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ABSTRACT 

  
Islam has given the dignity to women more than as it is 

given by any other religious or social system. This dignity covers 

almost every fiedld of life. Business is also one of these fields, 

where Islam has provided a variety of oppurtunities. Basic sources 

of Islam, that are, Quran and Hadith elaborated all these rights of 

women. 

 

The right of being a business-woman as provided by Islam is 

based on the one of the basic principals of Islam, that is, equality of 

oppurtunities without taking into consideration the gender of a 

member of the society. A woman can exercise all these rights as a 

man can.  

 

Women are the other half of the society and without which 

life cannot be imiginated on its peak. It is imperitive to mention here 

that women are playing a pivotal role in the development of any 

country/society and it is impossible to achive advancement without 

the participation of women.    

 

In this article, different kinds of rights that are given to 

women in an Islamic system such as policital, financial, health, 

educational, social and family rights, are being dicussed in detail. 

An exculsive foxus remained on business related rights of a woman.  

 

Keywords: Entrepreneurship, dignity, rights of women, society, 

business.  
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احلمد هللا رب العلمني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه 
 ﴿أمجعني، أما بعد: فيقول اهللا تعاىل:

ْمَنا بَِىنْٓ ٰاَدَم  يب ،ويقول الن )١(﴾َولََقْد َكرَّ
ًرا((:ملسو هيلع هللا ىلص )) اْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء َخيـْ

)۲(
النَِّساُء َشَقاِئُق ((، ويقول عليه الصالة والسالم:

))الرَِّجالِ 
)۳(

.  

املرأة يف اإلسالم ذات مكانة عالية مرموقة، وهي احلصن الذي حيمى 
يار املعنوي وا  ملادي، فاألم يف بيتها هي املدرسة األوىل للجيل الذياجملتمع من اال

يستطيع يف مستقبله توجيه دّفة احلياة إىل درجات الرقي والتقدم.. فالدين قائم على 
عدم التمييز يف الكرامة ويف احلقوق األساسية ما بني إنسان وآخر ال يف العْرق وال 

  يف اجلنس وال يف النسب وال يف املال.

اهللا  فقد جاءت هذه الشريعة شريعة اإلسالم خامتة الشرائع املنزلة من عند
والنهي مبا فيه صالح أمر العباد يف املعاش واملعاد ومن ذلك: الدعوة إىل كل فضيلة

عن كل رذيلة، وصيانة املرأة وحفظ حقوقها خالفًا ألهل اجلاهلية قدميًا وحديثاً 
   ..الذين يظلمون املرأة ويسلبون حقوقها جهاراً أو بطرق ماكرة

ا وقدّ أحاط اإلسالم املرأة بسياج من الرعايلقد  رها، ة والعناية، وارتفع 
وخصها بالتكرمي وُحْسن املعاملة ابنًة وزوجًة وأخًتا وأُمًّا، فقرر اإلسالم أوًال أنَّ املرأة 
  والرجل ُخِلَقا من أصل واحد؛ وهلذا فالنساء والرجال يف اإلنسانيَّة َسَواء، قال تعاىل:

يَُّھا النَّاُس اتَُّقْوا َربَُّمكُ الَِّذ  ﴿ 
َ  ِمْهنَُما ايٰٓ

َخلََق ِمْنَھا َزْوَجَها َوبَثَّ اِحَدٍة وَّ ْ نَّْفٍس وَّ ِّ  
ْي َخلََقُمكْ

ءً 
ۗ
نَِسا ا وَّ وهناك آيات أخرى كثرية تـُبَـنيِّ قضاء اإلسالم على مبدأ  .)٤(﴾ ِرَجاًال َكِثْريً

 .التفرقة بني الرجل واملرأة يف القيمة اإلنسانية املشرتكة.

ئ، وإنكارًا لعادات اجلاهلية واألمم السابقة فيما وانطالقًا من هذه املباد
خيص وضع املرأة، جاء اإلسالم يدافع عن املرأة ويُنزهلا املكانة اليت مل تبلغها يف ملَّة 

من  -كأمٍّ وأخت وزوجة وابنة-ماضية، ومل ُتْدرِْكها يف أُمَّة تالية؛ حيث شرع هلا 
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م بدايًة أن النساء ُمياثِلن الرجال يف الَقْدر فقرر اإلسال.. احلقوق منذ أربعَة َعَشَر قرنًا
ن نساء، ويف ذلك ق يؤصل  ملسو هيلع هللا ىلص ل الرسولو واملكانة، وال ينتقص منهن أبًدا كو

)٥(لقاعدة مهمة: "ِإنَّ النَساَء شقائق الرجال"
أنه كان دائم  ملسو هيلع هللا ىلص كما ثبت عنه .

رًا((الوصية بالنساء، وكان يقول ألصحابه:  ))اْستَـْوُصوا بالنساء َخيـْ
 )٦(

وتكررت . 
  .منه هذه النصيحة يف حجة الوداع وهو خياطب اآلالف من أُمته.

ورغبة مين يف اإلسهام يف بيان حقوق املرأة يف اإلسالم عامة وبيان حقوقها 
،إلفادة نفسي أوًال، مث إخواين ممن يطلعون عليه، يف إدارة أمالكها التجارية خاصة

أمهيته، أال وهو حق املرأة يف إدارة  فإنين اخرتت الكتابة يف موضوع أنين أعتقد
  .أمالكها التجارية

وهذا هو املنهج الذي طبق يف اململكة العربية السعودية فإن املرأة يف 
اململكة قد نالت مجيع حقوقها املشروعة وفق أحكام الشريعة، ومبا يناسب وطبيعتها 

الشورى وغريه اخلُلقية واخللقية؛ حيث أصبحت تشارك يف احلياة السياسية كمجلس 
من األعمال اليت متس حاجات املرأة السعودية وفق آلية حمددة ومبا ال يتعارض مع 

  مبادئ اإلسالم وأحكامه وضوابطه والتقاليد واألعراف األصيلة للمجتمع..  

وال شك يف أمهية هذا املوضوع ال سيما يف هذا الوقت الذي حنتاج فيه إىل 
جتاه املرأة ومنحها حقوقها كاملة والرد على من  إبراز وجهة نظر اإلسالم احلقيقية

حياول أن يثري بعض الشبه جتاه هذه احلقوق اليت منحها إياه اإلسالم قبل أكثر من 
مرورًا بالصحابيات اجلليالت  ملسو هيلع هللا ىلص أربعة عشر قرن من الزمن ابتداء من أزواج النيب 

ويرث اهللا األرض مث نساء املسلمني عامة وإىل وقتنا هذا بل إىل أن تقوم الساعة 
وَمْن عليها، فوجهة نظر اإلسالم حيال حقوق املرأة ال تتغري وال تتبدل بتغري األزمنة 
واألمكنة وال باختالف الرؤى واألفكار أو حماوالت األعداء النيل من هذه احلقوق 
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هذا وأمجعت عليها األمة وتوارثها اخللف عن السلف.. ملسو هيلع هللا ىلصاليت شرعها اهللا ورسوله 
  خطة هذا البحث كاآليت: وقد انتظمت 

  املقدمة، وفيها: االفتتاحية. 

  ملرأة يف إدارة أمالكها التجاريةاملبحث األول: حق ا

  وحتته ثالثة مطالب:  

   طلب األول: تكرمي اإلسالم للمرأةامل

  مساواة املرأة بالرجل يف احلقوق املطلب الثاين:

  ويشمل النقاط التالية:

  لرجل واملرأةني امبدأ املساواة يف اإلسالم ب -١

  بني املساواة واالختالف -٢

  اإلسالم فيها بني املرأة والرجل من أمثلة احلقوق اليت ساوى -٣

   خالل تقريرات الفقهاء رمحهم اهللاملطلب الثالث: حق املرأة يف التملك من 

 : تكريم اإلسالم للمرأةالمطلب األول

ها باعتبارها (أُّماً) جيب برها لقدكرم اإلسالم املرأة تكرميا عظيما، كرم        
وطاعتها واإلحسان إليها، وجعل رضاها من رضا اهللا تعاىل، وأخرب أن اجلنة عند 
ا  قدميها، أي أن أقرب طريق إىل اجلنة يكون عن طريقها، وحرم عقوقها وإغضا
ا يف حال   ولو مبجرد التأفف، وجعل حقها أعظم من حق الوالد، وأكد العناية 

فلها اإلحسان والتوقري والطاعة، والصحبة والرب، فإذا كربت يف  ها،كربها وضعف
السن كان الرب واإلحسان أعظم وألزم، مع عدم التضجر من خدمتها، أو استثقال 

ا،   . .وكل ذلك يف نصوص عديدة من القرآن والسنة طلبا
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الَِدْيِه ِاْحٰسـنً  ﴿ :ومن ذلك: قوله تعاىل َ ِ نَْساَن  ْيَنا اْالِ  :عز وجل وقوله، )٧( ﴾Eا   َوَوصَّ

﴿ 

 ِعْنَدَك اْلِكَربَ اَ
ِ ِاْحَسااًن  ۭ ِامَّا يَْبلَُغنَّ ْ ُه َواِبْلَوالَِد ٓ ِاايَّ ا ِاالَّ  َتْعُبُدوْٓ

 اَْو ِلكٰـُهَما َفَال َتـُقْل َوَقٰىض َربَُّك اَالَّ
ٓ
َحُدُمهَا

َال َتْهنَْرُمهَا َوُقْل لَُّهَما َقْوًال   اُّفٍ وَّ
ٓ
)٨(  ﴾   َكِرْميًالَُّهَما

.    

