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  لُمع اإلشارات يف طبقات النساء الفقيهات
  وامشه رسالة لطيفة يف النساء املفتيات

  *زينب علي أبو د
املرأة الفقيهة يف قلب التفاعالت االجتماعيـة       

  :والسياسية 
    جاء اإلسالم ليشرع للحياة ومل يعهـد عنـه         
ـا             يوماً أنه قد أقام احلواجز بني ما هو ديـين وم

راين، ولذلك مل يكـن الفقـه       هو حيايت أو عم   
يف اتمعات اإلسالمية قدمياً وحـديثاً بعمليـة        
دينية حمضة معزولة، بل هو جزء ال يتجـزأ مـن     
ـا،         احلياة االجتماعية والـسياسية بكـل زمخه
ـاً يعمـل          ـيس عامل والفقيه صاحب املذهب ل
ـاء         داخل حدود مدرسته وسط تالمذته، بل ج

ـام اال       خنـراط يف   نفاذه ونفوذه بقدر اخنراطه مت
التفاعالت اليومية حلياة املسلمني، واألكثر مـن       
ذلك أنه قد يشكل حلقة الوصل بـني مجهـور          
الناس والسلطة السياسية عندما حيظـى مبكانـة        

  . ما عند كليهما
ـا             ميارس الفقيه من الوظائف اليت تقع مجيعه
ـاعي والـسياسي يف          يف قلب التفاعـل االجتم

ـاء    كثري من األحيان، قد جيلس ل      لقضاء أو اإلفت
ـتغاله بالتـدريس          ـافة الش أو يقوم بالوعظ إض
مؤدياً مهمة حفظ العلم ونقله لألجيال التاليـة،        
ـاالت ينخـرط يف بيئتـه            ويف مجيع هـذه احل
ـام           ـاً مت االجتماعية، وحيترز يف أن يكـون ملم
ـادام وحـوادثهم         ـاس وع اإلملام بأحوال الن

 حـىت . اخل..واألمراض االجتماعية املستـشرية   
ليتغري فقه اإلمام الواحد وفتاواه مع انتقالـه مـن          
بلد لبلد، فمذهب اإلمام الشافعي بعـد هجرتـه      

  ملصر مغاير يف الكثري من جزئياته ملذهبه يف

فالفقه يتمايز من زمن آلخر ومن منطقـة        . العراق
ـاس          ـادات الن جغرافية ألخرى متوائماً مـع ع

  . ١خلا..واملالبسات النفسية واالقتصادية والسياسية
ـتها لـسائر              إن اشتغال املرأة بالفقه وممارس
وظائف الفقيه، هو منوذج فريد حلركـة املـرأة         
وفعاليتها خبرته احلضارة اإلسالمية، ذلـك أنـه        
عكـــس اخنـــراط املـــرأة يف احليـــاة 

السياسية من موضـع مركـزي يف       /االجتماعية
ـاً أو هامـشياً      قلب اتمع وليس موضـعاً فوقي

ـادل       معزوالً، مبا   مسح هلن بالتفاعل اتمعي وتب
التأثري والتأثر بـشكل كامـل، وهـي مكانـة          
اكتسبنها باألساس مبا متيزن بـه مـن فـضل          

من هنا يأيت متيز سرية املرأة الفقيهـة عـن          . العلم
املتـصوفة أو احملدثـة أو      (سائر أمناط سري املرأة     

اخل، فالفقيهة هي املرأة العاملـة األكثـر        ..الشاعرة
 باتمع واملنفعلة به يف خمتلـف جماالتـه         التحاماً

  .والفاعلة املؤثرة فيه أيضاً
ـتخراج              تسعى هذه املقالة مـن خـالل اس
ـات مـن النـساء والـيت           سري وتراجم الفقيه
ـاريخ،        حفظتها كتب الطبقات والتـراجم والت
تسعى لدراسة املـرأة الفقيهـة داخـل بيئتـها          

ـا     ـا   االجتماعية والسياسية وتفاعالا فيه  وتأثره
وتأثريها  يف مساراا وحتوالا، وذلـك مـن         
خالل البحث يف عدة عناصر حياتية يف سـرية         
ـاء         املرأة الفقيهة،منها موضعها يف حمافـل العلم
ـا         من الرجال، والوظائف اليت تؤديها وتسمح هل
ـاق،   ــعة النطـ ــة واس ــب أدوار اجتماعي بلع
ـا مـن خـالل           ـية إم وممارستها ألدوار سياس

  . بواشنطن الدراسات العربية جبامعة جورجتاونتعد لدرجة املاجستري يف العلوم السياسية، مقيدة بربنامج ماجستري *
  .م٢٠٠١يونيه - هـ١٤٢٢، ربيع أول ٢مجعية دراسات املرأة واحلضارة، القاهرة، عدد©
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ري أو مــن خــالل اتــصاهلا التوجــه الفكــ
  . بالسالطني وامللوك وكبار رجال الدولة

ـات  / اخلريطة املكانية  قـراءة   -الزمانية للفقيه
  : موجزة يف املصادر

       ترسم هـذه الورقـة خريطـة مكانيـة         
وزمانية لتوزيع الفقيهات، وذلك مـن حيـث        
أماكن وجودهن يف احلواضـر اإلسـالمية ويف        

لفة، وهذه اخلريطـة تبـدأ      الفترات التارخيية املخت  
من القرن الثاين وحىت الثالث عـشر للـهجرة،         
أي منذ نشأة وتشكل املذاهب الفقهيـة الـسنية         

وقـد  . األربعة وحىت بدايـة الفتـرة احلديثـة       
ـات اخلريطـة          اعتمدت املقالة يف رسـم توزيع
ـات         املكانية والزمانية على سلسلة من سري فقيه

  علـى  ٥٩ فقيهـة، منـهن      ٦٥يبلغ عددهن   
ـيهن التحليـل          املذاهب السنية وهن اليت ركز عل

مت .  علــى املــذاهب الــشيعية٦باألســاس، و
ـاء املـذاهب          ـات فقه مجعهن من كتب طبق
ـادة املـذكورة يف          املختلفة، ونظراً لـضحالة امل
طبقات الفقهاء عن سيدات املـذاهب كانـت        
ـات     هناك احلاجة للجوء لكتب التـراجم والطبق

ـافة لكتـب     العامة للقرون اهلجرية امل    تتابعة، إض
  .تواريخ وخطط البلدان ومصادر أخرى

   وقد حرصت املقالة على حتري املصادر الـيت        
تغطي خمتلف األمصار اإلسـالمية، حيـث إن        
مؤلفي طبقات الفقهاء كانوا حيرصـون علـى        
الترمجة ألعـالم املـذهب يف كـل البلـدان          
ـات          ـان مؤلفـو كتـب الطبق املسلمة، وك

ون ترمجة كل من يقابلونـه      والتراجم العامة يدون  
ـيهم يف            أثناء ارحتاهلم لطلب العلم أو من يفـد إل
مراكزهم العلمية، وكـذلك حرصـت علـى        
تغطية الفترات التارخيية املتتابعـة عـرب قـرون         

ولـذلك مثلـت املـصادر      . التاريخ اإلسالمي 
قاعدة مالئمة لرسم خريطة زمانيـة ومكانيـة        

ـات   أقرب للمصداقية بناًء على ما توافر من        بيان
  .تارخيية فيما هو حمقق من تراث

ـاء،         ـات الفقه     فيما يتعلق بكتب تراجم طبق
ـاب          استند املسح لطبقات احلنابلـة علـى كت

البن أيب يعلي وذكـر     " طبقات الفقهاء احلنابلة  "
 سيدات من الفقهاء احلنابلة ويقـف عنـد         ٦به  

ـاب الـذيل علـى      "الطبقة الـسادسة، مث      كت
رجب زيـن الـدين أيب      البن  " طبقات احلنابلة 

الفرج عبد الرمحن شهاب الدين والـذي كتبـه         
يف القرن الثامن للهجرة، وذكـر بـه مخـس          

اجلوهر املنـضد   "و.  ترمجة ٦١١سيدات ضمن   
ليوسـف  " يف طبقات متأخري أصحاب أمحـد     

بن املربد املتويف يف القرن العاشر للهجرة، وهـو         
ذيل على الكتاب السابق البن رجـب، وذكـر         

  . ترمجة٢١١ ضمن به سيدتني
ـان          ـاء الـشافعية، فك     أما عن طبقات الفقه

ـات الـشافيعة   "على رأسها    للـسبكي،  " طبق
ـادي،  " طبقات الفقهاء الـشافعية   "وكتاب   للعب

ـاء أيـة            ومل يشتمل كالمها علـى ذكـر أمس
العقـد املـذهب يف     "سيدات فقيهات، وكتاب    

للتكـروري الـشافعي    " طبقات محلة املـذهب   
ـتمل علـى      املتويف يف القرن     التاسع للهجرة واش

 فقيهات ضمن ما يزيـد علـى ألفـني          ٤ذكر  
طبقات الفقهاء ويليـه    "ترمجة لفقهاء رجال،  و    
طبقــات "للمــصنف، و" طبقــات الــشافعية

لألسدي الدمشقي املتـويف يف     " الفقهاء الشافعية 
القرن التاسع، وأيـضاً مل يـشتمل  األخرييـن          

  .على أمساء فقيهات
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ـاب          أما عن طبقات احل    ـان كت نفيـة، فك
ـاء   " اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية    " أليب الوف

ـاب    ٧٧٥القرشي احلنفي املتويف       هــ، وكت
للـداري  " الطبقات السنية يف تراجم احلنفيـة      "

ـادي عـشر          الغزي احلنفي املتويف يف القرن احل
الفوائـد البهيـة يف تـراجم       "للهجرة، وكتاب   

ـ       " احلنفية ام أليب احلسنات اللكنـوي وألفـه ع
ومل يسفر املسح عن وجـود أيـة        . هـ١٢٩٣

  .سيدات يف هذه الكتب
ـالكي مت مـسح ثالثـة               وعن املذهب امل
ـات         كتب مل يشتمل أيها على ذكر نـساء فقيه

الديباج املـذهب يف معرفـة      "مالكيات، وهي   
ـالكي،     " أعيان علماء املذهب   البن فرحـون امل

ـان مـذهب         "و كتاب اليواقيت الثمينـة يف أعي
شـجرة النـور    "لظافر األزهري، و  " دينةعامل امل 

حملمود بن خملـوف،    " الذكية يف طبقات املالكية   
واألخري من الكتب املتأخرة حيث مت تأليفـه يف         

  .القرن الرابع عشر للهجرة
ـاب        ـات  "     وإضافة لذلك، مت مسح كت طبق

لطاش كـربى زادة ويـشتمل علـى        " الفقهاء
ـا   "فقهاء من املذاهب األربعة، و     ـات فقه ء طبق

للجعدي املتـويف يف القـرن الـسادس        " اليمن
ومل يسفر مسح كالمها عن التوصـل       . للهجرة

  .ألمساء فقيهات
    وفيما يتعلق بكتب الطبقات العامـة فهـي        

ـاب       ـاء والـرواة    "طبقاً لترتيبها الزمين كت العلم
لعبد اهللا بن حممد بن يوسـف       " للعلم باألندلس 

" صـفة الـصفوة   "، و )هـ٤٠٣ت(األدزدي  
اجلوزي واملؤلَـف يف القـرن الـسادس        البن  

الدرر الكامنة يف أعيان املائـة      "للهجرة، وكتاب   
ـاب    "البن حجـر العـسقالين    " الثامنة ، مث كت

ــرن التاســع" ــع ألهــل الق ــضوء الالم " ال
الكواكــب الــسائرة "للــسخاوي، وكتــاب 

ـنجم الـدين الغـزي،      " بأعيان املائة العاشرة   ل
 جلـالل الـدين الـسيوطي     " طبقات احلفاظ "و

النور الـسافر عـن     "املتويف يف القرن العاشر، و      
حملي الدين العيـدروس، مث     " أخبار القرن العاشر  

" شذرات الذهب يف أخبار من ذهـب      "كتاب  
ـادي          البن العماد احلنبلي واملؤلف يف القـرن احل

ـان القـرن       "عشر للهجرة، و   سلك الدرر يف أعي
البـدر  "أليب الفـضل املـرادي، و     " الثاين عشر 

" حاسن مـن بعـد القـرن الـسابع        الطالع مب 
للشوكاين املتـويف يف القـرن الثالـث عـشر          

حلية البشر يف تاريخ القـرن الثالـث     "للهجرة، و 
 ١٣علماء دمشق وأعياا يف القـرن       "، و "عشر
أعيان دمشق يف القـرن الثالـث عـشر         "،"هـ

حملمـد مجيـل    " ونصف القرن الرابـع عـشر     
ـاء يف     "ويقف كتاب   . الشطي الروضـة الفيح
لياسني بن احلطيـب العمـري      " يخ النساء توار

ـات املتـأخرة      ) هـ١٢٣٢ت( كأحـد املؤلف
  .املختصة بتاريخ النساء يف خمتلف العصور

ـاملة           مث كان اللجوء لثالثة مصادر حديثـة ش
الـدر املنثـور    "لكل العصور واألمصار، وهي     
ـات اخلـدور      لزينـب فـواز    " يف طبقات رب

ـا    " أعالم النساء "العاملية، و  كحالـة،  لعمر رض
  .للزركلي" األعالم"إىل جوار 

   وساندت هذه املصادر كتب خطط البلـدان       
ـباغ         وتواريخ األمصار، وذلك حىت ميكـن إس
احليــاة علــى شــخوص هــؤالء الــسيدات 
الفقيهات والكشف عـن موضـعهن داخـل        
بيئتهن العلمية واالجتماعية والـسياسية، ومنـها       

للخطيـب البغـدادي    " تاريخ بغـداد  "كتاب  
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ـاريخ      "، و )ـه٤٦٣ت( حسن احملاضـرة يف ت
للسيوطي، واخلطـط املقريزيـة     " مصر والقاهرة 

ـاريخ مدينـة    "هـ، و ٨٤٥للمقريزي املتويف    ت
القالئـد اجلوهريـة يف     "البن عساكر، و  " دمشق

حملمد بن طولـون الـصاحلي،      " تاريخ الصاحلية 
  .البن العدمي" بغية الطلب يف تاريخ حلب"و

ر عـن رسـم          وأسفر العمل يف هذه املصاد    
ـا وجـود الـسيدات        خريطة مكانية   يتركز فيه

الفقيهات يف حواضر إسالمية بعينها يف أغلـب        
األحيان، وهي العراق قبـل سـقوط اخلالفـة         
العباسية، مث الشام ومصر بعد سـقوطها، ذلـك         
ـيمن           ـا وال دون عدد قليل منهن يف مشال أفريقي

ــب طبقــات . واحلجــاز ــشف كت ومل تك
ـات     أصحاب املذهب املالكي عن    ـاء فقيه  أمس

يف األندلس واليت كان فقهاؤها علـى املـذهب         
املالكي، ورمبا يعود ذلك لبعد األنـدلس عـن         

يف حـني   . مؤلفي كتب الطبقات يف املـشرق     
ـاء بعـض        تضمن أعالم النـساء لكحالـة أمس
ـاج العمـل         ـا حيت الفقيهات األندلسيات، ورمب
على املغرب العـريب واألنـدلس مزيـداً مـن          

  .البحث
، جند أن هناك ثـالث      اخلريطة الزمانية عن      أما  

ـتغال املـرأة           ـا اش  مراحل تارخيية رئيسية مر
ـازاً       ـا جم بالفقه، ونطلق على كل مرحلة منها هن

