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 ملخص البحث

یتناول البحث قضیة كبرى تتعلق بقطبي الوجود اإلنساني الرجل والمرأة، بدءا 

ى المصادر النصیّة معتمدا عل)حّواء(وانتھاء بالفرع المرأة ) آدم(باألصل الرجل 

، فاستقرأت النصوص واستخرجت الدالالت صافیة نقیة )القرآن والسنّة(األصیلة 

 .بعیدا عن الملوثات الفكریة التي تصادمھا

اشتمل البحث على تمھید ومبحثین، أما التمھید فقد أظھرت فیھ أھم مقومات 

ء بخلق حواء وما الرجولة كما وردت في القرآن والسنة، ابتداء من خلق آدم وانتھا

 .رافق ذلك من مظاھر تكریم الرجل على المرأة

وأما المبحث األول فقد اشتمل على أھم المیّزات الكبرى التي خص بھا الرجل دون 

المرأة وھي الكمال المطلق، والجھاد، وتعدد الزوجات، والوالیة في النكاح، 

 .والطالق، والقوامة، واالبتداء بالخطاب

أظھرت فیھ مظاھر تفضیل الرجال على النساء في األحكام : والمبحث الثاني

الطھارة والصالة، واإلمامة، والحجاب، والصوم، واالعتكاف، : الشرعیة وأھمھا

 .والحج، والسفر، والنفقة، والمھر، والشھادة والمیراث

 السنّة.القرآن . اإلسالم. خصائصھا . مقوماتھا. الرجولة  :الكلمات المفتاحیة
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Masculinity 
Its ingredients and characteristics 
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Abstract 
The research deals with a major issue related to the two poles 
of human existence, men and women, starting with the original 
man (Adam) and ending with the branch of women (Eve) 
based on the authentic textual sources (Quran and Sunnah). 
The texts were settled and pure semantics were extracted away 
from the intellectual pollutants that collided. 
The research included a preamble and two searches. The 
preamble showed the most important elements of manhood as 
contained in the Quran and Sunnah, from the creation of Adam 
to the creation of Eve and the accompanying manifestations of 
honoring men on women. 
As for the first topic, it included the most important features 
that were singled out by men without women, which are 
absolute perfection, jihad, polygamy, the state in marriage, 
divorce, stewardship, and the beginning of speech. 
The second topic:  showed the manifestations of the preference 
of men over women in the provisions of Sharia and the most 
important: purity and prayer, Imamate, veil, fasting, Worship 
in mosques, pilgrimage, travel, alimony, dowry, witness and 
inheritance. 
Keyword: Masculinity. ingredients .characteristics. Islam, Quran , Sunnah 
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ا ا ا   

ا  
احلمد هللا العلي الكبري املتفضل علينا وهو اخلالق القدير، يهب مل يشاء إناثا ويهب ملن 

يشاء الذكور، ونشهد أنه الواحد األحد احلكيم اخلبري، حنمده تعاىل على إجياده لنا يف 

سله اهللا بالشرع أحسن تصوير، ونصلي ونسلم على سيدنا حممد البشري النذير، الذي أر 

احلنيف والعز املنيف، �انا عن كل قبيح وأمرنا بكل شريف، ورضيه لنا ربنا الذي يعلم ما 

  خلق وهو اللطيف اخلبري.

أما بعد فإن اهللا سبحانه وتعاىل أنزل لنا كتابا عزيزا حمكما إن مشينا على منهاجه ضمنا 

ة وذلك هو اخلسران املبني، فنحن سعادة الدارين، وأن تنكبنا طريقه خسرنا الدنيا واآلخر 

ال ندري عن ماضينا الكثري، وحنن باملستقبل جاهلون، وال ندري عن حاضرنا إال القليل، 

ْنيَا َوُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم وصدق اهللا العظيم إذ يقول:  َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْحلَيَاِة الدُّ

  ]٧[الروم:  َغافُِلونَ 

 ضالهلا كثريا وحاربت هذا الدين بكل ما أوتيت من قوة وعلم وقد ختبطت البشرية يف

ومال، وما زالت تفعل ذلك، ولكنها يف نفس الوقت تكابر مع اعرتاف العقالء واحلكماء 

منهم أ�م خسروا املعركة أمام هذا القرآن، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 

ر تنقل لنا إسالم هؤالء وغريهم من كل خلفه تنزيل من حكيم محيد، وما زالت األخبا

الطبقات يف كل يوم، وال ينكر هذا إال معاند جمنون، ولعل موضوعنا هذا يساهم يف إلقاء 

احلجارة األخرية يف رجم وردم األفكار الدنيئة اليت سامهت يف تشويش احلقائق وتشويهها 

  .على مدى القرون املاضية، وها هي اآلن تنهار أمام كل ذي عينني
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وأهم ما حاولت البشرية أن تفعله هو تشويه صورة املرأة عند املسلمني وتزيني حتررها بني 

صفوفهم، وقد القت إقباال كبريا بني الناس، واجنرفوا يف ذلك التيار حنو اهلاوية، ورأينا إىل 

أي مدى وصلوا باملرأة، لقد جعلوها منذ البداية سلعة رخيصة يف سوق العمل، مث 

الدعاية واإلعالن والسينما حىت أصبحنا ال جند إعالنا إال واملرأة يف شر  أرخصوها يف

صورها وأحواهلا، مث متادى �م احلال حىت جعلوها مقرا ألخطر جرائم البشرية ونشر 

األوبئة القاتلة، من خالل ماليني النساء اللوايت تكشف عنهن املئات من ماليني املواقع 

رية جدا يف عدد النساء الكبري، مما يدل أيضا على اإلباحية، وذلك يوحي بنسبة خط

  العدد اهلائل من الرجال الذين وصلت إليهم العدوى.

وقد تكلم كثريون عن موضوع املرأة يف اإلسالم وكتبت مؤلفات كثرية ال حتصى، ولكنهم 

يف هذا الزحام اهلائل أمهلوا الكالم عن الرجل والرجولة، والذي هو يف األصل حامي محى 

رأة والذائد عن شرفها وكرامتها، ففي اجلاهلية قتل عمرو بن كلثوم التغليب ملكا من امل

  )١(ملوك العرب ألجل كلمت قيلت ألمه 

  

  )٢(وما غزوة بين قينقاع إال ألجل امرأة 

                                                           

) ومســـط الــــآليل ٤٢٨/ ١بغيـــة الطلـــب ىف تــــاريخ حلـــب ( ٥٢/ ١١)  األغـــاين طبعـــة دار الكتــــب ١(
  مفاخر العرب يف اجلاهلية ومطلعها:و�ذا يفتخر بقصيدته اليت تعد من  ٦٣٥

 أال هّيب بصحنك فاصبحينا وال تبقي مخور األندرينا

) ٣٤٤/ ١) عيون األثر البن سيد الناس(٢٧٧/ ٥) الروض األنف (١٧٦/ ١)  مغازي الواقدي (٢(
) وذلك أن امرأة من العرب كانت جالسة عند صائغ يهودي فعمد إىل ٢٨٤/ ٢السرية احللبية (

فعقــده إىل ظهرهــا. فلمــا قامــت انكشــفت ســوأ�ا فضــحكوا منهــا فصــاحت، فوثــب طــرف ثو�ــا 
رجل من املسلمني على الصائغ فقتله، وشدت اليهود على املسلم فقتلوه، وملا غضـب املسـلمون 

وقامت احلرب فحاصرهم » ما على هذا أقررناهم«على بين قينقاع قال هلم صلى اهللا عليه وسلم 
 ، مث انتهى األمر إىل إجالئهم من املدينة إىل أذرعات بالشام.النيب صلى اهللا عليه وسلم
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وقد أقام املعتصم أشرس حرب يف تاريخ املسلمني لتخليص امرأة أسرية من يد الروم، ملا 

اهللا هو الذي كرمها والرجل هو الذي وضعها هذا املوضع بطبعه .ف)١(قالت: وامعتصماه، 

وهي كرمية عنده تعرب عن عزه وشرفه، وهي أمه  )٢(وبأمر ربه، فهي خملوقة من ضلعه، 

                                                           

/ ٣) مســـط النجـــوم العـــوايل يف أنبـــاء األوائـــل والتـــوايل (٣٨/ ٦)  الكامـــل يف التـــاريخ البـــن األثـــري (١(
  ) وهي حرب عمورية اليت خلدها التاريخ وسطرها أبو متام يف قصيدته البديعة:٤٥١

َِ ًءْمُق أَْأ ُْا        ُِا  َ ِِِوا ِا َ ه ا  
 َاْم رَ ََِو ََْ َ      ْ  ُ َا ِْا َُْ   
 ُِ ْنأ ََ حُا ْ       ِِ   ْا َِ ٌَم ِا  ٌْْو مأ 

] ورووا آثارا صحيحة، أ�ا ١} [النساء: َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها)  هكذا قال املفسرون يف قوله تعاىل{٢(
) ٣٥٥/ ١)  تفسري مقاتل (٢٦٥خلقت من ضلعه األيسر وهو نائم. تفسري جماهد (ص: 

روايات كثرية. تفسري  ٨٤٠٣) رقم ٥١٥/ ٧) تفسري الطربي (٨٥تفسري سفيان الثوري (ص: 
روايات كثرية. تفسري  ٤٧١٧) رقم ٨٥٢/ ٣) تفسري ابن أيب حامت، (٥٤٨/ ٢ابن املنذر (

) تفسري ٤٥٢/ ٣تفسري الرازي (٤٤٦/ ١) تفسري املاوردي (٣٤٤/ ١القرآن البن أيب زمنني (
َها السََّالُم، َوُهَو أَوَُّل َمْن َمسَّاَها ) وقالوا: َوَزْوُج آَدَم َعَلْيِه السََّالُم ِهَي َحوَّاُء َعلَ ٣٠١/ ١القرطيب ( يـْ

 ِبَذِلَك ِحَني ُخِلَقْت ِمْن ِضْلِعِه ِمْن َغْريِ أَْن حيُِسَّ آَدُم َعَلْيِه السََّالُم ِبَذِلَك، َوَلْو أَِملَ ِبَذِلَك ملَْ 
اَل: اْمَرأٌَة ِقيَل: َوَما اْمسَُها؟ قَاَل: َحوَّاُء، يـَْعِطْف َرُجٌل َعَلى اْمرَأَتِِه، فـََلمَّا انـْتََبَه ِقيَل َلُه: َمْن َهِذِه؟ قَ 

َها ُخِلَقْت ِقيَل: وَِملَ ُمسَِّيِت اْمرَأًَة؟ قَاَل: ِألَنـََّها ِمَن اْلَمْرِء ُأِخَذْت، ِقيَل: وَِملَ ُمسَِّيْت َحوَّاَء؟ قَاَل: ِألَنـَّ 
لُِتَجرَِّب ِعْلَمُه، َوأَنـَُّهْم قَالُوا لَُه: َأحتُِبـَُّها يَا آَدُم؟ قَاَل:  ِمْن َحيٍّ. ُرِوَي أَنَّ اْلَمَالِئَكَة َسأَلَْتُه َعْن َذِلكَ 

. قَاُلوا: فـََلْو نـََعْم، قَالُوا ِحلَوَّاَء: َأحتُِبِّيَنُه يَا َحوَّاُء؟ قَاَلْت: َال، َوِيف قـَْلِبَها َأْضَعاُف َما ِيف قـَْلِبِه ِمْن ُحبِّهِ 
ِلَزْوِجَها َلَصَدَقْت َحوَّاُء. َوقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد َواْبُن َعبَّاٍس: َلمَّا ُأْسِكَن آَدُم  َصَدَقِت اْمَرأٌَة ِيف ُحبـَِّها

ْسُكَن اْجلَنََّة َمَشى ِفيَها ُمْستَـْوِحًشا، فـََلمَّا نَاَم ُخِلَقْت َحوَّاُء ِمْن ِضَلِعِه اْلُقْصَرى ِمْن ِشقِِّه اْألَْيَسِر لِيَ 
َها َويَْأَنَس �َِ  ا، فـََلمَّا انـَْتَبَه َرآَها فـََقاَل: َمْن أَْنِت؟ قَاَلِت: اْمَرأٌَة ُخِلْقُت ِمْن ِضَلِعَك لَِتْسُكَن ِإَيلَّ، ِإلَيـْ

 َوُهَو َمْعَىن قـَْولِِه تـََعاَىل:" ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس واِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنها َزْوَجها لَِيْسُكَن إِلَْيها"
]. ويؤيدهم ما أخرجه اجلماعة من قوله صلى اهللا عليه وسلم "استوصوا ١٨٩[األعراف: » ٣«

بالنساِء خريًا فإنَّ املرأَة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع أعوَج وإنَّ أعوَج شىٍء ىف الضلِع أعاله فإْن ذهبَت 
رقم  ٣/١٢١٢تقيَمه كسرتَه وإْن تركَته مل يزْل أعوَج فاستوصوا بالنساِء خريًا" أخرجه البخارى (

) والنسائى ىف ١١٨٨رقم  ٣/٤٩٣) والرتمذى (١٤٦٨رقم  ٢/١٠٩١) ومسلم (٣١٥٣
 =٢/٤٩٢) واحلميدى (١٩٢٧٠رقم  ٤/١٩٧) وابن أىب شيبة (٩١٤٠رقم  ٥/٣٦١الكربى (
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وأخته وزوجته وبنته، ومع هذا نسي املؤلفون عن املرأة مكانة الرجل الذي كرمها عن 

  ونشري إىل ما أمهلوه.طيب خاطر، وهنا يف هذا البحث سوف نذكر ما نسوه 

وتأيت أمهية البحث أنه يغوص يف أعماق املفاهيم القرآنية، اليت جتاهلها  أهمية البحث:

الناس يف هذا الزمان، وانسلخوا من التفكري اإلسالمي ولبسوا مفاهيم معوجة ال وجه هلا 

وال ظهر وال معامل وال تستند إىل منطق مؤصل، وال تعرف من الفكر شيئا سوى 

وضاء واملغالطة، بينما املفاهيم القرآنية تعتمد على أصول التفسري وأصول الدين الض

وأصول النحو وأصول الفقه وأصول املنطق والفلسفة والبدهيات، وهذه األمور ال يفهمها 

أصحاب الفكر املنحرف، بل ال يعرفون معشارها مهما ادعوا ذلك أو ادعى هلم 

أكثر تشهد على جهلهم باللغة مهما قضوا فيها من اآلخرون، وهذه كتابا�م من قرن أو 

  األعمار، ولكن اإلعالم خدمهم ورّوج هلم ضالال�م يف كل امليادين.

والسبب الثاين: أن هذه األمور تقوم عليها األسرة، والكل يعلم أنه إذا صلحت األسرة 

  صلح العامل وإذا فسدت فسد العامل كله.

