
 3 ـ حق اختيار الزوج:

�سواء  الزوج  اختيار  حق  للمراأة  الإ�سالم  اأعطى  لقد   

اِر  الأَْن�سَ ِمَن  ًة  اْمَراأَ اأَنَّ  وورد  ثيًبا،  كانت  اأو  بكًرا  كانت 
ِخَذاٍم  ِبْنُت  َخْن�َساُء  َلَها  ُيَقاُل  َعْوٍف  ْبِن  َعْمِرو  َبِني  ِمْن 
ِبيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم  ٌب َفاأََتِت النَّ َجَها اأَُبوَها َوِهَي َثيِّ َزوَّ
َفاَل َحاَجَة ِل  َقاَلْت،  اإَِلْيِك  َفَقاَل الأَْمُر  َلُه  َذِلَك  َفَذَكَرْت 
َعْنُهَما:   ُ اللهَّ َى  َر�ضِ َعبهَّا�ٍس  اْبِن  وَعِن  ِنَكاَحَها.  َفَردَّ  ِفيِه 
ِ �ضلى الل عليه و�ضلم َردهَّ ِنَكاَح ِبْكٍر َوَثيٍِّب  اأَنهَّ َر�ُضوَل اللهَّ

الل  �ضلى  النهَِّبىُّ  َفَردهَّ  َكاِرَهَتاِن  َوُهَما  اأَُبوُهَما  اأَْنَكَحُهَما 

ِنَكاَحُهَما. و�ضلم  عليه 

اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل  فتاة  عن عائ�سة قالت جاءت 
بن  زوجني  اأبي  ان  اهلل  ر�سول  يا  فقالت:  �سلم  و  عليه 
فاإين  قالت  اإليها  الأمر  فجعل  خ�سي�سته  بي  يرفع  اأخيه 
اأن  الن�ساء  تعلم  اأن  اأردت  اأبي ولكن  اأجزت ما �سنع  قد 

لي�س لالآباء من الأمر �سيء( )رواه ابن ماجه(.

4ـ حق التملك والت�صرف فى الملك:
  لقد اأعطى الإ�سالم املراأة حق التملك ولها اأن تت�سرف 
فى ملكها فى حدود ال�سرع بحرية ودون اأخذ الإذن من 
فقد  هذا،  على  مثال  خري  )املهر(  وال�سداق  اأحد، 

�ضورة  ِنْحلًَة(  ُدَقاِتِهَنّ  �ضَ الِنّ�َضاَء  )َواآَُتوا  وجل:  عز  قال 

الن�ضاء: )4(. ومعنى نحلة: اأي عطية وهبة للمراأة، ولي�س 

الرجل  منه  ياأخذ  اأن  ي�سح  ول  اأمرها،  لوىل  ول  لأبيها 
منها  نف�س  طيب  عن  اإل  ابًنا  اأو  اأًخا  اأو  اأًبا  اأو  كان  زوًجا 
َفُكُلوُه  َنْف�ًضا  ِمْنُه  �َضْيٍء  َعْن  َلُكْم  ِطْبَ  )َفاإِْن  تعاىل:  قال 

َي  َر�سِ عمر  وا�ستعمل  الن�ضاء:)4(.  �ضورة  َمِريًئا(  َهِنيًئا 

اهلل تعاىل عنه امراأة ا�سمها ال�سفاء على ال�سوق . فكانت 
امل�سئولة عن مراقبة �سلوك التجار يف ال�سوق.

يقول  كالرجال،  الإرث  حق  امل�سلمة  اأُعطيت  واأي�سًا      
الَواِلَداِن والأَْقَرُبوَن  َتَرَك  ا  هَّ يٌب مِّ َن�ضِ َجاِل  تعاىل: )ِللرِّ

َقلهَّ  ا  ِمهَّ َوالأَْقَرُبوَن  الَواِلَداِن  َتَرَك  ا  هَّ يٌب مِّ َن�ضِ َوِللنِّ�َضاِء 

ْفُرو�ضاً( �ضورة الن�ضاء )7(. يباً  مهَّ ِمْنُه اأَْو َكُثَ َن�ضِ
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■ الحقوق العامة
الإن�سان  عن  احلديث  ذاته  هو  املراأة  عن  احلديث  اإن 
املراأة  اإىل  ينظر  البع�س  كان  ملا  لكن  اهلل.  كرمه  الذي 
نظرة دونية ومينعها حقوقها لزم التنبيه على تكرمي اهلل 
ال�سريعة  اأعطت  لقد  الرجل.  �ساأن  �ساأنها  للمراأة  تعاىل 
الإ�سالمية للمراأة حقوقها كاملة كاإن�سان، واأوجبت عليها 
عدًدا من الواجبات �ساأنها �ساأن الرجل، انطالًقا من قول 
�ضورة  ِباْلَْعُروِف(  َعلَْيِهَنّ  اَلِّذي  ِمْثُل  )َوَلُهَنّ  تعاىل:  اهلل 
عليه  الل  �ضلى  النبى  قول  ومن   .228 الآية:  البقرة، 

اأحمد  اأخرجه  جاِل(  الِرّ �َضَقاِئُق  الِنّ�َضاُء  ا  َ )اإَنّ و�ضلم: 

والرتمذي واأبو داود ب�ضند �ضحيح.

