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 الفقهي املعاصر للمرأةيف اخلطاب  مالمح االعتدال والوسطية
 خولة محد خلف أ.م.د.

 جامعة دياىل
 كلية العلوم اإلسالمية

 ملخص باللغة العربية
تقوم فكرة هذا البحث على تتبع الخطاب الفقهي المعاصر للمرأة بكل أشكال نوعه التي الفكرة العامة للبحث: 

ذلك الخطاب بتنوعه ذلك مقربا لالعتدال أحدثتها ثورة التواصل واالتصال الحديثة، وبيان إلى أي مدى جاء 
تتمثل إشكالية هذا البحث في خطر ما عليه إشكالية البحث وهدفه:  والوسطية التي دعا إليها اإلسالم الحنيف.

الخطاب الديني المعاصر عامة والخطاب الفقهي للمرأة خاصة، نظرا لحالة السيولة الكبيرة في موارد ذلك الخطاب 
سبوق في وسائل التواصل االجتماعي، كما يهدف البحث إلى الوقوف على الضوابط التي تجنح واالنفتاح غير الم

بهذا الخطاب إلى جادة االعتدال والوسطية ونبذ التطرف في أي من االتجاهات المجانبة لذلك االعتدال وتلك 
الفقهي المعاصر، وقد  قام البحث في منهجه على تحليل نماذج مختارة من خطاب المرأةمنهج البحث:  الوسطية.

تم جمع تلك النماذج من وسائل التواصل المختلفة، مع مراعاة أن تغطي تلك النماذج أهم القضايا الفقهية 
من أهم ما وصل إليه البحث من نتائج أن ما قرره الفقه نتائج البحث:  المعاصرة التي تشغل المرأة المسلمة.

في حقها، ومن ثم فال يوجد منع لها مما يحق للرجل وال تفريق اإلسالمي في حق المرأة ينصفها كل اإلنصاف 
يدعو البحث إلى مواصلة تتبع مالمح االعتدال والوسطية خاتمة:  بينها وبينه إال فيما هو في مصلحتها وصالحها.

في أي خطاب فقهي معاصر يخص المرأة وخاصة في القضايا الشائكة التي يتحين أعداء األمة الفرص من 
 لمحاولة إفساد المجتمع المسلم ودينه من خالل زاوية ادعاء حق المرأة، وادعاء ظلمها في المجتمع المسلم.خاللها 

 مالمح ، الخطاب ، الفقهي: الكلمات المفتاحية
Aspects of Moderation and Middle Path in Contemporary Fiqh Discourse on Women 

Assist. Prof. Dr. Khawlah 
Hamad Khalaf Al-Zaidy 

University of Mosul 
Abstract: This paper traces the evolution of contemporary Fiqh discourse on 
women and its forms that came about with modern communication revolution. 
It also explores the extent to which this discourse meets the moderation and 
middle path that Islam advocates. The significance of the paper lies in the 
dangerous situation of the contemporary religious discourse in general and the 
Fiqh discourse on women in particular in view of the flux status of the sources 
of this discourse and the unprecedented openness in social media. The paper 
also seeks to identify the requirements that bring this discourse to moderation 
and middle path and cast away extremism in any direction opposing these 
moderation and middle path. The method of the paper is based on an analysis of 
selected samples from contemporary Fiqh discourse on women from social 
media sites taking into consideration that the selected samples cover the most 
important contemporary Fiqh issues of Moslem woman. The paper recommends 
further research into the aspects of moderation and middle path in any 
contemporary Fiqh discourse on women especially those tricky issues that the 
enemies of the Islamic nation seek to take advantage of to corrupt the Islamic 
society and its religion from the vantage point of women rights and the pretext 
of injustice to women in Islamic society. 
Keywords: features, speech, jurisprudence 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة

سيدنا محمد ، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، الحمد هلل رب العالمين
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين... ، وصحابته الغر الميامين، وعلى آله الطيبين الطاهرين

 : وبعد
ودين يسر وتيسير وشريعة ، ، ودين مثل وامتثال، فان اإلسالم العظيم دين عدل واعتدال

حكامها للناس جميعا اهلل سبحانه وتعالى إال ما ، سواء فهم في الخطاب الديني، ، رجاال ونساء، وا 
والتي ال تنقص من ، اختصت به المرأة عن أخيها الرجل فقد كانت لها إحكامها الخاصة بها

فالمتأمل في واقع المرأة المسلمة قديما ، وتبين أهميتها في اإلسالم، يتها بل تزيدها شرفا وألقاإنسان
ي الحفاظ فلها دور فعال و  والمجتمع اإلسالمي، يجد أنها تشكل قاعدة هرم البيت المسلم وحديثا

من الذي ولمدى أهمية هذا الدور وخطورته في مثل هذا الز ، على رقي بناء المجتمعات اإلسالمية
وجعله يته بين اإلفراط ، فيه المسلمون تحديات جسيمة وتتنازعهم ثقافات مجتمعات مختلقة يواجه

أهمية الخطاب الفقهي والفتوى الشرعية في الوقت الحاضر التساع اإلسالم وكثرة  والتفريط وتبرز
رعيا حكما ش وبروز مستجدات عصرية تستدعي، وظهور وسائل التواصل االجتماعي، المفتين

وقد تعددت وكثرت ، للمرأة المسلمة النصيب األكبر والحظ األوفر من هذه الفتاوى وقد كان، لها
بين فتاوى متشددة وأخرى مفرطة ضاع بينها وجه االعتدال والوسطية الذي هو مبدأ اإلسالم 

ووسطية بين فيه مالمح عدل  حاولت أن اكتب بحثي هذا وال، ولهذا كله، الرصين وأساس بنيانه
وقد اخترت ، اإلسالم متمثال بالخطاب الفقهي للمرأة المسلمة في كل ما تحتاجه من فتوى شرعية

عنهما بعد بياني لمعنى االعتدال والوسطية  كثر الحديث والسؤال الحديث عن أنموذجين مهمين
يارة وذكرت وثانيهما حكم قيادة المرأة للس، حكم راتب الزوجة وهل للزوج حق فيه: أولهما، والفقه

نصوص الفتوى الصادرة من  ثم أوردت، أراء الفقهاء رحمهم اهلل على عجالة ولعدم اإلطالة
المجمع الفقهي اإلسالمي ودار اإلفتاء المصرية والتي تمثل واجهة الخطاب الشرعي للمسلمين ثم 

 خاتمة بأهم النتائج والتوصيات.
يلهمني الصدق واإلخالص في السر وان ، والثبات، سائلة اهلل سبحانه السداد والرشاد

