
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

رفع اإلسالم مكانة املرأة، وأكرمها بام مل يكرمها به دين سواه فهي يف اليهودية واملسيحية سبب كل املصائب 

 ،هي التي أغوت آدم فارتكب اخلطيئة ألهنم يرون أهنا 

إنسانية أم حيوانية  586ويف فرنسا سنة ) إنسان له روح أم ال وهل روحها  ( عقد مؤمتر للبحث هل املرأة 

اوي روح الرجل؟! ثم خرجوا بنتيجة مفادها أهنا هلا روح كأدنى ما تكون الروح خملوقة  وهل روحها تس 

 خلدمة رغبات الرجل!!   

اجلزي شبه  من  رجل  خرج  سنة  بثالثني  االجتامع  هذا  للرجل وبعد  مساوية  املرأة  أن  ليقول  العربية  رة 

  التي أنزهلا اهلل هبانزهلا املنزلة  أ  ، وظاملفرفع عنها املبالتكليف والترشيف واملسؤولية،  وليعيد للمرأة مكانتها  

والعقاب وسائر احلقوقفجعلها   الثواب  الرجل يف  تعاىل:    رشيكة  ُأْنَثى  }قال  َأْو  َذَكٍر  ِمْن  َصاحِلًا  َعِمَل  َمْن 

 [97 :]النحل{  وا َيْعَمُلونَ َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُ 

فنََزلت    ما أرى النساء ُيْذَكرون يف يشء؟ كل يشء إال للرجال؟  ما أرى    :  فقالْت ملسو هيلع هللا ىلص    النَّبِيَّ  ُأُم ُعامرُة  ))َأَتْت 

َواْلَقانِتِنَي  }  :اآليةُ  َواملُْْؤِمنَاِت  َواملُْْؤِمننَِي  َواملُْْسلاَِمِت  املُْْسلِِمنَي  اِدَقاِت إِنَّ  َوالصَّ اِدِقنَي  َوالصَّ َواْلَقانَِتاِت 

َوالصَّ  ائِِمنَي  َوالصَّ َقاِت  َواملَُْتَصدِّ ِقنَي  َواملَُْتَصدِّ َواخْلَاِشَعاِت  َواخْلَاِشِعنَي  ابَِراِت  َوالصَّ ابِِريَن  ائاَِمِت  َوالصَّ

َكثِ  اهللََّ  اكِِريَن  َوالذَّ َواحْلَافَِظاِت  ُفُروَجُهْم  َعظِياًم َواحْلَافِظنَِي  َوَأْجًرا  َمْغِفَرًة  هَلُْم  اهللَُّ  َأَعدَّ  اكَِراِت  َوالذَّ  {رًيا 

َجال))إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال .(([ 35]األحزاب                                                                                                                             ((.اَم النَِّساُء َشَقائِق الرِّ

َوُهَو }يكرهون والدة االنثى قال تعاىل:  يف اجلاهلية  لقد كانوا ا  ُمْسَودًّ َوْجُهُه  َظلَّ  بِاأْلُْنَثى  َأَحُدُهْم   َ ُبرشِّ َوإَِذا 

عَ   َكظِيمٌ  َأُيْمِسُكُه  بِِه   َ ُبرشِّ َما   
ِ
ُسوء ِمْن  اْلَقْوِم  ِمَن  ََيُْكُمونَ َيَتَواَرى  َما  َساَء  َأاَل  اِب  َ الُّتُّ يِف  ُه  َيُدسُّ َأْم  ُهوٍن    {ََل 

عارها  تدفن    وكانت[  59،58:   ]النحل من  خوفًا  الُّتاب  حتت  تعاىل  حية  قال  ذنب  بغري  َوإَِذا  }:  فيقتلوهنا 

ُقتَِلْت  َذْنٍب  بَِأيِّ  ُسئَِلْت  [{املَْْوُءوَدُة  والرعاية   دالوأحرم  و  االسالم  فجاء  ]التكوير:  الرضاع  حق  هلا  وجعل 

َعْن َأِِب َقَتاَدَة : )) َأنَّ َرُسوَل   ،قرة العني، وثمرة الفؤاد لوالدهيا وإخواهنا   فوق ذلك  وهي  ،وإحسان الُّتبية 

 َت َزْينََب َفإَِذا َرَكَع َوَضَعَها َوإَِذا َقاَم اهللَِّ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ُيَصِّلِّ َوَقْد ََحََل َعََل ُعنُِقِه َأْو َعاتِِقِه ُأَماَمَة بِنْ



 

 

 

  ليعلمهم أن البنت حبيبة وحنونة، ومن أحب من فاطمة الزهراء إىل رسول اهلل َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ََحََلَها(( 

َما   َوُيْؤِذينِي  َراهَبَا  َما  َيِريُبنِي  ِمنِّي،  َبْضَعٌة  اْبنَتِي  اَم  أيضا  آَذاَها((، ))َفإِنَّ بناٍت:  وقال  رزق  َيُكوُن ))   فيمن  ال 

