿ في 

لألمراض النفسية واألزمات العاطفية و االنييارات العصبية  صداقات بريئة حتى ال تتعقدي وال تكوني فريسة
. فمما مشت في ىذا السبيؿ عشرات مف السنيف اكتشفت الفرية الكبرى والفضيحة العظمى مف مراكز قيادة 
الجانب الثقافي مف الحضارة وىي بيد الرجاؿ أف حريتيا لـ تكف إال لتصبح متعة لمرجؿ ومستقرا لشيواتو  

يا في الخموات ويجمس معيا في البارات و يرقصيا في الحمبات ويسبح معيا عمى شواطئ إذ ىو يخادي
األنيار وثنيات البحار والخمجاف. كؿ ذلؾ دوف أف يرتبط معيا بمسؤولية الحياة الزوجية والسكوف العائمي ، 

الـ الحنوف و ا لزوجة الكريمة لقد خسرت الحياة بؿ إف الحياة خسرتيا . خسرت فييا المربية الكبيرة وا 
 . (89)والشريكة الفاضمة ، فغدت حامؿ الطفؿ المقيط تبحث في شرؽ البالد و غربيا عف مستشفيات الوضع
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لقد بدأت حتى إف افجر الممثالت في األرض تشعر بسقوط المرأة أماـ قدمي الرجؿ ونفسيتو الجشعة ، فقد 
لفرنسية بينما كانت تمثؿ مشيدا عاريا أماـ ـ كيؼ إف الممثمة الداعرة ا 8976نشرت جرائد العالـ في عاـ 

وجو الممثؿ و المخرج أييا الكالب انتـ الرجاؿ ال تريدوف منا الكاميرا ، ثارت ثورة عارمة وصاحت في 
نحف النساء إال أجسادنا حتى تصبحوا مف أصحاب المالييف عمى حسابنا ، ثـ انفجرت باكية كأف أنوثتيا 

يقظت فجأة في لحظات لتقدـ الدليؿ القاطع عمى المأساة الكبرى التي تعيش الحقيقية وفطرتيا الصافية است
معيا المرأة الذليمة بيد الرجاؿ في ظؿ المادية التي تأخذ قيمتيا مف إباحية الروماف القدماء ونظريات الجنس 

 . (90)الفرويدية الييودية
ياء عندما انتيوا إليو ىناؾ بعد التجارب و أما نحف في العالـ اإلسالمي ، فكثير مف أبنائنا ال يحاولوف االنت

السنوات المميئة بالفجائع واآلالـ واألمراض واالنحرافات و السقوط بؿ يحاولوف أف يبدؤوا مف حيث انتيوا ، 
ليقودوا المرأة المسممة إلى نفس المصير البائس مف تحطيـ األسرة و فقداف األمومة وضياع الجيؿ و تمزؽ 

لرفيعة بيف الرجاؿ والنساء وانتشار األمراض النفسية و العصبية والجنسية الخطيرة . إف األواصر اإلنسانية ا
نقاذىا مف الجيؿ والتأخر و المرض ال يتـ إال بإخضاعيا إلى شيوات الرجاؿ وسيطرة دوائر  تكريـ المرأة وا 

انيا الصحيح الذي وضعيا األزياء الفاضحة المثيرة ومراكز قيادة التجارة العالمية ، إنما يتـ بوضعيا في مك
فيو اإلسالـ في حدود دوافعيا الفطرية وتكوينيا الطبيعي حتى تقوـ بدورىا المتزف في إنشاء الحضارة دوف 

 . (98)انحرافيا وال ابتعادىا وال امتياف إنسانيتيا الكريمة
ٱ  چ قاؿ تعالى إف المرأة في عرؼ اإلسالـ كائف إنساني لو روح إنسانية مف نفس النوع الذي منو الرجؿ 

. فيي إذف الوحدة الكاممة  (92)چٿٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ
في األصؿ و المنشأ و المصير والمساواة الكاممة في الكياف البشري ، تترتب عمييا كؿ الحقوؽ المتصمة 

 يجوز أف تممز أو تغتاب ، وال يجوز أف مباشرة بيذا الكياف ، فحرمة الدـ والعرض والماؿ والكرامة التي ال
يتجسس عمييا أو تقتحـ الدور ، كميا حقوؽ مشتركة ال تمييز فييا بيف جنس و جنس . و األوامر 

 والتشريعات فييا عامة لمجميع .
ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     چ قاؿ تعالى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چفي اآلخرة واحد لمجنسيف قاؿ تعالى والجزاء  (93)چیی

وتحقيؽ الكياف البشري في األرض متاع لمجنسيف مثؿ األىمية لمممؾ و  (94)چٿٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ
التصرؼ فيو بجميع أنواع التصرؼ مف رىف األرض وأجاره ووقؼ وبيع وشراء واستغالؿ .....الخ  قاؿ 

ٿ     ٿٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ ٱ  ٻ  ٻ چ تعالى 

وىنا يحؽ لإلسالـ أف يفخر بما أعطى المرأة مف كياف اقتصادي مستقؿ ، فصارت تممؾ  (95)چٿ    
وتتصرؼ وتنتفع بشخصيا مباشرة بال وكالة ، وتعامؿ المجتمع بال وسيط . ولـ يكتؼ اإلسالـ بتحقيؽ 