ـات       الطبقة األوىل طبقة،    تـشمل جيـل الفقيه
ـاين وحـىت الـسابع           الرائدات من القـرن الث
اهلجري، أي منذ بدء تشكل املذاهب الفقهيـة         

ـية يف     وحىت سقوط حاضـرة اخل     الفـة العباس
 الطبقـة الثانيـة   وتـشمل   . هـ٦٥٦بغداد عام   

الفقيهات الوسيطات من القرن الـسابع وحـىت        
العاشر اهلجري، وتتزامن هذه الفترة مع صـعود        

جنم الدولتني األيوبيـة واململوكيـة يف الـشام         
ومصر وحـىت سـقوطهما يف يـد اخلالفـة          

مـن   وتشمل املتأخرات    الطبقة الثالثة مث  . العثمانية
القرن احلادي عشر حىت الثالث عشر اهلجـري        
وهي الفترة اليت هيمنت فيها اخلالفـة العثمانيـة         
على العامل اإلسالمي حىت القرن التاسـع عـشر         

ـيطة        . امليالدي ـات الطبقـة الوس ومتثـل فقيه
ـيدات         النسبة العظمى الغالبة، مث تأيت بعـدهن س
جيل الرائدات، ويف اية القائمـة يـأيت العـدد      

ولعل كون النسبة العظمـى     . يل للمتأخرات القل
ـات تقـع يف املرحلـة           الغالبة لتـراجم الفقيه
الوسيطة ليس دليالً قاطعاً علـى قلـة العـدد          
الفعلــي للفقيهــات يف الفتــرتني التــارخييتني 
األخرتني، ولكنه رمبا يعزى إىل غـزارة تـأليف         
كتب طبقات العلماء يف هذه الفترة، حيـث إن         

لييب يف القـرنني الـسادس      الغزو التتري والـص   
والسابع اهلجريني والتدمري والتخريـب الـذي       
ـان إيـذاناً ببـدء           حلق بالتراث العلمي آنذاك ك
ـاريخ والتـراجم بغـرض         عصر موسوعات الت
ـا            حفظ ما بقي من الثروة العلميـة الـيت دمره

ـاً مـن          ٢ختريب الديار  ، مما وفر لنا قـدراً طيب
ـات  تراجم وسري الفقيهات مل يتوفر مثلـه ل        فقيه

  .الطبقتني األوىل والثالثة
  

   العراق-جيل الرائدات: الطبقة األوىل
  هـ٧-٢ ق 

ــسيدات       تــصف الطبقــة األوىل مــن ال
الفقيهات بداية الصعود التدرجيي لتفقـه النـساء        
واخنراطهن يف جمتمعان كعاملات، وذلك مـن       
خالل اشتراكهن يف تأسيس املـذاهب، ومـن        

هن يف تفاعـل دائـم      خالل اشتغاهلن مبهن جتعل   
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ـاس          ـتغريات االجتماعيـة وأحـوال الن مع ال
ـات الطبقـة      . كالوعظ واإلفتاء  تركـزت فقيه

األوىل  باألســاس يف العــراق، الــيت كانــت 
ـاء حكـم الدولـة          حاضرة العامل اإلسالمي أثن
ـار      ـا كب  ا ازدهرت العلوم وعاشالعباسية، و

وتوزع جيل الرائدات علـى املـذاهب       . العلماء
 ١٤ على حنوٍ متقارب وبلـغ  عـددهن          األربعة

فقيهة من جمموع الفقيهات الاليت مت رصـدهن        
  . يف املســح

ـالس األئمـة            كان بينهن من حـضرن جم
ـامهن يف تدوينـها         املؤسسني للمـذاهب وس
ـات         وتشكيلها، وذلك من خالل نقـل الرواي

منهن ميمونة الفقيهة العابـدة     . عن هؤالء األئمة  
 يف تأسيس الفقـه احلنبلـي       الزاهدة اليت سامهت  

ـام أمحـد بـن حنبـل            عندما كتبت عن اإلم
، وكانت هذه السيدة تتكـسب      )هـ٢٤١ت(

قوا من الغزل، ولشدة ورعها كانـت تتـردد         
يف بيع الغزل الذي تصنعه وهي صائمة خـشية         

ومثلها زميلتـها حـسن     . ٣أن يكون فيه عيب   
ـام أمحـد مث أم ولـده،            اليت كانت جارية اإلم

 السيدة من فواضل عصرها حـىت       وكانت هذه 
ـاة             جعل منها ابن حنبل زوجـة لـه بعـد وف
زوجتني سابقتني عليها، وقد نقل تالمـذة ابـن         
ـاوى يف           حنبل عنها الكثري مما روت عنه من الفت

  .٤مسائل وقضايا خمتلفة
     وعلى جانب آخر، سامهت أخـت املـزين        
ـا           يف تأسيس املـذهب الـشافعي، حيـث إ

مام الـشافعي ونقلـت     كانت حتضر جملس اإل   
ومـن املعـروف أن     . عنها األجيال التالية فقهه   

ـاء املـذهب           ـار فقه اإلمام الرافعي أحـد كب
الشافعي كان قد نقل عن هذه الـسيدة الفقيهـة    

ويف واقـع األمـر، ورث      . ٥يف موضوع الزكاة  
ـ ٧-٦ق  (اإلمام الرافعي    نفـسه مذهبـه    ) هـ

الشافعي عن واحـدة مـن جيـل الرائـدات          
ـا بنـت         الشافعيات،  وهي جدته ألمـه زليخ

ـال         القاضي إمساعيل بن يوسف الـشافعي، وق
عنها حفيدها أا كانت تفيت للنساء يف األمـور         
ـيض والعـدة         . احلرجة اخلاصة ن، مثـل احل

ـا مثلـها    ) ابنتها(ويقول الرافعي أيضاً عن أمه       أ
ـتغلت بروايـة          كانت من أهل العلم، حيث اش

  . ٦احلديث
ـا ا     لـشافعية هـي الـسيدة          ومل تكن زليخ

ـاء يف جيلـها، بـل           الوحيدة اليت عملت باإلفت
سبقتها يف ذلك  أم عيسى بنت إبـراهيم بـن           

اليت كانـت تفـيت     ) هـ٣٢٨ت(اسحق احلريب 
ـا يف نفـس          ٧يف بغداد  ، مث زميلة الـسيدة زليخ

املذهب الفقيهة أمة الواحـد ابنـة القاضـي أيب          
ـاملي الـشافعية        ـ ٣٣٧ت(عبد اهللا احمل ، )هـ

واشتغلت باإلفتاء مع علـي     . مسها ستيتة وكان ا 
ـتغلت         بن أيب هريرة، وإضافة لعملها كمفتية اش
ـا          أيضاً كحاسبة مستندة يف ذلك علـى علمه
بالفقه، أي أا كانت تقوم حبـساب املواريـث         
ملن يطلب منها ذلك، إىل جوار اشتغاهلا بروايـة         
احلديث أيضاً، ودرست يف دارها للنساء وقـرأ        

ـا      عليها الكثريات  .  منهن العلم وصرن تالمذة هل
ـثرية          ـلة ك وكانت هذه السيدة تشتهر بأا فاض
ـار          ـاً ص الصدقة مسارعة يف اخلريات، أجنبت ابن

  .٨عندما كرب قاضياً وهو أبو احلسني احملاملي
ـات يف القـريوان             وبرزت أيضاً مـن املفتي
الفقيهة املفتية خدجية بنـت سـحنون مالكيـة         

هذه الفقيهـة   ، وكانت   )هـ٢٧٠ت(املذهب  
من ربات العقـل والـرأي والعلـم والفـضل          
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والدين والصالح، وكان أبوها القاضي والفقيـه       
حامل لواء املذهب املالكي يف املغـرب الـذي         
انتهت إليه رياسة العلـم يف املغـرب يف وقتـه           
يستشريها يف أموره اهلامة، حـىت أنـه عنـدما          
عرض عليه القضاء مل يقبله إال بعـد أن أخـذ           

 وكانت تفيت نساء عـصرها يف خمتلـف         .رأيها
ـاحلة يف           مسائل الدين، ومثلت هلـن قـدوة ص

  .٩معضالت األمور
     ويف مشال أفريقيا أيضاً وحتديـداً يف تـونس         
تربز أمساء بنت أسد بن الفرات كنموذج فريـد         
للفقيهة، فأمساء كانت ابنـة قاضـي القـريوان         

ـا          ـال أفريقي  ١٠وعامل من أعالم املالكيـة يف مش
ـتقاللية تامـة املـذهب         واخت ارت هـي وباس
ـالكي        . احلنفي ومن املعـروف أن املـذهب امل

ليس مبذهب رأي بـل هـو مـذهب أهـل           
احلديث، على العكس مـن املـذهب احلنفـي         
الذي هو مذهب أهل الـرأي والـذي مهـر          

، ١١أصــحابه يف آليــات االجتــهاد والقيــاس
وتظهر لنا سرية أمساء أن هذه الـسيدة كانـت          

ها العلمية وجتاهر فيها باملناقـشة      حتضر جمالس أبي  
، مما يعين أا كانـت حتـب        ١٢واملناظرة والرأي 

االجتهاد والرأي والتفكري العقلـي يف األمـور        
ـان مـن املنطقـي أن           دون التقليد، ولذلك ك
ختتار أمساء املـذهب احلنفـي منـصرفة عـن          

  . مذهب أبيها
     وبالعودة لبغداد، تربز يف القـرن الـسادس        

 النـساء شـهدة بنـت أمحـد         اهلجري فخر 
، أخـذت شـهدة     )هـ٥٧٤-٤٨٢(الدنيورية  

ـاء عـصرها، مث اجتهـت           العلم عن كبار علم
ـاب      للتدريس، فكانت جتلـس مـن وراء حج
ـثري مـن     وتقرئ الطالب، وتتلمذ عليها خلق ك

كبار العلماء، وقد التقى ا الفقيه احلنبلـي ابـن          
اجلوزي وأخذ عنها العلم وكذلك الفقيـه أبـو         

يل أمحد بن خلف، وروى عنـها تالمـذة         املعا
عرفـت  . آخرون على خمتلف املذاهب الفقهيـة     

ـتغلت          شهدة بأا ورعة عابـدة زاهـدة، واش
ـا الـوعظ          بالوعظ فكانت تعظ نـساء زما
ـاق          النفيس حىت اشتهر علمها وفـضلها يف اآلف

ومل تقتـصر   . وصارت مسعتها يف العراق بأكمله    
ـ        ضاً مـشاركة   معرفتها على علم الفقه، بل هلا أي

ـا ثقـة    . يف علم التفسري وعلم احلديث     تزوجه
ـال اخلليفـة       ـار رج الدولة األنباري أحـد كب

وإضافة لكـل هـذا عرفـت       . العباسي املقتفي 
ـتهرت بلقـب          شهدة جبودة خطها حـىت اش

  .    ١٣"الكاتبة"
    ويف أواخر هذه الطبقة، متثل فاطمـة بنـت         
ـات الـذي         سعد اخلري األنصاري جيل الفقيه

ـال       شهد   بدء ايار بغداد ورحيل جيلها واألجي
فهـذه الفقيهـة    . التالية للتركز يف الشام ومصر    

هــ، مث رحلـت     ٥٢٢ولدت بأصبهان عام    
مع أبيها إىل بغداد، وتركت بغداد إىل دمـشق،         
ـام يف مـصر حيـث سـكنت       واستقر ا املق
ـا، وتوفيـت           وتزوجت أحد رجال الـوعظ

  . ١٤هـ٦٠٠فيها عام 
  

  هـ١٠-٦الشام ومصر ق: الطبقة الثانية
     تصف هذه الطبقة مرحلة الصعود وبلـوغ       
ـات         القمة الشتغال املرأة بالفقه، وفاقـت فقيه
ـال          هذه الطبقة سابقان حيث اتسع للغايـة جم
ـاعي   ــي واالجتمـ ــل العلم ـتهن للفع ممارسـ

ـية      . والسياسي أيضاً  بعد ايار اخلالفـة العباس
ـ       ة علـى   يف العراق، واهلجمة الـصليبية والتتتري
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ـام الـدولتني األيوبيـة          العامل اإلسـالمي، وقي
واململوكية مبواجهتهما، صارت الـشام ومـصر       
. حاضريت العلم يتنقل العلماء فيما بـني مـدما        

ويتضح يف هذه الطبقة أن تركز عمـل النـساء          
ـاطق           بالفقه يف الشام ومصر كان يف بعـض املن
ـا     ـارزة دون غريهــ احلـــضرية البــ

ـاهرة /ابلسن/الصاحلية/حلب/دمشق( فلـم  ) الق
يرد إلينا ذكر سيدات اشتغلن بالفقـه يف مدينـة          
هامشية أو يف الريف، وهذا يرتبط بكون هـذه         
املدن كانت حواضر للعلم على وجـه العمـوم         

  . آنذاك وكان فيها كبار العلماء
ـتغال        ـا أن اش     إضافة للعنصر املكاين، يبدو لن
املــرأة بالفقــه يف هــذه احلواضــر وممارســة 

ـاء،  (ائف املختلفـة القائمـة عليـه        الوظ اإلفت
التدريس، الوعظ، مـشيخة مؤسـسة دينيـة        

كان مزدهراً للغايـة يف     ) اخل..كرباط أو خانقاه    
القرون من السادس وحىت العاشـر اهلجـري،        
ومها فتريت حكم الدولتني األيوبيـة واململوكيـة        
ـاع          ملصر والشام، مما قد يدفعنا للقول بأن أوض

رجة طيبة مـن الفاعليـة يف       النساء كانت على د   
  . ١٥عهد هاتني الدولتني

  :  املرأة الفقيهة وجمتمع العلماء-أوالً
ـامل         ـا كع    حىت متارس املرأة الفقيهة دوره
ـات اتمـع، البـد وأن          منخرط يف فاعلي
ـاً مـن           تكون يف املقام األول جـزءاً حقيقي
جمتمع علماء عصرها، ومل تكن متفقهـة مـن      

ـال    وراء حجاب بينها وبني      العلماء من الرج
ـا مـن          انفصال وانعزال لكوا امـرأة، مينعه
ممارسة أدوارها العلمية ومـن مث االجتماعيـة        

ـات      . والسياسية وتكشف لنا تـراجم الفقيه
من الطبقة الوسطى يف الشام ومصر بـشكل        

جلي أن كن جزءاً ال يتجـزأ مـن جمتمـع           
  .العلماء

ـات الطبقـة             يتضح بدءاً من سـري فقيه
ـات        األوىل  اليت قرأناها ووصوالً لـسري فقيه

ـات يف         هذه الطبقة االنتماء العـضوي للفقيه
جمتمع العلماء، ويدلنا على ذلك بـشكل أويل        

ـائفهن  و ألقان و ختصصان أما التخـصص،   . وظ
فمثلما اشتهر علماء اإلسالم بالتخـصص يف       
ـان           ـثالً ك أكثر من علم يف ذات الوقت، فم

 منها التفـسري    السيوطي متبحراً يف سبعة علوم    
واحلديث والفقه والنحـو، كـذلك كانـت        
الفقيهة الواحدة جتيد أكثر من علم، فتحكـي        
سريا عن تفقها على مذهب بعينه أو أكثـر         
من مذهب، يف ذات الوقت الـذي تـشتهر         
فيه بأا املسندة األوىل للحديث يف عـصرها        
بني رجاله ونسائه علـى الـسواء، وجتيـد         

