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 الباب الثاني   

 المرأة في نظر اإلسالم و دورها في الدعوة                         

 تعريف المرأة  . أ

االمرأة وقد حكي أبو على  نساء و نسوة دبعٌت مؤنث، ومرًأ و مجع-لغة من وزن مرأادلرأة 

دبعٌت  اإلمرأة  و ٔبدخول أل على امرأة ادلقرن هبمزة الوصل وقال الليث امرأة تأنيث امرئ 

ادلرأة اسم للبالغة و ىي مؤنث ادلرء، و ادلرء: الرجل والفقهاء فرقوا يف  واصطبلحا  ٕالزوجة.

ػلظى باحًتام كبَت يف مفهوم  .ادلرأة ادلذكورة حرفياو  ٖاحللف بُت شري ادلرأة ونكاحها.

خلصائص وىذا ىو السمة ادلشًتكة  .ادلرأة ىي ىدوء من الربودة، اللطف، واحلب .اإلسبلم

 .اإلناث

وىذا االسم مأخوذ من اسم األم البشرية )حوى زوجة النيب  .وتسمى النساء أيضا بالنساء

كما قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي سورة ٗ، طبيعة ادلرأة أضعف من الرجال.عليو السبلم( آدم

َها. ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ٜٛٔاألعراف:  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإَلي ْ   ِ٘من ْ
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  المرأة ةلاأص .ٔ

؟ ىذه اآلراء صراحة من قبل القرآن الكرمي، من بُت أمور أخرى ا خلق الرجالىل ادلرأة سللوقة شلٍ 

َها َزْوَجَها  ٙمن خبلل قول اهلل تعاىل ) يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ُهَما رَِجاال َكِثَتًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواألْرَحاَم ِإنَّ اللََّو َكاَن عَ  من  َٚلْيُكْم َرِقيًبا(َوَبثَّ ِمن ْ

  ٛوىكذابُت القرآن  الكرمي وأجاب للذين يفرقون بُت الرجال و النساء. سورة النساء،

وأن كبل منهما معا يولد اهلل ذرية كل من الذكور  ٜمن خبلل التأكيد على أهنم من نفس النوع

 ٓٔواإلناث.

اْستَ ْوُصوا وَ الذي حكم عليو )احلق ادلربر( الذي يقرأ:  كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

ًرا، َفِإن َُّهنَّ ُخِلْقَن ِمْن ِضَلعٍ  كما  )رواه البخاري، مسلم، والًتمذي من الصحابة أبو ىريرة(. ٔٔبِالنَِّساِء َخي ْ
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َوَفضَّْلَناُىْم اِت ذكر يف القرآن الكرمي: َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبٍِت آَدَم َومَحَْلَناُىْم يف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُىْم ِمَن الطَّيِّبَ 

 َٕٔعَلى َكِثٍَت شلَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيبل.

، جلميع اهلل عز وجل هموذالك كرم وتشمل كلمات "بٍت أدم" ىو كل من الرجال والنساء،

أبناء آدم، من النساء والرجال. وأكد ذالك من قول اهلل تعاىل) ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى بَ ْعُضُكْم ِمْن 

وادلقصود أن بعضكم ىو جوزء من جوزء آخر أي دبٍت أن "بعضكم )يا رجال( ىم من النساء  ٖٔبَ ْعٍض(

 ٗٔو النساء من الرجال وكبلعلا من البشر ليس ىناك فرق بينهمامن حيث األصل واإلنسانية.

رجال أو النساء كما قال تعاىل ومع ىذا أن اهلل سبحانو وتعاىل ال يضيع عمبل صاحلا من ال

َب ذَلُْم َرب ُُّهْم َأِّنِّ ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى بَ ْعُضُكْم ِمْن بَ ْعٍض َفالَِّذيَن َفاْسَتَجا:)

ُهْم َسيَِّئاِِتِْم وَ  َرنَّ َعن ْ ُهْم َجنَّاٍت ألْدِخَلن َّ َىاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم َوأُوُذوا يف َسِبيِلي َوَقاتَ ُلوا َوقُِتُلوا ألَكفِّ

  ٘ٔذَبْرِي ِمْن رَبِْتَها األنْ َهاُر ثَ َوابًا ِمْن ِعْنِد اللَِّو َواللَُّو ِعْنَدُه ُحْسُن الث ََّواِب.(

                                                                                                                                                                              

رجال سوف فالأهنا ليست كالرجال، إذا مل تتحقق  ادلرأة حبكمة. ألن ىناك صفات، وشخصيات، واالذباىاتدبواجحة 
    M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an”,  422 أنظر إىل  بشكل غَت طبيعي ونتصرفي

 .ٓٚ: ٚٔ / ءاإلسرا ٕٔ
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والنساء و يفرحون بوالدة  بُت الرجال ن ألهنم يفرقونئو و يف بعض اجملتمع ىناك فهم خاط

َر َأَحُدُىْم بِاألنْ َثى َظلَّ   ٙٔوػلزنون حبصول البناتبنُت ال كما وصف اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي ) َوِإَذا بُشِّ

ُو يف الت َُّراِب   َوْجُهُو ُمْسَودِّا وَ  َر ِبِو أؽلُِْسُكُو َعَلى ُىوٍن أَْم َيُدسُّ ُىَو َكِظيٌم، يَ تَ َواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما بُشِّ

 ٚٔ(.َأال َساَء َما ػَلُْكُمونَ 

، نستطيع أن نستنبط بأن القرآن الكرمي أنزل اهباآلخرى اليت تتعلق  اتمن اآلية السابقة واآليو 

 .إلصبلح ادلفاىيم اخلاطئة ، منها تفريق بُت الرجل و ادلرأة خاصة عما يتعلق باإلنسانية

اإلسبلم، كفيلة بأن تزودك قبل   ونظرة يسَتة بالعُت اجملردة، إىل تاريخ ادلرأة يف مجيع أضلاء العامل 

دبا يثَت أشجانك من حال ادلرأة وقتذاك. لقد كانت مرىقة بظلم الرجال يف القرى و األمصار، الفرق قي 

ذالك بُت جيل وجيل، أو قبيل وقبيل. لقد كانت مهيضة اجلناح عند الوثنُت، كماكانت ذليلة النفس، 

نت قبائل العرب تئد البنت وىي على قيد احلياة، من لقد كا  .قليلة الرجاء، كاسفة البال عند الكاتبُت

 ٛٔ.غَت ذنب ذبنيو، أوجرم ترتكبو،سوى أهنا فتاة

  . أحوال المرأة في الجاهلية2

السادس و السابع للمسيح أىنأ حاال وأقرب إىل االحًتام يف اجلملة  ادلرأة العربية يف القرِّنأن 

يصا عن ذكراحليف الذى عانتو د زلذبرومان، مع ىذا ال من ادلرأة يف بقية األمم حىت ادلتحضرة منها كال
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فبينا كان للروماِّن وغَتة قبل النصرانية احلق يف أن يقتل زوجتو،كمالو احلق يف قتل  شرح الرعاية ذلا. بعد

  ٜٔعبيدة و بينا نرى األمم األروبية، حىت بعد النصرانية.