اجْلَنَّةَ  َدَخَل  إاِل  إَِلْيِهنَّ  َفُيْحِسُن  َأَخَواٍت  َثالُث  َأْو  َبنَاٍت  َثالُث  ُأمر    ،(( ألََحِدُكْم  التي  فهي  أختًا  كانت  فإذا 

اهللِ  ف   وُحذر من قطيعتها  وإكرامها  املسلم بصلتها َرُسوَل  أن  َسَلَمَة  ُأمِّ  اهلل َعْن  أن  قال  اهلل عليه وسلم  صَل 

للرحم  َوَمْن  )):  يقول  َوَصَلنِي،  َفَقْد  َوَصَلِك  َمْن  َقَطَعِك،  َمْن  َوَأْقَطَع  َوَصَلِك،  َمْن  َأِصَل  َأْن  َتْرِضنَي  َأالَ 

 . ((َقَطَعِك َفَقْد َقَطَعنِي

أكثر من مئة ألف صحاِب  فقال  وإذا تزوجت  التي وىص هبا يف جتمع حرضه      : فهي 
ِ
النَِّساء يِف  اهللََّ  ُقوا  ))اتَّ

معززة زوجها  بيت  يف  فتكون  اهللَِّ((  بَِكلَِمِة  ُفُروَجُهنَّ  َواْسَتْحَلْلُتْم  اهللَِّ  بَِأَماَنِة  َأَخْذمُتُوُهنَّ  مكرمة،    َفإِنَُّكْم 

عنها األذى  وكف  إليها  و  واجب،    واإلحسان  معارشهتا،  بإحسان  إليها  أمر  واإلساءة  ظلمها،  من  حذر 

تكليف هو  بل  تركه،  شاء  وإن  فعله  شاء  إن  للزوج؛  مُّتوكًا  اختياريًا  أمرًا  املعارشة  حسن    رشعي  وليس 

بِاملَْْعُروِف }تعاىل  قال    واجب َعَلْيِهنَّ  الَِّذي  ِمْثُل                                                                                                                                          {َوهَلُنَّ 

أماً  صارت  برها  وإذا  مقروناً   كان  إليها  واإلساءة  وعقوقها  اهلل،  بحق  باهلل  مقرونًا  يف    بالرشك  والفساد 

َوبِا }األرض  اُه  إِيَّ إاِلَّ  َتْعُبُدوا  َأالَّ  َربَُّك  َفاَل َوَقََض  ا  كاَِلُُهَ َأْو  ا  َأَحُدُُهَ اْلكََِبَ  ِعنَْدَك  َيْبُلَغنَّ  ا  إِمَّ إِْحَساًنا  ْلَوالَِدْيِن 

َكِرياًم  َقْواًل  هَلاَُم  َوُقْل  ا  َتنَْهْرُُهَ َواَل  ُأفٍّ  هَلاَُم  [   {َتُقْل  اهللِ  ]االرساء:  رسوِل  إىل  رجٌل  عليه   وجاء  اهلل  صَل 

ثم ُأمُّك،   :ثم َمن؟ قال  :ُأمُّك، قال :قال   ؟   )) يا رسوَل اهللِ، َمْن أحقُّ الناِس بُحسِن َصحابتي    فقال: وسلم

قال  :قال َمْن؟  ُأمُّك، :ثم  قال :قال ثم  َمن؟  ومكانٍة   :ثم  تكريٍم  من  هلا  ملِا  مراٍت كررها  أبوك(( ثالث  ثم 

اإلسالم  رشيعة  سوى  رشيعٍة  أي  يف  املرأُة  ُكرَمْت  فام  والبيع،    هلا   جعل  ،عظيمة  واإلجارة،  التملك،  حق 

 . والرشاء، وسائر العقود، وهلا حق التعلم، والتعليم

حقها املسلوب بقوهلا    أعطاها ))ال ُتنكح البكر حتى ُتستأذن(( ف اإلسالم عن تزويج الفتيات ُكرها ً  لقد هنى  

   . ال أو نعم

باحلقوق السياسية، فمنذ فجر اإلسالم جتري وحُتفظ ذمتها  وجعل اإلسالم هلا حق البيعة أو ما يعرف اليوم 

 .فقد بايع النساء الرسول صَل اهلل عليه وسلم مع الرجال حتت الشجرة

 



 

 

 

فيام استطعتن وأطقتن (وهذه املبايعة  ): )صَل اهلل عليه وسلم  واشُّتكن يف بيعة العقبة الثانية فقال هلن النبي

 .ياسيةللنساء تعتَب إقرارا حلقوق املرأة الس

إالَّ أْن يقتله، كان قضاء الرسول  وملا َأَجاَرْت ُأمُّ هانئ بنت أِب طالب رجاًل من املرشكني، وأبى أخوها عِّلي 