. اخل..واخلــطاحلــساب واللغــة والنحــو 
فتخصصت الفقيهة يف خمتلف أفـرع العلـوم        
ـا مـن           إىل جوار الفقه على غـرار زمالئه

  .العلماء الرجال املوسوعيني يف هذا الزمن
    وعن ألقاب الفقيهات، حـصلت الفقيهـة       
على ألقاب ال ختتلف عن األلقاب اليت نـودي         

أو " الـشيخة   "اء العلماء  يف اإلسالم، مثـل        
ـيدتنا "أو  " ستنا العاملـة  "أو  " العاملة" علـى  " س

، "املـسندة "و" الواعظـة "غرار سيدنا العامل، أو     
ـامل          ـاس للع وهذه األلقاب إمنا تظهر تقدير الن

ـتغلت      . ورفعة مكانتـه   ـافة لـذلك، اش إض
ـا           ـتغل الفقيهات بنفس الوظائف الـيت اش
ـاء          الفقهاء من الرجال، مثـل الـوعظ واإلفت
ـاكم ومـشيخة مؤسـسة دينيـة          ونصح احل

  . إخل..كاألربطة واخلوانك وتأليف الكتب
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    ولكن يتجلى األمر بشكل أكثر وضـوحاً       
يف سري فقيهات هـذه الطبقـة علـى وجـه           
ــسيدات   ــد أن ال ــث جن ــصوص، حي اخل

  :املتفقهات قد
انتسنب لذات األسر العلمية الشهرية الـيت        -

  خرج منها العلماء من الرجال
حضرن جمالس العلم كتلميذات وعقـدن       -

  الس العلم كأستاذاتأيضاً جم
ارحتلن يف طلب العلم بني املـدن دون أن          -

  يعوق ذلك كون نساء
      عالقات القرابة يف خدمة السيدات الفقيهات

    انتشرت يف مصر والشام آنذاك أسر بعينـها        
تتوارث أجياهلا العلم، وكانـت نـساء هـذه         

ـا       ويـذكر  . األسر يتوارثنه مثلهن مثـل رجاهل
د من األسر العاملة ملـصر      مصطفى الشكعة العدي  

والشام يف القرن التاسـع اهلجـري املعاصـرة         
ـالعلم،        للسيوطي واليت اشتغلت أجياهلا لقرون ب
منها أسرة العسقالين  اليت كان منـها قاضـي          
ـاين           ـات الكن القضاة عـز الـدين أيب الربك
ـان         العسقالين املصري األصـل احلنبلـي وك
 أستاذاً للسيوطي، وهذا الرجل مسع مـن عـدد        
من املشايخ بينـهم العاملـة احلافظـة الـشهرية          
عائشة بنت عبد اهلادي، ومنـها أيـضاً ابـن          

الـدرر  "حجر العسقالين الذي أورد يف مؤلفـه        
تـراجم نـساء    " الكامنة يف أعيان املائة الثامنـة     

زمانه ومنهن من أخـذ العلـم علـى يـدهن           
ومنحنه اإلجازات، ويف دمشق كانـت أسـرة        

ـاء      الباعوين اليت كان منها    ـار العلم  القضاة وكب
واشتهرت منه الفقيهة املفتية املتـصوفة عائـشة        
ـا القاضـي الـشافعي          ـان أبوه الباعونية وك
ـاعوين الـذي تنقـل يف          الدمشقي يوسف الب

القضاء بني طرابلس ودمشق وحلـب، وأسـرة        
ـا           العراقي املصرية اليت اشتهر منـها عـرب أجياهل
ـات          مخسة علماء منهن ثالثة من النـساء الفقيه

-٧٩٢(احلافظات، وهـن احلافظـة زينـب        
ـيخة لـشيخ اإلسـالم       ) هـ٨٦٥ وكانت ش

حممد بن النجار الدمياطي، وثانيتـهن جويريـة        
واليت رمبا كانت توأم زينب وثالثتـهن احلافظـة         

ـ ٧٩٣ولـدت   (بركة املكناة بام أميـن       ) هـ
وروت احلديث الشريف ومسع منها عـدد مـن        

لـك  العلماء الكبار، وأسرة ابن أصلم وغـري ذ       
     .١٦من األسر اليت كانت النساء من أقطاا

    هذا يعين أن عالقات القرابة كانـت تعمـل         
ـات،         يف أغلب األحيان لصاحل النـساء املتفقه
فكانت تتيح هلن االخنراط الكامـل يف جمتمـع         
العلماء، وتتيح هلن الولوج ملواقع عمل ونـشاط        

ـاذج الطبقـة       . أصحاب الفقه  وقد عـربت من
يهات يف الشام ومصر عـن عـدم        الوسيطة للفق 

تدخل عالقات النسب والقرابـة ذات احملتـوى        
القبلي الذكوري يف غري صاحل موضـع املـرأة         
ـات          كفقيهة، بل على العكـس، لعبـت عالق

حـىت أنـه يف بعـض       . القرابة دوراً داعماً هلا   
األحيان مت كسر قاعـدة الوراثـة الذكوريـة         

ـامل ا        لعلـم  للنسب يف القبيلة العربية ليورث الع
ـاالت الـيت      البنته أو حفيدته األنثى،      وهي من احل

استطاعت فيها املـرأة مدعومـة مـن قبـل الـدين            
اإلسالمي كسر قواعد النـسب القبليـة الذكوريـة         
ـا الناجعـة         للمجتمع العريب، وكان العلم بالفقه هو أدا

  .لذلك
ــشهري  ــصوف ال      فاإلمــام الرفــاعي املت

ـان   ومؤسس الطريقة الرفاعية كانـت لـه        ابنت
يف حـني   . تفقهت كلتامها، ومها زينب وفاطمة    
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سلكت زينب بعد أن تفقهت طريـق والـدها         
ـالعراق،    ٦٣٠يف التصوف وتوفيـت      هــ ب

اجتهت فاطمة يف طريـق الفقـه وانتقلـت إىل          
ـا العلـم، وتوفيـت          الشام وأخذ عنها أوالده

  .  ١٧هـ٦٠٩هناك عام 
ـانئ مـرمي الـشافعية            وكذلك الفقيهة أم ه

هـ هـي حفيـدة     ٧٧٨ يف مصر عام     املولودة
ـان          القاضي فخر الدين حممد القايايت الـذي ك
جدها ألمها، وقد اعتىن هـذا اجلـد حبفيدتـه          
فأمسعها مبكة على كبار العلماء وأمسعها مبـصر،        
وأجنبت من األبناء أربعة كان كل منـهم علـى          
ـات           ـا م مذهب من املـذاهب األربعـة، ومل

ـان   زوجها ووالد أبنائها تزوجت من رجـل        ك
ـالكي،          ـا م على غري مذهبها حيث كان زوجه
ـايت         واستوىل هذا الرجل على تركة جـدها القاي

وقـد ذكـر    . وملا مات استردا مرة أخـرى     
ـثرية          السخاوي عن هذه السيدة أا كانـت ك
النحيب والبكاء عند ذكر اهللا ورسوله حمبـة يف         
احلديث وأهله مواظبة على الـصوم والتهجـد        

ما ماتت دفنت بتربة جـدها      متينة الديانة، وعند  
أي أن النسب الـذكوري انقطـع       . ١٨وأستاذها

هنا جليلني ولكن مل مينـع هـذا الرجـل مـن            
  .توريث حفيدته األنثى علمه

    وهناك أيضاً حفيدة املوفق بن قدامه عائـشة        
ـية الـصاحلية          بنت اد عيسى أم حممد املقدس

، وقد أخذت الفقـه عـن       )هـ٦٧٧-٦١١(
ر احلنابلـة، وتـويف عنـها       جدها وهو من أكاب   

ـا           جدها بدمشق وهي يف التاسـعة مـن عمره
ولكنها أصرت على االستمرار يف التفقـه علـى         
املذهب احلنبلي وعلى األخذ عـن غـريه مـن          
الشيوخ، وذلك برغم ما كانت تعانيه من ثقـل         

وتركت عائشة خمطوطـة بعنـوان      . ١٩يف مسعها 
عشرة أحاديث عـن عـشرة مـن املـشايخ          "

" ة بنت أبو اد عيسى بن قدامـة       أجازوا لعائش 
  .٢٠موجودة بدار الكتب الظاهرية بدمشق

   وكانت الفقيهة فاطمة بنت حممد بـن عبـد         
ـا ابـن           اهلادي املقدسية احلنبلية اليت قـرأ عليه
حجر العسقالين الكثري من الكتـب واألجـزاء        
هي ابنة حمتسب مدينـة الـصاحلية، وتوفيـت         

أمحـد  أما فاطمة بنت خليل بن      .  ٢١هـ٨٠٣
ـاهرة        ـاة يف الق ـ ٨٣٣ت(احلنبلية املتوف )  هـ

فكانت بنت أخي قاضي القضاة ناصـر الـدين         
ـا       .  ٢٢األلباين ـات م وتظهر سري بعض الفقيه

كانت تتلقاه املرأة طالبة العلم مـن دعـم مـن           
ـا          أقربائها من أي درجة من القرابة، فمثالً ختربن
سرية الفقيهة باي خاتون بنـت إبـراهيم بـن          

ـا قـد    ) هـ٩٤٢ت( الشافعية   أمحد احللبية  أ
ـات الكتـب مثـل          حفظت على يد عمها أمه

  وكـذلك    .٢٣إحياء علـوم الـدين للغـزايل      
حضرت الفقيهة عني الـشمس بنـت أمحـد         
األصفهاين جمالس جدها ألمها املطهر بن عبـد        

  . ٢٤الواحد وأخذت عنه وعن غريه العلم
ــدها     ــة يفق مل يكــن االنتمــاء األســري للفقيه

قــد تفــضل ،  اختيــار املــذهباســتقالليتها يف
ـادة         السيدات مذهباً خيتلف عن املذهب املتبع ع

ومـن  . يف أسرا أو من أخذت عنـه العلـم        
األمثلة على ذلك الفقيهة خدجية بنـت حممـد         
بن حسن البايب املعروف بابن البيلـوين، حيـث         
ـافعيني وفـضلت هـي          كان أبوها وإخوا ش

ـارت    . التفقه على املذهب احلنفـي     وقـد اخت
ـارة املـرأة           مذهب أيب حنيفة ألنه حيكـم بطه
. وعدم االنتقاض مبا يقع مـن مـس الـزوج         
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ـادة          ـا علـى العب واشتهرت هذه السيدة بإقباهل
ـا      ـ ٩٣٠والتالوة حىت وفا وأيـضاً  . ٢٥هـ
 دون مـذهب    -احلنفي-اختارت نفس املذهب  

ــزان  ــت قرمي ــة بن ــة فاطم زوجهــا الفقيه
ـ ٩٦٦ت( ـانقتني العادليـة    )هـ ـيخة اخل ، ش

جية معاً، واليت انتهت إليها رئاسة نـساء        والدجا
ـا      . زماا يف حلب   برغم أن فاطمة اعترفت بأ

ـا الـشافعي املـذهب          أخذت العلم عن زوجه
ـان نزيـل          الشيخ كمال الدين حممد والذي ك
ـارت          ـا اخت املدرسة الرواحية حبلـب، إال أ

وقـد متيـزت هـذه      . املذهب احلنفي لنفسها  
ـ      ا وتقـشفها   الفقيهة بفصاحة لـساا وتعففه

وكانـت  . ومالزمتها للصالة حىت يف املـرض     
مثل سالفتها شهدة الكاتبة، حيث متتعت خبـط        

  .٢٦جيد واشتغلت بنسخ الكثري من الكتب
ـات القرابـة مل         والبد وأن نـشري إىل أن        عالق

ـاريخ    تكن مطلقاً بالشفيع أو الوسيط ألي عامل        يف الت
. اإلسالمي ليحظى بثقـة وقبـول املـسلمني       

أفـراد  "ن مسألة القبول مـن طـرف        حيث إ 
أو مجهور املسلمني هو أمر مكتـسب ال        " األمة

يرثه العامل، مما يعين أن مبـدأ الكفايـة العلميـة           
ـار الرئيـسي يف          والرتاهة الفكرية كانـت املعي
ـاهري الـيت          جعل العامل مقبوالً وحيظى بثقة اجلم

ولـذلك مل تكـن     . ٢٧تؤيده وحتتفـي بآرائـه    
 املـرأة كفقيهـة علـى       عالقات القرابة لتفرض  

ـالعلم هـو احملـدد           ـاس، ف اتمع الديين والن
  . واملقياس األوحد لذلك

   ومثلما ورثت املرأة يف بعض األحيان التفقـه        
ـا أو جـدها،           عن أحد أقارا من الرجال كأبيه
ـا يكـسر           ورثته هي أيضاً ألبنائها من الذكور مم
متاماً سالسل األنساب الذكوريـة بـني األب        

ـا        وأبنائ ه من الذكور وانقطاعها بني األم وأبنائه
ـاث، حـىت ليعـرف           سواًء من الذكور أو اإلن
الفقيه بأمه اليت ورث عنـها مذهبـها، وذلـك          
ـا كيـف أن           ميتد من جيل الرائدات، حيث رأين
اإلمام الرافعي عرف بأنـه قـد ورث مذهبـه          
ـا           وعلمه عن جدتـه، ألمـه، الفقيهـة زليخ

ـ     . الشافعية ضاة مـرمي   فمثالً ورثت سـت الق
ابنـها حممـد بـن      ) هـ٧٥٨-٦٩١(احلنبلية  

ـان مذهبـها احلنبلـي،           عبد القادر بـن عثم
ـيم اجلوزيـة وتفقـه           وصحب هذا االبن ابن ق
عليه، واشتهر بكثرة ما فيه من الفـضائل، وقـد          
اشتغل هذا االبن مثل أمـه بروايـة احلـديث          

  . ٢٨واشتغل أيضاً باإلفتاء وانتفع به الناس
  أستاذة الفقيهة تلميذة و  

ـا             تتلمذت الفقيهات على كبار األئمة مثلم
فكانـت  . كان من كبار األئمة تالمـذة هلـن       

ـا         الفقيهة حتضر جمالس العلماء إىل جوار زمالئه
من الرجال، وحيضر جمالـسها تالمـذة مـن          
ـاً يف ذلـك،           الرجال، ومل يكن احلجاب عائق
فتشري بعض تراجم الفقيهات جللوسهن لـذلك       

ـبعض اآلخـر        من وراء حجاب    وال يـشري ال
يقول ابن اجلوزي احلنبلـي وهـو ابـن         . لذلك

وعاصـر  ) ٥٩٧ت(القرن السادس اهلجـري     
ـا يتعلـق حبـضور املـرأة         هؤالء السيدات فيم
ـالس العلـم أن املـرأة شـخص مكلـف       
كالرجل وجيب عليها طلب العلم، وإا ميكـن        
ـا أو أحـد             ـا أو أخيه أن تتلقى العلم على أبيه

ـياخ وذوي        حمارمها وإال   تعلمـت مـن األش
أي أن الشرط الوحيـد     . األسنان دون خلوة ا   

الذي وضعه هذا الفقيه املعاصر هلن هـو عـدم          
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ـالس           ـاب عـن جم اخللوة، ومل يـشترط حج
  .٢٩العلم

