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 ٨٣٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

  المقدمة
 و أفضل الـصالة و أمت التـسليم ، مالك يوم الدين، الرمحن الرحيم،حلمد هللا رب العلمنيا

   وبعد .على خامت النبيني وإمام املرسلني  سيدنا حممد وعلى  آله  وصحبه أمجعني 
ُيـهب{ احلمد هللا القائل         َ ْلمن َ َ

ُيـشاء ِ َ ًإناثـا َ ُويـهـب َِ َ َ ْلمـن َ َ
ُيـشاء ِ َ َالـذكور َ ُ  ذي الـ و)١( }ُّ

َّامـــنت َ َعليـنـــا ْ َبـــأن ََْ َ َأخـــرج ِ َ ْ ْمـــن َ
َِأصـــالبنا ِ َ ْ ََأمثالنـــا، َ َ ـــر َْ َوأخبـ َ ْ َّأن ََ َُْاألنـثـــى َ َمـــن ْ

ِاألوالد ِ ََْ ٌهبـــة ْ َ
ٌوعطيـــة ِ َِّ َ َ 

ِكالــذكر َ ْمــنـهم، ََّ ُ ْ َّوذم ِ َ ًقـومــا َ ْ ُتــسؤهم َ ُ ُ ُ ُالبـنــات، َ َفـيتـــوارون ََْ ْ َ َ َمــن َََ
ِالقــوم ِ

ْ َّلــئال َْ َ
َّيــذكروهن ِ ُُ ُ ْ َقــال ْم،َُهلــ َ َ 

َوإذا   {:تعــاىل َبــشر َِ ِّ ْأحــدهم ُ ُ ُ َ َُْبــاألنـثى َ ْ َّظــل ِ ُوجهــه َ ُ ْ �مــسودا َ َ ْ َوهــو ُ ُ ٌكظــيم َ
ِ َيـتـــوارى َ َ َمــن ََ

ِالقــوم ِ
ْ َْ 

ْمن
ِسوء ِ

َبشر َما ُ ِّ     )٢( }ِِبه ُ
ـــاء أكثـــر اهللا خـــص بـــل         ـــاء: ((أمحـــد اإلمـــام قـــال حـــىت بالبنـــات، األنبي  آبـــاء األنبي
  )٣())لعالت

 عليــــه ًلوطــــا وأعطــــى ًإناثــــا، ِيعطــــه ومل ًذكــــورا َإبــــراهيم أبانــــا أعطــــى وعــــال ّجــــل واهللا       
ًحممدا وأعطى ًولدا، يعطه ومل ِالبنات السالم   ً. و إناثاًذكورا ّ

  )٤( عنها مسؤول والنعم عليها مثاب واحلسنات نعم والبنون حسنات البنات: وقيل

 َ معاويــةعلــى رجــل  دخــل
 يــا عنــك  انبــذها: لــه فقــال. يالعبهــا لــه يــةبن وعنــده اخلليفــة )٥(

  فقـــــال ،الـــــضغائن ويــــؤدين البعـــــداء ويقـــــربن األعــــداء يلـــــدن ا�ـــــن اهللا فــــو املـــــؤمنني، أمــــري
  

ّمثلهن احلزن على أعان وال املرضى ّتفقد وال املوتى ندب فما تقل ال :ٌمعاوية
)١( 

                                                           

 )٤٩: (سورة الشورى) ١(

 )٥٨: (سورة النحل) ٢(

  .لم أقف على تخریجه) ٣(

 القاسـم الحـسین بـن محمـد المعـروف يبـ، ألمحاضرات األدباء ومحـاورات الـشعراء والبلغـاء) ٤(

 ١٤٢٠األولـى، : الطبعـة،  بیـروت–بالراغب األصفهانى، شركة دار األرقم بن أبـي األرقـم 

  )٣٩٦/ ١ (، هـ

 عتبــة، بنــت هنــد وأمــه ســفیان، َِأبــي ْبــن معاویــة وهــو أمیــة ْبــن حــرب ْبــن صــخر ْبــن معاویــة) ٥(

َهو  أسلم.الرحمن عبد َُأبو وكنیته َوكان الفتح، ِفي هند وأمه یزید وأخوه وأبوه ُ َ : یقـول معاویة َ

ُرسـول لقـي َِٕوانـه القـضیة، عام أسلم إنه ِاللـه َ َّ   َوكـان ه،وأمـ أبیـه مـن إسـالمه وكـتم مـسلما َ َ 

َهو  الطبقـات: انظر. ن مات في رجب سنة ستیإسالمهما، وحسن قلوبهم، المؤلفة من وأبوه ُ

  .)٢٠١/ ٥ (العلمیة ط الغابة  أسد)٥٤٧: ص (خیاط بن لخلیفة
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 بعقيلة هالوس أهال يقول بالبنت يهنئه له صديق إىل رسالة األدباء أحد كتب بل
 وجنباء يتناسقون بأخوة واملبشرة األطهار واألوالد األصهار وجالبة األبناء وأم النساء

  .يتالحقون

 ألسم التأنيث وما الرجال على النساء لفضلت ذكرن كمن النساء كان فلو مث أنشأ
  )٢(للهالل فخرا التذكري وال عيب الشمس

 مـــن لـــه شمل يعـــ والـــسالم الـــصالة ليــهع الرســـل وخـــامت ،البـــشر وأزكـــى اخللـــق، وأفــضل    

 إال الولـد مـن يـرزق مل ملـن تـسلية وفيـه ،للبنات الفخر أعظم من وذلك ،البنات إال الولد
  .هن

 استبشارهم من أكثر باألبناء يستبشرون الناس وأكثر األضعف، هن البنات تكان وملا

 ورمحتهن ،بناتال رعاية على العظيمة األجور من رتبت الغراء الشريعة فإن بالبنات؛
 يف كثرية بنصوص البنات واختصت األبناء، حق يف جاء مما أكثر إليهن واإلحسان

  .ّجنى ـ بإذن اهللا ـ  من النار  ،عليهن والقيام ،تربيتهن وأحسن بنات رزق فمن ؛ ذلك

  .وحبثي هذا يف قطوف من تكرمي البنت ورعايتها يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة
  خطة البحث 

 ،والدراســــات الــــسابقة ، ســــبب اختيــــار املوضــــوع:ث يتكــــون مــــن مقدمــــة  تتــــضمنالبحــــ

   .و خطة البحث ، ومنهجي يف البحث 
     الدراسات السابقة 

  انتصار إبراهيم العمر . مع بناته   دهدي النيب  
                                                                                                                                           

عبــد ،ل اللطــائف والظرائف،)٣٩٦/ ١ (، محاضــرات األدبــاء ومحــاورات الــشعراء والبلغــاء)   ١(

: ص(دار المناهــل، بیــروت : الناشــر،  منــصور الثعــالبيالملـك بــن محمــد بــن إســماعیل أبـو

 دار الكتـــب ،  محمـــد عبـــد اهللا بــن مـــسلم بـــن قتیبـــة الـــدینورييبـــ، ألعیــون األخبـــار، )١٧٩

  )١١٣/ ٣(،  هـ١٤١٨، بیروت–العلمیة 

ســـماعیل بـــن عبـــاد بـــن ،إلاألمثـــال الـــسائرة مـــن شـــعر المتنبي: ألبـــي الطیـــب المتنبـــي  انظـــر)٢(

: الناشـــر، الـــشیخ محمـــد حـــسن آل یاســـین: قیـــحق، تلـــصاحب بـــن عبـــادبا المـــشهور،العباس

،  اللطـــائف )٣٨: ص( م ١٩٦٥ - هــــ ١٣٨٥األولـــى، : الطبعـــة، مكتبـــة النهـــضة، بغـــداد

، یوســف البـدیعي الدمــشقي  ل، الـصبح المنبــي عـن حیثیــة المتنبـي،)١٨٠: ص (،والظرائـف

 )٤٣٤/ ١ (،هـ ١٣٠٨األولى، : الطبعة، المطبعة العامرة الشرفیة: الناشر
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 عبـــداهللا بـــن عبـــد اهلـــادي . مـــع البنـــات مـــن خـــالل الكتـــاب والـــسنة   دهـــدي النـــيب 
  القحطاين 

   �ية حممد عمر القرشي . يف التعامل مع البنات دالرتبوية من هدي النيب الدالالت 

اململكــــة العربيــــة (رة ومجيعهــــا حبــــوث مقدمــــة ملــــؤمتر املــــرأة يف الــــسرية النبويــــة واملــــرأة املعاصــــ
   ً)منوذجاالسعودية ا

ــــداهللا بــــن صــــاحل الراشــــد احلميــــد جبامعــــة القــــصيم   عــــام الــــذي نظمــــه كرســــي الــــشيخ عب

  ه١٤٣٣
  :ختيار الموضوعسبب ا

 ولبيـان تكـرمي اهللا سـبحانه وتعـاىل ،ت أحببت أن يكـون البحـث عـنهنَألين أما لبنا

 ولكـي أبـني حـزن مـن ، وكـذلك رسـولنا الكـرمي يف هديـه ،للبنت يف كتابـه العزيـز
  . ما هداه اهللا له بسبب هذه األنثى،حيزن إذا بشر بأنثى

  :منهجي في البحث
ٌوإذا بــشر أحــدهم بــاألنـثى ظــل وجهــه مــسودا وهــو كظــيم  (تعــاىلقــول اهللا  بتفــسري قمــت ْ

ِ َ َ َُ َُ ْ َ َ� ُ َ ُُ ُ ْ َّ َ َُْ ْ ِ ُ َ َ ِّ َ ِ

َيـتـوارى من القوم من سوء ما بشر به أميسكه علـى هـون أم يدسـه يف التــراب أال سـاء مـا  َ ُ َ ْ ََ َ َُ ََ َ َِ
َ َُّ ِ ُ ُُّ ُ ْ

ٍ
ُ َ ُ ِ ِ ِ ُِْ ِ ِّ ِ ِ

ْ َْ َ َ َ َ
َحيكمون ُ ُ َْ( )١( 

َِوإذا بشر أحدهم مب( ْ ُ ُ َ َُ َ ِّ َ ٌا ضرب للرمحن مثال ظل وجهه مسودا وهو كظيمَِ
ِ َ َ َُ َ ْ َ� ُ َُ ُ ْ َّ َ ًَ ِ َْ َّ

ِ
َ ََ( )٢( 

ْوإذا الموءودة سئلت(: وقوله تعاىل َُِ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ْ بأي ذنب قتلت،ِ َُِ ٍِّ ْ َ َِ( )٣( 

  

 جبمـــع األحاديـــث الـــيت مث تكلمـــت عـــن مكانـــة البنـــت قبـــل اإلســـالم مث قمـــت 
  ،رصــت أن تكــون صــحيحةتتحــدث عــن البنــات وفــضلهن وفــضل تــربيتهن وح

 وما كـان يف غريمهـا حرصـت أن أقـف  ،فما كان يف الصحيحني ال حيتاج حلكم

 مث .َ مــن أحــد احملقيقــني ســواءا املتقــدمني مــنهم أو املتــأخرين  ، علــى حكــم لــه
 و اقتـــصرت علــى شـــرح الـــشاهد ،رجعــت للمـــصادر الـــشارحة لتلــك األحاديـــث

 ترمجـــت لألعـــالم برتمجــــة ،ة وقمـــت بــــشرح بعـــض األلفـــاظ الغريبــــ،مـــن احلـــديث

                                                           

   ٥٩: ٥٨: سورة النحل )١(

   ١٧: سورة الزخرف) ٢(

  ٩: ٨: سورة التكویر) ٣(
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وابـــن عبـــاس وفاطمـــة ،  ومل أتـــرجم ملـــشاهري الـــصحابة كاخللفـــاء األربعـــة .مـــؤجزة
 املوســوعات  و، ديثــة ِ رجعــت لـبعض مــن الكتـب احل.رضـي اهللا عــنهم أمجعـني 

 وكذلك للمواقـع اإلسـالمية علـى الـشبكة العنكبوتيـة  ،عارف املات ودائر،العلمية

بهــذا اتبعــت املــنهج االســتقرائي التحليلــي ف ،ضــوعالــيت تتحــدث عــن هــذا املو، 
      .فهارس مث ال، ختمت خبامتةمث  ،االستنباطي

 :خطة البحث -

  يتكون البحث من ثالثة مباحث  -
  :وحتته مطلبان  : التفسري:ول األاملبحث         

َّوإذا بــشر أحــدهم بــاألنـثى ظــل( : تعــاىلقــول اهللاتفــسري  :املطلــب األول  َ َُْ ْ ِ
ْ ُ ُ َ َُ َ ِّ َ � وجهــه مــسودا َِ َ ْ َُ ُ ُ ْ

ِوهو كظيم  يـتـوارى من القوم من سوء ما بشر به أميسكه على هون أم يدسـه يف التــراب 
َ َُّ ِ ُ ُُّ ُ َ ُ َ ْ ََْ ٍَ

ُ ََُ ُ ِ ِ ِ ِ ُِْ ِ ِّ ِ
ُ

ِ
ْ َْ َ َ ََ ََ ٌ َ

َأال ساء ما حيكمون ُ ُ َْ َ َ َ ََ( )١(  

ًَوإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال ( :وقوله تعاىل َ َ ُِ َْ َّ
ِ

َ َ ََ َِ ْ ُ ُ َ ِّ َ ٌظل وجهه مسودا وهو كظيمَِ
ِ َ َ َُ َ ْ َ� ُ ُ ُ ْ َّ َ( )٢(  

ْوإذا الموءودة سئلت( :تفسري قول اهللا تعاىل: املطلب الثاين َُِ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ْ بأي ذنب قتلت،ِ َُِ ٍِّ ْ َ َِ( )٣( 

  انطلب البنت قبل اإلسالم وفيه م :املبحث الثاين          

  )نصيبها من الوجود( تكرمي العرب للبنت  : األولطلبامل

   )وأد العرب للبنت( إهانة العرب للبنت : الثاينطلبامل
  ان  البنت بعد اإلسالم وحتته مطلب :بحث الثالث امل

  مع بناته ـ رضي اهللا عنهن ـ  هديه   : األولاملطلب -

 صداق فاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ   :ًأوال  -
   . هلا استقباله  :ًاثاني -

 َ. هلا ملا أرادت خادماوصيته  :ًاثالث  -

  . ملا أراد الزواج ببنت أيب جهل  ختيريه لعلي :ًاابعر -
    . وزوجها باجلنة  تبشريه إياه :ًاخامس -

                                                           

  .٥٩: ٥٨: سورة النحل )١(

   .١٧ :سورة الزخرف) ٢(

 ٩: ٨: سورة التكویر) ٣(

  



        
 

 ٨٤١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

   :للبنات  رمحته   : الثايناملطلب -
  .  عطفه عليهنوبالبنات  رمحته  :ًأوال

  .و التعليم ، والكسوة ،  يف اإلطعام ،إليهن اإلحسان على   حثه : ًاثاني

   .لهنلعائ   إكرامه :ًاثالث
  اثبات حقهن باملرياث وجعلهن مع األخوات عصبة :ًارابع

  اخلامتة

    . اخلامتة:ًأوال
  .الفهارس ً:ثانيا 

  . املصادر واملراجع، األعالم، الشعر، األحاديث،فهرس اآليات

    فهرس عام  ملوضوعات البحث   ً:ثالثا
  

  واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

  

  ز بن على السعوي منیرة بنت عبد العزي.د

  

  
                    



        
 

 ٨٤٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

  
   وتحتھ مطلبان:تفسیرال :ول األالمبحث

  
   :المطلب األول
  : تعالىتفسير قول اهللا

َوإذا بشر أحدهم باألنـثى ظل وجهـه مـسودا وهـو كظـيم  يـتــوارى ( ٌ َ َ ْ ََ َ َ َْ َُ ُ َ ُ
ِ َ ُ ُ� ُ ْ َّ َ َ ُْ ْ ِ ُ َ َ ِّ َ ِ

ْمــن اْلقــوم مــن ســوء مــا بــشر بــه أيمــ ُ ُ ََ ِ ِ
َ ِّ

ِ
ُ ْ ْ

ِ ِِ َ ه فــي َ ِسكه علــى هــون أم يدس ُِ ُّــُ ُ َ ْ َُ ٍ َ َ ُ
َالتـراب أال ساء ما يحكمون ُ ُ ْ َ َ َ َ ََ ِ

َ ُّ( )١(  

  
  :وقوله تعالى

َوإذا( َبشر َِ ِّ ْأحدهم ُ ُ ُ َ َبما َ
َضرب ِ َ ِللرحمن َ َ ْ َّ ًَمثال ِ َّظل َ ُوجهه َ ُ ْ �مسودا َ َ ْ َوهو ُ ُ َ 

ٌكظيم
ِ َ( )٢( 

  
ًكراهيـــة ِالبنـــات يكرهـــون َِّجـــاهليتهم يف كـــانوا  َضـــجروا بالبنـــات ِّبـــشروا وإذا شـــديدة، ّ

ِوجــوههم ِباســوداد ذلــك َوظهــر َّوتــأثروا ًواســتثقاال للبنــات ًكراهيــة ألــوا�م ُّوتغــري ِ  ،ّهلــن ِ

ِّويفكر ِمنهم، ًحياء ِالناس عن ِخيتفي   !.الرتاب؟ يف ُّأيدسه: َ
ٌحمتقـر وهـو أمـسكها َالبنـت َأمسك فإن

 ال َنفعهـا؛ مـن ِآيـس وجودهـا، مـن ِّمتـسخط هلـا، ِ

ًولداّ إال يريد َوإذا(: اهللا قـال ِولـذا البنـات، َوأد أخالقهـم مـن فكـان ،ًوجميئـا، ًذهابـا َينفعـه َ َِ 

ُالمــوءودة َ ُ ْ َ ْســئلت ْ َِ ِّبــأي ُ َ ٍذنــب ِ ْ ْقتلــت َ ُيأخــذها. )٣( )َُِ  عليهــا ّالــرتاب ويهيــل احلفــرة هلــا ِوحيفــر ُ
 ويــدفنها عليهــا يقــسو َعلــهج الرتبيــة وســوء ِالقلــب قــسوة لكــن  ،هلــا ّوكراهيــة ِقلبــه يف ًقـسوة

 )٤( ّجاهليتهم يفكانوا  َهكذا. ويستثقلها َويكرهها ِويئدها

ِالتـعبــري عــن فجــاء  ً وصــفا يف غايــة الدقــةو هــذة اآليــة تــصف حــاهلم مــع البنــت َ ُ
ِْ َّ

ِاإلعـــالم بازديـــاد األنـثـــى بفعـــل بـــشر يف موضـــعني ألنـــه كـــذلك يف نـفـــس  ْ َْ ِ َِ َ ْ
ِ َِ ََ ُ ََّ ُِ ِ ْ َ

ِ
ْ َ ُ ََ ِّ ِ ْ ِ ِْ ِْ ِ ْ ِ ُاألمـــر إذ ازديـــاد ِ َ

ِ ِْ ِ ِ َْ ْ

                                                           

  .٥٩: ٥٨: سورة النحل )١(

  .١٧: سورة الزخرف) ٢(

 .٩: ٨: سورة التكویر )  ٣(

  ) ١٠٤/ ١(دائرة معارف األسرة المسلمة ) ٤(



        
 

 ٨٤٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

َالمولود نعمة على الوالد لما يـتـرقـبه من التأنس به ومزاحـه واالنتفـاع خبدمتـه وإعانتـه عنـد  ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َِ
َ َ َ َ َ ََ ُ َْ ِ ِ ْ ٌَ ِ ِ ََُّّ َ ُ ََّ َ

ِ ِ ِ
َْ َْ ْ

ِ ُ ْ
ِاالحتيــاج إليــه، ولمــا فيــه مــن تكثــري نــسل القبيلــة الموجــب ع ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ

ُ ْ َ َْ َْ َِ َ َِ ْ ِْ َ
ِ

ْ ِزتـهــا، وآصــرة الــصهرَِْ ْ ِّ ِ
َ
ِ

َ َ َّمث إن  .ََّ ِ َُّ
َهــذا مــع كونــه بــشارة يف نـفــس األمــر فــالتـعبري بــه يفيــد تـعريــضا بــالتـهكم �ــم إذ يـعــدون  ُّ ُ ََ ُ َْ ِ ْ

ِ ِ ِ ِِ ِ ُّ َِّ َّ َِ ِ ًِ ِ ِْ َْ َُ
ِ

ُ َ ْ ْ ِ ْ ِ ً ََ َ ْ َ َ َ
َالبشارة مصيبة وذلك من حتريفهم احلقائق
ِ َِ ًَ ْ َ ُْ ُ

ِ ِِ ِِ َْ َ ََ َ َ
ِ َ ْ

)١(  

ُْذا بـشر أحـدهم بـاألنثىَِوإ(: فقال سـبحانه ْ ِ
ْ ُ ُ َ َُ َ � فقيـل لـه ولـدت لـك ابنـة ظـل وجهـه مـسودا )ِّ َ ْ َُ ُ ُ ْ َّ َ

ُمتغريا تـغيـر مغموم،يعين صار وجهه ْ َ ََُّ ًبسواد كراهية و خجال مما بشر به . َ
)٢(  

َّقـــبح اللـــه وجهـــك، وســـود اللـــه وجهـــك لـــيس علـــى إرادة الـــسواد والقـــبح، : تقـــول العـــرب َّّ
   .ههولكن على إرادة ما يكر

ًوهكــذا العــرف يف النــاس أنــه إذا اشــتد �ــم احلــزن والغــم، يظهــر ذلــك يف وجــوههم قبحــا 
 )٣ (.ًوسوادا

ِواســــوداد الوجــــه
ْ َْ ُ َ ِ ْ ــــسواد : َ ــــرة، فــــشبـهت بال ــــب إذ تـرهقــــه غبـ ــــون وجــــه الكئي ِمــــستـعمل يف ل

َ ٌَّ ِ ْ َ ُِّ ََ ٌَ َ َُ ُ ُ ََ ْ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ
ِ
ْ َ ِ ْ

ًمبالغة َ َ َُ
)٤(  

                                                           

: الناشر،حمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونـسيلم ،التحریر والتنویر )١(

  )١٨٣/ ١٤( هـ ١٩٨٤: سنة النشر، تونس–الدار التونسیة للنشر 

ـــــــن ســـــــلیمان )٢( ـــــــل ب ـــــــسیر مقات ـــــــ ألتف ـــــــن بـــــــشیر األزدي يب ـــــــن ســـــــلیمان ب ـــــــل ب  الحـــــــسن مقات

: الطبعـــة،   بیـــروت،دار إحیـــاء التـــراث : رالناشـــ، عبـــد اهللا محمـــود شـــحاته:تحقیـــقالبلخى،

محمـد بـن جریـر بـن یزیـد ، ل، جامع البیان في تأویل القرآن)٤٧٤/ ٢ (ـ ه١٤٢٣ -األولى 

 ١٤٢٠األولـى، : الطبعـة، مؤسـسة الرسـالة: الناشر، أحمد محمد شاكر: قیحقتبن الطبري،

 بــن ســهل، أبــو بــراهیم بــن الــسري إلٕ، معــاني القــرآن واعرابــه)٢٢٧/ ١٧ (،  م٢٠٠٠ -هـــ 

األولـــى : الطبعـــة، بیروت–عالم الكتـــب ، عبـــد الجلیـــل عبـــده شـــلبي:قیـــحقتإســـحاق الزجـــاج 

 اللیث نصر بـن محمـد بـن أحمـد بـن يب أل، بحر العلوم)٢٠٦/ ٣( م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

  )٢٧٨/ ٢(إبراهیم السمرقندي 

مجدي . د: قیحق تحمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي،،لتأویالت أهل السنة )٣(

   بیروت، لبنان-دار الكتب العلمیة : ،باسلوم

 الحــسن علــي يبــ أل، النكــت والعیــون)٥١٩/ ٦( م ٢٠٠٥ - هـــ ١٤٢٦األولــى، : الطبعــة

الــسید ابــن : قیحقتبــن محمــد بــن محمــد بــن حبیــب البــصري البغــدادي، الــشهیر بالمــاوردي،ا

  )١٩٤/ ٣(لبنان /  بیروت - دار الكتب العلمیة ، عبد المقصود بن عبد الرحیم

  )١٨٣/ ١٤(التحریر والتنویر  )٤(



        
 

 ٨٤٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

ٌوهــو كظــيم(
ِ َ ُ ْد كظــم علــى الغــيظ واحلــزَ يعــين مكروبــا قــ)َ ُْ َ

ِ
ْ َ ْ َ ََ َ َ وامــتأل غمــا بوالدتــه لــه، فهــوال . ِنْ

  )١( يظهر ذلك يرتدد حزنه يف جوفه

قيـل الـذي . والكظيم الذي خيفي غيظه وال يشكو ما به، وهـو فعيـل مبعـىن فاعـل، كعلـيم

ُّأميـسكه علـى هـون أم يدسـ{: حسب يف نفسه وعظمه هو ما فسره بعد ذلك من قوله ُ َ َْ ٍَ
ُ ُ ُ

ِ ُه ُْ
  )٢(فهذا عظم يف نفسه} ِيف الرتاب

مـأخوذ مـن الكظامـة وهـو ،  املغمـوم الـذي يطبـق فـاه فـال يـتكلم مـن الفـم :وقيل الكظيم

 )٣ (سد فم القربة

ِوالتــواري
َ َّ ِاالختفــاء، مــضارع واراه، مـشتق مــن الــوراء وهــو جهـة اخللــف: َ ْ َْ ُ ْ ََ

ِ
َ َُ َ َ َ َ

ِ ْ َ
ِ ِ ٌِّ َ ُ ُُ ُ ِ َ ُ ْأي يـتـــوارى مــن . ْ َ ْ

ِ
َ َ َ َ

ْأج ِل تلك البشارةَ
َ َ َِْ ِْ ِ.  