 ة ، بؿ حققو في اظير المسائؿ المتعمقة بحياتيا ، وىي مسالة الزواج ،كياف المرأة في مسالة الممكي
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))ال تزوج الثيب حتى )فال يجوز أف تزوج بغير إذنيا وال يتـ العقد حتى تعطي اإلذف ، قاؿ رسوؿ اهلل ) 
ذنيا صماتيا(( . ويبمغ مف تقدير اإلسالـ لمقومات الكياف  (96)تستأمر وال تزوج البكر حتى تستأذف وا 

بشري في عصور كاف يغشاىا الجيؿ و الظالـ أف اعتبر العمـ و التعميـ ضرورة بشرية ، ضرورة الزمة ال
لكؿ فرد ال لطائفة محدودة مف الناس فقرر لممالييف حؽ التعمـ ، وىنا كذلؾ يحؽ لإلسالـ أف يفخر انو أوؿ 

بشريتيا حتى تتعمـ ، شانيا  نظاـ في التاريخ نظر إلى المرأة عمى إنيا كائف بشري ، ال يستكمؿ مقومات
شأف الرجؿ سواء بسواء ، فجعؿ العمـ فريضة عمييا كما ىو فريضة عمى الرجؿ ، ودعاىا أف ترتفع بعقميا 

ولـ ، كما ترتفع بجسدىا وروحيا عف مستوى الحيواف ، بينما ظمت أوربا تنكر ىذا الحؽ إلى عيد قريب 
  . (97)يستجب إليو إال خضوعا لمضرورات

 
ىالرابعىالمبحث

 تطلومىالنداءىفيىالوقتىالحاضرىمراحلهىوضوابطه
ىالمطلبىاألول:ىتطلومىالنداءىفـيىالوقتىالحاضر:

تبيف مما تقدـ إف طمب العمـ ونشره وتعميمو فضيمة يستوي فييا النساء والرجاؿ، وأف تعمـ المرأة مباح     
واف اإلماـ ييتـ بتعميـ الرجاؿ ليا وفي بعض ما تتعممو واجب عمييا ، كما ىو واجب عمى الرجاؿ ، 

والنساء فيقوـ بنفسو بتعميميف ، وأف مف حؽ النساء أف يطمبف مف يعمميف أمور دينيف إلى آخر ما ذكرناه 
وما حفظتو السنة النبوية القولية و الفعمية مف وقائع ثابتة في تعميـ الرجاؿ والنساء ، وتساؿ ىنا في ضوء 

 النساء وتعميميف العمـو في الوقت الحاضر؟ ما ذكرناه كيؼ يمكف تنظيـ تعميـ
ىؿ يترؾ ليف الحبؿ عمى الغارب كما يقاؿ فيتعممف كما يتعمـ الرجاؿ مف حيث موضوع ما يتعممنو وكيفية 
تعمميف ومف حيث مف يقوـ بالتعميـ أو ينبغي التفريؽ بيف تعميـ النساء وبيف تعميـ الرجاؿ مف حيث موضوع 

 ىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عميو في الفقرات التالية بإيجاز :العمـ وكيفية التعميـ إف 
 موضوع تعميم المرأة : -أ

 تعمم المرأة لمعموم الشرعية : .1
يجب أف تتعمـ المرأة وتسيؿ الدوؿ ىذا سبؿ التعمـ وما يمزميا مف أحكاـ الديف مثؿ الشيادتيف ومعناىا     

إليماف ، ومثؿ كيفية أداء العبادات التي تمزميا ولوازميما وما يتعمؽ بيما مف أمور العقيدة وأحواؿ ا
كالصالة و الصياـ و شروطيما وكؿ ما يتعمؽ بيما ، وكذلؾ أحكاـ الحج و أحكاـ الزكاة ، وينبغي أيضا 
تعميميا ما يخص المرأة مف الحيض وأحكامو والنفاس ، وأوصاؼ المباس الشرعي ، وما يحؿ ليا وما يحـر 

األجانب مف حيث االجتماع و الخموة والكالـ معيـ إلى غير ذلؾ مما ىو واجب في عالقتيا مع األقارب و 
عمييا معرفتو مف أحكاـ الديف ، ويجوز ليا أف تستزيد مف المعرفة بأحكاـ الديف وال تقتصر عمى ما ىو 
و واجب عمييا معرفتو حتى تصؿ إلى مستوى الفقيو في الديف والعالمة فيو بحيث أف تكوف معممة لغيرىا أ



 م3103يسان  /  السنت التاسعت ـ  ن33/  العدد  9اجمللد 

 081 

 .   (98)داعية لإلسالـ أو مفتية في أمور الشرع و الديف
 تعمم المرأة لمعموم الدنيوية: .2

مف الفروض الكفائية أف يوجد في المجتمع اإلسالمي نساء متخصصات بفروع الطب المختمفة التي    
العمميات تحتاجيا النساء حتى يستغنيف عف مراجعة األطباء ومف ىذه الفروع تعمـ الطب أحواؿ التوليد و 

الجراحية والطب الباطني وتحميالت الدـ وأخذ األشعة وزرؽ اإلبر في الجسـ أو في الوريد أو نحو ذلؾ . 
ويجوز أو يندب بتعمـ المرأة وما تستطيع االرتزاؽ والكسب الحالؿ عف طريقو ، الف المرأة غير ممنوعة مف 

الحياكة والتطريز أو تعميميا عمـ الصيدلة تكوف  العمؿ الحالؿ بالكيفية المشروعة ليا ومف ذلؾ تعميـ المرأة
 صيدالنية .