يَا َرُسوَل اللَِّه  :فـَُقْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصقَالَ : أَتـَْيُت َرُسوَل اللَّهِ   َعْن ُمَعاِويََة السَُّلِميِّ و 
اَر اآلِخَرَة : قَاَل : َوْحيََك  ِإينِّ ُكْنُت أََرْدُت اجلَِْهاَد َمَعَك أَبـَْتِغي ِبَذِلَك َوْجَه اللَِّه َوالدَّ

ْلُت : نـََعْم . َقاَل : اْرِجْع فـَبَـرََّها . ُمثَّ أَتـَْيُتُه ِمْن اْجلَاِنِب اآلَخِر فـَُقْلُت : َأَحيٌَّة أُمَُّك ؟ قُـ 
اَر اآلِخَرَة ،  يَا َرُسوَل اللَِّه ، ِإينِّ ُكْنُت أََرْدُت اجلَِْهاَد َمَعَك أَبـَْتِغي ِبَذِلَك َوْجَه اللَِّه َوالدَّ

َها فـَبَـرََّها.قَاَل : َوْحيََك ! َأَحيٌَّة أُمَُّك ؟  ُمثَّ  قـُْلُت: نـََعْم يَا َرُسوَل اللَِّه. قَاَل : فَاْرِجْع ِإلَيـْ
أَتـَْيُتُه ِمْن أََماِمِه فـَُقْلُت : يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإينِّ ُكْنُت أََرْدُت اجلَِْهاَد َمَعَك أَبـَْتِغي ِبَذِلَك 

اَر اآلِخَرَة، قَاَل : َوْحيََك !  َأَحيٌَّة أُمَُّك ؟ قـُْلُت : نـََعْم يَا َرُسوَل اللَِّه. َوْجَه اللَِّه َوالدَّ
قَاَل: َوْحيََك اْلَزْم رِْجَلَها فـََثمَّ اْجلَنَُّة )

 )٩(
بلفظ: (فَاْلَزْمَها فَِإنَّ اْجلَنََّة  ائيوهو عند النس. 

َها) َحتَْت رِْجَليـْ
 )١٠(

 .  

اللَُّه َعْنُه قَاَل: (َجاَء البخاري ومسلم َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي  اإلمامان وروى
فـََقاَل : يَا َرُسوَل اللَِّه ، َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِحبُْسِن َصَحاَبِيت ؟  ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللَّهِ 

قَاَل : أُمَُّك . قَاَل : ُمثَّ َمْن ؟ قَاَل : ُمثَّ أُمَُّك . قَاَل : ُمثَّ َمْن ؟ قَاَل : ُمثَّ أُمَُّك قَاَل : 
)١١( َمْن ؟ قَاَل : ُمثَّ أَبُوَك)ُمثَّ 

 .  

ا األزواج خريا، وأمر باإلحسان يف  وكرم اإلسالم املرأة زوجًة، فأوصى 
ا، وأخرب أن هلا من احلق مثل ما للزوج إال أنه يزيد عليها درجة، ملسئوليته يف  عشر
 اإلنفاق والقيام على شئون األسرة، وبني أن خري املسلمني أفضُلهم تعامال مع

 ﴿ :زوجته، وحرم أخذ ماهلا بغري رضاها، ومن ذلك قوله تعاىل
ْوُھنَّ َوَعاِرشُ

رًا):(ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ،)١٢(﴾اِبْلَمْعُرْوِف  )١٣( اْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء َخيـْ
: (َخيـْرُُكْم ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  

َخيـْرُُكْم َألْهِلِه َوأَنَا َخيـْرُُكْم َألْهِلي)
)١٤( 

مقياس خريية اإلنسان هو  ملسو هيلع هللا ىلصفجعل النيب 
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يقته وتعامله مع زوجته، وهذا أمر بإحسان معاملة الزوجة وإكرامها أكثر من طر 
  غريها، وهذه هي عالمة صالح اإلنسان وفضله..

وكرمها بنتا، فحث على تربيتها وتعليمها، وجعل لرتبية البنات أجرا 
ُلَغا َجاَء يـَْومَ (: ملسو هيلع هللا ىلصعظيماً، ومن ذلك: قوله  اْلِقَياَمِة أَنَا  (َمْن َعاَل َجارِيـَتَـْنيِ َحىتَّ تـَبـْ

)َوُهَو َوَضمَّ َأَصاِبَعُه)
 )١٥(

فهذه وصية عظيمة باإلحسان إىل البنات، وأن جزاء من . 
  أحسن إليهن اخلري من اهللا تعاىل واجلنة والنعيم..

وكرم اإلسالم املرأة أختا وعمة وخالة، فأمر بصلة الرحم، وحث على 
(يَا أَيـَُّها النَّاُس، أَْفُشوا (: ملسو هيلع هللا ىلصه ذلك، وحرم قطيعتها يف نصوص كثرية، منها: قول

السَّالَم، َوَأْطِعُموا الطََّعاَم، َوِصُلوا اَألْرَحاَم، َوَصلُّوا بِاللَّْيِل َوالنَّاُس نَِياٌم، َتْدُخُلوا اْجلَنََّة 
))ِبَسالمٍ 

 )١٦(
(َمْن (لرحم: لأنه قَاَل: قال اللَُّه تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلص وروى البخاري َعْن النَِّيبِّ . 

))َلِك َوَصْلُتُه،َوَمْن َقَطَعِك َقَطْعُتهُ َوصَ 
 )١٧(

 .  

ن هو مأمور على العموم باإلحسان إليهن  وكل من للمسلم قرابة 
  بالزيارة، والسؤال عن أحواهلن، واإلهداء إليهن، وعمل املعروف والرب..

وباجلملة؛ فاإلسالم رفع من شأن املرأة، وسوى بينها وبني الرجل يف أكثر 
فهي مأمورة مثله باإلميان والطاعة، ومساوية له يف جزاء اآلخرة، وهلا حق األحكام، 

التعبري، تنصح وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتدعو إىل اهللا، وهلا حق التملك، 
ب، وال جيوز ألحد أن يأخذ ماهلا بغري رضاها،  تبيع وتشرتي، وترث، وتتصدق و

وهلا حق التعليم، بل جيب أن  ،ا، وال ُتظلموهلا حق احلياة الكرمية، ال يُعتدى عليه
ومن قارن بني حقوق املرأة يف اإلسالم وما كانت عليه ..تتعلم ما حتتاجه يف دينها

يف اجلاهلية أو يف احلضارات األخرى علم حقيقة ما قلناه، بل جنزم بأن املرأة مل 
 .تكرم تكرميا أعظم مما كرمت به يف اإلسالم.
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  من أمثلة احلقوق اليت ساوى اإلسالم فيها بني املرأة والرجل. - ٣

      أوًال: مبدأ المساواة في اإلسالم بين الرجل والمرأة:   

للبشرية مجعاء يف وضوح (إمنا النساء شقائق الرجال) جاء اإلسالم ليعلن 
فاملرأة هي النصف اآلخر يف اجملتمع والذي من دونه ال تتصور حياة له.. ومل يرتك 
اإلسالم املرأة حتت سلطان الرجل املطلق.. كما كان احلال يف اجلاهلية... بل رفع 

نت ترزح حتتها..كما إن منزلتها وعمل على حتريرها من تلك السلطة املتطرفة اليت كا
اإلسالم مل يورد حقوق املرأة بشكل عموميات غامضة.. وإمنا فصل تلك احلقوق.. 
وبني الكثري من الواجبات اليت رمست صورة واضحة للمرأة كإنسان مشاركة للرجل 
يف جماالت احلياة اليت تتفق وطبيعتها.. واإلسالم بذلك يكون قد قدم للبشرية فتحا 

 عظيمة كانت قبله.. مبينا.. وثروة

فالناس من حيث الكرامة اإلنسانية سواسية يف نظر اإلسالم، وإمنا يتفاضل 
الناس حبسب عملهم الصاحل، وحسن خلقهم، وتقواهم، وإحقاق العدل ووضع 

: "ال ملسو هيلع هللا ىلصاملوازين القسط باحلق بني الناس، وحفظ حقوقهم، قال الرسول حممد 

 وال أمحر على أسود وال أسود فضل لعريب على أعجمي وال لعجمي على عريب
"على أمحر إال بالتقوى

)١٨(
وتنص املادة الثامنة من النظام األساسي للحكم يف . 

اململكة العربية السعودية على: "أن احلكم يف اململكة العربية السعودية يقوم على 
  أساس العدل والشورى، واملساواة وفق الشريعة اإلسالمية".
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هلندي كوفهيالجلايا: "إن مبدأ املساواة يف يقول الصحفي والسياسي ا
  اإلسالم ال يوجد له مثيل".