 )٤(يكتم ما به من القوم ويسترت وخيتفي  ف،يعين ال يريد أن يسمع تلك البشرى أحدا

ِ مـــن ســـوء مـــا بـــشر بـــه أي ِ
َ ّ ُ مـــا ظهـــر علـــى وجهـــه مـــن الكراهيـــة، ويـــدبر يف نفـــسه كيـــف : َ

  .)٥(يصنع �ا 

ٍأميسكه على هـون: مث أخرب عن صنيعه بولده فقال سبحانه
ُ َ ُ ُ

ِ  ، يـضر بـه،ٍلـى هـوانع :أي. َُْ
  )٦(،ويسيء صحبته

                                                           

حیى بن سالم بن أبـي ثعلبـة،  ل، تفسیر یحیى بن سالم)٤٧٤/ ٢(تفسیر مقاتل بن سلیمان )١(

،  لبنـان–دار الكتب العلمیـة، بیـروت ، الدكتورة هند شلبي: تقدیم وتحقیق، التیمي  البصري

، تفـسیر )٢٢٧/ ١٧(فـسیر الطبـري ت) ٦٩/ ١ (،  م٢٠٠٤ - هــ ١٤٢٥األولـى، : الطبعة

   )٢٧٨/ ٢(السمرقندي 

 محمــد مكــي بــن أبــي طالــب يبألالهدایــة إلــى بلــوغ النهایــة فــي علــم معــاني القــرآن وتفــسیره،)٢(

ّحموش،  جامعـة -مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیـا والبحـث العلمـي : المحقق َ

 كلیـة - مجموعـة بحـوث الكتـاب والـسنة :لناشـر، الـشاهد البوشـیخي: د. الشارقة، بإشراف أ

 م ٢٠٠٨ - هــ ١٤٢٩األولـى، : الطبعـة،  جامعـة الـشارقة-الشریعة والدراسات اإلسالمیة 

)٤٠١٧/ ٦(  

  )١١٦/ ١٠(، تفسیر القرطبي )١٩٤/ ٣(تفسیر الماوردي )٣(

  )٢٧٨/ ٢(، تفسیر السمرقندي )٤٧٤/ ٢(تفسیر مقاتل بن سلیمان )٤(

/ ٢(، تفـسیر الـسمرقندي )٤٧٤/ ٢(تفسیر مقاتل بن سـلیمان )١٨٣/ ١٤(التحریر والتنویر )٥(

٢٧٨(  

، تفــسیر الماتریــدي )٦٩/ ١(تفــسیر یحیــى بــن ســالم ) ٤٧٤/ ٢(تفــسیر مقاتــل بــن ســلیمان )٦(

)٥١٩/ ٦(  
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َوقيل
ِ
ِيـرجع إىل المولود له، أميسكه على رغم أنفه: َ َِْ َِ ْ َ ََ ََ ُ ُُ ِ ُْ َ ُِ

ْ ْ ِ
ُ َْ.)١( 

َفقــد علــم اهللا  أنــه صــانع أحــدمها ال حمالــة أم يدســه فـيـقتــل ابـنتــه يــدفنـها حيــة حــىت متــوت  َُ َّ َ َ َ َ ًَ َّ َ ُ َ
ِ ْ ُ َُ ُْ ُ ْ َ ُّ ُ َْ

البنــات فأبعــث �ــا إىل ريب، فإنــه أحــق �ــا، وهــي إن ريب اختــار : فكــان أحــدهم  يقــول

ْوإذا الموءودة سئلت: (َّاملوءودة اليت قال الله َُِ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ِ()٢( 

ََّوإمنا كانوا يصنعون ذلك خـشية إمـالق 
َوال تـقتـلـوا أوالدكـم خـشية : ( تعـاىللاقـمـا ك ،)٣( ْ ََ َ ْ ُ َ َ ُ ََْ ُ ْ َ

ٍإمالق َ ِْ()٤( .  

ُ كان أحدهم يـقتل ابـنته َ َُْ ُ ْ َ َْ ُ ُ َ َ َِ خمافة أن تأكل معه، خمافة الفاقةَ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َُ َ َ َ ُ ْ ْ َ. )٥(  

ُأم يدســـــه يف الـــــرتاب{ وقيـــــل  ُّ أنـــــه حممـــــول علـــــى إخفائـــــه عـــــن النـــــاس حـــــىت ال يعرفـــــوه } ُ

  كاملدسوس يف الرتاب خلفائه

 )٦( عن األبصار 

ُّوالــدس َّ ِإخفــاء الــشيء بـــني أجــزاء شــيء آخــر كالــدفن: َ ْ َّ َ َ َ ْ
ٍ ِ ِ
ْ َْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ْوال. ِ ُمــرادَ َ َالــدفن يف األرض وهــو : ُ ُ َ ِ َْ ْ ِ

ُ ْ َّ

ُالوأد َُْوكانوا يئدون بـنا�م، بـعضهم يئد حبدثان الوالدة، وبـعـضهم يئـد إذا يـفعـت األنـثـى . َْْ ْ ِ ِ
َ ُ َُ َُ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ

ْ ْ ُْ ُْ َْ
ِ
َ َِ ْ ِ َ ْ َِِ

َ ََ
َومــشت وتكلمــت، أي حــني تظهــر للنــاس ال ميكــن إخفاؤهــا ُ ََ َ َْ ِ

ُ
ِ ُِْ َ ِ َّ َِ

ُ َ ْ َ ْ َْ َْ َ ََّ ِذلــك مــن أفظــع أعمــال َو. َ
َ ْ ََ َِ َ ْ ْ

ِ َِ
َِِّاجلاهلية  ِ َْ

)٧( 

َعن قـتادة قال َ ََ َ َ ْ وهذا صنيع مشركي العرب، أخربهم اهللا تعـاىل ذكـره خببـث صـنيعهم فأمـا : َ

املــؤمن فهــو حقيــق أن يرضــى مبــا قــسم اهللا لــه، وقــضاء اهللا خــري مــن قــضاء املــرء لنفــسه، 

                                                           

أحمـد : تحقیـق  عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر القرطبـي،يبأل ،الجامع ألحكام القرآن)١(

 -هـــ ١٣٨٤الثانیــة، : الطبعــة،  القــاهرة– دار الكتــب المــصریة ، یشٕالبردونــي وابــراهیم أطفــ

  ) ١١٧/ ١٠( م ١٩٦٤

  . ٨ :سورة التكویر) ٢(

  ) ٥١٩/ ٦(تفسیر الماتریدي )٣(

  .١٥١:سورة  األنعام) ٤(

، تفــسیر الماتریــدي )٦٩/ ١(تفــسیر یحیــى بــن ســالم ) ٤٧٤/ ٢(تفــسیر مقاتــل بــن ســلیمان )٥(

)٥١٩/ ٦(  

  )١١٧/ ١٠(تفسیر القرطبي ) ١٩٤/ ٣ (تفسیر الماوردي)٦(

  ) ١٨٣/ ١٤(التحریر والتنویر )٧(
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ّولعمــــري مــــا يــــدري أنــــه خــــري، لــــرب جاريــــة خــــري أل وإمنــــا أخــــربكم اهللا . هلهــــا مــــن غــــالمُ
 )١ (.بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه، وكان أحدهم يغذو كلبه ويئد ابنته

َأال ساء ما حيكمون ُ ُ َْ َ  )٢(  يعىن أال بئس ما يقضون-َ

  )٣(يف جعلهم هللا ما كرهوا ألنفسهم
َوكانوا متمالئني عليه وحيسبونه حقا لألب فال  ََ ِ َ ِْ ِ� َ ُ َُُ َُ َْ ََ َ َ

ِ ِ
ْ َ َ ِيـنكرها اجلماعة على الفاعلَ ِ َِ ُْ ََ َ َ َ ُْ َُ ْ

  

َولــذلك مســاه اللــه حكمــا بقولــه تـعــاىل ََ َ َِ ِ ِ
ْ
ِ

ً َْ ُ ُ َّ ُ ََّ َ
َأال ســاء مــا حيكمــون: ِ ُ ُ َْ َ َ ُوأعلــن ذمــه حبــرف أال ألنــه . َ َ ََُّ ِ َ َِ

ْ
ِ َُّ َ َْ َ

ًجـور عظــيم قــد متــاألوا عليــه وخولــوه للنـاس ظلمــا للمخلوقــات، فأســن َُْ َ َِ َّ ِ
ُ َُّ ََ ْ

ِ ِ
َ َُ ََ ْ ٌ ٌ ْ ِد احلكــم إىل ضــمري َ ِ

َ َ ِ

َاجلماعة مع أن الكالم كان جاريا على فعل واحد غري معني قضاء حلق هذه النكتة ْ ُّ َِ ِ ٍ ِ
َ ِّ َ ََ ُ ً َ َ ًَ َ َ ٍ َّ َ َِْ َ ََ ِ ِ

َ ٍَ ْ ِ َ َ َ ْ َّ َ ْ.) ٤(  

َضرب َِمبا ( ِللرمحن ََ َْ َّ
ًَمثال ِ َجعل َِمبا )َ َ َلله من َ

ِ ِالبـنات َِِّ ََْ  
  )٥(تالبنا من تعاىل هللا وصفوا مبا: يعين

وهكــذا بــني اهللا تعــاىل حــال العــرب يف جــاهليتهم مــع البنــت حيــث وصــل �ــم احلــال إىل 

  . وهلم صنوف يف طريفة قتلها والتخلص منها سنذكرها يف املبحث التايل،دفنها حية
                     

                                                           

 محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد ابـن يبـأل، تفسیر القرآن العظیم )٢٢٧/ ١٧(تفسیر الطبري )١(

ـــاز ،أســـعد محمـــد الطیـــب: قیحقتأبـــي حـــاتم، ـــزار مـــصطفى الب ـــة - مكتبـــة ن  المملكـــة العربی

  )٢٢٨٦/ ٧ (، ـ ه١٤١٩ -الثالثة : الطبعة، السعودیة

  )٢٧٨/ ٢(تفسیر السمرقندي ) ٤٧٤/ ٢(تفسیر مقاتل بن سلیمان )٢(

  )٥١٩/ ٦(تفسیر الماتریدي )٣(

  )١٨٣/ ١٤(التحریر والتنویر )٤(

  .)٢٥٤/ ٣ (السمرقندي ، تفسیر)٥٦٢/ ٢٠ (الطبري تفسیر)٥(
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  : تفسير قول اهللا تعالى:المطلب الثاني

ْوإذا اْلموءودة سئلت( َِ ُ ُْ َ ُ َ ََ َ بأي ذ،ِ ِّ ْنب قتلتَِ َُِ ٍ ْ( )١( 

ُالموءودة( َ ُ ْ َ َ وهي اجلارية المدفونة حية مسيت بذلك لما يطرح عليـها من الـرتاب فيؤدهـا، )ْ َْ ََ ُ َ َ ََْ ِّ ُْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ ِ ْ ُ ً َُ َُّ ُ ْ ْ ِ
َ

ًأي يـثقلها حىت متوت وكانت العرب تدفن البـنات حية  َ َ َّْ َ َ َ ُ َْ ََ ْ ُْ
ِ ِْ ُ ََ َ

ِ ََ َُ َّ ُ ُ يـقال،َ ًوأد يئـد وأدا، : َُ ََْ َُ ِ
َ َفـهـو وائـد َ ُ َ

َومنه قـوله تـعاىل) ٢ (واملفعول موؤد َ َ ُ ُُ ْ َ ْ ِ ُُ وال يـؤده حفظهما:(َ ْ ِ
ُ ُ ُ َ ُ أي ال يـثقله ،)   ٣()َ ُ َُِْ ْ َ)٤(  

ْسئلت(  ْقتلت ()َُِ   :أحدمها:  قراءة العامة على الفعل ا�هول فيهما، وهلا وجهان)َُِ
ِتـقــدير اآليــة
َ ْ ُ

ِ ْ ْوإذا املــوؤودة ســئلت(: َ َِ ُ َ ْأي )َِ َســئل :َ
ِ
ْ الوائــدون عــن أحواهلــا بــأي ذنــب قتلــت ُ َِ ُِ ٍِّ ْ َ َ َِ َ

ِ
َ َْ ْ َ َ ُ ْ

  .أين أوالدكم وبأي ذنب قتلتموهم: طلبت منهم فقيل: ّكأنك قلت

ِوالثــاين َّ َأن اإلنــسان قــد يــسأل عــن حــال نـفــسه عنــد المعايـنــة بلفــظ المغايـبــة، كمــا إذا : َ ِ َ ُ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ََ َ َ ْ َُ َْ ْْ ْ َِْ َ َ ْ َ ِ َ ُ َ َْ ََ َ

ِْ َّ

َأردت أن تـــ ْ َ ََ ْ ُسأل زيـــدا عـــن حـــال مـــن أحوالـــه، فـتـقـــولَ َُ ََ ِ ِِ
َ ْ َْ َْ َ ْ

ٍ َ ً َ ٌمـــاذا فـعـــل زيـــد يف ذلـــك املعـــىن؟ : ْ َْ َ َ َ َ َ
  .ويكون زيد هو املسئول، وهو املسئول عنه، فكذا هاهنا

ْسئلت هي فقيل هلا ْبأي ذنب قتلت وبأي فجور قتلت ؟: َُِ َُِ ٍِّ ْ َ َِ)٥(  
َقرئ سألت، أي خاصمت عن نـفسها، َ

ِ ْ َ ْ َْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ وسألت الله أو قاتلهاُِ َِ َ َْ ََ َّ
ِ َ َ َ

)١( 

                                                           

  ٩: ٨: سورة التكویر) ١(

محیـي الـسنة، أبـو محمـد لفـسیر القـرآن  معالم التنزیـل فـي ت،)٥٥١/ ٣ (السمرقندي تفسیر)  ٢(

 دار إحیــاء ،عبــد الــرزاق المهــدي: قیــحقتالحــسین بــن مــسعود بــن محمــد بــن الفــراء البغوي،

ــــم ،)٢١٦/ ٥( هـــــ ١٤٢٠األولــــى، : الطبعــــة،بیروت–التــــراث العربــــي   زاد المــــسیر فــــي عل

ق عبــــد الــــرزا: قیــــحق تجمال الــــدین أبــــو الفــــرج عبــــد الــــرحمن بــــن علــــي الجــــوزي،،لالتفــــسیر

  )٤٠٦/ ٤( هـ ١٤٢٢ -األولى : الطبعة،  بیروت– دار الكتاب العربي ،المهدي

   .٢٥٥ :سورة البقرة) ٣(

 عبد اهللا محمـد بـن التیمـي الـرازي الملقـب يبألمفاتیح الغیب،، )٢٣٢/ ١٩ (القرطبي تفسیر)٤(

/ ٣١( هــ ١٤٢٠ -الثالثـة : الطبعـة، بیروت دار إحیاء التراث العربي  بفخر الدین الرازي،

٦٦(  

اإلمـام أبـي :  تحقیـق،حمد بـن محمـد بـن إبـراهیم الثعلبـي،ألالكشف والبیان عن تفسیر القرآن)٥(

دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، ، األســـتاذ نظیـــر الـــساعدي: مراجعة وتـــدقیق،محمـــد بـــن عاشـــور

 البغــــوي  ، تفــــسیر)١٣٩/ ١٠(  م٢٠٠٢ -، هــــ ١٤٢٢األولــــى : الطبعــــة، لبنان–بیـــروت 

  )٦٦/ ٣١ (الرازي ، تفسیر)٢١٦/ ٥(
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ْ قتلت،وقرئ ْ بالتشديد، ومعناه تسأل املوؤدة، فـيـقال هلا بأي ذنب قتلت،َُِ َُِ ِّ ٍَ ْ َ َِ ََِ ُ َ ُْ
ِ ِ َّ)٢( 

َّ  ومعىن سؤاهلا تـوبيخ قاتلها و تبكيته يف القيامة ألن جوا�ا َ ِ ِ
َ
ِ َ ُ َِ ْ َ َ

ِ
ُ َ ْ َ ٍ قتلت بغري ذنب:َ ِْ َ َْ ِ ُ ُِْ

)٣( 

ُوهاهنا س َُ َ ِؤاالنَ َ َ:  

ُالسؤال األول ََُّ ْ َ ُمـا الـذي محلهـم علـى وأد البـنـات؟ اجلـواب: ُّ َ َ َ َْ ِ َ ْ ِ َْ َ ََ َْ ُ َ ِ ْاخلـوف مـن حلـوق العـار �ـم : َّ
ِ ِِ ِ َ ْ

ِ
ُ ُْ ُ ْ َْ

ــــال تـعــــاىل َمــــن أجلهــــن أو اخلــــوف مــــن اإلمــــالق، كمــــا ق ََ َ َ َ َ َ ِ
ْ ِْ ِْ َْ

ِ ُِ ْ َ َ َِ ِ ــــوا أوالدكــــم خــــشية : (ْ َوال تـقتـل ْ ََ َ ْ ُ َ َْ ُُ ْ َ
ٍإمالق

ِْ()٤( 

َكـــانوا يـقولـــونَو ُ ُ َُ ِإن المالئكـــة بـنـــات اللـــه فـــأحلقوا البـنـــات بالمالئكـــة: َ ِ ِ َِ ََ ََ َْ ْ ِْ َ َُ ََ َ َُ َْ َ َ َّ َّ :  كمـــا قـــال تعـــاىل،ِ
ًوجعلوا المالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا( َ َِ ِ َْ َّ ُ َ َ

ِ ِ
ْ ُ َ

ِ َّ َ َ َُ َْ َ()٥( 

ِالسؤال الثاين َّ ُ َ ِفما معىن سؤال املـوؤدة عـن ذنبهـا الـذ: ُّ َّ َ ِْ َ ْ َ َ ْي قتلـت بـه، وهـال سـئل الوائـد عـن َ َ ُ ِ ِ ِ ِ
َْ َ ُ َّ َ َ

ِ ْ َ ُ
ََموجب قـتله هلا؟

ِِ َِْ ِ ُ  
ُاجلواب َسؤاهلا وجوابـها تـبكيت لقاتلها، وهو كتبكيت النصارى : ََْ َ ََ َ ََّ ِ ِ ِ ِ

ْ َْ َ َ َُ َ
ِ َِ ٌَ ُ َ ُ َ ُ

)٦( 

ِ يف قـولـــه تعــــاىل ِ
ْ َ َلعيــــسى:(ِ

ِ ِأأنــــت قـلـــت للنــــاس اختــــذوين وأمــــي إهلـــني: ِ ْ َ ِ ُِّ َّ َََ
ِ ُ َِّ ِ ِ

َ َُْ َ مــــن دون اللــــه قــــال ْ ِ َِّ ِ
ُ ْ

ٍّسبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق َ
ِ ِ ِ

َ ْ َْ َ َ ََ َُ َْ ُ ُ َ َ ُ( )٧( 

  .كما اسلفناوسيظهر شنيع فعلهم يف املبحث التايل 
  

  
  

  

  :الثاني مبحثال
                                                                                                                                           

  .)٦٦/ ٣١ (تفسیر الرازي)١(

  )٦٦/ ٣١ (الرازي ، تفسیر)٢١٦/ ٥ (تفسیر البغوي،)٢(

  )٤٠٧/ ٤ ( زاد المسیر في علم التفسیر، )٢١٦/ ٥ (البغوي تفسیر)٣(

ِسورة اإلسراء)٤(
َ ْ ِْ :٣١  

  .١٩: سورة الزخرف) ٥(

  .)٦٦/ ٣١ (الرازي  تفسیر.)٦(

ِسورة المائدة)٧( َِ َ ْ :١١٦.  

 

  



        
 

 ٨٤٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

  :نطلباالبنت قبل اإلسالم وفيه م
  
  )نصيبها من الوجود( تكريم العرب للبنت  : األولطلبالم
  )وأد العرب للبنت(إهانة العرب للبنت  :ثاني الطلبالم

  
  

  )نصيبها من الوجود( تكريم العرب للبنت  : األولطلبالم
ًطــو التــاريخ علــى امــرأة بلــغ مــن الــضن �ــا، واإليثــار هلــا، وبــذل املهــج رخــصا يف يمل        َِّ َّ َ ْ

  .سبيلها، ما بلغ باملرأة العربية يف تلك احلقب املتطاولة املرتامية

َّقد كان العرب رواد غارات، وطالب ثارات، وكـان الرجـل مـنهم يغتمـر املوقعـة ال يـدري ل َ َُّ
َأوقـــع علـــى املـــوت أم وقـــع املـــوت عليـــه؛ غـــري أن ابنتـــه ومـــا عـــسى أن يـــصيبها بعـــده مـــن 

ّحاجة وهو إن كان يتغلغل يف نفسه فيهيج �ا حب احلياة َ.  

