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:  
إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب       

إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
يهد اهللا فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشداً، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدا عبده 

  : ه، وبعدورسول
أرسل رسوله بالهدى ودين  فإن اهللا جل وعال      

الحق ليظهره على الدين كله، ويرفع هذا الدين على 
هو الَِّذي َأرسَل رسولَه : جميع األديان، فقال تعالى

 كَِره لَويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرقِّ ِليِديِن الْحى ودِبالْه
شِْركُونالْم]لتوبةا: ٣٣[ .  

: وقد أمر اهللا بالعدل واإلحسان بقوله جل وعال      
ْالِل ودِبالْع رْأمي اللَّه ى إِإنبِإيتَاِء ِذي الْقُراِن وسح

        لَعلَّكُم كَِر والْبغِْي يِعظُكُم ـاِء والْمنْـوينْهى عِن الْفَحشَ

كلية الدراسات الفقهية والقانونية، ، أستاذ مساعد، قسم أصول الدين *
   .آل البيتجامعة 

ونتَذَكَّر]والعدل هو اسم من أسماء اهللا ]النحل: ٩٠ ،
الحسنى، ومن عدل اهللا تبارك وتعالى أن جعل التفاضل 
بين البشر يقوم على أساس التقوى، وليس على أساس 

 ِإنَّا يا َأيها النَّاس :الجنس أو اللون أو العرق فقال 
خَلَقْنَاكُم ِمن ذَكٍَر وُأنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَباِئَل ِلتَعارفُوا 

خَِبير ِليمع اللَّه ِإن اللَِّه َأتْقَاكُم ِعنْد كُممَأكْر ِإن]١٣ :
يا َأيها النَّاس َأالَ «:  في خطبة الوداع، وقال ]الحجرات

و كُمبر لَى ِإنع ِبىرَل ِلعَأالَ الَ فَض اِحدو اكُمَأب ِإنو اِحد
 دولَى َأسع رمالَ َألحو ِبىرلَى عع ِمىجالَ ِلعو ِمىجَأع

  .)١(»...والَ َأسود علَى َأحمر ِإالَّ ِبالتَّقْوى
 هو أتقانا وأشدنا خشية هللا، فقد روى والنبي       
 رسوَل  َأن بسنده من طريق عمر بِن َأِبى سلَمةَمسلم
، )٢(» َألتْقَاكُم ِللَِّه وَأخْشَاكُم لَه ِإنِّيَأما واللَِّه«:قَاَل اللَّه 

 أول من يمتثل ألوامر اهللا جل وعال، فنادى فكان 
بتكريم المرأة وإنصافها؛ ألنه وجدها مهضومة 

اوى بينها وبين أخيها الحقوق، ومهدورة الكرامة، وس

 

*  

  م٢٥/٦/٢٠٠٨: تاريخ قبول البحث    م١٢/٢/٢٠٠٨ :تاريخ وصول البحث
 

،  ييهدف هذا البحث إلى إثبات حق المرأة في الحوار وأثره في بناء شخصيتها من خالل حوارها مع النب      
الدينية واالجتماعية : لمجاالت بالحوار وتشجيع المرأة على ممارسته في شتى اوقد بين الباحث اهتمام النبي 

  .والتعليمية واالقتصادية والسياسية والعاطفية وغيرها
، وانعكس هذا تهالحوار أثَّر إيجاباً في بناء شخصيالمسلمة ل إلى أن ممارسة المرأة -كذلك- وأشار الباحث      

ي بناء المجتمع المسلم ورفع سويتهه المرأة للمساهمة فعلى تربيتها ألوالدها، ومعاملتها مع زوجها، كما أنه وج.   

Abstract  
      This research aims to establish the right of women in the dialogue and its impact on building her 
character through dialogue with the prophet, the researcher shows that the Prophet encourage women to 
practice dialogue in various areas: religious, social, educational, economic, political, emotional, and 
others.  
      The researcher noted - as well - that when the women practice dialogue, gives her positive impact in 
building her personality as Muslim woman, and this was reflected on bringing up her children, and 
treating her husband, also direct women to contribute in building the Muslim community. 
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الرجل، فلم يفرق بينهما في الحقوق والواجبات إال في 
حدود ضيقة؛ اقتضتها طبيعة كل واحد منهما، وقد كرم 
اإلسالم المرأة تكريما لم يسبق لها أن حصلت على 

في هذه -مثله قبل اإلسالم؛ إال أننا نجد بعض الناس
سالم  يتباكون على وضع المرأة ويتهمون اإل-األيام

بظلمها، وعزلها عن شؤون الحياة، ومنعها من العمل، 
إلى غير ذلك من األمور، ويدعون أنهم من أنصار 
المرأة، وأنهم يكافحون من أجل حصول المرأة على 

 .حقوقها، ولألسف بعض هؤالء من أبناء جلدتنا

وفي واقع األمر ليس هذا هو هدفهم، وإنما       
ج الغربي الذي ينتمون هدفهم الحقيقي ترسيخ النموذ

إليه، وتربوا عليه، ولكنهم يعلمون علم اليقين أن هذا ال 
يمكن أن يتم دفعة واحدة مع المرأة المسلمة؛ التي كانت 

 مضرب المثل في الحشمة - إن شاء اهللا-وستبقى
والعفة والستر والحياء، فلم يجدوا طريقاً إلى ذلك إال 

رج في إغواء طريق الشيطان التدريجي، فالشيطان يتد
اإلنسان، وال يطلب منه الكفر إال في المرحلة األخيرة، 
ولذلك لم يقل اهللا تبارك وتعالى وال تتبعوا الشيطان، 

يا َأيها الَِّذين : وإنما قال جل ذكره وتقدست أسماؤه
آمنُوا ال تَتَِّبعوا خُطُواِت الشَّيطَاِن ومن يتَِّبع خُطُواِت 

  .]النور: ٢١[ فَِإنَّه يْأمر ِبالْفَحشَاِء والْمنْكَِرالشَّيطَاِن
فتداعى أعداء اإلسالم من كل حدب وصوب،       

من أجل تنفيذ مخططاتهم وتنادوا لعقد المؤتمرات 
والندوات التي تدعو إلى تحرير المرأة، ومنحها مزيداً 
من الحقوق، ويحتكمون إلى القوانين الغربية، وإلى 

هواء من البشر، وأغمضوا أعينهم عن قول اهللا أهل األ
وهدي رسوله، وهم يريدون منها الميل عن الحق 

واللّه يِريد َأن يتُوب علَيكُم :واتباع الهوى، قال تعالى
 ويِريد الَِّذين يتَِّبعون الشَّهواِت َأن تَِميلُواْ ميالً عِظيماً

  .]النساء: ٢٧[
الحوار ": رة هذا البحث الذي وسمته بـوجاءت فك      

؛ من أجل "النبوي مع المرأة وأثره في بناء شخصيتها
أن أبين لهؤالء وأمثالهم أن اإلسالم قد سبق الجميع إلى 

تكريم المرأة، وذلك من خالل الهدي النبوي في الحوار 
، )٤(، والمتشدقين)٣(مع النساء، فتنكشف سوأة المتفيهقين

  .ويظهر زيف قلوبهم
:   

قسمت البحث إلى مقدمة وثمانية مطالب وخاتمة       
  : على النحو اآلتي

 وتكلمت فيها عن أهمية الموضوع وخطة :المقدمة
  .البحث

  . تعريف الحوار في اللغة واالصطالح: المطلب األول
  . أهمية الحوار وآدابه: المطلب الثاني
  .واقع المرأة قبل اإلسالم: المطلب الثالث

   بحوار المرأةاهتمام النبي : لمطلب الرابعا
مجاالت الحوار مع المرأة في السنة : المطلب الخامس

  .النبوية
 للمرأة على صور تشجيع النبي: المطلب السادس

  .الحوار
  .أهداف الحوار النبوي مع المرأة: المطلب السابع
اآلثار التربوية واالجتماعية المترتبة : المطلب الثامن

  .المرأة حق الحوارعلى منح 
 وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها: الخاتمة
  .الدراسة

: 

:  

  :الحوار في اللغة: أوالً
      روالرجوع عن الشيء وِإلى الشيء: الح ، حار

رجع : ِإلى الشيء وعنه حوراً ومحاراً ومحارةً وحُؤوراً
من دعا رجالً ِبالْكُفِْر ولَيس : "وفي الحديث، نه وِإليهع

حار بعدما : يقال، الرجوع: والحور، )٥("كَذَِلك حار علَيِه
كار ،روَألنه رجوع من ؛النقصان بعد الزيادة: والح 

ِإنَّه ظَن َأن لَن : التنزيلوفي ، حال ِإلى حال
ورحي]ِر "الحديث  وفي ،]االنشقاق: ١٤ونعوذ باهللا من الح

، )٧(، وهو الرجوع إلى الكفر بعد اإليمان)٦("بعد الكَوِر
راجعه وجاوبه وجادله، : التجاوب، وحاوره: والتحاور
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؛ ]الكهف: ٣٤[فَقَاَل ِلصاِحِبِه وهو يحاِوره: وفي التنزيل
حديث يجري بين شخصين أو : أي يراجعه، والحوار

 :١[يسمع تَحاوركُماواللَّه : وقال تعالى،)٨(أكثر
  .)٩(تراجعكما الكالم: أي ]المجادلة

  :الحوار في االصطالح: ثانياً
  .)١٠("الكالم في المراددة: "عرفه المناوي بأنه      
الكالم وتبادل الرأي من أجل : "عرفه الخياط بأنه      

  ".)١١(الوصول إلى معرفة الحقيقة
، نأسلوب يجري بين طرفي: " بأنهالهيتي وعرفه      

يراه ويقتنع به، ما يسوق كل منهما من الحديث 
ويراجع الطرف اآلخر في منطقه وفكره قاصداً بيان 

 .)١٢("من وجهة نظره الحقائق وتقريرها
حديث شفهي يجري تبادله : "وعرفه الشيخلي بأنه      

  .)١٣("بين أكثر من فرد
محادثة : للبودي فعرفته بأنه منى اةوأما الدكتور      

بين طرفين أو أكثر تتضمن تبادالً لآلراء واألفكار 
والمشاعر، وتستهدف تحقيق قدر أكبر من الفهم 
والتفاهم بين األطراف المشاركة لتحقيق أهدافا معينة 

  . )١٤("يسعى المشاركون في الحوار إلى إنجازها
م بين أسلوب من أساليب الكال: "وعرفه عبيدات بأنه      

طرفين ليتبين لكل منهما رأي صاحبه، سعياً إلى معرفة 
  . )١٥("الحقيقة من خالل ما يقدم من األدلة والبراهين

نجد أن بعضها وإذا استعرضنا هذه التعريفات       
واسع الداللة، وبعضها اآلخر يشتمل على أوصاف 
الحوار، وأهدافه وضوابطه، كما أن منها ما هو خاص 

وجميعها تدور في فلك التعريف  األديان، بالحوار بين
 يدخل السؤال واالستفتاء في الحوار؛ وهذا األول؛ الذي

يعد من الحوار البسيط؛ ولذلك أجده أقرب التعريفات 
؛ ألن معظم حوارات  الدراسةالتي تناسب موضوع

  . مع المرأة من الحوار البسيطالنبي 

: 

: 

   للحوار أهمية كبيرة في جميع مجاالت الحياة سواء      

أكانت دينية أم اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم 
غيرها، وذلك من أجل التوصل إلى قناعة راسخة 
ونتائج سليمة وصحيحة في الموضوع المتحاور فيه، 

  .إلثبات حجة أو دفع شبهه
، ونشر والحوار ضروري لسيادة روح المحبة"      

، وتحقيق المنهج ...الوعي في األمور المتحاور فيها
المتوازن عند الناس في الفكر واألخالق والمواقف، 
وتحقيق التفاهم العلمي والتقارب بين الشعوب أفراداً 

من وجماعات، علماء ومفكرين، قادة وساسة، ويحل 
االعتدال والعدل، ويجنب الخصومات المؤدية إلى ثم 

تال وتدمير منجزات الحضارة، والقيم الظلم واالقت
  .)١٦("الدينية والروحية عند الناس

كما أن الحوار يكتسب أهميته من كونه وسيلة       
للتآلف والتعاون، وبديالً عن سوء الفهم، والتقوقع 
والتعسف، والصراع؛ مما يجعله ضرورة اجتماعية، 
 وحاجة إنسانية تزداد حاجة األفراد إلى امتالك مهاراته

لمواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة الحياة، ويحقق 
لإلنسان التوازن المطلوب بين حاجته لالستقاللية 

  . )١٧(وحاجته للمشاركة والتفاعل بين اآلخرين
المعايير السلوكية التي : " فهيأما آداب الحوار      

يلتزمها المشاركون في الحوار من أجل اإلبقاء على 
، وآداب )١٨("ترام والتعاون بينهمعالقات التفاهم واالح

الحوار كثيرة ومتنوعة لكنني سأحاول اختصارها، وأذكر 
أهم النقاط التي يجب مراعاتها والتقيد بها عند ممارسة 
الحوار حتى يصل المتحاورون إلى أهداف الحوار 

  : السليمة، وتحقيق الغاية المرجوة منه، ومن هذه اآلداب

بحيث ينطلق : صات لهاحترام الطرف اآلخر واإلن. ١
الحوار من قاعدة رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي 
غيري خطأ يحتمل الصواب، وينبغي عدم إحراج 
الطرف اآلخر أو جرحه بالقول أو بالفعل، بل الدعاء 

ما : "له بالتوفيق، فقد روي عن الشافعي أنه قال
  ويسددوفقَأن ي  أن يخطئ، بلأحببتُو ناظرت أحداً

كما )١٩("ون عليه رعاية من اهللا وحفظويك، عانوي ،
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ينبغي على كل طرف أن يتيح الفرصة للطرف اآلخر 
بعرض وجهة نظره بحرية، وعدم مقاطعته حتى يتم 

:  قالكالمه، فقد روي عن علي بن أبي طالب 
إياكم ومالحاة الرجال فإنهم ال يخلون من عاقل يمكر "

ا أن واعلمو، بكم، أو جاهل يعجل لكم بما ليس فيكم
فإذا اجتمعا فال بد من ، الكالم ذكر، والجواب أنثى

من زرع : "البديعة البليغة، ومن ألفاظ العلماء )٢٠("إنتاج
  .)٢١("اإلحن حصد المحن

فإن التشنج والعصبية ورفع : الهدوء ودفء األلفاظ. ٢
الصوت أدوات العاجز الذي ال يملك الحجة؛ ألن 

وليس قهر الهدف من الحوار؛ الوصول إلى الحقيقة 
المناظرة تثير الكامن في النفس من حب الخصم، فإن 

فإذا رأى أحدهم في كالمه ضعفا يوجب قهر ، الرياسة
فإن رأى خصمه ، خصمه له خرج إلى المكابرة

استطال عليه بلفظ أخذته حمية الكبر فقابل ذلك بالسب 
  .)٢٢("فصارت المجادلة مخاذلة

فإن تليين : بةتليين القول واختيار األلفاظ المناس. ٣
القول يرقق القلوب، ويكسر جفوتها، وقد أمر اهللا نبيه 

أن يلينا القول -عليهما السالم-موسى وأخيه هارون
اذْهبا ِإلَى ِفرعون : لفرعون، ويرفقا به، فقال تعالى

  فَقُوال لَه قَوالً لَيناً لَعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَى*ِإنَّه طَغَى
فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، ، ]طه: ٤٤-٤٣[

والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما اهللا 
، ولذلك يجب على المتحاورين استخدام )٢٣(تعالى باللين

األلفاظ الحسنة التي تعبر عن االحترام المتبادل بين 
الطرفين، وإذا أساء طرف من األطراف فعلى الطرف 