ن شدة وحيف عند بعض قبائل نظر اآلن يف بعض ماحلقها ميمظامل اجلاىلية للمرأة فلو 

كثَت من أىل اجلاىلية تطَت من ادلرأة فامتهنها وعدىا أداة شر، وكان ببلءه األكرب أن تولد لو  العرب:

أنثى. وىؤالء فريق غلوا يف كرىهم األنثى حىت كان ما قصة اهلل علينا من أمرىم من شهوِتم البنُت 

وقال تعاىل واصفا حاذلم معرضا هبذا  ٕٓاْلبَ َناِت ُسْبَحانَُو َوذَلُْم َما َيْشتَ ُهونَ َوغَلَْعُلوَن لِلَِّو  وكرىهم البنات:

 ٕٔ.ٜ٘-ٛ٘يف سورة النحل:  بلوكما ذكر ق  ادلثل الذي جعلوه اهلل

وىي وأد البنات، فكانت بعض قبائل العرب   ،ىذا الغلو يف كره اإلناث أدى إىل ادلادة ادلشؤومة

ا خوف أن حبرىن الفقر إىل العار والفضيحة، بل إن بعض العلماء ذىب بناِت كربيعة وكندة وسبيم. تئد

 .إىل أن الوأد كان يف عامة قبائل العرب وأنو ))يستعملو واحد ويًتكو عشرة((

                                                             
التعدد  ويف ببلد الرومان كان التعدد _ دون قيد وال شروط_معموال بو، ومع ربرمي االمرب اطور جوستيان49

ت و أوالدىن سقط ادلتاع بقي شائعا، وكانت الزوجات االوىل تتحكم بالبقية، وليس ذلن حقوق، نكن ذليبل
( ٜٓٚٔإلسبلم وادلرأة )دم: دار الفكرة، انظر سعيد األفغاِّن، اة االجتماعية: المَتاث والحقوق.ئيف اذلي

ٕٔ-ٖٔ. 
 ٚ٘: ٙٔ  /النحل ٕٓ

َر َأَحُدُىْم بِاألنْ َثى َظلَّ َوْجُهُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيم،ٌ َوِإَذا ) .ٜ٘-ٛ٘: ٙٔ  /النحل  ٕٔ يَ تَ َواَرى ِمَن اْلَقْوِم  ُبشِّ
َراِب َأال َساَء َما ػَلُْكُمونَ  ُو يف الت ُّ َر بِِو أؽَُلِْسُكُو َعَلى ُىوٍن أَْم يَُدسُّ  (.ِمْن ُسوِء َما ُبشِّ
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وإىل جانب ىذه العادة القبيحة عادة الوأد، فقد جرى أكثر اجلاىلُت على عد ادلرأة كادلتاع 

كان الغارة محل كل فارس ما قدر عليو من النساء والذراري،   اجلامد الذي ينهبونو من أعداىم، فاذا

فكانوا مجيعا ملكو يتصرف فيهم كما يشاء من بيع وسبتع وامتهان واسًتقاق، غَت آبو ألطفال حرموا 

 ٕٕأمهم. وأم أصبحت ببل أطفال، فقطعوا بذلك االرحام وأفسدوا األنساب.

زوجاتو مجيعا -فيما يرث من متاعو – وأسوأ من ذلك أن الرجل منهم إذا مات ورث ولده  

فتمتع هبن كما كان يتمتع أبوه. أضف إىل ذلك زواج ادلتعة ادلنتشر حينئذ ببل قيد وال شرط. وتصور 

 ٖٕبنفسك ادلستوى الذي اضلطوا بادلرأة إليو.

طاب: )) م مجلة واحدة حىت قال عمر بن اخلقع أن مظامل اجلاىلية للمرأة أبادىا اإلسبلاوالو  

واهلل إن كنا يف اجلاىلية مانعد للنساء أمرأ حىت أنزل اهلل فيهن ما أنزل، وقسم ذلن ما قسم. (( ولكن 

بعض العادات كانت يف فريق من قبائل العرب من التمكن حبيث مل يستطيع إسبلمها السطحي الذي 

 :عراب فقالدانت بو أن غلتثها. والقرآن الكرمي نفسو نص على عدم سبكن الدين من كثَت من األ
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ْوِء َوال  َوائَِر َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّ يٌع َعِليٌم، َوِمَن َوِمَن األْعَراِب َمْن يَ تَِّخُذ َما يُ ْنِفُق َمْغَرًما َويَ تَ َربَُّص ِبُكُم الدَّ لَُّو مسَِ

ِعْنَد اللَِّو َوَصَلَواِت الرَُّسوِل َأال ِإن ََّها قُ ْربٌَة ذَلُْم  األْعَراِب َمْن يُ ْؤِمُن بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اآلِخِر َويَ تَِّخُذ َما يُ ْنِفُق قُ رُبَاتٍ 

 ٕٗ.َسُيْدِخُلُهُم اللَُّو يف َرمْحَِتِو ِإنَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 

ابيل جاىلية حسن إسبلمهم من الصحابة الكرام، ؼلضعون من حيث اليشعرون، دلق الذي يرى

عادة القبيحة عند بعض من أسلم من اجلاىلُت يف قصة غيبلن وانظر تأصل ىذه ال يف نظرِتم إىل البنت.

م أن سلو الرسول صلى اهلل عليو و بن سلمة الثقفي: فقد ذكروا أنو أسلم ولو عشر نسوة، فطلب إلي

ؼلتار أربعا منهن، وبقي على ذلك، حىت إذا شاخ أيام عمر بن اخلطاب، طلق نساءه وفرق مالو يف 

ك وآلمرن عن يف مالك، أو ألورثهن من)واين اهلل لًتاجعن نساءك، ولًتج بنيو، فأخرب عمر، فأرسل إليو

ٍب ىم ال يسوون بُت   أيب رغال( فأشفقت جاىلية غيبلن من عزؽلة عمر.بقربك فَتجم كما يرجم قرب

الرجل وادلرأة يف الدماء، فبل يقتلون رجبل بامرأة كائنة من كانت، إال أنو ينبغي أن نقرر ىنا أن من النادر 

يغسل عاره بدمها وال شيء ، فحينئذ وإذا عرف عليها فاحشة و كانت زبص أن يقتل رجل امرأة إال

 ٕ٘عليو. 

 أحوال المرأة في اإلسالم .3
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وقد جاء اإلسبلم من خبلل رسولو النيب زلمد، مع قد تواضع موقف ادلرأة ودورىا يف اجلاىلية. 

رفع . و احًتام وسبجيد ادلرأة .مع الرجال متساويةيف، على قدم شر تدريس الذي يضع ادلرأة يف مكان ال

 ٕٙ.كرامة ادلرأة

بعث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف أوائل القرن السابع من ميبلد ادلسيح عليو السبلم، 

لرجال و النساء، ا و دعوتو يف ىذاجذلم اىل بارئهم، يو داحلة، يدعو الناس اىل خالقهم، ويبالشريعة الص

ة اليت منحها اهلل لو يرددىا كمعليهم، باحل ىتلالىت تأيات اهلل تعاىل إصبلح نفوسهم، بيرشدىم اىل 

لُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًىا َوال تَ ْعُضُلوُىنَّ لَِتْذَىُبوا بِبَ ْعضِ مفيه َما آتَ ْيُتُموُىنَّ  : يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ػلَِ

َنٍة َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروِف َفِإْن َكرِْىُتُموُىنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُىوا َشْيًئا َوغَلَْعَل اللَّوُ ِإال َأْن يَْأِتَُت ِبفَ  ِفيِو  اِحَشٍة ُمبَ ي ِّ

ًرا َكِثَتًا.   َٕٚخي ْ

ل ان رببس كرىا، ربوز أن تورث، وال ذبسلمُت أن ادلرأة إنسان زلًتم، الفتقرر قي دستور ادل

لب األزواج  مجيعا أن يعاشروا زوجاِتم بادلعروف، وأن ن ػلسنوا إىل النساء، وطمجيعا أ وأمر الرجال

فَ َعَسى َأْن  يصربوا على أخبلقهن إن كن شر سات األخبلق، سيئات الطباع، زلببا إليهم عشرِتن: 

ًرا َكِثَتًا.  َٕٛتْكَرُىوا َشْيًئا َوغَلَْعَل اللَُّو ِفيِو َخي ْ

                                                             
 .ٕٔ-ٔٔ( ٖٕٓٓ)دمشق: بَتوت، ذا عن ادلرأة امنور الدين عًت،  ٕٙ
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)َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى  ٜٕما تطيقو أنوثتها من تكاليفكذالك تقرر أهنا مكلفة يف حدود 

  ٖٓ(ٖٙ(بلال ُمِبيًنااللَُّو َوَرُسولُُو أَْمًرا َأْن َيُكوَن ذَلُُم اخْلِيَ َرُة ِمْن أَْمرِِىْم َوَمْن يَ ْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو فَ َقْد َضلَّ ضَ 

خَتكم خَتكم  ٖٔوسلم يردد يف وصاياه للرجال: استوصوا بالنساء خَتا،ومازال رسول اهلل صلى اهلل عليو 

 ٕٖ.ألىلو، وأنا خَتكم ألىلو، ما أكرم النساء إال كرمي، وال أىاهنن إال لئيم

أحد ادلوضوعات الرئيسية وادلبدأ األساسي يف التعاليم اإلسبلمية ىو  و وضع ادلرأة يف اإلسبلم