واما ما ال يناسب طبيعة المرأة مثؿ الميكانيؾ وعمؿ البناء ونحو ذلؾ فال تشتغؿ الدولة بو وال تتعممو    
المرأة الف تصرؼ اإلماـ وىو يمثؿ الدولة منوط بالمصمحة وال مصمحة تظير في تعميـ المرأة ماال يناسب 

 .   (99)يا كامرأة وال يجوز تعميميا الغناء والموسيقى والتمثيؿ ونحو ذلؾ مما ىو محظور شرعاطبيعت
ىالمطلبىالثاني

ىمراحلىتطلومىالمرأة
 المرحمة األولى من تعميم اإلناث-أ

وىذه المرحمة ينبغي أف تبدأ مف سف الخامسة ، ومدتيا أربع سنوات تتعمـ فييا األنثى القراءة حتى تقرا 
 ، وكتب الحديث النبوي الشريؼ وفقو الشريعة ، فقد أباح الشرع اإلسالمي تعميميا الكتابة لما كتاب اهلل

المؤمنيف الكتابة . اخرج أبو داود عف إذنو لمشفاء بتعميـ حفصة أـ في )روي مف حديث رسوؿ اهلل )
أال يعممف ىذه )ي )وأنا عند حفصة أـ المؤمنيف فقاؿ ل)الشفاء بنت عبد اهلل قاؿ ))دخؿ عمي النبي )

. كما تتعمـ األنثى في ىذه المرحمة شيئا مف أصوؿ العقيدة  (800) رقية النحمة كما عممتيا الكتابة((
اإلسالمية . وتتعمـ ما يخص النساء إذا بمغت التاسعة مف العمر إذ قد تحيض في ىذه السف . كما تتدرب 

مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريؼ وقبر عمى بعض أمور المنزؿ ، وتتعمـ أيضا شيئا مف المعرفة ب
في المدينة وكذلؾ المسجد األقصى )القدس( األسير بأيدي الصياينة الييود حرره اهلل منيـ )المصطفى )

ونصرنا عمييـ . كما تتعمـ شيئا مف السيرة النبوية الشريفة وقصصا مف الصحابة التي تبرز جيادىـ في 
 . (808)يمافسبيؿ اإلسالـ وتعمقيـ بمعاني اال

 المرحمة الثانية من تعميم اإلناث :-ب
يختار ليذه المرحمة عدد مف اإلناث الالتي انييف المرحمة األولى ، ويكوف ىذا االختيار وفؽ ضوابط معينة 
الختيار العدد المطموب ، ويالحظ في ىذه الضوابط كفاءة المختارات ، ومقدار الحاجة إلييف بعد االنتياء 

 .  مف ىذه المرحمة
 ومدة الدراسة في ىذه المرحمة خمس أو ست سنوات وتكوف بثالث فروع :
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دراسة العموـ الشرعية بشيء مف التوسع ، مثؿ عمـ التفسير والحديث والفقو والسيرة النبوية مع  : الفرع األول
 دراسة مستمزمات ىذه العمـو وعمى رأسيا المغة العربية بمختمؼ فروعيا .

ما يؤىمف لمينة التعميـ لممرحمة األولى بما في ذلؾ دراسة عموـ الشريعة وأصوؿ الشريعة  : دراسة الفرع الثاني
 وأصوؿ التدريس .

الطب، مع دراسة  : دراسة العموـ الدنيوية المختارة تمييدا لمتخصص في نوع مف العموـ كعمـو الفرع الثالث
 .  (802)ع األوؿقدر كاؼ مف عمـو الشريعة دوف توسع فييا كتوسع دراستيا في الفر 

 المرحمة الثالثة من تعميم اإلناث :-ج
ويختار ليذه المرحمة عدد محدود مف اإلناث الالتي أنييف المرحمة الثانية بموجب ضوابط معينة ، وبالعدد 

 المحتاج إليو ، وتكوف الدراسة في ىذه المرحمة بفرعيف :
 لمتوسع بالعمـو الشرعية . : الفرع األول
توسع في العموـ الدنيوية المختارة التي يحتاجيا المجتمع اإلسالمي ، مع دراسة شيء مف : لم الفرع الثاني

 العمـو الشرعية وما يتصؿ بيا .
ومدة الدراسة في الفرعيف ست سنوات ، والغرض مف الفرع األوؿ إعداد متخصصات في العموـ الشرعية 

لمدعوة و اإلرشاد في مجاؿ النساء ،  ومؤىالت لتولي مناصب التعميـ في المرحمة الثانية ، ومؤىالت
والغرض مف النوع الثاني إعداد متخصصات في العموـ الدنيوية التي تدرس في ىذا النوع كعموـ الطب 
والجراحة و التوليد والتمريض ومعممات لمتدريس في المرحمة الثانية في فروع العموـ الدنيوية إذا كانت ىناؾ 