ة بمثلها؛ ألن اهللا جل وعال الثاني أن ال يقابل اإلساء
وال تَستَِوي الْحسنَةُ وال السيَئةُ ادفَع ِبالَِّتي ِهي : يقول

ِميمح ِليو ةٌ كََأنَّهاودع نَهيبو نَكيفَِإذَا الَِّذي ب نسَأح 
  .]فصلت: ٣٤[

طول : والصمت: حسن الصمت واإلصغاء .٤
أو هو عدم الكالم إذا حصل إذا أعقب الكالم،  -السكوت
 ،ابتداء٢٥(االستماع بقصد وهو، )٢٤(اإلمالة: واإلصغاء( ،

: ويشترك الصمت مع اإلصغاء في أربعة أمور هي
السكوت، واالنتباه، وعدم مقاطعة اآلخر في الحوار، 

أي التفكير أو التأمل والربط : واستغراق الحالة
 وهو والمقارنة، والصمت في الحوار؛ إجراء إيجابي،

خطوة نحو الكالم الصائب، ويؤدي إلى زيادة العلم 
والحلم، فإن اإلنصات للعلماء فيه زيادة علم، واإلنصات 
للجهال فيه زيادة حلم، كما أن الصمت فيه السالمة من 
الوقوع في الخطأ، كما أن اإلصغاء هو رأس األدب 
والفهم، وهو أولى من الكالم، وحسن اإلصغاء مثل 

الصمت واإلصغاء يعكسان االهتمام حسن الكالم، و
باآلخر، مما يؤدي إلى االنتباه والتركيز عند كال 
الطرفين، واالبتعاد عن المقاطعة في الكالم، واحترام 
آراء الطرف اآلخر، فال ينازع أحدهما اآلخر بالكالم، 

  .)٢٦(وإذا سئل أحدهما فال يجيب اآلخر عنه

ة الطيبة، فهم ينطقون بالكلم: احترام رأي العقالء.٥
وبالحجة المقنعة، ويسلكون السلوك الحميد في جميع 
أعمالهم، ويعفون عن كل ما يتنافى مع مكارم 
األخالق، مما يشهد باستنارة بصيرتهم ونقاء نفوسهم، 

ألن  فينبغي احترام رأي العقالء وإن كان مخالفاً؛
مخالفة العقالء لغيرهم ال تصدر عن سوء نية، أو عن 

ن منفعة شخصية، وإنما تكون خبث طوية، أو ع
مخالفتهم لمنفعة األفراد والجماعات من أجل الوصول 

  .)٢٧(إلى الحقيقة

والخصومة مذمومة؛ ألن : االبتعاد عن الخصومة. ٦
فيها انتصار للنفس، وقد عدها الغزالي من آفات 

اآلفة " اللسان، وجعلها أسوأ من المراء والجدل، فقال
 وهي وراء ؛مذمومةوهي أيضا  الخصومة: الخامسة

 والخصومة لجاج في الكالم ...الجدال والمراء
وذلك تارة يكون ، ليستوفي به مال أو حق مقصود

   .)٢٨("ابتداء وتارة يكون اعتراضاً
ِإن َأبغَض « : ذم الخصومة فقال والنبي      

الْخَِصم اِل ِإلَى اللَِّه اَأللَدجوأما : "، وقال النووي)٢٩(»الر
هو : والمذموم، فهو الحاذق بالخصومة: مالخص
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، )٣٠("ثبات باطلإالخصومة بالباطل في رفع حق او 
فالخصومة انتصار للنفس ال للحق، وهي دفاع عن 
الرأي الباطل أو الذي قامت الحجة من الطرف اآلخر 

  .)٣١("على بطالنه

 :  
حتى يحقق الحوار أهدافه ال بد من وجود       

أرسى اإلسالم مبدأ " عملية الحوار، وقد ضوابط تحكم
الحوار ووضع األسس والضوابط التي تضمن حسن 
تأثيره وفاعليته في اقتحام العقول وزعزعة الجهاالت 

  : ومن أهم ضوابط الحوار. )٣٢("التي طالما استقرت بها
إن موضوع الحوار هو : تحديد موضوع الحوار. ١

وضوع يقلل جوهر الحوار؛ ألن البحث في أكثر من م
التركيز ويشتت األفكار ويضيع الهدف األصلي من 

 ال يصل الحوار إلى نتيجة، فإذا ومن ثمالحوار، 
تعددت مواضيع الحوار، ال ننتقل من موضوع إلى 
آخر إال بعد الوصول إلى نتيجة مقبولة من الطرفين 
في الموضوع األول، وهذا التحديد يكسب الموضوع 

  .)٣٣( الحوارأهمية كبيرة لدى أطراف

فإن الفهم الصحيح لألمور يؤدي : تحديد المفاهيم. ٢
إلى الحكم الصحيح عليها، وتحرير محل النزاع يؤدي 
إلى حسن االقتناع، فإذا تحددت معاني األلفاظ، 
ووضحت معالم القضايا، سهل الوصول إلى االتفاق 
بين المتحاورين وإن اختلفا في اآلراء، فإن الحجة 

رأي السديد الذي تطمئن إلى صحته القوية تظهر ال
  .)٣٤(العقول السليمة

إن تحديد الهدف ركن : تحديد الهدف من الحوار. ٣
من أركان الحوار، وإذا كان الحوار جاداً وصادقاً فال 
بد من تحديد هدف له، والحرص على تحقيقه من قبل 

  .)٣٥(المتحاورين

فمن أهم أسباب نجاح : تحديد آليات الحوار .٤
معرفة آلياته وتحديدها، فباإلضافة إلى أهميتها الحوار، 

من الناحية التنظيمية، فإنها تشكل األدوات المؤدية إلى 

بلوغ الهدف من الحوار، ولذلك يجب التأكد من 
المعلومات المعروضة للحوار، ومناقشة القضايا دون 
أن يكون في ذهن أحد الطرفين حكم مسبق، وأن يكون 

يل معلوماته أو قناعاته كل طرف على استعداد لتعد
الفكرية، واستعداده كذلك لتبني أي قرار جديد تثبت 

   .)٣٦(الوقائع أو المنطق صحته وسالمته

فإن : وجود مرجعية ثابتة ومنضبطة للحوار. ٥
العقول متنوعة، واألفهام متباينة، وال بد من وجود 
مرجعية يرجع إليها في حال االختالف، والمسلمون 

لقرآن والسنة هما مرجعية هذه األمة يجمعون على أن ا
فَِإن :عند االختالف، وقد أمرنا اهللا بذلك بقوله تعالى

 كُنْتُم وِل ِإنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَرِفي شَي تُمعتَنَاز
 تُْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خَير وَأحسن تَْأِويالً

  . ]النساء: ٥٩[
:  

.  

قبل الحديث عن حقوق المرأة في اإلسالم، ال       
بد من معرفة واقع المرأة قبل اإلسالم؛ حتى يظهر لنا 
الفرق بين ما كانت عليه قبل اإلسالم، وما آلت إليه 

  .في ظل اإلسالم؛ إذ بضدها تتميز األشياء
انت محرومة من أبسط فالمرأة قبل اإلسالم ك      

حقوقها، ولم يكن هذا في جزيرة العرب فحسب، بل 
هانة كانت المرأة م: في جميع األماكن؛ ففي الصين

وإذا كبرت اختبأت في "كانوا ال يسرون بمولدها "
حجرتها تخشى أن تنظر في وجه إنسان، وال يبكيها 

  .)٣٧("أحد إذا اختفت من منزلها
  

ا يحبسونها في البيت لتقوم أما اليونانيون فكانو      
على رعايته، وكانت تُباع وتُشترى كأي سلعة أخرى، 
والرجل هو المتصرف الوحيد في حياتها وأموالها، 
 يزوجها على هواه، ويحرم عليها طلب الطالق لكن

  .)٣٨(الرجل له الحق في تركها والتخلي عنها متى شاء
  

   سـا، وليأما الرومانيون فكانوا أشد هضماً لحقوقه      
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 لها أهلية أو شخصية قانونية، فقد كان القانون يعد
األنوثة سبباً أساسياً من أسباب انعدام األهلية، وال 
يجوز لها أن تظهر في المحكمة ولو شاهدة، ومن حق 

  .)٣٩(زوجها محاكمتها والحكم عليها باإلعدام
وعند الهنود تبقى المرأة قاصرة طوال حياتها،       

لوصي عليها تنتقل إلى وصاية رجل آخر من فإذا مات ا
القبيلة، وليس لها الحق في الحياة بعد وفاة زوجها، بل 
عليها أن تُحرق معه على موقد واحد بعد وفاته في يوم 
 واحد، وقد جاء في بعض شرائع الهندوس أن المرأة شر
من الصبر المقدر، والريح، والموت، والجحيم، والسم 

  .)٤٠(هي شر من ذلك كلهواألفاعي، والنار، ف
وحتى في شريعة حمورابي التي تعد من أعدل       

الشرائع التي عرفها التاريخ بعد شريعة اهللا فإن المرأة 
في هذه الشريعة أشبه ما تكون بالماشية، فمن قتل بنتاً 
لرجل، كان عليه أن يسلم ابنته له ليقتلها، أو يمتلكها 

  جنسكون منعن البنت المقتولة، فالقصاص ي عوضا
  .)٤١(الضحية ال من القاتل

أما أهل الكتاب فلم يراعوا حق اهللا فيها، ولم       
يطبقوا شرع اهللا في حقها، فبعض اليهود ينظرون إلى 
المرأة على أنها أمر من الموت، وألبيها الحق في بيعها 
قاصرة، وال ترث منه شيئاً ما دام له ذرية من البنين، 

 صفقة شراء تُعد المرأة به مملوكة، والزواج في اليهودية
ليس لها أهلية، كالقاصر والصبي : والمرأة المتزوجة

والمجنون، ولزوجها مطلق الحق في التصرف بمالها 
  . )٤٢(بما في ذلك مؤخر صداقها وهدايا عرسها

: أما النصارى دعاة المحبة والرحمة فكانوا يقولون      
وذهبوا إلى "  مجسمةالنساء باب الجحيم، وأنهن الخطيئة"

أبعد من ذلك فزعموا أن أجسام النساء من عمل الشيطان، 
  .)٤٣(وأنه يجب لعنهن ألنهن سبب الغواية

ولم تكن المرأة في الجاهلية أفضل حاالً مما كانت       
عليه في األمم السابقة، وقد أشار القرآن الكريم إلى 

 فقال جّل طبيعة العالقة بين الرجل والمرأة في الجاهلية،
وِإذَا بشِّر َأحدهم ِبالُْأنْثَى ظَلَّ وجهه مسوداً : وعال

كَِظيم وهِبِه  * و شِّرا بوِء مس ِم ِمنالْقَو ى ِمنارتَوي
َأيمِسكُه علَى هوٍن َأم يدسه ِفي التُّراِب َأال ساء ما 

ونكُمحي]ت البنت تدفن حية من ، فكان]النحل: ٥٩-٥٨
وِإذَا :  إلى ذلك بقولهغير ذنب كما أشار اهللا 

قال ، ]التكوير: ٩-٨[ِبَأي ذَنٍْب قُِتلَتْ*  الْموُؤودةُ سِئلَتْ
، كان مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء": قتادة

وطمع ، زعموا خوف القهر عليهم، وأشدهم في هذا تميم
   .)٤٤("غير األكفاء فيهن

ولم يكن للمرأة العربية في الجاهلية الحـق فـي                
الرجل "الميراث، بل إنها كانت جزء من الميراث فكان         

من العرب إذا مات عن زوجته، قام أكبر أبنائه، فـإذا           
كانت له بها حاجة طرح عليها ثوبه فصارت حقاً لـه           

  .)٤٥("بدون إذنها
:  

:  
إن اهللا جل في عاله قد أقر حقّ المرأة في       

قَد سِمع اللَّه قَوَل الَِّتي تُجاِدلُك : الحوار فقال تعالى
 ا ِإنكُمراوتَح عمسي اللَّهتَشْتَِكي ِإلَى اللَِّه وا وِجهوِفي ز

ِصيرب ِميعس اللَّه]فقوله تعالى]المجادلة: ١ ، : اللَّهو
مسايكُمراوتَح ع ؛ وسماع اهللا لهذا الحوار وعدم

وصيغة "االعتراض عليه، فيه دليل على مشروعيته، 
المضارع للداللة على استمرار السمع حسب استمرار 

  .)٤٦("التحاور وتجدده
وقبل ذلك ذكر اهللا لنا الحوار الذي دار بين       

 ، فقالبأمر من اهللا  -عليهما السالم-جبريل ومريم 
واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انْتَبذَتْ ِمن َأهِلها  :تعالى

فَاتَّخَذَتْ ِمن دوِنِهم ِحجاباً فََأرسلْنَا ِإلَيها   *مكَاناً شَرِقياً
 قَالَتْ ِإنِّي َأعوذُ * روحنَا فَتَمثََّل لَها بشَراً سِوياً

 قَاَل ِإنَّما َأنَا رسوُل ربِك  *تَ تَِقياًِبالرحمِن ِمنْك ِإن كُنْ
قَالَتْ َأنَّى يكُون ِلي غُالم ولَم  * ِلَأهب لَِك غُالماً زِكياً

 قَاَل كَذَِلِك قَاَل ربِك هو  *يمسسِني بشَر ولَم َأك بِغياً
محرةً ِللنَّاِس وآي لَهعِلنَجو نيه لَيراً عَأم كَانةً ِمنَّا و

 .]مريم: ٢٠-١٦[مقِْضياً
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 يلحظ اهتمامه والمتأمل في سيرة النبي       
بالحوار، ودوره في تربية أصحابه على الحوار 
وتشجيعهم عليه، ولم يقتصر ذلك على الرجال، بل 

خَولَةَ شمل الرجال والنساء على حد سواء؛ ولعل قصة 
لنا صورة الحوار النبوي مع المرأة، توضح ِبنِْت ثَعلَبةَ 

فقد روى اإلمام أحمد القصة في مسنده من طريق 
 َأوِس بِن صاِمٍت ي وِفيواللَِّه ِف: خَولَةَ ِبنِْت ثَعلَبةَ قَالَتْ

 َل اللَّهَأنْز لَِةادجِة الْمورس ردكُنْتُ -:قَالَتْ-  ص 
 - قَالَتْ- قَد ساء خُلُقُه وضِجرِعنْده وكَان شَيخاً كَِبيراً 

َأنِْت : فَدخََل علَى يوماً فَراجعتُه ِبشَىٍء فَغَِضب فَقَال
ِر ُأمكَظَه لَىِف:  قَالَتْ-)٤٧(يع لَسفَج جخَر ي نَاِديثُم 

-ي علَى نَفِْسيقَوِمِه ساعةً ثُم دخََل علَى فَِإذَا هو يِريدِن
الَ تَخْلُص ، كَالَّ والَِّذى نَفْس خُويلَةَ ِبيِدِه: فَقُلْتُ -: قَالَتْ
 وقَد قُلْتَ ما قُلْتَ حتَّى يحكُم اللَّه ورسولُه ِفينَا يِإلَ

 فَواثَبِنى وامتَنَعتُ ِمنْه فَغَلَبتُه ِبما تَغِْلب -قَالَتْ-ِبحكِْمِه 
 ثُم - قَالَتْ - يالشَّيخَ الضِعيفَ فََألْقَيتُه عنِِّبِه الْمرَأةُ 

 فَاستَعرتُ ِمنْها ِثيابها ثُم يخَرجتُ ِإلَى بعِض جاراِت
فَجلَستُ بين يديِه   خَرجتُ حتَّى ِجْئتُ رسوَل اللَِّه

ما َألْقَى  يِه فَذَكَرتُ لَه ما لَِقيتُ ِمنْه فَجعلْتُ َأشْكُو ِإلَ
: يقُوُل  فَجعَل رسوُل اللَِّه -  قَالَتْ-ِمن سوِء خُلُِقِه 

