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  :امللخص

َإن استثمار ما وهب اهللا العبد من قد       ٍرات وامكانات لإلتیان بفكر أو قول أو فعل ُ ٍ ٍ ٍ ٍٕ

جدید، أمر مطلوب شرعا، لذا جاء هذا البحث یعالج معوقات ابداع المرأة في ضوء 

ٕتوجیهات الشریعة اإلسالمیة، واظهار النصوص الصحیحة وغیر الصحیحة فیما 

 تكفل التي والقوانین األسس  ًوضعا یتعلق بذلك، و لقد رفع اإلسالم مكانة المرأة،

المطهرة نماذج عظیمة تدل على  ، ولقد سجل لنا القرآن الكریم والسنةاإلبداع للمرأة

المجال، ولم تعترضها المعوقات،  قدرة المرأة على التفكیر واإلبداع إذا ما أتیح لها

  معوقات إبداع المرأة والمعالجة الشرعیة له ، والشبهات حول ویهدف البحث إلى بیان

أظهرت السنة النبویة الشریفة من خالل األحادیث مدي ولقد .  هاذلك ، والرد علی

 أعظم نماذج یمكن أن لىوجهتنا السنة إ ، كماإمكانیة ابداع المرأة وقدارتها على ذلك 

تتخذ قدوة لإلبداع والعطاء المستمر، ومن هذه النماذج آسیة امرأة فرعون، و السیدة 

  . - رضي اهللا عنها-عائشة

  

  .دور المرأة  - -  المرأةمعوقات إبداع -  القدرة اإلبداعیة: حیة الكلمات المفتا
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Abstract  

This is why this research tackles obstacles to the creativity of 

women in the light of the directives of Islamic law, and to show 

the correct and incorrect texts in this regard. Islam has raised the 

status of women , And laid down the foundations and laws that 

guarantee women creativity. The Quran and the Sunna have 

recorded great examples of the ability of women to think and 

innovate if they are allowed to do so. The obstacles to women's 

creativity and legitimate treatment, And reply to Ha. The noble 

Sunnah has shown through the hadiths the possibility of women's 

creativity and ability to do so, as the Sunnah has guided us to the 

greatest models that can take the example of continuous 

creativity and giving. These examples include Asya, Pharaoh's 

wife, and Aisha, may Allah be pleased with her. 

Keywords: creative ability - obstacles to women's creativity -  the 

role of women. 
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 : املقدمة

 ...بي بعده، أما بعدالحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال ن       

ٍن استثمار ما وهب اهللا العبد من قدرات وامكانات لإلتیان بفكر أو قول أو فعل جدید، إ ٍ ٍ ٍ ٍٕ َ ُ

  .وتسخیرها لخدمة اإلنسان أمر مطلوب شرعا،  آلیة أو أسلوب جدیدعتراخأو ا

ً ذكورا واناثا-ّوقد هیأ اهللا جلت قدرته للناس  لكل  أسباب اإلحسان واإلبداع واإلنجاز - ًٕ

ورفع اإلسالم مكانة المرأة، وأكرمها بما لم یكرمها به دین سواه؛  ،ما هو جدید ونافع

فالنساء في اإلسالم شقائق الرجال، وخیر الناس خیرهم ألهله؛ لكن المرأة فى عالمنا 

من اللبس والغموض مع العدید من  المعاصر یحوط دورها فى المجتمع كثیر

  .المغالطات التى ینبغى كشفها

 التي القوانین ّسن كما  ،والحقوق المساواة للمرأة تكفل التي األسس اإلسالم وضع ولقد

 الخوض في الحریة لها ترك ثم عقلیا، أو جسدیا استغاللها وتمنع المرأة كرامة تصون

 وضعها إلى المسلمة المرأة وصول أمام المعوقات من ویبقى.  الحیاة مجاالت في

 تضرب التي واإلجتماعیة الثقافیة والموروثات العادات ةالشرقی المجتمعات في العادل

 .العقیدة أو الدین العائق ولیس الذكوریة الشرقي الرجل نفسیة أعماق في بجذورها

 ،إن هدف كل إنسان هو الذي یبین عقله ویفصح عن آماله وأحالمه في هذه الحیاة

خرى مساعدة، فهدفها  فالفتاة المتمیزة لها هدف أساسي وأهداف أ،وهنا یظهر التمیز

  . والنجاة من النار والفوز بالجنة، رضا اهللا عز وجل، :األساسي

ّقضیة المرأة في العصور الحدیثة من أخطر القضایا، وأشدها أهمیة، شغلت العالم و

ماء، وتبارى الكتاب، وأدلى علًدوال ومنظمات ومؤسسات أیما انشغال، فتحدث بشأنها ال
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ًلسیاسیون واالجتماعیون، بل وجعلوا المرأة محورا من محاور بدلوهم بحقها الفالسفة وا

التنمیة اإلقلیمیة والدولیة، فعقدت المؤتمرات، وأقیمت الندوات، وتنوعت بشأنها 

الدراسات، حتى غدت األمة في بلبلة من أمرها، وحیرة شدیدة في شأنها، بین غرب 

 فطرتها التي فطرها اهللا سلخها من أنوثتها، وأخرجها عن طبیعتها، وسار بها بخالف

وبین شعوب ومجتمعات هضمتها حقوقها، وتفننت في االستخفاف بها، والتقلیل . علیها

لذا كان هذا الموضوع من األهمیة ، نها، واالزدراء لدورها ومكانتها في الحیاةأمن ش

  .بمكان

  

  :مشكلة البحث تكمن في  التساوؤالت اآلتیة

  ؟ المسلمة عند المرأة عوامل القدرة اإلبداعیةما هي/ ١

 ؟ المسلمة المرأة معوقات إبداعما / ٢

  ٣/  ؟  المسلمةمعوقات إبداع المرأةما دور الشریعة اإلسالمیة في معالجة 

  

   .منهج عرضي وصفي  :أما عن منهجي في البحث فیتمثل في 

 تحقیق إلى الوصول الدراسة خالل من  یحاول الباحث:أهداف البحثأما عن   

  :التالیة األهداف

   .اإلبداعتوضیح مفهوم  .١

   .المسلمة معوقات إبداع المرأةالوقوف على  .٢

 .المسلمةٕواظهار كیف عالجت الشریعة اإلسالمیة معوقات إبداع المرأة بیان  .٣
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                                                                      :)   الدراسات السابقة(استعراض أدبیات البحث 

 حول السابقة الدراساتحول ما یمكن توافره من   ستقصاءاالالبحث و     بعد

لم أجد من تعرض لھ على حد علمي وهللا أعلم ؛ وعلى ھذا فیعد  البحث، موضوع

  .البحث إضافة علمیة جدیدة 

  

 وفهرس للمصادر ، ، وخاتمةمبحثینأما عن خطة البحث فتتكون من مقدمة، و

  . والوضوعاتمراجعوال

 :ویندرج تحته ثالثة مطالب، في حقیقة اإلبداع، وعوامله، ومعوقاته: المبحث األول 

 .حقیقة اإلبداع:  المطلب األول

 . المسلمةعوامل القدرة اإلبداعیة عند المرأة: المطلب الثاني

 .  المسلمةمعوقات إبداع المرأة: المطلب الثالث

 ویندرج تحته ، المسلمة شرعیة لمعوقات إبداع المرأةفي المعالجة ال: المبحث الثاني

 :ثالثة مطالب

 .وأهمیتها في المجتمع المسلمةإظهار االسالم لدور المرأة : المطلب األول

 .حقوق المرأة في اإلسالم ودورها في تحقیق االبداع :المطلب الثاني

  . الشرعیة لهاوالمعالجة المسلمة شبهات حول إبداع المرأةأمثلة ل :المطلب الثالث
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   األول بحثامل

  يف حقيقة اإلبداع ، وعوامله ، ومعوقاته

  

 : مطالبثالثة ويندرج حتته 

 حقيقة اإلبداع: املطلب األول

   عند املرأةعوامل القدرة اإلبداعية :يناملطلب الثا

   املرأة املسلمة معوقات إبداع: ثالث املطلب ال



       
 

   

 

 

٥٤٢ 

 املجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 
 - رؤية رشعية- إبداع املرأة املسلمة ومعوقاته



       
 

   

 

 

٥٤٣ 

 املجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 
 - رؤية رشعية- إبداع املرأة املسلمة ومعوقاته

  

   األولطلبامل

 حقيقة اإلبداع

ٍاإلبداع هو استثمار ما وهب اهللا العبد من قدرات وامكانات لإلتیان بفكر أو قول       ٍ ٍ ٍٕ َ ُ

ٍأو فعل جدید، أو اختراع آلیة أو أسلوب جدید للتعامل مع الحیاة والعمل على راحة 

وتسخیرها لخدمة ) اآلفاق واألنفس(الناس وسعادتهم، أو اكتشاف سنة كونیة جدیدة 

  )١(.اإلنسان

ًذكورا واناثا -ّاهللا جلت قدرته للناس وقد هیأ   أسباب اإلحسان واإلبداع واإلنجاز لكل - ًٕ

وقد أشار القرآن الكریم  والسنة النبویة إلى اإلبداع وجمیل الصنیع . ما هو جدید ونافع

ُلبني البشر، وتمیز الرجال في مجاالت وتمیز النساء في مجاالت أخرى، وفي ذلك  َّ

ٌتكریم لبني البشر واعالء   . لشأنهمٕ

ّاإلبداع مرتبط أیما ارتباط بالبیئة بما تتضمنه من ظروف ومواقف تیسر اإلبداع ، أو ف

ّتحول دون إطالق طاقات المتعلم اإلبداعیة  ُ.)٢(  

                                                           

، سیكولوجیة االبداع في الحیاة، الدار العربیة ) م ١٩٩٥ -هـ١٤١٦(عبد العلي الجسماني(١) 

 .٣٣-٣٢ ، ص ١ ط.للعلوم

، مهارات التفكیر ) ١٩٩٧(التفكیر االبداعي ،  محمد عبد الغني ) م ٢٠٠٥( زینب حبش )٢(

 .٥١، ص ٢ط . االبتكاري
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  ين الثاطلبامل