إنـه ملـا اشـتدت الـوغى يـوم التحـالق وخـاف فقـد قـالوا  ،)١(كالذي فعلته ابنتـا الفنـد الزمـاين
بنــــو بكــــر مــــن الفــــرار، عمــــدت إحــــدامها إىل أثوا�ــــا فألقتهــــا عنهــــا وأقبلــــت عاريــــة جمــــردة 

وفعلــت أختهــا مثــل ذلــك، فــتحمس القــوم ووثبــوا يقــاتلون ، وجعلــت حتــض النــاس وترجتــز

ًقتــاال منكـــرا؛ فقـــد اشــتجرت اق األســـنة، واعتنقـــت األبطــال، ونفـــذت الـــسيوف إىل أعمـــ ً
ُالقلــوب وظهــرت تـغلــب كاجلــذوة املــضطرمة، وبــدأت تنكــشف وترتــد ْ وهنالــك الفتاتــان . َ

                                                           

َالفنــد الزمــاني الفــارس المــشهور جــاهلي اســمه شــهل بالــشین المعجمــة ولــیس فــي العــرب مــن )١( َُ َْ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ ُ ََ ْ ْ ْ ِ َ

َیقال له شهل بالمعجمة غیره وهو ابن شـیبان بـن ربیعـة بـن نـزار،  قیـل َ َ ُ َُ ْ َ َُ َ ِ
َ ُْ ْ ِ َ سـمي الرجـل الفنـد  :َ

 الفـضل أحمـد بـن يبـأل ،لقـابنزهـة األلبـاب فـي األ: انظـر. ًلعظم خلقتـه تـشبیها بفنـد الجبـل

عبـــد العزیـــز محمـــد بـــن صـــالح : قیـــحقت ،علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر العـــسقالني

   الریاض-مكتبة الرشد ، السدیري

 ،المبهج في تفسیر أسماء شعراء دیوان الحماسة) ٧٤/ ٢(م ١٩٨٩-هـ١٤٠٩األولى، : الطبعة

مــروان العطیــة، شـــیخ : هقــرأه وشــرحه وعلــق علیــ  الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي،يبــأل

   دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق،الزاید

  )٧٠: ص (،  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األولى، : الطبعة



        
 

 ٨٥٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

ْالبكريتــان مخاريهمــا ونفــذتا بــني صــفوف قومهــا وأخــذتا تـنــشدان نفوســهم، وتــذكيان نــار  َ ُْ
 )١(احلفيظة فيهم 

  : وكان مطلع قوهلما

َحر احلرار والتظى.. .وغى وغى وغى وغى َ ْ ََ ََّ  
ُّوملئت منه الرىب ّيا حبذا المحلقون بالضحى.. .َُ َ َُ َ ّ  

ِوأقبلت من ورائهما كرمة بنت ضلع، أم مالك بن زيد، فارس بكر وواحدها فتغنت مبا  َ ِ ْ َ
ًحييل اجلبان املستطار شهابا ثاقبا، وسعريا مستطريا، وكان مما تغنت به قوهلا ً ً ً ُ:  

  منشي على النمارق.. .حنن بنات طارق

ّمشي القطي البارق َ ُ َْ َك يف املفارقاملس.. .َ ُ  

  إن تقبلوا نعانق.. .ُّوالدر يف املخانق
ِفراق غري وامق.. .أو تدبروا نفارق َ َ

ِ  

ّعرس املويل طالق َُ ُ
  )٢(والعار منه الحق.. .ِ

  
فلم يلبث القوم أن تدافعوا وراءهن على أعدائهم، واقتحموا صفوفهم، واستباحوا 

اهلول   من صدورهم فلم ينكشفمعاقلهم، وأعملوا السيوف يف رؤوسهم، وأ�لوا األسنة

 )٣(حىت كانت تغلب بني قتيل وأسري وشريد

ُّأمــا ضــن الرجــل �ــا، وإيثــاره هلــا، وحرصــه عليهــا، وتفديتــه إياهــا بنفــسه ومــا ملكــت ميينــه 
ملـــك الفـــرس وســـيد ملـــوك املـــشرق، وأرســـل إىل ) ١( َْفقـــد بلـــغ مـــن أمـــره أن كـــسرى أبرويـــز
                                                           

مـصطفى صـادق بــن ، ، تـاریخ آداب العـرب)١٧/ ١(ٕالمـرأة العربیـة فـي جاهلیتهـا واســالمها )١(

  )٤٦/ ٣ (، ربيدار الكتاب الع،عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر الرافعي

؛ ٨٠٩/ ٢بن طارق اإلیادي فـي شـرح شـواهد المغنـي ) أو رباح(لهند بنت بیاضة بن ریاح )٢(

ولهنــد بنــت بیاضــة بــن ریــاح بــن طــارق اإلیــادي فــي معجــم مــا ) ١٠/٢١٧(ولــسان العــرب

  إمیل بدیع یعقوب. كتورد، للالمعجم المفصل في شواهد العربیة: انظر. ٧٠استعجم ص 

، شـــــرح الـــــشواهد )١٤٢/ ١١(م ١٩٩٦ -هــــــ ١٤١٧األولـــــى، : الطبعـــــة، میـــــةدار الكتـــــب العل،

حمــد بــن محمــد حــسن ، لم»ألربعــة آالف شــاهد شــعري«الــشعریة فــي أمــات الكتــب النحویــة 

   لبنان-مؤسسة الرسالة، بیروت ، َُّشراب

  ) ١٦٦/ ٢( م ٢٠٠٧ - هـ١٤٢٧األولى، : الطبعة

  )١٩/ ١(ٕالمرأة العربیة في جاهلیتها واسالمها )٣(



        
 

 ٨٥١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

َو أن ملكا مـن أقطـاب العـامل وأبطالـه الفـاحتني خطـب ول -  يبغي مصاهرته- ،    )٢(النعمان َ ً
ًإليــه كــسرى ابنتــه لوثــب عــن عرشــه زهــوا واختيــاال بتلــك النعمــة الــسابغة   علــى النعمــان -ً

ًوهو مواله، وصـنيعته، والقـائم بـأمره، والقـار لـسيفه، واخلاضـع لـسلطانه، رد رسـوله مقنعـا  َّ ُ ّ َ ّ
حـىت إذا . �بيت أعجمي أيا كان مكانه وسلطانهّباخليبة ضنا ببنات املنذر أن يكون قائد 

عاود الرسول مواله مبا ال يرضاه اضـطرمت يف صـدره جـذوة الغـضب، وثـارت بـني جنبيـه 

  !سورة امللك، فأرسل يستقدم عاهل العرب

ُّهنالك أبصر النعمان وميض املوت يلمع من صوب املدائن، فأودع ابنتـه حرقـة ومـا يعتـز 
وذهب إىل حيـث طـرح حتـت أقـدام  ،    )٣( ن قبيصة الشيباينبه من سيوف ودروع هانئ ب

ّالفيلـــة، فـــذهبت بلحمـــه وعظمـــه ودمـــه كـــل مـــذهب مـــن ثـغـــرات األرض وســـوت معـــامل  َ َ َ
بـــذلك نقـــع كـــسرى غليـــل غـــضبه، وأراد أن يعـــاود مـــا بـــدأ، فأرســـل إىل . جـــسمه بـــالرتاب

هـاج كـسرى . هانئ يقضيه ابنة النعمان، فما كان نـصيبه منـه بأمجـل مـن نـصيب صـاحبه

َهــائج احلنــق علــى هــذه األمــة الــيت استأســدت يف وجهــه، واحتجــزت فتا�ــا دونــه َ َ فأرســل . ُ

ًفيالقه يزحم بعضها بعضا ليوقع اخلسف �ـا، ويبـسط رواق الـذل ضـافيا عليهـا ًَ وهنالـك . َ
قــام العــرب يــدفعون عــن حــوز�م، ويــذودون عــن أعراضــهم فــالتقوا جبحافــل الفــرس علــى 

ََوارتفــــع النـقــــع املثـــار، حــــىت حمــــا آيــــة . ّيف موقعــــة امحـــر هلــــا وجــــه األفـــقَبطحـــاء ذي قــــار،  ْ ّ
وقــام مــن أبطــال العــرب مــن . النهــار الــشمس، فظهــرت الكواكــب واضــحة عنــد منتــصف

ًقطــــع وضــــن النــــساء حــــىت ال جيــــدن ســــبيال إىل الفــــرار إذا جاشــــت بــــه ُ نفــــوس ذويهــــن؛  ُ

مث . لوا إىل صــواعق ســاحقةُفتأججـت عنــد ذلــك قلـوب القــوم، وأرهفــت أنيـا�م، واســتحا

احنسر القتال وقـد ضـربوا أعـداءهم ضـربة أطـارت قلـو�م، فنكـصوا علـى أعقـا�م، وفزعـوا 
                                                                                                                                           

 الحـسن علـي بـن أبـي يب،ألأسـد الغابـة .الفـرس ملـك أنوشـروان كـسرى بـن هرمـز بن أبرویز)١(

،  بیـروت–الكرم محمد بن محمـد بـن عبـد الكـریم الـشیباني الجـزري، ابـن األثیـر،دار الفكـر 

  ) ٢٤/ ١(م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ عام النشر

 ملك. ثابت بن وحسان ذبیانيال النابغة ممدوح المشهور، الحیرة ملك المنذر بن النعمان هو)٢(

لمبـــارك بـــن ، تـــاریخ إربـــل. ١٥ ب الهجـــرة قبـــل أي ٦٠٨ ســـنة وتـــوفي م ٥٩٢ ســـنة الحیـــرة

ســامي : قیــحق تِأحمــد بــن المبــارك بــن موهــوب اللخمــي اإلربلــي، المعــروف بــابن المــستوفي،

  م،١٩٨٠،  وزارة الثقافــة واإلعــالم، دار الرشــید للنــشر، العــراق، بــن ســید خمــاس الــصقار

)٢٣٩/ ٢(  

  لم أقف على ترجمة له ) ٣(



        
 

 ٨٥٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

َّإىل ديــارهم، وســيوف أولئــك البواســل، القالئــل، األبــاة الــضيم، احلمــاة الــذمار، تعمــل يف  ِ

 .)١(أقفيتهم حىت أرباض املدائن

ِويف ذلك يقول العديل العجلى 
ُ

)٢(  

  إال اصطلينا وكنا موقدي النار.. .ُناس من نار ملكرمةما أوقد ال
ٌّوما يـعدون من يوم مسعت به ُ َللناس أفضل من يوم بذي قار.. .َ َ  

  )٣(ُملا استلبنا لكسرى كل أسوار.. .ُجئنا باسال�م واخليل عابسة

ذلــك يــوم انتــصاف العــرب مــن الفــرس، وحتريــرهم مــن رقهــم ومل تكــن . ذلــك يــوم ذي قــار
َفقــد كــان يغــايل �ــا وتغــايل . ًملرأة العربيــة وقفــا علــى ذوات الثــراء والــسناء مــنهناملغــاالة بــا

َّبنفسها، مها هان أمرها، أو اتضعت عشري�ا، ومثل ذلك ما حـدث ابـن األثـري أن أحـد  َ
َدهــاقني الفـــرس جهـــد أن يتـــزوج امـــرأة مـــن باهلـــة فأبــت عليـــه ذلـــك َكـــل ذلـــك رغـــم مـــا . َ

ونعومــة احلــال، ومــا بلغتــه باهلــة بــني العــرب، مــن لــؤم َلــدهاقني الفــرس مــن ســعة العــيش، 

  )٤(احلسب، وانصداع النسب

                                                           

 اإلســالم قبــل العــرب تــاریخ فــى ، المفــصل)٢٤/ ١(ٕالمــرأة العربیــة فــي جاهلیتهــا واســالمها )١(

)١٨٢/ ١٨(   

ّهو العدیل بن الفرخ العجلى، ولقبه العباب، وكان العباب كلبـا لـه)٢( ّ شـاعر مـشهور وهـو مـن . ّ

فــع االرتیــاب عــن المؤتلــف والمختلــف فــي اإلكمــال فـي ر: انظــر). ّالعجلــى(ّرهـط أبــى الــنجم 

سعد الملـك، أبـو نـصر علـي بـن هبـة اهللا بـن جعفـر بـن مـاكوال، ،لـاألسـماء والكنـى واألنساب

َِ، المؤتلــف )١٧/ ٧(م ١٩٩٠-هــ١٤١١الطبعـة األولـى ،لبنان-بیـروت-دار الكتـب العلمیـة 
ن عبـد اهللا بـن موفـق بـ: تحقیـق  الحسن علي بن عمر بن أحمد الـدارقطني،يب،ألَِوالمختلف

/ ٤(م ١٩٨٦ -هــ ١٤٠٦األولـى، : الطبعـة،  بیـروت– دار الغرب اإلسالمي ، عبد القادر

 دار الحـدیث، ،،محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الـدینوريي ب،أل، الشعر والشعراء)١٨٢٥

   .)٤٠١/ ١( هـ ١٤٢٣ ،القاهرة

 ربه المعـروف بـابن عبـد ربـه  عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبديب، ألالعقد الفرید)٣(

،  الـشعر )١١٥/ ٦ (، هــ١٤٠٤األولـى، : الطبعـة، بیروت–دار الكتب العلمیة ، األندلسي

  ) ٤٠١/ ١(والشعراء 

محمد بـن ل ،تاریخ الرسل والملوك: ، وانظر)٢٧/ ١(ٕالمرأة العربیة في جاهلیتها واسالمها )  ٤(

: الطبعــة=  = بیــروت–ار التــراث جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب،أبو جعفــر الطبــري،د

 علي أحمـد بـن محمـد يب، أل، تجارب األمم وتعاقب الهمم)٦٠٨/ ٦(  هـ،١٣٨٧ -الثانیة 

 ٢٠٠٠الثانیــة، : الطبعــة،  سـروش، طهــران،أبـو القاســم إمــامي: قیحق،تبـن یعقــوب مــسكویه



        
 

 ٨٥٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

ْقـيس بـن عاصـم وهذا 
ُقـد حـرم علـى نفـسه اخلمـر يف اجلاهليـة، وكـان سـبب ذلـك أنـه  )١( ََّ َ

َِ ِ ََ ْ َ
 )٢( غمز عكنة

 ابنتـه وهـو سـكران، وسـب أبويهـا، ورأى القمـر فـتكلم بـشيء، وأعطـى اخلمـار كثـريا مــن 

ََ أفاق أخرب بذلك، فحرمها على نفسهماله، فلما
)٣( 

ّوليس أمثل بذلك وال أدل عليه من قوهلم فيما سار من أمثاهلم ُ:  

َإن النساء شقائق األقوام 
)٤(    

                                                                                                                                           

 لحـسن علــي بــن أبـي الكــرم محمــد بـن محمــد بــني ب،أل، الكامـل فــي التــاریخ)٤٩٣/ ٢ (، م

 –دار الكتــاب العربــي، بیــروت ، عمــر عبــد الــسالم تــدمري: تحقیــق،عبــد الكــریم ابــن األثیر

  ).١٤٠/ ٤(م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧األولى، : الطبعة، لبنان

ِّقیس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقریالتمیمي، وفد قیس بن عاصم علـى النبـي )١( ِ َّ ِ ِ َِ َ َ ٍَ ِِ ٍ ِ ِِ ِ ِ
ُ ُْ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ ْ َ َ َ َ فـي ِ

ِوفــد بنــ ِ
َ ْ ِي تمــیم فَأســلم، فقــال رســول اللــه َ َّ ُِ ُ َ ََ َََ ْ

ٍ َ :»ِهــذا ســید َأهــل الــوبر َ َ ْ
ِ ْ ُ ِّ َ َ ًوكــان ســیدا جــوادا، » َ ََ ََ ِّ َ َ َ .

 عبـــد اهللا محمـــد بـــن ســـعد بـــن المعـــروف بـــابن ســـعد،تحقیق يبـــ ألالطبقـــات الكبـــرى،: انظـــر

ـــدكتور: ودراســـة ـــة الـــصدیق ، عبـــد العزیـــز عبـــد اهللا الـــسلومي/ ال ملكـــة  الطـــائف، الم-مكتب

  العربیة السعودیة

حمد بن إسماعیل بن إبراهیم بـن المغیـرة ،لمالتاریخ الكبیر، )٥١٧: ص( هـ ١٤١٦: عام النشر

محمـد : طبـع تحـت مراقبـة،  الـدكن–دائرة المعـارف العثمانیـة، حیـدر آبـاد : البخاري،الطبعة

  ) ١٤١/ ٧(عبد المعید خان 

ِعكن بطني)٢( ِْ َ ُ َجمع عكنة، وهي م: َ َُ
ِ
َ

ٍ َِ ْ ْ ِا ینثني من السمن، سیر السلف الـصالحین إلسـماعیل بـن َ ْ َّ َ
ِ َِ َْ

 دار الرایـــة للنـــشر ،كـــرم بـــن حلمـــي بـــن فرحـــات بـــن أحمـــد. د: تحقیـــق، محمـــد األصـــبهاني

  )٣٢٧: ص (، والتوزیع، الریاض

 االســتیعاب فــي معرفــة ،)٥١٧: ص (البــن ســعد، الطبقــات الكبــرى )٤١١/ ٤(أســد الغابــة )٣(

علــي محمــد : قیــحق تســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر، عمــر یويبــ ألاألصــحاب

  )١٢٩٥/ ٣( م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢األولى، : الطبعة،  دار الجیل، بیروت، البجاوي

خالـد عبـد : قیـحقت ،منصور بن الحسین الرازي، أبو سعد اآلبى، لنثر الدر في المحاضرات)٤(

م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤األولى، : عةالطب، لبنان/ بیروت - دار الكتب العلمیة ،الغني محفوط

 عبد الملــك بــن محمــد بــن إســماعیل أبــو منــصور الثعــالبي،،ل، التمثیــل والمحاضــرة)٧١/ ٦(

 -هـــ ١٤٠١= =الثانیــة، : لطبعــة، الــدار العربیــة للكتــاب، عبــد الفتــاح محمــد الحلــو: قیــحقت

ــــ، أل، مجمــــع األمثــــال)٢١٥: ص (،  م١٩٨١ ــــراهیم يب  الفــــضل أحمــــد بــــن محمــــد بــــن إب



        
 

 ٨٥٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

وهكــذا غالــت املــرأة العربيــة بنفــسها وغــال �ــا أهلهــا وذويهــا بالــدفاع دو�ــا وإراقــة الــدماء 
  ا كان الثمن واملثمن    وربت بنفسها عن جاه الذل واهلوان مهم،من أجلها

وبعـــد أن تبـــني لنـــا جانـــب مـــشرق مـــن تكـــرمي العـــرب للبنـــت ســـنرى اجلانـــب املظلـــم مـــن 

   يف املطلب التايل ،إهانتهم هلا
  

)وأد العرب للبنت(إهانة العرب للبنت   : الثانيطلبالم  

  ففريق وائد و آخـر مفتـدي ٌيف هذا املطلب سنلحظ تباين عظيم عند العرب جتاه البنت 
  .على حالتني مع الوأد�ذا فهم و

   اقترافه :الحالة األولى

ـــة مـــن  ـــه بنـــت، فـــأراد أن يـــستحييها ألبـــسها جب ذكـــر أن الرجـــل مـــنهم كـــان إذا ولـــدت ل
صــوف أو شــعر ترعــى لــه اإلبــل والغــنم يف الباديــة، وإن أراد قتلهــا تركهــا حــىت إذا كانــت 

ّطيبيهـــا وزينيهـــا حـــىت أذهـــب �ـــا إمح: سداســـية فيقـــول ألمهـــا ًا�ـــا، وقـــد حفـــر هلـــا بئـــرا يف ّ
الـــصحراء فيبلـــغ �ـــا البئـــر، فيقـــول هلـــا انظـــري فيهـــا مث يـــدفعها مـــن خلفهـــا ويهيـــل عليهـــا 

  )١( ورمبا أخرقها أو ألقاها من شاهق وحنوه الرتاب، حىت تستوي البئر باألرض

ُحــدثوا أن ربيعــة أغــري علــيهم، فــسبيت ابنــة ألمــري هلــم، فجهــد األمــري يف  والــسبب فيــه مــا

فــراع األمــري ذلــك . ُحــىت إذا خــريت بــني أبيهــا وســابيها، آثــرت مــن هــي عنــده. ســرتدادهاا
ْوغضب له قومه وسن هلم وأد البنات وسنوه هم ملن سواهم َ.  

وذلـك يعمـد الرجـال . فأشد الـوأد وأشـنعه مـا اقرتفتـه يـد ظاملـة آمثـة، يف نفـس بريئـة طـاهرة

م احليـــاة، فيقـــذفها يف حفـــرة مـــن إىل وليدتــه وقـــد بـــدأت تـــستقبل الوجـــود وتستنـــشي نـــسي
َمث يــدعها يف غمــرة املــوت بــني طبــاق األرض. األرض، ويهيــل علــى جــسمها الــرتاب

ِ .!!

ًواحلــق أن الــوأد مل يكــن معروفــا إال يف فرائــق مــن ربيعــة وكنــدة ومتــيم، وأفــذاذ مغمــورين ال 
شى رجـل أملـق مـن عقـل ومـال، فهـو خيـ: ًيعدون قلة من خمتلف القبائل وهم بـني رجلـني

وذلـك جبـان ال . أن يسيء الفقر إىل أدب ابنته، ويهتك من سـرتها، ويبـذل مـن عرضـها

َوآخــر مــن ســراة القــوم ذهبــت بعقلــه الغــرية، . والعــرب بــراء منــه. عــزم لــه وال ثقــة وال إميــان
                                                                                                                                           

 بیـروت، لبنـان -دار المعرفة ، محمد محیى الدین عبد الحمید: قیحق،تداني النیسابوريالمی

)٢٩/ ١(  

  )٨٩/ ٩(المفصل فى تاریخ العرب قبل اإلسالم )١(



        
 

 ٨٥٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

ُتبــدل احلــوادث، وتــداول املــثالت ومــا عــسى أن يــصيبها مــن  وهــوى بنفــسه اإلشــفاق مــن
َ ًله شر مكانا وأقل عدداذلك وأمثاو. ذل أو سباء

)١( 

ِّوجاء يف احلرب أن قـيس بن عاصم قال للنـيب  ََِّ َِ َ َ ٍَ ِ
َ ْ َْ

َّ : ًِْإين وأدت يف اجلاهليـة اثـنـيت عـشرة بنتـا ََ ْ َ َ َْ
ِ َِّ ِ َْ ِ ُ َََ ِّ ِ

ُّأو ثالثة عشر بنتا، فـقال النيب  َِّ ََ َ ََ ً َِْ َ َ َ ََ :»ًأعتق عن كل واحدة منـهن نسمة ََ ََ َّ ُُ ْ ِ ِ ٍِ َ ِّ ْ َ ْ ْ َ «)٢(  

  )٣( )وأد مثان بنات(ويف رواية أنه 

ومل ينفـــرد العـــرب بقتـــل األوالد وبـــوأد البنـــات، بـــل جنـــد ذلـــك عنـــد غـــريهم مـــن الـــشعوب 

أمـا العوامـل الـيت محلـت تلـك . كذلك، مثل املصريني واليونان والرومان وشعوب أسـرتالية
ومنهـــا الـــشعوب عليهـــا فهـــي عديـــدة، منهـــا عوامـــل دينيـــة مثـــل االعتقـــاد حبلـــول األرواح، 

ًيكون املولـود ضـعيفا فيقـضي اقتصادية كاخلشية من الفقر، ومنها ما يتعلق بالصحة كأن 
  )٤( الوالدانعليه

   االفتداء :الحالة الثانية

  .قد �ض من سادات العرب من حال دون الوأد مبا بذل من مال جم، وسعي محيد

                                                           

/ ٨(، المفصل فى تاریخ العرب قبل اإلسالم )٤٤/ ١(ٕالمرأة العربیة في جاهلیتها واسالمها )١(

  ) ٨٨/ ٩ (، المفصل فى تاریخ العرب قبل اإلسالم)١٣٥

، مسند أمیر المؤمنین أبي حفص عمر بـن الخطـاب )٣٣٨/ ١٨(المعجم الكبیر للطبراني ) ٢(

: قیـحق ت الفداء إسماعیل بن عمـر بـن كثیـر،يب، ألرضي اهللا عنه وأقواله على أبواب العلم

/ ٢(م ١٩٩١ -هــ ١٤١١األولـى، : الطبعة،  المنصورة–دار الوفاء ، عبد المعطي قلعجي

ًفــانحر عــن كــل واحــدة مــنهن  بدنــة« روایــة، وفــي )٦١٦ َ َ ََّ ِّ وایــة  "شــیئا  أعطهــارفــي ي هــ، و»ُ

عبـد : قیـحق، تحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیهقـي،ألمعرفة السنن واآلثار

، دار قتیبــــة ) باكــــستان-كراتــــشي ( جامعــــة الدراســــات اإلســــالمیة ،المعطــــي أمــــین قلعجــــي

ــــروت-دمــــشق ( ــــوعي )بی ــــاء ) دمــــشق-حلــــب (، دار ال ــــصورة (، دار الوف ، ) القــــاهرة-المن

  .)١٦٩/ ١٢(، م١٩٩١ -هـ ١٤١٢األولى، : الطبعة

محمـد عبـد : قیـحق تحمد بن الحسین بن علي بن موسى، أبو بكر البیهقي،،ألالسنن الكبرى)٣(

 ،  م٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤الثالثـة، : الطبعـةن،  لبنا–دار الكتب العلمیة، بیروت ،القادر عطا

)٢٠٢/ ٨(.  