. »فَاتَِّقى اللَّه ِفيِه، ابن عمِك شَيخٌ كَِبير، يا خُويلَةُ«
 الْقُرآن فَتَغَشَّى يفَواللَِّه ما بِرحتُ حتَّى نَزَل ِف: قَالَتْ

ا كَان يتَغَشَّاه ثُم سرى عنْه فَقَاَل م رسوَل اللَِّه 
ثُم قَرَأ . » صاِحِبِكييا خَولَةُ قَد َأنْزَل اللَّه ِفيِك وِف«:يِل

لَىع : اِجهوِفى ز اِدلُكَل الَِّتى تُجقَو اللَّه ِمعس قَد
كُمراوتَح عمسي اللَّهتَشْتَِكى ِإلَى اللَِّه وو ِميعس اللَّه ا ِإن

ِصيرب ِلِهِإلَى قَو َأِليم ذَابع ِللْكَاِفِرينوي فَقَاَل ِل 
: فَقُلْتُ: قَالَتْ. »مِريِه فَلْيعِتقْ رقَبةً«:  رسوُل اللَِّه

فَلْيصم «قَاَل . ما ِعنْده ما يعِتقُ، واللَِّه يا رسوَل اللَِّه
، واللَِّه يا رسوَل اللَِّه: فَقُلْتُ: قَالَتْ. »تَاِبعيِنشَهريِن متَ

فَلْيطِْعم ِستِّين «فَقَاَل . ِإنَّه شَيخٌ كَِبير ما ِبِه ِمن ِصياٍم
يا رسوَل ، واللَِّه: فَقُلْتُ: قَالَتْ. »ِمسِكيناً وسقاً ِمن تَمٍر
هِعنْد ا ذَاكوُل اللَِّهقَالَتْ فَقَ. اللَِّه مساَل ر  :» فَِإنَّا

فَقُلْتُ وَأنَا يا رسوَل اللَِّه : قَالَتْ »سنُِعينُه ِبعرٍق ِمن تَمٍر
ٍق آخَررِبع ُأِعينُهِبى «قَاَل ، سنِْت فَاذْهسَأحِت وبَأص قَد

 قَالَتْ. »فَتَصدِقى عنْه ثُم استَوِصى ِبابِن عمِك خَيراً
  .)٤٨(فَفَعلْتُ
 بالمرأة وهذه القصة تدل على اهتمامه       

وإفساح المجال لها لعرض شكواها بين يديه، ثم معرفة 
  .حكم اهللا فيما جرى بينها وبين زوجها

:  
  

: 

لقد كفل اإلسالم للمرأة حق الحوار في شتى       
 ألن الحوار اإليجابي وسيلة حضارية ؛حياتهامجاالت 

للمعرفة، وهو السبيل األمثل لمعرفة الحق من الباطل، 
والغث من السمين، والسنة النبوية المشرفة زادها اهللا 

 مع شرفا حافلة باألمثلة التي توضح حوار النبي 
  .المرأة في جميع المجاالت

  : المجال التعليمي الفقهي: أوالً
 حريصة على التفقه المرأة في عهد النبي كانت       

 في أمور دينها في أمور دينها، فكانت تسأل النبي 
وتحاوره في أدق التفاصيل في حياتها، فقد روى البخاري 

جاءتْ ُأم سلَيٍم ِإلَى : ُأم سلَمةَ قَالَتْبسنده من طريق 
ن اللَّه الَ يستَحِيى  ِإ!يا رسوَل اللَِّه: فَقَالَتْ  رسوِل اللَّه

 قَاَل ؟ِمن الْحقِّ، فَهْل علَى الْمرَأِة ِمن غُسٍل ِإذَا احتَلَمتْ
 النَِّبى:»اءَأِت الْمةَ، »ِإذَا رلَمس ِنى -فَغَطَّتْ ُأمتَع 
عم نَ«:  قَاَل؟ وتَحتَِلم الْمرَأةُ!يا رسوَل اللَِّه:  وقَالَتْ-وجهها

  . )٤٩(»تَِربتْ يِمينُِك فَِبم يشِْبهها ولَدها
عاِئشَةَ َأن َأسماء وروى مسلم بسنده من طريق       

 :عن غُسِل الْمِحيِض فَقَاَل سَألَِت النَِّبى بنت شَكَل 
، رتَْأخُذُ ِإحداكُن ماءها وِسدرتَها فَتَطَهر فَتُحِسن الطُّهو«

ثُم تَصب علَى رْأِسها فَتَدلُكُه دلْكًا شَِديدا حتَّى تَبلُغَ 
ثُم تَْأخُذُ ِفرصةً ، ثُم تَصب علَيها الْماء، شُُئون رْأِسها

 ؟وكَيفَ تَطَهر ِبها: فَقَالَتْ َأسماء، »ممسكَةً فَتَطَهر ِبها
فَقَالَتْ عاِئشَةُ كََأنَّها ، »للَِّه تَطَهِرين ِبهاسبحان ا«:فَقَاَل
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وسَألَتْه عن غُسِل الْجنَابِة ، تُخِْفى ذَِلك تَتَبِعين َأثَر الدِم
 َأو تُبِلغُ -تَْأخُذُ ماء فَتَطَهر فَتُحِسن الطُّهور«: فَقَاَل

ورا -الطُّهْأِسهلَى رع بتَص ثُم لُغَ شُُئونتَّى تَبح لُكُهفَتَد
اءا الْمهلَيع تُِفيض ا ثُمْأِسهاِئشَةُ، »رفَقَالَتْ ع : مِنع

 نتَفَقَّهي َأن اءيالْح نهنَعمي كُني اِر لَماَألنْص اءِنس اءالنِّس
  .)٥٠( الديِنيِف

 دار بين وفي هذين المثالين نرى أن الحوار الذي      
 والمرأة، كان عن طريق طرح سؤال، ولم النبي 

يكن الجواب خاصاً للسائلة، بل عاماً لجميع النساء، 
تشريعاً مهماً للمرأة، ومستنداً : فكانت نتيجة الحوار

  . شرعياً للفقهاء ليؤسسوا عليه حكماً شرعياً
 وأفعاله وتقريراته ومع أن جميع أقوال النبي       

لنا، إال أن النساء أردن أن يكون لهن فيها تعليم 
مجالس علمية متخصصة، يتعلمن فيها من رسول اهللا 
أمور دينهن في القضايا التي يصعب على المرأة أن 

 فيها أمام الرجال، فقد روى الشيخان تستفتي النبي 
جاءِت : قَاَلالخدري َأِبى سِعيٍد بسنديهما من طريق 
ذَهب : يا رسوَل اللَِّه: فَقَالَتْ لَِّه امرَأةٌ ِإلَى رسوِل ال

الرجاُل ِبحِديِثك، فَاجعْل لَنَا ِمن نَفِْسك يوماً نَْأِتيك ِفيِه 
اللَّه كلَّما عنَا ِمملِّمكَذَا «: فَقَاَل، تُعِم كَذَا ووِفى ي نتَِمعاج
 تَاهن رسوُل اللَِّه فَاجتَمعن فََأ، »ِفى مكَاِن كَذَا وكَذَا

ما ِمنْكُن امرَأةٌ تُقَدم بين «:فَعلَّمهن ِمما علَّمه اللَّه ثُم قَاَل
، »يديها ِمن ولَِدها ثَالَثَةً، ِإالَّ كَان لَها ِحجاباً ِمن النَّاِر

نَأةٌ ِمنْهروَل اللَِّه: فَقَالَِت امسا رِن قَاَل اثْ!يا : نَيتْهادفََأع
  .)٥١(»واثْنَيِن واثْنَيِن واثْنَيِن«:مرتَيِن ثُم قَاَل

  .المجال االجتماعي: ثانياً
وفي المجال االجتماعي كانت المرأة تحاور النبي       
 في أمور بيتها وزوجها وأوالدها؛ ألن البيت هو 

ه، ومن مملكتها، وهي حريصة على بقائه واستمرار
 وأزواجه حين الحوار الذي دار بين النبي : ذلك

يا َأيها النَِّبي قُْل ِلَأزواِجك  :نزل عليه قول اهللا تعالى
 كُنتِّعُأم نالَيا فَتَعِزينَتَها ونْياةَ الديالْح نتُِرد كُنْتُن ِإن

فَبدَأ ِبعاِئشَةَ ، ]األحزاب: ٢٨[وُأسرحكُن سراحاً جِميالً

ِإنِّى ُأِريد َأن َأعِرض علَيك َأمرا ، يا عاِئشَةُ«: فَقَاَل
: قَالَتْ. »ُأِحب َأن الَ تَعجِلى ِفيِه حتَّى تَستَِشيِرى َأبويِك

 فَتَالَ علَيها اآليةَ قَالَتْ َأِفيك يا ؟وما هو يا رسوَل اللَّه
للَِّه َأستَِشير َأبوى بْل َأخْتَار اللَّه ورسولَه والدار رسوَل ا
  .)٥٢("اآلِخرةَ
 والمرأة وكذلك الحوار الذي دار بين النبي       

التي تقدم لخطبتها، فقد روى اإلمام أحمد بسنده من 
خَطَب امرَأةً ِمن  َأن رسوَل اللَِّه  عباٍس بنطريق ا
يقَاُل لَها سودةُ وكَانَتْ مصِبيةً كَان لَها خَمسةُ  ِهقَوِم
 أو ِستَّةٌ ِمن بعٍل لَها ماتَ فَقَاَل لَها رسوُل اللَِّه ِصبيٍة
:»ِك ِمنِّىنَعما يم« . ا نَِبىاللَِّه يِنى  اللَِّهقَالَتْ ونَعما يم

 بَأح الَ تَكُون َأن ِمنْك ِة ِإلَىِريلَِكنِّىالْبو  َأن كُأكِْرم
 ْأِسكر ةُ ِعنْديبُؤالَِء الصه غُوضةًيكْرةً بِشيعقَاَل. و: 

»ذَِلك رغَي ءِك ِمنِّى شَىنَعْل ماللَِّه قَالَتْ. »فَهقَاَل . الَ و
 ِنساٍء رِكبن اللَّه ِإن خَير يرحمِك«:لَها رسوُل اللَِّه 

 اِلحاِإلِبِل ص ازجاِءَأعلٍَد ِفى  ِنسلَى وع نَاهٍش َأحيقُر
  .)٥٣(»يٍد ِبذَاِتِصغٍَر وَأرعاه علَى بعٍل 

 ما رواه أصحاب السنن بسندهم -أيضاً-ومن ذلك       
تَ زينَب ِبنِْت كَعِب بِن عجرةَ َأن الْفُريعةَ ِبنْمن طريق 

 َأخْبرتْها يبِن ِسنَاٍن وِهى ُأخْتُ َأِبى سِعيٍد الْخُدِراماِلِك 
 يتَسَألُه َأن تَرِجع ِإلَى َأهِلها ِف  َأنَّها جاءتْ رسوَل اللَِّه

، وَأن زوجها خَرج ِفى طَلَِب َأعبٍد لَه َأبقُوا،  خُدرةَيبِن
 تَّى ِإذَا كَانوِمحِف الْقَد٥٤(ِبطَر(فَقَتَلُوه مقَالَتْ،  لَِحقَه :

 ي فَِإن زوِجيَأن َأرِجع ِإلَى َأهِل  فَسَألْتُ رسوَل اللَِّه
فَقَاَل رسوُل : قَالَتْ، والَ نَفَقَةً،  مسكَنًا يمِلكُهيلَم يتْرك ِل

 يى ِإذَا كُنْتُ ِففَانْصرفْتُ حتَّ: قَالَتْ، »نَعم :» اللَِّه
َأو َأمر    رسوُل اللَِّهي الْمسِجِد نَاداِنيالْحجرِة َأو ِف

قَالَتْ فَرددتُ علَيِه . »كَيفَ قُلِْت« : فَنُوِديتُ لَه فَقَاليِب
 ي ِفيامكُِث« : قَاَلي ذَكَرتُ لَه ِمن شَْأِن زوِجيالِْقصةَ الَِّت
فَاعتَددتُ ِفيِه : قَالَتْ، » يبلُغَ الِْكتَاب َأجلَهبيِتِك حتَّى

  .)٥٥("َأربعةَ َأشْهٍر وعشْرا
َأسماء ِبنْتَ وروى اإلمام أحمد بسنده من طريق       

 يمر ِف زعمتْ َأن رسوَل اللَِّه أنها يِزيد اَألنْصاِريةَ 
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ن النِّساِء قُعود فََألْوى ِبيِدِه ِإلَيِهن الْمسِجِد يوماً وعصبةٌ ِم
ِإياكُن وكُفْران الْمنَعِمين ِإياكُن وكُفْران «ِبالسالَِم قَاَل 

ِميننَعا . »الْموذُ ِباللَِّه يوَل اللَِّه َأعسا ري ناهدقَالَتْ ِإح
بلَى ِإن ِإحداكُن  «:قَاَل. اللَِّهنَِبى اللَِّه ِمن كُفْراِن ِنعِم 

تَطُوُل َأيمتُها ويطُوُل تَعِنيسها ثُم يزوجها اللَّه الْبعَل 
ويِفيدها الْولَد وقُرةَ الْعيِن ثُم تَغْضب الْغَضبةَ فَتُقِْسم ِباللَِّه 

ذَِلك ِمن كُفْراِن ِنعِم اللَِّه ما رَأيتُ ِمنْه ساعةَ خَيٍر قَطُّ فَ
ِميننَعاِن الْمكُفْر ِمن ذَِلكوفي رواية ، )٥٦(» و

 َأسماء ِبنْتَ يِزيد البخاري في األدب المفرد أن
وكنت من :  قالت هي التي سألت النبي اَألنْصاِريةَ

أجرأهن على مسألته فقلت يا رسول اهللا وما كفران 
  .)٥٧("لحديثا...المنعمين

وقد طالبت المرأة بحقوقها بكل جرأة من خالل       
الحوار الهادف فقد روى أبو داود وغيره بأسانيدهم من 

عمِرو بِن شُعيٍب عن َأِبيِه عن جدِه قَاَل جاءِت طريق 
 لَه ي هذَا كَان بطِْنيِإن ابِن:  فَقَالَتْ يامرَأةٌ ِإلَى النَِّب

 لَه ِسقَاء وِإن َأباه يِريد َأن ي لَه ِحواء وثَدِييجِرعاء وِحِو
  . )٥٨(»ينِْت َأحقُّ ِبِه ما لَم تَزوِجَأل«:قَاَل، ينِْزعه ِمنِّى

، والحاكم، يوروى أبو داود والنسائي، والدارم      
: قالَأِبى هريرةَ وغيرهم بأسانيدهم من طريق 

..."وِل اللَِّه سستْ ِإلَى راءَأةً جرتُ امِمع  َأنَا قَاِعدو
 يِريد َأن يذْهب ي ِإن زوِج!يا رسوَل اللَِّه: ِعنْده فَقَالَتْ

فَقَاَل ، ي ِمن ِبْئِر َأِبى ِعنَبةَ وقَد نَفَعِني وقَد سقَاِنيِبابِن
 يمن يحاقُِّن: فَقَاَل زوجها »ِهاستَِهما علَي :» رسوُل اللَِّه
هذَا َأبوك وهِذِه ُأمك فَخُذْ ِبيِد «:  يفَقَاَل النَِّب، ِفى ولَِدى
  . )٥٩("فََأخَذَ ِبيِد ُأمِه فَانْطَلَقَتْ ِبِه. »َأيِهما ِشْئتَ

   .المجال االقتصادي: رابعاً
ة في المسائل لم يفرق اإلسالم بين الرجل والمرأ      

االقتصادية، فأجاز لها أن تنفرد بالذمة المالية، وأن 
 تتصدق من أموالها بما تشاء على من تشاء، كما أن
لها الحق في إدارة أموالها، أو توكيل من تشاء في 
إدارتها، وكانت المرأة حريصة على معرفة ما لها وما 

