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 ملخص

سورة  چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ إن القرآن الكرمي هو الدستور اخلالد هلذه األمة ، قال تعاىل : 
 . ٨٣: ، آية ألنعاما

 كم كرم القرآن الكرمي املرأة وأعلى شأهنا ويتجلى ذلك بأروع األمثال :

الصعب حتمله ، لكنها صربت مث يف أجل صوره ، صرب من  فهنا األم الصابرة اليت وضحت لنا الصرب
قطفت مثرة ذلك الصرب ، فكان صرب مع التسليم املطلق هلل تعاىل ، صرب مع اليقني بالفرج ، فهل نعلم من 

 هذه األم ؟ هي أمنا هاجر عليها السالم .

 واليت قالت يف يقني : )) إنه لن يضيعنا (( .

 أيضاً منوذج آخر :

                                لقبت مبلكة اإلميان من شدة صربها على عذاب فرعون حىت قالت : فهي الطاقة اإلميانية الفذة واليت

 چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    چ 

 . ١١: ، آية  التحرميسورة 

 فهي آسيا رضي اهلل عنها .

والذي أريد أن أشري إليه هو واقع املرأة املعاصرة وما تواجهه من صراعات وحتديات مجه ، فضعف اإلميان 
بسبب االجنراف خلف تيار التقليد األعمى للغرب مع وقلة الصرب عند بعض النساء والبعد عن الدين 

طلقة ومن مث اإلباحية ، اما ترتب االعتقاد أن تلك احلضارة هي احلياة اخلالية من القيود واالنطالق للحرية امل
 على ذلك ضياع البيت وضياع األسرة مث األوالد .

ي نرجوه من كل أم ومن كل أخت وكل ابنة أن تفيق من غفالهتا وتوقن أن خلفها من خيطط ويسعى لذوا
 لتدمريها .
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ABSTRACT 

The Holy Koran in the eternal constitution of this nation, the Lord says: 

           Surat AlAn'am, verse:38       چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ        

The Holy Koran honored the woman and reflected in best examples: here is the 

mother who showed patience in its best no one can bear . Then she picked the fruits 

after absolute patience with certainty of relief. Do we know who is she? She is our 

mother Hagar peace be upon her who said with certainty (( Allah will not forsake us 

)). 

Another example: 

It is the strong faith who was nicknamed the queen of faith for her patience with the 

torment of the Pharaoh. She said: 

 چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    چ 

Surat AlTahrem, verse: 11 . 

She is Asia peace be upon her. 

What I would like to indicate is the reality of contemporary women and the struggle 

they face with many challenges it weaken their faith with their lack of patience which 

caused drift from Islamic teachings with the blind following of the western 

civilization with no restriction and freedom thinking that this is the right way of life. 

This resulted in a loss of homes and families and hence the young. We hope women 

will awaken and be aware of what is planned for them.          
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 شكر وتقدير

 . ١٣: ، آيةالنحلسورة  چ  ڄڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ انطالقاً من قوله تعاىل : 

 . ٧: ، آيةإبراهيمسورة  چ  ڄڦ  ڦ  ڄچ  وقوله تعاىل :           

الفائدة إن شاء  بنعم جليلة ال حتصى ومنها امتام هذا البحث املتواضع آملة منهفاحلمد هلل الذي من علينا 
 اهلل تعاىل .

ما  على كل مث إين أتوجه بالشكر اجلزيل إىل معايل مدير اجلامعة فضيلة الشيخ أ.د.حممد خليفة التميمي
 يقوم به من جهود كبرية لتيسري نشر العلم .

الناصر ومجيع املسؤولني واملشايخ الفضالء واملناقشني وأعضاء هيئة التدريس وأثين بالشكر اجلزيل إىل د. عبد 
على ما يبذلونه من جهود عظيمة يف خمتلف جماالت التعليم وأخص بالذكر فضيلة الشيخ د. أمحد نبيه 

 مشريف على هذا البحث جزاه اهلل عنا خري اجلزاء ووفقه اهلل وسدد خطاه .
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 إهداء
مل يتواىن يف مساعدته وتشجيعه يل ووقوفه إىل زوجي العزيز الذي  للعلمءت طريقي إىل الشموع اليت أضا

 جبانيب ، فجزاه اهلل تعاىل خري اجلزاء .

 والتوجيه.النصح يف املساعدة ب وشكري إىل كل من ساهم

 وشكري إىل مشريف الدكتور الفاضل : أمحد نبيه مكي وفقه اهلل ورعاه.

 :إىل كل نساء األمة اإلسالمية 

أهدي هذا البحث املتواضع والذي يعاجل واحدة من أعقد القضايا االجتماعية يف هذا العصر وهي قضية 
تكرمي ،  ااملوىل عز وجل أن يكون واضحاً مفيداً ، وإعالماً بأن اإلسالم كرم املرأة أميراجية املرأة املسلمة ، 

ا هت على بنات جنسها من نساء األمم مبفإذا فهمت املرأة هذا التكرمي سجدت هلل شكراً وعرفاناً ، وتبا
. جليلةأفاض اهلل عليها من نَِعم 
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 المقدمة
أبدية للمؤمنني. إهلي محدك يف السماوات واألرض وما بينهما عزة للحامدين ، وشرف للذاكرين ، وسعادة 

كرمي اللهم اجعل احلق هديف من كل أعمايل ، واجعل الصدق شيميت واإلخالص للحق ديين ، والقرآن ال
للعاملني ، سيدنا حممد رمحة على خري من أرسلت ، وأشرف من بعثت يا إهلي أبارك أصلي و حجيت ، وإين 

 رسولك العظيم ونبيك الكرمي .

سورة  چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  القرآن الكرمي هو الدستور اخلالد هلذه األمة ، قال تعاىل :إن    
ومن بني أهدافه  تربية جيل من الناس وتربية أمة من األمم  القرآن الكرميقد جاء ف.  ٨٣ :آية ،األنعام

 لتحمل هذا الدين إىل البشرية مجعاء .

برسالته ، ونقل األمة من غياهب الظلمات إىل أنوار التكرمي ، الدنيا  تفهذا هو معلمنا الذي أضاء   
، وكم أوصى باملرأة خرياً ، فعن عائشة  نتاً تكرمي ، فكرمها أُماً وأختاً وزوجًة وب افبنور رسالته كرم املرأة أمي

فكم كرم القرآن  . (١) : )) خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي (( ( رضي اهلل عنها قالت : ) قال 
 الكرمي املرأة و أعلى شأهنا ويتجلى ذلك بأروع األمثال :

 الصرب يف أجل صوره. فهنا األم الصابرة اليت رفعت راية التسليم هلل الواحد القهار ، وضحت لنا

إنه فما نوع هذا الصرب ؟ إنه لفريد من نوعه صرب ال يتحمله بشر غريها ، إنه الصرب مع التسليم املطلق ، 
 الصرب مع اليقني بالفرج ، أنه لن يضيعنا ، فمن هذه األم ؟إنه الصرب مع الطاعة املطلقة ، 

 . زوجة أبو األنبياء سيدنا إبراهيم  مساعيل اهي أمنا هاجر عليها السالم أم الذبيح سيدنا 

 .إال مثاالً للزوجة املطيعة ، واألم احلنونة ، واملرأة املؤمنة  فلم تكن 

ان الذي محلها واليت لقبت مبلكة اإلميان ، اإلميالطاقة اإلميانية ، الفذة ، ةالطاقفهي  : النموذج الثاين أما   
الكافر . فهل علمنا من هذه امللكة ؟ هي  السلطانوجربوت  حياة امللوك وعيشة القصور الختيار اجلنة عن

 السيدة آسيا زوجة فرعون .

                                                           

 . ١١1، ص 6باب حسن معاشرة النساء ، جـ ابن ماجه ، سننبن عباس : ارواه  -١
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حيث عز على فرعون أن خترج فكم واجهت هذه امللكة العظيمة من أجل اإلميان صنوف العذاب ،    
لى ما ع صابرة حمتسبةعلى عقيدته فأمر بإنزال أشد أنواع العذاب عليها ، لكنها بقيت مؤمنة باهلل تعاىل 

ھ  ھ  چ  تعاىل :دعت رهبا أن ينجيها من فرعون وعمله فاستجاب هلا ، فقال ف،  اآلالمجتد من 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   

 . ١١، آية:التحرميسورة  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    

 أما النموذج الثالث :

 مرمي عليها السالم :السيدة  الناسكة بطاقتها النفسيةالسيدة فهي 

 . سيدة نساء العاملني كما وصفها الرسول 

وأمه مرمي ليست داللته الوحيدة نفي العقائد الفاسدة  االقرتان املتواصل يف القرآن بني سيدنا عيسى  إن
يف أن املسيح ابن اهلل ، بل له داللة إجيابية ؛ هي تكرمي السيدة مرمي عليها السالم ، بل وتكرمي كل امرأة من 

 د ، فقد كانت مهمة خاصة بالرجال ،خالهلا تكرمياً مبا مل تكن النساء حيصلن عليه من شرف خدمة املعب
وحدها  ها عيسى لمبخاطبة املالئكة وتلقي الوحي عن اهلل تعاىل ، وتكرميا بعد كل ذلك بتكف وتكرميا

 . إليها ونسبتها إليه برتبية رسول من أويل العزم من الرسل ، وتشريفاً بنسبة عيسى 

 النموذج الرابع :

أم املؤمنني  ذات الطاقة الكاملة ، أول الناس إسالماً ، أوىل أمهات السيدة خدجية بنت خويلد فهي 
. خصها اهلل تعاىل بالسالم ، وبشرها ببيت من قصب يف اجلنة  كانت يف أعلى  املؤمنني ، وأم أوالده 

مجال عقلها ، فإذا اجتمع ن أضافت إىل مجاهلا مجال أخالقها و أعظم النساء م،  درجات الوفاء لزوجها 
مل تشارك قومها يف األم الفاضلة جند  اخللق والعقل ؛ فهي امرأة اميزة يف النساء .مجال رأة مجال الشكل و للم

اللهو بل لزمت بيتها وتاجرت مباهلا من دون أن حتتك بالرجال ، وكانت امرأة يف القمة وما عرف عنها تربج 
 وال اختالط .
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 النموذج اخلامس :

عائشة رضي اهلل عنها ، طبيبة  السيدة حب رسول اهلل لمية أم املؤمنني و األم الفقيهة بطاقتها الع فهي
 بيبة األبدان .طالقلوب و 

قال اإلمام الذهيب :                                                                                                     
 ، بل وال يف النساء مطلقا امرأة أعلم منها . يف أمة حممد  علماأل فهي

 وقال الزهري :

 .يع النساء ، لكان علم عائشة أفضلوعلم مج لو مجع علم عائشة رضي اهلل عنها إىل علم مجيع أزواجه  

إليه يف هذا البحث هو واقع املرأة املعاصرة وما تواجهه من أمور عديدة جعلها يف والذي أود أن أشري    
وينجرف خلف هذه املغريات وظناً من البعض تنازل البعض ي إغراء احلاضر ودينها واما جيعلبني  صراع ما

 . يف البحثتوضيحه  تردأهذا ما معطيات احلياة و  أن الدين يتعارض مع

إن ما تعيشه بعضهن من تفريط وبعٍد عن الدين ، واعتقادهن بأن هذه هي احلضارة ، فذلك أدى إىل و    
وبالتايل كثر الطالق ولألسف الشديد أن البعض ال يقمن للحياة االنشغال عن البيت واحلياة الزوجية 

تكون مثل فالنة وفالنة من أن  فاملهماملظاهر اخلداعة املزيفة  الزوجية أي قداسة أو وزناً ألن األهم لديها
 بذلك ضاعت وضاع وقتها ونسيت أن عمر االنسان هو وقته وحماسب عليه .فاملمثالت وعارضات األزياء 

 قال أمحد شوقي :   

ـــــــاة دقـــــائــــــــــــق وثــــــــــــــــــــــــواِن                                       دقـــــــــــات قـــــلـــــــــــــب املـــــــرء قــائـلـــــــــــة لــــه                      إن احلــــيــــــــــــ
 فاحفــظ لــــنـفــســك بعد موتك ذكرها                      فـــالـــــذكـــــر لـــإلنـســــــان عمـــــــر ثـــــــــــاين

 ل املرأة إىل هذا املستوى ؟أوصلذي ا هنا سؤال يطرح نفسه ، ماو 

    كيف أصبح تفكك واهنيار األسر هبذه السهولة ؟
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  هناك بعض من العوامل أدت إىل سهولة التفريط باألسرة :أن باعتقادي 

 االجنراف حنو التقليد الغريب اعتقادا منها مواكبة العصر . -١

 الغربية ومن مث تأثرت هبا املرأة املسلمة .ترويج فكرة العوملة اليت كانت هلا التأثري على املرأة  -2

دعوة املرأة املسلمة إىل حماكاة املرأة الغربية يف كل ما تفعل فقالوا كوين مثل أختك يف الغرب )) وجعلوا  -٨
بيننا أخوة ؟؟؟ ((.
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 التعريف بالبحث :
ما واجهته السيدة هاجر من صعوبة املوقف ، والسيدة آسيا من اإليذاء والعذاب ، والسيدة  -١

مرمي اليت واجهت املوقف بقوة االميان ، وأم املؤمنني السيدة خدجية ومواقفها الباسلة ، وأم 
 الفقيهة العاملة . املؤمنني حب رسول اهلل 

 وضع املرأة املعاصرة . -2
 ما خططه االستعمار للمرأة املسلمة هل كان لتحريرها كما زعم ؟ -٨
 ما النجاة من هذا املأزق ؟  -4

 أهداف البحث :
 يهدف هذا البحث إىل :

 االستشهاد بنماذج للنساء من القرآن الكرمي . -١
 االستدالل بنماذج من الصحابيات . -2
 املرأة املسلمة يف العصر احلديث .الكشف عن إسهامات  -٨
 النجاة والنصر ال يكونان إال بالرجوع إىل اهلل تعاىل . -4
 ري يف الدعوة مبا يناسب العصر .ياحلاجة املاسة إىل التغ -5
 االهتمام واالحتواء حلماية النشء من السقوط يف هاوية الضياع و التقليد األعمى . -6

 سبب اختياري لهذا الموضوع :
 اجتماعياً .تدهور األسر  -١
 األزمة األخالقية هلذا اجليل . -2
 الدين ال يتعارض مع احلضارة فال حاجة للتنازل عن مبادئنا لكي نواكب العصر . -٨
 امليل للتجديد الدعوي مبا يتناسب مع الفكر العصري . -4

 



 كيف نجدد عالقة المرأة المعاصرة بالقرآن الكريم
 

6 

 

 منهج البحث :
 سوف اعتمد خالل البحث على :

 املنهج التارخيي :  -١
 مرت هبا املرأة .يف دراسة املراحل البيئية اليت 

 املنهج املقارن : -2
 لنبني وضع املرأة ما قبل اإلسالم وبعده .

 منهج االستقراء والتحليل : -٨
 لنظهر ما توصلت إليه املرأة يف واقعنا املعاصر وما أصبحت فيه ما بني اإلفراط والتفريط .

 الدراسات السابقة للبحث :
 أمهيته : فهناك الكثري من الكتب يف هذا املوضوع داللة على

 ، الدكتور فاحل العمرة . حبوث ودراسات حول املرأة املسلمة -١
 املرأة ومالمح احلرب الصليبية اجلديدة على العامل اإلسالمي ، كمال السعيد حبيب . -2
 املرأة والسياسة وصناعة احلياة ، حممد العلي . -٨
 املرأة املسلمة يف اإلعالم الغريب ، نور بنت عبد اهلل بن عدوان . -4

 املصادر :بعض 

 حممد اجلربي /مطبعة دار اجلهاد . لااملتعاملرأة يف التصور اإلسالمي ، عبد  -١
 م. ١14٧القاهرة  -املرأة يف خمتلف العصور ، أمحد خاكي /دار املعارف -2
 م.2004مساوئ حترير املرأة يف العصر احلديث ، زكي علي السعيد /دار الوفاء للطباعة والنشر  -٨
وحلها يف ضوء الكتاب والسنة املطهرة ،دكتورة مكية مرزا/دار اجملتمع مشكالت املرأة املعاصرة  -4

 م . ١110
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 :خطة البحث المقترحة
 المقدمة : 

تعريف مبوضوع البحث ، هدف البحث ،اسباب اختيار البحث ، الدراسات السابقة للبحث ، منهج 
 البحث .

 هبا املرأة .مرت املراحل اليت  التمهيد :

 وفيه مبحثان :

 المبحث األول : المرأة في الجاهلية .
 املطلب األول : املرأة عند اليهودية .

 املطلب الثاين : املرأة عند املسيحية .

 املطلب الثالث : املرأة عند العرب ، ظلمها وأساليب وأد البنات .

 في القرآن الكريم .المبحث الثاني : نساء 
 .رضي اهلل عنهااملطلب األول : السيدة هاجر 

 .رضي اهلل عنهااملطلب الثاين : السيدة آسيا 

 .رضي اهلل عنهااملطلب الثالث : السيدة مرمي 

 .رضي اهلل عنهااملطلب الرابع : السيدة خدجية 

 .رضي اهلل عنهااملطلب اخلامس : السيدة عائشة 
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 في اإلسالم : الفصل األول : بناء األسرة
 املبحث األول : أسس الرتبية يف اإلسالم .

 . على العلماإلسالم  حثملبحث الثاين : ا

 املبحث الثاين : ما أعده اإلسالم للمرأة من تكرمي .

 الفصل الثاني : قضايا المرأة المسلمة :
 املبحث األول : قضية حقوق املرأة يف العامل اإلسالمي .

 م .املبحث الثاين : احلرية عند الغرب وعالقتها بقضية املرأة وحرية املرأة يف اإلسال

 عالقتها بقضية املرأة .و املبحث الثالث : العوملة والعاملية يف احلضارة الغربية املعاصرة 

 الفصل الثالث : المرأة المسلمة في واقعنا المعاصر : 
 املبحث األول : املرأة بني اإلفراط والتفريط .

 املبحث الثاين : املرأة واالستعمار .

 املبحث الثالث : التأكيد بشمولية الدين اإلسالمي جلميع جوانب احلياة لذلك فهو احلل األمثل 
 حلياة مستقرة هادئة.

 الفصل الرابع : الدعوة في اإلسالم :
 .دعوة الشباب مبا يناسب العصر التقين املبحث األول :

 .ما متيزت به الدعوة اإلسالمية  املطلب األول :

 امرأة هتفو إىل مثلها القلوب.املطلب الثاين : 
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 الخاتمة :
وفيها أهم النتائج اليت توصلت إليها يف حبثي وتقدمي بعض االقرتاحات والنصائح لألخت املسلمة ، واألبناء 

 ملة هنضة جديدة حلضارة إسالمية مشرقة.آاألعزاء 

 الفهارس، واملصادر، واملراجع .

 وسلم .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
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 التمهيد : المرأة في الجاهلية .

 وفيه مبحثان :

 

 . المرأة في الجاهلية المبحث األول :

 المطلب األول : المرأة في اليهودية .

 المطلب الثاني : المرأة في المسيحية .

 المطلب الثالث : المرأة عند العرب ظلمها وأساليب وأد البنات .

 

 الكريم .المبحث الثاني : نساء في القرآن 

 المطلب األول : السيدة هاجر رضي اهلل عنها .

 المطلب الثاني : السيدة آسيا رضي اهلل عنها .

 المطلب الثالث : السيدة مريم رضي اهلل عنها .

 المطلب الرابع : السيدة خديجة رضي اهلل عنها .

 المطلب الخامس : السيدة عائشة رضي اهلل عنها .
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 . الجاهلية المرأة في المبحث األول :

 .عند اليهود المطلب األول : المرأة 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  إن القرآن الكرمي أبلغنا عن حتريف الكلم عند اليهود ، فقال تعاىل :

. فاليهود يتهمون املرأة بأهنا وراء معصية أوىل حصلت يف  46: ، آية النساءسورة  چٺ  ٿ  
يف  -عليه لعنة اهلل-وحواء بأال يأكالن من الشجرة ، فأتى إبليس  يوم هنى اهلل تعاىل آدم   ،اجلنة

، فكان اهلبوط من اجلنة  شكل حبة، وغرر حبواء فاستجابت لندائه وأكلت ، وبعد ذلك أطعمت آدم 
يف األرض . فكان يف املعتقد اليهودي ، أن املرأة وراء اخلطيئة ، كي يتخذ منها األوىل ، وكانت اخلطيئة 

ك واحلذر ، وتعامل على أهنا دون الرجل بكثري ..  لذلك ؛ كتب اهلل عليها املصاعب وآالم موقف الش
على املعصية . ويف العهد القدمي ، نرى اليهود يلصقون باملرأة كل موقف  اً اإلجناب ، فقد جعل ذلك عقاب

 .( ١)فيه احنراف أو معصية ، أو ذل أو عار

ن حقوقها ، بل وتبيح للوالد املعسر أن يبيع ابنته ، ويؤكد ما جاء يف وإن الشريعة اليهودية جترد املرأة م   
اخلروج ) يف العهد القدمي ( إذا باع رجل ابنته ، فإهنا ال تعتق ، بل تظل أمة مدى احلياة ....          سفر

املتأمل فاملرأة تسىب وتباع وتورث كبقية املتاع ، وحيق لألب أن يقتلها إن شاء دون خوف من عقاب ... و 
حلالة املرأة يف اجملتمع اليهودي ،جيدها ال ختتلف عن اجملتمعات البدائية ، فهي املوكة ألبيها قبل زواجها ، مث 
تشرتى منه عند نكاحها ، ألن املهر كان يدفع ألبيها أو أخيها على أنه مثن شرائها ، وبذلك تصبح املوكة 

)سيد( فالعقد يف شريعتهم ))عقد سيادة (( ال هو سيدها املطلق ، حيث كلمة بعل عندهم فلزوجها 
))عقد زواج(( ، وهكذا نرى كيف عاشت املرأة اليهودية دون أن يكون هلا رأي وال شخصية مستقلة أو 

 .دور 

  

 

 
                                                           

  44-4٨م ، ص١1٣1-هـ١4١0-أوىل ،ت-دكتور أسعد السمراين : املرأة يف التاريخ والشريعة ، دار النفائس، ط -١
 سفر التكوين ، اإلصحاح الثالث .
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 . السائمة شأن شأهنا وال تستطيع أن تتصرف يف أمر من أمورها ، بل هي تابعة ذليلة للرجل ، يتصرف هبا 

 .( ١)ويف التوراة : ))املرأة أمرُّ من املوت (( أن املرأة اليت تورث كاملتاع ، الحق هلا يف املرياث . وبديهي

  

                                                           

م، ١11٧-هـ١4١٧-الثالثة، ت-د/فاطمة عمر نصيف: حقوق املرأة وواجباهتا يف ضوء الكتاب والسنة، مكتبة دار جدة، ط-١
 .  ٨٨2، ص ١٨-1فقرة  التنبيه. الكتاب املقدس االصحاح الثاين والثالثون من سفر  ٨2،٨٨،٨4ص

 . ١5علي عبد الواحد وايف : املرأة يف اإلسالم ، ص 
 –األوىل ، ت -د/ مىن السالوسى : احلقوق التعليمية للمرأة يف اإلسالم من واقع القرآن والسنة ، مكتبة دار النشر للجامعات ، ط -2

 . 46،45،44،4٨م ، ص 200٨ -هـ ١424
م ١1٣٧ -هـ  ١40٧ –ت  األوىل ،-عصام احلرستاين ، حممد احلسناوي : عامل املرأة أو مهوم املرأة املعاصرة ، مكتبة دار عمار ، ط -٨

 . ١١، ص
 . 2١،20م ، ص ١1٣٧ -هـ  ١40٧ –الثالثة ، ت  -د/ حممد علي البار : عمل املرأة يف امليزان ، الدار السعودية للنشر ، ط -4
 –، ت  األوىل -أ/ فاطمة حممد علي قوارير : مشكلة عمل املرأة وطريقة حلها على ضوء الكتاب والسنة ، دار اجملتمع للنشر ، ط -5

 . 1م ، ص2006 -هـ  ١42٧
 . 21،2٣م ، ص١116 -هـ ١4١6 -األوىل ، ت -د/ سامية منبسى : املرأة يف اإلسالم ، دار الفكر العريب ، ط -6
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 . المرأة في الجاهلية المبحث األول :

 المطلب الثاني : المرأة عند المسيحية .