ياكم لما يحب ويرضى، والعلن  الباحثة انه القادر على ذلك، وان يوفقني وا 
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 مفهوم االعتدال والوسطية وفيه.: املبحث األول
 .التعريف باالعتدال: املطلب األول

فإذا مال شيء ، أو صيرورته كذلك، كون الشيء متناسبا االعتدال في اللغة: التعريف
وك لُّ ما َتناَسَب ، َتَوسُّط  حاٍل بيَن حاَلْيِن في َكمٍّ أو َكْيفٍ : واالْعتدال   عدلته فاعتدل.: فأقمته تقول
 .(3)وك لُّ ما أَقْمَته  فقد َعَدْلَته  وَعدَّْلَته  ، فقد اْعَتَدلَ 

إذا استقام الشيء : فهم يقولون، واالستواء، وال يفرق أهل اللغة بين االعتدال واالستقامة
 .(2)ويقولون أيضا استوى الشيء إذا استقام واعتدل، استوى واعتدل

 : مفهوم الوسطية: املطلب الثاني
وهى كلمة تدل على العدل والفضل ، الوسطية مأخوذة من مادة وسط: معنى الوسطية لغة

 .والخيرية والنصف والتوسط بين الطرفين
ٌل َوَسٌط وَوِسيطٌ ، َأْعَدل ه: وَوَسط  الشيِء وَأْوَسط ه: ابن منظور يقول حَسٌن ِمْن َذِلَك. : َوَرج 

شيٌء َوَسٌط َأي َبْيَن الَجيِِّد : َوي َقال  َأيضاً  َوَصاَر الماء  َوِسيطًة ِإذا غَلب الطين  َعَلى اْلَماِء؛
ڤ  ڤ   :قال اهلل ، أعدله: الوسط من كل شيء: وسط: وقال ابن فارس .(0)والرَِّدي"

ڤ  ڤ
(4). 

                                                           

هـ(، تحقيق: محمد 738)ت  ي( القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد3)
، 3303م، صـ:  2332، 7نعيم العرقس وسي: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو 
بيروت:  ،سة الرسالةهـ( تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري: مؤس3304البقاء الحنفي )ت 

، وتاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو 323ص: 
بيدي )ت   .20/447دار الهداية:  ،هـ(3232الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّ

 ،هـ(002( مجمل اللغة البن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت 2)
، 488م، ص:  3071بيروت،  ،اسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطاندار، مؤسسة الرسالةدر 

 .2/230 :والموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، الكويت
 ،هـ(427( ينظر: المحكم والمحيط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت 0)

، ولسان العرب، أبو الفضل 7/201، 3بيروت، ط ،داوي: دار الكتب العلميةتحقيق: عبد الحميد هن
هـ(، دار صادر بيروت، 833جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري )ت 

 .8/403 :م3022-هـ3084
( ينظر: مجمل اللغة البن فارس أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت 4)

م، باب الواو  3071، 2بيروت ط –تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان: مؤسسة الرسالة  ،هـ(002
 .024ص:  :والسين وما يثلثهما
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  : اهلل سبحانهقال 

، "الوسط هو الجزء الذي بين الطرفين: ابن جرير الطبري يقول [.340: ]البقرة ڄ  ڄ
لوٍّ فيه .وقد وصف اهلل هذه األمة بالوسط؛ لتوسطها في الدين"، مثل وسط الدار ، فال ه م أهل غ 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ: قوله: كثير رحمه اهللقال اإلمام ابن  .(3)وال ه م أهل  تقصير فيه -
لنجعلكم خيار األمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداَء على األمم؛ ألن الجميع : [؛ أي340: ]البقرة

 .(2)الخيار واألجود: ها هنا والوسط، معترفون لكم بالفضل
: وعدم اإلفراط والتفريط التوسط في وصف عباد الرحمن منبًِّها على أهمية قال 

ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ [.18: ]الفرقان 
وال ، فيصرفون فوق الحاجةليسوا بمبذِّرين في إنفاقهم : قال اإلمام ابن كثير رحمه اهلل أي

رون في حقهم فال يكفونهم ال ، وخير  األمور أوسطها، بل َعْداًل خياًرا، بخالَء على أهليهم فيقصِّ
 .(0)هذا وال هذا

يعصم صاحبه من االنزالق إلى  -مادي أو معنوي-"سلوك محمود : الوسطية اصطالحا  
سواء في ميدان ديني أم ، رذيلتا اإلفراط والتفريطتتجاذبهما ، أو م تفاوتين -غالًبا-طرفين م تقابلين  
 .(4)دنيوي 

 التعريف باخلطاب الفقهي :املبحث الثاني
  التعريف باخلطاب لغة واصطالحا: املطلب األول

َطَباء  ، م راجعة  اْلَكاَلم :لغة: أوال تعريف الِخطَاب   َوجمع اْلَخاِطِب ، وجمع  الخطيِب خ 
ه َو َأن َيْحك َم : [23: ]ص ڦ ڄ :َوَقاَل بعض اْلم َفّسرين ِفي َقول اهلل  .خ طَّاب  
ْكِم وِضدِّه، َمْعَناه  َأن يفِصَل َبين الحقِّ َواْلَباِطل: َوقيل .َأو اْلَيمين، باْلَبيِّنة  .(2)ويميَِّز َبين الح 

                                                           

هـ( تحقيق: أحمد محمد 033( ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير الطبري )ت: 3)
أبو الحسن : «والعيونالنكت »تفسير الماوردي ، و 0/342 :م2333، 3شاكر: مؤسسة الرسالة، ط

السيد : هـ( تحقيق423علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت 
 .3/300 :بيروت ،دار الكتب العلمية ،ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم

: سامي بن محمد تحقيق ،هـ(884( تفسير ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت 2)
، وموسوعة الصحيح المسبور 1/324 :م3000-هـ3423 ،2ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع  ،سالمة

المدينة  ،دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة ،من التفسير بالمأثور: أ.د. حكمت بن بشير بن ياسين
 .0/230 :م3000-هـ3423، 3النبوية، ط

 .3/424( تفسير ابن كثير: 0)
 ، د. محمد وياللي، بحث منشور على موقع األلوكة.الوسطية مفهوًما وداللة (4)
تحقيق: محمد ، هـ(083تهذيب اللغة محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت  :( ينظر2)

 .8/332 :م2333، 3ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،عوض مرعب

http://www.alukah.net/culture/0/43766
http://www.alukah.net/sharia/0/62631
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خاَطَبه بالَكالِم م خاَطَبًة  َوَقدْ ، م راَجَعة الَكالمِ : والِخطاب  والم خاَطَبة: وفي لسان العرب
ْطَبة َمْصَدر  الَخِطيبِ  ،وه ما َيتخاَطبانِ ، وِخطاباً  واْخَتَطب ، وَخَطب الخاِطب  َعَلى الِمْنَبر، والخ 

