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  ..ربيع املرأة السياسية
  نقطة التحول يف السرية السياسية للمرأة يف صدر اإلسالم: بيعة النساء

  *منال حيىي
ـا، مرتكـزا          متثل بيعة النساء حـدثًا حموري
ونقطة حتول حقيقية يف سـرية املـرأة بـشكل          
عام، والسرية السياسية هلا بشكل خاص، وقـد        

ـا حت          ملـه  احتلت بيعة النساء تلـك املكانـة مب
ـان ودالالت     ) كحدث وكمفهـوم  ( مـن مع

ـاعي والـسياسي الـذي         بالنسبة للدور االجتم
أراده اإلسالم للمرأة، ومبا تتمتع بـه مـن وزن          
شرعي بانتمائها لألصـول التأسيـسية للفكـر        

حيث أا أضـحت    ) القرآن والسنة (اإلسالمي  
ـاختالف          ـام ب ـا األحك بذلك قاعدة تبىن عليه

ـتحقت بيعـة      ومن ه . األزمنة واألمكنة  ـا اس ن
النساء منا مزيدا من االقتراب والبحث وحماولـة        

  .       إعادة القراءة والفهم
تقوم هذه الورقة مبحاولـة اإلجابـة عـن         

هل مثلت بيعـة النـساء نقلـة       : تساؤل أساسي هو  
؟ ويف  حقيقية يف الدور الـسياسي للمـرأة، وكيـف        

ـية؛         سبيل ذلك تنقسم الورقة لثالثة أقسام أساس
 الدور الـسياسي للمـرأة قبـل         األول يتناول

البيعة؛ ويتم يف هذا اجلزء حبث الدور الـسياسي         
  .الذي لعبته املرأة يف اجلاهلية

 فنحاول فيه االقتراب مـن      أما القسم الثاين  
ـياً ونـصياً،         مفهوم البيعة لغوياً وتارخيياً وسياس

والـيت  (بالتركيز على بيعيت العقبـة الكـربى         
ـتح      ، و )شاركت فيها امرأتان   بيعة النساء عنـد ف

مكة وحتليل دالالت هـذه البيعـة مـضموناً         
را   .وأـث

 واألخري نتناول فيـه الـدور       والقسم الثالث 
ـات    *السياسي للمـرأة بعـد البيعـة        أو بكلم

أخرى، أثر البيعة على الدور الـسياسي للمـرأة         
يف اتمع اإلسالمي يف العهد النبـوي وامتـداداً         

جتلى ذلـك األثـر يف   إىل اخلالفة الراشدة ، وقد     
سري النساء املسلمات، لذلك نـستند يف هـذا         
ـايعن           اإلطار على سري عدد من النساء الـاليت ب
ـاة الـسياسية يف            مث كان هلن دور بارز يف احلي

رة    .تلك الفـت
الدور السياسي للمرأة :  ما قبل البيعة -أوالً 

  قبل اإلسالم
اختلفت النظرة للـدور الـسياسي للمـرأة        

بل اإلسالم فكل كاتب  ركـز علـى          العربية ق 
ـإن           ـام ف وجه ما من أوجه الصورة، وبشكل ع
ـا           الثابت أن املرأة احتلت أحد مواقع ثالثـة؛ إم

ـا مفعـول بـه      ) الشريفات(حمرك للفعل    وإم
 -يف أحيــان قليلــة-وإمــا) نــساء العــوام(

ـال األدوار     ). الـشريفات (فاعل وميكـن إمج
ـا    السياسية اليت لعبتها النساء يف تلك الف       تـرة فيم

  : يلي 
كانـت  ): املرأة كفاعـل   (اإلجارة •

ـا            املرأة يف اجلاهلية ميكن أن جتري من يلجـأ إليه
طالباً احلماية فال يستطيع أحد أن ميـسه بـشر          

اقتـصر  مادام يف جوارها ، إال أننا جند أن الدور          
 عليـة القـوم      مـن  يف ممارسته على النـساء    

ـال الـوفري           أو وذوات النسب العايل أو ذوات امل
  .باحثة يف العلوم السياسية*

  . م٢٠٠١يونيه - هـ١٤٢٢، ربيع أول ٢مجعية دراسات املرأة واحلضارة، القاهرة، عدد©
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 )األرستقراطيات أو الـشريفات   (العصبية القوية   
  : ومن األمثلة الدالة على ذلك

ـاغ عنـد          استجارة مروان القرظ بـن زنب
ـ  ـان   "مخاعة بنت عوف بن حملم    "أسره ب ، وك

ـا            ـلف مـن دهره قد أسدى إليها يدا فيما س
ـان مـروان قـد           فأجارته من كل مكروه، وك
أساء إىل عمرو بن هند ملك العـرب وطاغيـة          

 -حلرية فأقسم عمرو ال يعفو عنه حـىت ميلكـه         ا
 فلما علم مبـستقره عنـد       -وكان إذا ملك فتك   

ـال عـوف قـد            عوف أرسل إليه ليأتيه به، فق
أجارته ابنيت وليس إليه من سبيل فأجابه عمـرو         

  ١.بن هند وعفا عن مروان
ـبيعة ابنـة عبـد      "ومثال آخر هو إجارة      س

زوج مسعود بن مالـك     -"مشس بن عبد مناف   
ـار؛ وتفـصيل        -قفيالث  لقومها يف حرب الفج

ـيس           ذلك أن احلرب نشبت بـني كنانـة وق
ـادة          ـا وقي وكانت سيادة األولني البـن أخيه
ـا          اآلخرين لزوجها وكان زوجها قد ضـرب هل
ـا وجـدها           خباء وراء جنده فلما دخـل عليه

أبكي ملا عـسى    : ما يبكيك؟ قالت  : تبكي فقال 
ـاءك     : فقال هلا . أن يصيب قومي   من دخـل خب

ـاً          م ن قريش فهو آمن، فأخذت تصل بـه قطع
ـا غُلـب    . حىت يسع اجلمع العديد من قومها      ومل

ـاب    : زوجها قال هلا ابن أخيها     من متسك بأطن
خبائك فهو آمن ومن دار حول خبائـك فهـو          

ـا ودار          . آمن    فلم يبقى قيـسي إال اعتـصم
    ٢.حول خبائها

 اعتــادت :املــشاركة يف احلــروب •
ىل املعارك إلثارة اهلمـم     املرأة العربية اخلروج إ   

ـبيل           وحتفيز القوم على بذل كل مثـني يف س
النصر وذلك بدق الطبول وإنـشاد الـشعر،        
فقد كانت املرأة أكثر ما خياف عليه العـريب،         
. فإن هو هزم أو أُسر ذاقت من بعـده اهلـوان          

ومن أمثلة النساء الاليت اشتهرن ـذا الـدور         
ـا  اليت أنشدت ومن وراء   " كرمة بنت ضلع  " ه

النسوة من بين بكر يف احلـرب بـني تغلـب           
  : وبكر

  حنن بنات طارق     منشي على النمارق
  الدر يف املخانق        إن تقبلوا نعانق

  أو تدبروا نفارق      فراق غري وامق   
اليت كـررت   " هند بنت عتبة  "ومنهن أيضاً   

نفس النشيد يوم أحد وهي تثري القوم وحتـرض         
ـا       ونالحظ أن . على القتال   هـدف النـساء هن

ـا اخلـوف           كان إما الثأر وإما الفخر واد، وإم
  ٣.من ذل األسـر

حمـرك  (املرأة سبب قيام احلـروب       •
 قامت املـرأة يف اجلاهليـة يف مواقـف          ):للفعل

عدة  بدور الدافع حنو الفعل أو احملرك له، يـدل           
ـاريخ العـرب          على ذلك قصتني شهريتني يف ت

عمرو بن كلثـوم     اخلاصة ب  األوىلقبل اإلسالم ،    
وحكايته مع عمرو بن هنـد؛  وخمتـصرها أن          
ـال           عمراً بن هند وامللقب ـب ملك العـرب ق

هل تعلمون أحـدا تـأنف      : جللسائه ذات مرة    
أمه أن ختدم أمي ؟ فقالوا نعم ليلى بنت مهلـهل           

فأرسـل عمـرو    . أم عمرو بن كلثوم سيد قومه     
بن هند إىل عمرو بن كلثـوم يـدعوه لزيارتـه           

ن يصحب معه أمه، فلما أقبـل عمـرو         وسأله أ 
بن كلثوم يف مجاعة من بين تغلب بصحبة أمـه،          
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ودخل ابن كلثوم على ابـن هنـد يف رواقـه،           
ـان ابـن           ودخلت هند وليلى يف قبة واحدة، وك
هند قد أمر أمه أن تنحـي اخلـدم  وتـستخدم            

ناوليين يا ليلى هـذا الطبـق،       : ليلى فقالت هند  
جة إىل حاجتـها،    لتقم صاحبة احلا  : فقالت ليلى 

ـاحت ليلـى         وا : فأحلت هند يف الطلب وهنا ص
ـائال        ال : ذاله يا لتغلب، فسمعها ابنها فانتفض ق

ـيفاً معلـق            ذل لتغلب بعد اليـوم وانتـزع س
ـادى        بالرواق فصدع به رأس عمرو بن هنـد ون
ـاقوه إىل           يف بين تغلب فانتهبوا ما يف الرواق وس

مـرة  ومل تكتف تغلب بذلك بل قام       .. قبيلتهم    
بن كلثوم بقتل ولد النعمان وأخاه  ثأرا لكرامـة          

    ٤.أمه
ـا أن        والثانية  قصة حرب البسوس  ومفاده

" جساس بـن مـرة    "خالة  " البسوس ابنة منقذ  "
ـا            ـيفاً مـن ذويه سيد بين بكر نزل عندها ض
يدعى سعداً فحدث أن انطلقت ناقتـه ترعـى         
ـيد تغلـب           فراحت إىل محى كليب بن ربيعة س

ـا أنفـذ        وصهر جساس، فل    ما بصر كليـب
سهمه يف ضرعها فانطلقت تعدو وهي تـرتف        
ـاحت          ـا ص حىت نزلت بفناء البسوس، فلما رأ
ـا ويـذود          تشكو عدم وجود من حيمي جواره
عنها فأصابت كلماا جساس، فـراح يتـربص        
بكليب حىت ظفر به وقتله، وعلـى إثـر ذلـك     
ـاً حـىت           ثارت احلرب بني احليني أربعـني عام

، وكل ذلك علـى أثـر كلمـة         كادت تفنيهما 
ـاءة لـضيفها         . ٥أطلقتها امـرأة تـشكو اإلس

ونالحظ أن هذا الدور اقتصر علـى النـساء         
من علية القـوم وذوات احلـسب والنـسب      

العايل والعصبية القوية، والعامـل املـشترك يف        
املثالني السابقني والواضح بشدة هو العـصبية       

  . القبلية والثأر للكرامة بال حكمة أحياناً
حـصافة الـرأي،     (الدور غري املباشر   •

ونقـصد  ): قوة الشخـصية، تقـدمي املـشورة      
بالدور غري املباشر ذلك الذي متارسه املرأة مـن          
ـا،          خالل تأثريها على زوجها أو أبيها أو أوالده
فمن النساء من متتعن بقوة الشخـصية وسـداد         
الرأي لكن مل تتح هلـن الفرصـة للمـشاركة          

هم على ذويهـم مـن      برأيهن إال من خالل تأثري    
يسة ابنـة أوس بـن      : "الرجال ، ومن هؤالء     

؛ وروي من شأا أنـه عنـدما أخـذها          "حارثة
زوجها احلارث بن عوف املري من ديار أهلـها         
وبلغ محاه كانت حرب داحس والغـرباء بـني         
ـا بـصرت           عبس وذبيان قد اشتدت نارها ، فلم

واهللا : يسة بزوجها مرتدياً لباس العرس قالـت      
ـال   . د ذكرت من الشرف ما ال أراه فيك       لق : ق

أتفرغ للنساء والعـرب يقتـل      : قالت. وكيف؟
ـاذا؟،  قالـت      : قال. بعضها بعضا  : فيكـون م

فخرج لـساعته   . اخرج إىل القوم فأصلح بينهم      
ـنان وقـص عليـه          إىل صاحبه خارجة بـن س