واملنكرات ، وما آل إليه لقد هال رجال املسيحية األوائل ما رأوا يف اجملتمع الروماين ، من انتشار الفواحش 
اجملتمع من احنالل اخالقي شنيع ، فاعتربوا املرأة مسؤولة عن هذا كله ، ألهنا كانت خترج إىل اجملتمعات 

جيب االبتعاد عنه ، وأن العازب عند اهلل أكرم من املتزوج  دنس، فقرروا أن الزواج  وتتمتع مبا تشاء من اللهو
ال القديس سوستام : إهنا شر البد منه ، وآفة مرغوب فيها ، وخطر على ، وأعلنوا أهنا باب الشيطان ، فق

مؤمتراً (  للميالد )أي أيام شباب النيب5٣6األسرة والبيت ، وحمبوبة فتاكة ، وقد عقد الفرنسيون يف عام 
أم غري إنسان؟ وأخرياً قرروا أهنا إنسان خلقت خلدمة الرجل فحسب . واستمر  للبحث : هل املرأة إنسان

 حىتل القرون الوسطى ، ومن الطريف أن القانون االجنليزي ااحتقار الغربيني للمرأة وحرماهنم حلقوقها طو 
 .( ١)( ) أي ربع لرية سورية  بنساتم كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته ، وحدد مثن املبيع بستة ١٣05عام 

باع زوجته آلخر على أقساط ، فلما امتنع املشرتي عن سداد  اً ونشرت جملة حضارة اإلسالم : أن ايطالي   
 .( 2)األقساط األخرية قتله الزوج 

ونشرت أيضاً : سئل عدد كبري امن اعتادوا زيارة لندن ، عما طرأ على املرأة االجنليزية من تغري يف نصف    
من إجابتهم أن أبرز مظاهر للتغري ، أن االجنليزية اندفعت وراء احلصول على حريتها  القرن األخري ، فثبت

للرجل أهنا ليست أقل منه يف شيء ،لذلك تأىب إىل احلرية ، فهي حتاول أن تثبت  حىت وصلت إىل ما يسئ
القسم التقليدي :  مأن تستعني به يف شيء.. وأصبح املألوف أن متنع الزوجة عند عقد القران أن تقس

 .( ٨))أقسم أن أكون مطيعة لزوجي ( ألهنا ترفض أن تتقيد هبذه الطاعة 

 ها معاً .باارتك ألن الزلةاخلطيئة لكن جاء اإلسالم وحرر املرأة من تلك    

                                                           

 ينظر املراجع السابقة . -١
 . 2١،20م ، ص١1٣4 -هـ ١404-، ت 6-د/ مصطفى السباعي : املرأة بني الفقه والقانون ، املكتب اإلسالمي ، ط -2
 .  41١جملة احلضارة اإلسالمية : اجمللد الثاين ، ص-٨
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  لذلك قال تعاىل :

: ، آيةالبقرةسورة  چ  وئۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ
٨5 – ٨6 . 

، واعتبارها جنسة ، فظلت نظرة هلا وهكذا نرى حال املرأة النصرانية كحال املرأة اليهودية يف النظرة السيئة    
 القرن السادس . حىتالكنيسة للمرأة قروناً طويلة 

هذا بعض ما كانت عليه املرأة اليهودية والنصرانية ، وهذا قد نتج من حتريفهم للنصوص ، فحقروها    
لت عن الرجل ألهنا فاقدة األهلية يف كل شيء ، فليس هلا حقوق بل عليها صأذلوها ، وفو  وأهانوها

عاىل من التحريف أعطت قوانني وضعية ، حيث الشريعة اإلسالمية اليت صاهنا اهلل ت امجيعه هواجبات، فهذ
 .(١)املرأة كل حقوقها 

 . 1 ، آية :احلجرسورة  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ  وقال تعاىل حلفظ الشريعة :

  

                                                           

 ينظر املراجع السابقة .  -١
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 . المرأة في الجاهلية المبحث األول :

 المطلب الثالث : المرأة عند العرب ظلمها وأساليب وأد البنات .

، البد من التمهيد ملعرفة ما كانت عليه قبل اإلسالمية لكي تتضح حقوق املرأة وواجباهتا يف الشريعة 
 اإلسالم ، حىت نرى ما منحتها الشريعة الغراء ، وما أزالت عن كاهلها من أعباء .

ن مكان آلخر فحياة الصحراء يف اجلزيرة العربية كانت تصبغهم بصبغة البداوة ، وكانوا رحالً يتنقلون م   
طلباً للعيش والكأل . وكان الرجل يف هذه البيئة أساس القوة يف اجملتمع ، اما قلل من شأن املرأة . فالقبيلة 

البنني على البنات ، وكانوا ينظرون إليها نظرة  ةر اثإجتد العون من فتياهنا وال جتده من فتياهتا ، اما دعاهم إىل 
واالضطهاد ، ومهضومة يف كثري من احلقوق ، فلم يكن هلا حق اإلرث كراهية واحتقار ، اما عرضها للظلم 

 .( ١)، بل كانت تورث مع بقية مرتوكات امليت كما يورث املتاع

جند تباين آراء املؤرخني حول طبيعة العصر اجلاهلي ، فمنهم من يصوره على أنه عصر جهل واحنطاط    
وظلم ، ولذلك مسي بالعصر اجلاهلي ، ومن مث اختلفت اآلراء حول مكانة املرأة يف هذا العصر ، حيث 

ثل السيدة خدجية بنت خويلد، مية مستندين إىل مكانة مايرى البعض أهنا نالت املكانة احملرتمة واملنزلة الس
أ، هند بنت عتبة زوجة أيب سفيان ،وكان الرجل يفتخر بنسبه ألمه كما يفتخر بنسبه ألبيه ، كما أن 
الشعراء كانوا يعطون املرأة قسطها اما حتب من النسب إذ بدأوا قصائدهم اليت يفتخرون فيها مبحامد 

 .( 2)قومهم

رامة املرأة ، مثل حرب ذي قار ، وحرب الفجار ، كما قامت وإن بعض حروهبم كانت حرصاً على ك   
املرأة العربية بالكهانة ، واحتكم إليها الرجال ، وشاركت يف حروب قومها حترضهم على القتال ، فمن هؤالء 

، وقد أسلمت قبله ودعته إىل  بن ربيعة ، وهي خالة عثمان بن عفان  كريز)الكاهنات ( سعدى بنت  
، كما كانت  النساء من ملكن عصمتهن ، مثل أم عبد املطلب جد رسول اهلل اإلسالم . ومن 

الشاعرات واخلطيبات يردن األسواق األدبية مثل ) سوق عكاظ ( ينشدن الشعر وخيطنب يف الرجال . إال 
على بعضهم . أما القاعدة اقتصرت هذا األمر ، وهذه املكانة مل تكن عامة يف مجيع القبائل ، بل  نأ

                                                           

  .  40د/فاطمة نصيف : مصدر سابق ، ص-١
 .  4٧د/مىن علي السالوسى : مصدر سابق ، ص- 2
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، فقد كانت املرأة منعزلة يف معظم القبائل ، وكان الرجل هو صاحب السلطان ، وكانوا يرغبون يف العامة
 .ذرية الذكور ألهنم جند القبيلة ومحاهتا 

 . (١)فلم يكن أبغض لألب من خرب يأتيه مبولد انثى له 

ڃ  ڃ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ  وقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك يف قوله تعاىل :   

ڑ  ڑ  ک    ژڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍڃ               چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

 .51 – 5٣، آية:النحلسورة  چک  

ويتضح أن األب كان إما أن يبقي على حياة ابنته على مضض ، وعندئٍذ كان األب يرتك ابنته حىت    
الصحراء شاءت أم أبت . وكان البعض يقدم على وأد ابنته ، ويشتد عودها ، فيجعلها ترعى الغنم يف تكرب 

قريش بناهتا ،  عنده جبل تئد ، وهذيل ( ، وكان مبكة وأسد، وقيس ،  يممت ومن هذه القبائل : ) قبيلة
 ويقال أن أول قبيلة فتحت باب الوأد هي متيم . 

 وكانت هلم أساليب بشعة يف وأد البنات :

حفرت حفرة الوالدة  اعنهما عن بعض القبائل أن الوالدات كانت إذا حضرهتيروى ابن عباس رضي اهلل 
فمخضت على رأسها ، فإن ولدت أنثى ألقتها يف احلفرة ، وإن ولدت ذكراً أخذته إىل أبيه قريرة العني ، 
اء ومنهم من كان يرتكها حىت تبلغ السادسة من عمرها مث يقول ألمها طيبيها وزينيها ، فيأخذها إىل الصحر 

فيحفر هلا حفرة وجيعلها تنظر فيها حيث يدفعها ويهيل عليها الرتاب حىت متوت . ومنهم من يلق هبا من 
فوق جبل شاهق . ولعل السبب يف كراهية الرجل للبنات أنه كان خيشى عليها من النهب والغارات اليت  

چ  چ   چ  چ اىل : كانت القبائل تشنها على بعض ، أو خيشى عليها من الفقر ، ويف هذا قال تع

 .  ٨١: ، آية  اإلسراءسورة  چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ       ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇچ  ڇ

 

 

                                                           

 . ٨6،٨5،٨4د/سامية منيس : مصدر سابق . ص  -١
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قدم  وكان الصحابة الذين قاموا بوأد بناهتم يف اجلاهلية يندمون على ما فعلوا ، فهذا قيس بن عاصم  
وقال : يا رسول اهلل إين ارتكبت الوأد يف اجلاهلية ودفنت اثنتا عشرة بنتاً وهن أحياء ،  على رسول اهلل 

 . (2)مث أمره بإعتاق اثنتا عشرة رقبة ( ١) : )) من ال يَرحم ال يُرحم (( فماذا علي أن أفعل ؟ فقال له 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 البخاري : يف كتاب األدب ، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته .  -١
 .  50-4٣د/مىن علي السالوسى : مصدر سابق ص  -2

-ابن كثري : اإلمام احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري ، تفسري القرآن العظيم ، مكتبة عيسى البايب احلليب القاهرة )د.ت(
4\4٧٣ 
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 . نساء في القرآن المبحث الثاني :

 .رضي اهلل عنهاالمطلب األول : السيدة هاجر 

حني يستيقظ اإلنسان ، ويتطلع إىل الكون من حوله ، فإذا هو مسخر له ، معني له بقدرة اهلل ، ذلول له 
بتسخري اهلل ، حني يستيقظ ضمري اإلنسان فيتطلع ويتأمل ويتدبر ، البد يرجتف وخيشع ويسجد ويشكر ، 

املنعم : حني يكون يف الشدة ليبدله منها يسرا ، وحني يكون يف الرخاء ليحفظ عليه ويتطلع دائماً إىل ربه 
 النعماء .

، الذي يظلل مسته هذه  كر هو أبو األنبياء سيدنا إبراهيم ا والنموذج الكامل لإلنسان الذاكر الش   
تشيع فيه الضراعة ، السورة )) سورة األنبياء (( مث يأيت به السياق يف مشهد خاشع ، يظلله الشكر ، و 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  چ ، ذاهبة يف السماء . قال تعاىل :  ويتجاوب فيه الدعاء يف نعمة رخية متموجة

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

ہ  ہ  ہ  ہ    ۀڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 .  ٨٣ – ٨٧: ، آية إبراهيمسورة  چھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ميضي سيدنا إبراهيم يف دعائه بذكر إسكانه لبعض أبنائه هبذا الوادي اجملدب املقفر اجملاور للبيت احملرم ،    
موا يوبذكر الوظيفة اليت أسكنهم يف هذا القفر اجلدب ليقوموا هبا ، ملاذا؟ ألجل املهمة الكربى ، ليق

گ  گ  گ  گ   چ اجلدب واحلرمان ،  الصالة، فهذا هو من أجله أسكنهم هناك فيحتملون

ويف التعبري دقة ورفرفة تصور القلب رفافة جمنحة ، وهي هتوي إىل ذلك البيت وأهله يف ذلك  چڳ  ڳ

فعن طريق   چڳ  ڳ  ڱچ الوادي اجلديب . إنه لتعبري ندّي يُندِّي اجلدب برقة القلب . 
ليأكلوا ويطعموا ؟ نعم ! ولكن لينشأ عن ذلك ما أتلك القلوب اليت ترف عليهم من كل فج ، ملاذا ؟ 

 . ( ١) چڱ  ڱچ يرجوه إبراهيم الشكور 

 

                                                           

 .  2١١0-2١0٣، ص 4.جـ/١1٣2-ه١402-العاشرة ، ت-ظالل القرآن ، دار الشروق بريوت ، طسيد قطب : يف  -١
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عليه وسلم ، وأصبحت القلوب هتوي  نعم لقد حتقق ما كان يرجوه أبو األنبياء سيدنا إبراهيم صلى اهلل
إليهم ، بعواطفهم اجلياشة ، لذلك املكان الذي احتضن تلك القلوب ، واليت حققت احلمد والشكر هلل عز 

 وجل، فجعل البيت احلرام لتهوي إليه .

ولبت ولكن لنسأل هنا ملن الفضل واملن بعد اهلل عز وجل ؟ أتعلمون ملن ؟ لإلنسانة اليت ضحت وصربت 
الرضيع  وحيدهاو اء احلق فهي أمنا هاجر اليت عاشت حني من الزمن يف تلك الساحة القاحلة املوحشة ند

حمنة منحة حقيقة ، قدمت الكثري مث  ُرب   تناجي بيقني وثقة الواحد القهار أن يعينها يف حمنتها ، ولكن
أخذت األجر العظيم يف الدنيا واآلخرة فهذه األم مهدت األرض القاحلة اجلدبة لتنهض أمة اإلسالم. 

واآلن لنستمع حلوار قد دار بني قلبني ، وكل منهما حريص على رضى املوىل عز وجل فهو املقدم عن أي 
هلل عز وجل ، وأيقنا بأن وراء ذلك  لصرب واليقني واالستسالمل ةشيء ، كل منهما قدم لنا أمجل وأجل صور 

حاشاه حكمة جليلة ، لنتعايش مع موقف نستمد منه القوة اإلميانية والعزمية وصدق االلتجاء هلل تعاىل ، ف
                                         أن يضيم عبده املؤمن ، الذي قد اختار طريقه .                 

ماذا قالت الصابرة لزوجها عندما رأته يتهيأ للرحيل ؟                                                      ف
  هاجر وحسن التوكل .

ا الوادي الذي ذمنطلقاً ، فتبعته أم إمساعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وترتكنا هب إبراهيم  قفى   
ليس به أنيس وال شيء ؟ قالت له ذلك مراراً ، وجعل ال يلتفت إليها فقالت له : آهلل أمرك هبذا ؟ قال: 

عند حىت إذا كان  عليه الصالة والسالمإبراهيم سيدنا ، مث رجعت . فانطلق  إذاً لن يضيعنانعم ، قالت : 

ڍ  ڌ   ڌ  چ ذه الدعوات ورفع يديه فقال : تراه ، استقبل بوجهه البيت مث دعا هب ال حيثالثنية 

 .   ٨٧: ، آيةإبراهيمسورة  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  

،  الزفراتفاحندر من تلك الربوة يُثقله اإلشفاق واخلوف ، ويدفعه اإلميان والثقة باهلل ، وكان ُيصّعد    
يف مكانته من اهلل تعاىل ، ويف مقامه من النبوة البد أن يصرب على  بالعربات . ولكن إبراهيم  وخيتنق
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البالء ، ويستسلم للقضاء ، لذلك سار إىل وطنه ، وخلف وراءه وحيده يف تلك البقعة ، وهو يدعو اهلل أن 
 بعنايته وحيفظه حبفظه .يكأله 

قضاء احملتوم، وحتلت بالصرب اجلميل ، ومكثت تأكل من الزاد وتشرب من بالالسيدة هاجر  رضيتلقد ا   
واحتملت ذلك صابرة ومل تلبث أن جف  -جف ويبس–املاء ، حىت نفدا ، فخوى بطنها وعصب ريقها 

عليه وطأة اجلوع والعطش ، فبلى وانتحب ، وصرخ وأمه  قلتناً لرضيعها ، وثبل، وأصبحت ال جتد ضرعها 
بدموعها ، ولكن  ظمأه، وودت لو استطاعت أن تروي  رات ، ودموعها تنهمر غزيراتتتقطع نفسها حس

هيهات هيهات!! فرتكته مكانه ، وسارت هائمة على وجهها ، تعدو وهترول وقد أحزهنا بكاؤه وحنيبه، 
 ، مث عادت َفزِعة مذعورة هلول(2)عن الغذاء ، حىت قرعت صفاة الصفا فتش، وت( ١)وأخذت تبحث عن املاء

ت ر كيف وحيدها ، وسعت حنو سراب حسبته ماء عند املروة ، حىت إذا جاءته مل جتده شيئاً، مث   اُمصاهب
،  (٨)راجعة إىل هدفها األول ، ورجعت ثانية إىل غرضها الثاين ، وهكذا سعت َسْعَي اجملهود سبعة أشواط 

جف  حلقه حىت عّي عن  والطفل يصيح ويصخب ، يُقطع بصوته نياط قلبها ، رمحاك يا رب! هذا طفل
البكاء ، وانقطع عن الغذاء حىت خارت قواه ، وخفت انفاسه ، وهذه أم ترى وحيدها ُيسلم ُروحه وجيود 

ا معينا يف وحدهتا وال سلوة يف مصاهبا ، إنه اآلن يفحص األرض برجليه ، ويضرب بنفسه، وهي ال جتد هل
 انبجسقد وهذا هو ذا يضرب ويضرب ، فإذا املاء  بقدميه ، عله يرق حلاله إذ قست القلوب ،( 4)الصلد

                                                           

حممد وهيب  –اإلمام احلافظ عماد الدين ايب الفداء امساعيل بن كثري القرشي : قصص األنبياء ، حققه علي عبد احلميد أبو اخلري  -١
 . ١٨1،١٨٣م ، ص200٨-هـ ١42٨ –ادية عشر ، ت احل -معروف مصطفى زريق ، دار اخلري للنشر دمشق ، ط –سليمان 

 .٣5،٣4م ، ص 2006 -هـ ١42٧ –األوىل ، ت  -إبراهيم حممود : نساء يف حياة األنبياء ، دار الدعوة للنشر اإلسكندرية ، ط -
 . ٣٧،٣6م ، ص ١1٧1 -هـ ١٨11 –األوىل ، ت  -حممد الفقي : قصص األنبياء أحداثها وعربها ، مكتبة وهبة ، ط -
 -هـ ١4١6 –التاسعة عشرة ، ت  -عفيف عبد الفتاح طباره : مع األنبياء يف القرآن الكرمي ، دار العلم للماليني بريوت ، ط -

 . ١2٨-١22م ، ص١116
  الصفا واملروة : جبالن مبكة .-2
 هذا هو أصل السعي الذي يقوم به احلجيج .-٨

 لس ، ويريد به الصخر .الصلد : الصلب األم 4-
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 چ  ھڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہچ من حتت قدميه ، وفار من قرع رجليه ، كما قال تعاىل : 

 . ٧4: ، آيةالبقرةسورة 

، وأكبت على رأت رمحة اهلل حتوطها ، وعناية رهبا تظلها ، فجلست خائرة القوى ، يقطر العرق من جبينها 
، تروي ظمأه ، وتبلل باملاء شفتيه ، فسرها أن ترى احلياة تدب يف جسمه ، وأن يقبل عليها طفلها متلهفة 

 عنه شجونه وتسرِّيعليه بيدها، مث تكفكف دموعه ،  (١)يف هلفة وشوق ، تضمه إىل صدرها وتربت
ودها السرور حبياته ، مث ارتوت هي اوأحزانه، حىت إذا اطمأنت على وليدها ، وعادت إىل الثقة بنجاته ، وع

 أيضاً ، فسرت فيها احلياة ،وانقشعت تلك السحابة السوداء اليت أظلتها زمناً ، وذلك بفضل اهلل وعنايته ، 

يسريون قرب هذا ( 2)وملا نبع املاء اجتذب الطري إليه ، فحوطت حوله ، وحلت فوقه ، وكان قوم من جرهم
، وإهنم ليعرفون أن األطيار ال تقع إال على املاء ، فأرسلوا  هاحته ، وحتوم فوقط يف ساملكان ، فرأوا الطري حت

، (4)يرتاد املكان ، وخيربهم خبربه ، فلما وجد املاء رجع يزف البشرى ، فوفدوا إليه زرافات ووحداناً  (٨)واردهم
                            واختذه بعضهم موطناً ومقاماً .                                              

.      (5)فأنست هاجر هبم ، واطمأنت إىل جوارهم ، وشكرت هلل أن جعل أفئدًة من الناس هتوي إليهم
 .هلم بأن جعل األفئدة هتوي إليهم ((  وأيضاً حتقق دعاء إبراهيم  إذاً لن يضيعناوحتققت مقولتها: )) 

مث شب إمساعيل ، واستقام عوده ، وذاع صيته ، واختلط بالقوم وحاكاهم يف لغتهم ، وأخذ العربية    
منهم، مث تزوج بواحدة منهم ، وامتأل سروراً باجتماع أسباب السعادة ، ولكن الدهر قلب ، فها هي ذي 

                                                           

 الرتبيت : ضرب اليد على جنب الصيب لينام . -١
 جرهم : من قبائل اليمن . -2
 واردهم : كل من أتى مكاناً منهاًل أو غريه فقد ورده .  -٨
 زرافات ووحداناً : مجاعات وأفراداً .  -4
م . ،ط، ١161-ه ١٨٣1-ت : قصص القرآن ،اهيم وعلي البجاوي والسيد شحاته حممد أمحد جاد املوىل وحممد أبو الفضل إبر  -5

 .   6٨،62،6١،60،51،5٣والدار ،ص
 . ١40االمام ابن كثري : مرجع سابق ، ص

 . ٣٣حممد الفقي : مرجع سابق ، ص
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عهده ، ورعته يف طفولته ،  لبه حزناً عليها ، فقد تعهدته يفقفعز عليه فقدها وتفطر املنية ختطف أمه ، 
 . (١)وأظلته حبناهنا يف شبابه

األنبياء خليل اهلل ،  كيف ال وهي زوجة أيبقد رأينا املكانة الرفيعة اليت شرفت هبا هذه األم الفاضلة ،     
وة إمياهنا وقوة توكلها وقوة ثقتها باهلل تعاىل ، وقوفها يف تلك الساحة قوعالوة على ذلك ، فقد أثبتت ب

(( فكان مردود تلك العبارة  لن يضيعنا اهللفردها وواجهت الصعاب وحتملت مامل يتحمله بشر بيقينها )) مب
الكبرية املعاين ليس هلا والبنها فقط ، بل تعدت على املدى البعيد هلذه األمة ، أمة اإلسالم ، نعم ، وحنن 

 لٌد إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها .  (( ، فهذا الدين خالن يضيعنا اهلل بدورنا نقول وبكل ثقة : )) 

بالصرب على حمن احلياة الفانية ، ونعمل لدار خالدة بال موت ، فهذا  أحثك ونفسيفيا أخية اإلسالم ، 
منوذج أمامنا ، صربت ونالت الدرجة العالية ، حتملت املسؤولية العظيمة وحدها من التاريخ البعيد بدون 

معني إال اهلل وحده ، فقدمت أعظم منوذج هو أبا العرب سيدنا إمساعيل ، فنحن يف أمس احلاجة ألمهات 
فكان لزاماً علينا النهوض باملرأة املعاصرة والوقوف جبانبها  نصرة هلذه األمة ،م مناذج يعتمد عليها لتكون تقد

، فأتينا هبذا املثل من القرآن الكرمي باليت ضحت من أجل ظهور هذه األمة ، فنجدها أخلصت وصدقت 
 فأمثرت ، فقطفنا من بعدها الثمرة.

