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بن  ا�مام محمد  الدين، جامعة  الماجستير من كلية أصول  • حصلت على درجة 
في  ورسوله  ا�  من  ثبت  بما  ا�سوة  (حسن  بأطروحة:  ا�سالمية،  سعود 
الثاني  القسم  وآثار  أحاديث  تخريج  القنوجي:  خان  للشيخ محمد صديق  النسوة 

ودراسة أسانيدها والحكم عليها إلى باب ما ورد في رحمة الحيوان).
بن  محمد  ا�مام  جامعة  الدين،  أصول  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصلت   •
سعود ا�سالمية، بأطروحة: (شرح ا�مام ابن رسالن الرملي(٨٤٤هـ) لسنن أبي 
اع أبواب ما يصلى فيه من كتاب الصالة إلى نهاية باب من  داود من أول باب ُجمَّ

قال ال يقطع الصالة شيء: تحقيًقا ودراسًة).

E : d.mrmdd@gmail.com

ا�ستاذ المشارك بقسم الدراسات ا�سالمية،
كلية ا¹داب، جامعة ا�ميرة نورة بنت عبد الرحمن.

د. مشاعل بنت راشد الدباس

المــرأة حمايــــة 
في السنـــة النبــوية
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 امللخص
 .قييًمسـي اًمـبمحويي اعمرأة ذم ا موضوع البحث:          

قمرض ىمضويو اعمرأة قمغم اًمؽتوب واًمسـي وضمعؾ احلويمؿقي هلام دون مو  أىداف البحث:
ر ذم هذا اًمعٍم مـ أقمداء اإلؾمالم طمقل ىمضويو اعمرأة واًمرد قمغم اًمشبفوت اًمتل شمث، وؾمقامهو
 ورومع مؽوكتفو. اعمرأة،محك  أن اإلؾمالم، واعمسؾؿي

ٍ آؾمتؼرائل   منهج البحث:  ـمل.اعمـفٍ آؾمتـبوواعمـف
 أىم النتائج:

   أن اًمنميعي اإلؾمالمقي ضموءت سمحاميي اًمدموء وإقمراض وإمقال سمغض اًمـظر قمـ
 اًمؾقن واجلـس.

 مل شملِت  أن اإلؾمالم طمرم دم اعمرأة ومل يػرق سمقـفو وسملم اًمرضمؾ ذم محويي اًمدم واًمـػس مو 
 سمام حيؾ دمفو.

 ص اًمؼوـمعي واإلُجوع.أن آقمتداء قمغم اًمرضمؾ واعمرأة ذم اإلصمؿ ؾمقاء سمدًٓمي اًمـصق 
 ومـفك اإلؾمالم قمـ ضب اًمـسوء ًمغػم أن اإلؾمالم محك اعمرأة مـ آقمتداء اجلسدي :

طموضمي، وإكام ًمعالج اًمـشقز ويؽقن ذًمؽ سمعد اًمققمظ، وسمعد اهلجران، وجيى أن يؽقن 
 اًمرضب همػم مؼمح.

  ضموءت اًمنميعي سمحاميي اًمعرض سملمريـ: شمنميع إؾمبوب اًمقىموئقي حلاميي قمرض
شمنميع اًمعؼقسموت وإىمومي احلدود، يمحد اًمؼذف واًمزكو و وهمػمهو.ػروقي احلجوب ة. يماعمرأ

 واًمشذوذ.
ضورة قمرض ىمضويو اعمرأة قمغم اًمؽتوب واًمسـي وضمعؾ احلويمؿقي هلام دون مو  التوصيات:

إكشوء هقئي قمؾؿقي متخصصي ًمتتبع ورصد مو يـشمه اإلقمالم اًمعوعمل واعمممترات . وؾمقامهو
آكتػوع سمف، ورد مو هق سموـمؾ خيوًمػ اًمنمع اعمرأة وسمقون احلؼ مـف و ىمضويواًمدوًمقي طمقل 

   . واًمرد قمغم اًمشبفوت اًمتل يروج هلو أقمداء اإلؾمالم طمقل اعمرأة ذم اإلؾمالم.واًمتحذير مـف
 .اعمرأة ذم اًمسـي  - اًمدوموع قمـ اعمرأة  - طمؼقق اعمرأة - محويي اعمرأة الكلمات ادلفتاحية:
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 املقدمة
ؿد، وقمغم آًمف وصحبف الم قمغم كبقـو حماحلؿد هلل رب اًمعوعملم، واًمصالة واًمس  

 وسمعد:  ،أُجعلم
 )محاية ادلرأة يف السنة النبوية(

 أمهية موضوع البحث، وأسباب اختياره:
ومنذا صؾحً  ،إن محويي اعمرأة ذم دمفو وقمروفو حيؿل اعمجتؿع مـ اًمػسود واًمػتـي

 وإذا ومسدت ومسد اعمجتؿع. ،اعمرأة صؾح اعمجتؿع
 أىداف البحث:

  اعمرأة قمغم اًمؽتوب واًمسـي وضمعؾ احلويمؿقي هلام دون مو ؾمقامهوقمرض ىمضويو . 
 ر ذم هذا اًمعٍم مـ أقمداء اإلؾمالم طمقل ىمضويو واًمرد قمغم اًمشبفوت اًمتل شمث

 اعمرأة اعمسؾؿي.
 وووعفو ذم اعمؼوم اًمالئؼ وسمقون أن اإلؾمالم ضموء سموعمحوومظي قمغم اعمرأة وصقوكتف ،

 يمرامتفو. هبو وطمٌ قمغم إسمعودهو قمام يشقـفو أو خيدش
 الدراسات السابقة:

ومـفو ذم  ،اًمدراؾموت اعمتعؾؼي سمؿقوقع اعمرأة يمثػمة مـفو ذم مؽوكي اعمرأة ذم اإلؾمالم
ومـفو ذم محويي اإلؾمالم ًمؾؿرأة اًمذي هق  ،ومـفو ذم واضمبوت اعمرأة ،طمؼقق اعمرأة

 .مقوقع سمحثـو
اعممًمػ:  (ؾمالم ًمؾؿرأةمحويي اإلومؿـ اًمدراؾموت اًمسوسمؼي ذم محويي اعمرأة اعمسؾؿي يمتوب )

حتدث ومقف قمـ مؽوكي اعمرأة، وطمرص أقمداء اًمديـ قمغم ، د. حمؿد سمـ ؾمعد اًمشقيع
 .مسئقًمقي اعمرأةوقمـ  طمؼقىمفو اًمزوضمقي وآضمتامقمقي، ووؾموئؾ محويتفو،قمـ إومسودهو، صمؿ 

أن هذا اًمبحٌ يتعؾؼ سمحاميي  :اعمرأة ذم اًمسـي اًمـبقيي( )محوييواًمػرق سمقـف وسملم سمحٌ: 
  سملمريـ:ة ذم اًمسـي اًمـبقيي ذم دمفو مـ اًمؼتؾ واًمرضب وآقمتداء، ومحويي قمروفو اعمرأ
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ػروقي احلجوب وحتريؿ يم ،شمنميع إؾمبوب اًمقىموئقي حلاميي قمرض اعمرأة -1
 .ؿ ظمؾقة اًمرضمؾ سموعمرأة مـ همػم اعمحورميحترو ،إمر سمغض اًمبٍم، واًمتؼمج واًمسػقر

 .حتريؿ قمضؾ اعمرأة  قمـ اًمزواجو، اًمؽمهمقى ذم اًمزواجو مـع آظمتالط سملم اجلـسلمو
 سموت وإىمومي احلدود، يمحد اًمؼذف واًمزكو واًمشذوذ.شمنميع اًمعؼق -2

 منهج البحث: 
اعمـفٍ آؾمتؼرائل: وذًمؽ سموؾمتعراض أطموديٌ اًمسـي اًمـبقيي اعمتعؾؼي  -1

  سموعمقوقع مـ مصودرهو إصؾقي.
 اعمـفٍ آؾمتـبوـمل: اؾمتـبوط إطمؽوم واًمػقائد مـ اًمـصقص. -2
 منهج التخريج: 
 .وهمػمه قمـد احلوضمي إمم مـ اًمؽتى اًمتسعي إٓإظمراج احلديٌ  -أ 

إذا يمون احلديٌ ذم اًمصحقحلم أو أطمدمهو ومنين أظمرضمف مـ اعمقوع اًمذي  -ب
 إٓ إذا يمون ذم همػمه زيودة شمتعؾؼ سمؿقوقع اًمبحٌ. :وأيمتػل سمف اًمشوهد يتضؿـ مقوع

إذا يمون احلديٌ ذم همػم اًمصحقحلم أو أطمدمهو ومنين أظمرضمف مـ اعمقوع اًمذي  -ج
 سمقون درضمي احلديٌ. يتضؿـ مقوع اًمشوهد، مع

 خطة البحث:
 يتؽقن اًمبحٌ مـ مؼدمي، ومتفقد، وصمالصمي ومصقل ومبوطمٌ، وظمومتي وومفورس. 

وشمشتؿؾ قمغم سمقون أمهقي مقوقع اًمبحٌ، وأؾمبوب اظمتقوره، ومـفٍ  ادلقدمة:
 اًمبحٌ، وظمطي اًمبحٌ. 

ويشتؿؾ قمغم  مو ورد ذم محويي اإلؾمالم ًمدم اعمرأة ذم اًمسـي اًمـبقيي. :الفصل األول
 :صمالصمي مبوطمٌ

  : اًمـفل قمـ ىمتؾ اعمرأة سمغػم طمؼ. ادلبحث األول 
 ىمتؾ اًمرضمؾ سموعمرأة.  ادلبحث الثاين:
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 .ديي اعمرأة ادلبحث الثالث:
 ؾؿرأة مـ آقمتداء ذم اًمسـي اًمـبقيي.ًممو ورد ذم محويي اإلؾمالم : الفصل الثاين

 :ويشتؿؾ قمغم صمالصمي مبوطمٌ
 مو ورد ذم اًمـفل قمـ ضب اعمرأة. : ادلبحث األول

  .مو ورد ذم إسموطمي اًمرضب اًمغػم مؼمح ًمعالج اعمرأة اًمـوؿمزادلبحث الثاين: 
 .هبو ـ ضب اعمرأة وأَضَّ قمؼقسمي م ادلبحث الثالث:
  :مو ورد ذم محويي اإلؾمالم ًمعرض اعمرأة. ويشتؿؾ قمغم مبحثلم الفصل الثالث:
 مطوًمى: ؾمتي وومقفشمنميع إؾمبوب اًمقىموئقي حلاميي قمرض اعمرأة.  ادلبحث األول:

  .ومروقي احلجوب وحتريؿ اًمتؼمج واًمسػقراعمطؾى إول: 
  .إمر سمغض اًمبٍماعمطؾى اًمثوين: 

 .حترم ظمؾقة اًمرضمؾ سموعمرأة مـ همػم اعمحورماعمطؾى اًمثوًمٌ: 
  .مـع آظمتالط سملم اجلـسلماعمطؾى اًمراسمع: 

 .اًمؽمهمقى ذم اًمزواجاعمطؾى اخلومس: 
 .حتريؿ قمضؾ اعمرأة  قمـ اًمزواجاعمطؾى اًمسودس: 

 مطوًمى:  صمالصمي مي احلدود. وومقفشمنميع اًمعؼقسموت وإىمو ادلبحث الثاين:
 شمعريػف وطمؽؿف وإىمومي احلد قمؾقف. اًمؼذف:اعمطؾى إول:  

 ، وذوـمف، ومو يؽمشمى قمؾقف مـ أطمؽوم.منموقمقتف :اعمطؾى اًمثوين: اًمؾعون
 ف. وموقمؾقمغمومي احلد طمؽؿف وإىم اًمزكو واًمشذوذ:اعمطؾى اًمثوًمٌ: 

 وومقفو أهؿ اًمـتوئٍ اًمعؾؿقي ًمؾبحٌ وشمقصقوشمف. اًمػفورس. :اخلاسبة
هذا وأؾملل اًمرب اًمؽريؿ أن يرزىمـل اإلطمسون واًمتقومقؼ، ويعقــل قمغم إمتوم هذا   

لم، يرووه، وآظمر دقمقاكو أن احلؿد هلل رب اًمعوعم اًمبحٌ قمغم اًمقضمف اًمذي حيبف و
 واًمصالة واًمسالم قمغم اًمـبل إملم.
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 التنهيد
ضموءت اًمنميعي اإلؾمالمقي سمحاميي وطمػظ اًمرضورات اخلؿس اًمتل هل اًمديـ 

واًمـػس واًمعؼؾ واًمعرض واعمول، وسمحػظ هذه اًمرضوريوت يسعد اعمجتؿع، ويطؿئـ 

 مـفو:  ،ذم طمػظ اًمـػس واًمعرض قمدة كصقص وىمد ورد .يمؾ ومرد ومقف

 هت مت خت حت جت هب مب خب﴿: ىمقل اهلل شمعومم
 خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس
 .[45 ]اعموئدة: ﴾جف

 جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس﴿
 .[126 ]اًمـحؾ: ﴾مع

كم ءَ أال إن دما»أكف ىمول ذم ظمطبتف سمؿـك: ط قمـ اًمـبل   وطمديٌ أيب سمؽرة
بلدكم يف  ،يف شهركم ىذا ،رمة يومكم ىذاعليكم، كحُ  كم حرامٌ كم وأعراضَ وأموالَ 
 .(1)شىذا

 -ومـف اًمتعدي قمغم اًمـػس واجلسد -و يمون ومفذه كصقص قمومي ذم يمقن اًمتعدي أي  

ق ذم محويي احلؼقق سملم اًمرضمؾ واعمرأة، وموإلؾمالم مل يػر  ، و ومقف اًمؼصوصحمظقر ذقمً 

يمام ؾمبؼ اإلؾمالم يموومي اًمتنميعوت واًمؼقاكلم اًمتل شمـودي سمحؼقق اعمرأة واقمؽمف 

كقتفو ويمرامتفو. وىمد وردت إدًمي اًمعديدة ذم اًمؼرآن واًمسـي ًمؾؿرأة سمحؼقىمفو وإكسو

اًمتل حتٌ قمغم إيػوء اًمـسوء طمؼقىمفـ، واًمرومؼ هبـ، وطمسـ قمنمهتـ يمام شمؼدم، ومحك 

ورشمى قمؾقف قمؼقسموت يموحلدود  ،شمؾؽ احلؼقق ومحرم آقمتداء قمغم طمؼقق اعمرأة

أن اًمـبل  يرة اعمرأة وطمذر مـف ومعـ أيب هر طمؼقق واًمتعزير، ومحرم آقمتداء قمغم

                                       
(. وأظمرضمف اإلموم مسؾؿ ذم يمتوب 1742أظمرضمف اإلموم اًمبخوري ذم يمتوب احلٍ، سموب اخلطبي أيوم مـك )ح/ (1)

 (.1673اًمؼسومي واعمحورسملم، سموب شمغؾقظ حتريؿ اًمدموء وإقمراض وإمقال )ح/
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 . (1)شادلرأة واليتيم :ُتالضعيفَ  حقّ  ُأَحّرِجُ  »ىمول: ط 
، طزوج اًمـبل   ومعـ قموئشي ،قمغم اًمرومؼ وشمرك اًمعـػ طوطمٌ رؾمقل اهلل 

اي عائشة إن هللا رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال »ىمول: ط أن رؾمقل اهلل 
  .(2)شيعطي على العنف، وما ال يعطي على ما سواه

قمـ اًمـبل   ومعـ أيب هريرة  ،ام أوص رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف سموًمرومؼ سموًمـسوءيم
من ضلع، وإن أعوج شيء يف  قنَ لِ ا، فإهنن خُ واستوصوا ابلنساء خَتً »ىمول: ط 

الضلع أعاله، فإن ذىبت تقيمو كسرتو، وإن تركتو مل يزل أعوج، فاستوصوا ابلنساء 
  .(4)وء: ومقف احلٌ قمغم اًمرومؼ سموًمـسوء واطمتامهلـ.  ىمول اًمـقوي: اؾمتقصقا سموًمـس(3)شخَتا

: معـوه: اىمبؾقا وصقتل ومقفـ، واقمؿؾقا هبو، وارومؼقا هبـ، وأطمسـقا روىمول اسمـ طمج
   .(5)قمنمهتـ

 
 

 

                                       
(. وطمسـف إًمبوين ذم ؾمؾسؾي 3678دب، سموب طمؼ اًمقتقؿ )ح/أظمرضمف اإلموم اسمـ موضمف، يمتوب إ (1)

 (.13 /3( إطموديٌ اًمصحقحي ورء مـ ومؼففو وومقائدهو
 (.2593أظمرضمف اإلموم مسؾؿ ذم يمتوب اًمؼم واًمصؾي وإدب، سموب ومضؾ اًمرومؼ )ح (2)
 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿  :أظمرضمف اًمبخوري ذم يمتوب أطموديٌ إكبقوء، سموب ىمقل اهلل شمعومم( 3)

 /ح178/ 4، ومسؾؿ ذم يمتوب اًمرووع، سموب اًمقصقي سموًمـسوء. )(3331/ح4/133) ﴾پ  پ  پ
1468.)   

 (.11/58) ًمؾـقوي ،ذح صحقح مسؾؿ (4)
  (.   6/424ٓسمـ طمجر ) ،ومتح اًمبوري (5)
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 الفصل األول:
 لدم املرأة يف السهة الهبوية ما ورد يف محاية اإلسالم

اعمـع. يؼول: مَحَك اًمٌمء حَيِؿقف مِحويًي سموًمؽن: أي َمـََعُف، ومحك  معٌت احلماية لغة:

: اعمريض  ك: امتـع، واحلَِؿلُّ اعمريض مو يرضه: مـََعف إيوه، واطمتؿك هق مـ ذًمؽ وحتؿَّ

  .(1)اعمؿـقع مـ اًمطعوم واًمنماب

ر ٓ يؼرب. ومَحَقُتف محويًي: إذا دومعً قمـف، ومـعً مـف ويؼول هذا رء مَحِلٌّ أي: حمظق

مـ يؼَرسَمُف، واحلِؿقُؿ: اًمؼريُى اعمشػُؼ وؾمؿل سمذًمؽ: ٕكَّف حيتُد محويًي ًمذويف ومفق يداومع 

  .(2) [11]اعمعورج: ﴾خم حم جم هل﴿ قمـفؿ يمام ىمول شمعومم:

               وذم اجلؿؾي كجد أنَّ احلاميي شمليت قمغم معوٍن هل: اعمـع ُواًمدوموع. 