ـال خارجـة      واهللا إين ألرى   : حديث امرأته فق
ـال   . مهة وعقال    ـا ،      : ق ـاخرج بن فخـرج  ف

ـات          ـتمال دي الرجالن فمشيا بني القـوم واح
قتالهم فكان ما نزال عنه ثالثـة آالف بعـري يف           
ثالث سنني ، وهي ثـروة كـربى لألعـرايب،          
ويف هذا دليل على ما بلغته تلـك املـرأة مـن            
إكبار للرأي وسداد النصيحة ورجاحـة العقـل        

ومن النساء  أيضا الـاليت عـرفن        . ٦وقوة التأثري   
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ة والبأس ونفاذ الرأي يف اجلاهليـة       بقوة الشخصي 
؛ وحتكي عنها كتـب     "هند بنت عتبة بن ربيعة    "

ـاحبة رأي       التاريخ أا كانت فصيحة جريئـة ص
ـا          وأنفة، وكانت تقول الشعر اجليد وأشـهر م

ـا  (عرف من شعرها مراثيها لقتالها يف بـدر        أبيه
ـا بتلـك         )وأخوها وعمها  ـا يـشهد هل ، ومم

أة قـد ملكـت     إين امـر  "الصفات قوهلا ألبيها    
         ،أمري فال تزوجين رجالً حىت تعرضـه علَـي
وما قالته عندما نظر رجل لولدها معاويـة وهـو          

ثكلته أمـه إن    "صغري وبشرها بأنه سيسود قومه      
، ورفضها أن تبكـي وتنـوح       "مل يسد إال قومه   

ـا،            ـال ثأره كنساء قريش بعد بـدر حـىت تن
وقسمها أال تقرب الدهن وأال تقـرب فـراش         

ســفيان حــىت يثــأر لقتالهــا، زوجهــا أيب 
ـيش قـريش إىل          وإصرارها على اخلروج مع ج
أُحد حني عارض بعض الرجال ذلـك ومنـهم         

إنـك واهللا   : "صفوان بن أمية فقالـت ختاطبـه      
سلمت يوم بدر فرجعـت إىل نـسائك، نعـم          

ـا أحـد        ـال  ". خنرج فنشهد القتال وال يردن وق
ـا نفـس وأنفـة        "عنها ابن األثري   كانت امرأة هل

املـرأة  "، وهلا أقوال شهرية منـها       "لورأي وعق 
ـانظر مـن تـضعه يف             غل والبد للعنق منـه ف

وقد يبدو لنا من هذه املقولـة تـصورها         " عنقك
ـا بـشكل           عن ذاا وعن املرأة ودورها  وتأثريه

ـام       ٧.ع
،كانـت الغالبيـة    املرأة كمفعول بـه    •

ـات         ـات (العامة مـن النـساء العربي ) العادي
، ٨ت احلقـوق  مغلوبات على أمرهن مـسلوبا    

حىت الشريفات وصفوة القوم كـن ال يـرثن،         

فالعرب عامة مل يورثـوا النـساء، وكانـت         
ـا      بينهن من تزوج كرهاً، ومـن تـورث كم
ـادات           يورث املتاع، ومن  تـوءد، تلـك الع
ـا       ـا أخربن كانت سائدة يف بالد العـرب كم
ـا وال           ـانون جيرمه ـاك ق القرآن ومل يكن هن

 عـشرية املـرأة     رادع مينعها اللـهم إال قـوة      
  ٩.وبأسها

  : بيعة النساء-ثانياً 
  حمورية النص واحلدث

ـاع : كلمة البيعة مشتقة من أصل      يبيـع   -ب
 بيعاً ومبايعة، والبيعـة هـي الـصفقة علـى         -

إجياب البيع، وهي أيضا العهـد علـى الـسمع          
ـايع        : والطاعة، وبايع  أي عقد معـه البيـع، وب

أي عاهده وعاقده على، والبيعـة أيـضا        : على
  .١٠هي التولية وعقدها 

وقد ورد لفظ البيعة يف مواضع عـدة مـن          
  :القرآن الكرمي، منها 

ـاىل ــول تعـ ــن "  :يق رى مـت ــ إنَّ اهللا اش
ـاتلون          ـُمؤمنني أَنفُسهم وأَموالَهم بأنَّ لَهم اجلنـة يقَ ال
ـاً            ـِي سبيل اِهللا فيقْتلون ويقْتلون وعـداً علَيـه حق ف

 و ي التـ فَـى        فـأو ـنءَان وماة واإلجنيل والقُــرر
روا      شــب تاِهللا فاس نم هدهتم   بِععـاي الذي ب عكُمببي  بِـه 

ـِيم   ) ١١١(التوبة   "وذَلك هو الفَوز العظ
ذين   "ويقول   ـا   يبايِعونك  إنَّ اـل مون إنـايع باهللاَ  ي 

وق أيديِهِم فَمن نكَ      ثَ فإنما ينكُـثُ علَـى      يد اِهللا فـَ
نفِْسه ومن أَوفَى بِما عاهد عليـه اَهللا فَـسيؤتيه أَجـراً            

  ) ١٠(الفتح  " عظيماً
وباالطالع على التفاسري املختلفـة يف هـذه        
املواضع ، جاءت البيعـة يف املـدلول الـشرعي     
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ـاءت مرتبطـة          ـاق، وان ج مبعىن العهد وامليث
للبيع فذلك ملا بينـهما     ) يالتجار(باملعىن املادي   

ـله عقـد       (من اشتراك يف املعىن      ـالبيع يف أص ف
ولتقريـب املعـىن إىل     ) والبيعة نوع من البيـع    

ـان     ١١.األذه
ـارخيي قبـل       مل يعرف  اإلطار احلضاري الت

اإلسالم البيعة على صورا املوثقة الـصرحية يف        
، )بالنطق والـشهادة وصـفقة اليـد      (اإلسالم  

 صرحية موثقـة للنـساء،      ناهيك عن بيعة خاصة   
ـبعض، قوليـة          ذلك وإن وجدت عهود لدى ال
ـيغة       أو ضمنية، بينما متيز اإلسـالم بوجـود ص

ـيغة    صرحية وموثقة للبيعة بوجه عام،       وكـذلك ص
 ، وهي متثـل شـكالً واضـحاً         ١٢بيعة صرحية للنساء    

ـادة اتمـع، وواردة نـصاً يف            لاللتزام بني املرأة وقي
عاً يف السنة النبويـة، وعامـة       القرآن الكرمي، ومثبتة قط   
  . تشمل كل نساء املسلمني

وجند أنه تارخيياً مل يظهـر لفـظ البيعـة يف           
ــة ،  ــن الرســالة احملمدي ــسنوات األوىل م ال
فباستعراض السرية ال جند أثراً للفظ البيعـة بـني         

 وأي فرد ممـن ءامنـوا بـه وبدعوتـه           ρالنيب  
لنتذكر معا قصة إسالم أم املـؤمنني خدجيـة،         (
ـا  .. يب بكر وعمر   وأ مل ).رضي اهللا عنـهم مجيع

 يف عـرض    ρيظهر لفظ البيعة إال عندما بدأ النيب      
الدعوة على وفود القبائل يف موسـم احلـج، مث          

ـا         ρعند لقائه     بوفد يثرب يف شعب العقبـة، هن
البيعـة ذكـرت مـع      وردت كلمة البيعـة، إذن      

بداية وضع األسـس املاديـة للدولـة     / تأسيس الدولة   
ـا واملـوارد         اإلسالمي ة بتحديد األرض اليت ستقام عليه

ـان يف بيعـة         واألنـصار،  وأول ظهور للكلمة ك

ـام الدولـة           مجاعية كانت مبثابـة إعـالن قي
ـتخدام اللفـظ يف          اإلسالمية، وتال ذلـك اس
عهود فردية كانت مبثابـة شـهادة االنـضمام         

  . للدولة واتمع اإلسالمي واخلضوع لسلطاته
  :البيعة كحدث سياسي

املـدلول اللغـوي،    (معان النظر فيما سبق     بإ
ـاً      خنلـص  ) الشرعي، ظهور مفهوم البيعة تارخيي

ـنفس         بأن البيعة    ليست حدثاً دينياً خالصاً وإمنا هـي ب
، فالبيعة مل تكن علـى الـدين     القدر حدث سياسي  

ـنص     -فقط   ـا   -كما سيتضح من حتليل ال  وإمن
ـا يف           هي يف جوهرها تـسليم بالـسلطة العلي

ـا   اتمع جلهة    ، تـسليم   ) اهللا عـز وجـل    (م
بالسيادة لشرع اهللا، هي عهـد علـى الـسمع          
ـاة           والطاعة ليس يف الدين فقط وإمنا يف منط احلي
ـابع مـن          والقواعد اليت حتكم اتمع، وذلك ن
ـاره         الطبيعة املتميزة املزدوجـة لإلسـالم باعتب

ـاط       /عقيدة وشريعة  دين ودولة ومها مـن االرتب
ـان ذلـك     حبيث ال ميكن الفصل بينـهما      ، وك

واضحاً جداً يف تلك الفترة بالـذات، فمحمـد         
ρ            ًـا ـان حاكم  إىل جانب كونـه نـيب اهللا ك

للدولة اإلسالمية، وبناء على هذا كانت البيعـة        
؛ فهـو مل يكـن      ρأليب بكر خلفاً لسيدنا حممد    

ـادة            ـان خليفتـه يف قي خليفته يف النبوة وإمنا ك
ـا     ) األمة(الدولة   . اإلسالمية والقيام علـى أمره

ـتخدام لفـظ البيعـة يف الـسنوات           وأكد اس
الالحقة مـن اخلـربة اإلسـالمية علـى ذات          

ى ــن   . ∗املع
 البيعة يف اخلـربة اإلسـالمية هـي       أن  واخلالصة  

ميثاق الوالء للنظام السياسي أو للخالفـة اإلسـالمية         "



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سرية    ةملف  أ ر مل   واحلضارةاملرأة      ا
  

      
  

٢٠

ـامهم       ـا   "وااللتزام جبماعة املسلمني والطاعـة إلم وهل
ـايع لـه      ، ا )األمة(املبايع  : ثالثة أطراف  ، ) اخلليفـة (ملب
، وهـي ال تكـون إال مـن        ١٣)الـشريعة (املبايع عليه   

ـالغ   .١٤ب
يتميز املنظور اإلسالمي عن غـريه بوجـود        

ميكـن الرجـوع    ) نسق قياسي (أصل تأسيسي   
إليه والقياس عليه قربا أو بعدا ، ويتمثـل هـذا           

. القرآن الكـرمي والـسنة النبويـة      : األصل يف 
هلـذين املـصدرين    وتنتمي بيعة النساء بوضوح     

فهي واردة نصا يف القـرآن الكـرمي إذ يقـول           
ـاَءك   "تعاىل يف سورة املمتحنة     ـي إذَا جبا النهـَا أَي ي

ـيئا           ـاهللاِ ش مؤمنات يبايِعنك علَى أًن ال يـشرِكْن ب اـل
           نيـأْت ـتلن أوالدهـن والي وال يسرِقْن وال يزنِني وال يقْ

تهيف          بِب كينـصعوال ي هـنلجوأَر يهندأي نيب رٍينهفْتي ان
            اهللا إنَّ اَهللا غفُـور ـنر لَهفغـت واس نهـايِع فب روفعم

يما ثابتـة يف الـسنة      ،)١٢(املمتحنـة    "رحكما أ
ـا         ١٥النبوية   ، وبـذلك تكـون البيعـة بانتمائه

تـرد   (لألصول التأسيسية؛ حدثاً وإطاراً مرجعيا    
ـاً أو            ـاس عليـه قرب إليه األمور ذات الصلة وتق

  ).بعـداً
   :السياق التارخيي للحدث

ــة    ــساء يف العقب ــة األوىل للن ــت البيع كان
ـايع مـن           ١٦الكربى حيث بايعت امرأتان مـع مـن ب

 - بعـد احلديبيـة   -األوس واخلزرج ، مث كانت النساء 
، وبعد فتح مكـة     ρاجرن إىل املدينة لتسلمن وتبايعن      