ٍب الذي ؽليز الشخص  ٖٖل والنساء وبُت األمم والقبائل واألحفاد.التشابو بُت البشر، سواء بُت الرجا

                                                             
 .ٚٔ-٘ٔ، حقوق ادلرأة يف اإلسبلمعبد القادر شيبة احلمد،  ٜٕ
 .ٖٙ: ٖٖ  /األحزاب ٖٓ

الباء للتعدية، أي إقبلوا وصييت  فيهن، واعملوا هبا وارفقوا هبن واحسنوا عشرِتن، فإن الوصية هبن آكد،  ٖٔ
عقود اللجُت "يف بيان حقوق أنظر زلمد نووي بن عمر اجلاوي الشافعي،  ;لضعفهن واحتياجهن إىل من يقوم بأمرىن

بالنساء( تواصوا فيما بينكم باإلحسان إليهن.  استوصوا .ٚ(، ٕٚٓٓ)جاكرتا: دار الكتب اإلسبلمية، الزوجُت" 
)ضلع( أحد عظام الصدر وادلعٌت أن يف خلقهن عوجا من أصل اخللقة. )أعوج شيء يف الضلع أعبله( أي وكذلك 

ا. )تقيمو( ذبعلو مستقيما. )كسرتو( أي وكذلك ادلرأة إن أردت منها االستقامة ادلرأة عوجها الشديد يف خلقها وفكرى
صحيح البخاري، أنظر أيب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل ابن ادلغَتة البخاري ،  ،االتامة يف اخللق أدى األمر إىل طبلقه

اجمللد األول  صحيح مسلم،وانظر أيب احلسُت مسلم بن احلجاج القشَتي النيسابورى،  .ٕٜٖ،....اجمللد الثالث
  ٖٗٙ(، ٖٕٔٓ)لبنان: دار الكتب، 

 .٘ٔ، حقوق ادلرأة يف اإلسبلمعبد القادر شيبة احلمد،  ٕٖ
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العديد من آيات القرآن تنص على أن الرجال  ٖٗرلرد قيمة تفانيو وتقوى اهلل سبحانو وتعاىل. ىو

  سبحانو وتعاىل.  والنساء متساوون، كما ىو موضح يف كلمة اهلل

ْم ِبَأْحَسِن َما َكانُوا َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَِّبًة َوَلَنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرىُ 

 ٖ٘يَ ْعَمُلوَن 

  ٖٙأُنْ َثىَفاْسَتَجاَب ذَلُْم َرب ُُّهْم َأِّنِّ ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو 

ة بُت الرجل وادلرأة يف العمل وكسب حقوقهم، ال نادلذكورة أعبله تضع صراحة ادلواز إن اآلية 

يوجد أي سبييز من اهلل ضد خادمو، ولذلك غلب على الرجال عدم إساءة معاملة النساء ومعاملتهم 

 بشكل  غَت إنساِّن.

 دلؤسسات األزىر يف مصر:وت، الشيخ السابق )ادلرشد األعلى( تزلمود شلنقل من 

رية يف الرجل وادلرأة تكاد تكون على حد سواء وأن اهلل قد وىب احلقيقة أن الطبيعة البش

النساء كما وىب الرجال وضع كبل من الرجل وادلرأة ادلواىب الىت تكفى يف ربمل ادلسؤليات 

ومن ىنا جاءت والىت تؤىل كبلمن العنصرين للقيام بالتصرفات االنسانية العامة واخلاصة 

أحكام الشريعة اإلسبلمية تضعهما يف إطار واحد فهذا يبيع ويشًتى ويزوج ويتزوج وغلٌت 
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 .ٜ٘ٔ: ٖ  /عمران-ال ٖٙ
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ويعاقب ويدعى ويشهد وتلك تبيع وتشًتى وتزوج وتتزوج وذبٌت وتعاقب وتدعى وتشهد )من 

 ٖٚ(.ٖٜٔتوجيهات االسبلم ص.

 مكانة المرأة في األسرة و المجتمع   . ب

 مكانتها في األسرة .1

يف اللغة العربية ىي عشَتة الرجل ورىطو االدون، ومسيت هبذاالسم دلا فيها من معٌت أألسرة 

القوة، حيث يتقوى هبم الرجل. و اآليات الىت تبُت أن قاعدة احلياة البشرية ىي األسرة كثَتة ومنها: 

قد ( فٕٔ، سورة الروم: ٕٚ، سورة النحل: ٜٛٔف: ا، سورة األعر ٙ، سورة الزمر: ٔ)سورة النساء: 

شاء اهلل أن تبدأحياة البشر بأسرة واحدة، فخلق ابتداء نفسا واحدة، وخلق منها زوجها فكانت أسرة 

   ٖٛمن زوجُت، وبث منهما رجاال كثَتا ونساء.

و األسرة يف عرف الناس تطلق على كل مجاعة بينها رباط من نوع معُت، فيقال مثبل، أسرة 

وتنقسم   ٜٖأو يقال: أسرة التعليم، أسرة الفن، أسرة األدب.ادلعلمُت، أسرة الفنانُت، أسرة األدباء، 

دور ادلرأة يف و  ٓٗمكانة األسرة إىل قسمُت: مكانة األسرة يف اإلسبلم و مكانة األسرة يف غَت اإلسبلم.
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  مقاصد األسرة يف اإلسبلم )د.م:دت( 38

)القاىرة: مكتبة  األولزء اجلموسوعة األسرة ربت رعاية اإلسبلم "مراحل تكوين األسرة،عطية صقر،   ٜٖ
 .ٖٛ (،ٕٙٓٓوىبة، 

 .ٚٙ، موسوعة األسرة ربت رعاية اإلسبلمعطية صقر،  ٓٗ
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بذذلا القادة الناشئون يف إنو من العائلة اليت ت .األسرة ىي األساس النتشار اإلسبلم هم جدا ألنم األسرة

 وأكرب دور يف ذلك ىو النساء. . ، وستأٌب البذور اليت ستقاتل لًتفع أحكام اهللسبيل اهلل

سلتلف جوانب احلياة.  يف القرآن يتحدث عن النساء يف سلتلف اآليات. وتتناول احملادثات

ىناك آية تتحدث عن حقوقها وواجباِتا، ولكنها تصف أيضا امتيازات الشخصيات النسائية يف تاريخ 

لِلرَِّجاِل َنِصيٌب شلَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء  ٕٖية: األكما ذكر يف سورة النسآء وبوجو عام، الدين أو اإلنسانية.

.َنِصيٌب شلَّا   تعٍت: ٕٗمكانتها يف األسرة دور ادلرأة و ماو أٔٗاْكَتَسْْبَ

 المرأة كزوجة ( أ

 تاجإن اإلنسانية بصورة غريزية ػل .خلق اهلل اإلنسان يف أزواج ، ىناك رجال وىناك نساء

اىل  الغريزة حباجة إىل بعضها .إىل بعض ، خاصة بشكل واضح للغاية يف فًتة النضوج اجلنسي بعضها

وفًقا لتعليمات الشريعة أمر طبيعي وغلب دعمها حىت تكون قادرة على بناء أسر جديدة  بعض ىي

 :على ما يأٌب بعض أدوار الزوجة تشمل . اإلسبلمية

 )تصبح ادلرأة شريك زوجها )بيولوجياً  . أ

 )تصبح ادلرأة شريك زوجها )نفسيا  . ب

                                                             
 .ٕٖالنسآء: ٔٗ
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زوجها على ادلتعة الزوجة الصاحلة ىي زوجة قادرة على ربقيق نفسها بشكل جيد حىت ػلصل 

تشبو الزوجة اليت تدير دورىا بشكل جيد لتصبح زوجة الشلحة لزوجها تاًجا ذىبًيا يف رأسها ،  .النفسية

 ٖٗ.يف حُت أن الزوجة اليت ال تلعب دورىا تشكل عبًئا ثقيبًل على ظهر جد قدمي

غرضو ، يشَت القرآن بوضوح إىل أن الزواج ىو اندماج بُت اثنُت ونصف من الناس ، وأن 

األساس ىو احلب  .باإلضافة إىل استمرار اإلنسانية ، ىو تلبية االحتياجات العاطفية والتوازن الروحي

 ٗٗ.والعاطفة

َنُكْم َمَودًَّة َوَرمحَْ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ  ًة ِإنَّ يف َذِلكَ َوِمْن آيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإَلي ْ

ُرونَ   .٘ٗآليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ

عندما ؼلترب الرجل حالة  ٙٗعندما يشعر الرجل بالصعوبة ، فإن الزوجة ىي اليت تستطيع مساعدتو.