  ) ٩٨/ ٩(المفصل فى تاریخ العرب قبل اإلسالم )٤(



        
 

 ٨٥٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

َومــن بــني هــؤالء صعــصعة بــن ناجيــة التميمــي مــن مــسها املخــاض  فقــد كــان يلــتمس .)١( َْ
ًفيغدو إليها ويستوهب الرجل حيـاة مولـوده إن كـان بنتـا علـى أن لـه يف سـبيل ذلـك بعـريا  ً

َوناقتني عشراوين َ   ).٢(فجاء اإلسالم وقد افتدى أربعمائة وليدة. ُ

ّومــنهم زيــد بـــن عمــرو بـــن نفيــل القرشـــي ُ
ُكــان يــضرب بـــني مــضارب القـــوم فــإذا بـــصر ،)٣( َ

فيأخـذها ويلـي أمرهـا حـىت . أنـا أكفيـك مؤونتهـا. ال تقتلهـا: هبرجل يهم بوأد ابنته قال لـ

 ،)٤( إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها: بيهاتشب عن الطوق فيقول أل

ـــا علـــى تلـــك املظـــامل وضـــربنا صـــفحا مـــن أولئـــك الوائـــدين مـــن القـــوم، فإنـــا  ًو إذا  أرخين
ًواجــدو العــرب مــن وراء ذلــك يكــادون يــذوبون عطفــا وحنانــا  علــى بنــا�م، فهــم ينزلــون ً

ذكــر أن صعــصعة  و. ًا للعــز والنعمــة والــدالل فــيهنعمــا ملكــت أميــا�م إغــالء هلــن وإيثــار

   ،)٥( بن معاوية
                                                           

ِ، كان یحیى الموءودة في .بن ناجیة بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع) صعصعة) (١(
َ َْ

، محمـد بـن حبیـب بـن أمیـة بـن عمـرو الهاشـمي،،لالمحبر. الجاهلیة، ثم جاء اإلسالم فأسلم

ـــزة لیخـــتن شـــتیتر: تحقیـــق ـــدة، بیـــ، إیل ـــتظم فـــي )١٤١: ص (، روتدار اآلفـــاق الجدی ، المن

محمد عبـد : قیحقت أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،،تاریخ األمم والملوك

األولــى، : الطبعــة،  دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،القــادر عطــا، مــصطفى عبــد القــادر عطــا

  ) ٢٦٤/ ٥( م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢

، المنــتظم فــي تــاریخ )١٤١: ص( المحبــر ،)٤٥/ ١(ٕالمــرأة العربیــة فــي جاهلیتهــا واســالمها )٢(

  ) ٩٦/ ٩(المفصل فى تاریخ العرب قبل اإلسالم  ،)٢٦٤/ ٥(الملوك واألمم 

بــن عمــرو بــن نفیــل ابــن عبــد العــزى بــن ریــاح العــدوى لــم یتنــصر ولــم یتهــود، واعتــزل ) زیــد)(٣(

أعبـد رب : قالو. األوثان والمیتة والدم والذبائح التي تذبح على األوثان ونهي عن الموءودة

حمد بن حبیب بن أمیـة بـن عمـرو ، لمالمنمق في أخبار قریش: انظر. إبراهیم علیه السالم

 هـــ ١٤٠٥األولـى، : الطبعـة، عـالم الكتـب، بیروت،خورشـید أحمـد فـاروق: حقـقتالهاشـمي، 

  )١٧١: ص(المحبر ، )١٥٣: ص( م ١٩٨٥ -

: ص(المنمــق فــي أخبــار قــریش ، )٤٥/ ١(ٕالمــرأة العربیــة فــي جاهلیتهــا واســالمها : انظــر) ٤(

  )١٧١: ص(المحبر ، )١٥٣

صعــصعة بــن معاویــة عــم االحنــف بــن قــیس أبــو أیــوب مــات فــي أول والیــة الحجــاج علــى )٥(

=  محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدریــس ابــن أبــي حــاتم، يب،ألالجــرح والتعــدیل .العــراق

دار إحیــاء التــراث ، لهنــد ا– بحیــدر آبــاد الــدكن -طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانیــة =

مـــــشاهیر علمـــــاء ، )٤٤٥/ ٤ (، م١٩٥٢ هــــــ ١٢٧١األولـــــى، : الطبعـــــة، بیروت–العربـــــي 



        
 

 ٨٥٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

يـــا صعـــصعة، :  فقـــال، )٢(ابنتـــه عمـــرة - حكـــم العـــرب -)١( خطـــب إىل عـــامر بـــن الظـــرب
إنــــك أتيتــــين تــــشرتي مــــين كبــــدي، فــــارحم ولــــدي قبلتــــك أو رددتــــك، واحلــــسيب كــــفء 

احلــسيب، والــزوج الــصاحل أب بعــد أب، وقــد أنكحتــك خــشية أال أجــد مثلــك، أفــر مــن 

ْيا معشر عدوان خرجت مـن بـني أظهـركم كـرميتكم، مـن غـري رهبـة وال . السر إىل العالنية َ
  .)٣(رغبة؛ أقسم لوال قسم احلظوظ على اجلدود، ما ترك األول لآلخر ما يعيش به

 ممـا أدى �ـم إىل افتـدائها وتربيتهـا ب بالبنـت املـؤدةرمحـة رجـاالت العـرومما سبق تبـني لنـا 

ًواحلـرص عليهــا فهــم  يـذوبون حنانــا وشــفقة ورمحـة وخوفــا  ًً عليهــا مـن ظلــم وضــيم الرجــل  ً
ٍسواء كان زوج أو غري زوج ٍ ً.  

شفقة عنـد عقـالء العـرب حـىت الـعطف والنان واحلتبينا لنا ما حتظى به البنت من وهكذا 

  .ن �ا عند تسليمهم إياها زوجهاأ�م من شدة عطفهم يظنو
 

  
  
  

                                                                                                                                           

محمد بن حبان بن أحمد بن حبـان، أبـو حـاتم، الـدارمي، ، لاألمصار وأعالم فقهاء األقطار

دار الوفـاء للطباعـة والنـشر : الناشـر، مرزوق على ابراهیم: حققه ووثقه وعلق علیه،ُالبستي

 المفـصل فـى ،)١٥٣: ص (، م١٩٩١ - هــ ١٤١١األولـى : الطبعة، المنصورة–والتوزیع 

  )٩٦/ ٩(تاریخ العرب قبل اإلسالم 

ّعــامر بــن الظــرب بــن عمــرو بــن عبــاد بــن یــشكر بــن بكــر بــن )١(  حكــم العــرب وأبــو ي،عــدوانالّ

ّســـیارة، الـــذي كـــان یفـــیض بالنـــاس ر ومـــن دیـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي تـــاریخ العـــرب والبربـــ. ّ

: قیحق،تعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون،لعاصــرهم مــن ذوي الــشأن األكبر

، )٤٠٤/ ٢ (، م١٩٨٨ - هــــ ١٤٠٨الثانیـــة، : الطبعـــة،دار الفكـــر، بیروت، خلیـــل شـــحادة

 الهیئـة المـصریة ،ثـروت عكاشـة: تحقیـق  محمد عبد اهللا بن مـسلم بـن قتیبـة،يب،ألالمعارف

  )٨٠/ ١( م،١٩٩٢الثانیة، : الطبعة، العامة للكتاب، القاهرة

  لم أقف على ترجمة لها ) ٢(

 )٤٥/ ١(ٕالمرأة العربیة في جاهلیتها واسالمها )٣(

  



        
 

 ٨٥٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

في اإلسالم  وتحته  البنت :لثالمبحث الثا
  :مطلبان
  

  مع بناته    من هديه :المطلب األول
  بالبنات وعطفه عليهن  رحمته :المطلب الثاني

  

  
 

  . مع بناتههديه من  : األولالمطلب
    صداق فاطمة رضي اهللا عنها:ً أوال            

 ما: قال " شيئا أعطها: " النيب قال فاطمة، علي تزوج ملا: قال عباس ابن عن

    )٢(  " )١( احلطمية؟ درعك فأين: "قال شيء، عندي

 إال فاطمة علي استحل ما: يقول مسعه أنه احلطمية ـ الدرع   ـ يف  وصفَأيضا ه ـعنو 
  .)٣( حديد من ببدن

                                                           

ــة منــسوبة إلــى الحطــم ســمیت بــذلك ألنهــا تحطــم ) ١( ــة وفــتح الطــاء المهمل ِبــضم الحــاء المهمل ِْ َ َ ََّ
ِ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ ُ َ َ َِّ ُ َُ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ ُْ ْ

َّ ْ َ َ ِّ

َالسیوف، وقیل ِ
َ ُ ْمن: ُّ َسوبة إلى بطن من عبد القیس یقال له حطمة بن محـارب كـانوا یعملـون َ ُْ َ ََ ُ ََ َ ُ ُ ُ َ َ َُ َ ِ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ِ ْ ِ ُ

ُالـــدروع : داود أبـــو الطیـــب، لمحمـــد شـــمس الـــدین، تحقیـــق أبـــي ســـنن شـــرح المعبـــود عـــون. ُّ

 الفــائق فــي ،)١٦٢/ ٦ ( هـــ، ١٣٨٨، ٢عبــدالرحمن عثمــان، المكتبــة الــسلفیة، المدینــة، ط

علـــي :  لمحمـــود بـــن عمـــر محمـــد الزمخـــشري، دار المعرفـــة، لبنـــان، تحقیـــقغریـــب األثـــر  

  ). ١/٢٩١(،محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهیم

   كتـاب، إخبـاره محمد بن حبان التیمـي الـدارمي البـستي، فـي صـحیحه، أخرجه ابن حبان)٢(

/ ١٥(عــن مناقــب الــصحابة ، ذكــر مــا أعطــى علــي فــي صــداق فاطمــة رضــي اهللا عنهمــا  

، كتــاب، النكــاح، بــاب،  فــي ســننه النــسائيو علــي بلبــان، مؤســسة الرســالة،: ترتیــب) ٣٩٦

، كتـاب، هننسـوأبـو داود فـي حـسن صـحیح، : قال الـشیخ األلبـاني) ١٢٩/ ٦(لخلوة، اتحلة 

 ) ٢/٢٠٦(النكاح، باب، في الرجل یدخل بامرأته، 

ــ كتــاب، إخبــاره فــي صــحیحه، حبــان  أخرجــه ابــن)٣( صحابة، ذكــر وصــف   عــن مناقــب ال

= و حــدیث صــحیح ،:    ، قــال الــشیخ شــعیب األرنــاؤوط)٣٩٧/ ١٥(الــدرع الحطمیــة،   

كتـاب، الـصداق، بـاب مـا ،  الكبـرىه سـنن فـي حمد بن الحسین بن علي،أبو بكر البیهقيأ=
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 أدم ووسادة مخيلة يف مةفاط  اهللا رسول جهز: قال  طالب أيب بن علي عن
   ليف حشوها

  )٢(  الصوف من بيضاء قطيفة: اخلميلة: )١( حامت أبو قال

 ،حسان إىل البنت وإكرامهاوجوب اإل فمن األحاديث السابقة يتضح 
 ومن ، وإخراجها من الضيق إىل السعة،رص على إعفافها وإحصا�اواحل

 صاحب الدين ،ر  الزوج الكفءياختاب ،العنوسة إىل حياة الزوجية

 وال يكن ،واملنحرفني من ذر حل وا،َ  عليا كما اختار حممد واألخالق 
 وتعطى ملن يدفع فيها ، فالفتاة ليست سلعة تباع وتشرتى،اهلماملهر هو 

 هلا حق اختيار ، بل هي إنسانة ذات مشاعر وأحاسيس،أكثر من اآلخر

ًالزوج املناسب فال جيوز  شرعا وال عرفا أن   ،ى الزواج ممن ال ترضاه علتكرهً
ً وهو أن املهر كامال من حق ، بعني االعتباريؤخذمث هنا أمر مهم جيب أن 

ً بدون رضى منها أخذه فإن ،ً فيه شيء من احلق أبدالألبالفتاة وليس 
صل على املال من حي من أجل أن ابنته على ساوم وإن ،فهو سحت حرام 

التوبة إىل اهللا عز وعليه  فهو آمث  تأخري تزوجيها يفتسبب أو  ،وراء تزوجيها

 على حال كلها ظلم وطغيان من أجل وهو  املوت يفاجئهوجل قبل أن 

  )٣( حياة فانية زائلة

                                                                                                                                           

 دار الكتـب ،محمد عبد القادر عطـا: قیحقت ،)٢٣٤/ ٧(یستحب من القصد في الصداق، 

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعةن، بنا ل–العلمیة، بیروت 

ولـه تـصانیف . هــ٣٥٤أبو حاتم محمـد بـن حبـان بـن أحمـد التمیمـي ت : ابن حبان البستي) ١(

مفیــدة، وبالجملــة فقــد كــان مــن األعــالم فــي هــذا الــشأن وممــن   یرجــع إلیــه، وكــان حــسن 

، )٤٩٨: ص (ن،ألكــرم ضــیاء العمــري، مكتبــة العبیكــا الراشــدة الخالفــة عــصر. التــصنیف

ـــات ، ١ألبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بـــن خلكـــان، دار صـــادر، بیـــروت، ط األعیـــان وفی

 ).٣٥٢/ ٤ (.احسان عباس: م، تحقیق١٩٩٤

  عـن مناقـب الـصحابة، ذكـر مـا جهـزت ، كتـاب، إخبـاره  في صـحیحه ابن حبانأخرجه) ٢(

: عیب األرنـؤوطشـ:      قـال، ) ٣٩٨/ ١٥(به فاطمة حین زفت لعلي رضي اهللا عنهما   

  . إسناده جید

 المــرأة والحقــوق المهــضومة لیحــي بــن موســى الزهرانــي، إمــام وخطیــب الجــامع الكبیــر بتبــوك)٣(

 .رفص، بت) ١٩: ص(
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 تكن تفعلوا إال ،فزوجوه ،وخلقه دينه ترضون من إليكم خطب إذا( : اهللا رسول قال
  .)١( )عريض وفساد األرض يف فتنة

ٌرجل ََّمر( :قال صحيحه يف البخاري وروى ُ ِرسول ََعلى َ
ُ َفـقال  ِاهللا َ َ َتـقولون َما َ ُ ُ َهذا ِيف َ َ 

ُقالوا ٌّحري َ ِ ْإن َ َخطب ِ َ ْأن َ َيـنكح َ َ ْوإن ُْ َشفع َِ َ ْأن َ َيشفع َ َّ َ ْوإن ُ َقال َِ ْأن :َ َيستمع قال َ َ َ َ َْ  َُّمث ُ
َسكت َ َّفمر َ َ ٌرجل َ ُ َمن َ

ِفـقراء ِ
َ ِالمسلمني َُ ِ ِ

ْ ُ َفـقال ْ َ َتـقولون َما َ ُ ُ ُقالوا َذاَه ِيف َ ٌّحري َ ِ ْإن َ َخطب ِ َ َ 

ْأن َيـنكح َال َ َ ْوإن ُْ َشفع َِ َ ْأن َ َيشفع َال َ َّ َ ْوإن ُ َقال َِ ْأن :َ َيستمع َال َ َ َْ َفـقال ،ُ َ ُرسول َ ُ َهذا   ِاهللا َ َ 

ٌخيـر ْ ْمن َ
ِملء ِ

ْ
ِاألرض ِ َمثل َْ ْ َهذا  ِ َ.( )٢( .  

 خيافون الذين تقياءاأل من هم من األغنياء من فهناك ،ظاهره على ليس احلديث وهذا

ِويعملون ،وخيشونه تعاىل اهللا
 من تراه من الفقراء من وهناك ،تعاىل اهللا سبيل يف أمواهلم ُ

 الرجل لنيلً جاهدا يسعى األب أن فاحلاصل .آخر إىل ذنب ومن ،معصية إىل معصية
 بصاحب فعليه وإال ،املطلوب فذاك األتقياء األغنياء من كان فإن البنته املناسب

 ـ اهللا بإذن ـ وجد حبث ومن ،األزمان هذه يف نادرة بضاعة وهذه ،احلسن واخللق ينالد

  .)٣( بغيته
َو ال عارا أن خيطب األب البنته من يراه كفوا َليس عيباو   اخلطاب بن عمر فهذا َ

 بكر أبا مث ،عنه اهللا رضي عثمان على عنها اهللا رضي حفصة ابنته يعرض عنه اهللا رضي

  البخاري صحيح يف القصةو .إياها فزوجه  اهللا رسول منه خطبها مث ،عنه اهللا رضي
)٤(.  

 يزوجها أن يف جد ،رغبة �ا له يكن مل فلما عثمان يزوجها أن يف ًجاهدا سعى فلقد

 .تزوجها مث خطبها حىت ،له تركها ذكرها قد  النيب أن بكر أبو علم فلما ،بكر أبا

                                                           

، كتاب، النكـاح، بـاب، مـا  أخرجه الترمذي محمد بن عیسى أبو عیسى السلمي في سننه، )١(

قـــال الـــشیخ له الترمـــذي، أرســـ، )٣/٣٩٤(جـــاء فـــي إذا جـــاءكم مـــن ترضـــون دینـــه فزوجـــوه، 

أحمـــد محمـــد شـــاكر :  دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، تحقیـــقحـــدیث حـــسن: األلبـــاني

 )٢٩٤/ ٧ (كتاب، النكاح، باب، كیف الخطبة، وآخرون، والبیهقي في سننه الكبرى،

 )٩/ ٧(كتاب، بدء الوحي، باب، األكفاء في الدین،  ) ٢(

 )٢٠: ص(المرأة والحقوق المهضومة ) ٣(

 )١٠٨/ ٥(كتاب، بدء الوحي، باب، قصة غزوة بدر، ) ٤(
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 من ومع البنت سعادة املهم ،قال من قائل قول يهمهم ال الذي الرجال أولئكم
   .)١(تكون

 حيضرون ممن تالميذه من تلميذ لديه كان ،املعروف التابعي )٢( املسيب بن سعيد وهذا

 سبب عن سأله التلميذ جاء فلما أيام عدة ففقده ،احلرص أشد عليه وحيرص ،درسه
 ؟ امرأة دثتاستح هل :سعيد فسأله ،�ا فانشغل ماتت قد زوجته أن فأخربه ؟ غيابه

 له قال ؟ ثالثة أو درمهان إال عندي وما يزوجين ومن ،ال :فقال بعدها تزوجت هل أي

 خلق صاحب أنه يعرف ألنه ابنته فزوجه ،نعم :قال ؟ تفعل أو :قال ،أنا :سعيد
 ابنته على يطمئن أن املهم بل ،واألموال العقارات من ميلك كم إىل ينظر ومل ،ودين

  .)٣( ؟ اهللا بإذن ال أم ةسعيد ستكون وهل ،معه

 أو متنع مـن زواج مـن ترغـب بـهكما ينبغي أن ال تكره البنت على زواج من ال ترغب به 
فمنهن تلك الـيت منعهـا أخوهـا عـن الـزواج ممـن ترضـى فجـاءت تـشكوه إىل الرسـول فنـزل 

ْفال تـعضلوهن أن يـنكحن أزواجهن إذا تـراضو{: قوله تعاىل َ ََُ ََ ِ َّ َُّ َ ََ َْ ََ ْ
ِ ْ ْ ُ ُ َْ ِا بـيـنـهم بالمعروفَ

ُ ْ َ ْ
ِ

ْ ُ َ َْ{)٤(  

ِعن ِاحلسن َ َ َقال َ َِحدثين: َ َّ ُمعقل َ
ِ
ْ ُبن َ ٍيسار، ْ

َ َقال َ ُزوجـت: َ ْ ًأختـا ََّ ْ ْمـن ِيل ُ
ٍرجـل ِ ُ َفطلقهـا، َ َََّ َّحـىت َ َ 

َإذا ْانـقـضت ِ َ َ َعـدتـها ْ ُ َّ
َجــاء ِ َخيطبـهـا، َ ُُ ُفـقلــت َْ ُْ ُلـه َ َزوجتـك: َ ُ ْ َوفـرشــتك ََّ ُ ْ ََ َوأكرمتـك، َ ُ َْ ْ ََّفطل ََ َقتـهــا،َ َ  َُّمث ْ

َجئت ْ َختطبـها، ِ ُُ َِّوالله َال َْ ُتـعود َال َ ُ َإليك َ َوكان ًََأبدا، َِْ ًرجال ََ ُ َبأس َال َ ِوكانـت ِِبه، َْ َ ُتريـد ََُْاملـرأة ََ ْأن ُِ َ 

َتـرجع
ِ
ِإليه، َْ

َفأنـزل َِْ ُالله َََْ ِهذه َّ ِ
َفال{: ََاآلية َ َّتـعضلوهن َ ُ ُُ ْ َ{)٥( 

ُفـقلت ُْ ُأفـعل َاآلن: َ َ َرسول َيا َْ ُ َقال َِّالله، َ َفـزوجها«: َ َ ُإياه َََّ َِّ«)٦(   

                                                           

 )  ٢١: ص(المرأة والحقوق المهضومة )١(

سعید بـن المـسیب بـن حـزن بـن أبـي وهـب المخزومـي القرشـي، سـید التـابعین، وأحـد الفقهـاء )٢(

ـــورع،    وكـــان یعـــیش مـــن التجـــارة . الـــسبعة بالمدینـــة جمـــع بـــین الحـــدیث والفقـــه والزهـــد وال

. تـوفي بالمدینــة. وكـان أحفـظ النـاس الحكـام عمـر ابـن الخطـاب،. أخـذ عطـاءابالزیـت، ال ی

هــــ، دار ١٣٩٦األعـــالم لخیـــر الـــدین محمـــد بـــن محمـــد علـــي الفارســـي الزركلـــي، المتـــوفى 

 )١٠٢/ ٣ (.م٢٠٠٢، مایو١٥المالیین، ط 

 )٢٢: ص(المرأة والحقوق المهضومة )٣(

  ٢٣٢: سورة البقرة)٤(

  ٢٣٢: سورة البقرة)٥(

َ، كتاب النكاح باب من قال في صحیحه البخاريجه أخر)٦( َ ْ َ ُ َ ُِ َ ِّ َ ٍّال نكاح إال بولي : ِ َِ ِ ِ
َ

َّ َ
ِ َ)١٦/ ٧(  
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َعائـــشة، ا روت  فخريهـــا كمـــوتلـــك الفتـــاة الـــيت زوجهـــا أبوهـــا ممـــن تكـــره فجـــاءت إليـــه  َ ِ
َ

ْقالــت َ ِجــاءت فـتــاة إىل رســول اهللا : َ ِ
ُ َ َ ِ ٌ ََ ْ َ َفـقالــت ْ َ َ ِيــا رســول اهللا، إن أيب زوجــين ابــن أخيــه : َ ِ َِ ََ ْ ِ َ َََّ ِ َّ ِ َ ُ َ

ِيـرفــع يب ُ َ ُ خسيــسته َْ ََ
ِ
َفجعــل األمــر إليـهــا " َ َْ َِْ َ َ ْ َ َ ْقالــت" َ َ ْفــإين قــد أجــزت مــا صــنع أيب، ولكــن : َ َ َ

ِ ََ َِ ََ َ َ ُ ْ ْ َ َِّ ِ

ٌأردت أن تـعلم النساء أن ليس لآلباء من األمر شيء  ْ َ ِ ْ َْ ِّْ َْ
ِ ِ

َ
ِ

َ َ ْ َْ َ َُ َ َ َْ َ ُ ْ َ
)١(  

  
  . لفاطمة رضي اهللا عنها استقباله :ًاثاني
ْعن َعائشة َ َ ِ

ُالم ُِّأم َ َؤمننيْ
ِِ ْقالت ْ َ ُرأيت َما :َ ًأحدا ََْ َ َمـن َ

ِالنـاس ِ َأشـبه َّ َ ْ ًَكالمـا َ ِبرسـول َ
ُ َ

َوال  ِاهللا ِ َ 
ًحديثا

ِ
َوال َ ًجلسة َ َ ْ ْمن َ

َفاطمة ِ َ
ِ ْقالت َ َ َكان :َ ُرسول َ ُ َإذا  ِاهللا َ َرآهـا ِ ْقـد َ ْأقـبـلـت َ َرحـب ،َََْ َّ  ،َِ�ـا َ

َقـام َُّمث َإليـهــا َ َفـقبـلهــا ،َِْ َََّ َخــذَأ َُّمث ،َ َبيــدها َ
ِ
َ
َفجــاء ِ َ َّحــىت َِ�ــا َ َجيلــسها َ َ

ِ
ِِمكانــه ِيف َْ َ ْوكانــت ،َ َ َإذا ََ ِرأت ِ ََ 

َّالنيب َِّ ، ْرحبت ََّ ْقامت َُّمث ،ِِبه َ َ ِإليه َ
ُفـقبـلته َِْ ْ َََّ َ  )٢(.   