 بعد أن فـرغ مـن بيعـة      ρالت وفود النساء ملبايعته     تو
ـال   .الرج

وتفصيل ذلك أنه يف بيعة العقبـة الكـربى         
جاء مصعب إىل رسول اهللا يف موسـم احلـج          

ـبعون رجـال            من ذلك العام  ومعه ثالثـة وس
 كلهم جاء مبايعاً وهم علـى حقيقتـهم         وامرأتان

وقد واعد الوفد الرسـول     . ميثلون جمتمع املدينة    
ـا         صلى   اهللا عليه وسلم ليالً يف شعب العقبة فلم

 تـسللوا   – بعد مضي ثلثي الليـل       –جاء املوعد   
ـاءهم رسـول          خفية إىل العقبة وانتظروا حىت ج

ـان  . اهللا ومعه عمه العباس بن عبد املطلـب        وك
العباس أول من تكلـم فـأراد أن يـستوثق أن           

  .القوم لن خيذلوا ابن أخيه أو يسلموه لعدوه
إنا واهللا لو كان يف أنفـسنا       :  معرور فقال الرباء بن  

ـاء والـصدق             غري ما ننطق به لقلنا ولكنا نريـد الوف
ـاس   ρ وبذل مهج أنفسنا دون رسول اهللا ـالوا للعب  مث ق

ـا رسـول اهللا  فخـذ             : " قد مسعنا مقالتك ، فتكلم ي
مث كانـت بيعـة العقبـة       " .لنفسك وربك ما أحببت   

ـان وعلـى النـصرة،        الكربى   وكانت على اإلمي
ـال        وج اءت صيغة البيعة واحدة بايع عليها الرج

والنساء من وفد يثرب، وكان هـذا الوفـد، يف          
صفته، ممثال تمع املدينـة وكـذلك كانـت         

أم (املرأتان؛ ومها نسيبة بنـت كعـب املازنيـة          
ـاء      ) عمارة وأختها، ويف رواية أخرى هـي وأمس

ـنتتبع إن   )..أم منيـع  (بنت عمرو بن عدي      وس
ـا امل     ـامي يف اإلسـالم بعـد       شاء اهللا دورمه تن

  .البيعـة
ـنيب نـساء          وبعد اهلجرة، توافدت علـى ال
األنصار  عنـد قدومـه إىل املدينـة ملبايعتـه،           
وشاركت بعض النـساء يف بيعـة الرضـوان،         
ـايعن            ـاجرن إىل  املدينـة لتب   وكانت النساء

كن يتسللن خفيـة مـن أزواجهـن        -ρرسول  
ن وأهليهن ويتحملن عناء اهلجرة فـرارا بدينـه       
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ـلم ال        -١٧إىل املدينة     وكان صلى اهللا عليه وس
يردهن إىل قريش، كما نصت احلديبيـة، حـىت         
ال يفنت يف دينهن، وإمنا كان ميتحنـهن ليتأكـد          
ـإن ثبـت           أن هجرن خالصة هللا ورسـوله ف

ـاَءكُم          "ذلك بايعهن    ـوا إذَا جنـا الـذين آم يا أيه
ـامتحنوهن اهللاُ      ـانِهِن     املؤمنات مهاجِرات  فَ بِإمي لَـمأع 

فَإنْ علمتموهن مــؤمنات فَـال ترجِعـوهن إلَـى          
  ).١٠(املمتحنة  .."الكُفَّارِ

 يـستقبل   ρوبعد فتح مكة، جلس الرسول      
ـال، جاءتـه          املبايعني، فلما فرغ من مبايعة الرج
وفود النساء الالئى يبايعنه، فجاءه وفد فيه هنـد         

وعزمـت أال تتحـدث     بنت عتبة متنقبة متنكرة     
 ولكـن سـكتت     ρحىت ال يعرفها الرسـول      

ـتكلمن،          النسوة الالئى كن معها، وأبـني أن ي
ـاب          وكان زوجها أبو سفيان وعمر بـن اخلط

وجاءه وفد آخـر فيـه أميمـة        . حاضرين البيعة 
أخت السيدة خدجيـة رضـي اهللا       (بنت رقيقة   

  ).عنها
السياق النصي لبيعـة النـساء ودالالتـه        

  ):يد للمرأة يف اتمعحنو مفهوم جد(
بايعت النساء كما ذكرنا يف بيعـة العقبـة         
ـا         ـاركت فيه الكربى وتلتها بيعات عديدة ش
ـا           ـات وأكثره النساء، على أن أهم هـذه البيع
مرجعية وأمهية هي صيغة البيعة املعروفـة ببعيـة         
ـاول  هـذه البيعـة بالتحليـل            النساء، فإننا نتن

  .املفاهيمي والسياسي
  :  نص البيعة 

  .تبايعنين على أال تشركن باهللا   :ρقال 
ـيئا       : قالت هند    وكيف يقبل من النـساء ش

 ...مل يقبله من الرجال
  . وال تسرقن: قال       

ـيب مـن       : قالت هند    واهللا ان كنت ألص
ـان            ـا أدري أك مال أيب سفيان اهلنة واهلنـة وم

  .ذلك حـال يل أم ال
ـا     -وكان حاضرا –قال أبو سفيان     ـا م  أم

  .    يما مضى فأنت منه يف حلأصبت ف
  .وإنك هلند بنت عتبة   : ρقال 

ـا        :قالت           ـاعف عم أنا هند بنت عتبة ف
  .سلف عفا اهللا عنك

  .وال تزنني    :ρقال 
ويف روايـة ابـن     (أوتزين احلرة؟   : قالت          

  . ال واهللا ما تزين احلرة) عباس
  .وال تقتلن أوالدكن    : ρقال 

ارا وقتلتـهم يـوم     ربيناهم صغ : قالت            
  . بدر كبارا فأنت وهم أعلم 

وال تأتني ببهتان تفترينـه بـني         : ρقال      
  .أيديكن وأرجلكـن

ـيح وال       : قالت           واهللا إن إتيان البهتان لقب
  .يأمر إال بالرشد ومكارم األخالق

  .وال تعصينين يف معروف    : ρقال 
ما جلسنا هذا الـس وحنـن       : قالت          

  .عصيك يف معروفنريد أن ن
 واستغفر هلن، وجاء وفـد آخـر        ρفبايعهن  

ـنيب            من النساء فيه أميمة بنت رقيقـة ملبايعـة ال
ـا بلـغ            وال "فأخذ عليهن مثـل الـسابق ومل

ـال " تعصينين يف معروف   ـتطعنت    : ق ـا اس فيم
ـا مـن       : وأطقنت      فقلن       اهللا ورسوله أرحم بن

ـا    .١٨أنفسن
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  :حتليل النص
 التوحيـد فيـشترط      يف البيعة هو   البند األول 

ـيئا ،           ρرسول اهللا     لربه أوالً أال يـشرك بـه ش
وهو الركن األول يف اإلسالم ويـستوي فيـه         

والتوحيد فكرة تامـة متكاملـة      .النساء والرجال 
ـا          تنطوي على حترير اإلنسان من سيطرة كل م
ـاً وال             ـا ال ميلـك نفع عدا اهللا، من اخلضوع مل

العلـم ال   ضراً، ويقول اإلمام الغزايل أنه بغـري        
ألنه ال تـصح الطاعـة هللا       "يكون إمياناً حقيقياً    

". ليس كمثله شـيء   " إال بعد العلم به وبصفاته    
ـاً لـه           وكلما ازداد اإلنسان عبودية هللا ازداد حب

  .١٩"وحرية عما سواه
ـلم           مث بعد ذلك يشترط صلى اهللا عليـه وس

للمجتمع املـسلم كلـه حـىت يـسلم       / لألمة  
ـا    ويصح، فيشترط عليهن اجتنا    ب السرقة والزن

وقتل األوالد والبهتان ، وكلـها أمـور حمرمـة          
أيضا على الرجال ومشلتها بيعتـهم إىل جانـب         

  . التزامات أخرى هي أساساً اجلهاد
عند شـرط عـدم الـسرقة        : وال تسرقن 

وجدنا هند تتدخل لتسأل عن احلكـم إن هـي          
 القليـل   - الـشحيح  –اقتطعت من مال زوجها     

 كانت تفعل مـن قبـل،       لتسير أمور بيتها كما   
وهي تسأل ذلك وأبو سفيان حاضـر ، فهـي          
تريد أن تتعلم وتعلم نساء املـسلمني وتريـد أن          
تربأ لنفسها ولغريها مـن املـستمعات، فـذلك       
عهــد وعقــد وجيـب أن يكُـن علـى         
ـاده،          وعي تام وبينة بكل بنوده وشـروطه وأبع
ـاب يف           فخيانة العهد هنا خيانة لعهـد اهللا وعق

لذلك كانت النـساء قبـل أن       .ا واآلخرة   الدني

يبايعن يسألن عن القدر الذي يعتـربه الـشرع         
سرقة فإذا ما قبلن به بايعن وإال أحجمـن عـن           

  .املبايعة
هو من الشروط الـيت يـضمن        : وال تزنني 

ـا          ا سالمة وصحة اتمع املسلم، ويعـد الزن
من أكرب الفـواحش الـيت ميكـن أن تـصيب      

ح أمهية هـذا البنـد مـن        اتمع ودمه وتتض  
 التهاون فيه عنـدما طلبـت       ρرفض رسول اهللا    

قبيليت هذيل وثقيـف كـشرط للـدخول يف         
  .اإلسالم أال يلتزما حبرمة الزنا

يـأيت هـذا البنـد      :  وال تقتلن أوالدكن    
الرابع وقفاً لتلك العادة النكـراء الـيت كانـت          
متفشية بني عـرب اجلاهليـة خـشية الفقـر           

ـاك     واألوالد تشمل ال   ـاث إال أن هن ذكور واإلن
ـان            آيات قرآنية تـشري إىل أن قتـل األوالد ك
ـاوت          حمصورا يف اإلناث، وعلى الرغم مـن تف
ـادة الـوأد يف اجلاهليـة أو          األقوال يف شيوع ع
ـإن الثابـت أن            حصرها يف بعـض القبائـل ف
ـتمرت حـىت          العرب عرفوا هذه العادة وأا اس

  .ظهر اإلسالم فقضى عليها ائياً
ـاء يف     : بإتيان البهتان   ما يتعلق   وفي فقـد ج

معظم التفاسري وكتب الـسرية أن املقـصود أال         
ينسنب ألزواجهن غري أوالدهم وهو ما يـؤدي        
إىل اختالط األنساب وهو أمر عمـل اإلسـالم         
ـبعض           بكافة السبل على جتنـب وقوعـه ، وال
حتدث عن البهتان مبعـىن الغيبـة أو الكـذب،          

 والـذي   –مـه   والبعض يأخذ اللفظ على عمو    
 ويرى أنه يـشمل كـل إمث ترتكبـه          –أميل إليه 

ـا باأليـدي واألرجـل         . اجلوارح كما رمز هل
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ويدعم هذا أن هذه الـصيغة للبيعـة نفـسها           
ـنيب           ρاستخدمت يف بيعة العقبة الثانيـة بـني ال

  .ووفد اخلزرج من الرجال فقط
ــشترط  ـيهن ρمث ي ــصينه يف  أال علـ يع

قـد   وهو شرط يشمل الرجال أيـضا ف       معروف
وقيـل  . بايعوا على السمع والطاعة هللا ورسـوله      

ـيهن عـن             يف كتب الـسرية أن املقـصود
النياحة، وقيل أيـضا أن املقـصود أال حيـدثن          
ـاوالت          ـا مـن حم الرجال غري احملارم، وغريه
التخصيص هلذا املعروف، واألقـرب للـصواب       
أن يؤخذ املعىن على مشوله وإطالقـه فيـشمل         

ـال الكلـيب       وحتديـد  . ٢٠كل معروف كما ق
ـا        الطاعة هنا باملعروف   ـات فم  أرى أنه من اآلي

ـيس             ـا ل ـلم ليـأمر مب كان صلى اهللا عليه وس
معروفاً، ومع ذلك، وألن هـذه قاعـدة عامـة         
تأسيسية فهي توضح وتؤكد أن الطاعة تكـون        