   عند املرأةعوامل القدرة اإلبداعية

لهي لبني لقد أتى اإلسالم بتشریعاته الحكیمة ونصوصه المبینة بالتكریم اإل          

ًاإلنسان عموما، وللمرأة خصوصا، بما حباها   من نعم جلیلة وصفات - تعالى-  اهللاً

جمیلة ومشاعر فیاضة عمیمة، فشهدت المرأة تحوالت واقعیة في المجتمعات التي 

تعیش فیها خالل تقلب األزمان واألماكن، فمن الحضارات اإلنسانیة من أعلى شأن 

حتى جاء اإلسالم والمرأة في أشد  لها كسقط المتاع،وجع  ومنها ما أهانها ،،المرأة

ًحاالتها انتكاسة وجهال وتضییعا وذلة، فرفع شأنها وأدبها وخاطبها بما خاطب به  ً

الرجال العقالء، وجعلها مؤهلة للتكالیف الشرعیة والتصرفات المالیة والواجبات 

  . االجتماعیة والثقافة

 حینما كانت منعزلة في - لت وظروف مرت في أزمان خ–ولئن ساغ للمرأة المسلمة 

بادیتها، أو مزرعتها، أو قریتها المحدودة، أو وظیفتها المغلقة، أن تكتفي بقدر باهت 

من األمور الثقافیة والمعرفة الذاتیة، فإن هذا الزمان مع كثرة المتغیرات والنوازل 

لقة في البیت أم الملمات اخترقت السهام ثقافة المرأة القریبة والبعیدة سواء المنغ

المنفتحة في الوظیفة والتجمعات النسائیة،فأصبحت المرأة المسلمة محطة استقبال 

ًلصنوف الثقافات البشریة والمطامع األجنبیة، فكان لزاما على المرأة المسلمة الواعیة 

أن تواجه التحدیات باألصالة الشرعیة والثقافة العمیقة الواقعیة، وتتكفل بوضع الحلول 

كالت العارضة ، وتفجیر الطاقات األنثویة الكامنة ،مع االستقامة الشرعیة للمش

  .وهذا هو اإلبداع الحقیقي للمرأة .الكاملة، واإلیجابیة الفعالة المؤثرة
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ًفكل من أحدث شیئا ونسبه إلى الدین، ولم یكن له أصل (: )١(قال ابن رجب الحنبلي

  .)منهمن الدین یرجع إلیه؛ فهو ضاللة، والدین بريء 

 لنمطیة معینة في التفكیر، تكاد تتجمد علیها، فینضب التفكیر - ً غالبا–فالمرأة مأسورة 

وتشح الموارد، فتتراكم المشاكل الیومیة والمسائل التربویة التي مجموعة الحل فیها 

خالیة من الحلول، فاإلبداع في التفكیر ضرورة ملحة لمواجهة التیارات المتالطمة 

ًة من الفتن واألزمات ، وأصبح أسلوب اإلجابة الواحدة الصحیحة ركاما واألمواج العالی

ألن مجموعة الحل ملیئة بأنواع الحلول التي یمكن استغاللها بطرق ؛من الماضي التلید

  .التفكیر اإلبداعیة

  :كالتالي )٢(ویمكن إجمال عوامل التفكیر اإلبداعي بعدة أمور 

في التفكیر، و اإلحساس والمرونة  الصحة النفسیة للمبدع من التفاؤل، -١

  .، و التجدیدبالمشكالت

 - ٥. تشجیع روح المغامرة والجرأة  - ٤   . البیئة الواعیة- ٣   . حب التنظیم -٢

  .تسخیر اإلمكانات المتاحة 

                                                           

، جامع العلوم والحكم في شرح )م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢( ابن رجب ، زین الدین عبد الرحمن )١(

: الناشر.راهیم باجس إب-شعیب األرناؤوط : المحقق. ٢خمسین حدیثا من جوامع الكلم ج

 .١٢٨ ، ص ٧ط. بیروت–مؤسسة الرسالة 

، دین كیث ٣١، االبداع العام و الخاص، عالم المعرفة ، ص) م١٩٧٨(مصطفي ناصف)٢(

 ، یسري مصطفى ٤٧، العبقرییة واالبداع والقیادة ، عالم المعرفة ، ص ) م١٩٧٨(سایمنتن 

جامعة اإلمارات ـ كلیة التربیة ـ مركز ..جهالسید ، اإلبداع في العملیة التربویة وسائله ونتائ

سیكولوجیة ، )  م١٩٩٥ -هـ١٤١٦(عبد العلي اجلسماين ، ٤االنتساب الموجه بأبو ظبي، ص 

 .٨٤ ص ، ١ط ،الدار العربية للعلوم، االبداع في الحیاة
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  ثالث الطلبامل

   )١(  املسلمة املرأةمعوقات إبداع

 ، والــساعد الرئیــسي للرجــل ًتعتبــر المــرأة أساســا مهمــا فــي تكــوین الحیــاة البــشریة       

فـــي إعمــــار األرض ، وكمــــا علیهــــا واجبــــات ، فلهــــا حقــــوق منهــــا حقهــــا فــــي اإلبــــداع ، 

 اإلبـــداع مهـــارة عالیـــة یمكـــن تعلمهـــا بـــالمراس والتمـــرین ، لكـــن قـــد یعیـــق تعلـــم اإلبـــداعو

  : بعض األمور منهاًخصوصا للمرأة

   .  الشعور بالنقص، و عدم الثقة بالنفس وتحقیرها-١

ــــــشغال بــــــاألمور الروتینیــــــة  ا-٢   ). معلمــــــة نمطیــــــة- أم روتینیــــــة-زوجــــــة عادیــــــة(الن

  . االكتفـــــــــــــاء بـــــــــــــالتعلیم العـــــــــــــادي دون محاولـــــــــــــة التطـــــــــــــویر واالســـــــــــــتمرار فیـــــــــــــه- ٣

  . الخوف من النقد، والتجدید-٤

  . الخوف من الفشل-٥

  . عدم وضوح األهداف المستقبلیة القریبة والبعیدة-٦

  .اقع القناعة السلبیة بالرضا بالو-٧

   .  التشاؤم-٨

  . التأثر بالبیئة الجامدة، والكسل-٩

        . االتكالیة على اآلخرین في تحقیق الهدف-١٠

  . التكرار واالعتیاد-١١

ُالقــوانین الرســمیة التــي غالبــا مــا تنــسجم مــع وعــي المجتمــع ونمــط تفكیــره بعــض -١٢ ً ّ. 

 

                                                           

، یسري مصطفى السید ، اإلبداع في ٣٠زینب حبش ،التفكیر االبداعي ، مرجع سابق ص )١(

  . ٧ة التربویة وسائله ونتائجه، مرجع سابق ،  ص العملی
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   الثاينبحثامل

 املسلمة املرأةملعوقات إبداع الشرعية عاجلة امليف  

  

  :طالبم ثالثة  ويندرج حتته

   يف اتمعا وأمهيتهاملسلمةدور املرأة إظهار االسالم ل: األول املطلب 

  ودورها يف حتقيق االبداعيف اإلسالم حقوق املرأة : ثاين املطلب ال

  واملعاجلة الشرعية هلاشبهات حول إبداع املرأة أمثلة ل: ثالث املطلب ال
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 - رؤية رشعية- إبداع املرأة املسلمة ومعوقاته
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  لاألو طلبامل

   يف اتمعاوأمهيته املسلمةدور املرأة إظهار االسالم ل

 المرأة تمثل نصف المجتمع التي تقوم فیه بأهم األدوار وأعظمها، ومنها        إن

 استقرار األسرة ، ومن أجل ذلك شرع لها اإلسالم ما ىتربیة النشئ والحفاظ عل

 اإلبداع والقیام ى یساعدها علفكرمها ورفع من شأنها وقدم لها ما یناسبها لتحقیق ذلك،

  : ومن دالئل ذلك ما یلي.  أكمل وجهىبمهامها عل

  :  النساء أهل لإلستشارة-١

َعن المسور بن مخرمة َ ََ ْ ِ ِ ِْ َ ْ
ِ

ِقال رسول الله : في حدیث طویل جاء فیه  َ َّ ُ َُ َ َ ِألصحابه ِ َ ْ َ ِ :

ُقوموا فانحروا ثم احلقوا" ِ ْ َُّ ُ َ ْ َ َ، قال" ُُ َفوالله ما: َ
ِ َّ

ٍ قام منهم رجل حتى قال ذلك ثالث مرات، ََ ِ َِّ َ َ َ ََ َ َ ََ َّ َ ٌُ َ ُْ ْ َ

ُّفلما لم یقم منهم َأحد دخل على ُأم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت ُأم  ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َُ َ َِ َّ َ
ِ ِ ِ

َ َ ََ َ ْ ُ ْ َْ َ ِّ َ َ ََ ٌ َّ

َسلمة ََ َِّیا نبي الله، َأتحب ذلك، اخرج ثم ال تكل: َ ُ َُ َُّ َّْ َُ ْ َ ِ ِ َِ ُّ َّ ِ َم َأحدا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك، َ َ ْ ُ َ َ ََ ْ ُ ْْ ْ ًَ َّ ً َ
ِ َِ

َوتدعو حالقك فیحلقك، فخرج فلم یكلم َأحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه، ودعا  ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َُ ْ ً ََ َ ََ َ ْْ َْ ْ ُ ْ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ََّ َِّ َ َ َ

َحالقه فحلقه، فلما رَأوا ذلك قاموا، فنحروا وجعل ََ َ َ ُ َ ُ ََ ُ َََ َ َ َُ ْ
ِ َِ َ ََّ َ ُْ بعضهم یحلق بعضا حتى كاد بعضهم َ ُُْ َ َ ً َ َ ُ َْ ْ َْ َُ َّ ِ ْ

�یقتل بعضا غما َ ً َ َْ ُ ُ ْ
)١(."   