 سمام يتسبى ذم قفوقمؾؿػفقم احلاميي ًمؾؿرأة هق مـع يموومي صقر اإليذاء واًمتعدي وم

 إيالمفو يموًمرضب واًمتعذيى دون طمؼ ذقمل، واًمدوموع قمـفو. ووموهتو أو

 ادلبحث األول: النهي عن قتل ادلرأة بغَت حق
مل  مو طمرم اإلؾمالم دم اعمرأة ومل يػرق سمقـفو وسملم اًمرضمؾ ذم محويي اًمدم واًمـػس 

 دم امرئٍ  ال حيلّ »ط: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ومعـ قمبد اهلل  ،سمام حيؾ دمفو شملِت 
 ،فسفس ابلن  الن   :رسول هللا إال إبحدى ثالث يشهد أن ال إلو إال هللا وأين مسلمٍ 
 .(3)شوادلارق من الدين التارك اجلماعة ،ب الزاينوالثيِّ 

عـ قمؿر سمـ اعمرىمع سمـ صقػل وم ،ؾإن مل شمؽـ شمؼوشموهنك قمـ ىمتؾ اًمـسوء ذم احلرب 
ذم ط ىمول: يمـو مع رؾمقل اهلل   سمـ رسموح ىمول: طمدصمـل أيب قمـ ضمده رسموح سمـ رسمقع

 عاجتمَ  مَ عالانظر »، ومؼول: همزوة، ومرأى اًمـوس جمتؿعلم قمغم رء، ومبعٌ رضماًل 
                                       

 (.14/198يـظر: مودة )محك( ذم ًمسون اًمعرب، اسمـ مـظقر ) (1)
( ذم مػردات يـظر: مودة (2)  (.255أًمػوظ اًمؼرآن، اًمراهمى إصػفوين )ص  )طَمؿَّ
﮲  ﮳ ﴿ أظمرضمف اًمبخوري، يمتوب اًمديوت، سموب ىمقل اهلل شمعومم: (3)  (.6962)ح/  ﴾ۓ  
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. ىمول: وقمغم شما كانت ىذه لتقاتل»ومجوء ومؼول: قمغم امرأة ىمتقؾ، ومؼول:  ش ؟ىؤالء
، وال امرأةً  قل خلالد ال تقتلن  » ومؼول: ًمد سمـ اًمقًمقد، ومبعٌ رضماًل اعمؼدمي ظمو

 .(2)ش(1)اعسيفً 
ط ضمدت ذم سمعض مغوزي اًمـبل وُ  أظمؼمه أن امرأةً  وقمـ كوومع أن قمبد اهلل 

 .(3)ىمتؾ اًمـسوء واًمصبقونط وملكؽر رؾمقل اهلل  مؼتقًميً 
أو  ،س سمغػم طمؼوممو ؾمبؼ يتبلم طمرمي دم اعمرأة، إٓ سمحؼفو وهق أن شمؽقن ىموشمؾي كػ

ؼتؾ أو كف يُ نقمؾقفو سموًمؼتؾ وم ىومـ اقمتد ،أو مرشمدة قمـ اًمديـ ،أو صمقى زاكقي ،مؼوشمؾي
 يدومع اًمديي سمحسى كقع اًمؼتؾ وإطمؽوم اعمبـقي قمؾقف.

 ادلبحث الثاين: قتل الرجل ابدلرأة
ے ے ) ىمول شمعومم: ،واإلُجوع ضمؾ سموعمرأة، سمدًمقؾ اًمؽتوب واًمسـيؼتؾ اًمريُ 

﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮺  ۓ ۓ ﮲ ﮸ ﮹ 
          ﯀  ﯁ ﮼  ﮽ ﮾ ﮿ ﮻

 .[45]اعموئدة:   (    
ريـ. ىمقؾ: مـ جَ رأس ضموريي سملم طَم  ضَّ و رَ أن هيقدي  »: وىمد صمبً قمـ أكس 

 ظمذ اًمقفقديُّ ك اًمقفقدي، وملومً سمرأؾمفو. وملُ طمتك ؾمؿَّ  ؟أومالن ؟أومالن ؟ومعؾ هذا سمؽ
 .(4)شيـرَ رأؾمف سملم طمجَ  ضَّ رُ ومَ ط وموقمؽمف وملمر سمف اًمـبل 

                                       
 (.311 /4اًمعسقػ: إضمػم. مؼويقس اًمؾغي، ٓسمـ ومورس ) (1)
يمتوب  ،واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى ،(2669/ح 6/ 3أسمق داود ذم  يمتوب اجلفود، سموب ذم ىمتؾ اًمـسوء )أظمرضمف  (2)

واسمـ موضمف ذم أسمقاب اجلفود، سموب اًمغورة واًمبقوت وىمتؾ  ،(8571/8572/ح26/ 8اًمسػم، ىمتؾ اًمعسقػ )
احلديٌ قمغم ذط »(: 387 /3ىمول اًمزيؾعل ذم كصى اًمرايي ). (2842/ح4/118اًمـسوء واًمصبقون )
 ش. اًمشقخلم ومل خيرضموه

     (. 5214سػمة سموب ىمتؾ اًمصبقون ذم احلرب )ح/أظمرضمف اًمبخوري، يمتوب اجلفود واًم (3)
أظمرضمف اًمبخوري، يمتوب اخلصقموت، سموب مو يذيمر ذم آؿمخوص واخلصقمي سملم اعمسؾؿ واًمقفقد )ح/  (4)

2452 .)  
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 .(1)شسمف عتدُّ ىمتؾ اًمرضمؾ سموعمرأة وهق إُجوع مـ يُ »وىمول اإلموم اًمـقوي: 
 .(2)أكف إُجوع :طمؽك اسمـ اعمـذرو

لم مؽوومئون مَ و مـ أهؾ اًمعؾؿ ذم أن اًمدَّ ومل أقمؾؿ ممـ ًمؼقً خموًمػً »ىمول اًمشوومعل: 
وٓ  ،فتؾً سمؾتف ىمُ تَ وإذا ىمَ  ،تؾ هبوا ىمُ اعمرأة قمؿدً  ومنذا ىمتؾ اًمرضمُؾ  ،سموحلريي واإلؾمالم

وهل  ،تؾ هبووٓ إذا ىمُ  ،تؾً سمفمظمذ مـ اعمرأة وٓ مـ أوًمقوئفو رء ًمؾرضمؾ إذا ىمُ يُ 
مـفو، ويمذًمؽ اًمـػر  صَّ هلو أو اىمتُ  ذم ُجقع أطمؽومفو إذا اىمتصَّ  اًمرضمَؾ  يؼتُؾ  يموًمرضمؾِ 

ـَ واًمـ   يؼتؾقن اعمرأةَ  ويمذًمؽ ضمراطمف اًمتل ومقفو اًمؼصوص يمؾفو  .اًمرضمَؾ  سقة يؼتؾ
وٓ خيتؾػون  ،هتو ذم اًمـػس أىمدهتو ذم اجلراح اًمتل هل أىمؾ مـ اًمـػسإذا أىمد ،سمجراطمفو

وإن أراد  ،فو كصػ ديي اًمرضمؾتُ يَ دِ ومنذا أراد أوًمقوؤهو اًمديي ومَ  ،ذم رء إٓ ذم اًمديي
وطمؽؿ  ،ف موئي مـ اإلسمؾ ٓ شمـؼص ًمؼتؾ اعمرأة ًمفتُ يَ دِ ف مـ موهلو ومَ تَ يَ أوًمقوء اًمرضمؾ دَ 

 . (3)شاًمؼصوص خموًمػ طمؽؿ اًمعؼؾ
، وذم اجلراح سمقـفام سموًمرضمؾِ  واعمرأةُ  ،سموعمرأةِ  ؼتؾ اًمرضمُؾ يُ  ويمذا قمـد اعموًمؽقي: 

 .(4)ىمصوص

ؾ يمؾ واطمد مـفام تْ سمؼذف صوطمبف، ومؼَ  يمؾ واطمد مـفام دُّ وٕهنام ؿمخصون حُيَ 

سمؤظمر، يموًمرضمؾلم، وٓ جيى مع اًمؼصوص رء: ٕكف ىمصوص واضمى، ومؾؿ جيى 

واظمتالف إسمدال ٓ قمؼمة سمف ذم اًمؼصوص،  معف رء قمغم اعمؼتص، يمسوئر اًمؼصوص،

مظمذ سموعمجقد، مع اظمتالف ديـقفام، ؼتؾقن سموًمقاطمد، واًمـٍماين يُ سمدًمقؾ أن اجلامقمي يُ 

 .(5)مظمذ اًمعبد سموًمعبد، مع اظمتالف ىمقؿتفامويُ 

                                       
 .(158/ 11ذح اًمـقوي قمغم مسؾؿ ) (1)
 .(163ُجوع، ٓسمـ اعمـذر )صاإل (2)
 .(22/ 6ذم ىمتؾ اًمرضمؾ سموعمرأة ) ،إم، ًمؾشوومعل (3) 
 .(598/ 4) ًمؾؼػمواين ،ًمتفذيى ذم اظمتصور اعمدوكيا  (4)
 .(296/ 8اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي )  (5)
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 ادلبحث الثالث: دية ادلرأة
يؾ، ومرمً إطمدامهو إظمرى ذَ اىمتتؾً امرأشمون مـ هُ » ىمول: ،قمـ أيب هريرة 

ٌة قَمْبٌد طاًمـبل فو ومو ذم سمطـفو، وموظمتصؿقا إمم تْ ؾَ ومؼتَ  حجرٍ سم ، ومؼه أن ِدَيَي ضَمـِقـَِفو هُمرَّ
 .(1)شفوؾتِ اعمرأة قمغم قموىمِ  يَ يَ وىمه أن دِ  ،أو َوًمِقَدةٌ 

يح ىمول: أشموين قمروة اًمبورىمل مـ قمـد عـ ُذ وموديي اعمرأة كصػ ديي اًمرضمؾ، 
اًمسـ واعمقوحي، ومو ومقق ذًمؽ : أن ضمراطموت اًمرضمول واًمـسوء شمستقي ذم قمؿر

 . (2)ي اعمرأة قمغم اًمـصػ مـ ديي اًمرضمؾيَ دِ ومَ 
يي اعمرأة و ذم أن دِ  وٓ طمديثً و مـ أهؾ اًمعؾؿ ىمدياًم مل أقمؾؿ خموًمػً »اًمشوومعل: ىمول 
 .(3)شيي اًمرضمؾكصػ دِ 

 .(4)شأُجع أهؾ اًمعؾؿ قمغم أن ديي اعمرأة كصػ ديي اًمرضمؾ»ىمول اسمـ اعمـذر: 
 .(5)ش هذا مذهى ُجفقر أهؾ اعمديـي»ىمول اسمـ قمبد اًمؼم: 

ىمول اسمـ اعمـذر، واسمـ قمبد اًمؼم: أُجع أهؾ اًمعؾؿ قمغم أن ديي اعمرأة »ىمول اسمـ ىمدامي:  
يي دِ ، أهنام ىموٓ: ديتفو يمَ ي، وإصؿّ ؾقَّ كصػ ديي اًمرضمؾ. وطمؽك همػممهو قمـ اسمـ قمُ 

. وهذا ىمقل ؿموذ، خيوًمػ (6)شِبلِ يف الن  ْفِس اْلُمْؤِمَنِة ِمائٌَة ِمَن اْلِ  ط: »اًمرضمؾ: ًمؼقًمف 
 .ش(7)إُجوع اًمصحوسمي

                                       
ي، سموب ضمـلم اعمرأة وأن اًمعؼؾ قمغم اًمقاًمد وقمصبي اًمقاًمد ٓ قمغم اًمقًمد يأظمرضمف اًمبخوري، يمتوب اًمد (1) 

  (.6996)ح/
وصححف  (.28167/ح14/191اًمـسوء )ذم يمتوب اًمديوت، ذِم ضمراطموت اًمرضمول واسمـ أسمك ؿمقبي أظمرضمف   (2)

 .(7/316إًمبوين ذم أرواء اًمغؾقؾ )
 (114/ 6إم، ًمؾشوومعل )  (3)
 (.395/ 7، ٓسمـ اعمـذر )اإلذاف قمغم مذاهى اًمعؾامء  (4)
 (.65/ 8آؾمتذيمور، ٓسمـ قمبد اًمؼم ) (5)
(. صححف إًمبوين ذم إرواء 3171أظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمســ ذم يمتوب اًمديوت، سموب ديي أهؾ اًمؽتوب )ح/  (6)

 .)315 /7) اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمسبقؾ
 .(412/ 8اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي )  (7)
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ثور طمقل ىمضويو اعمرأة أن ديي اعمرأة كصػ ديي اًمرضمؾ بف اًمتل شمُ مـ اًمشُّ  شبهة:
 وزقمؿقا أن ذم ذًمؽ شمؼؾقؾ مـ ىمقؿي اعمرأة اإلكسوكقي.

وإكام  ،اًمديي ًمقسً هل مقزان اًمؼقؿي اإلكسوكقي ذم اإلؾمالم الرد على الشبهة:
اإلصمؿ  :قؿي اًمـػس اًمبنميي ًمؾؿرأة واًمرضمؾ ذم طموًمي آقمتداء قمؾقفام ىماًمذي يبلم  

ظمرويي اعمؽمشمبي قمغم ذًمؽ آقمتداء: ٕن ذًمؽ هق اعمقزان احلؼقؼل ذم واًمعؼقسمي إ
 .[127]ـمف:  (  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ )اإلؾمالم 

وسموإلُجوع وسمدًٓمي اًمـصقص اًمؼوـمعي أن آقمتداء قمغم اًمرضمؾ واعمرأة ذم اإلصمؿ 
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل)  :ىمول شمعوممء ؾمقا
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي
 .[32]ؾمقرة اعموئدة: (يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

ا مـ اًمعؼقسمي. سمؾ ًمؼد ظمص اهلل شمعومم ىمتؾ اًمبـوت سمؿزيد مـ اًمتقسمقخ اعمتضؿـ مزيدً 
 .[9-8]اًمتؽقير: (  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ): ىمقًمف شمعومموذًمؽ ذم 

 هلو قمغم اًمرضمؾ: ٕن أهؾ ا ًمؾؿرأة وشمػضقاًل مع ذًمؽ: أن ذم هذا متققزً أطمد  عِ ومل يدَّ 
 .اجلوهؾقي يمون اقمتداؤهؿ قمغم سمـوهتؿ سموًمؼتؾ أيمثر مـ اقمتدائفؿ قمغم أسمـوئفؿ اًمذيمقر

ظمرويي ومؼد شمسوويو ذم اًمعؼقسمي يمام شمسووى آقمتداء قمغم اجلـسلم ذم اًمعؼقسمي إو
وًمق يموكً ىمقؿتفام اإلكسوكقي خمتؾػي مو  ،وًص ؼتؾ سموعمرأة ىمصواًمدكققيي: ذًمؽ أن اًمرضمؾ يُ 

 .تؾ اًمرضمؾ سموعمرأةىمُ 
وسموشمػوق وشمسووي إصمؿ وقمؼقسمي ىمتؾ اعمرأة سمعؼقسمي ىمتؾ اًمرضمؾ ذم اًمدكقو وذم أظمرة 
يتضح أكف ٓ ومرق سملم إكسوكقي اعمرأة واًمرضمؾ. ويمذًمؽ ديي اجلـلم ذم سمطـ أمف مل يػرق 

  .اًمتنميع اإلؾمالملاًمنمع سملم اًمذيمر وآكثك. وأهنام ؾمقاء ذم 
 .إذن وموظمتالف ديي اعمرأة قمـ ديي اًمرضمؾ ٓ قمالىمي هلو سموًمؼقؿي اإلكسوكقي أصاًل 

واًمقاضمى قمغم اعمسؾؿ اًمتسؾقؿ واًمؼبقل حلؽؿ اهلل ؾمقاء قمرف طمؽؿتف أو مل يعرومفو، 

 

 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل) :شمعوممًمؼقل اهلل 
 .[36]إطمزاب: (ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۈ ٴۇ ۋ )
 .[65]اًمـسوء:    (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

و، وًمؽـ و واـمؿئـوكً وٓ سملس أن يبحٌ اعمممـ قمـ احلؽؿي ٕن معرومتفو شمزيده يؼقـً 
إذا مل يعرومفو ومؾقعؾؿ أن اهلل شمعومم يبتكم قمبوده سمعدم معرومي ذًمؽ ًمقختؼمهؿ ويؿحصفؿ 

إٓ عمو أدريمقا  يستسؾؿقن ؿقن حلؽؿف ويذقمـقن ًمف عمجرد أمره؟ أم ٓهؾ يسؾ  
 طمؽؿتف.