وعندما يعاِّن الرجل ، تكون الزوجة ىي  .ويئمن االنزعاج ، تكون الزوجة ىي الشخص الذي ؽلكنو ِتد

 ٚٗ.لديو التأثَت األكرب للزوج ولكن الزوجة اليت ػلبهاحقا ، ال أحد  .الشخص الذي يستطيع أن يهتفو
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Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an Tematik, jilid, 3 (Jakarta: Kamil 

Pustaka, 2014), 98-101.  
44

 Jamal al-Badawi, Kedudukan Wanita dalam Islam, terj. Ummu Abdullah (tt: Maktabah 

Raudah al-Muhib, 2008), 9.  
  .ٕٔ: ٖٓ /الروم 45

-٘ٓٔون إىل شقي وسعيد، كما قال اهلل تعاىل يف سورة ىود: مالسعادة ضد الشقاوة، والناس ينقس ٙٗ
, فالسعيد من وعظ بغَته، والشقي من شقي بقضاء اهلل، وقد ذكر البعض عن السعادة، أهنا الراحة النفسية ٛٓٔ
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يف ىذا الصدد، على سبيل ادلثال ما ػلدث من قبل النساء ادلسلمات، خدغلة رضي اهلل عنها يف 

عندما كان رسول اهلل خائفا من الوحي الذي أعطي لو، ووجد  .مرافقتو للنيب يف األيام األوىل من نبوتو

وب فيو بالنسبة للزوج ولكن الزوجة اليت ؽلكنها قبولو كما ىي والثقة بو ليس ىناك ما ىو مرغ .صعوبة

سواء كان ذلك يساعد على صعوبة الدعوة واحلياة  .ومساعدتو دائمًا عندما يكون األمر صعباً 

 ٛٗ.اليومية

ً ليس شيئًا ربتاج ادلرأة فعلو ،  .ىذا ىو الدور الذي غلب القيام بو من أجل ادلرأة إن كون ادلرء قائدا

زعيم األسرة أو غَته( يستطيع أن يساعد ، يوجو ويهدئ ىو شيء نبيل جدًا إذا (بل كونو رفيقًا لزعيم 

  .وادلرأة كالزوجة اليت لتحقق على الزوج. وحقوق الزوجة على الزوج  .كان ػلتوي على طاعة اهلل تعاىل

   المرأة كأم ( ب

 ٜٗالزواج لن يكتمل بدون وجود طفل. .األم ىي حلم كل امرأة متزوجةإن 

 .احلوامل واإلصلاب ىو نصيحة دينية .اطفال هاوضع مثايل كزوجة اذا مل يكن لدي امراة ال

ولذلك، فإن  .رسول اهلل سيكون سعيدا لرؤية ادلزيد من شعبو من أي أشخاص آخرين يف يوم القيامة

                                                                                                                                                                              

 كيف تنال السعادة احلقيقةوالطمأنينة اليت يشعر هبا اإلنسان يف ادلوقف من ادلواقف، انظر: سعيد عبد العظيم ، 
   ,ٚٔ-٘ٔ(، ٕٚٓٓ)اسكندارية: دار األؽلان، 
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الزوجة ىو االىتمام بأتباعو )نساب(، وخاصة بالنسبة ألولئك الذين لديهم أحد ادلعايَت يف البحث عن 

   ٓ٘. أو كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أصل زلتمل

ثَ َنا يَزِيُد ْبُن َىاُروَن، َأْخبَ َرنَا ُمْسَتِلُم ْبُن َسِعيٍد اْبَن ُأْخِت َمنْ  ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن ِإبْ َراِىيَم، َحدَّ ِن َزاَذاَن، ُصوِر بْ َحدَّ

لنَّيبِّ َصلَّى اهللُ َعْن َمْنُصوٍر يَ ْعٍِت اْبَن َزاَذاَن، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رََّة، َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل ا

ٍُبَّ أَتَاُه « اَل »تَِلُد، أََفَأتَ َزوَُّجَها، َقاَل: َعَلْيِو َوَسلََّم، فَ َقاَل: ِإِّنِّ َأَصْبُت اْمرَأًَة َذاَت َحَسٍب َومَجَاٍل، َوِإن ََّها اَل 

  ٔ٘". تَ َزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد َفِإِّنِّ ُمَكاثٌِر ِبُكُم اأْلَُممَ »الثَّانَِيَة فَ نَ َهاُه، ٍُبَّ أَتَاُه الثَّالَِثَة، فَ َقاَل: 

حىت قال رسول اهلل عندما  .وجد أعظم رلد قدمو اهلل للمرأة ، لكن دورىا ىو أن تكون أًماتال 

 :سأذلا أحدىم

: يَا َرُسوَل اللَِّو، َعْن َأيب ُىَريْ َرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َقالَ 

كَ »َمْن َأَحقُّ النَّاِس حِبُْسِن َصَحاَبيِت؟ َقاَل:  كَ »ٍُبَّ َمْن؟ َقاَل: قَاَل: « أُمُّ ٍُبَّ »َقاَل: ٍُبَّ َمْن؟ َقاَل: « ٍُبَّ أُمُّ

كَ  ثَ َنا أَبُو ُزْرَعَة ِمثْ َلُو.« ٍُبَّ أَبُوكَ »َقاَل: ٍُبَّ َمْن؟ َقاَل: « أُمُّ رَُمَة، َوػَلَِْت ْبُن أَيُّوَب: َحدَّ   َٕ٘وَقاَل اْبُن ُشب ْ
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 ٗ٘مدرسة األوىل لؤلوالد.ألن األم  ٖ٘األىم ،األم كمربية لطفلها ، مهمة ادلرأة يف التعليم ىي 

لذلك، إذا كانت النساء على بينة من أعلية وحياة  ادلرأة ادلسلمة اليت تلعب دور األم لديها مكانة عالية

وعبلوة على ذلك ، ترغب يف  .احلياة األسرية، فلن يكون لديهم الوقت لرعاية األشياء خارج أسرىم

يشمل دوُر األمومة الكثَت من األدوار الفرعّية داخل  ,لعيشاستبدال موقف الرجال يف كسب ا

ُو ٔدور ادلرأة كاألم كماتلي:  ٘٘.مفهومو َنا اإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِو مَحََلْتُو أُمُّ ي ْ . محلتو، كما قال اهلل تعاىل: َوَوصَّ

. يلده و يرضعو ، كما ٕ ٙ٘(.َٗٔوْىًنا َعَلى َوْىٍن َوِفَصالُُو يف َعاَمُْتِ َأِن اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْيَك ِإيَلَّ اْلَمِصَُت )

ْمَع َواألْبَصاَر َواألْفِئَدةَ  قال اهلل تعاىل: َهاِتُكْم ال تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ  َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ

. وغلّسمو، كما ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم " حق الولد على الوالد أن ٖ   ٚ٘(َٛٚلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )

 ٛ٘رماية وأن ال يرزقو إال طيبا" )رواه احلاكم والبيهقي عن أيب رافع(.يعلمو الكتابة والسباحة وال

 (ادلرأة كطفل )بناتج. 