  وتحاوره منعليها من الحقوق المالية، فتسأل النبي 

: أجل الفهم والتطبيق، فقد روى مسلم في صحيحه قال
حدثَنَا حسن بن الرِبيِع حدثَنَا َأبو اَألحوِص عِن "

 ناِرِث عِن الْحِرو بمع ناِئٍل عَأِبى و نِش عماَألع
: زينَب امرَأِة عبِد اللَِّه قَالَتْ قَاَل رسوُل اللَِّه 

قَالَتْ . »ن يا معشَر النِّساِء ولَو ِمن حِليكُنتَصدقْ«
ِإنَّك رجٌل خَِفيفُ ذَاِت الْيِد : فَرجعتُ ِإلَى عبِد اللَِّه فَقُلْتُ

قَد َأمرنَا ِبالصدقَِة فَْأِتِه فَاسَألْه فَِإن  وِإن رسوَل اللَِّه 
قَالَتْ . الَّ صرفْتُها ِإلَى غَيِركُمكَان ذَِلك يجِزى عنِّى وِإ

قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَِإذَا . فَقَاَل ِلى عبد اللَِّه بِل اْئِتيِه َأنِْت
حاجِتى حاجتُها  امرَأةٌ ِمن اَألنْصاِر ِبباِب رسوِل اللَِّه 

- الْمهابةُ قَد ُألِْقيتْ علَيِه  وكَان رسوُل اللَِّه -قَالَتْ-
 اْئِت رسوَل اللَِّه :  فَخَرج علَينَا ِبالٌَل فَقُلْنَا لَه-قَالَتْ

فََأخِْبره َأن امرَأتَيِن ِبالْباِب تَسَأالَِنك َأتَجِزى الصدقَةُ 
عنْهما علَى َأزواِجِهما وعلَى َأيتَاٍم ِفى حجوِرِهما والَ 

نم هتُخِْبرنوِل اللَِّه - قَالَتْ- نَحسلَى رخََل ِبالٌَل عفَد 
  وُل اللَِّهسر فَقَاَل لَه َألَهفَس :»امه نفَقَاَل . »م

نَبيزاِر واَألنْص َأةٌ ِمنروُل اللَِّه . امسفَقَاَل ر :» َأى
:  رسوُل اللَِّه فَقَاَل لَه. قَاَل امرَأةُ عبِد اللَِّه. »الزياِنِب

  .)٦٠(»لَهما َأجراِن َأجر الْقَرابِة وَأجر الصدقَِة«
:  قالتُأم سلَمةَوروى البخاري بسنده من طريق       
 َأِبى سلَمةَ ي بِني ِمن َأجٍر ِفيهْل ِل، يا رسوَل اللَِّه: قُلْتُ

كَِتِهم هكَذَا وهكَذَا، ِإنَّما هم َأن ُأنِْفقَ علَيِهم، ولَستُ ِبتَاِر
   .)٦١(»نَعم لَِك َأجر ما َأنْفَقِْت علَيِهم«: قَاَل، يبِن

كما أعطاها الحق في المطالبة بحقوقها المالية،       
 والمرأة في المجال ومن أمثلة الحوار بين النبي 

االقتصادي ما رواه البخاري ومسلم بسنديهما من 
ِهنْد ُأم  قَالَتْ:  قَالَتْ-  اهللا عنهايرض- عاِئشَةَ قطري

ِإن َأبا سفْيان رجٌل شَِحيح : ، معاِويةَ ِلرسوِل اللَِّه
 َأنِْت يخُِذ«:فَهْل علَى جنَاح َأن آخُذَ ِمن ماِلِه ِسرا قَاَل

   .)٦٢(»وبنُوِك ما يكِْفيِك ِبالْمعروِف

  .المجال السياسي: خامساً
الشورى في اإلسالم من المبادئ التي اهتم بها       

 أن يشاور أصحابه فقال اإلسالم، فقد أمر اهللا نبيه 
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، وقال ]آل عمران: ١٥٩[وشَاِورهم ِفي الَْأمِر:تعالى
وَأمرهم :تعالى في معرض الثناء على المؤمنين

منَهيى بشُور]تكن المرأة بمعزل ، ولم ]الشورى: ٣٨
 يشاور النساء في عن حقل السياسة، وكان النبي 

األمور السياسية، بل إنه أخذ برأيها ومشورتها في 
بعض المواقف، فبعد توقيع معاهدة صلح الحديبية بين 
المسلمين والمشركين، شعر المسلمون بالجور، 

 غضباً شديداً، حتى أن عمر بن الخطاب قال وغضبوا
الِْمسوِر  رواه البخاري بسنده من طريق  فيماللنبي 

بِن مخْرمةَ ومروان يصدقُ كُلُّ واِحٍد ِمنْهما حِديثَ ا
َألَسنَا : قُلْتُ، »بلَى«: قَاَل؟َألَستَ نَِبى اللَِّه حقا: "صاِحِبِه

فَِلم : قُلْتُ، »بلَى«: قَاَل؟علَى الْحقِّ وعدونَا علَى الْباِطِل
ِإنِّى رسوُل اللَِّه، ولَستُ «: قَاَل؟ الدِنيةَ ِفى ِديِننَا ِإذاًينُعِط

 ، ثم ذهب ألبي بكر الصديق »َأعِصيِه وهو نَاِصِرى
، بلَى:  قَاَل؟يا َأبا بكٍْر، َألَيس هذَا نَِبى اللَِّه حقاً: فقال
. عدونَا علَى الْباِطِل قَاَل بلَىَألَسنَا علَى الْحقِّ و: قُلْتُ

 قَاَل َأيها الرجُل، ِإنَّه ؟ الدِنيةَ ِفى ِديِننَا ِإذًايقُلْتُ فَِلم نُعِط
ولَيس يعِصى ربه وهو نَاِصره  ، لَرسوُل اللَِّه

 فَلَما فَرغَ ِمن ...فَاستَمِسك ِبغَرِزِه، فَواللَِّه ِإنَّه علَى الْحقِّ
قُوموا «: َألصحاِبِه  قَِضيِة الِْكتَاِب قَاَل رسوُل اللَِّه

قَاَل فَواللَِّه ما قَام ِمنْهم رجٌل حتَّى . »فَانْحروا، ثُم احِلقُوا
قَاَل ذَِلك ثَالَثَ مراٍت، فَلَما لَم يقُم ِمنْهم َأحد دخََل علَى 

النَّاِسُأم ِمن ا لَِقىا ملَه ةَ، فَذَكَرلَمةَ.  سلَمس فَقَالَتْ ُأم :
ذَِلك اللَِّه، َأتُِحب ا نَِبى؟ي ما ِمنْهدَأح الَ تُكَلِّم ثُم جاخْر 

ِلقَكحفَي اِلقَكح وعتَدو ،نَكدب رتَّى تَنْحةً حكَِلم ، جفَخَر
م َأحدا ِمنْهم، حتَّى فَعَل ذَِلك نَحر بدنَه، ودعا فَلَم يكَلِّ

لَقَهفَح اِلقَهَل ، حعجوا، وروا فَنَحقَام ،ا ذَِلكَأوا رفَلَم
بعضهم يحِلقُ بعضا، حتَّى كَاد بعضهم يقْتُُل بعضا 

  .)٦٣("غَما
ورة زوجه أم سلمة،  لم يتردد في مشافالنبي       

  .وفي النهاية استحسن رأيها، وعمل به فكان ما أراد 
 أجاز إجارة المرأة، فقد روى كما أن النبي       

َأِبى مرةَ مولَى ُأم هاِنٍئ الشيخان بسندهما من طريق 

َأنَّه سِمع ُأم هاِنٍئ ِبنْتَ َأِبى طَاِلٍب ، ِبنِْت َأِبى طَاِلٍب
عام الْفَتِْح، فَوجدتُه  ذَهبتُ ِإلَى رسوِل اللَِّه : تَقُوُل

: فَسلَّمتُ علَيِه فَقَاَل: يغْتَِسُل، وفَاِطمةُ ابنَتُه تَستُره قَالَتْ
: فَقَاَل، َأنَا ُأم هاِنٍئ ِبنْتُ َأِبى طَاِلٍب: فَقُلْتُ. »؟من هِذِه«
لَما فَرغَ ِمن غُسِلِه، قَام فَصلَّى فَ» مرحباً ِبُأم هاِنٍئ«

، ثَماِنى ركَعاٍت، ملْتَِحفاً ِفى ثَوٍب واِحٍد، فَلَما انْصرفَ
 َأنَّه قَاِتٌل رجالً قَد ي زعم ابن ُأم!يا رسوَل اللَِّه: قُلْتُ
تُهرةَ- َأجريبه نب وُل اللَِّه، -  فُالَنسفَقَاَل ر  :» قَد

قَالَتْ ُأم هاِنٍئ وذَاك ، »َأجرنَا من َأجرِت يا ُأم هاِنٍئ
  .)٦٤(ضحى
 بين إجارة الرجل وإجارة فلم يفرق النبي       

المرأة، بل إنه حاورها في شؤون القتال وأذن لها 
بحمل السالح في الحرب، فقد روى مسلم بسنده من 

ُأم سلَيٍم اتَّخَذَتْ يوم حنَيٍن  َأن  بن مالكَأنَِسطريق 
 !ِخنْجراً فَكَان معها فَرآها َأبو طَلْحةَ فَقَاَل يا رسوَل اللَِّه

را خَنْجهعٍم ملَيس ِذِه ُأموُل اللَِّه ، هسا رفَقَاَل لَه :» ام
ى َأحد ِمن قَالَِت اتَّخَذْتُه ِإن دنَا ِمنِّ. »نْجرهذَا الِْخ

طْنَهتُ ِبِه بقَرب شِْرِكينوُل اللَِّه . الْمسَل رعفَج 
 كحضوَل اللَِّه: قَالَتْيسا رالطُّلَقَاِء !ي نَا ِمندعب ناقْتُْل م 

وا ِبكمزوُل اللَِّه ؟، انْهسفَقَاَل ر :» اللَّه ٍم ِإنلَيس ا ُأمي
َأحكَفَى و قَدن٦٥(»س(.  

  .المجال العاطفي: سادساً
إن العالقة الزوجية يجب أن يكون أساسها الحب       

والمودة بين الزوجين؛ حتى تنعم األسرة باألمن 
واالستقرار، ولكن الحياة الزوجية يعتريها بعض 
المنغصات الناتجة عن كثرة الضغوط االجتماعية 

لزوجية ياة، وأفضل وسيلة لحل الخالفات اومتاعب الح
  .هي الحوار الهادف بين الزوجين

 حريصاً على ممارسة الحوار وكان النبي       
بينه وبين أزواجه، فقد روى الشيخان بسندهما من 

 رسوُل يقَاَل ِل: قَالَتْ -  اهللا عنهايرض-عاِئشَةَطريق 
  َألعلَم ِإذَا كُنِْت عنِّى راِضيةً، وِإذَا كُنِْتيِإنِّ«:  اللَّه

:  فَقَاَل؟ِمن َأين تَعِرفُ ذَِلك: قَالَتْ فَقُلْتُ، »علَى غَضبى
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َأما ِإذَا كُنِْت عنِّى راِضيةً فَِإنَِّك تَقُوِلين الَ ورب محمٍد، «
اِهيمرِإب برى قُلِْت الَ وبِإذَا كُنِْت غَضقَالَتْ قُلْتُ ، »و

  .)٦٦(" اللَِّه، ما َأهجر ِإالَّ اسمكَأجْل واللَِّه يا رسوَل
زينَب ابنَةَ وروى الشيخان بسنديهما من طريق       

ُ  َأن ُأم حِبيبةَ ِبنْتَ َأِبى سفْيان َأخْبرتْها َأنَّها  َأِبى سلَمةَ
:  ِبنْتَ َأِبى سفْيان فَقَاَلييا رسوَل اللَِّه انِْكح ُأخِْت: قَالَتْ
»ذَِلك ينتُِحبفَقُلْت، »َأو : بَأحٍة، وخِْليِبم تُ لَكلَس ،منَع

ِإن ذَِلك :»  يفَقَاَل النَِّب، ي ِفى خَيٍر ُأخِْتيمن شَاركَِن
فَِإنَّا نُحدثُ َأنَّك تُِريد َأن تَنِْكح ِبنْتَ : قُلْتُ. »الَ يِحلُّ ِلى
لَو «فَقَاَل ، نَعم: قُلْتُ، »؟ِبنْتَ ُأم سلَمةَ«: قَاَل، َأِبى سلَمةَ

ِإنَّها الَبنَةُ ي،  ما حلَّتْ ِلي حجِري ِفيَأنَّها لَم تَكُن رِبيبِت
 وَأبا سلَمةَ ثُويبةُ فَالَ ي ِمن الرضاعِة، َأرضعتِْنيَأِخ

  .)٦٧(»ِتكُنتَعِرضن علَى بنَاِتكُن والَ َأخَوا
 يعاِئشَةَ زوج النَِّبوروى مسلم بسنده من طريق       
 ْالنَِّب: قَالَت اجوَل َأزسَأري   وِلسةَ ِبنْتَ رفَاِطم
فَاستَْأذَنَتْ علَيِه وهو   ِإلَى رسوِل اللَِّه  اللَِّه

يا : الَتْ فََأِذن لَها فَقَ)٦٨(ي ِمرِطي ِفيمضطَِجع مِع
 ِإلَيك يسَألْنَك الْعدَل يِإن َأزواجك َأرسلْنَِن، رسوَل اللَّه

 فَقَاَل لَها رسوُل -:قَالَتْ- ابنَِة َأِبى قُحافَةَ وَأنَا ساِكتَةٌ يِف
. بلَى: فَقَالَتْ. » بنَيةُ َألَسِت تُِحبين ما ُأِحبيَأ«:  اللَِّه
فَقَامتْ فَاِطمةُ ِحين سِمعتْ : قَالَتْ، » هِذِهيفََأِحب«: قَاَل

  يفَرجعتْ ِإلَى َأزواِج النَِّب  ذَِلك ِمن رسوِل اللَِّه
   قَاَل لَها رسوُل اللَّهيوِبالَِّذ،  قَالَتْيفََأخْبرتْهن ِبالَِّذ

 ِإلَى يٍء فَارِجِعيا ِمن شَما نُراِك َأغْنَيِت عنَّ: فَقُلْن لَها
 ي لَه ِإن َأزواجك ينْشُدنَك الْعدَل ِفيفَقُوِل رسوِل اللَِّه 

، واللَِّه الَ ُأكَلِّمه ِفيها َأبدا: فَقَالَتْ فَاِطمةُ، ابنَِة َأِبى قُحافَةَ
ب ِبنْتَ زينَ  يفََأرسَل َأزواج النَِّب: قَالَتْ عاِئشَةُ

 ِمنْهن ي كَانَتْ تُساِميِنيوِهى الَِّت  يجحٍش زوج النَِّب
ولَم َأر امرَأةً قَطُّ خَيرا    الْمنِْزلَِة ِعنْد رسوِل اللَّهيِف
وَأوصَل ،  الديِن ِمن زينَب وَأتْقَى ِللَِّه وَأصدقَ حِديثًايِف

 ي ِلنَفِْسها ِف)٦٩(وَأشَد ابِتذَاالً، م صدقَةًوَأعظَ، ِللرِحِم
ما ،  تَصدقُ ِبِه وتَقَرب ِبِه ِإلَى اللَِّه تَعالَىيالْعمِل الَِّذ