ـاب اهللا       –يف املعروف فقط      والذي حيـدده كت
. وأنه ال توجـد طاعـة مطلقـة       -وسنة رسوله 
اطعة بأن قادرات علـى التمييـز       شهادة ق وهو أيضا   
 لذلك وجب عليهن الطاعـة   واملنكـر  بني املعروف 

ـا           يف املعروف واإلعراض عن املنكـر وهـو م
ـلى    مث   .الشهادة هلن بكامل األهلية   يعين   حيـدد ص

 اهللا عليه وسلم هذه الطاعة مرة أخـرى حبـدود         
ـتطعنت    " فيقـول    الطاقة واالستطاعة  ـا اس فيم

ـاً قـوهلن     "وأطقنت اهللا ورسـوله    "، فصدق حق
هكذا تكـون الطاعـة     ".  (أرحم بنا من أنفسنا   

ـتطاعة      وهـذا  ) حمددة باملعروف ، وبقدر االس
ـبقه وكـذلك           البند األخري للبيعة فيه مشول ملا س

     . مشول لكل أحكام اإلسالم

ـيغة الـشرط          ونالحظ أن النص يأخذ  ص
ـا تأخـذ           شأنه شأن العهود والعقود اليت عادة م

ذ صيغة النهي رمبا للداللـة      كما أخ .هذه الصيغة 
على أن األصل يف األمور اإلباحـة وأن هـذه          
ـام          النواهي تأيت كتخصيص أو استثناء علـى الع

، أو ألن األوامر تندرج ضـمناً مـع      )واهللا اعلم (
ال يعـصينك يف    "النواهي كما جاء يف تفـسري     

ألن النـهي دائـم     "، ويقول القرطيب    "معروف
ـان         التنبيـه  يف كل األزمان وكل األحـوال فك

  .٢١"على اشتراط الدائم أكثر توكيداً
ـامالت         الترتيب أشار للعقيـدة أوال مث للمع
ـتراط هللا عـز وجـل مث            ففي البداية كان االش

والنص مقـسم   . جاء االشتراط تمع املسلمني   
ملقاطع منتظمة رمبا لتقارا من حيـث األمهيـة         

 علـى   -والتدخل املـستمر هلنـد    ) واهللا اعلم (
ـابقاً وضعها الذي أ    يـشري ألمهيـة   -شرنا له س

  .وخطورة األمـر
ـاً يف الغايـة مـن وراء              وإذا ما حاولنا أن نفكر مع
ـنزل وحياً، وترد نـصاً يف القـرآن             بيعة النساء ، أن ت
الكرمي، وأن تثبت تطبيقاً يف الـسنة النبويـة الـشريفة           

ـاذا  ،  )ومها األصالن التأسيسيان للفكر اإلسـالمي     ( مل
ذا مل ينب عنـهن أزواجهـن أو        بيعة النساء ؟ ملا   

ـايع    ..آبائهن أو  ؟ ونذكر هنا أن هند ذهبـت لتب
ـا أومل          وهي خائفة متنكرة ختشى علـى حيا
ـا           يكن هلا أن ترسل من ينوب عنـها؟ وزوجه

 يف ذلك الوقت أومل يكـن       ρمالزم رسول اهللا    
يا رسـول اهللا    : من املمكن أن يقول أبو سفيان       

  امة هنا ؟فلماذا مل تكن القو. هند تبايعك
  : ما مغزى ذلك 
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ـان،           ـيظ، إمي ـاق غل هل ألا التـزام، ميث
استــسالم هللا، واجبــات وحقــوق، ثــواب 

العهـد  –وعقاب، لذلك كله لـزم أن يعطيـه         
 من سيتحمل عبئـه وتبعتـه، مـن         –وااللتزام    

فقـد ذهـنب ليعـرفن      . سيعاقب إذا خالفـه   
التزامان ، ليسألن ويستفسرن عنها بدقة فهـن        

ـا        مدركات لقيم  ة عهد يسلم فيه بالـسيادة العلي
  .يف اتمع هللا وحده 

هل ألنه عهد بينهن وبـني اهللا وال ينبغـي          
وجود وسيط بني اإلنسان وربـه مـن زوج أو          

  أب أو أي قيم؟ 
هل يريد اهللا عز وجل أن خيربنا أن النـساء           

مستقلة هلا رأي مستقل، وعهـد مـستقل        " فئة"
رجـل ،   ومسؤولية مستقلة وذمة مستقلة عـن ال      

أو يقول لنا انه ال قوامة يف الرأي وال يف العهـد            
وهو ما يدعمه ما ضرب يف القرآن مـن أمثلـة    (

  ).المرأة لوط وامرأة فرعون
ـا        ρوإذا كان رسـول اهللا        قـد مسـح هل

مبداخلته عدة مرات يف احلـديث وباالستفـسار        
والتعليق على كل بند مـن بنـود البيعـة ، وإذا      

 إذا أُخـذ بعمـوم     –كان نقص العقل والدين 
 مل حيل دون اعتبار املـرأة مـسؤولة         –احلديث  

ـا ،           مسئولية كاملـة عـن عهـدها والتزاما
واستمر عليها واجب املبايعة مثلها مثل الرجـل        

  . ، فهل خيربنا ذلك شيئاً ما ؟
ال تعـصينين يف    "وإذا كان نص البيعة قال      -

ـلى اهللا عليـه         " معروف وذلك رسـول اهللا ص
 ذلك كامـل األهليـة والقـدرة        وسلم أال يعين  

على التمييز بني املعـروف واملنكـر ووجـوب         

ـارا مـستقال واإلعـراض         اختيار املعروف اختي
عن املنكر أيضا إعراضاً مـستقالً ؟ أومل يكـن          

 ملن يقولون أن نقـص العقـل والـدين          –أوىل  
ـائز        جيعل حق االختيار والترشيح للمرأة غـري ج

 املطلقـة إذا     أن يطلب منها الطاعـة والتبعيـة       –
فما مغـزى ذلـك     *كان الوضع كما يقولون ؟      
ـا   .؟ هل حيمل لنا معىن م

  : الدالالت السياسية لبيعة النساء 
ـان           حتمل بيعة النـساء العديـد مـن املع
والدالالت اليت تتعلق بالواقع احلضاري للمـرأة       

  : من أمهها 
تـستلزم البيعـة    : املساواة بني الرجل واملرأة   

املبايع ، وقد غدت املرأة مـن       صفة التكليف يف    
خالل البيعة معنية شرعاً بكل أمر وي يأيت بـه          

هـي إذن إقـرار شـرعي       ..القرآن الكـرمي    
.. بوجوب تقيد املرأة جبميع األحكام الـشرعية      

ـايع عليـه            نالحظ أيضا أن نص البيعة ذاتـه ب
ـاركت يف          الرجال يف العقبة الثانية، وأن املرأة ش

ـ     يت مشلـت احلـرب أو      بيعة العقبة الكربى وال
ـا         . اجلهاد وأن اجلهاد مل يفرض على املـرأة كم

يتضح من ذلـك أن التكليـف       . ثبت يف السنة  
ـاد            مساو بني الرجل واملـرأة  وزاد عليـه اجله
للرجل يعدله للمرأة احلـج أو حـسن تبعلـها          
ـاالختالف          زوجها ورعاية البيـت يف غيابـه ف
اختالف أدوار لكن القيمـة اإلنـسانية وقيمـة         

وهذه املـساواة مثبتـة     . متساويان) ثوابه(عمل  ال
  .بعد ذلك يف مواضع عدة من القرآن والسنة

االعتراف بإنسانية املرأة وكامـل أهليتـها       
لإلميان، لألخالق الفاضلة، للمواثيـق، التمييـز بـني         (
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خترب البيعة أن للمـرأة كامـل       : )املعروف واملنكر 
 األهلية يف التمييز بـني املعـروف واملنكـر ويف         
ـا وحتمـل املـسؤولية           إعطاء العهود وااللتزام
كاملة عن اختياراا وأفعاهلا؛ وهي يف ذلـك ال         
ـا أوضـحنا         ختضع لسلطة أي شخص آخر كم

كـذلك  ".وال يعصينك يف معـروف    "يف شرح   
أهليتها للتحرر الفكري والسمو العقلـي الـذي        
يتحقق لإلنسان بالتوحيد، وهذا يف حـد ذاتـه         

 املرأة  تلـك اإلنـسانية       اعتراف صريح بإنسانية  
اليت كانت إىل عهد ليس ببعيـد حمـط شـك           
وإنكار عند أكثـر األمـم القدميـة والـسابقة          

ـاألخالق       . لإلسالم ـام ب وأهليتها لاللتـزام الت
ـات          ـا اإلسـالم، بكلم الفاضلة اليت يدعو إليه
أخرى أن ترتفع إىل مستوى املنـهج األخالقـي        

  .الذي شرعه اهللا عز وجل
يف نـص املبايعـة     : لعلماحلث على طلب ا   

ـاهللا           ـان ب حث على طلب العلم حيث أن اإلمي
.. ال يكون إال عن علم به وبـصفاته وكمالـه         

ـا أمـر          والدعوة إىل االستقامة واالمتثال لكل م
ـتم إال إذا أقبـل            اهللا به واجتناب ما ى عنه ال ت
املبايع على قراءة القرآن والتفقه بعلـوم الـدين،         

ية واالجتماعيـة   وما دامت الـشئون الـسياس     
ـية واألخالقيـة       ومجيـع  ..واالقتصادية واملعاش

شئون احلياة من موضـوعات القـرآن الكـرمي         
وأهدافه الرئيسة فإن الرجل واملرأة على الـسواء        
مدعوان إىل حتصيل العلـم الـديين والـدنيوي         
وطلب احلكمة وممارسة التفكر والتعقـل الـذي     

ـا  تدعو إليه أكثر آيات القرآن الكرمي، مـن ه         ن
فإن بيعة النساء يف أحد أوجهها دعـوة صـرحية          

ـا إنـسان           ـا أ إىل إلزامية التعليم للمرأة، فطامل
ـا         مكلف ومسؤول كان عليها أن تتعلم كـل م
ميكنها من القيام ذه املـسؤولية علـى الوجـه          

ـنيب        .األكمل  حبثّـه   ρوقد أكد على ذلـك ال
 ρاملسلمني على حتـصيل العلـم وختصيـصه         

ـبوع يتحـدث فيـه       جملس للنساء يف     كل أس
إليهن ويـستمع إىل شـكواهن ويـرد علـى          

ـان           قـد   ρأسئلتهن ليفقههن يف الـدين ، وك
خصص هلن باباً يف مـسجده باملدينـة ال زال          

  . يعرف حىت اليوم بباب النساء
ختربنا البيعـة أيـضا أن للمـرأة أن تـشارك يف            
ـتركت            ـا اش تولية غريها أي منـصب سياسـي كم

ليلة العقبـة وكـذلك يـوم بيعـة     ρ يف بيعة الرسول 
) متثـل (وأن للمـرأة أن تنـوب عـن         .النساء يف مكة  

ـال                                                                                                                                                  قطاع من اتمع ضمن جملس مشترك مـن الرج
والنساء كما فعلت الصحابيتان نـسيبة بنـت كعـب          
ـاء يف بيعة العقبة الكربى ، فالوفد املبايع ليلتها كان           وأمس

  ٢٢.وفدا ممثالً تمع املدينة
تعد البيعة أبرز جوانـب العمـل الـسياسي       
الذي متارسه األمة إذ هي اليت تـضفي الـشرعية    

ـاس اتمـع       على نظام احلكـم،     وهـي أس
السياسي اإلسالمي وأداة إعالنه التزامه باملنـهج       

البيعة مبثابـة فاحتـة املـشاركة         لذا فإن  ٢٣والشريعة
  .السياسية للمرأة والقانون الذي أقر هذه املشاركة