صبح وجود الطفل يف األسرة حلما بالنسبة للزوج والزوجة الستكمال سعادِتما ، إذا  تعموما 

الطفل ىو ىدية ، فخر ، ثقة ،  .نعم بنسلتى سنوات من بناء منزل مهجلي ومل كان قد مضى عل

غلب قبول األطفال كهدية من اهلل سبحانو وتعاىل ، ورعايتهم ، وترىب ، تعليما جيدا ،  .وأيضا إغراء
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من بُت أدوار النساء ، دبا  .بُت األطفال ىناك الفتيان والفتيات .ألنو غلب أن يتم احتساب كل ذلك

 :يف ذلك الرجال كأطفال ىم

  .أن تكون طفبًل غليد اآلباء  ( أ

 اتية التحفظأن تكون ابنة ذ    ( ب

 ٜ٘ج(  أن تكون طفبًل يرث القيم اإلسبلمية

 المرأة في المجتمع  مكانة .2

، وتكوين صداقات ، وعبلقات دلساعدتوأن يعيش منفردا بل ػلتاج إىل آخرين نسان الؽلكن اإل

يعتمد عمل اإلنسان على ربقيق حياة ادلساعدة للمساعدة يف اخلَت واإلخبلص مثل كلمة  ٓٙاجتماعية ،

ْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإلٍبِْ َواْلُعْدَوانِ  ٕاهلل تعاىل يف سورة ادلائدة:  البشر ىم  َٔٙوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلرِبِّ َوالت َّ

كأعضاء يف اجملتمع البشري مع بعضها  .دون غَتهمن ادلستحيل أن يعيش اإلنسان دبفرده  .االجتماعية

ؽلكن  .وبناء عبلقات ، وما إىل ذلك.ٕٙ البعض ادلتبادل ، ألنو يف اجملتمع تنشأ احلقوق والواجبات

غلب أيًضا  .من األحياء اجملاورة ، وأصدقاء العمل ، وأصدقاء ادلدرسة ، وما إىل ذلك لآلخرين أن يأتوا
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من ىذا  ٖٙتبادلة جيدة قدر اإلمكان للحفاظ على عبلقة متناغمة يف اجملتمعاحلفاظ على ىذه العبلقة ادل

 ٗٙ.الشرح ؽلكن أن يستنتج أن اإلنسان سللوق إجتماعي

إذا كان  .إىل دورىا يف األسرة، أن تضطلع بأدوار أخرى يف اجملتمع والدولة كن للمرأة، باإلضافة سبو 

وبادلثل، إذا كان خبَتا يف رلال  .يعرفو للنساء األخرياتخبَتا يف علم الدين، فمن واجبو أن يبشر دبا 

معُت، فإنو ؽلكن أن يكون لو حصة يف الشؤون ولكن مع القيود اليت ًب وصفها وبالطبع بعد الوفاء كربة 

ىناك أشياء كثَتة ؽلكن للمرأة القيام هبا يف اجملتمع والدولة، وذلا دور كل منها ؼلتلف بالتأكيد عن  .منزل

 األنبياء. ةصحاب وىذا ما تفعلالرجل. 

يف زمن النيب، كان الصحابية شلرضة عندما وقعت احلرب، أو رلرد تشجيع ادلسلمُت، ولكن ليس 

عدد قليل أيضا من أولئك الذين خاضوا أيضا حربا باستخدام أسلحة للحصول على الشهادة يف سبيل 

إمارة، الذين قاتلوا حلماية النيب يف احلرب. ويف ىذه احلالة، فإن دور ادلرأة ىو  ابية أماهلل، مثل الصح

 ٘ٙدعم ودعم الرجل يف أداء واجباتو.

 وفيما يلي بعض احلقوق اليت ربتفظ هبا ادلرأة يف ضوء التعاليم اإلسبلمية، ومكاهنا يف اجملتمع:

  المرأة في السياسة  . أ
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أثارىا ادلفكرون اإلسبلميون فيما يتعلق باحلقوق السياسية واحدة من اآليات اليت كثَتا ما 

ُهْم َمْن  .ٔٚية األ يف سورة التوبة كما قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي  للفبلحُت ىي تلك الواردة َوِمن ْ

  ٙٙ.َيْسَتِمُعوَن ِإَلْيَك أََفَأْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َوَلْو َكانُوا ال يَ ْعِقُلونَ 

وبصفة عامة، يفهم اآلية ادلذكورة أعبله على أهنا وصف لبللتزام بالتعاون بُت الرجل وادلرأة يف 

ما ذلجب اهلل تعاىل و أ .ادلنكر عن نهىالادلعروف و بمر األسلتلف رلاالت احلياة اليت تصفها اجلملة 

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت   كما قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي:  ٚٙيف اجملتمع. ينلدور  (ادلرأة والرجل)

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّبلَة َويُ ْؤتُوَن الزَّ  َكاَة َويُِطيُعوَن اللََّو بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

 ٛٙ.َحِكيمٌ َوَرُسوَلُو أُوَلِئَك َسيَ ْرمَحُُهُم اللَُّو ِإنَّ اللََّو َعزِيٌز 

ال ؽلكن إنكار مشاركة ادلرأة مع الرجل يف الرحم، كما ال ؽلكن فصل مصاحل ادلرأة عن زلتويات  

كلمات النيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم: كل من ال يويل اىتماما دلصاحل )شؤون( ادلصل، فهو ال ينتمي 

 إىل رلموعتهم.
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يقها أو توسيعها وفقا خللفية ؽلكن تضي  ادلسلمُت العديد من اجلوانب اليتوتشمل مصاحل

التعليم، ومستوى التعليم. وىكذا، فإن ىذه العبارة تغطي مجيع رلاالت احلياة دبا يف ذلك رلاالت احلياة 

 السياسية.

من ناحية أخرى، يدعو القرآن أيضا شعبها )رجاال ونساء( للتداول، من خبلل مدح اهلل و 

نَ ُهْم َوشلَّا َرَزقْ َناُىْم يُ ْنِفُقوَن.ألولئك الذين يفعلون ذلك دائما. كما ذكر اهلل   ٜٙ تعاىل: َوأَْمرُُىْم ُشوَرى بَ ي ْ

وتستخدم ىذه اآلية أيضا كأساس من قبل العديد من العلماء إلثبات وجود احلقوق السياسية 

لكل رجل وامرأة. وقد أصبح الشورى أحد مبادئ إدارة رلاالت احلياة ادلشًتكة وفقا للقرآن، دبا يف ذلك 

 احلياة السياسية دبعٌت أن كل مواطن من اجملتمع يف احلياة معو مطلوب منو دائما إجراء مداوالت.

وعلى ىذا األساس، ؽلكن القول بأن لكل رجل أو امرأة احلق، ألنو ال يوجد حكم ديٍت ػلظر 

لك، يبُت إشراك ادلرأة يف رلال احلياة العامة، دبا يف ذلك يف احلياة السياسية. بل على العكس من ذ

 ٓٚالتاريخ يف اإلسبلم كيف تشارك ادلرأة يف رلتمعات سلتلفة، دون استثناء.

ظهر الواقع التارؼلي الكثَت من النساء ادلشاركات يف ادلسائل السياسية العملية. أم ىاِّن، على تو 

جانب توفَت ضمانات أمنية الدلشركُت مؤقت )األمن ىو  مربرا موقفو من النيب زلمد حُت سبيل ادلثال،

واحد من اجملال السياسي(. حىت زوجة النيب زلمد، وعلا عائشة، أدت مباشرة احلرب ضد علي بن أيب 
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ىي عن اخلبلفة بعد  ربب رئيس الدولة. أكرب قضية يف احلطالب الذي شغل يف ذلك الوقت منص

سبلمي ربت اسم اغتيال اخلليفة الثالث، أوعثمان رضي اهلل عنهم. كانت ادلعركة معروفة يف التاريخ اإل

(. مشاركة عائشة رضي اهلل عنها. جنبا إىل جنب مع العديد من أصحاب النيب ٙ٘ٙحرب اجلمل )

جواز مشاركة ادلرأة يف السياسة العملية بالرغم من  ونوقيادتو يف احلرب، مشَتا إىل أنو وأتباعو أنو يعتمد

 ٔٚذلك.

 المرأة في اختيار الوظائف  . ب

وإذا أعيد النظر يف مشاركة ادلرأة يف العمل يف األيام األوىل لئلسبلم، فإنو ليس من ادلفرط أن 

نقول إن اإلسبلم يربر ذلا نشاطا يف سلتلف األنشطة. وؽلكن للمرأة أن تعمل يف سلتلف ادليادين، سواء 

ة واخلاصة. ، مع ادلؤسسات احلكومي، سواء بشكل مستقل أو مع اآلخرينالبيت أو خارجهاداخل 

وبإغلاز، ؽلكن القول بأن صياغة عمل ادلرأة تنص على أن "للمرأة احلق يف العمل، وأن غزو ىذا العمل 

 يتطلبها أو طادلا كانت حباجة إىل العمل".

