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 :الحؿد هلل وحده، والصالة والسالم طؾك جؿقع إكبقاء والؿرسؾقـ، أما بعد

تؾؽ الـؼؾة الـقطقة التل  فال يخػك طؾك الؿتلمؾ يف تعالقؿ ديـ اإلسالم

حدثت لؾؿرأة فقؿا يتعؾؼ بؿؽاكتفا وحؼققفا، مؼاركة بؿا كاكت طؾقف قبؾ 

 اإلسالم.

لؼد أحقا ديـ اإلسالم هذا الؽقاَن الؿستضعػ الذي ُضؾؿ واضُطفد 

وامُتفـت كرامتف، وُسؾِبت إرادتف، وُكبِت وُأقِصل طؾك مدى ِحؼٍب صقيؾة وأزمان 

 ؽقكف أكثك.متباطدة، ٓ شلء إٓ ل

لؼد حؿؾ ديـ اإلسالم لقاء الدفاع طـ حؼقق الؿرأة يف زمـ لؿ يؽـ لؾؿرأة 

فقف أدكك حؼ، واكطؾؼ يف حؿؾتف لتؽريؿ الؿرأة، اكطالًقا مـ ققل اهلل تعالك يف 

ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿، ومـ ققلف تعالك: ﴾کک ک ک گ﴿الؼرآن العزيز: 

 .﴾ڱڱ

أة بالشؿقلقة لؼد تؿقز ديـ اإلسالم يف تلكقد وتلصقؾ حؼقق الؿر

ا،  وآستقعاب لجؿقع مراحؾفا الُعؿرية، فلططاها حؼققفا بـًتا وأخًتا وزوجة وُأمًّ
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ة وَأَمةً  فتاة وطجقًزا، ُحرًّ

(1)
، صحقحة ومريضة، غـقة وفؼقرة، حتك الؿرأة 

 محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(
ّ

الُؿشركة غقر الؿسؾؿة كان لفا مـ رحؿة الـبل
(2 )

 مفا هبا.كصقٌب أكثر مـ رحؿة قق

وجًفا مـ وجقه تؽريؿ ديـ اإلسالم لؾؿرأة ـقعستوفقؿا يؾل ِذْكُر 
(3)

: 

، ٓ ِققام خؾق الـاس من جـسقن: ذكر وأكثىبقَّـ اهلُل يف الؼرآن العظقؿ أكف  -1

چ چ ڇ ڃ چ چ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿لؾبشرية إٓ بِفؿا، قال تعالك: 

 . ﴾ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

                                                 

إََمة هل الؿرأة الؿؿؾقكة، يؼابؾفا العبد الؿؿؾقك، وهذا لقس لف وجقد أن، فاإلسالم حث ( 1)

 طؾك طتؼ العبقد لقؽقكقا أحراًرا، ويستؿتعقا بحريتفؿ.

فقف زيادة الصالة طؾك الـبل محؿد هل ثـاء اهلل طؾقف يف الؿأل إطؾك وهؿ الؿالئؽة، وهذا ( 2)

 تشريػ وثـاء طؾقف، وهق يستحؼ ذلؽ، ٕن اهلل هدى الـاس بف إلك الديـ الصحقح.

ومعـك )وسؾَّؿ( هذا دطاء أيًضا أن ُيَسؾِّؿف اهلل مـ أفات، مثؾ الطعـ فقف أو يف زوجاتف وكحق 

 ذلؽ.

ـِ فقؽقن الؿعـك اإلجؿالل لجؿؾة )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( أي: الؾفؿ  د طؾك كبقؽ محؿ أْث

 وَسؾِّؿف مـ أفات.

وهذه الجؿؾة جؿؾة تقققر واحرتام، ويجب طؾك الؿسؾؿ أن يؼقلفا كؾؿا مر بذكر الـبل محؿد، 

 فال يؾقؼ بالؿسؾؿ أن يؿر طؾقف اسؿ الـبل محؿد فال يدطق لف، وكلكف يتؽؾؿ طـ إكسان طادي.

 .-مطؾقفؿ الصالة والسال-كؿا يستحب ذكر هذا الدطاء طـد ِذكر باقل إكبقاء 

مـ باب إماكة العؾؿقة، وكسبة الػضؾ ٕهؾف: فؼد استػدت كثقًرا يف إطداد هذا البحث مـ ( 3)

وحؼقق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل »مؼال لؾدكتقر أحؿد بـ طثؿان الؿزيد، بعـقان 

 ، وهق مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات.«الؿرأة
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ؾك جـس، وٓ شعب طؾك شعب، وٓ قبقؾة وبـاًء طؾقف، فال رفعة لجـس ط

 طؾك قبقؾة، إٓ بؿؼدار ُقرهبؿ مـ اهلل، وهق الُؿَعبَّر طـف بالتؼقى.

إكعام اهلل طؾى ومـ وجقه تؽريؿ ديـ اإلسالم لؾؿرأة أن الؼرآُن َذَكر كعؿة  -2

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ﴿تعالك:  الـاس باإلكاث قبل الذكور، قال

 .﴾ىې ې ې ې ۅ ۉ ۉ 

كر يف السقاق الؼرآين قه تؽريؿ ديـ اإلسالم لألكثك ومـ وج -3 اقتراكفا بالذَّ

ک ک گ ڑ ک ک ڈ ژ ژ ڑ ﴿، كؿا يف ققلف تعالك: كثقًرا

 .﴾گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

، كراهقة البـات أبطل ُخُؾَق ومـ وجقه تؽريؿ ديـ اإلسالم لؾؿرأة أكف  -4

ڦ ڄ ڄ ﴿تعالك: والتل كان الجاِهؾِقُّقن متصػقـ هبا قبؾ اإلسالم، قال اهلل 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ  چڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڃ 

 .﴾ڑ ڑ ک کڎ ڈ ڈ ژژ 

َـّ أبطل اإلسالم طادَة وأِد البـاتكؿا  -5 ، وهل دفـ أباء لبـاهتؿ أحقاًء وُه

ِصغار، خشقة الػؼر، أو خشقة جؾب العار إذا َكبِرت، قال الـبل محؿد )صؾك اهلل 

م طؾقؽؿ طؼقق .َوَوأد البـات إمفات، ... طؾقف وسؾؿ(: إن اهلل حرَّ
(1)

 

َـّ أحقاء كؿا تؼدم.  ووأد البـات هق دفـف

                                                 

 بـ شعبة رضل اهلل طـف. ( طـ الؿغقرة593( ومسؾؿ )2448رواه البخاري )( 1)
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ڦ ڤ ﴿وقال اهلل تعالك مبقِّـًا أن البـت الؿقءودة سُتسلل يقم الؼقامة: 

 .﴾ڦ ڄ ڄ ڦ ڦ

لـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف ا. ومـ وجقه تؽريؿ ديـ اإلسالم لؾؿرأة أن 6

تف حبَّ البـات، فؽان وسؾؿ(  يحؿُؾ ُأمامة بـت ابـتف طؾك طاتؼف وهق زرع يف ُأمَّ

يصؾل، فنذا سجد وضعفا، وإذا قام َحَؿَؾَفا.
(1)

 

بِْضَعة مـل، َيِريُبـل ما راهبا، ويمذيـل ما  فاصؿةُ »: ابـته فاصؿةوقال يف 

«آذاها
(2)

، ومعـك )بِْضَعة( أي قطعة.
(3)

 

فؼال:  واكظر إلك حسـ تعامؾف ولطػف طـد لؼائفا، فؼد أتت تؿشل إلك أبقفا،

(، ثؿ أجؾسفا طـ يؿقـف أو طـ شؿالف، ثؿ أسرَّ إلقفا حديًثا فبؽت، بابـتي)مرحًبا 

ثؿ أسرَّ إلقفا حديًثا فضحؽت.
(4)

 

ُة طقـل يف  والطِّقب،ُحبِّب إليَّ من دكقاكم الـساء وقال:  وُجِعؾت ُقرَّ

الصالة.
(5)

 

                                                 

 ( مـ حديث أبل قتادة )رضل اهلل طـف(.543( ومسؾؿ برقؿ )516رواه البخاري برقؿ )( 1)

( مـ حديث الؿسقر بـ مخرمة )رضل اهلل 2449( ومسؾؿ برقؿ )5234رواه البخاري برقؿ )( 2)

 طـف(.

 .«الـفاية يف غريب الحديث»اكظر ( 3)

 ( مـ حديث طائشة )رضل اهلل طـفا(.2454ؾؿ برقؿ )( ومس3623رواه البخاري برقؿ )( 4)

 برقؿ  «الؿسـد»( وغقره طـ أكس )رضل اهلل طـف(، وحسـف محؼؼق 3/285رواه أحؿد )( 5)

(14437.) 
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بقن أبطل طادة التػضقل ومـ وجقه تؽريؿ ديـ اإلسالم لؾؿرأة أكف  -7

 واطِدلوافؼد قال كبل اإلسالم محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: اتؼقا اهلل  األبـاء،

بقـ أوٓدكؿ.
(1)

 

، ويبؼك كسبتفا ألبقفا أبؼىومـ وجقه تؽريؿ ديـ اإلسالم لؾؿرأة أكف  -8

ذلؽ ثابًتا ُصقل طؿرها ٓ يتغقر، فال تتغقر كسبتفا إذا تزوجت، فُتـسب إلك 

تزوجت زوًجا ثاكًقا ُكسبت إلك زوجفا الثاين، وهؽذا تتغقر زوجفا، ثؿ إذا فارقتف و

كسبتفا كؾؿا تزوجت، بؾ تبؼك كسبتفا ثابتة ٕبقفا ثؿ جدها وهؽذا إلك أن 

 تؿقت، فشخصقتفا آطتبارية معروفة ومحػقضة وثابتة.

اوقد حظقت إكثك يف  -9 يف ديـ اإلسالم، فؼد  بؿؽاكة خاصة حال كوكفا ُأمًّ

 ُمحؿًدا )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(  حثَّ طؾك برها
َّ

حثًّا طظقًؿا، فؼد سلل رجٌؾ الـبل

 فؼال: مـ أحؼُّ الـاس بحسـ صحابتل؟ 

 قال: أمؽ.

 قال: ثؿ مـ؟ 

 قال: أمؽ.

 قال: ثؿ مـ؟ 

                                                 

( مـ حديث الـعؿان بـ بشقر )رضل 13( )1623( ومسؾؿ برقؿ )2587رواه البخاري برقؿ )( 1)

 اهلل طـف(.
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 قال: أمؽ. 

 قال: ثؿ مـ؟ 

قال: ثؿ أبقك.
 (1)

 

 وجاء رجؾ إلك رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( فؼال: يا رسقل اهلل، أردت

 أن أغزو وقد جئت أستشقرك.

 فؼال: هؾ لؽ مـ أم؟

 قال: كعؿ.

قال: فالزمفا، فنن الجـة تحت رجؾقفا.
(2)

 

وطـ ابـ مسعقد )رضل اهلل طـف( قال: سللت رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ(: أي العؿؾ أحب إلك اهلل؟ 

 قال: الصالة طؾك وقتفا.

 قؾت: ثؿ أي؟ 

 قال: بر القالديـ.

                                                 

( مـ حديث أبل هريرة )رضل اهلل طـف(، والؾػظ 2548( ومسؾؿ )5971رواه البخاري )( 1)

 لؾبخاري.

  «اإلرواء»( وحسـف إلباين يف 3144( برقؿ )6/11) «الســ الصغرى»رواه الـسائل يف ( 2)

(5/21.) 
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 قؾت: ثؿ أي؟ 

 قال: الجفاد يف سبقؾ اهلل.

حدثـل هبـ رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( ولق استزدُتف لزادين.
(1)

 

وطـ طبد اهلل بـ طؿرو )رضل اهلل طـفؿا( قال: جاء رجؾ إلك الـبل )صؾك 

 والداك؟ 
ٌّ

 اهلل طؾقف وسؾؿ( فاستلذكف يف الجفاد، فؼال: َأَحل

 قال: كعؿ.

قال: فػقفؿا فجاهد.
(2)

 

 )َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ( ُيَبايُِعُف، َقاَل: ِجْئُت ويف رواي
ِّ

ة: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك الـَّبِل

َُبايَِعَؽ َطَؾك اْلِفْجَرِة، َوَتَرْكُت َأَبَقيَّ َيْبؽَِقاِن. 
ِ

ٕ 

َقاَل: َفاْرِجْع إَِلْقِفَؿا َفَلْضِحْؽُفَؿا َكَؿا َأْبَؽْقَتُفَؿا.
 (3)

 

طـف( أن رجاًل هاجر إلك الـبل )صؾك اهلل طؾقف  وطـ أبل سعقد )رضل اهلل

 وسؾؿ( مـ القؿـ، فؼال: هؾ لؽ أحٌد بالقؿـ؟ 

 فؼال: أبقاي.

                                                 

( طـ ابـ مسعقد 94-1/89( )85(، ومسؾؿ برقؿ )1/134( )527رواه البخاري برقؿ )( 1)

 )رضل اهلل طـف(.

 (.2549( ومسؾؿ برقؿ )3444برقؿ )رواه البخاري ( 2)

 (.6494برقؿ ) «الؿسـد»( وغقره وحسـف محؼؼق 2/164رواه أحؿد )( 3)
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 فؼال: أِذكا لؽ؟ 

 قال: ٓ.

قال: فارجع إلقفؿا، فاستلذهنؿا، فنن أذكا لؽ فجاهد وإٓ فربهؿا.
 (1)

 

 )رضل اهلل طـف( َقا
ِّ

َؾِؿل ـِ َجاِهَؿَة السُّ ـْ ُمَعاِوَيَة ْب  وَط
ِ
ل: َأَتْقُت َرُسقَل اهلل

 إِكِّل ُكـُْت َأَرْدُت اْلِجَفاَد َمَعَؽ َأْبَتِغل 
ِ
)َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ( َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

اَر أِخَرَة.   َوالدَّ
ِ
 بَِذلَِؽ َوْجَف اهلل

َؽ؟   َقاَل: َوْيَحَؽ، َأَحقٌَّة ُأمُّ

 ُقْؾُت: َكَعْؿ. 

َها. َقاَل: ارْ   ِجْع َفبِرَّ

، إِكِّل ُكـُْت َأَرْدُت اْلِجَفاَد 
ِ
ـْ اْلَجاكِِب أَخِر َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ُثؿَّ َأَتْقُتُف مِ

اَر أِخَرَة.  َوالدَّ
ِ
 َمَعَؽ َأْبَتِغل بَِذلَِؽ َوْجَف اهلل

َؽ؟   َقاَل: َوْيَحَؽ، َأَحقٌَّة ُأمُّ

 
ِ
 . ُقْؾُت: َكَعْؿ َيا َرُسقَل اهلل

َها.   َقاَل: َفاْرِجْع إَِلْقَفا َفَبرَّ

                                                 

( وغقرهؿا والؾػظ ٕبل داود، وحسـف 2534(، وأبق داود برقؿ )3/76أخرجف أحؿد )( 1)

 (.11721برقؿ ) «الؿسـد»، وكذا محؼؼق «ســ أبل داود»إركاؤوط يف تحؼقؼ 
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، إِكِّل ُكـُْت َأَرْدُت اْلِجَفاَد َمَعَؽ َأْبَتِغل 

ِ
ـْ َأَمامِِف َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ُثؿَّ َأَتْقُتُف مِ

اَر أِخَرَة.  َوالدَّ
ِ
 بَِذلَِؽ َوْجَف اهلل

َؽ؟    َقاَل: َوْيَحَؽ، َأَحقٌَّة ُأمُّ

.  ُقْؾُت: َكَعؿْ 
ِ
 َيا َرُسقَل اهلل

َقاَل: َوْيَحَؽ، اْلَزْم ِرْجَؾَفا َفَثؿَّ اْلَجـَُّة.
 (1)

 

 
ِ
 )رضل اهلل طـف( َقاَل: َقِدْمـَا اْلَؿِديـََة، َفنَِذا َرُسقُل اهلل

ِّ
ـْ َصاِرٍق اْلُؿَحاِربِل وَط

ـَّاَس َوُهَق َيُؼقُل: َيُد اْلُؿْعطِل )َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ( َقائٌِؿ َطَؾك اْلِؿـَْبِر َيْخُطُب ال

ـْ َتُعقُل،  َك اْلُعْؾَقا، َواْبَدْأ بَِؿ َوَأَخاَك، ُثؿَّ َأْدَكاَك َأْدَكاَك. َوُأْخَتَك َوَأَباَك،  ُأمَّ
(2)

 

ا( يجب برها » فاإلسالم كرم الؿرأة تؽريًؿا طظقًؿا، كرمفا باطتبارها )ُأمًّ

رضا اهلل تعالك، وأخرب أن الجـة  وصاطتفا واإلحسان إلقفا، وجعؾ رضاها مـ

م طؼققفا  طـد قدمقفا، أي أن أقرب صريؼ إلك الجـة يؽقن طـ صريؼفا، وحرَّ

وإغضاهبا ولق بؿجرد التلفُّػ، وجعؾ حؼفا أطظؿ مـ حؼ القالد، وأكد العـاية 

هبا يف حال ِكَبرها وضعػفا، وكؾ ذلؽ يف كصقص طديدة مـ الؼرآن والسـة، مـ 

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿، وققلف: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴿ ذلؽ ققلف تعالك:

                                                 

(، 2771برقؿ ) «صحقح ســ ابـ ماجف»( وغقره، وصححف إلباين يف 2781) رواه ابـ ماجف( 1)

َفاْلَزْمَفا َفنِنَّ اْلَجـََّة َتْحَت »( بؾػظ: 3144برقؿ ) «الســ الصغرى»وهق طـد الـسائل يف 

 .«ِرْجَؾْقَفا

 (.2171) «اإلرواء»(، وحسـف إلباين يف 2532برقؿ ) «الســ الصغرى»رواه الـسائل يف ( 2)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 04 مظهر

 
ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

﮺  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

 .﴾﮻ ﮼﮽ 

وقد جعؾ اإلسالم مـ حؼ إم طؾك ولدها أن يـػؼ طؾقفا إذا احتاجت إلك 

الـػؼة، ما دام قادًرا مستطقًعا، ولفذا لؿ ُيعرف طـ أهؾ اإلسالم صقؾة قرون 

رتك يف دور الَعَجزة، أو ُيخرجفا ابـفا مـ البقت، أو يؿتـع طديدة أن الؿرأة تُ 

.«أبـاؤها مـ الـػؼة طؾقفا، أو تحتاج مع وجقدهؿ إلك العؿؾ لتلكؾ وتشرب
(1)

 

أكه وصى األبـاء بالعـاية بفا وبالوالد، ومـ وجقه تؽريؿ ديـ اإلسالم لؾؿرأة 

ربؿا وقع مـفؿا ما ، ٕهنؿا يف هذه الؿرحؾة مـ الُعؿر وخصوًصا يف حال الؽبر

ڳڳ ﴿ُيتضجر مـف، أو خرج مـفؿا ما ُيستؼذر، لضعػ أو مرض، قال تعالك: 

ہ ہ ڻ ۀ ۀ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ 

﮹   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

﮼﮽  ﮻   ، قال ابـ سعدي )رحؿف اهلل( يف تػسقر أية:﴾﮺ 

هنؿا سبب أي: أحسـقا إلقفؿا بجؿقع وجقه اإلحسان الؼقلل والػعؾل، ٕ

وجقد العبد، ولفؿا مـ الؿحبة لؾقلد واإلحسان إلقف والؼرب ما يؼتضل تلكد 

 .الحؼ ووجقب الرب

                                                 

بتصرف يسقر  -حػظف اهلل-لؾشقخ محؿد صالح الؿـجد  islamqa.comالؿصدر: مققع ( 1)

ا.  جدًّ



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  05 

 
: أي إذا وصال إلك هذا ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿وققلف: 

السـ الذي تضُعػ فقف ققاهؿا وَيحتاجان مـ الؾطػ واإلحسان ما هق معروف: 

ما سقاه، والؿعـك ٓ ، وهذا أدكك مراتب إذى، كبََّف بف طؾك ﴾ہ ہ ہ ھ﴿

 .تمذهؿا أدكك أذية

 : أي تزجرهؿا وتتؽؾؿ لفؿا كالًما خشـًا.﴾ھ ھ﴿ وققلف

: أي بؾػظ يحباكف، وتلدَّب وتؾطَّػ بؽالم لقـ ﴾ھ ے ے ۓ﴿وققلف 

حسـ َيَؾذُّ طؾك قؾقهبؿا، وتطؿئـ بف كػقسفؿا، وذلؽ يختؾػ باختالف إحقال 

 .والعقائد وإزمان

ًّٓ لفؿا ورحؿة  ﴾﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶ ﮷﴿وققلف  أي: تقاضع لفؿا ُذ

واحتساًبا لألجر، ٓ ٕجؾ الخقف مـفؿا أو الرجاء لؿالفؿا، وكحق ذلؽ مـ 

 .الؿؼاصد التل ٓ يمجر طؾقفا العبد

﮺ ﴿وققلف  أي: ادع لفؿا بالرحؿة أحقاء وأمقاًتا، جزاء طؾك  ﴾﮸ ﮹

 .تربقتفؿا إياك صغقًرا

ازداد الحؼ، وكذلؽ مـ تقلك تربقة وُفِفؿ مـ هذا أكف كؾؿا ازدادت الرتبقة 

 .اإلكسان يف ديـف ودكقاه تربقة صالحة غقر إبقيـ فنن لف طؾك مـ رباه حؼ الرتبقة

 اكتفك كالمف )رحؿف اهلل(، بتصرف يسقر.

*     *     * 



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 06 مظهر

 
وقد تؽررت القصقة الرباكقة بالقالديـ يف ثالث آيات أخرى مـ الؼرآن، فؾؾف 

 ديـ اإلسالم، وهل ققلف تعالك:ما أطظؿ حؼ إب وإم يف 

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ٺ ﴿

 .﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ﴿وققلف 

 .﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ  ٱ﴿وققلف 

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

م طؼوق الوالدينم أكف ومـ وجقه تؽريؿ الؿرأة يف اإلسال -14 ، وذلؽ َحرَّ

م  يتضؿـ قطقعتفؿا أو إيذاءهؿا ومعامؾتفؿا بؼسقة وخشقكة، وقد تؼدم أن اهلل حرَّ

 ققَل )ُأف( لؾقالديـ، فؽقػ بؿا هق فقق ذلؽ؟!

م طؾقؽؿ   طؼوقوقال الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: إن اهلل حرَّ

 ، ...األمفات
(1)

 

ـف( قال: قال رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: وطـ أبل بؽرة )رضل اهلل ط

 أٓ أكبئؽؿ بلكرب الؽبائر؟ 

                                                 

 تؼدم تخريجف.( 1)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  07 

 
 قؾـا: بؾك يا رسقل اهلل.

(، وكان متؽًئا فجؾس فؼال: أٓ وققل وطؼوق الوالدينقال: )اإلشراك باهلل، 

 الزور وشفادة الزور، أٓ وققل الزور وشفادة الزور.

فؿا زال يؼقلفا حتك قؾـا: لقَتُف سؽت.
 (1)

 

 يؼصدون بذلؽ لؿا رأوا مـ اكزطاجف وهق ُيحذر مـ شفادة الزور.

، الخالة بؿـزلة األم جعلومـ وجقه تؽريؿ الؿرأة يف اإلسالم أن  -11

 )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( وحث طؾى برها وِصؾتفا
َّ

، والدلقؾ أن رجاًل أَتك الـَّبل

 فؼال: إكِّل أذكبُت ذكًبا طظقًؿا ففؾ لل مـ تقبٍة؟

؟ فؼال هؾ لؽ  أمٌّ

 قال: ٓ.

 قال: َفَؾَؽ خالٌة؟

 قال: كعؿ.

ها. قال: فبِرَّ
 (2)

 

                                                 

 (.87( ومسؾؿ برقؿ )2654رواه البخاري برقؿ )( 1)

 «الؿسـد»( وغقره طـ ابـ طؿر )رضل اهلل طـفؿا(، وصححف محؼؼق 2/14أخرجف أحؿد )( 2)

 (.4624برقؿ )



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 08 مظهر

 
ِحؿ» م الؿرأة أخًتا وطؿة وخالة، فلمر بصؾة الرَّ فاإلسالم كرَّ

(1)
، وحث طؾك 

َيا »ذلؽ، وحرم قطقعتفا يف كصقص كثقرة، مـفا ققلف )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: 

الَم، َوَأْصِعُؿق ْقِؾ َوِصُؾوا األَْرَحامَ ا الطََّعاَم، َأيَُّفا الـَّاُس، َأْفُشقا السَّ ، َوَصؾُّقا بِالؾَّ

«َوالـَّاُس كَِقاٌم، َتْدُخُؾقا اْلَجـََّة بَِسالمٍ 
(2)

. 

 )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: قال اهلُل تعالك 
ُّ

ـْ »: -طـ الرحؿ-وقال الـَّبِل َم

ـْ َقَطَعِؽ َقَطْعُتفُ  «َوَصَؾِؽ َوَصْؾُتُف، َوَم
(3)

. 

ا وأخًتا وقد تجتؿع هذه ا ٕوجف يف الؿرأة القاحدة، فتؽقن زوجة وبـًتا وأمًّ

وطؿة وخالة، فقـالفا التؽريؿ مـ هذه إوجف مجتؿعة، فقالؾؿرأة مـ التؽريؿ 

.«وآحرتام يف اإلسالم
(4)

 

م ذلك ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أن  -12 أباح لفا أن تتزين ولم ُيحرِّ

ثؾ لبس الؿالبس الجؿقؾة، ولبس الحرير، ، ٕن هذا مقافؼ لػطرهتا، مطؾقفا

ولبس الذهب والػضة، ووضع الطقب، فلباح لفا ذلؽ بشرط أن ٓ تؽشػ 

َّٓ أمام محارمفا مـ الرجال، كالزوج وإب وآبـ والعؿ والخال،  زيـتفا هذه إ

                                                 

ِحؿ هل ( 1)  التقاصؾ مع ذوي إرحام، وهؿ إقارب مـ جفة إب أو إم.صؾة الرَّ

صحقح »( طـ طبد اهلل بـ سالم )رضل اهلل طـف(، وصححف إلباين يف 3251رواه ابـ ماجف )( 2)

 (.1497برقؿ ) «ابـ ماجف

 ( طـ أبل هريرة )رضل اهلل طـف(.5988رواه البخاري )( 3)

 .-حػظف اهلل-د صالح الؿـجد لؾشقخ محؿ islamqa.com الؿصدر: مققع( 4)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  11 

 
أما سقاهؿ فال يجقز لفا كشػ زيـتفا هذه لفؿ، ٕن هذا يػتـفؿ فقفا ويغريفؿ 

ا، ولق كاكقا مـ إقارب، كابـ العؿ وابـ الخال وأخل الزوج بالقققع طؾقف

 وكحق ذلؽ.

أن جعؾفا تحت وصاية وكػالة  ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة -13

ا ا أو َجدًّ ، يرطك شموهنا ويحؿقفا مـ شرور َولِقِّفا، سواء كان أًبا أو أًخا أو طؿًّ

ح والؿـاسب، وٓ يجعؾفا الؿجتؿع ويؽػقفا ما أهؿفا، ويختار لفا الزوج الصال

ة معظؿة، كؿا قال الـبل  تحتاج ٕحد، فبـًتا مؽرمة، ثؿ زوجة صالحة، ثؿ َجدَّ

)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: )والرجؾ راٍع يف أهؾف، وهق مسئقل طـ رطقتف(.
(1) 

قال ابـ تقؿقة )رحؿف اهلل(: الؿرأُة يجب أن ُتصان وتحػظ بؿا ٓ يجب مثؾف 

ت  بآحتجاب، وترك إبداء الزيـة، وترك التربج.يف الرجؾ، ولفذا ُخصَّ
 (2)

 

حتك مـ ُحِرمت الزوجقة والذرية فنهنا لؿ ُتْحَرم أن يؽقن لفا ولل يؼقم طؾك 

شموهنا، وُيعقـفا طؾك أمقر حقاهتا الققمقة، ويحرسفا مـ الشرور، مـ أقارهبا أو 

 غقرهؿ.

استعباد، ٕن وهذه القٓية وٓية رطاية وطـاية، ولقست وٓية َتَؿؾُّؽ و

الفدف مـ القلل هق حػظ كرامتفا والؼقام بشموهنا، لتستطقع هل التػرغ لؾؼقام 

                                                 

( طـ طبد اهلل بـ طؿر )رضل اهلل طـف(، 1829( ومسؾؿ برقؿ )893رواه البخاري برقؿ )( 1)

 والؾػظ لؾبخاري.

 (.15/297) «مجؿقع الػتاوى» (2)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 10 مظهر

 
بؿصالحفا الخاصة هبا، سقاء كاكت بـًتا أو زوجة أو طجقًزا كبقرة، وسقاء كاكت 

 غـقة أو فؼقرة.

ومـ الؾطقػ ذكره يف هذا الؿؼام أن الـبل زكريا طؾقف السالم َكَػؾ مريؿ، أم 

السالم، فؼام برطايتفا، وساطدها يف شموهنا، ٕن الؽػالة تعـل  الؿسقح طؾقف

رطاية مصالح الؿؽػقل، واإلكػاق طؾقف، والؼقام بؿا يحتاجف، قال اهلل طـ مريؿ 

 .﴾ېئ ېئىئېئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿طؾقفا السالم 

قال ابـ تقؿقة )رحؿف اهلل(: ففذه مريُؿ احتاجت إلك َمـ يؽُػُؾفا ويحضـفا 

ـَ الـِّساء، وهذا أمر معروٌف بالتجربة: حتك أسرطقا إلك كػا
لتفا، فؽقػ غقرها مِ

، وكؾ ما كان أْسرتَ 
ُّ

بل قاكِة ما ٓ َيحتاُج إلقف الصَّ ـَ الحػظ والصِّ
أن الؿرأة تحتاُج مِ

لفا وأصقَن كان أصؾَح لفا.
 (1)

 

فؽػالة الؿرأة والِقٓية طؾقفا أمر مطؾقب طؾك الرجال، وهق مقزة وتؽريؿ 

 لؾـساء.

ب طدم وجقد الؽافؾ صارت الؿرأة يف أوربا وأمريؽا تائفة يف وبسب

 الؿجتؿع، فريسة لؿـ أراد أن يستضعػفا أو يستدرجفا أو يتسؾط طؾقفا.

زواج مـفا، ال حث طؾىمـ وجقه تؽريؿ ديـ اإلسالم لؾؿرأة أكف  -14

ؽق ڈ ژ ژ ڑ ﴿، قال اهلل تعالك والؿودة والرحؿة ةـلقحصل لؾطرفقن السَّ

                                                 

 (.34/129) «مجؿقع الػتاوى» (1)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  11 

 
گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڑ ک ک ک ک 

 . ﴾ڱ ڱ

فذكر اهلل يف هذه أية أربعة أمقر: تذكقر الرجؾ بلصؾ ِخؾؼة زوجتف، وأن 

 الؿرأة يف أصؾ خؾؼتفا ُخؾِؼت مـ رجؾ، يشقر إلك آدم وحقاء.

ـٌ لف، أي تسؽـ كػسف إلقفا. ر الرجؾ بلن الؿرأة َسَؽ  ثؿ ذكَّ

ر الرجؾ بؿا يؽقن بقـف وبقـ زوجتف مـ الؿقد  ة.ثؿ ذكَّ

ر الرجؾ بؿا يؽقن بقـف وبقـ زوجتف مـ الرحؿة، والتل تؽتؿؾ إذا ُرزقا  ثؿ ذكَّ

بقلد ُمتؽقن مـفؿا جؿقًعا، ويشبففؿا جؿقًعا، فتزيد العالقة والؿقدة والرحؿة 

 بقـفؿا.

قال ابـ كثقر )رحؿف اهلل( يف تػسقر هذه أية: فنن الرجؾ ُيؿِسؽ الؿرأة إما 

بلن يؽقن لفا مـف ولد، أو محتاجة إلقف يف اإلكػاق، أو لؿحبتف لفا، أو لرحؿة هبا، 

 لأللػة بقـفؿا، وغقر ذلؽ. اكتفك.

بـ سعدي )رحؿف اهلل( يف تػسقر هذه أية: فال  ـالرحؿـٰوقال الشقخ طبد 

 تجد بقـ أحد يف الغالب مثؾ ما بقـ الزوجقـ مـ الؿقدة والرحؿة. اكتفك.

َـّ ﴾ڀ ٺٺپ ڀ ڀ ڀ ﴿وقال اهلل تعالك طـ الزوجات:  ، يعـل ُه

ـٌ لفـ. ـٌ لؽؿ، وأكتؿ َسَؽ  َسَؽ

جقا القلقد القدود، فنين ُمباٍه بؽؿ إمؿ »وقال )طؾقف الصالة والسالم(:  تزوَّ
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«يقم الؼقامة

(1)
، والقدود هل التل تحب زوجفا، وتتقدد إلقف، لقحبفا، وضد ذلؽ 

 الؿرأة الؿتعالقة العـقدة.

تسفقل زواجفا متى ما  حثه طؾىومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  -15

، سقاء كاكت بؽًرا أم ثقًبا أم أرمؾة، وتسفقؾ الزواج يؽقن كاكت صالحة له

بتخػقػ الؿفر، واختقار الرجؾ الؽػء لفا، الذي ُيسعدها ويحؿقفا ويغار طؾقفا 

ويحرتمفا، حقث إن إسرة هل الؿؽان الطبقعل لؾؿرأة، فقفا يحصؾ آستؼرار 

ا، والطؿلكقـة وإكس والرحؿة والؿقدة والسؽقـة والعاصػة الـػسل لفا ولزوجف

 وِطػة الػرج، وآستؿتاع بؿا أحؾ اهلل لفا مـ زوجفا.

وقد حث اإلسالم الرجؾ طؾك الزواج مـ الؿرأة الطقبة، فبفذا تتعادل 

الؽِػتان، فاإلسالم حث الرجؾ طؾك الزواج، وحث البـت طؾك تخػقػ الؿفر، 

 أسرة جديدة.فقسفؾ إمر، وتتؽقن 

وكؾؿا خػَّ الؿفر وقؾت التؽالقػ زادت الربكة، والؼدوة يف ذلؽ الـبل 

)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(، فعـ طائشة )رضل اهلل طـفا( قالت: كان َصداُق 
(2)

الـبل  

ٕزواجف اثـتل طشرة أوققة
(3)

ا.    وَكشًّ

                                                 

صحقح »اين يف وصححف إلب ،( طـ معؼؾ بـ يسار )رضل اهلل طـف(3227رواه الـسائل برقؿ )( 1)

 .«ســ الـسائل

 الصداق هق الؿفر.( 2)

 جرام. 119إوققة هل إوكصة، وتعادل ( 3)
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 قالت: أتدري ما الـَّش؟

 قال: قؾت: ٓ.

.قالت: كصػ أوققة
 (1)

 

ل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: خقر الـؽاح أيسره. وقال الـب
(2)

 

وقال طؾقف الصالة والسالم: خقُر الصداق أيسُره.
 (3)

 

 فائدة

ب اإلسالم يف الؿسارطة بالزواج وتؽقيـ إسرة، حتك يحصؾ  لؼد رغَّ

العػاف لؾطرفقـ: الرجؾ والؿرأة، وتؽػؾ اهلل بعقهنؿا، فؼد قال الـبل )صؾك اهلل 

والـاكح الذي يريد حؼٌّ طؾك اهلل طقهنؿ: وَذَكر مـفؿ:  طؾقف وسؾؿ(: ثالثةٌ 

، والؿجاهد يف سبقؾ اهلل.العػاف
(4)

 

وقال الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: يا معشر الشباب، مـ استطاع مـؽؿ 

                                                 

 ( طـ طائشة )رضل اهلل طـفا(.1426رواه مسؾؿ )( 1)

( طـ طؼبة بـ طامر )رضل اهلل طـف(، وصححف إلباين 4472( برقؿ )9/381رواه ابـ حبان )( 2)

 (.3344) «صحقح الجامع»يف 

د( 3) ( وغقره مـ حديث طؼبة بـ طامر )رضل 2/183اق هق الؿفر، والحديث رواه الحاكؿ )الصَّ

 (.3279) «صحقح الجامع»اهلل طـف(، وحسـف إلباين يف 

ـ حديث أبل هريرة )رضل اهلل طـف(، وصححف 1655رواه الرتمذي برقؿ ) (4)  إلباين.( وغقره م
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الباءة فؾقتزوج، فنكف أغض لؾبصر وأحصـ لؾػرج.

(1)
 

كتف وأطبائف والؿعـك: أيفا الشباب، مـ استطاع مـؽؿ الزواج والؼقام بَؿئق

 فؾقػعؾ.

أكه لم يجعل لولقفا الحق يف االمتـاع ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  -16

كؿا جاء يف طن تزويجفا من شخص توافرت فقه صػة الؽػاءة مع رضاها به، 

الحديث: إذا أتاكؿ مـ ترضقن ديـف وخؾؼف فزوجقه، إٓ تػعؾقه تؽـ فتـة يف 

إرض وفساد طريض.
(2)

 

فا أن يزوجفا اكتؼؾت القٓية مـف إلك ولل آخر أصؾح مـف، فنن أبك ولق

 كجدها أو طؿفا أو خالفا أو أخقفا.