(( تكون دائماً نصب أعيننا ، حىت يتعمق املعىن فيقوى اليقني واالعتماد  لن يضيعنا اهللليت عبارة ))    
 والثقة باهلل تعاىل .

  

                                                           

 .   6٨،62،6١،60،51،5٣،ص : مرجع سابقاهيم وعلي البجاوي والسيد شحاتهحممد أمحد جاد املوىل وحممد أبو الفضل إبر  ١-
 . ١40االمام ابن كثري : مرجع سابق ، ص

 . ٣٣حممد الفقي : مرجع سابق ، ص
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 . نساء في القرآن المبحث الثاني :

 .رضي اهلل عنهاالمطلب الثاني : السيدة آسيا بنت مزاحم 

الكفار ، ومين عليهم فيهديهم إىل اإلسالم وخيرجهم من ظلمات ظهراين قد خيرج اهلل تعاىل أناساً من بني 
الكفر إىل نور اإلميان ، وينجيهم من صحبة األشرار وجوار الفجار ، وينقلهم إىل جوار العزيز الغفار ، وملا 

ڭ  ڭ     ڭھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭچ يعلم اهلل تعاىل ما يف قلوهبم من اخلري ، فقال تعاىل : 

.                                                     2٨: ، آية األنفالسورة  چۇ  ۇ  ۆ  

 چ ۇ چعلى الفرض والتقدير    چ ڭ  ڭ   ڭھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭچ قال السعدي : 

هلم إىل احلق بوجه من الوجوه ، وهذا دليل على أن اهلل  ال التفات چۇ  ۆ چ  عن الطاعة 
وإن من أولئك الناس  (١)عمن ال خري فيه والذي ال يزكو لديه وال يثمر عندهتعاىل ال مينع اإلميان واخلري إال 

 الذين علم اهلل فيهم اخلري وَمن  عليهم باإلميان ما قصه لنا القرآن الكرمي من خرب امرأة فرعون .

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ وقد جاء ذكرها يف موضعني من كتاب اهلل العزيز ، قال تعاىل :    

وقال  . 1:، آية  القصصسورة  چک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڑژ  ڑ

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ تعاىل : 

    . ١١: ، آية  التحرميسورة  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    
                                                                                                                                           معاين املفردات :

تقر عينها بالنظر إليه سروراً به ، وهو مأخوذ من القر وهو الربد ،يقال دمع السرور بارد ،  چڈ  ژ   چ
 .( 2)اقر اهلل عينك وأسخن اهلل عني العدوويقال:  ودمع احلزن سخن ،

                                                           

 .   ١16، ص  2تيسري الكرمي الرمحن : ج -١
 .   ١1٨، ص  ٨، وتفسري البغوي : ج 5١6، ص 6تفسري البحر احمليط : ج -2
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 .                      ( ١)وقيل: هو من القرار ، واملعىن: أعطاه اهلل ما تسكن به عينه فال يطمح إىل غريه

  .( 2)أن أعمل عمله وذلك كفره باهلل: أنقذين من عذاب فرعون ومن  چ ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ چ

 .( ٨): خلصين وأنقذين من عمل القوم الكافرين بل ومن عذاهبم چۅ  ۉ  ۉ       ې     چ

 لكة الطاقة اإليمانية :التعريف بم

حيث قال : )) كمل من الرجال كثري ، ومل  فهي آسية بنت مزاحم كما ثبت يف حديث رسول اهلل    
. وقيل هي ابنة مزاحم بن عبيد بن الريان  (4)يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون ، ومرمي بنت عمران ((

، وقيل : إهنا كانت من بين إسرائيل من سبط  بن الوليد الذي كان فرعون مصر يف زمن سيدنا يوسف 
وقيل : إهنا ابنة عم فرعون ،وهي من آمن مبوسى  (5)، وقيل كانت عمته موسى 

(6 ). 

فهي مثال للمرأة العاقلة اليت عرفت طريقها إىل اهلل ومل يضللها زور فرعون أو هبتانه ومل خيفها بطشه وال    
سلطانه . كانت امرأة فرعون من خيار النساء وكانت أماً للمساكني ، ترمحهم وتتصدق عليهم ، ويكفي يف 

من  رأة فرعون حني أخرجوا موسى هلا . قالت ام مدحها ذكرها يف القرآن الكرمي وذكر رسول اهلل 
التابوت ) قرة عني يل ولك ( وأضافت ) ال تقتلوه ( واخلطاب بفرعون وجنده ، مث عللت النهي عن قتله 

بقوهلا ) عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ( ، هكذا شاءت إرادة اهلل تعاىل أن جتعل امرأة فرعون سبباً يف 
 ...حزناً  ويعيش يف بيت فرعون ليكون له يف املستقبل عدواً (( من القتل ، وأن  إنقاذ )) موسى 

                                                           

 .   ٨1٣املفردات للراغب : ص -١
 .   ١٧2-١٧١، ص  2٣تفسري الطربي : ج -2
 املصدر السابق .  -٨
  . 446، ص ١فتح الباري شرح صحيح البخاري لإلمام ابن حجر العسقالين ، باب قوله تعاىل وضرب اهلل مثال للذين آمنوا ، جـ -4
 .  ١٨0لسهيلي ، ص، والتعريف واالعالم ل 5١4، ص 6، وفتح الباري ، ج ٨00ابن كثري : قصص األنبياء ،  ص  -5
 .   ٨46، ص ١املنظم ، ج -6
 م .200١ -هـ ١422 -األوىل ، ت -د/ حممد بن ناصر احلميد : قصص النساء يف القرآن الكرمي ، دار الكتاب والسنة ، ط -6
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يف قصر فرعون برعاية آسيا واهتمامها البالغ به وأمومتها الفياضة احملبة له من أول ما  وترىب موسى 
  على بدأت يف الدفاع عنه ومحايته من بطش فرعون ، ومل ختضع فظلت رأته، وبعد أن كرب موسى 

وربته  ها لرهبا غري مفتونة مبا حوهلا أو مسلوبة يف إرادهتا ، وكل هذا اإلميان وضعته يف قلب موسى ئوال
على أساس التقوى واإلميان باهلل ، وهو ما هيأه لتحمل الرسالة اإلهلية ، واشتد جربوت فرعون وقهره للناس 

ت تتحلى به من الزينة وأنفس اجلواهر والرعية من املؤمنني . وبالرغم من حياهتا يف قصر فرعون ، وما كان
ف عن ذكر اهلل تعاىل وإمياهنا ز وأفخر الثياب وتشارك يف االحتفاالت مبواكب رائعة الفخامة ، إال أهنا ال تع

 .( ١)به وطوعها له

فال كرامة وال شفاعة يف أمر الكفر واإلميان ، فكما رأينا السيدة آسية مل يصدها طوفان الكفر الذي    
فيه يف قصر فرعون ، وقد تربأت من هذا القصر طالبة إىل رهبا بيتاً يف اجلنة ، وتربأت من صلتها تعيش 

بفرعون زوجها فسألت رهبا النجاة منه ، وتربأت من عمله خمافة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق 
لى ع لالستعالء الناس به ، وتربأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم . فدعاء السيدة آسية وموقفها مثالً 
متع مكان جتد فيه أعرض احلياة الدنيا يف أزهى صوره ، فقد كانت أعظم ملوك األرض يومئٍذ ، كانت يف 

امرأة ما تشتهي ، ولكنها استعلت على هذا باإلميان ومل تعرض عن هذا فحسب بل اعتربته شراً ودنساً 
قوية ، واملرأة اشد شعوراً وحساسية بوطأة اجملتمع  ضةيالء تستعيذ اهلل منه . وهي امرأة واحدة يف املكة عر بو 

وتصوراته ، ولكن هذه املرأة وحدها ، يف وسط ضغط اجملتمع ، وضغط القصر ، وضغط امللك ، وضغط 
احلاشية واملقام امللوكي ، يف وسط هذا كله رفعت رأسها إىل السماء وطلبت النجاة ، فهي منوذج عاٍل يف 

وكل العوائق ، ومن مث استحقت هذا اإلشادة يف كتاب اهلل اخلالد ، الذي  ؤثراتالتجرد هلل من كل هذه امل
 .( 2)ترتدد كلماته يف جنبات الكون وهي تتنزل من املأل األعلى

                                                           

األوىل -القاهرة ،ط مىن حممد هنداوي : قصص املرأة يف القرآن الكرمي دراسة موضوعية حبث لنيل درجة املاجستري ، دار مكتبة وهبة -١
 م  .١111-ه١4١1-،ت

  .  ٨622-٨62١م ، ص١1٣2-ه١402-العاشرة ، ت-، ط 6سيد قطب : يف ظالل القرآن ، دار الشروق القاهرة ، ج -2
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ضربه اهلل تعاىل للمؤمنني أهنم ال تضرهم خمالطة الكافرين إذا كانوا حمتاجني إليهم كما قال فهذا مثال    

ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ېۅ  ۉ  ۉ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ تعاىل : 

 . 2٣: ، آيةآل عمرانسورة چ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئ

،  كفر زوجها حني أطاعت رهبا قال قتادة : كان فرعون أعىت أهل األرض أكفرهم ، فواهلل ما ضر امرأته
 األيليإمساعيل بن حفص ثنا ليعلموا أن اهلل تعاىل حكم عدل ال يؤاخذ أحداً إال بذنبه . وقال ابن جرير : 

بن جعفر عن سليمان التيمي عن ايب عثمان النهدي عن سلمان قال : كانت امرأة فرعون  حممدثنا  ،
فإذا انصرف عنها فرعون أظلتها املالئكة بأجنحتها ، وكانت ترى بيتها يف اجلنة، مث تعذب يف الشمس ، 

قال :  زة بالقاسم عن أيب ثنا ن هشام الدستوائي ، ة عثنا ابن عليقال ابن جرير : حدثين يعقوب بن ابراهيم 
كانت امرأة فرعون تسأل من غلب ؟ فيقال : غلب رب موسى وهارون ، فتقول : آمنت برب موسى 
وهارون ، فعز على فرعون خروجها عن دينه ، فأرسل إليها وقال : انظروا أعظم صخرة جتدوهنا ، فإن 

ت عن قوهلا فهي امرأيت ، فلما أتوها رفعت بصرها إىل السماء مضت على قوهلا فألقوها عليها ، وإن رجع
فأبصرت بيتها يف اجلنة ، فمضت على قوهلا وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح ، 

. قالت العلماء : اختارت اجلار ١١: ، آية  التحرميسورة  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ فقوهلا : 
 . (١)قبل الدار 

  

                                                           

م ، ١166-١٨٣5-ألوىل، تا-االمام عماد الدين أيب الفداء امساعيل بن كثري : تفسري القرآن العظيم ، دار األندلس ببريوت ، ط -١
 . 64،6٨ص 

 . 5١-50م ، ص١114 -هـ ١4١4 –، ت  21الفخر الرازي : املستنري بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب ، دار الفكر بريوت ، جـ 
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 . نساء في القرآن المبحث الثاني :

 . رضي اهلل عنهاالمطلب الثالث : السيدة مريم بنت عمران 

                                                                   السيدة مرمي الناسكة بطاقتها النفسية :
وأغرب ما شهدته البشرية فإىل قصة من أعجب القصص ، وهي والدة العذراء من غري بعل ، فهي أعجب 

ال نظري له من قبله وال بعده ، مث تظل يف سجل احلياة اإلنسانية بارزة   تارخيها كله ، فهو حادث فذيف
 تتلفت إليها األجيال .

هلؤالء القوم ليذكرهم حبرية القدرة وطالقة اإلرادة ، وأهنا ال  وإرادة اهلل تعاىل أب يضرب مثال بعيسى    
ألن هو أن جتري السنة اليت وضعها  نواميس اليت اختارها ، ومل يتكرر حادث عيسى حتتبس داخل ال

اهلل تعاىل ، وأن ينفذ الناموس الذي اختاره سبحانه ، وهذه احلادثة تكفي لتبقي أمام أنظار البشرية معلماً 

 .  2١: ، آية مرميسورة  چۓ  ڭ  ڭ  چ  (١)بارزاً على حرية املشيئة

إن طالقة قدرة اهلل سبحانه وتعاىل تتمثل يف أجل معانيها ، فكان اختيار السيدة مرمي واصطفائها    
مث بعد ذلك رسالته مؤيدة كلها بطالقة القدرة ، ورفعه إىل السماء أيضاً  وتطهريها ومولد عيسى 

ائيل خالل هذه الفرتة ، بطالقة القدرة . كل هذه األشياء لتهزم العامل املادي الذي كان يعيش فيه بنو اسر 
فبنو اسرائيل يف طول حياهتم واملادة حتكمهم وتسيطر عليهم ، والذهب هو معبودهم ، حىت حينما أراهم 

القدرة بأن جاوز هبم البحر وأجناهم من آل فرعون ، اختذوا عجالً من ذهب له خوار البهائم ،  اهلل طالقة
ة ال يستطيعون التحكم فيها ، طلبوا ييبالسلوى وهي أشياء غوتعاىل باملن  سبحانه وعندما أنعم عليهم اهلل

 ة باملاديات ، وهكذا كل حياهتم هيأن يأكلوا اما تنبت األرض يف عدم ثقة بالغيبيات ، لكن ثقتهم كامل
 . (2)انكار لنعم اهلل تعاىل وبعد عن الغيب

                                                           

 .  2٨05-2٨04م ، ص ١1٣2-هـ١402-العاشرة ، ت-، ط 4سيد قطب : يف ظالل القرآن ، دار الشروق القاهرة ، ج -١
-هـ١40٧-األوىل،ت-،ط١ن يف معجزة القرآن ، الناشر خارج مصر املتاب العاملي،جحممد متويل شعراوي :  من فيض الرمح -2

 ٨٣1م، ص١1٣٧
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 والدة ونشأة السيدة مريم :

إن والدة ونشأة السيدة مرمي كانت معجزة من معجزات الدهر ، إذ كانت أمها قد أيست من احلمل    
وتاقت نفسها إىل ولد فتوجهت إىل رهبا تناديه نداء املخلصني ، لعلمها اليقيين أن اهلل جييب املضطر إذا 

رراً هلل ، متخصصاً لعبادته دعاه ، ومل ميض زمن يسري حىت شعرت باحلمل ، فإذا هبا تنذر ما يف بطنها حم
 . (١)منقطعاً خلدمة بيته

وقصة النذر تكشف لنا عن قلب امرأة عمران وما يعمره من إميان ، ومن توجه إىل رهبا بأعز ما متلك     
اجلنني الذي حتمله يف بطنها ، خالصاً لرهبا ، حمرراً من كل قيد ومن كل شرك وهذا الدعاء اخلاشع من  وهو 

امرأة عمران بأن يتقبل رهبا منها نذرها وهو فلذة كبدها، ينم عن ذلك اإلسالم اخلالص هلل ، والتوجه إليه 
 . (2)بكلية ، وابتغاء قبوله

 األنثى المنذورة مريم :

ما   نخلدمة البيت ، فلما وضعتها جاءت انثى فرأت أحمرراً ة عمران تريد ما يف بطنها ذكراً كانت امرأ    
 چڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   چ ، فقالت :( ٨)كانت تريده لن يكون

 .٨6: ، آية آل عمرانسورة 

إن النذر للمعابد مل يكن معروفاً إال للصبيان ، ليخدموا اهليكل ، وينقطعوا للعبادة والتبتل ، فتتوجه إىل    
ۅ  ۉ  چ رهبا يف نغمة أسيفة وبتحسر ، مبا وجدت ، وكأهنا تعتذر أن مل يكن ذكر ينهض باملهمة ، 

 .٨6: ، آية آل عمرانسورة  چې  ې  ې    ېۉ

  
                                                           

بن نعمة ناصر الشعراين : مكانة السيدة مرمي العذراء مقارنة بنساء العاملني من القرآن الكرمي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، دار ا -١
 .  25م، ص١11٣-هـ١4١6-األوىل ، ت-،ط حزم

 .  ٨12،ص ١سيد قطب : مرجع سابق ،ج -2
       الثانية ، -الشيخ حممد متويل شعراوي : مرمي واملسيح ، اعداد وترتيب عبد القادر أمحد عطا ، مكتبة الرتاث اإلسالمي ، ط -٨

 . ١4-١١، صم ١162 -هـ ١٨٣٨-ت
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شكل املناجاة القريبة ، مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه ، حيدثه مبا يف  النحو فيه اوهذا احلديث على هذ
نفسه، ويقدم له ما ميلك تقدمياً مباشراً لطيفاً ، وهي احلالة اليت يكون هؤالء العباد املختارون مع رهبم ، 

ال تعقيد ، مناجاة من حيس حال الود والقرب واملباشرة ، واملناجاة البسيطة املعربة ، اليت ال تكليف فيها و 
 .( ١)أنه حيدث قريباً ودوداً مسيعاً جميباً 

 مريم في خدمة العقيدة :

فهذه اجلملة  چ  ېۅ  ۉ  ۉچ والدهتا لألنثى ، وجاء السياق  ه (( علىحن)) حينما حتسرت    
 حتتمل أمرين :

حني قالت :                                                               أوالً : لن تكون من متام كالمها 
آل سورة  چې  ې  ې    ېۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ

 . أي أن الذكر وحده هو الذي يصلح أن يكون منذوراً للخدمة . ٨6: ، آية عمران

، فهو يقول هلا ليس الذكر الذي كنت تريدينه مثل هذه األنثى، بل ثانياً : أن تكون من كالم اهلل عز وجل 
إن هلذه األنثى شأناً عظيماً أعظم من شأن الذكر ، ونرى أن هذا املعىن األخري أنسب بالسياق . يقول اهلل 

 عز وجل هلا : أنت تريدين ذكراً مبفهومك يف الوفاء بالنذر وليكون يف خدمة البيت ، وأنا وهبت األنثى ،
لكن سأعطي هبا آية أكرب من خدمة البيت ، سأخدم هبا العقائد ، لن أخدم هبا رقعة تقام فيها الشعائر، 

 القدرة اإلهلية .طالقة وسأعطي فيها آية ليست موجودة يف غريها ، آية 

 مريم تحت التربية الربانية : 

فقد كانت عارفة بأسرار النداء  نه (( امرأة عمران يف ندائها لرهباحإخالص ))لقد علم اهلل تعاىل    
)) إهلي (( ، ألن الربوبية يالحظ فيها الرتبية من البداية إىل  والدعاء، فنادت رهبا قائلة )) رب (( ومل تقل

مبا فيه التكليف . كانت امرأة عمران تقصد بنذرها ملا يف بطنها أال تربيه أما األلوهية فهي خاصة  ،النهاية 
حبيث ال تتنعم بطفولته كما تتنعم أمره مة ، بل كانت تقصد نذره من أول هي  حىت يقدر على اخلد

األمهات ، ومن هنا جاءها من اهلل  من جنس ما سألت ، ودليالً على إخالصها يف مطلبها ، ويف ندائها 

                                                           

 . ٨1٨-٨12، ص١جـسيد قطب / مصدر سابق ،  -١
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لرهبا . لقد تقبلها رهبا بقبول حسن ، والقبول هو : أخذ الشيء برضا ، واحلسن : شيء فوق الرضا ، وهلذا 
 . ٨٧: ، آية آل عمرانسورة  چ  ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ قال تعاىل : 

 يف حياة السيدة مرمي :ملحظتني حيمل  نفاإلنبات احلس

 ء األوىل يف بطن أمها كما يرعى الفالح نباته بالعناية والنماأوهلا : أهنا كانت حتت الرتبية الربانية منذ بدايتها 
ثانيها : أن إجابة املوىل عز وجل المرأة عمران دليل على إخالصها ، ألن اهلل اختص مرمي بالرتبية اليت هي 

 .( ١)من خصائص الربوبية ، من اإلنبات احلسن ، وكفالة زكريا هلا

 

  

                                                           

 .  ١2الشيخ حممد متويل شعراوي : مصدر سابق ، ص -١
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 . نساء في القرآن المبحث الثاني :

 المطلب الرابع : السيدة خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها  .

 هذه ..        

 أم المؤمنين السيدة  هي          

 خديجة ؟!                               

 خير نسائها خديجة ؟!                         
 .(١)قال : خري نسائها مرمي بنت عمران ، وخري نسائها خدجية بنت خويلد(( عن النيب  )) عن علي 

 حسبك من نساء العالمين                       
قال : حسبك من نساء العاملني مرمي بنت عمران ، آسية امرأة  أن النيب  )) عن أنس بن مالك 

 . ))(2 )فرعون ، خدجية بنت خويلد ، فاطمة بنت حممد

 . فاحلمد هلل الذي من  علّي وأكرمين وشرفين بالكتابة عنهن

 ألقاب السيدة خدجية رضي اهلل عنها :

الناس على إنسان متيز عن أقرانه بالتمسك خبصلة خاصة ، وال  هاعخيل اللقب الذي يدل على املدح صفة   
يكون ذلك إال بعد دراسة طويلة ، واختبارات يتعرض هلا الشخص ، ومير فيها مبراحل حىت يتأكد بـُْعَدُه عن  

،  كل ما ينتقص من تلك الصفة ، فإذا ختطى كل املراحل املتعارف عليها بني الناس ، أطلق عليه اللقب
 دى به ، وكأنه اسم جديد أضيف إىل امسه .وصار ينا

                                                           

  احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري الدمشقي : خمتصر صحيح مسلم ، املكتب اإلسالمي ببريوت ،  اإلمام مسلم بن احلجاج -١
 . 444م ، ص١1٣2 -هـ ١402-الرابعة، ت-ط
 . 54، ص١١، جـ كتاب املستدرك على الصحيحني للحاكم ، باب : ذكر مناقب فاطمة بنت رسول اهلل رواه أنس بن مالك :   -2
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ينال اإلنسان بلقبه هذا فخراً على أمثاله ، وشرفاً وعزة ، فإمجاع الناس على اطالق صفة خاصة على فرد 
من األفراد تكون شاهداً صادقاً على حتليه هبا ، واإلمجاع أمر ال يستهان به ، فله اعتباره على مر الزمان 

 واأليام..

، وحصل على أكثر من صفة فإنه يصبح يف منزلة خاصة ، ومكانة  امتاز اإلنسان بأكثر من لقبأما إذا    
عالية ، جيلس على عرش يغبطه عليه الكثريون . وهذا ما امتازت به السيدة خدجية ، فالسيدة خدجية رضي 

 اهلل عنها مل تتصف بصفة واحدة ، بل اتصفت بأكثر من صفة . 

وأول لقب لقبت به )) الطاهرة (( ، ووصفها هبذه الصفة إمنا هو عن جدارة واستحقاق ، فلقد تزوجت    
أن تقحم نفسها  عهانمي، وكان هلا من املال ما  يف اجلاهلية مرتني قبل اقرتاهنا بسيد البشر سيدنا حممد 

م ولتقوية الروابط بينها وبني الرجال، لالتصال هب سبباً مع الرجال يف أمور التجارة ، ومل تتخذ من التجارة 
عن طريق االهواء والرغبات ، كانت بيوت مكة كثرياً ما يقام فيها ليايل بعيداً ولكنها اختذت هلا طريقاً جاداً 

وكان بيت عبد العزى بن عبد املطلب املعروف يف اإلسالم بأيب هلب ، معروفاً هبذه ،  مرح وهلو وغناء
ن بيت السيدة خدجية رضي اهلل عنها ، وكانت متر عليه أحياناً ،وفيه من اللهو البضاعة، وكان قريباً م

مشاركة احلي والسهر الذي يرفه عن النفس احململة باألثقال ، ومتاعب العمل ، وكان الالئي حيضرنه نساء 
اً بريئاً مع ذلك ، ومل حتاول أن تلهو هلو رضي اهلل عنها يب هلب ، فلم يُغِر السيدة خدجية أألم مجيل زوج 

 قريناهتا من القرشيات .