وتفاوتت األعمال واألنشطة اليت اضطلعت هبا ادلرأة خبلل فًتة النيب، بقدر ما كانت متورطة 

، ليلى صفيةلمة )زوجة النيب(، جنب مع الرجال. وأمساء مثل أم سمباشرة يف احلروب، جنبا إىل 

خبَت احلديث اص متورطُت يف احلرب. وقد أورد الغفارية، أم سينام األسبلمية، وغَتىا، مدرجة كأشخ
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اإلمام خباري فصوال يف كتابو السحي الذي يطلع على أنشطة ادلرأة مثل فصل ادلرأة يف اجلهاد وفصول 

 طات وفصول مشاركة ادلرأة يف رعاية الضحايا وغَتىا.ادلرأة يف احملي

وباإلضافة إىل ذلك، فإن النساء يف وقت النيب نشط أيضا يف سلتلف رلاالت العمل. بعضهم 

فية بن صلذين يشكلون، من بُت أمور أخرى، يعمل كمكياج للعرائس، مثل أم سليم بنت ملحان ا

 ٕٚو قابلة، وىكذا دواليك.زوجة النيب زلمد. وىناك أيضا شلرضة أ -ىوياي 

كرجل ناجح جدا. يف رلال التجارة، ًب تسجيل اسم الزوجة األوىل للنيب خدغلة بنت خويلد  

مي بٍت أظلار الذي ًب تسجيلو على أنو امرأة جاءت إىل النيب لطلب التعليمات يف رلال وبادلثل، قيبلت أ

، جلود احليوانات حىت تدبغ ناشطة أيضا يف أعمال ش. وكانت زوجة النيب زينب بنت جهالبيع والشراء

وكانت نتائج جهوده سبحانو وتعاىل. كانت رايثا، زوجة الصحابة النبوية عبد اهلل بن مسعود، نشطة 

جدا يف عملو، ألن زوجو وابنو مل يتمكنا من توفَت حياة العائلة. السيفة، وىي امرأة جيدة يف الكتابة، ًب 

 ٖٚعمر رضي اهلل عنو ضابط الذي تعامل مع سوق ادلدينة ادلنورة. تعيينو من قبل اخلليفة

 "الغزال يف يد النساء أفضل من الرمح يف أيدي الرجال" عائشة رضي اهلل عنها: عن رويت

بالطبع ليس كل األشكال وادلهن ادلوجودة يف احلاضر موجودة خبلل زمن النيب. ومع ذلك، وكما ذكر 
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ادلطاف إىل أن ادلرأة ؽلكن أن تفعل أي عمل للمحتاجُت أو العمل الذي أعبله، خلص العلماء يف هناية 

 يتطلب ذلك وطادلا احلفاظ على ادلعايَت الدينية وصعوبة.

فمع ادلعرفة وادلهارات اليت يتمتع هبا اجلميع، دبن فيهم النساء، ذلم احلق يف العمل ويشغلون 

غٍت، يتم التأكيد على أن "لكل من لو احلق أعلى ادلناصب. يف بعض كتب الشريعة اإلسبلمية، مثل ادل

يف أن يفعل شيئا، ٍب ؽلكن سبثيلو لآلخرين، أو احلصول على سبثيل من اآلخرين". وعلى أساس ىذه 

مجال الدين زلمد زلمود أنو استنادا إىل كتاب الفقو، فإنو ليس رلرد اعتبار لتنمية "د.يؤكد  القاعدة،

 ٗٚكن أن تعمل كمدافعُت ومدعُت عامُت يف رلاالت ادلشاركة.رلتمعنا إذا ما ذكرنا أن ادلرأة سب

 المرأة في التربية و التعليم  . ج

 ُتموجهما تتحدث عن االلتزام بالتعلم، فإهن . اليتثَتة جدا من القرآن واحلديث النبوىآيات ك

أول وحي من القرآن ىو قيادة القراءة أو التعلم، َوَعلََّم آَدَم األمْسَاَء ُكلََّها ٍُبَّ  ٘ٚإىل كل من الرجل وادلرأة.

(َقاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم َلَنا ِإال َٖٔعَرَضُهْم َعَلى اْلَمبلِئَكِة فَ َقاَل أَنِْبُئوِّن ِبَأمْسَاِء َىُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَُت )

ا أَنْ َبَأُىْم ِبَأمْسَاِئِهْم َقاَل َأملَْ أَُقْل ٕٖأَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم ) َما َعلَّْمتَ َنا ِإنَّكَ  ُهْم ِبَأمْسَاِئِهْم فَ َلمَّ (َقاَل يَا آَدُم أَنِْبئ ْ
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َماَواِت َواألْرِض َوَأْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن ) ْلَنا لِْلَمبلِئَكِة (َوِإْذ ق ُ َٖٖلُكْم ِإِّنِّ َأْعَلُم َغْيَب السَّ

 ٙٚاْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإال ِإبِْليَس َأىَب َواْسَتْكبَ َر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن.

من الرجال والنساء لكسب أكرب قدر شلكن من ادلعرفة، وكلهم مطلوب منهم  كبلالنيب  ويوجو 

لنساء يف وقت النيب على ىذا : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )وادلسلمة(. اٚٚأن يتعلموا

االلتزام، لذلك ناشدوا النيب أنو كان على استعداد لتخصيص وقت معُت وخاصة ذلم من أجل التماس 

َفاْسَتَجاَب  : "وقال تعاىل يف القرآن الكرمي ٛٚادلعرفة ىذا الطلب ىو بالطبع منحت من قبل نيب رأى.

 .ٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثىذَلُْم َرب ُُّهْم َأِّنِّ ال ُأِضيُع َعَمَل َعامِ 

ن على عرفتارسة ما تعيشو من ذكر اهلل وما عٍت أن ادلرأة تستطيع التفكَت والدراسة ومن ٍب شلت

. معرفة الكون غلب أن تكون مرتبطة دبختلف التخصصات، لذلك من ىذه اآلية ؽلكن أن ىذا العامل

 ٜٚوفقا لرغباِتم واذباىاِتم.يكون مفهوما أن النساء أحرار يف تعلم أي شيء، 

ادلرأة ىي  .إن تعليم ادلرأة أمر حيوي جملتمعنا ألن ادلرأة ىي اليت تلد الرجال والنساء يف ادلستقبل

كان رفاق النساء يف  .لد أعضاء اجملتمع اجليد والسيئتالشخص الذي  يى .ادلدرسة االبتدائية ألطفالنا
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النيب الكرمي اللطف والتعاطف مع رفاقو النساء وشجعهم على أظهر  .زمن النيب متحمسُت جدا للدراسة

 ٓٛ.طلب العلم ومساعدِتم على فهم دينهم

 عصيان المرأة في الدعوةج.  

تزام من قبل وقد ًب افًتاض ىذا االل .ٔٛالدعوة واجب على كل مسلمالقرآن كتاب الدعوة، و 

دعوة من تلك احلقبة كانت اختيار  احلاملُت ٕٛمع اطلفاض ترتيب الدعوة.سبلم لئل األجيال ادلبكرة

لذلك ، من ادلثَت  .ىم أيضا أزواج مع األسر وادلشروبات الروحية من جانبهم .الرجال الشجعان

ألهنم غلب أن يكونوا  .لبلىتمام معرفة اندفاع الرفيق )الزوجة( للمقاتلُت اإلسبلميُت يف ذلك الوقت

  .ح دعوة زوجهاشليزين أيضاً ألهنم سبكنوا من تقدمي الدعم لنجا 

السيف لتأييد راية اإلسبلم ، وخلف برق وراء استمرار التعذيب للدفاع عن احلقيقة ، وراء 

حكمة القائد العادل فقد اقًتن مع شخصية ادلرأة )الزوجة( الشجاعة لتحمل ادلخاطرة وعلى استعداد 

 لزوجها قدمت ىتالي امرأة ى .دعوة الزوج التصرف بشكل كبَت من أجل صلاح للتضحية وحىت قادرة على

ألنو يف إدارة حياة العامل ، ػلتاج الزوج إىل اآلخرين لبناء حياتو ، سواء الدنيوية أو  (يُتم)مقاتلي اإلسبل

ألن الزوجة الصاحلة ستساعد يف تقوية  .الزوجة ذلا دور كبَت يف مساعدِتا على ربقيق ذلك .الدائمة
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كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ٖٛرف زوجها.عقيدِتا والتمسك بدينها ، وربافظ على ش

ثَ َنا وَِكيٌع، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمِرو ْبِن ُمرَّةَ  ُد ْبُن ِإمْسَاِعيَل ْبِن مَسَُرَة َقاَل: َحدَّ ثَ َنا زلَُمَّ ، َعْن أَبِيِو، َعْن َساملِِ َحدَّ

