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 عشر ةالخامس  المحاضرة

 العناية بمكانة المرأة وتعيين دورها في الحياة  

  تمهيد :    

 لهى إ  منهج   لها  وضع   بل  ،   والميول  لألهواء  المرأة  بمكانة   العناية  االسالم  يترك  لم     

 حضارة   انتاج  في  تسهم  المرسوم  بمركزها  المرأة  من  تجعل  مرسومة  وخطة  معلوم

 . ودمارها االمم هالك  مهاوي في التردي عن  بعيدة ومادية روحية

 لتلك  المثلى  الصورة  فقدم  المرأة،  لحقوق  بالنسبة  عظيما    منهجا    وضع  فاإلسالم     

 من   المرأة  فنقل  مثمرة،  وآدابا    وسلوكا ،  وظيفة،  الحياة،  في  ودورها  والحريات   الحقوق

 الرفعة . درجات  أعلى الى االسالم قبل المهين وضعها

 على  الرجل  محاباة  يدخلها  ان  يتصور  ال   المرأة  بشأن  االسالمية  التشريعات   ان      

 او   جنس،  على  جنس  وأ  اخرى،  على  طبقة  يحابي  بشري  تشريع  امام  فلسنا  المرأة،

 المخلوقين   بين  المطلقة  العدالة  يحقق  الذي  الخالق  تشريع  هو  بل  نساء،  على  رجاال  

 التي  وفطرتهم  واستعداداتهم  قابلياتهم   على  بناء  وواجباتهم   ومركزهم  حقوقهم  ويبين

 في   تغاير  وجد  فاذا  ،(اْلَخبِير    اللَِّطيف    َوه وَ   َخلَقَ   َمنْ   يَْعلَم    أاَلَ : )تعالى   قال   عليها،  فطرهم

 والقابليات   االستعدادات   الى  ذلك   مرجع  فان  والمرأة  الرجل  بين  الشرعية  االحكام

 . منهما لكل والفطرة الوظيفية

 

موضوع المرأة بآيات كثيرة بما يتفق وقوانين الفطرة التي    تناول القران الكريملقد      

فطر الناس عليها ، وكذلك أكدت السنة النبوية العناية بها أما وزوجة وبنتا وعضوة  

 مؤثرة في المجتمع االسالمي . 

فقبل مجيء االسالم كانت األنثى توءد وهي حية في بعض القبائل العربية وتحرم    

ن الميراث وكذلك تتهم في رأي بعض المجامع الكنسية في روما ظلما وتعسفا وبغيا م

بأنها حيوان نجس ال روح له وال خلود ، أضف الى ذلك ما شرعه القانون الروماني 

) في الزواج مع السيادة ( من حق الزوج أن يبيع زوجته في السوق وأن يأخذ ما  

 .  يكون عندها من أموال



حتى جاء االسالم ورفع هذا الظلم عنها عن طريق فلسفته الرائعة التي تنص على    

 أن الرجل والمرأة عباد هللا تعالى خلقهما وكرمهما وفضلهما على كثير ممن خلق . 

 : مكانتها من حقوق أعلى بها للمرأة اإلسالم  شرع ما*  

 رة نختار منها :وتأسيسا على ما تقدم ، فقد وضع االسالم للمرأة حقوقا كثي 

 : اإلسالم في المرأة حقوق -أوال

 ليست   عام  بوجه  لإلنسان  وحريات   حقوق   من  اإلسالم  شرعه  ما  كل  ان  األصل     

 استثنيت  ما  اال  تكليفا    او  حقوقا    أكانت   سواء  المرأة،  فيه   تدخل  وانما  وحده   بالرجل  خاصة

 اختصت  التي  الحقوق   هذه  ومن  وحدها،  الحكم   من  به  اختصت   او  خاص،  بدليل  منه

 :  المرأة ابه

 الرجل يقتل كالرجل، معصومة نفسا   باعتبارها:  الحياة حقشرع االسالم للمرأة  -1

  لَعَلَّك مْ  اأْلَْلبَابِ  أ وِلي يَا َحيَاة   اْلِقَصاِص  فِي َولَك مْ : )تعالى قال قتلها، إذا قصاصا   بها