ومـ الؿعؾقم أن اإلسالم جعؾ مـ شروط صحة الـؽاح ِرضا القلل، سقاء 

ـ يؼقم مؼامف كعؿفا أو أخقفا، فنن لؿ يؽـ لفا  كان هذا القلل أًبا أو غقره مِؿَّ

و مـ يـقب طـف كالؼاضل، ودلقؾ اشرتاط قريب مـاسب تقلك أمرها الحاكؿ أ

«ال كؽاح إال بَِولِي»القلل ققل الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: 
(3)

، والحؽؿة يف 

اشرتاط إذن القلل أن الرجال لديفؿ خربة بلخالق أمثالفؿ مـ الرجال، فقؽقن 

                                                 

 قد )رضل اهلل طـف(.( طـ ابـ مسع1444( ومسؾؿ )1945رواه البخاري )( 1)

وحسـف إركاؤوط يف  ،( وغقره طـ أبل هريرة )رضل اهلل طـف(1968رواه ابـ ماجف برقؿ )( 2)

 تحؼقؼف لؾؽتاب.

 .( طـ أبل مقسك إشعري )رضل اهلل طـف(2485( وأبق داود )1142رواه الرتمذي )( 3)
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 لديفؿ الؿؼدرة طؾك اختقار مـ هؿ كػم لبـاهتؿ، وَرْفض مـ لقس لفا بؽػم.

أكه لم يجعل لولقفا الحق يف وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  ومـ -17

فنن مـ حؽؿة اهلل تعالك يف إجبارها طؾى تزويجفا من شخص ال ترضى به، 

الزواج أن جعؾ بقـ الزوجقـ مقدًة ورحؿة، فنذا أجربها ولقُّفا طؾك الزواج مؿـ 

 تؽرهف، فليُّ مقدٍة ورحؿٍة يف ذلؽ؟!

 )صؾك فعـ ُبَرْيَدَة بـ الحصقب )رض
ِّ

ل اهلل طـف( قال: َجاَءْت َفَتاٌة إَِلك الـَّبِل

ـَ َأِخقِف لَِقْرَفَع بِل َخِسقَسَتف َجـِل اْب اهلل طؾقف وسؾؿ(، َفَؼاَلْت: )إِنَّ َأبِل َزوَّ
(1)

(، َفَجَعَؾ 

َْمَر إَِلْقَفا. ْٕ )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( ا
(2)

 

َفَؼاَلْت: َقْد َأَجْزُت َما َصـََع َأبِل
(3)

ـْ َأَرْدُت َأْن َتْعَؾَؿ الـَِّساُء َأْن َلْقَس إَِلك ، َولَ 
ؽِ

ءٌ 
ْ

َْمِر َشل ْٕ ـْ ا
َباِء مِ ْٔ (4) .ا

 

وصػفا كبي اإلسالم ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة الؿممـة أن  -18

، فؼد قال الـبل الؽريؿ محؿد محؿد )صؾى اهلل طؾقه وسؾم( بلكفا خقر متاع الدكقا

                                                 

قدره أمام الـاس  يرفع د أنقدره، فؾعؾ ابـ أخقف كان خاماًل وقؾقؾ الؼدر، فلرا أي لقرفع( 1)

 بتزويجف بابـتف.

 أي إن شاءت قبؾتف وإن شاءت ردتف، الخقار طـدها.( 2)

 أي أهنا قبؾت الرجؾ.( 3)

(، وقال 2/142) «مصباح الزجاجة»( وغقره، وصححف البقصقري يف 1874رواه ابـ ماجف )( 4)

 «الصحقح الؿسـد» . اكتفك مـ «صحقح طؾك شرط مسؾؿ»الشقخ مؼبؾ القادطل رحؿف اهلل: 

 (.153( برقؿ )1/131)
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دكقا متاع، وخقر متاع الدكقا الؿرأُة الصالحة.)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: ال

(1)
 

 ومعـك متاع أي ما يتؿتع بف اإلكسان يف الدكقا.

 قال الشقخ محؿد بـ طثقؿقـ )رحؿف اهلل( يف شرح هذا الحديث:

الدكقا شلء َيتؿتع بف اإلكسان، كؿا يتؿتع الؿسافر بزاده ثؿ يـتفل، وخقر 

اإلكسان ٓمرأة صالحة يف ديـفا وطؼؾفا  متاطفا الؿرأة الصالحة، فنذا َوفؼ اهللُ 

ِه ومالف وولده.  ففذا خقر متاع الدكقا، ٕهنا تحػظف يف ِسرِّ

وإذا كاكت صالحة يف العؼؾ أيًضا، فنهنا تدبر لف التدبقر الحسـ يف بقتف ويف 

تف، وإن غاب طـفا حػظتف، وإن وَكَؾ إلقفا أمًرا لؿ  تربقة أوٓدها، إن كظر إلقفا سرَّ

 ففذه الؿرأة هل خقر متاع الدكقا.  َتُخـف،

اكتفك كالمف بتصرف يسقر.
 (2)

 

؟ قال: التل تسره إذا كظر الـساء خقرأي »وُسئؾ )طؾقف الصالة والسالم(: 

.«إلقفا، وتطقعف إذا أمر، وٓ تخالػف فقؿا يؽره يف كػسفا، وٓ يف مالف
(3)

 

تؿاطي يف كػل لفا حؼفا االجومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أكف  -19

                                                 

 ( طـ طبد اهلل بـ طؿرو )رضل اهلل طـفؿا(.1467رواه مسؾؿ برقؿ )( 1)

 الرياض. -(، الـاشر: مدار القصـ 137-3/136) «شرح رياض الصالحقـ» (2)

 «الؿسـد»( وغقره طـ أبل هريرة )رضل اهلل طـف(، وصححف محؼؼق 15/364أخرجف أحؿد )( 3)

 (.9587برقؿ )
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جفا وهل ثقب، أي مطؾؼة، اختقار الزوج ، فعـ خـساء بـت ِخَذام أن أباها زوَّ

فؽِرهت ذلؽ، فلتت رسقل اهلل فردَّ كؽاحفا، أي ألغاه.
(1)

 

 )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: ٓ ُتـؽح البِْؽر حتك ُتستلذن.
ُّ

وقال الـبل
 (2)

 

 والبؽر هل التل لؿ يسبؼ لفا الـؽاح.

حؼفا يف تؿؾك الؿفر، شروطة لؾؿرأة يف ديـ اإلسالم ومـ الحؼقق الؿ -24

داق، والدلقؾ ، أي ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ﴿ققلف تعالك:  وُيَعبَّر طـف بالصَّ

ْؽـَفا.  أططقهـ ُمفقرهـ يتَؿؾَّ

مت الشريعة اإلسالمقة طؾك الرجؾ أن يلخذ مـ مفرها بدون إذهنا  وقد حرَّ

هق رمٌز لتؽريؿفا ورضاها الحؼقؼل، فالَؿفر تعبقر طـ رغبة الرجؾ فقفا، و

 وإطزازها.

ٿ ﴿وقد أكؽر اهلل طؾك الرجؾ أن يلخذ مفر زوجتف إذا صؾؼفا فؼال 

، والؿقثاق ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 الغؾقظ هق حؼفـ بالعشرة الحسـة واإلمساك بؿعروف أو التسريح بنحسان.

داق )الؿفر( لؾؿرأة هق إضفار خطر هذا العؼد  )والحؽؿة مـ إيجاب الصَّ

وإطزاز الؿرأة وإكرامفا، وتؼديؿ الدلقؾ طؾك بـاء حقاة زوجقة كريؿة  ومؽاكتف،

                                                 

 (.6945رواه البخاري برقؿ )( 1)

 ( مـ حديث أبل هريرة )رضل اهلل طـف(.1419( ومسؾؿ برقؿ )6968رواه البخاري برقؿ ) (2)
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معفا، وتقفقر حسـ الـقة طؾك قصد معاشرهتا بالؿعروف، ودوام الزواج، وفقف 

 تؿؽقـ الؿرأة مـ التفقم لؾزواج بؿا يؾزم لفا مـ لباس وكػؼة.

يف وكقن الؿفر واجًبا طؾك الرجؾ دون الؿرأة يـسجؿ مع الؿبدأ التشريعل 

ا أم بـًتا أم زوجة،  أن الؿرأة ٓ ُتَؽؾَُّػ بشلء مـ واجبات الـػؼة، سقاء كاكت أمًّ

وإكؿا ُيؽؾػ الرجؾ باإلكػاق، سقاء الؿفر أم كػؼة الؿعقشة وغقرها، ٕن الرجؾ 

أقدر طؾك الؽسب والسعل لؾرزق، وأما الؿرأة فقضقػتفا إطداد الؿـزل وتربقة 

، فنذا ُكؾِّػت بتؼديؿ ء لقس بالفقن وال بالقسقروهو ِطبإوٓد وإكجاب الذرية، 

الؿفر، وُألزمت بالسعل يف تحصقؾف: اضطرت إلك تحؿؾ أطباء جديدة، وقد 

 ُتؿتفـ كرامتفا يف هذا السبقؾ.

وٓ شؽ أن الؿرأة تشعر بشلء مـ آرتقاح إذا َقدم لفا الزوج َمفًرا يؾقؼ 

والتعاون بقـ الزوجقـ يف  بلمثالفا، مؿا يمدي إلك استؼرار الحقاة الزوجقة

مجآت الحقاة، واإلسالم ديـ العدالة، فال يؿؽـ أن ُيراطل جاكًبا طؾك حساب 

فالؿرأة ِبُحؽم أكوثتفا تحتاج إلى ما يجبر كػسقتفا ويراطی الجاكب أخر، 

(.شعورها، فلوجب اإلسالم لفا الؿفر طؾى من يريد االقتران بفا
(1)

 

زوج أن ذلؽ يؿـعف مـ التسرع يف الطالق ومـ ِحؽؿ إيجاب الؿفر طؾك ال

ٕدكك سبب، فننَّ الزوج إذا حصؾ بقـف وبقـ زوجتف خالف ما وخطر ببالف فراق 

                                                 

بـ  ( لؾدكتقر صابر71)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»بتصرف يسقر مـ ( 1)

 الرياض. –صعقؿة، الـاشر: مؽتبة الرشد  ـالرحؿـٰطبد 
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زوجتف، ثؿ تذكر الؿال الذي بذلف مفًرا لفا وكؿ بذل يف جؿعف مـ جفد ومال، 

وربؿا استدان مـ أجؾ الحصقل طؾقف: فنن هذا ربؿا مـعف مـ فؽرة الطالق، 

 لعؼؾف ويصطؾح معفا، فسبحان مـ أهبر بشريعتف العؼقل! ويجعؾف يعقد

)وٓ تعترب الزوجة مؽؾػة بنطداد الَجفاز لؾبقت الزوجل وأثاثف مـ مال 

ا خالًصا لؾؿرأة، وطؾك الزوج أن ُيعد لفا السؽـ  الؿفر، إذ يعترب هذا الؿال حؼًّ

 الشرطل الالئؼ. 

ٺ ٺ ﴿تعالك  ويف كؾ ذلؽ يجب مراطاة قاطدة طدم اإلسراف حقث قال

﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
(1)

ؾ  ، فؿـ ُيحؿِّ

ؾ زوجفا ما ٓ تحتاج  ـٍ ِطشرهتا، ومـ ُتحؿِّ زوجتف ما ٓ صاقة لفا بف فؾقس بُِؿْحِس

 إلقف مـ مظاهر الزيـة ومػاخر الؿؾبس فؾقست بُِؿحسـٍة لزوجفا. 

حؼفا طؾى ومـ الحؼقق الؿالقة الؿشروطة لؾؿرأة يف ديـ اإلسالم  -21

وإن كاكت غـقة، يدخؾ يف ذلؽ الؽِسقة والؿسؽـ والطعام  وج يف الـػؼة طؾقفاالز

«ابدأ بؿـ تعقل»والعالج، لؼقلف )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: 
(2)

، فؼقؾ مـ أطقل يا 

ـ تعقل»رسقل اهلل؟ قال:  «امرأتؽ مِؿَّ
(3)

، ومعـك )تعقل( أي تؼقم بلطبائف 

                                                 

( 54)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»باختصار وتصرف يسقر مـ  (1)

 الرياض. –صعقؿة، الـاشر: مؽتبة الرشد  ـالرحؿـٰلؾدكتقر صابر بـ طبد 

 ( مـ حديث أبل هريرة )رضل اهلل طـف(.1426رواه البخاري برقؿ ) (2)

اهلل طـف(، وصححف محؼؼق  ( وغقره مـ حديث أبل هريرة )رضل2/527رواه أحؿد )( 3)

 (.14818برقؿ ) «الؿسـد»



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 20 مظهر

 
 وتؾزمؽ كػؼتف مـ زوجة وأوٓد.

اوية الؼشقري طـ أبقف قال: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل، َما َحؼُّ حؽقؿ بـ مع وطـ

 َزْوَجِة َأَحِدَكا َطَؾْقِف؟ 

 َٓ َٓ َتْضِرب اْلَقْجَف، َو َقاَل: َأْن ُتْطِعَؿَفا إَِذا َصِعْؿَت، َوَتْؽُسَقَها إَِذا اْكَتَسْقَت، َو

ُتَؼبِّْح 
(1)

َّٓ فِل اْلَبْقت. َٓ َتْفُجْر إِ ، َو
 (2)

 

يعـل: ٓ تخص كػسؽ بالؽسقة »: الشقخ ابـ طثقؿقـ )رحؿف اهلل(قال 

دوهنا، وٓ بالطعام دوهنا، بؾ هل شريؽة لؽ، يجب طؾقؽ أن تـػؼ طؾقفا كؿا 

تـػؼ طؾك كػسؽ، حتك إن كثقًرا مـ العؾؿاء يؼقل: إذا لؿ يـػؼ الرجؾ طؾك 

ر زوجتف وصالبت بالػسخ طـد الؼاضل: فؾؾؼاضل أن يػَسخ الـؽاح، ٕكف  قصَّ

(3) .. اكتفك«بحؼفا القاجب لفا
 

 )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( إزواَج يف الـػؼة طؾك الزوجات، 
ُّ

ب الـبل وقد رغَّ

إكك لن تـػق كػؼة تبتغي بفا وجه اهلل فؼال لسعد بـ أبل وقاص )رضل اهلل طـف(: 

إال ُأِجرَت طؾقفا، حتى ما تجعؾه يف فِي امرأتك.
(4)

 

                                                 

 قال أبق داود: )وٓ ُتَؼبِّْح( أن تؼقل: قبحِؽ اهلل.( 1)

 «الؿسـد»( وغقره طـ معاوية بـ َحقَدة )رضل اهلل طـف(، وحسـف محؼؼق 4/447رواه أحؿد )( 2)

 (.24413برقؿ )

 (.3/131) «شرح رياض الصالحقـ»( 3)

 ،-رضل اهلل طـف-( مـ حديث سعد بـ أبل وقاص 1628( ومسؾؿ )1295رواه البخاري )( 4)

 والؾػظ لؾبخاري.



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  21 

 
إن الرجل إذا سؼى امرأته من الؿاء ُأِجر وقال طؾقف الصالة والسالم:

أي  ،(1)

 كان لف أجر وثقاب طـد اهلل يقم الؼقامة.

أفضل ديـاٍر يـػؼه الرجل ديـاٌر يـػؼه الرجل  وقال )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(:

طؾى ِطقاله.
 (2)

 

ومعـك )ِطقالف( أي أهؾ بقتف الذيـ يؽػؾفؿ ويؼقم طؾقفؿ، وامرأتف مـفؿ 

 بالطبع.

، (ديـار أكػؼتف يف سبقؾ اهلل وديـار أكػؼتف يف رقبة )أي يف إطتاقفا»: وقال أيًضا

وديـار تصدقت بف طؾك مسؽقـ، وديـار أكػؼتف طؾك أهؾؽ: أطظؿفا أجًرا الذي 

«أكػؼتف طؾك أهؾؽ
(3)

. 

 فائدة:

)إذا َشَؽت الزوجة مـ بخؾ زوجفا وتؼتقره طؾقفا يف الـػؼة: فعـدئٍذ يػرض 

ـًا مـ الؿال يػل بحاجتفا وحاجة أصػالفا، ويراِطل يف الؼاضل لفا مؼداًرا معق

فرضف لؾـػؼة حالة الزوج الؿادية وضروف الحقاة آجتؿاطقة، وٓ َتسؼط الـػؼة 

الزوجقة إٓ طـدما ترتك الزوجة مـزل الزوج بدون مربر شرطل مؼبقل، أو طـدما 

                                                 

، وصححف محؼؼق -رضل اهلل طـف-( وغقره طـ العرباض بـ سارية 4/128رواه أحؿد )( 1)

 (.7155بشقاهده، برقؿ ) «الؿسـد»

 ( طـ ثقبان )رضل اهلل طـف(.994رواه مسؾؿ برقؿ )( 2)

 أبل هريرة )رضل اهلل طـف(.( طـ 995رواه مسؾؿ برقؿ )( 3)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 22 مظهر

 
الزوجقة ترفض الحقاة معف يف السؽـ الشرطل الؿالئؿ، وطـدها تسؼط الـػؼة 

حتك تعقد الزوجة ثاكقة إلك بقت الزوجقة(.
(1)

 

وبعض إزواج يتسؾط طؾك مال زوجتف دون رضاها، وهذا حرام يف ديـ 

اإلسالم، فنكف ٓ يحؾ لف أن يلخذ مـ مالفا شقًئا إٓ بطقب كػسفا، وطؾقف هق 

 الـػؼة طؾقفا ولق كاكت غـقة وهق لقس بغـل.

أن يؿد كؾ مـفؿا يد الؿساطدة لصاحبف إذا دطت  )ومؿا َيزيد الحقاة الزوجقة ققة:

إلقف الضرورة، بلن تعطقف أو تؼرضف شقئًا مـ الؿال، ففذا مؿا يزيد إلػة والؿحبة 

مجتؿع حقث  بقـفؿا، وهق كقع مـ التعاون الذي صؾبف اإلسالم وحثَّ طؾقف يف كؾ

﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿قال تعالك: 
(2)

. 

م حؼ الـػؼة طؾقفا مـ مال زوجفا خالل فرتة ومـ حؼقق الؿرأة يف اإلسال

طدة الطالق حتك تـؼضل العدة فرتجع إلقف أو يػارقفا، وإن كاكت حامال فطؾؼفا 

 لفا ٓ يؿضل إٓ بعد القٓدة.  فراقففعؾقف الـػؼة طؾقفا حتك تؾد، ٕن 

أباح لؾزوجة أن تلخذ من مال ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أكف  -22

ـْ َطاِئَشَة طؾؿه إذا كان بخقاًل مؼصًرا يف الـػؼة طؾقفا وطؾى طقالفا زوجفا بغقر ، فَع

                                                 

(، لؾدكتقر صابر بـ 78-77)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»اكظر: ( 1)

 الرياض. -صعقؿة، الـاشر: مؽتبة الرشد  ـالرحؿـٰطبد 

 (، لؾدكتقر صابر بـ 54)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»اكظر: ( 2)

 الرياض. -عقؿة، الـاشر: مؽتبة الرشد ص ـالرحؿـٰ طبد



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  23 

 
، إِنَّ َأَبا 

ِ
)رضل اهلل طـفا( َأنَّ ِهـَْد بِـَْت ُطْتَبَة )رضل اهلل طـفا( َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

َّٓ مَ  َٓ ُسْػَقاَن َرُجٌؾ َشِحقٌح، َوَلْقَس ُيْعطِقـِل َما َيْؽِػقـِل َوَوَلِدي إِ ا َأَخْذُت مِـُْف َوُهَق 

 َيْعَؾُؿ.

َفَؼاَل: ُخِذي َما َيْؽِػقِؽ َوَوَلَدِك بِاْلَؿْعُروف.
(1)

 

، حؼفا طؾى الزوج يف توفقر الؿسؽنومـ حؼقق الؿرأة يف اإلسالم  -23

، أي وفروا لفـ سؽـًا بحسب ما ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿لؼقلف تعالك: 

 تجدوكف مـ الؿال، طؾك قدر َسَعتؽؿ وصاقتؽؿ.

 حؼفا طؾى الزوج يف حسن العشرةومـ حؼقق الؿرأة يف اإلسالم  -24

، ٕن حسـ العالقة بقـ الزوجقـ يرتتب طؾقف سعادهتؿا وُلطف الؿعامؾة

وألػتفؿا، وحصقل الفدوء الـػسل يف البقت وبقـ إوٓد، وتؽقيـ أسرة سعقدة 

 كاجحة، تؽقن كقاة لؿجتؿع سعقد كاجح.

*     *     * 

، ﴾ۉ ۉ﴿ بحسـ طشرة الـساء يف الؼرآن فؼال: وقد أمر اهلل

أي: وْلتؽـ مصاحبتؽؿ لـسائؽؿ مبـقة طؾك الؿعروف وهق التؽريؿ والؿحبة، 

وأداء ما لفـ مـ حؼقق، وهذا يشؿؾ حسـ الؿعامؾة الؼقلقة والػعؾقة، والصحبة 

الجؿقؾة، وكػ إذى، وبذل اإلحسان، وحسـ مظفر الزوج أمام زوجتف، 

                                                 

 (.1714( ومسؾؿ )5364رواه البخاري )( 1)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 24 مظهر

 
لطقب وتطفقر الػؿ بالسقاك وما شاهبف، وإزالة ما َطؾَِؼ بالجسؿ بحسـ الؿؾبس وا

مـ أدراٍن وأوساٍخ، وإزالة فضقل الشعر وتؼؾقؿ إضافر وغقرها، لقؽقن طـد 

فا طـ الـظر لغقره مـ الرجال.  امرأتف يف زيـٍة يُسرها هبا، وُيِعػُّ

غال ويدخؾ يف الؿعروف أيًضا مساطدة الرجؾ زوجَتف يف أطؿال البقت وأش

ًة أيَّام حؿؾِفا، وبعد وضِعفا لؾؿقلقد،  الؿـزل، مـ تـظقٍػ وترتقٍب وغقره، خاصَّ

 )صؾَّك اهلل طؾقف وآلف 
ُّ

أو وقَت مرضفا، أو طـد كثرة أطؿالفا، فؼد كان الـبل

وسؾَّؿ( يخِدم أهؾف، فؼد ُسئِؾت طائشة زوج الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: ما كان 

 وسؾؿ( يعؿؾ يف بقتف؟رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف 

ـَ اْلَبَشِر، َيْػؾِل َثْقَبفُ 
فؼالت: َكاَن َبَشًرا مِ

(1)
، َوَيْحؾُب َشاَتُف، َوَيْخدُم َكْػَسف.

(2)
 

وطـ ُطروة قال: قؾت لعائشة: يا أم الؿممـقـ، أيُّ شلٍء كان يػعؾ رسقل اهلل 

 )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( إذا كان طـدِك؟

فِل مِْفـَِة َأْهؾِِف: َيْخِصُػ َكْعَؾفُ  فؼالت: َما َيْػَعُؾ َأَحُدُكؿْ 
(3)

، َوَيِخقُط َثْقَبُف، َوَيْرَقُع 

َدْلَقُه.
(4)

 

 
                                                 

 .«الـفاية»يػؾل ثقبف أي: ُيخرج الؼؿؾ مـف. اكظر ( 1)

 (.26194برقؿ ) «الؿسـد»( وغقره، وصححف محؼؼق 6/256رواه أحؿد )( 2)

 .«الـفاية» يخصػ كعؾف أي يخرزها. اكظر ( 3)

 وصححف الشقخ شعقب كؿا يف هامشف طؾقف، وأصؾف يف البخاري  (،5677رواه ابـ حبان )( 4)

(5363.) 



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  25 

 
ۉ ﴿قال ابـ كثقر )رحؿف اهلل( يف تػسقره يف تػسقر ققل اهلل تعالك 

 :﴾ۉ

وكان مـ أخالقف )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( أكف جؿقؾ العشرة، دائؿ البِْشر، 

ُعفؿ كػؼتفُيداطب أهؾف، ويتؾطػ هبؿ، وُيقِس 
(1)

حتك إكف كان  ، وُيضاحؽ كساءه،

يسابؼ طائشة أم الؿممـقـ )رضل اهلل طـفا(، َيتقدد إلقفا بذلؽ. فؼد كاكت مع 

، فؾؿا 
َّ

الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( يف سػر، قالت: فسابؼُتف فسبْؼتف طؾك رجؾل

حؿؾُت الؾحؿ
(2)

بؼةسابؼتف فسبؼـل، فؼال:   .هذه بتؾك السَّ
(3)

 

اؤه كؾَّ لقؾٍة يف بقت التل يبقت طـدها رسقُل اهلل )صؾك اهلل طؾقف ويجتؿع كس

وسؾؿ(، فقلكؾ معفـ الَعشاَء يف بعض إحقان، ثؿَّ تـصرف كؾُّ واحدٍة إلك 

مـزلفا.
(4)

 

وكان يـام مع الؿرأة مـ كسائف يف شعارٍ 
(5)

واحٍد، يضع طـ كتػقف الرداَء ويـام  

 باإلزار.

                                                 

 ُيقِسُعفؿ كػؼتف أي: ٓ يبخؾ طؾقفؿ، بؾ يعطقفؿ ما يحتاجقكف مـ كػؼة.( 1)

 أي: صرُت بديـة.( 2)

( وغقره طـ طائشة )رضل اهلل طـفا(، وصححف إلباين رحؿف اهلل يف 2578رواه أبق داود )( 3)

 (.131برقؿ ) «السؾسؾة الصحقحة»

 ( طـ أكس )رضل اهلل طـف(.1462) «صحقح مسؾؿ»اكظر هذا إثر يف ( 4)

عار هق الثقب الذي يؾل الجسد مباشرة، والؿؼصقد هـا هق أكف )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( كان ( 5) الشِّ

يغطل كػسف وزوجتف يف غطاء واحد، وهذا أدطك لحصقل الحؿقؿقة بقـ الزوجقـ مـ كقهنؿا 

 قبقـ أو رداءيـ، لقؽقن كؾ واحد يف ثقب.يتغطقان يف ث



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 26 مظهر

 
ؾ مـزَلف َيسُؿرُ وكان إذا صؾَّك الِعشاَء يدخ

(1)
مع أهؾف قؾقاًل قبؾ أن يـام،  

 يماكسفؿ بذلؽ )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(. اكتفك كالم ابـ كثقر )رحؿف اهلل(.

*     *     * 

وقد أمر اهلل تعالك يف آية ثاكقة بلداء حؼقق الزوجة وطدم التؼصقر فقفا وهل 

قال الشقخ طبد  ،﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ققلف تعالك: 

 بـ سعدي )رحؿف اهلل( يف تػسقر هذه أية: ـالرحؿـٰ

، أي: ولؾـساء طؾك بعقلتفـ مـ ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ققلف تعالك: 

 الحؼقق والؾقازم مثؾ الذي طؾقفـ ٕزواجفـ مـ الحؼقق الالزمة والؿستحبة. 

ومرجع الحؼقق بقـ الزوجقـ يرجع إلك الؿعروف، وهق العادة الجارية يف 

ثؾفا لؿثؾف، ويختؾػ ذلؽ باختالف إزمـة ذلؽ البؾد وذلؽ الزمان مـ مِ 

 وإمؽـة وإحقال وإشخاص والعقائد. 

ويف هذا دلقؾ طؾك أن الـػؼة والؽسقة والؿعاشرة والؿسؽـ وكذلؽ القطء، 

 الؽؾ يرجع إلك الؿعروف، ففذا مقجب العؼد الؿطؾؼ. 

 ًٓ كتفك ا .وأما مع الشرط فعؾك شرصفؿا، إٓ شرًصا أحؾ حراًما، أو حرم حال

 كالمف )رحؿف اهلل( بتصرف يسقر.

*     *     * 

                                                 

ؿُر هق حديث الؾقؾ.( 1)  السَّ



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  27 

 
وقد أمر الـبل الؽريؿ )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( بحسـ طشرة الـساء يف طدة 

«خقركم خقركم ألهؾه، وأكا خقركم ألهؾي»أحاديث فؼال: 
(1)

 ، وإهؾ هل الزوجة.

*     *     * 

ِخقارُكم ، فؼال: وقال ُمبقـًا أن خقر الرجال هق الذي ُيحسـ معامؾة الـساء

.ِخقارُكم لـسائفم
 (2)

 

وتخصقص الخقرية يف الرجال بحسـ تعامؾفؿ مع كسائفؿ وَجْعؾ هذا معقاًرا 

لِخقريتفؿ إكؿا هق ٕجؾ أن الرجؾ إذا كان يف بقتف شعر بسؾطاكف طؾك أهؾ بقتف، 

فربؿا دطتف كػسف إلك التسؾط طؾك مـ تحت يده مـ زوجة وولد، بخالف ما إذا 

الخارج، فنن الشعقر بالسؾطان ٓ يحصؾ يف الـػس مثؾؿا يحصؾ داخؾ كان يف 

البقت، ٕن الـاس يف الخارج لقسقا تحت سؾطاكف، فقجد اإلكسان كػسف يتعامؾ 

معفؿ بعدل وإكصاف رغًؿا طـف، بخالف الزوجة، فنن الزوج ربؿا يستضعػفا 

 يـفدم بقتفا، فنذا فقتسؾط طؾقفا، ٓسقؿا إذا َطؾِؿ أن زوجتف ربؿا تتؼبؾ ضؾؿف لئال

كان الرجؾ محسـًا إلقفا غقر ضالؿ لفا مع كقهنا يف سؾطاكف وتحت يده: دل هذا 

 طؾك أكف فِعاًل مـ ِخقار الـاس ومـ أفضؾفؿ.

*     *     * 

                                                 

 ( طـ طائشة )رضل اهلل طـفا(، وصححف إلباين رحؿف اهلل.3895رواه الرتمذي )( 1)

 ( طـ أبل هريرة )رضل اهلل طـف(، وقال الرتمذي: حسـ صحقح.1162رواه الرتمذي )( 2)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 28 مظهر

 
فنكَّؽؿ أخذتؿقهـ بلماِن اتؼوا اهلل يف الـساء، وقال )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: 

اهلل
(1)

هلل، واستحؾؾتؿ فروَجفـ بؽؾؿِة ا
(2)

َـّ   َـّ وكسقُتُف َـّ طؾقؽؿ رزُقُف ... وَلُف

بالؿعروف.
 (3)

 

*     *     * 

فنن استوصوا بالـساء خقًرا، وقال الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: 

الؿرأة ُخؾؼت مـ ِضَؾع
(4)

ؾِع أطاله، فنن ذهبَت تؼقُؿف  ، وإن أطقَج ما يف الضِّ

.بالـساء خقًرا، فاستوصوا كسرَتف، وإن تركتف لؿ يزل أطقج
 (5)

 

وهذا ففؿ طظقؿ لطبقعة الؿرأة، وحثٌّ طؾك معامؾتفا بالرفؼ والؾقـ 

 والؿداراة، ٓ بالؼسقة والغؾظة.

*     *     * 

                                                 

)بلمان اهلل(: أي أماكة طـدكؿ، ٓ يجقز الغدر فقفا وٓ قال ابـ طثقؿقـ رحؿف اهلل يف معـك ( 1)

)ص  «شرح حديث جابر )رضل اهلل طـف( يف صػة حج الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(»الخقاكة. 

 هجري. 1424،  1الرياض، ط  -(، الـاشر: دار الؿحدث 56

شرطف اهلل لحصقل بؽؾؿة اهلل أي بتزويج ولل الؿرأة والؼبقل لذلؽ مـ الزوج، وهذا هق الذي ( 2)

، يف شرح خطبة حجة «شرح بؾقغ الؿرام»الـؽاح. قالف بؿعـاه الشقخ ططقة محؿد سالؿ يف 

 .«الؿقسقطة الشامؾة»القداع. 

( ضؿـ حديث صقيؾ رواه جابر )رضل اهلل طـفؿا( يف صػة حج الـبل 1218رواه مسؾؿ )( 3)

 )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(.

 أمـا حقاء خؾؼفا اهلل مـ ضؾع أبقـا آدم.ِضَؾع جؿع ِضْؾع، يشقر إلك أن ( 4)

 ( مـ حديث أبل هريرة )رضل اهلل طـف(.64( )1468( ومسؾؿ )5186رواه البخاري )( 5)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  31 

 
وقال جابر بـ طبد اهلل )رضل اهلل طـف( صاحب الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف 

 سفاًل، وكان رسول اهلل رجاًل وسؾؿ( واِصػا ٌحسـ طشرة الـبل لزوجتف طائشة: 

الشيء تاَبعفا طؾقه. إذا َهِوَيت
 (1)

 

*     *     * 

ومؿا استحبتف الشريعة اإلسالمقة تقصقد الحؿقؿقة بقـ الزوج وزوجتف، ومـ 

ذلؽ أن الـبل الؽريؿ محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( كان يغتسؾ هق وزوجتف 

طائشة مـ إكاء واحد.
 (2)

 

حاجة الؿرأة طك اإلسالم ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أن را -25

ـفا مِـ أن تلخذ حؼفا مـ الجـسقة ، فقـبغل لؾزوج طـد معاشرة زوجتف أن ُيَؿؽِّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿الؾذة كؿا يلخذها هق، إذ هذا داخؾ يف ققلف تعالك 

 .﴾ڱڱ

أكه جعل األصل يف مبقت الزوج مع ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  -26

غطاء واحد، لتحصؾ الحؿقؿقة، وهنك طـ  ، ويفزوجته أن َيبِقتا يف فراش واحد

َهجرها يف الػراش والؿبقت يف فراش آخر إٓ لسبب شرطل وهق التلديب إذا بدر 

َـّ لف، وُتصؾح ما بقـف وبقـفا.   مـفا ما يسقءه، لَِتِح

                                                 

 (.1213رواه مسؾؿ )( 1)

 ( طـ طائشة )رضل اهلل طـفا(.319( ومسؾؿ برقؿ )254رواه البخاري برقؿ )( 2)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 30 مظهر

 
كفى األزواج طن سوء الظن ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أن  -27

س طثراتفن جابر بـ طبد اهلل إكصاري )رضل اهلل طـف(: ، كؿا قال بـسائفم وَتَؾؿُّ

ُكفؿ أو  هنك رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( أن َيطرق الرجُؾ أهؾف لقاًل يتخقَّ

يؾتؿُس طثراهتؿ.
 (1)

 

وققلف )يطرق أهؾف لقاًل( أي يلتقفؿ مـ السػر بالؾقؾ، والؿعـك هق مـُع الرجؾ مـ 

ؾِؿ امرأتف بؿجقئف، لئال تظـ امرأتف أكف كان دخقل بقتف لقاًل إذا قِدم مـ سػر دون أن ُيع

 يؼصد التجسَس طؾقفا، أو أكف يظـ أهنا خاكتف مع غقره، فتـجرح مشاطرها.

وهذا الـفل مـطبؼ يف الزمـ الؿاضل قبؾ وجقد وسائؾ التقاصؾ الحديثة، 

وبـاء طؾقف فؿع وجقد وسائؾ التقاصؾ يـبغل لؾرجؾ أن يخرب زوجتف بؿجقئف 

 لتستعد لف.

كفى ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أن الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(  -28

، وذلؽ ِحػًظا الزوج طن إفشاء أسرار ما يؽون بقـه وبقن زوجته يف الػراش

إن من لؽرامتفا وحقائفا، ولئال يطؿع فقفا أحد، فؼد قال طؾقف الصالة والسالم: 

أشر الـاس طـد اهلل مـزلة يوم الؼقامة: الرجل ُيػضي
(2)

إلى الؿرأة وُتػضي إلقه، ثم  

ها. َيـُشُر ِسرَّ
 (3)

 

                                                 

 لؾػظ لف.( وا715( ومسؾؿ برقؿ )5243رواه البخاري برقؿ )( 1)

 ُيػضل إلك امرأتف أي يجامعفا.( 2)

 ( مـ حديث أبل سعقد الخدري )رضل اهلل طـف(.1437رواه مسؾؿ )( 3)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  31 

 
يف هذا الحديث تحريؿ  )رحؿف اهلل( يف شرح هذا الحديث: الـقوي قال

إفشاء الرجؾ ما يجري بقـف وبقـ امرأتف مـ أمقر آستؿتاع ووصػ تػاصقؾ 

 اكتفك. .ذلؽ، وما يجري مـ الؿرأة فقف مـ ققل أو فعؾ وكحقه

أمر الرجل إذا سافر وقضى اإلسالم لؾؿرأة أكف  ومـ دٓئؾ تؽريؿ -29

ل بالعودة ألهؾه  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: حاجته من سػره أن ُيعجِّ
ِ
، َقاَل َرُسقُل اهلل

َػُر قِطعٌة مـ العذاب َيؿـَُع أحدكؿ كقمف وصعامف وشرابف فنذا قضك أحدكؿ » السَّ

ل إَِلى َأهِؾهِ َكْفَؿَتُف مـ وجفف  .«َفؾُقَعجِّ
(1)

  

الحؽؿة مـ ذلؽ أن ٓ ُيعرض زوجتف لؾحاجة لؾـاس بطقل غقابف طـفا، و

وكذلؽ مراطاة لشققفا وطاصػتفا لف، وٕن الؿرأة تشتفل ما يشتفل الرجؾ، وقد 

كان الخؾقػة طؿر بـ الخطاب )رضل اهلل طـف(، الخؾقػة الثاين بعد رسقل اهلل 

أكثر مـ أربعة أشفر )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(، ٓ يمخر الجـدي الغائب طـ أهؾف 

 لفذا السبب، وهذا فقف مـ الرأفة بف وهبا ما هق واضح.

، حقث إن تضققق دائرة الطالقومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  -34

الطالق ضرره طظقؿ طؾك الزوج والزوجة، ٕهنؿا أساس إسرة التل تعترب الؾبـة 

تدابقر لألسرة لئال  إولك يف بـاء الؿجتؿع وترابطف وتؿاسؽف، فاإلسالم يضع

 تتصدع ويـػرط طؼدها وتـفدم.