ْطَبة: واسم  الكالمِ ، َيْخط ب  َخطاَبةً   .(3)الخ 
الخاطب والخطبة في االصطالح هي الكالم المؤلف الذي : الخطاب اصطالحا: ثانيا

بالغا على صفة مخصوصة  .(2)يتضمن وعظا وا 
 : وفيه، التعريف بالفقه: املطلب الثاني

وهو اْلِعْلم  ِبالشَّْيِء  َسَواٌء َما َظَهَر َأْو َخِفَي.، اْلَفْهم  م ْطَلًقا: اْلِفْقه  ل َغة   : تَ ْعرِيف  اْلِفْقِه ل غَة  : اوال
لِسياَدِته َوَشَرِفِه وَفْضِله َعَلى َساِئِر َأنواع اْلِعْلِم َكَما َغَلَب النجم  وغلَب َعَلى ِعْلم الدِّيِن ، والفهم  َله  

َوَقْد َجَعله الع ْرف  ، واْشِتقاقه  ِمَن الشَّقِّ والَفْتح: َعَلى الثَُّريَّا والع ود  َعَلى الَمْنَدل؛ َقاَل اْبن  اأَلثير
ا ِبِعْلِم الشَِّريَعةِ  َفها اللَّه  تَ ، َخاصًّ وِع ِمْنَها. َقاَل َغْير ه  ، َعاَلىَشرَّ والِفْقه  ِفي : وَتْخصيصًا ِبِعْلِم اْلف ر 
واأل نثى َفِقيهة ِمْن ِنْسوٍة فقاِئَه. َوَحَكى  أ وِتَي فالٌن ِفْقهًا ِفي الدِّيِن َأي َفْهمًا ِفيِه.: اأَلصل الَفْهم. ي َقال  

، َوِعْنِدي َأن َقاِئَل ف َقهاء ِمَن اْلَعَرِب َلْم َيْعَتدَّ ِبَهاِء التْأنيث: َقالَ ، َوِهَي َناِدَرةٌ ، ِنْسَوٌة ف َقهاء: اللِّْحَياِنيُّ 
َوَنِظير َها ِنْسَوٌة ف َقراء
(0). 

وأْفَقْهت ه َأَنا؛ ، َفِقَه الرجل َيْفَقه  َفه َو َفِقيهٌ : ي َقال، الِعْلم  ِفي الّدين: )الِفْقه  : وفي تهذيب اللغة
 .(4)ِإذا َفِهَمه(: َيْفَقه  ِفْقهاً ، َفِقه ف الٌن َعني َما بيَّْنت  َله  : ي َقال تعلَُّم اْلِفْقه.بيَّْنت  َله  : َأي

عرفه أبو حنيفة رحمه اهلل تعالى : الفقه في االصطالح الشرعي: اْلِفْقِه اصطالحاَ : ثانيا
 .(2)«معرفة النفس مالها وما عليها»بأنه 

  

                                                           

 .3/013 :لسان العرب :( ينظر3)
هـ(، عنيت بنشره 181زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت ، أبو ( تهذيب األسماء واللغات2)

دار الكتب  ،شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ،وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله
 . 0/00 :العلمية، بيروت

 ، مادة ففه.30/222( ينظر: لسان العرب: 0)
 .2/210( تهذيب اللغة: 4)
 ،هـ(833البزودي: الحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السِّْغَناقي )ت ( الكافي شرح 2)

-ه3422، 3ط ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت )رسالة دكتوراه(
 ،الصدف ببلشرز ،، قواعد الفقه: محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي3/344 :م2333
 .434ص:  م:3071 –ه3438، 3ط ،كراتشي
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)الِعْلم  : بالتعريف المشهور بعده عند العلماء بأنهوعرف الشافعي رحمه اهلل الفقه  -
الم ْكَتَسب  ِمن َأِدلَِّتها التفصيليَِّة(، باألحكاِم الشرعيَِّة الَعَمِليَّةِ 

(3). 
 : (اخلطاب الفقهي)مفهوم ثالث: املطلب ال

الكالم الذي يستند لمرجعية إسالمية : عموما تعريًفا أوليًّا بأنه يعرف الخطاب اإلسالمي
سواء أكان منتج الخطاب ، وأي من سائر الفروع اإلسالمية األخرى، من أصول القرآن والسنة

جماعة إسالمية أم مؤسسة دعوية رسمية أو أهلية أم أفراًدا متفرقين جمعهم االستناد للدين 
 .(2)وأصوله مرجعيًة لرؤاهم وأطروحاتهم

 الذي يستند في إصدار الفتوى بأنه الكالم: اعرفه فيمكن لي ان: ما الخطاب الفقهيأ
وبيان حكم الشرع في المسائل العملية واالجتهادية إلى المصادر التشريعية من الكتاب والسنة 

 .أفرادا أو مجاميع فقهية والذي يصدر عن جهة رسمية، المطهرة وباقي المصادر المعتمدة
ديمة والحديثة وقد كان للمرأة نصيبا وافرا من هذا الخطاب وقد زخرت كتب الفقه الق

ل في ، كأحكاِم النِّساِء البن الجوزي بكتب خاصة تناولت الحديث عن إحكام المرأة فقط والمفصَّ
 .أحكاِم المرأة للدكتور عبد الكريم زيدان

 أصول اخلطاب الفقهي للمرأة: املطلب الرابع
حاضرًة ، بالمرأةإن ألصوِل والقواعِد التي اعتمَدها الفقهاء  في تأسيس القضايا المتعلِّقة 

 : تيوهي اآل، وتظهر  بالتتبُّع واالستقراء، في البناء الفقهي
وأنَّ المرجع والمصدر في ، المصدر اإللهي في بناِء الحقوق والواجبات: األصل األوَّل

وأنَّ ، ويجب التسليم  له، إيجاِب الحقوق والواجبات هو الوحي  من اهلل تعالى )الكتاب والسُّنَّة(
 ي هدِّد التسليَم للنَّصِّ الشرعيِّ هو التأويل المْنَحِرف لتلك النصوص. أخطَر ما

                                                           

هـ(، تحقيق: أبو 803( الموافقات إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت 3)
، البحر 3/24 :م3008-هـ3438 ،3عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: دار ابن عفان، ط

شي )ت المحيط في أصول الفقه: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزرك
رشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم 3/04م، 3004-هـ3434، 3هـ(، دار الكتبي، ط804 ، وا 

تحقيق: الشيخ  ،هـ(3223األصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني )ت 
دار الكتاب  ،أحمد عزو عناية، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور

 .3/38 :م3000-هـ3430، 3، دمشق، طالعربي
السيد محمد  د. ،يراجع بحث "توظيف الوسائل التكنولوجية المعاصرة في تطوير الخطاب اإلسالمي" (2)

 م.2332 ،مؤتمر اتحاد علماء المسلمين ،مرعي
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فالمرأة داخلٌة باألصالِة في الِخطاب ، شمول  ِخطاب الشَّارع للِجنسين: األصل الثاني
مع ِخالف الفقهاِء في مسألة دخوِل النِّساء في بعِض ِصَيغ ، وم َكلََّفٌة بتكاليِف الشريعة، الشرعيِّ 
وأنَّ هذا ما جرى عليه ، مع اتِّفاقهم على أنَّ ِخطاَب الشريعة يشمل  الذََّكر واألنثى، مذكَّرجْمع ال

حابة إلى وقِتنا الحالي.  العمل  منذ عهد الصَّ
والتنوُّع والتماي ز ، المساواة  بين الِجنسين في اإلنسانيَّة والمسؤوليَّة الشرعيَّة: األصل الثالث

االختالفات  الِفْطِرية : االختالَف والتنوَُّع له ِعدَّة أسباٍب؛ منها هذاو  في الحقوق والواجبات؛
وَكْون المختصِّ ، ما يترتَّب  على المساواِة الكاِمَلة من أضرار: ومنها، والطبيعيَّة بين الذََّكر واألنثى

األِب وتقديم ، بالواجب أقَدَر عليه من غيره؛ كتقديم حضانة األمِّ على األِب في والية الحضانة
 على األمِّ في الوالية على المال.

رر في استخدامها: واألصل الرابع بناًء ، استعمال  الحقوِق في أموٍر مشروعٍة وانتفاء  الضَّ
 كحقِّ الوالية على الِبْكر.، على القاعدة الكلِّيَّة )ال َضَرَر َواَل ِضَراَر(

وأنَّه في داخِل كلِّ فرد؛ ، الحقوق التأكيد  على الواِزِع الدِّيني في ِصيانة: األصل الخامس
أنَّ أحكام المعامالت ذات اعتباَرْين؛ و  ،ممَّا َيْكف ل صيانة الحقوق والواجبات وأداَءها ألصحابها

ل ي حاِكم بحسب الظَّاهر فقط، اعتبار َقضائي والثاني ِبَحَسب الحقيقة ، واعتبار ِديني؛ واألوَّ
َة َخَلِت ، والواقع وَفِطَن الفقهاء  إلى ذلك؛ فأنشؤوا ِعْلًما ، المؤلَّفات الِفقهيَّة من ِسياق التَّذكيروِمن ثمَّ

كم ي قَبل قضاًء ال ِديانًة إشارة لهذا ، م ْستِقالًّ هو ِعْلم السُّلوك ْن كانت اإلشارة  إلى أنَّ هذا الح  وا 
 .(3)التذكير

 من اخلطاب الفقهي املعاصر للمرأة مناذج: املبحث الثالث
: جانب المتعلق بالمرأةأال وهو ال في جانب من أهم جوانبه، االسالموسطية  لقد برزت

متها وحفظت حقوقها، بين جاهليتين الشريعة الغراء والمرأة فجاءت ها منه منع واعطتها ما، فَكرَّ
وقد ، والتي تضمن حقوقها المالية والمعنوية، وشرعت االحكام المنصفة لها، السابقة االقوام

ة أوثانيهما حكم قيادة المر ، براز هذه الوسطية نموذجين اولهما حكم راتب الزوجةاخترت إل
 .للسيارة

  

                                                           

مة الطويرش، الِخطاب  الِفقهيُّ المتعلِّق  بالمرأة.. أصول ه  وأبعاد ه اسم المؤلف: إيمان بنت سال( يراجع 3)
 .3ط ،لندن ،ومها بنت علي المانع، تكوين للدراسات واألبحاث
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 حكم راتب الزوجة.: املطلب األول
 مهمتين متعلقتين بحكم راتب الزوجة  في مسالتين سأبحث هذا الموضوع

 ذمة المرأة المالية.: المسالة األولى: اوال
يجوز للمرأة التصرف بمالها عن طريق المعاوضة او الهبة في هذه المسالة أبين هل 

ام إن تصرفها ، بدون إذن الزوج باعتبار انفصال ذمتها المالية عن زوجها وكمال هذه الذمة
 : فأقول موقف على إذنه لها

اتفق الفقهاء على أن المرأة تتصرف في مالها كله عن طريق المعاوضة بدون إذن من 
 .(3)الفقهاءوهذا باتفاق ، أحد

أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها : وظاهر كالم الخرقي): ابن قدامة المقدسي وقال
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ،كله بالتبرع والمعاوضة

 .(2)(المنذر
 : من مالها وهبته ففيه أقوال أما تبرع المرأة

أن تتبرع من مالها متى شاءت ما دامت رشيدة وال تحتاج إلى المرأة لها : القول األول
، الحنفية: واليه ذهب جمهور الفقهاء .إذن زوجها في التصدق من مالها ولو كان بأكثر من الثلث

 .(0)وابن حزم، ورواية عن اإلمام أحمد وهو الراجح عند الحنابلة، والشافعية
 : واستدلوا ب 

                                                           

الكافي في فقه أهل المدينة أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن  ،30/274( ينظر: المدونة الكبرى: 3)
تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك  ،هـ(410محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت: 

، والفقه اإلسالمي 2/803 :م3073-هـ3433، 2ط مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ،الموريتاني
وأدلته للزحيلي، )الشَّامل لألدّلة الشَّرعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق األحاديث 

 .1/4231 :4ق طالنَّبويَّة وتخريجها( أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، دار الفكر، دمش
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان التجريد للقدوري:  ،4/047 :ينظر: المغني البن قدامة (2)

علي جمعة محمد: دار  د. محمد أحمد سراج، ود. ، تحقيق:هـ(427أبو الحسين القدوري )ت 
 .0/4247 :م 2331-هـ3428، 2القاهرة، ط ،السالم

تحقيق: محمد الصادق (، ه083بن علي الرازي الجصاص أبو بكر )ت  ( ينظر: أحكام القرآن، أحمد0)
، كشاف القناع عن 0/224، االم: 2/77هـ: 3432دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ،قمحاوي

 .2/324، المحلى: 0/428متن االقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية: 
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ۆئ    ۆئې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ : بقوله تعالى -3

جب   حب  خب    يئی  جئ      حئ  مئ  ىئ  یىئ  ىئ              ی  ی  ىئۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ

حت  خت  مت  جتمب  ىب  يب
(3) . 