 .  (803)رحمةحاجة لقياميف بالتدريس ليذه الم
 

ىالمطلبىالثالث
ىضوابطىفـيىتطلومىاإلناث

 الفصل بين الذكور واإلناث : -أ
يجب أف يتـ تعميـ اإلناث في جميع المراحؿ بمعزؿ عف الذكور ، وىذا بالنسبة لممرحمة األولى عمى    

بع سنوات ، سبيؿ االحتياط المشروع ، الف االلتحاؽ بيذه المرحمة يكوف في سف الخامسة ومدة الدراسة أر 
تحيض في ىذه السف إال  التاسعة ، واألنثى واف كانت قد الومعنى ذلؾ إف الدراسة تنتيي عادة ببموغ سف 

إنيا قد أنيت دراستيا في ىذه المرحمة قبؿ أف يحصؿ ليا الحيض غالبا ، وليذا قمنا الفصؿ بيف الذكور 
لفصؿ بيف اإلناث والذكور في المرحمتيف واإلناث في ىذه المرحمة عمى سبيؿ االحتياط المشروع . أما ا

ذا التحقت بالمرحمة  التاليتيف الثانية والثالثة ، فعمى سبيؿ الوجوب ، الف األنثى قدتبمغ في سف التاسعة ، وا 
 .(804)الثانية وىي لـ تحض بعد فإنيا ستحيض في أثناء دراستيا فال يجوز ليا االختالط بالذكور
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 ارتداء المباس الشرعي :-ب
جب أف يكوف لباسيف عند خروجيف مف بيوتيف إلى دور العمـ عمى النحو المشروع وبالكيفية التي وي   

 .(805)بيناىا مف قبؿ بحيث ال يبدو وال يظير منيف إال ما أباح الشرع ليف إظياره
 المرأة تعمم النساء :-ج
ودينا، فإذا تعذر ذلؾ فال بأس  وينبغي أف يكوف القائـ بتعميـ اإلناث امرأة صالحة ليذه المينة عمما وخمقا   

بالرجؿ الكفوء األميف التقي الورع الف وجود الرجؿ مع جماعة مف النساء ال يتحقؽ بو الخموة المحرمة 
( منيا ما رواه مسمـ في صحيحة عف ابف عباس شرعا . ويدؿ عمى ىذا أحاديث كثيرة وردت عف النبي )

ال يخموف رجؿ بامرأة إال ومعيا ذو محـر وال تسافر  يخطب يقوؿ)رضي اهلل عنو قاؿ : سمعت النبي )
.... قاؿ اإلماـ النووي في شرحو ليذا الحديث )..... وكذا لو أجتمع رجاؿ بإمرة  (806)إال مع ذي محـر

 .(807) بنسوة أجانب فأف الصحيح جوازه....(أجنبية فيو حراـ بخالؼ ما لو اجتمع رجؿ 

  خروج المرأة بأذن زوجها أو وليها :  -د
ويجب أف يكوف خروج المرأة مف بيتيا لتمقي العمـ بأذف مف زوجيا إف كانت ذات زوج ، أو بإذف مف ولييا 

 . (808)إف لـ تكف ذات زوج كأبييا
 االستفادة من الراديو والتمفزيون والنشرات :-هـ
راديو و التمفزيوف وينبغي االستفادة مف الوسائؿ المتيسرة التي يمكف بيا إيصاؿ العمـ إلى اآلخريف مثؿ ال  

بما يذاع فييا مف دروس ومواعظ وخطب ، ومثؿ كتابات النشرات العممية في مواضيع العموـ المختمفة 
الدينية و الدنيوية وتوزيعيا عمى عموـ الناس وعمى البيوت لالستفادة منيا السيما بالنسبة لإلناث الالتي لـ 

والواقع إف االستعانة بما ذكرنا مف وسائؿ تفيد الجميع ،  يتيسر ليف مواصمة التعميـ أو لـ يتيسر تعميميف .
وتفيد اإلناث الالتي تيسر ليف االلتحاؽ بمراحؿ التعميـ والالتي لـ يتيسر ليف ذلؾ أصال ، أو يتيسر ليف 
بعض ىذه المراحؿ . عمى انو يجب أف يكوف االستعانة بما ذكرنا مف راديو وتمفزيوف ونشرات وفؽ خطة 

يج ثابت منظـ يقـو عميو أىؿ العمـ و االختصاص ، فيذا كمو يدخؿ في نطاؽ نشر العمـ مدروسة ، ومن
 . (809)وتبميغو لمناس وتعميميـ ما يمزميـ مف أمور الديف والدنيا

واهلل تعالى اعمـ، وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف وصمى اهلل وسمـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو   
 وصحبو أجمعيف . 
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ىخاتمظال
بعد أن منَّ اهلل تعالى عميَّ أتمام هذا البحث فاني أجد الزامًا عميَّ ان أبين في نهايته بعض ما توصمت 

   -إليه من نتائج وكما يأتي :
أف اهلل تعالى لـ يفرؽ بيف الرجؿ والمرأة في طمب العمـ كما ورد في القرآف الكريـ والسنة النبوية في فضؿ  .1

 العمـ والعمماء .
 تعمـ العمـو الدينية بالنسبة لمرجؿ والمرأة عمى السواء .  أىمية .2
مف حؽ المرأة أف تتفقو في أمور دينيا كما أف ذلؾ فرض عمى الرجاؿ ولذلؾ طمبف النساء مف النبي  .3