َوُقْل َجاَء اْحلَقُّ يف ونبني تلك الضالالت: {من هنا آن لنا أن نكشف عن هذا الز 

] ولن يعدم احلق نصريا يعرب عن ٨١} [اإلسراء: َوَزَهَق اْلبَاطُِل إِنَّ اْلبَاطَِل َكاَن َزُهوًقا

ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم " ال تزال طائفة من أمىت ظاهرين على احلق ال يضرهم 

  )١(من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك"

                                                                                                                                              

) وابن حبان ٢٢٢١رقم  ٢/١٩٨) والدارمى (٢١٣٧٧رقم  ٥/١٥٠) وأمحد (١١٦٨رقم = 
 ) ، ٤١٧٨رقم  ٩/٤٨٥(

) واللفظ له، ١٩٢٠، رقم  ٣/١٥٢٣) ومسلم (٦٨٨١، رقم  ٦/٢٦٦٧)  أخرجه البخارى (١(
، رقم  ١/٥) وابن ماجه (٢٢٢٩، رقم  ٤/٥٠٤) والرتمذى (٢٤٨٤رقم  ٣/٤وأبو داود (

،  ٢/٢٨٠) والدارمي (١٩٣٠٩، رقم  ٤/٣٦٩) ،وأمحد (٣٨، رقم  ٩) والطيالسى (ص ١٠
 ) ،٢٤٣٣رقم 



      
  

 

 
 
  

  ١٦١

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

لست من املتعصبني للرجل ضد املرأة وال العكس،بل حنن خلقنا حلمايتها  سبب التأليف:
وحفظها، ولكن حنن أمام حقائق قرآنية حياول األعداء أن يطمسوها، وضالالت ارتفع 

صو�ا حىت كادت أن تطغى على صوت احلق، ومازال املرجفون يزيفون كل شيء، زيفوا 

يفوا اهلواء والشراب والطعام والثياب، وأفسدوا الرب والبحر، مث الفكر مث زيفوا احلقائق بل ز 
أفسدوا املرأة والرجل واألسرة وأفسدوا الروابط بني الناس، مل يرتكوا شيئا إال وأفسدوه، ولذا 

وجدت لزاما علي أن أكتب عن الرجولة اليت زُيفت من كل جوانبها، وأن أجعل صويت 

الضوضاء املصطنعة اليت هي من َجَلبة إبليس، ولن  عاليا يصيح بالباطل ويعلو على هذه
} [يوسف:  ِنَُّه َال َييْأَُس ِمْن َرْوِح اهللاَِّ إِالَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِرونَ إنستسلم ولن نيأس ف {

] ولعل هذا البحث  يكون صخرة تتحطم عليها هجمات الباطل، مع اعرتافنا بعمل ٨٧

  ين، فاألمة مليئة برجاهلا.املسلمني اآلخرين، فال ننكر جهود اآلخر 

هناك إشكاليات يصطدم �ا الباحث، وهي مفاهيم خاطئة عن  إشكاليات البحث:

طبيعة الرجل اليت ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه، ومغالطات حتاول قلب احلقائق، فقد زيفوا 

َكُر َكاْألُْنثَىأوصاف الرجل حىت جعلوه كاملرأة عنادا لقوله تعاىل { } [آل َوَليَْس الذَّ

  ] ٣٦عمران: 

  ونسوا أن اهللا أسجد آلدم مالئكته دون حواء باتفاق الكتب السماوية.

َجاِل َعَليِْهنَّ َدَرَجةٌ وعاندوا قوله تعاىل {   ]٢٢٨} [البقرة: َولِلرِّ

َكِر ِمثُْل َحظِّ اْألُْنثَيَْنيِ وظلوا جيادلون بالباطل حىت غريوا عدالة اهللا تعاىل يف قوله { } لِلذَّ

  ]١١اء: [النس

ومازالوا خيبطون على رأس الرجل يف الغرب حىت استسلم ورفع يده عن القوامة، فاختلت 

املوازين وتغريت املعادالت اليت حتافظ على طهر العالقة بني الزوجني وحتقق األمان لألبناء 

  وتكفل هلم تربية متوازنة من الناحية النفسية والعاطفية والعقلية 



      
  

 

 
 
  

  ١٦٢

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

يف الظاهر، ألن الرجل الغريب تأقلم على هذا، ويف نفس الوقت  هذه هي إشكاليات كبرية

هو ميارس الرذيلة مع أية امرأة دون خوف من اعرتاض زوجته، ولكن يف موازين األديان 

أو حىت يف موازين العقالء يعترب هذا احندارا إىل أدىن دركات احليوانية بل يرفضها كثري من 

  احليوانات.

  

  ت اخلمس كلها يف فقرات هذا البحث إن شاء اهللا تعاىل.وسوف حنل هذه اإلشكاليا

لكن األخطر من ذلك كله أن كثريا من املفكرين الذين يلبسون ثوب اإلسالم وينطقون 

َكُر َكاْألُْنثَى بلسانه يغالطون يف مساواة الرجل باملرأة ويأولون قوله تعاىل { } َوَليَْس الذَّ

قط ويهربون من تفسري هذه املغايرة، وهذا ديدن ] باملغايرة يف اخللقة ف٣٦[آل عمران: 

َكِر ِمثُْل َحظِّ املشككني، وليس من شأن احملققني، وكذلك يأولون قوله تعاىل{ لِلذَّ

] بأنه ال ميثل إال حالة واحدة يف املواريث جلهلهم �ذا العلم، ١١} [النساء: اْألُْنثَيَْنيِ 

َجاِل َعَليْ ويغالطون يف قوله تعاىل{ ] بأن ذلك كان يف ٢٢٨} [البقرة: ِهنَّ َدَرَجةٌ َولِلرِّ

 عصور سابقة وحاالت عصرية وقد تغري العصر وتعلمت املرأة وعليه فقد تغري احلكم.

  وهذه التأويالت ال بد من بيان إبطاهلا وبيان فسادها إن شاء اهللا تعاىل.

  

كان املفسرون مل أجد كتابا �ذا العنوان حسبما اطلعت عليه، وإن   :الدراسات السابقة

يتعرضون له باختصار شديد، ويف مواضع متفرقة، وكل من كتبوا عن املرأة أيضا اختصروا 

احلديث عن الرجولة نظرا لكون هذه األمور من املسلمات يف عهدهم، ومثلهم شراح 

  احلديث أيضا.



      
  

 

 
 
  

  ١٦٣

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

ة وكذلك املعاصرون اختصروا كالمهم عن الرجل النشغاهلم بالدفاع عن املفاهيم اإلسالمي

للمرأة، وأما األعداء فتعمدوا عدم احلديث عن الرجل والرجولة وكأ�م ليسوا من هذا 

  )١(الفصيل من اخللق،

هذا البحث جيمع بني املنهج االستقرائي والتحليلي، فقد استقرأنا فيه  منهجية البحث:

كل اآليات اليت تتكلم عن الرجل ومتيزه بني املخلوقات، وحللنا ذلك من خال البيان 

النبوي وكالم املفسرين والشراح، وتتجلى منهجية البحث يف أنه يلتزم باملرجعية اللغوية اليت 

نزل �ا القرآن، فهي اليت حتدد املفاهيم العامة واخلاصة، واملفسرون الكبار هم الذين 

يبينون هذه املرجعية اليت نقلوها عن أئمة اللغة، وكذلك املرجعية النبوية اليت نيط �ا بيان 

َل املنهج القرآين الذي يعرب عنه قوله تعاىل { َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لِتُبَنيِّ َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ

ُرونَ  َوَما َأْنَزْلنَا َعَليَْك اْلكِتَاَب إِالَّ ] وقوله تعاىل {٤٤} [النحل:  إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهْم َيتََفكَّ

َ َهلُُم الَِّذي اْختََلفُ  ] فبيان ٦٤} [النحل:  وا فِيِه َوُهًدى َوَرْمحًَة لَِقْوٍم ُيْؤِمنُونَ لِتُبَنيِّ

النيب صلى اهللا عليه وسلم لآلية يعترب نصا ال جيوز خالفه وال اخلروج عنه، وال جمال 

وكذلك مفهوم األئمة ا�تهدين ال جيوز اخلروج عما اتفقوا  )٢(لالجتهاد يف وجود النص،

رية براقة ال تعرف ما تؤل إليه األمور، وال تتشبث عليه واللجوء إىل مفاهيم عص

                                                           

ني الرجل واملرأة كتاب: املساواة بـني الرجـل )  وأفضل ما لفت نظري مما كتب ضد املساواة ب١(

واملرأة يف اإلسالم. د عيل مجعة. وكتاب: قضايا املساواة بني املـرأة والرجـل دراسـة نقديـة: 

 أمل بنت عثامن السنيدي باحثة سعودية،

وكتاب النوع االجتامعي اجلندر رسالة ماجسـتري. د: سـيام عـدنان أبـو رمـوز مـن القـدس 

٢٠٠٥ 

 هـ)١٣٨٤ة بني الفقه والقانون للشيخ: مصطفى السباعي (املتوىف: وكتاب: املرأ

 م دار الوراق للنرش والتوزيع، بريوت  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: السابعة، 

 )٣٧١/ ٥)  الواضح يف أصول الفقه البن عقيل (٢(



      
  

 

 
 
  

  ١٦٤

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

بالنظريات احلديثة اليت ختالف جمتمعنا اإلسالمي وختالف الدائرة العامة للشريعة 

  ) ١(اإلسالمية. 

يهدف هذا البحث إىل املسامهة املخلصة يف بيان أحكام الشريعة اليت  أهداف البحث:

  إىل حياض الكتاب والسنة مبفهومهما املتأصل.تقطع اجلدل بني املسلمني، وترّد احلائرين 

وأنه ال جيوز اخلروج عن الدائرة العامة للشرع احلنيف، واجلري وراء استنتاجات كاذبة 

  يروجها اجلهلة وأعداء الدين.

كما يهدف هذا البحث أيضا لبيان أخطاء املخالفني للشريعة، وأن مآالت األحكام إذا 

رجوع عن تلك األحكام اليت تسببت يف فساد كبري ثبت خطؤها فيجب على العقالء ال

يف صفوف املسلمني، وهذا حيتاج إىل توعية الناس بدينهم، وكل واحد منا على ثغرة من 

ثغور اإلسالم، يدافع عنها مبا يتفق مع ختصصه، فلعلنا نقدم كلمة حق صادقة عالية 

  يسمعها كل مسلم.

ة الفكرية لتتوقف عن تضليل البشر، ويهدف البحث إلطالق صرخة مدوية يف وجه العومل

فلو تركت العوملة الفكرية اليت يستعملها الغرب يف التأثري على النساء دون املكافحة 

السرية اليت يقومون �ا لزاد الفساد وعم يف أحناء العامل، وقضت على كل ما هو خري 

  للبشر.

حيب أن يطلع  وهذا البحث يضيف مرجعا متخصصا للمكتبة اإلسالمية، ولكل باحث

  على إنتاج اآلخرين ويستفيد منهم، فاهللا أسأل أن يكون كذلك.

  يتكون البحث من متهيد ومبحثني  خطة البحث:

   وفيه بيان معىن الرجولة لغة واصطالحا وخلقة التمهيد:

  بيان معىن الرجولة لغة واصطالحا  أوال:

                                                           

 )٢٤/ ٢)  مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور(١(



      
  

 

 
 
  

  ١٦٥

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

  بيان خلقة الرجل واختالفه عن املرأة  ثانيا:

تفضيل الرجولة املطلقة وخصائصها ومقوما�ا يف القرآن الكرمي والسنة  :المبحث األول

والكماالت األخالقية وختصيه - واجلهاد  -احلج  - القوامة  -النبوية. (أسجد له املالئكة 

  باخلطاب) 

متيز الرجولة يف األحكام الشرعية (املرياث والطهارة واحلجاب والصالة  المبحث الثاني:

  نفقة والشهادة) والصوم واحلج وال



      
  

 

 
 
  

  ١٦٦

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

  التمهيد
  وفيه بيان معىن الرجولة لغة واصطالحا وخلقة 

   : بيان معىن الرجولة لغة واصطالحاأوال

   بيان خلقة الرجل واختالفه عن املرأة ثانيا:

  بيان معىن الرجولة لغة واصطالحا  أوال:

وختطى سن ومعىن الرجل لغة تعين القوة، ولذا ال يقال له رجل إال إذا اكتملت قوته، 

  الطفولة والغلمة واملراهقة والشباب،

ُ الرِّْجَلة َوالرُُّجوَلِة  ويقال: هذا أرجل الرُجلني َأي أشدمها، وهو رجل بّني الرجولة وراِجٌل بنيِّ

ٌل) َو َوالرُُّجولِيَِّة. والرُّْجَلُة بِالضَّمِّ َمْصَدُر الرَُّجِل والرَّاِجِل َواْألَْرَجِل. وتصِغري الرَُّجِل (ُرَجيْ 

ٌل) وجيمع على رجال وجيمع مجع اجلمع فيقال: رجاالت، والرجل عنوان القوة،  (ُرَوجيِْ

يقال: َطرِيٌق َرِجيٌل ِإذا َكاَن َغِليظًا َوْعرًا ِيف اجلََبل. والرُّْجلة: القوة على اْلمشي، يـَُقال: 

وحده، وال دابَّة َله يركبها. ورجٌل َرِجَل الرَُّجُل يَرَجُل َرَجًال وُرجَلًة، ِإذا كاَن ميشي ِيف السفر 

ُرْجلّي، للَّذي يغزو على رِجَليه، منسوب ِإَىل الرُّجلة، ومسيت رجل اإلنسان بالرْجل أل�ا 

  )١(قوته و�ا يقوى على املسري. والرَّجيُل القوي على اْلَمْشي الصبور َعَلْيِه،

  قال الشاعر:

  )٢( رُجَلٍة َشْثُن البراِثِن َجْحَنبُ َحتَّى ُأِشبَّ َلَها وطاَل إيابـَُها     ُذو 

                                                           

) ٢٧٢/ ١١) لسـان العـرب (٣٣٦/ ٤املخصـص () ٣٧٨/ ٧)  املحكم واملحيط األعظم (١(

 )     ١١٩) خمتار الصحاح (ص: ٢٣/ ١١هتذيب اللغة (

َر أو أتيح كام يف رواية. َطال إياُهبا: َأي طـاَل َعَلْيَهـا ٢( َة اهلَُذيلُّ  أوأشب : ُقدِّ )  قاله ساِعَدُة بُن ُجَؤيَّ

: َوُذو  َة لُه. َشْثٌن: غلـيٌظ. املعـاين الكبـري ُرُجوُعها. ُذو ُرْجَلٍة: َأي قِويُّ عىل املْيشِ ُرْجَلٍة: َال دابَّ

) رشح أشـعار اهلــذليني ص ٢٣٠) الفـرق للسجسـتاين (ص: ٦٢٢/ ٢يف أبيـات املعـاين (

 ؛١١١٠



      
  

 

 
 
  

  ١٦٧

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

وال يكون َرُجال إال َفوق اْلُغَالم، َوَذِلَك ِإذا اْحتَـَلَم وشب. َوقيل: ُهَو رجٌل ساعَة تلده أمه 

  وهذا القيل مردود ألنه يلغي املسميات اللغوية. )١(ِإَىل َما بعد َذِلك. 

  

دم ، فال يقال للخنثى رجال وال هو الذكر البالغ القوي من بين آ: ومعنى الرجل اصالحا

لغري البالغ بل يقال طفال وفىت وغالم، وال يقال للضعيف الكسري رجال يف االصطالح 

واألنثى ليست مثل الرجل وال جيوز أن تتشبه بشكله وال  )٢(بل يقال إنسان ضعيف 

�ذا  بزيه، وال هو يتشبه �ا، فإن فعلت قيل عنها مسرتجلة ورجلة ومرتجلة، وهي ملعونة

الفعل، كما جاء يف احلديث: " لعن اهللا املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهني من 

وقد أبيح هلن الكحل واحلناء كي يظهر مظهرها األنثوي، ففي  )٣(الرجال بالنساء 

  )٤(احلديث " يا نساء األنصار اختضنب"

  

ِيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقَبَض يََدُه، فـََقاَلْت: يَا وَعْن َعاِئَشَة، َأنَّ اْمرَأًَة، َمدَّْت َيَدَها ِإَىل النَّ 

ِإينِّ َال أَْدرِي َيُد اْمرَأٍَة أَْم َيُد «َرُسوَل اللَِّه، َمَدْدُت يَِدي إِلَْيَك ِبِكَتاٍب، فـََلْم تَْأُخْذُه؟ فـََقاَل: 

   )٥(» رَأًَة َلَغيـَّْرِت َأَظَفاَرِك بِاْحلِنَّاءِ َلْو ُكْنِت امْ «قـُْلُت: َبْل َيُد اْمرَأٍَة قَاَل: » َرُجٍل؟

                                                           

 ) ٣٧٧/ ٧)  املحكم واملحيط األعظم (١(

 )  ٣٣٢/ ١)  املعجم الوسيط (٢(

) ، والرتمـذي ٤٠٩٧رقـم  ، ٤/٦٠، وأبو داود (٥٨٨٥) رقم ١٥٩/ ٧)  أخرجه البخاري (٣(

) رقـم ٤٠٠/ ٤) والطياليسـ (١٩٠٤رقم  ١/٦١٤) وابن ماجه (٢٧٤٨، رقم  ٥/١٠٥(

) ويف لفـظ ١١٥٠٢، رقـم  ١١/٢٠٤) والطرباين (٣٠٦٠، رقم  ١/٣٣٠، وأمحد ( ٢٨٠١

 ) .٤٠٩٩، رقم  ٤/٦٠أخرجه أبو داود ( "لعن اهللا الرجلة من النساء  "

 ٦١٧٨) رقم ٣١٨/ ١٢خار ()  أخرجه البزار = البحر الز٤(

والنسـائي  ٤١٦٦) رقـم ٢٤٢/ ٦) ، وأبـو داود (٢٦٣٠١، رقـم  ٦/٢٦٢)  أخرجه أمحـد (٥(

   ٣٧٦٥) رقم ١٢٠/ ٤)  والطرباين يف األوسط (٥٠٨٩، رقم  ٨/١٤٢(



      
  

 

 
 
  

  ١٦٨

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

َهاوقد أمجع املفسرون على أن قوله تعاىل: { } [النور:  َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ

   )١( ] يراد بظهور الزينة: الكحل واخلضاب واخلامت٣١

هللا عليه وسلم أم سلمة وحىت يف طريقة احلجاب واخلمار فقد رأى رسول اهللا صلى ا

أي حىت ال تشبه ) ٢( ختتمر وتلف بقية اخلمار على رأسها فقال هلا " لَّية ال لّيتني "

  العمامة.