 : وجه الداللة
البلوغ والرشد وهو : دلت اآلية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين

طالقهم في التصرف، عنهمظاهر في فك الحجر    .(2)وا 
فبدأ ، شهدت العيد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم): ما صح عن جابر قال -2

وحث على ، فأمر بتقوى اهلل، ثم قام متوكئا على بالل، بالصالة قبل الخطبة بال أذان وال إقامة
تصدقن فإن : وقالفوعظهن وذكرهن ، ثم مضى حتى أتى النساء، ووعظ الناس وذكرهم، طاعته

: لم يا رسول اهلل؟ قال: سفعاء الخدين فقالت، سطة النساء فقامت امرأة من، أكثركن حطب جهنم
فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بالل من : وتكفرن العشير؛ قالت، ألنكن تكثرن الشكاة
 . (0)متفق عليه (أقراطهن وخواتيمهن

فلم يملك الحجر عليها في ، لزوجها في مالها وال حق، وألن المرأة من أهل التصرف -4
 .(4)كما علله ابن قدامة، التصرف بجميعه

انه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث ال فيما فوقه فال يجوز : القول الثاني
ن تبرعها بزائد على ثلثها جائز حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه على . إال بإذنه هذا وا 
وللزوج رد الجميع إن تبرعت بزائد ، مردود حتى يجيزه الزوج: وقيل، من مذهب مالكالمشهور 
ليه ذهب المالكية وطاووس في رواية عنه وهو رواية أخرى ا  و  .ولو كان الزائد يسيرا، عن الثلث

 :واستدلوا .(2)عند الحنابلة

                                                           

 . 1ية اآل ،( سورة النساء3)
 .4/033 ( المغني:2)
 . 2/130، صحيح مسلم: 2/203البخاري: ( صحيح 0)
 . 4/033( المغني: 4)
، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: أبو الحسن، علي بن 4/221( ينظر: المدونة الكبرى: 2)

 ،يروتب ،دار الفكر ،أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي
 . 4/033، المغني: 2/228 :م3004-هـ3434
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إال بإذن ال يجوز المرأة عطية ): قال ما روي عن عبد اهلل بن عمرو أن النبي  -3
 .(3)رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح (،زوجها

ألربع لمالها ولحسبها  )تنكح المرأة: قال أن النبي  عن ابي هريرة  ما صح -2
 .(2)متفق عليه، ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك(

خالف غيره في فهو ، ألن الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها ويرفع في صداقها لمالها -4
ن جاوزت الثلث لم يبطل الثلث، هذا إنما أعطاها إياه على بضعها ومالها كالمريض يوصي  .وا 

 .(0)فيجوز من ذلك الثلث، بأكثر من ثلثه
 .(4)وحمل مالك أدلة الجمهور على الشيء اليسير وجعل حده الثلث فما دونه

بغير إذن زوجها ولو كانت ال يجوز للمرأة أن تتبرع بشيء من مالها : القول الثالث
فهي ، أما غير التبرع من التصرفات، رشيدة ال في الثلث وال فيما دونه إال في الشيء التافه

 .(1)وبه قال الليث بن سعد، (2)والرجل فيه سواء
 : الترجيح

، رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ،والراجح عندي واهلل اعلم
المرأة لها أن تتبرع من مالها متى شاءت ما دامت رشيدة وال تحتاج إلى إذن زوجها  القائل بان

 .في التصدق من مالها ولو كان بأكثر من الثلث
هو  فها .أحكامه وتشريعاته وسطية اإلسالم واعتداله وتوازنه فيمظاهر  لمحنومما تقدم 

قبل االسالم بل هي نفسها كانت من  تملكها ة الذمة المالية المستقلة والتي كانت الأقد ضمن للمر 
والذي ، ذن الزوجإلى إواثبت لها حق التصرف والهبة والتصدق بدون الحاجة ، سقط متاع الرجل

الشرائع التي سبقت االسالم وحتى الوضعية التي فرضت قيودا على  عجزت عن اثباته لها
 .تصرفات الزوجة

                                                           

تحقيق: د. عبد الغفار ، (هـ030ت )( السنن الكبرى، لإلمام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي 3)
، وسنن 4/302 :م3003، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن

 .0/200أبي داود: 
 . 2/3371، صحيح مسلم: 2/3027صحيح البخاري:  (2)
 .4/322ينظر: المدونة:  (0)
 .1/322( نيل األوطار: 4)
 .1/322، نيل األوطار: 2/237( ينظر: فتح الباري: 2)
 .1/322( ينظر: نيل األوطار: 1)
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 اذن الزوج للزوجة بالعمل خارج البيت : ثانيا المسالة الثانية
من المسؤوليات األساسية للزوجة رعاية األسرة وتربية األوالد والعناية بهم وعلى الزوج 

العمل خارج البيت بدون اذن  أن تمارس فهل يحق للزوجة، النفقة عليها وعلى أوالدها شرعا
مقابل خروجها عوضا ماليا او جزء خذ أوهل يجوز له ان ي، ام ان ذلك متوقف على اذنه، زوجها

األصل أن اإلذن يكون مجاًنا، ولكن لو اشترط اآلذن  ِعوًضا، أو اتفقا  من راتبها لهذا الخروج؟
 ؟فهل تصّح هذه المعاوضة ،على بدٍل ماليٍّ 

 : يمكن تقسيم المعاوضة على اإلذن بالعمل إلى صورتين
 النفقة الزوجّية أو بعضها.أن يكون اإلذن في مقابل إسقاط : الصُّورة األولى

وذلك بأن يتفق الزوجان على عمل المرأة في مقابل أن تسقط نفقتها عنه، أو أن يسقط 
ها؛ كسقوط نفقة السُّكنى فيكون كراء المنزل عليها مثاًل، أو نفقة اللباس، ونحو ذلك.  بعض 

سقوط  صحيح؛ ألن انتفاء اإلذن يترتب عليهبين الزوجين  فالظاهر أن هذا االتفاق
النفقة أو جزئها، فإذا اتفقا على سقوطها في مقابل اإلذن فإنه يكون صحيًحا، وتستفيد المرأة ِمن 

زالة مسببات التشاحن.  اإلذن رفَع اإلثم عنها، إضافًة لبقاء األ لفة بين الزوجين وا 
أن يكون اإلذن في مقابل عوٍض مالي غير إسقاط النفقة؛ كأن يشترط : الصورة الثانية

وج جزًء من راتب زوجته، أو أن يأخذ مبلًغا مقطوًعا منه، أو أن تتولى الزوجة م ؤنَة النفقة الز 
 .(3)على أبنائهما، أو تبذل له عيًنا؛ كسيارة، ونحو ذلك ِمن الصور