                                                 

 (.1927( ومسؾؿ برقؿ )1844رواه البخاري برقؿ )( 1)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 32 مظهر

 
كؿا أن يف الطالق كسًرا لـػسقة الؿرأة، ولف ضرر طؾك إبـاء إن كان بقـفؿا 

أبـاء، فؼد ذكرت سجالت إحدى دور إحداث العربقة يف تؼرير لفا أن ما بقـ 

% مـ أسباب دخقل إصػال لدار إحداث هق الخالف الـاشب بقـ  74-84

الديـ أو حدوث الطالق بقـفؿا، فؾفذا ضقَّؼ اإلسالم دائرة الطالق، وحث الق

 طؾك الصؾح بقـ الزوجقـ كؿا سقليت.

تدابقر لتضققؼ دائرة وققع الطالق يف الؿجتؿع  ةعتسوقد رتب اإلسالم 

 اإلسالمل، وهل:

أكف هنك طـ كراهتفـ، وأمر بتَذكر حسـاهتـ، فؼد قال الـبل )صؾك اهلل األول: 

ال َيْػَركوسؾؿ(: طؾقف 
إن كره مـفا ُخُؾًؼا، رِضل مـفا آخر.ُمممن مممـة،  (1)

(2) 

ې ى  ې ېۉ ۉې ﴿وقال اهلل تعالك يف الؼرآن: 

، فأية بؿعـك الحديث، كالهؿا ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

يدٓن طؾك مـفج سديد وهق البحث طـ اإليجابقات يف الؿرأة وتجاهؾ السؾقك 

إلك الـػقر والؽراهقة مـ الؿرأة، فالـبل )صؾك  السؾبل، ٕن تتبع السؾبقات يمدي

اهلل طؾقف وسؾؿ( ُيـبف الزوج إلك اإلغضاء والتغافؾ طـ بعض طققب الزوجة وطـ 

جقاكب كؼائصفا وأخطائفا، ٓسقَّؿا إذا كاكت الزوجُة تتؿتَّع بخصاٍل حؿقدٍة 

إْذ مؼتضك  ومؽارَم حسـٍة، فالجدير بف أن يستحضر حسـاتِفا إذا كظر إلك سقِّئاهتا،

                                                 

 .«الـفاية»َيْػَرك أي ُيبِغض. اكظر ( 1)

 ( طـ أبل هريرة )رضل اهلل طـف(.1467رواه مسؾؿ برقؿ )( 2)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  33 

 
 مِـ زوجتف ويـسك الجقاكَب الؿضقئَة 

ِّ
ز طؾك الجاكب السؾبل العدل أن ٓ يركِّ

ا يؽره مـفا لِؿا  الحسـة فقفا، بؾ يتجاوز طـ سقِّئاهتا لحسـاهتا، ويتغاضك طؿَّ

، ٕن البشر ٓ يخؾقن مـ العققب.  يحبُّ

، أي: يا أيفا الرجال إذا كرهتؿ ﴾ې ې﴿وققلف يف أية الؽريؿة 

ساءكؿ لسبب مـ إسباب الدكققية فاصربوا طؾك ِطشرتِِفـ، فعسك أن تؽرهقا أمًرا ك

 مـ إمقر ويؽقن فقف خقر كثقر، كحصقل إبـاء الصالحقـ مـفا وكحق ذلؽ.

ثؿ إن الؿرأة قد ُتصؾُِح كػَسفا ويستؼقؿ حاُلفا لِؿا تشعر بف مِـ صربه طؾك 

ْؾؿف طؾك هػقاهتا، أو ما تجده مِـ حسـ أذاها وقؾَّة إكصاففا لف، أو ما تراه مِـ حِ 

معاشرتف لفا مع تؼصقرها يف حؼف، فنذا حصؾ ذلؽ فربؿا يعؾق قدُرها طـده، 

 الثقاُب 
ِ
فتـؼؾب الؽراهة محبًَّة، والـُّػرُة رغبًة، وكذلؽ قد يحصؾ لف مـ اهلل

الجزيؾ بسبب احتؿالف إيَّاها واإلحساِن إلقفا مع كراهتف لفا، فقؽقن ذلؽ مِـ 

 طظؿ أسباب سعادتف يف مستؼبؾ أيَّامف ويف آخرتف.أ

ولقالحظ الؼارئ الؽريؿ هـا أن الؼرآن أمر باإلحسان إلك الزوجة وإكرامفا 

بل وحصول ومعاشرهتا بالؿعروف حتك طـد طدم وجقد الؿحبة الؼؾبقة بقـفؿا، 

 ، فلي إحسان لؾزوجة فقق هذا اإلحسان؟الؽراهة بقـفؿا

أن هنك الؿرأة طـ  صول الطالق يف دين اإلسالمومن تدابقر تضققق فرصة ح

أن تسلل زوجفا الطالق بغقر سبب شرطل، كسقء طشرة أو طدم إكجاب أو 

كراهة صبقعقة وكحق ذلؽ، والدلقؾ طؾك ذلؽ ققل الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: 



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 34 مظهر

 
أيُّؿا امرأة سللت زوجفا الطالق يف غقر ما بلس فحراٌم طؾقفا رائحة الجـة.

(1)
 

أن جعؾ أمر  ابقر تضققق فرصة حصول الطالق يف دين اإلسالمومن تد

الطالق بقد الرجؾ، ٕن الرجؾ أكثر تحؽًؿا بؿشاطره وأكثر َرِويَّة مـ الؿرأة، 

 فنهنا رققؼة الؿشاطر، سريعة التلثر ٕي مققػ سؾبل يبدر مـ الرجؾ.

ذا ولؽـ هذا ٓ يعـل أن الؿرأة ٓ تستطقع صؾب الطالق مـف، بؾ لفا ذلؽ إ

 (.37استحالت العشرة بقـفؿا، وهق الؿعروف بالُخؾع، وسقليت الؽالم طؾقف يف كؼطة )

أن شرع التحؽقؿ  ومن تدابقر تضققق فرصة حصول الطالق يف دين اإلسالم

بقـفؿا طـد حؽؿقـ يف حال وجقد خالف، حؽٌؿ مـ أهؾ الزوج وحؽٌؿ مـ أهؾ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿، قال تعالك: ةالزوج

، أي: وإن ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گڈ 

جقـ وجقد شؼاٍق بقـفؿا قد يمدي إلك الػراق: فلرسؾقا طؾؿتؿ يا أولقاء الزو

ًٓ مـ أهؾ الزوجة، لقـظرا  ًٓ مـ أهؾ الزوج، وحؽًؿا طد إلقفؿا حؽًؿا طد

ويحؽؿا بؿا فقف الؿصؾحة لفؿا، فقستعؿالن إسؾقب الطقب والؽالم الحسـ، 

قفقؼ الرباين َفنِْن َصَدَق الَحؽَؿان يف إرادهتؿا اإلصالح كؿا أمر اهلل بذلؽ: كان الت

 رفقؼفؿا إن شاء اهلل، فصالح الـقة سبٌب ققي ٕن يقفؼ اهلل بقـفؿا، ويزول الـزاع.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿وقد جاء إمر بالصؾح يف آية أخرى يف ققلف تعالك 

                                                 

( وغقره مـ حديث ثقبان )رضل اهلل طـف( وصححف محؼؼق الؿسـد برقؿ 5/277ؿد )رواه أح( 1)

(22379.) 
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ٿ  ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿپ پ پ ڀ ڀ ڀ پ 

 ، ومعـك أية:﴾ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

لًقا طؾقفا أو اكصراًفا طـفا: فال وإن طؾؿت امرأة مـ زوجفا ترفًعا طـفا، وتعا

إثؿ طؾقفؿا أن يتصالحا طؾك ما تطقب بف كػقسفؿا مـ الِؼسؿة أو الـػؼة، والصؾح 

خقر، أي أن الصؾح أولك وأفضؾ مـ الػراق، ثؿ أخرب اهلل بلن الـػقس مجبقلة 

طؾك الشح والبخؾ، فقـبغل لؽؿ أن تحرصقا طؾك َقؾع هذا الُخُؾؼ الدينء مـ 

ستبدلقا بف ضده وهق السؿاحة، وهق بذل الحؼ الذي طؾقؽ، كػقسؽؿ، وت

وآقتـاع ببعض الحؼ الذي لؽ، فؿتك ُوفِّؼ اإلكسان لفذا الُخُؾؼ الحسـ َسُفؾ 

ؾت الطريؼ لؾقصقل إلك الؿطؾقب،  حقـئٍذ طؾقف الصؾح بقـف وبقـ خصؿف، وتسفَّ

ح والؿقافؼة، بخالف مـ لؿ يجتفد يف إزالة الشح مـ كػسف، فنكف يعسر طؾقف الصؾ

ٕكف ٓ يرضقف إٓ جؿقع مالف، وٓ يرضك أن يمدي ما طؾقف، فنن كان خصؿف مثؾف 

 اشتد إمر.

، أي ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ثؿ قال اهلل تعالك 

إن تحسـقا معامؾة زوجاتؽؿ وترحؿقُهـ وتخافقا اهلل فقفـ فنن اهلل طالؿ بذلؽ، 

 .ٓ يخػك طؾقف شلء، وسقجازيؽؿ طؾقف

أن جعؾ الطالق  ومن تدابقر تضققق فرصة حصول الطالق يف دين اإلسالم

بقد رجؾ وهق الزوج، وجعؾ اإلصالح بقـفؿا بقد رجؾقـ وهؿا الحؽؿقـ 

، وهبذا يؿر وجعل الخؾع بقد رجل آخر وهو الؼاضي الشرطي الؿذكقريـ آكػا،
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إلك  ا قبؾ أن يتحقلمقضقع الخالف بقـ الزوجقـ يف مراحؾ طديدة تتطؾب زمـً 

ا، ٕن الؿرأة شديدة صالق، وهذا مـ رحؿة اهلل بالؿرأة أٓ يـفدم بقتفا سريعً 

العاصػة، وسريعة التلثر بؿا قد يحصؾ مـ زوجفا مـ تصرف يجرح مشاطرها: 

فربؿا تعجؾت بطؾب الخؾع مـف لسبب كان لفا فقف أكاة، فؾؿا كان الطالق يؿر 

ذا مـ أسباب ترويفا وتػؽقرها بعدة مراحؾ ويحتاج إلك مدة زمـقة لقتؿ: كان ه

وتراجعفا طـ هذا إمر الؿصقري، وفتح الؿجال لحصقل الصؾح، فسبحان مـ 

 أهبر بشريعتف العؼقل!

أن شرع التؾػظ  ر تضققق فرصة حصول الطالق يف دين اإلسالمومن تدابق

بالطالق يف فرتة الطُّفر التل لؿ يؼع فقفا جؿاع، فال يؽقن التؾػظ بالطالق خالل 

فرتة ُصفر مـ حقٍض جامعفا فقف وٓ يف فرتة حقض، بؾ يؽقن يف فرتة صفٍر لؿ يؼع 

دائرة الطالق بلن حدد  فقف جؿاع، وهذا مـ التدابقر التل وضعفا اإلسالم لتضققؼ

َـّ  لؾتؾػظ بف وقًتا معقـًا، ولؿ يجعؾف مػتقًحا، إلتاحة الػرصة لؾزوجقـ أن يِح

بعضفؿا إلك بعض خالل فرتة الحقض، وُيعرضا طـ فؽرة الطالق، فقحصؾ 

 الجؿاع، فنذا وقع الجؿاع حصؾ الصؾح بقـفؿا بطبقعة الحال.

أن جعؾ الطالق ٓ  إلسالمومن تدابقر تضققق فرصة حصول الطالق يف دين ا

يؼع إٓ بعد مرور الدورة الشفرية ثالث مرات طؾك الؿرأة مـ حقـ تؾػظ الزوج 

الِعدةبػرتة بالطالق، وهل التل تسؿك 
(1)

يتقح لؾزوجقـ فرصة العقدة  مؿا، 

                                                 

 لمية الؽريؿة. «تػسقر السعدي»اكظر ( 1)
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 لبعضفؿا واشتقاق بعضفؿا لبعض قبؾ حصقل آكػصال الؽامؾ.

أن جعؾ الطالق  ين اإلسالمومن تدابقر تضققق فرصة حصول الطالق يف د

مؿا يتقح  لؾحامؾ ٓ يؼع إٓ بعد وٓدة مقلقدها، ولق استغرقت تسعة أشفر،

آكػصال  لؾزوجقـ فرصة العقدة لبعضفؿا واشتقاق بعضفؿا لبعض قبؾ حصقل

 الؽامؾ حقـ وٓدة الؿقلقد.

: إيجاب الؿفر ومن تدابقر تضققق فرصة حصول الطالق يف دين اإلسالم

ن ذلؽ يؿـعف مـ التسرع يف الطالق ٕدكك سبب، فنن الزوج إذا ٕج طؾك الزو

حصؾ بقـف وبقـ زوجتف خالف ما وخطر ببالف فراق زوجتف، ثؿ تذكر الؿال الذي 

بذلف مفًرا لفا وكؿ بذل يف جؿعف مـ جفد ومال، وربؿا استدان مـ أجؾ 

ؼؾف الحصقل طؾقف: فنن هذا ربؿا مـعف مـ فؽرة الطالق، ويجعؾف يعقد لع

 ويصطؾح معفا، فسبحان مـ أهبر بشريعتف العؼقل!

تحريم طضِؾفا ِمن ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة يف ديـ اإلسالم  -31

، وطْضُؾ الزوجة هق التضققؼ طؾقفا لتػتدي كػسفا مـف بالؿال ِقَبل زوجفا

لقطؾؼفا، ففذا العضؾ ٓ يجقز إٓ إذا خاكتف الزوجة وارتؽبت الػاحشة مع غقره، 

 ًٓ أو كاكت كاشزة ٓ تطقعف، ففـا يجقز لف أن يؿتـع مـ تطؾقؼفا حتك تعطقف ما

ڭ ﴿ويطؾؼفا، وإذا لؿ يؽـ شلء مـ ذلؽ فقحرم طؾقف الَعضؾ، قال اهلل تعالك: 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۇ 

 .﴾ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
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قفا ما فرضه طؾى الزوج يف حالة صالومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  -32

، سقاء كاكت حاماًل أو خالل فترة الِعدة من بؼائفا يف بقتفا وتوفقر الحقاة الؽريؿة لفا

غقر حامؾ، ٕهنا ٓ زالت زوجتف، وٓ تعترب صالًؼا إٓ بعد مرور الثالث حقضات 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿كؿا قدمـا، ودلقؾ ما تؼدم ققلف تعالك 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿپڀ ڀ ڀ ڀٺ 

 .﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڤڦ ڦ 

 فأية تلمر الزوجة بالبؼاء يف البقت، وهذا فقف تؽريؿ لفا مـ وجفقـ:

، وهذا فقف تؽريؿ وترغقب لفا ﴾ٿ﴿فؼال  األول: أن اهلل أضاف البقت لفا

 يف بقتفا، وإن لؿ تؽـ مالؽة لف يف الحؼقؼة. 

اق إلقفا زوجفا أو تشتاق أن بؼاءها يف بقتفا مدطاة ٕن يشتالثاين وهو األهم: 

  إلقف خالل فرتة العدة فقرجعان لبعضفؿا وُيعِرَضان طـ فؽرة الطالق.

ف الؿطؾؼقـ ووطظفؿ فؼال  ٺ ڀ ڀ ڀٺ ﴿ويـبغل التـبف إلك أن اهلل خقَّ

، أي: وخافقا اهلل ربؽؿ، ٓ ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

َـّ فقفا إلك أن تـؼضل طدهتـ، وٓ  تخرجقا الؿطؾؼات مـ البققت التل يسُؽ

 يجقز لفـ الخروج مـفا بلكػسفـ، إٓ إذا فعؾـ فعؾة مـؽرة ضاهرة كالزكا.

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ثؿ قال 

، أي: وتؾؽ أحؽام اهلل التل شرطفا لعباده، ومـ يتجاوز أحؽام اهلل ﴾چ ڇ

 فؼد ضؾؿ كػسف، وأوردها مقرد الفالك، ثؿ كبف الؿطؾؼ فؼال: ٓ تدري أيفا
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 .الؿطؾِّؼ لعؾ اهلل ُيحدث بعد ذلؽ الطالق أمًرا ٓ تتققعف فرتاجعفا

وقال تعالك يف كػس السقرة ممكًدا حؼ بؼاء الؿطؾؼة يف بقتفا حتك تـؼضل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿العدة فتخرج أو يراجعفا زوجفا فَتبؼك: 

 .﴾پ پ ڀڀ 

ء ِطدهتـ، فػل أية إولك هنك اهلل طـ إخراج الؿطؾؼات مـ البققت يف أثـا

ر اإلسؽان بالؿعروف، وهق  ويف هذه أية أمر اهلل بنسؽاهنـ بؿثؾ سؽـفؿ، وقدَّ

 البقت الذي يسؽـف مثؾف ومثؾفا، بحسب ُوْجد الزوج، طؾك قدر َسَعتف وصاقتف.

، أي: وٓ تؾحؼقا هبـ ضرًرا بالؼقل أو ﴾پ پ پ ڀڀ ﴿ثؿ قال 

ؿؾؾـ، فقخرجـ مـ البققت الػعؾ لتضقِّؼقا طؾقفـ طقشفـ يف الؿسؽـ ٕجؾ أن ي

 قبؾ تؿام العدة، فتؽقكقا أكتؿ الؿخرجقـ لفـ.

وهذا فقه تـبقه إلى تؽريم اإلسالم لؾؿرأة خالل فترة العدة حتى تـؼضي، بلن 

 كرر األمر بالبؼاء يف البقت أو بتوفقر سؽن بديل مـاسب لفا.

أمر  ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة الؿطؾؼة إن كاكت حاماًل أن اهلل -33

، ولق استغرق تسعة أشفر، قال تعالك: الزوج بالـػؼة طؾقفا حتى تضع حؿؾفا

 .﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴿

أي: إن كان كساؤكؿ الؿطؾؼات ذوات َحْؿٍؾ فلكػؼقا طؾقفـ يف طدهتـ حتك 

يضعـ َحْؿؾفـ، وهذا فقف تـبقف إلك تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة ببقان حؼفا يف الـػؼة 
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 قاء كاكت حاماًل أو ٓ.خالل فرتة العدة، س

أن أمر زوجفا بلن يعطقفا ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة الؿطؾؼة  -34

، ولئال تظـ أكف احتؼرها أو شؽ فقفا، وذلؽ يف مااًل طـد فراقفا لقَُطقَِّب خاصرها

، ﴾ک ڑ ک ڈ ژ ژڑ﴿آيتقـ مـ كتاب اهلل، إولك هل 

 قال ابـ سعدي يف تػسقر أية:

مـ كسقة وكػؼة طؾك القجف الؿعروف الؿستحسـ شرًطا،  ولؾؿطؾؼات متاع

ا طؾك الذيـ يخافقن اهلل ويتؼقكف يف أمره وهنقف  اكتفك. .حؼًّ

 ﮶ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ے﴿وأية الثاكقة هل ققلف تعالك 

﮺﮻   ، قال ابـ سعدي يف تػسقر أية:﴾﮷﮸ ﮹ 

 ومتِّعقهـ بشلء يـتػعـ بف جربًا لفـ، ودفًعا لقحشة الطالق، وإزالة

لألحؼاد، وهذه الؿتعة تجب بحسب حال الرجؾ الؿطؾِّؼ: طؾك الغـل َقْدر َسَعة 

رزقف، وطؾك الػؼقر َقْدر ما يؿؾؽف، متاًطا طؾك القجف الؿعروف شرًطا، وهق حؼ 

 اكتفك. .ثابت طؾك الذيـ يحسـقن إلك الؿطؾؼات وإلك أكػسفؿ بطاطة اهلل

حامل أن اهلل أمر الزوج الومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة الؿطؾؼة  -35

ٹ ٹ ٹ ﴿، فؼال: بعد وقوع الطالق أن يعطقفا مااًل مؼابل رضاطفا البـه

، أي: فنن أرضعـ لؽؿ أوٓدهـ مـؽؿ بلجرة يطؾبـفا مـؽؿ ﴾ٹ ڤڤ

 َفَقفُّقهـ أجقرهـ.

، أي: ولقلمر كؾ واحد مـ الزوجقـ أخر ﴾ڤ ڤ ڦڦ﴿ثؿ قال 
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الدكقا وأخرة، فنن الغػؾة طـ  بالؿعروف، وهق كؾ ما فقف مـػعة ومصؾحة يف

آئتؿار بالؿعروف يحصؾ فقفا مـ الشر والضرر ما ٓ يعؾؿف إٓ اهلل، ويف 

آئتؿار بالؿعروف تعاون طؾك الرب والتؼقى، فؽؾ مـفؿا ُيممر بالؿعروف، 

 .والؿعاشرة الحسـة، وطدم الؿشاقة والؿخاصؿة، وُيـصح بذلؽ

ػؼقا طؾك إرضاع إم، ، أي: وإن لؿ تت﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ثؿ قال 

 .فالتؿسقا مرضعة أخرى ُترضع الطػؾ غقر إم الؿطؾؼة

 ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ثؿ قال 

 .﴾ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک

ع اهلل طؾقف طؾك زوجتف الؿطؾؼة وطؾك ولده إذا كان  أي: لقـػؼ الزوج مؿا وسَّ

ق وهق الػؼقر، فؾقـػؼ مؿا أططاه الزوج ذا َسَعة يف الرزق، ومـ ُضقِّؼ طؾقف يف الرز

اهلل مـ الرزق، ٓ ُيَؽؾَّػ الػؼقر مثؾ ما ُيَؽؾَّػ الغـل، سقجعؾ اهلل بعد الضقؼ 

 .والشدة َسَعة وغـك

فا يف  لؾؿرأةومـ الحؼقق الؿشروطة  -36 حضاكة يف ديـ اإلسالم حؼُّ

ؼالت: إن ، فؼد أتت امرأة إلك الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( فأوالدها بعد صالقفا

ابـل هذا كان بطـل لف ِوطاء
(1)

، وثديل لف ِسؼاء
(2)

، وِحجري لف ِحقاء
(3)

، وإن أباه 

                                                 

ا كان حؿاًل يف بطـفا. اكظر ( 1)  .«الـفاية»ققلفا )كان بطـل لف وطاء( أي مؽان يستؼر فقف َلؿَّ

 .«الـفاية»ف ويجؿعف. اكظر ققلفا )كان ثديل لف حقاء( أي مؽان يحقيف، فقضؿ (2)

السؼاء هق الشلء الذي ُيجؿع فقف الؿاء ويؽقن مـ الجؾد، ومؼصقدها هـا بالسؼاء هق ثديفا  (3)

 الذي كان سؼاء لف، يتغذى مـف بالحؾقب.
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 صؾؼـل وأراد أن يـتِزَطف مـل.

فؼال: أكت أحؼُّ بف ما لؿ تـؽحل.
(1)

 

ج والزوج أحؼ بحضاكة ابـف إذا  يعـل أن الؿرأة أحؼ بقلدها ما لؿ تتزوَّ

جت أمف.  تزوَّ

حؼفا يف فراق زوجفا بالُخؾع إذا لؾؿرأة ومـ الحؼقق الؿشروطة  -37

، إذ حصل مـه ما يوجب ذلك من سوء طشرة أو كراهة صبقعقة، وأبى هو الطالق

ٓ خقر يف استؿرار طشرة تسقدها مشاطر الؽراهقة والـػرة والحزازات، فؼد ورد 

أن امرأة ثابت بـ ققس قالت: يا رسقل اهلل، ثابت بـ ققس ما أطتب طؾقف يف خؾؼ 

 يـ، ولؽـل أكره الؽػر يف اإلسالم. وٓ د

 أي: أكرهف كؿا أكره الؽػر بعد دخقل اإلسالم.

يـ طؾقف حديؼَتف؟ )حديؼَتف أي  فؼال رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: أتُردِّ

 مفره الذي أططاها إياه(.

 قالت: كعؿ.

قال: اقبؾ الحديؼَة، وصؾؼفا تطؾقؼة.
(2)

 

                                                 

( وغقره مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو )رضل اهلل طـفؿا(، وحسـف محؼؼق 2/182رواه أحؿد )( 1)

 (.6747برقؿ ) «الؿسـد»

 ( مـ حديث ابـ طباس )رضل اهلل طـفؿا(.5273رواه البخاري برقؿ )( 2)
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ف أكف  ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة -38 َكظََّم قضقة الطالق بؿا يؿـع َتَعسُّ

ا ٓ يتجاوزه وهق الثالث صؾؼات، فنذا وقعت الرجل واستبداده بفا ، فجعؾ لف حدًّ

الطؾؼة الثالثة امتـع رجقطفا إلقف حتك تـؽح زوًجا غقره، وهذا فقف حػظ لؽرامة 

أة، بؾ الؿرأة ومشاطرها أٓ يسرتسؾ الرجؾ يف الطالق بدون حد، ففذا يضر الؿر

حدده بثالث صؾؼات، فنذا وقعت الطؾؼة الثالثة ففذا يدل طؾك أن العشرة بقـفؿا 

 مستحقؾة، وأن الػراق هق الحؾ، وطـدها ُيغـِل اهلل كالًّ مـ سعتف.

 وقد كان الطالق طـد العرب قبؾ اإلسالم ٓ يؼػ طـد حد.

ِمن  تحريم طضِؾفاومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة يف ديـ اإلسالم  -39

والَعْضُؾ هق أن يؿـع َولِل الؿرأة الؿطؾؼة َمْقلِقتُف مـ الرجقع ِقَبل ولي أمرِها، 

لزوجفا الذي فارقفا، بلن يزوجفؿا بعؼِد زواج جديد بعد حصقل الرتاضل 

بقـفؿا وزوال أسباب الـزاع، ففذا الؿـع حرام طؾك ولل الؿرأة الؿطؾؼة، ٕن 

ـ طؾك الطالق، وإرادهتؿا اإلصالح، اإلسالم يضع يف آطتبار كدم الطرفق

ڳ ﴿، ومظؾة ﴾ۉ ۉې﴿واستئـاف الحقاة الزوجقة، تحت مظؾة 

ربؿا يؽقن يف  -مثاًل -، ولؽـ بعض إولقاء مـ أباء ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ

كػسف َحـٌَؼ طؾك زوج َمقلِقتف لؽقكف صؾؼفا، ففذا كبف إلقف الؼرآن، وأرشد إلك أن 

لقستلكِػا حقاة زوجقة جديدة، صالؿا  القاجب طؾقف أن يسامحف ويزوجف إياها،

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿أهنؿا تراضقا وزال ما يف كػقسفؿا، قال اهلل تعالك 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ 
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 .﴾ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

)وذكر اهلل يف هذه أية أن مـ كان يممـ باهلل والققم أخر فنيؿاكف يؿـعف مـ 

صفر وأصقب مؿا يظـف مِـ أن طدم تزويجف هق الَعضؾ، فنن ذلؽ أزكك لف وأ

الرأي، ففذه طادة الؿرتفعقـ الؿتؽربيـ(.
(1)

 

أمر الزوج بلن ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة يف ديـ اإلسالم أن  -44

ڻ ﴿، قال اهلل تعالك ُيعطقفا مااًل إذا صؾؼفا قبل الدخول طؾقفا وقبل تسؾقؿفا الؿفر

ۓ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ 

﮻  ﮸ ﮹ ﮺ ﮷  ، أي: لقس طؾقؽؿ يا معشر ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

إزواج جـاح وإثؿ بتطؾقؼ الـساء قبؾ الؿسقس وفرض الؿفر، وإن كان يف ذلؽ 

كسر لفا فنكف يـجرب بالؿتعة، فعؾقؽؿ أن تؿتعقهـ بلن تعطقهـ شقًئا مـ الؿال 

ؿ جربًا لخقاصرهـ، فؽؿا تسببقا بتشقففـ واشتقاقفـ وتعؾؼ قؾقهبـ بالزواج، ث

لؿ يتحؼؼ ما رغبـ فقف: فعؾقفؿ يف مؼابؾة ذلؽ الؿتعة، أي يعطقفا شقًئا مـ الؿال 

بحسب قدرتف، إن مقِسًعا )أي ذو مال( فبحسبف، وإن كان قؾقؾ الؿال فبحسبف، 

ر اهلل بلن هذا مـ اإلحسان لؾؿرأة فؼال   .﴾﮹ ﮺﮻ ﴿ثؿ ذكَّ

مئ ﴿رحؿتف، فؾؾف ما أحسـ هذا الحؽؿ اإللفل وأدّلف طؾك ِحؽؿة شارطف و

 .﴾ىئ يئ جب حب خب مب
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فرض طؾى ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة يف ديـ اإلسالم أن  -41

ۋ ﴿، قال اهلل تعالك الزوج أن يعطقفا كصف مفرها إذا صؾؼفا قبل الدخول طؾقفا

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

أي: إذا صؾؼتؿ الـساء قبؾ الؿسقس وبعد فرض  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ

ت مـ الؿفر الؿػروض كصػف ولؽؿ كصػف، هذا هق القاجب ما الؿفر: فؾؾؿطؾؼا

 لؿ يدخؾف طػق ومسامحة، بلن تعػق طـ كصػفا لزوجفا.

فرض طؾى أهل ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة يف ديـ اإلسالم أن  -42

احرتاًما  ،الزوج أن ُيبؼوها يف بقتفا حواًل كاماًل إذا مات الزوج، وال ُيخرجوها مـه

پ پ ﴿الُؿتقفَّك، فنن خرجت مـ كػسفا بعد الِعدة القاجبة  لفا ولزوجفا

ففذا راجع لفا، كلن تتزوج مثاًل وتخرج لبقت زوجفا الجديد. ﴾ڀڀ
(1)

 

أكه لم يضع العراققل دون الطالق إذا ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  -43

، بعؽس ما هق معؿقل بف يف استحالت العشرة بقـفؿا، وكان الطالق هو الحل

ض الؼقاكقـ الغربقة يف أمريؽا وغقرها مـ البالد التل تحؽؿ بالؼقاكقـ البشرية، بع

فتضع العراققؾ الؼاكقكقة إذا استحالت العشرة بقـ الزوجقـ ورِغب الزوج يف 

صالق زوجتف، ففل ُتجرد الرجؾ مـ مالف الذي تعب يف جؿعف كصػ حقاتف 

ا لؾؿرأة بؼقة الؼاكقن، فؾفذا فنكف ٓ يػارقفا، بؾ يرتكفا  الزوجقة، وتجعؾف حؼًّ

تعقش هؽذا، ٓ متزوجة مستؿتعة بزواج سعقد معف، وٓ مطؾؼة تستطقع الزواج 
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مـ غقره، وهذا فقف ضرر طؾقفا، بقـؿا يحث اإلسالم الرجؾ إذا استحالت العشرة 

ًٓ بحسب الُؿتعارف طؾقف ويطؾؼفا،  مع زوجتف وطزم طؾك الطالق أن يعطقفا ما

تا الرجؾ والؿرأة، ٓ ابتزاز لؾرجؾ مـ قَِبؾ زوجتف، وٓ تعقش فبفذا تتقازن كِػَّ 

ژ ﴿الؿرأة مع زوجفا يف كَؽد، فتؽقن كالؿعؾؼة، بؾ يتحؼؼ ققل اهلل تعالك 

، فالحؿد هلل طؾك كعؿة ﴾ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ

 شريعة اإلسالم.

ا كان الزواج يف الغرب ترتتب طؾقف تبعات كثقرة طـد الطالق: فنهنؿ ٓ  وَلؿَّ

يتزوجقن أصاًل، بؾ يعقشقن طؾك مبدأ الصداقات، فتعقش البـت مع صديؼفا يف 

بقت، ويعاشرها معاشرة إزواج، وربؿا تـجب مـف، فنذا تقثؼت مـف تزوجفا، 

وإذا لؿ تتقثؼ مـف اكتؼؾت إلك صديؼ آخر، وهؽذا تتؼؾب مـ فراش إلك فراش، 

 هروًبا مـ تبعات الزواج الؼاكقكقة.

حث طؾقف اإلسالم، وصبؼف كبل  فؼد اء لؾزوجة بعد وفاتفاوأما الوف -44

اإلسالم محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( الذي ضرب أروع إمثؾة يف ذلؽ، وهق 

كان الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(  »الؼدوة لؿـ بعده، قال أكس )رضل اهلل طـف(: 

جة، اذهبقا بف إذا أيت بالشلء يؼقل: اذهبقا بف إلك فالكة، فنهنا كاكت صديؼة خدي

«إلك بقت فالكة، فنهنا كاكت تحب خديجة
(1)

، أي أططقها تؾؽ الفدية، ٕهنا 

                                                 

( وغقره طـ أكس )رضل اهلل طـف(، وحسـف 232برقؿ ) «إدب الؿػرد»رواه البخاري يف ( 1)

 (.2818برقؿ ) «قحةالسؾسؾة الصح»إلباين يف 
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 كاكت صديؼة لخديجة، وخديجة كاكت إحدى كسائف، وقد ُتُقفَِّقت طـف.

وكان إذا ذبح الشاة قطَّعفا ثؿ بعثفا إلك صديؼات خديجة، فعـ طائشة 

الـبل )صؾك اهلل طؾقف  )رضل اهلل طـفا( قالت: ما ِغرت طؾك أحد مـ أزواج

وسؾؿ( ما غرت طؾك خديجة، وما بل أن أكقن أدركتفا، وما ذاك إٓ لؽثرة ذكر 

رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(، وإن كان لقذبح الشاة فقتتبع هبا صدائؼ 

. َـّ خديجة: فقفديفا لف
(1)

 

وطـ طائشة قالت: جاءت طجقز إلك الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( وهق 

، قالت: أكا «مـ أكت؟»ل لفا رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: طـدي، فؼا

 َجثَّاَمة الُؿَزكقة. 

اكة الؿزكقة، كقػ أكتؿ؟ كقػ حالؽؿ؟ كقػ كـتؿ بعدكا؟   فؼال: بؾ أكِت َحسَّ

 قالت: بخقر، بلبل أكت وأمل يا رسقل اهلل. 

فؾؿا خرَجت قالت طائشة: يا رسقل اهلل، ُتؼبِؾ طؾك هذه العجقز هذا 

 إلقبال؟!ا

ـَ العفد مـ اإليؿان. فؼال: إهنا كاكت تلتقـا زمـ خديجة، وإن ُحْس
(2)

 

                                                 

 ( طـ طائشة )رضل اهلل طـفا(.3818) «صحقح البخاري»اكظر ( 1)

السؾسؾة » ( وغقره، وحسـف إلباين يف774( برقؿ )1/441) «الؿعجؿ»رواه ابـ إطرابل يف ( 2)

 (.216برقؿ ) «الصحقحة
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، ِطظم الثواب مع قؾة العؿلومـ وجقه تؽريؿ الؿرأة يف ديـ اإلسالم  -45

 )صؾك اهلل طؾقف  ـالرحؿـٰفعـ َطْبِد 
ِ
ـِ َطْقٍف )رضل اهلل طـف( َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ْب

َؿْرَأُة َخْؿَسَفا، َوَصاَمْت َشْفَرَها، َوَحِػَظْت َفْرَجَفا، َوَأَصاَطْت وسؾؿ(: إَِذا َصؾَّْت الْ 

ـْ َأيِّ َأْبَقاِب اْلَجـَِّة ِشْئِت.
َزْوَجَفا: ِققَؾ َلَفا اْدُخؾِل اْلَجـََّة مِ

(1)
 

ر بف الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(  -46 ومـ وجقه تؽريؿ الؿرأة ما بشَّ

مؼاركة مع الذكقر، قال  تربقة البـات طؾى خصوصاألجر العظقم الؿترتب مـ 

من طاَل جاريتقن حتى تبُؾغا، جاء يوم الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: 

وَضؿَّ أصابعف.الؼقامة أكا وهو 
(2)

 

 ومعـك طاَل أي ربَّك.

*     *     * 

وقال: ما مِـ مسؾؿ تدِرك
(3)

 فُقحسـ إلقفا ما َصِحبَتاه أو َصِحبفؿا ابـتانلف  

إٓ أدخَؾتاه الجـة.
 (4)

 

*     *     * 

                                                 

إلباين يف وصححف  ،بـ طقف )رضل اهلل طـف( ـالرحؿـٰ( وغقره طـ طبد 1/191رواه أحؿد )( 1)

 (.664) «صحقح الجامع»

 ( طـ أكس )رضل اهلل طـف(.2631رواه مسؾؿ برقؿ )( 2)

 تدِرك أي تبؾغ سـ البؾقغ.( 3)

برقؿ  «الؿسـد»( وغقره طـ ابـ طباس )رضل اهلل طـفؿا( وحسـف محؼؼق 1/363رواه أحؿد )( 4)

(3424.) 
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 مـ 

َ
َـّ لف سرتًا مـ الـار. البـاتوقال: مـ ابُتؾِل َـّ ُك بشلٍء فلحسـ إلقِف

(1)
 

( فقف اإلشارة إلك أن تربقة البـات يعترب ابتالًء واختباًرا 
َ

ـِ ابُتؾِل وققلف هـا )َم

 لألبقيـ يف الصرب واحتساب إجر.