 عن النحر والحلق فلمخالفتهم العادة التى كانوا علیها أال توقف أصحاب النبى ف

ینحر أحد حتى یبلغ الهدى محله، وال یحلق إال بعد الطواف والسعى، حتى شاور 

بركة المشورة، ففعل ما قالت، فاقتدى به أصحابه، وكذلك  أم سلمة فأراه اهللا النبى 

                                                           

محمد زهیر بن ناصر : ، المحقق٣صحیح البخاري ج)  هـ١٤٢٢(البخاري، محمد بن إسماعیل ) ١(

: رقم.الشروط في الجهاد:باب.الشروط:كتاب.١٩٧،  ص ٢الناصر، دار طوق النجاة ،ط

)٢٧٣١. (   
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 فى حجة الوداع ما أمر به أصحابه من الحالق والحل ما اختلف لو فعل رسول 

جواز مشاورة النساء : وفیه. علیه اثنان، ففى هذه من الفقه أن الفعل أقوى من القول

   )١(.ذوات الفضل والرأى

  .)٢(هل لالستشارة، واالستنصاح حتى للرجالفمن المقرر في اإلسالم أن المرأة أ

  :     عمل المرأة-٢

ِ رسول اللهقال َّ َ ُ َ قال  َ ََأال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته فاإلمام الذي على : "َ َ َ
ِ ِ َِّ ُّ ُّ

ُ َ َ
ِْ َ َّ ِ َ ْ َ ْْ ٌ َُ ْ ُ ُ ُ َُ ٍ

ِالناس راع وهو مسئول عن رعیته والرجل راع على َأهل ْ َ َ ُ ٍَ َّ ٍَ َ َُ َ َ َ
ِ ِ َّ ِ ْ ٌُ ُ ْ َ ِ ِ بیته وهو مسئول عن رعیته َّ ِ ِ َِّ ِ َ ْ َُ ٌَ ُ ْ َ َ َ ْ

ُْوالمرَأة راعیة على َأهل بیت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم  َ َْ َ َُ َ َ ٌَ ٌَ َ َُ ْ َ ْ ََ
ِ
َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ ْ ْ.")٣(   

 حسن المرأةرعایة  ف،لكن تختلف فیهحسن التعهد و الشيءة حفظ رعایإن أصل ال

ًر في حق غیره راعیا له فإذا تقدم  كل ناظفجعل  )٤(.في أمر بیت زوجهاالتعهد 

                                                           

شرح صحیح ) م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك)١(

،  ٢أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد ، الریاض، ط:  ، تحقیق٨البخارى البن بطال ، ج

ِباب الشروط فى الجهاد : باب. كتاب الشروط . ١١٩ص  ِ ِ
َ ُ
ِ ْ ُّ.  

، شخصیة المرأة المسلمة في ضوء القرآن .) م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣(خالد عبد الرحمن العك)٢(

، حسین بن عبد العزیز آل ٥٦ بیروت، ص–لبنان :  ،   دار المعرفة ٥،   ط ة والسن

  .٢٥، المبادئ العامة لمكانة المرأة في اإلسالم ص )   هـ١٤٢٧(الشیخ

:( رقم. الجمعة في القرى والمدن: الجمعة ، باب: كتاب .١/٣٠٤البخاري ، صحیح البخاري  )٣(

 ، ٣، صحیح مسلم ج ) ت. د( الحسن القشیري مسلم بن الحجاج النیسابوري، أبو،  ) ٨٥٣

: رقمه. ١٤٥٩ بیروت ، ص -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق

ِباب فضیلة اإلمام العادل.االمارة:كتاب).١٨٢٩( ِ ِ ِ
َ ْ

ِ
َ
ِْ َ َ ُ َ.  

ِاألحكام: ُكتاب. ٢٢١، مرجع سابق، ص ٢٤، ج عمدة القاري العیني،  )٤( ِقول: ُباب. ْ
ْ َ اهللا تعالىَ َ َ :

َیاَأیها الذینءامنوا َأطیعوا الله " َ
َّ ِ َِّْ ُْ َُ َ َ َ  ).٧١٣٨: (رقمه ". ُّ
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فالحدیث نص على رعایة المرأة لبیت  )١(.لرعایة غیره من یأكله فهو في الهالك

  )٢(. زوجها، مما یتطلب بقاءها فیه، والعنایة بشؤونه

  

َقد بینت السنة أن األصل في المرأة أن تكون راعیة في بیت زوجهافل نظر إلى هذا ٕا و، َّ

َبیت زوجها : " جمیل في قولهالتحدید والتقیید ال
ِ
ْ َ

ِ في بیتها وكأن سلطان : ، ولم یقل"َْ

بحسن تدبیر المعیشة واألمانة في : َّالمرأة ووالیتها ال یكون إال في بیت زوجها؛ أي

  :مع هذا؛ فإن للمرأة المشاركة فیما یناسبها من األعمالو.ماله وغیر ذلك

ُن الفتنة؛ بحیث یكون ذلك في مجتمع ُّ فللمرأة الخروج للتعلم والتعلیم، بشرط أم-  

ٍطلب العلم فریضة على كل مسلم:" نسائي؛ لدخولها في عموم قوله   ِِ ِ
ْ ُ

ِّ ُ َ ََ َ ٌُ َِ ْ ْ َ")٣(.   

                                                           

، إرشاد الساري لشرح )  هـ١٣٢٣(القسطالني، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك)١(

  ، المطبعة الكبرى األمیریة، مصر١٠صحیح البخاري ج 

ِاألحكام: ُكتاب. ٢١٧-٢١٦،  ص ٧ط َول اهللا تعالىَق: ُباب. ْ َ َ
ِ
َیاَأیها الذینءامنوا َأطیعوا الله : "ْ َ

َّ ِ َِّْ ُْ َُ َ َ َ ُّ ."

  ).٧١٣٨: (رقمه 

قوله : األحكام ، باب: كتاب . ١١٤- ١١٣، ص ١٣  ابن حجر العسقالني، فتح الباري ج )٢(

  ).٧١٣٨: (  رقمه"وأطیعوا اهللا:" تعالى

محمد :  ، تحقیق١سنن ابن ماجه، ج) ت .د( ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، )٣(

ِ،  باب فضل ٨١ فیصل عیسى البابي الحلبي ص -دار إحیاء الكتب العربیة . فؤاد عبد الباقي ْ َ ُ َ

ِْالعلماء والحث على طلب العلم ْ ْ ِْ ِِ َ َ ََ َ َِّ
َ َ َ، رواه ابن ماجه من حدیث أنس وضعفه ). ٢٢٤: (رقمه . ُ َ ََ َ

ِ
َ ْ ُ َ

ََأحمد والبیهقي و َّ
ِ
َ ْ َغیرهما، أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي َْْ َ

المغني عن حمل األسفار في األسفار، في )  م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦(بكر بن إبراهیم العراقي ، 

، أحادیث ٨ ، ص ١ لبنان، ط–، دار ابن حزم، بیروت ١تخریج ما في اإلحیاء من األخبار،ج

  ). الخطبة
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ْفعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ِّ البیعة من النساءوأخذ رسول اهللا  َْ ََ َ ََ ُ َ
َّ

َ
ِ ُّكان النبي : " َِ َِّ َ َ

یبایع النساء بالكال َ َ ِ َِ َ ِّ ُ ِم بهذه اآلیةَُ ِ ِ
َ َ

ِ ًْال یشركن بالله شیئا: "ِ َ ِ َّ ِ َ ْ ِ ْ ُ ْ، قالت) ١٢: الممتحنة" (َ َ َ :

ِوما مست ید رسول الله  َّ ِ
ُ َ ُ َْ َّ َ َ َ ید امرَأة إال امرَأة یملكها َ َ َُ ِ ٍ

ْ ْ َْ ًَ ََّ ِ" )١( ،  

ِخیر نساء ركبن اإلبل صالح نساء"  لنساء قریشو ما جاء في وصف الرسول  ِ ِ ِ ٍ ِ
َ َ َُ َ ِ ِْ َ ْ َْ ُ َ 

ِقریش، َأحناه على ولد في صغره، وَأرعاه على زوج في ذات یده  ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
َ َ َ ََ َ َ ٍَ ْ َ َُ ُْ َ َ

ِِ َ ْ ٍْ حیث كان ثناء .)٢("َُ

.ً على نساء قریش بما یقمن به من أعمال المنزل مقرها أصالالرسول 
)٣(  

َ جواز خروج المرأة للعمل لكي تكسب وتعمل،  ضوابط یجب أن تراعى؛ لكي كما أن َُ

ًذا الخروج للعمل جائزا مشروعا، بیانها كاآلتيیكون ه ً :  

عدم ، والبعد عن الخلوة بالرجل األجنبي ، و)٤( عدم االختالطو ،اإلذن، والحجاب

أن یكون العمل و  ،)٥(عدم التطیب عند الخروج،و ٕالتبرج، واظهار الزینة المثیرة للفتنة

                                                           

. بیعة النساء: باب. األحكام : كتاب . ٨٠، ص٩خاري في صحیحه، مرجع سابق، ج  رواه الب)١(

  ). ٧٢١٤: (رقمه 

إلى من ینكح وأي : باب. النكاح : كتاب.١٩٥٥، ص٥ صحیح البخاري، مرجع سابق، ج )٢(

  ).٤٧٩٤:( رقمه . النساء خیر وما یستحب 

إلى  من ینكح : النكاح ، باب: ، كتاب١٢٥، ص ٩ ابن حجر، فتح الباري،  مرجع سابق، ج )٣(

  ).٥٠٨٢: (  رقمه–وأي النساء خیر وما یستحب 

، ١ط. ٧٧، عمل المرأة في المنزل وخارجه، ص )م١٩٩٥ -هـ١٤١٦(إبراهیم بن مبارك الجویر،)٤(

 –، عمل المرأة بین المشروع والممنوع )ت.د( مكتبة العبیكان، ریاض بن محمد المسیمیري ،

  .٣٧ ص  ،–دراسة شرعیة وثاقیة 

ندوة الملتقي اإلسالمي األول في مجمع الشیخ أحمد كفتارو ) م ٢٠٠٤( نور الدین عتر ، )٥(

، إبراهیم بن مبارك الجویر، عمل ١٤ نیسان، ص١٤-١٢بعنوان االجتهاد بین التجدید والتفریط 

  .٧٧المرأة في المنزل وخارجه، مرجع سابق، ص 
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 ًمشروعا
اتفاق العمل ، و)٢( وكرامتهاً أن یكون العمل متفقا مع طبیعة المرأة ، و )١(

 أال یكون ، و )٤( التوافق مع مجال عمل الرجال، و)٣(لْوتناسقه مع واجبها في المنز

أال یكون وأن یكون عملها لحاجة، و، )٥(من شأن هذا العمل أن یحملها فوق طاقتها

ًهذا العمل الذي تزاوله صارفا لها عن الزواج 
)٦(.  