■  ومن الحقوق العامة التى كفلتها �صريعة 
الإ�صالم الغراء للمراأة، �صاأنها �صاأن 

الرجل:

   1 ـ حق الحياة: 
العربية  القبائل  بع�س  وكانت  الإ�سالم  �سريعة  جاءت 
الذي  العار  اأحياء خوًفا من  بدفنهن  الإناث  تتخل�س من 
فنهت  الفا�سدة،  معتقداتهم  ح�سب  باأهلها  الأنثى  تلحقه 

تربية  ف�سل  تبني  كثرية  اأحاديث  جاءت  بل  ذلك،  عن 
اإليها  واأح�سن  فاأكرمها  ببنت  اهلل  رزقه  من  واأن  الإناث، 
َعبهَّا�ٍس  اْبِن  َعِن  اجلنة،  دخل  عليها  الذكور  يف�سل  ومل 
َكاَنْت  »َمْن  و�ضلم  عليه  الل  �ضلى  الِل  َر�ُضوُل  َقاَل  َقاَل 

َعلَْيَها  َوَلَدُه  ُيوؤِْثْر  َوَلْ  ُيِهْنَها  َوَلْ  َيِئْدَها  َفلَْم  اأُْنَثى  َلُه 

نهََّة« �ضنن اأبي داود ـ حمقق  ُكوَر( اأَْدَخلَُه الُل اجْلَ )َيْعِنى الذُّ

للمراأة  الإ�سالم  الألباين - )4 / 502(، ف�سمن  وبتعليق 

مل  الذين  هوؤلء  �سيحا�سب  القيامة  ويوم  احلياة،  حق 
يعرتفوا بحق الأنثى يف احلياة، فدفنوها يف الرتاب حية، 
التكوير،  �ضورة  ُقِتلَْت(  َذنٍب  ِباأَيِّ  �ُضِئلَْت.  اْلَْووؤُوَدُة  )َواإَِذا 

الآيتان: 8 ، 9.  

2 ـ حق التعلم والتعليم: 
جعله  بل  عليه  وحث  العلم  طلب  فى  الإ�سالم  رّغب  لقد 
هذا  فى  يفرق  ومل  امل�سلمني  من  اأحد  كل  على  فري�سة 
و�ضلم:  عليه  الل  �ضلى  فقال  واأنثى،  ذكر  بني  الأمر 
العلم  اإن طالب  و  م�ضلم  كل  العلم فري�ضة على  "طلب 
البحر")اأخرجه  احليتان يف  �ضيء حتى  كل  له  ي�ضتغفر 

ابن عبدالرب(. وتدخل امل�سلمة مع امل�سلم  على اعتبار اأن 

اخلطاب يكون لالثنني.

الن�ساء  يخ�س  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبى  وكان     
َقاَلِت  ْدِريِّ  اْلُ �َضِعيٍد  اأَِبي  فَعْن  والوعظ،  بالتعليم 
َعلَْيَك  َغلََبَنا  و�ضلم  عليه  الل  �ضلى  ِللنهَِّبيِّ  النِّ�َضاُء 

َيْوًما  َفَوَعَدُهنهَّ  َنْف�ِضَك  ِمْن  َيْوًما  َلَنا  َفاْجَعْل  َجاُل  الرِّ

َواأََمَرُهنهَّ )اأخرجه البخاري(. َلِقَيُهنهَّ ِفيِه َفَوَعَظُهنهَّ 

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عهد  على  تتعلم  املراأة  وكانت     
اأنها  عائ�سة  عن  وعرف  غريها،  لتعلم  و�سلم  عليه 
اأكرث  من  تعد  بل  للحديث،  وراوية  ومفتية  معلمة  كانت 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حلديث  رواية  ال�سحابة 
عبد  بنت  ال�سفاء  ا�سمها  �سحابية  توجد  وكانت  و�سلم. 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  فاأمرها  الكتابة  اهلل تعرف 
املراأة  هذه  وكانت  عمر.  بنت  حف�سة  زوجته  تعلم  اأن 
ا تعرف نوًعا من الرقى التي يتداوى بها من القروح  اأي�سً
الوقت الذي مل يكن فيه معرفة  النملة، يف  ومن قر�سة 
ففي  ا،  اأي�سً اإياها  تعلمها  اأن  فاأمرها  بالأدوية  وا�سعة 
َفاِء ِبْنِت َعْبِد الِل،  م�ضند اأحمد و�ضنن اأبي داود عن ال�ضِّ

َقاَلْت: َدَخَل َعلَىهَّ َر�ُضوُل الِل �ضلى الل عليه و�ضلم َواأََنا 

النهَّْملَِة  ُرْقَيَة  َهِذِه  ُتَعلِِّمنَي  »اأََل  ىِل  َفَقاَل  َحْف�َضَة  ِعْنَد 

َكَما َعلهَّْمِتيَها اْلِكَتاَبَة«، وفيه دليل اأي�سًا على اأهمية تعلم 

العلوم املختلفة.  املراأة 