 : فإن له حالتين
فإن كان هذا الِعوض  في مقابل عمٍل ِمن الزوج؛ كأن يقوم بتوصيل الزوجة لعملها، : 3
 ا فيه، ونحو ذلك فإنه يستحق عليها األ جرة بالمعروف.أو بمرافقته
وأّما إذا كان هذا العوض  في م قابل اإلذن بالعمل فقط. فإن حكم هذه المسألة متفرٌع : 2

؟ ومبنى ذلك أن الحقوق تختلف في (2)عن كون هذا اإلذن هل يصّح المعاوضة  عليه، أم ال
 .(0)يقبل المعاوضة، وبعضها ال يقبله قبولها للمعاوضِة في م قابل اإلسقاط، فبعضها

                                                           

دار ابن عفان للنشر  ،ابن رجب حمن بن احمدر زين الدين عبد ال :( تقرير القواعد وتحرير الفوائد3)
 .2/203 :هـ3430، 3السعودية، ط ،والتوزيع

العناية  ،( من يرى عدم المعاوضة فألنها حقوق لم تثبت ولم تجب بعد، فال يصّح المعاوضة عليها2)
 .2/321 :للبابرتي

 .2/203( تقرير القواعد وتحرير الفوائد: 0)
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فهل ، وفي مسألتنا هذه فإن الحقَّ الثابَت للزوج هو احتباس الزوجة والتمكين التام منها
 يصّح له المعاوضة على إسقاط هذا الحق بماٍل؟

وكذا سائر الحقوق الزوجّية غير المالية، كالمبيت والَقْسم وهما حقٌّ -هذه المسألة 
 : (3)فيها رأيان ألهل العلم -المعاوضة عليهاللزوجة هل يصّح 

أن هذا الحّق ال يصّح المعاوضة عليه. وهو قول الحنفّية.، وأحد القولين : القول األول
بأن هذا الحقوق ال تقبل المعاوضِة؛ : ويعللون ذلك .(2)ومشهور مذهب الحنابلةِ ، عند المالكية

 ألنها ليس بماٍل فال يجوز مقابلتها بمال.
أنه يصّح المعاوضة على اإلذن وسائر الحقوق الزوجّية. وهو قول عند : الثاني القول

 .(0)المالكية
وعلى القول بجوازه فال ب ّد ِمن تقييده بعدم الم ضاّرة، بل بطيب النفس من الزوَجة؛ لكي 
 ال يكون ذريعة للتعسف في استعمال الزوج لحّقه باإلذن ِمن أجل مساومة المرأة على بذل المال.

وفي المقابل فإن مصلحة الزوِج لم ت لَغ بل ر عيت بوجود التمكين والسَّكن في بعض 
فف عنه في قدر النفقة الواجبة شرًعا في م قابل هذا النقص في التمكين.  اليوم، وخ 

وأيًضا فإن هذا القول فيه مراعاٌة ألعراِف هذا الزمان، إذ معيشة  كثيٍر من األ سر  -
نما موغلٌة في الَكَماليّ  ات والّتحسينيات التي ال َيلَزم الزوَج أن يوّفَرها لزوجِته في النفقة الواجبة، وا 

هي من اإلحسان منه إليها. فربما كان في عمل المرأِة وكسِبها سداٌد لحاجتها من هذا الباب الذي 
 .(4)أ غرق الناس فيه

 : نصوص الفتوى المعاصرة لحكم راتب الزوجة: ثالثا
ودار اإلفتاء المصرية فيما يخص حكم راتب ، المجمع الفقهي اإلسالمياذكر هنا فتوى 

 : الزوجة وهل للزوج حق فيه
 : نص فتوى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي: أوال

أصدر مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي 
أبريل  34إلى  0سادسة عشرة بدبي )دولة اإلمارات العربية المتحدة( ــ من المنعقد في دورته ال

                                                           

 . وذكر الخالف في المسألة.2/203( تقرير القواعد البن رجب 3)
 .23/427 :، والشرح الكبير البن أبي ع مر2/232، شرح خليل للخرشي 2/000( بدائع الصنائع 2)
 .2/232 :( شرح خليل للخرشي0)
 .20ص:  :( أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية4)
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وعن انفصال الذمة المالية بين ، الحالي ــ قرارا وفتوى عن اختالفات الزوج والزوجة الموظفة
 : جاء فيه، الزوجين

 : انفصال الذمة المالية بين الزوجين: أوال  
ولها الحق المطلق في إطار ، المستقلة التامةللزوجة األهلية الكاملة والذمة المالية 

ولها حق التملك وحق التصرف بما ، ولها ثروتها الخاصة، أحكام الشرع مما تكسبه من عملها
 وال تحتاج إلذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.، تملك وال سلطان للزوج على مالها

 : النفقة الزوجية: ثانيا
وبما يتناسب مع ، وبحسب سعة الزوج، لمقررة بالمعروفتستحق الزوجة النفقة الكاملة ا

  وال تسقط هذه النفقة إال بالنشوز.، األعراف الصحيحة والتقاليد االجتماعية المقبولة شرعا
 : عمل الزوجة خارج البيت: ثالثا
( من المسؤوليات األساسية للزوجة رعاية األسرة وتربية النشء والعناية بجيل 3)
لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت األعمال التي تتناسب مع طبيعتها ويحق ، المستقبل

بشرط االلتزام باألحكام الدينية واآلداب الشرعية ، واختصاصها بمقتضى األعراف المقبولة شرعا
  ومراعاة مسؤوليتها األساسية.

ق وف، ( إن خروج الزوجة للعمل ال يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعا2)
 ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة.، الضوابط الشرعية

 : مشاركة الزوجة في نفقات األسرة: رابعا
وال ، ( ال يجب على الزوجة شرعا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء3)

 يجوز إلزامها بذلك.
مندوب إليه شرعا لما يترتب عليه ( تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات األسرة أمر 2)

 من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
( يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو األجر الذي 0)

 تكسبه الزوجة.
( إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك 4)
 النفقات.

 : اشتراط العمل: ساخام
( يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج 3)

 شتراط عند العقد صراحة.ويكون اال، بذلك ألزم به
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( يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في 2)
 مصلحة األسرة واألوالد.

ذن )أو االشتراط( للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل ( ال يجوز شرعا ربط اإل0)
 االشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءا من راتبها وكسبها.