                                                           

األول في مجمع الشیخ أحمد كفتارو، مرجع سابق، ص نور الدین عتر ندوة الملتقي اإلسالمي  )١(

قضایا المرأة في المؤتمرات الدولیة، ) ت.د(، فؤاد بن عبد الكریم بن عبد العزبز العبد الكریم، ٣

  .٩٨٤ص 

  .٩٨٥فؤاد بن عبد الكریم، قضایا المرأة في المؤتمرات الدولیة، مرجع سابق،  ص  )٢(

سالمي األول في مجمع الشیخ أحمد كفتارو، مرجع سابق، ص نور الدین عتر ندوة الملتقي اإل )٣(

  .٤٥ ، ریاض بن محمد المسیمیري ،عمل المرأة بین المشروع والممنوع،مرجع سابق، ص ١٣

   .١٣نور الدین عتر ندوة الملتقي اإلسالمي األول في مجمع الشیخ أحمد كفتارو، ص )٤(

 .٩٨٤ات الدولیة، ص فؤاد بن عبد الكریم، قضایا المرأة في المؤتمر )٥(

، مصطفي ٩٨٤فؤاد بن عبد الكریم، قضایا المرأة في المؤتمرات الدولیة، مرجع سابق، ص  )٦(

 المكتب اإلسالمي ، - ، المرأة بین الفقه والقانون، ط رابعة )م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥(السباعي،

  .١٧٠السعودیة، ص 
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  ينثا الطلبامل

  ودورها يف حتقيق االبداع اإلسالم يف حقوق املرأة

  

 التي كان لها إن لعظیم دور المرأة في المجتمع شرع لها اإلسالم الكثیر من الحقوق

  :منهااألثر الكبیر في ابداعها ، 

  :  المرأة وحقها في الخروج من البیت - ١

ْعن عائشة، قالت َ ََ َ ِ َ َخرجت سودة بنت زمعة لیال، فرآه: َْ َ ََ ً ْ َُ َ َ َْ َ ْ ُ َ ْ َِ
ْ َا عمر فعرفها، فقالَ َ َ َ ََ َ َُ َ ِإنك والله : ُ َِّ

َ َِّ

ِّیا سودة ما تخفین علینا، فرجعت إلى النبي  ِ َِّ َ َْ ُ ََ ََ َ َََ َ ْ َْ َ ْ َ َ ْ فذكرت ذلك له، وهو في حجرتي ِ
َ َْ ُ ُ

ِ ِ
َ َُ َ َ ََ ْ َ َ

َیتعشى، وان في یده لعرقا، فَأنزل الله علیه، فرفع عنه وهو َ َُ ُ َ َ ُ َ َْ َ َْ
ِ
َُ َ ًِ ِ ِ َِْ ََّ َ ْ َ ََّ ِٕ َّ ُ یقولَ ُ ْقد َأذن الله لكن َأن : "َ َّ ُ َ ُ

َّ
َ
ِ ْ َ

َّتخرجن لحوائجكن ُ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ ُ ْ َ")١( . 

 ففى هذا الحدیث دلیل على جواز خروج النساء لكل ما أبیح لهن الخروج فیه من 

وفیه جواز مكالمة المرأة : قال المهلب.  الحاجة إلیهلهن، وغیر ذلك مما األهل زیارة 

  )٢(.من وراء الستر

ِو عن  َابن عمرَ َ ُ ِ َ قال-  رضي اهللا عنهما-ْ ِكانت امرَأة لعمر تشهد صالة الصبح : َ ْ َُّ َ َُ َ َُ َ َْ ََ َ
ِ ٌِ ْ

َوالعشاء في الجماعة في المسجد، فقیل لها َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ََ َ َ َلم تخرجین وقد تعلمین َأن عمر یكره ذلك : َ ِ ِ َِ َُ َ َ ُْ َ َُ َّ َ َْ َ َْ َْ َ
ِ

َ

                                                           

خروج : باب. النكاح: اب كت). ٥٢٣٧: (رقمه . ٣٨، مرجع سابق، ص٧ رواه البخارى، ج )١(

  .النساء لحوائجهن

خروج : باب. النكاح: كتاب . ٣٦٤، مرجع سابق، ص٧ ابن بطال ، شرح صحیح البخارى، ج )٢(

  .النساء لحوائجهن
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ْویغار؟ قالت ََ َ ُ َ ْوما یمنعه َأن: َ ُ َُ َ ْ َ َ ینهاني؟ قالَ َ ِ
َ ِیمنعه قول رسول الله : َْ َّ ِ

ُ َُ ُ ْ َ ُ ََ ْ" : َال تمنعوا إماء َُ
ِ َ ْ َ َ

ِالله مساجد الله َِّ ََّ ِ َ َ  .")١(.  

 ففیه دلیل أن المرأة ال تخرج إلى المسجد إال بإذن زوجها أو غیره من أولیائها، وفیه 

لك محمول على دلیل أنه ینبغى له أن یأذن لها وال یمنعها مما فیه منفعتها، وذ

األصول إذا لم یخف الفتنة علیها وال بها؛ ألنه كان األغلب من حال أهل ذلك 

أن سبب المنع منه ما فیه من تحریك داعیة الشهوة كحسن الملبس و  )٢(.الزمان

  )٣(.والحلي الذي یظهر والزینة الفاخرة وكذا االختالط بالرجال

هن من المشاركة في الحیاة االجتماعیة بمنع ولذا فإن الصحابة لم یضیقوا على النساء

حركة الحیاة النشطة، وما تقتضیه من مشاركة  ولقاء الرجال؛ لما في ذلك من تعطیل

لها أو استضعافها وتحمیلها مغبة شعورهم بالعجز  كما كانوا أبعد عن الظلم. المرأة

سة دورها  بالجور على حق المرأة في ممار  ، ولم یسمح الرسول)٤(عن مقاومة الفتنة

من خالل السماح للمرأة بمشاركة الرجال في العبادات الجماعیة  الحیاتي، وهذا ما أكده

ْعن ُأم سلمة، قالتوالعیدین والجنازة والحج، من ذلك  كالفریضة وصالة الكسوف َ َ ََ َ َ ِّ ْ َ :

                                                           

هل على من لم یشهد :باب. الجمعة : كتاب. ٣٠٥، مرجع سابق، ص١  رواه البخارى، ج )١(

، ورواه مسلم في صحیحه، ج  ) ٨٥٨: ( رقم. الجمعة غسل من النساء ، والصبیان وغیرهم 

ُباب. الطهارة: كتاب ) ٤٤٢: (رقمه .٣٢٧، مرجع سابق، ص ١ ِخروج النساء إلى المساجد : َ ِِ َ ََ ْ َِ ِّ ِ ُ. 

ِباب خروج . كتاب الصالة.٤٧٢،مرجع سابق، ص ٢ ابن بطال ، شرح صحیح البخارى، ج)٢( ُ ُ

َالنساء إلى المساجد باللیل وا
ِ َّْ ِ ِِ ِِ َ ََ ْ َ ِلغلسِّ َ َ ، ٤، النووي، شرح النووي علي مسلم، ج)٢٠٨: (رقمه .ْ

ِباب خروج النساء إلى المساجد. كتاب الطهارة. ١٦٤مرجع سابق، ص ِِ َ ََ ْ َِ ِّ ِ ُ ُ.  

َِباب خروج النساء إلى . كتاب الطهارة. ٣٤٩، مرجع سابق، ص٢ ابن حجر ، فتح الباري، ج )٣( ِ
َ ِّ ِ ُ ُ

ِالمساجد ِ َ َ ْ.  

  .٣٠٥المسلمة، مرجع سابق، ص   المرأة خالد العك ، شخصیة)٤(
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ِشكوت إلى رسول الله  َّ ِ
ُ َ َِ ُ ْ َ َ ََأني َأشتكي قال َ ِ َ ْ َّطوفي من وراء الن«: ِّ ِ ِ

َ َ ْ ِ ٌاس وَأنت راكبةُ َ
ِ ِ
َ ْ َ

ِ«.)١( 

وأال تطلق ، األصل  ترغیب اإلسالم في قرار المرأة ببیتها مكرمة مصونة إال أن 

ِوقرن في":ى قال تعال)٢(لنفسها العنان في الخروج لكـل شاردة وواردة
َ َْ َّبیوتكن َ ُ ِ َوال ُُ َتبرجن َ ْ َََّ 

َتبرج َُّ ِالجاهلـیة َ ِ َِّ َ َاألولى وَأقمـن الصال ْ َّ َُ ْ
ِ
َ َوآتین َةَ

ِ
َالزكاة َ َ َوَأطعن َّ ْ

ِ
َالله َ

ُورسوله  َّ َ ُ َ األحزاب "(َ

،ولكن ال یجوز  لزوجها أن یمنعها من الخروج من بیتها في حاالت منها )٣٣:

الخروج إلي المسجد أو للعالج  أو صلة الرحم أو زیارة المریض أو طلب العلم ونحو 

ا، وتصون  عرضها وهي مراعاة  لكن هذا الخروج  أحیط  بسیاج تحفظ  كرامته، ذلك

  . )٣(التي سبق ذكرهاالضوابط الشرعیة 

  :في التصرف في مالهالمرأة  ا حق-٢

ْعن زینب امرَأة عبد الله  قالت ََ َ ِ ِ َِّ ْ َ َْ َ ََ ْ َّكنت في المسجد، فرَأیت النبي : ْ َِّ ُ ْ ََُ
ِ ِِ ْ َ ْ ُفقال َ َ َْتصدقن ولو : "َ َ َ ْ َّ َ َ

َّمن حلیكن ُ ِِّ ِ
ُ ْ، وكانت زی"ْ ََ ْ َ َنب تنفق على عبد الله، وَأیتام في حجرها، قالَ َ َ ِ ْ ْ ْ ََ َ َ ُ

ِ ِ ِ ٍِ َ َُ
َّ َ ُ ِفقالت لعبد : ْ ِْ َ ْ َ ََ

ِالله ِسل رسول الله : َّ َّ َ ُ ََ ْ َأیجزي عني َأن ُأنفق علیك وعلى َأیتام في حجري من َ
ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َ

ٍ َ َ ََ َ َ ْ ْ ِّ

َالصدقة؟ فقال َ َ َِ َ ِسلي َأنت رسول الله : َّ ِ َِّ َ ُ ََ ْفانط ،َ ْ ِّلقت إلى النبي َ ِ َِّ َ َُ ْ فوجدت امرَأة من ،َ
ِ ً َ ْ ُ ْ َ ََ

َاألنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علینا بالل، فقلنا َ ْْ ََُ ٌَ ِ َ ََ َ َ َ َ َ ََّ َ
ِ ُِ ْ َ ُ

ِ ِ َ َّسل النبي : َْ َِّ ِ
َ 

ََأیجزي عني َأن ُأنفق على زوجي، وَأیتام لي في حجري؟ وقلنا ْ ْ ُْْ َ َِ َِ َ َ َ
ِ ِ ٍِ َ ِ

ْ َ َ َْ ْ ُال ت: ِّ َخبر بنا، فدخل َ َ َ َ َِ ِْ ْ

                                                           

ُباب.  الصالة :كتاب).٤٦٤: (رقمه . ١٠٠، مرجع سابق، ص١ رواه البخارى،ج)١( ِ إدخال :َ َ ْ ِ

ِالبعیر في المسجد للعلة َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ِ َ. 