ـات يف التـدريس             عملت أغلـب الفقيه
ـار           وأخذ عنهن تالميذ صرن بعـد ذلـك كب
العلماء، فمثالً، كانت الفقيهة عـني الـشمس        

ـتاذة  ) هـ٦١٠ت(أمحد األصفهاين   بنت   أس
للحافظ بن عساكر، وخصت هـذا التلميـذ        

وكانـت  . ٣٠النابه بإجازة لريوي ويكتب عنها    
الفقيهة زينب بنت الكمال الـشيخة الـصاحلة        

ـ ٧٤٠ت( اخلرية احلنبلية  ـتاذة البـن    ) هـ أس
ووصل إلينا أن الطلبة قـد ازدمحـوا        . ٣١مجاعة

ـ ٦٨٨-٥٩٤(على زينب بنت مكـي       ) هـ
ـا،       يف عصره  ا ليأخذوا عنها العلم لشدة تفقهه

ـا الفقيهـة    . ٣٢وكانت وفاا يف دمـشق     أم
فقـد  ) هـ٧٥٨-٦٩١(الشهرية مرمي احلنبلية    

تتلمذ على يدها ابن حجر العـسقالين وروى        
معجـم  "عنها جـزءاً يف احلـديث بعنـوان         

برزت من أسرة ابن تيميـة      و. ٣٣"الشيخة مرمي 
 عبـد  ابنة أخيه الفقيهة زينب بنت عبد اهللا بـن   

وكانت علـى   ) هـ٧٩٩ت(احلليم بن تيمية    
نفس مذهب عمها وهو املـذهب احلنبلـي،        
ـاحب           ـاد ص وتتلمذ على زينـب ابـن العم
شذرات الذهب ذو املـذهب احلنبلـي أيـضاً      

  .٣٤ومنحته إجازة
ـاتذة مـن الـسيدات             وقد عمـدت األس
الفقيهات يف كثري من األحيان لتـأليف الكتـب     

أجيال التالمـذة، مثـل     العلمية النافعة اليت تفيد     
ـ ٨٠٠ت(زينب بنت عثمان الدمـشقية       ) هـ

  .٣٥اليت قامت بتأليف رسائل يف الفقه والسنة
    إضافة لتنقل الفقيهـة بـني دور التلميـذة         

ـا       واألستاذة    قـد   كانت أيضاً شريكة علم لزميـل هل

ـا           يكون زوجها أو ال يكون، فقـد وردت إلين
ـاركهن          ـات الـاليت ش سري بعض من الفقيه

ـا         الرجا ل من غري أقارن يف رواية العلم، فمثلم
كانت أمة الواحد الشافعية من جيـل الرائـدات         
تشارك زميلها علي بن أيب هريـرة يف إصـدار          
الفتاوى، كانت يف هذه الطبقة الفقيهة احلنبليـة        

ـ ٨٣٨ت(فاطمة بنت خليـل الكنانيـة        ) هـ
وهي من أهل القاهرة وأصلها مـن عـسقالن         

ـاين      تشتغل يف علم احلديث مع      تقي الـدين القب
ـا ابـن حجـر       املقدسي احلنبلي، وخـرج هلم

ـاين وفاطمـة     "العسقالين   " املشيخة البامسة للقب
ـاف          ـاين وأض وفيها أمساء شيوخ تقي الدين القب
ـازوا          إىل ذلك بيان مرويات الشيوخ الـذين أج
فاطمة، وكانت هذه الفقيهـة متزوجـة مـن         

  .٣٦الشهاب غازي احلنبلي
  :  العلمالنساء يرحتلن يف طلب

    كانت الرحلة يف طلب العلم مـن أهـم            
وسائل العلم وأساليب حتصيله لدى املـسلمني،       
ومل تكن صعوبة السفر ومـشقته حتـول دون         
االرحتال إىل مراكز العلـم وعواصـم الثقافـة،         
واالرحتال ضروري علـى وجـه اخلـصوص        
للفقيه ألنه يوسع من جمال معرفته عن ظـروف         

ـا يـشكل       اتمعات اليت ميار   س فيها أدواره، مم
له قاعدة أساسية عند االجتهاد الفقهـي سـواء         

وقـد ارحتلـت    . ٣٧يف اإلفتاء أو غـري ذلـك      
السيدات الفقيهات يف طلب العلـم والتـدريس        
بني احلواضر الكربى مثلـهن مثـل زمالئهـن         
الرجال، ومل حتل صعوبة أو مشقة الـسفر دون         

  . ذلك
ـانئ مـرمي الـشا          فعية    فمثالً ارحتلـت أم ه

هـ مع جـدها القاضـي      ٧٧٨املصرية املولودة   
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فخر الدين القايايت إىل مكة لتسمع هناك علـى         
أما الشيخة الـصاحلة األريبـة      . ٣٨كبار العلماء 
ـاد         –العاملة العاملة    ـاً لوصـف ابـن العم  طبق

ـاب عائـشة الباعونيـة         -احلنبلي  أم عبد الوه
سالفة الذكر، واليت كانـت أحـد       ) ٩٢٢ت(

ادر زماا فقد ارحتلت ما بـني       أفراد دهرها ونو  
ـاهرة يف طلـب          بلدا األصلية دمشق وبني الق
العلم، حيث تعلمت أوالً يف دمشق مث ذهبـت         
ـاً وافـراً           إىل القاهرة حيث نالت من العلوم حظ
ـنفت         وأجيزت باإلفتاء والتـدريس، وقـد ص
الكثري من الكتـب يف التـصوف وقرضـت         
ـتهرت         الشعر يف خمتلف أغراضه، ولكنـها اش

ـنيب            ب  القصائد الطوال اليت نظمتـها يف مـدح ال
ρ

٣٩.  
  وكانت الفقيهـة سـت الـوزراء التنوخيـة         

احلنبلية املذهب من الـاليت     ) هـ٧١٦-٦٢٤(
جتشمن مشقة السفر ألجل نقل علمهـن، فقـد     
تنقلت بني دمشق ومصر عـدة مـرات لتنقـل      
العلم لتالمـذا، وكانـت حمدثـة إىل جـوار       

ـاد    تفقهها ومدحها كل من املق     ريزي وابن العم
الذي أطلق عليها مـسندة الوقـت، ومل حيـل          
مذهبها احلنبلي الذي اشتهر أصـحابه بالتـشدد        

ومثلها من نفس املـذهب سـت       . ٤٠دون ذلك 
ـتاذة ابـن حجـر            القضاة مـرمي احلنبليـة أس

، والـيت   )٧٥٨-٦٩١(العسقالين سالفة الذكر    
اشتغلت براوية احلديث وظلـت تنتقـل بـني         

ــشق وغري ــدان نــابلس ودم ــن البل ـا م هـ
  . ٤١للتدريس

  
  
  

  : الفقيهات واحلياة االجتماعية للمسلمني-ثانياً
ــكلت اختيــارات الفقيهــات  ــة    ش  املهني

 عالقتــهن بالــسلطة وخدمتــهن لنــساء زمــانو
  . مؤشرات على عالقتهن كعاملات مبجتمعان

  : وظائف الفقيهات
ـات             ـتها الفقيه أتاحت الوظائف اليت مارس

ـام بـأدوار اجتماعيـة علـى        الفرصة هلن    للقي
ـا          مستوى شعيب متسع القاعـدة، ولعـل أمهه

  .  ٤٢مهنيت الوعظ واإلفتاء إضافة للتدريس
    كانت مهنة الوعظ من املهن الـيت أتاحـت         
ـاس،          ـاهري الن للفقيهات اتـصال مباشـر جبم
ـاهلم خاصـةً يف            ـا يـصلح ح ودفعهم إىل م
ـا الفـساد يف          األوقات اليت كان يستشري فيه

ومل تكن مهنـة الـوعظ      . لدولة اململوكية عصر ا 
مهنة جديدة على سيدات هذه الطبقـة، فمـن         

 -جيـل الرائــدات بــرزت شــهدة الكاتبــة 
 اليت اشتغلت بـوعظ نـساء       -املذكورة مسبقاً 

ـاً يف هـذا األمـر،           زماا وبلغت شأواً عظيم
وكذلك كانت محدة بنت واثـق بـن علـي          

هــ  واعظـة مـن       ٤٦٦اهليتية املولودة عام    
عظات زماا، أقامـت يف املدينـة وبغـداد         وا

  .٤٣وعقدت ما جمالس الوعظ واإلرشاد
   ومن الطبقة الوسيطة عقـدت أمـة العزيـز         

ـيم البغداديـة        ـ ٦٩٩ت(خدجية بنت الق ) هـ
ـاد،         ـالس للـوعظ واإلرش الفقيهة املتفقهة جم
وعلمت يف جمالسها خلق كثري قـراءة القـرآن         

. ٤٤وجتويده وغري ذلـك مـن علـوم الـدين         
توجد الكثريات من الواعظات الـاليت تـركن        و

ـان مثـل أم            بالغ األثر يف إصالح نـساء زم
ـاس البغداديـة وابنتـها          زينب فاطمة بنت عب
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ـاهرة والـاليت         زينب شيختا رباط البغدادية بالق
  . سيلي ذكرهـن

  :مذاهب الفقيهات واإلصالح االجتماعي
ـائل               كان الوعظ واإلرشاد هو أحـد وس

ـاعي،       مشاركة الفق  يهـة يف اإلصـالح االجتم
ـاً           ـان هلـن اهتمام ويف الواقع أن الفقيهات ك
خاصاً بقضية اإلصالح االجتماعي والـسياسي      

ـاً مـن خـالل         بوجه عام،   ويظهر ذلك جلي
اختيار نسبة كربى من فقيهات هـذه الطبقـة         
للمذهب احلنبلي، حيث إن املـذهب احلنبلـي        
كان قد صار على يد ابن تيمية يف عـصره هـو        

ذهب الثوري الذي يقـف ضـد االحنـدار         امل
ـاع          ـيلة الـرفض لألوض ـار وس اتمعي وص
ـامل الـذي            القائمة، وكان ابن تيميـة هـو الع
يرفض التخلف الفكري والتقليد املذهيب الـذي       
ـاد            ـا س صار عليه حال الفقهاء، وثار علـى م
ـيوع البـدع           اتمع من فـساد سياسـي وش

ـ      ٤٥واخلرافات تهر ، برغم أن املذهب احلنبلي اش
تارخيياً بقلة عدد أتباعـه يف خمتلـف األمـصار          
ـاس         اإلسالمية، ولكن كان أصحابه أكثـر الن
ـاً البـن           حفظاً للسنة وروايـة احلـديث طبق

ولذلك كان املذهب احلنبلـي هـو       . ٤٦خلدون
ـات آنـذاك،         االختيار األمثل للكثري من الفقيه
ـات مـن          فبلغ عدد فقيهات هذه الطبقة احلنبلي

ـئن بعـده        املعاصرات البن تي    ١٤ميـة أو ج
ـاحبات املـذاهب          فقيهة، وهو عدد يفـوق ص

  .٤٧األخرى يف نفس الطبقة
   من املعاصرات البن تيميـة سـت القـضاة         

الـيت ولـدت    ) هـ٧٥٨-٦٩١(مرمي احلنبلية   
وتوفيت بنابلس، واليت مل تكتفي بالتفقـه علـى         
املذهب احلنبلي بل أيضاً جعلت ابنها حممد بـن         

صحب ابن قيم اجلوزيـة     عبد القادر بن عثمان ي    
وكـذلك  . ٤٨تلميذ ابن تيمية ويتفقـه عليـه      

فاطمة بنت الشيخ احلافظ علم الـدين الـربزاين         
وقـد قامـت هـذه      ) هـ٧٣١ت(الدمشقية  

وكانـت  . ٤٩الفقيهة بكتابة أحكام ابن تيميـة     
الفقيهة زينب بنت عبد اهللا أخي الـشيخ ابـن          
تيمية نفسها على مذهب عمها، وأخـذ عنـها         

احلنبلي صاحب شـذرات الـذهب،      ابن العماد   
  .٥٠هـ٧٩٩وتوفيت 

     ومن املعاصرات له أيضاً والاليت اتصلن بـه        
الفقيهة الواعظة احلنبلية أم زينب فاطمـة بنـت         

ـاط    ) هـ٧١٤ت(عباس البغدادية    ـيخة رب ش
البغدادية مبصر، حرصت هذه الفقيـه احلنبليـة        
على القيام باألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر         

ـثري، وعـال    يف عصرها   حىت انتفع ا خلـق ك
واشتهرت هـذه الـسيدة     . صيتها وارتفع حملها  

بأا واعظة زاهدة عابدة واحدة عصرها، وقـد        
ـات احلنابلـة         استطرد صاحب الذيل على طبق
يف وصف مكارمها وعلمها وزهـدها وتدينـها        
ـاء          ـتغلت هـذه الفقيهـة باإلفت وعفتها، واش
ـا          وقصدها الناس من كل مكان لـوفرة علمه

ـاً     "وعظمة قدرها، حيث     أتقنت الفقه إتقاناً بالغ
وكانت إذا أشكل عليها أمر سألت ابـن تيميـة          
ـالغ يف          ـا ويب فيفتيها ويتعجب من علمها وفهمه

ـثري        . ٥١"الثناء عليها  ـا الك  ويقال أنه قد انتفع
ـا       ا وتابوا على يديها، فانـصلحمن نساء زما
ـا قبـول            ـان هل نساء دمشق مث نساء مصر وك

  .  ٥٢د ووقع يف النفوسزائ
ـاط البغداديـة   "   ويقف   الـذي تولـت    " رب

مشيخته أم زينب فاطمة كمنرب ظلـت النـساء         
ـبيل        الفقيهات الواعظات يعملن من فوقـه يف س
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اإلصالح اتمعـي، حيـث قامـت الـسيدة         
ـاهر بيـربس          اجلليلة تذكار باي خاتون بنت الظ

ـام       هــ خصيـصاً    ٦٨٤بإنشاء هذا الرباط ع
ـات      ألجل الشيخة    الصاحلة زينب ابنة أيب الربك

ـيم فيـه          املعروفة ببنت البغدادية، وذلك حىت تق
ومعها السيدات الاليت طُلِّقن أو هجـرن حـىت         
يتزوجن أو يرجعن ألزواجهن، فتعمل الـشيخة       
على وعظهن وتعليمهن احلرص على الفـرائض       
والعبادات، إضافة إىل أا كانت تـدرس الفقـه         

ـاط    وقد توالت على    . واألدب مشيخة هذا الرب
ـات،          من بعد الشيخة زينب العديد مـن الفقيه
وصارت كل من تتوىل مشيخة الرباط حتـصل        

، ومنهن الفقيهة أم زينـب      "البغدادية"على لقب   
فاطمة بنت عباس البغدادية ومن بعـدها ابنتـها         

ـا      . ٥٣زينب البغدادية  فقد ورثت زينب عن أمه
ـلة ذات ديـن          العلم، وكانت مثلها فقيهة فاض

ـثري        و صالح وزهد وعبادة، وانتفع ا أيضاً الك
ـنيناً         من نساء دمشق ومصر وأقامت بالرباط س

هــ، وقـد    ٧٩٦تعظ النساء حىت توفيت سنة      
ـاط          شهد املقريزي بنفسه قيام زينب علـى الرب
ووصفها بالشيخة الصاحلة البغداديـة، وكانـت       
ـاط الـضبط واالحتـراز          قد أحكمت يف الرب