*     *     * 

ا الؾبقب وأيتفا الؾبقبة إلك هذه الؼصة التل ترويفا طائشة )رضل واستِؿع أيف

اهلل طـفا( زوج الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(، والتل تبقـ طظقؿ إجر 

لفا، فلططت كؾ  ابـتقنالؿرتتب طؾك تربقة البـات، قالت: جاءت مسؽقـة تحؿؾ 

ابـتاها، فشؼَّت التؿرة  واحدة تؿرة، ورفعت إلك فقفا تؿرة لتلكؾفا، فاستْطَعَؿْتفا

التل كاكت تريد أن تلكؾفا بقـفؿا، فلطجبـل شلهنا، فذكرُت الذي صـعت لرسقل 

اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( فؼال: إن اهلل قد أوجب لفا هبا الجـة.
(2)

 

ر بف الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(  -47 ومـ وجقه تؽريؿ الؿرأة ما بشَّ

فؼد قال الـبل محؿد )صؾك اهلل تربقة األخوات،  ؾىاألجر العظقم الؿترتب طمـ 

، أو ابـتان، أو أخواتٓ يؽقن ٕحد ثالث بـات، أو ثالث »طؾقف وسؾؿ(: 

َّٓ دخؾ الجـة .«أختان، فقتؼل اهلل فقفـ ويحسـ إلقفـ إ
(3)

 

                                                 

 ( طـ طائشة )رضل اهلل طـفا(.2629رواه مسؾؿ برقؿ )( 1)

 (.263رواه مسؾؿ برقؿ )( 2)

( وغقره طـ أبل سعقد الخدري )رضل اهلل طـف(، وحسـف محؼؼق 17/476رواه أحؿد )( 3)

 (.11384برقؿ ) «الؿسـد»



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 50 مظهر

 
ر بف الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(  -48 ومـ وجقه تؽريؿ الؿرأة ما بشَّ

تربقة األوالد طؿوًما، ذكوًرا  ألجر العظقم الؿترتب طؾىامعشر إمفات مـ 

م ثالثة مـ القلد إٓ كاكقا لفا حجابًا كاكوا أو إكاًثا ، وقال: ما مِـؽـ مـ امرأة ُتؼدِّ

 مـ الـار.

 فؼالت امرأة: واثـقـ؟ 

فؼال رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: واثـقـ.
(1)

 

م ما أرشد إلقف كبل اإلسالم ومـ وجقه تؽريؿ الؿرأة يف ديـ اإلسال -49

بذوي االحتقاجات الخاصة من  االهتؿاممحؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( مـ 

قالت: يا  يف طؼؾفا شيء، فعـ أكس بـ مالؽ )رضل اهلل طـف( أن امرأة الـساء

 رسقل اهلل، إن لل إلقؽ حاجة.

شئِت فؼال رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: يا أم فالن، اكظري أيَّ صريٍؼ 

 ققمل فقف حتك أققم معؽ.

فخال معفا رسقل اهلل يـاجقفا حتك قضت حاجتفا.
 (2)

 

جعل لألرامل من الـساء ومـ وجقه تؽريؿ الؿرأة يف ديـ اإلسالم أن  -54

ا يف شريعة اإلسالم ، فعـ أبل هريرة )رضل اهلل طـف( قال: قال الـبل اهتؿاًما خاصًّ

                                                 

 ( مـ حديث أبل سعقد الخدري )رضل اهلل طـف(.2633( ومسؾؿ برقؿ )141رواه البخاري برقؿ )( 1)

 (.2326رواه مسؾؿ برقؿ )( 2)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  51 

 
والؿسؽقـ كالؿجاهد يف سبقؾ  رمؾةالساطي طؾى األ)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: 

اهلل، أو الؼائؿ الؾقؾ، أو الصائؿ الـفار.
 (1)

 

أي أن الساطل طؾك همٓء إصـاف مـ الضعػاء لف ثقاب كثقاب الؿجاهد 

يف سبقؾ اهلل، يغزو ويدافع طـ بالد الؿسؾؿقـ، أو ثقاب مـ َمؽث صقل دهره 

ؿ طؾك شمون ضعػاء يصؾل، أو يصقم بدون اكؼطاع، فقا لف مـ ثقاب لؾؼائ

 الـساء.

حال ولؾـساء طـاية خاصة طـد الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( حتك يف  -51

 يف الحروب، ومرَّ طؾك امرأة ، فؼد هنك الـبل طـ قتؾ الـساءكوكفن من األطداء

فرأى الـَّاس ُمجتؿعقـ طؾك شلٍء فبعث رجاًل، فؼال: مؼتقلة يف بعض الغزوات 

َما كاكت هذه »فؼال:  مٓء؟ فجاء فؼال: طؾك امرأٍة قتقؾ.اكظر طالم اجتؿع ه

مة خالد بـ القلقد فبعث رجاًل. فؼال: ُقْؾ لَِخالِدٍ «لِتَُؼاتَِل  ، قال: وطؾك الُؿؼدِّ
(2)

  ٓ

َٓ َطِسقًػا َـّ اْمَرَأًة َو َيْؼُتَؾ
(3)

.
(4)

 

مساواتفا بالرجل يف التؽؾقف  ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة -52

گ گ گڳ ڳ ک گ ﴿قال اهلل تعالك ت، بالعبادا

                                                 

 (، والؾػظ لؾبخاري.2982( ومسؾؿ )5353رواه البخاري )( 1)

 خالد بـ القلقد هق أحد قادة جقشف.( 2)

 أي أجقًرا.( 3)

 .«ســ أبل داود»( وصححف شعقب إركاؤوط يف تحؼقؼف لـ2669رواه أبق داود برقؿ )( 4)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 52 مظهر

 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .﴾ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ

أي بعضفؿ أكصار بعض يف الديـ واتػاق  ﴾گ گ گڳ﴿ومعـك ققلف 

 الؽؾؿة والتعاون طؾك الخقر.

إكؿا الـساء شؼائق »وقال الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( يف حؼ الـساء: 

«الرجال
(1)

اجبات والؿحرمات، إٓ ما اسُتثـل كسؼقط ، أي أهنؿا سقاء يف الق

 وجقب الصالة حال الحقض والـػاس، وغقر ذلؽ.

ا  فإصؾ أن خطاب الشرع طام، يشؿؾ الرجال والـساء، إٓ ما كان خاصًّ

 بالـساء.

مساواتفا بالرجل يف الجزاء  ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة -53

ک گ  ک ڑ ک کڑ ڈ ژ ژ ﴿، قال تعالك: األخروي

 .﴾گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱگ 

ڎ ڈ  ڌ ڌ ڎڍ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿وقال سبحاكف: 

.﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
 (2)

 

                                                 

برقؿ  «الؿسـد»( وغقره طـ طائشة )رضل اهلل طـفا(، وحسـف محؼؼق 6/256رواه أحؿد )( 1)

 (.2863) «السؾسؾة الصحقحة»ححف إلباين يف (، وص26195)

أي: ٓ ُيبخسقن حؼفؿ مؿا طؿؾقه مـ الخقر، بؾ يجدوكف كاماًل  ﴾ڑ ڑ ک﴿معـك ( 2)

 مقفًرا، مضاطًػا أضعاًفا كثقرة، ولق كان )كؼقًرا(، وهل الـؼرة التل يف ضفر الـقاة.



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  53 

 
ۆئ ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ې ې ى ﴿وقال تعالك: 

 .﴾ىئ ىئ ی ی ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئۆئ ۈئ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ  ٱ﴿وقال تعالك: 

ة الديـ وَقبقل  ﴾ٺ ٺ ٺٿ﴿، وققلف ﴾ٺ ٺ ٺٿ أي وهؿ يف ُأُخقَّ

 إطؿال والجزاء طؾقفا سقاء.

﮶  ے ۓھ ے ﴿قال تعالى: و ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

     ﮿ ﯀﯁  ﮾  ﮽  ﮺ ﮻﮼   .﴾﮷ ﮸ ﮹ 

ہ  ۀ ہڻ ڻ ۀ ﴿وقال طز وجؾ: 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮵  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

﮾ ﮿ ﮽  ﮼  ﮺ ﮻  ﮹  ﮸   .﴾﮶ ﮷ 

يث مث ىثيب جت حت خت مت ىت يت جث ﴿وقال تعالك: 

 .﴾حج مج جح مح

 .﴾ی جئ حئ مئ ی ییىئ ىئ ىئ ﴿وقال تعالك: 

كػل لفا الحق يف إبداء الرأي ويف ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أكف  -54

، مفؿا كاكت مؽاكتفا آجتؿاطقة، رفقعة أو وضقعة، قال أكس )رضل اهلل السمال

طـف(: كاكت إَمة )أي الؿرأة الؿؿؾقكة( مـ إماء الؿديـة لتلخذ بقد رسقل اهلل 



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 54 مظهر

 
فتـطؾؼ بف حقث شاءت يف حاجتفا.

(1)
 

َبؾ مشقرهتا يف أكرب الؼضايا، وكان )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( يشاور الؿرأة وَيؼْ 

وٓ كـسك أن أول مـ آمـ بف، وقدم لف الدطؿ الؿادي والؿعـقي هل زوجتف 

 خديجة )رضل اهلل طـفا(.

ويف صؾح الحديبقة لؿا َفَرُغقا مـ كتابة بـقد معاهدة الصؾح، قال الـبل 

، قال ذلؽ «قوموا فاكحروا، ثم احِؾؼوا»)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( ٕصحابف: 

فؾؿ َيُؼؿ مـفؿ رجؾ، حتك قال ذلؽ ثالث مرات، فؾؿ يؼؿ ، حؾؾقا مـ ُطؿرهتؿلقت

ؾح مـ أمقر تركفا  مـفؿ أحد لِِشدة ُحزهنؿ َوَوْجِدهؿ طؾك ما جاء يف بـقد هذا الصُّ

الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( لؾؿشركقـ، ولؽـف فعؾ ذلؽ بقحٍل مـ ربف، 

( دخؾ طؾك زوجتف أم سؾؿة والشاهد مـ ذلؽ أن الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

)رضل اهلل طـفا(، فَذكر لفا ما فعؾ أصحابف، وكاكت امرأة حؽقؿة، فؼالت: يا 

كبل اهلل، أُتِحبُّ ذلؽ؟ اخرج، ثؿ ٓ تؽؾؿ أحًدا مـفؿ كؾؿة، حتك تـَحر ُبْدَكؽ
(2)

 ،

 وتدطق حالؼؽ فقحؾؼؽ.

 ، فخرج ولؿفلخذ )صؾى اهلل طؾقه وسؾم( بؿشورة هذه الزوجة الصالحة

يؽؾؿ أحًدا مـفؿ، حتك فعؾ ما قالت، فـحر ُبْدَكف، ودطا حالِؼف فحؾؼف، فؾؿا رأوا 

ذلؽ قامقا فـحروا، وجعؾ بعضفؿ يحؾؼ بعًضا، حتك كاد يؼتؾ بعضفؿ بعًضا، 

                                                 

 ـف( والؾػظ ٕحؿد.( طـ أكس )رضل اهلل ط3/98( وأحؿد )6472رواه البخاري برقؿ )( 1)

َقْت َبَدَكة لِِعَظِؿَفا َوِسَؿـِفا، اكظر ( 2)  .«الـفاية»الُبْدن جؿع َبَدَكة وُسؿِّ



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  55 

 
أي يجرح بعضفؿ بعًضا مـ شدة ُسرطتفؿ يف الحؾؼ، استجابة ٕمر رسقل اهلل 

ِف أم سؾؿة )رضل اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(، كؾ هذا بػضؾ مشقرة زوجِ 

طـفا(.
(1)

 

وهذه امرأة استققػت طؿر بـ الخطاب )رضل اهلل طـف( لؿا صار خؾقػة 

وكان الـاس حقلف، فقطظتف وقالت لف: )يا طؿر، قد كـت ُتدطك ُطَؿقًرا، ثؿ ققؾ 

لؽ )أمقر الؿممـقـ(، فاتؼ اهلل يا طؿر، فنكف مـ أيؼـ بالؿقت خاف الَػقت
(2)

 ،

 خاف العذاب(، وهق واقٌػ يسؿع كالمفا.  ومـ أيؼـ بالحساب

فؼقؾ لف يف ذلؽ فؼال: واهلل لق حبستـل مـ أول الـفار إلك آخره ٓ ِزلت
(3)

إٓ  

لؾصالة الؿؽتقبة، أتدرون مـ هذه العجقز؟ هل خقلة بـُت ثعؾبة، سؿع اهلل ققلفا مـ 

فقق سبع سؿاوات، أَيسؿع رب العالؿقـ ققلفا وٓ يسؿعف طؿر؟!
(4)

 

أن َضِؿن لفا الحق يف حرية  يف ديـ اإلسالم الؿرأة ـ وجقه تؽريؿوم -55

ْيـ والرهـ والؼرض  التصرف يف مالفا إن كاكت رشقدة، كالبقع والشراء والدَّ

والقكالة واإلجارة والققػ والتربطات الؿالقة وغقر ذلؽ، بدون مقافؼة زوجفا، 

 .مع القضع يف آطتبار أن مشاورة الزوجقـ لبعضفؿا مطؾقبة

                                                 

 ( طـ الؿسقر بـ مخرمة ومروان )رضل اهلل طـفؿا(.2713الحديث رواه البخاري )( 1)

 الَػقُت هق الؿقت.( 2)

 أي: ٓ زلت أسؿعفا، ٓ أتركفا.( 3)

 (.774-2/773) «تاريخ الؿديـة»يف رواه طؿر بـ َشبََّة ( 4)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 56 مظهر

 
، فباإلضافة جعل مالفا يف زيادةومـ وجقه تؽريؿ الؿرأة يف اإلسالم أن  -56

إلك كقن الشرع اإلسالمل فرض لفا كصقًبا مـ اإلرث، وجعؾ لفا الحؼ يف 

تؿؾؽ مفرها، وجعؾ لفا الحؼ يف القصقة: فؼد أوجب طؾك الرجؾ أن ُيـِػؼ طؾك 

خالف مال الرجؾ، فؿصقره الؿرأة ولق كاكت غـقة، فؿال الؿرأة مصقره الزيادة ب

 الـؼص، ٕكف هق الُؿـِػؼ، وهل الؿستػقدة مـف.

، حؼفا يف الؿقراثومـ الحؼقق الؿشروطة لؾؿرأة يف ديـ اإلسالم  -57

ـِ أمفا، وقد كاكت  سقاء كاكت زوجة أو بـًتا أو مطؾؼة أو أرمؾة أو حؿاًل يف بط

جاء اإلسالم ضؿـ لفا الؿرأة ُتقَرث كالؿتاع يف الجاهؾقة قبؾ اإلسالم، فؾؿا 

كصقًبا مـ إِْرِث أبقفا وأمفا وزوجفا وابـفا وأخقفا وغقرهؿ، وتارة يؽقن كصقبفا 

مثؾ كصقب الرجؾ، وتارة أقؾ، وتارة أكثر، بحسب أحقال القرثة وأطدادهؿ، 

 وبحسب قاكقن التقريث القارد يف الؼرآن الؽريؿ وإحاديث الـبقية.

حؼفا يف الوصقة، يف ديـ اإلسالم  ومـ الحؼقق الؿشروطة لؾؿرأة -58

والقصقة أمر مستؼؾ طـ الؿقراث، فنذا وصك ُمقٍص )رجاًل كان أو امرأة( ٓمرأة 

بشلء مـ الؿال: كاكت القصقة مـ كصقبفا بحسب قاكقن القصايا الؿعروف يف 

 اإلسالم.

، الحؼوق السقاسقةومـ الحؼقق الؿشروطة لؾؿرأة يف ديـ اإلسالم  -59

سبة والشقرى وإمان واإلجارة والـصقحة وغقر ذلؽ، فؼد كالبقعة والح

أجارت أم هاكئ )رضل اهلل طـفا( رجاًل مـ الؿشركقـ، فلقر الـبل )صؾك اهلل 



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  57 

 
طؾقف وسؾؿ( أماهنا وقال: قد أجركا مـ أجرِت يا أم هاكئ.
 (1)

 

الؿـاسب  حؼفا يف الخروج لؾعؿلومـ الحؼقق الؿشروطة لؾؿرأة  -64

س وتؿريض مثاًل، ولؽـ بحسب الضقابط الشرطقة مـ تدري لطبقعتفا

الؿعروفة، وأهؿ ذلؽ طدم آختالط بالرجال، وسرت الزيـة سرتًا كاماًل، 

والتحؾل بالحقاء، ومـ إدلة طؾك ذلؽ أن امرأة ابـ مسعقد )رضل اهلل طـفا( 

كاكت ذات صـعٍة تبقُع مـفا وُتـػؼ طؾك زوجفا وولدها، فسللت الـبل محؿد 

 طؾقف وسؾؿ( فؼالت: يا رسقل اهلل إين امرأة، ولل صـعٌة فلبقع مـفا، )صؾك اهلل

ولقس لل وٓ لزوجل وٓ لقلدي شلء وشغؾقين، فال أتصدق، ففؾ لل يف 

 الـػؼة طؾقفؿ مـ أجر؟ 

فؼال )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: لؽ يف ذلؽ أجر.
(2)

 

، لؼقلف محؼفا يف التعؾُّ ومـ الحؼقق الؿشروطة لؾؿرأة يف ديـ اإلسالم  -61

«صؾب العؾؿ فريضة طؾك كؾ مسؾؿ»)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: 
(3)

، وهذا يشؿؾ 

 الرجال والـساء.

                                                 

 ( طـ ُأمِّ هاكئ )رضل اهلل طـفا(.336( ومسؾؿ برقؿ )357رواه البخاري برقؿ )( 1)

 ( وصححف الشقخ شعقب إركاؤوط.4247رواه ابـ حبان برقؿ )( 2)

( وغقره مـ حديث أكس )رضل اهلل طـف( وحسـف الشقخ شعقب 224رواه أبق داود برقؿ )( 3)

 .«الســ»تعؾقؼف طؾك بشقاهده يف 



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 58 مظهر

 
وقال بعض الـساء لؾـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: َغَؾَبـا طؾقؽ الرجال، 

 فاجعؾ لـا يقًما مـ كػسؽ.

َـّ فقف، فقطَظفـ وَأَمرهـ. فَقطدهـ يقًما لؼَقُف
 (1)

 

 فائدة:

ء مع الرجال يف اقتباس العؾؿ الشرطل مـ الـبل )صؾك لؼد اشرتكت الـسا

اهلل طؾقف وسؾؿ( وكشره، فؽان مـفـ راويات إحاديث الـبقية وأثار، مـذ طفد 

الـبقة وما بعده، مـ الصحابقات وغقرهـ، بؾ مـ أزواج الـبل )صؾك اهلل طؾقف 

إلقفا وسؾؿ(، مثؾ طائشة )رضل اهلل طـف(، التل كان كبار الصحابة يرجعقن 

 ويستػتقهنا، ومثؾ أم سؾؿة، وابـتف فاصؿة، وغقرهـ كثقر.

)وقد كاكت زوجات الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( يف حقاتف وبعد مؿاتف 

مرجًعا يف مسائؾ الديـ والػؼف، وكان بقت القاحدة مـفـ مدرسة يجتؿع فقفا 

َـّ أحؽام الشريعة الاليت تعؾؿـفا مـ الـبل  )صؾك اهلل صالب العؾؿ، فقلخذون طـف

 طؾقف وسؾؿ( مباشرة.

أكثر مـ سبعؿائة  «الطبؼات الؽربى»وقد ترجؿ محؿد بـ سعد يف كتابف 

امرأة َرَويـ طـ الرسقل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( أو طـ أصحابف، وطـفـ روى 

 أطالم الديـ وأئؿة الؿسؾؿقـ.

                                                 

 ( طـ أبل سعقد الخدري )رضل اهلل طـف(.2633( ومسؾؿ برقؿ )141رواه البخاري برقؿ )( 1)
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 ( محدثة، وقال طـفـ: إهنـ كـ ثؼات طالؿات.1543وترجؿ ابـ حجر حقاة )

، والخطقب البغدادي يف كتابف «هتذيب إسؿاء»لؽ الـقوي يف كتابف وكذ

(«الضقء الالمع»، والسخاوي يف «تاريخ بغداد»
(1)

. 

ومـ وضائػ الؿرأة تثؼقػ كػسفا، وتطقير ذاهتا، ودطقة صاحباهتا إلك 

 الخقر، وهذا ٓ يتؿ إٓ بالتعؾؿ.

أن ُيسيء الظن كفى الرجل طن ومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أكف  -62

وهذا مـ سقء الظـ، وقد  قرة ذمقؿة،، فتؾؽ غَ بزوجته بدون ريبة توجب ذلك

، وقال الـبل )صؾك اهلل ﴾پ پ ڀ ڀڀ﴿هنك اهلل تعالك طـ سقء الظـ فؼال: 

إن مـ الغقرة ما يحب اهلل، ومـفا ما يبغض اهلل، ومـ الخقالء ما »طؾقف وسؾؿ(: 

الغقرة التل يحب اهلل، فالغقرة يف ريبة، وأما يحب اهلل، ومـفا ما يبغض اهلل، فلما 

التل يبغض اهلل، فالغقرة يف غقر الريبة، وأما الخقالء التل يحب اهلل أن يتخقؾ 

.«العبد بـػسف هلل طـد الؼتال، وأن يتخقؾ بالصدقة
(2)

 

شرع كل التدابقر ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة يف ديـ اإلسالم أكف  -63

، والتحرش هبا ومراودهتؿ لفا بالؼقل ا من صؿع الرجال بفاالالزمة لحػظ شرفف

والػعؾ، إمر الذي أدى يف مجتؿعات كثقرة إلك التعرض لالغتصاب، والقققع 

                                                 

(، 244-243)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»باختصار وتصرف مـ ( 1)

 الرياض. -صعقؿة، الـاشر: مؽتبة الرشد  ـالرحؿـٰلؾدكتقر صابر بـ طبد 

 (.23747برقؿ ) «الؿسـد»( وحسـف محؼؼق 39/156أحؿد ) رواه( 2)
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 يف ورصة إوٓد غقر الشرطققـ.

ويف هذه التدابقر التل سلذكرها أن فائدة لفـ ولؾرجال إجاكب طـفـ، 

الرجال لفـ، أو آطتداء طؾقفـ  فالـساء يستِػدن حػظ كرامتفـ مـ كظرات

بتحرش لػظل أو فعؾل، والرجال يستػقدون طدم آفتتان هبـ، وهذا يعقد بالـػع 

طؾقفؿ أيًضا، ٕن اشتعال الشفقة يف الرجؾ يمذيف كػسقًّا حتك يؼضقفا، وقد َبقَّـ 

أن الػتـة بالـساء هل أطظؿ فتـة، فؼد قال: ما تركت  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(الـبل 

بعدي فتـة أضر طؾك الرجال مـ الـساء.
(1)

 

 التل حث طؾقفا اإلسالم تسعة: التدابقر تؾؽ وأهؿ

وأن األول: حثفا طؾى ستر زيـتفا طن الرجال األجاكب وُلبس الحجاب، 

ن والُؿزركش إذا خرجت مـ  تتجـب لبس الؼصقر والشػاف والضقؼ والُؿؾقَّ

اسعة، تؾبسفا فقق مالبسفا إذا مـزلفا، بؾ تؾبس ِجؾباًبا، وهق طباءة سقداء و

ڱ ں ں ﴿خرجت مـ بقتفا، وقد أمر اهلل بالحجاب يف الؼرآن فؼال 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ 

﮲ ﮳  .﴾ےے ۓ ۓ 

وتػسقر أية الؽريؿة: يا أيفا الـبل قؾ ٕزواجؽ وبـاتؽ وكساء الؿممـقـ 

ُيرخقـ طؾك رؤوسفـ ووجقهفـ مـ أرديتفـ، لسرت وجقهفـ وصدورهـ 

                                                 

 ( مـ حديث أسامة بـ زيد )رضل اهلل طـفؿا(.2744( ومسؾؿ برقؿ )5496رواه البخاري برقؿ )( 1)
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ض لفـ بؿؽروه أو ور ؤوسفـ، ذلؽ أقرب أن َيَتَؿقَّزن بالسرت والصقاكة، فال ُيتَعرَّ

 أذى مـ ضعاف الـػقس الذيـ يؼع مـفؿ التحرش بالـساء.

فالحؽؿة مـ تشريع الحجاب يف اإلسالم هق صقاكة الؿرأة وحؿايتفا مـ 

 آبتذال، ففق حافظ لؾعػاف والحقاء، ماكع مـ استشراف طققن الرجال، ٕن

سقا يف  الؿرأة إذا أضفرت زيـتفا أغرت ضعاف الـػقس مـ الرجال، فتػرَّ

 جؿالفا، وجعؾقا يتشفقهنا، ويتؾذذون بالـظر إلقفا، ويتؿـقن القققع طؾقفا.

ومـ الؿعؾقم أن فتـة الرجؾ بالؿرأة أشد مـ فتـة الؿرأة بالرجؾ، وإذا تعؾؼ 

 بامرأة سعك يف صؾبفا، والتَحقُّؾ لعؿؾ طالقة معفا.

وهذا بخالف الؿرأة، فنن العادة والطبقعة أن تؽقن مطؾقبة ٓ صالبة، وإذا 

حصؾ أن وقع يف كػسفا شلء ُتجاَه رجؾ: فنن ما ُفطرت طؾقف مـ الحقاء 

 والتعػػ: يؿـعفا غالًبا مـ التؼرب إلقف. 

فالحاصؾ أن الحجاب وسقؾة وقائقة لحؿاية الؿرأة مـ استشراف طققن 

 الرجال والطؿع هبا.

حؽؿة الـفل طـ إبداء الزيـة لؾرجال إجاكب أن الرجؾ لف خصقصقة  ومـ

اصالع طؾك محاسـ زوجتف، ٓ يشاركف يف هذا أحد، فنذا شاركف أحد سؼطت 

 زوجتف مـ طقـف، وبدأ يػؽر يف فراقفا وإن كاكت ذات طقال.

أما الؼقاطد مـ الـساء أي الؽبقرات الاليت لقس فقفـ فتـة فؾقس طؾقفـ 
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ضع الثقاب الظاهرة كغطاء القجف، ٕن وجففا لقس فقف فتـة، ولؽـ جـاح يف و

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿بدون تربج كقضع صقب وكحقه، قال اهلل تعالك 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ 

 .﴾ڃ چ چچ چ ڇ ڇ

ا يف  وبسبب لبس الحجاب فنن معدٓت التحرش الجـسل بالـساء قؾقؾة جدًّ

كة بالؿجتؿعات غقر الؿسؾؿة التل الؿجتؿعات الؿسؾؿة الؿؾتزمة بالحجاب مؼار

 ٓ تتخؾؼ فقفا الـساء بالحشؿة والتسرت ولبس الحجاب.

كؿا أكف مـ الؿعؾقم أن كِرام الرجال ما زالقا يسقئقن الظـ بالؿرأة التل ُتظِفر 

محاسـفا وزيـتفا، ويتجـبقن كؽاحفا، ٕهنؿ ٓ يلمـقهنا، فنهنا لؿ تتربج إٓ 

 لتجذب الرجال لفا.

ن الؿرأة الؿسؾؿة طؾقفا أن ُتطقؾ لباسفا إلك أن يسرت قدمقفا، وأن فالحاصؾ أ

ُتْسِدل خؿارها طؾك رأسفا فتسرت طـؼفا وكحرها وصدرها ووجففا، ٕن القجف 

مجؿع الؿحاسـ، وأن ٓ يؽقن حجاهبا خػقًػا وٓ ضقًؼا وٓ قصقًرا، بؾ يؽقن 

اهرة، وٓ تؽقن متعطرة.سؿقًؽا، وأن يؽقن خالقًا مـ إلقان الؿغرية والزيـة الظ
(1)

 

ومـ لطقػ التـبقفات يف مقضقع الحجاب أن اهلل سبحاكف حث زوجات 

الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( طؾك الحجاب، مع صالحفـ وإيؿاهنـ وصفارهتـ، 

                                                 

(، لؾدكتقر 121)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»بتصرف يسقر مـ ( 1)

 الرياض. -تبة الرشد صعقؿة، الـاشر: مؽ ـالرحؿـٰصابر بـ طبد 
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ۋ ۅ ۅ ﴿فغقُرهـ أولك بالحث طؾك الحجاب، قال اهلل طز وجؾ: 

، فػل هذه أية الؽريؿة ﴾ې ى ى ائائ ۉ ۉ ې ېې

ح يف وجقب تحجب الـساء طـ الرجال، ثؿ بعد إمر بالحجاب بقـ كص واض

، فلوضح سبحاكف أن ﴾ې ى ى ائائ﴿اهلل الحؽؿة مـف فؼال 

الحجاب سبب لطفارة قؾقب الرجال والـساء.
(1)

 

ومـ التدابقر التل حث طؾقفا اإلسالم لحػظ الؿرأة مـ صؿع الرجال الثاين: 

حدود ضقؼة، مثؾ البقع والشراء والعالج  إٓ يف كفُقفا طن االختالط بالرجال هبا:

لئال يػتتـ الرجال هبا، وقد جاء الـفل طـ اختالط الؿرأة بالرجال وكحق ذلؽ، 

فعـ أبل هريرة إجاكب طـفا يف مؽان الصالة، فؿا سقى ذلؽ مـ باب أولك، 

)رضل اهلل طـف( قال: قال رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: خقر صػقف 

وشرها آخرها، وخقر صػقف الـساء آخرها وشرها أولفا.الرجال أولفا 
(2)

 

ؾ آخر  قال اإلمام الـقوي )رحؿف اهلل( يف شرح هذا الحديث: وإكؿا ُفضِّ

صػقف الـساء الحاضرات مع الرجال لبعدهـ مـ مخالطة الرجال ورؤيتفؿ 

وتعؾؼ الؼؾب هبؿ طـد رؤية حركاهتؿ وسؿاع كالمفؿ وكحق ذلؽ، وُذمَّ أول 

 عؽس ذلؽ. اكتفك.صػقففـ ل

                                                 

 ـالرحؿـٰ(، د. صابر بـ طبد 124)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»اكظر ( 1)

 الرياض. -صعقؿة، الـاشر: مؽتبة الرشد 

 ( مـ حديث أبل هريرة )رضل اهلل طـف(.444رواه مسؾؿ )( 2)
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وطـ حؿزة بـ أبل أسقد إكصاري طـ أبقف، أكف سؿع رسقل اهلل )صؾك اهلل 

فاختؾط الرجال مع الـساء يف -طؾقف وسؾؿ( يؼقل وهق خارج مـ الؿسجد 

ـَ الطريؼ»فؼال لؾـساء:  -الطريؼ استلِخرن، فنكف لقس لؽـ أن َتْحُؼْؼ
(1)

َـّ  ، طؾقُؽ

تصؼ بالجدار حتك إن ثقهبا لقتعؾؼ بالجدار ، فؽاكت الؿرأة تؾ«بحافات الطريق

مـ ُلصققفا بف.
 (2)

 

وطـ هـد بـت الحارث أن أم سؾؿة )رضل اهلل طـفا( قالت: كان رسقل اهلل 

)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( إذا سؾَّؿ قام الـساء حقـ يؼضل تسؾقؿف، ومؽث يسقًرا 

 قبؾ أن يؼقم. 

ـُػذقال ابـ شفاب: فَلرى، واهلل أطؾؿ، أن مؽثف لؽل ي
(3)

الـساء قبؾ أن  

ُيدركفـ مـ اكصرف مـ الؼقم.
(4)

 

وطـ ابـ طؿر )رضل اهلل طـفؿا( قال: قال رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ(: لق تركـا هذا الباب لؾـساء. 

                                                 

فا، أي وسطفا. اكظر ( 1)  .«ثرالـفاية يف غريب إ»أي تركبـ ُحؼَّ

 «صحقح أبل داود»( طـ أبل ُأسقٍد إكصاري )رضل اهلل طـف(، وهق يف 5272رواه أبق داود )( 2)

 لأللباين رحؿف اهلل.

قال مؼقده طػا اهلل طـف: والـاضر إلك حال الـساء يف الطرق والؿؿرات وهـ يؿشقـ يف الطرقات 

طـ وسط صريؼ الرجال، حتك  يرى طجًبا! فبعض الـساء هداهـ اهلل ٓ يخطر ببالفا أن تبتعد

 إن بعض الرجال يضطر إلك أن يػسح لفـ الطريؼ، وإلك اهلل الؿشتؽك.

 أي َيخرج.( 3)

 ( مـ حديث ُأمِّ سؾؿة )رضل اهلل طـفا(.837رواه البخاري )( 4)
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 يعـل باب الؿسجد.

قال كافع مقلك ابـ طؿر: فؾؿ يدخؾ مـف ابـ طؿر حتك مات.
(1)

 

أة بؿحارمفا، كإب وإخ والعؿ ويـبغل التـبقف إلك أن اختالط الؿر

والخال: ففذا جائز ٓ بلس بف، أو اختالصفا بالطبقب والبائع بدون خؾقة ففذا ٓ 

 بلس بف لؾحاجة، ثؿ تـصرف.

ومـ التدابقر التل حث طؾقفا اإلسالم لحػظ الؿرأة مـ صؿع الثالث: 

الـبل  والدلقؾ طؾك ذلؽ ققليف مؽان،  مـعفا من الخؾوة بالرجل الرجال هبا:

قطان ثالثفؿا.)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( : ٓ َيْخُؾَقنَّ رجؾ بامرأة فننَّ الشَّ
(2)

 

                                                 

 «صحقح أبل داود»( وغقره طـ ابـ طؿر )رضل اهلل طـفؿا(، وهق يف 462رواه أبق داود )( 1)

 اهلل.لأللباين رحؿف 

قال الشقخ ابـ باز )رحؿف اهلل(: وكان الرجال يف طفده )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( يممرون 

بالتَّريُّث يف آكصراف حتك يؿضل الـساء ويخُرجـ مـ الؿسجد، لئال يختؾط هبـ الرجال يف 

ًٓ وكساًء مـ اإليؿان والتؼقى، فؽقػ بحال مـ  أبقاب الؿساجد، مع ما هؿ طؾقف جؿقًعا رجا

 ؿ؟! بعده

فا، أي وسطفا-وكاكت الـساء ُيـفقـ أن يتحؼؼـ الطريؼ  ويممرن بؾزوم حافات  -أي يركبـ ُحؼَّ

 الطريؼ حذًرا مـ آحتؽاك بالرجال والػتـة بؿؿاسة بعضفؿ بعًضا طـد السقر يف الطريؼ...

وكان الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( يف يقم العقد يذهب إلقفـ بعدما يعظ الرجال، فقعظفـ 

رهـ، ويُ   لُِبعِدِهنَّ طن سؿاع خطبته.ذكِّ

 ، مؼال: حؽؿ آختالط يف التعؾقؿ.15العدد  «مجؾة البحقث اإلسالمقة»اكظر: 

 (.177برقؿ ) «الؿسـد»( وغقره، وصححف محؼؼق 1/26رواه أحؿد )( 2)
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 طؾك الـساء.  والدخقلوققلف: إياكؿ 

 قالقا: يا رسقل اهلل، أرأيت الَحْؿق؟ 

قال: الحؿق الؿقت.
(1)

 

الزوج، كإخ والعؿ والخال، وطؾة تخصقصف بذلؽ أن  قريب والحؿق

ٓ ُيستغرب مـف، فؿرة بعد مرة ربؿا يطؿع هذا الحؿق  دخقل الَحؿق لبقت قريبف

 بزوجة قريبف، فقحصؾ ما ٓ ُيحؿد طؼباه.

وٓ يخػك أن آختالط بقـ الجـسقـ مؿـقع يف إماكـ الؿؽشقفة مثؾ 

 مقاديـ العؿؾ ويف الؿساجد، فؽقػ بالبققت؟!

 تـبقه

بلطؿاٍل تؽقن ولفذه إسباب الثالثة الؿتؼدمة فنن اإلسالم لؿ يؽؾػ الؿرأة 

ٕن هذا مضرٌّ لؾطرفقـ، ففق مضرٌّ لؾؿرأة لِؽقن  فقفا سبًبا إلثارة شفقة الرجال،

الـظر إلقفا بشفقة فقف حطٌّ مـ قدرها، وإكؼاص لؽرامتفا وكرامة زوجفا وأسرهتا، 

كؿا أكف مضرٌّ لؾرجؾ بنثارة غريزتف تجاهفا، وافتتاكف هبا، وحصقل التقتر الذهـل 

إضعاف ديـف، وكؾ هذا يحصؾ هبذه إمقر الثالثة: كشػ الؿستؿر طـده، و

 .القجف وآختالط والخؾقة

ومـ التدابقر التل حث طؾقفا اإلسالم لحػظ الؿرأة مـ صؿع الرجال الرابع: 

                                                 

 طـف(. ( مـ حديث طؼبة بـ طامر )رضل اهلل2172( ومسؾؿ برقؿ )5232رواه البخاري برقؿ ) (1)
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أْمُر الرجال بغض أبصارهم طن الـساء، وأْمُر الـساء بِغض أبصارهن طن  هبا

ر لمخر، ٓسقؿا إذا كان بشفقة، ، وأن ٓ يسرتسؾ القاحد مـفؿا يف الـظالرجال

ڇ ﴿بؾ ُيبعد كظره طـفا، وهذا هق مؼتضك العػاف والحقاء، قال اهلل يف الؼرآن 

ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڇ ڇ ڇ ڍ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ گ گک ک  ک

 ، ومعـك أية:﴾ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ

ا ٓ يحؾُّ لفؿ مـ -أيفا الـبل-قؾ  قا مِـ أبصارهؿ طؿَّ الـساء  لؾؿممـقـ َيُغضُّ

م اهلل مـ الزكا والؾقاط وكشػ العقرات  ا َحرَّ والعقرات، ويحػظقا فروجفؿ طؿَّ

وكحق ذلؽ، ذلؽ أصفر لفؿ، إن اهلل خبقر بؿا يصـعقن فقؿا يلمرهؿ بف ويـفاهؿ 

  .طـف

لؾؿممـات يغُضْضـ مـ أبصارهـ إذا كظروا إلك الرجال،  -أيفا الـبل-وقؾ 

م اهلل، وٓ فال يـظرن إلقفؿ كظر َتَشفٍّ ورغ ا َحرَّ بة، وكذلؽ يحػظـ فروجفـ طؿَّ

ُيظفرن زيـتفـ لؾرجال، بؾ يجتفدن يف إخػائفا إٓ الثقاب الظاهرة التل جرت 

العادة بُؾْبسفا، إذا لؿ يؽـ يف ذلؽ ما يدطق إلك الػتـة هبا، وْلُقْؾِؼقـ بلغطقة 

 رؤوسفـ طؾك فتحات صدورهـ مغطقاٍت لقجقهفـ، ٕن القجف طـقان جؿال

 الؿرأة، لقؽتؿؾ سرتهـ.