 مــن منــا ميتثــل هــذا اخللــق يف اســتقبال ،ت هــذا اخللــق العظــيم والتواضــع اجلــم منــه يــأرأ

 َ ســــن آدابــــا يف فهــــو . يوجــــد هــــذا اخللــــق فينــــا إىل مــــن رحــــم اهللابناتــــه ؟ يكــــاد أن ال

  َ: عمومااالستقبالويف ، استقبال البنات 
  .بالبنتالرتحيب  -

 .االقيام الستقباهل -

 .اإلمساك بيدها -
وإن شئت فقل يف صدر ، وهو  أحسن املكان  ،  إجالسها يف مكانه -

   .ا�لس

  

                                                           

 :، تحقیـق)٤٩٢/ ٤١(حنبل أبو عبداهللا بن محمـد الـشیباني، فـي مـسنده،  بن  أخرجه أحمد)١(

، د عبــد اهللا بــن عبــد المحــسن التركــي: إشــراف،  عــادل مرشــد، وآخــرون-شــعیب األرنــؤوط 

المـــــسند ، :، أنظـــــر م٢٠٠١ - هــــــ ١٤٢١األولـــــى، : الطبعـــــة، مؤســـــسة الرســـــالة: شـــــرالنا

 شـعیب الـشیخ ،وقـال)٢٢٢/ ١٦ (،صهیب عبـد الجبـار،لـالموضوعي الجـامع للكتـب العشرة

  .صحیح حدیث: األرنؤوط

، نحـوه ) ٣٩١/ ٥( أداب إتیـان النـساء، قبلـة ذي محـرم   فـي سـننه الكبـرى،لنـسائيأخرجه ا)٢(

، ٣إسماعیل البخاري الجعفي، في األدب المفرد ،، دار البشائر، بیروت، طمحمد بن رواه 

 . ٣٢٧ ،.محمد فؤاد عبد الباقي: م، تحقیق١٩٨٩هـ ١٤٠٩
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  َلفاطمة لما أرادت خادما  وصيته  ً:ثالثا
ٌّعليقال 

ِ
َّأن  َ ُفاطمة  رضي اهللا َ َ

ِ ْشكت  عنهما َ َ َتـلقى َما َ ْمن َْ
َّالنيب َََفأتى )١(  ََِأثر ِ َِّ  

ٌْسىب ْفانطلقت َ َََ ْ ْفـلم َ ُجتده ََ ْ
ْفـوجدت َِ َ َ َ َعائشة َ َ ِ

َفأخبـرتـها َ َْ َ ْ َّفـلما ََ َجاء ََ ُّالنيب َ َِّ  ُأخبـرته َْ َ ْ ُعائشة َ َ ِ
َ 

ِمبجيء ِ
َفاطمة َِ َ

ِ َفجاء َ َ ُّالنيب َ َِّ  َإليـنا ْوقد َِْ َ َأخذنا َ ْ َ ََمضاجعنا َ
ِ

َ ُفذهبت َ ْ َ َ َألقوم َ َفـقال َُ َ  ََعلى َ
َمكانكما ُ َِ

َفـقعد َ َ َ ََبـيـنـنا َ َّحىت َْ ُوجدت َ ْ َ َبـرد َ ِقدميه َْ
َْ َ ِصدري ََعلى َ ْ َوقال َ َ َأال َ َأعلمكما َ ُُ َِّ ًخيـرا ُ ْ  َِّمما َ

ِسألتماين
َ َُْ َإذا؟  َ َُأخذمتا ِ ْ َ َمضاجع َ

ِ
َ َكماَ ََِّتكبـرا ُ ًأربـعا ُ َوثالثني ََْ

َِ َ َوتسبحا َ َِّ ُ ًثالثا َ َوثالثني ََ
َِ َ َوحتمدا َ َ ََْ 

ًَثالثة َوثالثني ََ
َِ َ َفـهو َ ْ ٌخيـر َ ْ َلكما َ ُ ْمن َ

ٍِخادم ِ َ )٢(.  
  )٣(أهلها نفعت اليت النساء خري نإ فاطمة يا اصربي فقال الطربي �ذيب يف وقع وقد

  

 على الدنيا أمور من أفضل اآلخرة عمل نأ يعلمهما ان أراد انه ظاهره  )٤( عياضقال 
 هلما حيصل ذكرا علمهما مث اخلادم إعطاء ميكنه مل ملا ذلك على اقتصر مناوإ حال كل

 الدعاء عن عوضا ليكون الذكر على احاهلما امنا القرطيب وقال سأاله مما أفضل اجرا

 شدته وحتمل الفقر ارإيث من لنفسه حبأ ما البنته حبأ لكونه أو ،احلاجة عند
 من ابنته سلم و عليه اهللا صلى علم )٥( املهلب وقال جرهاأل تعظيما عليه بالصرب

                                                           

اشــتكت فاطمــة مجــل یــدها وهــو بفــتح المــیم وســكون الجــیم بعــدها الم معنــاه التقطیــع وقــال )١(

فـتح .   قیل مجلت كفـه الطبري المراد به غلظ الید وكل من عمل عمال بكفه فغلظ جلدها،

/ ١١ (الباري في شرح البخاري ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، دار المعرفة، بیروت،

١١٩(. 

، مـسلم، كتـاب، الــذكر )٢٤/ ٥(صـحیح البخـاري، كتـاب، بـدء الـوحي، بــاب، مناقـب علـي، )٢(

 ). ٨٤ / ٨(والدعاء والتوبة، باب، التسبیح أول النهار، 

 )١٢١/ ١١ (فتح الباري،)٣(

عــالم المغــرب : عیــاض بــن موســى بــن عیــاض بــن عمــرون الیحــصبي الــسبتي، أبــو الفــضل)٤(

. كــان مــن أعلــم النــاس بكــالم العــرب     وأنــسابهم وأیــامهم. ٕوامــام أهــل الحــدیث فــي وقتــه

 )٩٩/ ٥(األعالم للزركلي 

ٕالمهلـــب بـــن أبـــي صـــفرة األزدي أمیـــر خراســـان صـــاحب الحـــروب والفتوحـــات قـــال واســـحاق )٥(

لم أر أمیر الیمن نقبة وال أشجع لقاء،وال أبعد مما    یكره،وال أقرب مما یحب مـن :عيالسبی

الزمـان للیـافعي،  حـوادث معرفـة فـي الیقظـان وعبـرة الجنـان مـرآة. هــ٨٢المهلب توفي سنة  

 ).٧٥/ ١ (موقع الوراق، 
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 شظف من الصاحل السلف عليه كان ما  وهذااآلخرة يف هلا نفعا أكثر هو ما الذكر
 من هلم صيانة ذلك إمكان مع الدنيا محاهم اهللا وان احلال وشدة الشيء وقلة العيش

  )١( واألولياء األنبياء أكثر سنة وتلك تبعا�ا

 احلشمة برفع االحتاد و�اية والصهر البنت على والشفقة التعطف غاية إظهار بيانوفيه 
 حىت وبالغ اضطجاعهما حالة على فرتكهما مكا�ما عن يزعجهما مل حيث واحلجاب

 ضاعو الذكر من حباهلما األوىل هو ما علمهما حىت بينهما ومكث بينهما رجله ادخل

 من االهم بأن ايذانا يطلب ما بغري املخاطب تلقي باب من فهو اخلادم من طلباه عما
   )٢( الغرور دار عن والتجايف الدنيا مشاق على والصرب للمعاد التزود هو املطلوب

 اليت املنزل واجبات صغرها من تعليمها للبنت �ا يعتين أن ينبغي اليت األمور أهم من

 وكي وغسل وأثاثه للبيت وتنظيف تنظيم من به، الالئق باملظهر أظهرته �ا قامت إذا
 يف �مها اليت األمور من ذلك وغري.. واقتصاد وخياطة للطعام متنوع وطبخ للثياب

   .)٣( بيتها

َيل ذات اليد فال يستطيع أن جيعل هلا خادما فعليها أن لأل�ا قد تتزوج رجل فقري ق
  . عنها لفاطمة رضي اهللاتتعلم ومتتثل وصيته 

  .لما أراد الزواج عليها لعلي أن يطلق فاطمة رضي اهللا عنهما تخييره   :ُا رابع

ِعن ِالمسور َ
َ ْ

ِ ِبن ْ َخمرمة ْ َقال )٤( َََْ ُمسعت :َ ْ
َرسول َِ ُ ُيـقول  ِاهللا َ ُ َوهو :َ ْ َِْالمنرب ََعلى َ

ِ َّإن ْ  َِبين ِ
ِهشام َ

ِبن ِ ِالمغرية ْ
َ
ِ
ُ َُاستأذنوا  ْ َْ ْأن ِيف ْ ِيـنك َ ْابـنتـهم ُحواُْ ُ َّعلي ََْ

ِ
َبن َ ٍطالب َِأيب ْ ِ َفال َ ُآذن َ  َال َُّمث َ

                                                           

 .بتصرف) ١٢٤/ ١١( ابن حجر -فتح الباري )١(

 )١٢٤/ ١١( ابن حجر -فتح الباري )٢(

 )٥٧: ص(عبد اهللا األهدل /المسئولیة في اإلسالم)٣(

المسور بن مخرمة بن نوفل قبض رسول اهللا صـلى اهللا علیـه و سـلم وهـو ابـن ثمـان سـنین ) ٤(

أبـوالفرج  = =صـفة الـصفوة لعبـدالرحمن بـن علـي بـن محمـد . وقد حفظ عنه أحادیث ورواهـا

 محمـود فـاخوري، محمـد رواس :هــ، تحقیـق١٣٩٩، ٢ابن الجوزي،دار المعرفة، بیـروت، ط

  . قلعة

) ٧٧٢/ ١( 



        
 

 ٨٦٥ 
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ُآذن ُآذن َال َُّمث َ َّإال َ ْأن ِ َيريد َ ُابن ُِ ٍطالب َِأيب ْ ِ ْأن َ َيطلق َ َِّ َويـنكح َِْابـنيت ُ َ
ِ ْابـنتـهم َْ ُ َهي َََِّفإمنا ََْ

ٌبضعة ِ َ ْ َ 
ِّمين ُِيريبين ِ َأرابـها َما )١( ُِ َ ِويـؤذيين ََ ِ

ُْ َهكذا َاهاَآذ َما َ َ َقال  َ َ
)٢(.  

 حرم سلم و عليه اهللا صلى النيب أن القصة هذه عليه حتمل ما أصح )٣( التني بن قال

 وأذيته يؤذيه ذلك بأن علل ألنه جهل أيب ابنة وبني ابنته بني جيمع أن علي  على
 فاطمة عنده تكن مل لو حالل له هي أي حالال أحرم ال قوله ومعىن باالتفاق حرام

 فال به فاطمة لتأذي سلم و عليه اهللا صلى النيب تأذي يستلزم الذي بينهما اجلمع وأما

 و عليه اهللا صلى النيب منعه لكنه لعلي مباح ذلك بأن يشعر السياق أن غريه وزعم
 سلم و عليه اهللا صلى النيب ألمر امتثاالهو  ذلك  وقبل فاطمة خلاطر رعاية سلم

 يتزوج ال أن سلم و عليه اهللا صلى النيب خصائص يف يعد أن يبعد ال أنه  يظهر والذي

 أ�ا  فيه والسبب ،السالم عليها بفاطمة خاصا ذلك يكون أن وحيتمل بناته على
 ممن به تستأنس من هلا يبق فلم واحدة بعد واحدة بأخوا�ا مث بأمها أصيبت كانت

  )٤( الغرية هلا حصلت إذا بسرها إليه تفضي ممن األمر عليها خيفف

 ذلك إزالة يف يسعى أن لوليها كان دينها يف تفنت أن عليها خشي إذا الغرياء أنفيه و 
  )٥(  احلملة عنها وخيفف به تتسلى من عندها يكون ال أن شرط فيه يزاد أن وميكن

                                                           

بــضعة منــي بفــتح الموحــدة وســكون الــضاد المعجمــة أي قطعــة ووقــع فــي حــدیث ســوید بــن )١(

 )٣٢٨/ ٩(بن حجر الفتح الباري . غفلة  مضغة بضم المیم وبغین معجمة

رة ، كتاب، بدء الوحي، باب، ذب الرجـل عـن ابنتـه فـي الغیـ في صحیحه  البخاريأخرجه ) ٢(

 فضائل الصحابة، باب، فضائل في صحیحه، كتاب، مسلم أخرجه ، )٤٧/ ٧(واألنصاف 

 ).١٤٠( / ، فاطمة بنت النبي 

لـه . الـشهیر بـابن التـین، فقیـه محـدث مفـسر. هو عبد الواحـد بـن التـین ، المغربـي، المـالكي)٣(

ة إعــداد وزارة الفقهیــ الموســوعة الفقهــاء تــراجم مالحــق. هـــ٦١١اعتنــاء زائــد فــي الفقــه تــوفي 

 )  ١/ ٦ (.األوقاف والشؤون اإلسالمیة

 )٣٢٨/ ٩( ابن حجر -فتح الباري )٤(

 ) ٣٢٩/ ٩( ابن حجر -فتح الباري )٥(
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 وال يوازون األشراف كما عري رسول ، بقاء عار اآلباء ىف أعقا�م وأ�م يعريون به:وفيه
 فحط بذلك منزلتها عن أن حتل ،هى مسلمة بعداوة أبيها هللابنت أىب جهل و) (اهللا 

 ويرعى ، وكذلك السابقة إىل اخلري والشرف ىف الدين تبقى ىف العقب فضله،حمل ابنته

 دليل أال جتتمع أمة :وفيه. )١( )ًوكان أبومها صاحلا( : أال ترى قوله تعاىل،فيهم أمره
 مل جيعل بنت عدو ،م سل عليه  اهللاصلى النيبوحرة حتت رجل إال برضا احلرة ؛ ألن 

  .    اهللا مكافئة لبنت رسول اهللا

 .)٢(  فكذلك املرأتان الغري متكافئتني باحلرية ىف اإلسالم ال جتتمعان إال برضا احلرة  
ِلعلتـني أن النهي كان وخنلص ْ ََّ

ِ ِمنصوصتـني ِ ْ ََ ُ َُإحدامها :َْ َ ْ َّأن ِ َذلك َ
ِّتـؤدي َِ َفاطمة ََأذى َِإىل َُ

ِ َ، 

َّفـيتأذى ٍحينئذ ََََ ِ ّالنيب َِ َِّ ، َفـيـهلك ْ ْمن ََ ُأذاه َ َفـنـهى ،ََ ْعن ََ َذلك َ
ِلكمال َِ

َ َ َشفقته ِ َ ّعلي ََعلى َ
ِ
َ، 

ََوعلى َفاطمة َ
ِ َوالثانية .َ

ِ َّ ْخوف َ َالفتـنة َ ْ
َعليـها ِْ ِبسبب ََْ ََ

َالغيـرة ِ َْ ْ )٣(.  
  . وزجها بالجنة رضي اهللا عنهما  إياها   تبشيره:ًاامسخ

ْعن َعائشة َ َ ِ
َرضي َ

ِ
ُالله َ َعنـها َّ ْقالت ،َْ َ ْأقـبـلت َ ُفاطمة َََْ َ

ِ ِمتشي َ َّكأن َْ َ َمشيتـها َ ََ ْ
ُمشي ِ ْ ِّالنيب َ َِّ )٤( 

َفـقال َ ُّالنيب َ َِّ  ًَمرحبا َْ 
َِْبابـنيت )٥( َأجلسها َُّمث ِ َ َ ْ ْعن َ ِِميينه َ ْعن َْأو ،َِ ِِمشاله َ

َّأسر َُّمث َ َ َإليـها َ ًحديثا َِْ
ِ
َ 

ْفـبكت َ ُفـقلت ََ ُْ َتـبكني َِمل ََهلا َ
ِ
َّأسر َُّمث َْ َ َإليـها َ ًحديثا َِْ

ِ
ْفضحكت َ ََ ِ ُفـقلت َ ْ ُ ُرأيت َما َ ِكاليـوم ََْ

ْ َْ ًفـرحا َ ََ 

َأقـرب َ ْمن َْ
ٍحزن ِ

ْ َفسألتـها ُ َُْ َ َّعما َ َقال َ ْفـقالت. َ َ َ ُكنت َما َ َألفشي ُْ
ِ َّسر ُْ ِرسول ِ

ُ َّحىت  ِاهللا َ َ 

َقبض ُّالنيب ُِ َِّ  َفسألتـه َُْ َ ْفـقالت اَ َ َ َّأسر َ َ ََّإيل َ َّإن ِ َجربيل ِ
ِْ

َكان ِ ِيـعارضين َ ُ ِ َ َالقرآن ُ ْ ُ َّكل ْ ًَّمرة ٍََسنة ُ َ 

                                                           

 .٨٢: سورة  الكهف) ١(

شـرح صـحیح البخـاري ألبـي الحـسن علـي بـن خلـف ،  )٣٢٩/ ٩( ابـن حجـر -فتح الباري )٢(

/ ٧ (أبو تمـیم یاسـر،:  م، تحقیق٢٠٠٣هـ ١٤٢٣، ٢ابن بطال، مكتبة الرشد، الریاض، ط

٣٥٥( 

شرح صحیح مسلم ألبي زكریا یحي بن شرف النووي، دار إحیـاء التـراث، العربـي، بیـروت، )٣(

 ).٣٢٩/ ٩(بن حجر ال، فتح الباري )١٩٩/ ٨(، هـ١٣٩٢، ٢ط

قولــه كــأن مــشیتها بكــسر المــیم ألن الفعلــة بالكـــسر للحالــة وبــالفتح للمــرة قولــه مــشي النبـــي )٤(

رفع ألنـــه خبـــر كـــأن بالتـــشدید وكـــان إذا مـــشى كأنـــه ینحـــدر مـــن صـــبب أي مـــن موضـــع بـــال

 )٢٠٠/ ٢٤ (البخاري،  صحیح شرح القاري عمدة.   منحدر

قال األصمعي معنى قولـه مرحبـا لقیـت رحبـا وسـعة وقـال الفـراء نـصب علـى المـصدر وفیـه )٥(

 -فـتح البـاري . قامعنى الدعاء بالرحـب والـسعة وقیـل هـو مفعـول بـه أي لقیـت سـعة ال ضـی

 .)٥٦٢/ ١٠(ابن حجر 
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ِعارضين ََُِّوإنه َ َ َالعام َ َ ِمرتـني ْ ْ ََّ َوال ،َ ُأراه َ َّإال َُ ََحضر ِ ِأجلي َ
َ ِوإنك َ ُأول ََِّ ِأهل ََّ ْ ًحلاقا َِْبـييت َ  ِيب ََ

ُفـبكيت ْ َ َفـقال ََ َ َتـرضني ََأما َ ْ َ ْأن َْ ِتكوين َ ُ َسيدة َ َ ِنساء َِّ
َ
ِأهل ِ ْ ََِّاجلنة َ ِنساء َْأو ،ْ

َ
َالمؤمنني ِ

ِ ِ ْ ُ ْ 

ُفضحكت ْ ِ
َ َلذلك َ

ِ َِ. )١(.  

 البنته حىت وهو مريض ؟ ويظهر ذلك برتحيبه �ا مث إجالسها  أرأيت إكرامه   
جيلو أن   أراد، وملا رأى احلزن انتا�ا من تلك اخلرب، مث مسار�ا خبرب دون غريها،جبنبه 

 يفسر فأخربها خبربين يسرا�ا وكأنه     و  يدخل عليها الفرح السرور ،ذلك احلزن 

ًفإن مع العسر يسرا(لنا قوله  ْ ُْ َِ ُ ْ َ َّ ً إن مع العسر يسرا،َِ ْ ُْ َِ ُ ْ َ َّ ِ( )٢(  .        
  .)٣( اآلخرين األمرين الضحك سبب ويف ميت أنه البكاء سبب :قال ابن حجر

  

  
  

  

  
  

 

  

                                                           

/ ٤(، كتـاب، بـدء الـوحي، بـاب، عالمـات النبـوة فـي اإلسـالم   فـي صـحیحهالبخـاريأخرجه )١(

، كتــاب، فــضائل الــصحابة، بــاب، فــضائل فاطمــة بنــت  فــي صــحیحه مــسلمأخرجــه، )٢٤٨

 .)١٤٣/ ٧(،  النبي 

 )٦: ٥(سورة الشرح )  ٢(

 .)١٣٦/ ٨(بن حجر الفتح الباري )٣(



        
 

 ٨٦٨ 
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 : في البنات هديه   :لثاني اطلبالم

  .  بالبنات رحمته :ًأوال

 وجاء َباخلري، اإلسالم جاء ف،مر بنا جفاء وقسوة العرب على البنت وكرههم إياها
 ِوفضائل األخالق ِمبكارم اإلسالم وجاء َبالعدل، اإلسالم وجاء ّبالرمحة، اإلسالم

 ِّبكل اإلسالم جاء. َوشفقة ًوحنانا ًرمحة َالقلب َميأل مبا اإلسالم وجاء األعمال،

َوانتشلهم خري،  َفجاء واالستقرار، األمان ِساحل إىل والطغيان الظلم ذلك من َ
 ِاملسلم ا�تمع يف ٍومكانة فضل ِمن ِللبنات ما ليوضح ِرسوله ّوسنة بكتابه اإلسالم

)١(.  