  .٥٤باداتواملواظبة على وظائف الع
  :الفقيهة والسلطان/ شبكة عالقات السلطة النسائية 

ـاتون والـشيخة             مثلت عالقة تذكار باي خ
ـا يف إنـشاء           ـات وخليفا زينب بنـت برك
ـاه،         ـثرية لالنتب واستمرار رباط البغدادية حالة م
تتحالف فيها سيدة يف موضع سلطة مـع عاملـة          

ـاك      . بغرض إصالح اتمع   وهذا يعـين أن هن
 للعالقات اليت قد تنـشأ بـني املـرأة          شبكات

ـا          ـلطة مثلم الفقيهة وامرأة أخرى يف موضع س

كانت هناك شبكات للعالقات بـني الـسلطان        
ـثرياً     . والفقيه يف بعض األحيان    وقد تكـررت ك

ـنمط،         شبكات العالقات النسائية من مثل هذا ال
ولكنها كانت دائماً تعمل ألغـراض علميـة أو         

  .إصالحية وليست سياسية
     وتربز هنا عالقة الـصداقة احلميمـة الـيت      

ربطت بني الفقيهة احلنبلية أمة اللطيـف بنـت         
 وهي فقيهة مـن     –) هـ٦٥٣(الناصح احلنبلي   

 وبني خاتون ربيعـة     -عاملات دمشق الشهريات  
بنت جنم الدين أيوب أخـت امللـك صـالح          

كانت عالقة الفقيهـة احلنبليـة      . الدين األيويب 
ـات ثوريـة     وأخت امللك هنا عالق    ة ذات توجه

جذرية إزاء السلطة الرمسية، حيـث إن الدولـة         
األيوبية كانت قد جعلت املـذهب الـشافعي         
هو مذهب الدولة وخصت به القضاء، وذلـك        
ـار الدولـة          بعد إحيائها للمذاهب السنية إثر اي
ـان بنـو أيـوب          الفاطمية شيعية املذهب، فك
كلهم شافعية فيما عدا املعظـم عيـسى بـن           

ـاً    العاد ـاءت    . ل الذي كان حنفي وعنـدما ج
ـام         الدولة اململوكية أحدث الظاهر بيـربس نظ
القضاة األربعة ومل جيعل ملذهب بعينـه حـظ          

ـار مـن بعـده       ٦٦٥على اآلخر سنة     هـ وس
  .   ٥٥أمراء وسالطني املماليك على هذا النهج

   وخروجاً عن مذهب أسرا، كانـت ربيعـة      
انـة  خاتون جتل أمة اللطيـف وتـضعها يف مك        

ـا           عالية وتنعم عليها بأموال عظيمـة، حـىت أ
استجابت لرأيها وأنشأت املدرسـة الـصاحبة       

ويبـدو  . بقاسيون ووقفتها على العلماء احلنابلـة     
ـاتون ربيعـة بـدعم           أن إقناع أمة اللطيف خل
املذهب احلنبلي قد أوغر نفوس الـشافعيني مـن         
رجال الدولة ضـدها وعرضـها للمـضايقات        
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ه عندما توفيت ربيعـة وقعـت   السياسية، حىت أن  
العاملة يف املصادرات وحبـست ملـدة ثـالث         
سنوات، مث تزوجها األشرف صاحب محـص       

ـاتون     . بعد خروجها من سجنها    وبعيداً عـن خ
ـلة           ـيخة فاض ربيعة، كانت أمـة اللطيـف ش
ـات، وأنـشأت هـي          تركت الكثري من املؤلف

ألصحاب مذهبـها   " دار احلديث العاملة  "نفسها  
ـا،     ـاف      ووقفت عليه ـا غـري ذلـك أوق وهل

رة ــي    .٥٦كث
    ويف املقابل مـن ذلـك، نـشأت أيـضاً          
ـات          ـات الـسلطة بـني فقيه شبكات لعالق
ـال، ويف الواقـع أن          وأصحاب سلطة من الرج
العامل بوجه عام ال يـصل لدرجـة االتـصال          
بصاحب السلطة والتمتـع باملكانـة الـسياسية        
ـاهري          لديه إال عندما يكون مقبوالً لـدى اجلم

 لشجوم وظروفهم، ومن مث ميلـك حـق         ممثال
ـام         احلديث عنهم واملطالبـة بتخفيـف معان
ورفع الضيم والظلـم والتوسـط هلـم حلـل          

  . ٥٧مشاكلهم احلياتية اليومية
ـات املتـصالت         ـاذج الفقيه      ومن أبرز من

 الفقيهة واملفتية احللبية فاطمـة بنـت        بالسالطني
ـاه قبـل    (حممد بن أمحـد الـسمرقندي        متوف

واليت كانت تـدخل علـى امللـك        ) هـ٥٧٨
ويف الواقـع كانـت تـشكل       . العادل األيويب 

ـام          منوذجاً نادراً للسيدة الفقيهـة املنخرطـة مت
االخنراط يف احلياة العلمية واالجتماعيـة وأيـضاً        
ـا ينفـع          على اتصال بالسلطة اليت تستشريها فيم
الناس، وهلذه السيدة قصة حياة طريفـة مليئـة         

ـ     ـا سـري مجيـع       بالتفاصيل حـىت جتتم ع فيه
فاطمـة فقيهـة    . الفقيهات من بنات جنـسها    

حمدثة خبارية األصل، أخذت العلم عـن مجلـة         

ـام          من الفقهاء على رأسهم والدها الـشيخ اإلم
عالء الدين حممد بن أيب أمحـد الـسمرقندي،         

وكانـت تفـيت معـه     " التحفة"فحفظت كتابه   
ـا، وجـدير          فتظهر الفتوى خبطها وخـط أبيه

انت ذات خط مجيل، إىل جـوار       بالذكر أا ك  
كل هذا العلم كانت فاطمة أيضاً مـن حـسان          
عصرها فطلبها للزواج مجاعة من ملـوك بـالد         
الروم، ويف ذات الوقت كان عالء الـدين أمـري          

وهي بلدة من وراء النهر مـن بـالد         -كاسان  
ـارى         -الترك ـام ببخ  تلميذاً لوالدها ولكنـه أق

مـة، امتنـع    واشتغل ا بالعلم على يد والد فاط      
والدها عن طلـب ملـوك الـروم وعمـد إىل         
ـاين        تلميذه الكاساين فزوجها إياه، وكان الكاس

لـشيخه  " التحفة"تلميذاً جنيباً قام بشرح كتاب      
ـان هـذا    " البـدائع "السمرقندي يف كتاب     وك

شـرح  "مهر فاطمة حىت قال الفقهاء يف عصره        
ـا منـه       "!حتفته وزوجه ابنتـه    ، وبعـد زواجه

مث تنقلـت   .  خترج خبط ثالثتهم   صارت الفتاوى 
ـام يف حلـب            مع زوجها حىت استقر ـم املق
ـاء فـواله          حيث كان للكاساين شأن بني العلم
نور الدين حممود بن زنكي التدريس باملدرسـة        

ــة ــة . احلالوي ـتغلت فاطم ــب اشـ ويف حل
ـات عديـدة يف الفقـه          بالتدريس وألفت مؤلف
واحلديث، فكانت تنقل املذهب احلنفـي نقـالً        

وتصدرت بالريادة يف حلـب ألنـشطة       . اًجيد
ـا وتالمـذا مـن          اجتماعية تتعلـق بزمالئه
ـاء          الفقهاء، فقد سنت الفطر يف رمـضان للفقه
ـان         ـا فك باملدرسة احلالوية حيث يدرس زوجه
يف يديها سواران باعتـهما وعملـت بثمنـهما         

ظلت فاطمـة حبلـب حـىت       . الفطور كل ليلة  
ـاين شـدي       د التكـرمي   ماتت فيها، وكان الكاس
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واحلب والوفاء هلا، فقد ماتت قبلـه ودفنـها يف          
ـا          قبة داخل مقام إبراهيم، ومل ينقطع عن زيار
برغم مرضه الشديد كل يوم مجعـة، وعنـدما         

ـا يف نفـس         ٥٨٧مات عام    هــ دفـن معه
ـة   .٥٨القـب

    بالعودة لعالقة فاطمة الـسمرقندية بامللـك       
 العادل جند أا ليست بعالقـة روتينيـة بـني         
سلطان وفقيه من نفس مذهبه يـدخل عليـه،         
ـادل يف دمـشق           فقد كان مقر حكم امللك الع
يف حني كانت إقامة الـسمرقندية يف حلـب،         
وكان امللك العادل علـى املـذهب الـشافعي         
مثل ملـوك بـين أيـوب يف حـني كانـت            

ـا        تلميـذ  (السمرقندية حنفية مثل أبيها وزوجه
عادل مـن   ، ولكن كل هذا مل مينع امللك ال       )أبيها

استــشارا يف أمــوره الداخليــة وســؤاهلا يف 
ـا          ـا هل املسائل الفقهية واإلنعام عليها، وذلك مل

ـاء عـصرها         . ٥٩من مكانة علمية عالية بني علم
وبالتقصي عن عصر امللك العادل هـذا الـذي         
كان يستشري امرأة يف اختاذ قراراتـه، جنـد أن          
السيدات يف عصره كان هلـن نـشاط ديـين          

حوظ، فقد أنشات ابنتـه زهـرة       واجتماعي مل 
خاتون مدرسة للشافعية يف دمـشق ووقفـت        
ـا            ـا اسـم أبيه عليها وآثرت أن تطلـق عليه

، وجـدير بالـذكر     ٦٠"املدرسة العادلية "فكانت  
أيضاً أن مرتل الفقيهة فاطمة بنـت أمحـد بـن        

حفيـدة  (يوسف صالح الـدين بـن أيـوب         
كان إىل جـوار املدرسـة   ) صالح الدين األيويب  

وهي فقيهة من فـضليات النـساء يف        ة،  العادلي
  .٦١عصرها اشتهرت غاية الشهرة بعلمها

    كانت العاملة اجلليلة واألديبة عظيمـة القـدر        
أيـضاً  ) هـ٩٢٢ت(عائشة الباعونية الدمشقية    

من الفقيهات ذوات املكانة العالية الـيت أهلتـهن      
فقـد دخلـت    . لالتصال بكبار رجال السلطة   

 هــ علـى     ٩٢٢م  السيدة عائشة يف حلب عا    
ـا كانـت عنـده          السلطان الغوري ملصلحة هل
واجتمع ا آنذاك من وراء حجاب نفـر مـن          

وعنـدما  . كبار العلماء  مث عادت إىل دمـشق       
ـا          ـابن هل دخلت القاهرة لقضاء مآرب تتعلق ب
أنزهلا يف بيته وكان يف صحبتها قاضـي حلـب          
السابق وصاحب دواويـن اإلنـشاء بالـديار        

سـرار الـشريفة باملمالـك      املصرية وكاتب األ  
ـادل وزيــر   -اإلسـالمية   وهـو منــصب يع

 أبو الثناء حممود بن أجا احللـيب        -اخلارجية اليوم 
ـاي         ـان ب وواله كال السلطانني الغوري وطوم
ـليم          هذا املنصب وعرضه عليـه الـسلطان س
العثماين ولكنه استعفى، وملا كانـت الباعونيـة        
 شاعرة عالية الشأن يف زماا فقد مدحت هـذا        

  .٦٢الرجل الفاضل بقصيدة عندما دخلت عليه
ـات             ال نستطيع أن خنتم احلديث عـن فقيه

هذه الطبقـة دون أن نـشري إىل أن األمـصار           
اإلسالمية األخرى دون مصر والـشام مل تقفـر         
ـات           يف هذه الفترة التارخيية مـن وجـود فقيه
ـيهن          . فيها، غري أن املصادر املتاحة مل تـدلنا عل

   هوالت يف مدينـة زبيـد      عاشت من هؤالء ا
ـاء بنـت الفقيـه           يف اليمن السيدة الصاحلة أمس

ـ ٩٠٤ت(العالمة الضجاعي    ، تبحـرت   )هـ
هذه الفقيهة يف خمتلف العلوم اإلسالمية حيـث        
كانت حافظة للقرآن وتقـرأه علـى التالمـذة         

مارسـت  . وعاملة بالتفسري واحلـديث أيـضاً     
السيدة أمساء دوراً اجتماعياً شـديد التـأثري يف         
ـالوعظ،          ـتغاهلا ب نساء عصرها من خـالل اش
فكانت تعظ النساء وتؤدن وكان لقوهلا وقـع        
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ـاعي          يف القلوب، وصار هلا من النفـوذ االجتم
ما أهلها لكسب نفوذ سياسي أيـضاً، حيـث         
كانت تكتب الشفاعات إىل السلطان القاضـي       
ـال عنـها أنـه مل            األمري فال ترد شفاعتها، ويق

  .  ٦٣صالح من النساءخيلفها أحد يف الدين وال
ـاء مـن             ـام االختف ـات مت ومل ختتف الفقيه

العراق، بل كان هناك بعض منهن مثل فاطمـة         
ـ ٧١٠ت(بنت علي امللقبة بست امللوك       ، )هـ

ـلها مـن واسـط           وهي فقيهة حنبلية كان أص
       .٦٤وتوفيت ببغداد، وكانت جتيز ملعاصريها

  
  هـ١٣-١١املتأخرات ق: الطبقة الثالثة

ذه الطبقة مرحلـة أفـول حمـزن        تصف ه     
لنجم اشتغال املرأة بالفقه ووظائفـه وممارسـة        
الفعل االجتماعي والسياسي، حيـث اختفـى       
ـامض ذكـر  النـساء            من املصادر بـشكل غ

ـات ـات واملدرسـ ـات والواعظـ اخل أو ..املفتيـ
ـادت          ـائف الـيت اعت املشتغالت بأي من الوظ
ـايل مل         ـتها، وبالت فقيهات الطبقة الوسيطة ممارس

تمكن الفقيهات مـن االخنـراط يف اتمـع         ت
وممارسة تأثريهن فيه، فما كان منـهن سـوى         

ـاف      بـرزت  . االشتغال بالتأليف أو وقف األوق
ـاذج قليلـة للغايـة مل يـزد             يف هذه الطبقة من

ويتـزامن ذلـك    . عددهن على مخس سيدات   
تارخيياً مع قيام دولة اخلالفة العثمانيـة وتقهقـر         

ا أثـر بـشكل مباشـر    أوضاع العلم والعلماء مم   
ومل تعـد الـشام     . على وضع النساء الفقيهات   

ـاين تركـز            ـا لقـرون مك ـا ظلت ومصر كم
الفقيهات، ومل تعد املصادر عن تـراجم أعـالم         
ـاء           الشام ومصر حتوي هذا الـزخم مـن أمس

السيدات يف عهد الدولة العثمانية بل متزق ـن         
  .احلال يف بلدان خمتلفة

 بيت اهللا احلـرام          عاشت يف مكة إىل جوار    
ـ ١١٠٧ت(الفقيهة قريش الطربية     فقيهـة  ) هـ

عاملة باحلديث، وتكشف لنا سـريا عـن أن         
النساء كن قد تـوقفن يف هـذا الـزمن عـن            
ـتالط بـأقران       االرحتال لطلب العلـم أو االخ
من الرجال، حيث قيل أا كانت تأخذ العلـم         

وغلبـت شـهرا يف     . يف مرتهلا عن أبيها وغريه    
ـا         علم احل  ا يف الفقـه، حيـث إديث شهر