دح ةً ِمنروا سد٧٠(ع(َئةا الْفَيِمنْه ِرعا تُسكَانَتْ ِفيه )٧١(َ ،

  ورسوُل اللَِّه  فَاستَْأذَنَتْ علَى رسوِل اللَِّه: قَالَتْ
 دخَلَتْ فَاِطمةُ يمع عاِئشَةَ ِفى ِمرِطها علَى الْحالَِة الَِّت

يا : فَقَالَتْ  فََأِذن لَها رسوُل اللَّه، علَيها وهو ِبها
 ِإلَيك يسَألْنَك الْعدَل ي ِإن َأزواجك َأرسلْنَِن!رسوَل اللَِّه

 فَاستَطَالَتْ علَى يثُم وقَعتْ ِب: قَالَتْ، ِة َأِبى قُحافَة ابنَيِف
 يوَأرقُب طَرفَه هْل يْأذَن ِل  وَأنَا َأرقُب رسوَل اللَِّه

 فَلَم تَبرح زينَب حتَّى عرفْتُ َأن رسوَل اللَِّه: قَالَتْ، ِفيها
 َأنْتَِصر َأن هكْرا : قَالَتْ، الَ يهَأنْشَب ا لَمتُ ِبهقَعا وفَلَم

:  وتَبسم فَقَاَل رسوُل اللَِّه: قَالَتْ، ِحين َأنْحيتُ علَيها
  .)٧٢(»ِإنَّها ابنَةُ َأِبى بكٍْر«

 حاور المرأة في جميع وهكذا نرى أن النبي       
، المجاالت وفي كل الظروف، وضِمن حقها في الحوار

وسمح لها بذلك حتى تتوصل إلى نتيجة تقتنع بها، ألن 
الحوار المبني على أسس متينة وضوابط مكينة يؤدي 

احترام : إلى نتائج إيجابية، ومن أهم هذه األسس
الطرف اآلخر، وفتح المجال له ليقول رأيه بحرية، 

  .وعدم الحجر على رأيه
ا  لألمة اإلسالمية مقدرتهوبهذا أثبت النبي       

على الحوار مع كل األجناس وفي جميع األماكن 
في ضمان هذا الحق للمرأة صورة مشرقة وواألوقات، 

عن اإلسالم والمسلمين، تترك انطباعاً إيجابياً لدى 
  .المجتمعات األخرى عن المرأة المسلمة

:  
:  

 على الحوار، وسلك  المرأةلقد شجع الرسول       
في ذلك سبالً ووسائل عديدة، تضمن للمرأة حقها في 

 الحوار ومشاركتها فيه، ومن صور تشجيع النبي 
  : للمرأة على الحوار اآلتي

  : فتح باب الحوار مع المرأة: أوالً
 يبادر إلى فتح باب فقد كان رسول اهللا       

مرينها الحوار مع المرأة، الستدراجها إليه، من أجل ت
على الحوار الذي كان محرماً عليها قبل مجيء النبي 
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 ِن  فقد روى اإلمام البخاري بسنده من طريقاب
تْ ِإلَى النَِّبىاءَأةً جرام اٍس َأنبع   ىُأم فَقَالَتْ ِإن

:  قَاَل؟نَذَرتْ َأن تَحج فَماتَتْ قَبَل َأن تَحج َأفََأحج عنْها
نَعم حجى عنْها، َأرَأيِت لَو كَان علَى ُأمِك دين َأكُنِْت «

تَهقَالَتْ، »قَاِضي :مفَقَاَل، نَع :» اللَّه فَِإن ،وا الَِّذى لَهفَاقْض
 بجوابها على ، فلم يكتف النبي )٧٣(»َأحقُّ ِبالْوفَاِء

سؤالها، بل حاورها، وحاججها، وضرب لها مثاالً، 
حتى يكون الجواب أبلغ، وحتى يوصلها إلى القناعة 

  .التامة بالجواب من خالل الحوار اإليجابي البناء

االستمرار في حوار المرأة مع علمه المسبق : ثانياً
  : بنواياها
 أن يتيح المجال للمرأة لتطرح فكان من هديه       

أفكارها وتقول ما في نفسها، فال يصادر حقها في 
 علمه المسبق بما في نفسها، فقد روى محاورته مع

رضى اهللا - عن عاِئشَةَ اإلمام البخاري بسنده من طريق
 َأرَأيتَ لَو نَزلْتَ واِديا ِ!قُلْتُ يا رسوَل اللَّه:  قَالَتْ–عنها

وِفيِه شَجرةٌ قَد ُأِكَل ِمنْها، ووجدتَ شَجرا لَم يْؤكَْل ِمنْها، 
هكِفى َأيِعيرب ِتعا«: قَاَلَ؟ا كُنْتَ تُرِمنْه تَعري ِفى الَِّذى لَم« 

، فلم )٧٤("غَيرهااً لَم يتَزوج ِبكْر  تَعِنى َأن رسوَل اللَّه
 على عائشة حقها في الحوار ولم يعاجلها يحجر 

بالجواب، مع علمه أنها ترغب بالحصول على إقرار 
 من البكر أفضل من الزواج من  أن الزواجمن النبي 

الثيب، لتظهر فضلها على باقي نسائه، ، فسايرها 
وصبر عليها، وفسح لها المجال لتشعر أنها قد حققت ما 

 قد تريد، حتى يشجعها على الحوار، وكان النبي 
هالَّ ...«: جاِبِر بِن عبِداللَِّهقرر ذلك في قوله ل
ها تُالَِعبتَ ِبكْرجوتَزكتُالَِعب٧٥(»ا و( .  

تعظيم قيمة الحوار مع المرأة بغض النظر عن : ثالثاً
  :هويتها
 معاِويةَ فقد روى اإلمام مسلم بسنده من طريق      

وكَانَتْ ِلى جاِريةٌ تَرعى :  قَاَل...بِن الْحكَِم السلَِمىا
ِة فَاطَّلَعاِنيوالْجٍد وَل ُأحا ِلى ِقبٍم فَِإذَا غَنَموتُ ذَاتَ ي

 مِنى آدب ٌل ِمنجَأنَا را وغَنَِمه ِبشَاٍة ِمن بذَه قَد الذِّيب

آسفُ كَما يْأسفُون لَِكنِّى صكَكْتُها صكَّةً فََأتَيتُ رسوَل 
 َأفَالَ !قُلْتُ يا رسوَل اللَِّه، ي فَعظَّم ذَِلك علَاللَِّه 
َأين  «:فََأتَيتُه ِبها فَقَاَل لَها. »اْئِتِنى ِبها«:  قَاَل؟ُأعِتقُها
اِءفي: قَالَت. »؟اللَّهمَأنَا«: قَاَل.  الس نقَالَتْ َأنْتَ . »م

  .)٧٦(»َأعِتقْها فَِإنَّها مْؤِمنَةٌ «:قَاَل. رسوُل اللَِّه
والشاهد هنا أن الصحابي عندما أخبر الرسول       
اريته طلب منه إحضارها، لتمثل بين يديه،  عن ج

وحاورها دون تمييز أو تعاٍل عليها، ووصل معها إلى 
نتيجة وأمر الصحابي بعتقها ألنها مؤمنة، وهذا مما 

  .يعظم قيمة الحوار

  : إظهار إعجابه بحوار المرأة ومباركة فعلها: رابعاً
وذلك لتعزيز ثقتها بنفسها، وبعدها عن التقليد       
- بحوار أم سليمعمى، فقد أعجب رسول اهللا األ

 ودعا لها ولزوجها بخير، وهذا فيه -رضي اهللا عنها
 للحوار اإليجابي البناء، فقد روى تشجيع من النبي 

حدثَِنى محمد بن حاِتِم بِن : اإلمام مسلم في صحيحه قال
نب انملَيثَنَا سدح زهثَنَا بدوٍن حميثَاِبٍت م نِة عِغيرالْم 

عن َأنٍَس قَاَل ماتَ ابن َألِبى طَلْحةَ ِمن ُأم سلَيٍم فَقَالَتْ 
، الَ تُحدثُوا َأبا طَلْحةَ ِبابِنِه حتَّى َأكُون َأنَا ُأحدثُه: َألهِلها

شَِربفََأكََل و شَاءِه عتْ ِإلَيبفَقَر اءفَج ،تَص ثُم تْ لَهنَّع
َل ذَِلكقَب نَّعتَص ا كَانم نسا، َأحِبه قَعفَو ، َأتْ َأنَّها رفَلَم

 َأرَأيتَ لَو َأن !َأبا طَلْحةَ يا: قَالَتْ، قَد شَِبع وَأصاب ِمنْها
متَهاِريوا عٍت، فَطَلَبيَل بَأه متَهاِريوا عارا َأعمَألَ، قَو مه

موهنَعمي قَالَتْ، الَ:  قَاَل؟َأن :نَكتَِسِب ابقَاَل، فَاح :
ثُم َأخْبرِتِنى ، تَركِْتِنى حتَّى تَلَطَّخْتُ: فَغَِضب وقَاَل

فََأخْبره ِبما  فَانْطَلَقَ حتَّى َأتَى رسوَل اللَِّه ، ِبابِنى
وُل اللَِّه، كَانسفَقَاَل ر  :»ارا ِفى غَاِبِر بلَكُم اللَّه ك

 لهما دليل عن ، فدعاء النبي )٧٧(»الحديث...لَيلَِتكُما
رضاه بحوار أم سليم وصنيعها مع زوجها، وهذا يقوي 
ثقتها بنفسها، ويشجعها على ترك التقليد األعمى الذي 
ال يأتي بخير، فمن الطبيعي أن تحزن المرأة على 

بكي، وتُبكي من حولها، ابنها، وأن تترك الزينة، وتَ
   ةـل تخفيف وقع المصيبـلكنها تركت ذلك كله في سبي
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على زوجها، مع أن وقعها عليها أشد .  

:  
.  

الحوار النبوي مع المرأة كانت له أهداف دينية       
  : وتربوية ونفسية وغيرها، ومن تلك األهداف

  :  والتوضيحالبيان: أوالً
ومن ذلك ما رواه اإلمام البخاري بسنده من       

كَانَتْ   يابن َأِبى ملَيكَةَ َأن عاِئشَةَ زوج النَِّبطريق 
 ،ِرفَهتَّى تَعتْ ِفيِه حعاجِإالَّ ر ِرفُهًئا الَ تَعشَي عمالَ تَس

: قَالَتْ عاِئشَةُ، »من حوِسب عذِّب«: قَاَل  يوَأن النَِّب
فَسوفَ يحاسب : َأو لَيس يقُوُل اللَّه تَعالَى: فَقُلْتُ

ِإنَّما ذَِلك الْعرض، ولَِكن «: فَقَاَل:  قَالَتِْحسابا يِسيرا
ِلكهي ابنُوِقشَ الِْحس ن٧٨(»م(.  

 اإلشكال الذي علق في ذهن فأزال النبي       
 بين اآلية والحديث، -رضي اهللا عنها- ئشةالسيدة عا

وبين لها أن الحساب المقصود باآلية هو العرض، 
 قد بين كيفية هذا العرض والمناجاة بين وكان النبي 

ِإن اللَّه يدِنى الْمْؤِمن فَيضع :» العبد وربه بقوله 
ِرفُ ذَنْبقُوُل َأتَعفَي هتُرسيو ،ِه كَنَفَهلَيع ِرفُ ذَنْبكَذَا َأتَع 

حتَّى ِإذَا قَرره ِبذُنُوِبِه ورَأى ،  ربيكَذَا فَيقُوُل نَعم َأ
 الدنْيا، وَأنَا يِفى نَفِْسِه َأنَّه هلَك قَاَل ستَرتُها علَيك ِف

موالْي ا لَكها الْكَا، َأغِْفرَأمنَاِتِه، وسح طَى ِكتَابعونِفرفَي 
والْمنَاِفقُون فَيقُوُل اَألشْهاد هُؤالَِء الَِّذين كَذَبوا علَى 

لَى الظَّاِلِميننَةُ اللَِّه عَأالَ لَع ،ِهمب٧٩(»ر( .  

  :بيان األحكام الشرعية: ثانياً
 والمرأة التي أرادت ومثاله ما دار بين النبي       

مام مسلم بسنده قضاء الصوم عن والدتها، فقد روى اإل
َأن امرَأةً  -  اهللا عنهمايرض- ابِن عباٍسمن طريق 

 ماتَتْ وعلَيها صوم يِإن ُأم: فَقَالَتْ  َأتَتْ رسوَل اللَِّه
، »َأرَأيِت لَو كَان علَيها دين َأكُنِْت تَقِْضينَه«:فَقَاَل. شَهٍر
  .)٨٠(»ن اللَِّه َأحقُّ ِبالْقَضاِءفَدي«:قَاَل.  نَعم:قَالَتْ
  : بيان الحقوق المالية: ثالثاً

ومن ذلك ما رواه الترمذي بسنده من طريق       
جاءِت امرَأةُ سعِد بِن الرِبيِع : جاِبِر بِن عبِداللَِّه قَاَل

َل يا رسو: فَقَالَت ِبابنَتَيها ِمن سعٍد ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 موي كعا مموهِبيِع قُِتَل َأبِن الرِد بعنَتَا ساتَاِن اباللَِّه ه
ُأحٍد شَِهيدا وِإن عمهما َأخَذَ مالَهما فَلَم يدع لَهما ماالً 

 »يقِْضى اللَّه ِفى ذَِلك«: قَاَل، والَ تُنْكَحاِن ِإالَّ ولَهما ماٌل
ِإلَى عمِهما  يةُ الِْميراِث فَبعثَ رسوُل اللَِّه فَنَزلَتْ آ
 سعٍد الثُّلُثَيِن وَأعِط ُأمهما الثُّمن وما يَأعِط ابنَتَ«: فَقَاَل

لَك وفَه ِقى٨١(»ب(.  
فإن المرأة أرادت معرفة ما البنتيها من الحقوق       

ي، فأمهلها  جواب آنالمالية، ولم يكن عند النبي 
حتى أنزل اهللا جل وعال حكماً قاطعاً في حق البنات 

  .في الميراث
  :بيان الضرورات المبيحة للمحظورات: رابعاً
 ومثال ذلك ما رواه البخاري بسنده من طريق      

َأن امرَأةً جاءتْ -رضى اهللا عنهما-َأسماء ِبنِْت َأِبى بكٍْر
لَتْ ِإنِّى َأنْكَحتُ ابنَِتى، ثُم َأصابها فَقَا  ِإلَى رسوِل اللَِّه

شَكْوى فَتَمرقَ رْأسها، وزوجها يستَِحثُِّنى ِبها َأفََأِصُل 
  . )٨٢("الْواِصلَةَ والْمستَوِصلَةَ  فَسب رسوُل اللَِّه ؟رْأسها
قَالَتْ زينَب : وروى مسلم في صحيحه قال      
 ُأمى ُأم سلَمةَ تَقُوُل جاءِت امرَأةٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه سِمعتُ
 نَِتاب وَل اللَِّه ِإنسا را يفَقَالَتْ يهجوا زنْهع فِّىتُو 

. »الَ«: وقَِد اشْتَكَتْ عينُها َأفَنَكْحلُها فَقَاَل رسوُل اللَِّه 
 يِإنَّما ِه«:ِلك يقُوُل الَ ثُم قَاَلمرتَيِن َأو ثَالَثًا كُلَّ ذَ

 الْجاِهِليِة يَأربعةُ َأشْهٍر وعشْر وقَد كَانَتْ ِإحداكُن ِف
  .)٨٣(»تَرِمى ِبالْبعرِة علَى رْأِس الْحوِل

فَقُلْتُ ِلزينَب وما : قَاَل حميدوفي رواية أبي داود       
رعِمى ِبالْبكَانَِت تَر نَبيِل فَقَالَتْ زوْأِس الْحلَى رِة ع