((. أف يخصص ليف يومًا يتمقيف العمـ فيو 
 غيرىف مف النساء .و )كاف مف السمؼ الصالح مف النساء مف كف فقييات في الديف كأزواج الرسوؿ ) .4
 مف حؽ المرأة أف تطمب مف يعمميا أمور دينيا كما جاء في السنة المطيرة . .5
مف حؽ المرأة أف تتعمـ العموـ الدنيوية فاف العموـ والصنائع ال تقتصر عمى الرجاؿ فقط كما صرح بذلؾ  .6

ي والجراحة والتوليد وغيرىا مف فقياء األمة . فتتعمـ المرأة العمـو التي تحتاجيا النساء مثؿ عمـ الطب الباطن
 األمراض الخاصة بالنساء .

 ال يجوز لممرأة الرحمة لطمب العمـ خارج البالد إال مع محـر .  .7
 واجب عمى مف تعمـ العمـ إف ينشره بيف الناس وال يكتمو . .8
نما الدعوة جزء اليتجز  .9 أ مف حقيقة ميمة الدعوة إلى اهلل تعالى ليست وقفًا عمى األنبياء والرسؿ وحدىـ وا 

 اإلسالـ نفسو فال مناص وال مفر لكؿ مسمـ مف القياـ بحمميا ميما كاف شأنو أو عممو واختصاصو .
 أف التعميـ في الوقت الحاضر بالنسبة لمنساء يحتاج إلى ضوابط وقد بينتيا في البحث .  .11

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى
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ىالمصادرىوالمراجع
 القرآف الكريـ 
 د أبو زىرة/طبعة دار الثقافة العربية/الناشر:دار الفكر العربي.ابف حنبؿ/حياتو/عصره/آراءه/فقو/محم .1
سيرة/لإلماـ الحافظ أبي الفرج ابف الجوزي ، مطبعة واوفسيت منير  –آداب  –معامالت  –عبادات  –عقائد  –أحكاـ النساء  .2

 ـ .  8989الناشر : مكتبة الشرؽ الجديد ، بغداد  –بغداد  –
 ىػ ، المطبعة العثمانية بالقاىرة . 8352،  8ىػ( ط505امد الغزالي )ت إحياء عمـو الديف/لإلماـ أبي ح .3
 ىػ . 8346، مطبعة السعادة ، القاىرة  8اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ/ابف حـز الظاىري ، ط .4
 ـ  8980 –الموصؿ  –اإلسالـ وقضايا المرأة/إبراىيـ النعمة ، مطابع الجميور  .5
ىػػ( ، دار إحيػاء التػراث  852بػي الفضػؿ احمػد بػف عمػي بػف حجػر العسػقالني )تاإلصابة في تمييز الصحابة/شػياب الػديف أ .6

 ىػ . 8328،  8لبناف ، ط –العربي ، بيروت 
لبنػاف . مطبعػة  -ـ ، مكتبػة المعػارؼ ، بيػروت  8988 -ىػػ  8408،  4ىػ(، ط 774البداية والنياية/ابف كثير الدمشقي )ت .7

 سوريا . –حمب 
/لمشيخ منصور عمي ناصؼ ، و عميو غاية المؤموؿ شرح الجامع لألصوؿ، )ث الرسوؿ )التاج الجامع لألصوؿ في أحادي .8

 لبناف . –ـ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 8968 -ىػ  8388، 3ط
ىػ( ، ضبط أحاديثو و عمؽ عميو المرحـو مصطفى عمارة 656الترغيب والترىيب مف الحديث الشريؼ/لمحافظ المنذري ، )ت .9

 لبناف .  –لتراث العربي ، بيروت ، دار إحياء ا
ىػ( ، مطبعة مصطفى محمد/مصر 988الجامع الصغير مف حديث البشير النذير ، لمحافظ جالؿ الديف السيوطي )ت .11

 ىػ .8352
 ـ .8952ىػ 8372،  2الجامع إلحكاـ القرآف / لمقرطبي ، ط .11

 ـ .8975لبناف ،  –الجبؿ ، بيروت ىػ( تحقيؽ طو عبد الرؤوؼ سعد ، دار 283السيرة النبوية/البف ىشاـ ، )ت .12
ـ – 8964)القاىرة ) –مطبعة عيسى الحمبي  –ىػ( تحقيؽ الدكتور مصطفى عبد الواحد 774السيرة النبوية/ابف كثير، )ت .13

. 
 ـ .8989الفصوؿ في سيرة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ، ابف كثير ، مكتبة الشرؽ الجديد ، بغداد  .14
 ـ .8974 -ىػ 8394لبناف  –بيروت  –الرزاؽ نوفؿ ، نشر دار الكتاب العربي القرآف والمجتمع الحديث/عبد  .15
 ـ . 8969 -ىػ 8388المجتمع اإلسالمي في المرأة ، ميدي الخياط ، مطبعة النعماف /النجؼ االشرؼ ،  .16
 ىػ . 8397لبناف  –المرأة في ظؿ الحضارة الغربية /الدكتور محسف عبد الحميد /مكتبة القدس ، بيروت  .17
ـ ،  8993 -ىػ 8483،  8فصؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـ في الشريعة اإلسالمية / الدكتور عبد الكريـ زيداف ، طالم .18