  ثانياً: بين المساواة واالختالف

ُ اَْعلَُم ِمبَا َوَضَعْت ۭ ﴿ :قال تعاىل  اُْنٰىث ۭ َوهللاّٰ
ٓ
ا  َوَضْعُهتَ

ْ ا َقالَْت َرّبِ ِاّىنِ َفلَمَّا َوَضَعْهتَ
 
ْ َكُر َاكْالُْنٰىث ۚ َوِاّىنِ ِجْميِ َولَْيَس الذَّ ْيٰطِن الرَّ

َ الشَّ ِ ا  يََّهتَ ْٓ اُِعْيُذَھاِبَك َوُذّرِ  َوِاّىنِ

ا َمْرَميَ ْيُهتَ  ﴾َمسَّ
)١٩(

، أي يف اخللقة والقوة، واخلصائص، واإلسالم يف هذا اجلانب يتبع الفطرة يف 
تقسيم الوظائف واألنصبة، فالرجل رجل، واملرأة امرأة، ولكل خصائُصه، وهذا ال 

اواة يف اخللقة البشرية أو عدم التكرمي من حيث أصل اخللق، أو عدم يعين عدم املس
  احلرية، ولكن لكل نصيب؛ وكل يكمل اآلخر من الذكر واألنثى. 

إن اإلسالم قد ساوى بني املرأة مبا يناسب الفطرة، ومبا حيقق للمرأة 
ا عن املرأة.   .الكرامة والشرف والعفة، فهناك بعض تكاليف الشريعة خفف اهللا 

تقول الباحثة والكاتبة اإلجنليزية الليدي إيفلينكوبولد: ملا جاء اإلسالم رّد 
ا، فإذا هي قسيمة الرجل، هلا ما له، وعليها ما عليه، وهو يلي رياستها  للمرأة حريا
وحيوطها بقوته، ويذود عنها بدمه، وينفق عليها من كسب يده، فأما فيما سوى 

  اء.. ذلك فهما يف السراء والبأساء سو 

فمبدأ املساواة ال يعين عدم قيام كل من الرجل واملرأة بدوره اخلاص الذي 
يالئم طبيعته، ووضعه، فالرجل مطالب باخلروج من البيت والتكسب له وألهله، 
واملرأة مطلوب منها القرار يف البيت والعناية بزوجها وأبنائها، كما يف احلديث: 

َرِعيَِّتِه، فَاِإلَماُم رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل ِيف ُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن ((
ْرأَُة ِيف بـَْيِت َزْوِجَها رَاِعَيٌة َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْن 

َ
َأْهِلِه رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوامل

))َرِعيَِّتَها
)٢٠(

. 
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ولية والثواب والعقاب الدنيوي أما حق املرأة يف املال وامللك واملسؤ 
واألخروي فيستوي فيه الرجال والنساء، وأما ما اختلف فيه الرجل واملرأة يف بعض 

  األحكام فأمر طبيعي متقرر يف الشريعة اإلسالمية..

ويرى األستاذ عباس حممود العّقاد: أن املرأة ختتلف عن الرجل يف كثري من 
ضات القلب، وعوارض التنفس، ويف سحنة الظواهر والبواطن: يف مادة الدم، ونب

الوجه، وحجم الدماغ، وهندام اجلسم، ونغم الصوت، وال يَزعم أن املرأة هي الرجل 
  أو الرجل هو املرأة، إال من ينكر احلس، ويناقض البداهة..

يقول املستشرق الفرنسي جاك ريسلر: لقد ُوضعت املرأة يف اإلسالم على 
لقضايا اخلاصة باملصلحة، فأصبح يف استطاعتها أن قدم املساواة مع الرجل يف ا

ا الصحيح هو البيت، كما  ترث وأن تورث، وأن تشتغل مبهنة مشروعة، لكن مكا
  أن مهمتها األساسية أن تنجب أطفاًال..

فاملساواة بني الرجل واملرأة ال تعين أن تكون املرأة رجًال، وال أن خترج من 
ا الرقيقة..محاها املنيع، وال أن تنزل من ع   رشها الرفيع، وتنسلخ من فطر

يقول ولزيل: إن املرأة والرجل جنسان خمتلفان اختالفا كامًال شامًال، وإذا كنا نسلِّم 
باملساواة بينهما يف احلقوق فإن املساواة بينهما يف اجلنس مستحيلة استحالة 

  مادية..

لرجل واملرأة كما أثبتت ويقول العامل الروسي أنطون نيميالف: إنه ال مساواة بني ا
)٢١( ذلك جتارب العلوم الطبيعية، ومل تكلفها الفطرة بأعباء..

 .  
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  ثالثاً: من أمثلة الحقوق التي ساوى اإلسالم فيها بين المرأة والرجل:

  من مظاهر املساواة يف الشريعة اإلسالمية:

 َواْلُمْسِلٰمِت َو ﴿:املكافأة والثواب األخروي
 َواْلُمْؤِمٰنِت ِانَّ اْلُمْسِلِمْنيَ

اْلُمْؤِمِنْنيَ
ِشٰعِت َوالْ  ٰ

ْ
 َواخل
ِشِعْنيَ ٰ

ْ
ِت َواخل ِربٰ  َوالصّٰ

َ ْ ِربِ ِدٰقِت َوالصّٰ  َوالصّٰ
ِدِقْنيَ  َواْلٰقِنٰتِت َوالصّٰ

 َواْلٰقِنِتْنيَ
ِقْنيَ ُمَتَصّدِ

 َوالـ
ِمْنيَ ىِـٕ
ۗ
ا ٰقِت َوالصَّ  ُفُرْوَجُهْم ہَواْلُمَتَصّدِ

ِفِظْنيَ ٰ
ْ
ٰمِت َواحل كِٰرِتۙ   ـىِٕ الذّٰ ا وَّ  َكِثْريً

َ  هللاّٰ
َ ْ كِِر ِفٰظِت َوالذّٰ ٰ

ْ
َواحل

 
اَْجًرا َعِظامْيً ْغِفَرًة وَّ ُ لَُهْم مَّ  هللاّٰ

 اََعدَّ
)٢٢(

الوعيد للذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري حق .
 َواْلُمْؤِمٰنِت ِبَغْريِ َما ا﴿على السواء:

ُذْوَن اْلُمْؤِمِنْنيَ ْ ُ  
َ ْ ِاْمثًا َوالَِّذ ْكَتَسُبْوا َفَقِد اْحَتَملُْوا ُهبَْتااًن وَّ

ِبْيًنا )٢٣(  ﴾مُّ
َفاْعلَْم اَنَّْه َالٓ ِالَٰه ﴿ :الدعاء واالستغفار جلميع املؤمنني من الرجال والنساء.

ُ يَْعلَُم ُمتَ   َواْلُمْؤِمٰنِت ۭ َوهللاّٰ
 َواْسَتْغِفْر لَِذنِْۢبَك َولِْلُمْؤِمِنْنيَ

ُ  هللاّٰ

 ِاالَّ
 َوَمْثٰوىُمكْ

)٢٤( ﴾ َقلََّبُمكْ
.  

  وميكن تفصيل هذه احلقوق على النحو التايل:

   الحقوق السياسية: - ١

َا  ﴿حفظ اإلسالم للمرأة احلق يف مبايعة احلاكم كالرجل، قال تعاىل: هيُّ
َ ايٰٓ

 ِ ٰٓ اَْن الَّ يُْرشِْكَن اِبهللّٰ َ َءَك اْلُمْؤِمٰنُت يَُباِيْعَنَك 
ۗ
ِىبُّ ِاَذا َجا  َوَال يَْقُتْلَن النَّ

ِنْنيَ ْ َ ْقَن َوَال  َال يَْرسِ ًٔــا وَّ  َشـْيـــــ

 َمْع 
 َوَال يَْعِصْيَنَك ِيفْ

 َواَْرُجِلِهنَّ
ْيَنْه بَْنيَ اَْيِدْهيِنَّ َتاٍن يَّْفَرتِ ِتْنيَ ِبُهبْ

ْ
 َوَال اَي

 اَْوَالَدُهنَّ
ُرْوٍف َفَباِيْعُهنَّ

َ   ۭ اِ   هللاّٰ
 َواْسَتْغِفْر لَُهنَّ

ِحْميٌ  َغُفْوٌر رَّ

َ  هللاّٰ
)٢٥( ﴾  نَّ

.  

تقول الباحثة اإلجنليزية فيوليت ديكسون: لقد كانت األمرية نورة تقف 
دائمًا إىل جانب شقيقها عبد العزيز من قبل أن يصبح ملكاً، وبعد أن استعاد 
الرياض من ابن رشيد كانت متده باملؤازرة واملشورة، ومل مير يوم واحد مل يزرها فيه 

ا للقصر واملشاورات بينها وبني شقيقها كثرية جداً،  ا مللك يف دارها، وكانت زيارا
وملا توفيت حزن عليها امللك عبد  كان قصرها مفتوحًا دائمًا لكل سيدات اجلزيرة.

العزيز حزنًا شديداً؛ ألنه فقد أحد أركان وزرائه يف السياسة، تقول السيدة 
عليها شديداً، وما أن يفكر إال باإلحسان ديكسون: كان حزن امللك عبد العزيز 
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إىل كل احملزونني، وهكذا أصدر أمره امللكي بإطالق حرية السجناء يف كل بلدان 
اململكة، وأبلغ أمره فورًا بالالسلكي إىل أمراء املقاطعات بأن يؤمن لكل رجل فقري 

اصة ذهاباً يف اململكة مل يستطع أن حيج إىل مكة؛ لعجزه وفقره احلج على نفقته اخل
  وإياباً.