إذن فالرجل جيب أن يبقى رجال واألنثى جيب أن تبقى أنثى، بنص القرآن ال حرية يف 

  ذلك وال اختيار.

  

بة الرأي، فإذا كانت كذلك فال جيوز للمرأة أن تتشبه بالرجل يف أي شيء إال يف صال

  )٣(قالوا عنها: رجلة الرأي، كما قيل ذلك عن عائشة رضي اهللا عنها. 

وكذلك جيب أن يبقى الرجل صاحب الغلبة والسيطرة، ومن هنا تعوذ النيب صلى اهللا عليه 

  )٤(وسلم من غلبة وقهر الرجال 

  
                                                           

تفسري ابـن أيب  ٢٠٢٦) رقم ٤٣٥/ ٢) تفسري عبد الرزاق (٤٤٠/ ١)  تفسري حييى بن سالم (١(

   ١٤٤٠١قم ) ر٢٥٧٤/ ٨حاتم، (

وأمحـد  ٥٠٥٠) رقـم ١٣٣/ ٣) وعبـد الـرزاق (١٦١٢رقم  ٢٢٤)  أخرجه الطيالسى (ص ٢(

) ٧٤١٧رقم  ٤/٢١٦) واحلاكم (٤١١٥رقم  ٤/٦٤) وأبو داود (٢٦٥٦٥رقم  ٦/٢٩٤(

 ٦٩٧١) رقم ٤٠٦/ ١٢) وأبو يعىل (٧٠٥رقم  ٢٣/٣١٢وصححه، والطرباين (

) النهايـة يف غريـب ٤١٦/ ٢بـراهيم احلـريب () غريـب احلـديث إل٥٥/ ١)  املذكر واملؤنث (٣(

 ) ٧٤١/ ١) املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث للمديني (٢٠٣/ ٢احلديث (

) ، ١٣٣٢٨، رقم  ٣/٢٢٠) ، وأمحد (٢٩١٤١، رقم  ٦/١٩)  أخرجه ابن أبى شيبة (٤(

) ، وأبو داود ٢٧٠٦، رقم  ٤/٢٠٧٩) ، ومسلم (٢٧٣٦، رقم  ٣/١٠٥٩والبخاري (

) وقال : غريب . ٣٤٨٤، رقم  ٥/٥٢٠) ، والرتمذي (١٥٥٥و ١٥٤١، رقم  ٢/٩٠(

)، والبيهقي ٣٧٠٠، رقم ٦/٣٦٩) وأبو يعىل (٥٥٠٣، رقم ٨/٢٧٤والنسائي (

 ) ١٢٥٣٥، رقم ٦/٣٠٤(



      
  

 

 
 
  

  ١٦٩

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

  بيان خلقة الرجل واختالفه عن املرأة. ثانيا:

اىل علينا قصة اخللق، يف آيات كثرية واضحة، وفسرها لنا النيب صلى اهللا لقد قص اهللا تع

عليه وسلم، تفسريا هو نص يف املوضوع، وهذا يسد باب كل قيل وتأويل يف املوضوع، 

سواء كان من أهل اإلسالم أو غريهم، ممن تأثر بالغرب أو مل يتأثر، فالقضية مفصول 

من هؤالء املفكرين على خمالفة هذه النصوص فيها، لكن منذ قرن أو أكثر جترأ كثري 

القرآنية املفسرة من قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكن كل ما خيالف الكتاب والسنة 

  يضرب به عرض احلائط كائنا من كان.

َعُل فِيَها َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَالئَِكِة إِينِّ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخلِيَفًة َقاُلوا أََجتْ وقال أيضا: {

ُس َلَك َقاَل إِينِّ َأْعَلُم َما  َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َمْن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الدِّ
 َال َتْعَلُموَن *َوَعلََّم آَدَم اْألَْسَامَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَىل املََْالئَِكِة َفَقاَل َأْنبِئُوِين بَِأْسَامءِ 

ُؤَالِء إِْن ُكنْتُْم َصاِدقَِني * َقاُلوا ُسبَْحاَنَك َال ِعْلَم َلنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك َأْنَت هَ 

ْ َأُقْل   َلُكْم اْلَعلِيُم اْحلَكِيُم * َقاَل َيا آَدُم َأْنبِئُْهْم بَِأْسَامئِِهْم َفَلامَّ َأْنبََأُهْم بَِأْسَامئِِهْم َقاَل َأَمل
َامَواِت َواْألَْرِض َوَأْعَلُم َما ُتبُْدوَن َوَما ُكنْتُْم َتْكتُُموَن * َوإِْذ إِينِّ َأعْ  َلُم َغيَْب السَّ

ُقْلنَا لِْلَمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا إِالَّ إِْبلِيَس َأَبى َواْستَْكَربَ َوَكاَن ِمَن 

  ]٣٤ -  ٣٠} [البقرة:  اْلَكافِِرينَ 

ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن طٍِني * ُثمَّ َجَعْلنَاُه ُنْطَفًة ِيف َقَراٍر َمكٍِني َوَلَقْد َخَلقْ وقال { نَا اْإلِ

* ُثمَّ َخَلْقنَا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقنَا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقنَا املُْْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا 

 -  ١٢} [املؤمنون: آَخَر َفتَبَاَرَك اهللاَُّ َأْحَسُن اْخلَالِِقنيَ  اْلِعَظاَم َحلًْام ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا

١٤[  

ْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلنَا لِْلَمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم وقال أيضا: { َوَلَقْد َخَلْقنَاُكْم ُثمَّ َصوَّ

اِجِديَن * َقاَل َما َمنََعَك أَ  ْ َيُكْن ِمَن السَّ الَّ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرتَُك َفَسَجُدوا إِالَّ إِْبلِيَس َمل

  ]١٢ - ١١} [األعرافَقاَل َأَنا َخْريٌ ِمنُْه َخَلْقتَنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقتَُه ِمْن طِنيٍ 



      
  

 

 
 
  

  ١٧٠

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

َا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها مث قال: { َيا َأهيُّ

ِرَجاًال َكثًِريا َونَِساًء َواتَُّقوا اهللاََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم إِنَّ  َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَام 

  ]١} [النساء: اهللاََّ َكاَن َعَليُْكْم َرِقيبًا

ِمْن  فهذه آيات تتحدث عن بداية خلق البشر وكيفيته، خلق اهللا آدم من طني مث {

ْيتُُه َوَنَفْخُت ] مث قال للمالئكة {٢٦ } [احلجر:َصْلَصاٍل ِمْن َمحَإٍ َمْسنُونٍ  َفإَِذا َسوَّ

  ] فأسجد له املالئكة، وأىب إبليس.٢٩} [احلجر: فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدينَ 

فهذه آيات تبني فضل آدم عليه السالم على املخلوقات وبالتايل فضل الرجل على املرأة، 

األفضلية بال جدال، مث خلقت منه حواء من وهي مل ختلق بعد، فثبتت له األسبقية و 

ضلعه القصري األسفل األيسر، والواضح جدا أن خلقها منه كان قبل دخول اجلنة ألن 

} اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنَّةَ اخلطاب موجه هلما معا عند دخول اجلنة قال تعاىل {

هذا اخللق والتفضيل  ] والنيب صلى اهللا عليه وسلم بني١٩] و[األعراف: ٣٥[البقرة: 

فقال" إن املرأة خلقت من ضلع فإن ذهبت تقومها كسر�ا وإن تدعها ففيها أود 

  )١(وبلغة"

  

ويف لفظ "استوصوا بالنساِء خريًا فإنَّ املرأَة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع أعوَج وإنَّ أعوَج شىٍء ىف 

  )٢(َج فاستوصوا بالنساِء خريًا"الضلِع أعاله فإْن ذهبَت تقيَمه كسرتَه وإْن تركَته مل يزْل أعو 

                                                           

) والرتمـذي ١٤٦٨رقـم  ٢/١٠٩١) ومسـلم (٣١٥٣رقـم  ٣/١٢١٢)  أخرجه البخاري (١(

) واحلميـــدي ٩١٤٠، رقـــم  ٥/٣٦١ى () والنســـائي يف الكـــرب١١٨٨رقـــم  ٣/٤٩٣(

ــــم  ٢/٤٩٢( ــــيبة (١١٦٨رق ــــى ش ــــن أب ــــم ٤/١٩٧) واب ــــد ١٩٢٧٠رق ) وأمح

، رقـم  ٩/٤٨٥) وابـن حبـان (٢٢٢١رقـم  ٢/١٩٨) والدارمي (٢١٣٧٧رقم٥/١٥٠(

 )  ٧٣٣٣رقم  ٤/١٩٢) ، واحلاكم (٨٤٨٩، رقم  ٨/٢٣١) والطرباين ىف األوسط (٤١٧٨

 )  املراجع السابقة٢(



      
  

 

 
 
  

  ١٧١

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

فالرجل هو الذي سجدت له املالئكة، واملرأة هي اليت خلقت من ضلع أعوج، وهي 

الناقصة الضعيفة اليت قال عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " ناقصة عقل ودين " بل 

   )١(هن اللوايت يذهنب أحالم العاقلني 

لو سجد للمرأة كل علماء املاسونية، وحىت لو هذا نص الكتاب والسنة ال يتغريان حىت 

َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم تواطأ على ذلك الثقالن، كيف وقد قال اهللا تعاىل {

فَِإْن َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فـََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما 

  ] ٢٨٢} [البقرة: ذَكَِّر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرىفـَتُ 

َولَْيَس فهي حقيقة واقعة ومعادلة وضعها رب العزة الذي يعلم ما خلق حيث يقول {

  ]٣٦} [آل عمران:  الذََّكُر َكاْألُنـَْثى

فالرجل قوي اخللقة معتدل البنيان ال يعرتيه حيض وال نفاس وال كفران للعشري، وإن تزوج 

يغرت أحد مبا هو احلال يف هذا العصر من ظلمة الرجال أو خمنثتهم، فاهللا اخلالق  أربعا، وال

خلق الرجل رجال وخلق املرأة امرأة، واهللا خلق النملة وخلق اجلمل، فليلزم كل واحد غرزه 

  وحّده، فالنملة تبقى منلة حىت ولو ركبت ظهر اجلمل.

شقائق الرجال"  نقول: احلديث وإن قيل إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" النساء 

خاص يف حدوث احلمل وأ�ما خلقا من دم وحلم، وكل من يتكلم يف مفهوم هذا 

احلديث حماوال إخراجه عن وجه داللته ومناسبته فقد خانته ذاكرته أو أحاطت به جهالته 

                                                           

يا معرش النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار تكثرن اللعن وتكفـرن "ديث )  ولفظ احل١(

العشري ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحـداكن قلنـا ومـا 

نقصان عقلنا وديننا قال أليس شهادة املرأة مثل نصـف شـهادة الرجـل فـذلك مـن نقصـان 

،  ٢/٦٦أخرجـه أمحـد ( "فذلك من نقصـان دينهـا عقلها أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم

) وأبـو داود ٨٠، رقـم  ١/٨٧) ، ومسـلم (٢٩٨، رقم  ١/١١٦) والبخاري (٥٣٤٣رقم 

،  ١٣/٥٤) :ابـن حبـان (٤٠٠٣، رقـم  ٢/١٣٢٦) و ابن ماجه (٤٦٧٩، رقم  ٤/٢١٩(

 ) .٥٧٤٤رقم 



      
  

 

 
 
  

  ١٧٢

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

باملناسبة اليت قيل فيها احلديث  ونص احلديث: أن النيب سئل عن احتالم املرأة  هل 

َها اْلُغْسُل ِإَذا َوَجَدِت اْلَماَء "، فـََقاَلْت أُمُّ َسَلَمَة: يَا َرُسوَل اِهللا عل يها غسل فقال " َعَليـْ

ُق َوَهْل لِْلَمْرأَِة َماٌء، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " فََأىنَّ ُيْشِبُهَها َوَلُدَها ُهنَّ َشَقائِ 

الرَِّجاِل" 
  )٢(ا قاله شراح السنة وهذا م) ١(

وال نريد أن نطيل بكالم أهل الطب وتقريرا�م حول اختالف اخللقة بني الرجل واملرأة من 

مفرقهما حىت أمخاص أقدامهما ونسيج الدم (اهلرمونات) وشكل الصدر واحلوض، 

ويعرتيهن احليض والنفاس وما إىل ذلك. وما أظنين حباجة إىل هذه الكتب وقد تقدم نص 

  ب والسنة، والبحث ال حيتمل غري ذلك.الكتا

ولكن الذي جيب فهمه من كل هذا البحث أنه ليس ضد املرأة، وليخلع كل قاريء من 

رأسه مفهوم أن املرأة مظلومة يف اإلسالم وأن علماء املسلمني ضد حترر املرأة! كال واهللا 

انات األخرى اليت بل اإلسالم هو الذي حررها من العبودية يف اجلاهلية وعند أتباع الدي

حرفها أتباعها، وكل الذي يرمي إليه البحث احلديث عن الرجولة ومتيزها بأمور ضمن 

حدود الكتاب والسنة والطبيعة، دون غش وتزوير وجماملة، يف عصر نسي الناس احلقائق 

  وعاشوا يف األوهام، وفهموا معىن التحرر خطأ.

ر هو العري والتحلل من كل القيم والسؤال موجه لكل عاقل وعاقلة: هل معىن التحر 

اإلنسانية؟ هل التحرر أن تنطلق املرأة يف كل مكان دون ضابط من دين أو خلق؟ فإذا 

قيل نعم فهذا خروج عن الديانات وطبيعة البشر، ولسنا معنيني باحلديث معهم وإن قيل 

                                                           

ــدارمي (١( ــه ال ــم  ١/٢١٥)  أخرج ــد (٧٦٤، رق ــم ٨٥/ ٤٥) وأمح ــو داود و ٢٧١١٨) رق أب

 ٢٣٥) وصـححه ، وابـن خزيمـة ١١٣، رقـم  ١/١٨٩) والرتمذي (٢٣٦، رقم  ١/٦١(

    ٨٩٩) رقم ٩٨/ ٣وأبو عوانة (

/ ١) تنوير احلوالـك رشح موطـأ مالـك (١٣٠/ ١٦)  عمدة القاري رشح صحيح البخاري (٢(

) مرقاة املفاتيح ٣٣٤/ ١) رشح القسطالين = إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري (٥٦

 )٢٧٥/ ١) عون املعبود وحاشية ابن القيم (٤٢٨/ ٢رشح مشكاة املصابيح (



      
  

 

 
 
  

  ١٧٣

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

ن ال داعي ألن ال، ال بد من االلتزام بالدين والقيم، نقول هذا ما ينادي به اإلسالم، ولك

  نتعب أنفسنا بوضع الضوابط فقد أراحنا الدين من هذه املهمة وبينها لنا خري بيان.

وهذه هي املعادلة بيننا وبني أعداء اإلسالم، حنن نرضى بتشريع اهللا وندافع عنه، وغرينا 

يريد أن يتخبط بأنظمة توافق هواه وكل فرتة يكتشف فساد ذلك النظام الذي وضعه ، 

ون هو يضع أنظمة ويعدهلا ومل يصل إىل القانون الذي يرحيه وحيميه من الفساد، ومنذ قر 

ومازال يتخبط ويتأذى من هذا الوضع الذي هو فيه،وحنن نقول: ال راحة للبشر إال 

  مبنهاج اخلالق، وهذا هو املنطق الذي جيب أن يتفق عليه العقالء.