لقد عرف عنها ذلك نساء مكة ، واملقربات إليها ، فكن يذهنب بأنفسهن إليها وهلا يف نفوسهن منزلة    
عظيمة ، فينلن من كرمها وفضلها الشيء الكثري ، فإذا ما خرجت إىل البيت العتيق لتطوف به ؛ خرجن 

واحدة منهن يف قوهلا ، وال تتكلم إال باجلد من الكالم ، وال حيبنب أن  لغومعها وقد أحطن هبا ، فال ت
وغضنب ؛ يسمعن من أحد لفظة نابية ، قد جترح مسع السيدة خدجية رضي اهلل عنها ، ولقد ثارت النسوة 

عندما طلع عليهن يهودي وهن عند البيت العتيق وناداهن قائالً : )) يا نساء قريش ، سيظهر نيب يف هذا 
لزمن ، فمن أرادت أن تكون له فراشاً فلتفعل (( ، ثار النسوة الاليت حيطن بالسيدة رضي اهلل عنها ، ا

وقذفنه باحلجارة ، فعلن ذلك من أجل السيدة خدجية ، فال يردن إمساعها شيئاً قد يؤذي مسعها ، 
 فاستحقت السيدة خدجية أن تلقب بالطاهرة .
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لقبها القوم مجيعاً به وهو )) سيدة نساء قريش (( ، وال تلقب هبذا ولقبت رضي اهلل عنها بلقب آخر ،    
اللقب إال من حازت صفة الكمال ، وأمجع الناس على ما امتازت به َخلقاً وُخلقاً ، ومل حتد قيد أمنلة عن 

باطنها ، فلم تستعبدها التجارة ومل يستهوها املال كالصفات اليت أمجع عليها اجملتمع ، وصار ظاهرها  
قالوا . لعاطفة سامية يتحكم يف خصاهلا ، أو جيعلها ختضع لتحقيق رغبة ، وإمنا هي اليت خُتِضع كل هذا ف

: كانت نفسها مشغولة عن الناس ، وعن التحدث يف أمورهم بالبحث والسؤال عما وراء هذه ها لحتلييف 
داية الناس ، وعن وجود اإلله احلياة، كانت تسأل عن الرسل الذين أرسلوا وعن الرسول الذي سريسله اهلل هل

العظيم ، والذي ينبغي السجود واخلضوع له ، يساعدها يف هذا التفكري نفسها الصافية وذكاؤها ، فقد 
روى أهنا كانت دائمة احلديث مع ابن عمها ورقة بن نوفل ، وتستفسر عن الرسول القادم هل قرب زمنه ؟ 

 ل من سري الناس ، وارتفع فيها إىل مقام حممود.وهل سرتاه ؟ فأبعدها كل هذا عن اللغو والفضو 

ولقبت السيدة خدجية رضي اهلل عنها يف اإلسالم )) بأم املؤمنني (( ، وهذا اللقب ال تستطيع أي أنثى    
أن حتصل عليه ، وإمنا هي امرأة حمظوظة ، امتازت مبميزات مل تعط إال للقليالت ، فليس يف استطاعة أي 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  چ إال بتوجيه وإعداد احلكيم اخلبري ، قال تعاىل :  ول الرسامرأة أن تتزوج 

ک  ک  ک  ک      گ  گ     ڑڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

 . 52: ، آية األحزابسورة  چگ  

يشرتكن مع السيدة خدجية رضي اهلل عنها يف هذا اللقب ، إال منزلتها يف  إن زوجات الرسول    
 مقدمتهن ، فهي األوىل يف الرتتيب ويف املكانة واملنزلة ، نظري ما قدمت وَضح ت ، واشرتكت مع الرسول 

حملنة أيام ا يف كل عمل عاد نفعه على الدعوة ، وحتملت العذاب واألذى واحلرمان واجلوع مع رسول اهلل 
واحلصار  صابرة حمتسبة ، يف وقت كانت يف حاجة إىل الراحة والتمريض ، ولعل من أمسى األلقاب وأرفعها 

 قب )) سيدة نساء العاملني ((.لوأعظمها منزلة وأشرفها ، أن تلقب بالطاهرة وسيدة قريش وأم املؤمنني ب

أو غريهن ، إال إذا  سواء يف ذلك زوجات النيب حممد  هذا اللقب مل تنله سيدة من أمة سيدنا حممد 
ومل تنله سيدة قبلها إال ، وابنة السيدة خدجية رضي اهلل عنها ،  استثنينا السيدة فاطمة بنت سيدنا حممد 

فقد من املوىل عز وجل ومها السيدة مرمي بنت عمران ، والسيدة آسية بنت مزاحم .. املختارتان املصطفاتان
 فكن سيدات نساء العاملني يف الدنيا واآلخرة .  هذا التكرمي اإلهلي يف اشرتكن
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قال : )) أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد ، وفاطمة بنت  عن رسول اهلل   ابن عباسفعن 
.                                       (١)حممد ، ومرمي بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون ((

منزلة نالتها السيدة خدجية بنت خويلد عن جدارة ، فقد قدمت هلل كل ما متلك ،  –واهلل  -وتلك 
مساعدته ومعاونته ، تخل عن ت، ومل  وضحت يف سبيله بكل غاٍل وعزيز ، وشدت من أزر رسول اهلل 

 . (2)عند عزيٍز مقتدرأنزهلا منزالً مباركاً و فرضي اهلل عنها ، 

 مثال املرأة الصبور املعينة لزوجها :

ووازرته على أمره ،  قال ابن اسحاق : آمنت خدجية بنت خويلد وصدقت مبا جاء به سيدنا حممد    
وكانت أول من آمن باهلل وبرسوله ، فخفف اهلل بذلك عن رسوله ، ال يسمع شيئاً يكرهه من رد عليه 

ون عليه أمر ذلك ، إال فرج اهلل عنه هبا إذا رجع إليها تثبته وختفف عنه ، وتصدقه وهته ، فيحزنه لوتكذيب 
 . (٨)الناس ، رضي اهلل عنها وأرضاها

فبهذا العمل ضربت األمثال للنساء لتعلمهن أن املرأة الصاحلة الصابرة الشكورة ، تكون أكرب مساعد    
لك مباهلا ونفسها ، قد رأينا األسباب اليت أوصلت )) سيدة لزوجها يف احملن واملواقف الصعبة ، تفديه مبا مت

نساء العاملني (( إىل هذه املرتبة العالية ، سيدة ملكت املقومات مجيعها لتعيش زينة احلياة الدنيا ، مال ، 
حتمد ال ومجال ، وشباب ، ولكن آثرت طريق االستقامة والبعد عن املؤثرات اخلارجية واليت تقود إىل ما 

فلقبت )) بسيدة قريش (( ، تعايشت يف تفكر وتدبر بأحوال الرسل السابقة والرسول املنتظر ،  اهعقب
الستقبال أعظم الرسل ، فكانت املساندة واملؤازرة ، فهنا نداء إىل كل زوجة أن تصرب وتصابر فتهيأت 

 اجملتمع .وتساند ، ألجل عمارة البيت واألوالد وحفاظاً ومحايًة هلم وبالتايل محاية 

  

                                                           

 . 2٣4، ص 6مسند اإلمام أمحد : باب بداية مسند عبد اهلل بن عباس ، جـ رواه ابن عباس :  -١
 .١5-١١،ص ، دار الفضيلة للنشر القاهرة خدجية بنت خويلد املثل األعلى لنساء العاملني حسن اجلمل : أم املؤمننيابراهبم حممد  -2

 م ، 20١١-هـ ١4٨2-الثانية ،ت-احلافظ العلمي : منهج أمهات املؤمنني يف الدعوة إىل اهلل ، دار الزمان للنشر ، طحممد 
 . 42- 20-١1ص     

-هـ ١4٨2-الثانية ، ت-، املكتبة املكية ، مكة املكرمة ، ط 2،جـ : موسوعة سرية سيد األنام  سبيه د/ سيد جعفر مصطفى -٨
 . 4٨م ، ص2002



 كيف نجدد عالقة المرأة المعاصرة بالقرآن الكريم
 

35 

 

 السيدة خديجة رضي اهلل عنها ببيت في الجنة : تبشير النبي 

فقال : يا رسول اهلل هذه خدجية قد أتتك بإناء فيه إدام أو  جربيل النيب  ىقال : أت عن أيب هريرة    
طعام أو شراب ، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السالم من رهبا وعين ، وبشرها ببيت يف اجلنة من قصٍب ال 

 . (١)صخب فيه وال نصب

 للسيدة خدجية رضي اهلل عنها :  ثناء النيب 

خدجية ،  ذكرحىت يال يكاد خيرج من البيت  اهلل  عن عائشة رضي اهلل عنها قالت : كان رسول   
فيحسن عليها الثناء ، فذكرها يوماً من األيام فأدركتين الغرية فقلت : هل كانت إال عجوزاً قد أخلف اهلل 

لك خرياً منها ؟ قالت : فغضب حىت اهتز مقدم شعره من الغضب ، مث قال : )) ال واهلل ما أخلف اهلل يل 
الناس ، وواستين مباهلا إذ حرمين الناس ، ورزقين  خرياً منها ، لقد آمنت إذ كفر الناس ، وصدقتين إذ كذبين

 . (2) اهلل عز وجل أوالدها إذ حرمين أوالد النساء ، قالت : فقلت بيين وبني نفسي : ال أذكرها بسوٍء أبداً 

 يف عيش الزوجية : اهلنية العيشة

ستقرة ، يف بسطة من ن من السعادة ما شاء اهلل هلما أن ينهال ، وعاشا عيشة راضية ماالزوجلقد هنل    
الرزق  ، وكانت السيدة خدجية رضي اهلل عنها تسبح يف حبر من السعادة تفوق كل ما ختيلته يف أحالم 

من نبل الِعشرة ، وصدق اإلخالص،  اليقظة قبل الزفاف ، فقد ملست عن قرب وجتربة ما حتلى به النيب 
قبل الزواج مل تكن إال  واحملبة ، وأيقنت باملعاشرة أن كل األوصاف الكرمية اليت بلغت مسامعها عن النيب 

صفاً تجزءاً يسرياً اما تتحلى به نفسه ، وما ميتاز به سلوكه ، وحسن معاملته لكل من يتصل به ، فقد كان م
 . (٨)  يظهر إال ما يبطن وكان جواداً كرمياً باحللم والصرب واألناة ، ال

  

                                                           

، أخرجه البخاري يف 4األوىل ، ص-،ط 2ابن اجلوزي : صفة الصفوة ، دار الكتب العلمية بريوت ،جـ الدين أيب الفرجاإلمام مجال  -١
 .  خدجية رضي اهلل عنها  باب تزويج النيب 

 . 2٨١، ص 4الصفوة ، جـ ابن اجلوزي  : صفة -2
 .  45م ، ص ١1٣١ -هـ ١4٨2-عبد املنعم حممد عمر : خدجية أم املؤمنني قطرات يف إشراق فجر اإلسالم ، ت -٨

 قال مجهور العلماء : املراد بالقصب اللؤلؤ اجملوف ، وقيل قصب من ذهب منظوم باجلوهر .    
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 ما هي أعظم لحظة في حياة أم المؤمنين خديجة رضي اهلل عنها ؟

عليها يرجف فؤاده فقال زملوين زملوين ، فقالت السيدة :   أعظم حلظة هي اليت دخل فيها الرسول    
، جاءه يرجف فؤاده ، كال واهلل ما خيزيك اهلل أبداً . نعم ، هذه هي اللحظة الكربى والعظمى من حياهتا 

آنسته والطفته ، وأقسمت باهلل ما خيزيك اهلل أبداً وها هنا سر االختيار :         و وثبتته فأعظمته ووقرته 
ذا اختارها اهلل هي بالذات زوجاً له من دون النساء ؟ من أجل هذه اللحظة الفاصلة يف حياة البشر إىل ملا

أن تقوم الساعة .                                                                                         
ه يف أخطر اللحظات ، حلظة بدء الوحي. املراد سيدة عظيمة ، تقف إىل جوار النيب العظيم تشد من أزر 

شيء جديد يف حياته ، فمن يُفهمه ومن يصدقه ، ومن يعينه ؟                                             
إهنا خدجية اليت وقع عليها االختيار اإلهلي ألداء ذلك الدور الفذ الذي ال مثيل له .                    

خير ول اخلالد ، تنطق حقاً وصدقاً فارتفعت بذلك فوق نساء العاملني مجيعاً .))كانت وهي تنطق هبذا الق
((. كانت يف تلك اللحظة أول من آمن على اإلطالق ، وجد فيها رسول اهلل نسائها خديجة بنت خويلد 

                                                  . ًصوتاً يؤمن به أنه رسول اهلل حقاً وصدقا           
فحازت عليها السالم يف تلك اللحظة درجة أسبق السابقني إىل اإلسالم شرفاً!! ما أعظمه من شرف؟!! 

 !!! .(١)وحلظة ما أعظمها من حلظة ؟!! حلظة )) كال .. واهلل .. ما خيزيك اهلل أبداً ((

  

                                                           

 .  ١5٣-١55م ، ص١1٣1 -هـ ١401-األوىل ، ت-حممود شليب : حياة أم املؤمنني خدجية عليها السالم ، دار اجليل ، ط -١
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 . نساء في القرآن المبحث الثاني :

 اهلل عنها  .المطلب الخامس : السيدة عائشة رضي 

مل أفكر يوماً يف الكتابة عن أمهات املؤمنني ، ولكن بعد أن استخرت وجدت نفسي منساقة يف الكتابة عن 
، راجية  حببت أن أختم بالسيدة الفاضلة العاملة ، السيدة عائشة حبيبة احلبيب أسيدات أهل اجلنة ، و 

 النفع والقبول إن شاء اهلل .

تعد أبرز امرأة يف تارخينا الفكري والسياسي ، بل هي علم من كبار  إن السيدة عائشة رضي اهلل عنها   
أعالمه ، تركت آثاراً  كبرية ال تزال ماثلة يف حياة أمتنا حىت اآلن .. وال شك أن السيدة عائشة رضي اهلل 

املعامل بعض ، وسوف نبني  فه وتشرفها باحلياة يف كن عنها مدينة بكل جوانب عظمتها إىل النيب 
الكربى يف شخصية السيدة رضي اهلل عنها مع الرتكيز على اجلانب العلمي واألديب من معامل شخصيتها ، 

واإلشادة إىل نضاهلا وجهادها من أجل إنصاف املرأة ، ورفع الظلم الذي كانت تعاين منه يف اجلاهلية .                
يقتفني خطوات  ناالنسانية الكرمية واحلقوق الكاملة العادلة فما عليهن إال أ النساء احلياة تأرادوإذا 

السيدة عائشة رضي اهلل عنها يف هذا اجملال ، ويقتدين هبا كمثل رفيع للمرأة املسلمة .. إن حياة السيدة 
 ، وبيانوالسنة عائشة رضي اهلل عنها صورة صادقة حلياة املرأة املسلمة ، وتطبيق عملي ملكانتها يف الكتاب 

ليعرف كل منا مكانته وحقيقته يف هلوية املرأة احلقيقية ، ونسأل اهلل تعاىل أن يبصرنا باحلقيقة رجاالً ونساًء ، 
هذه احلياة ، فيضع نفسه يف موضعها الطبيعي ، ويؤدي عمله الذي خلقه اهلل تعاىل من أجله ، وله احلمد 

                                                                                          .( ١)سبحانه أوالً وأخرياً 
 يف بيت النبوة :

رفع اإلسالم عن املرأة كل أنواع الظلم واالضطهاد اليت كانت تعاين منها يف اجلاهلية ، وبوأها منزلة إنسانية  
 بتكرمي املرأة يف مجيع  آلن ، واهتمام النبني ، واهتمام النيب رفيعة ال تدانيها أي منزلة بلغتها املرأة حىت ا

                                                           

 -هـ ١40٣-الرابعة ، ت-: السيدة عائشة أم املؤمنني ، وعاملة نساء اإلسالم ، دار القلم دمشق ، ط طهمازعبد احلميد حممود  -١
 . ٣-٧م ، ص١1٣٣
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 مراحل حياهتا دليل واضح على ذلك .

كرمها بنتاً وأختاً فقال : )) من عال ابنتني أو ثالث بنات ، أو أختني أو ثالث أخوات حىت مَينت أو فقد  
.                            ( ١)ىميوت عنهن ، كنت أنا وهو كهاتني (( وأشار بأصبعيه السبابة والوسط

                             . ( 2) وكرمها زوجة فقال : )) خريكم خريكم ألهله و أنا خريكم ألهلي ((
.                      ( ٨)وبقوله أيضاً : )) إن من أكمل املؤمنني إمياناً ، أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله ((
 . (4)رجلها فثم اجلنة (( الزموكرمها أماً فقال ملن أتى يسأل اجلهاد معه : )) ألك أم؟(( قال: نعم ،قال: )) 

 دفاعها عن املرأة :

حني عرفت اإلسالم أنه الذي سيخلصها من مظامل اجلاهلية اليت كانت تعاين منها ،  أدركت املرأة   
فسارعت إىل التصديق به واجلهاد يف سبيله ، وأخذت يف ظالله تطالب حبقوقها املشروعة الكاملة وتدافع 

 بناصرة اآلخذينعنها ، وكان للسيدة عائشة رضي اهلل عنها يف هذا املضمار دور كبري ، حىت غدت زعيمة 
عند املرأة واملدافعني عنها ، وإليها وحدها تطلعت أبصار املستضعفات واملضطهدات ملا هلا من مكانة كربى 

يف حجرة السيدة بسبب كثرة شكاياهتن وقضاياهن.. وبعد  ، وكم نزل الوحي على النيب  رسول اهلل 
على كل من يتكلم بشيء ينال من كرامة  ، بقيت السيدة زعيمة املدافعني عن املرأة ، تنكر وفاة الرسول 

أيضاً على النساء ، وملا رأت تغرياً يف مالبس بعض النساء بعد املرأة وتغضب منه .. وكانت شديدة اإلنكار 
رأى ما أحدث النساء ملنعهن املسجد كما  ، أنكرت ذلك وقالت : لو أن رسول اهلل  وفاة النيب 

رضي اهلل عنها حترص على أن تكون ثياب املرأة ساترة هلا عن الرجال ، فكانت  (5)صنعت نساء بين اسرائيل
األجانب ، فإذا ما رأت على إحداهن ثوباً رقيقاً زجرهتا وبادرت إىل متزيقه ، أخرج ابن سعد أن حفصة 

                                                           

 ٣٧، اجمللد اخلامس ، باب مسند أنس بن مالك ص ١2520، رقم احلديث مسند االمام أمحد  رضي اهلل عنه :لك رواه أنس بن ما -١
 . ٨4٣٧6، رقم احلديث  ١12، ص ٣الطبقات الكربى البن سعد ، جـ رواه عبد اهلل بن عباس :  -2
 . 262١، رقم احلديث  ١١، ص 5جـ ي ،جامع الرتمذ:رواه عائشة بنت عبد اهلل  -٨
 ( .  ١١/٨٧1رواه أنس بن مالك : املصنف اخلطيب البغدادي )  -4
 .  445، ومسلم / ٨٣١رواه السيدة عائشة رضي اهلل عنها : أخرجه البخاري / -5
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بنت عبد الرمحن دخلت على أم املؤمنني وعلى حفصة مخار رقيق ، فشقته عائشة عليها وكستها مخاراً   
ملبادرهتن إىل تنفيذ األوامر اإلهلية ، فتقول : يرحم  وكثرياً ما كانت تثين على النساء يف زمن النيب  كثيفاً ،

. ٨١: ، آيةالنورسورة  چ   ڻں  ڻ  ڻ  ڻچ اهلل النساء املهاجرات األول ، ملا أنزل اهلل 
، واجلدير بالذكر هنا أن السيدة عائشة ترى وجوب سرت املرأة  (١)شققن أكثف مروطهن فاختمرن هبا

وجهها عن األجانب ، ولو كانت حمرمة باحلج ، يدل على ذلك قوهلا : كان الركبان ميرون بنا وحنن مع 
حمرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباهبا من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا   رسول اهلل 

 .( 2)كشفناه

 : ومكانتها العلمية العلم 

يف كل ما اتصل والنضج وهو أبرز صفات السيدة عائشة رضي اهلل عنها ، فقد بلغ علمها ذروة اإلحاطة 
بالدين من قرآن وتفسري وحديث وفقه ، حىت ذهب احلاكم يف مستدركه إىل أن ربع أحكام الشريعة نقلت 

 عنها .

ه عندها ، قال أبو موكان األكابر من الصحابة إذا أشكل عليهم أمر يف الدين يستفتوهنا فيجدون عل    
ا حديث قط ، فسألنا عائشة إال وجدن - أصحاب رسول اهلل  –موسى األشعري : ما أشكل علينا 

حييل عليها  عمر  .....ومقام السيدة بينهم مقام األستاذ من تالميذه ، فكان سيدنا(٨)عندها منه علماً 
، ال يضارعها يف هذه االختصاص أحد على  يةتالبي كل ما يتعلق بأحكام النساء ، أو بأحوال النيب 

، وقد ألف ( 4)اإلطالق ، وقال الزهري : لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع النساء لكان علم عائشة أفضل
اليت قيل أن السيدة عائشة استدركتها على الصحابة كتاباً ذكر فيه كل املسائل الزركشي  اإلمام بدر الدين 

 ومساه )) اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة (( .
                                                           

 . 2/56١رواه السيدة عائشة رضي اهلل عنها : أخرجه البخاري يف تفسري ) وليضربن خبمرهن على جيوهبن ( جـ -١
 ، روته السيدة عائشة رضي اهلل عنها . ١42، ص ٧، جـ 1604للبيهقي ، رقم احلديثمعرفة السنن واآلثار  -2
 . ٧05/  5رواه  أبو موسى األشعري : أخرجه الرتمذي يف سننه ، جـ -٨
 .  هـ١42١-األوىل ، ت-، طيراد ما استدركته عائشة على الصحابة : اإلجابة إلالزركشي االمام  -4
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 التلميذة النبوية :

عدة عوامل مكنت السيدة رضي اهلل عنها أن تتبوأ هذه املكانة العلمية الرفيعة أمهها :                        
ا وحافظتها .                                                                 حد ة ذكائها وقوة ذاكرهت -١
يف سن مبكر .                                                                  زواجها من النيب  -2
                      كثرة ما نزل من الوحي يف حجرهتا .                                                -٨
 تعرفه ، إال وتسأل عنه . أن تسمع شيئاً تستشكله ، أو ترى أمراً ال، فقل  السؤاللساهنا  -4

 معلمة العلماء :

شاع علم السيدة عائشة رضي اهلل عنها وانتشر يف األمصار ، وميم طالب العلم وشداة املعرفة وجوههم ِقبَل 
احلجرة املباركة حىت غدت أول مدارس اإلسالم وأعظمها أثراً يف تاريخ الفكر اإلسالمي ، وقد اتبعت 

ميارسها يف تعليمه  ليت شهدت النيب السيدة يف تعليمها لتالميذها وتلميذاهتا األساليب الرتبوية الرفيعة ا
التأين يف الكالم ، ليتمكن املستمع من استيعابه ، وكانت تنكر على  -١ألصحابه ، ومن هذه األساليب : 

 اللجوء أحياناً إىل األسلوب العملي . -2من تسمعه يسرع يف كالمه ، 

 السيدة المفسرة :

فسر للقرآن الكرمي من قوة يف اللغة العربية ، ومن وقد مجعت السيدة إىل جانب كل ذلك ما حيتاجه امل
 لساهنا وعلو بياهنا. حةفصابالشعر والنثر واألمثال فقد عرفت 

 والسيدة المحدثة : 

فهذه الصفة من أبرز الصفات العلمية للسيدة عائشة رضي اهلل عنها على اإلطالق ، فهي يف املرتبة اخلامسة 
 ، أما غريها فقد روى بعضهم  يف حفظ احلديث وروايته ، ومتتاز بأهنا قد نقلت مباشرة من النيب 
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 .( ١) عن بعض ، لذلك انفردت برواية أحاديث كثرية عن النيب 

مبلء إن حياة أم املؤمنني بَنت جمداً باذخاً لتاريخ املرأة العلمي يف اإلسالم ، بل إن عقيدهتا وحدها كفيلة    
ما يداين مكانة أم املؤمنني رضي اهلل  يف تواريخ األمم، فال جند يف عبقريات الرجال والنساء  كمال تاريخ

تها ، كانت أحق وأجدر بأن تدرس حياهتا ، عنها ، فممن كان هذا شأهنا ومكانتها وتلك درجتها وعظم
ويهتم بإبراز أهم خصائص شخصيتها وذكر مناقبها وفضلها على األمة اإلسالمية مجعاء ، بل هو َدْيٌن يف 

 عنق األمة جيب أن تقوم بأدائه .