وها هي األمرية حصة الشعالن حرم خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا 
ا العامة، ومن ذلك رعايتها ألكرب ندوة  بن عبد العزيز تشارك املرأة السعودية حيا
علمية عن املرأة السعودية ورحلتها يف طلب العلم.ويقول امللك عبد العزيز بن عبد 

ا.الرمحن آل سعود   : شرع الدين اإلسالمي للنساء حقوقاً يتمتعن 

وكانت األمرية موضي زوجة اإلمام حممد بن سعود هي اليت محلت زوجها 
على نصرة إمام الدعوة اإلصالحية حممد بن عبد الوهاب، فكانت مثرة هذا التناصر 

  تأسيس الدولة السعودية األوىل.

لتعاليم القرآنية وتعاليم حممد يقول املفكر الفرنسي مارسيل بوازار: أثبتت ا
ا حامية محى حقوق املرأة اليت ال تكّل.  ملسو هيلع هللا ىلص   أ

القرار الذي أصدره ومن حقوقها السياسية يف اململكة العربية السعودية 
بتعيني عدد من  -حفظه اهللا-خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

)٢٦( ..النساء يف عضوية جملس الشورى
.  

قرار شرعي صحيح يدعمه كد العلماء واملشايخ يف اململكة بأنه وقد أ
الدليل الشرعي ويعطي للمرأة حقها الشرعي ومكانتها اليت بوأها هلا دينها احلنيف.. 

  ..أن هذا القرار يستند إىل نصوص الكتاب والسنَّةو 

وقال أصحاب الفضيلة: إن دخول املرأة يف جملس الشورى هو يف حقيقته 
س حق املرأة يف االستشارة وتطبيق عملي لنظرة اإلسالم للمرأة، مؤكدين أمنوذج يعك
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أن ذلك يُعد تتوجيًا لنهج أصيل يف بناء الدولة املسلمة اليت قامت على أيدي 
ميش ألي منهما. وأكدوا أن هذا األمر  .الرجال والنساء على حد سواء ودون 

أبدًا األدلة والشواهد واألمثلة على امللكي الذي يُعد تارخييًا بكل املقاييس ال تعوزه 
مدار التاريخ اإلسالمي كله، بل األدلة والشواهد تعضده وتؤكد هذه املكانة للمرأة 

وأشاروا إىل أن املرأة املسلمة وعلى امتداد  .املسلمة اليت بوأها هلا دينها العظيم.
تمعها التاريخ اإلسالمي قد قامت بدور ريادي مشهود يف خدمة األمة وخدمة جم

ا قد أسهمت يف جماالت متعددة ومنها اجلهاد واالفتاء ومها أمران أعظم وأخطر  وأ
 ..من جمرد االستشارة

فيما أشاد أصحاب الفضيلة العلماء واملشايخ بالضوابط الشرعية اليت 
ا ضوابط نابعة من أحكام الدين ومن التزام هذا  تضمنها األمر امللكي وقالوا: إ

لكبري بنصوص الوحيني وقواعد الشريعة مؤكدين أن خادم احلرمني البلد اإلسالمي ا
الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز حريص كل احلرص على أن تكون هذه 

  ..املشاركة يف أعمال جملس الشورى منضبطة بقواعد الدين

حتدث عميد معهد األئمة والدعاة برابطة العامل اإلسالمي فضيلة  وقد
ى احلجاجي حول األمر امللكي اخلاص بتمثيل املرأة يف جملس الدكتور حسن بن عل

مقعدًا فقال: إن للمرأة يف اإلسالم مكانة تدل على التقدير  بثالثنيالشورى 
واإلجالل هلا، والنساء شقائق الرجال، واملرأة يف اإلسالم هي األم والبنت واألخت 

مللك، ويف املوافقة على والزوجة؛ لذا أعطاها اإلسالم حقها كامًال يف التوريث وا
اختيار الزوج، وهي مساوية للرجل يف العبادات واألحكام والتشريع إال ما كان 

 .خصوصية هلا
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لذلك فإن القيادة احلكيمة يف بالد احلرمني وهي تويل املرأة االهتمام 
يف حركة التوظيف والتمريض،  أسهمتالفائق، ففتحت اجلامعات واملدارس و 

  .صاديةاألعمال االقت وبعض

قد بوأ املرأة مكانة  - وفقه اهللا ورعاه-وأضاف: نرى اليوم خادم احلرمني الشريفني 
يف جملس الشورى، وهي بادرة وجدت الرتحيب واستحقت التقدير يف كثري من 

استشار بعض  ملسو هيلع هللا ىلص األوساط االجتماعية، وقد ثبت يف السرية النبوية أن الرسول
سلمة يف غزوة احلديبية، عندما أبرم صلى  نسائه يف قضايا مهمة، مثل استشارته ألم

اهللا عليه وسلم مع قريش صلحاً، وطلب من أصحابه أن يتحللوا من إحرامهم، 
فرتددوا حلظة، فقالت له يارسول اهللا اذهب واحنر هديك واحلق شعرك وحل 

حرامك دون أن تكلم أحداً، وفعل ذلك، وبادر أصحابه بالتحلل، كما أنه بتقصي ا
ؤمنني السيدة عائشة  رضي اهللا عنها  جند أن هلا الكثري من املرويات يف سرية أم امل

ة اجلرحى ا، كما كان للنساء دور يف مرافقة اجليش، ومداو  ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث رسول اهللا  
  ..وغريذلك من املهام

لذا رأينا األمر امللكي الكرمي من خادم احلرمني الشريفني وفقه اهللا    
يف جملس الشورى وهو رأي متفق مع ما يف شريعتنا  باالستفادة من العنصر النسائي

من االستفادة من املرأة بالضوابط الشرعية اليت مل ختف على خادم احلرمني  وفقه 
اهللا فليس لنا إّال أن ندعو له بطول العمر يف طاعة اهللا، وأن يوفقه ويسدد على 

 ..طريق اخلري خطاُه.. واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

ال فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر احلمود األستاذ باملعهد العايل وق
للقضاء واألستاذ بكلية الشريعة بالرياض سابقاً ووكيل املعهد العايل للقضاء سابقاً.. 

 :معلقاً على األمر امللكي بدخول النساء عضوية الشورى
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اإلنسانية وما يتفق مع املرأة يف اإلسالم أخذت حقوقها كاملة وفق طبيعتها  أوًال:
تكوينها العقلي واجلسماين، وكانت يف صدر اإلسالم تسهم مبا هلا من قدرات 

جعل للنساء يومًا يعظهن فيه ويقضي  ملسو هيلع هللا ىلصوإمكانات يف السلم واحلرب، والرسول 
: (قد أجرنا من أجرِت يا أم هانئ) دليل على قبول شفاعة  ملسو هيلع هللا ىلصحوائجهن وقوله 

اشتكت امرأة أيب سفيان بأن زوجها شحيح ال يعطيها ما املرأة واألخذ برأيها، وملا 
دون أن يسمع من زوجها مما يدل على أن هلا احلق  ملسو هيلع هللا ىلصيكفيها حكم هلا الرسول 

رأي املرأة اليت وهبت  ملسو هيلع هللا ىلصيف املطالبة حبقها وأن األصل صحة دعواها، وقبل النيب 
الصحابة  نفسها له ترغب الزواج منه وملا نظر إليها مل ترق له فرغب فيها أحد

ا أوىل مبعرفة  وتزوجها، فقبول عرضها وعدم رفضه دليل على قبول رأيها وأ
مصلحتها، وكذلك قصة املرأة اليت اشتكت وليها لكونه زوجها بدون رضاها فرد 

ها، ويف احلديث الصحيح: ( ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ال تنكح البكر حىت (نكاحها وأخرى خريَّ
كل   )(األمي أحق بنفسها من وليها)(ويف لفظ  )تستأذن وال األمي حىت تستأمر)

 .ذلك يدل على اعتبار رأيها وقبوله شرعاً 

ا   مث إن املرأة البالغة العاقلة هلا حق التصرف يف ماهلا ويف شؤون حيا
كالرجل لكمال أهليتها، وهلا حق احلضانة والوالية على الصغار، وكذلك قبول 

ا وإقرارها ومساع دعواها، وهي املرأة العا ملة يف حميط بنات جنسها، فاإلسالم شهاد
. .أعلى مكانة املرأة بعد أن كانت قبل اإلسالم منبوذة مهانة تُعد من سقط املتاع

املرأة عربالتاريخ اإلسالمي شاركت يف اجلهاد والعمل واإلفتاء والطب والصيدلة ف
 ..والثقافة

يف االستشارة، وهو  دخول املرأة يف جملس الشورى يُعد أمنوذجًا من حق املرأة ثانياً:
تطبيق عملي لنظرة اإلسالم للمرأة وأن النساء شقائق الرجال، وهلن مثل الذي 

 ..املعروف، ورأيها معترب ما دامت كاملة األهلية كالرجلبعليهن 
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أدرك أمهية مشاركة املرأة يف جملس  -وفقه اهللا  - خادم احلرمني الشريفني  ثالثاً:
وًا يف اجمللس، ألن مصاحل اجملتمع ال تقتصر الشورى، وقد أصاب حني جعلها عض

على حقوق الرجال فقط، فكما أن الرجل له حرية الرأي فكذلك املرأة املؤهلة 
علميًا وفكرياً، وال يقتصر رأيها على حقوق النساء فقط فقد يكون هلا رأي مقدم 

ساء على رأي الرجل، ألن املعيار ليس اجلنس وإمنا الرأي السديد، ولكثري من الن
مواقف قد يعجز عنها بعض الرجال، فالرأي واحلكمة موهبة من اهللا ال ختص جنساً 

  ..دون جنس

ا ال تتوىل القيادة الكربى ال يدل على  رابعاً: املرأة يف اإلسالم هلا دور ريادي وكو
ا اليت تناسب طبيعة خلقتها واحملافظة  ضعفها من كل وجه، وإمنا هلا خصوصيا

ها، فليس الذكر كاألنثى كما أخرب اهللا تعاىل مما يدل على وجود على عفتها وكرامت
 .فرق يف القدرة على التحّمل ال يف إبداء الرأي واملشورة.