ِعنف ِالمغرية َ
َ
ِ
ُ ِبن ْ ََْشعبة ْ َقال )٢( ُ َقال :َ ُّالنيب َ َِّ  َّإن َلهال ِ ََّحرم َّ ْعليكم َ ُ َعقوق ََْ ِاألمهات ُُ

َ ََْووأد َُّ َ 
ِالبـنات  ََْ

َومنع )٣( ََ ِوهات َ
َ َِوكره َ ْلكم ََ ُ َقيل َ

َوقال ِ َ َوكثـرة َ ََ ْ ِالسؤال َ َ َوإضاعة ُّ َ َ ِ
ِالمال َ

َ ْ.)٤(.  

 كما حرم . انه �ى عن  وأد البنات بل جعله كبرية من كبائر الذنوب فمن رمحته 

 القانتات الصاحلات النساء من مناذج الكرمي نآالقر يف  ذكربل  بالبنات التشاؤم
 الذاكرات السائحات الصائمات املتصدقات املؤمنات الغافالت العفيفات الطاهرات

 من حال يف جتاهها النفس تكون وان البنت إىل النظرة لتصحيح ذلك كل كثريا اهللا

 زناحلو بالبنات، سخطالت  وحرم ،احلزن من بدال والفرح اإلدبار من بدال اإلقبال
 اجلاهلية، بأخالق التشبه من يسلم حىت؛ ذلك عن بالبعد املسلم  أجدر فما ملقدمهن،

  ._وجل عز_ هبته ِّرد ومن اهللا، قدر على االعرتاض من وينجو

                                                           

 )١٤٧/ ٦٨ (١٠٤-١-دائرة معارف األسرة المسلمة )١(

أحد دهاة العرب وقـادتهم : المغیرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى، أبو عبد اهللا)  ٢(

أســـلم بعـــد الخنـــدق،  وشـــهد الحدیبیـــة والیمامـــة ). مغیـــرة الـــرأي(یقـــال لـــه . صـــحابي.ووالتهـــم

 )٢٧٧/ ٧(األعالم للزركلي .  هـ٥٠وغیرها یوفي سنة 

 )٢٠٣/ ١( ابن حجر -فتح الباري . قتلهن وأصله دفنهن أحیاء ومنه الموءودة)٣(

/ ٣(، كتاب، بدء الوحي، باب، ما ینهى عـن أضـاعة المـال،  في صحیحه البخاري أخرجه)٤(

/ ٥(، كتاب، االقضیة، باب، النهي عن كثـرة    الـسؤال،  في صحیحهمسلمأخرجه ،)١٥٧

١٣٠ ( 
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 األمهات، وهن الزوجات، وهن األخوات، وهن البنات، فهن خيفى، ال البنات ففضل
  .بأكمله ا�تمع فهن اآلخر، النصف ويلدن ا�تمع، نصف_ قيل كما_ وهن

 الذكور، على وقدمهن ًهبة، إتيا�ن مسى _ وجل عز_ اهللا أن_ فضلهن على يدل ومما

ُملك َِِّلله(  :_ وجل عز_ فقال ِالسموات ُْ
َ َ ِواألرض َّ َْ ُخيلق َ ُيشاء َما َُْ َ ُيـهب َ َ ْلمن َ َ

ُيشاء ِ َ ًإناثا َ َِ 
ُويـهب َ َ ْلمن َ َ

ُيشاء ِ َ ُالذكو َ    )١( )َرُّ

  :القائل در وهللا

  ُالصاحلات ُالبنات اهللا نعمة من حبذا
  ُالشجرات وهن ولألنس للنسل هن                         

ُالربكات  تكون َّإليهن ٍوبإحسان                                      
)٢(   

  :منها حماذير، عدة وفيه خطري أمر البنات  منفالتسخط
  ._ وجل عز _ اهللا درق على اعرتاض أنه _أ

  .اهللا ملقت ًتعرضا بذلك وكفى شكرها، من ًبدال اهللا هلبة ًردا فيه أن _ب

  .اجلاهلية أهل بأخالق تشبه أنه _جـ
  .العقل يف واخللل واجلهل َّالسفه على دليل أنه _د

 باألنثى، إتيا�ا مبجرد املرأة على يغضب فبعضهم؛ تطيق ال ما للمرأة حتميل أنه_ ـه

  .)٣( السبب هو أنه معل وما
 ،وهو يصلي )٤( بنت أيب العاص ألمامة   محله ورمحته  شفقته وويكفي يف رمحته 

 كانت وكأ�ا باألرض فيضعها تسقط أن عليها خيشى سجد أو ركع إذا كان نهإف

 واستنبط قام إذا حيملها أن فيحتاج مفارقته من فتجزع األرض يف تصري ال به لتعلقها
 اخلشوع يف املبالغة على احملافظة حينئذ تعارض ألنه الولد رمحة قدر عظم بعضهم منه

                                                           

 )٤٩: (سورة الشورى)  ١(

 ) ٢٥: ص(التقصیر في تربیة األوالد ) ٢(

 )٤: ص(، العاطفة األبویة تجاه البنات )٧: ص(التقصیر في تربیة األوالد  )٣(

هي بنت بنته، تزوج بها علي بـن أبـي طالـب فـي خالفـة عمـر، وبقیـت عنـده مـدة، وجاءتـه  )٤(

 )٣٣٥/ ١(سیر أعالم النبالء . االوالد منها



        
 

 ٨٧٠ 
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 سلم و عليه اهللا صلى يكون أن وحيتمل الثاين فقدم الولد خاطر مراعاة على واحملافظة
  .)١(اجلواز  لبيان ذلك فعل إمنا

ٍخالد ُِّأم وحتكي ِ
ِبنت َ ِخالد ِْ ِ

ِبن َ ٍسعيد  ْ ِ
َ

 برفقة لنيبا زارت عندما الطفولة، ذكريات عن)٢(

ْقالت. .- احلبشة من قدمت بعدما - أبيها َ ُأتـيت :َ َرسول ََْ ُ َمع -   -  َِّالله َ َّوعلي َِأيب َ ََ َ 
ٌقميص

ِ ُأصفر َ َ ْ َقال َ ُرسول َ ُ ْسنه: "-  -  َِّالله َ ْسنه ََ َوهي.  . "ََ
ِ
ِباحلبشية َ َِّ ََ ْ

ٌََحسنة "ِ َ". .

ْقالت َ ُفذهبت: َ ْ َ َ ُألعب َ َ َِخبامت َْ َ َِّالنبـوة ِ ِفـزبـرين ،ُُّ
َفقال .َِأيب ََََ ُرسول َ ُ َدعها: "- -َِّالله َ ْ َقال َُّمث " َ َ 

ُرسول ُ ِأبلي: " -  - َِّالله َ
ِِوأخلقي َْ

ْ ِأبلي َُّمث ،ََ
ِِوأخلقي، َْ

ْ ِأبلي َُّمث ََ
ِِوأخلقي َْ

ْ ََ"  )٣(.  
َتلعب حىت الصغرية الصبية هذه -   - النيب َترك كيف انظر  بثوبه وتعبث معه، َ

ُميازحها، تراه بل ينهرها، فال ،هلا حيلو كما وجسمه  إليها، ويضحك ويالعبها، ِ

ْعيشي هلا ويقول ثو�ا، على ويعلق. .احلبشة أهل لغة بلغتها وخياطبها ِّْوخرقي ِ َ َثيابك َ
ِ 

َوارقـعيها ْ َ ْ ًثـوبا يلبس عندما ألخيه املسلم يقول كما.. َ ْ ًجديدا َ
ِ
ِتـبلي :َ

ُِْوخيلف ُْ   . !.َّالله َ

  . على اإلحسان إليهن حثه :ًاثاني

ََعروةعن  َبن ُْ َّأن)٤(  َُِّْالزبـري ْ َعائشة َ َ ِ
َزوج َ ْ ِّالنيب َ َِّ  ُحدثـته َْ َّ ْقالت َ َ َِْجاءتين َ ٌََامرأة َ َمعها ْ َ ِابـنتان َ ََْ 

َُِتسألين ْ ْفـلم َ ْجتد ََ ِعندي َِ َغيـر ِْ ٍمترة َْ
َْ ٍواحدة َ َ ِ

َفأعطيتـها َ ُ َْْ َفـقسمتـها ََ ْ ََ َ َبـني َ ْ َنتـيـهاْابـ َ ْ ْقامت َُّمث ََ َ َ 

ْفخرجت َ َ َ َفدخل َ َ َ ُّالنيب َ َِّ  ُفحدثـته ُْ َّ َ َفـقال َ َ ْمن َ ْمن َِيلي َ
ِهذه ِ ِ

ِالبـنات َ ًْشيئا ََْ َفأحسن َ َ ْ َّإليهن ََ ِ َِْ 

َّكن ُله ُ ًستـرا َ ْ
َمن ِ

ِالنار  ِ َّ (٥)  

                                                           

 ).٢١٢/ ٩(، شرح صحیح البخارى ـ البن بطال )٤٢٩/ ١٠( حجر  ابن-فتح الباري )١(

وخالدا أبوها رضي .وتزوجها الزبیر بن العوام فولدت له، عمرا وخالدا.لها صحبة.اسمها أمة)٢(

اهللا عنـــه استـــشهد، یـــوم أجنـــادین وهـــاجر مـــع جعفـــر بـــن أبـــي     طالـــب إلـــى المدینـــة زمـــن 

/ ١.. (سـیر أعـالم النـبالء. یـب عـام تـسعینوتـأخرت إلـى قر! وبنته المـذكورة عمـرت .خیبر

٢٦٠( 

 .٤٨١/ ٣سیر عالم النبالء، )  ٣(

العوام األسدي ولد سنة ست وعشرین فقیه عالم كثیر الحـدیث صـالح لـم یـدخل فـي شـيء )  ٤(

 )١/٥٦(طبقات الفقهاء. وهو أحد الفقهاء السبعة. من الفتن

 ٨( رحمـة الولـد وتقبیلـه ومعانقتـه، ، كتاب، بدء الـوحي، بـاب، في صحیحهالبخاريأخرجه ) ٥(

، كتاب، البـر والـصلة واألدب، بـاب، فـضل اإلحـسان إلـى  في صحیحهمسلم أخرجه ، )٨/ 

 ).٣٨/ ٨(البنات، 
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ْعنو  ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ
َقال )١( َ َقال َ ُرسول َ ُ ْمن «  َِّالله َ َعال َ ِجاريـتـني)٢( َ ْ ََ َّحىت َِ َتـبـلغا َ ُ َْ 

َجاء َيـوم َ ْ ِالقيامة َ
َ َ

ِ َوهو ََأنا ْ ُ َّوضم.  »َ َ ُأصابعه  َ َ َ
ِ َ)٣(.  

ْعنو  ٍسعيد َِأىب َ ِ
ِّاخلدرى َ ِ ْ َقال )٤( ُْ َقال َ ُرسول َ ُ ْمن «  َِّالله َ َعال َ َثالث َ َ ٍبـنات َ َّفأدبـهن ََ ُ َ َََّ 

َّوزوجهن ُ َ َوأحسن َََّ َ ْ َّإليهن ََ ِ ُفـله َِْ ُاجلنة ََ ََّْ« )٥(.   
َعقبةو عن  َ ْ َبن ُ ٍعامر ْ ِ ُيـقول )٦( َ ُ ُمسعت :َ ْ

َرسول َِ ُ ُيـقول  ِاهللا َ ُ ْمن :َ َكان َ ُثالث َُله َ َ ٍبـنات َ ََ 

َََفصبـر َّعليهن َ ِ َّوأطعمهن ،ََْ ُ ََ َْ َّوسقاهن ،َ ُ َ َ َّوكساهن ،َ َُ َ ْمن َ
ِِجدته ِ َ

َّكن ِ ُله ُ ًحجابا َ َ
َمن ِ

ِالنار ِ َيـوم َّ ْ َ 

َالقيام َ
  .)٧(ِة ِْ
ْعنو  ََسراقة َ َ ِبن ُ ٍمالك ْ ِ

َّأن ،)٨( َ َّالنيب َ َِّ  َقال َأال :َ ْأدلكم َ ُ ِأفضل ََعلى َُُّ َ َِالصدقة َْ َ َابـنتك ؟ َّ َُْ   

  

  
ًمردودة َ ُ ْ َإليك َ َليس ،َِْ ٌكاسب ََهلا َْ

ِ َغيـرك  َ ُ َْ
)١(.  

                                                           

االمـام، المفتــي، المقـرئ، المحــدث، راویــة االسـالم، أبــو حمــزة االنـصاري الخزرجــي النجــاري )١(

  وتلمیـــذه، وتبعـــه، وآخـــر أصـــحابه، ، وقرابتـــه مـــن النـــساء،   المــدني، خـــادم رســـول اهللا 

 )٣٩٦/ ٣(سیر أعالم النبالء  .  موتا

َْومعنى )٢( َ َعالهما(َ ُ َ َقام علیهما بالمؤنة والتربیة ونحوهما) َ ُ َْ َْ ََ ََ َِ ِ َِّْ
ِ

ْ ْ َ َ  )٤٧٢/ ٨(شرح النووي على مسلم، . َ

، كتــــاب، البـــر والــــصلة واألدب، بــــاب، فــــضل اإلحــــسان إلــــى  فــــي صــــحیحهمــــسلمأخرجـــه ) ٣(

 ).٣٨/ ٨(بنات، ال

  -أبو سعید الخدري سعد بن مالك بن سنان بـن ثعلبـة األنـصاري، خـرج مـع رسـول اهللا )٤(
ســیرة أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي . هـــ٧٤ وهــو ابــن خمــس عــشرة ســنة تــوفى ســنة     -

 )١٠٨/ ١(طالب 

،  )٤٥٩/ ٧(، كتـــاب، األدب ، بـــاب، فــضل مـــن عـــال یتـــامى، هســننأخرجــه أبـــو داود فـــي ) ٥(

  ،)٤١٣/ ١٨ (رواه أحمد في مسنده،

 .ضعیف إسنادحدیث صحیح لغیره، 

 )٢٩٤: ص(المحبر .  شهد فتوح الشام ومصر ونزل مصرصحب رسول اهللا .الجهنى) ٦(

 / ٤(، كتاب، األدب ، باب، بر الوالـد واإلحـسان إلـى البنـات،  في سننه ابن ماجهأخرجه ) ٧(

 )٦٢٢/ ٢٨ (ه، مد في مسند، رواه أحصحیح: قال الشیخ األلباني ،)٦٣٥

وكــان فــي .لــه.كــان ینــزل قدیـدا. صــحابي، لـه شــعر: سـراقة بــن مالــك بــن جعـشم، أبــو ســفیان)٨(

 .)٨٠/ ٣(األعالم   للزركلي .  هـ٨الجاهلیة قائفاوأسلم بعد غزوة الطائف سنة 
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 ويهنيؤ بنات ثالث له كن من : اهللا رسول قال :قال )٢( اهللا عبد بن جابر عنو 
 قال اثنتني كانت فإن اهللا رسول يا:قيل قال البتة اجلنة له وجبت ويكفلهن ويرمحهن

  )٣( واحدة لقال واحدة له قالوا لو أن القوم بعض فرأى قال اثنتني كانت وإن

 هل وكذلك منهن يصدر مبا ابتلى أو وجودهن نفس هو هل باالبتالء املراد يف واختلف
  )٤( باحلاجة منهن اتصف من املراد أو البنات يف العموم على هو

 األوصاف وهذه ،قال ابن حجر بعد أن أورد هذه األحاديث يف شرحه حلديث الباب

 املراد يف اختلف وقد الباب حديث يف عليه اقتصر الذي اإلحسان لفظ جيمعها
 عائشة فإن الثاين والظاهر عليه زاد مبا أو الواجب قدر على به يقتصر هل باإلحسان

 مبا باإلحسان سلم و عليه اهللا صلى النيب فوصفها ابنتيها �ا فآثرت التمرة رأةامل أعطت

 زاد أو عليه واجبا يكن مل معروفا فعل من أن على فدل املذكور احلكم من إليه أشار
 بكونه يوصف كان وان الواجب على يقتصر والذي حمسنا عد عليه الواجب قدر على

 ما ال الشرع يوافق أن اإلحسان وشرط زائد قدر راملذكو الوصف من املراد لكن حمسنا

 استغناؤهن حيصل أن إىل استمر إذا لفاعله حيصل إمنا املذكور الثواب أن والظاهر خالفه
 أحد كل إىل واإلحسان احلديث ألفاظ بعض يف إليه أشري كما غريه أو بزوج عنه

 كما سبق طفق لواحدة أحسن ملن حيصل املذكور الثواب أن جاء وقد حاله حبسب

 الضعف من فيهن ملا البنات حق تأكيد احلديث ويف السائلني تعدد على يدل وهذا
 الرأي وجزالة البدن قوة من فيهم ملا الذكور خبالف أنفسهن مبصاحل القيام عن غالبا

                                                                                                                                           

/ ٤(، كتــاب، األدب ، بــاب، بــر الوالــد واإلحــسان إلــى البنــات، هســننفــي ابــن ماجــة أخرجــه )١(

، قــــال شـــــعیب )١٢٥/ ٢٩ (ضــــعیف، رواه   فــــي مـــــسنده،: ، قــــال الــــشیخ األلبـــــاني)٦٣٤

 من یسمعه لم رباح بن ُعلي أن غیر الصحیح رجال ثقات رجاله لغیره، صحیح: األرناؤوط

 أبیـه، عـن علـي، بـن موسـى عـن غیـره ورواه هنـا، المقـرئ یزید بن اهللا عبد روایة في سراقة

 .ًموصوال سراقة عن

ًعبـــداهللا الـــسلمي األنـــصاري،وهو آخـــر مـــن مـــات مـــن أهـــل العقبـــة،وعاش أربعـــا جـــابر بـــن )٢(

مـرآة الجنـان   وعبـرة الیقظـان فـي . وتسعین سنة،وكان كثیر العلم ومن أهـل بیعـة الرضـوان

 )٧٢/ ١(معرفة حوادث الزمان 

  .حدیث صحیح: قال شعیب األرنؤوط) ٣٠٣/ ٣(، همسندرواه أحمد في )  ٣(

  .)٤٢٨/ ١٠(حجر بن الفتح الباري ) ٤(
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وهذا هو معىن قوله تعاىل  )١( األحوال أكثر يف إليها احملتاج األمور يف التصرف وإمكان
َّوليس الذ(

َ َُْكر كاألنـثىََْ ْ َ َُ()٢(      

  :أمرين يف تتمثل  بالبنات  وإلحسان الرمحةف 

 وذلك. القرار وبئس النار جتنيبهن على اجلاد والعمل بالسعي رمحتهن،: األول -
  . والعفاف والسرت واحلجاب الصالة وإقام اإلسالم شعائر على برتبيتهن

ْيا أيـها الذين آمنوا قوا أنـفسكم ( ُ َ ُ َْ َُ َُ ََ
ِ َّ َ َُ وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارةُّ َ َ ً ََ

ِْ
ُ َّ ََ ُ ُ َ ْ ُ ِ

ْ ()٣(  

 ال هو مث ًومعنويا ًماديا إليهن وحيسن ويدللهن بناته على يعطف الذي فالوالد 
 مل ألنه. مبني عدو ّجبار، فهذا حجاب، أو سرت وال صيام أو بصالة يأمرهن

  .رّالنا عند ويبعد�ن وحجزهن بأيديهن يأخذ ومل هلن ينصح

 وال بناته مشاعر يرحم ال من اآلباء فمن ومشاعرهن غرائزهم رمحة : الثاين  -
 إىل ويدفع املشاعر، وحيرك الشهوات يثري ما بيته يف فيدخل غرائزهن يراعي

 حترك مناظر الفتاة فرتى ساقطة، وقنوات هابطة جمالت من والبغاء، الفجور

 من وخوفها دينها وبني وغريز�ا شهو�ا بني داخلي صراع يف فتقع اجلبال،
 والعادات، العار من وخوفها غريز�ا تصارع هلا دين ال ممن منهن والبعض ر�ا،

 املسكينة بناصية ويأخذ ويتغلب ينتصر أن والغريزة الشهوة داعي يلبث ال مث

 .)٤( َّاجلبار وغضب النار شفا إىل
َا هلم عن اجلنة ملا  أخشى  أن تكون بنا�م سرت،وهذا الصنف من  األباء  و األمهات

  .َ بدال من أن تكون سرتا عن النار  ،مهاهلم هلنايظهر من 

 إىل بالبنات يذهب حني مثال فالسائق ا�تمع، على الدخيلة العناصر إىل ًإضافة
 أو التوجيه من قدر ّأي هناك يكون أن دون الرتفيه أماكن إىل أو السوق وإىل املدرسة

 ألنه تلقائيا وأوالده ببناته يثق أب وكل موجودة، الكثريين ّيف ظن الثقة أن ّحبجة الرقابة

 ما ًأيضا ويرى املعاين، هذه عن والبعد الرباءة من فيهم ما ويذكر الصغر منذ يذكرهم

                                                           

 ) ٤٢٨/ ١٠(بن حجر الفتح الباري )١(

 ).٣٦(سورة آل عمران ) ٢(

 )٦(سورة التحریم )  ٣(

موســـــوعة البحـــــوث والمقـــــاالت ، ) ١١٧/ ٦٧ (١٠٤-١-دائـــــرة معـــــارف األســـــرة المـــــسلمة )٤(

 )٢(/ العلمیة 
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 ّأن األب فيظن بشيء، أمامه ّيتكلمون ال جيعلهم الذي واخلجل احلياء من عندهم
 ّأي نفس يف تثور قد اليت ّاملتأججة راملشاع أن يتوقع وال أطهار، أبرار وبناته أبناءه

 مع واختالطهم واخلادمة السائق شأن يف فيتساهل ابنته، أو ابنه عند تثور قد شاب

  .)١(  الولدان مفارق هلا تشيب ٍويالت من التساهل هذا ّجر وكم وبناته، أبنائه
 وتعهدها ،فتاةال نفس يف شرائع وآداب اإلسالم  بزرع االهتمام مبكان الضرورة ملن وإنه

 تؤيت حىت الرتبوية، واألساليب الطرق بكافة وتشجيعها ومراقبتها، والسقاية، لعنايةاب

 نافعا األعمال، صاحل اآلداب، كرمي األخالق، متني اإلميان، قوي جيال .اليانعة مثارها
 كل قبل األولياء، وواجب اآلباء، مسؤولية قدمنا كما وهو.. وأمته وأسرته لنفسه

  ..واملصلحني واملرشدين املربني بواج مث شيء،

 ويسعد وأوالده، وأمواله نفسه على فرد كل فيه يأمن صاحل، مبجتمع ننعم أن ميكن وال
 النفس يف ومنهجه اهللا، تعاليم بغرس نبدأ مل ما واإلميان، والتعاون باحملبة أبناؤه فيه

 منذ والبنات ألبناءا نفوس يف لدينه، وارتضاها كتابه، يف أنزهلا اليت والقيم واحلياة،