  ( ليس للزوج أن يجبر الزوجة على العمل خارج البيت.4)
 : اشتراك الزوجة في التملك: سادسا

في تملك مسكن أو عقار أو مشروع إذا أسهمت الزوجة فعليا من مالها أو كسب عملها 
تجاري فإن لها الحق في االشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت 

  به.
 : إساءة استعمال الحق في مجال العمل: سابعا

وهي محددة شرعا وينبغي أن تقوم ، ( للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين3)
 والخروج عليها يعد محرم شرعا.، على العدل والتكافل والتناصر والتراحم العالقة بين الزوجين

( ال يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه 2)
 إذا كان بقصد اإلضرار أو ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة.

ن البقاء في عملها اإلضرار بالزوج أو األسرة ( ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت م0)
 أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه.

 : المبادئ: نص فتوى دار اإلفتاء المصرية: ثانيا
 .ة زوجته بجميع انواعها حسب يسارهالزوج ملزم شرعا بنفق-3
 .ذمتهو  ية مستقلة عن شخصية زوجهاذمة الزوجة المال -2
كامل االهلية في و  حقها في التمليك ولها مطلق الحقو  للزوجة اهليتها في التعاقد -0

 .اجراء مختلف العقودو  تحمل االلتزمات
 .(3)ليس من حق الزوج شرعا منع زوجته من مساعدة والدها من مالها الخاص -4

  

                                                           

 ( دار اإلفتاء المصرية المصدر: 3)
المفتي عبد اللطيف   council.com-http://www.islamic موقع وزارة األوقاف المصرية

 .3072ابريل سنة  4 –هـ  3432رجب سنة 34حمزة 

http://www.islamic-council.com/
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 حكم قيادة املرأة السيارة.: املطلب الثاني
بال الكثير من الناس رجاال ونساء وكانت  المرأة السيارة(شغلت هذه المسالة حكم )قيادة 

مما استوجب ، وبين موافق للسماح للمرأة بقيادة السيارة، لزمن طويل بين مستنكر لها مادة حديثهم
بهذا الخصوص السيما ونحن ، للحديث إصدار فتوى شرعية تحسم األمر وتكون الحكم الفصل

اال في بعض الدول ، لسيارات في عموم بالد المسلميننرى الكثير من نساء المسلمين يقدن ا
وقد تولت وسائل اإلعالم االهتمام ، العربية التي كانت قد أفتت مسبقا بحرمة قيادة المرأة للسيارة

هذه  فيونشرت الكثير حول هذا الموضوع مما استدعى الرد ببيان الحكم الشرعي  بهذا الموضوع
 .المسالة

 "قيادة المرأة السيارة"نص دار اإلفتاء حول 
 جواب دار اإلفتاء على ما نشرته بعض وسائل اإلعالم حول "قيادة المرأة السيارة"

 وبعد، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل، الحمد هلل
( 3201ورقم )، (712فإن دائرة اإلفتاء العام كانت قد أصدرت فتاوى عدة قديمة برقم )

ونشرت هذه ، من غير إثم وال حرج، وممارسة حق التنقل بها، في تقرير جواز قيادة المرأة للسيارة
وعبر وسائل ، م(2333/ 8/ 22روني لدائرة اإلفتاء بتاريخ )الفتاوى على صفحات الموقع اإللكت

 اإلعالم أيضا.
وأصل هذا التقرير هو أن التنقل عبر وسائل المواصالت القديمة أو الحديثة حق إنساني 

بل تأتي بتأكيده والدفاع عنه باعتبار صيانة ، ال ترد الشريعة بمنعه سواء للرجال أو للنساء، عام
يؤكد هذا العديد من اآلثار الثابتة في ، رئيسيا من مقاصد الشريعة الغراء حقوق اإلنسان مقصدا

السنة النبوية في ممارسة الصحابيات الكريمات هذا الحق من غير نكير من أحد. وهو الفتوى 
 التي تصدع بها دائرة اإلفتاء العام في عشرات االستفتاءات التي ترد إليها بشكل دوري.

( من رفض القيود التعسفية التي يفرضها بعض 034): رقموأما ما صدر في الفتوى 
إذ ليس من حق الزوج منع زوجته من استعمال وسائل ، األزواج على زوجاتهم فهو يؤكد ما سبق

التسلط على الزوجة بحرمانها من زيارة أهلها وأداء كما ليس من حقه ، التواصل الحديثة كالهاتف
وظيفتها وواجباتها. وفي المقابل أيضا يجب على الزوجة مراعاة أسباب العشرة الحسنة بين 

فتستأذن زوجها قبل خروجها في غير ، وصيانة بيت الزوجية عن الشقاق واالضطراب، الزوجين
ومسؤوليته في المنزل تقتضي مراعاة هذه  ،فالزوج راع ومسؤول عن رعيته، حاجاتها الضرورية

 ليكون كل من الزوجين على بينة من حقوقه وواجباته.، األحكام

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=862#.VIWiztKUeyH
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1296#.VIWi2tKUeyH
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=914#.VIWfsdKUeyF
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، وما قامت به بعض وسائل اإلعالم من اجتزاء كلمة "قيادة السيارة" في غير سياقها
ما لم  والتقول على دائرة اإلفتاء بتحريم، واإلعراض عن ذكر الحقوق اإلنسانية التي تقررها الفتوى

ويخالف مواثيق الصدق واألمانة ، هو عمل بعيد عن النزاهة والموضوعية -يحرمه اهلل وال رسوله 
التي يتحملها المسلم في عمله ووظيفته. األمر الذي يستدعي من المتلقي الواعي التحري والتثبت 

رشده  سائلين المولى عز وجل أن يلهم الجميع، قبل الخوض فيما لم يثبت له أصل أو أساس
 .(3)ا سواء السبيل ويهدينا

، وهي وسطية بين طرفي التشديد واإلفراط، استنباط األحكام في وسطية االسالم ونالحظ
ولم تترك لها الحبل على الغارب  فلم تمانع الشريعة من قيادتها للسيارة اذا التزمت بضوابط الشرع

وترعى ، وسطية تنضبط بالنصوصال وهذه، تفريط الو ها فال افراط تفي قياد، ان صح التعبير
 .وتعطي كل ذي حق حقه، المفاسد أوتدر ، وتحقق المصالح، المقاصد

  

                                                           

 .(22/8/2333( دار االفتاء العام، الموقع االلكتروني لدائرة اإلفتاء العام بتاريخ )3)
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 :اخلامتة ونتائج البحث
اإلسالم دين عدل ووسطية تشهد بذلك كل اإلحكام الشرعية الني جاءت بها الشريعة  -3

 الغراء
مقرر في الشريعة وحقها في التصرف في مالها أمر ، ذمة مالية مستقلة كالرجل للمرأة -2

 .ما دامت رشيدة وهذا رأي جمهور الفقهاء
المرأة لها أن تتبرع من مالها متى شاءت ما دامت رشيدة وال تحتاج إلى إذن زوجها  -0