عدت من مسانيد احلجاز السبعة الذين قويـت        
ـا          م شوكة احلديث يف زمنها، فلعبـت دوره
يف حفظ شوكة الـدين مـن خـالل علـم           
ـا واجهتـها           احلديث دون الفقـه الـذي رمب

ـتهرت يف   . ٦٥العقبات يف سبيل الربوز فيـه      واش
مكة أيضاً الفقيهة زينب، وقـد قامـت هـذه          

هـ بتـأليف جملـد ضـخم       ١٢٢٠ة عام   العامل
يزيد على الستني كراسـة يف مناسـك احلـج          
على املذاهب األربعة، وشهد من اطلـع عليـه         

  .٦٦بغزارة علمها وعمقه
    وعلى اجلانب اآلخر من بلـدان املـسلمني،        
عاشت يف سوس باملغرب العريب الفقيهـة مـرمي    
ــسمالوي    ــسوسي ال ــسعود ال ــت م بن

ـبري    ، وكانت من بيت   )هـ١١٦٥ت(  علم ك
ـاً يف           ـنف األدوزي كتاب يف بلدها، وقـد ص

مناقب الـسيدة مـرمي     "سريا أطلق عليه اسم     
ويف املغرب أيـضاً، حتديـداً      . ٦٧"بنت مسعود 

يف فاس، ويف ذات الفترة الزمنية الـيت شـهدا          
مرمي عاشت الفقيهة العاملة خناثة بنت بكار بـن         
ـلطان املغـرب         علي املعافري زوجة إمساعيل س

ـا ذات ديـن        )هـ١١٥٩ت( وعرفـت بأ ،
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وصالح وبر وإحسان، وكانت سديدة الـرأي       
تشري دائماً على زوجها وتدبر معه أمور دولتـه         
ورعيته، فكانت له مبثابة الـوزيرة ودأب علـى         

وقـد وقفـت خناثـة      . قصدها ذوو احلاجات  
مبكة داراً على طلبة العلـم ومـدرس يـدرس          

ـا   .٦٨ـ
لقـسطنطينية يف       وألول مرة تربز فقيهة من ا     

أرض اخلالفة العثمانية، حيث كانـت زبيـدة        
ـ ١١٩٤ت(القسطنطينية حنفية املـذهب      ) هـ

ـيخ       من فقيهات هذه الطبقـة، وهـي ابنـة ش
اإلسالم املوىل أسعد مفـيت الدولـة العثمانيـة         
إضافة إىل أن أخيها أيضاً صار بعد ذلك مفـيت          

ـاء مل        . الدولة ويبدو أن االنتماء ألسرة من العلم
ـام الـسيدات         يعد   كما سبق يفتح الطريـق أم

املتفقهات بعد تدهور وضـع املـرأة يف هـذا          
العصر، حيث إن زبيدة تركـت أمـور الفقـه          
ـتهرت         واشتغلت كشاعرة وأديبـة حـىت اش
وذاع صــيتها، وامتــدحت ســالطني ووزراء 
وقتها واتصل ا كبار رجال الدولة منـهم، ومل         
ـا دون ذلـك مـن             ـتغلت مب يرد إلينا أا اش

  .٦٩ائف تتعلق بتفقههاوظ
    ومل ختربنا املصادر سوى عن فقيهة واحـدة        
دمشقية املولد، وهي فاطمة اخلالدية النقـشبندية       

ــرغم أــا )هـــ١٢٨٦-١٢٤١( ، الــيت ب
تعلمت الفقه إال أا مثل زبيدة القـسطنطينية مل         
ـا، حيـث          تعمل بأية وظيفة مرتبطـة بتفقهه

ف سارت يف التوجه العام لعصرها حنـو التـصو        
  .٧٠فكانت جزءاً من الطريقة النقشبندية

  
  )رسالة لطيفة يف النساء املفتيات(

ـائف الـيت               تعد وظيفة اإلفتاء من أهم الوظ
ـاً           ـا طبق ميارسها الفقيه، حيث إا عنـد متامه
ـاً           ـاب املفتـوح دائم لشروطها تصري هـي الب
لالجتهاد والتواصل بني أصـل الـدين وبـني         

 كـل عـصر، وقـد       الواقع املتغري للمسلمني يف   
ذهب كثري من األصوليني مثـل الـشوكاين إىل         
أنه ال فرق بني اتهد واملفيت وأن اتهد بعينـه          

وفيما يتعلق بتويل املـرأة املتفقهـة       . ٧١هو املفيت 
هلذه الوظيفـة، نـشأت يف العـصر احلـديث          
ـات          وباألخص يف الفتـرة احلاليـة يف اتمع

ـاً  اإلسـالم و  اإلسالمية فجوة عميقـة بـني        فق
 والذي ال مينـع تـويل       لنصوصه وقواعده الشرعية  

واقـع  املرأة ملنصب اإلفتاء من ناحيـة، وبـني         
ـان     اتمع وواقع السلطة وتوزيعاا داخلـه      ـاً ك  أي

نوع هذه الـسلطة ومـصدرها مـن ناحيـة          
ـات          أخرى، مبا شكل عائقاً أمام النـساء املتفقه

ـاء      ـتغاهلن باإلفت ـارت    . يف سبيل اش فقـد ص
ـنص أو        اإلشكالية   اليوم ليـست إشـكالية ال

ـادات وتقاليـد          الشرع، ولكـن إشـكالية ع
ومفاهيم مترسخة وعالقات للسلطة أقوى مـن       

  .٧٢النص الديين نفسه
   ثار اجلدل يف السنوات األخـرية يف أروقـة         

ودار اإلفتاء بالقاهرة حول تـويل       جامعة األزهر 
فقد ظلت النـساء    . سيدة ملنصب اإلفتاء للنساء   

ـاء       املتفقهات حم  ـتغال باإلفت رومات مـن االش
ـامل           لقرون تبدأ يف عهد اخلالفـة العثمانيـة للع
ـات الطبقـة          اإلسالمي كما ظهر يف مسح فقيه
املتأخرة، ومل تتوىل هـذا املنـصب يف مـصر          
سيدة ألزمنة طويلة ال نعـرف حـدود بـدئها          

ـتاذة    .وعندما أثارت د  . بالضبط سعاد صاحل أس
طالبت مبوقـع   الفقه جبامعة األزهر هذه القضية و     
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هلا كمفتية للنساء ووجدت معارضة مـن قبـل         
زمالئها الرجال يف مؤسسات السلطة الدينيـة،       
ومل ميكنوها من تويل هـذا املنـصب هـي أو           

ـا     . غريها من النساء حىت اآلن     وذلك بـرغم أ
ـاءة العلميـة ملفـيت           على نفس درجـة الكف
اجلمهورية، حيث إا مـن نفـس ختصـصه         

ملـساواة يف اللجنـة     وجتلس معه علـى قـدم ا      
العلمية الدائمة ألساتذة الفقـه جبامعـة األزهـر         
ـال والنـساء علـى           لترقية األساتذة مـن الرج

وتؤكد هذه األستاذة على أا ال تبغـي        السواء،  
ـات جنـسها          منصباً رمسياً وإمنا تبغي مساعدة بن

   . ٧٣على حد تعبريها وإفادن
      ويف الواقع أن مؤسسة الفقه منـذ القـرون        
ـا هـي          األوىل لتشكلها كانت أكثر نـضجاً مم
عليه اليوم، فقد انتبهت حلاجة النـساء اخلاصـة         
ـات ليفتينـهن يف شـؤون،          ملفتيات من العامل

ـية       ـاس    "فمن شروط املفيت األساس معرفـة الن
ـا          ـالفتوى أكثـر مم واجلهل بأحواهلم يفسد ب

ـا       ٧٤"يصلح ، وللنساء أحواهلن اخلاصة اليت مهم
ـا      بلغ الفقيه الرجل     من العلم ال يستطيع إدراكه

كامله، سواًء تعلق ذلك بنـواحٍ فـسيولوجية أو         
ـاء         . نفسية ـاء علـى أن اإلفت ولذلك اتفق العلم

ـيس          يصح من املرأة والرجل على الـسواء، ول
ـال فقـط دون           ـاء الرج شريطة أن يتوىل اإلفت

ـاً أليب         ،  ٧٥النساء ومل يـشترط يف املفـيت طبق
مينع النـساء مـن     املعايل اجلويين سوى العلم ومل      

وتشري الدراسات حـول    . ٧٦شغل هذا املنصب  
 بإمجــاع آراء -املــرأة واإلفتــاء أن الــذكورة

العلمــاء مــن فقهــاء وحمــدثني وأصــوليني 
 ليست شرطاً يف املفيت، وأن املـرأة        -ومفسرين  

ـال          من حقها تويل منصب اإلفتاء سـواًء للرج

ـانع مـن ذلـك شـرعاً، وأن       أو النساء وال م
العدل واألمانة والعلم وهـو     : هيشروط املفيت   

ـثري مـن الـسيدات            مما توفر ويتـوفر يف الك
املتفقهات، فالنصوص الـشرعية كلـها تؤكـد     

  .٧٧على صالحية املرأة لإلفتاء والقضاء أيضاً
ـارخيي             وعلى مستوى املمارسة يف الواقع الت
اإلسالمي، فقد التقينا يف هذه املقالة مع العديـد         

ـاء مـن      من السيدات الـاليت ج     لـسن لإلفت
املذاهب املتعددة ويف املراحل التارخيية والبلـدان       
ـات ذُكـر          املختلفة، وبلغ عددهن سـت مفتي

ـاء      والبـد أن   . عنهن صراحة جلوسـهن لإلفت
ـيهن الـشروط          هؤالء السيدات قد تـوافرت ف
ـا ابـن الـصالح          اليت وضعت للمفيت وذكره

ثقة مأمون مـرته مـن      "الشهرزوري من كونه    
ـليم الـذهن        سقطات املروءة  ـنفس س ، فقيه ال

ـتنباط         رصني الفكر صـحيح التـصرف واالس
ـالعلوم الدينيـة          مستيقظ، ذلك إضافة لعملـه ب
املختلفة من قرآن وحـديث وعلـم الناسـخ         
ـتالف         واملنسوخ وعلمي النحـو واللغـة واخ
ـاقهم، وحفظـه للفقـه ومعرفتـه          العلماء واتف

ـام    وقـد كانـت    . ٧٨"بوسائل استنباط األحك
الاليت التقينا ن يف هذه الورقـة       أغلب املفتيات   

وأسفر عنهن املـسح يعملـن علـى املـذهب        
  . الشافعي

     التقينا يف جيل األوائل بأمة الواحـد بنـت         
ـ ٣٣٧ت(القاضي احملاملي الشافعية   الـيت  ) هـ

كانت تفيت مع زميل هلا هو أبو علـي بـن أيب            
هريرة، وكانت قد توفرت فيها هـذه الـشروط    

ـاً جمـوداً، مث      حيث قرأت القرآن وحف    ظته حفظ
قرأت الفقه والنحو وعلـم الفـرائض وأتقنـت      

وأعطت جهداً خاصاً لنـساء عـصرها       . اجلميع
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يف تعليمهن وفتواهن، حىت قيل أنه يف عـصرها         
ـاج إىل           والقطر الذي هي فيه مل تكن النساء حتت
ـا كفـت           ـاء أل سؤال مسألة ألحد من العلم

ن اجلميع ما حيتاجون إليه وهـو قـراءة القـرآ         
وكانـت تراعـي    . ومسائل الفقه والفـرائض   

ــروفهن  ــساء يف فتواهــا وظ ــصوصية الن خ
ـاء          ـا الفقه احتياجان اخلاصة الـيت ال يتفهمه
ـا،          ـاوى هل الرجال، ويبدو ذلك يف إحدى الفت

ـاً فقالـت           ـا  "حيث قيل إن امرأة سألتها يوم م
ـانوا          قول سيدتنا يف جنب وحائض وميـت، ك

 أيهـم   يف الرب وعندهم ماء يكفـي ألحـدهم       
ـاء        : يتقدم؟ فقالت  ـائض ألن م تقـدم إىل احل

ـيمم هـو          غسلها فرض على زوجها اجلنب ويت
ـا            ـا عـورة فرمب مث امليت أيضاً، وإمنا تقدم أل
ظفرت باملاء، وليس هلا القدرة على االغتـسال        

". فألجل ذلك تقدم علـى الرجـل وامليـت        
وختتلف فتواها يف هذا املوضـوع عـن فتـوى          

مام احلنبلي، والذي أفـىت     فقيه رجل وهو ابن اهل    
ـيمم            بأن املاء من حـق الرجـل اجلنـب ويت

  .  ٧٩!احلائض وامليت
      والتقينا مـن املـذهب الـشافعي أيـضاً         
بالشيخة زليخا بنت القاضـي إمساعيـل الـيت         

ـام الرافعـي     -اختصت باإلفتاء للنساء     جدة اإلم
 وكانت موجودة يف القرن الـسادس       -الشافعي

ـ      ساء يراجعنـها يف    للهجرة، حيث كانـت الن
ـتفيت هلـن يف أمـورهن اخلاصـة،           شؤون ف

  . ٨٠كاحليض والعدة وغريها
    وقابلتنا من نفس املـذهب فاطمـة بنـت         
حممد بن أمحـد الـسمرقندي والـيت كانـت          
ــري،   ــسادس اهلج ــرن ال ــودة يف الق موج
ـال ونـساء         ـاء لرج واشتغلت هذه املفتية باإلفت

ـا تفـيت     . األمة على السواء    كانت قبل زواجه
ـا وخـط          مع أبيها، فتخرج الفتوى حتمل خطه
ـا          أبيها، مث بعد زواجها من الكاساين تلميذ أبيه
ـا يف ذلـك         وصاحب البدائع شاركهما زوجه

ـان  . فصارت الفتوى خترج خبـط الثالثـة       ك
زوجها حيترم آرائها الفقهيـة غايـة االحتـرام         
ـا          ـا رمب ـات أن زوجه ويكرمها، فتذكر الرواي

 إىل الـصواب وتعرفـه      كان يهم يف الفتيا فترده    
ـادل    . اخلطأ فريجع إىل قوهلا  ـان امللـك الع وك

أخو السلطان صـالح الـدين يستـشريها يف         
ـا          أموره الداخلية فتنصحه ومتنحـه الـرأي فيه

  .٨١وهو ما يعد من قبيل الفتيا
ـا باملفتيـة              أما من املذهب املالكي فقد التقين

ـ ٢٧٠ت(املالكية خدجية بنت سـحنون       ) هـ
ـان      يف القريوان    واختصت باإلفتاء للنـساء، فك

. ٨٢نساء عصرها يستفتينها يف خمتلـف املـسائل       
وأم عيسى بنت إبراهيم احلريب اليت ذكرها ابـن         

عـن  " أحكام النـساء  "اجلوزي يف ملحق كتابه     
أعيان النساء املتقدمات يف الـشرف والفـضل        
ـلة          والعلم والتعبد، وقال أا كانت عاملـة فاض

  .٨٣تفيت يف الفقه
ا من املذهب احلنبلي بفاطمـة بنـت        والتقين

عباس أيب الفتح أم زينب الواعظـة الزاهـدة      
اليت كانـت تفـيت     ) هـ٧١٤ت(العابدة  

النساء يف رباط البغدادية، وهـي الـسيدة        
ـا           اليت كان ابن تيمية يعجـب مـن علمه

  .٨٤وفهمها ويبالغ يف الثناء عليها
   واشتغلت الفقيهة املتصوفة الشاعرة الـشهرية      

ـال    ) هـ٩٢٢(باعونية  عائشة ال  ـاء للرج باإلفت
ـاجللوس         ـازة ب والنساء، ألا حصلت على إج