 (. تَتَّق ونَ 

 َولَقَدْ : )تعالى  قال   آدم،  بني  من  ألنها  تماما ،  كالرجل  الشخصي  التكريم   حقشرع لها    -2

ْمنَا )   الكافة  على  إلتزاما    يمثل  للرجل والمرأة معا ، وهو    الحق  وهذا  ،(آَدمَ   بَنِي  َكرَّ

 ويتضمن   إذاللها،  شأنهمن    ما  كل  وابعاد  واحترامها  المرأة  بإعزازافرادا ومجتمع (  

 للرجل   الحق  وهذا  حاجاتها،  وسد  الكريم  العيش  من  بتمكينها  اجتماعيا    تكريما    ايضا  

الصادر عن االمم   االنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  في  حتى  له  نظير  ال  معا    والمرأة

 .  1948المتحدة عام 

 إِْحَسان ا  َوبِاْلَواِلَدْينِ   إِيَّاه    إاِلَّ   تَْعب د وا   أاَلَّ   َربُّكَ   َوقََضى)لكريم قوله تعالى  جاء في القرآن ا    

ا َما  تَق لْ   فاََل   ِكاَله َما  أَوْ   أََحد ه َما  اْلِكبَرَ   ِعْنَدكَ   يَْبل غَنَّ   إِمَّ َما  َوق لْ   تَْنَهْره َما  َوالَ   أ ف     لَه    قَْوال    لَه 

ا وقوله ) ووصينا االنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها (   (َكِريم 

 يتها التي تستحق منها المزيد من االحسان واالكرام .فنبه الى خصوص

 رضي هللا عنه  هريرة  أبي حديث من وفي هذا السياق ، أرشدت السنة النبوية      

 بحسن الناس أحق من هللا، رسول يا: فقال ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول إلى رجل  جاء) : قال

:  قال من؟  ثم: قال أمك،: قال من؟ ثم: قال أمك : قال صحبتي،: يعني- صحابتي؟

 . عليه متفق ( أبوك :  قال من؟ ثم:  قال أمك،



 –وعلل الفقهاء ذلك االكرام والزيادة في حسن الصحبة ثالثة أضعاف ما لألب       

بأن ذلك بسبب الحمل والوالدة واالرضاع   – على عظيم ما يستحق من البر واالكرام  

. 

 يَا   اْلَماَلئَِكة    قَالَتِ   َوإِذْ وقد ذكر النص القرآني أهليتها لالصطفاء ، قال تعالى )        

( وكذلك اجتث القرآن   اْلعَالَِمينَ   نَِساءِ   َعلَى    َواْصَطفَاكِ   َوَطهََّركِ   اْصَطفَاكِ   ّللاََّ   إِنَّ   َمْريَم  

على ذلك أشد التأنيب الكريم احساس بعض الناس بالهوان بسبب والدة األنثى وأنبهم  

 َوإِذَا وسفه عقولهم إذ تذهب هذا المذهب السقيم في االستهانة باألنثى ، قال تعالى : )

رَ  ْسَودًّا  َوْجه ه    َظلَّ   بِاأل ْنثَى  أََحد ه مْ   ب ش ِ رَ   َما  س وءِ   ِمن  اْلقَْومِ   ِمنَ   يَتََواَرى    َكِظيم    َوه وَ   م    ب ش ِ

ونَ   َما  َسآءَ   أاَلَ   التَُّرابِ   فِي  يَد سُّه    أَمْ   ه ون    َعلَى  أَي ْمِسك ه    بِهِ  ( ، وجاء في السنة قوله   يَْحك م 

 أ ختان،   أو  ابنتان  أو  أَخوات،  ثالث    أو  بنات    ثالث    له  كان  َمن» صلى هللا عليه وسلم :  

وأنا   وقال ايضا : ) خيركم خيركم ألهله  « الجنَّةَ   فله      فيهنَّ   هللاَ   واتَّقى  ص حبتَهنَّ   فأحَسن

 خيرا    بالنساء  واستوصوا  أال)  :    الوداع  حجة  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وقال  خيركم ألهلي (  

 . ( النساء في هللا هللا: )  للدنيا الفراق فراش على  وقال(   عندكم عوان    هن فإنما

 