 .في التصدق من مالها ولو كان بأكثر من الثلث
يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو األجر الذي  -4

 الزوجة.تكسبه 
كما ، ليس من حق الزوج منع زوجته من استعمال وسائل التواصل الحديثة كالهاتف -2

 ليس من حقه التسلط على الزوجة بحرمانها من زيارة أهلها وأداء وظيفتها وواجباتها.
ووفق ، من غير إثم وال حرج، وممارسة حق التنقل بها، جواز قيادة المرأة للسيارة -1

 و تفريط.ضوابط الشرع بال افراط ا
وعلى آله  وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل تعالى على سيدنا محمد 

 بهوصح
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 املصادر واملراجع
هـ(، تحقيق: محمد 083أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر )ت  .3

 ه.3432الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
النفقة الزوجية بحث محكم قدم لحلقة البحث التي أقامها مركز  أثر عمل المرأة في .2

التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بعنوان )نفقة الزوجة في ضوء متغيرات 
أ. د. عبد السالم بن محمد الشويعر، جامعة اإلمام محمد بن سعود  ،العصر(

 .م2333، 3المملكة العربية السعودية، ط -اإلسالمية 
فحول إلي تحقيق الحق من علم األصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل إرشاد ال .0

كفر بطنا،  ،هـ(المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق3223الشوكاني اليمني )ت 
 دار الكتاب العربي. ،قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور

عود بن احمد الكاساني، دار الكتب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ابو بكر مس .4
 العلمية.

البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر  .2
 .م3004-هـ3434، 3هـ(، دار الكتبي، ط804الزركشي )ت 

تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو  .1
هـ(المحقق: مجموعة من المحققين: دار 3232بمرتضى، الزَّبيدي )ت الفيض، الملّقب 

 الهداية.
: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي «تفسير القرآن العظيم»تفسير ابن كثير  .8

دار طيبة للنشر  ،المحقق: سامي بن محمد سالمة، هـ(884البصري ثم الدمشقي )ت 
 م.3000، 2ط ،والتوزيع

: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب «النكت والعيون»تفسير الماوردي  .7
تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن  ،هـ(423البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت

 بيروت. ،دار الكتب العلمية ،عبد الرحيم
تقرير القواعد وتحرير الفوائد زين الدين عبد الرحمن بن احمد ابن رجب دار ابن عفان  .0

 ه.3430 ،3لتوزيع السعودية، طللنشر وا
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المحقق: ، هـ(083تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت  .33
 م.2333، 3ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،محمد عوض مرعب

جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو  .33
، 3مؤسسة الرسالة، ط ،المحقق: أحمد محمد شاكر، ـ(ه033جعفر الطبري )ت 

 م.2333
جامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، تحقيق:  .32

 .3078، بيروت، 0مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، ط
، هـ213الجامع الصحيح لإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ت  .30

 دار إحياء التراث العربي، بيروت.
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم  .34

 ،دار الفكر ،هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي3370الصعيدي العدوي )ت
 .م3004-هـ3434 ،بيروت

 (22/8/2333االفتاء العام بتاريخ ) ةدار االفتاء العام، الموقع االلكتروني لدائر  .32
 :http دار اإلفتاء المصرية المصدر: موقع وزارة األوقاف المصرية32 .31

//www.islamic-council.com  ه  3432رجب سنة 34المفتي عبد اللطيف حمزة
 .3072ابريل سنة  4 –

: تحقيق (،هـ030ت )المام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي االسنن الكبرى،  .38
، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط د.عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن.

  م.3003–ه3433
 شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبداهلل الخرشي، دار الفكر. .37
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  .30

دار  ،محب الدين الخطيب، الباقيتحقيق: محمد فؤاد عبد، (هـ722 )تالشافعي 
 هـ.3080يروت، بالمعرفة، 

الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي. )الشَّامل لألدّلة الشَّرعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات  .23
الفقهيَّة وتحقيق األحاديث النَّبويَّة وتخريجها( أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، أستاذ 
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 –سوريَّة  ،دار الفكر ،كّليَّة الشَّريعة ،لفقه اإلسالمّي وأصوله بجامعة دمشقورئيس قسم ا
 .4ط، دمشق

هـ(، 738القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت  .23
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقس وسي: 

 .م2332-هـ3421، 7والنشر والتوزيع، بيروت، طمؤسسة الرسالة للطباعة 
 ،كراتشي –قواعد الفقه: محمد عميم اإلحسان المجددي البر كتير: الصدف ببلشرز  .22

 م. 3071، 3ط
الكافي في فقه أهل المدينة أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن  .20

ماديك الموريتاني:  هـ( تحقيق: محمد محمد أحيد ولد410عاصم النمري القرطبي )ت 
 م 3073-هـ3433، 2مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

الكافي شرح البزودي: الحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السِّْغَناقي )ت  .24
مكتبة الرشد للنشر  ،هـ( تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت )رسالة دكتوراه(833

 م.2333 ،3ط ،والتوزيع
 كشاف القناع عن متن االقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية. .22
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي  .21

 ،محمد المصري ،تحقيق: عدنان درويش ،هـ(3304الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت 
 بيروت. ،مؤسسة الرسالة

بي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري، لسان العرب، ا .28
 م. 3022-هـ3084بيروت،  ،دار صادر

مجمل اللغة البن فارس أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  .27
، 2بيروت، ط ،مؤسسة الرسالة ،دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطاندار ،هـ(002

 م. 3071
(، هـ427ت )المحيط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي المحكم و  .20

 .3بيروت، ط ،دار الكتب العلمية ،المحقق: عبد الحميد هنداوي
 هـ (، دار الفكر. 421ت )ثار، علي بن محمد المعروف بابن حزم الظاهري المحلى باآل .03
 العلمية.المدونة الكبرى، مالك بن انس بن مالك االصبحي دار الكتب  .03
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، دار احياء التراث (هـ123ت )المغني، عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد  .02
 العربي.

الموافقات إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت  .00
 ،2دار ابن عفان، ط ،هـ(، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان803

 م. 3008
دار  ،مسبور من التفسير بالمأثور، د. حكمت بن بشير بن ياسينموسوعة الصحيح ال .04

 م.3000، 3المدينة النبوية، ط ،المآثر للنشر والتوزيع والطباعة
 الموسوعة الفقهية، وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، الكويت. .02
نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار محمد بن علي بن محمد  .01

 ، دار الحديث.(هـ3222ت ) الشوكاني
 الوسطية مفهوًما وداللة، د. محمد وياللي، بحث منشور على موقع األلوكة. .08

 
 
 