      
  

 

 
 
  

  ١٧٤

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

  

  املبحث األول
  القرآن والسنة. تفضيل الرجولة املطلقة وخصائصها يف

  (القوامة احلج واجلهاد والكماالت األخالقية تارخيا وخطابا)

إن اهللا سبحانه وتعاىل بدأ الرجل باخللق وأسجد له املالئكة أمجعني وهذا أمر اهللا وإرادته، 

ومل يقتصر األمر على ذلك بل بني أنه ليس الذكر كاألنثى وأن هذه املغايرة ليست لتعدد 

ية املطلقة اليت أرادها اهللا تعاىل ألن تكون للرجل، وكل الذين خالفوا يف اخللق بل لألفضل

هذا مل يقرأوا اآلية كاملة من قوله تعاىل {َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرَِّجاِل 

تعاىل {َوَهلُنَّ ِمْثُل ] فهم يؤمنون بقوله ٢٢٨َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم} [البقرة: 

الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف} ويتعامون عن قوله تعاىل{ َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة} حىت الذين 

يتسّمون باملفكرين اإلسالميني املنساقني وراء هوجة املساواة ال يكملون اآلية اليت هي 

ذي عليهن يف احلقوق والواجبات جتاه القول الفصل، فاهللا تعاىل جعل الذي هلن مثل ال

الرجل واملرأة مث قيدها باملعروف، واملعروف يتناول أمرين: املعروف مبعىن اإلحسان والرفق 

واملعاملة الطيبة اليت فرضها اهللا يف كتابه، واملعروف مبعىن العرف االجتماعي الذي أقره 

للرجال عليهن درجة مهما  اإلسالم وجاءت به تعليمات الشريعة، مث يقرر بعد ذلك أن 

  )١(كانت هناك حقوق وواجبات. 

  وهذه األفضلية املطلقة تتمثل يف أمور سبعة:

  أوال: الكمال المطلق في الرجال

فاهللا تعاىل خص الكمال بالرجال ومل جيعله إال يف أربع نساء، كما قال صلى اهللا عليه 

ة امرأة فرعون ومرمي بنت وسلم " "كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال آسي

                                                           

 )٢٩٢/ ١) تفسري املاوردي (٥٣١/ ٤)  تفسري الطربي (١(



      
  

 

 
 
  

  ١٧٥

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

ويف لفظ ) ١(عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام "

"حسبك من نساء العاملني مرمي بنت عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد 

  يعين مل يكمل غريهن يف كل األمم السابقة والالحقة، )٢(وآسية امرأة فرعون"

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اختصاص الرجل بالكماالت حيث ولننظر إىل تعبري  

ومن هنا جاء احلديث القاطع  )٣(يقول: " إن األمانة نزلت ىف جذر قلوب الرجال" 

للجدل قوله صلى اهللا عليه وسلم " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن 

   ) ٤(تسجد لزوجها من حقه عليها" 

                                                           

) ، ١٩٥٤١، رقـم  ٤/٣٩٤) ، وأمحـد (٣٢٢٧٦، رقـم  ٦/٣٨٩)  أخرجه ابـن أبـى شـيبة (١(

ذي ) ، والرتمـ٢٤٣١، رقـم  ٤/١٨٨٦) ، ومسـلم (٣٢٣٠، رقم  ٣/١٢٥٢والبخاري (

)، والنسـائي ىف ٥٠٤، رقـم ٦٨) . وأخرجه أيًضا: الطيالسى (ص ٣٨٨٧، رقم  ٥/٧٠٦(

 ).٨٣٥٣، رقم ٥/٩٣الكربى (

) ، ١٢٤١٤، رقــم  ٣/١٣٥) وأمحــد (٣٢٢٩١، رقــم  ٦/٣٩١)  أخرجــه ابــن أبــى شــيبة (٢(

)، ٣٠٣٩، رقـم ٥/٣٨٠) وقال : صحيح . وأبو يعـىل (٣٨٧٨، رقم  ٥/٧٠٣والرتمذي (

ــان ( ــن حب ــم ١٥/٤٦٤واب ــاكم (٧٠٠٣، رق ــم ٣/١٧١)، واحل ــرباين ٤٧٤٥، رق )، والط

ــم ٢٢/٤٠٢( ــياء (١٠٠٣، رق ــم ٧/٢٢)، والض ــرزاق ٢٤٠٣، رق ــد ال ــوه عب ). وبنح

، ٦/٣٩٠)، وابـن أبـى شـيبة (١١٠٩، رقـم ١/١٣٢)، وأمحد (١٤٠٠٦، رقم ٧/٤٩٢(

) ٢٤٣٠، رقم  ٤/١٨٨٦) ، ومسلم (٣٢٤٩، رقم ٣/١٢٦٥)، والبخاري (٣٢٢٨٩رقم 

 ) ٨٣٥٤، رقم  ٥/٩٣) والنسائي يف الكربى (٣٨٧٧، رقم  ٥/٧٠٢والرتمذي (، 

) ، والبخـاري ٢٣٣٠٣، رقـم  ٥/٣٨٣) ، وأمحـد (٤٢٤، رقم  ٥٧)  أخرجه الطيالسى (ص ٣(

، رقـم  ٤/٤٧٤) ، والرتمذي (١٤٣، رقم  ١/١٢٦) ، ومسلم (٦١٣٢، رقم  ٥/٢٣٨٢(

)، وأبــو عوانــة ٤٠٥٣قــم ، ر٢/١٣٤٦) وقــال : حســن صــحيح . وابــن ماجــه (٢١٧٩

 ).٦٧٦٢، رقم ١٥/١٦٤)، وابن حبان (١٤١رقم ، ١/٥٥(

/ ٣) ، وقـال : حسـن غريـب . وابـن أيب شـيبة (١١٥٩، رقـم  ٣/٤٦٥)  أخرجه الرتمذي (٤(

)، ١٤٦٤، رقـم ١/٤٠٦) والدارمي (١٩٤٢٢، رقم ٤/٣٨١وأمحد (١٧١٣٤) رقم ٥٥٨

 )  ٧٣٢٧، رقم ٤/١٩٠واحلاكم (



      
  

 

 
 
  

  ١٧٦

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

الرجولة هلا أفضلية من حيث اخللقة فإن الذكر جناسته خفيفة واألنثى وحىت نعلم أن 

جناستها مغلظة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "إمنا يغسل بول اجلارية وينضح 

  )١( بول الغالم "

وأخريا ال شك أن الذكر حمبوب لدى الناس واألنثى يف الدرجة الثانية وهي حقيقة قررها 

َر القرآن الكرمي فق ال اهللا تعاىل {أَِم اختَََّذ ِممَّا َخيُْلُق بـََناٍت َوَأْصَفاُكْم بِاْلَبِنَني * َوِإَذا ُبشِّ

َو ِيف َأَحُدُهْم ِمبَا َضَرَب لِلرَّْمحَِن َمَثًال َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَود�ا َوُهَو َكِظيٌم *أََوَمْن يـَُنشَّأُ ِيف اْحلِْلَيِة َوهُ 

ُر ُمِبنيٍ  ]  فأثبت أن الولد حمبوب لدى الناس، وأن ١٨ -  ١٦} [الزخرف: اخلَِْصاِم َغيـْ

األنثى عاجزة يف احلرب ويف اخلصام ومقابلة الرجال، وأ�ا لينة نشأت يف الذهب والزينة 
  وكما قال الشاعر:) ٢(

  )٣(كتب القتل والقتال علينا     وعلى الغانيات جر الذيول 

. وال خوف من هذا فهو لصاحل املرأة، ألن فهذه خلقة اهللا وليس هوى من أهواء الرجال 

  قوته تعين القوة احلامية هلا.

وما روي أن ، بالرجال ومل جيب على النساء وهو من الكماالت املختصةثانيا: الجهاد 

خولة بنت األزور قاتلت قتال الرجال فهي حادثة فردية، ومل تستأذن يف ذلك القائد العام 

ا، وما نراه من تطوع البنات يف اجليش يف البالد للجيش، ولو استأذنته مل يأذن هل

اإلسالمية فكله هراء ومفاسد يعرفها اجلميع، فهي تعمل يف اإلدارة ال يف القتال، ومن 

                                                           

) ، وأبـو داود ٢٦٩١٧، رقم  ٦/٣٣٩) وأمحد (١٤٨٧، رقم  ١/٣٨٠اق () أخرجه عبد الرز١(

، رقـم  ١/١٧٤) ،، وابـن ماجـه (٣٠٤، رقم  ١/١٥٨) والنسائي (٣٧٥، رقم  ١/١٠٢(

ــم  ٣/٤٢) والطــرباين (٥٢٢ ــو يعــىل (٢٦٢٧رق ــم  ١٢/٣٥٢) وأب ــزار ٦٩٢١، رق ) والب

 )  ٥٨٨، رقم  ١/٢٧١) واحلاكم (٧١٧، رقم  ٢/٢٩٤(

 )  ٤٠٧/ ٤) معاين القرآن وإعرابه للزجاج (٥٧٩/ ٢١لطربي () تفسري ا٢(

) ٣٦٤/ ٣،  وذكـره الطـربي يف تفسـريه  (٤٢١) الشعر لعمر بـن أيب ربيعـة كـام يف ديوانـه: ٣(

 ، ١٥٤: ٢، والكامل ٢٣٦: ٢،  والبيان والتبيني ١٥٨: ٧وتارخيه 



      
  

 

 
 
  

  ١٧٧

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

املضحك أن نصدق شيئا من هذا، حىت يف الغرب الذين اخرتعوا ذلك ال تقاتل أبدا وإمنا 

ذلك فهو مراهق ال يصدقه  يف اجليش والشرطة وألمور معروفة عندهم، ومن يدعي غري

طفل، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " لَْيَس َعَلى النَِّساِء َغْزٌو َوَال ُمجَُعٌة َوَال َتْشِييُع 

  )١( ِجَنازٍَة "

يا رسول اهللا أنا وافدة النساء إليك إن الرجال فضلوا  ويف حديث خطيبة النساء قالت:

ريض وشهود اجلنائز واحلج والعمرة واجلهاد والرباط؟ علينا باجلَُْمع واجلماعات وعيادة امل

فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم " انصرىف أيتها املرأة وأعلمى َمْن وراءك من النساء أن 

حسن تـَبَـعُِّل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله َوقَِليٌل 

  )٢(" .ِمْنُكنَّ َمْن يـَْفَعُلهُ 

حيح أن هلا األجر وأن عملها يف خدمة بيتها يعدل احلج واجلهاد، لكن ليست وهو ص

هي من أصحاب اجلهاد وال اخلروج عارية كاسية، وأن الرجال فضلوا بذلك باعرتافها 

  )٣(واعرتاف النساء يف املاضي واحلاضر. وعلى مر العصور 

قدة النكاح وال تتزوج إال مادام بالغا، واملرأة ال متلك ع ثالثا: والرجل يتزوج بال ولي،

ولو  )٤( بويل ولو كانت بالغة، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : " ال نكاح إال بويل "

                                                           

   ١١٩٦) رقم ٢٩٧/ ٢)  أخرجه الطرباين املعجم الصغري (١(

) رقـم ١٧٧/ ١١)والبيهقي يف شـعب اإليـامن (٣٧٧/ ١١رجه البزار = البحر الزخار ()  أخ٢(

٨٣٦٩   

َهاِد َعَىل َممُْلـوٍك، َأْو ُأْنَثـى، ١١٧/ ١٣)  قال يف معرفة السنن واآلثار (٣( ) َملْ ُيْفَرِض اْخلُُروَج إَِىل اْجلِ

 ) ٣٧٤/ ١٠َوَال ُحرٍّ َملْ َيْبُلْغ. وينظر رشح السنة للبغوي (

) ٣٦١١٩، رقـم  ٧/٢٨٤) وابن أبى شـيبة (٥٢٣رقم  ٧١)  احلديث أخرجه الطيالسى (ص ٤(

، وأبـو داود ٥١٢٧) رقـم ١٥/ ٧) وبوب لـه البخـاري (١٩٥٣٦، رقم  ٤/٣٩٤وأمحد (

،  ١/٦٠٥) ، وابـن ماجـه (١١٠١، رقـم  ٣/٤٠٧) ، والرتمذي (٢٠٨٥، رقم  ٢/٢٢٩(

 = ) ٤٠٧٧، رقم  ٩/٣٨٩) ، وابن حبان (١٨٨١رقم 



      
  

 

 
 
  

  ١٧٨

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

فعلت فنكاحها باطل ولو امتنع فالقاضي أو السلطان هو احلكم ال هي، لقول النيب 

ل صلى اهللا عليه وسلم "أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باط

فنكاحها باطل فإن دخل �ا فلها املهر مبا استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان وىل 

  )١(من ال وىل له " 

واملرأة ال تعدد يف كل الديانات، وتاباه العادات والتقاليد  رابعا: والرجل يعدد الزوجات،

إلنفاق، قال والشرائع، وقد أباح اهللا التعدد للرجل مادام قادرا على العدل والتحصني وا

اهللا تعاىل {فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثَالَث َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا 

] وهذا النص خيرس ٣فـََواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت أَْميَانُُكْم َذِلَك أَْدَىن َأالَّ تـَُعوُلوا } [النساء: 

تفقه ما تقول، وقد أمجع الفقهاء على ذلك ومعهم األمة احملمدية   مجيع األلسنة اليت ال

  )٢(كلها

ال بيد املرأة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " الطََّالُق  بيد الرجل الطالق خامسا:

ُة لِلنَِّساِء " لِلرَِّجاِل َواْلِعدَّ
)٣(  

                                                                                                                                              

) ٣٩/ ٩) احلاوي للـاموردي (٣٧٠/ ٤وينظر املذاهب األربعة البيان والتحصيل البن رشد (= 

) واحلنفية غري متفقني عىل زواجهـا مـن غـري ويل. بـدائع الصـنائع ٦/ ٧املغني البن قدامة (

 ) ٢٣٩/ ٢للكاساين (

و داود ) وأبـ٢٤٤١٧رقـم  ٦/٦٦) وأمحد (١٥٩١٩، رقم  ٣/٤٥٤)  أخرجه ابن أبى شيبة (١(

ــم  ٢/٢٢٩( ــذي (٢٠٨٣، رق ــم  ٣/٤٠٧) والرتم ــه ١١٠٢، رق ــن ماج ــنه، واب ) وحس

 )  ٢٧٠٦رقم  ٢/١٨٢) ، وصححه احلاكم (١٨٧٩رقم   ١/٦٠٥(

/ ١٦) املجمـوع رشح املهـذب (٤٤٩/ ٣) مواهب اجلليـل (١٦٠/ ٥)  املبسوط للرسخيس (٢(

 )٦١/ ٧) املبدع رشح املقنع (١٢٩

ومالـك روايـة أيب مصـعب  ١٥١٧٩) رقـم ٦٠٨/ ٧الكـربى ( )  أخرجه للبيهقـي يف السـنن٣(

وابـن أيب شـيبة  ١٢٩٤٥) رقـم ٢٣٤/ ٧وعبد الـرزاق ( ١٦٧٧) رقم ٦٤٤/ ١الزهري (

 ورفعه البيهقي ووقفه الباقون. ١٨٢٥٤) رقم ١٠٢/ ٤(



      
  

 

 
 
  

  ١٧٩

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

] ١[الطالق:  ُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَِّ�ِنَّ}وهكذا قال اهللا تعلى {يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقتُ 

  وكرر نسبة الطالق إىل الرجال مثاين مرات أخرى،

وهي وإن جاز هلا أن تطلب الطالق أو أن ترفع قضية خلع، وهو موجود يف الديانات 

ه األخرى لكنه دليل على أنه بيد الرجل، وأنه صاحب املبادرة، لكن من رمحة ربنا وعدالت

  املطلقة أن جعل هلا حق التظلم وأن القاضي جيب أن ينصفها.

  

واهللا تعاىل مل جيعل القوامة للرجل ألنه هو الذي ينفق فقط بل ألن له  سادسا القوامة.