مل تذكر املصادر حتديداً مذهب الباعونية      . لإلفتاء
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ـا القاضـي     ورمبا تكون شافعية املذهب مثل أبيه
ـ ٨٨٠ت(يوسف الباعوين الدمـشقي      ، ٨٥)هـ

ولكن ما ذكرته أا تفقهت على املذاهب األربعة        
ويدلل على ذلك ما ذكـر يف       وأفتت ن مجيعاً،    

رواية عن أحد الرجال جاء يستفتيها فأجابته بفتوى 
جامعة ألراء املذاهب األربعة يف موضوعه بدأت       

تذكر الرواية أنـه يف     . فيها برأي املذهب الشافعي   
ذات مرة استفتاها رجل عن وطء النائمة شـعراً         

  :فقال
مةما قولك يا ستنا العاملة        يف رجل دب على نائ  

ـا    وهي مبا لذل هلا رائمة   تفتحت حتسبه بعله
  فاستيقظت فأبصرت غريه   عضت على أصبعها نادمة
  فهل هلا من فتوة عندكم   مأجورة من ذاك أم آمثة

ـا             فما كان منها إال أن أجابته مـن فوره
  :شعراً وعلى نفس الوزن والقافية قائلة

  كاخلادمةقالت لكم ستكم العاملة        أنا ألهل العلم 
  أنقل ما قالوا وما أخربوا       عن اليت قد نكحت نائمة
  الشافعي قال هلا أجرها       ما مل تكن يف نكحها عاملة
  واملالكي قال أن فتويت          مأجورة يف ذلك ال آمثة
  واحلنفي قال أتى رزقها        يف ظلمة الليل وهي حاملة

   هذه النكحة كاآلمثةواحلنبلي قال أنا فتويت           يف
  ٨٦لو مل يكن لذ هلا طعمة      النتهضت من حتته قائمة

     ومن ذلك يظهر ما كان هلا من علم واسـع          
وغزير مبختلف مشارب الفقه وسرعة بديهتـها       
وذكائها، فتوافرت فيها بذلك شروط املفيت بـأن        
يكون سليم الذهن رصني الفكر مستيقظ صحيح       

  . التصرف
 بعرض احلائط كل األسـس             وقد ضرب 

الشرعية لإلباحة، وكـل الـسوابق التارخييـة        
املوجــودة والكافيــة، وحرمــت مؤســسات 
السلطة الدينية يف مصر املـرأة مـن منـصب          

اإلفتاء،  وبذلك تربز الفجوة العميقة بني الـدين         
ـات        وأصوله النصية والفقهية، وبني واقع اتمع
ـا        ـبكة الـسلطة فيه ـات ش اإلسالمية وتوزيع
مستبعدةً النساء من املواقـع الـيت يـستحقنها         

   .  بعلمهن
                                                                        

  :اهلوامش
: القاهرة (املذاهب الفقهية األربعة  أمحد تيمور،   :  انظر ١

  .٩-٦ص) ١٩٩٦اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
  .٧ ص١ السبكي، مقدمة احملقق ج٢
  .١٣٨ ص٥ كحالة، ج٣
  .٢٥٨ ص١ كحالة، ج٤
ــسيوطي، حــسن احملاضــرة، مــج٥ . ٣٤٣، ص١ ال

  .٢٥التكروري، ص
  .٥٢٣ التكروري، ص٦
  .٣٨٠ ص٣ كحالة، ج٧
  .١ابن اجلوزي ج.  التكروري٨
  .٣٣٣-٣٣٢ ص ص ١ كحالة، ج٩
 الزركلي، وهامش أمحد تيمـور، مـصدر سـابق،          ١٠
  . ٢٣ص
  . املصدر السابق١١
  .٢٩٨ ص١، الزركلي ج٣٠٤ ص ٥ كحالة ج١٢
كحالة، . ٢٨٥-٢٨٤ ياسني بن خري اهللا العمري، ص      ١٣
  . ١٧٨ ص٣، الزركلي، ج٣١٢-٣٠٩ ص٢ج
  .١٣١ص٥ الزركلي، ج١٤
 يف الواقع كانت أوضاع املرأة االجتماعيـة بوجـه          ١٥

عام يف هذه البيئة الزمانيـة واملكانيـة تتـسم بفعاليـة            
دود املرتل، فـإذا حاولنـا يف عجالـة         كبرية خارج ح  

استقراء بعض النصوص اليت كتبـت عـن النـساء يف           
هذا العصر ويف هذه األمـصار ميكـن لنـا اسـتجالء            

ومن أبرز هـذه النـصوص      . املوضع االجتماعي للنساء  
كتابات ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزيـة وجـالل          
 الدين السيوطي الذين شـهدوا احليـاة االجتماعيـة يف        
مصر والشام مـن القـرن الـسابع وحـىت العاشـر            
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فقد انتبه هؤالء الـشيوخ الثالثـة للحـضور         . اهلجري

اهلائل للنساء يف اـال االجتمـاعي خـارج املـرتل           
وانصرفوا جبهد لتـصنيف مؤلفـات فقهيـة وأدبيـة          
عنهن،ليناقشوا فيها قـضايا تتعلـق مبظهـر املـرأة أو           

-٦٦١(كـان ابـن تيميـة       . سلوكها خارج مرتهلـا   
شـديد االنزعـاج مـن خـروج النـساء        ) هـ٧٢٨

للصالة أو غري الصالة متزينات، فدفعه ذلـك لكتابـة          
" حجاب املـرأة ولباسـها يف الـصالة       "رسالة بعنوان   

ليناقش فيها قضية حجـاب املـرأة عنـد صـالا يف            
مرتهلا أو عند خروجها للصالة يف املـسجد، ويعـرض          

 بـني   فيه لقضية حجاب املرأة بوجـه عـام، مفرقـاً         
أمـا ابـن قـيم      .  األحكام اخلاصة باحلرائر واإلمـاء    

ـ ٧٥١ت(اجلوزية    التلميـذ املخلـص البـن       –)هـ
  فقد وضع عدة مصنفات حول النـساء منـها           -تيمية

حكـم النظـر إىل     "و" أخبار النـساء  "أحكام النساء، و  
، ويف كتابه األخري حيض الرجال علـى غـض          "النساء
  . النظر

ـ ٩١١ت(  أما جالل الـدين الـسيوطي        فقـد  ) هـ
اهتم بالتأليف حـول النـساء أميـا اهتمـام، فقـام            
بتصنيف كثرية عـن النـساء وصـفان وأخبـارهن،          

إسبال الكـساء علـى     "ولكن ما يهمنا هنا منها كتابه       
حيث يتضح فيه أيضاً انزعاجـه مـن ظهـور           ،"النساء

النساء، فيطرح يف الكتـاب حمـاذيره الفقهيـة حـول        
رقـات وخـروجهن    مسائل مشي النـساء وسـط الط      

للصالة يف املـساجد وللحمامـات العامـة ولزيـارة          
القبور وللسفر بغـري حمـرم وأيـضاً مـسائل الزينـة            
واخلروج بدون إذن من مرتل الزوج، واهـتم بنـهيهن          
عن ارتداء مالبس بعينها تلفـت النظـر هلـن واختـاذ           

  .١٥وسائل بعينها للزينة
ولكن برغم حتامل هـؤالء الفقهـاء علـى الـربوز              

االجتماعي للمرأة خارج املرتل، إال أن أيـاً منـهم مل           
يضع العوائق أمام اشتغاهلا بالعلم، فابن تيميـة كانـت          
ابنة أخيه فقيهة على نفـس مذهبـه احلنبلـي وهـي            
زينب بنت عبد اهللا بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة              

، وكان يثين علـى العاملـات اجللـيالت     )هـ٧٩٩ت(
  ).ه الورقةسترد تفصيالت ذلك يف هذ(يف عصره 

                                                                                 
: جالل الـدين الـسيوطي    مصطفى الشكعة،   : انظر١٦

مطبعة مصطفى  : القاهرة (مسريته العلمية ومباحثه اللغوية   
  . ٥٨-٤٩ص ص) ١٩٨١البايب احلليب، 

  .٢٧ ص٤، ج٤٦ ص٢ كحالة ج١٧
  .١٥٧-١٥٦ ص١٢ السخاوي، ج١٨
  .٤٦٤ ص٢ ابن رجب، ج١٩
، دار الكتب الظاهرية بدمشق     ١١٧-١١٢األوراق من    ٢٠
  .٥٢وع جمم
  .٣٣ ص٧ ابن العماد، ج٢١
  .٢٠٤ ص ٧ ابن العماد، ج٢٢
  .١٠٩ ص١ كحالة، ج٢٣
  .٣٨٢ ص٣ كحالة، ج٢٤
  .١٧٢ ص٨ ابن العماد، ج٢٥
  ٢٣٨ ص٢ الغزي، ج٢٦
من الدراسات التارخيية إىل    : العلماء" أبو بكر باقادر،     ٢٧

دار :بـريوت  (االجتـهاد ،  "الدراسات االسـتراتيجية  
  ٣٨ص)٤٨-٤٧االجتهاد، عدد

 ١، العسقالين، إنباء الغمر، ج    ٢٤١ ص ٦كلي ج  الزر ٢٨
  ٥٠٣ص
دار املنـار،   : القـاهرة  (أحكام النساء  ابن اجلوزي،    ٢٩

  .١٤ص) ١٩٩٨
  .٣٨٢ ص٣، كحالة، ج٤٢ ص٥ ابن العماد، ج٣٠
  .٤٢ ابن املربد، ص٣١
  .٦٧ ص٣ الزركلي، ج٣٢
واملعجـم  . ٣٤٦ ص ٤ العسقالين، الدرر الكامنة، ج    ٣٣

طته نـسخة بـدار     مطبوع يف القاهرة وتوجد من خمطو     
  .الكتب املصرية

  .٣٥٨ ص٦ ابن العماد، ج٣٤
  .٢٢٨ زينب فواز، ص٣٥
  .١٣١ ص٥ الزركلي، ج٣٦
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إعداد املمارسني لالجتهاد   " حممد كمال إمام،    :  انظر٣٧

املـسلم  ،  "رؤية تارخيية وفقهيـة ومنهجيـة     :اجلماعي
  .١٠١-١٠٠ص. ٢١، سنة ٨٣، عدداملعــاصـر

  .١٥٧-١٥٦ ص١٢ السخاوي، ج٣٨
  . ١١٣-١١١ ص ص٨لعماد، ج ابن ا٣٩
  .٨٧، ص٣ الزركلي، ج٤٠
  ٢٤١ ص٦ الزركلي ج٤١
 مل يسفر املسح يف مجيع طبقات الفقيهات عن أمسـاء           ٤٢

فقيهات اشتغلن مبهنة القضاء واليت هي مـن املناصـب          
الرمسية يف الدولة، إضافة للمصادر سالفة الذكر يف مقدمة         

ة ذكر املقالة مل تتضمن الكتب اليت اختصت بتراجم القضا
حملمد بـن   " الوالة وكتاب القضاء  "لسيدات، مثل كتاب    

يوسف الكندي املصري والذي حيوي تاريخ القـضاة يف         
مصر حىت الدولة الفاطمية، ومل يذكر السيوطي يف كتابه         

يف الباب الذي   " حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة     "
سرد فيه أمساء قضاة مصر على املذاهب األربعة أية سيدة، 

رفع اإلصر عن   "مثله فعل ابن حجر العسقالين يف كتابه        و
الذيل علـى رفـع     "والسخاوي يف كتابه    " قضاة مصر 

يف )هـ٩٥٣ت(، وكذلك مشس الدين بن طولون "اإلصر
". الثغر البسام فيمن ويل قضاء الشام: قضاة دمشق "كتابه  

وقضية تويل املرأة للقضاء قضية شائكة مثارة اليـوم يف          
ية ومنها مصر الـيت حرمـت فيهـا         بعض الدول العرب  

السيدات من تويل هذه املهنة على عكس الوضع يف دول          
  .أخرى مثل السودان

  .٢٩٤ ص١ كحالة، ج٤٣
  .٣٣٩ ص١ كحالة، ج٤٤
: القاهرة (االجتهاد يف الفقه اإلسالمي حممد الدسوقي،    ٤٥

ص ) ١٩٧٣الــس األعلــى للــشؤون اإلســالمية، 
  .١٤٠-١٣٨ص
  ٥٨، ص أمحد تيمور، مصدر سابق٤٦
 فقيهـة   ١٥:  تتوزع فقيهات هذه الطبقة طبقاً ملا يلي       ٤٧

 فقيهـات حنفيـات،     ٤ فقيهات شافعيات،      ٥حنبلية،  
  .والباقيات غري حمددات املذهب

  ٢٤١ ص٦ الزركلي ج٤٨

                                                                                 
  .٩٧ ص٦ ابن العماد، ج٤٩
  .٣٥٨ ص٦ ابن العماد، ج٥٠
  .٤٦٧-٤٦٦ ص٢ ابن رجب، ج٥١
  .٣٤ ص٦ ابن العماد، ج٥٢
  .٥٧ ص٢كحالة، ج. ٤٢٨-٤٢٧ ص٢ املقريزي، ج٥٣
  .١٠٢ ص ٢ كحالة، ج٥٤
  ٤٩-٤٨ أمحد تيمور، مصدر سابق، ص٥٥
-١٥٦، ٨٥-٨٤ ص ١ ابن طولـون الـصاحلي، ج      ٥٦

١٥٧.  
  .٣٨ أبو بكر باقادر، مصدر سابق، ص٥٧
، ص  ٤٣٥٤-٤٣٥٣، ص ص    ١٠ ابن العدمي، جملد     ٥٨

  .٩٥-٩٤ ص ٤كحالة، ج. ٤٣٤٧-٤٣٤٦ص 
  . املرجع السابق٥٩
  . ابن شداد٦٠
  .٣٦٢ ص٥العماد، ج ابن ٦١
 ١الغـزي، ج  . ١١٣-١١١١ ص ٨ ابن العمـاد، ج    ٦٢
  .٣٠٤-٣٠٣ ص ص١، ج٢٩٢-٢٨٧ص
  .٣٩-٣٨ حمي الدين العيدروس، ص ص ٦٣
  .١١٣ ص٥ الزركلي، ج٦٤
  .١٩٥ ص ٥ الزركلي، ج٦٥
  .٤٥ ص٢ كحالة، ج٦٦
  .٢١٠ ص٧ الزركلي، ج٦٧
  .٣٥٨-٣٥٧ ص١ كحالة، ج٦٨
  .١١٨-١١٧ املرادي، ص٦٩
  .٦٨٢-٦٨١ ص٢ احلافظ، ج٧٠
: م.د (أدب املفيت واملستفيت   ابن الصالح الشهرزوري،     ٧١

  .٢٧ص) ١٩٨٦عامل الكتب، 
املائدة املستديرة : مىن أبو الفضل يف. مداخلة لـ د٧٢

مسـتقبل دراســات املرأة يف اجلامعـات "األوىل 
خطاب : بنت الشاطئ"، يف ندوة "العربيـة واإلسالمية

يا النخب مدارسة يف جينيوجل-املرأة أم خطاب العصر
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- ٢٢، مجعية دراسات املرأة واحلضارة، القاهرة "الثقافية
   .٢٠٠٠ مارس ٢٣
سعاد صاحل على موقع إسالم . انظر حوار حي مع د٧٣