ا ن َ  َىِب َما نَ َزَل، َقاُلوا: َفَأيَّ اْلَماِل نَ تَِّخُذ؟ َقاَل ُعَمُر: ْبِن َأيب اجلَْْعِد، َعْن ثَ ْوبَاَن، َقاَل: َلمَّ َزَل يف اْلِفضَِّة َوالذَّ

 أََثرِِه، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل َفَأنَا َأْعَلُم َلُكْم َذِلَك، َفَأْوَضَع َعَلى بَِعَتِِه، َفَأْدَرَك النَّيبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َوأَنَا يف 

لَِيتَِّخْذ َأَحدُُكْم قَ ْلًبا َشاِكًرا، َوِلَسانًا َذاِكًرا، َوَزْوَجًة ُمْؤِمَنًة، تُِعُُت َأَحدَُكْم »ِو، َأيَّ اْلَماِل نَ تَِّخُذ؟ فَ َقاَل: اللَّ 

ُد ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن  َٗٛعَلى أَْمِر اآْلِخَرِة. َثٍِت زلَُمَّ ظُلََْتٍ اذْلَْمَداِّنُّ، وقد قال النيب صلى اهلل عليو وسلم " َحدَّ

َع أَبَا َعْبِد  َوُة، َأْخبَ َرِّن ُشَرْحِبيُل ْبُن َشرِيٍك، أَنَُّو مسَِ ثَ َنا َحي ْ ثَ َنا َعْبُد اهلِل ْبُن يَزِيَد، َحدَّ ، َحدَّ الرَّمْحَِن احْلُبُِليَّ

ُث َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعلَ  نْ َيا »ْيِو َوَسلََّم، َقاَل: ػُلَدِّ ُر َمَتاِع الدُّ نْ َيا َمَتاٌع، َوَخي ْ الدُّ

وقال: أربع من السعادة: ادلرءة الصاحلة، وادلسكن الواسع، واجلار الصاحل، وادلركب  ٘ٛ«اْلَمْرأَُة الصَّاحِلَةُ 

 ٙٛسوء.اذلٍتء، وأربع من الشقاوة: اجلار السوء، وادلرأة السوء، وادلسكن الضيق، وادلركب ال

إذًا ما شكل الزوجة إذا مل تدعم بدعوة زوجها ، غلب أن يكون من الصعب على زوجها أن 

يواجو أيامو بدون دعم زوجتو ، بل ىناك قول مأخوذ أنو خلف الرجل الناجح توجد امرأة عظيمة ، من 

ال يف قصة انتشار على سبيل ادلث .احلد األقصى ؽلكن استنتاج أن دور ادلرأة شديد مهم يف احلياة ادلنزلية
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صدوم واجهت مع رلتمع من اللواط الذي ال ضرره باستمرار وال يريدون  لوط عليو السبلم يف بلد النيب

بعض ادلواقف  ٚٛ.زوجتوواسًتاد شيء ما غلعل األمر أكثر اكتئابا ىو اقتحام تفكَت  .ترك أفعالو السيئة

 .اقشة القادمةمن أخطاء الزوجة ذباه الزوج ، واليت سيتم وصفها يف ادلن

 صوره (ٔ

 وعلا صور العصيان عن األسرة واجملتمع.وينقسم صوره قسمُت 

 صور العصيان عن األسرة ( أ

ىي جامعة من الزوجُت وابن، والزوجة واجبة طاعة اىل زوجو. جعل اإلسبلم من و األسرة 

الطمأنينة الزوجُت حقوقا كماجعل عليو واجبات. غلب أن يعلمها خَت العلم. فقد ملك مفتاح 

. فإن طيب احلياة و متعتها يتحققان يف زوجيو سعيدة، وسعادة الزوجية أن يكون والسكينة حلياتو

 ٛٛالزوجان على دين صحيح، وخلق سجيح.

 وأن غلمعا إىل ذلك صفاء الود، والقيام باحلقوق، ونصح كل واحد لصاحبو. 

ألفراح وادلسرات، وزالت أو وإذا قام كل من الزوجُت بواجبو سباما على الذي أحسن حلت ا 

 قلت ادلشكبلت، وكان لذلك أبلغ األثر يف صبلح األسرة، وقوة األمة.
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وال ريب أن الزوجة الصاحلة ىي التجارة الراحبة، وأهنا من عاجل البشرى، ومن أمارات  

ى وإن شلا يعُت على صبلح الزوجات، وقيامهن باحلقوق ادلناطقة هبن أن تلقى األضواء عل السعادة.

 شخيص الداء ومعرفة الدواء.تيصدر منهن من أخطاء، فذلك أدعى لبعض ما

لقد سبق يف حلقة ماضية ذكر ألخطاء األزواج، وفيما يلي من صفحات ذكر دلاتيسر مجعو من  

 أخطاء الزوجات، ألجل أن تتضح الصورة، ويكتمل الطرح.

 خَتىا كثَت، وتقصَتىا يسَت.وال يعٍت ذكر تلك األخطاء أهنا تعم مجيع الزوجات، ففيهن من  

كما ال يعٍت ذلك أن يتخذ األزواج تلك األخطاء ذريعة لتعداد معايب زوجاِتم، فيقودىم ذلك إىل 

 الزىد هبن، أو ادليل عنهن، أو تنزل تلك األخطاء عليهن، فما ذلك أردت، وال إليو قصدت.

والرذائل، فالرغبة يف الكمال مطلوبة، وإظلا ىي دعوة للتحلي بالفضائل، والتخلي من األخطاء  

فإىل تلك األخطاء، ٜٛوالسعي يف ربصيل الكمال كمال، ومن يتحر اخلَت يعطو، ومن يتوق الشريوقو.

 واهلل ادلستعان، وعليو التكبلن، وصلى اهلل وسلم.

  من أخطاء الزوجات -

ذل الزوجة وقلة ذبملها لزوجها، ادلبالغة يف تطلب الكمال، و قلة مراعاة الزوجة لوالدي الزوج، و تب -ٔ

و كثرة السخط وقلة احلمد، و ادلنة على الزوج، و إخبار اآلخرين دبشكبلت ادلنزل، و قلة ادلراعاة 
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دلكانة، و الزوج ووضعو االجتماعي، و قلة إعانة الزوج على الربو التقوى، و إرىاق الزوج بكثرة 

والتمرد على الزوج، و االمتناع على الزوج إذا  ٜٓوزالطلبات،  إقبلق الزوج بكثرة االرتباطات، و النش

دعاىا للفراش، و التفصَت يف خدمة الزوج، و إدخال من ال يأذن الزوج بدخولو يف البيت، و اخلروج  

من ادلنزل دون إذن الزوج، و طاعة الزوج يف معصية اهلل، و ادلبالغة يف الغَتة على الزوج، و سوء تصرف 

 ٜٔادلرأة إذا عدد زوجها.

 صور العصيان عن اجملتمع ( ب

من أجل احلفاظ على  يف احلياة االجتماعية من ادلستحسن أن يكون لديك مواقف جيدة

دون  ال ؽلكن القيام بو .حلياة اجليدة وادلتوازنة اليت نريدىا ال نستطيع احلصول عليهاا عبلقة متناغم

غلب القيام بو فيما يتعلق اآلية ىو  بعض ما .اجلميع يلعب دورا يف إدراك تلك احلياة اجليدة .اآلخرين

القيام بعمل جيد لآلباء واألمهات واألقارب واأليتام والفقراء واجلَتان ادلقربُت واجلَتان البعيدين 

 ٕٜ.واألصدقاء وغَت ذلك ، وال أن يكونوا متكربين
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 . ٍٖٔ ،صفة الزوجة الصاحلة يف الكتاب والسنةيوسف اجلديع، 

 .ٕٛ-ٔٛ، خطاء الزوجاتأمن زلمد بن إيراىيم احلمد،  ٜٔ
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ر مجيع يف حياة اجملتمع ، كل عمل يقوم بو اجملتمع زلدود بالقواعد وادلعايَت. حبيث يتم اعتبا

التصرفات والسلوكيات اليت تتوافق مع القاعدة دبثابة عمل جيد. ومن ادلتوقع أن اجملتمع بأكملو ؽلكن أن 