ا وإن كتاب كبري علماء اهلند يف عصره وشيخ الندويني السيد سليمان الندوي أوىل حماوالت من نوعه   
ألداء هذا الدين ، وكشف الستار عن مكانة هذه العبقرية الفذة ، واليت صنعت العظائم . وقد برز كل 
جوانب حياهتا العلمية والفقهية واالجتهاد والتوجيه واإلرشاد والسياسة باإلضافة إىل تقدمي منوذج مثايل 

  .( 2)للعشرة الزوجية املتكاملة 

  

                                                           

 .  ١٣٧ – 4١عبد احلميد حممود طهماز : مصدر سابق ، ص -١
 .  1م ، ص200٨ -هـ ١424-األوىل ، ت -السيد سليمان الندوي : تعريب وحتقيق حممد حافظ الندوي ، دار العلم دمشق ، ط -2



 كيف نجدد عالقة المرأة المعاصرة بالقرآن الكريم
 

42 

 

 . اإلسالمفي بناء األسرة  الفصل األول :

 المبحث األول : أسس التربية في اإلسالم  .

ڈ  چ  أسس الرتبية يف األسرة أن يكون بني الزوجني السكن واملودة والرمحة ، كما قال تعاىل :إن من 

ڳ  ڳ  ڱ     ڳژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

.                                                   2١: ، آيةالرومسورة  چڱ  ڱ    ڱ  
فإن توفرت بني الزوجني ، ينتج بينهما شركة متعادلة متعاونة ، فيها حقوق جيب أن تراعى وواجبات جيب 

أن تؤدى ، فاملرأة مسؤولة يف بيتها عن رعاية شؤون زوجها وأوالدها ، وحفظ عرضها وعرضه وتدبري أعمال 
قتصاد ، وعليها أن تسمع وتطيع يف كل ما يبديه الزوج مامل يكن يف معصية اهلل ، ومامل املنزل حبكمة وا

 تىيتأيكن يف ذلك جور عليها وحيف هبا ، وعلى الرجل أن يتبادل معها النصح والرأي واملشورة يف كل ما 
 عنه خري األسرة وسالمها ودوامها .

درجة واحدة زيادة على ما أعطيته املرأة من حقوق  –يف هذه الشركة الزوجية  -وقد منح الرجل    
وواجبات وهي درجة القوامة واإلدارة ، فهو حامي محى البيت ، والراعي لشؤونه ، وال يعين كون الرجل سيد 

األسرة أن يتحكم ويتسلط ويستبد يف شؤوهنا دون تشاور و تعاون مع شريكته فيها ودون أن يلتزم مراعاة 
 . (١) يف معاملتها ومعاشرهتاالعدالة واملساحمة 

 رتبية صحيحة .لبذلك تكون اللبنة األوىل لبناء األسرة و إذاً    

حينما تستعرض منهج اإلسالم يف الرتبية ، نراه منهجاً يسري مع اإلنسان منذ والدته ، ويعترب اإلسالم    
ه العلوم من هنا وهناك يصبح ه مبن حوله ، ومساعطاإلنسان ال يعلم شيئاً ، إمنا مع مرور الزمن واختال

 ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  چ متعلماً ، فقال تعاىل : 

                                                           

-16م ، ص١1٣١ -هـ ١40١-الرابعة ، ت-أمحد حممد مجال : الكتاب العريب السعودي مكانك حتمدي ، دار هتامة جدة ، ط -١
1٧  . 
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 . ٧٣: ، آية النحلسورة  چۆئ  ۆئ     ۇئوئ  ۇئ

 منهج اإلسالم في التربية :

واهتمام اإلسالم بالبيت واألسرة ليس ناشئاً عن أمر عادي إمنا مباله من أمهية يف تنشئة األجيال ، ذلك ألن 
على شاكلتها ،  -عموماً –املرأة املنحرفة اجلاهلة لن تنشئ معلماً وال مثقفاً وال مصلحاً ، إمنا سيكون أوالد 

حنو اخلري وإن شاءت وجهته الشر ، وشتان  ألن الطفل يكون يف يد والدته كالعجينة ، إن شاءت وجهته
بني الوجهتني ، ويف ذلك يطلب اهلل تعاىل من الرجال والنساء أن يبعدوا أوالدهم عما يوصلهم إىل اهلاوية ، 

، التحرميسورة  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ فقال تعاىل : 
مهات ، واالعتناء باألوالد ، ذلك ألن األم هلا كثري من التوجيهات حبسن اختيار األ  .  وللنيب  6: آية 

 .( ١)الدور األكرب يف هذا اجملال : )) كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ((

برتبية أوالدهم وخاصة من مرحلة الصغر ، وقد نقل الطربي والبيهقي أن سلمون لذلك جيب أن يهتم امل   
 .ته علم النفس والرتبية واالجتماعالعلم يف الصغر كالنقش على احلجر (( وهذا ما أثب)): قال أبا الدرداء 

وكما قال الشاعر أيب عبيده نفطويه :                                                                        
  ا تعلمت يف الصغِر                                            ـــماٍس ـــــت بنــــس ما تعلمت يف الكرب            ولســــأراين أن

                                         لي يف الكربِ ــم إال بالتحــــــــــــــلــا احلـــــــــوم    ــا        م إال بالتعلم يف الصبـــــا العلـوم
 ألصبح فيه العلم كالنقش على احلجر     ا      ــو فلق القلب املعلم يف الصبـــول

وصدق الشاعر حني قال :                                                                                     
                                                           (2)قــد ينفع األدب األوالد يف الصغِر         ولــــيس ينــفعهم من بعده أدب 

 إن الغصــــون إذا أعدلــــتها اعتدلت         وال تــلــــني ولـــــــو لينــته اخلشب

                                                           

 . ١٣2، ص 5صحيح اإلمام البخاري : باب ما قيل يف أوالد املشركني ، جـ   -١
 405-40٨م ، ص2002-هـ١42٨ -، تاألوىل  -، دار املكتيب دمشق ، ط: النساء شقائق الرجال دكتور/ حممد عمر احلاجي -2
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 والرتبية اليت يطلبها اإلسالم من الناس تكون على أمناط :

 ائ  ائ  ې  ى  ىچ تربية جسدية : وهو حيض على األكل من مال اهلل احلالل ، فقال تعاىل : 

.  ١6٣: ، آيةالبقرةسورة  چۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ    ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  
 تربية روحية : وذلك عن طريق املراقبة الداخلية ، وإخالص العبودية هلل .

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  چ وتربية روح اجلماعة : قال تعاىل : 

 .  ١١0: ، آية آل عمرانسورة  چ  ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ

ڎ  ڈ  ڈ    چ تربية فكرية : وذلك من خالل املوازنة ، والعمل ، والتجربة ، فقال تعاىل : 

  ڱژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ

 .  ١01: ، آية التوبةسورة  چں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

 سبب نجاح المرأة في مجاالت التربية :

إن سبب تركيز اإلسالم على األسرة واليت تتألف من رجل وامرأة هو أن نواة اجملتمع هي األسرة ، ولكن    
من املالحظ أن دور األم يف هذا اجملال أكرب من دور األب ، ذلك ألن الرجل يقضي غالبية وقته خارج 

 غربة .البيت بعيداً عن األوالد يكدح بسبب الرزق وقد يغادر بلدته إىل بالد ال

ولو عدنا أدراجنا إىل التاريخ القدمي ، لرأينا املرأة قد جنحت يف جمال الرتبية جناحاً عظيماً ، فقد صربت 
 ج رائعة :ائنتالخالل ذلك لصاحل ولديها فكانت 

أمنا ) هاجر ( فكانت بصحبة الزوج واالبن إىل بالد صحراوية ال زرع  تلكم هي زوج سيدنا إبراهيم 
، استجابة ألمر اهلل تعاىل ، ويسلمون تسليماً وبقيت األم ورضيعها يف هذا اجلو املأساوي  فيها وال ماء

 ها على صربها واستجابة أمر زوجها وحناهنا على رضيعها .أاملوحش ، ولكن اهلل قد كاف
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إال أهنا كانت مربية ناجحة لولدها لدرجة عجيبة ، حيث  -  -ورغم بعد املسافة بينها وبني زوجها 
أى زوجها ذات يوم أنه يذبح ولده !! والولد فلذة كبد األب ، وخاصة أنه رزق به على الكرب ، فكيف ر 

بتالء ، لكن العجب العجاب هو موقف الولد الذي ربته السيدة المتحان وااليكون ذلك يا رب ؟ إنه ا
إلهلي الشاق قال ألبيه : نفذ هاجر، لقد ربته تربية املطيعني ، تربية األدب ، فلما أخربه والده هبذا األمر ا

، قال تعاىل  (١)أمر اهلل مهما كان !! لذلك خلد البيان اإلهلي هذا املشهد ليكون من خالله العرب والعظات 

ىب   يب  جت     مبىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبچ  :

 .  ١02: ، آية لصافاتسورة ا چىت  يت   جث  مث  ىث  يث    متحت  خت

؟  چ  مبجب  حب  خب چكيفية عرض األب لألمر قائال : ،  فلننظر إىل هذه األخالق الطيبة الغالية    
                                                                     فما هذا الرقي والسلوك الرفيع العايل ؟

 .  چ  متيب  جت   حت  خت چأيضاً خلق االبن واستسالمه لألمر 

 من هذا الرقي وهذه املعاملة الرائعة ؟فأين حنن 

 رياسة الرجل يف األسرة شورية ال استبدادية :

وردت النصوص الكثرية يف جعل إدارة املنزل مقيدة بأوامر الشريعة ونواهيها باملعروف وحفظ الكرامة يف    

ې  ې             ېۉ  ۉچ فقال تعاىل :  (2)حاليت احلب واإلكراه والرضا والسخط

 .  ١1: ، آية النساءسورة  چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ې   

 

                                                           

 مصدر سابق .عمر احلاجي : الدكتور / حممد  -١
حممد رشيد رضا : نداء للجنس اللطيف يف حقوق النساء يف اإلسالم وحظهن من اإلصالح احملمدي العام ، دار احلديث القاهرة ،  -2

 . ٨٧ص
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. (١)البغض ( مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقاً رضي آخر ((الفرل ) يفرل : )) ال  وقال الرسول 

                                                           

 .  6٨، كتاب الرضاع /  2أخرجه مسلم ، جـ -١
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 . في اإلسالمبناء األسرة  الفصل األول :

 م .علالمبحث الثاني : حث اإلسالم على ال

 تشجيع اإلسالم على التعليم :

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   چ  حينما حتدث البيان اإلهلي عن العلم ، مل خيص به الرجال فقط ، فقال تعاىل :   

، آل عمرانسورة  چڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ     ڦٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

                                                                                 .                            ١٣:آية
يف نعم اهلل مث يكفر هبا ، وبني من يشغل غالبية أوقاته بالسجود والقيام واخلوف عند التمييز بني من يعيش و 

ستطيع التمييز بني هذا من يوم القيامة والرجاء من اهلل تعاىل أن يرمحه ، ويأيت البيان اإلهلي بصفة من ي

ې  ې   چ بقول اهلل تعاىل : -سواء كان ذكراً  أو أنثى-الصنف وذاك ، أال وهو اإلنسان العامل املتعلم ، 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ     ۆئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئ

                                            . 1: ، آيةالزمرسورة  چی    ی       ی  ی    ىئىئ
وكذلك األمر يف السنة الشريفة ، حيث مل ختصص موضوع التعلم والتعليم يف فئة الرجال فقط ، إمنا كان 

، يستوي يف ذلك الرجال والنساء .                                                             األمر عاّماً 
: )) من سلك طريقاً  ن داوود عن أيب الدرداء قال : قال رسول اهلل من ذلك ما أخرجه الرتمذي واب

يلتمس فيه علماً سلك اهلل طريقاً إىل اجلنة ، وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضاًء لطالب العلم ، وإن العامل 
ى ليستغفر له من يف السموات واألرض حىت احليتان يف املاء ، وفضل العامل على العابد كفضل القمر عل

سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة األنبياء ، وإن األنبياء مل يرثوا ديناراً وال درمها ، إمنا ورثوا العلم ، فمن 
 .( ١)أخذ به أخذ حبٍظ وافر ((

                                                           

 . 251، ص ١سنن ابن ماجه : باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم ، جـ  -١
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 الشريعة اإلسالمية على تعليم املرأة : تأكيد

مع العلم أنه ال  -الشريعة على تعليم املرأة ، أهنا ستصبح يوماً ما وزيرة أو غري ذلك  تأكيدوال يفهم من    
                                                إمنا املهم من تعليمها هو تثقيفها لذاهتا .     -يعارض ذلك
رج اجليل كله متعلماً ، وكان ذلك ، فإن كانت متعلمة خ تنظر إىل أن املرأة هي املربية للناشئهألن الشريعة 

األمر سهالً عليها .                                                                                        
جاهالً .                                                –غالبيته  –بينما إن كانت جاهلة فسيكون اجليل 

على تعليم املرأة وتربيتها الرتبية الالئقة ، من ذلك نقرأ للشاعر الرصايف أبياتاً رائعة يف  ولذلك نرى الرتكيز
 هذا اجملال :

ات                                                  ــــــن األمهــضـذهبا كحـــــــــــــهــــي            ـــلِّ حـق من مـــــــــــــــــالئــــــخــم أر للــــــول
ات                                                ـــــــــــنـــني أو البـــــــة البنـــــيـــــربــــــــــبت         فحضن األمهات مدرسة تسامت   

ء الوالــــــــدات                                                ساــالق النـــــــــــــأخــب         ـــــــــاس حسناً   قــد تـــــــيــــالق الولـــــوأخ
كمثل ربـــــيب سافلــــــة الصفات                                                  وليــــــــــس ربــــــــيـــــــب عالــــيـــــــــة الـــمزايا       

 كمثل النبت ينبت يف الفالت      ليـــــــــس النــــــبت يــــنبت يف جنـــــــان       و 

 إىل أن يقول خماطباً أم املؤمنني رضي اهلل عنها :

أأم املؤمنني إليك نشكو          مصيبتنا جبـــهل األمهات                                                      
 ا أم منها          نكاد نغص باملاء الفراتفـتلك مصيبة ي

لذلك يقول الفقهاء : حيرم على الرجل منعها من اخلروج إىل التعلم ، إن مل يكن هو عاملاً فإن مل يستطع    
.          (١)الزوج تعليمها أمور دينها ، فلها اخلروج للسؤال ، وإن منعها من ذلك فقد عصى اهلل تعاىل!!

 . لألمةكن كلهن معلمات، ومفتيات   وجند أمهات املؤمنني التسع الالئي تويف عنهن رسول اهلل 

                                                           

 .  ٨2١ – ٨20دكتور/ حممد عمر احلاجي : مصدر سابق ، ص -١
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قال : )) من   عن النيب  يف حثه اآلباء على تعليم بناهتم ، فعن ابن مسعود  ويقول رسول اهلل 
كانت له بنت فأدهبا فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، وأسبغ عليها من نعمة اهلل عز وجل اليت 

املرأة يزوج  واهتماماً بتعليم النساء كان الرسول   . (١)أسبغ عليه ، كانت له سرتاً وحجاباً من النار ((
ليزوجه إحدى النساء ، فسأله عما عنده  سول اهلل على تعليمها شيئاً من القرآن ، فقد جاء رجل إىل ر 

: )) ما حتفظ من القرآن ، قال : سورة البقرة أو  فلم جيد عنده سوى إزاره الذي يلبسه ، فسأله الرسول 
                                                                                    . (2): )) قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك (( اليت تليها ، فقال الرسول 

 العلوم اليت تتعلمها املرأة فرض العني وفرض الكفاية : 

إذا كان الدين هو أول الضروريات املفروض على املرأة تعلمها فمن هنا حتتل العلوم الدينية املرتبة األوىل.    
الدينية إىل علوم متصلة بالعقيدة ، وعلوم متصلة بالشريعة ، أما العقيدة: فهي اجلانب الذي وتنقسم العلوم 

أما الشريعة : فهي األمور اليت شرعها  . (٨)يطلب اإلميان به ، واملرأة مكلفة ومسؤولة كالرجل سواء بسواء
لدينية ( وعالقته بأخيه املسلم ) اإلنسان هبا نفسه يف عالقته بربه ) من أداء الواجبات ااهلل تعاىل ، ليأخذ 

من حمبة وتناصر وأحكام خاصة (وعالقته بالكون واحلياة...ولكن هذا ال يعين أنه على املرأة طلب العلوم 
الدينية فحسب ، ألن تلك العلوم ليست العلوم الوحيدة اليت تدخل يف نطاق العلوم الضرورية ، فهناك 

وذلك كعلم الطب  -كضرورة أخرى من الضرورات اخلمس  –العلوم اليت حتتاج إليها حلفظ النفس 
للمحافظة على األبدان وغريه ، وأن نتعلم أحدث الوسائل املتقدمة يف خمتلف اجملاالت قدر االستطاعة حىت 

 .( 4)تكون مواكبة للعصر التقين ، وهذا ما جيب أن تشغل املرأة به وقتها يف كل مفيد وبذلك ترتقي بفكرها

                                                           

 45٨1١، حديث/ ١6/452رواه ابن مسعود :  أخرجه الطرباين يف مكارم األخالق ، جـ  -١
 .  ١6/٨20رواه ابو داوود : كتاب النكاح باب التزويج على العمل يعمل ، كنز العمال ، جـ -2
 .  ١2م ، ص١1٣5-، ت ١2-دار الشروق بريوت ، ط حممود شلتوت : اإلسالم عقيدة وشريعة ، -٨
 ، بقليل من التصرف . ٣1-٧٣دكتورة/مىن علي السالوس : مصدر سابق ، ص -4

 -هـ ١42٨-األوىل ، ت-دكتور /مجال حممد اهلنيدي : اإلعداد الرتبوي للمرأة الفقهية عند املسلمني، دار الوفاء للنشر املنصورة ، ط   
 . ٨2-   21م، ص2002   
 . 5٣الثالثة ، ص-عبد املتعال حممد اجلربي : املرأة يف التصور اإلسالمي ، دار وهبة القاهرة ، ط  
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 . في اإلسالمبناء األسرة  الفصل األول :

 المبحث الثالث : ما أعده اإلسالم للمرأة من تكريم .

 نظرة اإلسالم إلى المرأة :

إن نظرة اإلسالم إىل املرأة تفهم يف إطار نظرته الشاملة إىل اإلنسان ككل )) الرجل واملرأة (( واليت نذكر    
 بعضاً منها يف نقاط :

يعمرها ويقيم العدل واألمن فيها ، اإلنسان يف معايري اإلسالم هو خليفة اهلل تعاىل يف األرض ،  -١

،  البقرةسورة  چ   ڀٻ  پ  پ  پ  پچ : والرجال والنساء يف ذلك سواء ، فقال تعاىل 

                                                                                          . ٨0: آية

ک  ک        ک  چ فتكليف اإلنسان بعمارة األرض هو التكرمي لإلنسان على اإلطالق لقوله تعاىل : 

 . ٧0: ، آيةاإلسراءسورة  چگ  
ر اإلسالم أن املرأة نظرية الرجل تتكامل أعماهلم يف مهمة عمارة األرض وإقامة احلياة الكرمية فيها ،  ر يق -2

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ كما قال تعاىل : 

 .  ١24: ، آيةلنساءسورة ا چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ال والنساء سواء بسواء يتحمل  ر اإلسالم أن الشورى والتشاور والتناصح مسؤولية مشرتكة بني الرجر يق -٨

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  چ كل منهما تبعاهتا وواجباهتا كما قال تعاىل : 

 . ٨٣: ، آية الشورىسورة  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
لقد اختص اإلسالم املرأة بامتيازات عن الرجل تقديراً وإكراماً هلا ، مقابل ما كلفها به من أمرين  -4

عظيمني جليلني تتحمل مسؤوليتهما العظيمة الرفيعة وهي :                                            
يأوي إليها ، يغسل يف ظالل  أ/ حتملها مهمة إعداد نفسها لتكون سكناً معنوياً ورحياً وحسياً لزوجها
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أنوثتها ورحاب نفسها وغزارة عواطفها املتميزة بالرمحة واملودة أدران ومتاعب ومهوم كدحه وكفاحه يف 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ميادين ما كلف به من واجبات مل تكلف هبا املرأة ، فكما قال تعاىل : 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڳک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

.                                                                   2١: ، آيةالرومورة س چڱ  
ب/ حتملها أعباء احلمل وخماطرة الوالدة وآالمها ، ومسؤوليات األمومة يف حضانة األطفال وتنشئتهم. 

بامتيازات عن ج/ مقابل هذين األمرين العظيمني واملهمتني اجلليلتني ، فقد اختص اإلسالم املرأة 
       الزوج، نذكر منها: الرجل، بأن خفف عنها بعض األعباء دون انتقاص من حقوقها أو حقوق

/ لقد أعفى اإلسالم املرأة من أعباء القيادة ومسؤوليتها وتبعاهتا يف تصريف شؤون احلياة ، فقال ١

، لنساءسورة ا چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  چ تعاىل: 
                                                                                           .   ٨4:آية
/ أعفى اإلسالم املرأة من واجبات فريضة اجلهاد ، دون أن حترم النساء من رغبة املشاركة يف اجلهاد 2

 إن أرادت ذلك .
 كلمة رئيس املنتدى يف مؤمتر بكني :

الذي ميثل مجعاً كبرياً من  -اململكة العربية السعودية -العامل اإلسالمي يف جدة إنين هنا باسم مؤمتر   
العلماء واحلكماء واملفكرين يف العامل اإلسالمي.. أحييك أخيت املرأة العظيمة يف مؤمترك هذا التارخيي 

 الكبري يف بكني .
العزة واخللود ، إذ ليس اخللود أن أدعوك لتجعلي هذا اليوم لك من أيام اجملد و أيتها املرأة العظيمة    

 يعم ر اإلنسان طويالً ، بل اخللود كل اخللود يوم حيقق اإلنسان مهمته ورسالته يف احلياة .
ورسالتك اجللية املقدسة أيتها املرأة العظيمة ، هي كما أرادها ربك وخالقك سبحانه وتعاىل ، عمارة    

 األرض شريكة مع الرجل شراكة متكاملة ومنصفة .
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أيتها املرأة العظيمة إن اهلل تعاىل قد كرمك وانتدبك يف سياق مهمتك ورسالتك يف احلياة إىل أمرين    
رجل ، فاحرصي عليهما كل احلرص فهما مصدر عظمتك وسر قدسية رسالتك ، عظيمني يعجز عنهما ال

 وال تكون احلياة الكرمية لإلنسانية بدوهنما .
أوهلما : أن اهلل تعاىل جعلك املستودع الكرمي الوحيد الستمرارية الوجود اإلنساين يف األرض ، فأنت املنبت 

 املقدس للبشرية مجعاء .
 جعلك ينبوع احلب واحلنان ومسكن املودة والرتاحم فبدونك ال يكون احلبثانيهما : أن اهلل تعاىل 

 والرتاحم بني الناس ، فأنت مصدر احلب والسالم يف األرض .
 أيتها املرأة العظيمة :

ال تزال منذ أقدم العصور تعتدي عليك وتنتهك مكانتك وقدسية رسالتك مريضة ، إن جهات بشرية شاذة 
 يف احلياة :

 الوالدة . يئدونك قبل -
 يئدونك بعد الوالدة . -
 يتاجرون بأنوثتك ، ويعبثون بكرامتك . -
 يتخذونك باسم حرية اجلنس سلعة رخيصة لشهواهتم العابثة ، مث يلقون بك نفاية مستهلكة حمتقرة. -
 لقد امتهنوا صورتك اجلميلة الوديعة ، فاختذوها شعاراً رخيصاً حىت لسلع ال تليق بكرامة اإلنسان وقدسية  -

 حيائه .
لقد أرهقوك بالواجبات وخصوا أنفسهم بكثري من احلقوق واالمتيازات جشعاً وظلماً على حساب حقوقك  -

 وكرامتك .