ومـ التدابقر التل حث طؾقفا اإلسالم لحػظ الؿرأة مـ صؿع الخامس: 

برتققؼ الؽالم، والضحؽ، كفقفا طن أن تخضع بؼولفا أمام الرجال،  :الرجال هبا
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ر، وكحق ذلؽ، ٓسقؿا مـ كاكت شابة وصقهتا جؿقؾ، ٕن الصقت  والتَؽسُّ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ﴿ قال اهلل تعالك الجؿقؾ يػتِـ الرجؾ،

 .﴾ڄ ڄ ڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ

ومـ التدابقر التل حث طؾقفا اإلسالم لحػظ الؿرأة مـ صؿع السادس: 

ٕن الِعطر مـعفا من التعطر إذا مرت بؿجامع رجال غقر محارم لفا، الرجال هبا 

 بـ م
ِ
ـْ َزْيـََب اْمَرَأِة َطْبِد اهلل سعقد والطقب يػتـ الرجؾ بؿؼتضك الػطرة، فَع

َـّ اْلَؿْسِجَد   )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: إَِذا َشِفَدْت إِْحَداُك
ِ
َقاَلْت: َقاَل َلـَا َرُسقُل اهلل

َفاَل َتَؿسَّ صِقًبا.
(1)

 

وطـ أبل مقسك إشعري )رضل اهلل طـف( قال: قال رسقل اهلل )صؾك اهلل 

ْت َطَؾك   طؾقف وسؾؿ(: َأيَُّؿا اْمَرَأٍة اْسَتْعَطَرْت، َفَؿرَّ
َ

ـْ ِريِحَفا: َفِفل
َقْقٍم لَِقِجُدوا مِ

َزاكَِقٌة.
(2)

 

ضٌة لؾزكا، ساطقٌة يف  ومعـك ققلف )ففل زاكقة( أي: هل بسبب ذلؽ متعرِّ

الحؼقؼل. أسبابف، فُسؿقت لذلؽ زاكقًة مجاًزا ... فربؿا غؾبت الشفقة فققع الزكا
(3)

 

لك الؿسجد فنذا كان الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( يـفك طـ خروج الؿرأة إ

بالطقب، ٕن الغالب أن الرجال سقجدون مـ ريحفا بسبب قرب الؿؽان وطدم 

                                                 

 (. 142( )443رواه مسؾؿ برقؿ )( 1)

د إسـاده محؼؼق 4/414رواه أحؿد )( 2)  (.19711برقؿ ) «الؿسـد»( وغقره وجقَّ

 ( لؾؿـاوي.1/355) «فقض الؼدير»باختصار مـ ( 3)
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الحقاجز بقـ الرجال والـساء: فؿـ باب أولك أن تؿتـع الؿرأة التل تخرج إلك 

 إسقاق ومجامع الـاس مـ مس الطقب.

فالتحريؿ خاص بحال الخروج مـ البقت، كؿا دل طؾقف الحديثان، أما إذا 

 ؿع كساء فؾقس يف ذلؽ بلس.كاكت يف مج

ومـ التدابقر التل حث طؾقفا اإلسالم لحػظ الؿرأة مـ صؿع السابع: 

، والؿحرم هق الزوج ومـ تحريم سػرها لوحدها بدون صحبة َمحرمالرجال هبا 

حُرم طؾقف زواجفا مـف طؾك التلبقد، كإب وإخ والعؿ والخال، والحؽؿة مـ 

مـ صؿع ضعاف الـػقس، وأن يعقـفا إذا ذلؽ أن يحرسفا مؿا قد تتعرض لف 

تعبت يف السػر، وهبذا تشعر بآصؿئـان الـػسل، وأن هـاك مـ يؼقم طؾقفا ويؽػقفا 

مئقكة صؾب الحاجات مـ الرجال، والدلقؾ طؾك وجقب سػر الؿرأة مع محرمفا ققل 

َمْحَرم. الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: ٓ تسافر الؿرأة إٓ مع ذي
 (1)

 

ومـ التدابقر التل حث طؾقفا اإلسالم لحػظ الؿرأة مـ صؿع الرجال هبا  الثامن:

، فنكف مـ الؿعؾقم أن مالمسة الرجؾ لؾؿرأة كفقفا طن مصافحة الرجال غقر الؿحارم

مـ أسباب افتتاكف هبا وتققد الشفقة فقف، إذا لؿ تؽـ مـ محارمف، كلختف وأمف وطؿتف 

ن ُيطعـ يف وخالتف، والدلقؾ طؾك هذا الـفل ققل الـ َٕ بل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: 

رأس أحدكؿ بِِؿْخقط مـ حديد خقر لف مـ أن َيؿس امرأة ٓ تحؾ لف.
(2)

 

                                                 

( مـ حديث ابـ طباس )رضل اهلل طـفؿا( 1341( ومسؾؿ برقؿ )1862رواه البخاري برقؿ )( 1)

 ـ الصحابة.وجاء طـدهؿا كحقه طـ َغْقره م

يسار ( وغقره مـ حديث معؼؾ بـ 486( برقؿ )24/211) «الؿعجؿ الؽبقر»رواه الطرباين يف ( 2)

= 
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ومـ التدابقر التل حث طؾقفا اإلسالم لحػظ الؿرأة مـ صؿع التاسع: 

، لؾؼقام بشموهنا وشمون زوجفا وأبـائفا، حثفا طؾى الؼرار يف بقتفاالرجال هبا أن 

، ومعـك ﴾ڃ ڃ ڃ﴿وج مفؿة صؾب الرزق، قال اهلل تعالك: وأن يتقلك الز

ـَ بققتؽـ وٓ تخُرجـ إٓ لحاجة.  أية: الزم

وتعالك، ٕن قرار الؿرأة يف بقتفا أرفؼ هبا مـ  سبحاكفوهذا مـ حؽؿة اهلل 

الـاحقة الجسؿقة، حقُث إن الؿرأة تتعرض لؾدورة الشفرية، وتتعرض لؾحؿؾ وما 

ية بالطػؾ وشقاغؾ الزوجقة والبقت، وٕن جسؿفا أضعػ يتبعف مـ الـػاس والعـا

 مـ جسؿ الرجؾ فقؿا يتعؾؼ بالعؿؾ والتؽسب، فؾزومفا بقتفا يعترب مـ الرفؼ هبا.

بقتفا أحػظ لشرففا مـ مزاحؿة الرجال يف إسقاق  الؿرأةكؿا أن لزوم 

ومقاديـ العؿؾ، ٕن الرجال يرغبقن يف الـساء بؿؼتضك الطبقعة والغريزة، 

فؿزاحؿة الؿرأة لفؿ بشؽؾ يقمل مؿا يثقر شفقاهتؿ، إمر الذي يمدي شقًئا 

، وآطتداء طؾقفـ كؿا هق الحاصؾ يف  َـّ فشقًئا إلك التحرش الجـسل بِِف

 الؿجتؿعات الؿختؾطة كثقًرا.

بَِحثِّ الؿرأة طؾك لزوم البقت وطدم الخروج مـف إٓ  اإلسالمفؾفذا جاء 

شراء حاجقاهتا، أو الؼقام بقضائػ ٓ يؼقم هبا إٓ  لحاجة، كزيارة أقارهبا، أو

 الـساء مثؾ تعؾقؿ البـات وطالجفـ.

                                                 
= 

د إلباين رحؿف اهلل إسـاده يف   (.226برقؿ ) «السؾسؾة الصحقحة»)رضل اهلل طـف(، وجقَّ
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تاه، فالزوج  والؿرأة إذا سؾؽت هذا الؿـفج اطتدل مسار البقت وتقازكت كِػَّ

يف الخارج يؼقم بطؾب الؿعاش صقال الققم، والؿرأة داخؾ البقت تصقكف وتجفز 

 درسفؿ وكحق ذلؽ، فقسقر البقت متزًكا.صعامف وتصؾح شلكف وتربل إوٓد وتُ 

أن اإلسالم ٓ يؿـع الؿرأة مـ التجارة إذا كاكت ذات مال،  العؾؿويـبغل 

ولؽـ يضع يف اطتبارها الؼقام بشمون بقتفا وزوجفا بالدرجة إولك، وطدم 

اإلخالل فقف، ٕن بقت الزوجقة لف آهتؿام إول، كؿا أخرب بذلؽ الـبل )صؾك 

سؾؿ(: والؿرأة راطقة يف بقت زوجفا، ومسئقلة طـ رطقتفا.اهلل طؾقف و
(1)

 

، فلمر صبقعة األكثى الرققؼةأكه راطى ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  -64

 بالرفؼ هبـ، وطدم تحؿقؾِفـ ما ٓ يطِؼـ، فؼال )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(الـبل 

: ـ كساءسقر وطؾقفأسرطت يف الٕكجشة رضل اهلل طـف وهق يسقق اإلبؾ وقد 

«روْيَدك سقًقا بالؼقارير»
(2)

هبـ ، فشبف الـساء بالؼقارير لرقتفـ، وكبفف أٓ يسرع 

 طـ مـ فققفا.فقسؼُ 

ر من ضؾؿفاأن  ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة -65 ، قال تعالك: حذَّ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  گک ک گ ﴿

 . ﴾ڱ

                                                 

 ( مـ حديث ابـ طؿر )رضل اهلل طـفؿا(،1829( ومسؾؿ برقؿ )893رواه البخاري برقؿ )( 1)

 والؾػظ لؾبخاري.

 ( مـ حديث أكس )رضل اهلل طـف(.2323( ومسؾؿ برقؿ )6149رواه البخاري برقؿ )( 2)
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الـبل محؿد  وجعؾ اإلسالُم ضالَِؿ الؿرأة واقًعا يف الضقؼ والحرج، فؼد قال

ُج  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: الؾفؿ إين ُأَحرِّ
(1)

عقػقـ: القتقؿ   .والؿرأةحؼَّ الضَّ
(2)

 

ولؿ ُيطِِؼ الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( أن ُتضرب َأَمةٌ 
(3)

، فؼد قال 

«أطتؼفا فنهنا مممـة»لؿـ ضرب أمًة: 
(4)

، فؽاكت الؾطؿة سبًبا كافًقا يف تحريرها 

ق.  مـ الرِّ

يضرب الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( امرأة قط كؿا قالت طائشة  بؾ لؿ

ال تضربوا إماء اهلل.)رضل اهلل طـفا(، بؾ إكف زجر طـ ذلؽ فؼال: 
(5)

 

)إماء اهلل( أي الـساء، مػردها )َأَمُة اهلل(، يؼابؾفا )طبُد اهلل( وهق  ققلفو

 الرجؾ.

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( ما ضرب رسقل اهلل ) وقالت أيًضا )رضل اهلل طـفا(:

، وٓ خادًما.امرأةً شقًئا قطُّ بقده، وٓ 
(6)

 

                                                 

م. ( 1) ج أي ُأَضقِّؼ وُأَحرِّ  .«الـفاية»ُأحرِّ

 (.1415) «السؾسؾة الصحقحة»( وحسـف إلباين يف 3678رواه الرتمذي برقؿ )( 2)

مقجقديـ يف زمان مضك، ولؽـ اإلسالم حث طؾك إمة هل الؿرأة الؿؿؾقكة، وقد كان العبقد ( 3)

 طتؼ العبقد لقـعؿقا بالحرية، وأن صار معدوًما أو شبف معدوم.

 ( مـ حديث معاوية بـ الحؽؿ السؾؿل رضل اهلل طـف.836رواه مسؾؿ برقؿ )( 4)

 ( وغقره مـ حديث إياس بـ طبد اهلل بـ أبل ُذَباب )رضل اهلل طـف(،2146رواه أبق داود )( 5)

 (.1863) «صحقح ســ أبل داود»وصححف إلباين يف 

 (.2328رواه مسؾؿ برقؿ )( 6)
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َم يجؾُد أحدكؿ  َٓ جؾد العبد،  امرأَتهُ وزجر الذيـ يضربقن كساءهؿ فؼال: إِ

ولعؾَُّف ُيضاجعفا مـ آخر يقمف.
(1)

 

وأخرب الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( أن الذي ُيسلء معامؾة زوجتف لقس مـ 

لؼد أصاَف »)طؾقف الصالة والسالم(: خقار الؿممـقـ، فؼال 
بآل محؿد كِساء كثقر  (2)

«يشؽون أزواجفن، لقس أولئك بِخقاركم
(3)

أي لقس همٓء إزواج الذيـ أساءوا  ،

طشرة زوجاهتؿ بخقاركؿ، فالزوجة لفا فضؾ كبقر طؾك زوجفا، بالؼقام بشمون بقتف 

ربؿا خدمة والديف أو وأوٓده، وإطاكتف يف أمقر ديـف ودكقاه، وإطداد صعامف، و

ـف مـ القققع يف الحرام بؼضاء شفقتف مـفا، واستؿتاطف  أحدهؿا، وهل كذلؽ ُتحصِّ

هبا، وهذا ٓ يحصؾ إٓ مـ الزوجة، فنذا قابؾ الزوج هذا بسقء طشرهتا دل هذا طؾك 

 دكاءتف وسقء خؾؼف وقؾة مروءتف، وأكف لقس مـ ِخقار الـاس.

لغرب، بالد الحضارة الؿادية، فؼد أشارت ولــظر إلك حال الؿرأة يف بالد ا

% مـ الرجال يضربقن الـساء وبخاصة 79إلك أن  1987دراسة أمريؽقة يف طام 

 إذا كاكقا أزواجفـ.

ثاكقة  18هـاك زوجة يضرهبا زوجفا كؾ  أن FPTأطدها ويف دراسة أخرى 

 يف أمريؽا.

                                                 

 .(2855( ومسؾؿ برقؿ )6442رواه البخاري برقؿ )( 1)

 أصاف بآِل محؿد أي صاف هبؿ، يعـل مرَّ طؾك آل محؿد )وهؿ كساؤه(.( 2)

ب )رضل اهلل طـف(، ( وغقره مـ حديث إياس بـ طبد اهلل بـ أبل ُذَبا2146رواه أبق داود )( 3)

 (.1863) «صحقح ســ أبل داود»وصححف إلباين يف 
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ة مـ بقـ م أضفرت أن امرأ1988ويف إحصائقة أطدها آتحاد إوربل طام 

كؾ أربع كساء يف دول آتحاد يتعرضـ لؾعـػ، وُتعترب حقادث العـػ إسري 

 إكثر شققًطا يف أوربا.

وأضفرت اإلحصائقة أن الُجـاة يف كصػ جرائؿ قتؾ الـساء يف أيرلـدا هؿ مـ 

 أزواجفـ أو أصدقائفـ.

ويف فـؾـدا تتعرض امرأة مـ بقـ كؾ خؿس كساء لؾعـػ طؾك يد زوجفا أو 

صديؼفا.
(1)

 

فليـ هذا مـ تعالقؿ اإلسالم التل تحث طؾك احرتام إكثك وتؽريؿفا 

 ومراطاة كػسقتفا ومشاطرها؟

رفُق الشريعة اإلسالمقة بفا، فؾم ومـ وجقه تؽرم اإلسالم لؾؿرأة  -66

، ولق كاكت مـ أفضؾ العبادات، ُيؽؾِّف اإلسالُم الؿرأة بالعبادات التي فقفا مشؼة

 : هؾ طؾك الـساء جفاد؟ )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(طائشُة الـبل  ولفذا لؿا سللت

قال: كعؿ، جفاد ٓ قتال فقف، الحج والعؿرة.
(2)

 

ومـ مظاهر رفؼ الشريعة اإلسالمقة بالؿرأة أن رخصت لفا أن تػطر يف 
                                                 

، «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»كؼؾت هذه اإلحصائقات مـ كتاب ( 1)

 الرياض. -صعقؿة، الـاشر: مؽتبة الرشد  ـالرحؿـٰلؾدكتقر صابر بـ طبد 

 «الؿسـد»ل اهلل طـفا(، وصححف محؼؼق ( وغقره مـ حديث طائشة )رض6/165رواه أحؿد )( 2)

 (.25332برقؿ )
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رمضان إذا كاكت حامال أو مرضعا وخافت طؾك ولدها أن يتضرر بصقمفا، فػل 

 ما أفطرتف مـ أيام بعد رمضان.هذه الحالة تػطر ثؿ تؼضل 

 (:14/224« )الؾجـة الدائؿة»جاء يف فتاوى 

إن خافت الحامؾ طؾك كػسفا أو جـقـفا مـ صقم رمضان أفطرت وطؾقفا »

الؼضاء فؼط، شلهنا يف ذلؽ شلن الؿريض الذي ٓ يؼقى طؾك الصقم أو َيـخشك مـف 

﮳﮴ ﴿طؾك كػسف مضرة، قال اهلل تعالك:  ﮲   .﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

وكذا الؿرضع إذا خافت طؾك كػسفا إن أرضعت ولدها يف رمضان، أو 

 اهـ . «خافت طؾك ولدها إن صامت ولؿ ترضعف: أفطرت وطؾقفا الؼضاء فؼط.

أوجب طؾى الرجال الدفاع طـُفن، أن ومـ وجقه تؽرم اإلسالم لؾؿرأة  -67

طـفا، فنذا مسئقل  ٕن الرجؾ َققٌِّؿ طؾقفا،، ُمعَتدٍ والؼتال دوكفن إذا اطتدى طؾقفن 

صال مجرم طؾك امرأة اإلكسان أو امرأة مـ محارمف أو حتك أجـبقة طـف وجب 

طؾقف قتال مـ صال طؾقفا ولق أدى ذلؽ إلك الؿقت، فلي تؽريؿ وحػظ لؽرامة 

 الؿرأة فقق هذا؟

 
ِّ

ـِ الـَّبِل ـِ َزْيٍد، َط ـْ َسِعقِد ْب ـْ ُقتَِؾ ُدو )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(فَع َن َمالِِف َقاَل: َم

َأْو ُدوَن َدمِِف َأْو ُدوَن ِديـِِف َفُفَق َشِفقد. َوَمْن ُقتَِل ُدوَن َأْهِؾهِ َفُفَق َشِفقٌد، 
(1)

 

                                                 

ى إسـاده محؼؼق 1/194رواه أحؿد )( 1) ( وغقره مـ حديث سعقد بـ زيد )رضل اهلل طـف(، وققَّ

 (.748) «إرواء الغؾقؾ»، وصححف إلباين يف «الؿسـد»
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 قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة )رحؿف اهلل تعالك(:

بامرأة اإلكسان، أو ذات وأما الدفع طـ الُحرمة مثؾ أن يريد الظالؿ أن يْػُجَر »

فع، ٕن التؿؽقـ مـ ، أو بـػسف، أو بقلدمحرمه ه وكحق ذلؽ، ففذا يجب طؾقف الدَّ

«فعؾ الػاحشة ٓ يجقز ... وإذا لؿ يـدفع إٓ بالؼتال وهق قادر طؾقف قاَتؾ
(1)

 . 

حؼفا يف الخروج من بقتفا  ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أن َضِؿـ لفا -68

محؿد  وحضقر الدروس الؿػقدة، فؼد قال الـبل لحضور الصؾوات يف الؿسجد

َـّ َخقْرٌ  َٓ َتْؿـَُعقا كَِساَءُكْؿ اْلَؿَساِجَد، َوبُقُقُتُف َلُفـ. )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: 
(2)

 

إٓ أن مـ مراطاة الشريعة اإلسالمقة لطبقعة الؿرأة أن أمرها بلن تصؾل يف 

بقتفا طامة الصؾقات، وذلؽ حػاًضا طؾقفا مـ الػتـة بسبب كثرة الخروج 

 ـ الؼقام بشمون بقتفا وزوجفا وأوٓدها.والدخقل، ولتؿؽقـفا م

ولؽـ لؽقن الؿرأة ربؿا تشتاق لبققت اهلل لؾصالة فقفا، أو لسؿاع الؼرآن مـ 

ـِ الصقت، خصقًصا يف رمضان، أو لحضقر مجؾس طؾؿ، وكحق  قارئ َحَس

 بتطققب خواصر الـساءذلؽ: فؾفذه إسباب أمر الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( 

ـِ الػتـة وطدم التػريط يف بالسؿاح لفـ بالذه اب إلك الؿساجد بشرط التسرت وأْم

شمون البقت، ٕن الؿرأة راِطقة يف بقتفا، ومسئقلة طـ رِطقتفا، كؿا أخرب بذلؽ 

                                                 

 (.4/234) «جامع الؿسائؾ»اكتفك مـ ( 1)

إرواء »ر )رضل اهلل طـفؿا(، وصححف إلباين يف ( وغقره طـ ابـ طؿ2/76أحؿد ) رواه( 2)

 (.442( ومسؾؿ )944(، وأصؾف يف البخاري )515برقؿ ) «الغؾقؾ
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الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(.

(1)
 

أن حث الزوج طؾى الدطاء لزوجته ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  -69

فؼد ذكر اهلل يف سقرة الػرقان صػات طباد قن له، بلن يفديفا اهلل ويجعؾفا قرة طَ 

، أي ﴾ھ ھ ھ ہڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿فذكر مـفا  ـالرحؿـٰ

هتـل طققكـا برؤية كسائـا وأبـائـا صالحقـ طابديـ لرهبؿ، سالؽقـ الطريؼ الؿمدي 

 إلك الجـة، الؿباطد مـ الـار.

لم  أكه أمر بحػظ حؼوقفا حتى لوومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  -74

ا أو زوجة أو قريبة أو جارة أو غقر ذلؽ، قال اهلل تؽن مسؾؿة،  سقاء كاكت أمًّ

ٺ ﴿تعالك حاثًّا طؾك حػظ حؼ القالديـ وإن كاكا ُمشركقـ غقر مسؾؿقـ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺٿ 

 .﴾ڦ ڄ ڄ ڄ

أمل  أسؿاء بـت أبل بؽر الصديؼ )رضل اهلل طـفؿا( قالت: قدمت طؾل وطـ

ركة يف طفد رسقل اهلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(، فاستػتقُت رسقل اهلل وهل مش

)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( قؾت: قدمت طؾل أمل وهل راغبة
(2)

، َأَفَلِصُؾ أمل؟ قال: 

كعؿ، ِصؾِل أمؽ.
(3)

 

                                                 

ـ طؿر )رضل اهلل طـفؿا( والؾػظ لؾبخاري1829( ومسؾؿ برقؿ )893رواه البخاري برقؿ )( 1) ـ اب  .( ط

 راغبة أي صامعة أن تسللـل شقئا. اكظر )الـفاية(.( 2)

 (.1443( ومسؾؿ برقؿ )2624ري برقؿ )رواه البخا( 3)
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والصؾة تؽقن باإلحسان إلقفا بالؼقل والػعؾ وبالؿال والؿقاساة، كؾ ذلؽ 

 ولق كاكت مشركة غقر مسؾؿة.

أكه أمر من كان طـده أكثر من زوجة وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  ومـ -71

ػر، وحذر مـ تػضقؾ واحدة طؾك أخرى، ، بالعدل بقـفن يف الؿبقت والـػؼة والسَّ

من كاكت له امرأتان، فؿال إلى إحداهؿا: جاء يوم فؼال )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: 

ُه مائل. الؼقامة وِشؼُّ
 (1)

 

اهلل طؾقف وسؾؿ( بقـ كسائف أكف كان يبقت كؾ  ومـ مظاهر طدل الـبل )صؾك

، وإذا أراد سػًرا أقرع بقـفـ ُقرطة، فلّيفـ خرجت الُؼرطة  َـّ لقؾة طـد واحدة مـُف

مـ كصقبفا صحبتف يف السػر.
 (2)

 

*     *     * 

ويـبغل العؾؿ بلن التعدد لقس إلزامقًّا يف شريعة اإلسالم، وإكؿا هق مـ 

گ گ ڳ ﴿العدل كؿا تؼدم، فنن اهلل تعالك يؼقل:  الؿباحات، وهق مؼقد بشرط

، أي: إن خشقتؿ طدم العدل بقـ كسائؽؿ: فاكتػقا بقاحدة فؼط، لئال ﴾ڳڳ 

 تؼعقا يف ضؾؿ الـساء.

يف آية ثاكقة وهل  -العدل بقـ الزوجات-وقد كرر اهلل التـبقف إلك هذا إمر 

                                                 

( وغقره مـ حديث أبل هريرة )رضل اهلل طـف(، وصححف إلباين يف 2133رواه أبق داود )( 1)

 (.1851) «صحقح ســ أبل داود»

 (.2445) «صحقح مسؾؿ»( و2593برقؿ) «صحقح البخاري»اكظر ( 2)
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ققلف 

 . ﴾ڇڇ

الػرق بقن لؾعقان مـ  ضاهًراما صار تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  ومـ دٓئؾ -72

فػل الؼرن الخامس اجتؿع بعض ، مؽاكة الؿرأة يف الؿجتؿعات طبر التاريخ

الالهقتققـ لبحِث هؾ الؿرأة ُجثؿان، أم جسؿ لف روح، فغؾب طؾك رأيفؿ أن 

 لسالم!!الؿرأة خالقة مـ الروح الـاجقة مـ طذاب جفـؿ ما طدا أم الؿسقح طؾقف ا

*     *     * 

م586ويف طام 
(1)

ع   الؿسقحل يف فركسا  Macon «ماكقن»اكعؼد ُمَجؿَّ

لؾبحث هؾ الؿرأة إكساٌن أو غقر إكسان، وهؾ لفا روح أم لقس لفا روح، وإذا 

كان لفا روح ففؾ روحفا حققاكقة أو إكساكقة، وإذا كاكت روحفا إكساكقة ففؾ هل 

 طؾك مستقى روح الرجؾ أم ٓ!

 خقًرا قرروا أهنا إكسان، ولؽـفا ُخؾِؼت لخدمة الرجؾ فحسب!وأ

*     *     * 

ويف طصر هـري الثامـ أصدر الربلؿان اإلكجؾقزي قراًرا يحظر طؾك الؿرأة 

 ٕهنا تعترب كجسة. «العفد الجديد»أن تؼرأ 

*     *     * 

                                                 

 ة.سـ 15أي لؿا كان ُطؿر الـبل محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( 1)
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م كان يبقح لؾرجؾ أن يبقع زوجتف، 1845والؼاكقن اإلكجؾقزي حتك طام 

قد حدد ثؿـ الزوجة بِِستِّ بـسات.و
(1)

 

*     *     * 

وأما العرب يف طصر الجاهؾقة قبؾ اإلسالم فؼد كاكقا يحتؼرون الؿرأة، 

ويدفـقن البـت حقة، قال طؿر بـ الخطاب )رضل اهلل طـف( يحؽل واقع العرب 

 قبؾ اإلسالم:

 إِْن ُكـَّا فِل الَجاِهؾِقَِّة َما َكُعدُّ لِؾـَِّس 
ِ
َـّ َما َأْكَزَل، َواهلل اِء َأْمًرا، َحتَّك َأْكَزَل اهلُل فِقِف

َـّ َما َقَسؿ. َوَقَسَؿ َلُف
(2)

 

*     *     * 

وأما يف العصر الحاضر فنن الؿرأة يف الؿجتؿعات الؿسقحقة والقفقدية 

والقثـقة صارت وسقؾة استؿتاع وترفقف يف فرتة شباهبا وجؿالفا، يستؿتع هبا 

تمجر بؿؼابؾ مادي طؾك الرجال كؿا تمجر السقارة والشؼة أصدقاؤها، وتارة 

الػـدققة، بالساطة أو بالؾقؾة، تحت الطؾب، وتؿتد هذه الػرتة الرتفقفقة مـ حقـ 

بؾقغفا إلك أن تصؾ إلك سـ الخؿسقـ، ثؿ بعد هذا تجد كػسفا كالؿـؼطع يف 

                                                 

( لؿحؿد بـ أحؿد بـ إسؿاطقؾ، الـاشر: دار صقبة 47-2/45) «طقدة الحجاب»يـظر كتاب ( 1)

 الرياض. -

 ( طـ طؿر )رضل اهلل طـف(.1479( ومسؾؿ برقؿ )4647رواه البخاري برقؿ )( 2)
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ة شباهبا، الصحراء، ٓ هل استػادت شقًئا مـ ابتذال كرامتفا وشرففا صقال فرت

وٓ هل حػظت كرامتفا وشرففا، وحقـئٍذ ٓ تجد الؿسؽقـة أمامفا إٓ صرًقا أربعة 

لرتتاح مـ هذا إلؿ الـػسل: إما تعاصل الحبقب الـػسقة، وإما التؾفل بالخؿر، 

وإما تعاصل الؿخدرات، ٕكف ُيذهب العؼؾ، ويجعؾ اإلكسان يف كشقة وذهقل 

 طـ هؿقمف، وإما آكتحار.

 قبة أهنا ربؿا ماتت بسبب اكتؼال إمراض الجـسقة مـفا وإلقفا.والؿص

وبعض الشركات ُتقضػ الؿرأة الجؿقؾة يف أقسام الدطاية واإلطالن لتجذب 

 الزبائـ لشراء بضائعفؿ، فنذا كربت استبدلقها بلخرى.

ويف هناية الؿطاف إن صال العؿر بالؿرأة ولؿ تستطع الؼقام بـػسفا فؾقس لفا 

إلك ُدور العجزة، وإن كاكت سعقدة حظ: زارها بعُض أبـائفا مرة يف صريؼ إٓ 

 .إسبقع ووقػقا طـدها قؾقاًل 

ٓ تجدان  -أيفا الؼارئ الؽريؿ وأيتفا الؼارئة الؽريؿة-ولفذا فنكَؽ 

الزوجقـ هـاك يحرصان طؾك كثرة إوٓد، ٕكف ٓ مصؾحة مستدامة مـ هذا 

سة طـدهؿ، فَدورهؿ مع آبـ أو طـدهؿ، بؾ هل خسارة بالؿعايقر الؿا دية الُؿَؼدَّ

ـ  ، ثؿِواليةإلك سـ الثامـة طشرة، ولقس دور  وصايةالبـت هق دور  بعد هذا السِّ

ترتػع القصاية طـف بؼقة الؼاكقن، فقـطؾؼ آبـ أو البـت خارج البقت، وٓ 

ُيؾزمان بربهؿا وٓ الـػؼة طؾقفؿا وٓ الؼقام طؾقفؿا إذا كبِرا أو طَجزا، كؿا هق 

 .الحال يف الـظام اإلسالمل
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ولؿا كان حالفؿ كذلؽ: فنكؽ تجد الجـسقـ هـاك يؽتػقان يف أحقان كثقرة 

إلك طالقة الصداقة، ثؿ إذا اكؼطعت لسبب أو ٔخر، اكتؼؾ كؾ صرف مـفؿا إلك 

صداقة جديدة، وهؽذا حتك يصال إلك مرحؾة العجز، ثؿ يـتؼال إلك دار العجزة، 

 .أو يجؾسا طؾك فراش الؿقت الطبل يف الؿستشػك حتك يؿقتا

صقال يف حال مقاجفة واستفالك ولفث  -أيًّا كاكت-فالؿرأة طـدهؿ بنيجاز 

أب ( مع الحقاة وصعقباهتا، لقس بقـفؿا وسقط، ٓ طشرةطؿرها )بعد سـ الثامـة 

الؿـزل بعد سـ الثامـة طشرة لؽل تبدأ يف  وٓ زوج وٓ أبـاء، بؾ إن البـت تغادر

العؿؾ لـقؾ لؼؿة العقش، وإذا ما رغبت يف البؼاء يف الؿـزل فنهنا تدفع لقالديفا 

 سقؾ مالبسفا!إيجار غرفتفا وثؿـ صعامفا وغ

وإذا كاكت ذات أبـاء: فـػع إبـاء يعقد إلقفؿ، أما هل فتلكؾ مـ حصقؾة 

الضرائب التل كاكت تدفعفا صقؾة حقاهتا، إِذ إبـاء الذيـ استؿتعقا برتبقتفا، 

قا طـفا، وصارت الؿسؽقـة تشعر  وإصدقاء الذيـ تؾذذوا بجسدها: قد اكَػضُّ

 لؿ تؽسب مـفؿ أهؿ شلء، وهق القفاء! بلن الحقاة لقس لفا معـك، وأهنا

ا إن قؾت إن الؽالب التل يربقهنا أوىف لفـ مـ  ولسُت بؿبالغ وٓ ُمْػٍش سرًّ

جؿقع أفراد الؿجتؿع، فؾفذا تجدهـ يحرصـ طؾك تربقتفا، ٕهنـ يجدن فقفا 

الصدق والقفاء، ويف بعض الدول إذا ماتت صاحبة الؽؾب َوِرث الؽؾب ما 

 ال!تركتف صاحبتف مـ م
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هذا هق حال الؿجتؿع الغربل الذي )يػر( بعض الـاس إلقف، فِرار الَػراِش 

 إلك الـار، يظـقهنا كقًرا وهل كار يف الحؼقؼة.

وهذا يػسر لـا تػشل ضاهرة آكتحار لديفؿ، ومعدٓت آكتحار مؽشقفة 

يف مقاقع اإلحصاء العالؿقة، فؾقس بخاٍف أن أفراًدا لقسقا بالؼؾقؾ يف الؿجتؿع 

الغربل والشرقل إذا ضاقت هبؿ السبؾ لجلوا إلك آكتحار، يظـقكف هق الحؾ، 

وهناية الؿطاف، ٕهنؿ ٓ يممـقن بؿا بعد الؿقت مـ جـة وكار، وثقاب وطؼاب، 

 طافاكا اهلل مـ ذلؽ.

ا، فؼد كتب  وأما وضع الؿرأة الؿسقحقة يف الؽـائس العربقة فُؿخجؾ جدًّ

وقد كان رجؾ ديـ برتبة كارديـال يف كـقسة مـ  أحد الؿفتديـ إلك كقر اإلسالم،

 كـائس إردن، قال:

ومؿا كان يحقرين ويثقر يف كػسل التساؤٓت والشؽقك يف صحة ديـل هق ما 

يحصؾ يف الؽـائس العربقة مـ العفر والخؿقر والرقص وآستغالل الجـسل 

ؾ، يػعؾقن البشع لؾبـات مِـ قَِبِؾ رجال الديـ الؿسقحل، وبشؽؾ فظقع وُمخجِ 

َـّ  هذا باسؿ الديـ، فقؼقلقن لؾبـات )وبعضفـ متزوجات(: )تعالقا كتؾذذ بُِؽ

طؾك الػراش، وُكعاشركـ معاشرة إزواج(، ويتؼرب مـفا الؼسقس بذريعة أكف 

ـتف مـ كػسفا، وأكف مؼدس ومبارك، وأكف شػقع  يؿـحفا الؿباركة الؿؼدسة إن مؽَّ

ؽ فنن الرب يغضب، ٕكف ابـ الرب وخاِدُمف طـد الرب، وأهنا إن لؿ تسؿح لف بذل
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)بزطؿف(، فنذا رضل آبـ رضل إب، وإذا َغِضب آبـ َغِضب إب، فتؼبؾ 

الؿسؽقـة، ٕهنا تػعؾ هذا كجزء مـ ديـفا، لتتؼرب إلك ربِّفا، وإن كاكت يف 

الداخؾ تحرتق كؿًدا، وتتللؿ غقًظا: لؿا تشعر بف مـ التؾقيث والتدكقس 

ؾفا بقـ أحضان الرجال، كؾ  وآستغالل البشع لشرففا وجسؿفا وُسؿعتفا، بتـؼُّ

يقم يف فراش، حتك إن بعضفـ يػؽرن بآكتحار مؿا يشعرن مـ الؼفر، وإفظع 

مـ هذا أن مِـفـ مـ يحِؿؾـ، ثؿ إذا طؾِؿ الؼسقس أهنا حؿؾت مـف أجربها طؾك 

 إجفاض الجـقـ طؾك حساهبا الشخصل!

َـّ اهلل طؾقفا بدخقل  ومـ إمثؾة الحقة طؾك هذا: أن امرأة كاكت راهبًة، ثؿ َم

اإلسالم ٓحًؼا، قالت إهنا حقـ كاكت يف الرابعة طشرة مـ طؿرها دخؾت الؽـقسة 

لتتعؾؿ الديـ الؿسقحل، معتؼدة بلهنا ستـال الـقر والعؾؿ الديـل والسؽقـة 

إلك إمـ  الروحاكقة، وأهنا ستؽقن يف أقدس مؽان، وأن هذا الؿؽان سقؼقدها

والسالم، هؽذا تعؾؿت مـ مجتؿعفا، لؽـفا لؿ تؽـ تدرك حجؿ الؿخاصر التل 

تـتظرها خؾػ جدران الؽـقسة، فؼد وصػت حالفا بلهنا ُصدمت كثقًرا حقـ بدأ 

بعض رجال الؽـقسة مـ الؼساوسة والشؿاسقـ وغقرهؿ بالتحرش هبا بالؽالم 

مـفؿ، وقالت بحرقة إهنؿ كاكقا وإفعال، فتؼبَّؾت كؾ سؾقكقاهتؿ بسبب خقففا 

يعاشروهنا وغقرها مـ البـات مثؾؿا تتؿ معاشرة الحققاكات، أي بدون مقافؼتفـ، 

ويف أي وقت شاءوا، فال تشعر القاحدة مـفـ إٓ ورجؾ الديـ يطؾب مـفا 

الحضقر لؿؿارسة الجـس يف غرفتف، فتستجقب خقًفا مـف، فؾقست هل يف كظره 
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ؿتع الؼسقس بجسدها متك شاء، وٓ تؿتؾؽ هل إٓ وسقؾة استؿتاع، يست

 جسدها، بؾ الؿالؽ هق الؼسقس، يستؿتع هبا، ثؿ يرمقفا جاكًبا!