 مؤسسة الرسالة بيروت .
تاريخ التعميـ عند المسمميف  والمكانة االجتماعية لعممائيـ حتى القرف الخامس اليجري ، منتقاة مف )تاريخ بغداد(  .19

يؼ الدكتور منير الديف احمد ، قاـ بالترجمة و التمخيص و التعميؽ / الدكتور سامي الصفار /الناشر لمخطيب البغدادي /تصن
 ـ.8988 -ىػ 8408دار المريخ ، الرياض ، المممكة العربية السعودية / 

 تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي ، لمحافظ محمد عبد الرحمف المباركفوري ، مطبعة المدني ، القاىرة . .21
 ـ . 8970 -ىػ 8389،  2لبناف ، ط –ىػ( دار الفكر لمطباعة والنشر ، بيروت 774ر القرآف العظيـ /ابف كثير )تتفسي .21
ىػ( ، الناشر المكتبة السمفية في 463جامع بياف العمـ وفضمو وما ينبغي في روايتو وحممو/لإلماـ يوسؼ بف عبد البر،)ت .22

 المدينة المنورة / مطبعة العاصمة / القاىرة .



 املرأة و العلن يف ضوء القرآن الكرين و السنت النبويت الشريفت      د. عبد الوهاب محد 

 091 

ىػ ( . وىو مطبوع مع 8252المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير اإلبصار/لمفقيو محمد أميف الشيير بابف عابديف )ت  رد .23
 ىػ .2/8386الدر المختار في مطبعة مصطفى البابي الحمبي /مصر/ط

 ر . ىػ( /مص8270روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني /لمعالمة أبي الفضؿ االلوسي )ت .24
 ىػ .837زاد المعاد في ىدي خير العباد/تأليؼ اإلماـ ابف القيـ الجوزية/المطبعة المصرية ،  .25
ىػ( /دار إحياء الكتب العربية ، مصطفى البابي 275سنف أبي ماجو /لمحافظ أبي عبد اهلل بف يزيد القزويني ابف ماجو )ت .26

 الحمبي / مصر .
 مصر . –ـ ،  مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده 8952 -ىػ 8378/سنة 8سنف ابف داود السجستاني /ط .27
 ىػ( .255سنف الدارمي/عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ الدارمي )ت .28
 ـ .8930ىػ 8348/ 8لبناف /ط –بيروت  –سنف النسائي /شرح السيوطي وحاشية اإلماـ السندي /دار إحياء التراث العربي  .29
 ـ . 8962/ 6شبيات حوؿ اإلسالـ /محمد قطب /ط .31
ىػ 8392 – 2لبناف / ط –بيروت  –ىػ( ، دار إحياء التراث العربي 676صحيح مسمـ بشرح النووي /اإلماـ النووي )ت .31

 ـ .8972
ىػ( / دار إحياء التراث 855عمدة القاري شرح صحيح البخاري / لإلماـ بدر الديف أبي محمد محمود بف احمد العيني  )ت  .32

 لبناف. –العربي ، بيروت 
 ىػ .8389،  2بود شرح سنف أبي داود ، لمعالمة أبي الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ آبادي / طعوف المع .33
 لبناف . –بيروت  –ىػ( نشر دار المعرفة 852فتح الباري شرح صحيح البخاري / لمعالمة العسقالني )ت .34
 ـ 8973 -ىػ 8393/  7فقو السيرة / الدكتور محمد سعيد رمضاف البوطي / ط .35
 ـ /مطبعة الحوادث / بغداد .8990/ 2سرة في اإلسالـ / الدكتور احمد الكبيسي / طفمسفة نظاـ األ .36
 ىػ .8356/ 8فيض القدير شرح الجامع الصغير / لمعالمة المناوي / مطبعة مصطفى محمد / ط .37
 –تاب العربي نظاـ الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلدارية / تأليؼ العالمة الشيخ عبد الحي الكتاني /الناشر دار الك .38

 لبناف . –بيروت 
 ـ / بغداد.8985 -ىػ 8405/  8ويسألونؾ عف المرأة / عبد الحافظ الكبيسي / ط .39
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ىالكوامش
                                                           

  . 8/5. وانظر إحياء عمـو الديف لإلماـ الغزالي / 4/48الجامع ألحكاـ القرآف : القرطبي / (8)

  . 2/28تفسير القرآف العظيـ : ابف كثير / (2)

  . 2/28/تفسير القرآف العظيـ  (3)

 .  4/48الجامع ألحكاـ القرآف / (4)

 . 300-87/299انظر الجامع ألحكاـ القرآف / (5)

يقوؿ اهلل لمعمماء يـو  ، والحديث الطبراني بمفظ "29/ 28روح المعاني في تفسير القرآف والسبع المثاني : االلوسي / (6)
ممى فيكـ إال وأنا أريد أف أغفر لكـ عمى ما كاف منكـ وال القيامة إذا قعد عمى كرسيو لقضاء عباده إنى لـ أجعؿ عممى وح

 : رجالو موثقوف .8/826، قاؿ الييثمى /2/84أبالى". الطبرانى /

 . 2/55.وانظر عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لمعيني / 344-84/343الجامع ألحكاـ القرآف / (7)