ومـ ذًمؽ أن اًمرضمؾ هق اًمؽوؾمى اعمحصؾ ًمؾرزق سمنذن اهلل واعمـػؼ قمغم إهة  
و رضمؾ، وطمؼ  قمغم اًم يده اإلؾمالم مـ يمقن اًمـػؼي واضمبسمؿـ ومقفؿ اعمرأة وهق مو أيمَّ 

 ًمؾؿرأة قمؾقف. 
وقمغم هذا ؾمقؽقن ومؼدان اًمرضمؾ ممو يقضمى شمعقيض إهة واعمرأة قمـ يموؾمبفؿ 

 .ؼ قمؾقفؿ سموًمدييواعمـػ
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 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل) :شمعوممًمؼقل اهلل 
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 الفصل الثاني:
 لنرأة مو االعتداءلما ورد يف محاية اإلسالم 

 ادلبحث األول: ما ورد يف النهي عن ضرب ادلرأة
اإلؾمالم محك اعمرأة مـ آقمتداء اجلسدي، ومـفك قمـ ضب اًمـسوء ًمغػم طموضمي: 

أحدكم امرأتو جلد العبد، مث ال جيلد »ىمول: ط ، قمـ اًمـبل  ومعـ قمبد اهلل سمـ زمعي
 .(1)شجيامعها يف آخر اليوم

ؾملًمف رضمؾ: مو طمؼ اعمرأة قمغم ط اًمـبل  أن ،قمـ أسمقف ،طمؽقؿ سمـ معووييوقمـ 
 ،الوجو ضربْ ، وال تَ ُتْطِعُمَها ِإَذا طَِعْمَت، َوَتْكُسوَىا ِإَذا اْكَتَسْيتَ  »زوضمفو ؟ ىمول: 

 .(2)شإال يف البيت رْ جُ ح، وال تَ قبِّ وال تُ 
ال تضربوا إماء  » :طوقمـ إيوس سمـ قمبد اهلل سمـ أيب ذسموب ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

ص ومرظمَّ  ،اًمـسوء قمغم أزواضمفـ (3)ومؼول: ذئرنط إمم رؾمقل اهلل  ومجوء قمؿر  .شهللا
ط: ومؼول اًمـبل  ،كسوء يمثػم يشؽقن أزواضمفـط وملـموف سمآل رؾمقل اهلل  ،ذم ضهبـ

 .(4)شجهن ليس أولئك خبياركملقد طاف آبل دمحم نساء كثَت يشكون أزوا»
 :اطمتامًملم إمم اًمشوومعل وأؿمور ،اًمـسوء ضب قمـ اًمـفل احلديٌ وذم

  .سمرضهبـ اإلذن مـ ورد سمام أو سمؤيي إمو مـسقخ أكف: أطمدمهو
 وىمد أمؽـ، مو قمـف اًمتحرز إومم أن قمغم أو اًمؽراهقي، قمغم اًمـفل محؾ: واًمثوين

                                       
  (. 3151ذم سموب مو يؽره مـ ضب اًمـسوء )ح/ أظمرضمف اًمبخوري   (1)
(، واًمـسوئل ذم 2142ح 211//2أظمرضمف أسمق داود ذم يمتوب اًمـؽوح، سموب ذم طمؼ اعمرأة قمغم زوضمي ) (2)

ويمتوب قمنمة اًمـسوء، هجرة اًمرضمؾ امرأشمف  ،(2435/ح487/ 1)يمتوب اًمزيموة، سموب وضمقب اًمزيموة( )
/ 4) ،، سموب مو ضموء ذم اًمشوم(ملسو هيلع هللا ىلص قمـ رؾمقل اهللاًمؽممذي ذم )أسمقاب اًمػتـ و ،(9115/ح261/ 8)

وصححف  .(1851/ح3/56أسمقاب اًمـؽوح، سموب طمؼ اعمرأة قمغم اًمزوج(، )) واسمـ موضمف  ،(2192/ح61
 (.98 /7) إًمبوين ذم يمتوب إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمسبقؾ

 .)9 /15) زهريأي كػرن وكشزن واضمؽمأن، يؼول مـف: امرأة ذئر. هتذيى اًمؾغي، ًمأل  (3)
واسمـ موضمف ذم )أسمقاب  ،(2146/ح2/211أظمرضمف أسمق داود ذم  يمتوب اًمـؽوح، سموب ذم ضب اًمـسوء ) (4)

 وصححف إًمبوين ذم صحقح ؾمــ أيب داود. .(1985/ح152/ 3سوء( )اًمـؽوح، سموب ضب اًمـ
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 .(1)ًمؾرضب اعمجقز سبىاًم يقضمد مل اًمتل احلوًمي قمغم اعمـع حيؿؾ
 شمعذر إذا إٓ إًمقف صوريُ  ٓ اًمـسخ ومنن اعمختور، هق إظمػم اًمتلويؾ هذا: ول اًمـقويىم

 .(2)أقمؾؿ واهلل. اًمتوريخ وقمؾؿـو اجلؿع
 ادلبحث الثاين: ما ورد يف إابحة الضرب الغَت مربح لعالج ادلرأة الناشز

، ومنذا اكتػً احلوضمي إمم (3)أسموح اإلؾمالم اًمرضب اًمغػم مؼمح ًمعالج طموًمي اًمـشقز
 جم يل ىل مل خل﴿ اهلل شمعومم:ىمول هذا اًمعالج ٓ جيقز اًمؼقوم سمف. 

 جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم
 ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه
 مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

 .[34]اًمـسوء: ﴾مب زب رب يئ ىئ
ن هذه أيي مل شمطؾؼ يد اًمزوج ذم ممورؾمي آقمتداء ود اًمزوضمي، وإكام رؾمؿً ًمف إ

 ،اشمبوقمف حلؾ اعمشؽؾي ومعوجلي اعمقوقع واعمحوومظي قمغم يمقون إهةو قمؾقف مـفوضًم 
وهذا اعمـفٍ يؼتيض اؾمتخدام صمالث وؾموئؾ متدرضمي، ٓ يصح دمووز اًمقاطمدة مـفو 

 ىمبؾ أن يؽقن ىمد اؾمتخدم اًمقؾمقؾي اًمتل ىمبؾفو. 
 صمؿ ًٓ بدأ اًمـسوء سموعمققمظي أوَّ أمر اهلل أن يُ »ه: ىمول اإلموم اًمؼرـمبل ذم شمػسػم

جران، ومنن مل يـجحو وموًمرضب، ومنكف هق اًمذي يصؾحفو ًمف وحيؿؾفو قمغم شمقومقي سموهل
 طمؼف. واًمرضب ذم هذه أيي هق ضب إدب همػم اعمؼمح، وهق اًمذي ٓ يؽن قمظاًم 

وٓ يشلم ضمورطمي يموًمؾؽزة وكحقهو، ومنن اعمؼصقد مـف اًمصالح ٓ همػم. ومال ضمرم إذا 
 .(4)أدى إمم اهلالك وضمى اًمضامن

                                       
    (.387/ 8راومعل )ؾًم ،اًمعزيز ذح اًمقضمقز اعمعروف سموًمنمح اًمؽبػم  (1)
  .(368/ 7رووي اًمطوًمبلم وقمؿدة اعمػتلم، ًمؾـقوي )  (2)
 ىي مي))أصؾ اًمـشقز آرشمػوع، ومـشقز اعمرأة ارشمػوقمفو قمـ طمؼ زوضمفو، ىمول شمعومم:  (3)

 .(322 /7[ يعـك معصقتفـ ٕزواضمفـ. ذح صحقح اًمبخوري، ٓسمـ سمطول ) 34]اًمـسوء:  ((يي
 .(172/ 5شمػسػم اًمؼرـمبل )   (4)
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ذم طمجي اًمقداع ىمول:  طمديٌ ضموسمر سمـ قمبداهلل :ذًمؽ أطموديٌ مـفووىمد ورد ذم 
فاتقوا هللا يف النساء؛ فإنكم أخذسبوىن أبمان هللا، واستحللتم »ط:  ىمول رؾمقل اهلل

ا تكرىونو، فإن فعلن أن ال يُوِطْئَن فُ ُرَشُكْم أحدً  ، ولكم عليهنفروجهن بكلمة هللا
 .(1)ش، وكسوتن ابدلعروفعليكم رزقهن  يَت ُمبَ ّرٍِح، وذلنوىن ضرابً ، فاضربذلك
ط  ؾمؾقامن سمـ قمؿرو سمـ إطمقص، ىمول: طمدصمـل أيب، أن رؾمقل اهللوطمديٌ  
ا عندكم، ليس سبلكون منهن شيئً  (2) وانٍ ا، فإمنا ىن عَ استوصوا ابلنساء خَتً »ىمول: 

ذلك، إال أن أيتُت بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاىجروىن يف ادلضاجع  يَت
، أال إن لكم من ، فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبياًل ُمبَ ّرِحٍ   يَت واضربوىن ضرابً 

شكم رُ وطئن ف ُ ، فأما حقكم على نسائكم: فال يُ ا، ولنسائكم عليكم حقنسائكم حق  
يف بيوتكم دلن تكرىون، أال وحقهن عليكم: أن ربسنوا  ذن  ، وال أيْ من تكرىون

  .  (3)شإليهن يف كسوتن وطعامهن
: مو طمؼ اعمرأة قمغم ًمف رضمؾؾمل ط اًمـبل   أن ،قمـ أسمقف ،سمـ معووييطمؽقؿ  وطمديٌ

وال  ،الوجو ضربْ ُتْطِعُمَها ِإَذا طَِعْمَت، َوَتْكُسوَىا ِإَذا اْكَتَسْيَت، وال تَ »: ؟ ىمولزوضمفو
 .(4)شإال يف البيت رْ جُ ح، وال تَ قبِّ تُ 

وإكام يؽقن ، اسمتداءً  اًمـوؿمز ظمالصي إمر: أكف ٓ جيقز ًمؾزوج أن يرضب زوضمتف 
ٍح، ومنن اًمرضب  ذًمؽ سمعد اًمققمظ، وسمعد اهلجران، وجيى أن يؽقن اًمرضب همػم  ُمؼَم 

                                       
 (.1218/ح 38/ 4) ملسو هيلع هللا ىلصوب احلٍ، سموب طمجي اًمـبل أظمرضمف مسؾؿ ذم يمت (1)
اَم هـ قمـْديُمْؿ سمَِؿـِْزًَمي (2) ؾَِمػَمة َيُؼقل: إِكَّ ْٕ إهى. همريى احلديٌ ًمؾؼوؾمؿ سمـ  قمقان: واطمدهتو قموكقي َوِهل ا

 (.186 /2ؾمالم )
  أسمقاب اًمرووع واًمؽممذي ذم ،(3333/ح3/249أسمق داود ذم يمتوب اًمبققع، سموب ذم ووع اًمرسمو ) أظمرضمف (3)

اًمـسوئل ذم يمتوب قمنمة و ،(6613/ح455/ 2، سموب مو ضموء ذم طمؼ اعمرأة قمغم زوضمفو )طقمـ رؾمقل اهلل 
/ 3(، واسمـ موضمف ذم أسمقاب اًمـؽوح، سموب طمؼ اعمرأة قمغم اًمزوج )4613/ح8/264اًمـسوء، يمقػ اًمرضب )

 (.163/ 3صحقح ووعقػ ؾمــ اًمؽممذي ) طمسـف إًمبوين ذم. و(6586(/ح57
 .اعمبحٌ إول ؾمبؼ خترجيف ذم   (4)
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ٍح اعمُ  ٍح اعمُ  مو اًمرضب همػم :طمرام عمو ؾمبؼ. ىمول قمطوء: ىمؾً ٓسمـ قمبوس ؼَم   :؟ ىمولؼَم 
 .(1)سموًمسقاك وكحقه

 . (2)شإن يمون ٓ سمد ومؾقؽـ اًمتلديى سموًمرضب اًمقسػم»وىمول احلوومظ اسمـ طمجر: 
أمو اًمرضب ، غم اًمزوج أن يتجـى ضب اًمقضمف واعمقاوع احلسوؾمي ذم اجلسدوقم
ٍح   .يمون ومقف صالح اًمزوضمي واؾمتؼومتفو ومؼد هنك قمـف اًمشورع طمتك وإن اعمُؼَم 

ٍح ٓ جيقز اًمرضب »وىمول صوطمى اًمنمح اًمؽبػم:  وًمق قمؾؿ أهنو ٓ شمؽمك  اعمُؼَم 
. وضموء ذم طموؿمقي اًمدؾمقىمل ش(3)ومنن وىمع ومؾفو اًمتطؾقؼ قمؾقف واًمؼصوص ،اًمـشقز إٓ سمف
وطمقـئذ  ،قصدَّ قمً اًمعداء وادقمك إدب ومنهنو شمُ وإن ضهبو ومودّ »اعموًمؽل:  يٓسمـ قمروم

 .(4)شؾ ىمقًمفبِ و سموًمصالح وإٓ ىمُ ره احلويمؿ قمغم ذًمؽ اًمعداء مو مل يؽـ اًمزوج معروومً ومقعز  
  قموئشي ومعـ ،أيمؿؾ هدي ومؾؿ يرضب امرأة مـ كسوئفط وهدي رؾمقل اهلل 

و، إٓ أن جيوهد ذم وٓ ظمودمً  و ىمط سمقده، وٓ امرأةً ؿمقئً ط ً: مو ضب رؾمقل اهلل ىموًم
قؾ مـف رء ىمط ومقـتؼؿ مـ صوطمبف إٓ أن يـتفؽ رء مـ حمورم اهلل ؾمبقؾ اهلل، ومو كِ 

  .(5)شومقـتؼؿ هلل
ومعـ أسمك سمؽر سمـ أسمك اجلفؿ سمـ  ،اب اًمـسوءذم زواج ّض ط ومل يرهمى اًمـبل 

و ؼفو صمالصمً إن زوضمفو ـمؾَّ  :شمؼقل  عً وموـمؿي سمـً ىمقسصخػم اًمعدوى ىمول ؾمؿ
 إذا» :طىمول زم رؾمقل اهلل  :ىموًمً .ؾمؽـك وٓ كػؼيط ومؾؿ جيعؾ هلو رؾمقل اهلل 

ومؼول رؾمقل اهلل  ،ومآذكتف ومخطبفو معوويي وأسمق ضمفؿ وأؾمومي سمـ زيد .شحللت فآذنيٍت
ولكن  ،ءأَبُو اجْلَْهِم فَ َرُجٌل َضر اٌب لِلنَِّسا ُمَعاِويَُة فَ َرُجٌل َتِرٌب اَل َماَل لَُو، َوَأم ا أم ا»ط 

                                       
 (.173/ 5شمػسػم اًمؼرـمبل )  (1)
  (. 11/215ومتح اًمبوري، ٓسمـ طمجر) (2)
  (. 343/ 2ػم، ًمؾشقخ اًمدردير )اًمنمح اًمؽب (3)
 (.343/ 2طموؿمقي اًمدؾمقىمل ) (4) 
ًممصموم واظمتقوره مـ اعمبوح أؾمفؾف واكتؼومف هلل قمـد اكتفوك  ملسو هيلع هللا ىلصأظمرضمف مسؾؿ، يمتوب اًمػضوئؾ، سموب مبوقمدشمف  (5)

 (.2328/ح/ 7/81طمرموشمف )
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 طاعةُ »ط: ومؼول هلو رؾمقل اهلل  !أؾمومي !أؾمومي :ومؼوًمً سمقدهو هؽذا .يدة بن زَ سامَ أُ 
ًُ ف وموهمتَ تُ ضْم ومتزوَّ  :ىموًمً شكلَ  و خَتٌ رسولِ  وطاعةُ  هللاِ   . (1)بط

 ادلبحث الثالث: عقوبة من ضرب ادلرأة وأضر هبا
ا اًمرضر ومنكف ة وأصوب قمضق مـ أقمضوئفو سمرضر إن يمون متعؿدً إذا ضب اًمرضمؾ اعمرأ

مضً » :ومعـ موًمؽ أكف ؾمؿع اسمـ ؿمفوب يؼقل ومعؾقف اًمديي. مـف، وإن يمون ظمطلً  ؼتّص يُ 
 . (2)شؼود مـفاًمسـي أن اًمرضمؾ إذا أصوب امرأشمف سمجرح أن قمؾقف قمؼؾ ذًمؽ اجلرح وٓ يُ 

شمف ومقصقبفو مـ ضسمف مو مل وإكام ذًمؽ ذم اخلطل أن يرضب اًمرضمؾ امرأ»ىمول موًمؽ:  
 .(3)شيمام يرضهبو سمسقط ومقػؼل قمقـفو وكحق ذًمؽ ،يتعؿد

أو يمن يدهو، أو ىمطع  إذا قمؿد اًمرضمؾ إمم امرأشمف ومػؼل قمقـفو، ومعـك ذًمؽ أكف:
وأمو اًمرضمؾ يرضب امرأشمف  ،ؼود مـفا ًمذًمؽ، ومنهنو شمُ أصبعفو، أو أؿمبوه ذًمؽ، متعؿدً 

رده ومل يتعؿده، ومنكف يعؼؾ مو أصوب مـفو مل يُ  ومقصقبفو مـ ضسمف مو سموحلبؾ أو اًمسقط
 ؼود مـف.       قمغم هذا اًمقضمف، وٓ شمُ 

 
 

 
 

                                       
 (.3785أظمرضمف مسؾؿ، يمتوب اًمطالق، سموب اعمطؾؼي صمالصمو ٓ كػؼي هلو، )ح/ (1)
( 119 /4اًْمِؼَقد: اًمؼصوص وىمتؾ اًمؼوشمؾ سمدم اًمؼتقؾ. اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر، ٓسمـ إصمػم ) (2)

 ( 39 /5 (مؼويقس اًمؾغي، ٓسمـ ومورس
 (.1563مقـمل اإلموم موًمؽ، يمتوب اًمعؼقل، سموب قمؼؾ اعمرأة )ح/ (3)
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 الفصل الثالث:
 ض املرأةْرما ورد يف محاية اإلسالم لَع

اًمعرض: اًمعلم واًمراء واًمضود سمـوء شمؽثر ومروقمف، وهل مع يمثرهتو شمرضمع إمم أصؾ 
 .(1)لواطمد، وهق اًمعرض اًمذي خيوًمػ اًمطق

وهل إطمقال اًمتل يرشمػع هبو أو  ،ض: مقوع اعمدح واًمذم مـ اإلكسونرْ واًمعَ 
 يسؼط.  ؾمقاء يمون ذم كػسف أو ذم ؾمؾػف، أو مـ يؾزمف أمره.