فأعطاها صَل اهلل عليه   ((َأَجْرَنا َمْن َأَجْرِت َيا ُأمَّ َهانِئٍ )) يف هذه احلادثة قوله صَل اهلل عليه وسلم : 

 .ن واجلوار يف احلرب أو السلم لغري املسلمنياحلقَّ يف أن ُتْعطَِي األما  وسلم

ـا    لينهى عن أكل أمواهلن، فلم يكن هلن نصيٌب يف املواريث أيام اجلاهلية  جاء االسالمكام   ))َواهللِ إِْن ُكــنَـّ

 َأْمـــًرا، َحــتَّــى َأْنَزل اهللُ َتَعاىَل 
ِ
 فِيِهنَّ َما َأْنَزل  َوَقَسَم  فِــي اْلــَجــاِهــلِــيَّــِة َمــا َنــُعــدُّ لِــلــنِّــَســاء

)) َقَسَم  َما  املواريث،   هَلُنَّ  فيها أحكام  توضح  النساء  فيها  فنزلت سورة خاصة هبنَّ تسمى سورة  ربنا    بنيَّ 

سبحانه  به  خاصًا  التقسيم  هذا  وجعل  فيها،  حدوده  خالف  ملن  بالعقاب  فيها  ووعد  املواريث،  أحكام 

فِيَها  تِْلَك  } :وتعاىل، فقال َخالِِديَن  اأْلهَْنَاُر  تَِها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  ُيْدِخْلُه  َوَرُسوَلُه  اهللََّ  ُيطِِع  َوَمْن  اهللَِّ  ُحُدوُد 

]النساء:  ٌب ُمِهنيٌ َوَمْن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخالًِدا فِيَها َوَلُه َعَذا َوَذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 

وحذار من تلك األكذوبة  أن املرأة ترث نصف ما يرث الرجل وهذا فقط يف أربع حاالت للذكر   [  14،  13

املرأة  الرجل واملرأة، وعرش حاالت ترث  املساواة بني  اكثر من ثالثني حالة تكون  االنثى، وعندنا  ضعف 

فاملرأة ال ترثوالرجل ال يرث املقدس  الكتاب  أما يف  بنتا فُّتث إن مل يوجد أخوة ذكور،    ،  إال إن كانت 

املرأة يف اإلسالم مقاتلة طبيبة                                     األحوال.وأما يف تلمود اليهود فهو ال يورثها بحال من  

وقاضية مكرمة من طفولتها لشيخوختها ال كام فعل الغرب دفعها إىل مهاوي الذل والرذيلة، وجردها من 

الكرامة والرشف، حتت شعارات مزيفة، ال متتُّ إىل احلقيقة يف يشءكل   فاختزل قيمتها يف اجلسد    ،معاين 

واالنحرافات مل خيل منها جمتمع، واملبادئ تقوم من    املعروض يف كل مكان، واملبذول لكل راغب ومريد!!

بعض   املظامل يف  بعض  وجدت  فإذا  إليها،  املنتسبني  من  قلة  انحرافات  وليس من خالل  خالل مضموهنا، 

 . البيئات فهو من الباطل الذي يسخطه اهلل ورسوله

ية، التي حولت جسد املرأة إىل  وأخرًيا، فإننا مل نعرف ظلاًم للمرأة كهذا الذي يامرس يف املجتمعات العلامن

البضائع واملنتجات، وأجلأهتا إىل أشق األعامل وأعنفها عندما أعلنت التخِّل عن كفالتها،   سلعة تروج هبا 

   وألزمتها بالكدح يف طلب القوت



 

 

 

 ختامًا: 

الكريم   القرآن  يف  واحدة  كلمة  يف  ورد  النصوص { وارضبوهن}الرضب  من  ضخمة  منظومة  مقابل  يف 

القرآنية الرصَية التي حتافظ عَل املرأة وعَل كرامتها وتأمر الرجل أن َيسن معاملته وعرشته مثل قول اهلل  

  كرهتموهن  فإن}  وقوله  {تضاروهن  وال }  و  {فامسكوهن بمعروف}وقوله  {وعارشوهن باملعروف}تعاىل  

  هذه   جوار  إىل  وضعت  إذا  الرضب  كلمة  أن  إىل  الفًتا  ،{خرًيا   فيه  اهلل  وجيعل  شيًئا  اتكرهو  أن   فعسى

  يكون   التي  احلاالت  وهي   احلاالت،  أندر  يف  إال  كعالج  لذاهتا   مقصودة  ليست  الكلمة  هذه  أن  تبني املنظومة

بكاملها  الزوج  فيها العالج، وإال تذهب األرسة  النوع من  أن يستخدم هذا  إما    غري   مستقبل  إىل مضطًرا، 

 .مرغوب 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

     

 

 

   