 أيتها المرأة العظيمة :

إنين أعلن أمامك من هذا املنرب يف مؤمترك التارخيي ، أن علماء وحكماء ومفكري العامل اإلسالمي    
فاحها ضد الظلم والقهر واالنتهاك حلرماهتا وعهد لك أمام اهلل تعاىل كسيكونون مع املرأة يف كل ساحات  

أننا سنبقى معك يف ميادين الصراع مع الظاملني واملعتدين على كرامتك وقدسية رسالتك حىت تتحقق لك 



 كيف نجدد عالقة المرأة المعاصرة بالقرآن الكريم
 

53 

 

 آمالك ، شريكة متكاملة الشراكة مع الرجل يف حتقيق رسالة احلياة الكرمية بإقامة العدل واألمن والسالم يف
 .( ١)األرض

 موقف اإلسالم من النساء :

لقد فهم الصحابة الكرام موقف اإلسالم من النساء ، واتضحت حقيقة ذلك ، فأعطيت حقوقها كاملة    
 ومن معه ، فمارست شىت أنواع النشاطات : ، واحرتمت من قبل رسول اهلل 

ففي جمال اخلطابة والشعر واألدب ، برزت أمساء كثريات منهن ، ويف ميادين احلروب والقتال ، شاركت 
            النسوة يف ذلك ، يضّمدن اجلراح ، وان اضطر األمر محلن السالح ليقاتلن األعداء !!        

 عن سيدنا رسول اهلل  ويف ميادين العلوم : كالفقه واحلديث وحنومها ، راحت كثريات منهن يروين
األحاديث الشريفة ، وما ورد من تفسري القرآن الكرمي ، وكانت أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن مجيعاً 

، واألمجل من ذلك أن بعضهن كن جيلسن إللقاء  وكاالت أنباء تذيع ما يفعله أو يقوله رسول اهلل 
على كثري من كبار الصحابة فتقول : هذا أخطأ  الدروس ، بل إن السيدة عائشة رضي اهلل عنها كانت ترد

يف كذا ، وذاك أخطأ يف تلك املسألة ، وقد مجع ذلك كله يف كتاب ) اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة 
 على الصحابة ( للزركشي .

 ة .، كان لكثريات منهن الفضل يف تنشئة أوالدهن على الفضائل واألخالق احلميدويف جمال الرتبية والقدوة 

 نظرات في حقوق المرأة وبيان المساواة بينها وبين الرجل :

 املساواة يف العمل الصاحل وجزائه : - أ

 ٱ  ٻ  چ والقرآن الكرمي خري دليل على ذلك ، فحدثنا عن األصل الواحد ، فقال تعاىل : 

 ١:،آيةالنساءسورة  چ  ٿٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ
                                                           

مي الدكتور/حامد بن أمحد الرفاعي رئيس املنتدى اإلسالمي العاملي للحوار واألمني العام املساعد ملؤمتر العامل اإلسالمي : اإلسالم وتكر  -١
 .  54-٨٣هـ ، ص١426 -املرأة ، مكتبة امللك فهد الوطنية ، ت
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                                                     مث يوضح القرآن حقيقة املساواة يف اجلزاء حيث اجلنة أعدت للمؤمنني واملؤمنات ، فقال تعاىل : 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 

    ، التوبةسورة  چې  ې   ې    ې    ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 . ٧2: آية

 المساواة في الوالء والمناصرة : -ب

  ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ : لبيان أن ال فرق بني الرجل واملرأة ، فقال تعاىل    

ۆ     ۆ    ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ      ھ  ھ  ھ

 .  ٨2: ، آيةالنساءسورة  چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

وقد بني القرآن الكرمي حقيقة الوالء يف اجملتمع املسلم ، ومدى التالحم بني أفراده وخيتم املشهد بنتيجة 

ڳ  ڳ    ڳک  گ  گ   گ  گچ الرجال والنساء فقال تعاىل : 

ۀ    ڻڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

 .( ١) ٧١: ، آيةلتوبةسورة ا چہ  ہ  ھ  ھ    ہۀ  ہ

  

                                                           

 . ١40-١4مصدر سابق ، ص دكتور/ حممد عمر احلاجي :  -١
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 إعزاز وتكريم :

كرامة املرأة يف اإلسالم تتناول شخصها وسريهتا ، وتشمل مشهدها ومغيبها ، فمن حقها أن تكون     
 يف حمل الرعاية .

لقد بلغ من كرامتها واحرتامها أهنا كانت جتري اخلائف ، وتفك العاين ، لقد أجارت أم هانئ بنت أيب 
ا يف ذلك قالت : ملا نزل رسول اهلل طالب رجلني من أمحائها كتب عليهما القتل ، وذلك جممل حديثه

  :بأعلى مكة فر  إيل رجالن من أمحائي من بين خمزوم ، فدخل علي  علي بن أيب طالب أخي فقال
فقال : مرحباً بأم هانئ ، ما جاء  واهلل ألقتلهما فأغلقت عليهما باب بييت ، مث جئت رسول اهلل 

لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ، وأمنا من أمنت فال  بك ؟ فأخربته خرب الرجلني وخرب علي ، فقال :
يقتلهما.. لقد كرم اإلسالم سرية املرأة ، وصان امسها ، وحسبك أن اهلل سبحانه وتعاىل اشتّد يف كتابه 

ڑ  چ العزيز على قاذيف النساء يف أعراضهن بأشد اما اشتد على القتلة وقطاع الطرق فقال تعاىل :

ڱ  ں     ڱگ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڑ  ک     ک   ک  ک  گ 

 . 4: ، آيةالنورسورة  چں  

فجعل سبحانه وتعاىل للقاذف عقوبة مثانني جلدة مث دعم هذه العقوبة بأخرى أشد وأنكل وهي اهتامه 
مث ومسه بعد ذلك بسمة هي شر الثالثة مجيعاً ، وهي مسة  الدهر يف ذمته ، وإطراح شهادته ،أبد 

 .( ١)الفسق ووصمة الفجور 

  

                                                           

 -هـ ١402-األوىل ، ت-اهيم علي مصطفى النشار : اإلسالم واملرأة ، مكتبة الكليات األزهرية القاهرة ، طفضيلة الشيخ إبر  -١
 .  20-١1م ، ص١1٣١
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 . المسلمة: قضايا المرأة الفصل الثاني 

 المبحث األول : قضية حقوق المرأة في العالم اإلسالمي .

ألهنم يعلمون نتائجها  –وهم يعلمون أهنا دعوى باطلة  –لقد ركز أعداء اإلسالم على قضية حقوق املرأة 
 املتعددة اليت منها :

 الطعن يف الشريعة ذاهتا ، ألهنا سبب احتقار املرأة بزعمهم . -

 نشر اإلباحية واالحنالل يف اجملتمع اإلسالمي . -

 القضاء على األسرة ، ومن مث جتهيل النشء بدينه ، وتربية أبناء اإلسالم كما يشاءون . -

ر املرأة لذاهتا ، وال جيعل هلا قيمة معنوية سوى االستمتاع اجملرد ، وأنه يبيح بيع فقالوا بأن اإلسالم حيتق
وشراء وسيب النساء ، وأنه جيب على املرأة أن تعيش ومتوت جاهلة مهملة مبا فرض عليها من احلجاب... ، 

 . (١)القضية  ومزاعم أخرى كثرية روجوا هلا . وكان الواقع السيء ميدهم بأدلتها ليسهل هلم إثارة هذه

لقد كان مفهوم حقوق املرأة يف أوروبا مرتبطاً بتحريرها من الدين ، فإذا مل تنبذ الدين فلن حتصل على    
: ومهم يف اجملتمع ، حىت قيل صراحةهذه احلقوق ، ودعا هلذا املفهوم املبتعثون إىل أوروبا ، وبدأوا ينشرون مس

التربج دليل على الشرف والرباءة ، ومن مث فال عالقة بني الدين إن احلجاب وسيلة إىل نشر الفواحش أن 
 واألخالق ..

أغاظهم  –من الكفار واملنافقني والذين يف قلوهبم مرض بل أعداء االنسانية  –إن أعداء اإلسالم اليوم    
تدمري، وُحبالة  ما نالته املرأة املسلمة من كرامة وعزة وصيانة يف اإلسالم ، ويريدون أن تكون املرأة أداة

 يصطادون هبا ضعاف اإلميان وأصحاب الغرائز اجلاحنة ، كما قال تعاىل :

                                                           

 -هـ ١4٨0-األوىل ، ت -عبد الكرمي العبد الكرمي : قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية ، مكتبة امللك فهد الوطنية ، طفؤاد دكتور  -١
 . 50-41ص،  ١م ،جـ2001

 .  54٣حممد قطب : مذاهب فكرية معاصرة ، ص
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        . 2٧: ، آية لنساءسورة ا چپ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  
والذين يف قلوهبم مرض يريدون املرأة أن تكون سلعة رخيصة يف معرض أصحاب الشهوات والنزعات 

الشيطانية.. ولذلك حرصوا على أن خترج املرأة من بيتها لتشارك الرجال يف أعماهلم جنباً إىل جنب.. 
عض التجار وبعض واختذت اجملالت اخلليعة من صور الفتيات الفاتنات وسيلة لرتويج جمالهتم ، واختذ ب

أصحاب املصانع من هذه الصور أيضاً وسيلة لرتويج لبضائعهم ، وبسبب هذه اإلجراءات اخلاطئة ختلت 
 .( ١)بعض النساء عن وظيفتهن احلقيقية يف البيوت

كان علماء اإلسالم يتناولون قضية حقوق املرأة من منطلقات يقينية قررها القرآن الكرمي ، من منطلق     
ما هلا من حقوق وما عليها األحكام املتعلقة هبا ، من حيث كوهنا أماً وأختاً وزوجًة وبنتاً ، مع بيان 

 .واجبات

انب أخرى أمهها : أن قضيتها قضية عقيدة ومبدأ أما يف األزمنة املتأخرة فقد توسع احلديث عن املرأة من جو 
حلل املرأة من أوامر رهبا ، وصار كثري من النساء ترفض ما ت، فصرنا نسمع ونقرأ دعوات صرحية إىل أن ت

 بدعوى التحرر والتقدم والتخلص من الرجعية والتقاليد البالية واملوروثات القدمية .شرعه اهلل تعاىل 

ة خطرية حتتاج من أهل العلم والفكر إىل عناية هبا ودراسة أسباهبا موضحني وال شك أن هذه القضي   
حكم اهلل تعاىل فيها ، وجملني حقوق املرأة وما هلا وما عليها ، مربزين املزايا واحملاسن اليت حباها اهلل هبا،  

ؤولية البيان والعلم كاشفني الغطاء عما يريده أعداء اإلسالم هلا وجملتمعها ، فهذا واجب من محلهم اهلل مس
 والدعوة .

ومن هذا املنطلق جاءت هذه الكلمات لتجلية الصورة بشيء من البيان مع اإلجياز ملسؤولية املرأة املسلمة    
الواعية ألمور دينها وواجباهتا ، وإىل األخت اليت شقت طريقها يف العلم واملعرفة ، إليك أيتها األم املسؤولة 

 الرجال ، وإليك أيتها الزوجة احلنون اليت تقف مع زوجها مشجعةمربية األجيال وصانعة 

                                                           

 . 5١-50دكتور/ فؤاد عبد الكرمي العبد الكرمي : مصدر سابق ، ص -١
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ألعظم طريق يوصل إىل اجلنة  له يف طريق اخلري ، وغاياته ، وإليك أيتها الداعية اليت ندبت نفسها
ورضوان اهلل إليك أنت يا من اتصفت بتلك الصفات أكتب هذه الكلمات أخصك هبا ، لعلها تنري 

درباً وتوضح طريقاً وتزيل غبشا وتشد عضداً وتعني على اخلري يف درب املسرية الرتبوية والتعليمية 
وبنتك لتعدها لذلك فتعينها وتأخذ  والدعوية ، وإليك أيها الويل لتبصر مسؤولية زوجتك وأختك

 بيديها.

إن املرأة املسلمة قد تعرضت هلجمات شرسة يف األزمنة املتأخرة من أعداء اإلسالم شرقاً وغرباً    
وتلقفها بعض أبناء املسلمني فصاروا يرددون ما كتبته تلك األقالم خلروج املرأة من بيتها وخمالطتها 

طمي وضعك الذي بالرجال وختليها عن مسؤوليتها ، تلك األصوات تصيح باملرأة املسلمة ، أن ح
عشت فيه ، واهتكي األستار املضروبة حولك واخرجي إلينا لرتي الضياء الذي حجبت عنه دهوراً، 

، افرضي وجودك ، متعي نفسك حترري من هيمنة الرجل ، تفليت من القيود ، أبرزي خبلعك للحجاب 
ك الساحرة على سوى ذوقك املتحرر ، وتاجري بأنوثت ذ حظك من كل مغريات احلياة ال حيكمكبأخ

                                  غالف الصحف ، ومسابقات اجلمال وعروض األزياء والتمثيل .
فهذه اهلجمة الشرسة تتطلب جهوداً متضافرة لتصل املرأة املسلمة إىل وعي كامل مبا يراد هلا ، فتتبصر 

                                                                        وتبصر طريقاً بعني مبصرة .
فهناك املتأثرة بالصيحات الغربية الفاسقة ، فاجرتفها تيار الفساد منخدعة مبا سطرته أقالم هذه الفئة ، 

                                                                            فتعدت حدود الشرع .
خرى ، فهي مضطربة تتبع املوضة تارة ، وتارة ترجع إىل فطرهتا وتعاليم وهناك من تقدم رجالً وتؤخر أ

                                                                                          خالقها .
بقوة ،  ملت رهبا إمياناً وقناعة فحملت هذا الديناوهناك املرأة الواعية الفامهة اليت وعت تعاليم رهبا وع

فتمسكت به ، ورفضت الفاسد من الوافد ، ودعت إىل دين رهبا بكل مشوخ وإعزاز ، وحافظت على 
 شخصيتها املسلمة .
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هذا العصر يف قضية املرأة املسلمة ، عقول الكثري من كل ذلك يدعونا جلالء الغبش الذي ران على 
 فحاجتنا إىل املرأة اليت مظهرها ينبئ عن خمربها .

 املرأة الداعية القدوة اليت تدعو إىل اهلل تعاىل بعملها قبل قوهلا ، حتب اخلري للناس كما حتب حاجتنا إىل
لنفسها ، تنصح هذه ، وتوجه هذه ، وتنكر على تلك ، تريب وتنشئ وتصحح خطأ ، وتعاجل مشكلة، 

 تتربع مباهلا ، وتؤدي جهدها حسب طاقتها .

ن تلك الدعايات املضللة ، فحاجة اجملتمع م، فتحذر وحتذر  وحاجتنا إىل املرأة اليت تعي كيد أعدائها
املسلم ، بل وحاجة األمة بأكملها إىل هذه املرأة الواعية اليت تعرف مسؤوليتها ، وتستشعر األمانة اليت 

 محلت إياها .

إن للمرأة دوراً كبرياً يف التأثري على الرجل ، فإن كانت أماً فلها مسة األمر والنهي ، وعليه طاعتها وتنفيذ 
أوامرها باملعروف ، وإن كانت زوجة فلها حثه وترغيبه يف الطاعة وحتذيره من املعاصي ، وال ينكر دور 

 إال جاهل متكرب ، وهكذا هي أم وأخت وبنت .املرأة مع زوجها 

هلذا جيب على املرأة أن تعي هذا الدور العظيم لتقوم به خري قيام عندما تعلم واجباهتا وحقوقها و 
 ومسؤوليتها .

وإن احلديث عن مسؤوليات املرأة من حيث ماهيتها وطبيعتها وكيفية أدائها يتطلب التأكيد : أن من 

چ فقال تعاىل :  (١)بني الرجل واملرأة األمور املسلمة اليقينية يف ديننا أن اهلل تعاىل سوى يف التكليف 

  ەئۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ

 . ٧2: ، آيةألحزابسورة ا چوئ  وئ         ۇئ  ۇئ  

                                                           

-الرابعة ، ت-أ.د./ فاحل بن حممد الصغري : املرأة املسلمة ومسؤولياهتا يف الواقع املعاصر ، مكتبة امللك فهد الوطنية الرياض ، ط -١
 .  ١1-4هـ ، ص١4٨0
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ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيما أفناه ، وعن عمله فيم فعل ،  : )) وقال 
 .( ١)وعن جسمه فيم اباله ((وعن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه ، 

: )) أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فاإلمام الذي على الناس راع وهو  وقال أيضاً 
مسؤول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته ، وهو مسؤول عن رعيته ، واملرأة راعية على أهل بيت 

سيده وهو مسؤول عنه ، أال فكلكم  زوجها وولده ، وهي مسؤولة عنهم ، وعبد الرجل راع على مال
 .( 2)راع وكلكم مسؤول عن رعيته (( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( يف صفة القيامة ، باب ما جاء يف شأن احلساب والقصاص . وقال : هذا حديث حسن  24١٧أخرجه اإلمام الرتمذي برقم )  -١
 صحيح . 

 ( .6605) رقم احلديث چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  ب األحكام ، باب قوله تعاىل :تاصحيح البخاري : ك -2
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 . المسلمة: قضايا المرأة الفصل الثاني 

 المبحث الثاني : الحرية عند الغرب وعالقتها بقضية المرأة وحرية المرأة في اإلسالم .

 تعريف الحرية لغة واصطالحاً :

 فقال حر  الرجل حيرُّ ُحرية ، إذا صار حراً .احلرية لغًة : اسم من حر  ، 

 . (١)واحلر من الرجال : خالف العبد ، ومسي بذلك ألنه خلص من الرق

 التعريف االصطالحي :

أشار معجم ) املصطلحات القانونية ( إىل أن احلرية تعين : ) اخلري األمسى بالنسبة للفرد أو للشعب ، 
 . (2)أو استغالل أو اضطهاد ، أو هيمنة داخلية أو خارجية ( هبدف العيش بعيداً عن أي استعباد ،

 االجتاه إىل الواقعية يف فهم احلرية يف العصر احلديث : 

عن أقرانه ، حىت تتحقق حريته بتصرف إرادي من جانبه وإمنا هو إنسان  إن اإلنسان ليس كائناً منعزالً 
 ته باجملتمع الذي يعيش فيه  .يعيش يف جمتمع ، فيجب أن ينظر إىل احلرية يف ضوء عالق

 الحرية في مفهوم الغرب :

تعرف احلرية عند الغرب بأهنا : ) احلالة اليت يستطيع فيها األفراد أن خيتاروا ويقرروا ويفعلوا ، بوحي من 
.. إن احلرية يف الغرب كانت جمرد شعارات فقط ، ومل (٨)إرادهتم ، دومنا أية ضغوط من أي نوع عليهم (

تكن حقيقة على أرض الواقع ، وذلك لوجود االستبداد السياسي من جهة ، والتدخل من بعض الدول 
–الكربى يف شؤون الدول الضعيفة من جهة أخرى وكذلك وجود التمييز العنصري يف الدول الكربى 

                                                           

 . 1٨،٣٣،6٣صعبد الكرمي : مصدر سابق ، د/ فؤاد بن عبد الكرمي ال  -١
 . ١21الرازي : خمتار الصحاح ، ص      

 .  ١25١٨أمحد البخاري وأمينه جربان : احلريات العامة وحقوق اإلنسان ، ص -2
 . 2٣1املوسوعة العربية العاملية ، ص  -٨
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أن حيطم القيود واألغالل ، وينطلق اجلديد وشاء العقل الثائر ( ١)-خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية
إىل أبعد اآلفاق ، فكان شعار ] احلرية ، اإلخاء ، املساواة [ ، لنهضة واعدة مرجوة ، احلكم فيها 

للعقل األورويب ، وأمالً يف عدالة اجتماعية ، ولكن سرعان ما أجهضته حتوالت اجتماعية غري مواتية ، 
موطنه ، وأنكرته يف اخلارج على شعوب عانت األمرين حتت وطأة االستعمار ، لصاحل أطماع  فوأدته يف

 القوى احلاكمة ، وصاحبة املصلحة يف الغرب .

لذا كانت فكرة احلرية عند الغرب غري منضبطة بضوابط من الدين أو العقل السليم املتوافق مع 
 .( 2)الفطرة

 الحرية في اإلسالم : 

اإلسالم أصل عام ميتد إىل كل جماالت احلياة اإلنسانية ، وهلا حدود معينة ، فهي ليست احلرية يف 
مطلقة بغري قيود ، وإمنا تتسم بالنسبية ، فهي مقيدة حبيث ال تتصادم مع حريات اآلخرين ، وال تؤدي 

 إىل الضرر مبصلحة األمة ، أو مبصلحة اجملتمع .

اإلنسان ، الذي منحه اهلل احلق يف هذا التكرمي ، كما قال  تكرمي به قصديإن احلرية يف اإلسالم حق 

 . ٧0: ، آيةاإلسراءسورة  چک  ک        ک  گ  چ تعاىل : 

 تحرير اإلسالم لإلنسان :

وقد اهتم اإلسالم بالذات اإلنسانية ، وبدأ حتريرها حرية مطلقة من عبادة غري اهلل تعاىل ، كما اهتم 
أوالً وقبل كل شيء من الصراع بني النفس والعقل ودعا يف آياته إىل التمسك اإلسالم بتحرير اإلنسان 

 بالعقل واجتناب اهلوى ، فجعل قدرها أرفع من أن تكون مطية للهوى أو لنوازع الشهوة .

                                                           

 . ٧6وهبة الزحيلي : حق احلرية يف العامل ، ص -١
 . 14ص د/فؤاد بن عبد الكرمي العبد الكرمي : مصدر سابق ، -2
 .  ٨2شوقي جالل : العقل األمريكي يفكر من احلرية الفردية إىل مسخ الكائنات ، ص  
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فاألساس يف اإلسالم هو حرية اإلنسان ذاتاً وفكراً ، حبيث ال يكون عبداً إلنسان مثله ، أو أسرياً 
 ني هتبط به النفس عن مرتبة الكرامة اإلنسانية .لنوازع نفسه ح

 لغري اهلل تعاىل. (١)ذل الرق ، وثقل العبودية إن اإلسالم شعلة مضيئة تنري سبيل التحرر للبشرية من 

 أساس احلرية يف اإلسالم حرية الفكر واالعتقاد :

راد ، عن بينة وإدراك ملا أقدم قد أشار اإلسالم إىل حرية اإلنسان يف أن يعتقد ما يشاء ، ويؤمن مبا أ   

يئ  جب    ىئی  جئ    حئ  مئچ : فقال تعاىل  –دون جرب أو قهر أو إكراه  –عليه من داخل النفس 

 . 256: ، آيةلبقرةسورة ا چ  ىبحب    خب  مب

بال متييز بسبب اللغة أو  –من منطلق املساواة  –فكان أساس الدعوة استقالل الفكر ، وحرية الفرد 
 اللون ، أو اجلنس .