إن ما يحدث يف الؽـائس يف الخػاء هق مطابؼ لؿا يحدث يف الؿالهل الؾقؾقة 

وحقاكقت الخؿر مـ اكحالل أخالقل واشتعال لؾشفقات، لؽـ الػارق بقـ 

الؽـائس يؽقن بسرية وخصقصقة، لئال يـؽشػ  الؿؽاَكقـ هق أن ما يحدث يف

سؾقك الؼساوسة أمام الرطقة، ٕن الؿستؼر يف ذهـفؿ أن الؽـائس دور طبادة يف 

 الظاهر، وأهنا مؽان مؼدس كؿا يصػقكف.

همٓء هؿ رجال الؽـقسة، وهذه هل أحقال الؽـقسة مـ الداخؾ، وهذه هل 

قس لف طالقة بالؿسقح وٓ أخالققات الديـ الؿسقحل الؿحرف البشري، الذي ل

باإلكجقؾ الذي كان بقد الؿسقح، ولقتفؿ وقػقا طـد هذا آكحطاط، بؾ هؿ مع 

ا لحػظ  هذا يتفؿقن اإلسالم باحتؼار الؿرأة، وهق الذي ضؿـ لفا خؿسقـ حؼًّ

 كرامتفا ومشاطرها وشرففا. اكتفك كالمف.

فؼط، فقضُعفا الؿسؾؿة ٓ تؿارس الجـس إٓ مع زوجفا  الؿرأةقؾُت: بقـؿا 

يجرؤ آجتؿاطل والـػسل مـضبط تؿاًما، ومشاطرها َمرطقة، وكرامتفا محػقضة، ٓ 

طؾقفا أحد ٕن ولِقفا يحرسفا مـ وٓدهتا إلك وفاهتا، وٓ يستغؾ أكقثتفا أحد 

إصالًقا حتك يف حال فؼرها، ٕن الؿجتؿع الؿسؾؿ مطالب بحؿايتفا ومساطدهتا 

 قررتف الشريعة اإلسالمقة. بالؿال إذا احتاجت، بحسب ما
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ضؿـ لؾؿرأة حؼقًقا كثقرة، لحػظ كرامتفا وشرففا مـ  اإلسالمفالحاصؾ أن 

ا أو بـًتا أو زوجة،  والؿعصقم مـ طصؿف اهلل آمتفان وآبتذال، سقاء كاكت أمًّ

 مـ فتـة الشفقات والشبفات، ووفَّؼف لؾتؿسؽ بشريعة رب إرض والسؿاوات.

أحقا التعالقم الؿتعؾؼة بستر زيـة اإلسالم لؾؿرأة أكف  ومـ دٓئؾ تؽريؿ -73

ولؾعؾؿ فنن إمر بؾبس ألمر بالحجاب، الؿرأة الؿذكورة يف اإلكجقل، وِمن ذلك ا

( أن امرأة رأت 65-24/64) «سػر التؽقيـ»الحجاب قد ورد يف التقراة، فػل 

 إسحاق فلخذت الربقع وغطت وجففا.

أغؾب من يدخل لدين اإلسالم ؿرأة أن ومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؾ -74

َـّ َوَجْدَن فقف حػظ كرامتفـ، ُهنَّ الـساء ، ٓسقؿا يف الغرب، ٓ لِشلء إٓ ٕكَُّف

ـَ فقف، وهـاك إحصائقات مـشقرة يف شبؽة  ـَ أكف الديـ الحؼ، َفَدَخْؾ َفَعؾِْؿ

 الؿعؾقمات تثبت ذلؽ.

بلن اهلل سقسلله يوم  تذكقر رب البقت ومـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة -75

ن تحت يده من الزوجة واألوالد، مـ إكاث وذكقر، فنن أحسـ هبؿ  الؼقامة طؿَّ

كان لف إجر القفقر، وإن أساء كان طؾقف اإلثؿ العظقؿ، فؼد قال الـبل محؿد 

)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(: إن اهلل سائؾ كؾ راٍع طؿا اسرتطاه، أحِػظ ذلؽ أم ضقَّع، 

.طن أهل بقته حتى َيسلَل الرجَل 
 (1)

 

                                                 

( طـ أكس )رضل اهلل طـف(، ويـظر تصحقح 9129برقؿ ) «الســ الؽربى»رواه الـسائل يف ( 1)

= 
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ُجُل َراٍع َطَؾى َأْهِل َبْقتِِه َوُهَو َمْسُئوٌل وقال )طؾقف الصالة والسالم(:  َوالرَّ

.َطـُْفمْ 
(1)

 

تذكقر الرجل ومـ الدٓئؾ طؾك طظقؿ مؽاكة الؿرأة يف ديـ اإلسالم  -76

، وأيًضا حث لؾؿرأة بلن أصل خؾؼة الؿرأة من ِضَؾِعه، فػي هذه تحـقن له طؾقفا

 ك احرتام مؽاكتف ٕن جـسفا خؾِؼ مـف.طؾ

من اتفم امرأة بالزكا وهي ومـ الدٓئؾ طؾك تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أن  -77

، واطتدى طؾك بريئة مـه فعؼوبته الجؾد ثؿاكقن جؾدة، لؽوكه جرح مشاطرها

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿كرامتفا ولق بالؽالم، قال تعالك 

.﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں
(2)

 

طؼقبتف فحسب: بؾ قد أضاف اهلل إلك ذلؽ طؼقبتان: إولك أن لقس هذه 

وصػف بالػاسؼ، وهق الخارج طـ صاطة اهلل، والثاكقة أن أمر الؿسؾؿقـ بلن ٓ 

 يؼبؾقا لف شفادة أبدا، بؾ شفادتف مردودة يف طؿقم إمقر.

إذا خان زوجته وطاشر ومـ دٓئؾ تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أن الزوج  -78

 اهلُل َطـُْف( لقست زوجته فنن طؼوبته الؿوت امرأة أخرى
َ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة )َرِضل ، فَع

                                                 
= 

 (.1636برقؿ ) «الصحقحة»ف يف إلباين ل

 ( طـ ابـ طؿر )رضل اهلل طـفؿا(.1829( ومسؾؿ )7138رواه البخاري )( 1)

 .4سقرة الـقر: ( 2)
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 )َصؾَّك اهلُل طؾقف وسؾََّؿ( َوهق يف 

ِ
ـَ َرسقَل اهلل ـَ الُؿْسؾِِؿق

َقال: َأَتك َرُجٌؾ مِ

، إكِّل َزَكْقُت(، فلْطَرَض طـْف، َفَتـَحَّ 
ِ
ك تِْؾَؼاَء الَؿْسِجِد، َفـَاَداُه، َفؼاَل: )يا َرسقَل اهلل

، إكِّل َزَكْقُت(، فلْطَرَض طـْف، حتَّك َثـَك ذلَؽ طؾقف 
ِ
َوْجِفِف، َفؼاَل لف: )يا َرسقَل اهلل

 )َصؾَّك اهلُل طؾقف 
ِ
ا َشِفَد طَؾك َكْػِسِف َأْرَبَع َشَفاَداٍت َدَطاُه َرسقُل اهلل اٍت، َفَؾؿَّ َأْرَبَع َمرَّ

ـُقٌن؟ قاَل: ، قاَل: َففْؾ َأْحَصـَْت؟ وسؾََّؿ(، َفؼاَل: َأبَِؽ ُج َٓ(1)
قاَل: َكَعْؿ، َفؼاَل  

 )َصؾَّك اهلُل طؾقف وسؾََّؿ(: اْذَهُبقا بف َفاْرُجُؿقه.
ِ
َرسقُل اهلل

(2) 

من زكا بامرأة فعؼوبته ومـ الدٓئؾ طؾك تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أن  -79

أي  الجؾد إن كاكت راضقة، والؼتل إن اغتصبفا رغًؿا طـفا أو كان محصـًا

، ٕن الزكا فقف اكتفاك لؽرامة الؿرأة، سقاء كاكت راضقة أو ُمرغؿة، متزوًجا

واكتفاك لؽرامة أهؾفا، وسبب لقجقد إوٓد الغقر شرطققـ، وسبب ٓكتؼال 

 إمراض الػتاكة.

طظقم ومـ دٓئؾ تعظقؿ الؿرأة يف ديـ اإلسالم ما دل طؾقف الؼرآن مـ  -84

، فؼد جاء ذكرها يف إحدى لؿسقح طؾقه السالممؽاكة مريم ابـة طؿران، أم ا

قت باسؿفا إحدى سقر الؼرآن.  وثالثقـ مرة يف الؼرآن، بؾ وقد ُسؿِّ

وقد َوَردت كؾ تؾؽ التسؿقات لؿريؿ يف الؼرآن يف مؼام آحرتام والتعظقؿ 

والتبجقؾ الالئؼ هبا، دون اطتؼاد أن لفا شقًئا مـ صػات الربقبقة أو إلقهقة، بؾ 

                                                 

 أي هؾ أكت رجؾ ُمْحَصـ، أي متزوج؟( 1)

 (.1691( ومسؾؿ )5271رواه البخاري )( 2)
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مثؾـا، تعبد اهلل كؿا يعبده غقُرها، وترجقه الجـَّة والـجاَة مـ الـار كؿا  هل بشر

يرجقه غقرها.
 (1)

 

ومـ دٓئؾ تؽريؿ الؿرأة يف ديـ اإلسالم ما دل طؾقف الؼرآن مـ طظقؿ  -81

ھ ھ ے ﴿مؽاكة آسقة بـت مزاحؿ، زوجة فرطقن، قال اهلل يف الؼرآن 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

﯁   .﴾ ﮿ ﯀ 

ومـ دٓئؾ تؽريؿ الؿرأة يف ديـ اإلسالم أكـا لق تلمؾـا آيات الؼرآن  -82

، حتك اهلل )طز وجل( كسب البقت إلى الؿرأة يف ثالثة آيات من الؼرآنلقجدكا أن 

 ذلؽ: ، ومـ﴾ٿ﴿ ، وقال﴾ڃ﴿لق كان الزوج هق مالؽ البقت، فؼال 

، فؼال: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ﴿ققل اهلل تعالك  -1

 غؿ أن البقت مؾؽ لؾرجؾ.، رُ ﴾ڃ﴿

گ گ گ گ ﴿وقال تعالك لـساء الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(  -2

، فـسب البققت لفـ مع أكف هذه البققت ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ

هل مِؾؽ لؾـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( يف الحؼقؼة، ولؽـفا ُكسبت لـسائف )رضل 

 اهلل طـفـ(.

                                                 

، «مريؿ وابـفا الؿسقح اـب ستقن دلقاًل طؾك تؽريؿ اإلسالم لؿريؿ العذراء»اكظر لالستػادة كتاب ( 1)

 وهق مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات هبذا آسؿ.
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وتطققب لخاصرها، والحؽؿة مـ هذه الـسبة أن يف هذا تؽريؿ لؾؿرأة 

ومراطاة لؿشاطرها، ورفع لؼدرها وكرامتفا، وإلشعارها بعظؿ مسئقلقتفا فقف، 

 ٕهنا راطقة لف، قائؿة فقف بقضائػ طظقؿة، زوجقة وتربقية.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ومـ أيات القاردة يف هذا الباب ققلف تعالك  -3

 الؼارئ أيفا فاكظر ،﴾پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 إمقر وتصؾ الـزاع يشتد وحقـ الخالف أوقات فػل الؽريؿة، أية هذه إلك

 ﴾ٿ﴿ فؼال الزوجة، بقت بلكف الزوجقة بقت يصػ الؼرآن فنن الطالق إلك

 ولؿ يؼؾ )بققتؽؿ(.

 والعؾة يف هذه الـسبة أمران:

 لف مالؽة تؽـ لؿ وإن لفا، البقت بـسبة لؾؿرأة وترغقب تؽريؿ فقف أن إول:

 .الحؼقؼة يف

 إلقف تشتاق أو زوجفا إلقفا يشتاق ٕن مدطاة بقتفا يف بؼائفا أن وهق إهؿ:الثاين: 

ة، فرتة خالل  الطالق. فؽرة طـ وُيعِرضا لبعضفؿا يرجعان فربؿا الِعدَّ

ولؾػائدة: ففـاك آية واحدة لؿ ُيـسب فقفا البقت لؾؿرأة وهل ققلف تعالك 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ﴿

لعؾة يف ، وا﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

طدم كسبة البقت لؾؿرأة يف هذه أية هق أكف طـدما أتت الؿرأة بالػاحشة وبشفادة 
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أربعة شفقد فنن التؽريؿ ُسِحب مـفا، ٕهنا فعؾت الػاحشة وخاكت زوجفا، 

 فصار البقت ٓ ُيـسب لفا، فسبحان مـ أهبر بحؽؿتف العؼقل.

طظقم قف الؼرآن مـ ومـ دٓئؾ تؽريؿ الؿرأة يف ديـ اإلسالم ما دل طؾ -83

، حقث جعؾـ بؿؽاكة إمفات مؽاكة زوجات الـبي )صؾى اهلل طؾقه وسؾم(

 .﴾ۋ ۋۅ﴿لؾؿممـقـ يف ققلف تعالك 

أمر بنكرامفا إذا ومـ الدٓئؾ طؾك تؽريؿ الؿرأة يف ديـ اإلسالم أكف  -84

 أرض، بتغسقؾفا وتطققبفا ولػفا يف ثقاب كظقػة، ثؿ الصالة طؾقفا ودفـفا يف ماتت

 والؿغػرة. صقبة، ثؿ القصقة لذويفا وجؿقع الؿسؾؿقـ بالدطاء لفا بالرحؿة

كثرة تؾك ومـ الدٓئؾ طؾك طظقؿ مؽاكة الؿرأة يف ديـ اإلسالم  -85

، كؿا هق ضاهر يف هذا البحث الؾطقػ، فؾق كاكت مؽاكة الؿرأة الدالئل وتـوطفا

اكة الؿرأة محدودة لؽاكت دٓئؾ تعظقؿ مؽاكتفا محدودة، ولؽـ لؽقن مؽ

 طظقؿة يف ديـ اإلسالم كاكت دٓئؾ تعظقؿ مؽاكتفا كثقرة ومتـقطة.

جؿقع هذه الدالئل إكؿا ومـ الدٓئؾ طؾك تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة أن  -86

، فؼد أكثر اهلل سبحاكف يف كتابف العزيز مـ وصػ هي طن حؽؿة رباكقة طظقؿة

ؽامف قائؿة طؾك العؾؿ كػسف بلكف حؽقؿ طؾقؿ، لقعؾؿ العؼالء مـ طباده أن أح

ر وشرع، فتطؿئـ قؾقهبؿ لإليؿان بذلؽ، وتـشرح صدورهؿ  والحؽؿة فقؿا قدَّ



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 012 مظهر

 
لؾعؿؾ بشريعتف وُحؽؿف.

(1) 

ومـ الدٓئؾ طؾك تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة كثرة ما ورد يف الؼرآن طـ  -87

فضؾفا، وذكر الؼصص طـفا، وِذكر إحؽام الخاصة هبا، مـفا طؾك وجف 

رة سقرة وهـ سقرة البؼرة وآل طؿران والـساء والؿائدة الخصقص أربع طش

ويقسػ ومريؿ والـقر والـؿؾ وإحزاب والحجرات والؿجادلة والؿؿتِحـة 

 .والطالق والتحريؿ

 

*     *     * 

 

                                                 

(، 117-1/116« )مجؿقع فتاوى ومؼآت متـقطة»قالف الشقخ ابـ باز )رحؿف اهلل(، اكظر ( 1)

 بتصرف يسقر.
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 خـاتـمــة

هذا ما يسر اهلل القققف طؾقف مـ وجقه تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة، فؿا أحقجـا 

هبا، والـظر إلقفا طؾك أكَّفا يف واقعـا الؿعاصر إلك تعؾؿ هذه الحؼقق والعؿؾ 

طبادة وقربة إلك اهلل تعالك، فنن احرتام الؿرأة طبادة طظقؿة كسائر العبادات التل 

شرطفا اهلل تعالك، وإن مـ أطظؿ الظؾؿ واإلثؿ ضؾؿ الؿرأة الؿتؿثؾ يف حرماهنا 

مـ بعض حؼققفا الشرطقة، وإن كجاح إسرة مرهقن باحرتام إم، التل هل 

رة، ففذا كػقؾ بـجاح إسرة التل هل كقاة الؿجتؿع وحؿايتفا مـ كقاة إس

 مظاهر آكحراف.

ولفذا فنن الؿرأة الغربقة تسارع لؾدخقل إلك اإلسالم بعدما تتعرف طؾقف، 

ا إن قؾت أن ثؾثل الداخؾقـ لإلسالم مـ الدياكات إخرى هؿ  ولسُت بُِؿػٍش ِسرًّ

َـّ أمريؽقات أو أور  بقات.مـ الـساء، سقاء ُك

 لؿاذا دخؾ همٓء الـساء إلك اإلسالم؟

ـَ  ٓبد أن هـاك شقًئا لؿ َيِجْدَكف يف غقر اإلسالم، وَوَجْدَكف يف اإلسالم، فدَخؾ

ـَ بف.  فقف لقتؿتَّع

 إكف الؼقؿ والضقابط التل تراطك إكساكقتفا وأكقثتفا وغريزهتا.
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 تنبَى

الؿرأة  اإلسالم: فنن طؾك يـبغل التـبف إلك أكف يف ضؾ حؼقق الؿرأة الؽثقرة يف

صاطة زوجفا بالؿعروف، حتك يسقر البقت متزًكا، فؼد جاءت طؿة حصقـ بـ 

 أذات زوج أكت؟ »محصـ لؾرسقل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(، فسللفا: 

 قالت : كعؿ. 

 قال: كقػ أكِت لف؟ 

 قالت: ما آلقه )أي ٓ ُأقصر يف خدمتف وصاطتف( إٓ ما طِجزت طـف.

ي أيـ أكت مـف، فنكؿا هق جـتؽ وكارك.فؼال لفا: اكظر
 (1)

 

 

*     *     * 

                                                 

ِة ُحصقـ بـ محصـ، وحسـف إلباين يف 6/419رواه أحؿد )( 1) صحقح »( وغقره طـ طؿَّ

 (.1549برقؿ ) «الجامع
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 تنبَى آخر

يـبغل التـبف إلك أن بعض الحؼقق الؿتؼدمة يشرتك فقف القالدان، مثؾ حؼ بر 

 القالديـ وطدم طؼققفؿا، وأكثرها تتػرد بف الؿرأة.

*     *     * 

 تؿ الؽتاب بحؿد اهلل، كػع اهلل بف كاتبف وقارئف.

 د بـ سؾقؿان الرسلوكتبف، ماج

*     *     * 
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 ةمفَد ُملحق ٍتضمن مقاالت

 تعريف الزكا وضرره -1

)الغريزة الجـسقة مركقزة يف الطبع اإلكساين، وفطرية ٓ مجال إلكؽارها أو 

كبتفا، ومفؿا حاولت الػؾسػة الرهباكقة أن تتـؽر لفا: فنهنا تبؼك كامـة يف 

 ق.إطؿاق، مؽبقتة، تـتظر لحظة آكطال

ففا كحق غايتفا البـَّاءة إلك صريٍؼ  وقد اطرتف اإلسالم هبذه الغريزة، ووجَّ

سقيٍّ ومشروع، يحؼؼ إمـ والطؿلكقـة، وهق الزواج(
(1)

، فبفذا يتحؼؼ 

 الفدفان، تؽقيـ أسرة، واستؿتاع مشروع بؿا أحؾ اهلل مـ الؾذات.

 والزكا هق طؿؾ العالقة الجـسقة خارج العالقة الزوجقة.

كا مـ أهؿ أسباب اإلصابة بؿرض السقالن ومرض الزهري، وكذلؽ والز

، والذي وقػ الطب الحديث بؽؾ إمؽاكقاتف AIDSالؿؽتسبة مرض فؼد الؿـاطة 

 حائًرا، ولؿ يجد لف طالًجا.

                                                 

 ـالرحؿـٰ، د. صابر ـب طبد «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»بتصرف يسقر مـ ( 1)

 (.44صعقؿة )ص
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والزكا هق واقع الؿجتؿعات اإلباحقة التل ٓ ترى يف مؿارسة الجـس خارج 

 ًما.العالقة الزوجقة طقًبا وٓ حرًجا وٓ حرا

ژ ژ ڑڑ ک ﴿والزكا مؿـقع يف جؿقع الشرائع السؿاوية، قال اهلل تعالك 

 .﴾ک ک ک گ

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿وقال يف طؼقبة الزكا ومعف الشرك والؼتؾ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .﴾ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ولؾزكا طقاقب قبقحة، فؽؿ مـ رجؾ استغؾ أكقثة امرأة متزوجة، فحؿؾت 

ـُِسب إلقف، وصار يصرف طؾقف بسببف، وأدخ ؾت طؾك زوجفا صػاًل لقس مـف، ف

ويربقف إلك أن صار رجاًل، يظـف ابـف، وإمر لقس كذلؽ، بؾ هق ابـ صديؼ 

زوجتف، وزوجتف الؿسؽقـة تؽتؿ سرها يف قؾبفا، ٓ تستطقع أن تبقح بشلء، كؾ 

لق أهنا هذا بسبب صؿع ذاك الصديؼ فقفا، لؿا كشػت لف زيـتفا، فطؿع فقفا، و

سرتت زيـتفا وحِػظت فرجفا لؽاكت يف سالمة وهدوء بال، وصدق اهلل إذ يؼقل 

 .﴾گ ڳک ک گ گ گ ﴿

 ج والسػورالتبر طواقب -2

)يف القٓيات الؿتحدة إمريؽقة يقجد أكثر مـ كصػ مؾققن طؿؾقة 

 اغتصاب سـقيًّا.
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 ويف لقس أكجؾقس )طاصؿة الجريؿة وآغتصاب(، ويف طام واحد ُوِجد يف

سـة أن كؾ واحدة مـ ثالث معرضة لالغتصاب، ويف طام واحد ُأدخؾ  14سـ 

( ضحقة اغتصاب، أي طشر 3646إلك غرفة الطقارئ يف مستشػقات الؿديـة )

 حقادث اغتصاب كؾ يقم يف مديـة واحدة.

ويف فركسا بؾغ طدد الـساء الؿغتصبات أكثر مـ مائة ألػ امرأة يف كؾ طام، 

 ئًؿا مـ الشقاذ أو الؿجرمقـ، بؾ مـ أكاس طاديقـ.والؿغتِصبقن لقسقا دا

 ويف ألؿاكقا ُتغتصب امرأة كؾ ربع ساطة.

إحدى الثؿار الؿرة لخروج الؿرأة من بقتفا هذا هق آغتصاب يف الغرب، 

سافرة متبرجة، يراها كل الرجال، داطقة لـػسفا لالطتداء طؾقفا باألزياء الؿغرية 

بالوقوع طؾقفا(.
(1)

 

 واإلباحقة واتخاذ الصديؼات كاالزضرر  -3

ألن الزاين )إن الزكا يفدد الـسؾ البشري والـقع اإلكساين بالػـاء التدريجل،  

والزاكقة ال يؼِصدان خدمة التـاسل وبؼاء الـوع، بل يؼصدان إصػاء الشفوة وإرواء 

، أما الحؿؾ واإلكجاب فلمران ثؼقالن طؾقفؿا، وخصقًصا طؾك الغريزة فؼط

فقفؿا مـ آثار وكتائج، ولؿا يرتتب طؾقفؿا مـ مسئقلقات، لذا كجد  الؿرأة، لؿا

                                                 

 ـالرحؿـٰ، د. صابر بـ طبد «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»بتصرف يسقر مـ  (1)

 (.242صعقؿة )ص
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الؿرأة الزاكقة تحقل دون ذلؽ بلي وسقؾة، سقاء بتعاصل أسباب مـع الحؿؾ، أو 

باإلجفاض بعد الحؿؾ، أو بؼتؾ الؿقلقد فقر وٓدتف، أو بنلؼائف لُقـؼؾ إلك 

 وثاكًقارأة وحقاهتا، طؾك صحة الؿ أواًل الؿستشػقات، وهذه القسائؾ ذاهتا خطرة 

خطرة طؾك إجقال، وهل بـػس الققت مـافقة لؾؿػاهقؿ اإلكساكقة الرفقعة، 

والؼقؿ إخالققة السامقة، ومخالػة لؾحؼ والعدالة والرحؿة، لؿا فقفا مـ قتؾ 

إكػس الربيئة، وضؾؿ الؿقالقد وإصػال(.
 (1)

 

*     *     * 

حدة إذا كاكت مريضة بؿرض واحد مـ )ومـ أضرار الزكا أن امرأة زاكقة وا 

هذه إمراض، كؿرض الزهري مثاًل: فنهنا تػتؽ بؿئات مـ الزكاة مؿـ يتصؾقن 

هبا، وهمٓء بدورهؿ بعد اإلصابة سقـؼؾقن الؿرض إلك غقرها مـ الزاكقات، ثؿ 

 ُهـ يـؼؾـف إلك مـ يزين هبـ، وهؽذا دوالقؽ.

 ؟! فؽقػ وغالبقة الؿجتؿع الؿختؾط الؿتربج زكاة

وكقػ وإمراض التـاسؾقة كثقرة ومتـقطة ؟!(.
(2)

 

*     *     * 
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 000 مظهر

 
)الزكا يؼطع إرحام، ويضقع إكساب، وَيحؾ القشائج، ويػؽ الروابط بقـ  

 أفراد الؿجتؿع.

ذلؽ ٕن الزكا يـتج طـف أوٓد لؼطاء مبتقريـ طـ الؿجتؿع، لقس لفؿ أي 

ػسقًّا، مـحرفقـ خؾؼقًّا، شاذيـ قرابة أو صؾة أو وشقجة بف، فقـشئقن معؼديـ ك

فؽريًّا، لجفؾفؿ أصؾفؿ، وحرماهنؿ حـان وططػ القالديـ وتربقتفؿا، وفؼداهنؿ 

ٕمـ إسرة وسؽقـتفا ومقدهتا، فـجد غالبقتفؿ كؿا تدل اإلحصاءات يعشؼقن 

اإلثؿ، ويفقون الجريؿة، ٕهنؿ مـ كتائج اإلثؿ، ويؼاسل الؿجتؿع مـ آثامفؿ 

 سل.وجرائؿفؿ ما يؼا

الزكا ُيسلء الخؾؼ، ويـزع الحقاء طـد الطرفقـ، ويغرس الققاحة والسػاهة، 

والغدر والخقاكة، والؿؽر والخديعة، ويؼقد لؾخـقع والخضقع لسؾطان الشفقة 

والغريزة(.
 (1)

 

*     *     * 

)فالزاين حقـ يرى فتاة أو امرأة تعجبف، يحاول بؽؾ وسقؾة أن يػقز هبا،  

اع، أو الغش والؽذب، أو ارتؽاب الجرائؿ بالتفديد سقاء بالغدر والخد

بالػضقحة والصقر، أو بالضرب أو التفديد بالؼتؾ، بدون احرتام لفا وٕسرهتا 
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ولزوجفا وٕبـائفا، ٓ يفؿف إٓ إصػاء شفقتف، والتؾذذ بأخريـ، وهبذا ُتـتفؽ 

ػؼد إطراض، وُتفدر الحرمات، وَتؼع العداوات، وربؿا ُتسػؽ الدماء، ويُ 

إمـ، وتـعدم السعادة يف الحقاة(.
 (1)

 

*     *     * 

)الزاكقة تحاول بؽؾ وسقؾة أن تستفقي وتستؿقؾ إلقفا مـ يعجبفا مـ  

الرجال حتك َتحظك بف، ومـفـ مـ يتخذ البغاء ِحرفة لؾتؽسب وجؿع الؿال، 

مؿا يمدي إلك اكتشار هذه الحرفة الخسقسة، وما أكثر اكتشارها يف الؿجتؿع 

الؿختؾط الؿتربج، وهبا تصبح الؿرأة الزاكقة مقضع قضاء الَقَصر لؽؾ ساقط، 

ومؽان تػريغ الشفقة لؽؾ مشتٍف، ومركًبا سفاًل يؿتطقف مـ يرغب، وهذا هق 

 مـتفك الذل والؿفاكة، وغاية آكحطاط والسػالة، وأقبح الػحش والحؼارة.

رجال الؿشرتكقـ هذا طدا الؿشاكؾ والخصقمات والجرائؿ التل تؼع بقـ ال

يف الؿرأة الزاكقة التل يعشؼقهنا، وخصقًصا إذا كاكت حائزة طؾك جاكب مـ 

الجؿال، إمر الذي يمدي إلك آقتتال والعداوات(.
 (2)

 

أما الؿرأة الزاكقة فال تسلل طؿا يحصؾ لفا مـ مشاكؾ مـ زوجفا وأهؾفا إذا 
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 002 مظهر

 
 طؾِؿقا بعالقاهتا مع إصدقاء والرجال.

     *     ** 

)والالفت لؾـظر أن أكثر البالد التل يـتشر فقفا إمراض الجـسقة هل أوربا 

وأمريؽا ٕهنا بالد إباحقة، واكتشارها يؽقن بقـ الؽبار وبقـ إصػال أيًضا، الذيـ 

َـّ يف أوربا غالًبا  لقس لفؿ ذكب، والسبب هق تركفؿ لرطاية الؿربقات، وُه

لتل تؿت يف هذا الخصقص حقث زاكقات، كؿا أشارت تؼارير الدراسات ا

الظروف الصعبة تضطر الؿرأة لؾتؽسب مـ جسدها، هذا فضاًل طـ اهنقار سقاج 

 إخالق التل تؿـع الؿتاجرة بالجسد.

ومـ صريؼ إصػال الذي أصقبقا مـ الؿربقات تصاب إمفات طـ صريؼ 

الرضاطة أو التؼبقؾ، وبالتالل تصاب إسرة بؽامؾفا(.
 (1)

 

   *     *  * 

ر الؼرآن مـ ارتؽاب الخطقات الؿمدية إلك الزكا وأهؿفا إبداء  لؼد حذَّ

 الزيـة، قال اهلل تعالك:

ڳ ڳ ڳ گ ڳ ک ک گ گ گ ﴿

ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
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﮻   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

﮿  ﯀ ﯁            ﮼ ﮽ ﮾

      ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

 .﴾ٴۇ ۋ جئ حئ مئ

ا ٓ َيحؾُّ لفـ الـظر  ومعـك أية: وقؾ لؾؿممـات يغضضـ مـ أبصارهـ طؿَّ

 إلقف مـ العقرات، أو يـظرن بشفقة إلك الرجال.

أي يتعػػـ مـ الزكا، ووققع مـ لقس زوج  ﴾گ ڳ﴿ومعـك 

طؾقفا، ويدخؾ يف ذلؽ مـع الدواطل الؿمدية إلقف مثؾ التربج وآختالط وترققؼ 

 الصقت ووضع الطقب.

 ُيظفرن زيـتفـ لؾرجال، بؾ يجتفدن يف إخػائفا إٓ الثقاب الظاهرة التل وٓ

جرت العادة بُؾْبسفا، إذا لؿ يؽـ يف ذلؽ ما يدطق إلك الػتـة هبا، ولقؾؼقـ بلغطقة 

رؤوسفـ طؾك فتحات صدورهـ مغطقات وجقهفـ: لقؽؿؾ سرتهـ، وٓ 

ا ٓ يرى غقرهؿ. وبعضفا، ُيْظِفْرَن الزيـة الخػقة إٓ ٕزواجفـ: إذ يرون مـفـ م

كالقجف، والعـؼ، والقديـ، والساطديـ يباح رؤيتف ٔبائفـ أو آباء أزواجفـ أو 

أبـائفـ أو أبـاء أزواجفـ أو إخقاهنـ أو أبـاء إخقاهنـ أو أبـاء أخقاهتـ أو 

ـَ العبقد، أو التابعقـ مـ 
كسائفـ الؿسؾؿات دون الؽافرات، أو ما مؾؽـ مِ

رض وٓ حاجة لفؿ يف الـساء، مثؾ الُبْؾف الذيـ يتبعقن غقرهؿ الرجال الذيـ ٓ غ

لؾطعام والشراب فحسب، أو إصػال الصغار الذيـ لقس لفؿ طؾؿ بلمقر 



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 004 مظهر

 
طقرات الـساء، ولؿ تقجد فقفؿ الشفقة بعد، وٓ يضرب الـساء طـد َسْقرهـ 

فا أي-بلرجؾفـ لُقْسِؿْعـ صقت ما خػل مـ زيـتفـ كالخؾخال وكحقه، وارجعقا 

إلك صاطة اهلل فقؿا أمركؿ بف مـ هذه الصػات الجؿقؾة وإخالق  -الؿممـقن

الحؿقدة، واتركقا ما كان طؾقف أهؾ الجاهؾقة مـ إخالق والصػات الرذيؾة: 

 .رجاء أن تػقزوا بخقري الدكقا وأخرة

 كقف تمدي األسرة دورها االجتؿاطي؟ -4

ؿة، والػطر الؿستؼقؿة، ومـ مِؿا هق ُمسؾَّؿ بف طـد أصحاب العؼقل الؼقي

ســ اهلل تعالك يف اصِّراد الُعؿران، وتطقر الحقاة البشرية: أن إسرة أصٌؾ راسخ 

مـ أصقل الحقاة البشرية، ومفؿا اختؾػ الـاس حقل ضقابطفا وقققدها فنهنا 

ضرورة ٓ تستغـل طـفا ُأمة وٓ مجتؿع وٓ جقؾ، ٕن الرغبة يف تؽقيـ إسرة 

 مـ الػطرة.غريزة كابعة 

ل حؼائؼفا، فنذا  وٓ يؿؽـ لإلكسان أن َيسعد يف حقاة تتجاهؾ الػطرة وُتبدِّ

ُحِرم اإلكسان كعؿة الـشلة يف رحاب إسرة امتد الخؾؾ إلك آفاق حقاتف، وأحسَّ 

ف جـاح إسرة، مؿا يدل طؾك أن  بالظؿل إلك الحـان وإلػة والشقق إلك أن َيُضؿَّ

 ة ٓ يؿؽـ لإلكسان التحقل طـفا. ذلؽ الـظام الػطري ضرور

وهذه البديفقات التل كطؼ هبا ممخًرا طؾؿاء الـػس وآجتؿاع كراها واضحة 

جؾقة يف دطقة اإلسالم إلك حقاة إسرة وترغقبف يف إقامتفا، بحقث تمدي وضائػ 

جؾقؾة، وتظفر لفا ثؿرات طظقؿة ذات أثر يف حقاة الػرد والؿجتؿع، إذ هل كعؿٌة 



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  005 

 
 لإلكسان، وآيٌة مـ آياتف طز وجؾ، هقلها لعباده وارتضاها لفؿ لتصػق مـ كعؿ اهلل

ڈ ژ ژ ڑ ﴿لفؿ الحقاة الفادئة، وتتفقل لفؿ أسباُب الطؿلكقـة، قال تعالك: 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .﴾ڱ ڱ

إن الؿشاطر والعقاصػ التل تـؿق يف جق إسرة غذاٌء ٓ َتستغـل طـف الـػس 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ﴿اه، قال تعالك وٓ يؿأُلها ِسق

 .﴾يب جت حت خت مت ىتيت

والحؼقؼة التل ٓ شؽ فقفا أن اإلكسان مػتؼر إلك تؾؽ الـعؿة يف مراحؾ 

 طؿره جؿقًعا:

ٓ بد لف مـ الـشلة يف أسرة، وإٓ َكؿا مبتقر العقاصػ، شاّذ  فالطػل -أ

ِف وأبقف حاجة أصؾقة، ٓ يغـقف طـف  ا حقاة أخرى أبًدا.السؾقك، ٕن حاجَتف إلك ُأمِّ

، ٓ يجد رطاية يف شابًّا ورجاًل وكفاًل كذلؽ يحتاج اإلكسان إلك إسرة  -ب

ها،  غقرها، وٓ ترضك فطرتف بدياًل طـفا، فقظؾ مػتؼًرا دائًؿا طؾك ِحؿاها َوَجقِّ

متعطًشا إلك طقاصػفا ومشاطرها(.
 (1)

 

وتستؿتع وإكثك بحاجة إلك أسرة، لتستؿتع بعطػ زوجفا وحـاكف،  -ت

بلكقثتفا، وتؼقم ببقتِفا، ويؽقن لفا مؿؾؽة صغقرة تتحرك فقفا وتتصرف فقفا، 

                                                 

 (، بتصرف يسقر.26-25)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم» (1)
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 006 مظهر

 
وتستؿتع برتبقة أصػالفا، لقؽربوا، فتؽقن طبادهتؿ امتداد لعبادهتا، وأبـائفؿ امتداد 

 ٕبـائفا، فتسعد يف دكقاها وأخراها، وتشعر بإمـ العاصػل، والدفء البقتل.