استشارة املرأة جائزة شرعاً سواء فيما ال يقدر عليه إال النساء أم غري ذلك  خامساً:
ا ام رأة كاملة األهلية، ولذلك شواهد يف عصر صدر اإلسالم وما بعده يضيق أل

  ..املقام لذكرها

املرأة مؤهلة شرعًا للمشاركة يف الشورى يف الدولة لعدم وجود املانع، وألن  سادساً:
احلاجة داعية إليها يف بعض املواقف، فهي مكملة للمشورة مع الرجل، بل من 

ا حيتاج فيه لرأي املرأة، وسيتضح ذلك من خالل القضايا املطروحة يف اجمللس م
تفعيل هذه املشاركة سواء يف جانب التعليم أم التأهيل أم غري ذلك من قضايا 

  ..اجملتمع

فاملرأة جزء ال يتجزأ من املنظومة الفكرية، وهي عنصر فاعل يف 
وستثري مشاركتها أعمال اجمللس، وسيكون هلا دور بارز يف الطرح .اجملتمع.

ناقشة، فمن النساء من تفوقن على الرجال يف التعليم واملهارات األخرى. والواقع وامل



 118 حق المرأة في إدارة أمالكها التجارية في اإلسالم 

يشهد لذلك، واجملتمع السعودي حيظى بعدد كبري من النساء املؤهالت علمياً 
ن لعضوية اجمللس فهو اختيار موفق، نسأل اهللا هلن هوفكرياً، ومنهن من مت ترشح

  ..التوفيق والسداد

ور عبدالرمحن احلازمي املستشار يف وزارة الشؤون أكَّد فضيلة الدكت وقد
واألوقاف والدعوة واإلرشاد والعضو يف اهليئة العاملية للتعليم اإلسالمي  اإلسالمية

التابع لرابطة العامل اإلسالمي ومدير عام فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
ي األم، واجلدة، والعمة، والدعوة واإلرشاد باملنطقة الغربية سابقًا فقال: املرأة ه

واخلالة، والزوجة، والبنت، واألخت ومتثل الرتاحم والتكافل والرتابط واحملبة فيما 
 .بينهم

كما أّن دور املرأة يف إصالح اجملتمع دور لُه أمهية كربى، فهو دور مهم 
ا نصف اجملتمع، كما أن نشأة األجيال أول ما تنشأ إمنا تكون  وحموري، وذلك أل

 ..ضان النساء، وبه تتبني أمهية ما جيب على املرأة يف إصالح اجملتمعيف أح

ودخول املرأة يف جملس الشورى فرصة أمام نصف اجملتمع حبيث يكون 
ا أن تسهم يف حركة التطوير والتنمية  فاعًال ومؤثراً ومشاركاً يف القرارات اليت من شأ

واخلطوة متثل مقدار .. االيت تشهدها اململكة العربية السعودية يف كل قطاعا
العزيز آل سعود   االهتمام الذي يوليه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبد

 ..حفظه اهللا باملرأة وقضاياها، واالستفادة من العنصر النسائي يف جملس الشورى

الشيخ الدكتور أمحد بن عبداهللا الفريح مدير املعهد العايل  وصففيما 
ف والنهي عن املنكر جبامعة أم القرى تنصيب املرأة عضوًا يف جملس لألمر باملعرو 

الشورى باألمر اجليد، موضحًا أن النساء يعرفن أحواهلن اخلاصة وما خيص بين 
جنسهن وهي خطوة ناجحة وجيدة أي تعيني عضوات يف اجمللس لكن املهم برأيه 

الطبيعي أن يكون راعى أن يبقى رأي املرأة يف اجمللس خاضعاً للحدود الشرعية ومن 
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ن متخصصات وهلن اطالع بالعلم الشرعي ودراية باألحكام  يف اختيارهن أ
وحقوق املرأة وعليها أال تستقل برأيها بعيداً عن الشريعة وما جاء يف الكتاب والسّنة 

 ..وآراء العلماء األفاضل

ية وأكدالدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري وكيل وزارة الشؤون اإلسالم
لشؤون املساجد والدعوة واإلرشاد أن مشاركة املرأة جاءت يف الوقت املناسب بعد 
أن وصلت املرأة السعودية إىل درجة متقدمة من التعليم والعمل يف شىتَّ مناحي 
احلياة ما يتطلب معه مواكبة ذلك مبشاركتها يف اختاذ القرار والرأي واملشورة يف إطار 

السديري إىل أن قرار املشاركة ينطلق من إدراك  ولفت. .ضوابط الشرع احلنيف
ملتطلبات املرحلة وشجاعة قائد أمة وباين  -رعاه اهللا-ووعي خادم احلرمني الشريفني 

 .ضة مؤمن باهللا ومتوكل عليه، ومستند إىل تراث ديين ضخم وعريق

د. حممد الشريف: دخول املرأة يف عضوية جملس الشورى أمر جائز يقول 
وأشار إىل أن املرأة العربية املسلمة كانت .. هو قرار إجيايب ملصلحة اجملتمعشرعاً.. و 

قال: "النساء شقائق الرجال"، وقد أعطى  ملسو هيلع هللا ىلصعرب التاريخ صنو الرجل والرسول 
املرأة حقها منذ اللحظات األوىل لبناء الدولة اإلسالمية، حيث   ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ة يف بيعة العقبة اليت كانت بذرة أشركها يف مهام خطرية وكبرية، حيث اشرتكت املرأ
  ..إنشاء الدولة يف اإلسالم

واستشهد يف هذا الصدد بدور أم املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي اهللا 
يف بداية بعثته، وكذلك ما قامت به أمساء بنت  ملسو هيلع هللا ىلصعنها يف دعم ومساندة الرسول 

مكة إىل  أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما من دور خطري أثناء عملية اهلجرة من
املدينة، واألمثلة كثرية ملا قامت به أمهات املؤمنني والصحابيات اجلليالت من دور 
يف بناء دولة اإلسالم األوىل يف خمتلف مناحي احلياة السياسية واالقتصادية 
والعسكرية والعلمية والفكرية مروراً بنساء املؤمنني يف عهد اخللفاء الراشدين وما تبعه 
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اإلسالمية، ما يؤكد أن اململكة بقيادة خادم احلرمني الشريفني من عصور النهضة 
باختاذ مثل هذه القرارات تستند إىل تراث إسالمي عظيم ال يهمش املرأة وال 

  ..يهضمها حقها، بل يعطيها إياه يف الوقت واملكان املناسبني

  الحقوق المالية: - ٢

 ﴿ :يقول اهللا تعاىل
نَّ َء َصُدٰقِهتِ

ۗ
َسا ا الّنِ ُ ْنُه نَْفًسا َفُلكُْوُه  َوٰا ٍء ِمّ  َىشْ

ْ َ
 
ِحنْلٍَة ۭ  َفِاْن ِطْنبَ لَُمكْ

ًٔـا ـــــــ ِريْۗ ًٔـا مَّ ــــــ   ﴾ َهِنيْۗ
)٢٧(

فأمر بإعطاء املرأة حقها من املهر كامًال، وليس للزوج أن ، 
:يأخذ منه شيئًا إال ما أعطته الزوجة عن طيب نفس، كما قال اهللا تعاىل

 ﴿ 

 َوَال َحيِلُّ

 ۭ ِ  ُحُدْوَد هللاّٰ
يُِقامْيَ  اَالَّ

ٓ
َاَفا ٓ اَْن خيَّ ًٔـا ِاالَّ  َشـْيـــ

 ٰاَتْيُتُمْوُھنَّ
ٓ
َّا ُخُذْوا ِمم

ْ
)٢٨( ﴾لَُمكْ اَْن اَت

ذا جعل ،  و
اإلسالم للمرأة حقًا مستقًال وذمة خاصة، منفصلة حىت عن زوجها تتيح هلا 

 التصرف يف ماهلا كما تشاء..