إن اإلسالم دين احلرية ، فقد كفل لإلنسان حقوقه وحرياته منذ حلظة الوالدة حىت انتقاله إىل الدار    
قولته الشهرية :) يا  - لعمرو بن العاص  - اآلخرة ، فقد قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 . (2)د ولدهتم أمهاهتم أحراراً (عمرو ، مىت استعبدمت الناس وق

 ميزان الحرية في اإلسالم :

احلرية متوازنة يف اإلسالم ، فاإلسالم مينح احلرية الفردية يف أمجل صورها ، كما مينح املساواة    
أي  –اإلنسانية يف أدق معانيها ، ولكنه ال يرتكها فوضى ، فوضع مبدأ ) التوازن ( يف كفيت ميزان 

 . -التوازن بني متطلبات الفرد ومتطلبات اجملتمع حىت ال يطغى أحدمها على اآلخر

 
                                                           

 .  ٧٣مجال الدين حممود : أصول اجملتمع اإلسالمي ، ص -١
 . 1٣،1٧،16د/ فؤاد عبد الكرمي العبد الكرمي : مصدر سابق ، ص -2
 .  ١١1-١١٣ابن اجلوزي : تاريخ عمر بن اخلطاب ، ص    
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 . المسلمة: قضايا المرأة الفصل الثاني 

 المبحث الثالث : العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة وعالقتها بقضية المرأة .

 : مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة

 تعريف العولمة في اللغة :

 . (١) -وسوس  –بعثر  –فهي مصدر مشتق من فعل ) َعومَْل ( على وزن ) فـَْعَلَل ( مثل 

                                                       العوملة يف االصطالح :                        تعريف 
 جمموعات :قسم الباحثون تعريف العوملة إىل أربع 

 جموعة تركز على البعد االقتصادي للعوملة . -١

تسوق كأي سلعة جمموعة تركز على البعد الثقايف وهو البعد الذي يشري إىل بروز الثقافة كسلعة عاملية  -2
، ووسائل ثقافية عاملية  ووسائطوقناعات ، ورموز ، وعي ، وإدراك ، ومفاهيم ،  –جتارية ومن مث بروز 

 بالطبع .

 جمموعة تركز على البعد السياسي . -٨

جمموعة تركز على العبد االجتماعي وبروز قضايا اإلنسانية مشرتكة تشكل مبجملها العوملة  -4
                                                     .                                        (2)االجتماعية

إن العوملة هي أحد أشكال اهليمنة الغربية اجلديدة اليت تعرب عن املركزية األوروبية يف هذا العصر، والعوملة تعرب 
 . (٨)عن مركزية دفينة يف الوعي األورويب تقوم على عنصرية عرقية وعلى الرغبة يف اهليمنة والسيطرة

                                                           

 . ١١٣د/ فؤاد عبد الكرمي : مصدر سابق ، ص 
 .  21،2٣عبده الراجحي : التطبيق الصريف ، ص -١
 ، بتصرف .  5٨،52عبد اخلالق عبد اهلل وجمموعة من املفكرين : ندوة العرب والعوملة ، ص -2
 . 42،40حسن حنفي وصادق جالل العظيم : ما العوملة؟  ، ص -٨
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                                                       يف العوملة على أهنا هيمنة للقيم األمريكية :أما تعر 
فهذا التيار يركز على  اجلانب األمريكي يف ظاهرة العوملة ، إذ كثرياً ما تظهر الواليات املتحدة األمريكية  

وهلذا يعرب أصحاب هذا التيار عن العوملة بوصفها ، كالراعي واحلامي ملؤسسات العوملة ومنتدياهتا ومؤمتراهتا 
 أو من العبارات ذات الصلة باحلياة االجتماعية –املكدونالدز أو الكوكاكوال  –) باألمركة ( من مطاعم 

 األمريكية . التفصيلية

ويذهب بعض الباحثني إىل أن مفهوم العوملة إمنا هو صياغة جديدة ملنظومة القوة القدمية ألم الفكر    
                                                 االسرتاتيجي ال خُيرتع ، إمنا يعيد الصياغة مع تغيري العصور .

من قبل الدول العظمى ، وخاصة الرأمسالية ، فهذا االصطالح ) العوملة ( اسم خمفف ومهذب جيري تسويقه 
                                                          . (١)وهو أحد حمطات االستعباد واالستغالل 
 عالقة العولمة والعالمية بقضية المرأة :

لقد أصبحت املرأة واألسرة حمورين أساسني من حماور عمل التجمعات والفعاليات االجتماعية يف العامل،    
اليت ترفع لواء احلرية واإلنسانية وحقوق االنسان ، كما أصبح الشغل الشاغل لتلك التجمعات واملنظمات 

والرذيلة  ول ، وذلك من تقنني اإلباحيةالدالسعي لعوملة احلضارة الغربية امثلة يف احلياة االجتماعية لتلك 
أكرب عائق من عوائق التقدم والرفاهية ، فهي أقدم  –يف زعمهم  –الشخصية ، وتقويض بناء األسرة ألهنا 

مؤسسة اجتماعية يّدعون أن الرجل يتسلط من خالهلا على املرأة ، وميارس عليها أشكال القهر ، ومن أجل 
يرون ضرورة التخلص من ) األسرة ( واقتالعها من جزورها ولو أدى ذلك إىل التحرير املزعوم للمرأة فإهنم 

التمرد على كل التعاليم الدينية ، واألخالق االجتماعية ، واملبادئ الفطرية اإلنسانية ، اليت أرست دعائم 
وبرناجمهم بثها بكل وسيلة امكنة تلك هي رؤيتهم اليت دأبوا على  الشعوب واألمم على مر التاريخ البشري .

الذي مل يسأموا من السعي لتحقيقه يف الواقع ، وفرضه بالقوة .. ويف السنوات األخرية وخاصة يف 
من أجل  –وكذلك نشطاء حقوق اإلنسان  –التسعينات امليالدية ، كثفت احلركات النسوية من جهودها 

                                                           

، وانظر العوملة ) التغريب املباشر ( يف مواجهة الصحوة اإلسالمية ، عبد الرمحن بن  ١٨،١2وقضايانا  ، صمحيد السعدون : العوملة  -١
 . 1،٣زيد الزنبدي ، مذكرة لطالب املاجستري قسم الثقافة اإلسالمية ، كلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص
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الناحية الثقافية ،  -نقل تصوراهتا وأفكارها من حيز الكالم التنظريي ، إىل حيز التنفيذ العملي ، من 
اخلاصة ببعض الشعوب واحلضارات الغربية إىل النطاق العاملي العام ، مستغلني  –واألخالقية ، واالجتماعية 

بعضها خاص باملرأة  –املتحدة  من خالل هيئة األمم –طغيان موجة العوملة ، وذلك بإقامة مؤمترات 
                                                              .(١) فتصبح املرأة فيه جزءاً مهماً من قضاياها

 نقد مفهوم العولمة والعالمية في الحضارة الغربية المعاصرة وعالقتها بقضية المرأة :

، والوقوف يف وجهها ، وسد املنافذ اليت ميكن أن تنفذ من يرى أصحاب الرفض املطلق لظاهرة العوملة    
شعرنا  –خالهلا إىل جمتمعاتنا ، ويؤكد أصحاب هذا املوقف إن العوملة كل ال يتجزأ ، فاألخذ هبا سيكون 

فقده هو هويتنا الثقافية ، حيث ستمسخها نأخذاً كلياً واجتياحها ثقافياً ، فأول شيء س –أو مل نشعر 
فهذا السعي  –واألمريكي على وجه اخلصوص  –العوملة وحتوهلا إىل صورة باهتة من صور اجملتمع الغريب 

.                       (2)ألجل مسعى شرير هو : االفرتاق الثقايف والغزو وهتميش الشعوب وإذالهلا 
تشكيله املصاحل االقتصادية ، وحيمل قيماً تدعم انتشار تلك املصاحل  فالعوملة هي االستعمار بثوب جديد

                           . (٨)عسكرية واضحة  وترسخها إهنا االستعمار بال هيمنة سياسية مباشرة أو خماوف
 مقاومة العولمة : 

إن جمرد الشجب واالستنكار ألخطار العوملة ال جيدي نفعاً ، ما مل يستتبع ذلك عمل جاد ودؤوب    
تشارك فيه كل قطاعات األمة ومؤهالهتا العقائدية والتقنية ، ملواجهة الغزو الثقايف واإلعالمي لقوى العوملة 

مادية وهتون من شأن القيم واملعايري وتعميق الوعي الديين واخللقي ، ذلك أن العوملة حتمل روحاً علمانية 
 .( 4)والثوابت الدينية األخالقية ، 

                                                           

 . ١65،١44ابق ، صد/ فؤاد عبد الكرمي العبد الكرمي : مصدر س 
 هـ . 26/2/١42١بتاريخ  –(  ١402انظر جملة اجملتمع ، العدد )  -١
 م . ١11٧انظر جملة الثقافة العاملية االفتتاحية ، عدد نوفمرب /  -2
 ) بتصرف ( .  ٧٨سلسلة كتاب املعرفة ) حنن والعوملة من يريب اآلخر ( ص -٨
 .  55مسري الطرابلسي : العرب يف مواجهة العوملة ، مقال يف سلسلة كتاب املعرفة ، ص -4
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 . المرأة المسلمة في واقعنا المعاصر الفصل الثالث :

 المبحث األول : المرأة واالستعمار .

، وإمنا هو  عنصري أوإن االستعمار الغريب بالنسبة للمسلمني ليس جمرد استعمار اقتصادي أو سياسي 
بالدرجة األوىل احلقد الصلييب على اإلسالم واملسلمني وقد أكد هذه احلقيقة كثري من املؤرخني من غري 

املسلمني ومن مث فال عجب أن يرتبط الثالوِث املكون من االستشراق ، واالستعمار ، والتنصري ارتباطاً وثيقاً 
 بدافع واحد هو جمرد وجود اإلسالم واملسلمني .

د نفس املوقف الذي تقفه امريكا من الشرق األوسط مبؤسساهتا التنصريية _ من مدارس وكليات وجن

 چ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ نشر_ وقد قال تعاىل: ومستشفيات ومطابع ودور

 .  ١20: ، آية البقرةسورة 

 وأخربنا اهلل تعاىل عن الكافرين ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهلل :

ڇ  ڍ  ڍ     ڇڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇچ فقال تعاىل : 

 .  ٨6: ، آية األنفالسورة  چڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 فقون على اهلدف العام وهو ردة املسلم عن دينه إىل شيء آخر .تفنجد أن املنصرين واملستشرقني ي

فهم يف كثري من احلاالت وال سيما يف تعاملهم مع املثقفني املسلمني يكتفون بزحزحة املسلم عن دينه إىل 
شيء آخر كأن يصبح علمانياً أو من أنصار التغريب أو احلداثة أو من دعاة القومية ، أو اشرتاكياً ، أو 

 عن دينه وحيتفظ بامسه ردتهوأال جياهر بشيوعياً ، فعندهم هذا أفضل أن يظل املسلم على إسالمه 
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، وهذا هو النفاق بعينه وهو أشد خطراً على  (١)(( وأن ميارس بعض الشكليات واملظاهر اإلسالمية))املسلم
 اإلسالم .

أدركنا اهلدف الرئيسي الذي مل يغيب حلظة عن هؤالء هو القضاء على اإلسالم من عقر داره فمكة    
 هي الطريق واخلليج هو البوابة اليت يلج منها التنصري إىل مكة املكرمة . املكرمة هي اهلدف واجلزيرة العربية

 وجند أهم إجنازات القسيس صمويل زومير األمريكي :

تأسيس جملة العامل اإلسالمي وهي أخطر جملة تنصريية عاملية ، تنشر فيها املقاالت والبحوث اليت يكتبها 
وقد رأس حتريرها ستة وثالثون عاماً ، وقد كان أحد  املستشرقون املنصرون عن اإلسالم واملسلمني ،

م وقامت بنشاطاهتا التنصريية من ١٣٣1من منطقة اخلليج سنة  الرئيسيني لإلرسالية األمريكيةاملؤسسني 
 خالل التعليم والطب واملكتبات .

مير عن أعلن صمويل زو  م١1٨5ومن نشاطاته أيضاً تنظيمه للمؤمترات التنصريية ، يف مؤمتر القدس 
األهداف اخلبيثة للتنصري ، وال سيما رد الشباب املسلم عن دينه وقطع صلته بربه ، وإغرائه باتباع الشهوات 
، فقال : إنكم أعددمت نشئاً يف بالد املسلمني ، ال يعرف الصلة باهلل وال يريد أن يعرف ، وأخرجتم املسلم 

لنشء اإلسالمي طبقاً ملا أراده االستعمار املسيحي ، ال من اإلسالم ومل تدخلوه يف املسيحية ،وبالتايل جاء ا
يهتم بالعظائم ، وحيب الراحة والكسل ، وال يصرف مهه يف دنياه إال يف الشهوات . فإذا تعلم فللشهوات ، 

وإذا مجع املال فللشهوات ، جيود بكل شيء من أجل شهوته ، إن مهمتكم متت على أكمل الوجوه 
ئج ، وباركتكم املسيحية ، ورضي عنكم االستعمار فاستمروا يف أداء رسالتكم ، فقد وانتهيتم إىل خري النتا

 . (2)أصبحتم بفضل جهادكم املبارك مبوضع بركات الرب

                                                           

، تاريخ  100٨٣-دكتور/ أمحد عبد احلميد غراب : رؤية إسالمية لالستشراق ، مكتبة املسجد النبوي الشريف ، رقم الكتاب  -١
 .  5٨-4٣هـ ، ص١٨/٧/١421التسجيل 

 .  6٨-6١أمحد عبد احلميد غراب : مصدر سابق ، ص -2



 كيف نجدد عالقة المرأة المعاصرة بالقرآن الكريم
 

69 

 

فهنا استيقظي يا أختاه و يا ابنتاه يا أحبايب اعلموا أن ما حنن فيه من إتباع شهوات وتقاليد ومظاهر خداعة 
رقي ومواكبة يف ىت نكون يف يوم فريسة سهلة ، وأنت تعتقدين بأنك هو جزء من التخطيط املدمر لنا ح

للعصر التقين ، ال تنخدعي ٌأختاه وكوين األقوى يف جماهبة هذا السونامي الذي سوف يرمي بنا إىل هاوية ال 
 قرار هلا ، اعتزي بشخصيتك املسلمة وانقذي نفسك من مستنقع التقليد الغريب الذي يتناىف مع شريعتنا .

لقد أيقن أعداء اإلسالم أن املرأة حني تسمح لنفسها باتباع كل ما يأيت من الغرب فهذا ميثل النصر هلم     
حيث اهلدف هو جتريد املرأة من حيائها فإذا جتردت من احلياء جتردت عن اإلميان ، وبالتايل تساهلت يف 

 أمور خرى قد يؤدي هبا إىل اهلاوية ، وحينئٍذ ضاعت وضاع كل شيء. 

رة أننا ال حنب ما حنب ألنه خري يف ذاته ، وال نكره ما نكره ألنه شر يف ذاته ، بل ألن الغرب 
ُ
واحلقيقة امل

أخذوا به أو تركوه ،.. وهناك قصة حكاها أحد شيوخ األزهر يف سفر له مع ابنته يف القطار فجاءته ابنته 
، فتعجب من أمرها ، فذكرت له أهنا  متحمسة تطالبه بأن يذكر هلا ما يعرفه عن سيدنا عمر بن اخلطاب

تعرفت يف القطار على فتاة ) إجنليزية ( معجبه بشخصية سيدنا عمر ، فقال الشيخ : طاملا أننا قوم نعيش 
 على التقليد للغرب يبدوا أننا لن نعود إىل اإلسالم حىت يعتنق الغرب اإلسالم .

اإلسالم حسن يف ذاته ، بل ألن الغرب قد أخذ به ، وعندئٍذ سيبدو األخذ باإلسالم  ال ألنحياتنا .. 
 .(١)مظهراً من مظاهر التقدم والرقي وليس عالمة للتأخر والرجعية 

إن املرأة السعودية عليها محل أمانة عظمى ، ومسؤولية كربى أكرب من أختها املسلمة يف البالد األخرى ، ال 
 ا ألهنا يف بلد احلرمني الشريفني ومواضع نزول اآليات الكرميات وأماكن احلبيب ألهنا سعودية وإمن

والصحابة الكرام والصحابيات الفاضالت. املسلمة هنا قدوة جلميع املسلمات وحتمل رسالة البالغ وإن 
شابات والأعداء اإلسالم خيططون للطعن والتشويش على املسلمني ويسعون للسفور واإلباحية بني الشباب 

وهذا ليس باجلديد من هؤالء ، ولكن اجلديد هو استهدافهم بنت اجلزيرة ، وساكنة أرض احلرمني بالذات ، 
 ألن ذلك حيقق هلم مكاسب كثرية لومل يكن من بينها إال حماولة طمس القدوة الصاحلُة والنظرة الفاضلة .

                                                           

 .  15-14م ، ص2000-هـ ١42١-الثالثة ، ت-راشد الغنوشي : املرأة بني القرآن وواقع املسلمني ، ط -١
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رأة السعودية واألعداء يرسلون مسومهم والذي يثري القلق واخلوف تسرب بعض هذه الشوائب اىل سلوك امل   
من تلك الثغرات إلدراكهم بأن املرأة السعودية امللتزمة بالسلوك والزي اإلسالمي تشكل خطراً عليهم وعلى 

مصاحلهم وأطماعهم ، ومىت تشوهت القدوة احلسنة يف نسائها ودب الفساد يف طهرها وسقط رجاهلا ، 
علمي أن ذلك من أكرب املكاسب و املغامن اليت يسعى إليها وسعرت شهواهتا وخرجت مصوناهتا ، فا

 األعداء ليالً هناراً .

 نشرت صحيفة الجمهورية بالقاهرة مقاالً لصحيفة أمريكية ما نصه :

)) إن اجملتمع العريب جمتمع كامل وسليم ، ومن اخلليق هبذا اجملتمع أن يتمثل بتقاليده اليت تقيد الفتاة 
قول ، وهذا اجملتمع خيتلف عن اجملتمع األوريب واألمريكي ، فعندكم تقاليد موروثة والشاب يف حدود املع

حتتم تقييد املرأة وحتتم احرتام األب واألم وحتتم أكثر من ذلك عدم اإلباحية الغربية اليت هتدد اليوم اجملتمع 
 يف أوربا وأمريكا .

نافعة فبهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم إن القيود اليت يفرضها اجملتمع العريب على الفتاة صاحلة و 
وأخالقكم ، وامنعوا االختالط ، وقيدوا طريق احلرية للفتاة ، بل ارجعوا إىل عصر احلجاب فهذا خري لكم 

وانطالق وجمون أوروبا وأمريكا ، امنعوا االختالط فقد عانينا منه يف أمريكا الكثري لقد أصبح من إباحية 
معقداً مليئاً بكِل صور اإلباحية واخلالعة ، وإن ضحايا االختالط واحلرية قبل سن  اجملتمع األمريكي جمتمعاً 

لفتياتنا وأبنائنا قد جعلت منهم عصابات أحداث  العشرين متأل السجون واألرصفة ، إن احلرية اليت أعطيناها
 وخمدرات .

ريكي هدد األسرة وزلزل القيم إن االختالط واإلباحية واحلرية الغري منضبطة يف اجملتمع األورويب واألم
 . (١)واألخالق 

 

                                                           

 . ١٨٧-١٨6هـ ، ص١4١٨-األوىل ، ت-صاحل بن سفر الغامدي : أخيت املسلمة ، دار الطرفني ، ط -١
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 . المرأة المسلمة في واقعنا المعاصر الفصل الثالث :

المبحث الثاني : شمولية الدين اإلسالمي لجميع جوانب الحياة فهو الحل األمثل لحياة مستقرة 
 هادئة .

چ  چ  ڇ  ڇ     چچ إن هذه األمة قد شرفها اهلل تعاىل هبذا الدين الكامل فقال تعاىل : 

                             . ٨: ، آية املائدةسورة  چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
، عاد إال بينه ودعا الناس إليه فدين اإلسالم مل يرتك جماالً من اجملاالت اليت فيها نفع العباد يف املعاش وامل

ال تتطلب منظرين يف علم االجتماع ، وال وهذه قضيٌة ال خيتلف فيها البتة ، وهلذا فإن القضايا االجتماعية 
 هأوضحت إىل رواد علم النفس أن يبحثوها وإمنا حتتاج إىل محلة الشريعة ، ألن شريعة اهلل مل ترتك جماالً إال

إال وقد بني اخلري كله هلذه األمة وحذرها من الشر كله ، إذاً  ت املصطفى ما غاية اإليضاح ، وما
وإال فشريعة اإلسالم فيها العالج الناجح صح فيها احلل الناجح لكل قضيٍة من فالقضية يف أنفسنا حنن ، 

 . (١)القضايا وكل بليٍة من الباليا اليت ابتليت هبا هذه األمة 

إن اإلسالم دين الفطرة تصلح له ، وتصلح به كل األزمنِة وكل األمكنة ، دين جيمع البشاشة يف احلياة    
 وحسن اخللق يف ابتسامة ، دين يعرتف ما للبشر من أشواق قلبية ، وحظوظ نفسية وطبائٍع إنسانية .

ج من األدب الرفيع باملتعة كماهلا لقد أقر الدين ما تتطلبه الفطرة من سرور مفرح ولباس وزينة ، حماٌط بسيا 
ونقاءها ، وبالسرور غايته بعيداً عن اخليانة واحلرام ، والظلم والعدوان ، والغل وإيغال الصدور ، فإذا كان 
ذلك كذلك اخوايت فإن األخذ بالزينة والقصد إىل التجمل ، والعناية باملظهر من أصول اإلصالح الدينية 

 ، ولكن وضع هلذا التجمل والزينة حدود وضوابط . (2)ا احلنيف ومتيز هبا أتباعهدينن هبا واملدنية اليت جاء

                                                           

 ، رقم الدرس ٨٨ بن حممد السديس : كتاب دروس عبد الرمحن السديس ، باب مشولية الدين ، جـالشيخ عبد الرمحن بن عبد اهلل -١
 .  ٨، ص ١١1

 . 2، ص ٧1، درس21الشيخ صاحل بن محيد : كتاب دروس صاحل بن محيد ، باب مشولية الدين ، جـ -2
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إن من حماسن اإلسالم أنه دين يسر وسهولة ، دين الرمحة دين العدالة دين العبادة واملعاملة ، هدى اهلل    
 به أقواماً عملوا به مجلًة وتفصيالً وأضل عنه آخرين أعرضوا عنه ، فقال اهلل تعاىل : 

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  چ 

ٱ  ٻ            ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   

 .١26 – ١2٨: ، آيةطهسورة  چپ  پ     پ    پٻ  ٻ  ٻ

إن اإلسالم بريء من كل ما يصفه به أعداؤه فهو دين احلق والعدالة احلرية احلقة ، ويف تطبيقه صالح  
 العامل من مجيع األحوال . 

وتوضيح ذلك أنه ملا كانت األمة اإلسالمية متمسكة بدينها ، خاضعٌة ألحكامه يف مجيع امليادين كانت 
امل يف ذلك احلني ، واستوىل الرعب على األعداء املخالفني منصورة بنصر اهلل املبني ، وظهرت أعظم دول الع

، مث ملا تفرقت هبا األهواء وتشتت فيها األهداف واآلراء! ارتفعت اهليبة من أعدائهم فسلطوا عليهم من كل 
 جانب .

ن إن املنصفني من عقالء الشرق والغرب والذين درسوا هذا الدين وعلموا ورأوا ما يشتمل عليه هذا الدي   
من حماسن وخصائص ومزايا ال توجد يف أي ديٍن غريُه .                                                  

ويف ذلك قال الشيخ أمحد بن حجر آل بو طامي : يعجبين أن يكتب مباء الذهب ويف سويداء القلب ما 
 العصري القدمي (( فهذا بعض ما قاله : التفسري ))  :قاله اإلمام عبد الفتاح يف كتابه 

 ال يوجد دين روحي مادي إال اإلسالم .

 ال يوجد دين يدعوا إىل احلضارة والعمران إال اإلسالم .

 ال يوجد دين شهد له فالسفة العامل املتحضر إال اإلسالم .

 ال يوجد دين يسهل إثباته بالتجربة إال اإلسالم .
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 تاجه البشر إال اإلسالم .ال يوجد دين جامع جلميع ما حي

 ال يوجد دين فيه املرونة واليسر الشيء الكثري إال اإلسالم .

 ال يوجد دين صاحل لكل األمم واألزمان إال اإلسالم .