الدور السياسي للمرأة املسلمة بعد :  ثالثاً
  البيعة 

أثر البيعة يف السرية السياسية للمرأة وجتلي (
  ) األثر يف سري املسلماتذلك

ـانون الـذي         كانت البيعة مبثابة الفاحتة والق
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. شرع للدور الـسياسي للمـرأة يف اإلسـالم        
وحناول فيما يلي أن نوضح كيـف أن الـشكل          
الرمسي للدور السياسي للمرأة الـذي تأسـس        
ـات يف الواقـع        يف البيعة كميثاق وجد لـه جتلي
الفعلي، وذلك من خـالل البحـث يف سـري          

ساء املسلمات املبايعات بعـد البيعـة وتتبـع         الن
. أدوارهن يف العهد النبـوي وعهـد الراشـدين     

وقد وجدنا  أن من أهم األدوار الـسياسية الـيت     
  : لعبتها املرأة يف تلك الفترة

  : )املرأة كفاعل(اإلجارة 
ـارة مـن           متتعت املرأة املـسلمة حبـق إج

وروي . يستجري ا ولو كان من أعـداء الـدين       
 أي جتـري    ٢٤"إن املرأة لتأخذ للقـوم     "ρنيبعن ال 

املؤمنـون يـد    "ρعلى املسلمني ، وحديثه أيضاً      
ـاهم         ومـن  .." على من سواهم جيري عليهم أدن

األمثلة الشاهدة على ممارسة ذلك احلـق مـن         
  :قبل املسلمات 

وكانت قد  : أم هانئ بنت أيب طالب      .١
ـا  :  يوم فتح مكة وقالت له     ρجاءت للنيب    ي
 أجرت رجلني من أمحائي من      رسول اهللا إين  

بين خمزوم مها احلارث بن هشام وزهري بن أيب         
 وقد دخل على    - وكانا من املشركني   -أمية

ـاب يف          أخي علي وأراد قتلهما فأقفلـت الب
قد أجرنا من أجرت  "ρ، فقال هلا النيب "وجهه

يا أم هانئ، وأمنا من أمنت، فـال يقتلـهما          
  ٢٥".علي
ــول اهللا    .٢ ــت رس ــب بن  : ρزين
انت زينب متزوجة من ابن خالتـها أيب        وك

العاص بن الربيع وفرق بينهما اإلسـالم، إذ        

أسلمت وهاجرت وظل هو علـى كفـره،       
ويف رحلة لقريش إىل الشام أسر املـسلمون        
ـتجار         ـال، واس أبا العاص وعدداً من الرج
أبو العاص بزينب فوعدته خـريا وانتظـرت        

 الفجـر باملـسلمني     ρحىت صلى رسول اهللا   
ـادت        مث وقف  ت على باا يف املـسجد ون

ـاص       "بأعلى صوا    ـا الع إين قد أجرت أب
ـاس     " ρفقال رسول اهللا  " بن الربيع  ـا الن أيه

ـال  :قالوا  " هل مسعتم ما مسعت    فـو  "نعم ق
ـا           الذي نفسي بيده ما علمـت بـشيء مم

املؤمنـون يـد    . كان حىت مسعت ما مسعتم    
ـاهم وقـد          على من سواهم جيري عليهم أدن

 فـدخل   ρ مث انـصرف   "أجرنا من أجارت  
أي بنية أكرمي مثـواه     " على ابنته وقال هلا     

ورد " وال خيلصن لك فإنك ال حتلّـني لـه        
عليه ماله، فعاد الرجل إىل قـريش ورد إىل         

ـال           ـا  "كل ذي مال ماله فلما انتـهى ق ي
ـال          معشر قريش هل بقي ألحدكم عـين م
ـا خـرياً           مل يأخذه؟ قالوا ال فجزاك اهللا عن

ـاً   فقد وجدناك وفياً ك    ـال   " رمي : عندئـذ ق
فأنا أشهد أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا           "

ـنعين أن أدخـل يف           رسول اهللا، واهللا ما م
ـا         اإلسالم عنده إال ختوف أن تظنـوا أين إمن

ـاد إىل    " …أردت أن آكل أمـوالكم     مث ع
  ٢٦.املدينة
أم حكــيم بنــت احلــارث بــن   .٣
ـتح مكـة،       : هشام أسلمت وبايعت يف ف

عكرمـة بـن أيب     وقد استأمنت عام الفتح     
ـان رسـول اهللا    ) زوجها(جهل  قـد   ρوك
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ذكر امسه بني من أمر بقتلهم ولـو وجـدوا          
 ρحتت أستار الكعبة، فأمنـه رسـول اهللا         

  ٢٧.لتأمني أم حكيم له
ـيس األنـصارية       .٤  : سلمى بنت ق

ـنيب إىل املدينـة،          من املبايعات عند قدوم ال
، )احلديبيـة (كما بايعت بيعـة الرضـوان       

قريظة يهـودي هـو     أجارت يف غزوة بين     
ـان قـد           رفاعة بن مسـوأل القرظـي وك

بعد أن حكم على رجال بـين       (استجار ا   
ـنيب  ) قريظة أن يقتلوا مجيعاً    ـا  ρفوهبه ال .  هل
  ٢٨.وأسلم الرجل بعد ذلك

وقد جند هذه األمثلة مشاة لتلـك الـسابق         
ـارة املـرأة يف            ذكرها عند حـديثنا عـن إج

ـ           ـا  فالفع ل اجلاهلية، وهذا صحيح إىل حـد م
نفسه واحد، وقد أقره اإلسـالم وأبقـى عليـه          
ـائدا يف            ـان س كما أقر من اخللق احلميد ما ك
ـا           ـثري كم ـاف إليـه الك اجلاهلية ولكنه أض

ـاً   . سنوضح الحق
ـار     :٢٩)املرأة كفاعل (الشورى    من أهم آث

كميثاق رمسي أعلن املواطنـة الكاملـة       -البيعة  
ـا         -للمرأة    على الدور السياسي للمرأة هـو م
ـنع القـرار          يتعل ق بتقنني مشاركة املـرأة يف ص

ـا الرجـل،          السياسي يف اتمع مـساواة بأخيه
وتأكد ذلك أكثر برتول آيات الـشورى  الـيت          
ـاالً          ـا رج جاءت عامة تشمل املـسلمني مجيع

وثبـت يف املمارسـة باستـشارة        ... *ونساء
 للنساء يف أخطـر القـرارات الـسياسية         ρالنيب

ـ         ن الـسرية   وهو ما يظهر يف عدة مواقـف م
ـا روي عنـه    : النبوية منها على سبيل املثال      ρم

ـتكى إىل أم املـؤمنني أم            يوم احلديبية أنـه اش
سلمة رضي اهللا عنها ما لقي من املؤمنني ذلـك          
اليوم ورفضهم التحلل من اإلحـرام والرجـوع        
ـارت عليـه          دون دخول مكة، وكان فيما أش
به من احللق والنحر عالج وتـدارك للموقـف         

املسلمون فحلقوا وحنـروا  وانتـهى       حيث تبعه   
 يقول هلا رضي اهللا عنـها       ρاألمر مما جعل النيب     

ـا اهللا بـك            : " حبذا أنت يا أم سلمة لقـد جن
  .٣٠"املسلمني اليوم من عذاب أليم

 أيضا أنه كان إذا عـرض       ρكما روي عنه    
ـاً            ـان يقـف منادي ـاس فك له أمرا استشار الن

ـاس  " أشريوا علي أيها الناس   "  يـشمل   ولفظ الن
الرجال والنساء على السواء بال خـالف بـني         

وورد يف صحيح مـسلم عـن أم        . ٣١أهل العلم 
ـادي         املؤمنني أم سلمة أا مسعت رسـول اهللا ين

فأسرعت تلـيب وقالـت     " أيها الناس "ذات مرة   
ـا  : "و قالت اجلارية  " استأخري عين "للجارية   إمن

فـردت رضـي    " دعا الرجال ومل يدعو النساء    
  ٣٢". إين من الناس: "ئلة اهللا عنها قا

ـبحت املـسلمة متـضمنة يف         وهكذا أص
ـاس (الشورى قانونا باعتبارها مـن       ومـن  ) الن

ـبح          األمة وأن هلا كامل حقوق املواطنـة، وأص
هلا حق أن تقدم رأيها بـصورة مباشـرة غـري           
معتمدة على ذويها، ومل تعد استـشارا جمـرد         
أمر تفضلي اختياري من قبل الرجال بأن يـشري         

رجل زوجته أو األب على ابنته أو ما إىل غـري           ال
  .ذلك كما كان احلال قبل البيعة

ـنع القـرار           وكما كان للمـرأة دور يف ص
ـا يف       ) الشورى( املعارضـة  كذلك كان هلا دوره
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 و ظهـر ذلـك بوضـوح يف عهـد           السياسية
الراشدين وليس أدل على ذلـك مـن احلادثـة          

ـ          ع الشهرية لعمر أمري املؤمنني رضي اهللا عنـه م
ـا مقالتـه            ـال فيه امرأة من عامة الناس واليت ق

، كـذلك  "أصابت امرأة وأخطأ عمـر  "الشهرية  
برز دور النساء يف املعارضة يف العهـود التاليـة          
لعهد عمر وذلك توافقاً مع األجـواء الـسياسية         
العامة يف ذلك الوقت، فعرفنا من الـصحابيات         

  .من أيدن علي ومن أيدن معاوية
كانـت النـساء    :  ٣٣ )اعلاملرأة كف (جلهاد  ا

ـيش   ρخيرجن يف الغزوات مع النيب     يـسقني اجل
ـاري عـن       ٣٤ويداوين اجلرحى   فقد روى البخ
ـا نغـزو مـع      :  قالت ٣٥الربيع بنت املعوز   كن

 فنسقي القوم وخنـدم ونـرد اجلرحـى         ρالنيب
وروى مسلم عـن أم عطيـة   " والقتلى إىل املدينة 

ـنيب     :" قالت ٣٦األنصارية ـبع   ρغزوت مع ال  س
ـام        غزوات أ  خلفهم يف رجاهلم فأضع هلـم الطع

ـان  " وأداوي اجلرحى وأخـدم املرضـى      وك
 قد خصص للنساء الاليت كـن يـصحنب         ρالنيب

اجليش أماكن آمنـة يف املـدن احلـصينة ويف          
املعسكرات لتمريض اجلرحـى والعنايـة ـم        
ـال رفيـدة           ومن النساء الشهريات يف هـذا ا

 خيمـة يـوم     ρ اليت خصص هلا النيب    ٣٧األسلمية
وأميـة بنـت    . اخلندق لكي ينقل إليها اجلرحى    

، وغريهـن   ٣٨قيس بن أيب الـصلت الغفاريـة        
ومل يقف دور النساء يف اجلهاد عنـد        . كثريات

هذا احلد بل اشتركن يف القتال عندما اقتـضت         
ــة يف  ــك وضــربن أروع األمثل ــة ذل املعرك
ـبيل اهللا، مـن       الشجاعة والتضحية بالنفس يف س

ـارة  (عـب   هذه األمثلة نسيبة بنت ك     -) أم عم
ـا يف غـزوة      -املبايعة ليلة العقبة الكربى     وموقفه

ـاة          أحد عند انكشاف املسلمني بعد ختلـي الرم
، حينـها   ρعن مواقعهم خالفاً ألمر رسول اهللا       

 إال  ρفر املسلمون ومل يثبت حول رسـول اهللا         
نفر قليل كانت منهم نسيبة رضـي اهللا عنـها          

ـ        ت اليت انتصبت سيفها ومحلت قوسـها وذهب
 حىت كانـت لـه كالـدرع        ρتدفع عن النيب    

ـا     ρالواقية يف ذلك اليوم مما جعلـه          يقـول فيه
ـارة        " ـا أم عم ـال  " ومن يطيق ما تطيقني ي وق

ـا          "أيضا   ـا أراه ـاالً إال وأن ما التفتت مييناً ومش
ـاد      . ٣٩"تقاتل دوين  وتابعت نسيبة طريـق اجله

فشاركت يف غزوة بين قريظة، وبايعـت بيعـة         
 إىل خيرب، وبعـد     ρ النيب الرضوان وخرجت مع  