 متيقظة، متفتحة وأفكارهم طاهرة، نقية وقلو�م طري، غض وعودهم أظافرهم نعومة
  ..والنماء للرتبية صاحلة عليه، جمبولة للخري، قابلة ونفوسهم

  

َإن اهللاَّ يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها{ :تعاىل قال ُّ َ
ِ ْ َ ََ ِ ِِ َ َُ ْ ُ َُ ْْ  املسؤولية هذه ولعل. )٢(}َُّ

 اجليل هذا ىلإ بأدائها تعاىل اهللا أمر اليت األمانات وأشد املهام، أكرب من العظيمة

  ..)٣( وإرشاد وتقومي توجيه نظرة أو إصالح، لفتة أو خري، كلمة ىلإ املفتقر

 واألوالد، البنات بني الرتبية يف التمييز هي األباء فيها يقع اليت األخطاء ومن -
 مراعاة وعدم األوالد، مثل �ن االهتمام عدم أو البنات مع بالقسوة سواء

                                                           

 )٩٩/ ٦٨ (١٠٤-١- المسلمة األسرة معارف دائرة)١(

  ٥٨ سورة النساء) ٢(

 )٢: ص (للناشئة اإلسالمیة داب اآل)٣(
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

 بني اعدلوا: " فقال األبناء بني بالعدل  النيب وصى وقد ،)١( احتياجا�ن
  )٢( "أبنائكم بني اعدلوا أبنائكم،

 لكنها هنا رمحة خاصة بالبنت ،وهكذا تتجلى رمحة اإلسالم بكل أفراد ا�تمع املسلم

  .ما يسوء هلا يف دينها ودنياهاودعوة إىل الرفق �ا ومحايتها عن كل 
  

  . لعائل البنات إكرامه :ًاثالث

 ، لعائل البناتأغلب األحاديث اليت ذكرت يف املطلب الثاين تبني شدة  إكرامه 
  َصة زيادة وتأكيدا على ما سبق هذه القنورد و

 ذا ًحمتاجـــا وكـــان ،بـــدر معركـــة أســـرى يف ، )٣(اجلمحـــي اهللا عبـــد بـــن عمـــرو عـــزة أبـــو كـــان

 رســول يــا :-  - للنــيب فقــال. .األســر مــن نفــسه بــه يفتــدي مــا مثــن ميلــك وال نــات،ب
 عليــه فمــن َّعلــي، فــامنن بنــات وذو حاجــة، لــذو وإين مــال، مــن يل مــا َعرفــت لقــد اهللا،

 اهللا رسـول ميـدح عـزة أبـو فقال. )٤( ًأحدا عليه يظاهر أال عليه وأخذ -  - اهللا رسول

-  - األخالق نبلو والكرم العفو هذا على:  

ْمن  ُمحيد واملليك حق بأنك * ًحممدا الرسول عين مبلغ َ

  ُوصعود سهلة درجات هلا * مباءة فينا ُِّبـوئت امرؤ وأنت

 ُلسعيد ساملته ومن ٌّشقي * ٌحملارب حاربته من فإنك
ُتأوب * وأهله ًبدرا ذكرت إذا ولكن   )٥(  وقعو حسرة يب، ما ّ

  
                                                           

 )٢٤: ص (شوقة أبو فاتن. أ.. المسلمة للمرأة المعاصرة التربویة االجتماعیة  التحدیات)١(

ـــاب، فـــي الرجـــل یفـــضل بعـــض ولـــده، ) ٢( ـــاب، النحـــل، ب / ٦(أخرجـــه النـــسائي فـــي ســـننه، كت

 .صحیح: ، قال الشیخ  األلباني)٢٦٢

أسر فـي معركـة .  هـ٣، المتوفى جمح بن حذافة بن وهب بنعمرو بن عبد اهللا بن عثمان )٣(

: ص(معجــم أعــالم شــعراء المــدح النبــوي .  لیطلــق ســراحهبـدر فاســتعطف قلــب الرســول 

  )٦٢/ ١٧ (األدب فنون في األرب  نهایة،)٢٨٢

البــن هــشام، : الــسیرة النبویــة: وانظــر) ٤٠٦/ ١(عیــون األثــر فــي فنــون المغــازي والــسیر، ) ٤(

 ).٣/٢٠(، ، البن كثیر)٦/ ٤(

/ ١٧ (األدب فنون في األرب  نهایة،)٢٨٢: ص(معجم أعالم شعراء المدح النبوي : انظر)٥(

 )١٨: ص( بالمرأة والطفل عنایة الرسول ، )٦٢
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  .نات مع األخوات عصبةالبإثبات حقهن بالميراث  :ًارابع
ِعن ِاألسود َ

َ ْ َقال )١( َ َقضى َ َفينا َ
ُمعاذ ِ َ ُبن ُ ٍجبل ْ ِعهد ََعلى )٢(  ََ

ْ ِرسول َ
ُ ُالنصف  ِاهللا َ ْ ِّ 

َِْلالبـنة
ِ ُوالنصف ِ ْ ِّ ِلألخت َ

ْ ُ َقال َُّمث ِ ُسليمان َ َ َقضى )٣( َُْ َفينا َ
َْومل ِ ْيذكر َ ُ ْ ِعهد ََعلى َ

ْ ِرسول َ
ُ  ِاهللا َ

. 
َقال  َّألقضني )٤(  ِاهللا ُدَْعب َ َ

ِ َفيها َْ
ِبقضاء ِ

َ ِّالنيب َِ َِّ  َِْلالبـنة
ِ ُالنصف ِ ْ َِْوالبـنة ِّ ِ ِاالبن َ ْ

ُالسدس ِ ُ ُّ 

َوما َبقي َ
ِ
ِفلألخت  َ

ْ ُ َِ
)٥(  

 مل فمن البنات عن فضل ما فريثن البنات عصبة األخوات أن على أمجعوا بطال بن قال
 معاذ حديث يف ما على الباقي لنصفا ولألخت النصف فللبنت وأختا بنتا إال خيلف

 بن وبنت وأختا بنتا خلف وإن بقى ما ولألخت الثلثان فلهما وأختا بنتني خلف وان

 بن حديث يف ما على بقى ما ولألخت الثلثني تكملة االبن ولبنت النصف فللبنت
  )٦( الثلثني من أكثر يرثن ال البنات ألن مسعود

ِِجابرعن  ِبن َ ِعبد ْ
َخرجنا َالَق َِّالله َْ ْ َمع ََ ِرسول َ

ُ َّحىت - - َِّالله َ َجئـنا َ ْ
ًََامرأة ِ َمن ْ

ِاألنصار ِ َ َْ 

ِاألسواق ِىف
َ ْ ِفجاءت َ

َ َ َُْالمرأة َ َ ِبابـنتـني ْ ْ ََْ ْفـقالت ََهلا ِ َ َ َرسول َيا َ ُ ِهاتان َِّالله َ َ ِثابت َِْبنتا َ ِ ِبن َ ٍقـيس ْ َْ 
َقتل )٧(

َمعك ُِ َ َيـوم َ ْ ٍأحد َ
ُ ِوقد ُ َ َاستـفاء َ َ َ َعمهما ْ ُ ُّ ََُماهلما َ َومرياثـهما َ َُ َ َ

ُكله ِ َّ ْفـلم ُ ْيدع ََ ًماال ََُهلما ََ َّإال َ ِ 

                                                           

األسود بـن یزیـد بـن قـیس ابـن عبـداهللا  النخعـي انتهـى الزهـد إلـى ثمانیـة مـن التـابعین مـنهم ) ١(

 )٢٣/ ٣(فة الصفوة ص. األسود توفي بالكوفة سنة خمس وسبعین

وهو من السبعین الذین شهدوا العقبـة  وعمـره ثمانیـة . الجشمي  الخزرجي االنصاري البدري)٢(

 ).٤٤٤/ ١(سیر أعالم النبالء،. عشر، وله عدة أحادیث

أصــله . تــابعي، مــشهور: ســلیمان بــن مهــران االســدي بــالوالء، أبــو محمــد، الملقــب بــاالعمش)٣(

األعـالم . كان عالما بالقرآن، والحـدیث والفـرائض. ته في الكوفةمن بالد الري، ومنشأه ووفا

 )١٣٥/ ٣(للزركلي 

ـــرحمن )٤( ـــد ال ـــو عب ـــه االمـــة، أب ـــن حبیـــب االمـــام الحبـــر، فقی ـــن غافـــل ب ـــد اهللا بـــن مـــسعود ب عب

. ، كـان مـن الـسابقین االولـین، ومـن النجبـاء العـالمین، شـهد بـدرا، وهـاجر الهجـرتین.الهذلي

 ).٤٦١/ ١(، سیر أعالم النبالء 

 ).١٨٩/ ٨. (صحیح البخاري، كتاب، الفرائض، باب میراث األخوات مع البنات عصبة)٥(

 ).٣٥٥/ ٨(، شرح ابن بطال، )٢٤/ ١٢(بن حجر الفتح الباري )٦(

ابن شماس بن زهیر بن مالك بن امرئ القیس، كان مـن نجبـاء أصـحاب * ثابت بن قیس ) ٧(

  ).٣٠٨/ ١(سیر أعالم النبالء، . یعة الرضوان، ولم یشهد بدرا، شهد أحدا، وبمحمد، 
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ُأخذه َ َ َفما َ َرسول َيا ََتـرى َ ُ َِّفـوالله َِّالله َ
َ ِتـنكحان َال َ

َ َ ًأبدا ُْ َّإال ََ َوهلما ِ ٌمال ََُ َفـقال. َ َ ُرسول َ ُ - َِّالله َ
 - » ِيـقضى ْ ُالله َ َذلك ِىف َّ

َقال.  »َِ َََونـزل َ َُسورة ْتَ ِالنساء ُ
َ ُيوصيكم (ِّ ُ ِ

ُالله ُ ْأوالدكم ِىف َّ ُ َِ َْ( 

َفـقال. ََاآلية  َ ُرسول َ ُ ُادعوا « - -  َِّالله َ ََْالمرأة َِىل ْ َ َوصاحبـها ْ ََ
ِ

َفـقال.  »َ َ َلعمهما َ
ِ ِّ َ

ِ » 

َأعطهما
ِ ِ ْ ِالثـلثـني َ ْ ِوأعط َُُّ ْ َأمهما ََ ُ َالثمن َُّ ُ َوما ُّ َبقى َ

ِ
َفـلك َ َقال.  »ََ َداود َُأبو َ َأخطأ َُ ََ ٌبشر ْ ْ

ِفيه ِ  ََِّإمنا ِ
ِسعد ََْابـنتا َُمها

ْ ِبن َ ِالربيع ْ َِّ
ُوثابت )١( ِ َ ُبن َ ٍقـيس ْ َقتل َْ

َيـوم ُِ ْ ِاليمامة  َ
َ ََ ْ

)٢(.  

 و أن ،كما هو واضح من ظاهرها أثبتت حق البنات يف املرياث األحاديث  فهذ 

         .األخوات مع البنات عصبة
ًال سواء كان مهرا أو نفقة أو مرتبا أو مرياثافحفظ اهللا حقهن يف امل ً ً.  

                         
  

                                                           

. بــن عمــرو بــن أبــي زهیــر أحــد النقبــاء شــهد العقبــة وبــدرا وأحــدا وقتــل یومئــذ رضــي اهللا عنــه)١(

 )٤٨٠/ ١(صفة الصفوة 

، الـــسنن )٨٠/ ٣(ســـنن أبـــي داود، كتـــاب، الفـــرائض، بـــاب، مـــا جـــاء فـــي میـــراث الـــصلب، )٢(

 ) ٢٢٩ / ٦(َفرض األبنتین  فصاعدا، الكبرى للبیهقي، كتاب، الفرائض، باب، 
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������ �
 املأكل من احلسية اجلوانب يف للبنات واإلحسان اإلعالة حيصر الناس من كثري -

 القلبية واحلاجات واحلنان، العطف جوانب ويغفل وحنوه، وامللبس واملشرب

 واإلنصات إليهن، واحلديث ن،هل والتبسم معهن، اجللوس من والنفسية،

  ساعة فال بد من ختصيص.مشاكلهن ومعاجلة ،حاجا�ن وتلمس حلديثهن،
 حلظات إ�ا أكتافهن على والطبطبة معهن واحلوار ،البنات  مع للجلوس

 . )١(للبنات  الذكريات شريط من تنسى ال مهمة

  فيجب التنبه لذلك واالهتمام  به
 اليت حيث –  - لنيبا ديثاحأ يفً كثريا تتأمل :املطوع جاسمقال الشيخ  -

 كنت وما الذكور، لصبيانل ومل يكن ذلك  لبناتل  فيها على اإلحسان 

 اليت تبني واألحباث الدراسات بعض على اطلعت حىت ذلك يف السبب أعرف
  .السبب

 األوالد، تربية يف يذكر مل البنات تربية يف النيب ذكره الذي الثواب أن النص يف والغريب

 وعلى وإشاعته) احلب (مصنع فهي امرأة مث فتاة وأصبحت كربت إذا البنت أن وذلك
 يدفعً وعظيماً صافيا به تفيض الذي حبها يكون تنشئتها وحسن الصغر يف تربيتها قدر

ً شروطا يضع ال أنه) األمومي احلب (ّمييز ومما ّوالتميز، الدنيا صناعة يف للنجاح اآلخرين

 ّتشكل واليت وياألخر احلب مشاعر كل أساس وهو ابلمق غري من ويعطي للحب
 نسبة ارتفاع تثبت احلديثة الدراسات أن اإلنسان له يعجب ومما لإلنسان، وأمن محاية

 إن )األمومي احلب (على حيصلون وال املستشفيات ترعاهم الذين األطفال بني الوفيات

 متاعها وخري متاع دنياال«: -   -  اهللا رسول قال وهلذا شيء يساويه ال) األم حب(
 عليهن ويصرب اجلنة البنات تربية حيسن من جزاء النيب جعل وهلذا ،)٢( »الصاحلة املرأة

 وسعادته استقرارهن يف لنساهم بالبنات  �تم أن فالبد يعطيه، ال الشيء فاقد ألن

 للحب (-   - النيب مدح نستغرب وال ًوترفيهيا، ًورياضيا ًوشرعيا ًوصحيا ًاجتماعيا

                                                           

 )٥: ص(العاطفة األبویة تجاه البنات )١(

 ). ١٨٨/ ٤(، كتاب، الرضاع، باب، خیر متاع الدنیا، هصحیح في مسلمأخرجه ) ٢(
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 اإلبل ركنب نساء خري إن: البخاري يرويه فيما قال حيث - قريش نساء عند) األمومي
  .)١( )يده ذات يف زوج على وأرعاه) (صغره يف طفل على أحناه: (قريش نساء صاحل

 أو الولد على سواء - ) واحلنان والعطف احلب (قريش نساء صاحل ميزة هنا ونالحظ

  .)٢( الزوج على
 فـ بالبنات بأمساء تكىن من الصحابة منمساء بنات فإن  ال بأس بالتكين  با -

 و ،الزاهرية أبو وهناك ،الدرداء أبا يسمى فكان ؛ الدرداء بنته اسم الدرداء أبو

 عا�ا وما عيب، فيها وليس بابنته، اإلنسان يتكىن أن بأس فال ،رحيانة أبو
 راءالشع بعض أن العجيب بل ،السلف من وال اخللف العرب من ال أحد،

  .آباءهم وتركوا أمها�م إىل فنسبوهم امللوك بعض مدحوا

 )٣(اخلطفي عطية بن جرير دخل

  :فقال فمدحه، العزيز عبد بن عمر على 

  اجلوادا عمر يا منك بأكرم سعدى ابن و مامة بن كعب وما

  اضطرادا تضطرد األمواه على تعدو واخليل لصاحيب أقول
 .  اخلليفة العزيز عبد بن عمر هو ليلى بن عمر و

 ًسنا يبلغن أن إىل زواجهن تأخري  عدم البنات مشاعر رمحة  مظاهر ومن -

  .مشروع سبب بغري البنات تزويج منع أي  البنات، عضل أو كبرية

                                                           

 ) ٢٠٠/ ٤(، )إذ قالت المالئكة یا مریم(كتاب، بدء الوحي، باب، قوله تعالى ) ١(

 )٣٦١/ ٨٣ (داد علي بن نایف الشحود، ٕدائرة معارف األسرة المسلمة جمع واع)٢(

هــو ابــو حــرزه جریــر بــن عطیــة الخطفــي التمیمــي، وكــان مــن فحــول الــشعراء اإلســالم فــي )٣(

تـوفي . العصر االموي، وكانت بینـه وبـین الفـرزدق مهاجـاة ونقـائض زاخـرة بهـا كتـب االدب

  )٦٠/ ٢(، تاریخ اربل )٣٢١/ ١(وفیات األعیان .  هـ١١١ و ١١٠سنة 
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�������������� 
 ، دار البـــــشائر، حملمـــــد بــــن إمساعيـــــل البخــــاري اجلعفـــــي البخــــاري ،األدب المفــــرد  .١

   .ؤاد عبد الباقي حممد ف: ت،م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ ،٣ ط،بريوت

 دار ،هـــ١٣٩٦ املتــوىف ، خلــري الــدين حممــد بــن حممــد علــي الفارســي الزركلــياألعــالم .٢

  م ٢٠٠٢ مايو،١٥ ط ،املاليني

إلمساعيـــل بـــن عبـــاد بـــن العبـــاس، أبـــو القاســـم ،األمثـــال الـــسائرة مـــن شـــعر المتنبـــي .٣

د الــــشيخ حممــــ:  احملقــــق،)هـــــ٣٨٥: املتــــوىف(املــــشهور بالــــصاحب بــــن عبــــاد ،الطالقاين

  مكتبة النهضة، بغداد:  الناشر،حسن آل ياسني

   م١٩٦٥ - هـ ١٣٨٥األوىل، : الطبعة

 احلـسن علـي بـن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد بـن عبـد الكـرمي بـن عبـد يبأل أسد الغابـة .٤

  )هـ٦٣٠: املتوىف(الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري 

   بريوت-دار الفكر : الناشر

  م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩: عام النشر

ـــع االرتيـــاب عـــن المؤتلـــف والمختلـــف فـــي األســـماء والكنـــى  .٥ اإلكمـــال فـــي رف

: املتـوىف(سعد امللك، أبو نـصر علـي بـن هبـة اهللا بـن جعفـر بـن مـاكوال ل ،واألنساب

  )هـ٤٧٥

  لبنان-بريوت-دار الكتب العلمية : الناشر

  م١٩٩٠-هـ١٤١١الطبعة األوىل : الطبعة

عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد  يبأل،االستيعاب في معرفة األصحاب .٦

  )هـ٤٦٣: املتوىف(الرب بن عاصم النمري القرطيب 

  علي حممد البجاوي: احملقق

  دار اجليل، بريوت: الناشر

   م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢األوىل، : الطبعة

: املتــوىف( الليــث نــصر بــن حممــد بــن أمحــد بــن إبــراهيم الــسمرقندي يبأل،بحــر العلــوم .٧

  )هـ٣٧٣



        
 

 ٨٨١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

ِملبارك بن أمحد بـن املبـارك بـن موهـوب اللخمـي اإلربلـي، املعـروف بـابن  ،تاريخ إربل .٨

  )هـ٦٣٧: املتوىف(املستويف 

  سامي بن سيد مخاس الصقار: احملقق

  وزارة الثقافة واإلعالم، دار الرشيد للنشر، العراق: الناشر

   م١٩٨٠: عام النشر

د، أبـو منـصور مـد بـن حممـد بـن حممـوحمل ،)تـأويالت أهـل الـسنة(تفسير الماتريدي  .٩

  )هـ٣٣٣: املتوىف(املاتريدي 

  جمدي باسلوم. د: احملقق

   بريوت، لبنان-دار الكتب العلمية : الناشر

   م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األوىل، : الطبعة

 احلــسن مقاتــل بــن ســليمان بــن بــشري األزدي يبأل ،تفــسير مقاتــل بــن ســليمان .١٠

  )هـ١٥٠: املتوىف(البلخى 

  عبد اهللا حممود شحاته: احملقق

   بريوت-دار إحياء الرتاث : لناشرا

   ه١٤٢٣ -األوىل : الطبعة

  تاريخ آداب العرب .١١

مصطفى صادق بن عبـد الـرزاق بـن سـعيد بـن أمحـد بـن عبـد القـادر الرافعـي : املؤلف

  )هـ١٣٥٦: املتوىف(

  دار الكتاب العريب: الناشر

و مد بن جرير بن يزيد بن كثـري بـن غالـب اآلملـي، أبـحمل،تاريخ الرسل والملوك .١٢

  )هـ٣١٠: املتوىف(جعفر الطربي 

  )هـ٣٦٩: صلة تاريخ الطربي لعريب بن سعد القرطيب، املتوىف(

   بريوت-دار الرتاث : الناشر

   هـ١٣٨٧ -الثانية : الطبعة

عبــد امللــك بــن حممــد بــن إمساعيــل أبــو منــصور الثعــاليب ل ،التمثيــل والمحاضــرة .١٣

  )هـ٤٢٩: املتوىف(



        
 

 ٨٨٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

  عبد الفتاح حممد احللو: احملقق

  الدار العربية للكتاب: لناشرا

     م١٩٨١ - هـ ١٤٠١الثانية، : الطبعة

 علـي أمحـد بـن حممـد بـن يعقـوب مـسكويه يبأل،تجارب األمم وتعاقـب الهمـم .١٤

  )هـ٤٢١: املتوىف(

  أبو القاسم إمامي: احملقق

  سروش، طهران: الناشر

   م٢٠٠٠الثانية، : الطبعة

  

لبـة، التيمـي بـالوالء، مـن تـيم يحىي بن سالم بن أيب ثعل،تفسير يحيى بن سالم .١٥

  )هـ٢٠٠: املتوىف(ربيعة، البصري مث اإلفريقي القريواين 

  الدكتورة هند شليب: تقدمي وحتقيق

   لبنان-دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر

   م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥األوىل، : الطبعة

 حممــد عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن يبأل ،تفــسير القــرآن العظــيم البــن أبــي حــاتم .١٦

  )هـ٣٢٧: املتوىف(ريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت إد

  أسعد حممد الطيب: احملقق

   اململكة العربية السعودية-مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر

   هـ١٤١٩ -الثالثة : الطبعة

مد بن إمساعيل بن إبراهيم بـن املغـرية البخـاري، أبـو عبـد اهللا حمل ،التاريخ الكبير .١٧

  )هـ٢٥٦: ملتوىفا(

   الدكن-دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد : الطبعة

  د خانحممد عبد املعي: طبع حتت مراقبة

 ،٢ ط، دار ابــن خزميــة، حملمــد بــن إبــراهيم احلمــد ،األوالد تربيــة فــي التقــصير .١٨

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٦



        
 

 ٨٨٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

تحرير المعنـى الـسديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفـسير «التحرير والتنوير  .١٩

  »تاب المجيدالك

  )هـ١٣٩٣ :املتوىف(مد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي حمل

   هـ١٩٨٤: سنة النشر ، تونس– الدار التونسية للنشر :الناشر

ـــد الـــرمحن بـــن حممـــد بـــن إدريـــس بـــن املنـــذر يبأل ،الجـــرح والتعـــديل .٢٠  حممـــد عب

  )هـ٣٢٧: املتوىف(التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت 

   اهلند- حبيدر آباد الدكن -طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية : الناشر

   بريوت-دار إحياء الرتاث العريب 

   م١٩٥٢ هـ ١٢٧١األوىل، : الطبعة

مــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب حمل،جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن .٢١