 .٣٤٩، دار طیبة ، ص٦، تفسیر البغوي  ، ج ) ت.د(  البغوي، حسین بن مسعود )٢(

شیخ، المبادئ العامة لمكانة المرأة في اإلسالم، مرجع سابق، ص حسین بن عبد العزیز آل ال)٣(

٣٢-٣١.  
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َفسَأله، فقال َ َ َُ َ َمن هما؟«: َ َُ َقال» ْ َزینب، قال: َ َ ُ َ ْ َِأي الزیانب؟«: َ ِ َ َّ َقال» ُّ ِامرَأة عبد الله، : َ َِّ ْ َ ُ َ ْ

َقال ِنعم، لها َأجران، َأجر القرابة وَأجر الصدقة:"َ َِ َ َّ ُ َ ُ َ َ ْْ ْ ْ ََ َ َ ِ َ َ")١(.  

تصدقن وجوبا ولو كانت الصدقة من فاألمر فیه للوجوب ؛ ألن األصل فیه ذلك أي 

 اإلنسان ىإذ یجوز أن یكون واجبا علیدل على أنه یجب في الحلي حلیكن ،  وهذا ال 

في أمواله األخر ویؤدیه من الحلي، ومعناه تصدقن من جمیع األموال التي یجب فیها 

  )٢(.الزكاة علیكن ولو كانت الصدقة الواجبة من حلیكن

   أنها كالرجل،تتمتع بأهلیة كاملة، وحق تام غیر مقید بأي قید،ة إلي المرأ اإلسالمةفنظر

 ، فجعلها أهل للتكسب وطلب المال بأسباب التملك )٣(عدا ما حرم اهللا ورسوله 

 ": قال تعالى)٤(المشروعة، ولها أن تمارس التجارة، وسائر تصرفات الكسب المباح

ٌللرجال نصیب ِ َ ِ َ ِّ َّمما ِّ ْاكتسبوا ِّ ُ َ َ ِّوللن ْ ِ ٌنصیب َساءَ ِ َّمما َ َاكتسبن  ِّ ْ َ َ واالكتساب  ، ) ٣٢:النساء "(ْ

  .یترتب علیه  التملك

                                                           

ِالزكاة:كتاب .١٢٢-١٢١ ، مرجع سابق، ص٢ رواه البخاري، ج)١( َ ُباب.َّ ِالزكاة على الزوج : َ ْ َّ ََّ َ
ِ َ

ُباب.الصالة: كتاب.٦٩٤، مرجع سابق، ص٢، ورواه مسلم، ج)١٤٦٦:(رقمه، ِفضل النفقة : َ ََ َّ ِ ْ َ

َوالصدق َ َّ َة على األقربینَ ِ َْ َ ْ َ َ
 ).١٠٠٠(رقمه . ِ

، دار الكتب ٣، تحفة األحوذي، ج )ت.د(المباركفورى ، أبو العال محمد عبد الرحمن )٢(

ِّباب ما جاء في زكاة الحلي. (الزكاة: أبواب . ٢٢٤بیروت، ص.العلمیة َِ ِ ِ
ُ َ ُ َْ َ َ  ). ٦٣٥: (رقمه ).َ

ُباب الصدقة . الزكاة : كتاب .٤٣٦، ص، مرجع سابق٣ ابن بطال، شرح صحیح البخارى ، ج)٣( َ َ َّ

َتكفر الخطیئة َ ِ َ ْ ُ
ِّ َ ، حسین بن عبد العزیز آل الشیخ،  المبادئ العامة لمكانة المرأة في )٣٣: (رقمه .ُ

  .٣٧-٣٦اإلسالم، مرجع سابق، ص 

: ، تحقیق٥، تفسیر القرطبي، ج) م ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤(القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر) ٤(

، عبد اهللا مرعي ٤٢، ص٢ القاهرة، ط–ٕردوني وابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة أحمد الب

    .١١٢- ١١١، حقوق وقضایا المرأة في عالمنا المعاصر،جدة، ص )ه ١٤١٧(بن محفوظ 
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  ثالثاملطلب ال

  واملعاجلة الشرعية هلاشبهات حول إبداع املرأة أمثلة ل

 حول قضایا تهم المرأة، وتمس قدرتها علي اإلبداع وخدمة  كثیرةظهرت شبهات    

  : على سبیل المثالالمجتمع، منها

  : حدیث ناقصات عقل: هة األولي الشب

َعن َأبي سعید الخدري، قال َ ِّ ِ ْ ُ ٍ ِ
َ ِ ْ ِخرج رسول الله : َ َّ ُ ُ َ ََ َ ،في َأضحى َأو فطر إلى المصلى َّ

َ ُ َِْ ٍ ْ ِ ِ
َ ْ

َفمر على النساء، فقال ََ َِ
َ ِّ َ َ َّ ِیا معشر النساء تصدقن فإني ُأریتكن َأكثر َأهل النار«: َ َِّ ِ ْ َ ََ ْ َّ ُ ُ َِّ َِِّ َ ْ َّ َ َ

ِ َ ْ َ َ «

َفقلن َوبم یا رسول الله؟ قال: َُْ ََ ِ َّ
ُ َ َ َ

ِ
ِتكثرن اللعن، وتكفرن العشیر،ما رَأیت من ناقصات «: َ ِ ِ ِ ِ

َ ََ ُ ْْ َ ََ َ َ َْ ُْ ْ َْ َُ ْ
َّ

َّعقل ودین َأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ُ َ ْ ِ ْ َ
ِ ِِِ ٍَ ُ َ َِ ٍَّ ِّ ُ ْ ِ

َ َ، قلن» ْ َوما نقصان دیننا وعقلنا یا : ُْ ََ َ ُِ ِ ِْ َْ َُ َ َ

ِرسول الله َّ َ ُ َ؟ قالَ َِألیس شهادة المرَأة مثل نصف شهادة الرجل«: َ ُ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ََ َْ َ ْ ْ َ َ َقلن» َْ َبلى، قال: ُْ َ ََ :

ْفذلك من نقصان عقلها، َألیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم« ْ ْ َُ َ َ ََ َُ َ َ َ ََ
ِّ ْ َ َ َِ ْ ُِ ِ ِ ِْ ْ َِ َقلن» ْ َبلى، قال: ُْ َ ََ :

َفذلك من نقصان دینها«
ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َُ ْ َ«.)١(.    

 هم الجماعة الذین أمرهم واحد أي مشتركون ، والمراد بالعشیر هنا الزوج ، فالمعشر

ُوأما اللب فهو العقل ، والمراد كمال العقل ، وقوله  ُ ْ َ َ": ِفهذا نقصان العقل ْ ْ ََ َْ ُ ُ َ أي عالمة " َ

ُنقصانه ، وقوله  ُ َْ َ": ِّوتمكث اللیالي ما تصلي
َ ُ ََ َ

ِ
َ
َّ ُ ُ ْ  أي تمكث لیالي وأیاما ال تصلي" َ

  . بسبب الحیض، وتفطر أیاما من رمضان بسبب الحیض

                                                           

َترك الحائض الصوم، ورواه مسلم :ُباب.الحیض:كتاب.٦٨مرجع سابق، ص، ١ج رواه البخاري، )١( ْ َّ
ِ ِ ِ

َ َْ

ُكتاب).٧٩:(رقمه.٨٦ص، مرجع سابق، ١،ج َ َاإلیمان:ِ َ
ِباب بیان نقصان اإلیمان بنقص .ِْ ْ َْ ُِ ِِ ِ َِ ْ َ ََ ُ َ

ِالطاعات، وبیان إطالق لفظ الكفر على غیر الكفر باهللا، ككفر النعمة والحقوق ُِ ُ َ ََ َْ ْ َْ َ
ِ ِ ِ
َ ْ ِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ ُ ُِ َِّ ِْ َ َ َ َ ْ.  
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ففي الحدیث داللة علي الحث علي أن كفران العشیر واالحسان من الكبائر فإن التوعد 

بالنار من عالمة كون المعصیة كبیرة ، وأن اللعن أیضا من المعاصي الشدیدة القبح 

 یمكن فهم هذا الحدیث  وال)١(.، أما نقصان العقل فشهادة امرأتین تعدل شهادة رجل 

ْبمعزل عن آیة الدین التي :             ،وذلك في قوله تعالى)٢(تتضمن نصاب الشهادة َّ

َ واستشهدوا شهیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرَأتان ممن ترضون من " َ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ ُ ُ َ ََْ َ َْ ْ َّْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْْ َ ٌَ َ َْ َ َْ َُ ُ ِْ ِ َِ َُ ْ

ِالشهداء َأن تضل إ َّ ِ َِ ْ َ َ
َحداهما فتذكر إحداهما األخرىُّ َْ ُ ْ َ َُ َُ َْ ِْ ِّ َُ فالعالقة بین هذه ). ٢٨٢:البقرة ("َ