 وىمقؾ: هق ضموكبف اًمذي يصقكف مـ كػسف وطمسبف، وحيومل قمـف أن يـتؼص ويثؾى.
 ومـف ؿمعر طمسون: 

 .(2)وىموء ًمعرض حمؿد مـؽؿ         ومنن أيب وواًمده وقمريض
  .(3)وقمرض اًمرضمؾ طمسبف، وىمقؾ كػسف، وىمقؾ ظمؾقؼتف اعمحؿقدة

 .(4)يؼول: ومالن كؼل اًمعرض، أي: سمرئ أن يشتؿ أو يعوب
ضموت سمحسى درممو ؾمبؼ يتبلم أن اعمراد سموًمعرض يمؾ أمر يـؼصف أو يعقبف وهق 

 ومقدظمؾ ذم اًمعرض اًمغقبي واًمبفتون واًمؼذف واًمزكو واًمشذوذ. ،طمرمتفو ذم اًمنمع
 ت الشريعة حبماية العرض أبمرين:جاء

 أوهلام: شمنميع إؾمبوب اًمقىموئقي حلاميي قمرض اعمرأة.
 صموكقفام: شمنميع اًمعؼقسموت وإىمومي احلدود حلاميي قمرض اعمرأة. 

                                       
 (269/ 4مؼويقس اًمؾغي، ٓسمـ ومورس )  (1)

 (219/ 3) ٓسمـ إصمػم ( اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر،82 /2همريى احلديٌ، ٓسمـ اجلقزي ) (2)

 (171/ 7ًمسون اًمعرب، ٓسمـ مـظقر ) (3)

 (626/ 2اعمقن ذم ذح مصوسمقح اًمسـي، ًمؾتقرسمشتل )  (4)
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 ادلبحث األول: تشريع األسباب الوقائية حلماية عرض ادلرأة

 اعمؼوم اًمالئؼ ًمؼد ضموء اإلؾمالم سموعمحوومظي قمغم يمرامي اعمرأة وصقوكتفو، وووعفو ذم
 هبو وطمٌ قمغم إسمعودهو قمام يشقـفو أو خيدش يمرامتفو ومـ ذًمؽ مو يكم:

 فرضية احلجاب وربرًن التربج والسفور: ول:ادلطلب األ
ومػرض اإلؾمالم احلجوب قمغم اعمرأة قمـ اًمرضمول مـ همػم اعمحورم ًمقصقهنو، وحيػظ  

إيدي اًمبوـمشي: وملمرهو يمرامتفو، وحيؿقفو مـ إًمسـي اًمبذيئي، وإقملم اًمغودرة، و
سموحلجوب واًمسؽم، واًمبعد قمـ اًمتؼمج، وقمـ آظمتالط سموًمرضمول إضموكى، وقمـ يمؾ 

 زي ري ٰى ين ىن نن﴿ ىمول اهلل شمعومم: .مو يمدي إمم ومتـتفو
 هب خبمب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي
 .[59إطمزاب:] ﴾خت حت جت

ضموكى، ٕمر اهلل ورؾمقًمف ومبودرن إمم احلجوب واًمتسؽم قمـ اًمرضمول إ وىمد امتثؾـ
ظمرج كسوء » :﴾جئ يي ىي ني﴿ :عمو كزًمً :ىموًمً ومعـ أم ؾمؾؿي 

 .(1)شإكصور يملن قمغم رؤؾمفـ اًمغرسمون مـ إيمسقي
ض يقم اًمعقديـ وذوات اخلدور قَّ مركو أن كخرج احلُ أُ »ىموًمً:  وقمـ أم قمطقي 

يو  :ىموًمً امرأة .ض قمـ مصالهـقَّ ويعتزل احلُ  ،ومقشفدن ُجوقمي اعمسؾؿلم ودقمقهتؿ
 .(2)شجلباهبا لتلبسها صاحبتها من» :ىمول .إطمداكو ًمقس هلو ضمؾبوب :رؾمقل اهلل

ومقمظمذ مـ هذا احلديٌ أن اعمعتود قمـد كسوء اًمصحوسمي أن ٓ خترج اعمرأة إٓ  
 ا ًمؾػتـي ومحوييً سموخلروج هلـ سمغػم ضمؾبوب درءً ط سمجؾبوب، ومؾؿ يلذن هلـ رؾمقل اهلل 

                                       
(. 4113)ح/ ﴾جئ يي ىي ني﴿ :أظمرضمف أسمق داود، يمتوب اًمؾبوس، سموب ذم ىمقًمف شمعومم (1)

 (.2/521وصححف إًمبوين ذم صحقح ؾمــ أيب داود )
(. وأظمرضمف مسؾؿ ذم يمتوب 353اًمصالة، سموب وضمقب اًمصالة ذم اًمثقوب )ح/ أظمرضمف اًمبخوري، يمتوب (2)

صالة اًمعقديـ، سموب ذيمر إسموطمي ظمروج اًمـسوء ذم اًمعقديـ إمم اعمصغم وؿمفقد اخلطبي مػورىموت ًمؾرضمول 
     .(2193)ح/
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ـ ذم ظمػم اًمؼرون، ْش أهنـ يعِ  ا ًمؼؾقب اجلؿقع، معهلـ مـ أؾمبوب اًمػسود، وشمطفػمً 
ى، ومفؿ اًمؼدوة يَ فؿ واًمر  ورضموًمف وكسوؤه مـ أهؾ اإليامن مـ أسمعد اًمـوس قمـ اًمتُّ 

 .اًمصوحلي ذم ؾمؾقيمفؿ وأقمامهلؿ ًمغػمهؿ ممـ يليت سمعدهؿ
يمـ كسوء اعمممـوت يشفدن مع »ىموًمً:  وىمد صمبً ذم اًمصحقحلم قمـ قموئشي 

صمؿ يـؼؾبـ إمم سمققهتـ طملم يؼضلم  ،فـعوت سمؿروـمصالة اًمػجر متؾػ  ط رؾمقل اهلل 
 .(1)شاًمصالة ٓ يعرومفـ أطمد مـ اًمغؾس

وموعمرأة اعمسؾؿي ذم كظر اإلؾمالم أؿمبف سموجلقهرة اًمـػقسي اًمتل يسعك صوطمبفو 
 إلظمػوئفو وؾمؽمهو قمـ أقملم اًمـوس.

 األمر بغض البصر ادلطلب الثاين:
و من الزان، ظ  إن هللا كتب على ابن آدم ح»ط: قمـ اًمـبل   قمـ أيب هريرة 

هي،  وتشتَ طق، والنفس سبٌّت ظر، وزان اللسان ادلنْ ُت الن  أدرك ذلك ال زلالة، فزان العَ 
 .(2)شبوو ويكذِّ ق ذلك كل  والفرج يصدِّ 

 .إايكم واجللوس ابلطرقات» :ىمولط أن اًمـبل  وقمـ أسمك ؾمعقد اخلدري 
يتم إال اجمللس إذا أبَ  :ولومؼ .كتحدث ومقفو ،يو رؾمقل اهلل مو ًمـو مـ جموًمسـو سمد :ومؼوًمقا

 ف  وكَ  ،البصر ض  يَ  :ىمول ؟ىموًمقا ومو طمؼ اًمطريؼ يو رؾمقل اهلل .وفأعطوا الطريق حق  
 .(3)شعن ادلنكر يواألمر ابدلعروف والنه ،السالم ورد   ،األذى

 اًمػضؾ سمـ قمبوس ط أردف رؾمقل اهلل »: ىمول قمبد اهلل سمـ قمبوس قمـ و
ط ومقىمػ اًمـبل  ،و ووقئً ويمون اًمػضؾ رضماًل  ،يقم اًمـحر ظمؾػف قمغم قمجز راطمؾتف

                                       
(. وأظمرضمف مسؾؿ ذم يمتوب اعمسوضمد، 578اًمصالة، سموب وىمً اًمػجر)ح/ أظمرضمف اًمبخوري، يمتوب مقاىمقً (1)

 (.   1489سموب اؾمتحبوب اًمتبؽػم سموًمصبح ذم أول وىمتفو وهق اًمتغؾقس وسمقون ىمدر اًمؼراءة ومقفو )ح/
( ومسؾؿ ذم 6243/ح54/ 8أظمرضمف اًمبخوري ذم )يمتوب آؾمتئذان، سموب زكو اجلقارح دون اًمػرج( ) (2)

 (.2657/ح52/ 8)يمتوب اًمؼدر، سموب ىمدر قمغم اسمـ آدم طمظف مـ اًمزكو وهمػمه( )
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ﴿ :أظمرضمف اًمبخوري، يمتوب آؾمتوذان. سموب ىمقل اهلل شمعومم (3)

 (.6311)ح/   ﴾ی  ی  ی  جئ  حئ  یېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ
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ومطػؼ اًمػضؾ ، طـ ظمثعؿ ووقئي شمستػتك رؾمقل اهلل وأىمبؾً امرأة م ،ًمؾـوس يػتقفؿ

يـظر إًمقفو وملظمؾػ سمقده وملظمذ سمذىمـ ط وموًمتػً اًمـبل  ،يـظر إًمقفو وأقمجبف طمسـفو

ٍ قمغم إن ومريضي اهلل ذم احل :ومؼوًمً يو رؾمقل اهلل .اًمػضؾ ومعدل وضمفف قمـ اًمـظر إًمقفو

ا ٓ يستطقع أن يستقى قمغم اًمراطمؾي ومفؾ يؼه قمـف أن و يمبػمً قمبوده أدريمً أسمك ؿمقخً 

 . (1)شنعم :ىمول ؟أطمٍ قمـف

قمـ كظرة اًمػجلة، وملمرين أن ط ؾملًمً اًمـبل » ىمول: وقمـ قمبد اهلل اًمبجكم  

 .(2) شبَصَرك َأْطِرقْ »: . وذم روايي ومؼولشأسف سمٍمي

ق: اعمسؽمظمل اًمعلم ظمؾؼي، وأـمرق أي أرظمك واإلـمراق: اؾمؽمظموء اًمعلم. واعمطر

 . (3)قمقـقف يـظر إمم إرض

، وملمرين قمـ كظر اًمػجوءةط ؾملًمً رؾمقل اهلل »ىمول:  قمـ ضمرير سمـ قمبد اهللو 

  .(4) شأن أسف سمٍمي

إكام أمره أن يٍمف سمٍمه قمـ اؾمتدامي اًمـظر إمم مو وىمع قمقـف » :وىمول اًمؼرـمبل     

ٕهنو ٓ شمدظمؾ حتً ظمطوب اًمتؽؾقػ، إذ  :ض إمم إومموإكام مل يتعر ،قمؾقف أول مرة

و هبو، وملقمرض ا، ومال شمؽقن مؽتسبي ومال يؽقن مؽؾػً وىمققمفو يتلشمك أن يؽقن مؼصقدً 

و سمف، وهنوه قمام يؽؾػ سمف، ٕن اؾمتدامي اًمـظر مؽتسبي ًمإلكسون، إذ ىمد قمام ًمقس مؽؾػً 

ظر إمم مو ٓ يستحسـ مو واومؼف سمٍمه ومقتوسمع اًمـظر، ومقحصؾ اعمحذور وهق اًمـ

                                       
ؿ يو أهيو اًمذيـ آمـقا ٓ شمدظمؾقا سمققشمو همػم سمققشمؽ) :أظمرضمف اًمبخوري، يمتوب آؾمتوذان. سموب ىمقل اهلل شمعومم (1)

  (.6311)ح/ (طمتك شمستلكسقا وشمسؾؿقا قمغم أهؾفو ذًمؽؿ ظمػم ًمؽؿ ًمعؾؽؿ شمذيمرون
(، وأسمق داود ذم يمتوب اًمـؽوح/ سموب مو يممر سمف مـ 5771أظمرضمف مسؾؿ ذم إدب/ سموب كظر اًمػجلة )ح/ (2)

(، وأمحد ذم 3113(، واًمؽممذي ذم إدب، سموب مو ضموء ذم كظرة اعمػوضملة )ح/2151همض اًمبٍم )ح/
 (. 361، 358/ 4) اعمسـد

 .(217/ 11ًمسون اًمعرب، ٓسمـ مـظقر ) (3)
 .(2159/ح181/ 6أظمرضمف مسؾؿ ذم يمتوب أداب، سموب كظر اًمػجوءة )   (4)

 

 

وهق  ،إمر سمٍمف اًمبٍم أمر طمتؿ قمام ٓ حيؾ» : سمـ طمبونوىمول أسمق طموشمؿ  .(1)شحيؾ

  .(2)شوهق اًمـظر إمم مو طمرم ،مؼرون سموًمزضمر قمـ وده

 ثالث: ربرًن خلوة الرجل ابدلرأة من يَت احملارمادلطلب ال
 ن  تسافرَ رجل ابمرأة وال  ن  وَ ال خيلُ »يؼقل: ط أكف ؾمؿع اًمـبل  قمـ اسمـ قمبوس 

ومؼوم رضمؾ ومؼول: يو رؾمقل اهلل ايمتتبً ذم همزوة يمذا ويمذا  .شامرأة إال ومعها زلرم
  .(3)شمع امرأتك جّ اذىب فحُ »وظمرضمً امرأيت طموضمي. ىمول: 

. ومؼول إايكم والدخول على النساء» ىمول:ط قمـ قمؼبي سمـ قمومر: أن رؾمقل اهلل  
ومعـك   .(4)شادلوت وُ احلمْ ؟ ىمول:  أومرأيً احلؿ ،صور: يو رؾمقل اهللرضمؾ مـ إك

 . (5)ىمقًمف: )احلؿق( هق أظمق اًمزوج، ويمؾ مـ وزم اًمزوج مـ ذي ىمراسمتف ومفؿ أمحوء اعمرأة
ىمول: ظمطبـو قمؿر ومؼول: يو أهيو اًمـوس إين ىمؿً ومقؽؿ يمؿؼوم  وقمـ اسمـ قمؿر 

وهنم، مث وهنم مث الذين يلُ مث الذين يلُ  ،أوصيكم أبصحايب»ومقـو، ومؼول: ط رؾمقل اهلل 
أال  ،ستشهدويشهد الشاىد وال يُ  ،ستحلفف الرجل وال يُ و الكذب حىت حيلِ يفشُ 

رجل ابمرأة إال كان اثلثهما الشيطان، عليكم ابجلماعة، وإايكم والفرقة  ن  ال خيلوَ 
من أراد حببوحة اجلنة فليلزم  ،وىو من االثنُت أبعد ،فإن الشيطان مع الواحد

 .(6)شئتو فذلك ادلؤمنتو سيِّ تو وساءَ نَ تو حسَ من سر   ،اجلماعة
                                       

 (.482/ 5( واعمػفؿ ًمؾؼرـمبل )227/ 12شمػسػم اًمؼرـمبل ) (1) 
 (.383/ 12صحقح اسمـ طمبون ) (2)
خرضمً امرأشمف طموضمي ويمون ًمف قمذر هؾ يمذن ًمف أظمرضمف اًمبخوري يمتوب اجلفود، سموب مـ ايمتتى ذم ضمقش وم (3)

  (.3143)ح/
 ،(5232/ح7/37) ...أظمرضمف اًمبخوري ذم يمتوب اًمـؽوح، سموب ٓ خيؾقن رضمؾ سمومرأة إٓ ذو حمرم  (4)

 (.2172/ح7/ 7ومسؾؿ ذم يمتوب اًمسالم، سموب حتريؿ اخلؾقة سموٕضمـبقي واًمدظمقل قمؾقفو )
 .(176/ 5هتذيى اًمؾغي، ًمألزهري )  (5)
(. واحلويمؿ ذم اعمستدرك 2318أظمرضمف اًمؽممذي ذم يمتوب اًمػتـ، سموب مو ضموء ذم ًمزوم اجلامقمي )ح/ (6)

وواومؼف اًمذهبل. وىمول إًمبوين ذم صحقح ووعقػ ؾمــ ش، صحقح قمغم ذط اًمشقخلم»(  وىمول: 114/1)
 ش.صحقح(: »5/165اًمؽممذي )
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وهق  ،إمر سمٍمف اًمبٍم أمر طمتؿ قمام ٓ حيؾ» : سمـ طمبونوىمول أسمق طموشمؿ  .(1)شحيؾ

  .(2)شوهق اًمـظر إمم مو طمرم ،مؼرون سموًمزضمر قمـ وده

 ثالث: ربرًن خلوة الرجل ابدلرأة من يَت احملارمادلطلب ال
 ن  تسافرَ رجل ابمرأة وال  ن  وَ ال خيلُ »يؼقل: ط أكف ؾمؿع اًمـبل  قمـ اسمـ قمبوس 

ومؼوم رضمؾ ومؼول: يو رؾمقل اهلل ايمتتبً ذم همزوة يمذا ويمذا  .شامرأة إال ومعها زلرم
  .(3)شمع امرأتك جّ اذىب فحُ »وظمرضمً امرأيت طموضمي. ىمول: 

. ومؼول إايكم والدخول على النساء» ىمول:ط قمـ قمؼبي سمـ قمومر: أن رؾمقل اهلل  
ومعـك   .(4)شادلوت وُ احلمْ ؟ ىمول:  أومرأيً احلؿ ،صور: يو رؾمقل اهللرضمؾ مـ إك

 . (5)ىمقًمف: )احلؿق( هق أظمق اًمزوج، ويمؾ مـ وزم اًمزوج مـ ذي ىمراسمتف ومفؿ أمحوء اعمرأة
ىمول: ظمطبـو قمؿر ومؼول: يو أهيو اًمـوس إين ىمؿً ومقؽؿ يمؿؼوم  وقمـ اسمـ قمؿر 

وهنم، مث وهنم مث الذين يلُ مث الذين يلُ  ،أوصيكم أبصحايب»ومقـو، ومؼول: ط رؾمقل اهلل 
أال  ،ستشهدويشهد الشاىد وال يُ  ،ستحلفف الرجل وال يُ و الكذب حىت حيلِ يفشُ 

رجل ابمرأة إال كان اثلثهما الشيطان، عليكم ابجلماعة، وإايكم والفرقة  ن  ال خيلوَ 
من أراد حببوحة اجلنة فليلزم  ،وىو من االثنُت أبعد ،فإن الشيطان مع الواحد