درجة عليها وألنه هو الفاضل وهو املؤدِّب، ولنقرأ اآلية إىل آخرها: يقول تعاىل {الرَِّجاُل 

ِمبَا َفضََّل اللَُّه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِمبَا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمَواهلِِْم فَالصَّاِحلَاُت قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء 

ِيت َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِيف  قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِمبَا َحِفَظ اللَُّه َوالالَّ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِلي�ا َكِبريًا } اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَإِ  ْن َأَطْعَنُكْم َفَال تـَبـْ

  ]٣٤[النساء: 

  

 )١(فالرجل له حق تأديب املرأة وإن كان ال ينفق عليها مثال، كأن تعفيه من املهر والنفقة،

للمرأة أن تؤدب لكنها برغم إعفائها له، له أن يؤد�ا بالوعظ واهلجران والضرب، وليس 

زوجها يف أي حال من األحوال، والقياس القصاص، لكن فضل الرجولة يأىب ذلك فقد 

َعَلْيِه روي أنه : َلَطَم َرُجٌل اْمرَأَتَُه فَأََتِت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه 

فَأُْنزَِل َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَوْحُي، َونـََزَل َعَلْيِه  َوَسلََّم ِلَزْوِجَها "اْلِقَصاَص"

] ِإَىل آِخِر اْآليَِة، فـََقرََأَها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى ٣٤{الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء} [النساء: 

                                                           

 ) ١٦٨/ ٥) تفسري القرطبي (٧١/ ١٠) تفسري الرازي ا (٦١١/ ١)  تفسري البغوي (١(



      
  

 

 
 
  

  ١٨٠

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

َرْدنَا أَْمرًا َوأَرَاَد اللَُّه أَْمرًا َغيـْرَُه، َوَما أَرَاَد اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيِهْم، َوقَاَل: " أَ 

ٌر"  َخيـْ
)١(   

  فهذه هي القوامة اليت أرادها اهللا عز وجل، وهو الذي فسرها وبني مالبسا�ا.

لقد ورد اخلطاب يف القرآن الكرمي دائما مبخاطبة  سابعا: تغليب الرجل في الخطاب،

وذلك ألفضليته وألنه هو الذي يسمع غالبا مث يبلغ املرأة ويعلمها وهو املسؤل الرجل، 

] ٦عن ذلك، قال تعاىل: {يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا } [التحرمي: 

فإن مل يعلمها دخل النار معها، وكذلك قال صلى اهللا عليه وسلم " كلكم راع وكلكم 

ئول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع يف أهله وهو مسئول مس

عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال 

سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع ىف مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم 

  )٢(راع وكلكم مسئول عن رعيته " 

ُهْم َمْن  ولننظر أيضا إىل قوله تعاىل {ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمنـْ

ُلوا تـَْبِديًال} [األحزاب:  ُهْم َمْن يـَْنَتِظُر َوَما َبدَّ ] وشبه ذلك قوله تعاىل ٢٣َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ

ْن أَوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأْن تـَُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا {َلَمْسِجٌد أُسَِّس َعَلى التـَّْقَوى مِ 

  ] وأشباه ذلك كثري مبثوث معروف يف القرآن الكرمي١٠٨َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرِيَن} [التوبة: 

                                                           

/ ٢) تفسـري ابـن املنـذر (٩٤٠/ ٣حمققا ( -) تفسري ابن أيب حاتم ٢٧٤د (ص: )  تفسري جماه١(

 ٧٤٤) رقم٣٥٩/ ٢) اعتالل القلوب للخرائطي (٦٨٥

ُه َلْو َقَذَفَها الَعنََها، َوَلْو َقَذْفُتُه ُجلَِدْت.  ٥٢٤٨وروى ابن أيب حاتم  ٧٤٤ : َأال َتَرى َأنَّ ْعبِيِّ  َعِن الشَّ

) ، ومسلم ٢٢٧٨، رقم  ٢/٨٤٨) ، والبخاري (٤٤٩٥م ، رق ٢/٥) أخرجه أمحد (٢(

،  ٤/٢٠٨) ، والرتمذي (٢٩٢٨، رقم  ٣/١٣٠) ، وأبو داود (١٨٢٩، رقم  ٣/١٤٥٩(

 )١٧٠٥رقم 

 



      
  

 

 
 
  

  ١٨١

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

  املبحث الثاين
  متيز الرجولة يف األحكام الشرعية

  

ة واإلمامة والصوم واالعتكاف واحلج والنفقة والشهادة (الطهارة واحلجاب والصال

  واملرياث) وفيما يستوي فيه مع املرأة

فضلها بأحكام شرعية تتميز  ،إن اهللا سبحانه وتعاىل كما فضل الرجولة من حيث هي

  عن املرأة تبعا لتلك األفضلية، وتتجلى هذه األفضلية يف اثين عشر أمرا:

رتي طهارته حيض وال محل وال نفاس، ومتام الطهارة هو  ، فالرجل ال يعأوال: الطهارة

كمال له، ودليل على رجوليته وجاهزيته للقوة ومغالبة احلياة، وهو دليل ضعف يف املرأة 

وال ينكر  )١(الذي عرب عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم بأ�ا "ترتك الصالة شطر عمرها " 

احلمل، والذين يطبلون ملساوا�ا بالرجل عاقل أن املرأة ضعيفة يف حال احليض والنفاس و 

  ال يبصرون وال يفقهون.

والرجل مغاير للمرأة يف احلجاب وحتديد العورة، قال النيب صلى اهللا ثانيا: الحجاب،  

وقال عن عورة املرأة " املرأة عورة وإ�ا إذا  )٢( عليه وسلم "َعْورَُة الرَُّجِل ِمْن ُسرَّتِِه ِإَىل رُْكَبِتِه"

وكذلك  )٣(استشرفها الشيطان وإ�ا أقرب ما يكون إىل اهللا وهى يف قعر بيتها " خرجت 

) ٤(بني النيب صلى اهللا عليه وسلم صال�ا فقال " ال يـَْقَبُل اُهللا َصَالَة َحاِئٍض ِإالَّ ِخبَِماٍر " 

                                                           

 املتقدم يف التمهيد . "ناقصات عقل ودين  ")  أي حديث ١(

   ٦٤١٨واحلاكم  ٧٧٦١والطرباين يف األوسط  ٢٦٤/ ١) أخرجه احلارث (بغية الباحث) ٢(

وقـال:  ١١٧٣) رقـم ٤٦٧/ ٢) والرتمـذي (٧٦١٦، رقم  ٢/١٥٧)  أخرجه ابن أبى شيبة (٣(

والبـزار = البحـر  ٢٨٩٠) رقـم ١٨٩/ ٣َحَسٌن َصِحيٌح َغِريـٌب، والطـرباين يف األوسـط (

   ٥٥٩٨) ٤١٢/ ١٢وابن حبان ( ١٦٨٥وابن خزيمة  ٢٠٦٢) رقم ٤٢٨/ ٥الزخار (

) ١٢٨٤، رقم  ٣/٦٨٧) وإسحاق بن راهويه (٦٢١٣رقم ،  ٢/٣٩)  أخرجه ابن أبى شيبة (٤(

) ٣٧٧، رقم  ٢/٢١٥،والرتمذى ( ٦٤١) و أبو داود ٢٥٢٠٨، رقم  ٦/١٥٠وأمحد (

 ) ١٧١١، رقم  ٤/٦١٢) ، وابن حبان (٦٥٥، رقم  ١/٢١٥وحسنه. وابن ماجه (



      
  

 

 
 
  

  ١٨٢

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

َها ِإالَّ وأوضح ذلك فقال " يَا َأْمسَاُء، ِإنَّ اْلَمْرأََة ِإَذا بـََلَغْت اْلَمِحيَض، ملَْ  َيْصُلْح َأْن يـَُرى ِمنـْ

  ) ١(َهَذا َوَهَذا "  َوَأَشاَر ِإَىل َوْجِهِه وََكفَّْيِه "

وقال تعاىل عن كيفية خروجها {َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ 

نَّ َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ } َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْهَ 
ا َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِ�ِ

  ]٣١[النور: 

كل هذا ليس للرجل، بل له حرية اخلروج وله حق اإلشراف على هيئة خروجها، كما يف 

األحاديث املتقدمة، وليس هلا اخلروج بزينتها بل بالضوابط اليت نصت عليها اآليات 

  الكرمية.

إن اإلسالم مل يبح للمرأة أن ختالط الرجال يف الصالة وال أن تصلي  لثا: الصالة.ثا

سلم الرجال مث الصبيان مث أمامهم وال مساوية هلم، بل صف النيب صلى اهللا عليه و 

بل عند احلنفية تفسد صالة الرجل  )٣(وقال" أخِّروهن من حيث أخرهن اهللا " )٢(النساء

  ) ٤(مشرتكة.  مبجرد حماذاة امرأة يف صالة

أن يعبد اهللا فيه بعيدا عن نعم ال لشيء إال ألن العيون ستبادر إليها يف مكان جيب 

  .الفنت

وباألحرى أ�ا ال جيوز أن تكون إمامة للرجال قال رسول اهللا صلى اهللا  رابعا: اإلمامة.

مجاع فلو صلوا خلفها بطلت صال�ا وصال�م بإ  )٥(عليه وسلم "ال تؤّمن امرأٌة رجال "

                                                           

   ٢٤٦٤٦وبنحومها أمحد  ٣٠٣٤والبيهقي  ٤١٠٤) رقم ٦٢/ ٤)  أخرجه أبو داود (١(

/ ١) حاشـية قليـويب وعمـرية (١٤٩/ ١) بداية املجتهد (١٦٧)  منحة السلوك للعيني (ص: ٢(

 ) ١٤٩/ ٢)  املغني البن قدامة (٢٧٤

) ، ١٧٠٠، رقــم  ٣/٩٩) ، وابــن خزيمــة (٥١١٥، رقــم  ٣/١٤٩)  أخرجــه عبــد الــرزاق (٣(

 .) : رجاله رجال الصحيح ٢/٣٥) ، قال اهليثمى (٩٤٨٤، رقم  ٩/٢٩٥والطربانى (

 )  ٢٣٩/ ١)  بدائع الصنائع (٤(

 ) ٤٣٠/ ١)  وبنحوه ابن أيب شيبة (٣٤٣/ ١)  ابن ماجه (٥(



      
  

 

 
 
  

  ١٨٣

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

وإذا مل جيز هلا أن تؤم رجال واحدا ولو كان ابنها أفيجوز أن تكون ملكة  )١(فقهاء األمة 

أو وزيرة أو مسؤلة عن جمتمع؟ وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " لن يفلح قوم 

ومن طّبل ألعداء الدين يف هذه املسألة فلينظر ما فعلته النساء  )٢( ولوا أمرهم امرأة "

  يت تقلدن احلكم على مر التاريخ.، ولو كان حيتمل هذا املختصر لفعلنا.اللوا

أما الرجل فال ميتنع من صوم فريضة أو نافلة، أما الفرض فال مينعه  خامسا: الصوم.

) فلو ٣حيض وال نفاس، واملرأة لضعفها مل مينعها من الصوم فقط بل حرم عليها ذلك (

  )٤( صامت مل يقبل منها، وعليها إمث.

أما يف النفل فال تصوم إال بإذن زوجها إذا كان حاضرا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  )٥( وسلم " ال تصوم املرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إال بإذنه "

. فإذا اعتكف الرجل وأصابته اجلنابة يغتسل ويعود، ولكن املرأة إذا سادسا: االعتكاف

  )٦( أصا�ا احليض فإ�ا خترج من املسجد

                                                           

/ ١) األم للشـافعي (٢٢/ ٢)  رشح خمترص خليل للخريش (٣٤٣/ ٢)  البناية رشح اهلداية (١(

 )  ٧٢/ ٢) املبدع (١٩١

رتمـذي ) ، وال٦٦٨٦، رقـم  ٦/٢٦٠٠)  والبخـاري (٢٠٥٣٦رقـم  ٥/٥١) أخرجه أمحد (٢(

، رقــم ٨/٢٢٧) ، وقــال : حســن صــحيح . وأخرجــه النســائي (٢٢٦٢، رقــم  ٤/٥٢٧(

٥٣٨٨. ( 

 "ناقصات عقل ودين ")  كام تقدم يف حديث ٣(

) املغنـي ٣٢٢/ ١) هنايـة املطلـب للجـويني (١٨٤) املعونة (ص: ٤٠/ ١)  بدائع الصنائع (٤(

 )  ٢٢٣/ ١البن قدامة (

) ، والـدارمي ٩٧٣٢، رقـم  ٢/٤٤٤وأمحـد ( ٩٧١٢رقم ) ٣٤١/ ٢)  أخرجه ابن أيب شيبة (٥(

ــم  ٢/٢١( ــاري (١٧٢١، رق ــم ٣٠/ ٧) والبخ ــلم ( ٥١٩٢) رق ــم  ٢/٧١١ومس ، رق

   ٧٨٢) رقم ١٤٣/ ٢والرتمذي ( ٢٤٥٨) رقم ٣٣٠/ ٢)وأبو داود (١٠٢٦

/ ٢وينظـر رشح خمترصـ خليـل للخـريش ( ٨٠٩٧) رقم ٣٦٨/ ٤)  روى ذلك عبد الرزاق (٦(

 )  ٥٠٠/ ٦رشح املهذب () املجموع ٢٦٩



      
  

 

 
 
  

  ١٨٤

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

فالرجل حيج وقتما شاء ويسافر مىت شاء، واملرأة ال حتج إال بإذن زوجها،  سابعا: الحج.

  )١( فإن أذن هلا ال حتج إال ومعها ذو حمرم

. وكذلك ال جيوز أن تسافر إال بإذنه أو مع ذي حمرم لقول رسول اهللا صلى ثامنا: السفر

خر أن تسافر مسرية يوم وليلة إال مع اهللا عليه وسلم " ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآل

ويف لفظ " ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر سفرا يكون  )٢( ذى حمرم "

  )٣(ثالثة أيام فصاعدا إال ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو حمرم منها " 

ها فالسفر إىل اآلن مكمن ولرمبا تظن املرأة أن هذا تقييد حلرية حركتها، ولكنه ملصلحت

لقطاع الطرق والنصابني، وهي ضعيفة ال تستطيع الدفاع عن نفسها، وقد تتعطل وسيلة 

املواصالت اليت تركبها أو يتحول مسار الطائرة وتتعطل وسائل االتصال فال تعرف كيف 

  تتصرف، فكم وكم وقعن يف شَرك النصابني.

على الرجل وكذلك املهر، وذلك لضعفها عن لقد جعل اهللا نفقة املرأة تاسعا: النفقة. 

اإلنفاق على نفسها، حىت لو كانت غنية ومتلك، فهي ضعيفة وال خترج للعمل إال بإذنه، 

قال اهللا تعاىل {َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوَال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيـُِّقوا َعَلْيِهنَّ 

َمحٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوِإْن ُكنَّ أُوَالِت 

َنُكْم ِمبَْعُروٍف َوِإْن تـََعاَسْرُمتْ َفَستـُْرِضُع َلُه ُأْخَرى * لِيـُْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َومَ  ُروا بـَيـْ
ْن َوْأمتَِ

                                                           

/ ١االختيار لتعليل املختار تـ عبد اللطيف ( ١٥١٧٢) رقم ٣٨٦/ ٣)  مصنف ابن أيب شيبة (١(

 )  ١٧٦/ ١) رشح العمدة البن تيمية (٣١٦/ ٢) املسائل الفقهية أليب يعىل الفراء (١٥١

ي ) ، والبخـار١٠٤٠٦، رقـم  ٢/٤٩٣) ، وأمحـد (١٧٦٦، رقـم  ٢/٩٧٩)  أخرجه مالـك (٢(

، رقـم  ٢/١٤٠) ، وأبو داود (١٣٣٩، رقم  ٢/٩٧٧) ، ومسلم (١٠٣٨، رقم  ١/٣٦٩(

 ) ١١٧٠، رقم  ٣/٤٧٣) والرتمذي (١٧٢٣

) ، ومســلم ٢٦٧٨، رقــم  ٢/٣٧٤) ، والــدارمي (١١٥٣٣، رقــم  ٣/٥٤)  أخرجــه أمحــد (٣(

،  ٣/٤٧٢) ، والرتمـذي (١٧٢٦، رقـم  ٢/١٤٠) ، وأبـو داود (١٣٤٠، رقم  ٢/٩٧٧(

) ٢٧١٩، رقـم  ٦/٤٣٣) ، وابن حبان (٢٨٩٨، رقم  ٢/٩٦٨) ، وابن ماجه (١١٦٩رقم 

. 