  .8834 /3البخاري / (8)

 . 2/58/ عدة القارئ شرح صحيح البخاري (9)

  .258 /6سنف النسائي / (80)

  . 6/258سنف النسائي بشرح الحافظ جالؿ الديف السيوطي وحاشية اإلماـ السندي / (88)

، وىذه األبيات لمسيوطي نظميا ليجمع 8/76(، منصور عمي ناصؼ/التاج الجامع لألصوؿ في أحاديث الرسوؿ ) (82)
 .227 /4وت اإلنساف. ينظر: الديباج عمى مسمـ /فييا مجموع الخصاؿ التي لـ ينقطع أثرىا بعد م

  . 8/88، سنف ابف ماجو / 2/285،سنف أبي داود / 8/98سنف الدارمي / (83)

  . 8/88سنف ابف ماجو /  (84)

 . 8/88، سنف ابف ماجو / 8/98. سنف الدارمي / 2/285سنف أبي داود / (85)

  . 5/29سنف الترمذي /  (86)

 . 7/406ع الترمذي : لإلماـ محمد المبار كفوري /تحفة االحوذي بشرح جام (87)

 . 800 -8/99سنف الدارمي /(88)

 . 8/83سنف ابف ماجو /(89)

قاؿ العجموني: رواه الدارمي عف الحسف رفعو مرسال . والبف النجار عف أنس مف جاءه الموت وىو يطمب العمـ ليحيى  (20)
ة ، ولمطبراني عف ابف عباس مف جاءه الموت وىو يطمب العمـ لقي اهلل بو اإلسالـ لـ يكف بينو وبيف األنبياء إال درجة واحد

  .80/860، وكنز العماؿ /2/243ولـ يكف بينو وبيف األنبياء إال درجة النبوة . ينظر: كشؼ الخفاء /

لذىبي في ، وأورده ا73/ 8، وابف الجوزي في العمؿ المتناىية 77/ 8، والعقيمي في الضعفاء 854/ 2رواه ابف بشراف  (28)
  . 3/8830، واألجوبة المرضية لمسخاوي 682/ 5، وانظر: الدر المنثور 228/ 8الميزاف 

  . 55 – 8/53جامع بياف العمـ وفضمو : اإلماـ ابف عبد البر /(22)

  . 8/88سنف ابف ماجو /(23)

  96 – 8/95انظر الترغيب والترىيب مف الحديث الشريؼ الحافظ زكي الديف المنذري /(24)

  /ج .8انظر صحيح مسمـ بشرح النووي / (25)

  . 26 – 25آراءه وفقيو : محمد أبو زىرة / –انظر ابف حنبؿ حياتو وعصره  (26)
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  . 26انظر المصدر السابؽ / (27)

  . 822التوبة / (28)

  . 294 – 8/293الجامع إلحكاـ القرآف / (29)

  . 2/8089/إحكاـ القرآف )تفسير القرآف( آلبي بكر بف العربي المالكي (30)

  . 8/295الجامع إلحكاـ القرآف / (38)

فضؿ العالـ عمى العابد كفضمي عمى أدناكـ ثـ قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و  الحديث رواه الترمذي وحسنو بمفظ: " (32)
ر. سنف سمـ إف اهلل ومالئكتو وأىؿ السموات واألرضيف حتى النممة في حجرىا وحتى الحوت ليصموف عمى معمـ الناس الخي

 .800 /8، والدارمي في سننو 50 /5الترمذي 

، وليث: ضعيؼ. وينظر: كنز 3/400. والحديث رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ 8/296الجامع إلحكاـ القرآف / (33)
  .259 /80العماؿ 

  . 3389، رقـ الحديث  8/447الجامع الصغير : لمسيوطي / (34)

  . 3/252/ لمعالمة المناوي /فيض القدير شرح الجامع الصغير  (35)

 . 3230، رقـ الحديث  8/449الجامع الصغير / (36)

  . 3/256فيض القدير شرح الجامع الصغير / (37)

  . 3/256فيض القدير شرح الجامع الصغير / (38)

  . 3/324اإلحكاـ في أصوؿ اإلحكاـ البف حـز الظاىري / (39)

 . 788 /2، ومسمـ 39 /8البخاري  (40)

 . 220 /8اري البخ (48)

  . 229 – 8/228، وفتح الباري شرح صحيح البخاري /258/ 8، ومسمـ 60/ 8البخاري ( 42)

  . 4/487اإلصابة في تمييز الصحابة ابف حجر العسقالني / (43)

 .694/ 2، ومسمـ 533/ 2البخاري   (44)

  .  50 /8البخاري / (45)

   . 2/834عمدة القاري شرح صحيح البخاري /(46)

  .48 /8خاري /الب (47)

  .7انظر احكاـ النساء: البف الجوزي / (48)

  . 7انظر: أحكاـ النساء : البف الجوزي / (49)

. 2/888، وانظر: التراتيب اإلدارية : الشيخ عبد الحي الكتاني /682 /3حاشية رد المختار عمى الدر المختار  (50)
  

 . 3/682ف عابديف /رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار الب (51)

  4/243انظر المفصؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـ في الشريعة اإلسالمية: الدكتور عبد الكريـ زيداف / (52)