ا، وحبقها يف أال تُزّف إىل مث إن املرأة املسلم ة تتمتع حبق الوراثة مثل إخو
أحد إال مبوافقتها احلرة، ويف أال يسيء زوجها معاملتها، وتتمتع أيضًا حبق احلصول 
على مهر من الزوج، وحبق إعالته إياها ونفقته عليها، كما تتمتع بأكمل احلرية إذا  

ا الش  خصية..كانت مؤهلة لذلك شرعياً يف إدارة ممتلكا

  جتماعية:الحقوق اإل - ٣

عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول 
السلق فتطرحه يف القدر، وتكركر حبات من شعري، فإذا صلينا اجلمعة وانصرفنا، 

)٢٩(نسلِّم عليها، فتقدمه إلينا 
وهذا فيه صورة من التواصل االجتماعي يف الضيافة .

  قوق االجتماعية.واإلكرام وهو من احل

وأما العمل االجتماعي للمرأة يف اململكة العربية السعودية: فخري مثال عليه 
ما تقوم به يف اجلمعيات اخلريية، ودور رعاية األيتام، حيث تقدم املرأة أعماالً 
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تطوعية جليلة للمجتمع من خالل هذه اجلمعيات، ومن أمثلتها: مجعية الوفاء 
  ق املرأة من خالل:اخلريية، اليت ترعى حقو 

املسامهة يف رفع مستوى األسرة السعودية دينيًا واجتماعيًا واقتصادياً  -١
  وصحياً وتعريفها حبقوقها املختلفة.

 رعاية الطفولة واألمومة وبني احلقوق والواجبات املتبادلة لألم والطفل. -٢

بدورها يف اجملتمع وحتديد حقوقها  توعية املرأة السعودية -٣
ا.وتضم  مجعية الوفاء ما يقرب من ثالمثائة ومخسني عضوة ما وواجبا

بني عاملة ومنتسبة، كما تضم اجلمعية مثان جلان، لكل منها أهداف 
  وأعمال ورئيسة وعضوات.

وهناك رسالة للباحثة نوال بنت حسن آل الشيخ بعنوان: "مدى ما استفادته 
ه من األحباث املرأة السعودية من برامج التنمية"، حيث يكشف هذا البحث وغري 

املماثلة عن مدى االهتمام باحلقوق االجتماعية للمرأة، وسبل التنمية االجتماعية 
للوسط السعودي يف التعليم والعمل، للحفاظ على حقوق املرأة السعودية والتعريف 

  ا.

  الحقوق التعليمية: - ٤

عمل، من وجوه املساواة بني املرأة والرجل يف اإلسالم التعليم ومشاركته ال 
فـََقاَلْت: يَا َرُسوَل اللَِّه، َذَهَب  ملسو هيلع هللا ىلصفَعْن َأِيب َسِعيٍد: َجاَءِت اْمرَأٌَة ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

الرَِّجاُل ِحبَِديِثَك، فَاْجَعْل لََنا ِمْن نـَْفِسَك يـَْوًما نَْأتِيَك ِفيِه تـَُعلُِّمَنا ِممَّا َعلََّمَك اللَُّه، 
، َفاْجَتَمْعَن، َفأَتَاُهنَّ َرُسوُل »َكَذا وََكَذا ِيف َمَكاِن َكَذا وََكَذا  اْجَتِمْعَن ِيف يـَْومِ «فـََقاَل: 

 ، فـََعلََّمُهنَّ ِممَّا َعلََّمُه اللَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّه 
)٣٠(

  .  
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قال امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود: ال بد للبنت أن تتعلم، وال بد 
  للبنات من كلية علمية.

األستاذة يف جامعة روما بقوهلا: أن احلديث  وحتدثت الدكتورة ريتادة ميلية
عن املرأة السعودية جزء من احلديث عن املرأة يف اإلسالم والديِن اإلسالمي يف 
جوهره ومبادئه وتعاليمه، لقد زرت اململكة العربية  السعودية وأبصْرُت بأم عيين 

ل، ورأيت ما التطور اهلائل الكبري الذي مت فيها بقيادة جاللة العاهل العظيم فيص
حتتّله املرأة من مكانة ورعاية وما تقدمه من خدمة ونفع للمجتمع الصاعد اجلديد، 
ورأيت املرأة يف السعودية معلمة يف املدرسة االبتدائية والثانوية واجلامعة، رأيتها 
ممرضة يف املستشفى، وطبيبة يف عيادة، رأيتها مشرفة اجتماعية وهادية إىل سبل 

  اخلري والصالح.

واملرأة يف السعودية تتعلم كالرجل حىت املستوى اجلامعي والدراسات العليا، 
هـ  ١٤٢٠وقبل مخسني سنة تقريباً كان هناك مخس عشرة مدرسة للبنات، ويف عام 

وصل عدد مدارس البنات يف خمتلف مراحلها إىل ما يزيد عن ثالثة عشر ألف 
د عن مليونني ومخسمائة ألف مدرسة ومعهد وكلية، ووصل عدد الطالبات إىل ما يزي

طالبة، وهذه قفزة هائلة لتطور تعليم الفتاة السعودية، حىت وصل تعليم البنات إىل  
كل بيت يف اململكة، واشتمل على كل الفروع واألنواع، والتخصصات، اليت 
تتناسب وطبيعة املرأة، وختدم اجملتمع وتليب حاجاته، وحتقق أهداف اخلطط التنموية 

  املتعاقبة.

  وقد حددت سياسة التعليم يف اململكة اهلدف من تعليم املرأة فيما يلي:    

يستهدف تعليم الفتاة تربيتها تربية صحيحة إسالمية، لتقوم مبهمتها يف  -١
احلياة، فتكون ربة بيت ناجحة، وزوجة مثالية، وأمًا صاحلة، وإلعدادها 

ا كالتدريس، والتمريض والتطبيب..   للقيام مبا يناسب فطر
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تم الدولة بتعليم البنات، وتوفر اإلمكانات الالزمة ما أمكن؛ الستيعاب  -٢
مجيع من يصل منهن إىل سن التعليم، وإتاحة الفرصة هلن يف أنواع التعليم 

 املالئمة لطبيعة املرأة، والوافية حباجة البالد..

وكذلك اهتمت اململكة بتعليم كبريات السن، من خالل برامج حمو األمية اليت 
  تنتشر يف كل مكان من البالد..

وقد عملت الدولة على وضع سّلم خاص لرواتب املعلمني واملعلمات، يرفع من 
ذه املهمة الرتبوية يف أداء رسالة التعليم بأمانة  م، ويشجع على االضطالع  شأ

  وإخالص..

لك وكما افتتحت اململكة املدارس واملعاهد والكليات لتعليم الفتاة، فقد افتتحت لذ
أيضًا معاهد ومراكز التعليم الفين والتدريب املهين املتوسطة والثانوية، وكذلك 

  املؤسسات التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة..

  الحقوق الثقافية: - ٥

شرع اإلسالم حرية الرأي وجعلها حقًا لإلنسان ذكراً كان أو أنثى، بل قد 
  حبكم الشريعة اإلسالمية..يكون إبداء الرأي واجباً حمتماً يف بعض األحيان 

ونرى ذلك واقعًا عمليًا فيما قاله امللك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود: إن املرأة 
السعودية هي األم واألخت والزوجة واالبنة، وهلا جتاهنا حقوق يف احلوار الفكري 

  خلدمة الدين والوطن..

   الحقوق اإلقتصادية والعمل: - ٦

اقتصادية ومالية كثرية، فقد أجاز هلا التملك  أقر اإلسالم للمرأة حقوقاً 
والتصرف فيما متلك من أموال وممتلكات، مع احلرية التامة يف التصرف يف ماهلا 
ا اإلسالم، فلها حق البيع والشراء واإلجارة واإلعارة،  بالضوابط الشرعية اليت جاء 
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ان أو زوجاً، وأقر هلا واملشاركة وغري ذلك، كما أقر هلا حق النفقة على وليها أبًا ك
أيضًا حق املرياث، واحلق يف الصداق عند النكاح، والنفقة عند الطالق، وغري 

  ذلك.

ال مينع ")٣١( قال مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا
ا فاهللا جل وعال شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال:  اإلسالم عمل املرأة وال جتار

﴿ 

 َوَرُسْولُْه َواْلُمْؤِمُنْوَن َوُقِل اْمعَ
 َمعَلَُمكْ

ُ   ﴾لُْوا َفَسَريَى هللاّٰ
)٣٢(

 ﴿ ، وقال:
ْ اَيُُّمكْ

ُ
لَِيْبلَُومك

 ﴾اَْحَسُن َمعًَال 
وهذا يعم اجلميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع،  ،)٣٣(

 :، قال تعاىل"فاإلنسان مأمور بأن يتجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجال أو امرأة

﴿  
ْ َ

ٓ اَْن َتكُْوَن ِجتَاَرًة   اِبْلَباِطِل ِاالَّ
ا اَْمَوالَُمكْ بَْيَنُمكْ ُلكُوْٓ

ْ
َ ٰاَمُنْوا َال اَت ْ يَُّھا الَِّذ

َ اٍض ايٰٓ َ َ

 
ْنُمكْ )٣٤( ﴾ ِمّ

ويف اململكة العربية السعودية قطعت املرأة شوطًا ال بأس به يف جمال  .
موال، والربح احلالل، وخدمة مصاحل العمل احلر يف التجارة وتداول رؤوس األ

  البلد..