 بدون ثورات نقعستى حؼوقفا الحصؾت الؿرأة الؿسؾؿة طؾ -5

)إن التشريع اإلسالمل كان إكساينَّ الـزطة والعدالة حقـ قرر لؾؿرأة حؼقَقفا 

بقـؿا لم تحصل الؿرأة الػركسقة طؾى حؼوقفا إال بعد ثورات ، دون ثورة الـساء

، بقـؿا شرع اإلسالم بالتدريج، وكاكت تـتزع حؼققفا وممتؿرات واضطرابات

 بغقر ثقرات وٓ دماء. واحدة دفعةحؼققفا لفا 

كان لؾتشريع اإلسالمل ُكبؾ الغاية والفدف حقـ أططك الؿرأة حؼققفا مـ غقر  

تؿؾؼ لفا واستغالل ٕكقثتفا، فػل الحضارتقـ الققكاكقة والروماكقة، ويف الحضارة 

الغربقة الحديثة أيًضا: ُسِؿح لفا بالخروج والعؿؾ يف الؿجتؿعات لالستؿتاع 

 ال اطتراًفا بحؼوقفا وكرامتفا، بقـؿا كان اإلسالم طؾى العؽس من ذلك.بلكقثتفا، 

إن التشريع اإلسالمل بعد أن أططاها حؼققفا وأطؾـ كرامتفا راطك يف كؾ ما 

ففا إلقف مـ سؾقٍك  ب إلقفا مـ طؿٍؾ وما وجَّ أن يؽون ذلك مـسجًؿا مع رغَّ

 فطرتفا وصبقعتفا، وأن ال ُيرهؼفا من أمرها طسًرا.

ة لؽؾ هذا يحؼ لؾؿرأة الؿسؾؿة بقجف طام أن تعتز بقـ جؿقع الـساء يف العالؿ كتقج

بسبؼ تشريعات ديـفا وتطبقؼات حضارهتا لجؿقع شرائع العالؿ وحضاراتف(
(1)

 . 

                                                 

 (، بتصرف يسقر.37-36)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»( 1)



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  007 

 
 حؼقؼة حرية الؿرأة -6

، لتؽقن حرة بزطؿفؿ، «حرية الؿرأة»أصؾؼ الغربققن يف زمان مضك مبدأ 

ف الحؼقؼل مـ هذا الؿبدأ، وهق أهنؿ يريدون ولؽـ مع مرور الزمـ تبقـ الفد

، ففذا الؿبدأ كان «حرية الؿرأة»حرية القصقل لجسدها، تحت شعار ومبادئ 

ِستاًرا وُخدطة لؾـساء، لُقغروهـ بؼبقلف، فَقلج فقف مـ َولج، ثؿ لؿا اكتشر التحرش 

 وآغتصاب وأوٓد الزكا تبقـت حؼقؼة إمر.

البالد تؿـع ققاكقـفا تعدد الزوجات، بقـؿا  ومـ أمثؾة تؾؽ الحرية أن بعض

تسؿح بتعدد الصديؼات، وتسؿح بػتح محالت لعؿؾ العالقات الجـسقة 

اإلباحقة )الزكا(، تمجر فقفا البـت بالساطة أو الؾقؾة، كؿا تمجر الشؼؼ 

، ويؼبض صاحب الؿحؾ كسبة مـ ذاك الؿال،  ًٓ والسقارات، ثؿ تؼبض البـت ما

 طـدهم! هذه هي حرية الؿرأة

ومـ العجائب أن بعض الغربققـ يؼقلقن: )إن اإلسالم يضطفد الؿرأة(، مع 

 التحرشأكف لقس بخاف ما تتعرض لف الؿرأة يف الؿجتؿعات غقر الؿسؾؿة مـ 

، االغتصابالجـسل الذي يجرح مشاطرها، وكذلؽ ما تتعرض لف مـ جرائؿ 

د برضاها بدون ، وربؿا حصؾ إوٓأوالد غقر شرطققنوما يرتتب طؾقف مـ 

اغتصاب، والـتقجة هل رمقفا لؾطػؾ يف الؼؿامة أو يف الشارع، خقًفا مـ أمريـ: 

الػضقحة والؿسئقلقة، يدفعفا لذلؽ أهنا ٓ تؼدر طؾك الؼقام بف، ٕن أباه يف أغؾب 

إحقان يرفض أن ُيـسب هذا القلد لف، إما تـصاًل مـ الؿسئقلقة، وإما ٕكف ٓ 
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الغالب تؽقن هل قد طاشرت طدًدا مـ الرجال، فؿـ يثبت دلقؾ طؾك ذلؽ، فػل 

 أن هذا ابـف؟

ولق كاكت إم مؽرمة محرتمة كؿا هق الحال يف الؿجتؿعات الؿحافظة طؾك 

 تطبقؼ آداب اإلسالم الؿتعؾؼة بالؿرأة لؿا حصؾ هذا كؾف.

ث طـ ملساتف الـػسقة وٓ  أما الطػؾ الؿقلقد مـ طالقة غقر شرطقة فحدِّ

ف يـؿق وَيشب بال أب وٓ أم، ٓ ططػ وٓ حـان وٓ هقية، فقرتتب حرج، فنك

 طؾك ذلؽ مـ الؿشاكؾ الـػسقة والسؾقكقة وإمـقة ما اهلل بف طؾقؿ.

ومـ الؿعؾقم طـد الؿتخصصقـ يف الرتبقة والسؾقك أن مثؾ همٓء إبـاء 

فا يحصؾ يف قؾقهبؿ الحؼد العظقؿ والؽراهقة لؿجتؿعاهتؿ، ٕهنؿ يـظرون إلق

طؾك أهنا هل التل تسببت لفؿ يف تعاستفؿ، ٓسقؿا إذا قاركقا أكػسفؿ بإصػال 

 أخريـ.

فصار ابتذال الؿرأة وطدم تؽريؿفا يف الؿجتؿعات غقر الؿسؾؿة هق سبب 

 تعاستف مدى حقاتف، كؾ هذا مؼابؾ شفقة ساطة!

أهنؿ  بؾ الؿعؿقل بف يف بعض الؿجتؿعات هق قتؾ إصػال الؾؼطاء بإلقف، مع

ٓ ذكب لفؿ، بؾ الذكب طؾك الرجؾ الذي أغرى الؿرأة الؿجبقلة طؾك رقة الؼؾب 

بتصديؼ ما وسقس بف الرجؾ إلقفا، ووطدها مـ القطقد، حتك إذا قضك شفقتف مـفا 

تركفا تؼاسل العذاب الـػسل إلقؿ، حؿؾ ووحؿ ووٓدة وكػاس وإرضاع وتربقة، أو 

 وحدها. غقر قادرة طؾك تربقتف تؼاسل مرارة قتؾ هذا الطػؾ، لؽقهنا
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ولقٓ إدوية التل تمدي إلك اإلجفاض لرأيـا أضعاف أصػال الؾؼطة أو 

 الؿؼتقلقـ، فليُّ ابتزاز لؾؿرأة وابتذال لؽرامتفا فقق هذا؟

إن اضطفاَد الؿرأة يف الؿجتؿع الغربل بجعؾِفا وسقؾة ترفقف واستؿتاع، 

قة أدى إلك لجقئفـ إلك تعاصل وتلجقرها كالسؾعة والسقارة والشؼة الػـدق

الحبقب الـػسقة الؿفدئة، أو الفروب مـ القاقع بشرب الخؿقر وتعاصل 

الؿخدرات، وربؿا إلك آكتحار، وهذا واقع فعاًل، ومثبت بنحصائقات طالؿقة 

 مـشقرة يف وسائؾ اإلطالم.

فالخالصة أن ابتذال الؿرأة وطدم تؽريؿفا يف الؿجتؿعات غقر الؿسؾؿة 

 ك سؾسؾة مشاكؾ اجتؿاطقة خاكؼة لؾؿرأة وما يتػرع طـفا مـ ذرية.أدى إل

 ال تزال صائػة من الـساء متؿسؽات بالحشؿة والحقاء والعػاف -7

كؾؿا ضعػ التديـ والتؿسؽ بشريعة اإلسالم يف مجتؿع مـ الؿجتؿعات: 

حدث الخؾؾ يف تطبقؼ حؼقق الؿرأة، لؽـ ٓ تزال صائػة إلك يقم الؼقامة تتؿسؽ 

 ، وتطبؼ شريعة رهبا.ـفابدي

ورغؿ ضعػ التديـ طـد كثقر مـ الؿسؾؿقـ الققم إٓ أن الغقرة طؾك طرض 

 الؿرأة يبؼك ثابًتا، ٕن طرضفا هق طرض إسرة بؽامؾفا.

 .﴾ں ں ڻڻ﴿تػسقر قوله تعالى  -8

 قال ابـ سعدي )رحؿف اهلل(:



ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

 010 مظهر

 
 أي: رفعة ورياسة وزيادَة حؼٍّ طؾقفا، كؿا قال :﴾ں ں ڻڻ﴿وققلف 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿تعالك 

، ومـصب الـبقة والؼضاء واإلمامة الصغرى والؽربى وسائر القٓيات ﴾ٺ

مختص بالرجال، ولف ِضعَػا ما لفا يف كثقر مـ إمقر، كالؿقراث وكحقه. اكتفك 

 كالمف )رحؿف اهلل(.

 :﴾ں ں ڻڻ﴿وقال الؼرصبل )رحؿف اهلل( يف تػسقر هذه أية 

ية )فزيادة درجة الرجؾ بعؼؾف وققتف طؾك اإلكػاق وبالدِّ
(1)

والؿقراث  

 والجفاد(. 

 يف تػسقر هذه أية: «تػسقر الؿـار»وقال محؿد رشقد رضا )رحؿف اهلل( يف 

الحقاة الزوجقة حقاة اجتؿاطقة، وٓبد لؽؾ اجتؿاع مـ رئقس، ٕن 

قم الؿجتِؿعقـ ٓ بد أن تختؾػ آراؤهؿ ورغباهتؿ يف بعض إمقر، وٓ تؼ

مصؾحتفؿ إٓ إذا كان لفؿ رئقس ُيرجع إلك رأيف يف الخالف، لئال يعؿؾ كؾ 

واحد طؾك ضد أخر، فتـػصؿ طروة الِقحدة الجامعة ويختؾ الـظام، والرجؾ 

أطؾؿ بالؿصؾحة وأقدر طؾك التـػقذ بؼقتف ومالف، ومـ َثؿَّ كان هق الؿطاَلب شرًطا 

 البة بطاطتف يف الؿعروف.الؿرأة والـػؼة طؾقفا، وكاكت هل مط بحؿاية

                                                 

ن الرجؾ إذا مات احتاج أوٓده إلك مزيد تعقيض أي أن ِدية الرجؾ ضعػ ِدية الؿرأة، ٕ( 1)

 بسبب فؼد أبقفؿ، ٕكف هق الذي كان يـػؼ.
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ا.  اكتفك كالمف بتصرف يسقر جدًّ

قؾت: ومـ فضؾ الرجؾ طؾك الؿرأة أهنا ُخؾؼت مـ الرجؾ، ففق أصؾفا، 

َؾع جؿع َأْضُؾع.  فحقاء ُخؾِؼت مـ ِضؾع زوجفا آدم، والضِّ

ومـ درجة الرجؾ طؾك زوجتف درجة حؿايتف لفا، وهق الذي يؿؾؽ حؼ 

فنن الحقاة الزوجقة طبارة طـ اجتؿاع، ومـ الطالق، وكقكف رئقس البقت، 

الؿعؾقم أكف ٓبد لؽؾ اجتؿاع مـ رئقس، يصدر الؿجتؿعقن طـ رأيف، 

ويتشاورون معف، فتحصؾ أسباب الؿحبة وآئتالف، وتـعدم أسباب الػرقة 

 وآختالف.

ومـ درجة الرجؾ طؾك زوجتف أكف أقدر طؾك تـػقذ الؼرارات التل يتخذها مع 

ف، ٕكف أطؾؿ بالؿصؾحة، وأققى طؾك التـػقذ بحؽؿ ققتف البدكقة، زوجتف وطقال

وأيضا بسبب قدرتف طؾك كسب الؿال، ٕكف أقدر طؾك العؿؾ لساطات صقيؾة، 

وأققى طؾك تحؿؾ الؿشاق مـ السػر وكحقه، وٓ يعرتيف ما يعرتي الؿرأة مـ 

 حقض وحؿؾ ووحؿ ووٓدة وكػاس وكحق ذلؽ.

پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿قال اهلل تعالك 

 ، قال ابـ سعدي يف تػسقر أية:﴾ڀ ڀ ٺ

َجال امقن طؾقفـ بنلزامفـ ﴾ٻ ٻ ٻ﴿يخرب تعالك أن الرِّ ، أي: ققَّ

فـ طـ الؿػاسد، والرجال  بحؼقق اهلل تعالك، مـ الؿحافظة طؾك فرائضف وكػِّ

امقن طؾقفـ أيًضا باإلكػاق طؾقفـ، والؽسقة  طؾقفؿ أن يؾزمقهـ بذلؽ، وققَّ
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ٻ پ ﴿ثؿ ذكر السبب الؿقجب لؼقام الرجال طؾك الـساء فؼال  والؿسؽـ،

، أي بسبب فضؾ الرجال طؾك ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

الـساء وأفضالفؿ طؾقفـ، فتػضقؾ الرجال طؾك الـساء مـ وجقه متعددة: مـ 

كقن القٓيات مختصة بالرجال، والـبقة، والرسالة، واختصاصفؿ بؽثقر مـ 

قاد والُجؿع، وبؿا خصفؿ اهلل بف مـ العؼؾ العبادات كالجفاد وحضقر إط

والرزاكة والصرب والجؾد الذي لقس لؾـساء مثؾف، وكذلؽ خصفؿ بالـػؼات طؾك 

الزوجات بؾ وكثقر مـ الـػؼات يختص هبا الرجال ويتؿقزون طـ الـساء. اكتفك 

 كالمف )رحؿف اهلل(.

الرجؾ طـ )والؿرأة بطبقعتفا تحب أن تلوي إلك ركـ تؾجا إلقف، وَتـاُزل 

ققامتف طؾقفا أمر ُيشؼل الؿرأة وٓ ُيسعدها، ويسبب وهـًا يف بـاء إسرة، 

وتؼقيًضا يف أركاهنا(.
 (1)

 

)فالحاصؾ أن درجة الرجؾ تتؿثؾ يف كقن لف الرئاسة يف البقت، ٕن إسرة 

طبارة طـ اجتؿاع، وٓبد لؽؾ اجتؿاع مـ رئقس يرجعقن إلقف إذا اختؾػت آراؤهؿ، 

ج هق يف الغالب إقدر طؾك تـػقذ الؼرارات بحؽؿ جرأتف وققتف البدكقة وٕن الزو

وقدرتف طؾك تحصقؾ الؿال، وأكف هق الحارس لؾبقت الؿدافع طـف، وأكف هق الذي 

يتقلك الـػؼة طؾك أهؾ البقت، وأكف هق الذي يؿؾؽ حؼ الطالق(.
(2)

 

                                                 

 (، بتصرف يسقر.128)ص  «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم» (1)

 (، بتصرف يسقر.561)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»( 2)
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 ؿرأةمعـى كؾؿة )معروف( التي وردت يف سقاق أسؾوب التعامل مع ال -9

كؾؿة )معروف( َتعـل أن معامؾة الزوج لزوجتف يجب أن تؽقن يف كطاق ما 

وجائز وصالح ومعؼقل، وضد ذلؽ ما  تعارف الـاس طؾقه أكه خقر وحَسن

تعارف الـاس طؾقف أكف شر وسقئ وغقر جائز وغقر صالح وغقر معؼقل.
(1)

 

الؼرآن وقد ورد إمر بؿعامؾة الـساء بالؿعروف يف اثـل طشر مقضًعا مـ 

 هذا أوان الشروع يف سردها:

 معامؾة الوالدة والوالد

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ﴿ -1

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڳڱڳ 

 طؿوم الؿعامؾة لؾزوجة يـبغي أن تؽون بالؿعروف

ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ -2

 .﴾ڻ ۀ ۀ ہہ

 .﴾ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀڱڱ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ -3

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ۉې ۉ ﴿ -4

 .﴾وئ وئ

                                                 

 (.682)ص «ز البشر وهداية اإلسالمالؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائ» (1)
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 .﴾ھ ھ ھےھ ہ ہہ ہ ﴿ -5

 .﴾پ پ ڀڀپ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ -6

 .﴾ڌ ڎ ڎڌ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ -7

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ -8

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ کگ ک 

 .﴾ۀ ۀ ہ ہ

 الـػؼة طؾى الؿطؾؼة

﮴  ﮵ ﮶ ﴿ -9 ﮺  ﮷﮸ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮹

 .﴾﮻

 .﴾ڑ ک کژڑ ڈ ژ ﴿ -14

 الـػؼة طؾى الؿطؾؼة الؿرِضع

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷﮸  ہھ ﴿ -11

﮺  ﮻﮼ ﮹  ﮿ ﯀﯁  ﮾   .﴾﮽ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ -12

ڦ ڦڦ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 

 .﴾ڦ ڄ ڄ ڄ
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 خؿس مؼاالت متـوطة يف طؿل الؿرأة -11

 فائدة يف توزيع األطؿال بقن الزوجقن -أ

الزوجقـ،  تؼتضل فطرة اهلل تعالك التل فطر الـاس طؾقفا تقزيع إطؿال بقـ

والسقؽقلقجقة بحسب الػروقات البققلقجقة )الطبقعقة( والػسققلقجقة )الجسدية( 

فالؿرأة تؼقم بلطؿال ٓ ُيحسـفا الرجؾ، والرجؾ يؼقم بلطؿال )الـػسقة( بقـفؿا، 

ٓ ُتحسـفا الؿرأة، كالعؿؾ يف الؿصاكع، والسػر لطؾب الرزق، وحراسة 

 الجقش والشرصة، وتعؼب الؾصقص، ، والحراسة الؾقؾقة، والعؿؾ يفالؿـشآت

 وتـظقؿ حركة الؿرور يف الطرقات يف الحر والربد، وكحق ذلؽ مـ إطؿال.

والؿرأة تؼقم بتدبقر الشمون الؿـزلقة، كرتبقة إوٓد وتعؾقؿفؿ وتلديبفؿ 

وحضاكتفؿ، وإصالح شمون البقت مـ إطداد صعام وترتقب وكحق ذلؽ، ففل 

فا مـ أمِر رزقفا، آمـة يف ِسرهبا، فنكف مِـ الؿعؾقم  راطقة البقت، وهل َمؽِػقةٌ  ما يفؿُّ

بالرفق  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(، فلمر الـبل صبقعة األكثى الرققؼةراطى أن اإلسالم 

فؼال: روْيَدك سقًقا بالؼقارير. بفن
(1)

 

والزوجة يف اإلسالم تخِدم زوجفا، وهق كذلؽ يخدمفا، فؽالهؿا يساطد 

سؾؿقـ يف حقاة كبقفؿ )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( وسؾقكف قدوة أخر ويخدمف، ولؾؿ

ـِ إَْسَقِد َقاَل:    َسَلْلُت صالحة، فؼد كان يخدم أهؾف، فَع
ُّ

َطائَِشَة: َما َكاَن الـَّبِل

                                                 

 ( طـ أكس )رضل اهلل طـف(.2323( ومسؾؿ برقؿ )6149رواه البخاري برقؿ )( 1)
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 )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( َيْصـَُع فِل َبْقتِِف؟ 

اَلُة  -ؾِفِ َتْعـِل ِخْدَمَة َأهْ -َأْهؾِِف  مِْفـَةِ َقاَلْت: َكاَن َيُؽقُن فِل  َفنَِذا َحَضَرِت الصَّ

اَلة. َخَرَج إَِلك الصَّ
 (1)

 

ـْ  وهذه إطؿال التل يؼقم هبا الزوجان هؿا مسئقٓن طـفا يقم الؼقامة، فَع

 )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( َأكَُّف َقاَل: 
ِّ

ـِ ُطَؿر )رضل اهلل طـفؿا( َطـ الـَّبِل ُؽْؿ »اْب َأٓ ُكؾُّ

ُؽْؿ َمْسُئقٌل  ـْ  َراٍع َوُكؾُّ َمِقُر الَِّذي َطَؾك الـَّاِس َراٍع َوُهَق َمْسُئقٌل َط ْٕ ـْ َرِطقَّتِِف، َفا َط

ُجُل َراٍع َطَؾى َأْهِل َبْقتِِه َوُهَو َمْسُئوٌل َطـُْفْم، َواْلَؿْرَأُة َراِطَقٌة َطَؾى َبْقِت َرِطقَّتِِف،  َوالرَّ

َأال َوُهَق َمْسُئقٌل َطـُْف،  َسقِِّدهِ ْبُد َراٍع َطَؾك َماِل ، َواْلعَ َبْعِؾَفا َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َطـُْفمْ 

ُؽْم َمْسُئوٌل َطْن َرِطقَّتِه ُؽْم َراٍع َوُكؾُّ .«َفُؽؾُّ
(2)

 

ومع هذا فنكف يـبغل أن يقضع يف آطتبار أن الؿرأة لفا الحؼ يف العؿؾ خارج 

زوجفا البقت والتؽسب بحسب الضقابط الشرطقة، ولؽـ يـبغل أن تـظر إلك 

وأوٓدها وبقتفا طؾك أهنؿ إساس، فنذا وضعت الؿرأة هذه إمقر يف ذهـفا 

ؾ أحدهؿا أخر، وهنض البقت متػاهًؿا سعقًدا، وتؽقكت أسرهتا بشؽؾ  َكؿَّ

متؽامؾ يف وضائػفا، وصارت كاجحة يف أهداففا، مـتجة ٕوٓد كالقا حظفؿ مـ 

 جتؿع.الرتبقة، وصاروا ممهؾقـ لقؽقكقا قادة يف الؿ

                                                 

 ( مـ حديث طائشة )رضل اهلل طـفا(.676رواه البخاري )( 1)

 ( طـ ابـ طؿر )رضل اهلل طـفؿا(.1829( ومسؾؿ )2554رواه البخاري )( 2)
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ومـ الدٓئؾ طؾك أن طؿؾ الؿرأة الؿـاسب لطبقعتفا هق العؿؾ الؿـزلل، 

وأن الخروج طـف يعترب خروًجا طـ الؿللقف وطـ الؿـاسب لػطرهتا: ما كراه يف 

الؿجتؿعات الغربقة والشرققة مـ طدم تقاجد الـساء يف أغؾب القضائػ الؼقادية 

رات الؿدكقة والحربقة، وكذلؽ يف القزارات والشركات، وكذلؽ يف ققادة الطائ

يف القضائػ الصـاطقة يف الؿعامؾ والؿـاجؿ وكحقها، والسبب واضح وهق طدم 

 مـاسبة هذه القضائػ لخؾؼتفا.

يف حقـ أكؽ تجد أن الؼادة والساسة والـاجحقـ يف القضائػ الؼقادية أخذوا 

و تػؽؽ بقـ قسًطا وافًرا مـ إمقمة، ولؿ يؽقكقا كتقجة تربقة طامؾة مـزلقة، أ

إبقيـ، بؾ العؽس فنن العامؾقـ يف القضائػ إقؾ شلًكا هؿ ثؿرة الرتبقة إقؾ 

 أمقمة.

صة يف  فالحاصؾ أن الؿرأة الؼائدة يف بقتفا تثؿر قادة كاجحقـ، والؿرأة الُؿَػرِّ

بقتفا ٓ تثؿر، هذا طؾك سبقؾ إغؾب وإكثر، وهذا كؾف يدل طؾك أهؿقة وجقد 

 البقت لتؽقيـ جق تربقي يعقـ طؾك تخريج قادة لؾؿجتؿع. الؿرأة إم يف

بقـ الجـسقـ يف إطؿال الجسدية مع  بالؿساواةوبـاء طؾقف فالذيـ يطالبقن 

 طؾؿفؿ بالػروقات البققلقجقة )الطبقعقة( والػسققلقجقة )الجسدية( والسقؽقلقجقة

ؼؾ والػطرة )الـػسقة( بقـفؿا: فنهنؿ يف الحؼقؼة قاُسقن طؾقفا، مخالػقن لؾع

  .والشرع

وٓ يخػك أن )اإلسالم يف جؿؾتف ٓ يزج بالؿرأة يف وضائػ الرجال رفًؼا هبا، 
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وإبؼاًء طؾك شرففا، ورطاية لرقة شعقرها، ولطافة جقهرها، ٓ احتؼاًرا لؿـزلتفا، 

وٓ استخػاًفا بشلهنا(.
(1)

 

 العؿل الطبقعي لؾؿرأة -ب

الحقاة وصقرها لؽان جقاب  )ولق سئِؾ الـساء طؿا ُيػضؾـف مـ أسالقب

سقاِدهـ إطظؿ الزواج وإمقمة والبقت، ويستقي يف ذلؽ كؾُّفـ طؾك 

ألكه األمر الطبقعي الذي اختالف الظروف والحآت وإدوار وإصقار، 

هن اهلل تعالى له  .أطدَّ

ـَ مـ التعؾؿ والتثؼقػ، ٕن ذلؽ يرفع مـ  ولقس مـ شلن هذا أن ُيؿـع

وذكائفـ، ويزيد مـ ففؿفـ لؾحقاة، ويساطدهـ طؾك الؼقام  ققؿتفـ وثؼافتفـ

بؿفـتفـ بؽػاءة، وكذلؽ مؼدرهتـ طؾك تعؾقؿ أبـائفـ يف مختؾػ مستقياهتؿ 

التعؾقؿقة(.
(2)

 

)إن إخراج الؿرأة مـ بقتفا الذي هق مؿؾؽتفا ومـطؾؼفا الحققي يف هذه 

 هلل طؾقفا. الحقاة إخراج لفا طؿا تؼتضقف فطرهتا وصبقعتفا التل جبؾفا ا

فالدطقة إلك كزول الؿرأة يف الؿقاديـ التل تخص الرجال أمر خطقر طؾك 

الؿجتؿع اإلسالمل، ومـ أطظؿ آثاره آختالط الذي يعترب مـ أطظؿ وسائؾ 

                                                 

(، 3/134راهقؿل )رحؿف اهلل(، اكظر )آثار اإلبراهقؿل قال ذلؽ الشقخ محؿد البشقر اإلب( 1)

 بتصرف يسقر.

 (.583)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»بتصرف يسقر مـ ( 2)
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 الزكا الذي يػتؽ بالؿجتؿع ويفدم ققؿف وأخالقف. 

ا يختؾػ تؿامً  ا طـ ومعؾقم أن اهلل )تبارك وتعالك( جعؾ لؾؿرأة تركقًبا خاصًّ

تركقب الرجؾ، هقلها بف لؾؼقام بإطؿال التل يف داخؾ بقتفا، وإطؿال التل بقـ 

 بـات جـسفا.

ومعـك هذا أن اقتحام الؿرأة لؿقدان الرجال الخاص هبؿ يعترب إخراًجا لفا 

طـ تركقبفا وصبقعتفا، ويف هذا جـاية كبقرة طؾك الؿرأة وقضاء طؾك معـقيتفا 

 وتحطقؿ لشخصقتفا.

ى ذلؽ إلك أوٓد الجقؾ مـ ذكقر وإكاث، ٕهنؿ يػؼدون الرتبقة ويتعد

والحـان والعطػ، فالذي يؼقم هبذا الدور وهق إم قد ُفِصؾت مـف وُطِزلت 

تؿاًما طـ مؿؾؽتفا التل ٓ يؿؽـ أن تجد الراحة وآستؼرار والطؿلكقـة إٓ فقفا، 

 ؼقل.وواقع الؿجتؿعات التل تقرصت يف هذا أصدق شاهد طؾك ما ك

واإلسالم جعؾ لؽؾ مـ الزوجقـ واجبات خاصة طؾك كؾ مـفؿا أن يؼقم 

 لقؽتؿل بـاء الؿجتؿع يف داخل البقت ويف خارجه.بدوره 

فالرجؾ يؼقم بالـػؼة وآكتساب، والؿرأة تؼقم برتبقة إوٓد والعطػ 

والحـان والرضاطة والحضاكة وإطؿال التل تـاسبفا: كتعؾقؿ الصغار وإدارة 

رسفـ والتطبقب والتؿريض لفـ ... وكحق ذلؽ مـ إطؿال الؿختصة مدا

بالـساء، فرتك واجبات البقت مـ قِبؾ الؿرأة يعترب ضقاًطا لؾبقت بؿـ فقف، 

ويرتتب طؾقف تػؽؽ إسرة حسقًّا ومعـقيًّا، وطـد ذلؽ يصبح الؿجتؿع شؽاًل 
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وصقرة ٓ حؼقؼة ومعـك(.

(1)
 

ؾؿرأة الؿسؾؿة تؽاد تـحصر يف وضقػة ل إساسقةالقضقػة  )فالحاصل أن 

الزوجقة وإمقمة، فالزوجقة تتعؾؼ بنسعاد زوجفا والؼقام بشمون بقتفا، 

وإمقمة تعؾؼ بالحؿؾ ووٓدة ورضاطة، والؿشاركة الػعالة يف تربقة أصػالفا 

وتـشئتفؿ التـشئة الروحقة والخؾؼقة وآجتؿاطقة الصالحة، ورطايتفؿ والعـاية 

يتفؿ، ومساطدهتؿ طؾك دراستفؿ، وضرب الؼدوة الصالحة لفؿ بصحتفؿ وتغذ

 مـ كػسفا.

ولعؾف مـ الؿالحظ أن أغؾب إكشطة التل تؼقم هبا الؿرأة هل يف إصار 

وضقػتل الزوجقة وإمقمة يتؿ أداؤها داخؾ البقت، وذلؽ طؾك خالف الرجؾ 

ؿشرتك الذي تؽقن دائرة كشاصف أساًسا خارج البقت، وإسرة هل الؿجال ال

بقـفؿا(.
(2)

 

قَّة مـ  هذا مع القضع يف آطتبار أن ُخُؾؼ الحقاء والحـان والـظافة والرِّ

 أخص أخالق الؿرأة وألصؼفا بلكقثتفا.

 العؿل بالـسبة لؾؿرأة التي لقست مرتبطة بلطؿال مـزلقة كثقرة -ت

ًٓ مـقصة بالؿرأة ٓ يؿؽـ لؾؿرأة الؿتزوجة   )مـ الجدير ذكره أن هـاك أطؿا
                                                 

،  6، العدد «مجؾة البحقث اإلسالمقة»قالف الشقخ ابـ باز )رحؿف اهلل(، بتصرف يسقر، اكظر ( 1)

 يف مقدان طؿؾف.بعـقان: خطر مشاركة الؿرأة لؾرجؾ 
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ا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة نوعست
ً

مظهر  021 

 
إحالتفا طؾك غقرها، وهل الحؿؾ والقٓدة والرضاطة وتربقة إوٓد واإلسعاد 

 الشخصل لزوجفا والتدبقر الؿـزلل.

لؽـ مـ لؿ تؽـ متزوجة، أو لقس لديفا أصػال، أو اكتفت مـ تربقة أوٓدها، 

أو لقس لديفا مـ يـػؼ طؾقفا أو يعقلفا، وٓ تريد أن تعقش طؾك الؿساطدة 

تؼدمفا الدولة أو ذوو اإلحسان: فػل مثؾ هذه الحآت تزيد  آجتؿاطقة التل

دواطل العؿؾ الخارجل لفا، ولقس يف كصقص الديـ ما يؿـعفا مـ العؿؾ 

الخارجل، صالؿا كان هذا العؿؾ متؿشًقا مع صبقعتفا ومع أداب التل فرضفا 

اإلسالم طؾك الؿرأة(.
 (1)

 

 صعوبة طؿل الؿرأة خالل فترة الحؿل -ث

ء الـقع اإلكساين يتطؾب ققام إكثك بالحؿؾ والرضاطة والرتبقة إن بؼا

والؿتابعة الدققؼة لشمون البقت، وهذا ٓ يحصؾ إذا كان كالهؿا يف الخارج، 

كقػ وقد طؾؿـا أهنا حتك مع بؼائفا يف بقتفا فنهنا ربؿا ٓ تمدي دورها إٓ بصعقبة 

ُتؿـع مـ العؿؾ الصعب أو إذا كاكت حاماًل، ٕن الجـقـ يؿر بلصقار مختؾػة، ف

صعقد الدرج وكحق ذلؽ، ٕهنا ربؿا سؼط جـقـفا بسبب كثرة الحركة، فنذا 

ُوضعت هذه إمقر بعقـ آطتبار، وكػاها زوجفا مئقكة العؿؾ: صارت يف 

 سالمة هل وجـقـفا، ويف أمان مـ أن تتعرض إسرة لػؼد أحدهؿا.

                                                 

 (.215)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»بتصرف يسقر مـ ( 1)
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ار: فال بد مـ مراطاهتا بؼدر فنن أضقػ إلك ذلؽ كقُكفا ُمعتـقة بلصػال صغ

ؾ اكػعالفا وتغقر مزاجفا.  أكرب، وطدم تحؿقؾفا ما ٓ تطقؼ، وَتَحؿُّ

ولفذا لؿ يجعؾ اهلل مـ إكبقاء كساء ٕهنـ ٓ يؼقون طؾك ذلؽ، قال اهلل 

 .﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿تعالك 

وأقؾ ما تتعرض لف الؿرأة هق الحقض، وهذا كاٍف، يؼقل الطبقب )جب 

 هارد(:

مـ الـساء مـ ٓ تعتؾ بعؾة يف الؿحقض، وُوجدن أكثرهـ مـ يشتؽقـ َقؾَّ 

رة وقؾة الشفقة لؾطعام، ويصبحـ َشِرسات  الصداع والـََّصب والقجع تحت السُّ

الطباع مائالت إلك البؽاء، فـظًرا لفذه العقارض كؾفا يصح الؼقل أن الؿرأة يف 

يف كؾ شفر، وهذه محاضفا تؽقن يف الحؼ مريضة، ويـتاهبا هذا الؿرض مرة 

التغقرات يف جسؿ الؿرأة تمثر ٓ محالة يف ُققاها الذهـقة وىف أفعال أطضائفا.
(1)

 

إذا تؼرر ذلؽ: فنن هذا يػسر لـا سبب طزوف الـساء طـ الحؿؾ يف الغرب، 

ـَ الجؿع بقـ القضقػة والحؿؾ، وإذا أضقػ إلك ذلؽ طدم رغبة  َـّ ٓ يستطِْع ٕهن

طدم تعاوكف معفا يف فرتة حؿؾفا، وإجبارها طؾك العؿؾ الزوج يف أهنا تحؿؾ، أو 

لتجـل قدًرا أكرب مـ الؿال: تبقـ لـا لؿاذا تشعر الؿرأة هـاك بآضطفاد، وتؾجل 

 إلك تـاول الحبقب الـػسقة.

                                                 

 (.157)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»كؼاًل مـ ( 1)
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 تلثقر طؿل الؿرأة خارج البقت طؾى أكوثتفا وروكؼفا -ج

ِعفا بطبائع الرجال لؼد طاكت إكثك مـ فؼدان أكقثتفا وكعقمتفا وكذلؽ تطبُّ 

بسبب كثرة احتؽاكفا هبؿ، أو طؿؾفا يف أماكـ ٓ تصؾح لألكثك كالؿعامؾ والِقرش، 

ِفقَرُة )َأكِل ُروْد( َمَؼاَلًة ُمِػقَدًة فِل َجِريَدِة )اإلسرتن مقؾ( فِل وقد  كََشَرِت اْلَؽاتَِبُة الشَّ

اِدِر مِـَْفا فِل  ـْ َماُيق )َأَياَر( 14اْلَعَدِد الصَّ
 قالت فقف:  1941َسـََة  مِ

ـَ  َبـَاُتـَا َيْشَتِغَؾ ٕن »
فِل اْلُبُققِت َخَقاِدَم َأْو َكاْلَخَقاِدِم َخْقٌر َوَأَخػُّ َباَلًء مِ

َثًة بَِلْدَراٍن َتْذَهُب بَِرْوَكِؼ َحَقاتَِفا  َـّ فِل اْلَؿَعامِِؾ، َحْقُث ُتْصبُِح اْلبِـُْت ُمَؾقَّ اْشتَِغالِِف

ََبدِ  ْٕ  . إَِلك ا

 َٓ ـَ فِقَفا اْلِحْشَؿُة َواْلَعَػاُف  َكباَِلدِ باَِلَدَكا  َلْقَت َأ «اْلُؿْسؾِِؿق
(1)

. 

أو قؾت طـدها صبقعتفا إكثقية قؾَّت ققؿُتفا طـد زوجفا،  فؼدتوالؿرأة إذا 

فربؿا ذهب الزوج يبحث يف الخػاء طـ صديؼة تؾبل حاجتف وما افتؼده مـ أكقثة 

 الغرب.زوجتف، كؿا هق الحاصؾ يف 

ولق لؿ يحصؾ مـ طؿؾ الؿرأة يف الخارج صقال الققم إٓ تضققع البقت 

لؽػك هبذا مػسدة، فؽقػ وهل سرتجع إلك البقت مـفؽة الؼقى، مؽدودة 

الذهـ، لقس لفا بال وٓ مِزاج لؾجؾقس مع زوجفا وأبـائفا، وإططائفؿ ما 

 يحتاجقكف بـشاط وحققية؟

                                                 

 (.4/296) «تػسقر الؿـار»رضا يف  كؼؾف الشقخ محؿد رشقد( 1)
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 حال وجقدها وطدمف.البقت سقؽقن شبف ضائع يف  فننوطؾقف 

التل قضت يقمفا يف الؼقام بشمون بقتفا وأبـائفا  الؿرأةوهذا بخالف 

وزوجفا، فنهنا تؽقن يف وضع آستعداد لؼدوم زوجفا، فنذا رجع الزوج ووجد 

البقت أمامف صالًحا مـ جؿقع القجقه، قد قامت بف زوجتف طؾك أكؿؾ وجف: 

اء أيًضا، وطؾك مسقرهتؿ اكعؽس ذلؽ طؾك طالقتفؿا ببعض، وطؾك إبـ

 الدراسقة والرتبقية.