 .  4/244المصدر السابؽ /(53)

  . 859 – 8/857فتح الباري شرح صحيح البخاري / (54)

  .9/295مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المباركفوري / (55)
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وقاؿ الترمذي: حديث حسف. 5/33، وسنف الترمذي /3/360، وسنف أبي داود /8/436مسند أحمد بف حنبؿ /  (56)
  

  .4/886معالـ السنف / (57)

  . 95 – 80/94عوف المعبود شرح سنف أبي داود / (58)

  .3/322سنف أبي داود / (59)

  . 95/ 80عوف المعبود شرح سنف أبي داود / (60)

، مف طريؽ عوؼ، عف 276" ص397. والحديث رواه البييقي في المدخؿ برقـ "8/849ـ وفضمو /جامع بياف العم (68)
مف طريؽ أشعت، عف الحسف. وىو مرسؿ حسف اإلسناد. ورواه اآلجري 832" ص838الحسف. ورواه أبو خيثمة في العمـ "

  .60/ 89يب الكماؿ "، والمزي في تيذ8385، وابف المبارؾ في الزىد "48" ص57في أخالؽ العمماء برقـ "
 .  8/77سنف ابف ماجو / (62)

  . 308، المجروحيف ص 8/849جامع بياف العمـ وفضمو / (63)

  . 839/ 2،  2/36انظر عمده القاري شرح صحيح البخاري / (64)

 . 2/843،  2/38المصدر السابؽ/ (65)

  . 8/76انظر التاج الجامع لألصوؿ في أحاديث الرسوؿ /منصور عمي ناصؼ / (66)

  . 887آؿ عمراف :  (67)

  . 873 – 2/872تفسير القرآف العظيـ / (68)

 .3/360، وسنف ابي داود / 263 /2مسند أحمد / (69)

  . 859البقرة / (70)

 . 8/67انظر التاج الجامع لألصوؿ / (78)

 8/42، وانظر التراتيب اإلدارية لمشيخ عبد الحي الكتاني / 888-2/880السيرة النبوية ، ابف كثير /(72)

 . 3/858. وانظر البداية والنياية : ابف كثير / 2/58السيرة النبوية ، ابف ىشاـ /(73)

  . 8/28انظر الفصوؿ في سيرة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ : ابف كثير /(74)

  .4/8888، ومسمـ /7/829انظر مسند أحمد /(75)

  . 829انظر فقو السيرة ، الدكتور محمد سعيد رمضاف البوطي / (76)

   . 8/849جامع بياف العمـ وفضمو / (77)

 .605 /2، ومسمـ /2206 /5البخاري / (78)
 

  . 824 – 2/823انظر عمدة القاري / (79)

  . 8/892صحيح البخاري بشرح العسقالني /(80)

 . 8/892المصدر السابؽ /(88)

  . 63ىيـ النعمة /، وانظر: اإلسالـ وقضايا المرأة ، إبرا605 /2، ومسمـ /823 /8رواه البخاري / (82)

 888انظر فمسفة نظاـ األسرة في اإلسالـ ، لمدكتور احمد الكبيسي/ (83)

، انظر تاريخ التعميـ عند المسمميف والمكانة االجتماعية لعممائيـ/الدكتور منير الديف 66اإلسالـ وقضايا المرأة /( 84)
 . 88احمد/
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  . 95المجتمع اإلسالمي في المرأة : ميدي الخياط /(85)

  . 90 – 87القرآف والمجتمع الحديث : عبد الرزاؽ نوفؿ /(86)

  . 84انظر ويسألونؾ عف المرأة : عبد الحافظ الكبيسي /(87)

  . 68المصدر السابؽ /(88)

  . 5 –3انظر المرأة في ظؿ الحضارة الغربية : الدكتور محسف عبد الحميد / (89)

  . 88 – 80المصدر السابؽ /  (90)

  . 82ظؿ الحضارة الغربية / انظر المرأة في (98)

  . 8النساء /  (92)

 . 88الحجرات / (93)

  895آؿ عمراف / (94)

  . 7النساء / (95)

  . 2/8037. والحديث أخرجو مسمـ  / 803 – 802شبيات حوؿ اإلسالـ / (96)

  . 803 – 802شبيات حوؿ اإلسالـ / (97)

  . 252 – 4/258اإلسالمية / انظر المفصؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـ في الشريعة(98)

  . 253 – 4/252انظر المفصؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـ في الشريعة اإلسالمية /(99)

  824/ 3. وانظر زاد المعاد في ىدي خير العباد ، ابف القيـ / 80/375عوف المعبود شرح سنف أبي داود /(800)

  . 4/254انظر المفصؿ في أحكاـ المرأة /(808)

  . 255/ 4صؿ في أحكاـ المرأة /المف (802)

 . 255/ 3المفصؿ في أحكاـ المرأة / (803)

  .  257/ 4المفصؿ في أحكاـ المرأة /(804)

 . 257/ 4المصدر السابؽ /(805)

  .978 /2صحيح مسمـ / (806)

  . 809 /9انظر صحيح مسمـ بشرح النووي /( 807)

  . 258 – 4/257المفصؿ في أحكاـ المرأة /(808)

  . 258 – 4/257كاـ المرأة /المفصؿ في أح (809)