      
  

 

 
 
  

  ١٨٥

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

ْزقُُه فـَْليـُْنِفْق ِممَّا آتَاُه اللَُّه َال يَُكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ َما آتَاَها َسَيْجَعُل اللَُّه بـَْعَد ُقِدَر َعَلْيِه رِ 

  ]٨ - ٦ُعْسٍر ُيْسرًا } [الطالق: 

وهكذا تتجلى عدالة التشريع، فال بد أن ينفق عليها الرجل أبا كان أو أخا أو عما أو 

  حد عصبا�ا.ابنا وحىت لو كان حفيدا أو أ

فقد فرض اهللا املهر على الرجال، ولكن مساه اهللا أجرا يف كل املناسبات  عاشرا: المهر.

اليت ذكرها فيه فقال تعاىل {َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم ِكَتاَب اللَِّه 

َر ُمَساِفِحَني َفَما  َعَلْيُكْم َوأُِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأنْ  تـَْبتَـُغوا بَِأْمَواِلُكْم ُحمِْصِنَني َغيـْ

ِد اْسَتْمتَـْعُتْم بِِه ِمنـُْهنَّ َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضًة َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تـَرَاَضْيُتْم بِِه ِمْن بـَعْ 

  ]٢٤اْلَفرِيَضِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما} [النساء: 

َر  وقال أيضا: {فَاْنِكُحوُهنَّ بِِإْذِن أَْهِلِهنَّ َوآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ُحمَْصَناٍت َغيـْ

  ]٢٥ُمَساِفَحاٍت َوَال ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن} [النساء: 

ْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ وقال أيضا: {َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم ِإَذا آتَـ  

َر ُمَساِفِحَني َوَال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن} [املائدة:  {َوَال ُجَناَح  ] وقال أيضا:٥ُحمِْصِنَني َغيـْ

  ]١٠َعَلْيُكْم َأْن تـَْنِكُحوُهنَّ ِإَذا آتـَْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ } [املمتحنة: 

تعاىل {يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ إِنَّا َأْحَلْلَنا َلَك  حىت النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يدفع املهر قال

ِيت آتـَْيَت أُُجوَرُهنَّ} [األحزاب:    ]٥٠أَْزَواَجَك الالَّ

وملا مساه ) ١(وإمنا مساه اهللا أجرا أل�ا تعمل عنده وهي حمبوسة خلدمته ومنفعته باملعروف.

ال اهللا تعاىل { َوآتُوا النَِّساَء باسم آخر مل خيرج عن معىن أفضلية الرجل وعلوه على املرأة ق

 ]٤َصُدقَاِ�ِنَّ ِحنَْلًة فَِإْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا مريئا} [النساء: 

  )٢( والنحلة العطية يف معىن معانيها
                                                           

 ) ٤٠/ ١٠)  تفسري الرازي (١(

 )٥٧١/ ٣) الدر املصون للسمني احللبي (٤٩٢/ ٩) تفسري الرازي (٢(



      
  

 

 
 
  

  ١٨٦

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

فلم فيجب هلا أن تأخذ املهر، أل�ا هي املطلوبة، وهو الدال أيضا على عز�ا وشرفها، 

حيدده اهللا حبد قال تعاىل: {َوِإْن أََرْدُمتُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتـَْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا 

) وََكْيَف تَْأُخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى ٢٠َفَال تَْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا أَتَْأُخُذونَُه بـُْهَتانًا َوِإْمثًا ُمِبيًنا (

] فأي تشريف ٢١، ٢٠ بـَْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا} [النساء: بـَْعُضُكْم ِإَىل 

  وتكرمي، بينما يف كثري من ا�تمعات يكون تزويج املرأة عبئا على أهلها.

الرجل شهادته مقبولة، ألنه هو العاقل العامل الذي يتذكر ما  حادي عشر: الشهادة.

دة رجلني، وقد يقبل شهادة الرجل وحده مع مسع وما رأى، وقد جيب يف القضايا شها

  )١(ميينه، كما يف احلديث َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى ِبَشاِهٍد َوميٍَِني 

وشهادة املرأة يف القرآن والفقه اإلسالمي ال تقبل لوحدها بل ال بد من شهادة امرأتني  

ِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن ملَْ َيُكونَا َرُجَلْنيِ فـََرُجٌل َواْمرَأَتَاِن كما قال تعاىل {َواْسَتْشِهُدوا شَ 

َر ِإْحَداُمهَا اْألُْخَرى} [البقرة:  ] ٢٨٢ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُمهَا فـَُتذَكِّ

  )٢( اء.فأثبت هلا ضعف الذاكرة، والضالل هنا النسيان وهو من طباع النس

واهللا بعدله عامل مبا يصلح عباده جعل يف املرياث للذكر مثل حظ  ثاني عشر: الميراث.

األنثيني، مثل الشهادة، ولكن يف املرياث دليل على قوة الرجل، فهو يأخذ ضعف أخته 

ألنه هو الذي سينفق عليها وحيميها من طمع الرجال، وال عربة بفساد الزمان وإمنا العربة 

ما زال الرجل هو الرجل، ينفق على أمه وأخته وزوجته وابنته، بل إن هذا باق للغالب، ف

إىل آخر الزمان ينفق الرجل على من يلي من النساء ولو كن مخسني امرأة، كما قال عليه 

                                                           

/ ٣ومسـلم  ( ٢٢٢٥) رقـم ٩٨/ ٤وأمحـد ( ٢٩٠٩٤) رقـم ١٣/ ٦)  أخرجه ابن أيب شيبة (١(

وأبــو يعــىل  ٢٣٧٠وابــن ماجـه  ٣٦١٠) رقـم ٤٦٢/ ٥ود (وأبــو دا ١٧١٢) رقـم ١٣٣٧

)٢٥١١ ( 

 )  ٣٥٦/ ١) تفسري املاوردي (٩٥/ ٧)  تفسري الرازي (٢(



      
  

 

 
 
  

  ١٨٧

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

الصالة والسالم " إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر اجلهل ويفشو الزنا ويشرب 

  )١(النساء حىت يكون خلمسني امرأة قيم واحد" اخلمر ويذهب الرجال ويبقى 

ومن هنا جاءت القاعدة اليت ترفع عنوان العدالة، قال اهللا تعاىل {يُوِصيُكُم اللَُّه ِيف 

] ألن العدالة هي أن يأخذ اإلنسان ١١أَْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـَيَـْنيِ} [النساء: 

  )٢(بقدر ما يعطي. 

                                                           

) ، ٣٧٢٨٠، رقـم  ٧/٤٦٦) وابـن أبـى شـيبة (١٩٨٤رقـم ٢٦٦)  أخرجه الطيالسـى (ص ١(

) ، ، والبخـاري ١٢٨٢٩رقـم  ٣/١٧٦)  وأمحـد (١١٩٢، رقم  ٣٥٩وعبد بن محيد (ص 

،  ٤/٤٩١) ، والرتمـذي (٢٦٧١، رقـم  ٤/٢٠٥٦) ، ومسلم (٦٤٢٣رقم  ، ٦/٢٤٩٧(

،  ٢/١٣٤٣) ، وابـن ماجـه (٥٩٠٦، رقـم  ٣/٤٥٥) والنسائي يف الكـربى (٢٢٠٥رقم 

 ) ٤٠٤٥رقم 

 )٢٢٠/ ٩)  فتح القدير للكامل ابن اهلامم (٣٨٤/ ٢)  رشح التلويح عىل التوضيح (٢(

 



      
  

 

 
 
  

  ١٨٨

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

 

  اخلامتة
مد اهللا تعاىل على انتهائنا من هذا البحث الذي أظنه جديدا يف تناوله، صحيح أنه حن

يوحي بالتحيز للرجل والكاتب رجل، ولكنه يف الواقع احنياز إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 

صلى اهللا عليه وسلم، فما من قضية إال وسردنا فيها آية وحديثا، ودعمنا ذلك بكتب 

تب املذاهب األربعة، فلم نتعرض ملسائل اخلالف، ولو تعرضنا التفسري وشروح احلديث وك

هلا ملا كفانا جملدات، ومع ذلك خرجنا بعشرين مسألة يتفوق فيها الرجل على املرأة، 

ومادام أول رجل سجدت له املالئكة وأصبح نبيا من املقربني واستحق أن يسكن اجلنة 

ا َوَال تـَْعَرى * َوأَنََّك َال َتْظَمُأ ِفيَها َوَال َتْضَحى} وقال له تعاىل { ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيهَ 

  ] ١١٩، ١١٨[طه: 

وآخر نيب وطئت رجله على بساط العرش، وهو رجل قال له ربه تعاىل { ُذو ِمرٍَّة فَاْستَـَوى 

ْدَىن * فََأْوَحى ِإَىل َعْبِدِه َما * َوُهَو بِاْألُُفِق اْألَْعَلى * ُمثَّ َدنَا فـََتَدىلَّ * َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْنيِ َأْو أَ 

أَْوَحى * َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى * أَفـَُتَماُرونَُه َعَلى َما يـََرى *َوَلَقْد َرآُه نـَْزَلًة ُأْخَرى * ِعْنَد 

اْلَبَصُر َوَما  ِسْدرَِة اْلُمْنتَـَهى *ِعْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى * ِإْذ يـَْغَشى السِّْدرََة َما يـَْغَشى *َما زَاغَ 

  ]١٨ - ٦طََغى * َلَقْد رََأى ِمْن آيَاِت رَبِِّه اْلُكبـَْرى} [النجم: 

فأي شرف هذا الذي ناله الرجل بعيدا عن املرأة، فاألول ليس له أم والثاين مل تربّه األم، 

فهذا شيء مل يوجد عبثا وإمنا دبره رب السموات واألرض، ال جيوز االعرتاض عليه، 

عرتض على هذا التفضيل املباشر، خاصة يف التعدد، ولوال حلم اهللا ورمحته والنساء ت

وحكمته ألصابتهن فتنة أو عذاب أليم، وهو سبحانه الذي دافع عن نبيه ضد النساء 

رًا ِمْنُكنَّ} [التحرمي:  ] وهو ٥فقال تعاىل { َعَسى رَبُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يـُْبِدَلُه أَْزَواًجا َخيـْ

عظيم ال لشيء إال ألن بعض النساء متاألن عليه انتصارا جلنسهن ونكاية ببعضهن �ديد 



      
  

 

 
 
  

  ١٨٩

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

وهن ضرائر، ولكنهن أخذن درسا عظيما ليعرفن قيمة الرجل، وال يعرف ذلك إال 

العاقالت، ولن يصلح حال املرأة إال كما قالت تلك احلكيمة وهللا درها: يا بنية كوين له 

اً يكن لك عماداً، وكوين له أمة يكن عبداً، وكوين له أرضًا يكن لك مساء وكوين له مهاد

فراشًا يكن لك معاشاً، وال تقريب فيملك وال تبعدي فينساك وال تعاصيه شهوته وعليك 

بالنظافة وال يرى منك إال حسناً وال يشم إال طيباً وال يسمع إال ما يرضى وال تفشي سره 

  )١(ذا فرح.فتسقطي من عينه وال تفرحي إذا غضب وال تغضيب إ

أي واهللا لن يصلح حال النساء إال بطاعة الرجل على كتاب اهللا وسنة رسوله وشريعته، 

حىت لو استعّن بكيد أهل األرض أو ركنب الريح وتواطأن مع شياطني اإلنس واجلن، وقد 

فعلن طيلة هذا القرن املاضي فما ذا حصدن؟ واهللا مل حيصدن إال اخليبة وفساد الدنيا ولن 

  ال األمة إال مبا صلح أوهلا.يصلح ح

وإن اهللا تعاىل خّص الرجل مبقومات تؤهله للسري مبركب احلياة، فال بد للحياة من قائد، 

وإن القائد جيب أن يكون األقوى واألفضل، والواقع أن الغلبة للرجل مهما شوش على 

رغما  ذلك املرجفون، بل إن العاقالت منهن يعرتفن بذلك، وغري العاقلة تلجأ للرجل

عنها يف حاالت اخلطر، ومهما رأينا من نساء قويات فإ�ن ال يشكلن نسبة تذكر أمام 

الرجال، وال مقارنة أيضا بني قوّي الرجال وقوية النساء، فال يقارن عاقل بني بطل الرجال 

يف املالكمة وبطلة النساء، أو املصارعة، أو على السيطرة يف فصل صغري من الطالب، 

يبكني لعدم السيطرة ولو طالبا يف االبتدائي، ويف اإلعدادي أكثر ، وأشد وكم رأيناهن 

من ذلك يف الثانوي، ويف كل ذلك يلجأن للرجل، ولوال مساعدة الرجل ملا دخلن أي 

حقل من حقول العمل، ومن ال يفهم ذلك فهو معاند للحق ألنه يريد أن يغطي 

  الشمس بكفه.

                                                           

 ) وفيه إطالة. ٢٧٧/ ٢سواق () تزيني األ٢٣٢/ ٢)  حمارضات األدباء (١(



      
  

 

 
 
  

  ١٩٠

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

إذا مل يطعن اهللا ويطعن أزواجهن فإن هذا هو السبب ولذا يهدد اهللا النساء مجيعا بأ�ن 

  الوحيد الذي يكن به أكثر أهل النار .

ْقَن فقد جاء يف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :"يَا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّ

ِه؟ قَاَل: " ُتْكِثْرَن اللَّْعَن، َوَتْكُفْرَن فَِإينِّ أُرِيُتُكنَّ َأْكثـََر َأْهِل النَّاِر" فـَُقْلَن: َوِمبَ يَا َرُسوَل اللَّ 

  )١( الَعِشَري"

ويف لفظ آخر " ويكفرن اإلحساَن إْن أحسنْت إىل إحداهن الدهَر مث رأْت منك شيًئا 

  )٢(قالْت ما رأيُت منَك خريًا قطُّ "

فأي كفران بعد هذا؟ ومن يتحمل هذا إال من كان عنده رجولة وشهامة حيتوي تلك 

املتمردة، اليت ال تعرتف حبق الرجل مهما قدم هلا، ولكن اهللا أمر هذا الرجل أن  الضعيفة

  يستمتع �ا على عوجها.

واهللا املستعان وعليه التكالن وحسبنا اهللا ونعم الوكيل. وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى 

  آله وصحبه وسلم تسليما.