 ظلت على عهـدها، فـشاركت يف        ρوفاة النيب 
معركة اليمامة وحاربـت مـسيلمة الكـذاب        
وأبلت أحسن ما يكون البالء وقطعـت يـدها         
يف املعركة فسبقتها إىل اجلنة،  هذه هي نـسيبة           
ـايع ليلـة العقبـة            اليت كانت يف وفد يثرب املب
ـا الـسياسي          الكربى، وهذا مشهد مـن دوره

 وأقل ما خيرب به هذا أا  رضـي           .٤٠ البيعة بعد
اهللا عنها قد وفت بعهـدها وبيعتـها، ومنـهن          

املبايعة ليلـة   (٤١أيضا أمساء بنت عمرو بن عدي       
ـنيب     ) العقبة مع نسيبة    إىل  ρفقد خرجت مـع ال

احلديبية وبايعت بيعة الرضوان، وخرجت معـه       
ـان معـه     (إىل خيرب    )   عـشرون امـرأة    ρوك
ـاء     . ها من غنائم  ρوأعطاها   وغري نـسيبة وأمس

كثريات ممن بايعن وجاهدن مـع رسـول اهللا         
  .٤٢وبعد وفاته يف سبيل اهللا 
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 ونذكر من ااهدات أيـضا هنـد بنـت         
عتبة لنرصد التغيري الذي حدث يف دورها بعـد         
اإلسالم والبيعة، كانت مشاركة هند مع نـساء        
ـارة           من املسلمني يف الغزوات عـن طريـق إث

د علـى البـذل وعـدم    اهلمم وحتفيـز اجلنـو    
االستسالم أو التراجـع فنجـدها يف معركـة         
الريموك تنشد نفس النشيد الذي أنـشدته يـوم         
أحد وهـي تقـود جمموعـة مـن النـساء           

ـارق منـشي علـى        : "املهاجرات حنن بنات ط
ـات      ولكنا  " النمارق ـتالف يف الكلم  جند بعض االخ

مبا يتفـق واإلسـالم، وجنـدها حـني رأت          
إىل أيـن   "زمني تـصيح    الفرسان يتراجعون منه  

تنهزمون؟ وإىل أين تفـرون؟ مـن اهللا وجنتـه          
ـا       !"وهو مطلع عليكم؟   ، وجندها حني تـرى أب

سفيان زوجها متراجعاً تثـور فتـضرب وجـه         
ـا       : "حصانه بعمودها وتقول     ـا أب إىل أيـن ي

صخر ؟ ارجع إىل القتال، ابذل مهجتك حـىت         
متحص ما سلف من حتريضك علـى رسـول         

 أبو سفيان فيستدير مـستأنفاً      ويسمعها! " ρاهللا  
القتال وكذلك من كان تراجع مـن املـسلمني         

وهكذا توضح تلك الكلمات الفـرق بـني        . ٤٣
ـا يف   ) قبل البيعـة  (موقف هند يف أحد      وموقفه

ـا يف األخـرية مل      )  بعد البيعة   (الريموك   فثور
ـا           تكن لثأر أو د تبتغيه لنفسها أو لزوجها وإمن

ـاداة      كانت هللا ونصرة دينه وا     ـتكفري عـن مع ل
ـان      .  سنوات عديدة    ρالنيب   ـإن ك وهكـذا ف

ـبري يف الـواقعتني        الفعل نفسه متشاا إىل حد ك
ـاً   .فإن اهلدف من وراءه اختلف اختالفاً بين

  

األمــة ملتزمــة إزاء النــساء بوصــفهن 
  :مواطنات 

استناداً إىل قاعدة األخوة يف الدين وتـرابط        
اء على مـسلم    املؤمنني ارتباط اجلسد فإن االعتد    

يعين استنفار املسلمني مجيعاً للـذود عنـه ورد         
عدوه ، ووفقاً لتمتع املـرأة بكامـل حقـوق          
املواطنة مساواة بأخيها الرجـل، فقـد متتعـت         
املرأة يف ظل النظام اإلسالمي اجلديد ذا احلـق         
من منظور األخوة يف الـدين واملواطنـة، مـن          
ـاع يف املدينـة إذ             ذلك ما حدث مع بـين قينق
تعرضت امرأة مسلمة للمهانة والتحـرش مـن        
قبل صائغ يهودي يف الـسوق فهـب أحـد          
ـاثف          املسلمني لنجدا فقتـل اليهـودي،  فتك
ـا ترتـب           عليه اليهود يف السوق فقتلوه وهو م
ـاع مث طـردهم          عليه حصار املسلمني لبنو قينق

ومثل ذلك أيضا احلادثـة الـشهرية       . من املدينة 
فــصرخت المــرأة مــسلمة أســرها الــروم 

وامعتصماه وبلغت صيحتها املعتـصم خليفـة       
املسلمني حينها فأرسل جيشاً غزا الـروم وفـك      

ـارق بـني الـدور يف         . أسرها ويتضح هنا الف
اإلســالم ونفــسه يف اجلاهليــة إذ أن معيــار 
التحرك هنا اإلسالم وليس العـصبية  فاملـسلمة         
اليت تستجري ال يشترط أن تكـون مـن قبيلـة           

ـا هـي    فالن أو يف محى وج   وار آل فـالن وإمن
من األمة لذا وجبت هلا النصرة وحق أن تقـوم          

   .حرب من أجلها
مـن األدوار اهلامـة     : *املرأة عاملة ومعلمة    

ـا           اليت مارستها املرأة املسلمة يف ظل البيعة دوره
فقـد  )  حتصيل العلم ونقله للغري   (كعاملة ومعلمة   
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ـتعلم          آتت السياسة النبوية الدافعة حنو العلـم وال
كما ذكرنا آنفاً حتت عنـوان احلـث علـى          (

مثارها بأن أقبلـت النـساء علـى        ) طلب العلم 
حتصيل العلم حىت وصل عـدد النـساء الـاليت      
أقبلن على تعلم القـراءة والكتابـة إىل نـصف          
ـبالذري يف       ـا روى ال ـا كم عدد الرجال تقريب

وقد اشتهرت النـساء يف العلـوم   " فتوح البلدان "
يف علوم القـرآن،    :  السواء الدينية والدنيوية على  

وروايــة احلــديث، ويف الفقــه، ويف الطــب 
والتمــريض؛ وكانــت مــن أول  العاملــات 
واملعلمات السيدة عائشة أم  املـؤمنني رضـي         

لـو مجـع   "اهللا عنها، اليت قال فيها اإلمام الزهري   
ـات املـؤمنني لكانـت          علم الناس كلهم وأمه

، وقال عنـها الفقيـه      ٤٤"عائشة أوسعهم علماً  
ما رأيت أحداً أعلـم بفقـه وال       " روة بن الزبري  ع

ـات    ٤٥"بطب وال بشعر من عائشة     ، ومن العامل
  : واملعلمات املسلمات نذكر على سبيل املثال

وهي ممـن   ٤٦:لشفاء بنت عبد اهللا العدوية    ا
عرف يف اجلاهلية بـسالمة العقـل والـرأي،         
وكانت من القليالت الـاليت عـرفن القـراءة         

،كما عرفـت بعـض     والكتابة من نساء قريش   
ـا مـن            ـا يتعلـق م أسرار الطب والرقية وم

أسلمت وكانـت مـن      معارف يف ذلك العصر   
ـنيب      ، وقـد   ρ املهاجرات األوائل وبايعـت ال

رخص هلا رسول اهللا يف الرقيـة مـن النملـة           
) مرض جلدي معـروف يف ذلـك الوقـت        (

ـا للنـساء بـل          فتابعت مهنتها وكانت تعلمه
ـنيب  ـا الـ ــصة ρوحثهـ ـا حلف  أم  أن تعلمهـ

ـنيب        ρاملؤمنني،كما كانت تروي احلديث عن ال

وعن عمر بن اخلطاب رضـي اهللا عنـه  وروى     
ـا وحفـصة أم املـؤمنني،          عنها ابنها وأحفاده
وروى هلا أبو داوود، واستمرت الـشفاء علـى         
نشاطها وفاعليتها يف عهد الراشدين وورد عـن        
ـا            ـا واله عمر أنه كان يقدمها يف الـرأي ورمب

  .٤٧وقشيئاً من أمر الس
مل تكتـف   : الربيع بنت معوذ األنـصارية    

ـاد  الـذي           الربيع بدورها البارز يف ميدان اجله
سبق أن ذكرناه، فكانت إىل جانب شـجاعتها        

ـارك مـع رسـول اهللا           ρوحسن بالئها يف املع
حمدثة عاملة فقيهة ومؤرخـة؛ فقـد روت عـن          

 حــديثاً، وروى هلــا البخــاري ٢١ ρالــنيب 
ـان الـصحاب      ـابعني   ومسلم وغريهم، وك ة والت

يأتوا ليأخذوا عنها احلديث ومنـهم عبـد اهللا         
ـاس وكانـت أحـد            بن عمر وعبد اهللا بن عب
املراجع اهلامة لألحـداث اإلسـالمية يف فجـر         
ـام الـيت           ـا يف بعـض األحك اإلسالم ومرجع

  . ٤٨.ρحفظتها عن النيب
ـتهرت  : ٤٩أمساء بنت يزيد األنـصارية     اش

ـ       ساء  بالفصاحة واألدب وعرفت بأا رسول الن
ـا خطيبـة النـساء ،    ٥٠إىل النيب    وكان يقال هل

وهي أيضا فقيهة عاملة وحمدثة جليلة روت عـن         
 حـديثا ، وروى عنـها النـسائي         ٨١ ρالنيب  

  .    وداود والترمذي وابن ماجه وغريهم
مــن املــسلمات  :أم مبــشر األنــصارية

واملبايعات األوائل باملدينـة، وهـي صـحابية        
ـتهرت بعل       ـا،   جليلة  وحمدثـة اش ـا وفقهه مه

كانت تكثر من زيارة البيـت النبـوي لتتلقـى          
ـنيب عـشرة          احلديث الشريف، وروت عـن ال
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ـابعني وأخـرج       ،  أحاديث وروى عنها كبار الت
  ٥١. هلا مسلم  يف صحيحه والنسائي يف سننه

ومنهن أيضاً رفيدة األسلمية، ونسيبة بنـت       
غريهـن  ، و وأميـة بنـت أيب الـصلت      ،  كعب

ن وكانت البيعة فاحتـة للعلـم       كثريات ممن أسلمن وبايع   
ـاء           والعلم فاحتة للعمل وللمسامهة الفعالة يف تـشييد وبن

   .اتمع واألمة واحلضارة اإلسالمية
يعـد  : األمر باملعروف والنهي عن املنكـر     

وظيفة سياسية أساسية يف اتمـع اإلسـالمي        
وذلك باعتبار أن الدولة دف إلقامـة الـدين         

ـاءت مؤسـسة     وحراسة الدنيا به، ومن ه     نا ج
احلسبة يف احلضارة اإلسالمية، ومتارس النـساء       
هذا الدور وفقاً ملا أقرته البيعة من أهليـة املـرأة           
املساوية ألهلية الرجـل، ومـسؤليتها الكاملـة        
واملستقلة وقدرا على التمييـز بـني املعـروف       
ـا أكدتـه اآليـة الكرميـة              واملنكر ، وهـو م

"  عونَ واملؤمنات بنمؤم ـأْمرونَ      اـل عـضٍ ياُء بليأَو مهض
منكَر    معروف وينهونَ عن اـل ، )٧١التوبـة،  ("باـل

ومن أمثلة املبايعات الاليت قمـن ـذا الـدور          
الشفاء بنت عبد اهللا العدوية؛ إذ يـروي عنـها          
ـا يقـصدون           ابن سعد يف طبقاته أا رأت فتيان

ـا هـذا؟    : يف املشي ويتكلمون رويداً فقالت     م
كان واهللا عمر إذا تكلـم      : فقالت. نساك: الواق

أمسع وإذا مشي أسرع وإذا ضرب أوجـع هـو          
  ٥٢.واهللا الناسك حقا

  
  
  
  