 .(6)شئتو فذلك ادلؤمنتو سيِّ تو وساءَ نَ تو حسَ من سر   ،اجلماعة
                                       

 (.482/ 5( واعمػفؿ ًمؾؼرـمبل )227/ 12شمػسػم اًمؼرـمبل ) (1) 
 (.383/ 12صحقح اسمـ طمبون ) (2)
خرضمً امرأشمف طموضمي ويمون ًمف قمذر هؾ يمذن ًمف أظمرضمف اًمبخوري يمتوب اجلفود، سموب مـ ايمتتى ذم ضمقش وم (3)

  (.3143)ح/
 ،(5232/ح7/37) ...أظمرضمف اًمبخوري ذم يمتوب اًمـؽوح، سموب ٓ خيؾقن رضمؾ سمومرأة إٓ ذو حمرم  (4)

 (.2172/ح7/ 7ومسؾؿ ذم يمتوب اًمسالم، سموب حتريؿ اخلؾقة سموٕضمـبقي واًمدظمقل قمؾقفو )
 .(176/ 5هتذيى اًمؾغي، ًمألزهري )  (5)
(. واحلويمؿ ذم اعمستدرك 2318أظمرضمف اًمؽممذي ذم يمتوب اًمػتـ، سموب مو ضموء ذم ًمزوم اجلامقمي )ح/ (6)

وواومؼف اًمذهبل. وىمول إًمبوين ذم صحقح ووعقػ ؾمــ ش، صحقح قمغم ذط اًمشقخلم»(  وىمول: 114/1)
 ش.صحقح(: »5/165اًمؽممذي )
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ا مـ سمـك هوؿمؿ دظمؾقا قمغم أؾمامء أن كػرً  :وقمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص 
 ،ومرآهؿ ومؽره ذًمؽ ،وهل حتتف يقمئذ ومدظمؾ أسمق سمؽر اًمصديؼ  سمـً قمؿقس 

إن هللا قد »ط: ومؼول رؾمقل اهلل  .اإٓ ظمػمً  رَ مل أَ  :وىمولط ومذيمر ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل 
رجل بعد يومي  ال يدخلن  »قمغم اعمـؼم ومؼول: ط م رؾمقل اهلل صمؿ ىمو .شأىا من ذلكبرّ 

 .(1)شإال ومعو رجل أو اثنان ُمِغيَبةٍ ىذا على 
 .(2)إذا هموب زوضمفو ُمِغقى و ُمِغقَبي: امرأة ِغقَبياعمُ 

 ادلطلب الرابع: منع االختالط بُت اجلنسُت:
و وظمؾطف ؾطً : ىمول اسمـ مـظقر: ظمؾط اًمٌمء سموًمٌمء خيؾطف ظمتعريف االختالط لغةً 

 .(3)و: موزضمفوظمالـمً  وموظمتؾط: مزضمف واظمتؾطو. وظموًمط اًمٌمء خموًمطيً 
: ىمول اًمشقخ قمبد اًمعزيز سمـ سموز  ذم شمعريػ اتعريف االختالط اصطالحً و

هق اضمتامع اًمرضمول سموًمـسوء إضمـبقوت، ذم مؽون واطمد، سمحؽؿ اًمعؿؾ، »آظمتالط: 
 .(4)شق ذًمؽأو اًمبقع، أو اًمنماء، أو اًمـزهي، أو اًمسػر، أو كح

 :واألدلة على منع االختالط يف الكتاب والسنة كثَتة منها
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ): ىمقًمف شمعومم

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
﮿  ﯀  ﮾  ﮽  ﮻  ﮼ ﮸  ﮹ ﮺ ﮷  ﮴  ﮵ ﮶ ﮳  ﮲
                ﯁

    (   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ
 .[53]إطمزاب:

                                       
 (.5816ٕضمـبقي واًمدظمقل قمؾقفو )ح/أظمرضمف مسؾؿ ذم يمتوب اًمسالم، سموب حتريؿ اخلؾقة سمو (1)
 (.183/ 8هتذيى اًمؾغي، ًمألزهري ) (2)
 .(291/ 7ًمسون اًمعرب، ٓسمـ مـظقر ) (3)
، اكظر: ومتووى ومؼوٓت متـققمي ًمؾعالمي اسمـ شظمطر مشوريمي اعمرأة ًمؾرضمؾ ذم مقدان اًمعؿؾ»ذم مؼول سمعـقان  (4)

 (.1/421) سموز

 

 

أي ويمام هنقتؽؿ قمـ اًمدظمقل قمؾقفـ يمذًمؽ ٓ »: أيي ذم شمػسػم  اسمـ يمثػم ىمول

و مـفـ، ومال يـظر إًمقفـ شمـظروا إًمقفـ سموًمؽؾقي، وًمق يمون ٕطمديمؿ طموضمي يريد شمـووهل

مـع اظمتالط ط اًمرؾمقل  وىمد راقمك .(1)شوٓ يسلهلـ طموضمي إٓ مـ وراء طمجوب

اًمرضمول سموًمـسوء طمتك ذم أطمى سمؼوع إرض إمم اهلل وهل اعمسوضمد وذًمؽ سمػصؾ 

، وختصقص اًمـسوء صػقف اًمـسوء قمـ اًمرضمول، واعمؽٌ سمعد اًمسالم طمتك يـٍمف

 سموب ظموص ذم اعمسجد ًمؾـسوء. 

 :وإدًمي قمغم ذًمؽ مو يكم

ؿ إذا ؾمؾَّ ط يمون رؾمقل اهلل »ىموًمً:  قمـ هـد سمـً احلورث أن أم ؾمؾؿي مو ضموء  

     وملرى ». ىمول اسمـ ؿمفوب: شا ىمبؾ أن يؼقممؽٌ يسػمً ىموم اًمـسوء طملم يؼه شمسؾقؿف، و

 .(2)شيـػذ اًمـسوء ىمبؾ أن يدريمفـ مـ اكٍمف مـ اًمؼقم لأن مؽثف ًمؽ -واهلل أقمؾؿ -

. ىمول شلو تركنا ىذا الباب للنساء»ط: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وقمـ اسمـ قمؿر 

 .(3)كوومع: ومؾؿ يدظمؾ مـف اسمـ قمؿر طمتك موت

يؼقل ط أكف ؾمؿع رؾمقل اهلل كصوري قمـ أسمقف وقمـ محزة سمـ أسمك أؾمقد إ

ط وهق ظمورج مـ اعمسجد وموظمتؾط اًمرضمول مع اًمـسوء ذم اًمطريؼ ومؼول رؾمقل اهلل 

 شات الطريقحباف   عليكن   ،الطريق قنَ ن فإنو ليس لكن أن ربقُ رْ استأخِ »ًمؾـسوء: 

   .(4)ومؽوكً اعمرأة شمؾتصؼ سموجلدار طمتك إن صمقهبو ًمقتعؾؼ سموجلدار مـ ًمصقىمفو سمف

 ،ذلاخَت صفوف الرجال أو  »ط: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وقمـ أسمك هريرة 
                                       

 .(413/ 6شمػسػم اسمـ يمثػم ) (1)
 (.845اًمبخوري يمتوب إذان، سموب اًمتسؾقؿ )ح/أظمرضمف  (2)
صححف و .(462داود ذم يمتوب اًمصالة، سموب ذم اقمتزال اًمـسوء ذم اعمسوضمد قمـ اًمرضمول )ح/ أظمرضمف أسمق (3)

 (.1/136إًمبوين ذم صحقح ؾمــ أيب داود )
طمسـف إًمبوين و(. 5274اًمـسوء مع اًمرضمول ذم اًمطريؼ )ح/ داود ذم يمتوب إدب، سموب ذم مٌم أظمرضمف أسمق (4)

 .(512 /2) ذم ؾمؾسؾي إطموديٌ اًمصحقحي ورء مـ ومؼففو وومقائدهو
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أي ويمام هنقتؽؿ قمـ اًمدظمقل قمؾقفـ يمذًمؽ ٓ »: أيي ذم شمػسػم  اسمـ يمثػم ىمول

و مـفـ، ومال يـظر إًمقفـ شمـظروا إًمقفـ سموًمؽؾقي، وًمق يمون ٕطمديمؿ طموضمي يريد شمـووهل

مـع اظمتالط ط اًمرؾمقل  وىمد راقمك .(1)شوٓ يسلهلـ طموضمي إٓ مـ وراء طمجوب

اًمرضمول سموًمـسوء طمتك ذم أطمى سمؼوع إرض إمم اهلل وهل اعمسوضمد وذًمؽ سمػصؾ 

، وختصقص اًمـسوء صػقف اًمـسوء قمـ اًمرضمول، واعمؽٌ سمعد اًمسالم طمتك يـٍمف

 سموب ظموص ذم اعمسجد ًمؾـسوء. 

 :وإدًمي قمغم ذًمؽ مو يكم

ؿ إذا ؾمؾَّ ط يمون رؾمقل اهلل »ىموًمً:  قمـ هـد سمـً احلورث أن أم ؾمؾؿي مو ضموء  

     وملرى ». ىمول اسمـ ؿمفوب: شا ىمبؾ أن يؼقممؽٌ يسػمً ىموم اًمـسوء طملم يؼه شمسؾقؿف، و

 .(2)شيـػذ اًمـسوء ىمبؾ أن يدريمفـ مـ اكٍمف مـ اًمؼقم لأن مؽثف ًمؽ -واهلل أقمؾؿ -

. ىمول شلو تركنا ىذا الباب للنساء»ط: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وقمـ اسمـ قمؿر 

 .(3)كوومع: ومؾؿ يدظمؾ مـف اسمـ قمؿر طمتك موت

يؼقل ط أكف ؾمؿع رؾمقل اهلل كصوري قمـ أسمقف وقمـ محزة سمـ أسمك أؾمقد إ

ط وهق ظمورج مـ اعمسجد وموظمتؾط اًمرضمول مع اًمـسوء ذم اًمطريؼ ومؼول رؾمقل اهلل 

 شات الطريقحباف   عليكن   ،الطريق قنَ ن فإنو ليس لكن أن ربقُ رْ استأخِ »ًمؾـسوء: 

   .(4)ومؽوكً اعمرأة شمؾتصؼ سموجلدار طمتك إن صمقهبو ًمقتعؾؼ سموجلدار مـ ًمصقىمفو سمف

 ،ذلاخَت صفوف الرجال أو  »ط: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وقمـ أسمك هريرة 
                                       

 .(413/ 6شمػسػم اسمـ يمثػم ) (1)
 (.845اًمبخوري يمتوب إذان، سموب اًمتسؾقؿ )ح/أظمرضمف  (2)
صححف و .(462داود ذم يمتوب اًمصالة، سموب ذم اقمتزال اًمـسوء ذم اعمسوضمد قمـ اًمرضمول )ح/ أظمرضمف أسمق (3)

 (.1/136إًمبوين ذم صحقح ؾمــ أيب داود )
طمسـف إًمبوين و(. 5274اًمـسوء مع اًمرضمول ذم اًمطريؼ )ح/ داود ذم يمتوب إدب، سموب ذم مٌم أظمرضمف أسمق (4)

 .(512 /2) ذم ؾمؾسؾي إطموديٌ اًمصحقحي ورء مـ ومؼففو وومقائدهو



د. مشاعل بنت راشد الدباس حماية المرأة في السنة النبوية

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

122

 

 

 .(1)شذلاىا أو  وشرّ  ،وخَت صفوف النساء آخرىا ،ىا آخرىاوشرّ 
وهذا مـ أقمظؿ إدًمي قمغم مـع اًمنميعي ًمالظمتالط، وأكف يمؾام يمون اًمرضمؾ أسمعد قمـ 

 .أسمعد قمـ صػقف اًمرضمول يمون أومضؾ هلو اعمرأة ويمؾام يموكً ،صػقف اًمـسوء يمون أومضؾ
وإذا يموكً هذه اإلضمراءات ىمد اختذت ذم اعمسجد وهق مؽون اًمعبودة اًمطوهر اًمذي 

وموختوذهو ذم  :مو يؽقن قمـ ارشمؽوب اًمرذيؾي أو اهلؿ هبويؽقن ومقف اًمـسوء واًمرضمول أسمعد 
 .همػمه مـ سموب أومم

 :: الًتييب يف الزواجادلطلب اخلامس
ومؼد ذع اهلل اًمزواج، وضمعؾف ؿمعػمة مـ ؿمعوئر ديـف احلـقػ اًمذي ارشمضوه ًمعبوده، 

 حم جم يل ىل مل خل﴿ بفؿ ومقف، ىمول ؾمبحوكف:فؿ قمؾقف ورهمَّ وطمثّ 
 .[32ًمـقر:]ا ﴾ ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم خممم

 ويمذًمؽ دقمو إًمقف اًمرؾمقل اًمؽريؿ سمسـتف اًمؼقًمقي واًمػعؾقي.
ا، وأكجى ًه و وأىموم أُ س سمقتً ، وأؾمَّ طوأمو اًمسـي اًمػعؾقي: ومؼد شمزوج رؾمقل اهلل 

سموء وإزواج مع ًمقعؾؿ اًمـوس يمقػ يؽقن أ :وأكػؼ قمغم أهؾف وقمقوًمف ،ذرييً 
  .زوضموهتؿ وأسمـوئفؿ

من ط: »ذم اًمصحقحلم ىمول  ٌ اسمـ مسعقد وأمو اًمسـي اًمؼقًمقي ومؿـفو: طمدي
 ن للفرج، ومن مل يستطع فعليوللبصر، وأحصَ  استطاع الباءة فليتزوج، فإنو أيض  

   .(3)ش(2)ابلصوم، فإنو لو وجاء

                                       
أظمرضمف مسؾؿ ذم يمتوب اًمصالة، سموب شمسقيي اًمصػقف وإىمومتفو وومضؾ إول وموٕول مـفو وآزدطموم قمغم   (1)

 (.1113اًمصػ إول واعمسوسمؼي إًمقفو وشمؼديؿ أومم اًمػضؾ وشمؼريبفؿ مـ اإلموم )ح/
أراد أن  .ومفق مقضمقء ضمئ وضموءً ذهى ؿمفقة اجلامع، وىمد وُ ا يُ و ؿمديدً أكثقو اًمػحؾ رو   رضَّ شمُ  اًمقضموء: أن (2)

 (.152 /5) ، ٓسمـ إصمػماًمصقم يؼطع اًمـؽوح يمام يؼطعف اًمقضموء. اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر
مسؾؿ ذم  وأظمرضمف (.1915أظمرضمف اًمبخوري يمتوب اًمصقم، سموب اًمصقم عمـ ظموف قمغم كػسف اًمعزسمي )ح/  (3)

، واؿمتغول مـ قمجز قمـ اعممن ياًمـؽوح، سموب اؾمتحبوب اًمـؽوح عمـ شموىمً كػسف إًمقف، ووضمد ممك يمتوب
 .(3464سموًمصقم )ح/
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ينو ون دِ إذا جاءكم من ترضَ ط: »وقمـ أيب طموشمؿ اعمزين ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 
، ىموًمقا: يو رؾمقل اهلل، وإن شألرض وفساديف ا فتنةٌ  نْ حوه، إال تفعلوا تكُ قو فأنكِ لُ وخُ 

 .  (1)، صمالث مراتشقو فأنكحوهلُ و وخُ ينَ ون دِ إذا جاءكم من ترضَ »يمون ومقف؟ ىمول: 
ومسود قمريض: أي ذو قمرض، أي يمبػم: وذًمؽ ٕكؽؿ إن مل »ىمول اعمبوريمػقري: 

وأيمثر رضموًمؽؿ  ،رسمام يبؼك أيمثر كسوئؽؿ سمال زواج ،شمزوضمقهو إٓ مـ ذي مول أو ضموه
 ،ومقؽثر آومتتون سموًمزكو، ورسمام يؾحؼ إوًمقوء قمور ومتفقٍ اًمػتـ واًمػسود ،ال كسوءسم

 .(2)شويؽمشمى قمؾقف ىمطع اًمـسى، وىمؾي اًمصالح واًمعػي
 ري ٰى ين ىن نن﴿ يمام ىمول شمعومم: وموًمزواج مـ هدي اًمرؾمؾ 

هذه »ىمول اإلموم اًمؼرـمبل قمـد شمػسػمهو:  .[38]اًمرقمد: ﴾ىي ني مي زي
 ؾ، وهق شمركقمؾقف، وشمـفك قمـ اًمتبتُّ  اًمـؽوح واحلّض أيي شمدل قمغم اًمؽمهمقى ذم 

ً قمؾقف هذه أيي، واًمسـي واردة سمؿعـوهو، اًمـؽوح، وهذه ؾمـي اعمرؾمؾلم يمام كصَّ 
 . (3)شاحلديٌ شتزوجوا فإين مكاثر بكم األمم»ط: ىمول 

ـ ؿِ لم َو تَ لم اًمؾَّ تَ ، واًمعػوف أطمد اخلصؾَ كومعـك ذًمؽ أن اًمـؽوح يعػ قمـ اًمزك
 ،يومن وقاه هللا شر اثنتُت وجل اجلنة: ما بُت حليَ »قمؾقفام اجلـي ومؼول: ط رؾمقل اهلل 

 .(4)شوما بُت رجليو
ضموء صمالصمي رهط إمم سمققت أزواج اًمـبل »ىمول:  وذم صحقح اًمبخوري قمـ أكس 

قهو ومؼوًمقا: وأيـ كحـ مـ ظمؼموا يملهنؿ شمؼوًمُّ ، ومؾام أُ طيسلًمقن قمـ قمبودة اًمـبل ط 

                                       
طمسـف و .(1185أظمرضمف اًمؽممذي ذم يمتوب اًمـؽوح، سموب مو ضموء إذا ضموءيمؿ مـ شمروقن ديـف ومزوضمقه )ح/ (1)

 (.1/551إًمبوين ذم صحقح ؾمــ اًمؽممذي )
 .(327/ 9(.ويـظر: شمػسػم اًمؼرـمبل )4/214اعمبوريمػقري ) ،قذيحتػي إطم (2)
واًمـسوئل ذم  ،(2152أظمرضمف أسمق داود ذم يمتوب اًمـؽوح، سموب اًمـفك قمـ شمزويٍ مـ مل يؾد مـ اًمـسوء )ح/  (3)