  )هـ٣١٠: املتوىف(اآلملي، أبو جعفر الطربي 

  مد شاكرأمحد حم: احملقق

  مؤسسة الرسالة: الناشر

   م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األوىل، : الطبعة

 عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أيب بكـــر بـــن فـــرح يبأل،الجـــامع ألحكـــام القـــرآن .٢٢

  )هـ٦٧١: املتوىف(األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب 

  أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش: حتقيق

   القاهرة-دار الكتب املصرية : الناشر

   م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، : بعةالط

  . مجع وإعداد علي بن نايف الشحوددائرة معارف األسرة المسلمة .٢٣

ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي  .٢٤

عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن حممــد، ابــن خلــدون أبــو زيــد، ويل الــدين ل ،الــشأن األكبــر

  )هـ٨٠٨: املتوىف(احلضرمي اإلشبيلي 

  خليل شحادة: احملقق

  دار الفكر، بريوت: الناشر

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة



        
 

 ٨٨٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

مــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن علــي جل ،زاد المــسير فــي علــم التفــسير .٢٥

  )هـ٥٩٧: املتوىف(بن حممد اجلوزي 

  عبد الرزاق املهدي: احملقق

   بريوت-دار الكتاب العريب : الناشر

   ه١٤٢٢ -األوىل : الطبعة

مساعيـــل بـــن حممـــد بـــن الفـــضل بـــن علـــي القرشـــي إل،ســـير الـــسلف الـــصالحين .٢٦

  )هـ٥٣٥: املتوىف(الطليحي التيمي األصبهاين، أبو القاسم، امللقب بقوام السنة 

  كرم بن حلمي بن فرحات بن أمحد. د: حتقيق

  دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض: الناشر

   بريوت ، دار الكتاب العريب،ينليمان بن األشعث السجستاس سنن أبي داود .٢٧

 دار إحيــــاء الــــرتاث ،مــــد بــــن عيــــسى أبــــو عيــــسى الــــسلميحمل ،ســــنن الترمــــذي .٢٨

  . أمحد حممد شاكر وآخرون: ت، بريوت،العريب

 ،عـــالء الـــدين علـــي بـــن عثمـــان املـــارديين الرتكمـــاين ل، الـــسنن الكبـــرى البيهقـــي .٢٩

  . هـ١٣٤٤ ،١ ط، حيدر آباد، اهلند،جملس دائرة املعارف النظامية

 ، دار الكتـب العلميـة،محد بـن شـعيب أبـو عبـدالرمحن النـسائيأل سنن النسائي .٣٠

  . عبد الغفار سليمان : م ت١٩٩١هـ١٤١١، ١ ط،بريوت

،  مؤســسة الرســالة ،لــشمس الــدين حممــد بــن أمحــد الــذهيب،ســير أعــالم النــبالء .٣١

   . جمموعة حمققون باشراف شعيب األرناؤوط:ت

ـــــسنن الكبـــــرى .٣٢ ـــــن احلـــــسنيأل ،ال ِ بـــــن علـــــي بـــــن موســـــى اخلـــــسروجردي محـــــد ب
ْ َ ْ ُ

  )هـ٤٥٨: املتوىف(اخلراساين، أبو بكر البيهقي 

  حممد عبد القادر عطا: احملقق

   لبنات-دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الثالثة، :الطبعة

 ،١ ط، لعلــي بــن حممــد الــصاليب،طالــب أبــي بــن علــي المــؤمنين أميــر ســيرة .٣٣

  ناية أسامة بن الزهراء  ع،م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦



        
 

 ٨٨٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

 مكتبــــة ، أليب احلــــسن علــــي بــــن خلــــف ابــــن بطــــال،شــــرح صــــحيح البخــــاري .٣٤

   .  أبو متيم ياسر: ت،م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣، ٢ ط، الرياض،الرشد

 ، دار إحيــاء الــرتاث، أليب زكريــا حيــي بــن شــرف النــووي،شــرح صــحيح مــسلم .٣٥

   .هـ١٣٩٢، ٢ ط، بريوت،العريب

ألربعــة آالف شــاهد « النحويــة شــرح الــشواهد الــشعرية فــي أمــات الكتــب .٣٦

  َُّمد بن حممد حسن شرابحمل،»شعري

   لبنان-مؤسسة الرسالة، بريوت : الناشر

    م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٧األوىل، : الطبعة

: املتـــوىف( حممـــد عبـــد اهللا بـــن مـــسلم بـــن قتيبـــة الـــدينوري يبأل،الـــشعر والـــشعراء .٣٧

  )هـ٢٧٦

  دار احلديث، القاهرة: الناشر

   هـ١٤٢٣: عام النشر

 ،هـــ٣٥٤ املتــوىف ،مــد بــن حبــان التيمــي الــدارمي البــسيتحمل ،حبــان ابــن حصــحي .٣٨

  . مؤسسة الرسالة، علي بلبان:ترتيب

 املتـــــوىف ، حملمــــد بــــن إمساعيـــــل البخــــاري اجلعفــــي البخــــاري،صــــحيح البخــــاري .٣٩

  .٢ ط ، القاهرة، دار الشعب،هـ٢٥٦

   . بريوت، دار اجلبل، احلسن مسلم بن احلجاج الفشرييأليب ،صحيح مسلم .٤٠

 لعبـــدالرمحن بـــن علـــي بـــن حممـــد أبـــو الفـــرج  ابـــن اجلـــوزي،دار ،صـــفة الـــصفوة .٤١

   . حممد رواس قلعة، حممود فاخوري: ت،هـ١٣٩٩، ٢ ط، بريوت،املعرفة

ـــة المتنبـــي .٤٢ ـــي عـــن حيثي : املتـــوىف( ليوســـف البـــديعي الدمـــشقي  ،الـــصبح المنب

 ـ ه١٣٠٨األوىل، :  الطبعة،املطبعة العامرة الشرفية: الناشر، ) هـ١٠٧٣

  )مطبوع �امش شرح العكربي(

 عبــــد اهللا حممــــد بــــن ســــعد بــــن منيــــع اهلــــامشي بــــالوالء، يبأل،الطبقــــات الكبــــرى .٤٣

  )هـ٢٣٠: املتوىف(البصري، البغدادي املعروف بابن سعد 

  حممد بن صامل السلمي: حتقيق

   الطائف-مكتبة الصديق : الناشر



        
 

 ٨٨٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

   م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤األوىل، : الطبعة

  ) هـ٤٧٦: املتوىف(حاق إبراهيم بن علي الشريازي  اسيبأل،طبقات الفقهاء .٤٤

  ) هـ٧١١: املتوىف(حممد بن مكرم ابن منظور : ُهذبه

  إحسان عباس: احملقق

   لبنان–دار الرائد العريب، بريوت : الناشر

  ١٩٧٠األوىل، : الطبعة

 عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الـشيباين العـصفري ىبأل،طبقات خليفة بن خياط

  )هـ٢٤٠: توىفامل(البصري 

 حممــد بــن أمحــد ،) هـــ٣ت ق (أيب عمــران موســى بــن زكريــا بــن حيــىي التــسرتي : روايــة

  ) هـ٣ت ق (بن حممد األزدي 

  د سهيل زكار: احملقق

  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر

   م١٩٩٣=  هـ ١٤١٤: سنة النشر

غ حلقــة مــن قنــاة  تفريــ،حملمــد بــن صــاحل املنجــد ،البنــات تجــاه األبويــة العاطفــة .٤٥

  .ا�د الفضائية

 عمر، شهاب الدين أمحد بـن حممـد بـن عبـد ربـه ابـن حبيـب يبأل،العقد الفريد .٤٦

  )هـ٣٢٨: املتوىف(ابن حدير بن سامل املعروف بابن عبد ربه األندلسي 

   بريوت-دار الكتب العلمية : الناشر

  هـ١٤٠٤األوىل، : الطبعة

ـــــة لنقـــــد الرو .٤٧ ـــــة الراشـــــدة محاول ـــــنهج عـــــصر الخالف ـــــة وفـــــق م ـــــة التاريخي اي

  كرم بن ضياء العمريأل ،المحدثين

   الرياض-مكتبة العبيكان : الناشر

  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األوىل، : الطبعة

 حممـد حممـود بـن أمحـد بـن موســى يبأل،عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري .٤٨

  )هـ٨٥٥: املتوىف(بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن 

 . بريوت-ار إحياء الرتاث العريب د: الناشر



        
 

 ٨٨٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

 . حملمد مسعد ياقوت ،والطفل بالمرأة  الرسول عناية .٤٩

: املتــــوىف( حممــــد عبــــد اهللا بــــن مــــسلم بــــن قتيبــــة الــــدينوري يبأل،عيــــون األخبــــار .٥٠

  )هـ٢٧٦

   هـ١٤١٨: تاريخ النشر ،بريوت–دار الكتب العلمية : الناشر       

 : ت، حممــد مشــس الــدين،طيــب ال أليب،داود أبــي ســنن شــرح المعبــود عــون .٥١

   هـ ١٣٨٨ ،٢ ط، املدينة، املكتبة السلفية،عبدالرمحن عثمان

 : ت، لبنـان، دار املعرفـة،  حملمـود بـن حممـد الزخمـشري،الفائق في غريـب األثـر .٥٢

  . حممد أبو الفضل إبراهيم،علي حممد البجاوي

 دار ، ألمحــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالين،فــتح البــاري فــي شــرح البخــاري .٥٣

  . بريوت،املعرفة

لعبـــد امللـــك بـــن حممـــد بـــن إمساعيـــل أبـــو منـــصور الثعـــاليب ،اللطـــائف والظرائـــف .٥٤

  دار املناهل، بريوت:  الناشر،)هـ٤٢٩: املتوىف(

 احلــسن علــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد يبأل،الكامــل فــي التــاريخ .٥٥

  )هـ٦٣٠: وىفاملت(الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري 

  عمر عبد السالم تدمري: حتقيق

   لبنان-دار الكتاب العريب، بريوت : الناشر

  م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧األوىل، : الطبعة

محـد بـن حممـد بـن إبـراهيم الثعلـيب، أبـو أل ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن .٥٦

  )هـ٤٢٧: املتوىف(إسحاق 

  اإلمام أيب حممد بن عاشور: حتقيق

  اذ نظري الساعدياألست: مراجعة وتدقيق

   لبنان-دار إحياء الرتاث العريب، بريوت : الناشر

   م٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢األوىل : الطبعة

ــاء ومحــاورات الــشعراء والبلغــاء .٥٧  القاســم احلــسني بــن يبأل ،محاضــرات األدب

  )هـ٥٠٢: املتوىف(حممد املعروف بالراغب األصفهاىن 

   بريوت-شركة دار األرقم بن أيب األرقم : الناشر



        
 

 ٨٨٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

   هـ١٤٢٠األوىل، : لطبعةا

 عبــد اهللا حممــد بــن عمــر بــن يبأل،)التفــسير الكبيــر(المــسمى مفــاتيح الغيــب  .٥٨

: املتـوىف(احلسن بن احلسني التيمـي الـرازي امللقـب بفخـر الـدين الـرازي خطيـب الـري 

  )هـ٦٠٦

   بريوت-دار إحياء الرتاث العريب : الناشر

   ه١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة

 أبــو حممــد ،يــي الــسنةحمل ،تفــسير البغــوي= ير القــرآن معــالم التنزيــل فــي تفــس .٥٩

  )هـ٥١٠ :املتوىف(احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي 

   عبد الرزاق املهدي:احملقق

  بريوت- دار إحياء الرتاث العريب :الناشر

   هـ١٤٢٠ ، األوىل:الطبعة

  )هـ٢٧٦: املتوىف (حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري يبأل ،المعارف .٦٠

  ثروت عكاشة: حتقيق

  اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة: الناشر

   م١٩٩٢الثانية، : الطبعة

مـــد بــــن حبيـــب بــــن أميـــة بـــن عمــــرو اهلـــامشي، بــــالوالء، أبـــو جعفــــر حمل،المحبـــر .٦١

  )هـ٢٤٥: املتوىف(البغدادي 

  إيلزة ليخنت شتيرت: حتقيق

   م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥األوىل، : طبعةدار اآلفاق اجلديدة، بريوتال: الناشر

مـد بـن حبـان بـن أمحـد بـن حمل،مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطـار .٦٢

ُحبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البسيت  ََ   )هـ٣٥٤: املتوىف(ْ

  مرزوق على ابراهيم: حققه ووثقه وعلق عليه

   املنصورة-يع دار الوفاء للطباعة والنشر والتوز: الناشر

   م١٩٩١ - هـ ١٤١١األوىل : الطبعة

ـــن أميـــة بـــن عمـــرو اهلـــامشي، حمل ،المنمـــق فـــي أخبـــار قـــريش .٦٣ مـــد بـــن حبيـــب ب

  )هـ٢٤٥: املتوىف(بالوالء، أبو جعفر البغدادي 



        
 

 ٨٨٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

  خورشيد أمحد فاروق: احملقق

  عامل الكتب، بريوت: الناشر

   م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥األوىل، : الطبعة

مــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن جل ،مــم والملــوكالمنــتظم فــي تــاريخ األ .٦٤

  )هـ٥٩٧: املتوىف(علي بن حممد اجلوزي 

  حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا: احملقق

  دار الكتب العلمية، بريوت: الناشر

   م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢األوىل، : الطبعة

 النيـــسابوري  الفـــضل أمحـــد بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم امليـــداينيبأل،مجمـــع األمثـــال .٦٥

  )هـ٥١٨: املتوىف(

  حممد حمىي الدين عبد احلميد: احملقق

   بريوت، لبنان-دار املعرفة : الناشر

مـسند أميــر المــؤمنين أبــي حفــص عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه وأقوالــه  .٦٦

 الفــــداء إمساعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــري القرشــــي البــــصري مث يبأل،علــــى أبــــواب العلــــم

  )هـ٧٧٤: املتوىف(الدمشقي 

  عبد املعطي قلعجي: ققاحمل

   املنصورة-دار الوفاء : دار النشر

  م١٩٩١ -هـ ١٤١١األوىل، : الطبعة

ِمحـــد بـــن احلـــسني بـــن علـــي بـــن موســـى اخلـــسروجردي أل،معرفـــة الـــسنن واآلثـــار .٦٧
ْ َ ْ ُ

  )هـ٤٥٨: املتوىف(اخلراساين، أبو بكر البيهقي 

  عبد املعطي أمني قلعجي: احملقق

دمــشق (، دار قتيبــة ) باكــستان-كراتــشي (ســالمية جامعــة الدراســات اإل: الناشــرون

  ) القاهرة-املنصورة (، دار الوفاء ) دمشق-حلب (، دار الوعي )بريوت-

  م١٩٩١ -هـ ١٤١٢األوىل، : الطبعة

 موقـــع ،لليـــافعي ،الزمـــان حـــوادث معرفـــة فـــي اليقظـــان وعبـــرة الجنـــان مـــرآة .٦٨

  .الوراق



        
 

 ٨٩٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

 إمـام وخطيـب اجلـامع ، ليحـي بـن موسـى الزهـراين،المرأة والحقوق المهضومة .٦٩

  .الكبري بتبوك

ِالمؤتلـــف والمختلـــف .٧٠ ِ
َ  احلـــسن علـــي بـــن عمـــر بـــن أمحـــد بـــن مهـــدي بـــن يبأل،َ

  )هـ٣٨٥: املتوىف(مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين 

  موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر: حتقيق

   بريوت-دار الغرب اإلسالمي : الناشر

    م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األوىل، : الطبعة

 دار الكتـــــب ، حملمـــــد بـــــن عبـــــداهللا  احلـــــاكم،المـــــستدرك  علـــــي الـــــصحيحين .٧١

  . مصطفى عبدالقادر عطا: ت، م١٩٩٠هـ  ١٤١١، ١ ط، بريوت،العلمية

 عـامل ،هــ٢٤١ املتـويف  ، عبـداهللا بـن حممـد الـشيباينأليب،حنبل بن أحمد مسند .٧٢

  .ي السيد أبو املعاطي النوو: ت،م١٩٩٨ هـ ١٤١٩ ،١ ط، بريوت،الكتب

 إعـــداد وزارة األوقـــاف والـــشؤون ،الفقهيـــة الموســـوعة الفقهـــاء تـــراجم مالحـــق .٧٣

  .اإلسالمية

 عبــد اهللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن يبأل ،مــسند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل .٧٤

  )هـ٢٤١: املتوىف(هالل بن أسد الشيباين 

   عادل مرشد، وآخرون-شعيب األرنؤوط : احملقق

  ن الرتكيد عبد اهللا بن عبد احملس: إشراف

  مؤسسة الرسالة: الناشر

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ األوىل، :الطبعة

  إميل بديع يعقوب. كتوردلل ،المعجم المفصل في شواهد العربية .٧٥

  دار الكتب العلمية: الناشر

  م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األوىل، : الطبعة

بـــراهيم بـــن الـــسري بـــن ســـهل، أبـــو إســـحاق الزجـــاج إل،معـــاني القـــرآن وإعرابـــه .٧٦

  )ـه٣١١: املتوىف(

  عبد اجلليل عبده شليب: احملقق

   بريوت-عامل الكتب : الناشر



        
 

 ٨٩١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األوىل : الطبعة

  .مجع علي بن نايف الشحود ،العلمية والمقاالت البحوث موسوعة .٧٧

: املتـوىف(عبـد اهللا بـن عفيفـي البـاجوري ل،المرأة العربية في جاهليتها وإسالمها .٧٨

  )هـ١٣٦٤

   اململكة العربية السعودية-دينة املنورة مكتبة الثقافة، امل: الناشر

   م١٩٣٢ - هـ ١٣٥٠الثانية، : الطبعة

   المرأة قبل وبعد اإلسالم .٧٩

  الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات: الناشر

 احلـــسن علـــي بـــن حممـــد بـــن حممـــد بـــن حبيـــب البـــصري يبأل ،النكـــت والعيـــون .٨٠

  )هـ٤٥٠: توىفامل(البغدادي، الشهري باملاوردي 

  السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم: احملقق

  لبنان/  بريوت -دار الكتب العلمية : الناشر

 الفــتح عثمــان بــن يبأل ،المــبهج فــي تفــسير أســماء شــعراء ديــوان الحماســة .٨١

  )هـ٣٩٢: املتوىف(جين املوصلي 

  مروان العطية، شيخ الزايد: قرأه وشرحه وعلق عليه

   للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقدار اهلجرة: الناشر

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األوىل، : الطبعة

نــــصور بــــن احلــــسني الــــرازي، أبــــو ســــعد اآلىب مل ،نثــــر الــــدر فــــي المحاضــــرات .٨٢

  )هـ٤٢١: املتوىف(

  خالد عبد الغين حمفوط: احملقق

  لبنان/ بريوت -دار الكتب العلمية : الناشر

  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤األوىل، : الطبعة

 الفـضل أمحـد بـن علـي بـن حممـد بـن أمحـد بـن يبأل  فـي األلقـابنزهة األلبـاب .٨٣

  )هـ٨٥٢: املتوىف(حجر العسقالين 

  عبد العزيز حممد بن صاحل السديري: احملقق

   الرياض-مكتبة الرشد : الناشر



        
 

 ٨٩٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

  م١٩٨٩-هـ١٤٠٩األوىل، : الطبعة

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامـه، وجمـل  .٨٤

َّ حممد مكي بن أيب طالب محوش بن حممـد بـن خمتـار القيـسي يبأل، ون علومهمن فن
  )هـ٤٣٧: املتوىف(القريواين مث األندلسي القرطيب املالكي 

 جامعــة -جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي : احملقــق

  الشاهد البوشيخي: د. الشارقة، بإشراف أ

 - كليـــة الـــشريعة والدراســـات اإلســـالمية -اب والـــسنة جمموعـــة حبـــوث الكتـــ: الناشـــر

  جامعة الشارقة

   م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، : الطبعة

 ، بـريوت، دار صـادر،أليب العباس أمحد بن حممد بـن خلكـان ،األعيان وفيات .٨٥

  . احسان عباس: ت،م١٩٩٤ ،١ط

  



        
 

 ٨٩٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

 

 فھرس الموضوعات
 

  الصفحة  الموضـــــــــوع
  ٨٣٧ املقدمة

  ٨٤٢ : التفسري: األول     املبحث

ْوإذا برش أحدهم ( : تفسري قول اهللا تعاىل:املطلب األول  ُ ُ َ ُ ََ َ ِّ َ ِ

ِباألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم  يتوارى من القوم  ْ َ َ َ َ َ � َ ُ ُ ْ ََ َ َْ َِّ ِ
َ ٌ ْ َُ َْ ُ ُ ْ ِ

ِمن سوء ما برش به أيمسكه عىل هون أم يدسه يف الرتاب  َ ُّ ْ ْ َ ُُّ ِ ُ َ ُ ُ ُ ُْ َ ٍَ
ُ َ َ ُِّ ِ ِ ِِ َ

ِ

َأال َ ساء ما حيكمونَ ُ َ َ َُ ْ َ(  

ًوإذا برش أحدهم بام رضب للرمحن مثال ( :وقوله تعاىل َ ََ َّ َ ِْ َ ْ َ ِِّ
َ َ ُ ََ َِ ُ ُ َ ِ

ٌظل وجهه مسودا وهو كظيم ْ ُ
ِ َ َ َ � َ ُ ُ ْ َُ َّ َ(  

 

  

  

  

٨٤٢  

ُوإذا املوءودة ( :تفسري قول اهللا تعاىل: املطلب الثاين َ ْ َُ َْ َ ِ

ْسئلت َ ِ
ْ بأي ذنب قتلت،ُ َ ِ ُ ٍَ ْ ِّ َ ِ(  

 

  

٨٤٧  

  ٨٤٩   البنت قبل اإلسالم :املبحث الثاين

نصيبها من ( تكريم العرب للبنت  :املطلب األول
 )الوجود

  

٨٤٩  

  )وأد العرب للبنت( إهانة العرب للبنت :املطلب الثاين

 

  

٨٥٤  

  ٨٥٨  البنت بعد اإلسالم  :املبحث الثالث 

  ٨٥٨  مع بناته ـ ريض اهللا عنهن ـ    هديه :املطلب األول -

  ٨٥٨   صداق فاطمة ـ ريض اهللا عنها ـ :ًال أو

  ٨٦٢   . هلا  استقباله :ًثانيا



        
 

 ٨٩٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 يف ضوء اإلسالم البنت من االهانة إىل التكريم 

 

  الصفحة  الموضـــــــــوع
 .َ هلا ملا أرادت خادما وصيته :ًثالثا -

 

٨٦٣  

 ملا أراد الزواج ببنت أيب   ختيريه لعيل :ًرابعا -
  .جهل

 

٨٦٤  

   .  تبشريه إياه وزوجها باجلنة :ًخامسا -
 

٨٦٦  

  ٨٦٨  في البنات هديه   : الثانيالمطلب

  ٨٦٨ . بالبنات و  عطفه عليهنرمحته : ًأوال

،  عىل اإلحسان إليهن، يف اإلطعام حثه :  ًثانيا 

 .و التعليم ، والكسوة 
 

  

٨٧٠  

 .  لعائلهنإكرامه :  ًثالثا

 

٨٧٥  

اثبات حقهن باملرياث وجعلهن مع األخوات : ًرابعا
 عصبة

 

  

٨٧٦  

  ٨٧٨ اخلامتة

  ٨٩٣ الفهارس

 