بقة التل تضطؾع هبا الؿرأة فالحاصل أكه  )يـبغل مراطاة تقافؼ إطؿال التؽسُّ

ويذهب يف الـطاق الؿذكقر طؾك صبقعتفا الجـسقة، وأن ٓ تؽقن مؿا يرهؼفا 

مع ، فالطب والصقدلة والتعؾقؿ والؿحاسبة والؽتابة مثاًل أكثر تقافًؼا بلكوثتفا

صبقعة الؿرأة مـ هـدسة الطرق والؿقؽاكقؽقات، وكذلؽ الغزل والزخرفة 

والخقاصة والتطريز والرسؿ والتجارة والعؿؾ الديقاين والفاتػ والربيد مثاًل 

 أكثر تقافًؼا مع صبقعة الؿرأة مـ الحدادة والـجارة والـِّحاتة والطباطة إلخ.

ت سقاسقة كان أم وبؽؾ حال فنن كشاط الؿرأة الؿتزوجة خارج البق

بقة ٓبد أن يؽقن مؼرتًكا برضا الزوج ومقافؼتف، ٕن رضا الزوج  اجتؿاطقة أم تؽسُّ

مطؾقب شرًطا لقحصؾ التقافؼ بقـفؿا(.
 (1)

 

                                                 

 (.584)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»بتصرف يسقر مـ ( 1)
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مظهر  025 

 
الؿرأة بقن اتجاهقن -تجربتان طالؿقتان يف طؿل الؿرأة  -ح

(1)
 

رى أن يَ  االتجاه األولإلك اتجاهقـ:  بعؿل الؿرأةيتقجف العاَلؿ فقؿا يتعؾؼ 

خارج الؿـزل فنن  أسؿك وأكبؾ طؿؾ لؾؿرأة هق طؿؾفا يف مـزلفا، وأهنا إن طؿؾت

الدافع والؿربر لذلؽ يـبغل أن يؽقن هق الحاجة، وأنَّ طؾك الؿجتؿع أن َيعترب 

ر الؿرأة مـ  -أي الؿجتؿع-مـ الؿرأة، وأن يعؿؾ  ذلؽ تضحقة طؾك أن ُيحرِّ

الؿـزل طؾك طؿؾفا  ـ تلثقر طؿؾفا خارجهذه الحاجة، أو طؾك إقؾ أن ُيؼؾِّؾ م

 إساسل كراطقة أسرة. 

ٓ يـبغل أن يؽقن الدافع  يرى أن طؿؾ الؿرأة خارج الؿـزل واالتجاه الثاين

والؿربر لف هق الحاجة، إكؿا هق آختقار، بـاء طؾك فؽرة أن طؿؾفا خارج الؿـزل 

رها مـ التبعقة  إكؿا هق محاولة لتحؼقؼ ذاهتا واستؼالل إرادهتا، ومـ ثؿَّ  َتحرُّ

  لؾرجؾ وتحؼقؼفا لؾؿساواة معف.

والعالؿ قد مرَّ بتجربتقـ مفؿتقـ يف هذا الخصقص، وهاتان التجربتان 

مـفؿا تجربة الثقرة الشققطقة، طـدما أصؾؼ  األولىتتحقزان لالتجاه الثاين: 

يؿؽـ أن يتؼدم وكصػ أفراده يف  شعاره الؿشفقر )أن الؿجتؿع ٓ «لقـقـ»

ؼ كظامف الشققطل مساواة الؿرأة بالرجؾ ال ؿطبخ(، طؾك حد تعبقره، ثؿ لؿا حؼَّ

يف العؿؾ، واستؿرت هذه التجربة حقالل سبعقـ سـة، واهنار الـظام الشققطل: 

                                                 

الحصقـ )رحؿف اهلل(، وقد استلذكتف يف  ـالرحؿـٰهذه كؾؿة ألؼاها معالل الشقخ صالح بـ طبد ( 1)

 كشرها وتعديؾ ما يؾزم تعديؾف فقفا، فلذن لل جزاه اهلل خقرا.
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البـاء )غقرباتشقف( أن الؿساواة بقـ الرجؾ والؿرأة  طـد ذلؽ أطؾـ زطقؿ إطادة

ؼت، ولؽـ تبقـ أن هـاك طجزً  الؿرأة لدورها كلم  ا يف مزاولةيف العؿؾ قد تحؼَّ

 وربة مـزل، وكصَّ طؾك أن وضقػتفا الرتبقية ٓ ِغـك طـفا، وأن كثقًرا مـ الؿشاكؾ

التل يقاجففا الشباب يف سؾقكفؿ أو ثؼافتفؿ أو يف إكتاجفؿ يعقد سببف لؿساواة 

 الرجؾ بالؿرأة يف مقدان العؿؾ.

إمريؽقة يف بداية  الؿتحدة فؽاكت يف القٓيات وأما التجربة الثاكقة

اتخذت شعار الؿساواة التامة بقـ  الستقـقات، حقـ قامت الحركة الـَّسقية التل

ُأجِريت  - م 2445وطؾك إخص يف طام  -الرجؾ والؿرأة، وبعد أربعة طؼقد 

دراسة إحصائقة أضفرت أن كصػ الـساء مؿـ هـ مـ إكثر امتقاًزا وأرقك 

زت هذه الدراسة إلك البق تعؾقًؿا اخرتن العقدة ت والعؿؾ كربات بققت، وَطزَّ

 دراسات أخرى كثقرة. 

بطقشف وجفؾف أن ُيعارض  وهذه التجربة أضفرت أن اإلكسان طـدما يحاول

 أو ُيصادم ققاكقـ الطبقعة فنكف يف الـفاية سُقفزم أمامفا.

وتبقـ هـا حؽؿة اإلسالم التل حثت الؿرأة طؾك العؿؾ يف بقتفا، وأن يؽقن 

لخروج لؾعؿؾ هق الحاجة، مـ تعؾقؿ وصب، طؾك أن تحتاط الؿرأة دافع ا

 لـػسفا، فال تػتـ الرجال، بزيـة أو بؿخالطة أو ترققؼ كالم.

 كؿا تبقـَت هـا حؽؿة اإلسالم يف مسايرتف لؼقاكقـ الطبقعة، ففق ٓ يعترب ققاكقـ

ا ثؿ يحاول أن يؼفرها، وإكؿا يعتربها أشقاء سخرها اهلل  لالستػادة مـفا، الطبقعة طدوًّ
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وذلؽ بآكسجام والتقافؼ معفا، فنذا كاكت الؼقاكقـ الطبقعقة ُتحؼؼ مساواة التؽامؾ 

بقـ الرجؾ والؿرأة، فَتعرتف بالػروق يف القضائػ  -ولقس مساواة التؿاثؾ-

والػسققلقجقة والسقؽقلقجقة: فاإلسالم بدوره ُيحاول أن يـسجؿ مع  البققلقجقة

بطبقعة -أن الػروقات يف هذه القضائػ الطبقعقة لفا أثرها  هذه الؼقاكقـ، ففق يرى

 طؾك الػروقات يف القضائػ آجتؿاطقة. -الحال

ر لؾـاس هذا التؼرير.  ومع إسػ فنن الثؼافة الؿعاصرة يف الغالب ٓ ُتؼرِّ

 اكتفك كالمف.

 كؾؿة الرئقس الػؾبقـي يف طؿل الؿرأة

إن  2421يـاير  14الخؿقس  قال الرئقس الػؾبقـل رودريجق دوتقريت يقم

الرئاسة طؿؾ ٓ يصؾح لؾؿرأة بسبب آختالف العاصػل بقـفا وبقـ الرجؾ، 

 .ورفض تؽفـات بلن ابـتف إكداي قد تخؾػف العام الؿؼبؾ

ابـتل لـ »وقال دوتقريت يف افتتاح مشروع صريؼ سريع مشقًرا إلك ابـتف 

ؿعرفتل أهنا ستؿر بؿا أمر ترتشح، أخربت إكداي أٓ ترتشح ٕكـل أشػؼ طؾقفا ل

 .«بف أكا أن

هذا )طؿؾ( ٓ يـاسب الؿرأة، تعؾؿقن أن التؽقيـ العاصػل لؾؿرأة »وأضاف 

 .«مختؾػ تؿاًما طـ تؽقيـ الرجؾ، وهذه هل الؼصة الحزيـة

وتقلت امرأتان الرئاسة يف الػؾبقـ مـ قبؾ هؿا جؾقريا ماكاباجال أرويق مـ 
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 .1992إلك  1986ق مـ وكقرازون أكقـ 2414إلك  2441

كاربقق -وجاءت ابـتف رئقسة بؾدية دافاو سقتل واسؿفا الرسؿل سارا دوتقريت

طاًما( يف الؿركز إول يف استطالع لؾرأي أجري ممخًرا طـ الؿرشح  42)

 .2422الؿػضؾ ضؿـ قائؿة مـافسقـ محتؿؾقـ ٓكتخابات 

 فتاوى يف طؿل الؿرأة -خ

مقة بالجقاز إذا احتاجت الؿرأة أو الؿجتؿع لؼد أفتك طؾؿاء الشريعة اإلسال

ًما، بؾ يجقز إذا دطت  لذلؽ، ٕن طؿؾ الؿرأة يف شريعة اإلسالم لقس ُمَحرَّ

«فتاوى الؾجـة الدائؿة لإلفتاء»الحاجة إلك ذلؽ، فؼد جاء يف 
(1)

 : 

الؿرأة يف محقط كسائل، ولؿ يؽـ فقف اختالط بالرجال  طؿؾإذا كان »

ان بنذن زوجفا جاز لفا العؿؾ، ومـ إطؿال السائغة إجاكب وٓ خؾقة، وك

 .«لؾؿرأة تعؾقؿ بـات جـسفا وتطبقب الـساء وكحقهؿا

«فتاوى الؾجـة الدائؿة لإلفتاء»يف  كذلؽوجاء 
(2)

: 

أ الؿرأة الَؿـزلة التل كرمفا اهلل هبا، مـ الؼرار يف » إصؾ يف الشريعة أن تتبقَّ

لشبفات، وما يؽقن فقف طرضة لضررها، وأن الؿـزل، والبعد طـ أماكـ الػتـ وا

 تؼقم برتبقة أوٓدها تربقة إسالمقة، وتؼقم بخدمة زوجفا وشمون بقتفا.

                                                 

 .5( باختصار يسقر، الـاشر: دار الؿميد، ط 17/237) (1)

 .5(، الـاشر: دار الؿميد، ط 17/236)( 2)
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تإذا  ولؽـ إلك أن تعؿؾ فقـبغل أن تختار مـ إطؿال ما يـاسبفا يف  اضُطرَّ

ديـفا ودكقاها مؿا ٓ يمثر طؾك ققامفا برطاية شمون زوجفا وأوٓدها، مع مراطاة 

 جفا يف ذلؽ.إذن زو

الرجال يف إطؿال التل هل مـ خصائص الرجال فنكف ٓ  ُتـافسأما أن 

يجقز، لؿا يف ذلؽ مـ السؾبقات وإضرار والؿػاسد الؽبقرة التل ترتتب طؾك 

ذلؽ، حقث إن إططاءها الػرصة يف ذلؽ تحطقؿ لؾرجال، والؼضاء طؾك الػرص 

تؾؽ الؿجآت مـ جعؾفا طرضة  الؿتاحة لفؿ يف العؿؾ فقفا، مع ما يف طؿؾفا يف

لالختالط بالرجال، وآفتتان هبا، وحصقل ما ٓ ُتحؿد طؼباه، إضافة إلك أن 

ذلؽ يضعػ ققامفا بقاجبات زوجفا وشمون أوٓدها وبقتفا، وذلؽ لف أضراره 

 .«ومشاكؾف طؾك الـشء والديـ كؿا ٓ يخػك

ؿفا وخالصة الؼقل إن )خقر حجاب الؿرأة بعد حجاب وجففا وجس

 بالؾباس هق بقتفا ...

وقد سؿك اهلل مؽث الؿرأة يف بقتفا )قراًرا(
(1)

، وهذا الؿعـك مـ أسؿك 

الؿعاين الرفقعة، فػقف استؼرار لـػسفا وراحة لؼؾبفا واكشراح لصدرها، فخروجفا 

طـ هذا الؼرار يػضل إلك اضطراب كػسفا وقؾؼ قؾبفا وضقؼ صدرها وتعريضفا 

لؿا ٓ ُتحؿد طؼباه(.
(2)

 

                                                 

 .﴾ڃ ڃ ڃ﴿يشقر الشقخ إلك ققلف تعالك ( 1)

، بعـقان: خطر  6، العدد «مجؾة البحقث اإلسالمقة»قالف الشقخ ابـ باز )رحؿف اهلل(، اكظر ( 2)

= 
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 ءاخؿسة أسباب لطفارة قؾوب الـس -11

بخؿسة أمقر يف آيتقـ متتالقتقـ،  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(أمر اهلل كساء الـبل 

ا، فؼال: َـّ طـ أمريـ، ورتب طؾك ذلؽ أمًرا مفؿًّ  وهناُه

ڤ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿

ڇ چ چ چڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڎ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

 .﴾ڑ ک ک ک

َـّ مـ  َـّ يف الػضؾ والؿـزلة كغقرك  محؿد لست
ِّ

ومعـك أيتقـ: يا كساء الـبل

الـساء، إن طؿؾتـ بطاطة اهلل وابتعدتـ طـ معاصقف، فال تتحدثـ مع إجاكب 

 ًٓ بصقت َلقِّـ ُيطؿع الذي يف قؾبف فجقر ومرض يف الشفقة الحرام، ، وُقؾـ قق

أدب واجب طؾك كؾ امرأة تممـ باهلل  بعقًدا طـ الريبة، ٓ تـؽره الشريعة، وهذا

 والققم أخر.

ـَ بققتؽـ، وٓ تخرجـ مـفا إٓ لحاجة، وٓ ُتظفرن محاسـؽـ، كؿا  واْلَزْم

 كان يػعؾ كساء الجاهؾقة إولك يف إزمـة السابؼة طؾك اإلسالم.

يـ يا كساء الـبل الصالة كامؾة يف أوقاهتا، وأططقـ الزكاة كؿا شرع اهلل،  وأدِّ

                                                 
= 

 مشاركة الؿرأة لؾرجؾ يف مقدان طؿؾف.
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 صِعـ اهلل ورسقلف يف أمرهؿا وهنقفؿا.وأ

َـّ إذى والسقء  ، وُيبعد طـؽ َـّ قُؽ ـَ أن اهلل إكؿا أوصاكـ هبذا لُِقزكِّ واطَؾْؿ

ر كػقسؽؿ غاية الطفارة الؿعـقية كؿا يف آخر أية  ک ﴿والشر، ويطفِّ

 .﴾ک

بخؿسة أمقر  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(فػل هاتقـ أيتقـ أمر اهلل كساء الـبل 

  وهل:

ڇ ﴿ ،﴾ڇ ڇ﴿ ،﴾ڃ ڃ ڃ﴿ ،﴾ڄ ڄ ڄ﴿

 .﴾ڍ ڌ ڌڎ﴿ ،﴾ڍ

َـّ طـ أمريـ وهؿا   .﴾ڃ چ﴿، ﴾ڤ ڤ ڤ﴿وهناُه

ْجس، وهق إذى  ا، وهق صفارة الؼؾب مـ الرِّ ورتب طؾك ذلؽ أمًرا مفؿًّ

 .﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿والشر، فؼال 

 فائدة يف بقان الحؽؿة من مشروطقة تعدد الزوجات يف دين اإلسالم -12

 : الحؽؿة األولى

أجاز ديـ اإلسالم لؾرجال أن يتزوجقا أكثر مـ امرأة إلك أربعة كساء، ٕن 

مِـ الرجال َمـ ٓ تؽػقف زوجة واحدة لؼضاء شفقتف، أو تؽقن زوجتف مريضة أو 

ٓ تـجب أو ٓ تستطقع أن تؼقم بؿػردها بحؼقق زوجفا وبقتفا، فػل تؾؽ الحالة 

 يجقز لؾزوج أن يتزوج أخرى.
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ت هبا بعض الـساء، وهل أن يف التعدد رفًؼا بالزوجة إولك، وهذه فائدة أقرَّ 

فؼد يؽقن الزوج كثقر الحقائج، كثقر الضققف، فتتؼاسؿ كساؤه شمون زوجفؿا، 

 فقؽقن لؽؾ واحدة يقًما تتػرغ فقف لشموهنا.

وهذا أفضؾ مـ أن يطؾؼفا أو يؽقن طـده صديؼات، أو يذهب يستلجر امرأة 

ـَ وسقؾة استؿتاع واستئجار لقؾة أو لقؾتقـ لقستؿتع  مات، وَلْس هبا، فالـساء ُمؽرَّ

 كالغرفة والسقارة.

وهق إقامة العالقات الجـسقة خارج إصار -وٓ يخػك أن ارتؽاب الزكا 

يرتتب طؾقف أضرار كثقرة كاكتشار إمراض وابتذال الـساء وهتؽ  -الزوجقة

الزكا محرم يف جؿقع إطراض واكتشار أوٓد الزكا وخقاكة الزوج، ولفذا فنن 

 الشرائع.

فاإلسالم وضع الحؾ البديؾ، وهق الزوجة الثاكقة، وَحِػظ كرامة الؿرأة 

إولك ومشاطرها بلن أمر الزوج بالعدل بقـ الزوجتقـ، وصان الرجؾ مـ 

القققع يف الػقاحش، أو التسبب يف وجقد إبـاء الؾُّؼطاء الذيـ ٓ ُيعرف آباؤهؿ 

ؾ يف البالد الغربقة التل ُيؿـع فقفا تعدد الزوجات وأمفاهتؿ، كؿا هق حاص

 وُيسؿح باتخاذ الصديؼات.

ولؽـ اإلسالم يشرتط العدل بقـ الزوجات يف الؿبقت، فقبقت طـد كؾ امرأة 

لقؾة، ويعدل بقـفـ يف الـػؼة، فقـػؼ طؾك كؾ امرأة بحسبفا، فذات إوٓد 

طؾك ذات إوٓد الؼؾقؾقـ، الؽثقريـ يـػؼ طؾقفا وطؾك أوٓدها أكثر مؿا يـػؼ 
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 طؾك أن تحظك كؾ واحدة بعقش كريؿ، هذا هق مؼتضك العدل.

ومع هذا فاإلسالم حث الرجؾ الذي يظـ أكف ٓ يستطقع العدل بقـ الـساء 

 أن يؽتػل بزوجة واحدة، وهذا الذي يسقر طؾقف أكثر الؿسؾؿقـ.

 الحؽؿة الثاكقة: 

أن تعداد الـساء يف كثقر مـ بؼاع ومـ ِحؽؿة تعدد الزوجات يف ديـ اإلسالم 

إرض أكثر مـ الرجال، فؾق أن كؾ رجؾ تزوج امرأة واحدة فؼط فؿـ لؾـساء 

ن طالقة غقر شرطقة مع الرجال،  الباققات؟ أتبؼك طاكًسا ٓ زوج لفا؟ أم ُتَؽقِّ

وتؽقن لعبًة يف أيدي الذئاب؟ ٓ شؽ أن إفضؾ وإحسـ مـ هذا كؾف أن 

 تؽقن زوجة ثاكقة.

وكثرة الـساء يف الؿجتؿعات يحصؾ خصقًصا بعد الحروب، حقث تػؼد 

إلقف مـ الـساء أزواجفـ يف الحروب، فقبَؼقـ أرامؾ، ٓ ُمـِػؼ طؾقِفـ، وٓ 

ـ لفـ وقاضل لشفقاهتـ، مع وجقد الرجال إققياء يف الؿجتؿع،  ُمَحصِّ

مرأة ربة بقت الؼادريـ طؾك إحصان زوجتقـ وأكثر واإلكػاق طؾقفـ، لتؽقن كؾ ا

ا ٕوٓد شرطققـ.  وُأمًّ

 الحؽؿة الثالثة: 

ومـ ِحؽؿة تعدد الزوجات يف ديـ اإلسالم أن كثقًرا مـ الـساء َيعرض لفا 

مرض بعد الزواج ُيؼعدها طـ الؼقام بقضائػ زوجفا، أو تؽقن طؼقؿة ٓ تؾد، أو 
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ؾزوج يؽقن زمـ حقضتفا صقياًل يـتفل إلك خؿسة طشر يقًما، وهذا كؾف مضر ل

 وُمققٌِع لف يف الضقؼ، يف حقـ أن يف إمر سعة، وهق التزوج بزوجة ثاكقة.

 الحؽؿة الرابعة: 

كذلؽ فنن الرجؾ طـده آستعداد لقضقػة التـاسؾ إلك أن يبؾغ الِؿئة مـ العؿر، 

بخالف الؿرأة التل تـؼطع يف سـ الخؿسقـ وربؿا أقؾ، وطـد هذا فؿـ حؼ الزوج أن 

 إولك. ، لقؽثر كسؾف، مع حػظ جؿقع حؼقق الزوجةيتزوج ثاكقة تـجب

 الحؽؿة الخامسة: 

ا بشريعة اإلسالم، فػل  ولؾعؾؿ فنن مشروطقة تعدد الزوجات لقس خاصًّ

التقراة الؿتقافرة بليدي الـصارى )الؿسقحققـ( أن تتضؿـ أخباًرا طـ بعض 

ود طؾقف السالم مئة إكبقاء ُتػقد أهنؿ كان طـدهؿ أكثر مـ زوجة، فؼد كان لؾـبل دا

امرأة، وكان لسؾقؿان طؾقف السالم سبع مئة امرأة، وكالهؿا مـ أكبقاء بـل إسرائقؾ، 

 (: 11:3) «سػر الؿؾقك إول»يف  «العفد الؼديؿ»وتقضقح ذلؽ ما جاء يف 

 .«وكاكت لف سبع مئة مـ الـساء السقدات، وثالث مئة مـ السراري»

 الـبل داود كان لف زوجتان. ( أن27/3) «سػر صؿقئقؾ إول»ويف 

 ( أن الـبل إبراهقؿ كان لف زوجتان.16/3) «سػر التؽقيـ»ويف  

( إرشادات فقؿا يتعؾؼ بؼسؿ الؿال بقـ 16-21/15) «سػر التثـقة»ويف 

البـقـ يف حالة إذا كان لؾرجؾ زوجتان، مؿا يدل طؾك أن التعدد كان سائًغا يف 
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 شريعة بـل إسرائقؾ.

ٓ يقجد يف شلء مـ التقراة وإكاجقؾ الؿـتشرة بليدي  يضاف إلك ذلؽ أكف

 القفقد والـصارى )الؿسقحققـ( ما يؿـع مـ تعدد الزوجات.

أما يف شريعة اإلسالم فاقتصر العدد طؾك أربع فؼط، وهذا مـ رحؿة اهلل جؾ 

 وطال وحؽؿتف أن جعؾ العدد أربًعا فلقؾ يف هذه إمة. 

وسؾؿ( فؼد أجاز اهلل لف الزواج بلكثر مـ أما الـبل محؿد )صؾك اهلل طؾقف 

تزوج إحدى عرشة امرأة، توِّفي ِّف حواته اثنتان منهن، ومات أربع كسقة، فؼد 

 عن التسع الباقوات. 

 حؽم كراهة الـساء لؾتعدد، الؽراهة الطبقعقة -13

قد تؼقل بعض الـساء أهنا مع طؾؿفا بالحؽؿة الشرطقة مـ إباحة تعدد 

 ترغب أن يتزوج زوجفا طؾقفا، وأهنا تؽره ذلؽ، والتعؾقؼ الزوجات: فنهنا ٓ

طؾك هذا أهنا معذورة يف ذلؽ بؿؼتضك الطبقعة التل خؾؼفا اهلل طؾقفا، ولغؾبة 

َـّ الشارع الحؽقؿ يراطل مصؾحة الؿجتؿع، ويجعؾفا مؼدمة طؾك  العاصػة، ولؽ

 مصؾحة الػرد.

 ست طجائب تتعؾق بؿوضوع تعدد الزوجات -14

أن بعض الؿجتؿعات غقر الؿسؾؿة يستـؽرون تعدد الزوجات،  مـ العجقب

وٓ يستـؽرون تعدد الصديؼات، مع أن العالقة إولك شرطقة، يرتتب طؾقفا 
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مصالح لؾزوجقـ، وأوٓد شرطققـ، والعالقة الثاكقة محرمة، يرتتب طؾقفا 

 خقاكات زوجقة، وأوٓد ُلؼطة!

*     *     * 

ُيؿـع تعدد الزوجات، بقـؿا تجد الزكا مباًحا،  ومـ العجقب أكف يف بعض الدول

ولف محالت لتلجقر الـساء بالساطة، فلي الػريؼقـ أولك بلن يقصػ باحرتام الؿرأة، 

 الذي يسؿحقن بتعدد الزوجات، أم الذيـ يسؿحقن بالؿتاجرة بالبـات؟!

 فالحؿد هلل طؾك كعؿة العؼؾ والحقاء واحرتام الؿرأة.

*     *     * 

ا احتاج الرجؾ إلك الؿرأة الثاكقة وتزوجفا وأكػؼ طؾقفا وطؾك أوٓده )ألقس إذ

 مـفا أفضؾ مـ أن يؽقن طؾك طالقة بصديؼة بغقر ضابط أو رققب أو ذرية؟

*     *     * 

ًٓ مـ أن يعقش  ألقس مـ إفضؾ أن يعقش الرجؾ وسط زوجات حرائر بد

إلك زوجتف، فتصاب هل  يف أحضان الزاكقات، فقلخذ مـفـ أمراًضا جـسقة يـؼؾفا

إخرى بابتالءاتف التـاسؾقة، فقـتشر الؿرض بشؽؾ شجري، مـف وإلقف؟(.
(1)

 

*     *     * 

                                                 

(، لؾدكتقر 448)ص «الؿرأة الؿسؾؿة بقـ غرائز البشر وهداية اإلسالم»صرف يسقر مـ بت( 1)

 الرياض. -صعقؿة، الـاشر: مؽتبة الرشد  ـالرحؿـٰصابر بـ طبد 
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ألقس مـ فقائد التعدد أكف لق احتاجت الؿرأة لزوجفا يف غقر لقؾتفا فنهنا 

تعرف أيـ مؽاكف بالضبط لتتصؾ طؾقف، بخالف مـ كان مع صديؼاتف، فنن زوجتف 

 ؟ٓ تدري أيـ هق

*     *     * 

ولؿا كان تعدد الزوجات هق الحؾ لفذه الؿشاكؾ آجتؿاطقة الخاكؼة يف 

أوربا: قال بعض الؿػؽريـ الؿـصػقـ بلن التعدد هق الحؾ، ومـ ذلؽ ما قالف 

الؿػؽر إمريؽل جقستاف لقبقن
(1)

: مبدأ تعدد الزوجات الشرقل كظام صقب، 

قل بف، ويزيد إسرة ارتباًصا، ويؿـح يرفع الؿستقى إخالقل يف إمؿ التل تؼ

الؿرأة احرتاًما وسعادة ٓ تراهؿا يف أوربا.
 (2)

 

                                                 

فركسل، ُطـَِل بالحضارة الشرققة. مـ أشفر  وممرخ م(، صبقب1931 - 1841) جقستاف لقبقن( 1)

حضارة العرب يف »، و«الحضارة الؿصرية»و، «حضارات الفـد»، و«حضارة العرب»كتبف: 

هق أحد أشفر فالسػة الغرب وأحد الذيـ امَتدحقا إمة العربقة «. سر تؼدم إمؿ»، و«إكدلس

والحضارة  إمة العربقة والحضارة اإلسالمقة، ُطرف بلكف أحد أشفر فالسػة الغرب الذيـ أكصػقا

طؾك  اإلسالم ذيـ صار مِـ تؼالقدهؿ إكؽار فضؾاإلسالمقة، فؾؿ َيِسر طؾك هنج ممرخل أوروبا ال

العالؿ الغربل. لؽـ لقبقن الذي ارتحؾ يف العالؿ اإلسالمل ولف فقف مباحث اجتؿاطقة أقرَّ أن 

كقا أوروبا، فرأى أن ُيبعث طصر العرب الذهبل مـ مرقده، وأن ُيبديف لؾعالؿ  الؿسؾؿقـ هؿ َمـ مدَّ

جامًعا لعـاصر الحضارة العربقة « حضارة العرب»كتاب  م1884يف صقرتف الحؼقؼقة: فللَّػ طام 

مفا لؾعالؿ تؼديؿ الَؿِديـ الذي  وتلثقرها يف العالؿ، وبحث يف أسباب طظؿتفا واكحطاصفا، وقدَّ

 .Wikipedia الؿصدر: .م1931يديـ بالػضؾ لؾدائـ. تقيف جقستاف بػركسا طام 

 أسباب تعدد الزوجات يف الشرق. - الشرق الؿرأة يف -(، الػصؾ الرابع 411)ص« حضارة العرب»( 2)
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فائدة طؾؿقة تتعؾق بؿوضوع تعدد زوجات الـبي )صؾى اهلل طؾقه  -15

 وسؾم(

ف سمال إلك الؾجـة الدائؿة لإلفتاء بالؿؿؾؽة العربقة  لؾػائدة العؾؿقة فؼد ُوجِّ

ِج الرسقل السعقدية، وهل هقئة طؾؿقة إسالم قة كبقرة، طـ الحؽؿة مـ َتَزوُّ

 )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( مجؿقطة مـ الـساء فؽاكت اإلجابة بؿا يؾل:

هلل الحؽؿة البالغة، ومـ حؽؿتف أكف سبحاكف أباح لؾرجال يف الشرائع »

السابؼة ويف شريعة كبقـا محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( أن يجؿع يف طصؿتف أكثر 

ا بـبقـا محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(، مـ زوجة، فؾؿ يؽـ ت عدد الزوجات خاصًّ

فؼد كان لقعؼقب طؾقف الصالة والسالم زوجتان، وجؿع سؾقؿان بـ داود طؾقف 

الصالة والسالم بقـ مائة امرأة إٓ واحدة، وصاف طؾقفـ يف لقؾة واحدة، رجاء أن 

 .يرزقف اهلل مـ كؾ واحدة مـفـ غالًما يؼاتؾ يف سبقؾ اهلل

هذا بِدًطا يف التشريع، وٓ مخالًػا لؾعؼؾ، وٓ لؿؼتضك الػطرة، بؾ هق ولقس 

مؼتضك الحؽؿة، فنن الـساء أكثر مـ الرجال حسب ما دل طؾقف اإلحصاء 

الؿستؿر، وإن الرجؾ قد يؽقن لديف مـ الؼقة ما يدطقه إلك أن يتزوج أكثر مـ 

ًٓ مـ قضائف يف الحرام أو  كبت كػسف، وقد واحدة لؼضاء وصره يف الحالل بد

يعرتي الؿرأة مـ إمراض أو الؿقاكع كالحقض والـػاس ما يحقل بقـ الرجؾ 

وبقـ قضاء وصره معفا، فقحتاج إلك أن يؽقن لديف زوجة أخرى يؼضل معفا 

ًٓ مـ الؽبت، أو ارتؽاب الػاحشة، وإذا كان تعدد الزوجات مباًحا  وصره بد
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العؿؾ بف يف إكبقاء السابؼقـ، وقد ومستساًغا طؼاًل وفطرة وشرًطا، وقد ُوِجد 

تقجبف الضرورة، أو تستدطقف الحاجة أحقاًكا، فال طجب أن يؼع ذلؽ مـ كبقـا 

 محؿد )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(. 

وهـاك حؽؿ أخرى لجؿعف )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( بقـ الزوجات ذكرها 

ابط طسك أن مـفا: تقثقؼ العالقات بقـف وبقـ بعض الؼبائؾ وتؼقية الرو العؾؿاء،

يعقد ذلؽ طؾك اإلسالم بالؼقة، ويساطد طؾك كشره، لؿا يف الؿصاهرة مـ زيادة 

 إلػة، وتلكقد أواصر الؿحبة واإلخاء.

ومـفا: إيقاء بعض إرامؾ وتعقيضفـ خقًرا مؿا فؼدن، فنن يف ذلؽ تطققًبا 

لك مـ لؾخقاصر، وجربًا لؾؿصائب، وَشْرَع ُسـٍَّة لألمة يف هنج سبقؾ اإلحسان إ

 .أصقب أزواجفـ يف الجفاد وكحقه

ومـفا: رجاء زيادة الـسؾ مسايرة لؾػطرة، وتؽثقًرا لسقاد إمة، ودطًؿا لفا 

 .بؿـ يممؾ أن يـفض هبا يف كصر الديـ وكشره

ومـفا: تؽثقر الؿعؾؿات والؿقجفات لألمة مؿا تعؾؿـف مـ رسقل اهلل )صؾك 

 ؾقة.اهلل طؾقف وسؾؿ(، وَطؾِؿـف مـ سقرتف الداخ

ولقس الداطل إلك جؿعف )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( مجرد الشفقة، لؿا ثبت مـ 

أن الـبل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( لؿ يتزوج بؽًرا وٓ صغقرة إٓ طائشة )رضل اهلل 
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طـفا(، وبؼقة كسائف َثقِّبات

(1)
، ولق كاكت شفقتف تحُؽؿف، والغريزة الجـسقة هل 

ف: لتخقر إبؽار الصغقرات إلشباع غريزتف، التل تدفعف إلك كثرة الزواج وَتْصِرف

وخاصة بعد أن هاجر وُفتِحت الػتقح، وقامت دولة اإلسالم، وققيت شقكة 

الؿسؾؿقـ، وكثر َسقادهؿ، ومع رغبة كؾ أسرة يف أن يصاهرها، وُحبفا أن يتزوج 

مـفا، ولؽـف لؿ يػعؾ، إكؿا كان يتزوج لؿـاسبات كريؿة، ودواٍع سامقة، يعرففا 

 .بع ضروف زواجف بؽؾ واحدة مـ كسائفمـ تت

وأيًضا لق كان شفقاكقًّا لُعِرف ذلؽ يف سقرتف أيام شبابف وققتف يقم لؿ يؽـ 

طـده إٓ زوجتف الؽريؿة خديجة بـت خقيؾد وهل َتؽربه سـًّا، ولُعِرف طـف 

آكحراف والجقر يف َقسؿف بقـ كسائف وهـ متػاوتات يف السـ والجؿال، ولؽـف 

ف إٓ كؿال العػة وإماكة يف طرضف، وصقاكتف لـػسف، وحػظف لػرجف لؿ يعرف طـ

يف شبابف وكَِبِر سـف، مؿا يدل طؾك كؿال كزاهتف، وسؿق خؾؼف، واستؼامتف يف 

 جؿقع شموكف، حتك ُطِرف بذلؽ، واشُتِفر بقـ أطدائف. 

 . اكتفك.«وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ

 الدائؿة لؾبحوث العؾؿقة واإلفتاءالؾجـة 

 الشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز، الشقخ طبد الرزاق طػقػل، الشقخ 

 طبد اهلل بـ قعقد، الشقخ طبد اهلل بـ غديان.

                                                 

 الثَّقِّب هل التل فارقت زوجفا بطالق أو وفاة، وطؽسفا البؽر التل لؿ تتزوج.( 1)
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ً
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 )173-19/171) «فتاوى الؾجـة الدائؿة»مصدر الػتقى: كتاب 

 من أضرار االختالط -16

 خر، ٓسقؿا الشباب والشابات.مـ أضرار آختالط افتتان الجـسقـ بأ

ومـ أضرار آختالط أن كال الجـسقـ تحدث طـده مؼاركة بقـ مـ يختؾط 

 بف وبقـ زوجف، مـ جفة الؿـطؼ والجؿال.

ومـ أضرار آختالط أن الُؽؾػة تزول وتحصؾ إُلػة وتبادل الؿشاطر 

 وإحاسقس شقًئا فشقًئا.

قات جـسقة غقر شرطقة ومـ أضرار آختالط أكف قد حصؾت حقادث طال

كثقرة بقـ الؿختؾطقـ، وكذلؽ حقادث زواج بقـ الؿختؾطقـ بعد حدوث صالق 

 مع أزواجفؿ، واهلل أطؾؿ ماذا حدث بعد تؾؽ الزواجات؟!

 

*     *     * 
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 042 مظهر

 

 عـــــراجــم

 .الؿديـة الـبقية-، صباطة مجؿع الؿؾؽ ففد لؾؼرآن الؽريؿ «التػسقر الؿقسر»

بـ  ( لؾدكتقر صابر71)ص «قـ غرائز البشر وهداية اإلسالمالؿرأة الؿسؾؿة ب»

 الرياض. -صعقؿة، الـاشر: مؽتبة الرشد  ـالرحؿـٰطبد 

، محؿد رشقد رضا، الـاشر: الؿؽتب اإلسالمل «حؼقق الـساء يف اإلسالم»

 بقروت. -

، د. سعاد محؿد صبحل «مظاهر تؽريؿ الؿرأة يف الشريعة اإلسالمقة»

 الدمام –ابـ الجقزي داخؾ، الـاشر: دار 

 

*     *     * 

 