وصححف إًمبوين ذم إرواء اًمغؾقؾ ذم  .(3227ح/638/ 1يمتوب اًمـؽوح، سموب يمراهقي شمزويٍ اًمعؼقؿ )
 (.195 /6) ختريٍ أطموديٌ مـور اًمسبقؾ

 (.6552أظمرضمف اًمبخوري يمتوب اًمرىموئؼ، سموب طمػظ اًمؾسون )ح/ (4)
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و أكو ومنين أصكم و شمؼدم مـ ذكبف ومو شملظمر. ومؼول أطمدهؿ: أمَّ ىمد همػر اهلل ًمف مط! اًمـبل 
ا، وىمول أظمر: إين أصقم اًمدهر ومال أومطر. وىمول أظمر: أكو أقمتزل اًمـسوء اًمؾقؾ أسمدً 

أما وهللا  ؟أنتم الذين قلتم كذا وكذا» إًمقفؿ ومؼول:ط ومال أشمزوج، ومجوء رؾمقل اهلل 
 ،ر وأصلي وأرقد وأتزوج النساءلكٍت أصوم وأفط ،وأتقاكم لو ،إين ألخشاكم هلل

ىمول: أراد قمثامن  قمـ ؾمعد سمـ أيب وىموص و. (1)شيت فليس مٍتفمن ريب عن سن  
 .(2)ـوقْ ، وًمق أضموز ًمف ذًمؽ ٓظمتَص طؾ ومـفوه اًمـبل أن يتبتَّ 

  : ربرًن عضل ادلرأة عن الزواج:ادلطلب السادس
 ؿمدة قمغم يدل صحقح واطمد أصؾ واًمالم واًمضود اًمعلم تعريف العضل يف اللغة:

 ووىمً إذا إمر يب أقمضؾ: يؼول واًمشدة، اعمـع ًمعضؾوأصؾ ا .(3)إمر ذم واًمتقاء
 .(4)ؿمديد: قمضول وداء. همؾبف: إمر وأقمضؾف. ؾقَ احلِ  ومقف قمؾقؽ

معـك اًمعضؾ: مـع اعمرأة مـ اًمتزويٍ » :ىمول اسمـ ىمدامف والعضل يف االصطالح:
. وهبذا اًمتعريػ ىمول (5)ش صوطمبفسمؽػئفو إذا ـمؾبً ذًمؽ، ورهمى يمؾ واطمد مـفام ذم

 .(6)سمؼقي ومؼفوء اعمذاهى اًمػؼفقي
  حكم العضل:

قمضؾ اًمقزم مـ ًمف وٓيي شمزوجيفو مـ يمػئفو طمرام، ٕكف فمؾؿ، وإضار سموعمرأة ذم 
 مـعفو طمؼفو ذم اًمتزويٍ سمؿـ شمرووه.
                                       

(. وأظمرضمف مسؾؿ ذم يمتوب اًمـؽوح، 5118ًمـؽوح )ح/أظمرضمف اًمبخوري يمتوب اًمـؽوح، سموب اًمؽمهمقى ذم ا (1)
 (.3469)ح/ ... يسموب اؾمتحبوب اًمـؽوح عمـ شموىمً كػسف إًمقف، ووضمد ممك

شمػسػم اًمؼرـمبل  واكظر: (.5129أظمرضمف اًمبخوري يمتوب اًمـؽوح، سموب مو يؽره مـ اًمتبتؾ واخلصوء )ح/ (2)
(9 /327). 

 .(345/ 4مؼويقس اًمؾغي، ٓسمـ ومورس )  (3)
 .(452/ 11ن اًمعرب، ٓسمـ مـظقر )ًمسو  (4)
 (. 7/314اكظر: اعمغـل، ٓسمـ ىمدامف ) (5)
واًمروض اعمرسمع، ًمؾبفقيت  ،(1/389اًمنمح اًمصغػم، ًمؾدردير) ،(2/249) اكظر سمدائع اًمصـوئع، ًمؾؽوؾموين (6)

 (.3/153ومغـل اعمحتوج، ًمؾنمسمقـل ) ،(6/183)

 

 

 وإدًمي قمغم طمرمي اًمعضؾ مـ اًمؽتوب واًمسـي واإلُجوع:

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت﴿ىمقًمف شمعومم:  من الكتاب:ف
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف
 .[232]اًمبؼرة: ﴾جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن مننن زن

دًٓمي قمغم حتريؿ اًمعضؾ. ىمول اسمـ اًمعريب:  ﴾ىث نث﴿ومػل ىمقًمف شمعومم: 

  .(1)ش أوًمقوء اعمرأة مـ مـعفو قمـ كؽوح مـ شمرووه سمٍميح أيي ومـفك اهلل شمعومم»

و زم مـ رضمؾ ومطؾؼفو ضمً أظمتً وَّ ز» ىمول:  قمـ معؼؾ سمـ يسورومن السنة: 

ضمتؽ وومرؿمتؽ وأيمرمتؽ ومطؾؼتفو زوَّ  :ومؼؾً ًمف .هتو ضموء خيطبفوطمتك إذا اكؼضً قمدَّ 

ويموكً اعمرأة  ،  ٓ سملس سمفويمون رضماًل  .آ واهلل ٓ شمعقد إًمقؽ أسمدً  !صمؿ ضمئً ختطبفو

أن أومعؾ يو  :ومؼؾً ﴾ىث نث﴿ وملكزل اهلل هذه أيي ، شمريد أن شمرضمع إًمقف

 .(2)شومزوضمفو إيوه :ىمول .رؾمقل اهلل

 مب خب حب جب هئ مئ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم: اسمـ قمبوس  ضموء قمـو
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب

 مظ حط مض خض حض جض خصمص حص خسمس حس
يموكقا إذا موت اًمرضمؾ » :ىمولأكف   .[19 ]اًمـسوء: ﴾جف مغ جغ مع جع

وا ؤوإن ؿمو ،ضمقهووا زوَّ ؤوإن ؿمو ،إن ؿموء سمعضفؿ شمزوضمفو ،يمون أوًمقوؤه أطمؼ سمومرأشمف

 .(3)شومـزًمً هذه أيي ذم ذًمؽ ،ومفؿ أطمؼ هبو مـ أهؾفو ،يزوضمقهو مل

  .(4)شراروال ضِ  رَ رَ ال ضَ »  :طوىمقًمف  

                                       
 (.1/211أطمؽوم اًمؼرآن، ٓسمـ اًمعريب ) (1)
ـ ىمولأظمرضمف  (2) ٓ سمقزم ًمؼقل اهلل شمعومم :اًمبخوري يمتوب اًمـؽوح، سموب م  (.5185)ح/ ﴾ىث نث﴿ :ٓ كؽوح إ
 (.4622أظمرضمف اًمبخوري يمتوب اًمتػسػم، سموب ؾمقرة اًمـسوء)ح/ (3)
 ،(2337ح/428/ 3أظمرج اسمـ موضمف ذم أسمقاب إطمؽوم، سموب اًمرضمؾ يضع ظمشبي قمغم ضمدار ضموره ) (4)

 (.3/418(، وصححف إًمبوين ذم إرواء اًمغؾقؾ )5/327واإلموم أمحد ذم مسـده )
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 وإدًمي قمغم طمرمي اًمعضؾ مـ اًمؽتوب واًمسـي واإلُجوع:

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت﴿ىمقًمف شمعومم:  من الكتاب:ف
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف
 .[232]اًمبؼرة: ﴾جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن مننن زن

دًٓمي قمغم حتريؿ اًمعضؾ. ىمول اسمـ اًمعريب:  ﴾ىث نث﴿ومػل ىمقًمف شمعومم: 

  .(1)ش أوًمقوء اعمرأة مـ مـعفو قمـ كؽوح مـ شمرووه سمٍميح أيي ومـفك اهلل شمعومم»

و زم مـ رضمؾ ومطؾؼفو ضمً أظمتً وَّ ز» ىمول:  قمـ معؼؾ سمـ يسورومن السنة: 

ضمتؽ وومرؿمتؽ وأيمرمتؽ ومطؾؼتفو زوَّ  :ومؼؾً ًمف .هتو ضموء خيطبفوطمتك إذا اكؼضً قمدَّ 

ويموكً اعمرأة  ،  ٓ سملس سمفويمون رضماًل  .آ واهلل ٓ شمعقد إًمقؽ أسمدً  !صمؿ ضمئً ختطبفو

أن أومعؾ يو  :ومؼؾً ﴾ىث نث﴿ وملكزل اهلل هذه أيي ، شمريد أن شمرضمع إًمقف

 .(2)شومزوضمفو إيوه :ىمول .رؾمقل اهلل

 مب خب حب جب هئ مئ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم: اسمـ قمبوس  ضموء قمـو
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب

 مظ حط مض خض حض جض خصمص حص خسمس حس
يموكقا إذا موت اًمرضمؾ » :ىمولأكف   .[19 ]اًمـسوء: ﴾جف مغ جغ مع جع

وا ؤوإن ؿمو ،ضمقهووا زوَّ ؤوإن ؿمو ،إن ؿموء سمعضفؿ شمزوضمفو ،يمون أوًمقوؤه أطمؼ سمومرأشمف

 .(3)شومـزًمً هذه أيي ذم ذًمؽ ،ومفؿ أطمؼ هبو مـ أهؾفو ،يزوضمقهو مل

  .(4)شراروال ضِ  رَ رَ ال ضَ »  :طوىمقًمف  

                                       
 (.1/211أطمؽوم اًمؼرآن، ٓسمـ اًمعريب ) (1)
ـ ىمولأظمرضمف  (2) ٓ سمقزم ًمؼقل اهلل شمعومم :اًمبخوري يمتوب اًمـؽوح، سموب م  (.5185)ح/ ﴾ىث نث﴿ :ٓ كؽوح إ
 (.4622أظمرضمف اًمبخوري يمتوب اًمتػسػم، سموب ؾمقرة اًمـسوء)ح/ (3)
 ،(2337ح/428/ 3أظمرج اسمـ موضمف ذم أسمقاب إطمؽوم، سموب اًمرضمؾ يضع ظمشبي قمغم ضمدار ضموره ) (4)

 (.3/418(، وصححف إًمبوين ذم إرواء اًمغؾقؾ )5/327واإلموم أمحد ذم مسـده )
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سمحؼ اعمرأة  ، وإضارٌ لم  سمَ  رٌ بتف َضَ رهمِ  قًمقتف مـ اًمـؽوح سمؽػءٍ مـع اًمقزم مُ  ومننَّ 

اعمنموع مـ اًمعػوف سموًمـؽوح، واًمرضر ضموءت اًمنميعي سمؿـعف ورومعف، واًمعووؾ 

 .(1)تف سمومتـوقمف ًمرومع اًمرضر قمـ مقًمقتفشمزول وٓي

: ومؼد ذيمر ُجع مـ اًمعؾامء إُجوع أهؾ اًمعؾؿ واشمػوىمفؿ قمغم حتريؿ اًمعضؾ مجاعوال

قًمقتف إذا دقمً إمم واشمػؼقا قمغم أكف ًمقس ًمؾقزم أن يعضؾ مُ »ذم اًمـؽوح. ىمول اسمـ رؿمد: 

ؽوح مـ ٓ ومؾقس ًمؾقزم أن جيؼمهو قمغم ك». وىمول اسمـ شمقؿقي: (2)شيمػء، وسمصداق مثؾفو

و سموشمػوق إئؿي، وإكام جيؼمهو شمرووه، وٓ يعضؾفو قمـ كؽوح مـ شمرووه، إذا يمون يمػئً 

 .(3)..ش.ويعضؾفو أهؾ اجلوهؾقي، واًمظؾؿي

 محاية السالم للمرأة من العضل:
ٓ شمـتؼؾ اًمقٓيي إٓ قمـدمو »ىمول اإلموم اًمـقوي:  سمـؼؾ اًمقٓيي ًمألسمعد أو اًمسؾطون. 

وذم  ، أو اًمسؾطون.(4)شومحقـئذ شمـتؼؾ اًمقٓيي ًمألسمعد ،اتيتؽرر اًمعضؾ صمالث مر

ا مفرً  و روقتف ورهمى سمام صحَّ إن قمضؾ اًمقزم إىمرب سملن مـعفو يمػئً »اًمروض اعمرسمع: 

 مـؼطعيً  ا أو هموب همقبيً و أو قمبدً ا أو وموؾمؼً  أو يموومرً  ًمؽقكف ـمػاًل أو مل يؽـ إىمرب أهاًل 

ج إسمعد وإن زوَّ  ،ٕن إىمرب هـو يموعمعدوم :ج احلرة اًمقزم إسمعدوَّ زَ  :فؾ مؽوكفأو ضُم 

 مـ همػم قمذر ًمألىمرب مل يصح اًمـؽوح ًمعدم اًمقٓيي مـ ج أضمـبل وًمق طمويماًم أو زوَّ 

إىمرب  . وذم يمشوف اًمؼـوع: إن قمضؾ اًمقزمُّ ش(5)اًمعوىمد قمؾقفو مع وضمقد مستحؼفو

يمعدمف،  ومقضمقده ،ٕن اًمقٓيي ٓ شمثبً ًمألىمرب مع اشمصوومف سمام ؾمبؼ ج إسمعدُ زوَّ 

 ومنن قمضؾ إسمعدُ  م،وًمتعذر اًمتزويٍ مـ ضمفي إىمرب سموًمعضؾ ضمعؾ وضمقده يموًمعد

                                       
 (.2/144اكظر: اعمدوكي، ًمإلموم موًمؽ ) (1)
 (.2/15سمدايي اعمجتفد، ٓسمـ رؿمد ) (2)
 (.3/83(، )53، 32/52ؿقع اًمػتووى، ٓسمـ شمقؿقي )جم (3)
 (.59/ 7رووي اًمطوًمبلم، ًمؾـقوي )  (4)
 (.75، 3اًمروض اعمرسمع، ًمؾبفقيت ) (5)



د. مشاعل بنت راشد الدباس حماية المرأة في السنة النبوية

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

127

 

 

 .(2)ش(1)شلو من ال ولّ  جروا فالسلطان ولّ فإن اشتَ »: طًمؼقًمف  :ضمفو احلويمؿزوَّ 
ؿع قمؾقف جُم  واكتؼول اًمقٓيي ًمؾسؾطون أو اًمقزم إسمعد قمـد صمبقت قمضؾف أو مـعف أمرٌ 

و مـ أهؾ اًمعؾؿ ذم أن ًمؾسؾطون وٓيي ٓ كعؾؿ ظمالومً »ىمدامي: اسمـ  . ىمول(3)قمـد اًمػؼفوء
ؾمحوق، إشمزويٍ اعمرأة قمـد قمدم أوًمقوئفو أو قمضؾفؿ، وسمف يؼقل موًمؽ، واًمشوومعل، و

فالسلطان ول من ال » : طوأسمق قمبقد، وأصحوب اًمرأي، وإصؾ ومقف ىمقل اًمـبل
 طاهلل  ضمفو رؾمقل، وروى أسمق دواد سمنؾمـود قمـ أم طمبقبف أن اًمـجور زو(4)شول لو

، وٕن ًمؾسؾطون وٓيي قمومي سمدًمقؾ أكف يكم اعمول، وحيػظ اًمضقال (5)ويموكً قمـده
  .(6)شومؽوكً ًمف اًمقٓيي ذم اًمـؽوح يموٕب

 ادلبحث الثاين: تشريع العقوابت وإقامة احلدود حلماية عرض ادلرأة
ً ؾمـَّ محك اإلؾمالم قمرض اعمرأة مـ آكتفويموت سمنىمومي احلدود واًمعؼقسموت، ومؼد 

اًمنميعي اإلؾمالمقي طمدود وقمؼقسموت مشددة قمغم مـ يعتدي قمغم طمرموت اهلل ذم 
 إقمراض سموًمؼذف أو اًمزكو واًمشذوذ.