تأمالت يف طبيعـة التحـول يف الـدور         
  :السياسي للمرأة يف صدر اإلسالم

التعمــيم علــى نــساء املــسلمني، الــشرعية ( 
  )والتقنني، ما وراء الفعل

 عـدم وجـود     رمبا يبدو لنا للوهلـة األوىل     
ـتها املـرأة          اختالف كبري بني األدوار اليت مارس
ـتها يف اإلسـالم           يف اجلاهلية وتلك الـيت مارس

ـارة، التحـريض        ( خاصة بالنـسبة ألدوار اإلج
ـا، تقـدمي الـرأي          على احلروب واملشاركة فيه

، لكن فروقا جوهرية كانـت قائمـة        )واملشورة
ـات          بني احلالني تكمـن يف الـدوافع واملرجعي

ـا        واتساع ـائمني عليه  مدى تلك احلقوق والق
  .  ومدى شـرعيتها

عمومية مفهـوم املواطنـة الكاملـة       : أوالً
  للمـرأة  

ـيم          بالنسبة للقائمني علـى الفعـل، مت تعم
احلــق أو الــدور ليــشمل كــل املــسلمني 
واملسلمات دون تفرقة بـني عامـة وصـفوة،         

املـسلمون يـد     " ρوهو ما يبدو جلياً يف قوله       
  .."جيري عليهم أدناهم..على من سواهم 

وكانت حقـوق املواطنـة قاصـرة علـى         
األشراف والشريفات فقط يف اجلاهليـة، فلـو        
ـاس           كانت سبيعة بنت عبد مشس من عامـة الن
ومل تكن عمة سيد كنانـة مـن جهـة وزوج           
ـتطاعت أن جتـري           سيد قيس من أخرى ملا اس
ـا بـل             أحدا من بين قومها أو من قـوم زوجه

ـا نفـسه،      رمبا كانت أعجز من أ     ن جتري زوجه
ولو كانت عادة اإلجارة مألوفـة بـني عامـة          
النساء الستطاعت والدة الشاب الـذي أسـر        
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مروان القرظ أن جتـريه بـدالً مـن أن تلجـأ            
ويلجأ إىل من بيدهم أمر اإلغاثـة مـن عليـة           /

ـيم استـشارة املـرأة         . القوم كذلك  رأينا تعم
ـا          ومشوهلا لنساء املسلمني كجزء من األمـة كم

إن اتساع دائرة القائمني علـى      . حنا سابقاً أوض
الفعل تعين قيام املرأة  بدور الفاعل الـسياسي ،          
ـافة إىل         كذلك بدور احملرك للفعل السياسي إض
حفظ حقوقها ومحايتها باعتبارها مـواطن مـن        

  .األمـة
االعتراف الرمسي بالـدور الـسياسي      : ثانيا
  للمرأة

قنن اإلسـالم الـدور الـسياسي للمـرأة         
ـاً        وأ ضفى عليه صبغة الشرعية فأضـحى قانون

عاماً ثابتاً بنص واضح ال يخـرق وال ينتـهك          
ومل يكـن   ). األمـة (خيضع له كل املـسلمني      

ـثال مل           ـارة  م األمر كذلك يف اجلاهليـة فاإلج
ـان          تكن مقبولة من اجلميع يف زمن وقوعها وك

  .العرب يعريون قيس الحتمائهم  خبباء سبيعة
مـت وقننـت    كذلك الشورى، فقـد عم    

وأضحت حقاً لكل املسلمات؛ فلم يعد األمـر        
ـا          تفضالً بأن تقوم املرأة باإلشارة علـى زوجه
كما حدث مع زوجة أوس بن حارثـة ولكـن          
ـا بكامـل األهليـة           املسلمة بعد االعتـراف هل
ـا          ـاً هل وبكامل املواطنة أضحت الـشورى حق

  .وواجبا عليها يف  الوقت ذاته
وىل لتحـرر   لقد كانت  البيعـة  اخلطـوة األ        

املرأة من كافة القيـود، وذلـك ضـمن حتريـر      
اإلسالم  للجنس البـشري كلـه بالتـسليم هللا          
ـالوالء األول          وحده دون شـريك، والتعهـد ب
والطاعة له عز وجل ، فبذلك حتققـت احلريـة          

ـات ، ومـن كـل              من كل ما سواه مـن خملوق
) التقاليـد (سلطة أخرى،  مبا فيها سلطة اتمـع         

ـانون        . على املـرأة     ـا كانـت البيعـة الق كم
والتشريع الصادر بإقرار املواطنة الكاملة للمـرأة        
املسلمة بشكل عام، ودورها الـسياسي املـساو        

  .لدور الرجـل 
كانت البيعة يف حياة نـسيبة فاحتـة لـدور          
فعال وسرية مشرقة يف صدر اإلسـالم، وأثـرت         
يف حيــاة هنــد ودورهــا فتمتعــت حبقوقهــا 

 ولكنـها وجهـت يف      واستمرت على فاعليتـها   
بعـد أن طهـر     ) واهللا خـري وأبقـى    (سبيل اهللا   

اإلسالم قلبها من احلقد والغـل وحـسر عـن          
عقلها حجاب اجلهل، وكانت نقطة انطـالق يف        
حياة أمساء، وأم مبشر، والربيـع بنـت معـوذ،          

ـاً      مـن جهـة    . والشفاء، وغريهن ممن ذكرنا آنف
ـال          التمتع باحلقوق، ومن جهة ممارسـة دور فع

ـاك مـن       يف  اتمع سياسياً وعلمياً واجتماعياً وهن
ـايعن         األمثلة غري ذلك الكثري ملبايعات أسلمن وب

ـان هلـن دور          ρالنيب  ووفّني بالعهد والبيعـة وك
بارز يف بناء وضة اتمـع املـسلم يف صـدر           

 .اإلسـالم
                                                           

  :اهلوامش 
ـاذا نقـول           *   رمبا ثار يف ذهن القارئ تـساؤل هـو مل

وجـود أدوار قويـة لنـساء         رغم" اإلسالم"وال نقول   " البيعة"
ـانون      . يعةمسلمات قبل الب   واإلجابة أن البيعـة هـي مبثابـة الق

والتشريع الصادر بإقرار املواطنة الكاملة للمرأة  املسلمة بـشكل           
ـبق البيعـة أدواراً هامـة              ـان س عام ودورها السياسي، وإن ك

ـا نقـول      ) السيدة خدجية مثالً  (للنساء يف الدعوة       فإن البيعة كم
ـاً   كانت مبثابة صدور القانون الذي جعـل للمـسلمات          مجيع

  .أو واجب/هذا الدور كحق و
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ـاهرة   (املرأة العربية يف جاهليتها وإسالمها     عبد اهللا عفيفي،     ١ : الق

 .٣٠- ٢٩، ص ١ج) ١٩٣٢مطبعة املعارف، 
 .٣٠  املصدر السابق، ص٢
آمنة فتنت  :   ، وانظر أيضاً   ١٩-١٨  املصدر السابق، ص ص       ٣

الـشركة  : لبنان (واقع املرأة احلضاري يف ظل اإلسالم مسيكة بر،   
 .٣٧٣ص ) ١٩٩٦العاملية للكتاب، 

 .٢٦-٢٥  عبد اهللا عفيفي، مصدر سابق، ص ص ٤
  .٢٧- ٢٦  املصدر السابق، ص ص ٥
 .٣٣-٣٢  املصدر السابق،ص ص ٦
، ٨م ) ت.دار الصادر، ب: بريوت (الطبقات الكربى ابن سعد، ٧

 نساء من عصر النبوة   ، و أمحد خليل مجعة،      ٢٣٧-٢٣٥ص ص   
 .٣٥٠-٣٣٨،ص ص ٢ج) ١٩٩٢دار  ابن كثري، : بريوت(
مكتبة النهضة املـصرية،    : القاهرة ( اإلسالم واملرأة   أمحد شليب،  ٨

 .١٠٤– ١٠٢، و مسيكة، مصدر سابق، ص ص٦ص ) ١٩٨٨
ميكن االستدالل على املكانة العامة للمرأة يف اجلاهليـة مـن            ٩

حلسم اخلالف بني عدد مـن املـصادر اعتـرب          (مصادر ثابتة   
ـا بعـضها             بعضه ا اجلاهلية عصر ذهيب حلرية املـرأة ، واعتربه

، املصادر الثابتة هذه هـي القـرآن     ) اآلخر عهد ظالم بالنسبة هلا    
يا أيها الذين أمنـوا ال حيـل لكـم أن           : "والسنة ؛ انظر اآليات   

ـاألنثى      "،  )١٩(النساء  .."ترثوا النساء كرها   وإذا بشر أحـدهم ب
ــل .."  ــضلوهن  "..، )٥٨(النح ــال تع ـنكحن ف أن يـ

ـاتكم علـى       "،  )٢٣٢(البقـرة .."أزواجهن وال تكرهـوا فتي
ـعية أيـضا مـن رد        )٣٣(النور.." البغاء ، ونستشف تلك الوض

صحابة النيب يف حديثه الشهري مع أمساء بنت يزيـد األنـصارية            
ـتم مقالـة      : حني سأهلم ) وسيلي ذكر نصه الحقًا   ( هـل مسع

ـا رسـول    : امرأة أحسن سؤاالً عن دينها من هذه؟ وقـوهلم           ي
، ويف األثـر قـول      " اهللا ما ظننا أن امرأة تدي إىل مثل هـذا         

ـاء                ـأناً حـىت ج عمر بن اخلطاب كنا ال نعـد للنـساء ش
ـعها قبـل            …القرآن  كل ذلك يعكس صـورة املـرأة ووض

  ).اإلسـالم
 . انظر املعجم الوجيز، الوسيط مادة بيع١٠

                                                                  
ار د: بـريوت (جامع البيان عن تأويل القـرآن        انظر الطربي،    ١١

 ،زبدة التفاسري، وتفسري اجلاللـني    : وأيضاً). هـ١٤٠٥الفكر،  
CD    جت  : القاهرة(الكتاب احلديث خليفة : جمموعة شركات

  ).ت.للهندسة والكومبيوتر، د
ص ص  ) مكتبة القرآن : القاهرة (بيعة النساء حممد علي قطب،    ١٢
٣٦-١٥. 

من استخالص هذا املعىن بوضوح من تتبع أحاديث البيعة          ميكن  ∗
بيعة النساء، بيعة الصغري    : ،كتاب األحكام، أبواب  صحيح البخاري 

: عن عبادة بن أىب الصامت قال: ومنها ...كيف يبايع اإلمام الناس   
بايعنا رسول اهللا على السمع والطاعة يف املنشط واملكره وأال ننازع        
األمر أهله وأن نقوم أو نقول باحلق حيثما كنا ال خناف يف اهللا لومة         

ـا    : وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال        . مالئ كنا إذا بايعن
  . على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتρرسول اهللا 

وروي أنه ملا بايع الناس عبد امللك بن مروان كتب إليه عبد اهللا بن              
أين أقر بالسمع والطاعة لعبد اهللا عبد امللك أمري املؤمنني على           "عمر  

 ..".فيما استطعتسنة اهللا ورسوله 
ـالة   رؤية إسالمية : املرأة والعمل السياسي     هبة رؤوف،      ١٣ ، رس

،  حممد علي قطب  و . ٨١، ص ١٩٩٥ماجيستري، جامعة القاهرة،    
 .١٤-١٣سابق،ص ص مصدر

 .، كتاب األحكام، باب بيعة الصغريصحيح البخاري:  انظر١٤
ابـن  / ، كتاب األحكام، باب بيعة النساء       صحيح البخاري   ١٥

: بريوت (تاريخ األمم وامللوك  الطربي،  / ٨ مصدر سابق، م   سعد،
 .١٦١، ص٢ج)  هـ١٤٠٧دار الكتب العلمية، 

 اإلسالم على نفر مـن      ρ عرض الرسول  ألوىلاالعقبة  يف بيعة    ١٦
اخلزرج قدموا ملكة يف موسم احلج فقبلوه وأثر القرآن يف قلـوم            

ـالة  متنعون ظهري حىت أبلغ : "فقال هلم صلى اهللا عليه وسلم         رس
فردوا بأن  قومهم متفرقون وبينهم من العداوة والشر ما بينهم           " ريب

وأشاروا عليه صلى اهللا عليه وسلم أن ينتظرهم حىت يرجعـوا إىل            
عشائرهم فيدعوم إىل األمر لعل اهللا يصلح بينهم وجيمع مشلـهم          

ويف العام التايل كانت بيعة     . باإلسالم وواعدوه موسم احلج التايل    
عشرة من اخلزرج واثنان    ( حيث جاء اثنا عشر رجالً       الثانيةالعقبة  

ـلم علـى أال           ) من األوس  فبايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
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ـأتون             يشركوا باهللا وال يسرقوا وال يزنوا وال يقتلوا أوالدهم وال ي

 يف معـروف،    ρببهتان يفترونه بني أيديهم وأرجلهم وال يعصوه        
وأرسل . لطاعة يف العسر واليسر      العهد على  السمع وا     ρفأعطوه  

وتعرف . (معهم رسول اهللا مصعب بن عمري يعلمهم أمور دينهم          
  )هذه ببيعة النساء ألا جاءت على منطها

ويف العام التايل كانت جهود مصعب يف املدينة قد أمثرت مثرا وفريا            
تركتها وليس فيها : فقال" كيف تركت املدينة ؟: "حىت انه قد سئل

انظر عبد امللك بن هشام بن أيوب . ρ وفيه ذكر اسم حممدبيت إال
طه عبد الرؤوف سعد    : ، حتقيق السرية النبوية البن هشام   احلمريي،  

ـ  ١،١٤١١دار اجليـل، ط   : بريوت( -٢٨٧،ص ص ٢ج) هـ
٢٧٩. 