  :Islam online.netأون الين
http:://64.29.210.216/livefatwa/arabic/Browse.asp

?hGuestID=whZLRv  
لندوة، سعاد صاحل يف نفس ا.مداخلة لـ د: وانظر أيضاً

جريدة األهرام القاهرية، . املرجع السابق
٢٢/١٠/١٩٩٩.  
، أصـول التـشريع اإلسـالمي      علي حـسب اهللا ،     ٧٤
  .١١٢-١١١ص
. ١٠٦ ابن الصالح الشهرزوري، مصدر سابق، ص        ٧٥

  .١١٤واملصدر السابق، ص
: الغيـاثي  أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا اجلـويين،   ٧٦

عبد العظيم أديـب    : ، حتقيق غياث األمم والتياث الظلم   
ـ ١٤٠١،  ٢مطبعـة النهـضة ، ط     : القاهرة( ص ) هـ

  .٤٠٣-٤٠١ص
سعاد صاحل  حول هذا     . انظر عرض لدراسة قدمتها د     ٧٧

للمرأة احلق يف تويل اإلفتـاء      "اين القيعي،   : املوضوع يف 
  .٢٢/١٠/١٩٩٩، جريدة األهرام القاهرية، "والقضاء

ـ  :  انظر شروط املفيت وأنواع املفتـيني  ٧٨ صالح ابـن ال
  .٨٧-٨٥الشهرزوري، مصدر سابق، ص

  .٢٨٣ ياسني بن خري اهللا العمري، مصدر سابق، ص٧٩
  .٥٢٣ التكروري، ص٨٠
 ٤، كحالة، ج ٤٣٤٧-٤٣٤٦ ص   ١٠ابن العدمي، جملد  ٨١
  .٩٥-٨٤ص
  .٣٣٢-٣٣٣ ص١ كحالة، ج٨٢
  .١٩٨ ابن اجلوزي، مصدر سابق، ص٨٣
  .٤٦٧-٤٦٦ ص٢ ابن رجب، ج٨٤
  .٢١٥ ص ٨ الزركلي، ج٨٥
  .٣٠٢از، ص زينب فو٨٦

                                                                                 
ـادر   املصـــ

  :طبقات الفقهاء
كتاب الفوائـد البهيـة يف      أبو احلسنات اللكنوي،     .١

  )١٩٠٦مطبعة السعادة، : القاهرة (تراجم احلنفية
ـاء    أبو احلسني حممد بن أيب يعلي،        .٢ ـات الفقه طبق

  )١٩٥٢مطبعة السنة احملمدية، : القاهرة (احلنابلة
ـ ١٠١٤(أبو بكر بن هداية اهللا املـصنف         .٣ ، )هـ

املكتبـة  : بغـداد  (بقات الفقهاء ويليه طبقات الشافعية    ط
  )هـ١٣٥٦العربية، 

ـادي،           .٤ ـاب  أبو عاصم حممد بـن أمحـد العب كت
  .١٩٦٤، طبقات الفقهاء الشافعية

ابن رجب زين الدين أيب الفرج عبد الـرمحن بـن            .٥
-٧٣٦(شهاب الدين البغـدادي الدمـشقي احلنبلـي         

ـات احلنابلـة        ،  )هـ٧٩٥  كتاب الـذيل علـى طبق
  )١٩٥٢مطبعة السنة احملمدية، : لقاهرةا(
ـالكي    .٦ ـ ٧٩٩ت(ابن فرحون امل الـديباج  ،  )هـ

ـاهرة  (املذهب يف معرفة أعيان علماء املـذهب       دار : الق
  )ت.التراث، د

ــدي   .٧ ــهبة األسـ ــي شـ ــن قاضـ ابـ
ـ ٨٥١ت(الدمشقي ـاء     ،  )هـ ـات الفقه ـاب طبق كت
  )ت.مكتبة الثقافة الدينية، د: القاهرة (الشافعية

ـ ٧٧١ت(تاج الدين الـسبكي      .٨ ـات  ،  )هـ طبق
هجـر للطباعـة والنـشر،      : القاهرة (الشافعية الكربى 

١٩٩٢(  
تقي الدين بن عبـد الـرمحن التميمـي الـداري            .٩

ـ ١٠١٠ت(الغزي املصري احلنفـي      ـات  ،  )هـ الطبق
ـاهرة  (السنية يف تراجم احلنفيـة     الـس األعلـى    : الق

  )١٩٧٠للشؤون اإلسالمية، 
سراج الدين عمر بن علي األنـدلس التكـروري          .١٠
العقـد املـذهب    ،  )هـ٨٠٤ت) (ابن امللقن (لشافعي  ا

دار الكتب العلميـة،    : بريوت (يف طبقات محلة املذهب   
١٩٩٧(  
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ـاء   طاش كربى زادة،     .١١ ـات الفقه : املوصـل  (طبق

  )١٩٥٤مطبعة نينوي، 
ـ ٥٨٦ت(عمر بن علي بن مسرة اجلعـدي         .١٢ ، )هـ

مطبعة الـسنة احملمديـة،     : القاهرة (طبقات فقهاء اليمن  
١٩٥٧(  

ـاب اليواقيـت     ظافر األزهـري،     حممد البشري  .١٣ كت
ـاهرة  (الثمينة يف أعيان مذهب عامل املدينـة       مجعيـة  : الق

  )١٩٠٦العروة الوثقى، 
شجرة النـور الذكيـة يف      حممد بن حممد خملوف،      .١٤

  .١٩٣٠، طبقات املالكية
ـاء القرشـي            .١٥ حمي الدين بن عبد القادر بن أيب الوف

ــي  ــضية يف ، )هـــ٧٧٥-٦٩٦(احلنف اجلــواهر امل
ـايب احللـيب،      : القاهرة (نفيةطبقات احل  مطبعة عيسى الب
١٩٧٤(  

ـ ٩٠٩-٨٤٠(يوسف بن املربد     .١٦ اجلـوهر  ،  )هـ
ـاهرة  ( املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحـد       : الق

  )١٩٨٧مكتبة اخلاجني، 
  :طبقات وتراجم عامة

ـ ١٢٠٦-١١٧٣(أبو الفـضل املـرادي       .١٧ ، )هـ
ـاهرة  (سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عـشر        دار : الق

  )ت.ب اإلسالمي، دالكتا
أبو عمر حممد بن يوسـف الكنـدي املـصري،           .١٨

ــوالة وكتــاب القــضاة دار الكتــاب : القــاهرة (ال
  )ت.اإلسالمي، د

ـفة الـصفوة   ،  )هـ٥٩٧-٥٠٨(ابن اجلوزي    .١٩  ص
  )١٩٩١دار الصفا، : القاهرة(
ـ ١٠٨٩ت(ابن العماد احلنبلي     .٢٠ شـذرات  ،  )هـ

املكتـب  : بـريوت  (الذهب يف أخبار مـن ذهـب      
  )١٩٦٦اعة والنشر، التجاري للطب

ـاء العمـر      ابن حجر العسقالين،     .٢١  إنباء الغمـر بأبن
  )١٩٦٩الس األعلى للشؤون اإلسالمية، : القاهرة(

                                                                                 
رفع اإلصـر عـن قـضاة       ابن حجر العسقالين،     .٢٢

  )١٩٩٨مكتبة اخلاجني، : القاهرة (مصر
األغـالق اخلطـرية يف     ،  )هـ٦٨٤ت(ابن شداد    .٢٣

هـد الفرنـسي    املع: دمـشق  (ذكر أمراء الشام واجلزيرة   
  )١٩٥٦للدراسات العربية، 

ـ ٩١١ت(جالل الدين السيوطي     .٢٤ ـات  ،  )هـ طبق
  )١٩٧٣مكتبة وهبة، : القاهرة (احلفاظ

دار العلـم  : بـريوت  (األعالمخري الدين الزركلي،   .٢٥
  )١٩٩٠للماليني، 

ـاهرة  (الذيل على رفـع اإلصـر     السخاوي،   .٢٦ : الق
  )٢٠٠٠اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

الـضوء الالمـع ألهـل      وي،  مشس الدين السخا   .٢٧
  )هـ١٩٣٤مكتبة القدسي، : القاهرة (القرن التاسع

ـ ٩٥٣ت(مشس الدين بن طولون      .٢٨ قـضاة  ،  )هـ
: دمـشق  (الثغر البسام فيمن ويل قضاء الـشام      : دمشق

  )١٩٥٦امع العلمي العريب، 
البــدر الطــالع ، ) هـــ١٢٥٠ت(الــشوكاين  .٢٩

ـالع مبحاسن من بعد القرن السابع ويليه التابع للبـدر ا           لط
  )هـ١٣٤٨مطبعة السعادة، : القاهرة(
 الــوايف بالوفيــات، )هـــ٧٦٤ت(الــصفدي  .٣٠

  )١٩٦٢مجعية املستشرقني األملانية، : أملانيا(
ــف األزدي     .٣١ ــن يوس ــد ب ــد اهللا حمم عب

ـاء والـرواة للعلـم باألنـدلس       ،  )هـ٤٠٣ت(  العلم
  )١٩٥٤مكتبة اخلاجني، : القاهرة(
ـان دمـشق يف القـرن       حممد مجيل الشطي،     .٣٢ أعي
-١٢٠١ثالث عشر ونصف القرن الرابع عـشر مـن          ال

  )١٩٩٤دار البشائر، : دمشق (هـ١٣٥٠
ـا يف    حممد مطيع احلافظ،   .٣٣ ـاء دمـشق وأعيا علم

  )١٩٩١دار الفكر، : دمشق ( هـ١٣ق
ـار       حمي الدين العيدروس،     .٣٤ النور الـسافر عـن أخب

  )١٩٨٥دار الكتب العلمية، : بريوت (القرن العاشر
  :طبقات وتاريخ نساء
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ـات       فواز العامليـة،    زينب   .٣٥ الـدر املنثـور يف طبق

ـاهرة  (ربات اخلدور  املطبعـة الكـربى األمرييـة،     : الق
  )هـ١٣١٢

: بـريوت  (أعـالم النـساء   عمر رضا كحالـة،      .٣٦
  )١٩٧٨مؤسسة الرسالة، 

ـاء يف     ياسني بن خري اهللا العمري،       .٣٧ الروضـة الفيح
الـدار العربيـة للموسـوعات،      : بريوت (تواريخ النساء 

١٩٨٧(  
  :طط البلدانالتاريخ وخ

ـاريخ حلـب        ابن العـدمي،     .٣٨  بغيـة الطلـب يف ت
  )ت.دار الفكر، د: بريوت(
ـاريخ مدينـة    ،  )هـ٥٧١-٤٩٩(ابن عساكر    .٣٩ ت

  )١٩٩٥دار الفكر، : دمشق (دمشق
ـ ٩١١ت(جالل الدين السيوطي     .٤٠ حـسن  ،  )هـ

ـاهرة  (احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة     دار الفكـر   : الق
  )١٩٩٨العريب، 

 تاريخ بغـداد  ،  )هـ٤٦٣ت( اخلطيب البغدادي    .٤١
  )ت.دار الفكر، د: مكتبة اخلاجني، دمشق: القاهرة(
ـ ٩٥٣ت(حممد بن طولـون الـصاحلي        .٤٢ ، )هـ

مكتـب  : دمـشق  (القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية    
  )هـ١٩٥٦الدراسات اإلسالمية، 

ــزي  .٤٣ ــواعظ ، )هـــ٨٤٥ت(املقري كتــاب امل
ـادر،   : بـريوت  (واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار    دار ص

  )ت.د
  :صادر أخرىم
ـات التارخييـة    : العلماء"أبو بكر باقادر،     .٤٤ من الدراس

دار :بـريوت  (االجتـهاد ،  "إىل الدراسات االستراتيجية  
  )٤٨-٤٧االجتهاد، عدد

أبو املعايل عبد امللـك بـن عبـد اهللا اجلـويين،             .٤٥
ـاهرة  (غياث األمم والتياث الظلم   : الغياثي مطبعـة  : الق

  ) هـ١٤٠١، ٢النهضة ، ط
ـاهرة  (ذاهب الفقهية األربعـة   املأمحد تيمور،    .٤٦ : الق

  )١٩٩٦اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
 أدب املفـيت واملـستفيت  ابن الصالح الشهرزوري،    .٤٧

  ) ١٩٨٦عامل الكتب، : م.د(

                                                                                 
ـاهرة  (أخبار النساء ابن قيم اجلوزية،     .٤٨ املكتبـة  : الق

  )١٩٩٧التوفيقية، 
ـيم اجلوزيـة،       .٤٩  حكـم النظـر إىل النـساء      ابن ق

  )١٩٨٨ة، دار اهلجر: بريوت(
  

  
  
  
  

  
حجاب املرأة ولباسها يف تقي الدين بن تيمية،  .٥٠

م، .حممد ناصر الدين األلباين، د: ، حتقيق وتعليقالصالة
  .ت.د
ـبال الكـساء علـى      جالل الدين السيوطي،     .٥١ إس

مكتبـة درا العروبـة للنـشر       : الكويت (عورات النساء 
  )١٩٩٠والتوزيع، 

ـام  مجال الدين أيب الفرج ابـن اجلـوزي،          .٥٢ أحك
  )١٩٩٨دار املنار، : القاهرة (نساءال
سعاد صاحل ، حوار حي على موقـع إسـالم أون            .٥٣

  :Islam online.netالين
http:://64.29.210.216/livefatwa/arabic/Browse.asp?h

GuestID=whZLRv 
املائدة املـستديرة األوىل    : سعاد صاحل، مداخلة يف    .٥٤

ـات " ـات املــرأة يف اجلامعــ ـتقبل دراســـ مــس
ة وا  : بنـت الـشاطئ   "، يف نـدوة     "إلسـالمية العربـي

ـا     -خطاب املرأة أم خطاب العصر     مدارسـة يف جينيوجلي
ـات املـرأة واحلـضارة،        "النخب الثقافية  ، مجعية دراس

   .٢٠٠٠ مارس ٢٣-٢٢القاهرة 
 االجتـهاد يف الفقـه اإلسـالمي      حممد الدسوقي،    .٥٥

  ) ١٩٧٣الس األعلى للشؤون اإلسالمية، : القاهرة(
إعداد املمارسـني لالجتـهاد      " حممد كمال إمام،   .٥٦

املـسلم  ،  "رؤية تارخييـة وفقهيـة ومنهجيـة      :اجلماعي
  .٨٣، عدد٢١، سنة املعاصر

 جـالل الـدين الـسيوطي     مصطفى الـشكعة،     .٥٧
  )١٩٨١مطبعة مصطفى البايب احلليب، : القاهرة(
املائـدة املـستديرة األوىل     : مىن أبـو الفـضل يف      .٥٨

ـات " ـات املــرأة يف اجلامعــ ـتقبل دراســـ مــس



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة ملف سرية      واحلضارةاملرأة     املرأ
  

      
  

  ٨١

                                                                                 
ة واإلسـالمية  ال : بنـت الـشاطئ   "، يف نـدوة     "عربـي

ـا     -خطاب املرأة أم خطاب العصر     مدارسـة يف جينيوجلي
ـات املـرأة واحلـضارة،        "النخب الثقافية  ، مجعية دراس

   .٢٠٠٠ مارس ٢٣-٢٢القاهرة 
  .٢٢/١٠/١٩٩٩األهرام القاهرية،  .٥٩
  

  