 تْ شَرلَِبسخَلَتْ ِحفْشًا وا دهجوا زنْهع فِّىَأةُ ِإذَا تُورالْم
 نَةٌ ثُما سِبه رتَّى تَمًئا حالَ شَيا وِطيب ستَم لَما واِبهِثي

شَاٍة َأو اٍر َأوٍة ِحمابا تُْؤتَى ِبدِبِه فَقَلَّم طَاِئٍر فَتَفْتَض 
تَفْتَض ِبشَىٍء ِإالَّ ماتَ ثُم تَخْرج فَتُعطَى بعرةً فَتَرِمى 

  قَاَل َأبو . ِبها ثُم تُراِجع بعد ما شَاءتْ ِمن ِطيٍب َأو غَيِرِه
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ِغيرتٌ صيالِْحفْشُ ب داو٨٤(د(.  
 أن ين رسول اهللا وفي هذين المثالين ب      

الضرورة تقدر بقدرها، وال تباح المحظورات إال 
بالضرورة الموجبة لها، وهذا مما يتهاون به الناس هذه 

ورات للضرورات المحتملة، مع ظاأليام فيبيحون المح
أن المحظورات ال تباح إال إذا أدى االلتزام بها إلى 
مفسدة أكبر، فالجوع اليسير ال يبيح األكل من 

حرمات إال إذا كان الجوع شديداً واستمراره قد الم
يؤدي إلى الموت عندها يجوز له األكل من المحرمات 
بمقدار ما يبقى على حياته، وهذه الرخصة ليست على 
إطالقها، فال يجوز له أن يأكل من المحرمات حتى 

  . يتخم، بل يكفيه لقيمات يقمن صلبه

  .رفع الروح المعنوية: خامساً
 ل ذلك الحوار الذي دار بين النبي ومثا      

يهودية إذ كانت  - رضي اهللا عنها- وزوجه صفية
 النشأة، وفي أحد األيام عيرتها إحدى زوجات النبي 

فاشتكت صفية ذلك " يا بنت اليهودي: "بذلك فقالت لها
، ورفع  خاطرها، فطيب النبي إلى رسول اهللا 
  طريق، فقد روى الترمذي بسنده منامن معنوياته

ِبنْتُ : بلَغَ صِفيةَ َأن حفْصةَ قَالَتْ: قَاَل --َأنٍَس
:  وِهى تَبِكى فَقَاَل يفَبكَتْ فَدخََل علَيها النَِّب. ييهوِد
 ِبنْتُ ي حفْصةُ ِإنِّيقَالَتْ ِل: فَقَالَتْ. »؟ما يبِكيِك«

 ي وِإن عمِك لَنَِبيبنَةُ نَِبِإنَِّك الَ«:  يفَقَاَل النَِّب. ييهوِد
اتَِّقى اللَّه «: ثُم قَاَل. » فَِفيم تَفْخَر علَيِكيوِإنَِّك لَتَحتَ نَِب
هذَا حِديثٌ حسن صِحيح : الترمذيقَاَل . »يا حفْصةُ

  .)٨٥(غَِريب ِمن هذَا الْوجِه
 من عند - رضي اهللا عنها-وهكذا خرجت صفية       

 راضية النفس قريرة العين، مع أن رسول اهللا 
 لم يكن أباها، وبينها وبينه فترة زمنية هارون 

، لكنه استطاع بهذا الحوار طويلة، وكذلك موسى 
اللطيف أن يرفع معنويتها، ويطيب خاطرها، ويزيل ما 

  . علق بنفسها من كالم ضرتيها
  : العامةالتعاون واالهتمام بالقضايا: سادساً

ومثال ذلك ما رواه البخاري بسنده من طريق       
يا رسوَل اللَِّه، َأالَ : َأن امرَأةً قَالَتْ بن عبد اهللا اجاِبٍر 

 ِه، فَِإنلَيع دًئا تَقْعشَي ُل لَكعا قَاَل ليَأجارا نَجغُالَم » ِإن
 لم يطلب منها ، فالنبي )٨٦(فَعِملَِت الِْمنْبر. »ِشْئِت

ذلك، ولكن تبرعها بعمل شيء ال يخالف شرع اهللا، بل 
فيه خدمة للدين؛ ألنها رأت أن الخطيب بحاجة ألن 
يرتفع قليال عن المخاطبين كي يراه الجميع ويصل 
صوته إليهم بوضوح، وكانت قادرة على فعل ذلك 

 في ذلك فأذن لها بواسطة غالمها فاستأذنت النبي 
 كي يرفع من الروح الجماعية والتعاون واحترم رغبتها

وتَعاونُوا علَى : على عمل الخير؛ ألن اهللا تعالى يقول
: المائدة[الِْبر والتَّقْوى وال تَعاونُوا علَى الِْأثِْم والْعدواِن

حدثَنَا : "، وروى البخاري في صحيحه قال]٢ من اآلية
ا يعقُوب بن عبِد الرحمِن عن َأِبى يحيى بن بكَيٍر حدثَنَ

قَاَل جاءِت امرَأةٌ  حاِزٍم قَاَل سِمعتُ سهَل بن سعٍد 
 الشَّملَةُ، ي قَاَل َأتَدرون ما الْبردةُ فَِقيَل لَه نَعم، ِه-ِببردٍة 

 نَسجتُ ي، ِإنِّ قَالَتْ يا رسوَل اللَِّه-منْسوج ِفى حاِشيِتها
، محتَاجاً ِإلَيها  يفََأخَذَها النَِّب. هِذِه ِبيِدى َأكْسوكَها

هارا ِإزِإنَّهنَا وِإلَي جوَل ، فَخَرسا رِم يالْقَو ٌل ِمنجفَقَاَل ر
 يِف  يفَجلَس النَِّب. »نَعم«اللَِّه، اكْسِنيها، فَقَاَل 

فَقَاَل لَه ، ثُم رجع فَطَواها، ثُم َأرسَل ِبها ِإلَيِهالْمجِلِس، 
 درالَ ي تَ َأنَّهِلمع لَقَد ،اها ِإيَألْتَهنْتَ، سسا َأحم مالْقَو

 يوم يفَقَاَل الرجُل واللَِّه ما سَألْتُه ِإالَّ ِلتَكُون كَفَِن، ساِئالً
وفي هذين المثالين . )٨٧("ٌل فَكَانَتْ كَفَنَهقَاَل سه. َأموتُ

ترسيخ روح التعاون بين المؤمنين من جهة، ورفع 
لمعنوية المرأة من جهة أخرى وأنها تستطيع المشاركة 
في رفع سوية المجتمع، وأنها أهل ألن تهدي مثلها مثل 
الرجل تماماً؛ لتتخلص من عقدة النقص التي كانت 

  .المتشعر بها قبل مجيء اإلس

: 

. 

إن المرأة التي تشكل ركناً أساسياً في البناء       
االجتماعي، وهي شريكة رئيسة في هذا البناء، ويقع 
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على عاتقها العبء األكبر في تربية النشئ، فإذا تمتعت 
بناء يظهر في سلوك األبحقها في الحوار فإن هذا س

سينتج عن ذلك مجتمع قوي ومتين يتسلح بقوة ومن ثم 
الشخصية وحرية الرأي وقبول اآلخر، وهذا ما تسعى 

  .جميع المجتمعات للوصول إليه

  .اآلثار التربوية: أوالً
وال شك في أن الحوار شكل إيجابي من أشكال       

من الحضارة اإلنسانية، فالحوار الهادئ والمقنع 
صاحب العقل والفهم والعلم يؤثر في الفرد ويجعله 
مؤهالً التخاذ القرارات الصائبة، وبالتالي ينعكس ذلك 
على المجتمع ويؤثر فيه، وهناك بعض اآلثار التربوية 

  : الناتجة عن هذا الحوار، منها
إن حصول المرأة على حقها في الحوار يساعد في . ١

فسها وقدرتها على بناء شخصيتها، ويزيد من ثقتها بن
مواجهة صعوبات الحياة، وقد ظهر هذا من خالل الحوار 
النبوي مع المرأة التي زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع 

ما فعل أبوها بها خسيسته، فعندما آل القرار إليها أجازت 
بإرادتها وبقرار منها، فقد روى اإلمام النسائي بسنده من 

 َأن فَتَاةً دخَلَتْ علَيها -رضي اهللا عنها-  عاِئشَةَطريِق
 خَِسيستَه وَأنَا ي ابن َأِخيِه ِليرفَع ِبيِإن َأِبى زوجِن: فَقَالَتْ
فَجاء رسوُل   ي النَِّبي حتَّى يْأِتياجِلِس: قَالَِت. كَاِرهةٌ
جعَل اَألمر فَ، فََأرسَل ِإلَى َأِبيها فَدعاه، فََأخْبرتْه  اللَِّه

 قَد َأجزتُ ما صنَع َأِبى ولَِكن !يا رسوَل اللَِّه: ِإلَيها فَقَالَتْ
ءِر شَىاَألم اِء ِمنَأِللنِّس لَمَأع تُ َأندوفي رواية  "؟َأر

قَالَتْ ما . »نَعم«:فَهْل ِلى ِفى نَفِْسى َأمر قَاَل: أخرى قالت
ع ديلَى َأِبكُنْتُ َألر لَمتَع تُ َأنببلَِكنِّى َأحو هنَعًئا صشَي 

   .)٨٨(" َأم الَاًهن ِفى َأنْفُِسِهن َأمرن لَالنِّساء َأ
تمرس المرأة على الحوار يجعل المرأة تتفقه في . ٢

دينها من خالل طرح األسئلة على أهل العلم، وهذا ما 
:  بقوله- اهللا عنهارضي-  عاِئشَةُأشارت إليه السيدة

" َأن اءيالْح نهنَعمي كُني اِر لَماَألنْص اءِنس اءالنِّس مِنع
 جعل السيدة -أيضا- ، وهذا)٨٩(."يتَفَقَّهن ِفى الديِن

من أكثر الصحابة رواية  -رضي اهللا عنها- عاِئشَةُ

للحديث، بل إن كثيراً من الصحابة كانوا يرجعون إليها 
ي المسائل التي تخص النساء، فقد روي عن أحمد بن ف

أكثروا الرواية عنه  ستة من أصحاب : "حنبل أنه قال
جابر "و، "عائشة"و، "ابن عمر"و، "أبو هريرة: "رواوعم
   .)٩٠("أبو هريرة"، و"أنس"و، "ابن عباس"و، "بن عبد اهللا

إتقان المرأة لفن الحوار ينعكس إيجاباً على تربية . ٣
ها، وتعاملها مع زوجها، ليصبحوا أعضاء فاعلين أوالد

 في المجتمع اإلسالمي، فأم سليم كانت تحاور النبي 
 وروى كثيراً، فكان ولدها أنس بن مالك خادم النبي 

عنه أحاديث كثيرة، وكذلك ولدها اآلخر الذي كان 
يكنى بأبي عمير صاحب الحديث المشهور الذي قال له 

، وعندما )٩١(»يٍر ما فَعَل النُّغَيريا َأبا عم:»النبي 
 تقول له أخرج الستقبال كان يزورهم رسول اهللا 

  .رسول اهللا 
أما زوجها فقصتها معه معروفة، وحوارها معه       

 وتخفيف مصابه بابنهما عمل باركه رسول اهللا 
  .)٩٢(وأثنى عليه ودعا لهما بالبركة

حل مشكالتهم عن تربية األوالد على تقبل اآلخر، و. ٤
  .طريق الحوار

الحوار يمكن المرأة من الوصول إلى الحقيقة، فتطمئن . ٥
  .نفسها، ويرتاح بالها من التفكير في القضايا التي تخصها

تعود المرأة على ممارسة الحوار يقلل من نسبة . ٦
  .إصابتها باالكتئاب، واالضطرابات النفسية

  : اآلثار االجتماعية: ثانياً
 أهم اآلثار االجتماعية المترتبة على حصول من      

المرأة على حقها في الحوار هو معرفة مكانتها في 
المجتمع اإلسالمي وتميزها عن مثيالتها في المجتمعات 
األخرى السابقة والالحقة مما يخلق لديها شعوراً 

  : باالرتياح واالطمئنان، وهذا يؤدي إلى
 ذي أعطاهااعتزاز المرأة بدينها ألنه الوحيد ال .١

مزيداً من الحقوق التي لم تكن تحلم بها، وهذا 
 .يقوي صلتها بالمجتمع، ويزيد من فاعليتها فيه
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تنمية ملكة الصبر، والتحلي باألخالق عند الحوار،  .٢
بتغي ت ا ألنهوقبول الحق ولو كان عند غيرها؛

  .إحقاق الحق ال إسقاط الخصم
، مما  إزالة حاجز الرهبة والخوف بينها وبين الرجل .٣

يجعلها تسأل وتستفسر عن كل شيء يخصها دون 
 حياء أو خوف، وأكبر مثال على ذلك السيدة عائشة

 ،التي أصبحت مرجعاً لكثير من الرجال 
 .ومصدراً للفتوى

 :  
  : تيةمن خالل ما تقدم فقد توصلت إلى النتائج اآل      
أن اإلسالم تميز بتكريم المرأة، وأعطاها جميع  .١

  .ا، ومن ضمن هذه الحقوق حقها في الحوارحقوقه
 بالحوار وتشجيع المرأة على اهتمام النبي  .٢

  .ممارسة الحوار في جميع المجاالت
أن المرأة المسلمة استطاعت أن تساهم مساهمة  .٣

فاعلة في خدمة دينها وأمتها بسبب الثقة التي 
، فكانت المفتية، منحها إياها رسول اهللا 

 والطبيبة، ولم تكن بأقل من والمجاهدة، والمربية،
  .الرجل في حرصها على رفع كلمة الحق

أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق النتائج  .٤
 .اإليجابية التي ترضي جميع األطراف

أن الحوار كان سببا في رفع الجهل عن المرأة،  .٥
وهذا انعكس على حياتها مع زوجها وأبنائها، مما 

 وتميزه عن ساهم في رفع سوية المجتمع المسلم
  . غيره من المجتمعات

وختاماً أسأل اهللا العلي القدير أن يجعل هذا       
العمل خالصاً لوجهه الكريم، فإن كان فيه من صواب 
فبفضل اهللا وتوفيقه، وإن كان فيه من خلل أو نقص 

  .فمني، وأستغفر اهللا العلي العظيم وأتوب إليه
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

:  
                                            

  : الـقرةَ ـ َأِبى نَض رواه أحمد بسند صحيح من طريق)١(

  

 أحمد، الحديث... حدثَِنى من سِمع خُطْبةَ رسوِل اللَِّه
مسند ، )ه٢٤١ت(أبو عبد اهللا الشيباني  بن حنبلا

، ٥مصر، ج–، مؤسسة قرطبة، القاهرة أحمد
إسناده : ، وقال الشيخ شعيب األرناؤط٤١١ص

فيه مبهم وهو الصحابي وقد صرح أبو : صحيح، قلت
 أي أنه خطبة النبي نضرة أنه سمع ممن سمع 

صحابي، ومرسل الصحابي محتج به عند جمهور 
  .المحدثين

أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري مسلم،  )٢(
محمد : تحقيق، صحيح مسلم، )ه٢٦١ت(النيسابوري 

 -فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
، ٢، ج) مجلدات٥(لبنان، بدون طبعة أو سنة نشر 

بيان أن القبلة في تاب الصيام، باب ، ك٧٧٩ص
، برقم الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته

)١١٠٨.(  
وهم الذين يكِثرون الكالم تكلُّفاً خُروجاً عن : المتَفَيِهقُون )٣(

، )ه٦٠٦ت(، المبارك بن محمد ابن األثير. الحقّ
طاهر الزاوي : ، تحقيقالنهاية في غريب األثر

 لبنان، -ي، المكتبة العلمية، بيروتومحمود الطناح
  .١١٢١، ص٢م ج١٩٧٩

هم المتَوسعون في الكالم من غير احتياٍط : المتَشدقون )٤(
المستَهِزىء بالناس : أراد بالمتَشدق: وقيل، واحتراٍز