 يذكر منهن على سبيل املثال أم سلمة اليت خرجت من مكة ١٧
من خلق اهللا وليس معها أحد )  كم٥٠٠رحلة تبلغ (تريد املدينة 

: فشيعها حىت املدينة، انظر ) مكان(ولقيها أحد الصحابة بالتنعيم 
مكتبة : القاهرة(الرحيق املختوم صفي الرمحن املباركفوري، 

 .١٤٠ص ) ت.الدعوة، د
 ١٦١، ص   ٢، مصدر سابق، ج   تاريخ األمم وامللوك    الطربي،    ١٨

ص ، ٢٨، مصدر سابق، ججامع البيان عن تأويل القرآنوالطربي، 
٧٩-٧٠. 
 نقالً عن أبو حامد الغزايل،      ١٢٠ مسيكة ، مصدر سابق ص       ١٩

دار : بـريوت  (مكاشفة القلوب تقرب إىل حضرة عالم الغيوب      
 .١٢٧ص ) ت.إحياء العلوم، د

اجلامع  نقالً عن القرطيب،     ١٣٤ مسيكة ، مصدر سابق، ص         ٢٠
 .٧٢، ص ١٨، ج ألحكام القرآن

اجلامع ألحكام  رطيب،   نقالً عن الق   ١٣٧  املصدر السابق، ص      ٢١
 .٧٣ ص ١٨، ج ،القرآن

 .   أهلية املرأة مساوية للرجل عند مجهور العلماء*
طه جابر العلواين   . د:   حممد علي قطب، مصدر سابق، وأيضا       ٢٢
رئيس الس الفقهي ألمريكا الشمالية ورئيس جامعـة العلـوم          (

رأة ، ورقة غري منشورة حبمعية دراسات امل      )اإلسالمية واالجتماعية 
 .واحلضارة

 .٨١ هبة رؤوف، مصدر سابق، ص ٢٣

                                                                  
مسيكة،  مصدر .  حديث حسن رواه  الترمذي عن أيب هريرة   ٢٤

 .١٠٠سابق، ص 
 .٧٣-٧٢،ص٥ ابن هشام، مصدر سابق، ج٢٥
 .١٠١ مسيكة، مصدر سابق، ص٢٦
 و أمحد خليل مجعة،     ٨٢، ص   ٥ ابن هشام، مصدر سابق، ج     ٢٧

 .٣٦٠، ص ٢مصدر سابق، ج 
 . ٨٢-٨١مجعة، مصدر سابق،ص ص   أمحد خليل ٢٨
طه حابر العلـواين،    .  و د  ٤٠٦  مسيكة، مصدر سابق، ص       ٢٩

 .مصدر سابق
ـتجابوا   " فرضت الشورى على املسلمني برتول اآلية        * والذين اس

ـاهم             ـا رزقن لرم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينـهم ومم
، وإضافة ملا يف اآلية من داللة علـى         ٣٨سورة الشورى   "ينفقون
ـأمور ال خـالف يف         (ب الشورى   وجو حيث وردت مقترنة ب

وجوا شرعاً، كما يعضد ذلك ورودها بصيغة األمر يف اآليـة           
إضافة إىل ذلك   ") وشاورهم يف األمر  " من سورة آل عمران      ١٥٩

فإن لفظ الذين يعم الرجال والنساء إذا ورد جمرداً مـن القـرائن             
بل على العكس   املخصصة، وواضح يف اآلية أنه مل يرد ما خيصصه          

ورد ما يدعم تعميمه حيث حتدثت اآلية عن االستجابة هللا وإقامة           
الصالة واإلنفاق وهي واجبات شرعية تشمل الرجال والنساء سواء 

 . بسواء
ـاد        صحيح البخاري  ٣٠ ، كتاب الشروط، باب الشروط يف اجله

واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط، ومـسيكة، مـصدر     
 . طه جابر العلواين، مصدر سابق.، و د٤٠٦سابق، ص 

 .طه جابر العلواين، مصدر سابق.  د٣١
 .٤٢٤٧ ، كتاب الفضائل، احلديث صحيح مسلم ٣٢
 .٣٦٩ – ٣٦٠ مسيكة، مصدر سابق،ص ص ٣٣
، كتاب اجلهاد، باب غزو النساء، باب مداواة   صحيح البخاري  ٣٤

النساء اجلرحى، باب الدعاء باجلهاد والشهادة للرجال والنـساء،         
 .ب رد النساء اجلرحى والقتلى إىل املدينةبا

 .٢٣٠-٢٢١، ص ص ١ أمحد خليل مجعة، مصدر سابق، ج٣٥
 .١٦٩، ص ١ املصدر السابق،ج٣٦
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 هي أشهر طبيبة يف زماا، كانت جماهدة وممرضة وتنذر نفسها           ٣٧

ـا كحالـة،            خلدمة كل صاحب ضيقة من املسلمني، عمر رض
ـالة،   : بـريوت  (أعـالم النساء  ، ١، ج )١٩٩١مؤسـسة الرس

 .٤٥١ص
 طبيبة وجماهدة، مارست الطب منذ كانت يف السابعة عشر من          ٣٨

ـا اهللا         ρعمرها، وخرجت مع الرسول    ـا فتحه  إىل خيـرب فلم
ـام         ρللمسلمني منحها     قالدة علقها يف عنقها فكانت مبثابة وس

 و ابن سعد،    ٩١، ص ١كحالة،  مصدر سابق، ج    . استحقاق هلا 
 .٢٩٣، ص ٨مصدر سابق، م

 أن زوج نسيبة وولدها من القليل الذين ثبتوا حـول             ويذكر  ٣٩
، ص  ٨ابن سعد، مصدر سابق، م      :  يف أُحد،  انظر    ρرسول اهللا     

٤١٦ -٤١٣. 
 مل تقتصر فاعلية نسيبة يف اتمع على دورها يف ميدان اجلهاد،            ٤٠

فقد أبدعت يف حتصيل العلم وفهم آليات القرآن الكـرمي وروت           
عنها التابعني وروى هلا الترمذي      وروى   ρاحلديث عن رسول اهللا   

 ρوالنسائي وابن ماجه ، ويف بعض الروايات هي اليت أتت الرسول          
ما أرى كل شيء إال للرجال وما أرى النساء يـذكرن           : فقالت

ـانتني     " بشيء فرتلت اآلية الكرمية      إن املسلمني واملسلمات والق
، ص  ٥كحالة، مـصدرسابق، ج   ). ٣٥(األحزاب.." والقانتات
 .١٣، ص٢محد خليل مجعة، مصدر سابق ج وأ١٧٥

 و أمحد خليل مجعـة،      ٤٠٨، ص ٨ ابن سعد مصدر سابق،م    ٤١
 .١٥٩، ١مصدر سابق، ج 

 على سبيل املثال صفية بنت عبد املطلب، أم سليم بنت ملحان            ٤٢
: وغريهـن،  جتـدهم يف     .. بن خالد، أمساء بنت يزيد األنصارية     

 . صادر سابقة، م١،٢، أمحد خليل مجعة ج٨كحالة ، ابن سعد م
   نقالً عن الواقـدي، ٣٧٣،٣٧٤ مسيكة، مصدر سابق، ص     ٤٣

 .١٢٩– ١٢٨ص/١، جفتوح الشام
 العلم وثيق الصلة بالسياسة وال ميكن الفصل بينهم بأي حال من            *

األحوال فالعلم عدو االستبداد األول كم يقول عبـد الـرمحن           
 .طبائع االستبداد: الكواكيب يف

مطبعة جلنة التأليف :القاهرة (السياسةعائشة و سعيد األفغاين، ٤٤
  .١٦ص) ١٩٥٧، ٢والترمجة والنشر، ط

                                                                  
 .١٤٧ مسيكة،  مصدر سابق، ص٤٥
   ρ أسلمت وكانت من املهاجرات األوائل وبايعت النيب٤٦

دخل علي رسول اهللا    : وأخرج أبو داوود يف سننه  عنها أا قالت        
 كما علمتيها   أال تعلمني هذه رقية النملة    " وأنا عند حفصة فقال يل      

  .٢٣٣، ص ١، انظر أمحد خليل مجعة، مصدر سابق، ج"الكتابة 
 .٣٠١-٣٠٠، ص ص ٢ كحالة ، مصدر سابق، ج ٤٧
 وبايعت بيعة الرضوان    ρ  أسلمت باملدينة قبل مقدم النيب وبايعته       ٤٨
، وأمحد خليـل    ٤٤٨-٤٤٧ابن سعد، مصدر سابق، ص ص       .

 .٢٣٠،ص ص ١مجعة، مصدر سابق، ج
 من نساء األنصار يف املدينة كما بايعـت بيعـة            أول من بايع   ٤٩

الرضوان، ويروى عنها أا قتلت وحدها تسعة من الروم  بعمـود   
، ١٢، ص ٨ابن سعد، مصدر سابق، م: انظر . خبائها يوم الريموك

 وأمحد خليل مجعة، مصدر سابق،      ٦٨-٦٦،ص ص ١كحالة، ج 
 .١١٣، ص ١ج
إين رسول مـن    : لت وذاك ملا روي عنها من أا أتت النيب فقا         ٥٠

ورائي مجاعة نساء املسلمني، كلهن يقلن بقويل، وعلى مثل رأيي؛          
-إن اله تعاىل بعثك إىل الرجال والنساء، فآمنا بك واتبعناك، وحنن          

 مقصورات خمدرات قواعد بيـوت، ومواضـع        -معشر النساء 
ـال فـضلوا           شهوات الرجال، وحامالت أوالدهـم، وإن الرج

اجلهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا هلم      باجلمعات وشهود اجلنائز و   
أمواهلم، وربينا أوالدهم، أفنشاركهم يف األجر يا رسول اهللا؟ فقال          

هل مسعتم مقالة امرأة أحسن سؤاالً عـن        :" ألصحابه ρرسول اهللا 
يا رسول اهللا ما ظننا أن امرأة تـدي إىل          : دينها من هذه؟ فقالوا     

انصريف يا أمساء واعلمي  ": إليها وقالρمثل هذا، فالتفت رسول اهللا
من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبـها           

، املصدر "ملرضاته واتباعها ملوافقته يعدل كل ما ذكرت من الرجال       
 .السابق

، ص  ٢ ، أمحد خليـل مجعـة، ج       ٤٥٨، ص ٨ ابن سعد م   ٥١
  . ٩٣-٨٩ص
ـاريخ   ،و الطربي، ٢٩٠، ص ٣  ابن سعد، مصدر سابق، م      ٥٢ ت

 .٥٧٢-٥٧١، ص ص ٢، مصدر سابق، جوامللوكاألمم 