تقول األمريكية جوليا هندرسن: أوّد أن أشيد بوجه خاص باجلهود 
الصادقة حنو تقدم املرأة السعودية واشرتاكها يف النهضة الشاملة للمملكة علمياً 

  واقتصادياً.

وعن مشاركات وواجبات املرأة السعودية تقول األمرية شيخة بنت عبد 
ن آل سعود: إن يف اشتغال املرأة يف الفرتة األخرية واهتمامها باألسواق النسائية الرمح

ا ال أعدها إال جهدًا قليًال  ظاهرة جيدة. وتقول: مشاركيت وأعمايل اليت أقوم 
  أقدمه هلذا البلد الكرمي.

ولتأهيل املرأة السعودية يف جمال العمل الصناعي وممارسة حقها املايل 
إن أساسيات ذلك املبدأ موجود يف اململكة ويتمثل يف املعارض واالقتصادي، ف
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الفنية اليت تقيمها مدارس البنات سنويًا وتعرض فيها منتجات الطالبات الفنية 
  والصناعية من املالبس وأدوات املطبخ ومناذج املفروشات والنسيج.

 يقول امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود: وال مينع من تقدمنا يف

مضمار احلياة والرقي إذا وّجهنا املرأة إىل وظائفها األساسية، وهذا ما يعرتف به كثري 
من األوروبيني من أرباب احلصافة واإلنصاف.مث يقول: واألوربيون يقدِّرون لنا 
متسكنا بديننا وتقاليدنا، وما جاء به نبينا من التعاليم اليت تقود البشرية إىل طريق 

  ة.اهلدى وساحل السالم

  الحقوق المعنوية: - ٧

ا الرجل     قرر اإلسالم للمرأة املساواة يف كثري من احلقوق اليت كان ينفرد 
قبل اإلسالم، فأصبحت املرأة مكفولة احلقوق، مصانًة عن السوء والشر، هلا كرامة  
كبرية، وخصها حبفظ كرامتها وعفتها وطهرها، فعن أمساء بنت يزيد رضي اهللا عنها: 

مّر يومًا يف املسجد، وُعصبة من النساء قعود، فألوى بيده  ملسو هيلع هللا ىلصهللا "أن رسول ا
)35(بالتسليم"

ففيه تكرمي للمرأة وحقوقها اآلدمية واإلنسانية؛ ألن ذلك من اآلداب ، 
  العامة اليت يتساوى فيها النساء والرجال.

  الحقوق اُألَسرية: - ٨

 ﴿ ىل:إن من أعظم احلقوق يف اإلسالم هو حق الزوجة،يقول اهللا تعا
 اِبْلَمْعُرْوِف 

ْوُھنَّ  ﴾َوَعاِرشُ

)٣٦(
ملن سأله: ما حق زوجة أحدنا  ملسو هيلع هللا ىلصوقال الرسول ، 

ُتْطِعُمَها ِإَذا طَِعْمَت، َوَتْكُسوَها ِإَذا اْكَتَسْيَت، َوَال َتْضِرِب اْلَوْجَه، َوَال  عليه؟ فقال:
 تـَُقبِّْح، َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيتِ 

)٣٧(
: ملسو هيلع هللا ىلصق يف اختيار زوجها، بقوله كما أن هلا احل.

َال تـُْنَكُح اْألَميُِّ َحىتَّ ُتْسَتْأَمَر، َوَال تـُْنَكُح اْلِبْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذَن "، ِقيَل: يَا َرُسوَل اِهللا، "
" وََكْيَف ِإْذنـَُها؟ قَاَل: " َأْن َتْسُكتَ 

)٣٨(
وقد حصل أن رجًال زّوج ابنته ممن ال تريده .
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 ملسو هيلع هللا ىلصذام األنصارية زّوجها أبوها فكرهت ذلك فأتت رسول اهللا وهي اخلنساء بنت خ
 فرَّد نكاحَها

)٣٩(
.  

يقول ابن القيم: إن البكر البالغة العاقلة الراشدة ال يتصرف أبوها يف أقل 
شيء من ماهلا إال برضاها، وال جيربها على إخراج اليسري بدون رضاها، فكيف 

ن إخراج ماهلا كله بغري رضاها أسهل جيوز أن يزوجها نفسها بغري رضاها، ومعلوم أ
)٤٠(عليه من تزوجيها مبن ال ختتاره

.  

يقول الكونت دي كاسرتي: ومن اخلطأ الفاضح والغلو القادح قوهلم: إن 
عقد الزواج عند املسلمني عبارة عن عقد تُباع فيه املرأة فتصري شيئًا مملوكًا لزوجها؛ 

ا إعالء منزلتها يف ألن ذلك العقد خيول للمرأة حقوقاً أدبية وح قوقاً مادية، من شأ
اهليئة االجتماعية، فلها أن تشرتط على زوجها عدم التزوج بغريها، وأال يغيب أياماً  
ا، وأن ال يؤذيها وال يسبها، وأن ال يكلفها بأعمال البيت  كثرية عن بيته بدون إذ

ذه الشروط، جاز للمرأة أن تطلب منه  على يد الشاقة، وهكذا فإن مل يف 
ا، ومل يقتصر القرآن يف التضييق على  القاضي أن يصلح وضعها، أو أن يطلق ضر
تعدد الزوجات على عددهن، بل حّرم ما كان معروفًا عند العرب قبله من الزواج 

  لزمن حمدود أي زواج املتعة..

ا  وتقول الكاتبة اإليطالية ريتادةميليو: أما حقوق املرأة السعودية وواجبا
حقها مبهر تستلمه عند عقد زواجها مبن ترضى، وواجب الزوج اإلنفاق  فمنها

عليها وتدبري لوازم األسرة، كاملة، على أن ترعى أمور البيت وتصونه، يف وجوده 
وغيبته، إن مسو تكرميها يتجلى يف حقها بعدم إرضاع ولدها إن شاءت وال جيربها 

الت اليت بيَّنها الشرع اإلسالمي خملوق على هذا إن رفضت، واملرأة يف كثري من احلا
 هلا أن تطلب الطالق، وأن تشرتط ذلك يف عقد النكاح.
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  حقوق المرأة بعد وفاتها:  - ٩

ا،     ا، فهو حمفوظ ومصان بعد مو ولئن حفظ اإلسالم حق املرأة يف حيا
 ملسو هيلع هللا ىلصفعن أيب هريرة رضي اهللا عنه: "أن امرأة كانت تقّم املسجد ففقدها رسول اهللا 

عنها فقالوا: ماتت، قال: "أفال كنتم آذنتموين"، مث قال: "دّلوين على قربها، فسأل 
" فدلُّه فصلى عليها

)٤١(
فهذا إكرام لتلك املرأة وبيان ملكانتها اإلنسانية، وحقوقها ، 

الدينية.وخنلص من هذا كله أن اإلسالم قد ساوى املرأة بالرجل يف كافة احلقوق، 
  كة، ومن أبرز تلك احلقوق:وهذا هو املعمول به يف اململ

 احلق يف احلياة الكرمية،إبداء الرأي واملشورة،احلقوق السياسية واإلجتماعية،

احلقوق املالية والتجارية منها وهلا،حق التملك والتصرف والذمة،احلقوق املعنوية،حق 
املطالبة باحلقوق،حق احلفظ والرعاية والصيانة،حق احلفظ والرعاية والصيانة،حق 

يم والتدريب،حق العمل،احلقوق الصحية،احلق يف الزواج والطالق،احلق يف التعل
إجناب األوالد،احلق يف حضانة األوالد،احلق يف العبادة،احلق يف املرياث،احلق يف 

ا.  النفقة،حقها يف ممارسة السلطة الرقابية على مثيال

 هم اهللالمطلب الثالث: حق المرأة في التملك من خالل تقريرات الفقهاء رحم

ا وتربية أبنائها وحسن  األصل َأنَّ وظيفة املْرأة األوىل هي ِإَدارة بيتها ورعاية أسر
)املرأة راعيٌة يف بيت زوجها ومسئولة عْن رعيتها(:  ملسو هيلع هللا ىلص تبعلها، يقول النيب

 )٤٢(
 .

وهي غري مطالبة باإلنفاق على نفسها، فنفقتها واجبة على أبيها أو زوجها؛ لذلك  
)٤٣(ا هو البيت، وعمُلها يف البيت ُيساوي عمل اجملاهدينكان جمال عمله

.  

ومع ذلك فاإلسالم ال مينع املرأة مَن العمل فلها َأْن تبيَع وتشرتَي، وأْن تـُوَكِّل غريها، 
ويـُوَكَِّلها غريَُها، وَأْن تـَُتاِجَر مباهلا، وليس ألحٍد مْنعها ِمْن ذلك ما دامْت مراعيًة 
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ولذلك أبيح هلا َكْشف وجهها وكفيها، قال الفقهاء: ألنَّ  أحكام الشَّرْع وآدابَه،
  احلاجة تدعو إىل إبراز الوجه للبيِع والشراء، وإىل إبراز الكف لألخذ واإلعطاء.

ويف االختيار: ال ينظر الرجل إىل احلرة األجنبية إال إىل الوجه والكفني..؛ ألن يف 
املة مع األجانب؛ إلقامة ذلك ضرورة لألخذ واإلعطاء ومعرفة وجهها عند املع

 معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها
)٤٤(

.  