  

                                                           

،  ١/٤٣٣) وأمحـد (٩٢، رقم  ١/٥١)  واحلميدي (٣٨٤، رقم  ٥٠)  أخرجه الطيالسى (ص ١(

ــدارمي ٨٠، رقــم  ١/٨٧ومســلم ( ٣٠٤) رقــم ٦٨/ ١) والبخــاري (٤١٢٢رقــم  ) وال

) ، وأبــو يعــىل ٩٢٥٦، رقــم  ٥/٣٩٨) ، والنســائى ىف الكــربى (١٠٠٧، رقــم  ١/٢٥٤(

ــم  ٩/١٨٧( ــى (٥٢٨٤، رق ــم  ٢/٢٩٥) ، والشاش ــة ٨٧١، رق ــام ىف بغي ــارث ك ) ، واحل

 ) .٣٣٢٣، رقم  ٨/١١٥) ، وابن حبان (٢٩٧، رقم  ١/٣٩٢الباحث (

، رقم  ٢/٦٢٦)  و مسلم (٢٩رقم  ١/١٩) والبخارى (٤٤٥رقم  ١/١٨٦)  أخرجه مالك (٢(

 )٢٨٣٢، رقم  ٧/٧٢) ، وابن حبان (١٤٩٣، رقم  ٣/١٤٦) والنسائى (٩٠٧

 

 



      
  

 

 
 
  

  ١٩١

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

 فهرس املصادر واملراجع
للموصلي: عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي ط: االختيار لتعليل املختار  -١

  هـ حتقيق: عبد اللطيف حممد عبد الرمحن ١٤٢٦دار الكتب العلمية بريوت 

اعتالل القلوب للخرائطي: أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر  -٢
صطفى هـ) حتقيق: محدي الدمرداش. ط: نزار م٣٢٧اخلرائطي السامري (املتوىف: 

  م٢٠٠٠هـ١٤٢١الرياض الطبعة: الثانية، - الباز، مكة املكرمة

األغاين أليب الفرج األصبهاين: علي بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اهليثم األموي  -٣
  بريوت/ الطبعة الثانية حتقيق: مسري جابر - هـ) ط: دار الفكر ٣٥٦(املتوىف: 

ن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد األم للشافعي: أبو عبد اهللا حممد بن إدريس ب -٤

هـ) حتقيق د: رفعت فوزي ط: ٢٠٤املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي (املتوىف: 
  هـ ١٤٢٢دار الوفاء مصر 

 البحر الزخار = مسند البزار -٥

بداية ا�تهد البن رشد احلفيد: أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد  -٦
هـ) ط : مطبعة مصطفى مبصر ٥٩٥ابن رشد احلفيد (املتوىف القرطيب الشهري ب

  م١٩٧٥هـ/١٣٩٥

بدائع الصنائع للكاساين : أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي (املتوىف:  -٧
 م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦هـ) ط: دار الكتب العلمية ٥٨٧

يق: د. بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث بن أيب أسامة بانتقاء اهليثمي. حتق -٨

  حسني أمحد صاحل: مركز خدمة السنة باملدينة 
  ١٩٩٢ -  ١٤١٣الطبعة: األوىل، 

بغية الطلب ىف تاريخ حلب البن العدمي: عمر بن أمحد بن هبة اهللا بن أيب جرادة  -٩

  هـ) حتقيق: د. سهيل زكار، ط: دار الفكر٦٦٠العقيلي (املتوىف: 
حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن  البناية شرح اهلداية للعيين: : أبو حممد -  ١٠

هـ) ط: دار الكتب العلمية ٨٥٥حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن (املتوىف: 

  م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠بريوت، لبنان  - 



      
  

 

 
 
  

  ١٩٢

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

 –البيان والتبيني للجاحظ: أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ. ط: دار صعب  - ١١
  زي عطويحتقيق: احملامي فو  ١٩٦٨بريوت الطبعة األوىل، 

البيان والتحصيل البن رشد : أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (املتوىف :  - ١٢

هـ) حتقيق : د حممد حجي وآخرون. ط: دار الغرب اإلسالمي بريوت لبنان ٤٥٠
  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: الثانية، 

و جعفر تاريخ الطربي: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أب - ١٣

  هـ ١٣٨٧ - بريوت الطبعة: الثانية  –هـ) ط: دار الرتاث ٣١٠الطربي (املتوىف: 
تزيني األسواق لألنطاكي: داود بن عمر األنطاكي، املعروف باألكمه (املتوىف:  - ١٤

هـ ١٤١٣ - هـ) حتقيق: د. حممد التوجني. ط: عامل الكتب بريوت / لبنان ١٠٠٨

 - ١٩٩٣,  
أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، تفسري ابن أيب حامت:  - ١٥

هـ) حتقيق جمموعة. ط: مكتبة نزار مصطفى الباز ٣٢٧الرازي ابن أيب حامت (املتوىف: 

  هـ ١٤١٩ - اململكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة  - 
: أبو عبد اهللا هـ) احملقق٣٩٩تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني املالكي (املتوىف:  - ١٦

مصر/  - حممد بن مصطفى الكنز. ط: الفاروق احلديثة  - حسني بن عكاشة 

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣القاهرة الطبعة: األوىل، 
تفسري ابن عطية = احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: أبو حممد عبد احلق بن  - ١٧

هـ) احملقق: ٥٤٢ىف: غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب (املتو 

 - بريوت الطبعة: األوىل  –عبد السالم عبد الشايف حممد. ط: دار الكتب العلمية 
  هـ ١٤٢٢

تفسري ابن فورك: حممد بن احلسن بن فورك األنصاري األصبهاين، أبو بكر  - ١٨

هـ) حتقيق: عالل عبد القادر بندويش (ماجستري) ط: جامعة أم ٤٠٦(املتوىف: 
  م ٢٠٠٩ -  ١٤٣٠العربية السعودية الطبعة األوىل: اململكة  - القرى 

تفسري ابن كثري: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي  - ١٩

هـ) احملقق: سامي بن حممد سالمة. ط: دار طيبة الطبعة: الثانية ٧٧٤(املتوىف: 
  م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠



      
  

 

 
 
  

  ١٩٣

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

هيم بن املنذر النيسابوري (املتوىف: تفسري ابن املنذر: أبو بكر حممد بن إبرا - ٢٠
املدينة النبوية.  -هـ) حتقيق الدكتور: سعد بن حممد السعد. ط: دار املآثر ٣١٩

  م ٢٠٠٢هـ،  ١٤٢٣الطبعة: األوىل 

تفسري البغوي (معامل التنزيل يف تفسري القرآن) أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي  - ٢١
   - هـ  ١٤١٧ر طيبة. هـ) حتقيق مجاعة. ط: دا٥١٠(املتوىف: 

تفسري البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن  - ٢٢

هـ) احملقق: حممد عبد الرمحن ٦٨٥عمر بن حممد الشريازي البيضاوي (املتوىف: 
 هـ  ١٤١٨ -بريوت  –املرعشلي . ط: دار إحياء الرتاث العريب 

البيان عن تفسري القرآن) : أمحد بن حممد بن إبراهيم تفسري الثعليب (الكشف و  - ٢٣

هـ) حتقيق: اإلمام أيب حممد بن عاشور. مراجعة ٤٢٧الثعليب، أبو إسحاق (املتوىف: 
لبنان  –وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي .ط : دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

  م ٢٠٠٢ - ، هـ ١٤٢٢الطبعة: األوىل 

ح الغيب أو التفسري الكبري ): أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن تفسري الرازي ( مفاتي - ٢٤
احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف: 

  هـ ١٤٢٠ -بريوت  –هـ) ط: دار إحياء الرتاث العريب ٦٠٦

ن تفسري الزخمشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) : أبو القاسم حممود ب - ٢٥
 –هـ) ط: دار الكتاب العريب ٥٣٨عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهللا (املتوىف: 

  هـ ١٤٠٧ - بريوت . الطبعة: الثالثة 

تفسري السمرقندي (حبر العلوم ) : أبو الليث نصر بن حممد بن إبراهيم  - ٢٦
  بريوت -السمرقندي الفقيه احلنفي . حتقيق: د. حممود مطرجي . ط : دار الفكر 

ري السمعاين : أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى تفس - ٢٧

هـ) احملقق: ياسر بن إبراهيم ٤٨٩السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي (املتوىف: 
السعودية الطبعة: األوىل،  –وغنيم بن عباس بن غنيم . ط : دار الوطن، الرياض 

  م١٩٩٧ -هـ١٤١٨



      
  

 

 
 
  

  ١٩٤

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

البيان عن تأويل آي القرآن): حممد بن جرير بن يزيد بن   تفسري الطربي (جامع - ٢٨
هـ) حتقيق: الدكتور عبد ٣١٠كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي (املتوىف: 

  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢اهللا بن عبد احملسن الرتكي. ط: دار هجر. 

بكر  تفسري القرطيب (اجلامع ألحكام القرآن): أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب - ٢٩
هـ) حتقيق: أمحد ٦٧١بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتوىف: 

القاهرة الطبعة: الثانية،  –الربدوين وإبراهيم أطفيش. ط: دار الكتب املصرية 

  م ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤
تفسري القشريي (لطائف اإلشارات): عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي  - ٣٠

 –ـ) احملقق: إبراهيم البسيوين. ط: اهليئة املصرية العامة للكتاب ه٤٦٥(املتوىف: 

  مصر. الطبعة: الثالثة
تفسري املاتريدي (تأويالت أهل السنة) : حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور  - ٣١

 - هـ) احملقق: د. جمدي باسلوم. ط: دار الكتب العلمية ٣٣٣املاتريدي (املتوىف: 

  م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦ألوىل، بريوت، لبنان. الطبعة: ا
تفسري املاوردي (النكت والعيون) : أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب  - ٣٢

هـ) احملقق: السيد ابن عبد ٤٥٠البصري البغدادي، الشهري باملاوردي (املتوىف: 

  بريوت / لبنان - املقصود بن عبد الرحيم . ط : دار الكتب العلمية 
هـ) ط: دار الكتب العلمية، بريوت  لبنان الطبعة: ١٦١ملتوىف: تفسري سفيان الثوري  (ا

 م ١٩٨٣هـ  ١٤٠٣األوىل 

تفسري عبد الرزاق : أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين  - ٣٣
 هـ) ط : دار الكتب العلمية .حتقيق: د. حممود حممد عبده٢١١(ت 

بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي (املتوىف: تفسري جماهد: أبو احلجاج جماهد  - ٣٤

هـ) احملقق: الدكتور حممد عبد السالم أبو النيل. ط : دار الفكر اإلسالمي ١٠٤
  م ١٩٨٩ - هـ  ١٤١٠احلديثة، مصر . الطبعة: األوىل، 

هـ) ١٠٤تفسري جماهد : أبو احلجاج جماهد بن جرب املكي املخزومي (املتوىف:  - ٣٥

حممد عبد السالم أبو النيل. ط: دار الفكر اإلسالمي احلديثة،  حتقيق: الدكتور
  م ١٩٨٩ - هـ  ١٤١٠مصر الطبعة: األوىل، 



      
  

 

 
 
  

  ١٩٥

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

  هـ)١٥٠تفسري مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي البلخى (املتوىف:  - ٣٦
هـ) حتقيق: الدكتورة هند شليب.ط: دار الكتب ٢٠٠تفسري حيىي بن سالم (املتوىف:  - ٣٧

  م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥لبنان  –العلمية، بريوت 

تنوير احلوالك شرح موطأ مالك للسيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  - ٣٨
  م ١٩٦٩مصر - هـ) ط: املكتبة التجارية الكربى ٩١١السيوطي (املتوىف: 

جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب: يوسف بن عبد الرب النمري املتوىف سنة  - ٣٩

  هـ.١٣٩٨ملنريية القاهرة و دار الكتب العلمية بريوت، . ط: املطبعة ا٤٦٣
�ذيب اللغة لألزهري: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور (املتوىف:  - ٤٠

بريوت  –هـ) حتقيق: حممد عوض مرعب. ط: دار إحياء الرتاث العريب ٣٧٠

  م٢٠٠١الطبعة: األوىل، 
يب وأمحد الربلسي عمرية. ط: دار الفكر حاشية قليويب وعمرية: أمحد سالمة القليو  - ٤١

  م١٩٩٥- هـ١٤١٥بريوت  –

احلاوي للماوردي: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري  - ٤٢
 -هـ) حتقيق: الشيخ علي حممد معوض ٤٥٠البغدادي، الشهري باملاوردي (املتوىف: 

  لبنان  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود. ط: دار الكتب العلمية، بريوت 

احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة: إمساعيل بن حممد بن  - ٤٣
الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاين، أبو القاسم، امللقب بقوام 

هـ) احملقق: حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخلي. ط : دار ٥٣٥السنة (املتوىف: 

  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩.الطبعة: الثانية،  السعودية / الرياض -الراية 
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب: أبو العباس، شهاب الدين،  - ٤٤

هـ) احملقق: ٧٥٦أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب (املتوىف: 

  الدكتور أمحد حممد اخلراط. ط: دار القلم، دمشق.
هـ. حتقيق فايز حممد. ط: دار الكتاب العريب ٩٣يعة املتوىف: ديوان عمر بن أيب رب - ٤٥

١٤١٩  



      
  

 

 
 
  

  ١٩٦

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

الروض األنف يف شرح السرية النبوية للسهيلي: أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا  - ٤٦
هـ) ط: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت الطبعة: ٥٨١بن أمحد السهيلي (املتوىف: 

  هـ ١٤١٢األوىل، 

التفسري البن اجلوزي: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي زاد املسري يف علم  - ٤٧
هـ) احملقق: عبد الرزاق املهدي. ط: دار الكتاب ٥٩٧بن حممد اجلوزي (املتوىف: 

  هـ ١٤٢٢ - بريوت. الطبعة: األوىل  –العريب 

مسط الآليل يف شرح أمايل القايل: أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز بن حممد  - ٤٨
هـ) حتقيق: عبد العزيز امليمين] ط: دار الكتب ٤٨٧األندلسي (املتوىف:  البكري

  لبنان -العلمية، بريوت 

مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل للعصامي: عبد امللك بن حسني بن  - ٤٩
 - هـ) حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود١١١١عبد امللك العصامي املكي (املتوىف: 

  م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩بريوت ،  –ط : دار الكتب العلمية  علي حممد معوض .

سنن أيب داود : سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو  - ٥٠
هـ) احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد . ط : ٢٧٥األزدي السِِّجْستاين (املتوىف: 

  بريوت -املكتبة العصرية، صيدا 

ى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو سنن الرتمذي: حممد بن عيس - ٥١
 –هـ) حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر. ط: مصطفى احلليب ٢٧٩عيسى (املتوىف: 

  م ١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥مصر الطبعة: الثانية، 

سنن الدارمي: أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن َ�رام بن عبد  - ٥٢
هـ) احملقق: نبيل هاشم الغمري ٢٥٥ندي (املتوىف: الصمد الدارمي، التميمي السمرق

  م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤. ط: دار البشائر (بريوت) الطبعة: األوىل، 

السنن الكربى للبيهقي: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي  - ٥٣
هـ) احملقق: حممد عبد القادر عطا. ط: ٤٥٨اخلراساين، أبو بكر البيهقي (املتوىف: 

  م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤لبنان. الطبعة: الثالثة،  –كتب العلمية، بريوت دار ال
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 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

السرية احللبية للحليب (إنسان العيون يف سرية األمني املأمون): علي بن إبراهيم بن  - ٥٤
هـ) ط: دار ١٠٤٤أمحد احلليب، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين (املتوىف: 

  هـ١٤٢٧بريوت  –الكتب العلمية 

اإلميان للبيهقي: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي  شعب - ٥٥
هـ) حققه: الدكتور عبد العلي عبد ٤٥٨اخلراساين، أبو بكر البيهقي (املتوىف: 

  م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣احلميد حامد. ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض. 