تتصرف وفقا للقواعد وادلعايَت ادلوجودة. ولكن يف الواقع ، ال يزال ىناك العديد من األشخاص اآلخرين 

وجودة إلحلاق الضرر أنفسهم واجملتمعات الذين ما زالوا يعملون عن طريق انتهاك القواعد وادلعايَت ادل

واخليانة ضدىا أمانة، واخليانة من صفة ادلنافقُت، واخليانة من خطيئة ٖٜ .األخرى يف ادلنطقة اجملاورة

َوال ذُبَاِدْل : ٚٓٔالعظيم. واهلل الػلب ادلنافقُت. كما قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي من سورة النسآء: 

بُّ َمْن َكاَن َخوَّانًا أَثِيًما )َعِن الَِّذيَن   ٜٗ(ٚٓٔؼَلَْتانُوَن أَنْ ُفَسُهْم ِإنَّ اللََّو ال ػلُِ

 عواقبو  (ٕ

 وينقسم عواقبو اىل قسمُت: علا عواقبو يف األسرة واجملتمع

 عواقبو يف األسرة ( أ

األول يف األسرة: احلياة الزوجية ىي أحد العبلقات اليت قدسها اهلل سبحان وتعاىل، وأوصى 

أن تكون عبلقة طيبة قائمة على احلب والتعاون ادلشًتك بُت األزواج، كما وضع ذلا اإلسبلم قواعد على 

إن كانت العبلقات اإلنسانية يف احلياة ىامة وربتاجها  .عديدة وحرم هبا عدم طاعة الزوجة لزوجها

ادلودة والرمحة،  البشرية للعيش يف أمان وسبلم وحب، فإن العبلقات الزوجية أمسى وأكرب، وربتاج إىل
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نَ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ُكْم َمَودًَّة وقدسها اهلل يف كتابو "َوِمْن َآيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِتْسُكُنوا ِإَلي ْ

ُرون".  .صدق اهلل العظيم َٜ٘وَرمْحًَة ِإنَّ يف َذِلَك آَلَيَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ

يف كتابة بأن تكون العبلقة قائمة على الرمحة والصدق واإلحًتام ادلتبادل بُت أوصانا اهلل تعاىل 

حرمات عدم طاعة الزوجة لزوجها ، فإن 
ُ

الطرفُت، فبل غلب على الزوج إىانة زوجتو، كما أنو من ادل

 .العبلقات قد قدست بذلك وأصبحت أمسى وأفضل بذلك، وليست بالعند والعصيان

 بزوجتو ويتهم ببيتو، فعلى الزوجة أن تطيعو، وربًتمو، فإحًتام إن كان على الزوج أن يعتٍت

الزوجة لزوجها يأٌب من خلقها احلسن وتربيتها اجليدة، وإدراكها كيف تكون عبلقتها مع زوجها، وفهمها 

د عن فكرة عدم عتلفكرة أن اإلسبلم ىو دين اخللق، لذلك غلب وأن تتبع تعاليمو وربًتم أفكاره وتب

 .لزوجها، ألن بيتها لن يكون خبَت إال بالطاعة لو طاعة الزوجة

 :إعبلن ومن أشكال عدم طاعة الزوجة لزوجها

حرمات، فيجب على الزوجة أن زبرب زوجها بكل 
ُ

أن زبرج الزوجة دون إذن زوجها، وىذه من أكرب ادل

 ٜٙ.ربركاِتا وقبل أن زبرج من البيت، فلها يف كل خطوة ذنب إذا مل زبربه بذلك
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حيث أن عدم طاعة الزوجة لزوجها وعصيان أوامره يف كل شيء يؤدي إىل شعور الرجل بأنو قول ال، 

أموره يف بيتو، شلا يولد ادلشكبلت بينهم، مرة تلي األخرى يبدأ الشجار، ويبدأ  تنظيمغَت قادرعلى 

 ٜٚ.إجبار الزوجة على فعل بعض األشياء، وبالتايل يبدأ الكره والضغينة تنتشر فيما بينهم

عدم طاعة الزوجة لزوجها عدم رفع صبلِتا، فإن اهلل ال يتقبل صبلة ادلرأة اليت تعصى  ففي

زوجها وتظل صبلِتا معلقة بُت األرض والسماء إىل حُت يرضى عنها زوجها، فادلرأة ال تكتسب حبلوة 

ن حىت تؤدي اإلؽلان إال بطاعة زوجها، فيقول رسول اهلل صلّى اهلل عليو وسلم "الذبد إمرأة حبلوة اإلؽلا

وإن احلياة الزوجية ربتاج إىل حب وتشاور وتفاىم، وال غلب على فرد أن يقوم بسيطرتو  ."حق زوجها

الكاملة على الطرف األخر، غلب أن يكون األمر شورى بُت الشخصُت، وأن يكون البيت مليء باحلب 

لغرور، ادلشاركة ىي السبيل والرمحة والتعاون، فلن ينعم طرف يتمتع باألنانية، ولن يكسب طرف ؽللؤه ا

األفضل حلياة زوجية سعيدة، واحلب يكمن يف طاعة الطرفُت لبعض ومساعلتهم يف إسعاد بعضهما، 

فالسعادة الزوجية طريق سهل الوصول إليو بأن يتفهم كبلعلا ااّلخر، ويًتك الزوج العناد مع زوجتو 

 .على إقامة حياة زوجية سعيدة وتتخلي الزوجة عن عدم طاعة الزوجة لزوجها ، ويعمبلن معاً 

ماذا سيحدث لو أن زوجتو قاتلت زوجها؟  زوجة تغادر زوجها وتعاديو عندما يكون الزوج 

 .من ادلستحيل أن ندخل اجلنة بسبب كيف ؽلكن أن تدخل اجلنة إذا ما عدوىا اهلل .صاحلا لزوجتو

 ٍب اهلل سبحانو وتعاىل ورسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  .خاصة حىت أصيب زوجها بقلبو اجلسدي
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ثَ َنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  كما قال ٜٛمنفصلة عن الزوجة. ثَ َنا َحدَّ احَلَسُن ْبُن َعَرَفَة َقاَل: َحدَّ

َِت ْبِن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َكِثَتِ  ، َعْن ُمَعاِذ ْبِن  ِإمْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن حبَِ ْبِن ُمرََّة احَلْضَرِميِّ

نْ َيا، ِإالَّ َقا َلْت َزْوَجُتُو ِمَن احلُوِر َجَبٍل، َعِن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل: " اَل تُ ْؤِذي اْمرَأٌَة َزْوَجَها يف الدُّ

َا ىُ  َنا ": الِعُِت: اَل تُ ْؤِذيِو، َقاتَ َلِك اللَُّو، َفِإظلَّ َىَذا َحِديٌث َحَسٌن »َو ِعْنَدَك َدِخيٌل يُوِشُك َأْن يُ َفارَِقِك ِإَلي ْ

اِميَُِّت َأْصَلُح، َوَلُو َعْن َأْىِل »، «َغرِيٌب اَل نَ ْعرِفُُو ِإالَّ ِمْن َىَذا الَوْجوِ  َوِرَوايَُة ِإمْسَاِعيَل ْبِن َعيَّاٍش َعِن الشَّ

 ٜٜ«.ِكَتُ احِلَجاِز َوَأْىِل الِعَراِق َمَنا 

 عواقبو يف اجملتمع:  ( ب

يف حياة اجملتمع ، كل عمل يقوم بو اجملتمع زلدود بالقواعد وادلعايَت. حبيث يتم اعتبار مجيع 

التصرفات والسلوكيات اليت تتوافق مع القاعدة دبثابة عمل جيد. ومن ادلتوقع أن اجملتمع بأكملو ؽلكن أن 

ولكن يف الواقع ، ال يزال ىناك العديد من األشخاص اآلخرين تتصرف وفقا للقواعد وادلعايَت ادلوجودة. 

الذين ما زالوا يعملون عن طريق انتهاك القواعد وادلعايَت ادلوجودة إلحلاق الضرر أنفسهم واجملتمعات 

إذا وصلت رلموعة من الشعوب إىل ذروِتا الفاسدة ، فعندئذ فإهنم   ٓٓٔاألخرى يف ادلنطقة اجملاورة

 .ٔٓٔ اجملتمع اذلبلك  ون للتدىور قريباً ، كما سيواجو األفراد الذين يفسدون يفكمجموعة سوف يتعرض
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