والنصوص الدالة على جواز عمل املرأة كثرية، والذي ُميكن استخالصه 
منها، أن للمرأة احلقَّ يف العمل بشرِط إذن الزوج للخروج، إن استدعى عملها 

تنع عن اإلنفاق عليها.جاء اإلذن ِإذا ام اخلروج وكانت ذات زوج، وَيسقط حقه يف
اية احملتاج: إذا أعسر الزوج بالنفقة وحتقق اإلعسار فاألظهر إمهاله ثالثة أيام،  يف 

ار  -وإْن كانت غنيةً -وهلا الفسخ صبيحة الرابع، وللزوجة   ااخلروُج َزَمَن املهلِة 
 لتحصيل النفقة بنحو كسب، وليس له منعها ألن املنَع فيمقابل النفقة

)٤٥(
ويف .

ت الزوجُة بْني الفسخ وبني املقام معه  منتهى اإلرادات: إذا َأْعَسَر الزوُج بالنفقة ُخريِّ
ا فال مينعها  مع منع نفسها، فإن مل متنْع نفسها منه ومكََّنته من االستمتاع 
ا وسواء كانت غنية أو  َتَكسًُّبا، وال حيبسها مع عسرته إذا مل تفسخ ألنه إضرار 

 إمنا ميلك حبسها إذا كفاها املئونة وأغناها عمَّا ال بدَّ هلا منهفقرية؛ ألنه 
)٤٦(

.  

. جاء يف فتح القدير: إن  .وكذلك إذا كان العمل من فروض الكفايات

كانت املرأُة قابلًة، أو كان هلا حق على آخر، أو آلخَر عليها حق خترج باإلذن 
)٤٧(النوازلوبغري اإلذن، ومثل ذلك يف حاشية سعدي جليب عْن جمموع 

إال أن ابن .
عابدين بعد أن نقل ما يف الفتح قال: ويف البحر عن اخلانية تقييد خروجها باإلذن؛ 

 الكفاية ألن حقه مقدم على فرض
)٤٨(

.  
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هذا، وإذا كان هلا مال فلها أْن تـَُتاِجَر به مع غريها، كأْن ُتَشارَكُه أو َتْدفـََعُه 
اإلكليل: قراض الزوجة أي دفعها ماالً  مضاربًة دون إذن مْن أحد. جاء يف جواهر

ِلَمْن يـَتَّجُر فيه ببعض رحبه، فال حيجر عليها فيه اتفاقا؛ ألنه من التجارة
)٤٩(

.  

وقد عقد جممع الفقه اإلسالمي مؤمترا حول (تنظيم األسرة يف اجملتمع اإلسالمي) 
  ومن مقررات وتوصيات هذا املؤمتر ما يأيت:

  :عض الدول واحلكوماتبيان حول السكان من رؤساء ب

أكد املؤمتر أن اإلسالم وضع األحكام الكفيلة مبواجهة مجيع التغريات االجتماعية 
  .اليت تتعرض هلا األسرة يف اجملتمع احلديث.

ونبه املؤمتر إىل ضرورة وضع دراسات علمية عن األسرة، وإىل ضرورة معرفة الناس 
  حكم اإلسالم يف ما جيد من أحوال وأحداث.

املؤمتر أن اإلسالم قد أعطى املرأة من احلقوق ما جيب هلا، وما مل ويرى 
يعطها غريه، وأن عمل املرأة يف اجملتمع أمر مشروع إذا احتاجت إليه أو احتاج إليه 
اجملتمع املسلم، على أن تكون املرأة يف عملها حمافظة على دينها وعفتها وحشمتها، 

.ويستنكر املؤمتر أن تستغل ..وجة وأموأال يتعارض ذلك مع رسالتها األساسية كز 
..أنوثة املرأة يف أي جمال من جماالت عملها

 )٥٠(
 .  

وهكذا نرى بأن اإلسالم قد أعطى املرأة حقوقها كاملة من حيث طيبعتها  
اخلُلقية واخلِلقية، وقد راعى اإلسالم أنوثتها يف التعامل مع اآلخرين يف التجارة 

ا الدنيو   ية..وغريها من شؤون حيا
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 اإلحاالت الهوامش و

 ٧٠:سورة اإلسراء)١

  ) ١٤٦٨)، ومسلم يف صحيحه، برقم: (٣٣٣١أخرجه البخاري يف صحيحه، برقم: ()٢

), واإلمام أمحد بن حنبل يف ١١٣رواه الرتمذي يف سننه، كتاب الطهارة، رقم احلديث: ()٣
  )٦/٢٥٦مسنده: (

 ١:النساءسورة)٤

تقدم خترجيه)٥
 تقدم خترجيه)٦

 ١٥:األحقافسورة)٧

 ٢٣،٢٤سورة اإلسراء:)٨

 ).وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه.٢٧٨١رواه ابن ماجه يف سننه، برقم: ()٩

)٣١٠٤أخرجه النسائي يف سننه، برقم: ()١٠

  )٢٥٤٨)، ومسلم يف صحيحه، برقم: (٥٩٧١أخرجه البخاري يف صحيحه، برقم: ()١١

 سورة النساء)١٢

 تقدم خترجيه)١٣

). وصححه ١٩٧٧)، وابن ماجه يف سننه، بر قم: (٣٨٩٥الرتمذي يف سننه، برقم: (رواه)١٤
  األلباين يف صحيح سنن الرتمذي

 )٢٦٣١رواه مسلم يف صحيحه، برقم: ()١٥

  )، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه. ٣٢٥١رواه ابن ماجه يف سننه، برقم: ()١٦

 )٥٩٨٨رواه البخاري يف صحيحه، برقم: ()١٧

 ٣/٥٤٣بيهقي يف السنن الكربىرواه ال)١٨

 ٣٦آل عمران:)١٩

)، ومسلم يف صحيحه، رقم احلديث ٨٩٣أخرجه البخاري يف صحيحه، رقم احلديث: ()٢٠
)١٨٣٠(  

موسوعة حقوق اإلنسان يف اإلسالم لألستاذ الدكتور عدنان الوزان، واملفصل يف  انظر:)٢١
ساء ملصطفى العدوي، واألسرة يف أحكام املرأة والبيت لعبد الكرمي زيدان، وجامع أحكام الن

  الشرع اإلسالمي لعمر فروخ.

 ٣٥سورة األحزاب:)٢٢
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 ٥٨سورة األحزاب:)٢٣

 ١٩سورة حممد:)٢٤

 ١٢:سورة املمتحنة)٢٥

  )١٦٢٩١م العدد (٢٠١٣هـ املوافق١٤٣٤منقول عن جريدة الرياض األربعاء،)٢٦

 ٤النساء:)٢٧
 ٢٢٩البقرة:)٢٨

  )٥٠٠٩ب السِّلق والشعري. رقم احلديث (رواه البخاري يف كتاب األطعمة، با)٢٩

  )٢٦٣٤)، ومسلم يف صحيحه، برقم (٧٣١٠رواه البخاري يف صحيحه، برقم ()٣٠

  ٢٨/١٠٣انظر: جمموع فتاوى ابن باز)٣١

 ١٠٥اآلية،سورة التوبة)٣٢

 ٢اآلية،سورة امللك)٣٣
 ٢٩اآلية،سورة النساء)٣٤

باب ما جاء يف التسليم على النساء، رقم رواه الرتمذي يف سننه كتاب االستئذان واآلداب،)٣٥
  )، وقال: حديث حسن٢٦٩٧احلديث: (

 ١٩النساء:)٣٦

أخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب النكا، باب يف حق املرأة على زوجها رقم احلديث: )٣٧
)٢١٤٢(  

، باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر النكاحيف كتابمسلمأخرجه)٣٨
  )١٤١٩بالسكوت.رقم احلديث: (

ي كارهة فنكاحه مردود. رقم ، باب إذا زوج ابنته وهكتاب النكاحيف أخرجه البخاري)٣٩
  )٤٨٤٥احلديث: (

 ٥/٩٦املعاد: زادانظر)٤٠

رواه البخاري يف أبواب استقبال القبلة، باب كنس املسجد والتقاط اخلرق والقذى والعيدان، )٤١
  )٤٤٦رقم احلديث: (

 حديث تقدم خترجيه)٤٢

  .٦٨٨، ٢/٦٧٢، وابن عابدين٥/٣٢، والقرطيب٣/٩٣خمتصر تفسري ابن كثري)٤٣

 ٤/١٥٦، واالختيار١/٦٠١، واملغين١/٧١املهذب)٤٤

 ٧/١٤٧اية احملتاج)٤٥
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 ٣/٢٥٢شرح منتهى اإلرادات)٤٦

امش فتح القدير٤/٢٠٨فتح القدير)٤٧   .٤/٢٠٧، وحاشية سعدي جليب 

 ٢/٦٦٥ابن عابدين)٤٨

   ٦/٣٩العدوي على اخلرشي ، وحاشية٣/٢٨١، ومنح اجلليل٢/١٠٢جواهر اإلكليل)٤٩

٥/٤٤٥اإلسالميالفقهجممعجملة:انظر)٥٠
  

********************  
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