 هـ ١٢٧٠لني شرح أشعار اهلذليني للسكري حتقيق: جود فري. ط: بر  - ٥٦
شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين  - ٥٧

لبنان  –هـ) حتقيق: زكريا عمريات. ط: دار الكتب العلمية بريوت ٧٩٣(املتوىف: 

  مـ ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦الطبعة: الطبعة األوىل 
ن الفراء البغوي شرح السنة للبغوي : أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد ب - ٥٨

حممد زهري الشاويش. ط: - هـ) حتقيق: شعيب األرنؤوط٥١٦الشافعي (املتوىف: 

   - هـ ١٤٠٣دمشق،  - املكتب اإلسالمي 
شرح العمدة البن تيمية: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد  - ٥٩

لي الدمشقي السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنب

هـ) حتقيق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد بن محود املشيقح. ط: دار  ٧٢٨(املتوىف: 
   -هـ  ١٤٢٩الرياض  –العاصمة 

شرح القسطالين (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) : أمحد بن حممد بن أىب  - ٦٠

ملتوىف: بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املصري، أبو العباس، شهاب الدين (ا
  هـ ١٣٢٣هـ) ط: املطبعة الكربى األمريية، مصر الطبعة: السابعة، ٩٢٣

شرح خمتصر خليل للخرشي: حممد بن عبد اهللا اخلرشي املالكي أبو عبد اهللا  - ٦١

  بريوت - هـ) ط: دار الفكر للطباعة ١١٠١(املتوىف: 
، التميمي، صحيح ابن حبان: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ  - ٦٢

هـ) ترتيب: األمري عالء الدين علي بن ٣٥٤أبو حامت، الدارمي، الُبسيت (املتوىف: 

هـ) حققه: شعيب األرنؤوط . ط: مؤسسة الرسالة،  ٧٣٩بلبان الفارسي (املتوىف: 
  م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨بريوت. 
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 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

 –صحيح البخاري. حتقيق: د. مصطفى ديب البغا . ط: دار ابن كثري، اليمامة  - ٦٣
   ١٩٨٧ – ١٤٠٧بريوت الطبعة الثالثة، 

هـ) ٢٦١صحيح مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف:  - ٦٤

  بريوت - احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي. ط: دار إحياء الرتاث العريب 
الطبقات الكربى البن سعد: أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء،  - ٦٥

هـ) حتقيق: حممد عبد القادر عطا. ط : دار ٢٣٠، البغدادي (املتوىف: البصري

  م ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠بريوت الطبعة: األوىل،  –الكتب العلمية 
صحيح ابن خزمية: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري  - ٦٦

هـ) حتقيق: الدكتور حممد مصطفى األعظمي. ط: املكتب ٣١١(املتوىف: 

  م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤مي. الطبعة: الثالثة، اإلسال
عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين: : أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى  - ٦٧

هـ) تصوير: دار ٨٥٥بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفي بدر الدين العيين (املتوىف: 

  ١٩٧١الكتب العلمية بريوت 
  عبد الرمحن حممد عثمانعون املعبود وحاشية ابن القيم.  حتقيق:  - ٦٨

  م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨ط: املكتبة السلفية: املدينة املنورة سنة الطبع: 

عيون األثر البن سيد الناس: حممد بن حممد بن حممد بن أمحد، ابن سيد الناس،  - ٦٩
هـ) حتقيق: إبراهيم حممد ٧٣٤اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين (املتوىف: 

  ١٤١٤ريوت رمضان. ط : دار القلم  ب

 -  ١٩٨غريب احلديث إلبراهيم احلريب: إبراهيم بن إسحاق احلريب أبو إسحاق [ - ٧٠
مكة  -] حتقيق: د. سليمان إبراهيم حممد العايد. ط: جامعة أم القرى ٢٨٥

  ١٤٠٥املكرمة الطبعة: األوىل، 

  ١٩٦٣هـ) ط: دار الفكر بريوت ٨٦١فتح القدير للكمال ابن اهلمام (املتوىف:  - ٧١
الفرق للسجستاين : أبو حامت سهل بن حممد بن عثمان اجلشمي السجستاين  - ٧٢

هـ) حتقيق: حامت صاحل الضامن .ط : جملة ا�مع العلمي العراقي، ٢٤٨(املتوىف: 

  م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦، ٣٧ا�لد 
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 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

قضايا املساواة بني املرأة والرجل دراسة نقدية: أمل بنت عثمان السنيدي باحثة  - ٧٣
  سعودية،

الكامل يف التاريخ البن األثري: أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن  - ٧٤

هـ) ٦٣٠عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري (املتوىف: 
هـ ١٤١٧لبنان  –حتقيق: عمر عبد السالم تدمري. ط: دار الكتاب العريب، بريوت 

  م١٩٩٧/ 

منظور: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن لسان العرب البن  - ٧٥
  هـ ١٤١٤هـ) ط: دار صادر بريوت ٧١١منظور األنصاري الرويفعى (املتوىف: 

املبدع شرح املقنع البن مفلح: إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مفلح،  - ٧٦

  ١٤٠٠هـ) ط: املكتب اإلسالمي بريوت ٨٨٤برهان الدين (املتوىف: 
املبسوط للسرخسي: حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (املتوىف:  - ٧٧

هـ ١٤٢١هـ) حتقيق: خليل حمي الدين امليس. ط: دار الفكر بريوت، لبنان ٤٨٣

  م٢٠٠٠
جممع الزوائد للهيثمى : أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي  - ٧٨

ْأُمون لِلتـُّرَاِث هـ) حتقيق: ح٨٠٧(املتوىف: 
َ
سني سليم أسد الّداراين. ط: َداُر امل

  هـ ١٤١١
ا�موع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث للمديين: : حممد بن عمر بن أمحد بن  - ٧٩

هـ) احملقق: عبد الكرمي ٥٨١عمر بن حممد األصبهاين املديين، أبو موسى (املتوىف: 

 -هـ  ١٤٠٨املكرمة ( يعة مكةالعزباوي . ط: جامعة أم القرى، كلية الشر 
  م)١٩٨٨

ا�موع شرح املهذب للنووي: ا�موع ((مع تكملة السبكي واملطيعي)) : أبو زكريا  - ٨٠

  هـ) ط: دار الفكر٦٧٦حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف: 
حماضرات األدباء للراغب األصبهاين: : أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف  - ٨١

بريوت ،  –هـ) ط: دار األرقم بن أيب األرقم ٥٠٢األصفهاين (املتوىف: بالراغب 

  هـ ١٤٢٠



      
  

 

 
 
  

  ٢٠٠

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

احملكم واحمليط األعظم البن سيده: أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسى  - ٨٢
ط: دار الكتب العلمية بريوت هـ] احملقق: عبد احلميد هنداوي. ٤٥٨[ت: 

  م٢٠٠٠

أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر خمتار الصحاح للرازي: زين الدين  - ٨٣
هـ) حتقيق: يوسف الشيخ حممد. ط: املكتبة العصرية ٦٦٦احلنفي الرازي (املتوىف: 

  م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠صيدا.  –بريوت 

املخصص البن سيده: : أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي (املتوىف:  - ٨٤
بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب هـ) حتقيق: خليل إبراهم جفال . ط: ٤٥٨

  م١٩٩٦هـ ١٤١٧الطبعة: األوىل، 

املذكر واملؤنث البن مساعة: أبو بكر، حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن  - ٨٥
هـ)  ٣٢٨احلسن بن بيان بن مساعة بن َفروة بن َقَطن بن دعامة األنباري (املتوىف: 

  م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١وقاف وزارة األ - احملقق: حممد عبد اخلالق عضيمة . ط 

هـ) ط: دار ١٣٨٤املرأة بني الفقه والقانون للشيخ: مصطفى السباعي (املتوىف:  - ٨٦
  م  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الوراق بريوت 

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للقاري: علي بن (سلطان) حممد، أبو احلسن  - ٨٧

  هـ)١٠١٤نور الدين املال اهلروي القاري (املتوىف: 
  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢لبنان الطبعة: األوىل،  –لناشر: دار الفكر، بريوت ا

  ٢٠١٥املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلسالم. د علي مجعة.  - ٨٨

املسائل الفقهية أليب يعلى الفراء: حممد بن احلسني بن حممد بن خلف املعروف بـ  - ٨٩
  رياض.هـ) ط مكتبة املعارف ال٤٥٨ابن الفراء: القاضي (املتوىف: 

املستخرج أليب عوانة: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري  - ٩٠

 –هـ) حتقيق: أمين بن عارف الدمشقي: دار املعرفة ٣١٦اإلسفراييين (املتوىف: 
  م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩بريوت 

املستدرك للحاكم: أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن  - ٩١

هـ) حتقيق: مصطفى عبد ٤٠٥بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري (املتوىف: نُعيم 
  ١٩٩٠ - ١٤١١بريوت  –القادر عطا. ط: دار الكتب العلمية 



      
  

 

 
 
  

  ٢٠١

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسمن العدد  األول املجلد
 

 رجولة مقوماهتا وخصائصها يف اإلسالم بحث جيمع بني الكتاب والسنة بنظرة معارصةال

مسند ابن أيب شيبة: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن  - ٩٢
ف العزازي هـ) احملقق: عادل بن يوس٢٣٥عثمان بن خواسيت العبسي (املتوىف: 

  م١٩٩٧الرياض الطبعة: األوىل،  –وأمحد بن فريد املزيدي. ط: دار الوطن 

مسند أيب يعلى املوصلي: أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن  - ٩٣
هـ) احملقق: حسني سليم أسد. ط : دار ٣٠٧هالل التميمي، املوصلي (املتوىف: 

  ١٩٨٤ -  ١٤٠٤األوىل، دمشق .الطبعة:  –املأمون للرتاث 

مسند أمحد: أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  - ٩٤
هـ) احملقق: شعيب األرنؤوط وآخرون. ط : مؤسسة الرسالة الطبعة: ٢٤١(املتوىف: 

  م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١األوىل، 

بد احلق هـ. احملقق: عبد الغفور بن ع ٢٣٨مسند إسحاق بن راهويه املتوىف:  - ٩٥
  م ١٩٩١املدينة املنورة. الطبعة: األوىل،  - البلوشي. ط: مكتبة اإلميان 

مسند البزار (البحر الزخار) أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن  - ٩٦

هـ) حتقيق جمموعة. ط: مكتبة العلوم ٢٩٢عبيد اهللا العتكي املعروف بالبزار (املتوىف: 
  م)٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨ة. الطبعة: األوىل، (بدأت املدينة املنور  -واحلكم 

  مسند احلارث = بغية الباحث بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث - ٩٧

املؤلف: أبو حممد احلارث بن حممد بن داهر التميمي البغدادي اخلصيب املعروف بابن 
هـ) بانتفاء اهليثمي. احملقق: د. حسني أمحد صاحل ٢٨٢أيب أسامة (املتوىف: 

املدينة املنورة الطبعة: األوىل،  - الباكري. ط: مركز خدمة السنة والسرية النبوية 

١٩٩٢ -  ١٤١٣  
مسند احلميدي: أبو بكر عبد اهللا بن الزبري بن عيسى بن عبيد اهللا القرشي  - ٩٨

هـ) حتقيق: حسن سليم أسد الدَّارَاّين. ط: ٢١٩األسدي احلميدي املكي (املتوىف: 

  م ١٩٩٦سوريا  –دار السقا، دمشق 
مسند الطيالسى : أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي البصرى  - ٩٩

  م . ١٩٩٩هـ) ط : دار هجر ٢٠٤(املتوىف: 

مسند عبد بن محيد (املنتخب من مسند عبد بن محيد) أبو حممد عبد احلميد بن  -١٠٠
هـ) احملقق: ٢٤٩وىف: محيد بن نصر الَكّسي ويقال له: الَكّشي بالفتح واإلعجام (املت
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صبحي البدري السامرائي ، حممود حممد خليل الصعيدي . ط: مكتبة السنة 
  ١٩٨٨ -  ١٤٠٨القاهرة. الطبعة: األوىل، 

مصنف ابن أيب شيبة: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن  -١٠١

احلوت الناشر: هـ) احملقق: كمال يوسف ٢٣٥عثمان بن خواسيت العبسي (املتوىف: 
  ١٤٠٩الرياض الطبعة: األوىل،  –مكتبة الرشد 

مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين  -١٠٢

 -هـ) احملقق: حبيب الرمحن األعظمي. ط: ا�لس العلمي٢١١الصنعاين (املتوىف: 
  ١٤٠٣اهلند الطبعة: الثانية، 

بو احلسن ا�اشعي بالوالء، البلخي مث البصري، املعروف معاىن القرآن لألخفش أ -١٠٣

هـ) حتقيق د هدى حممود قراعه. ط مكتبة اخلاجني ٢١٥باألخفش األوسط (املتوىف: 
  م . ١٩٩١مبصر 

املعاين الكبري يف أبيات املعاين البن قتيبة: أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة  -١٠٤

: عبد الرمحن بن حيىي بن علي اليماين. احملقق: هـ) احملقق٢٧٦الدينوري (املتوىف: 
هـ)، وعبد الرمحن بن حيىي بن علي  ١٣٧٣املستشرق د سامل الكرنكوي (ت 

حيدر آباد  - هـ) ط: مطبعة دائرة املعارف العثمانية  ١٣٨٦ -  ١٣١٣اليماين (

  م]١٩٤٩هـ، ١٣٦٨الدكن باهلند [الطبعة األوىل 
إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج  معاين القرآن وإعرابه للزجاج: -١٠٥

بريوت  –هـ) احملقق: عبد اجلليل عبده شليب. ط: عامل الكتب ٣١١(املتوىف: 

  م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨الطبعة: األوىل 
املعجم األوسط للطرباين: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي،  -١٠٦

القاهرة  –احملقق: جمموعة. ط: دار احلرمني هـ) ٣٦٠أبو القاسم الطرباين (املتوىف: 

  م. ١٩٩٥
املعجم الكبري للطرباين. حتقيق: محدي بن عبد ا�يد السلفي. ط: مكتبة ابن  -١٠٧

  م) ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥القاهرة الطبعة األوىل،  –تيمية 
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املعجم الوسيط �موعة: (إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد عبد القادر /  -١٠٨
النجار) الناشر: دار الدعوة. جممع اللغة العربية بالقاهرة الطبعة اخلامسة حممد 

  م  ٢٠١١

معرفة السنن واآلثار للبيهقي: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي  -١٠٩
هـ) احملقق: عبد املعطي أمني قلعجي. ٤٥٨اخلراساين، أبو بكر البيهقي (املتوىف: 

دمشق)، دار الوفاء  - بريوت)، دار الوعي (حلب - مشق الناشرون: دار قتيبة (د

  م١٩٩١ - هـ ١٤١٢القاهرة) الطبعة: األوىل،  - (املنصورة 
للثعليب املالكي: أبو » اإلمام مالك بن أنس«املعونة على مذهب عامل املدينة  -١١٠

هـ) ٤٢٢حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي (املتوىف: 

  مكة املكرمة - محيش عبد احلّق. ط: املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز  احملقق:
مغازي الواقدي: حممد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، املدين، أبو  -١١١

 –هـ) حتقيق: مارسدن جونس. ط: دار األعلمي ٢٠٧عبد اهللا، الواقدي (املتوىف: 

  ,١٤٠٩/١٩٨٩بريوت 
اخلرقي البن قدامة: أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد املغين شرح خمتصر  -١١٢

بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة 

هـ) ط: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل ٦٢٠املقدسي (املتوىف: 
  ـةهـ١٤٠٥سنـ

طاهر بن حممد بن حممد الطاهر مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور: حممد ال -١١٣

هـ) احملقق: حممد احلبيب ابن اخلوجة. ط: وزارة ١٣٩٣بن عاشور التونسي (املتوىف: 
  م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر: 

منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك للعيين: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى  -١١٤

هـ) احملقق: د. ٨٥٥نفي بدر الدين العيين (املتوىف: بن أمحد بن حسني الغيتاىب احل
هـ ١٤٢٨قطر  –أمحد عبد الرزاق الكبيسي. ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

  م٢٠٠٧ - 
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مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للحطاب: مشس الدين أبو عبد اهللا حممد  -١١٥
اب الرُّعيين املالكي بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف باحلط

  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢هـ) ط: دار الفكر الطبعة: الثالثة، ٩٥٤(املتوىف: 

هـ) ١٧٩هـ) رواية أيب مصعب الزهري (املتوىف: ١٧٩املوطأ لإلمام مالك (املتوىف:  -١١٦
  هـ١٤١٢حممود خليل.ط: مؤسسة الرسالة  - احملقق: بشار عواد معروف 

ب للجويين: عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن �اية املطلب يف دراية املذه -١١٧

هـ) حتقيق: أ. د/ عبد العظيم حممود ٤٧٨حممد اجلويين، إمام احلرمني (املتوىف: 
  م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨الّديب ط: دار املنهاج 

النهاية يف غريب احلديث البن األثري: املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن  -١١٨

هـ) حتقيق: طاهر أمحد الزاوي ٦٠٦ابن األثري (املتوىف:  عبد الكرمي الشيباين اجلزري
  م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بريوت،  - حممود حممد الطناحي. ط: املكتبة العلمية  - 

النوع االجتماعي اجلندر رسالة ماجستري. د : سيما عدنان أبو رموز من القدس  -١١٩

٢٠٠٥  
أيب طالب َمحّوش بن حممد اهلداية اىل بلوغ النهاية للقريواين: أبو حممد مكي بن  -١٢٠

هـ) احملقق: ٤٣٧بن خمتار القيسي القريواين مث األندلسي القرطيب املالكي (املتوىف: 

جامعة الشارقة،  -جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
  - بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي.ط : الناشر: جمموعة حبوث الكتاب والسنة 

 -هـ  ١٤٢٩جامعة الشارقة الطبعة: األوىل،  - ة والدراسات اإلسالمية كلية الشريع

  م ٢٠٠٨
الواضح يف أصول الفقه البن عقيل: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن حممد بن  -١٢١

  هـ)٥١٣عقيل البغدادي الظفري، (املتوىف: 

حسن الرتكي. ط: مؤسسة الرسالة بريوت 
ُ
لبنان  –احملقق: الدكتور َعبد اهللا بن َعبد امل

  م ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠الطبعة: األوىل، 
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 الوسيط للواحدي (الوسيط يف تفسري القرآن ا�يد) أبو احلسن علي بن أمحد بن -١٢٢

هـ) حتقيق: جمموعة. ٤٦٨حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (املتوىف: 

  م ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥لبنان الطبعة: األوىل،  –ط: دار الكتب العلمية، بريوت 