  . ُوثیقة الصلة ، بل یكاد الحدیث یحیلنا إلى اآلیة صراحة اآلیة والحدیث

ٕإنجازات وابداعات فكریة   ولقد وصلت المرأة إلى أعلى المراتب والمناصب ، وحققت

المرأة قد أتیحت لها فرصة  غیر أن هناك دعوي بأن. عدیدة ال سیما في العالم الغربي

ُتثبت أنها على قدم وساق  ٕعظیمة من حیث حریة العمل وابراز إمكاناتها ، ولكنها لم

ومع ذلك لم تصل  فالرجل هو الذي فسح لها هذا المجال من الحریة ،. مع الرجل 

أنه هو الذي  كما. إلى كثیر من المناصب العالیة التي ال یزال یتربع علیها الرجل 

شأن یذكر ،  أتى باألفكار العظیمة والمبادئ والنظریات واالختراعات وغیر ذلك مما له

  . ُوأساس هذه الدعاوي حدیث صحیح یعرف بحدیث ناقصات عقل 

إن اإلسالم قد رفع اإللزام ببعض  التكالیف عن المرأة ال ألنها غیر مساویة للرجل في 

ًرفع العنت عنها  نظرا لطبیعة جنسها، وما اقتضته أسباب التكلیف، ولكن من باب 

ًمن عدم البروز، وتخفیفا عنها، ورخصة لها وابعادا لها عن مهاوي الرذیلة، ومزاحمة  ًٕ

                                                           

بیان : باب. اإلیمان : كتاب .٦٩، مرجع سابق، ص٢ النووي ، شرح النووي على مسلم، ج)١(

، مرجع سابق، ١نقصان االیمان بنقص الطاعات ، ابن بطال ، شرح صحیح البخارى،ج

  .ترك الحائض الصوم: باب. الغسل:كتاب.٤٢٠ص

  .٦١، مرجع سابق، ص٦ الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، ج)٢(
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ًالرجال، وتفریغا لها في القیام برسالتها العظیمة من إدارة البیت، ورعایة األجیال، 

 والجهاد،وتخفیف األعباء ویأتي هذا  التخفیف  في مثل إسقاط الجمعة، والجماعة،

   )١(.المالیة عنها كالمهر والنفقة

المرأة قد بنوا أفكارهم  فمن الواضح أن الذین یتهمون اإلسالم بأنه ینتقص من عقل

أي أن قدرات النساء  فقد فهموا منه أن النساء ناقصات عقل ،. على الحدیث السابق 

الدارج للعقل من أنه   على المعنىًوهذا جریا. على التفكیر هي أقل من قدرات الرجال 

أضعف من جهاز  عضو التفكیر ، ولسان حالهم یقول بأن جهاز التفكیر عند المرأة

  . الدنیا التفكیر عند الرجل ، وأن هذا ینطبق على أیة امرأة وعلى أي رجل في

في عقلها عن  ًولكن الحدیث نفسه ، وجریا على هذا المفهوم ، یبین أن المرأة ال تقل

حیث أن  لرجل من حیث أنها ناقشت الرسول ، وأنها جزلة أي ذات عقل وافر ، ومنا

تكن  َفكیف تذهب بعقله إذا لم. َالواحدة منهن تذهب بعقل اللبیب أي الوافر العقل 

اإلسالم  أذكى منه أو أنه ناقص عقل على أقل االحتماالت؟باإلضافة إلى ذلك فإن

، فلو  لتكالیف الشرعیة من حیث األداء والعقوبةیعتبر أن المرأة والرجل سواء أمام ا

كانت المرأة ناقصة عقل ، فكیف یكون أداؤها وعقوبتها بنفس المستوى الذي للرجل، 

َّفناقص العقل ال یكلف. فهذا ینافي العدل الذي یتصف به اهللا وینادي به اإلسالم
بمثل  ُ

ُما یكلف به من هو أكمل منه عقال ،وال یحاسب بنفس القدر على  ُ الذي یحاسب به،ً

  .(٢)  ًفرض أن الرجل أكمل عقال من المرأة

                                                           

  .٩ اإلسالم، ص  حسین بن عبد العزیز آل الشیخ، المبادئ العامة لمكانة المرأة في)١(

، الراغب األصفهانى، أبو القاسم الحسین ٦٤، مرجع سابق،  ص٦ الطبري، تفسیر الطبري، ج )٢(

محمد عبد العزیز .د: ، تحقیق ودراسة١، تفسیر الراغب األصفهاني، ج) م١٩٩٩(بن محمد،

 .٥٩٠ ص١ط . جامعة طنطا-كلیة اآلداب . بسیوني
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وبین واقع العقل  إذا ما أخذنا في الحسبان كل هذه الحقائق والوقائع ثم قابلنا بینها أما 

هو في قدرات  والتفكیر وواقع اآلیة والحدیث، فإننا نخلص إلى أن نقص العقل لیس

والعقل ، ففي  التفكیر وال في تركیبة الدماغ ، وانما في العوامل المؤثرة في التفكیر

الشهادة جعل اإلسالم شهادتها في الحقوق المالیة مقابل شهادة الرجل، وفي الجنایات 

أعفاها اإلسالم من الشهادة فیها؛ألنها ال تطیق رؤیة الدماء، وألوان القتل، فال یكون 

ا دقیقا، ولهذا یقبل قولها عن الرجال، فیما تختص باالطالع علیه كالوالدة تحمله

وعیوب النساء الخاصة، مما یدل على أن المناط في هذه األحكام لیس األوصاف 

ٕالطردیة من ذكورة وأنوثة، ولیس ألن الرجل أفضل من المرأة وانما لمعان أخرى، 

  .  )١(روعیت لمصالح ال تخفى على محقق

  .)٢(لع تسمع شهادتها ، ولها الحق في الخلعوفي الخ

ًوفي المیراث قرر اإلسالم للمرأة نصیبا من المیراث خالصا لها ً
وأما في دیة القتل . )٣(

الخطأ ، فجعلت على النصف من دیة الرجل؛ وذلك ألن فیه تعویض مادي فقط ، 

رجل أشد والعقوبة بالسجن ونحوه؛ وألن الضرر الفادح الذي لحق باألسرة بقتل ال

ًوأعظم وأكثر ، والدیة إنما جعلت جبرا للضرر الحاصل على أهل المیت فهي جابرة، 

                                                           

 التراث ء، دار إحیـا١٠، المغني، ج)م١٩٨٥(بن أحمد،  ابن قدامة، موفق الدین عبد اهللا )١(

 ، عبد اهللا مرعي بن محفوظ ، حقوق وقضایا المرأة في ١٦١- ١٥٦العـربي، ط أولى، ص

 ، حسین بن عبد العزیز آل الشیخ، المبادئ العامة ١٢٨عالمنا المعاصر، مرجع سابق، ص 

  .١٠لمكانة المرأة في اإلسالم، ص 

د اهللا مرعي، حقوق وقضایا المرأة في عالمنا المعاصر، مرجع سابق، ، عب١٠/١٥٦ المغني )٢(

  .١٢٩ص

 ،٢ ، جتفسیر القرآن العظیم ، )١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(،  أبي الفداء إسماعیل بن عمرابن كثیر، )٣(

  .١٠ ص٢، ط دار طیبة ،سامي بن محمد سالمة: المحقق 
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ًأما القتل العمد فإنه یـوجب القصاص سـواء كان المقتول ذكرا أو أنثي، وسواء .وزاجرة 

ًكان القاتل ذكرا  أو أنثي وذلك؛ ألن في القصاص إنسان بإنسان، والرجل والمرأة 

  .)١(انیةمتساویان في اإلنس

                                                           

، ابن الهمام، كمال ٣٥٨، ص١٠، وج٥٧مرجع سابق، ص، ٩ج الطبري،  تفسیر الطبري، )١(

محمد بن   ،الدسوقي،٢٢٠-٢١٦، دار الفكر، ص ١٠الدین بن عبد الواحد، فتح القدیر، ج 

، ٢٤١ دار إحیاء الكتب العربیة،  ص،٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، جأحمد بن عرفة، 

مدة المفتین، روضة الطالبین وع، )م ١٩٩١ - هـ ١٤١٢(أبو زكریا یحیى بن شرف النووي،

، كشاف )م ١٩٨٢ - هـ١٤٠٢(، البهوتي، منصور بن یونس١٥٦، المكتب اإلسالمي، ص٩ج

  . ٥٠٤، دار الفكر،  ص٥القناع، ج 
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ًلن یفلح قوم ولوا َأمرهم امرَأة " حدیث :  الشبهة الثانیة-٢ َ َْ ُْ ُ ْْ ْ
َّ
َ ٌ َ َْ ُ

ِ َ:"  

َعن َأبي بكرة، قال َ َ َ ْ َ َِ ِلقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله : ْ ِ ِ ٍ ِ َِّ َِّ
ُ َ ََ َْ ُ ْ َ َ ِ ُ َ ََ ْ َ ََأیام الجمل، بعد ما ََ ْ َ َِ

َ َّ

َكدت َأن َألحق بَأصحاب الجم َ َ َِ ْ ِ َ ْ ْ ُ ْ َل فُأقاتل معهم، قالِ ََ َ َْ ُ َ َ
ِ ِلما بلغ رسول الله : ِ َّ َ ُ َ َ َ ََ َّ َأن َأهل َ ْ َّ

َفارس، قد ملكوا علیهم بنت كسرى، قال َ َ ََ ْْ
ِ َ ِْْ ِ َ َ ُ َّ َ ْ َ ًلن یفلح قوم ولوا َأمرهم امرَأة«: ِ َ َْ ُْ ُ ْْ ْ

َّ
َ ٌ َ َْ ُ

ِ َ« .)١( .  

  

ًلمــرأة شــیئا مــن فهــذا الحــدیث مــن أوضــح األدلــة وأصــرحها فــي بیــان عــدم جــواز تولیــة ا

األمــور واألحكــام العامــة بــین المــسلمین؛ ألن الحــدیث إخبــار عــن عــدم فــالح مــن ولــي 

أمــرهم امــرأة، والشــك أن ذلــك ضــرر، والــضرر یجــب اجتنابــه، فیجــب اجتنــاب مــا یــؤدي 

ًإلیه، وهو تولیة المرأة؛ ألن ما ال یتم الواجب إال به فهو واجب، وهذا یساوي تماما من 

ً خبر في معنى النهي، وسواء كان خبرا مع الصیغة إنه منه : و قلناحیث المآل ما ل

ًاآلنفة من مقدمة الواجب، أم خبـرا لفظـا إنـشاء معنـى، فإنـه عـام فـي جمیـع الوالیـات إال  ً

) محـــل التولیـــة(الوالیـــات الخاصـــة لمكـــان االتفـــاق علیهـــا؛ ألن الـــصیغة المـــستعملة فیـــه 

 والــسر فــي هــذا نقــصان المــرأة )٢(.عرفــةإذ هــي مفــرد مــضاف لم) أمــرهم(صــیغة عمــوم 

ًعقال ودینا، وهذا األمر منصوص علیه في حدیث النبي  ً.  