، ١تاج العروس، ج. يلْوى ِشدقَة بهم وعليهِم
  .٢٥٦٨ص

، ٧٩، ص١، ج جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه)٥(
، وأحمد في مسنده، )٢٢٦(كتاب اإليمان حديث رقم 

، والحديث مروي بالمعنى، ونصه عند ١٦٦، ص٥ج
لَيس ِمن رجٍل ادعى ِلغَيِر َأِبيِه وهو يعلَمه ِإالَّ «: مسلم

ن كَفَر ومِن ادعى ما لَيس لَه فَلَيس ِمنَّا ولْيتَبوْأ مقْعده ِم
ولَيس . النَّاِر ومن دعا رجالً ِبالْكُفِْر َأو قَاَل عدو اللَِّه

  .»كَذَِلك ِإالَّ حار علَيِه
وهو جزء من حديث ونصه كما هو عند اإلمام  )٦(

اللَّهم : "كَان ِإذَا سافَر قَاَل   َأن رسوَل اللَِّه"النسائي
و ِمن وذُ ِبكنْقَلَِب ِإنِّى َأعِة الْمكَآبفَِر وثَاِء السِر عوالْحو

 ودعوِة الْمظْلُوِم وسوِء الْمنْظَِر ِفى اَألهِل بعد الْكَوِر
أبو عبدالرحمن أحمد ، النَّسائيوالحديث رواه " والْماِل
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ستة (،  النَّسائي الكبرى سنن،)ه٣٠٣ت(بن شعيب، ا
البنداري وسيد كسروي  الغفار عبد:  تحقيق)مجلدات

 الطبعهلبنان،  -حسن، دار الكتب العلمية بيروت
، ٦ وج٢٤٨، ص٥ وج٤٥٩، ص٤ج، م١٩٩٢األولى
الستعاذة من الحور ، كتاب االستعاذه، باب ا١٢٨ص

، وكتاب السير، باب كيف الدعاء في السفر، بعد الكور
وكتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا أراد سفرا، 

محمد ماجه، ، ورواه )٧٩٣٧ و٧٩٣٦ و٧٩٣٥(برقم 
محمد : ، تحقيقسنن ابن ماجه، )ه٢٥٧ت (بن يزيد 

، ١٢٧٩، ص٢لبنان، ج-فؤاد، دار الفكر، بيروت
. ٨٣ و٨٢، ص٥، وأحمد في مسنده، ج٣٨٨٨حديث 
ت (، عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارميو. وغيرهم
فواز أحمد وخالد : ، تحقيقسنن الدارمي، )ه٢٥٥

 لبنان، الطبعة -  الكتاب العربي، بيروتالعلمي، دار
ابن ، و٢٦٧٢ حديث ٣٧٣، ص٢، جه١٤٠٧األولى 
صحيح ابن ، )ه٣١١ت (، محمد بن إسحاق خزيمة
محمد األعظمي، المكتب اإلسالمي، : ، تحقيقخزيمة
، حديث ١٣٨، ص٤م، ج١٩٧٠ لبنان، -بيروت
ت (الرزاق  ، أبو بكر عبدالصنعاني، و٢٥٣٣
حبيب الرحمن : ، تحقيقاقمصنف عبد الرز، )ه٢١١

لبنان، الطبعة -األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت
، ٤٣٣، ص١١ وج١٥٤، ص٥، جه١٤٠٣الثانية، 
، أبو بكر ابن أبي شيبةو. ٢٠٩٢٧ و٩٢٣١حديث

، مصنف ابن أبي شيبة، )ه٢٣٥ت(عبد اهللا بن محمد 
-كمال الحوت، مكتبة الرشد، الرياض: تحقيق

 ٧٨، ص٦، جه١٤٠٩ السعودية، الطبعة األولى
، البيهقيو. ٣٣٦٢٤ و٢٩٦٠٧، حديث ٥٣٤وص

: تحقيقالسنن الكبرى، ، )ه٤٥٨ت (أحمد بن الحسين 
 -محمد عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة

، ١٠٠٨٣، حديث ٢٥٠، ص٥م، ج١٩٩٤السعودية، 
جميعهم من طريق عاصم األحول عن عبد اهللا بن 

ِر بعد والْحو: "سرجس، ولفظه عند مسلم والترمذي
صحيح مسلم، كتاب الحج، حديث -بالنون-" ِنالْكَو 

ت (محمد بن عيسى الترمذي، و. ١٣٤٣رقم 
أحمد شاكر : ، تحقيقجامع الترمذي، )ه٢٧٩

 لبنان، - وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت

  

م، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج ١٩٣٨
ا حِديثٌ حسن هذَ: وقال الترمذي. ٣٤٣٩مسافرا برقم 

ِحيحوالحديث صحيح باللفظين صححه األلباني .. ص
، وصحيح ابن ١٥٤، ص٣في صحيح الترمذي، ج

، محمد بن ابن منظور: ينظر. ٣٣٦، ص٢ماجه، ج
 -، دار صادر، بيروتلسان العرب، )ه٧١١ت(مكرم 

، الفيروزآباديو. ٢١٧، ص٤لبنان، الطبعة األولى، ج
، لقاموس المحيطا، )ه٧١٨ ت(محمد بن يعقوب 

. ٤٨٦، ص١لبنان، ج-مؤسسة الرسالة، بيروت
  .٣٠٨، ص٢وينظر غريب الحديث للخطابي، ج

، والقاموس ٢١٧، ص٤لسان العرب، ج: ينظر )٧(
الخطابي، أحمد بن : ، وينظر٤٨٦، ص١المحيط، ج

: غريب الحديث للخطابي، تحقيق) ه٣٨٨ت (محمد 
عبد الكريم العزباوي، جامعة أم القرى، مكة 

  .٣٠٨، ص٢، جه١٤٠٢السعودية  -المكرمة
، سلسلة التثقيف أدب الحوارعبد العزيز، الخياط،  )٨(

. م١٩٩٥نشر وزارة الثقافة األردنية، ) ٢٤(الشبابي 
  .١٠ص

، محمد بن محمد العمادي أبو السعودأبو السعود،  )٩(
دار ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم

، ٨مجلدات، ج ٩، بيروت –إحياء التراث العربي
  .٢١٥ص

توقيف على ال، محمد عبد الرؤوف المناويالمناوي،  )١٠(
دار ، محمد رضوان الداية: تحقيق، مهمات التعاريف

  .٣٠٠، ص١، جه١٤١٠  الطبعة األولى،بيروت-الفكر
  .١١ أدب الحوار للخياط، ص)١١(
  .٣٩الحوار الذات واآلخر للهيتي، ص )١٢(
، دار الشروق، أخالقيات الحوار عبد القادر، الشيخلي، )١٣(

  .١٢م، ص١٩٩٣األردن، الطبعة األولى  -عمان
الحوار فنياته واستراتيجياته ، منى إبراهيم،  اللبودي)١٤(

مصر، الطبعة -، مكتبة وهبه، القاهرهوأساليب تعليمه
  .١٩م، ص٢٠٠٣األولى

الحوار والتقارب بين ، عبد الكريم نوفان،  عبيدات)١٥(
، بحث محكم، المجلة األردنية في ...الفرق اإلسالمية

) ٢( الدراسات اإلسالمية، المجلد الثالث، العدد
  .٣٨م، ص٢٠٠٧
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  .٢٤ أدب الحوار للخياط، ص)١٦(
 الحوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه، للبودي، )١٧(

  .٢١ص
  .٥٩المرجع السابق، ص:  ينظر)١٨(
، فيض القدير، )ه١٠٣٠ت (، عبد الرؤوف  المناوي)١٩(

المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة األولى 
  .٩٠، ص٣جه ١٣٥٦

  . المصدر السابق نفسه)٢٠(
: ومعناها: إحنةُ جمع: حنواِإل المصدر السابق نفسه، )٢١(

. ٨، ص١٣لسان العرب، ج: ينظر. الحقْد في الصدر
 التي يمتَحن بها هي: والِمحنةجمع محنة، : الِمحِنو

  .٤٠١، ص١٣لسان العرب، ج:  ينظر.اِإلنسان من بلية
  .١٤٧، ص١ تلبيس إبليس، ج)٢٢(
ت (، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي:  ينظر)٢٣(

-، دار الفكر، بيروتالجامع ألحكام القرآن، )ه٧٥٨
  .١٦، ص٢ج مجلداً، ٢٠لبنان، الطبعة األولى، 

ت  ( عبد الرحمن الفراهيديوأب،  الخليل بن أحمد)٢٤(
مهدي المخزومي : تحقيق،  كتاب العين،)١٧٥٠

 مجلدات، ٨، دار ومكتبة الهالل، وإبراهيم السامرائي
  .١٠٦، ص٧ وج٤٣٢، ص٤ج

ت  (أحمد بن محمد بن علي المقري،  الفيومي)٢٥(
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ،)ه٧٧٠

لبنان، مجلدان،  -بيروت، المكتبة العلمية، للرافعي
  .٢٨٩، ص١ج

  .٨٧-٧٨لحوار للشيخلي، صأخالقيات ا:  ينظر)٢٦(
، دار أدب الحوار في اإلسالم، محمد سيد،  طنطاوي)٢٧(

-نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة
  .٣٧م، ص٢٠٠٢ط، .مصر، د

، إحياء علوم الدين، )ه٥٠٥ت (، أبو حامد  الغزالي)٢٨(
، وعرف ١١٨، ص٣لبنان، ج-دار المعرفة، بيروت

ر بإظهار خلل فيه من طعن في كالم الغي: المراء بأنه
وإظهار  غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير

أمر يتعلق : ، كما عرف الجدل بأنهمزية الكياسة
  .بإظهار المذاهب وتقريرها

 أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب )٢٩(
، )٢٤٥٧( برقم وهو َألَد الِْخصاِم: قول اهللا تعالى

  

باب في األلد الخصم، برقم ومسلم في كتاب العلم، 
)٢٦٦٨.(  

، )ه٦٧٦ت (، أبو زكريا يحيي بن شرف  النووي)٣٠(
، دار إحياء التراث شرح النووي على صحيح مسلم

، ه١٣٩٢لبنان، الطبعة الثانية، -لعربي، بيروت
  .٢١٩، ص١٦ج

  .٤٨ أدب الحوار للخياط، ص)٣١(
  الحوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه للبودي،)٣٢(

  .٢٩ص
  .٥٣-٥٢أخالقيات الحوار للشيخلي، ص:  ينظر)٣٣(
  .٥٣أدب الحوار في اإلسالم لشيخ األزهر، ص:  ينظر)٣٤(
  .٥٣أخالقيات الحوار للشيخلي، ص:  ينظر)٣٥(
  .٥٦-٥٥المرجع السابق، ص: ينظر )٣٦(
  .١١ اإلسالم والمرأة المعاصرة، للبهي الخولي، ص)٣٧(
  .١٣، للسباعي، صالمرأة بين الفقه والقانون:  ينظر)٣٨(
اإلسالم والمرأة المعاصرة للبهي الخولي، :  ينظر)٣٩(

  .١٢ص
  .١٥المرأة بين الفقه والقانون، ص: ينظر )٤٠(
  .١٨المرجع السابق، ص:  ينظر)٤١(
-، مكتبة النهضة، القاهرةاليهوديةاحمد، شلبي، :  ينظر)٤٢(

  .٣٠١-٣٠٠م، ص١٩٩٢مصر، الطبعة العاشرة 
أة المعاصرة للبهي الخولي، اإلسالم والمر:  ينظر)٤٣(

  .١٤ص
  .١٠٤، ص١٠ تفسير القرطبي، ج)٤٤(
اإلسالم والمرأة المعاصرة للبهي الخولي، :  ينظر)٤٥(

  .١٣ص
إرشاد العقل ، محمد بن محمد العمادي أبو السعود، )٤٦(

دار إحياء التراث ، السليم إلى مزايا القرآن الكريم
  .٢١٥، ص٨ مجلدات، ج٩لبنان، -بيروت، العربي

 يحل له أن المرأته فالالرجل  هاإذا قال هذه الجملة )٤٧(
بعتق يقربها بنكاح وال غيره حتى يكفر عن يمينه 

لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن رقبة فإن 
فإن لم يستطع فإطعام ، فمن، "النكاح: "والمس، يتماسا

: ينظر". الظهار: "، وهذا يسمى بـستين مسكينا
، فتح القدير، )ه١٢٥٠ت (لي ، محمد بن عالشوكاني

  .٢٥٩، ص٥بدون معلومات لنشر ، ج
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) ٢٨٠٧٩( مسند أحمد، حديث خولة بنت ثعلبة، رقم )٤٨(
والحديث في إسناده ضعف؛ ألن معمر بن عبد اهللا بن 

أحمد ، حجرابن . حنظلة، مختلف فيه، فقد جهله القطان
دار احياء ، التهذيب تهذيب، )ه٨٥٢ ت(بن علي ا

، م١٩٩٣ الثانيه الطبعه لبنان، -، بيروتالتراث العربي
أبو حاتم محمد بن ابن حبان، ، وذكره ٢٢٠، ص١٠ج

السيد شرف الدين، : ، تحقيقالثقات، )ه٣٥٤ت(حبان 
، ٥م، ج١٩٧٥األولى  لبنان، الطبعة-دار الفكر، بيروت

، ١٠٧، ص١٠وأخرج له في صحيحه، ج. ٤٣٦ص
 ثمان بن أحمد بن عمحمد، الذهبي(وثق : وقال الذهبي

محمد عوامة، دار القبلة للثقافة : ، تحقيقالكاشف
، ٢م، ج١٩٩٢) ١( السعودية، ط -اإلسالمية، جدة

أحمد بن ، حجرابن (مقبول : وقال ابن حجر. ٢٨٢ص
محمد : ، تحقيق تقريب التهذيب)ه٨٥٢ت (علي 

سوريا، الطبعة الرابعة -عوامة، دار الرشيد، حلب
  .٥٤١، ص١م، ج١٩٩٢

الحياء في العلم، باب في كتاب العلم،  رواه البخاري )٤٩(
ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب ) ١٣٠(برقم 

وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم 
)٣١٣.(  

، كتاب الحيض، باب )١/٢٦٠( ومسلم في صحيحه )٥٠(
استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من 

 بخاري، ورواه ال)٣٣٢(، برقم مسك في موضع الدم
األحكام التي باب في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، 

  .مختصراً) ٧٣٥٧(تعرف بالدالئل، برقم 
باب في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة،  رواه البخاري )٥١(

تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه اهللا، برقم 
ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب ) ٧٣١٠(

  ).٢٦٣٤( ولد فيحتسبه، برقم من يموت له
  .)١٣٩٧(، حديث رقم ٥٣٣، ص٢ صحيح مسلم، ج)٥٢(
سليمان الطبراني، ، ورواه ٣١٨، ص١ مسند أحمد، ج)٥٣(

حمدي : ، تحقيقالمعجم الكبير) ه٣٦٠ت (بن أحمد ا
العراق، -السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل

قال الحافظ . ٢٤٨، ص١٢م، ج١٩٨٣الطبعة الثانية 
وسنده حسن وله طريق أخرى أخرجها : "رابن حج

قاسم بن ثابت في الدالئل من طريق الحكم بن أبان 

  

، ابن حجر(بن عباس باختصار اعن عكرمة عن 
فتح الباري بشرح صحيح ، )ه٨٥٢ت (أحمد بن علي 

، ه١٣٧٩ لبنان -، دار المعرفة، بيروت البخاري
، محمد األلباني، وصححه األلباني، ٥١٢، ص٩ج