 لاللتزامات، واألهلية  الحقوق اكتساب  حيث  من كاملة، المالية الذمة حقجعل لها  -3

 . المالية التصرفات  في قاصرة يجعلها فلم

، فان قبلته بحرية   لخطبتها  يتقدم  لمن  الرد  أو  القبول  الكامل في  حقشرع لها ال  -4

ورضا تزوجت به وان رفضته لم يجز الي احد من اب او قريب او حاكم ان يجبرها 

 أَب وَها  يَْستَأِْذن َها  َواْلبِْكر    َوِلي َِها،  ِمنْ   بِنَْفِسَها  أََحقُّ   الثَّي ِب  على الزواج به جاء في الحديث )  

َمات َها،  َوإِْذن َها  نَْفِسَها،  فِي بََّما  ص  َها  َوَصْمت َها:  قَالَ   َور  عباس رضي هللا   وعن ابن. (  إِْقَرار 

جها  أباها  أن  فذكرت   وسلمَ   عليهِ   هللا    صلَّى  النبيَّ   أتت   بكر    جاريةَ   أن)    نهماع  وهي   زوَّ

 ( . وسلَّم عليه هللا   صلَّى النبيُّ  فخيَّرها كارهة  

 

، قال تعالى : ) وآتوا    أهلها  دون  لها  خالص   حق  فهو   الزواج،  عند  المهر  ها في حق  -5

 .النساء صدقاتهن نحلة (  

، جاء في الحديث )   الزوجية  بيت   في  القرار  مقابل  ،لها على زوجها    النفقة  حق  -6

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( أخرجه مسلم ، واذا انفقت من عند نفسها 

 .تكون متبرعة .

 .  الزوجين بين الفرقة حال في لألوالد الحضانة  حقلها  -7



  والحالل   كالعقيدة،  عليها  واجبا    العلوم  بعض  جعل  بل  ،لمختلف العلوم    التعلم  حقلها    -8

  وعفتها   طهرها  لها   تحفظ   التي  والضوابط  اإلسالمية  باآلداب  تقيدها  طبشر  والحرام،

 .واستقامته دينه للمجتمع وتحفظ

 الشرعية   ضوابط  ضمن  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  االمر  إبداء الرأي و  حق  -9

ْؤِمن ونَ : )تعالى  قال   السابقة، ْؤِمنَات    َواْلم  ه مْ   َواْلم  ونَ   بَْعض    أَْوِليَاء    بَْعض  ر  وفِ   يَأْم    بِاْلَمْعر 

ْنَكرِ   َعنِ   َويَْنَهْونَ  وقال : ) وأمرهم شورى بينهم ( فالمسلمون ) ذكورا واناثا (   (اْلم 

 .سواسية في حق التصويت وابداء الرأي 

 اتاالعتقاد  انميد  في  الشرعية  والخطابات   التكاليف  في  الرجلب  مساواةال  للمرأة  -10

 . وطبيعتها  المرأة لحال اعاةمر استثني ما اال،   عام بوجه  والعقوبات  والمعامالت

من :  تعالى  قال  كالرجل،  االخرة  في  الجزاء  في  المساواة  حق  -11 يعمل  ومن   (

نقيرا (   الجنة وال يظلمون  الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 

ك مْ   أ ْنثَى  أَوْ   ذََكر    ِمنْ   ِمْنك مْ   َعاِمل    َعَملَ   أ ِضيع    الَ   أَن ِي  َربُّه مْ   لَه مْ   فَاْستََجابَ )وقال    ِمنْ   بَْعض 

 (بَْعض  

 :  اإلسالم  نظر في الحياة في االساسي  المرأة  دور -ثانيا 

 على   التأكيد   من  البد  اإلسالم  نظر   في  والمجتمع  الحياة  في  المرأة  دور   لمعرفة

 : منها الحقائق، بعض

 عوامل   فطرتها  في  وغرز  االنثى  طبيعة  فيها  وركب   المرأة،  خلق  تعالى  هللا  ان  -أ

 النوع   بقاء  اجل  من  واالنجاب   للحمل  معدا    تركيبا    وركبها  بها،  والرغبة  االمومة