  

                                                           

ُكتاب. ٨مرجع سابق، ص، ٦ج  رواه البخاري، )١( َ ِالمغازي : ِ َ ُباب.َ ِّكتاب النبي : َ ِ َّ ِ َ ِ إلى كسرى َ ْ
ِ َِ

َوقیصر َ َْ  ).٤٤٢٥: (رقمه . َ

األقضیة : ، كتاب ٣٠٤مرجع سابق، ص، ٨ج السابق، الشوكاني ، نیل األوطار،  المرجع)٢(

المنع من والیة المرأة والصبي ومن ال یحسن القضاء أو یضعف عن القیام : واألحكام، باب

  ).٣٨٨٧: (بحقه،  رقمه 
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ّفالحــدیث تــضمن نفــي الفــالح عمومــا عمــن ولــوا أمــرهم امــرأة ، والمقــصود ّ بــه الوالیــة  ّ

 فقهـــاء اإلســـالم علـــى عـــدم جـــواز تـــولي المـــرأة )١(العظمـــى كـــالحكم والملـــك و قـــد اتفـــق

مى، وأن الذكورة شرط فـیمن یتـولى هـذا المنـصب، وأمـا مـا  دون لمنصب اإلمامة العظ

ولـیس  الوالیة العظمـى كـإدارة مدرسـة أو إدارة ونحـو ذلـك ،فلـیس مقـصودا فـي الحـدیث،

ّإذ ال یعرف دین كرم المرأة كما كرمها اإلسالم . في هذا أدنى احتقار للمرأة ّ
ِ

ُ.  

َفـــإنهن خلقـــن " حـــدیث :  الـــشبهة الثالثـــة-٣ ْ َِ ُ َّ ُ َّ
َمـــن ضـــلع، وان َأعـــوجِ َ َْ َّ ِٕ ٍ َ ِ ِ

ِ شـــيء فـــي الـــضلع ْ َ ِّ ِ ٍ
ْ َ

َُأعاله َ ْ:"  

ٍواستوصـوا بالنـساء خیـرا، فـإنهن خلقـن مـن ضـلع، وان َأعـوج شـيء :" قال رسـول اهللا  ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ َْ َّْ َِّٕ ٍ َ ْ َ ْ َُ َُ ًَِّ َِ ُِّ َْ ْ

ُفـــي الـــضلع َأعـــاله، فـــإن ذهبـــت تقیمـــه كـــسرته، وان تركتـــه ُ َُ َ َ ُْ َ ْ َ َِْٕ ْ َ َ ُ
ِ َِ ْ َْ َِ َ ُ َ ِ ُ لـــم یـــزل َأعـــوج، فاستوصـــوا ِّ َْ ْ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َ

ًبالنساء خیرا ْ َ
ِ
َ ِّ ِ. ")٢( 

ٕ فالوصاة بالنساء یدل على أنه ال یستطاع تقویمهن ، وانما هو تنبیه منه علیه السالم 

ٕواعالم بترك االشتغال بما ال یستطاع، والتأنیس باألجر بالصبر على ما یكره، وفى 

الم الجافى والمقاومة، والبلوغ إلى ما تدعو هذا الحدیث أنه یجب أن تتقى عاقبة الك

ٕالنفس إلیه من ذلك إذا خشى سوء عاقبته، وان لم یخش ذلك فله أن یبلغ غایة ما یرید 
                                                           

، ٥، رد المحتار على الدر المختار،ج ) م ١٩٩٢- هـ١٤١٢(ابن عابدین، محمد أمین بن عمر  )١(

 - هـ ١٤٢٠(، ابن رشد، أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد، ٣٥٤دار الكتب العلمیة، ص

 ، الماوردي، علي بن ٧٦٨، دار ابن حزم ، ص١، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج )م١٩٩٩

، ، الرملي، محمد بن ٨٣األحكام السلطانیة، دار الكتب العلمیة، ص) ت.د(محمد بن حبیب،

 –بیروت : ، دار الكتب العلمیة٨ نهایة المحتاج  إلى شرح المنهاج،ج ،)  ت.د(أبي العباس

 ، البهوتي، كشاف القناع، ٩٢، ص١٠المغني، مرجع سابق، ج . ، ابن قدامه٢٣٨لبنان ، ص

  .٩٢مرجع سابق، ص، ٦ج

: رقمه . الوصاة بالنساء: باب. كتاب النكاح. ٢٦مرجع سابق،  ص، ٧ج رواه البخاري، )٢(

)٥١٨٦.( 



       
 

   

 

 

٥٦٥ 

 املجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 
 - رؤية رشعية- إبداع املرأة املسلمة ومعوقاته

ُفقوله)١(.مما یحل له الكالم فیه ُ ْ ٍفإنهن خلقن من ضلع:"َ َ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َُ َّ ُ َّ

المعني أن النساء خلقن من " ِ

 ذلك مثال ألعلي المرأة ؛ ألن أصل خلق من شيء معوج ، ویحتمل أن یكون ضرب

و فیه األمر بالوصیة )٢(.أعالها رأسها وفیه لسانها وهو الذي یحصل منه األذي

بالنساء  واالحتمال لهن والصبر على عوج أخالقهن ، وأنه ال سبیل إلى اصالح 

  )٣(.أخالقهن بل البد من العوج فیها ، وأنه من أصل الخلقة

ا الحدیث بعین التأمل و التدبر أن كلمة أعوج و من الواضح ألي عاقل ینظر لهذ

 في ًالواردة في الحدیث ال تدل مطلقا على اإلهانة أو التجریح فهذا لیس من النبي 

شيء، و لیس من خلقه العظیم في شيء أن یجابه جنس النساء بأجمعه بكالم مقذع 

  :؛ لعدة أمور أهمها  و تجریح مؤلم

ًواستوصوا بالنساء خیرا :" دیث قال في بدایة الح أن النبي  -١ ْ َ
ِ
َ ُِّ ِ

َْ ْ وقال في نهایته "َ

ًفاستوصوا بالنساء خیرا" ْ َ
ِ
َ ُِّ ِ

َْ فلیس من المعقول أن یضع في منتصف الحدیث ما یشین "ْ

  .النساء الالتي أوصى بهن َّ 

 -  أخبر عن خلق المرأة من ضلع أعوج و قصد بها أمنا حواء  أن النبي  -٢

عرف أنها خلقت من ضلع أبینا آدم علیه السالم و الضلع هو  و نحن ن- علیها السالم

                                                           

كتاب )٥١٨٦: (رقمه . ٢٩٥مرجع سابق، ص، ٧ج ن بطال، شرح صحیح البخارى،  اب)١(

  .الوصاة بالنساء: باب. النكاح

الوصاة :باب.، كتاب النكاح) ٥١٨٥. (٢٥٣ صمرجع سابق،، ٩ج ابن حجر، فتح الباري، )٢(

  .بالنساء

كتاب .٢٠٤- ٢٠٣، دار الحدیث، ص٢،سبل السالم، ج)ت.د( الصنعانئ ، محمد بن إسماعیل )٣(

َّاألمر بالوصیة بالنساء واالحتمال لهن والصبر على عوج َأخالقهن، العینى، أبو : باب.النكاح َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ َ ََ ََ ِ ْ َّْ َُ ُ
ِ

َ
ِ

َ ِّ َّ ْ ْ ْ

، دار إحیاء ٢٠، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج)ت.د(محمد محمود بن أحمد بن موسى

  .الوصاة بالنساء: باب. لنكاحكتاب ا) ٥١٨٦(،رقمه ١٦٦ بیروت، ص–التراث العربي 
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َعظم من عظام القفص الصدري و طریقة اعوجاجه صممت من قبل أحسن الخالقین  ِّ ُ

 -  مهما خفت -لیحمي القلب، فهذا الضلع له أهمیة عظیمة،فلواله لتسببت أي صدمة 

ًللقلب نزیفا، و بالتالي موتا محتما إذن فاهللا حینما خلقه ً  - ًا من هذا الضلع كرمها أوال ً

 و علمها وظیفتها في هذه الحیاة أال و هي حفظ القلب و حمایته و - ألهمیة الضلع 

ذلك من خالل قیامها بأدوارها المختلفة في األسرة، فهي أم تربي أطفالها فتحمي بذلك 

قلوبهم و عقولهم من االنحراف و الضالل و هي زوجة یتوجب علیها حمایة قلب 

ا و إعانته على القیام بوظیفته التي كلفه اهللا بها و علمه إیاها بنفس الطریقة، زوجه

 أشار له إلى وظیفته في إعمار - من أدیم األرض-فلما خلقه من تراب األرض 

  .األرض من خالل الزراعة و الصناعة 
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  اخلامتة
  

  :ولقد توصلت إلي العدید من النتائج من أهمها

  

ٍر ما وهـب اهللا العبـد مـن قـدرات وامكانـات لإلتیـان بفكـر أو قـول اإلبداع هو استثما -١ ٍ ٍ ٍٕ َ ُ

ٍأو فعــل جدیــد، أو اختــراع آلیــة أو أســلوب جدیــد للتعامــل مــع الحیــاة والعمــل علــى 

وتـسخیرها ) اآلفـاق واألنفـس(راحة الناس وسعادتهم، أو اكتشاف سنة كونیـة جدیـدة 

  .لخدمة اإلنسان

 بعـض ههـا بـالمراس والتمـرین ، لكـن قـد یعیـق تعلمـاإلبداع مهـارة عالیـة یمكـن تعلم -٢

  .األمور

 أظهـــرت الـــسنة النبویـــة الـــشریفة مـــن خـــالل األحادیـــث مـــدي إمكانیـــة ابـــداع المـــرأة -٣