، مكتبة المعارف، السلسلة الصحيحةن، ناصر الدي
  .٦٢، ص٦السعودية، ج- الرياض

وهو : هاوتشديدالدال تخفيف فتح القاف وب:  القدوم)٥٤(
النهاية في : (ينظر. موضع على ستة أميال من المدينة

  ).٤٤، ص٤غريب األثر، ج
سنن أبو ، )ه٢٥٧ت (، سليمان بن األشعث  أبو داود)٥٥(

-ين، دار الفكر، بيروتمحمد محي الد: ، تحقيقداود
، في كتاب الطالق، باب المتوفى ٧٠١، ص١لبنان، ج

، وجامع )٢٣٠٠( برقم... عنها زوجها تنتقل
، في كتاب الطالق، باب أين ٥٠٨، ص٣الترمذي، ج

، وسنن )١٢٠٤(تعتد المتوفى عنها زوجها برقم 
، كتاب الطالق، باب ٣٩٣، ص٣النسائي الكبرى، ج

، وابن )٥٧٢٤(برقم ... مقام المتوفى عنها زوجها
ماجه في كتاب الطالق، باب أين تعتد المتوفى عنها 

، ٦، وأحمد في المسند، ج)٢٠٣١(زوجها برقم 
، أبو عبد الحاكم النيسابوري، و٤٢٠ وص٣٧٠ص

المستدرك على ، )ه٤٠٥ت (اهللا محمد بن عبد اهللا 
مصطفى عطا، دار الكتب : ، تحقيقالصحيحين

، ٢م، ج١٩٩٠لطبعة األولى  لبنان، ا-العلمية، بيروت
سعِد بِن ِإسحاقَ ، غيرهم جميعهم من طريق ٢٢٦ص
بِن كَعِب بِن عجرةَ عن عمِتِه زينَب ِبنِْت كَعِب بِن ا

 وزينب .الْفُريعةَ ِبنْتَ ماِلِك بِن ِسنَاٍن ِبِهعن عجرةَ 
حديث صحيح اإلسناد ولم : قال الحاكم. مقبولة
، ٢، وصححه األلباني، صحيح أبي داود، جهيخرجا
  .٣٤٥، ص١، وصحيح ابن ماجه، ج٤٣٦ص

، ٢٤، والمعجم الكبير، ج٤٥٧، ص٦ مسند أحمد، ج)٥٦(
محمد البخاري، ، ورواه )٤٢٦(، حديث رقم ١٦٨ص
محمد : ، تحقيقاألدب المفرد) ه٢٥٦ت (بن إسماعيل ا

، لبنان-فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت
، والحديث حسنه ٣٦٠، ص١، جه١٤٠٩الطبعة الثالثة 

شهر بن حوشب؛ وهو مختلف : الشيخ شعيب، وفيه
بن شيبة، وقال افيه، فقد وثقه أحمد، والعجلي ويعقوب 
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حسن الحديث، وقال أبو زرعة البأس به، : البخاري
وضعفه الساجي، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن 

الت، وقال عنه ابن حبان يروي عن الثقات المعض
، حجرابن . صدوق كثير اإلرسال واألوهام: حجر

، ٤، جالتهذيب تهذيب، )ه٨٥٢ت (أحمد بن علي 
، إال أن شهراً لم يتفرد بروايته فقد ٣٢٥-٣٢٤ص

تابعه مهاجر بن أبي مسلم في روايته عن أسماء، التي 
، ٣٦٠، ص١رواها البخاري في األدب المفرد، ج

حديث صحيح لغيره، وقد ثقة، فيصبح ال: ومهاجر
  .صححه األلباني في أحكامه على األدب المفرد

، من طريق محمد بن ٣٦٠، ص١ األدب المفرد، ج)٥٧(
يوسف، عن عبد الحميد به مثله، كما رواه من طريق 

 مبشر بن إسماعيل عن بن أبي غنية عن عنمخلد 
محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد 

له ثقات، وصححه األلباني،  نحوه، ورجااألنصارية
وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن عباس رواه 
البخاري في كتاب الجمعة، باب صالة الكسوف برقم 

) ٩٠٧(، ومسلم في كتاب الكسوف برقم )١٠٥٢(
  .فالحديث صحيح

، في كتاب الطالق، ٦٩٣، ص١ سنن أبي داود، ج)٥٨(
، وأحمد في )٢٢٧٦(باب من أحق بالولد، برقم 

، ٢٢٥، ص٢، والمستدرك، ج١٨٢، ص٢ند جالمس
حديث صحيح اإلسناد ولم : قال الحاكم. وغيرهم
  .إسناده حسن: ، قلتيخرجاه

، في كتاب الطالق، ٦٩٣، ص١ سنن أبي داود، ج)٥٩(
، وسنن النسائي )٢٢٧٧(باب من أحق بالولد، برقم 

، كتاب الطالق، إسالم أحد ٣٨١، ص٣الكبرى، ج
، وسنن )٥٦٩٠(م الزوجين وتخيير الولد، برق

، في كتاب الطالق، باب ٢٢٣، ص٢الدارمي، ج
، وابن ماجه )٢٢٩٣(تخيير الصبي بين أبويه برقم 

في كتاب الطالق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها 
 ٣٧٠، ص٦، وأحمد في المسند، ج)٢٣٠١(برقم 
. ، وغيرهم١٠٨، ص٤، والمستدرك، ج)٤٢٠وص

،  يخرجاهحديث صحيح اإلسناد ولم: قال الحاكم
. ٤٣٠، ص٢وصححه األلباني، صحيح أبي داود، ج

  .٢٥١، ص٧وإرواء الغليل، ج

  

، كتاب الزكاة برقم ٦٩٤، ص٢ صحيح مسلم، ج)٦٠(
)١٠٠٠.(  

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على  )٦١(
، وصحيح )١٤٦٧(الزوج واأليتام في الحجر، برقم 

ن والزوج مسلم، كتاب الزكاة، باب النفقة على األقربي
  ).١٠٠١(واألوالد، برقم 

 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر )٦٢(
، )٢٢١١(األمصار على ما يتعارفون بينهم، برقم 

وصحيح مسلم، كتاب األقضية، باب قضية هند برقم 
)١٧١٤.(  

، كتاب الشروط، ٩٧٤، ص٢ صحيح البخاري، ج)٦٣(
، برقم ... الشروط في الجهاد والمصالحةباب

، ٢١٦، ص١١، وابن حبان في صحيحه، ج)٢٥٨١(
ذكر ما يستحب لإلمام استعمال المهادنة بينه وبين 
، أعداء اهللا إذا رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنهم

، حديث ٩، ص٢٠، والمعجم الكبير، ج)٤٨٧٢(برقم 
باب ، ٢١٨، ص٩، والبيهقي في الكبرى، ج)١٣(رقم 

، وعبد )١٨٥٨٧(، برقم المهادنة على النظر للمسلمين
، غزوة الحديبية، ٣٣٢، ص٥الرزاق في مصنفه، ج

  ).٩٧٢٠(برقم 
صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة النساء مع  )٦٤(

  ).١٨٠٩(الرجال، برقم 
 صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة في )٦٥(

، وصحيح مسلم، )٣٥٧(ثوب واحد ملتحفاً، برقم 
ى وأن أقلها كتاب الصالة، باب استحباب صالة الضح

  ).٣٣٦(ركعتان وأكملها ثمان، برقم 
 صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب وأمهاتكم من )٦٦(

، وصحيح مسلم، كتاب )٥١٠١(، برقم ...الرضاعة
الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت الزوجة برقم 

)١٤٤٩.(  
  رة النساءـاح، باب غيـ صحيح البخاري، كتاب النك)٦٧(

صحيح مسلم، كتاب ، و)٥٢٢٨(ووجدهن، برقم 
  ).٢٤٣٩(فضائل الصحابة، باب فضل عائشة برقم 

 وهو كساء معلم من خز أو -بكسر الميم-: رطِم ال)٦٨(
  .٥٥، ص٢، فتح الباري، جصوف أو غير ذلك

  التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة ترك:   التبذل واالبتذال)٦٩(
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محمد العظيم آبادي، . الجميلة على جهة التواضع
، دار الكتب العلمية، ن المعبودعوشمس الحق، 

  .٢١-٢٠، ص٤، جه١٤١٥، )٢(لبنان، ط  -بيروت
ن وفتحها وسكون الواو وفتح بتشديد السي:  السورة)٧٠(

عبد اهللا بن  ابن قتيبة، .السورةُ والثَّورة واحد و-الراء
الحديث البن ، غريب )ه٢٧٦ت (مسلم الدينوري 

طبعة العاني، عبد اهللا الجبوري، م: ، تحقيققتيبة
. ٣٥٦، ص٢، جه١٣٩٧العراق، الطبعة األولى -بغداد

وهو العجلة :  المكسورةبالحاء المهملة: والحدة
. بالغضب ويروى من حد بدون الهاء وهو شدة الخلق

  .١٣٨، ص١٣عمدة القاري، ج
 وهو -بفتح الفاء وسكون الياء وفتح الهمزة-: ةَئي الفََ)٧١(

كالمها أنها كاملة الرجوع من فاء إذا رجع ومعنى 
األوصاف إال في شدة خلق بسرعة غضب ومع ذلك 

  .١٣٨، ص١٣عمدة القاري، ج. يسرع زوالها عنها
 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل )٧٢(

  ).٢٤٤٢(عائشة، برقم 
 صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة من )٧٣(

  ).٧٣١٥(برقم ... شبه أصال معلوما بأصل مبين
 صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب نكاح األبكار، )٧٤(

  ).٥٠٧٧(برقم 
 صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب استئذان الرجل )٧٥(

  ).٢٩٦٧(اإلمام، برقم 
، )١٢٢٧(صحيح مسلم، كتاب المساجد حديث رقم  )٧٦(

 قَاَل بينَا َأنَا ُأصلِّى مع رسوِل اللَّه"... ونص الحديث 
  طَسِإذْ عاللَّه كمحرِم فَقُلْتُ يالْقَو ٌل ِمنجاِنى . رمفَر

 ونتَنْظُر ا شَْأنُكُمم اهياثُكَْل ُأمفَقُلْتُ و اِرِهمصِبَأب مالْقَو
ِإلَى . متُهَأيا رفَلَم لَى َأفْخَاِذِهمع ِديِهمِبَأي ونِربضلُوا يعفَج

 لَِكنِّى سكَتُّ فَلَما صلَّى -وننيأي يسكت-يصمتُونَِنى
فَِبَأِبى هو وُأمى ما رَأيتُ معلِّما قَبلَه والَ   رسوُل اللَِّه

 -أي نهرني-بعده َأحسن تَعِليما ِمنْه فَواللَِّه ما كَهرِنى
الَ يصلُح ِإن هِذِه الصالَةَ « والَ ضربِنى والَ شَتَمِنى قَاَل 

 التَّكِْبيرو ِبيحالتَّس وا هكَالَِم النَّاِس ِإنَّم ِمن ءا شَىِفيه
قُلْتُ يا   َأو كَما قَاَل رسوُل اللَِّه. »وِقراءةُ الْقُرآِن

 اللَّه اءج قَدٍة واِهِليٍد ِبجهِديثُ عوَل اللَِّه ِإنِّى حسر
ِإنالَِم وِباِإلسانالْكُه ْأتُوناالً يقَاَل .  ِمنَّا ِرج»فَالَ تَْأِتِهم« .

  

ونرتَطَياٌل يِمنَّا ِرجِفى «قَاَل . قَاَل و ونَهِجدي ءشَى ذَاك
منَّهدصفَالَ ي وِرِهمداِح . »صبالص نفَالَ «قَاَل اب

نَّكُمدصي« .اٌل يِمنَّا ِرجقَاَل قُلْتُ وقَاَل . خُطُّون» نَِبى كَان
فَذَاك افَقَ خَطَّهو نخُطُّ فَماِء ياَألنِْبي كَانَتْ ِلى ، ِمنو

  ".الحديث... جاِريةٌ تَرعى غَنَما
 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من )٧٧(

  ).٢١٤٤(فضائل أبي طلحة األنصاري، برقم 
 من سمع شيئاً ب با.صحيح البخاري، كتاب العلم، )٧٨(

  ).١٠٣(فراجع حتى يعرفه، برقم 
 قول باب صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، )٧٩(

  ).٢٤٤١(اهللا تعالى أال لعنة اهللا على الظالمين، برقم 
، وكذلك )٢٧٤٩( صحيح مسلم، كتاب الصوم، رقم )٨٠(

قصة المرأة التي أرادت أن تحج عن أمها، وقد مر 
  .ذكرها في المطلب السابق

  ).٢٢٣٦( سنن الترمذي، كتاب الفرائض، برقم )٨١(
 صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الوصل في )٨٢(

  ).٥٩٣٥(الشعر، برقم 
، كتاب الطالق، باب ١١٢٤، ص٢ صحيح مسلم، ج)٨٣(

  ).١٤٨٩(برقم ... وجوب اإلحداد في عدة الوفاة 
، كتاب الطالق، باب ٧٠٠، ص١ سنن أبي داود، ج)٨٤(

  ).٢٢٩٩(نها زوجها، برقم إحداد المتوفى ع
 جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل أزواج )٨٥(

، ٣، وأحمد في مسنده، ج)٣٨٩٤( برقم  النبي
، ٣صحيح الترمذي، ج. وصححه األلباني. ١٣٥ص
  .٢٣٤ص

  ).٤٤٩( صحيح البخاري، كتاب الصالة، رقم )٨٦(
صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة  )٨٧(

  ).٥٨١٠(، برقم والشملة
، كتاب ٢٨٤، ص٣ رواه النسائي في السنن الكبرى، ج)٨٨(

 برقم باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهةالنكاح، 
وفي . هذا الحديث يوثقونه: وقال النسائي بعده) ٥٣٩٠(

" هذا الحديث يرسلونه" :الطبعة الجديدة، قال النسائي
حسن شلبي، : سنن النسائي الكبرى بتحقيق: ينظر
راف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، وإش

 ، حديث١٧٨-١٧٧ ، ص٥م، ج٢٠٠١الطبعة األولى
، كتاب النكاح، ٩٠٢، ص١، ورواه ابن ماجه، ج٥٣٦٩
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، وأحمد )١٨٧٤(باب من زوج ابنته وهي كارهة برقم 
، ٣، والدارقطني في سننه، ج١٣٦، ص٦في المسند، ج

 ،٤٥٩، ص٣، وابن أبي شيبة في مصنفه، ج٢٣٢ص
، والطبراني ١٤٦، ص٦وعبدالرزاق في المصنف، ج

 كَهمس ، جميعهم من طريق٥٨، ص٧في األوسط، ج
نحوه، بن الْحسِن عن عبِد اللَِّه بِن بريدةَ عن عاِئشَةَ 

ورجاله ثقات باستثناء كهمس فقد اختلف عليه فيه، 
مرسل ألن ابن بريدة لم يسمع من : وقال البيهقي

: ضعفه األلباني، وصححه الشيخ شعيب، وقالو عائشة،
حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين 

  .بن الحسناإال أنه قد اختلف فيه على كهمس 
  .وقد سبق تخريجه) ٣٣٢(صحيح مسلم ح رقم  )٨٩(
أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ،  ابن الصالح)٩٠(

 ،مكتبة الفارابي، مقدمة ابن الصالح، الشهرزوري
  .١٧١، ص١، مجلد واحد، جم١٩٨٤األولى  الطبعة

، )٦٢٠٣ و٦١٢٩( صحيح البخاري، حديث رقم )٩١(
  ).٢١٥٠(وصحيح مسلم، حديث 

، وقد سبق ذكر )٢١٤٤( صحيح مسلم، حديث رقم )٩٢(
أهداف الحوار النبوي مع : القصة بتمامها في مطلب

  .المرأة
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