 .األرض هذه في اإلنساني

 أبنائها   بكثرة  اال   معا    والدوام  التقدم  لها  يكتب   ال  األمم  من  امة  أي  حضارة  ان  -ب 

 على   يؤدي  سبب   وكل  االسرة،  داخل  سليمة   تربية  تربوا  والذين  تقدمها،  في  المسهمين

 الطفل  رعاية  في  التقصير  او   المرأة  عمل  منها  ألسباب   النسل  منع   او  تحديد  او   تقليل

 تدهورها،   ثم  ومن  التقدم  من  االمة  يمنع   عمل  هو   انما   السبب   لنفس  االم  قبل   من

 . ونهايتها فاضمحاللها 

 تقدمه،  في  المسهمة  باألجيال  المجتمع  رفد دون    دائمة  مستمرة  حضارة   قيام  يستحيل  -ت 

 . والتربية االنجاب  في األساسية ووظيفتها الهام بدورها المرأة تقوم ان بد   فال وعليه

 اإلسالم   أسس  ،  واالستقراء  والعقل  الفطرة  عليها  دلتالتي    الحقائق  تلك   ضوء  وفي    

وندب الى االنجاب   الزواج،  الى  فارشد  الحياة،   في  األساس  دورها  وبين  المرأة  وظيفة

 ، جاء في الحديث ) تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم االمم يوم القيامة ( وإتاح 



 عنها   أسقط  كذلك   المستمرة،  ورعايتها  اشرافها  تحت   الجيل   لبناء  للمرأة  الكافي  الوقت

 هللا   رسول  هذا  هادور  وأكد  مثال ،  والجمعة  الجماعة  صالة  كحضور  الواجبات   بعض

 عن   مسؤولة  وهي  زوجها  بيت   في  راعية  والمرأة: )قال  حيث (  وسلم  عليه  هللا  صلى)

 ...(.رعيتها

 فال   للزوج،  وحقا    عليها،  واجبا    الزوجية  بيت   في  القرار  جعل  فقد  المرأة  دور  ولبيان

 الزوج  على  واجب  واالنفاق  الفرقة،  حال  لها  الحضانة  حق  وجعل  بأذنه،  اال  تخرج

 المستقبل،   جيل  بصناعة  العناية  فتهمل  التكسب   الى  تضطر  لئال  والفرقة،  الزوجية  حال

  قلناه   الذي  هذا  ولكن  البيت،  خارج  المرأة  عمل  من  أهم  اإلسالم  نظر  في  المهمة  هذه  إذ

  او   الضرورة  دعت   اذا  للتكسب   تخرج  ان   التكسب   الى   المحتاجة  المرأة   شرعا    يمنع  ال

 بعض   في  البيت   خارج  مستمرة  بصورة  ولو  العمل  من  النساء  يمنع  ال  كما   الحاجة،

 لمداواة  كالطبيبة  كفائيا    واجبا    العمل  بذلك   المرأة  قيام   فيها  يشكل  التي  العامة  المرافق

 تلتزم  ان  بشرط  ولكن   العورات،  على  االطالع  خوف  بذلك   الرجل  لقيام  دفعا    النساء،

 ال   انه  نقر،  ان  من  البد  وهنا  الخروج،  هذا  تخص  التي  والضوابط  بالشروط  المرأة

 في   االصلية  وظيفتها   من  جماعية  شبه  بصورة  االمة  في  المرأة  تتحول  ان  شرعا    يجوز

 لمقاصد  تعطيل  هذا  في  الن  واالستمرار،  الدوام  سبيل  على  باالستثناء  العمل  الى  الحياة

 فيها   حكم  التي  القرون  عبر  اإلسالم  ان  يشهد  والواقع  والتربية،  االنجاب   في  الشرع

  نظام   أي  يستطيع  لم  ما  فيها   للمرأة  رسمه  الذي  بالدور  عظيمة  حضارة  يقيم  ان  استطاع

 . اليوم الى يحققه ان

 : االسالم في وآدابها المرأة سلوك - ثالثا 

فهي ينبوع الحياة   ، ينظر االسالم للمرأة على أنها جوهرة نفيسة ينبغي أن تصان

والتربية ، وبالمقابل وضع لها التزامات شرعية تتعلق بسلوكها  وآدابها ، ومن ذلك 
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