 ادلطلب األول: القذف: 
 سمف، رمك إذا: وىمذومً  يؼذومف اًمٌمء ىمذف: يؼول واًمطرح، اًمرمل القذف يف اللغة:

جورة اًمرمل هبو، . واًمؼذف سموحل(7)سموًمسػر شمؽمامك ًمبعدهو ـمروح، أي: ىمذوف وسمؾدة

                                       
(،  واًمؽممذي ذم أسمقاب اًمـؽوح 2183/ح191/ 2أظمرضمف أسمق داود ذم )يمتوب اًمـؽوح، سموب ذم اًمقزم( )   (1)

 (.243 /6ي إًمبوين ذم إرواء اًمغؾقؾ )وصحح .(1112/ح 392/ 2ط )قمـ رؾمقل اهلل 
 (.5/54يمشوف اًمؼـوع، ًمؾبفقيت ) (2)
 (.57اكظر: آُجوع، ٓسمـ اعمـذر )ص  (3)
 ىمريًبو.ؾمبؼ خترجيف  (4)
(، واًمـسوئل ذم يمتوب اًمـؽوح، سموب 2186ح/191/ 2أظمرضمف أسمق داود ذم يمتوب اًمـؽوح، سموب ذم اًمقزم  ) (5)

 .(1835إًمبوين ذم صحقح ؾمــ أيب داود ) صححفو .( 3351ح/661/ 1اًمؼسط ذم إصدىمي )
 (.361-9/361اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي ) (6)
 ( سموب اًمؼوف واًمذال ومو يثؾثفام.746ٓسمـ ومورس )ص:  ،جمؿؾ اًمؾغي (7)
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أكف ىمذف امرأشمف » وىمذف اعمحصـي: رموهو، وذم طمديٌ هالل سمـ أمقي 
اًمؼذف هوهـو: رمل اعمرأة سموًمزكو، أو مو يمون ذم معـوه. وأصؾف اًمرمل، صمؿ  .(1)شسمنميؽ

و ومفق ىموذف. وىمد اؾمتعؿؾ ذم هذا اعمعـك طمتك همؾى قمؾقف. يؼول: ىمذف يؼذف ىمذومً 
 .(2)ـكشمؽرر ذيمره ذم احلديٌ هبذا اعمع

شمعريػ  اظمتؾػً قمبورات اًمعؾامء ذم شمعريػ اًمؼذف، ومـفو: :اشرعً القذف 
ا كسبي آدمل همػمه طمر  »وقمرومف اعموًمؽقي سملكف:  .(3)شاًمؼذف ذم اًمنمع رمل سموًمزكو»احلـػقي: 

وقمرومف  .(4)شمسؾؿ كسى ىمطع أو ًمزكك، اًمقطء، شمطقؼ قمػقػو مسؾام سموًمغو أو صغػمة
وقمرومف احلـوسمؾي سملكف:    .(5)شذم معرض اًمتعقػم ٓ اًمشفودةاًمرمل سموًمزكو »اًمشوومعقي سملكف: 

 .(6)شهق اًمرمل سمزكك أو ًمقاط، أو ؿمفودة سمف قمؾقف ومل شمؽتؿؾ اًمبقـي»
 :اًمؼذف حمرم مـ يمبوئر اًمذكقب سمدًمقؾ اًمؽتوب واًمسـي: فحكم القذ

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ). [4]اًمـقر: (ڱ  ں   ں  ڱڱ  ڱ

 .[23]اًمـقر:   (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
، ىموًمقا: يو شادلوبقات اجتنبوا السبعَ »ىمول: ط قمـ اًمـبل  وقمـ أيب هريرة 

الشرك ابهلل، والسحر، وقتل النفس اليت حرم هللا إال »رؾمقل اهلل ومو هـ؟ ىمول: 
  يوم الزحف، وقذف احملصناتّل ، وأكل الراب، وأكل مال اليتيم، والتوَ ابحلقّ 

 .(7)شادلؤمنات الغافالت
                                       

 (. 1496/ح219/ 4أظمرضمف مسؾؿ ذم يمتوب اًمؾعون )  (1)
 .(29/ 4اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر ) (2)
 (.5/89ومتح اًمؼدير، ًمؾشقيموين ) (3)
 .(411 /8ٓسمـ اعمقاق ) ،ظمؾقؾ اإليمؾقؾ عمختٍماًمتوج و (4)
   (.7/415هنويي اعمحتوج، ًمؾرمكم ) (5)
 (.6/114وف اًمؼـوع، ًمؾبفقيت )يمش (6)
(. وأظمرضمف مسؾؿ ذم يمتوب اإليامن، 6857أظمرضمف اًمبخوري ذم يمتوب اًمقصويو، سموب رمل اعمحصـوت )ح/  (7)

 (.272سموب سمقون اًمؽبوئر وأيمؼمهو )ح/

 

 

وٓ خيتص سموعمتزوضموت سمؾ طمؽؿ اًمبؽر  ،اعمراد احلرائر اًمعػقػوت واعمحصـوت:

ومؽام ٓ حيؾ ٕطمد أن يؼذف اعمحصـي اًمؼميئي » :(2)ىمول احلؾقؿل .(1)سموإلُجوع يمذًمؽ

وىمد   .(3)شؽمهوومؽذًمؽ ٓ يـبغل ًمف أن يؼذف همػم اًمؼميئي، ومنن ذًمؽ يمذهيو وهيتؽ ؾم

ورد مـ إظمبور ذم اًمسؽم قمغم أهؾ احلدود مـ يمتوب اًمســ مـفو طمديٌ اسمـ قمؿر 

  (4)شمن سًت على مسلم سًته هللا يوم القيامة»ىمول: ط أن اًمـبل. 

  حد القذف:  
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   ): ل اهلل شمعوممقؼًم ،صمامكقن ضمؾدة

  [4]اًمـقر: (ں  ڱ  ں   ڱگ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
  شروط إقامة حد القذف:

اشمػؼقا قمغم أن مـ ذط اًمؼوذف وصػلم، ومهو اًمبؾقغ واًمعؼؾ، »ىمول اسمـ رؿمد: 

وأمو اعمؼذوف وموشمػؼقا ،  أو همػم مسؾؿا، مسؾاًم ا أو قمبدً ا أو أكثك، طمر  وؾمقاء أيمون ذيمرً 

ف، قمغم أن مـ ذـمف أن جيتؿع ومقف مخسي أوصوف وهل: اًمبؾقغ، واحلريي، واًمعػو

واإلؾمالم، وأن يؽقن معف آًمي اًمزكك. ومنن اكخرم مـ هذه إوصوف وصػ مل جيى 

احلد إذا ـمؾبً اعمؼذوومي  ووأُجع أهؾ اًمعؾؿ قمغم أن ىموذف اعمحصـي سموًمزك .(5)شاحلد

ذًمؽ وأكؽرت مو رموهو سمف، ومل يؽـ مع اًمؼوذف أرسمعي ؿمفقد يشفدون قمغم صدق مو 

 . (6)ىمول
                                       

 .(181/ 12ومتح اًمبوري، ٓسمـ طمجر ) (1)
أوطمد اًمشوومعقلم سمام وراء  ،ًمبخوريأسمق قمبد اهلل احلؾقؿل ا ،احلسلم سمـ احلسـ سمـ حمؿد سمـ طمؾقؿ اًمؼويض (2)

اًمـفر، ًمف مصـػوت مػقدة، ومـؼؾ مـفو احلوومظ اًمبقفؼل يمثػم، شمقذم ؾمـي صمالث وأرسمع موئي. ـمبؼوت اًمشوومعقلم، 
 .(351ٓسمـ يمثػم )ص 

 .(39 /9ؿمعى اإليامن، ًمؾبقفؼل ) (3)
 (.2442/سموب ٓ يظؾؿ اعمسؾؿ اعمسؾؿ وٓ يسؾؿف )ح .أظمرضمف اًمبخوري ذم يمتوب اعمظومل (4)
 .(224/ 4سمدايي اعمجتفد وهنويي اعمؼتصد، ٓسمـ رؿمد )  (5)
 .(344/ 1اإلىمـوع، ٓسمـ اعمـذر ) (6)
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وٓ خيتص سموعمتزوضموت سمؾ طمؽؿ اًمبؽر  ،اعمراد احلرائر اًمعػقػوت واعمحصـوت:

ومؽام ٓ حيؾ ٕطمد أن يؼذف اعمحصـي اًمؼميئي » :(2)ىمول احلؾقؿل .(1)سموإلُجوع يمذًمؽ

وىمد   .(3)شؽمهوومؽذًمؽ ٓ يـبغل ًمف أن يؼذف همػم اًمؼميئي، ومنن ذًمؽ يمذهيو وهيتؽ ؾم

ورد مـ إظمبور ذم اًمسؽم قمغم أهؾ احلدود مـ يمتوب اًمســ مـفو طمديٌ اسمـ قمؿر 

  (4)شمن سًت على مسلم سًته هللا يوم القيامة»ىمول: ط أن اًمـبل. 

  حد القذف:  
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   ): ل اهلل شمعوممقؼًم ،صمامكقن ضمؾدة

  [4]اًمـقر: (ں  ڱ  ں   ڱگ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
  شروط إقامة حد القذف:

اشمػؼقا قمغم أن مـ ذط اًمؼوذف وصػلم، ومهو اًمبؾقغ واًمعؼؾ، »ىمول اسمـ رؿمد: 

وأمو اعمؼذوف وموشمػؼقا ،  أو همػم مسؾؿا، مسؾاًم ا أو قمبدً ا أو أكثك، طمر  وؾمقاء أيمون ذيمرً 

ف، قمغم أن مـ ذـمف أن جيتؿع ومقف مخسي أوصوف وهل: اًمبؾقغ، واحلريي، واًمعػو

واإلؾمالم، وأن يؽقن معف آًمي اًمزكك. ومنن اكخرم مـ هذه إوصوف وصػ مل جيى 

احلد إذا ـمؾبً اعمؼذوومي  ووأُجع أهؾ اًمعؾؿ قمغم أن ىموذف اعمحصـي سموًمزك .(5)شاحلد

ذًمؽ وأكؽرت مو رموهو سمف، ومل يؽـ مع اًمؼوذف أرسمعي ؿمفقد يشفدون قمغم صدق مو 

 . (6)ىمول
                                       

 .(181/ 12ومتح اًمبوري، ٓسمـ طمجر ) (1)
أوطمد اًمشوومعقلم سمام وراء  ،ًمبخوريأسمق قمبد اهلل احلؾقؿل ا ،احلسلم سمـ احلسـ سمـ حمؿد سمـ طمؾقؿ اًمؼويض (2)

اًمـفر، ًمف مصـػوت مػقدة، ومـؼؾ مـفو احلوومظ اًمبقفؼل يمثػم، شمقذم ؾمـي صمالث وأرسمع موئي. ـمبؼوت اًمشوومعقلم، 
 .(351ٓسمـ يمثػم )ص 

 .(39 /9ؿمعى اإليامن، ًمؾبقفؼل ) (3)
 (.2442/سموب ٓ يظؾؿ اعمسؾؿ اعمسؾؿ وٓ يسؾؿف )ح .أظمرضمف اًمبخوري ذم يمتوب اعمظومل (4)
 .(224/ 4سمدايي اعمجتفد وهنويي اعمؼتصد، ٓسمـ رؿمد )  (5)
 .(344/ 1اإلىمـوع، ٓسمـ اعمـذر ) (6)



د. مشاعل بنت راشد الدباس حماية المرأة في السنة النبوية

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

130

 

 

 

 :ادلطلب الثاين: اللعان
اإلسمعود واًمطرد مـ اخلػم، وىمقؾ: اًمطرد واإلسمعود مـ اهلل، ومـ عن يف اللغة: الل

 .(1)اخلؾؼ اًمسى واًمدقموء، واًمؾعـي آؾمؿ، واجلؿع ًمعون وًمعـوت
 -اًمزوج واًمزوضمي-ؿمفودات مميمدات سمليامن مـ اجلوكبلم  اللعان يف االصطالح:

عي واخلومسي مؼروكي سمؾعـ مـ اًمزوج وهمضى اًمزوضمي، وهذه اًمشفودات قمددهو أرسم
 قمؾقفو، صمؿ كػرق سمقـفام مـ اًمزوج أن ًمعـي اهلل قمؾقف، أو مـ اًمزوضمي أن همضى اهلل

، ومال حتؾ ًمف سمعد ذًمؽ. وؾمبى اًمؾعون أن يؼذف اًمرضمؾ زوضمتف سموًمزكو او ممسمدً شمػريؼً 
، أم سمغػم معلمَّ  ، مثؾ أن يؼقل: يو زاكقي، أو يؼقل: زكك واًمعقوذ سموهلل، ؾمقاء ىمذومفو سمؿعلمَّ

 . (2)سمؽ ومالن
 مشروعية اللعان:

 صمبً منموقمقي طمؽؿ اًمؾعون ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـي اًمـبقيي واإلُجوع.  
 خت حت جت هب مب خب حب): ف شمعوممومػل اًمؼرآن اًمؽريؿ ىمقًم 
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
 .[9-6]اًمـقر: ( هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

ؼد وردت قمدة أطموديٌ ذم اًمؾعون سملم اًمزوضملم: مـفو طمديٌ أمو ذم اًمسـي اًمـبقيي وم
ق سمقـفام؟ ىمول: ومام ػرَّ ؾمئؾً قمـ اعمتالقمـلم ذم إمرة مصعى: أيُ »ؾمعقد سمـ ضمبػم ىمول: 

دريً مو أىمقل، ومؿضقً إمم مـزل اسمـ قمؿر سمؿؽي، ومؼؾً ًمؾغالم: اؾمتلذن زم، ىمول: إكف 
اهلل مو ضموء سمؽ هذه  ؾ، ومقىموئؾ، ومسؿع صقيت، ىمول: اسمـ ضمبػم؟ ىمؾً: كعؿ. ىمول: ادظم

                                       
 .(387/ 13ًمسون اًمعرب، ٓسمـ مـظقر )  (1)
 .(283/ 13اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمستؼـع، ٓسمـ قمثقؿلم ) (2)
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اًمسوقمي إٓ طموضمي، ومدظمؾً، ومنذا هق مػؽمش سمرذقمي متقؾمد وؾمودة طمشقهو ًمقػ. 
كعؿ، إن أول مـ  !سمقـفام؟ ىمول: ؾمبحون اهلل قػرَّ أيُ ىمؾً: أسمو قمبد اًمرمحـ اعمتالقمـون 

ؾملل قمـ ذًمؽ ومالن سمـ ومالن، ىمول: يو رؾمقل اهلل أرأيً أن ًمق وضمد أطمدكو امرأشمف قمغم 
 ،ؾمؽً قمغم مثؾ ذًمؽ :وإن ؾمؽً ،شمؽؾؿ سملمر قمظقؿ :ػ يصـع؟ إن شمؽؾؿوموطمشي يمق

إن اًمذي ؾملًمتؽ قمـف  :ومؼول ،ومؾام يمون سمعد ذًمؽ أشموه ،ومؾؿ جيبفط ومسؽً اًمـبل  :ىمول
 ، (مب خب حب) :همٓء أيوت ذم ؾمقرة اًمـقر ¸وملكزل اهلل  ،ىمد اسمتؾقً سمف
 ،ـ قمذاب أظمرةوأظمؼمه أن قمذاب اًمدكقو أهقن م ،رهوذيمَّ  ،ووقمظف ،ومتالهـ قمؾقف

وأظمؼمهو  ،رهوصمؿ دقموهو ومققمظفو وذيمَّ  ،واًمذي سمعثؽ سموحلؼ مو يمذسمً قمؾقفو ،ٓ :ىمول
ىموًمً: ٓ، واًمذي سمعثؽ سموحلؼ إكف ًمؽوذب،  ،أن قمذاب اًمدكقو أهقن مـ قمذاب أظمرة

واخلومسي أن ًمعـي اهلل قمؾقف  ،ومشفد أرسمع ؿمفودات سموهلل إكف عمـ اًمصودىملم ،ومبدأ سموًمرضمؾ
 ،ك سموعمرأة ومشفدت أرسمع ؿمفودات سموهلل إكف عمـ اًمؽوذسملمصمؿ صمـَّ  ،ًمؽوذسملمإن يمون مـ ا

وذم روايي   .(1)شصمؿ ومرق سمقـفام ،واخلومسي أن همضى اهلل قمؾقفو إن يمون مـ اًمصودىملم
ِحسابكما على هللا، أحدُكما كاذب، ال سبيل » ىمول ًمؾؿتالقمـلم:ط  أنَّ رؾمقل اهلل

ال مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو »ىمول: ، ىمول: يو رؾمقل اهلل، موزم، شلك عليها
 .(2)شدبا اسَتحللَت من فرجها، وإْن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها

  شروط صح ة اللعان:
سمف اًمزوضمي ذم ؽذ  أن يؽقن سملم زوضملم مؽؾَّػلم، وأْن يؼذومفو اًمزوج سمزكو، وأن شمُ 

 .(3)ؿ طمويمؿذًمؽ، ويستؿر شمؽذيبفو ًمف إمم اكؼضوء اًمؾعون، وأن يتؿَّ سمحؽ

                                       
 ( هل مل خل حل جل مك لك خك حك) :أظمرضمف اًمبخوري ذم يمتوب شمػسػم اًمؼرآن، سموب ىمقًمف (1)

 (.1493ح/216/ 4(، ومسؾؿ ذم يمتوب اًمؾعون )4748 /ح111/ 6)
/ 7إن أطمديمام يموذب ومفؾ مـؽام شموئى، ) :أظمرضمف اًمبخوري ذم يمتوب اًمطالق، سموب ىمقل اإلموم ًمؾؿتالقمـلم (2)

 .(1493/ح 216/ 4( ومسؾؿ ذم يمتوب اًمؾعون )5313/ح/55
 .(412/ 2اعمؾخص اًمػؼفل، ًمؾػقزان )  (3)
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 ما يًتتب عليو من أحكام:
 ًٓ  .ؾُمؼقط طمد  اًمؼذف قمـ اًمزوج :أو

 .صُمبقت اًمػرىمي سمقـفام وحتريؿفو قمؾقف حترياًم ممسمًدا :صموكًقو

أكَّف يـتػل قمـ اًمزوج كسُى وًمدهو إْن كػوه ذم اًمؾعون: سملْن ىمول: ًمقس هذا  :صموًمًثو

 . (1)اًمقًمد مـ ل

هنو، ويؾتؿس هلو اًمعثرات، ومفذا ، وٓ يتخقَّ وٓ جيقز أن يسئ اًمرضمؾ اًمظـ سموعمرأة

قمـ اسمـ ضموسمر سمـ قمتقؽ إكصوري قمـ أسمقف ىمول: ىمول رؾمقل  ،ط  مو هنك قمـف اًمـبل

 ،ومن اخليالء ما حيب هللا ،ومنها ما يبغض هللا ،إن من الغَتة ما حيب هللا»ط: اهلل 
وأما اليت يبغض هللا  ،فأما الغَتة اليت حيب هللا فالغَتة يف ريبة ،ومنها ما يبغض هللا
 ،ل العبد بنفسو هلل عند القتالوأما اخليالء اليت حيب هللا أن يتخي   ،فالغَتة يف يَت الريبة

اًمرضمؾ  أن يطرقط هنك رؾمقل اهلل » :ىمول  قمـ ضموسمر .(2)شل ابلصدقةوأن يتخي  

 .(3)شهنؿ أو يؾتؿس قمثراهتؿ يتخقَّ أهؾف ًمقاًل 

 ادلطلب الثالث: الزان والشذوذ:
د أن اًمتنميع اإلؾمالمل طمرم اًمزكو، وطمرم اًمؾقاط واًمسحوق واعمامرؾموت اًمتل كج

َـّ  ع ا ذقمقي ًمضبط اًمعالىمي سملم اجلـسلم، وؿمجَّ طمدودً  شمتـورم مع اًمػطرة اًمسقيي، وؾم

اًمراسمطي اًمزوضمقي، وضمعؾفو هل إؾموس اعمـظؿ ًمؾعالىمي سملم اًمرضمؾ واعمرأة، وأؾمس هلو 

قمؾقفو وقمغم اعمجتؿع مـ اًمتػؽؽ وآكحالل  سمحؼقق وواضمبوت حتؿل اعمرأة، وحتوومظ

وشمػٌم إمراض اًمتل ومتؽً سموعمجتؿعوت اإلسموطمقي، وشمعزز اًمتؿسؽ سمؼقؿ اًمطفر 

 واًمعػوف.