  . ذلك ىوقدارتها عل

شبهات حـول قـضایا وردت فـي أحادیـث نبویـة شـریفة تهـم المـرأة، وتمـس  ى الرد عل-٤

  . اإلبداع وخدمة المجتمعىقدرتها عل

الحنیـف وحـرص اإلسـالم  شـریفة تؤكـد مكانـة المـرأة فـي دیننـا ةأحادیـث نبویـت  ورد-٥

  .وشرفها وعفتها وأنسانیتها  وعلى مكانتهایهافي المحافظة عل
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  : فهرس املراجع

، سیكولوجیة االبداع في الحیاة، ) م ١٩٩٥ - هـ١٤١٦(،عبد العلي الجسماني .١

  .١ط. الدار العربیة للعلوم

، مهارات ) ١٩٩٧(فكیر االبداعي ،  محمد عبد الغني الت) م ٢٠٠٥(زینب حبش  .٢

 .٢ط . التفكیر االبتكاري

، جامع العلوم والحكم )م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢(ابن رجب ، زین الدین عبد الرحمن  .٣

 إبراهیم - شعیب األرناؤوط : المحقق. ٢في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم ج

  .٧ط. بیروت–مؤسسة الرسالة : الناشر.باجس

  .، االبداع العام و الخاص، عالم المعرفة ) م١٩٧٨(ي ناصفمصطف .٤

  .، العبقرییة واالبداع والقیادة ، عالم المعرفة ) م١٩٧٨(دین كیث سایمنتن  .٥

جامعة ..یسري مصطفى السید ، اإلبداع في العملیة التربویة وسائله ونتائجه .٦

  .اإلمارات ـ كلیة التربیة ـ مركز االنتساب الموجه بأبو ظبي

، سیكولوجیة االبداع في الحیاة، الدار ) م ١٩٩٥ - هـ١٤١٦(لعلي الجسمانيعبد ا .٧

  .١العربیة للعلوم،ط 

محمد : ، المحقق٣صحیح البخاري ج)  هـ١٤٢٢(البخاري، محمد بن إسماعیل  .٨

  .٢زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ،ط

) م ٢٠٠٣ -هـــ ١٤٢٣(ابــن بطــال أبــو الحــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك ،  .٩

أبـــو تمـــیم یاســـر بـــن إبـــراهیم، :  ، تحقیـــق٨شـــرح صـــحیح البخـــارى البـــن بطـــال ، ج

  .٢مكتبة الرشد ، الریاض، ط
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 ، دار ٥،  فتح الباري ج)١٣٧٩( ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي، .١٠

  . بیروت –المعرفة 

، شخصیة المرأة المسلمة في .) م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(خالد عبد الرحمن العك .١١

  . بیروت–لبنان :  ،   دار المعرفة ٥   ط ضوء القرآن والسنة ،

، المبادئ العامة لمكانة المرأة )   هـ١٤٢٧(حسین بن عبد العزیز آل الشیخ .١٢

  .في اإلسالم

  ، صحیح مسلم ) ت. د(مسلم بن الحجاج النیسابوري، أبو الحسن القشیري  .١٣

  . بیروت - محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي :  ، المحقق٣ج 

، إرشاد )  هـ١٣٢٣(القسطالني، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك .١٤

    .٧، المطبعة الكبرى األمیریة، مصر ،ط١٠الساري لشرح صحیح البخاري ج 

سنن ابن ماجه، ) ت .د( ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني،  .١٥

 فیصل عیسى - ة دار إحیاء الكتب العربی. محمد فؤاد عبد الباقي:  ، تحقیق١ج

  .البابي الحلبي 

المغني عن )  م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦(أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم ،  .١٦

، دار ابن ١حمل األسفار في األسفار، في تخریج ما في اإلحیاء من األخبار،ج

   . ١ لبنان، ط–حزم، بیروت 

المنهاج شرح )  هـ١٣٩٢(النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  .١٧

  .٢ بیروت، ط– دار إحیاء التراث العربي ١٢مسلم بن الحجاج، جصحیح 

،جـامع البیـان )   م٢٠٠٠ - هــ ١٤٢٠(محمد بـن جریـر  أبو جعفر الطبري ، .١٨

 .أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: ، المحقق١٠في تأویل القرآن، ج  
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، عمل المرأة في المنزل )م١٩٩٥ -هـ١٤١٦(إبراهیم بن مبارك الجویر، .١٩

  .، مكتبة العبیكان١ط، وخارجه

 –، عمل المرأة بین المشروع والممنوع )ت.د( ریاض بن محمد المسیمیري ، .٢٠

  . –دراسة شرعیة وثاقیة 

ندوة الملتقي اإلسالمي األول في مجمع الشیخ ) م ٢٠٠٤(نور الدین عتر ،  .٢١

  . نیسان١٤-١٢أحمد كفتارو بعنوان االجتهاد بین التجدید والتفریط 

قضایا المرأة في ) ت.د(یم بن عبد العزبز العبد الكریم، فؤاد بن عبد الكر .٢٢

  ..المؤتمرات الدولیة

، المرأة بین الفقه والقانون، ط رابعة )م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥(مصطفي السباعي، .٢٣

  . المكتب اإلسالمي ، السعودیة- 

 .، دار طیبة ٦، تفسیر البغوي  ، ج ) ت.د( البغوي، حسین بن مسعود  .٢٤

، ٣، تحفة األحوذي، ج )ت.د( محمد عبد الرحمن المباركفورى ، أبو العال .٢٥

 .بیروت.دار الكتب العلمیة

، تفسیر ) م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤(القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر .٢٦

 –ٕأحمد البردوني وابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة : ، تحقیق٥القرطبي، ج

  . ٢القاهرة، ط

لمرأة في عالمنا ، حقوق وقضایا ا)ه ١٤١٧(عبد اهللا مرعي بن محفوظ  .٢٧

    .المعاصر،جدة

، عمدة القاري شرح صحیح ) ت.د(العینى ، أبو محمد محمود بن أحمد  .٢٨

 . بیروت–البخاري، ج، دار إحیاء التراث العربي 



       
 

   

 

 

٥٧١ 

 املجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 
 - رؤية رشعية- إبداع املرأة املسلمة ومعوقاته

، نیل )م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا .٢٩

 .  ١، طعصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر: ، تحقیق٤األوطار، ج

، تفسیر الراغب ) م١٩٩٩(الراغب األصفهانى، أبو القاسم الحسین بن محمد، .٣٠

 - كلیة اآلداب . محمد عبد العزیز بسیوني.د: ، تحقیق ودراسة١األصفهاني، ج

 . ١ط .جامعة طنطا

، دار ١٠، المغني، ج)م١٩٨٥(ابن قدامة، موفق الدین عبد اهللا بن أحمد،  .٣١

  . ١إحیـاء التراث العـربي، ط 

هـ ١٤٢٠(ابن كثیر، أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي .٣٢

. سامي بن محمد سالمة: المحقق ، ٢، جتفسیر القرآن العظیم، )  م١٩٩٩ - 

  .٢ط. دار طیبة للنشر والتوزیع: الناشر 

  .، دار الفكر١٠ابن الهمام، كمال الدین بن عبد الواحد، فتح القدیر، ج  .٣٣

 محمد بن أحمد بن عرفة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي، .٣٤

هـ ١٤١٢(النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف      .، دار إحیاء الكتب العربیة٤ج

 البهوتي، .، المكتب اإلسالمي٩، روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج)م ١٩٩١ - 

  .، دار الفكر٥، كشاف القناع، ج )م ١٩٨٢ - هـ١٤٠٢(منصور بن یونس

، ٤، سنن الترمذي، ج) م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥(الترمذي، محمد بن عیسى،  .٣٥

إبراهیم عطوة عوض،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي :تحقیق وتعلیق

 .٢ط. مصر،–

، رد المحتار على )م ١٩٩٢- هـ١٤١٢(ابن عابدین، محمد أمین بن عمر  .٣٦

  .، دار الكتب العلمیة٥الدر المختار،ج 



       
 

   

 

 

٥٧٢ 

 املجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 
 - رؤية رشعية- إبداع املرأة املسلمة ومعوقاته

، بدایة )م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(د محمد بن أحمد بن محمد، ابن رشد، أبي الولی .٣٧

  .، دار ابن حزم ١المجتهد ونهایة المقتصد، ج 

األحكام السلطانیة، دار الكتب ) ت.د(الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، .٣٨

  .العلمیة

، نهایة المحتاج  إلى شرح المنهاج،ج )  ت.د(الرملي، محمد بن أبي العباس .٣٩

  . لبنان -روتبی.، دار الكتب العلمیة٨

  .، دار الحدیث٢،سبل السالم، ج)ت.د(الصنعانئ ، محمد بن إسماعیل  .٤٠

 

  

  

  



       
 

   

 

 

٥٧٣ 

 املجلد التاسع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 
 - رؤية رشعية- إبداع املرأة املسلمة ومعوقاته

  فهرس املوضوعات

  الصفحة  وعــــــــــــــــــاملوض  م

  ٥٣٣  الملخص .١
  ٥٣٧  المقدمة .٢
في حقیقة اإلبداع ، وعوامله ، : المبحث األول  .٣

   ومعوقاته

٥٤١  

  ٥٤٣  حقیقة اإلبداع: المطلب األول .٤
  ٥٤٤   عند المرأةعوامل القدرة اإلبداعیة :نيلب الثاالمط .٥
  ٥٤٦   المرأة المسلمةمعوقات إبداع: ثالثالمطلب ال .٦
في المعالجة الشرعیة لمعوقات /  المبحث الثاني .٧

  المسلمة  إبداع المرأة

٥٤٧  

 المسلمةدور المرأة  إظھار االسالم ل/األولالمطلب  .٨

   في المجتمعاوأھمیتھ
٥٤٩  

ودورھا في في اإلسالم حقوق المرأة  /انيثالمطلب ال .٩

  تحقیق االبداع
٥٥٤  

 شبهات حول إبداع المرأةأمثلة ل/ ثالثالمطلب ال .١٠

  والمعالجة الشرعیة لھا
٥٥٨  

  ٥٦٧  الخاتمة .١١
  ٥٦٨  فھرس المراجع  .١٢

  