                                       
 .(413/ 2اعمؾخص اًمػؼفل، ًمؾػقزان )  (1)
 وطمسـف إًمبوين. .(2659أظمرضمف أسمق داود ذم يمتوب اجلفود، سموب ذم اخلقالء ذم احلرب)ح/  (2)
 (.  5178 عمـ ورد مـ ؾمػر )ح/أظمرضمف مسؾؿ ذم يمتوب اإلمورة، سموب يمراهي اًمطروق وهق اًمدظمقل ًمقاًل   (3)
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 .اًمزكو حمرم مـ يمبوئر اًمذكقب سمدًمقؾ اًمؽتوب واًمسـي: زانحكم ال
 [.32]اإلهاء: (مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث) ىمول ضمؾ صمـوؤه:

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل) وىمول شمعومم:
 .] 68 ]اًمػرىمون: (خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من

وال  ،وىو مؤمن ال يزين الزاين حُت يزين» :طىمول اًمـبل  وقمـ أسمك هريرة 
وال ينتهب  ،وال يسرق حُت يسرق وىو مؤمن ،يشرب اخلمر حُت يشرب وىو مؤمن

 .(1)شهنبة يرفع الناس إليو فيها أبصارىم حُت ينتهبها وىو مؤمن
أي اًمذكى قمـد اهلل : ط رؾمقل اهلل  -أو ؾمئؾ-ؾملًمً » :لىمو وقمـ قمبد اهلل 

مث أن تقتل ولدك خشية . ىمؾً: صمؿ أي. ىمول: أن ذبعل هلل ندا وىو خلقكأيمؼم ىمول: 
ىمول: وكزًمً هذه أيي  .أن تزاين حبليلة جارك. ىمؾً: صمؿ أي ىمول: أن يطعم معك

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل) :طشمصديؼو ًمؼقل رؾمقل اهلل 
 (خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم
 .(2)ش ] 68 ]اًمػرىمون:

ومؼول: يو رؾمقل اهلل ائذن زم ط و أشمك اًمـبل إن ومتك ؿموسم  »ىمول:  وقمـ أيب أمومي  
ىمول:  .وومدكو مـف ىمريبً  .ادنوومؼول:  .وىموًمقا: مف مف ،سموًمزكو. وملىمبؾ اًمؼقم قمؾقف ومزضمروه

ناس حيبونو وال الىمول: ٓ واهلل ضمعؾـل اهلل ومداك. ىمول:  ؟أرببو ألمكىمول:  .ومجؾس
وال . ىمول: ٓ واهلل يو رؾمقل اهلل ضمعؾـل اهلل ومداك. ىمول: أفتحبو البنتك. ىمول: ألمهاتم

وال ىمول: ٓ واهلل ضمعؾـل اهلل ومداك. ىمول:  ؟أفتحبو ألختك. ىمول: الناس حيبونو لبناتم
 وال ىمول: ٓ واهلل ضمعؾـل اهلل ومداك. ىمول: ؟أفتحبو لعمتك. ىمول: الناس حيبونو ألخواتم

                                       
أن ٓ كـتفى.  ملسو هيلع هللا ىلصى سمغػم إذن صوطمبف وىمول قمبودة: سمويعـو اًمـبل أظمرضمف اًمبخوري/يمتوب اعمظومل، سموب اًمـف (1)

 (.2515)ح/ 
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل) :أظمرضمف اًمبخوري/ يمتوب اًمتػسػم، سموب ىمقًمف (2)

 (.4818)ح/ (خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن
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وال ىمول: ٓ واهلل ضمعؾـل اهلل ومداك. ىمول:  ؟أفتحبو خلالتك. ىمول: الناس حيبونو لعماتم
ن و وحصِّ ر قلبَ ذنبو وطهِّ  اللهم ايفرْ . ىمول: ومقوع يده قمؾقف وىمول: الناس حيبونو خلاالتم

ىمول: ىمول  قمـ قمبد اهلل  .(1)ش. ىمول: ومؾؿ يؽـ سمعد ذًمؽ اًمػتك يؾتػً إمم رءفرجو
ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إلو إال هللا وأىن رسول هللا إال »ط: رؾمقل اهلل 

 .(2)شوالتارك لدينو ادلفارق للجماعة ،والنفس ابلنفس ،ب الزاينالثيِّ  :إبحدى ثالث
 .(3)ووأُجع أهؾ اًمعؾؿ قمغم حتريؿ اًمزك

أو  ،ووشمراوطمً قمؼقسمتف مو سملم اًمرضمؿ طمتك اعمقت إذا يمون حمصـً  إقامة حد الزان:
 ين ىن من خن حن جن)  :ىمول شمعوزمحمصـ.  واًمتغريى إذا يمون همػم اجلؾد
 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه
هذه أيي » ىمول اسمـ يمثػم ذم شمػسػمه: .[2]ؾمقرة اًمـقر: ( مئ زئ رئ ّٰ

اًمؽريؿي ومقفو طمؽؿ اًمزاين ذم احلد، وًمؾعؾامء ومقف شمػصقؾ وكزاع: ومنن اًمزاين ٓ خيؾق إمو 
و، وهق اًمذي ىمد وـمئ ذم كؽوح يتزوج، أو حمصـً ا، وهق اًمذي مل أن يؽقن سمؽرً 

ه مئي ضمؾدة يمام ذم ا مل يتزوج، ومنن طمدَّ صحقح، وهق طمر سموًمغ قموىمؾ، وملمو إذا يمون سمؽرً 
و ٕيب طمـقػي، و قمـ سمؾده قمـد ُجفقر اًمعؾامء، ظمالومً ب قمومً غرَّ أيي، ويزاد قمغم ذًمؽ أن يُ 

وطمجي  .(4)شبوإن ؿموء مل يغر  ب : ومنن قمـده أن اًمتغريى إمم رأي اإلموم، إن ؿموء همرَّ 
اجلؿفقر ذم ذًمؽ مو صمبً ذم صحقح اًمبخوري، مـ روايي اًمزهري، قمـ قمبقد اهلل سمـ 

لم ، ذم إقمراسمقَّ قمبد اهلل سمـ قمتبي سمـ مسعقد، قمـ أيب هريرة وزيد سمـ ظموًمد اجلفـل 
  .(5)طذيـ أشمقو رؾمقل اهلل اًمؾَّ 

                                       
هذا (: »713 /1وىمول إًمبوين ذم ؾمؾسؾي إطموديٌ اًمصحقحي ) .(22641) أظمرضمف اإلموم أمحد ذم اعمسـد (1)

 ش.ؾمـد صحقح رضموًمف يمؾفؿ صمؼوت رضمول اًمصحقح
  (.  4468أظمرضمف مسؾؿ ذم يمتوب اًمؼسومي واعمحورسملم واًمؼصوص واًمديوت سموب مو يبوح سمف دم اعمسؾؿ )ح/  (2)
 .(249/ 7اإلذاف قمغم مذاهى اًمعؾامء ٓسمـ اعمـذر ) (3)
 (.5 /6شمػسػم اسمـ يمثػم ) (4)
 (.35/ 9اعمغـل ٓسمـ ىمدامي ) (5) 

 

 

إن رضمال مـ إقمراب أشمك »: أهنام ىموٓ ومعـ أسمك هريرة وزيد سمـ ظموًمد اجلفـل 

ومؼول: يو رؾمقل اهلل أكشدك اهلل إٓ ىمضقً زم سمؽتوب اهلل. ومؼول اخلصؿ ط رؾمقل اهلل 

ىمؾ: ط: سمقــو سمؽتوب اهلل وائذن زم. ومؼول رؾمقل اهلل  أظمر وهق أومؼف مـف: كعؿ وموىمضِ 

ًمرضمؿ ظمؼمت أن قمغم اسمـل اوإين أُ  ،قمغم هذا ومزكك سمومرأشمف (1)وىمول: إن اسمـل يمون قمسقػً 

ومسلًمً أهؾ اًمعؾؿ وملظمؼموين أكام قمغم اسمـك ضمؾد موئي  ،يً مـف سمامئي ؿموة ووًمقدةوموومتدَ 

والذي نفسي بيده »ط: وأن قمغم امرأة هذا اًمرضمؿ. ومؼول رؾمقل اهلل  ،وشمغريى قموم
 ،وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام َردٌّ،ليدة والغنم الوَ  ،بينكما بكتاب هللا ألقضَُت  

وملمر  ،. ىمول: ومغدا قمؾقفو وموقمؽمومًشإىل امرأة ىذا فإن اعًتفت فارمجهايس نَ اي أُ  دُ وايْ 

  .(2)شًُِج ومرُ ط هبو رؾمقل اهلل 

 ميً حمرَّ  إذا وـمئ رضمؾ مـ أهؾ دار اإلؾمالم امرأةً » :(3)ىمول اًمشػمازي ذم اعمفذب 

وهق قموىمؾ سموًمغ خمتور  ،وهمػم مؾؽ وٓ ؿمبفي مؾؽ نقمؾقف مـ همػم قمؼد وٓ ؿمبفي قمؼد

عمو روى قمـ اسمـ  ،وضمى قمؾقف اًمرضمؿ وومنن يمون حمصـً  .وضمى قمؾقف احلد :ؿقمومل سموًمتحري

: ًمؼد ظمشقً أن يطقل سموًمـوس زمون، طمتك يؼقل ىمول: ىمول قمؿر قمبوس 

ومريضي أكزهلو اهلل، أٓ وإن اًمرضمؿ  ىموئؾ: ٓ كجد اًمرضمؿ ذم يمتوب اهلل، ومقضؾقا سمؽمك

ىمول - أو آقمؽماف أو يمون احلؿؾ ،وىمد أطمصـ، إذا ىمومً اًمبقـي وطمؼ قمغم مـ زك

 .(4)شورُجـو سمعدهط أٓ وىمد رضمؿ رؾمقل اهلل  -يمذا طمػظً :ؾمػقون

                                       
 (.311 /4اًمعسقػ: إضمػم. مؼويقس اًمؾغي، ٓسمـ ومورس )  (1)
أظمرضمف اًمبخوري/ يمتوب أظمبور إطمود، سموب مو ضموء ذم إضموزة ظمؼم اًمقاطمد اًمصدوق ذم إذان واًمصالة  (2)

(. وأظمرضمف مسؾؿ، يمتوب احلدود، سموب مـ اقمؽمف قمغم كػسف 7346واًمصقم واًمػرائض وإطمؽوم )ح/ 
 .(4531سموًمزكو )ح/ 

 .(334/ 3ًمؾشػمازي ) ،عمفذب ذم ومؼف اإلموم اًمشوومعلا  (3)
، (6829/ح168/ 8أظمرضمف اًمبخوري ذم يمتوب احلدود ومو حيذر مـ احلدود، سموب آقمؽماف سموًمزكو ) (4)

 .(1691/ح116/ 5ومسؾؿ ذم يمتوب احلدود، سموب رضمؿ اًمثقى ذِم اًمزكك )



د. مشاعل بنت راشد الدباس حماية المرأة في السنة النبوية

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

135

 

 

إن رضمال مـ إقمراب أشمك »: أهنام ىموٓ ومعـ أسمك هريرة وزيد سمـ ظموًمد اجلفـل 

ومؼول: يو رؾمقل اهلل أكشدك اهلل إٓ ىمضقً زم سمؽتوب اهلل. ومؼول اخلصؿ ط رؾمقل اهلل 

ىمؾ: ط: سمقــو سمؽتوب اهلل وائذن زم. ومؼول رؾمقل اهلل  أظمر وهق أومؼف مـف: كعؿ وموىمضِ 
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 اخلامتة
 احلؿد هلل رب اًمعوعملم، وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ، وسمعد: 

 ومػل ظمتوم هذا اًمبحٌ أُجؾ سموظمتصور أهؿ كتوئجف وذًمؽ يمام يكم:
 وء وإقمراض وإمقال سمغض اًمـظر أن اًمنميعي اإلؾمالمقي ضموءت سمحاميي اًمدم
 قن واجلـس.ؾقمـ اًم
  َّق سمقـفو وسملم اًمرضمؾ ذم محويي اًمدم واًمـػس موػر  ومل يُ  ،م دم اعمرأةأن اإلؾمالم طمر 
 دمفو. سمام حيّؾ  مل شملت
  ُسمدًمقؾ اًمؽتوب واًمسـي واإلُجوع ،ؼتؾ سموعمرأةأن اًمرضمؾ ي. 
 ًمرضمؾ هق اًمؽوؾمى ومـ احلؽؿي ذم ذًمؽ أن ا ،أن ديي اعمرأة كصػ ديي اًمرضمؾ

ده اإلؾمالم وهق مو أيمَّ  ،ؾ ًمؾرزق سمنذن اهلل واعمـػؼ قمغم إهة سمؿـ ومقفؿ اعمرأةاعمحص  
و ًمؾؿرأة قمؾقف. وقمغم هذا ؾمقؽقن ومؼدان اًمرضمؾ و ًمؾرضمؾ، وطمؼ  مـ يمقن اًمـػؼي واضمبً 

 ممو يقضمى شمعقيض إهة واعمرأة قمـ يموؾمبفؿ واعمـػؼ قمؾقفؿ سموًمديي.
 واعمرأة ذم اإلصمؿ ؾمقاء سمدًٓمي اًمـصقص اًمؼوـمعي  أن آقمتداء قمغم اًمرضمؾ

 واإلُجوع.
  أن اإلؾمالم محك اعمرأة مـ آقمتداء اجلسدي: ومـفك اإلؾمالم قمـ ضب اًمـسوء

ًمغػم طموضمي، وإكام ًمعالج اًمـشقز ويؽقن ذًمؽ سمعد اًمققمظ، وسمعد اهلجران، وجيى أن 
 جيقز اًمؼقوم سمف.ح، ومنذا اكتػً احلوضمي إمم هذا اًمعالج ٓ يؽقن اًمرضب همػم مؼم  

   ًا إذا ضب اًمرضمؾ اعمرأة وأصوب قمضق مـ أقمضوئفو سمرضر إن يمون متعؿد
 .ومعؾقف اًمديي مـف، وإن يمون ظمطلً  ؼتّص اًمرضر ومنكف يُ 

  ِضموت سمحسى طمرمتفو ذم رض يمؾ أمر يـؼصف أو يعقبف وهق درأن اعمراد سموًمع
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 .ومقدظمؾ ذم اًمعرض اًمغقبي واًمبفتون واًمؼذف واًمزكو واًمشذوذ ،اًمنمع
 ءت اًمنميعي سمحاميي اًمعرض سملمريـ:ضمو 
ػروقي احلجوب وحتريؿ يم ،شمنميع إؾمبوب اًمقىموئقي حلاميي قمرض اعمرأة -1

 ،أة مـ همػم اعمحورمؿ ظمؾقة اًمرضمؾ سموعمريحترو ،إمر سمغض اًمبٍمو ،اًمتؼمج واًمسػقر
حتريؿ قمضؾ اعمرأة  قمـ و ،اًمؽمهمقى ذم اًمزواجو ،مـع آظمتالط سملم اجلـسلمو

 .اًمزواج
 .شمنميع اًمعؼقسموت وإىمومي احلدود، يمحد اًمؼذف واًمزكو واًمشذوذ -2

 التوصيات:
  ضورة قمرض ىمضويو اعمرأة قمغم اًمؽتوب واًمسـي وضمعؾ احلويمؿقي هلام دون مو

  .ؾمقامهو
  ًو، وموٕصؾ ذم إطمؽوم ومـفجً  شمققمقي اًمـوس سمؼقومفؿ سمتحؽقؿ اإلؾمالم ذيعي

وعً عمصؾحي اخلؾؼ وحتؼقؼ اًمعدل، ومو طمصؾ مـ فمؾؿ واقمتداء سملم اًمنمقمقي أهنو وُ 
 عض إٓ سمسبى اًمبعد قمـ اعمـفٍ اًمرسموين.سمـل اإلكسون دموه سمعضفؿ اًمب

  شمؽثقػ اعمحوضات واًمدورات وورش اًمعؿؾ واًمـدوات واعمممترات
ر ذم هذا اًمعٍم مـ وثواًمرد قمغم اًمشبفوت اًمتل شمُ  ،واًمؼـقات اهلودومي إلصالح اعمرأة

 لم طمقل ىمضويو اعمرأة اعمسؾؿي.قأقمداء اإلؾمالم مـ اعمستنمىملم واًمغرسم
 شمؼقم قمؾقفو متخصصوت ذم اإلرؿمود اًمتل تشوريي آهتامم سموعمؽوشمى آؾم

 اًمنمقمل وإهي ًمدراؾمي وطمؾ مشؽالت اعمرأة.
  إكشوء هقئي قمؾؿقي متخصصي ًمتتبع ورصد مو يـشمه اإلقمالم اًمعوعمل واعمممترات

اًمدوًمقي طمقل طمؼقق اعمرأة وسمقون احلؼ مـف وآكتػوع سمف، ورد مو هق سموـمؾ خيوًمػ 
 اًمنمع واًمتحذير مـف.

 ئي ىمضوئقي حلاميي اعمرأة مـ آكتفويموت واًمظؾؿ.إكشوء هق 
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بن  محمد  ا�مام  بجامعة  ين  الدِّ أصول  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل    •
سعود ا�سالمّية بالّرياض، بأطروحة (النصب والّنواصب: دراسة عقدية على ضوء 

ّنة والجماعة). معتقد أهل الس�
بالمدينة  ا�سالمية  بالجامعة  الّدعوة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
المنّورة، بأطروحة (تحقيق القسم الّثاني من كتاب شن الغارات على أهل وحدة 

الوجود وأهل معية الذات، للعالمة محمد بن أبى مدين الديمانى).

E : Dr.b.n.alawad@hotmail.com

ا¦ستاذ المشارك بكلية الّشريعة
والّدراسات ا�سالمّية بجامعة القصيم

د. بدر بن ناصر العّواد

المعاد الجسمانّي
تحقيق القول فيه والّرّد على منكريه