 ال يوجد دين يسهل العمل به يف كل حال إال اإلسالم .

 ال يوجد دين ال إفراط فيه وال تفريط إال اإلسالم .

 الفطرة يف شيء إال اإلسالم .ال يوجد دين ال يشُذ عن 

 ال يوجد دين أثر يف النفوس واألخالق والعقول إال اإلسالم .

فهذه إشارات تبني مشول اإلسالم وصالحيته لكل زمان ومكان وحتتاج كل كلمة إىل حماضرة ولكن اللبيب 
 .  (١)باإلشارِة يفهمُ 

 اإلسالم ومستقبل البشرية : 

زع امللدوُغ من احلبل .. ولو كان بالنسبِة إليه حبل النجاة!.. ولقد زعمت تفزع أوربا من الدين كما يف   
اجلاهلية املعاصرة يف أول أمرها يف عصر النهضِة أن تستطيَع أن تدير ظهرها للدين مث تظل متارس احلياة 
 بصورة طبيعية ال يعرتيها نقص وال اختالل ، بل زعمت أهنا حني تتخلص من الدين فستعاجل ما كان يف

حياتنا من نقٍص واختالل .. وراح القوم يبحثون عن مصدٍر آخَر للقيم اليت ال ميكن أن يعيش بدوهنا 
 البشرية .

                                                           

   األوىل ، -ك فهد الوطنية ، طحممد بن علي بن إبراهيم العرفجي : حملات من حماسن اإلسالم ، مكتبة املل -١
 . 41-46-44-١1هـ ، ص١4٨2 -ت     
 الثانية ،  -حممد بن عبد اهلل اإلمام : كتاب املؤامرة الكربى على املرأة املسلمة ، دار اآلثار صنعاء ، ط     
 .  552م ،ص200٣-هـ ١421  -ت     
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ولكن التجربة العلمية اثبتت أنه ال يوجد مصدر حقيقي للقيم غري الدين ! قالوا العقل .. وقالوا الطبيعة .. 
سفة .. وقالوا كل ما خيطر يف باهلم .. مث خرجوا من ذلك  وقالوا النفس البشرية .. وقالوا العلم .. وقالوا الفل

كله مبا وصلوا إليه آخر األمر : القلق واجلنون والضياع واحلريِة واألمراض النفسية والعصبية واالنتحار واخلمر 
واملخدرات واجلرمية واالحنالل واملسخ الذي يشوه الفطرة واهلبوط اخللقي والفكري والروحي يف كل ميادين 

حلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، على مستوى األفراد واجلماعات و الشعوب . وتلك هناية طبيعية ا
لبعد الناس عن الدين ، وهي جتربة متكررة فالتاريخ البشري ، وإن ظنت اجلاهلية املعاصرة أهنا جتربة رائدة )) 

يقرؤون التاريخ ، أوال حيبون أن يأخذوا العربة من ختوضها البشرية ألول مرة (( ألهنم يف جهالتهم العلمية ال 
 التاريخ . 

 چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑچ فقال تعاىل : 

 . ١0١: ، آية يونسسورة 

فأين يذهب اإلنسان حني خيرج من الدين ، تقول اجلاهلية املعاصرة إنه يتحرر من ))القيد(( بتحرر من 
ليقع يف قيود احليوان ، الدين قيد ال شك فيه ، ألنه التزام مبا أنزل اهلل تعاىل ، قيد على القيد اإلنساين 

شهوات النفس وقيد على أهواء اإلنسان ، ولكنه يف الوقت ذاته حيرر اإلنسان من ضغط الشهوات وثقلة 
 دون بالبشر .األرض واخلضوع املذل للقوى القاهرة اليت تقهر اإلنسان يف األرض امثلة يف بشر يستب

وحني انفلت الناس يف اجلاهلية املعاصرة من قيد )) الدين (( فقد وقعوا يف عبوديات ال حدود هلا ، هتبط 
 باإلنسان من مكانه الكرمي الذي كرمه اهلل به يوم خلقه ، ومترِغه يف األوحال .

 ، كال !فهل هذه هي )) الكرامة (( اليت حيققها اإلنسان لنفسه حني يتمرد على الدين 

وما تستطيع البشرية أن تستمر يف احلياة على هذه الصورة ، فمن ناحية تظل أمراضها الرئيسية تتضاعف 
ألهنا تعرض عن تناول الدواء، ومن ناحية أخرى نصيبها السنة احلتمية اليت ال تتبدل وال تتخلف و ال تتغري 

 جمراها على مر الدهور .
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ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  چ فقال تعاىل : 

سورة  چپ  پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻخب  مب   ىب  يب  جت  حت   
 .45 – 44: ، آية ألنعاما

ولقد مضت السنة الربانية مع أوربا يف جاهليتها املعاصرة خطوة خطوة : فتح عليهم أبواب كل شيء من  
 وعسكرية وسياسية .. إخل .قوة اقتصادية وعلمية وتكنلوجية 

أي طغوا يف األرض بغري احلق ومل يبقى إال اخلطوة األخرية حىت تتم السنة بتمامها ،  چيئ  جب  حب   چ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ وهي أخذهم بغتًة إذا أصروا على ما هم فيه . فقال تعاىل : 

ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 . 4٧ - 45: ، آية النحلسورة  چژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک   ڈ  ڈ 

والعقالء يف اجلاهلية املعاصرة بدأوا يتخوفون على أقوامهم من الدمار املؤكد إن مل يغريوا حياهتم من قواعدها 
يف تصريح له : )) لقد انتهى العصر الذي يسود فيه  املعاصر برت راند رسل. قال الفيلسوف اإلجنليزي 

الرجل األبيض .. وبقاء تلك السيادة إىل األبد ليس قانوناً من القوانني الطبيعية ال يريد أن يقول )) السنن 
الربانية (( فيسميها _ بفعل اجلاهلية _ ))قوانني الطبيعة (( مث يسرتسل ويقول : أعتقد أن الرجل األبيض 

 أياماً رضية كتلك اليت لقيها خالل أربعة قرون . لن يلقى 

وقال جون فوسرت داالس وزير خارجية أمريكا يف كتاب )) حرب أم سالم (( : إن هناك شيئاً ما يسري 
بشكٍل خاطئ يف أمتنا ، وإال ملا أصبحنا يف هذا احلرج ، ويف هذه احلالة النفسية ، وال جيدر بنا أن نأخذ 

 يقصد تربيرياً ( وأن يتملكنا الذعر ، إن ذلك أمر جديد يف تارخينا . موقفا دفاعياً ) لعله
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إميان صحيح هو إن األمر ال يتعلق باملاديات ، فلدينا أعظم إنتاج عاملي يف األشياء املادية ، إن ما ينقصنا 
أو قوي ، فبدونه يكون ما لدينا قليالً .. وهذا النقص ال يعوضه السياسيون مهما بلغت قدرهتم ، 

الدبلوماسيون مهما كانت فطنتهم ، أو العلماء مهما كثرت اخرتاعاهتم ، أو القنابل مهما بلغت قوهتا ، 
 .(١)فمىت شعر الناس باحلاجة إىل االعتماد على األشياء املادية فإن النتائج السيئة تصبح أمراً حتمياً 

 

                                                           

 .  646 – 642م ، ص١1٣٣-هـ ١40٣-الثالثة ، ت-حممد قطب : مذاهب فكرية معاصرة ، دار الشروق القاهرة ، ط -١
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.الدعوة في اإلسالم  الفصل الرابع :  

 الشباب بما يناسب العصر التقني .المبحث األول : دعوة 

الدعوية حسب العصر ، ومبا يتناسب مع الفكر الذي أضحى ال يقتنع  هإن الداعية مطالٌب بتطوير وسائل
إال باألدلة الواقعية ، وما أكثرها يف هذا الكون وعن طريق اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي وهذا ما يلفت 

م أو للكافر امللحد ، للمسلم الذي أبعدته مشاغل احلياة وشهوات الدنيا النظر ويشد االنتباه سواًء للمسل
عن طريق اهلل تعاىل ، وللملحد الذي يعتقد أن الكون ناتٌج عن الطبيعة ، فالدعوة عن طريق اإلعجاز 

يعلموا أن الدعوة مرنٌة وال حد هلا ، فاإلسالم مل يضع طريقاً  يالعلمي له صداه يف الفكر ويف القلب ، ولك
مع ل إىل القلوب ، خصوصاً و واحداً للدعوة فيحصرها فيه ، بل ترك لنا ساحٌة كبرية لالبتكار والتفنن للوص

 ال يقتنع بسهولة ، ألنه يعيش يف جو االخرتاعات وسرعة التقنية . الذي هذا اجليل 

 .١25: ، آية النحلسورة  چ  ھہ  ہ  ھ   ھ  ھ ہ  ہ  چ : وقال تعاىل 

فمن احلكمة أن تكون الدعوة مبا يتناسب مع العصر الذي طغى عليه املاديات فنصل إىل الفكر بالوسائل 
هذه من احلديثة . فلم يعد املسجد فقط أو الشريط أو الكتاب ، الوسيلة للدعوة ، مع عدم التقليل 

نقوله تعددت الوسائل وتطورت وأصبحنا يف عامٍل مفتوح مع إمكانية التواصل الوسائل ، وإمنا ما نريد أن 
 بأي بقعٍة على األرض .

ومن الدالالت العلمية يف هذا الكون الدالة على قدرة اهلل تعاىل . قوله تعاىل :" بسم اهلل الرمحن الرحيم " 

ڀ  ڀ  ڀ       ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پ چ

 . ١: ، آية ة األنعام سور  چٺ  

وسورة األنعام تستعرض عدد من الشواهد احلسية الدالة على ألوهية اخلالق تبارك وتعاىل وربوبيته ووحدانيته ، 
 ومن األدلة على طالقة القدرة اإلهلية املبدعة خلق السماوات واألرض ، وذكر صاحب الظالل رمحه اهلل : 
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العريضة اليت تشمل األجرام الضخمة يف الكون املنظور واملسافات اهلائلة  فهي اللمسةالظلمات والنور ... 
الناشئة عن دورهتا يف األفالك ... لتعجب من قوم يرون صفحة  الشاملة بني تلك األجرام ، والظواهر

ال  الوجود الضخمة اهلائلة الشاملة تنطق بقدرة اخلالق العظيم كما تنطق بتدبريه احلكيم ، وهم بعد ذلك كله

ڀ  ڀ  ڀ       ٺ   چيؤمنون وال يوحدون وال حيمدون بل جيعلون هلل شركاء يعدلوهنم به ويساوونه 

.                                                               ١سورة األنعام ،   آية :  چٺ  
لك احلقيقة إىل االستنتاج وقد أدرك العلماء حقيقة توسع الكون يف مطلع القرن العشرين ، وأدى إدراك ت

الصحيح بأن كوننا بدأ خلقه من نقطة متناهية الضآلة يف احلجم ، وأن هذه النقطة انفجرت فتحولت إىل 
سحابة من الدخان الذي خلقت منه األرض والسماوات .                                             

ت اجلاذبية قوة منفصلة رابطة أجزاء هذا الدخان الكوين ، وكان الدخان الكوين كثيفاً مظلماً معتماً ، وكان
بينما انفصلت القوة النووية الشديدة عن القوة الكهربية الضعيفة ، ويعتقد علماء الفيزياء الفلكية أن أعداد 

هذه اجلسيمات األولية كان يفوق اعداد نقائضها وإال ما وجد الكون ، فهذا يعين أن بداية الكون من هذه 
يمات ونقائضها _ حىت تقوم السموات واألرض بأمر اهلل تعاىل ، وكانت هذه الفرتة فرتة متدد ملحوظ اجلس

وتوسع مذهل للكون.                                                                                    

گ  گ    گ  ڳ               چ بقوله تعاىل : وقد سبق القران العظيم هذه املعارف العلمية بأربعة عشر قرناً وذلك 

سورة  چۀ  ہ    ۀں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
                                                                                    .  ٨0: ، آية ألنبياءا

 .  4٧: ، آية لذارياتسورة ا چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  چ وقال تعاىل: 

 معىن كانتا رتقاً: أي كانتا ملتصقتني. 

 ففتقنامها: أي فصلنا بينهما فأصبحت السموات واألرض.

 وإنا ملوسعون :أي متدد وتوسع الكون .
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وقد مر خلق الكون بسبع مراحل وهذه املراحل تؤكد احلكمة والتدبري الفائقني يف خلق السموات    
كان من املمكن أن تبطل بناء الكون ،وذلك يشمل حسابات الكم   واألرض أدىن مفارقة يف احلساب

والكيف ودرجات احلرارة ومعدالت التوسع وانضباط التفاعالت، خاصة وأن العملية كلها ناجتة عن انفجار 
اجلرم األويل ، وأن من طبيعة االنفجار أن يؤدي إىل الدمار وإىل بعثرة كل شيء وتناثره ،لكن انفجاراً يؤدي 

بناء كون هبذه السعة والفخامة والدقة واإلحكام يف البناء وجتاوز أعداد األجرام وانضباط كل من حركاهتا إىل 
وسرعات دوراهنا ، وعالقاهتا ببعضها البعض ، البد وأن يكون قد سبقه و زامنه وتبعه من دقة التقدير ، 

آلفاق ، وهو ما يشهد للخالق العظيم وإبداع التكوين ، وحسن الرعاية ما أوصله إىل ما نراه يف األنفس وا
 . ١بطالقة القدرة وكمال الصنعة 

أما الدليل التالي :                                                                                       

 ١2: ، آية الطارقسورة  چڎ  ڈ  ڈ     چ الداللة العلمية لآليات الكرمية : قوله تعاىل : 

 أوالً : انصداع التربة عن النبات : 

إن عند نزول املاء على الرتبة فإن ذلك يؤدي إىل انتفاشها وزيادة حجمها ، فتهتز حبيباهتا ،وتربوا إىل    
أعلى حىت ترق رقة شديدة فتنشق لتفسح طريقاً سهالً لكل من اجلذور املندفعة إىل أسفل ، والسويقة 

 ة إىل أعلى حىت تتمكن من اخرتاق الرتبة بسالم وتظهر على سطح األرض .املنبثقة من داخل البذرة النابت

 ثانياً : تصدْع صخور اليابسة :

ما يتكون نتيجة  هاإن هذه الصدوع تكون نتيجة لشد صخور األرض يف اجتاهني متعاكسني ، ومن   
للتضاغط يف اجتاهني متقابلني ،  وصدوع األرض فهي كسور يف قشرهتا ينتج من ذلك ألواح صخرية ، فهي 

 اليت تتحرك يف اجتاهني متعاكسني أو متقابلني .

                                                           

             الربعة ، -د/ زغلول راغب حممد النجار : من آيات اإلعجاز العملي السماء يف القرآن الكرمي ، دار املعارف بريوت ، ط -١
 .  241-2٨5م ، ص 200٧ -هـ ١42٣ –ت 
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ولصدوع األرض أمهية بالغة ألهنا متثل امرات طبيعية بني باطن األرض وسطحها تتحرك عربها األخبرة 
ملة بالثروات املعدنية ، كما تتحرك املتداخالت النارية والطفوح الربكانية احململة كذلك مبختلف والغازات احمل

الصخور واملعادن االقتصادية املهمة والعناصر الالزمة لتجديد ثراء الصخور وتربة سطح األرض . وكما 
من عوامل البناء تبين تكون الصدوع عامالً من عوامل اهلدم على سطح األرض ، فإهنا قد تكون عامالً 

 اجلبال والتالل واهلضاب واألحواض .

 . 6: ، آية لطورسورة ا چھ  ے      چ أما الدليل الثالث : قال اهلل تعاىل : 

مبعىن : أشار ابن الكثري أنه هو )) املاء الذي حتت العرش الذي ينزل اهلل منه املطر الذي حتيا به    
األجساد يف قبورها يوم ميعادها ، أس : أنه ماء خاص حمبوس عند رب العاملني ، وقال اجلمهور : هو هذا 

ٿ  چ ة يوقد ناراً كقوله تعاىل : البحر ، واختلف يف معىن املسجور فقال بعضهم : املراد أنه يوم القيام

 .6: ، آية لتكويرسورة ا چٹ   ٹ  

أي إذا أضرمت فتصري ناراً تتأجج حميطة بأهل املوقف ، وقال قتادة : املسجور : اململوء ، واختاره ابن  
 جرير وقيل : املراد باملسجور املمنوع املكفوف عن األرض لئال يغمرها فيغرق أهلها .

                                                                      منظور العلوم الحديثة :  البحر المسجور في
 الصخرية املندفعة من داخل األرض فجعلته شديد احلرارة . على قاع أمحته الصهارةعىن القائم مب

يف العقود املتأخرة من القرن العشرين مت اكتشاف حقيقة متزق الغالف الصخري لألرض ، بشبكٍة هائلة    
من الصدوع العمالقة املزدوجة واليت تكوِّن  فيما بينها ما يعرف باسم : أودية اخلسف أو األغوار ، وأن 

ثر ما تنتشر يف قيعان حميطات األرض ، هذه األغوار العميقة حتيط بالكرة األرضية إحاطًة كاملًة ، لكنها أك
كيلومرتاً حتت قيعان البحار واحمليطات ، وبني   ٧0_ 65ويف قيعان عدد من حبارها ، ويرتاوح عمقها بني 

يف صخور القارات (( وتعمل هذه الصدوع على متزيق  أيكيلومرت على اليابسة . ))   ١50_  ١00
عدد من األلواح الصخرية اليت تطفوا فوق نطاق من  الغالف الصخري لألرض بالكامل ، وتقطيعه إىل
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الصخور شبه املنصهرة يسميه العلماء باسم : )) نطاق الضعف األرضي (( وهذه املنطقة ) نطاق الضعف 
األرضي ( تتحرك بداخلها تيارات تدفع بكل لوح من ألواح الغالف الصخري لألرض إىل التباعد عن اللوح 

ظاهرة تسمى : )) ظاهرة اتساع قيعان البحار واحمليطات (( ومصطدماً يف اجملاور من أحد جوانبه يف 
اجلانب املقابل للوح الصخري اجملاور ليكون سلسلة من السالسل اجلبلية ، وباستمرار حترك هذه األلواح 

تتسع قيعان البحار واحمليطات باستمرار ، وتندفع الصهارة الصخرية مباليني األطنان يف درجات حرارة 
عدى األلف درجه مئوية لتساعد على دفع جانيب احمليط مينًة ويسرًة ومتأل املسافات الناجتة من عملية تت

التوسع يف قيعان احمليطات ، املندفعة من باطن األرض على هيئة ثورات بركانيٍة عارمة حتت املاء تسجر 
يطات إىل أن تكون سالسل من قيعان مجيع حميطات األرض . وقد أدى هذا النشاط الربكاين فوق قيعان احمل

املرتفعة تتكون يف غالبيتها من الصخور الربكانية ، وقد ترتفع قممها يف بعض األماكن على هيئة احليود 
أعداد من اجلزر الربكانية من مثل : جزر كل من اندونيسيا ، ماليزيا ، الفلبني ، اليابان ، هاواي ، وغريها ، 

الصخري عند حدودها املقابلة ملناطق اتساع قيعان البحار واحمليطات ،  ويف املقابل تصطدم ألواح الغالف
إىل تكون يؤدي ويؤدي هذا التصادم إىل اندفاع قيعان احمليطات حتت كتل القارات وانصهارها بالتدريج اما 

لنارية جيوب عميقة عند التقاء قاع احمليط بالكتلة القارية تتجمع فيها كميات هائلة من الصخور الرسوبية وا
ر لرتتفع على هيئة السالسل اجلبلية على حواف القارات من مثل: سلسة جبال سواملتحولة اليت تطوى وتتك

اإلنديز يف غرب أمريكا اجلنوبية ، وإذا توقف عملية توسع قاع احمليط فإن هذا القاع قد يستهلك بأكمله 
التصادم أعلى السالسل اجلبلية من مثل:  حتت القارة اما يؤدي إىل تصادم قارتني ببعضهما ، وينشأ عن هذا

جبال اهليماليا اليت نتجت عن اصطدام اهلند بالقارة اآلسيوية بعد استهالك قاع احمليط الذي كان يفصل 
بذلك ثبت لكل من علماء األرض والبحار _ باألدلة املادية امللموسة _ أن كل حميطات بالكامل . بينهما 

تجمدان الشمايل واجلنويب ، وأن أعداداً من حبارها من مثل : البحر األمحر ، األرض مبا يف ذلك احمليطات امل
قيعاهنا مسجرة بالصهارة الصخرية املندفعة مباليني األطنان من داخل النطاق الضعيف يف األرض عرب شبكة 

مالقة الصدوع العمالقة اليت متزق الغالف الصخري لألرض بالكامل ، وترتكز هذه الشبكة من الصدوع الع
أساساً يف قيعان البحار واحمليطات ، وأن كم املياه يف تلك األحواض العمالقة _ على ضخامته _ ال 
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يستطيع أن يطفئ جذوة تلك الطفوح من الصهارة الصخرية املندفعة من داخل األرض إطفاًء كامالً ، وأن 
ن تبخر هذا املاء بالكامل هذه اجلذوة على شدة حرارهتا _ أكثر من ألف درجة مئوية _ ال يستطيع أ

،وذلك ألنه عندما يتبخر املاء باندفاع الصهارة فيه فإنه يرتفع إىل أعلى ليالمس ماًء أبرد فيتكثف ويعود إىل 
قاع البحر مرة أخرى لتعاد الكرة من جديد ، وهكذا ليبقى هذا االتزان الدقيق بني األضداد من املاء واحلرارة 

ألرض اهباراً للعلماء يف زماننا ، وهي حقيقة مل يتمكن اإلنسان من اكتشافها العالية هو من أكثر ظواهر ا
 إال يف أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين .   

هذا النيب األمي الذي مل يركب البحر يف حياته الشريفة مرة واحدة ،  ومن الغريب أن رسول اهلل    
ه ، نر _ قال يف حديث شريف أخرجه كل من األئمة : أبو داود يف سنفضالً عن الغوص إىل أعماق البحا

عن عبد اهلل ابن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما ما نصه : ))  هه ، وابن شيبة يف مصنفنوالبيهقي يف سن
 . (١) ال يركب البحر إال حاج أو معتمر أو غاٍز يف سبيل اهلل ، فإن حتت البحر ناراً وحتت النار حبراً ((

ويعجب اإلنسان املتبصر هلذا السبق يف كٍل من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة باإلشارة إىل     
حقيقة من حقائق األرض اليت مل يتوصل اإلنسان إىل إدراكها إال يف هناية القرن العشرين ، هذا السبق الذي 

بدع القدير العليم الذي أنزل هذا القرآن الكرمي ال ميكن لعاقل أن يتصور له مصدراً غري اهلل تعاىل اخلالق امل
بعلمه على خامت املرسلني من حقائق هذا الكون ما مل يكن ألحد من اخللق إملاماً به ، لكن تبقى هذه 

شهادات مادية ملموسة على أن القرآن الكرمي هو كالم اهلل  النورانيات يف كتاب اهلل ومن سنة الرسول 
 وظ وقد تعهد سبحانه حبفظه إىل قيام الساعة .   املتعبد بتالوته احملف

ھ  چ    فسبحان الذي أنزل يف حمكم كتابه من قبل ألف وأربعمائة من السنني هذا القسم القرآين    

 يف كل ما رواه  وسبحان الذي أكد على صدق القرآن الكرمي وعلى صدق هذا النيب اخلامت  چے      

 

                                                           

 . 24٣1أخرجه أبو داوود يف سنته رقم احلديث  -١
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 ڱ  ڱ ڱڳ  ڱ   ڳڳ  ڳ  گک  ک  ک  گ   گ  گچ فأنزل : 

 .( ١) ١66: آية  ،النساءسورة  چں   

إن ما وددت اإلشارة إليه من هذا املبحث هو أن أذكر نفسي واألحباب بقدرة اخلالق سبحانه وتعاىل 

سورة  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ وعظمته ، وما ذكر فهو ذرة من حبار العلم ، كما قال تعاىل : 
 . ٣5: ، آية  اإلسراء

عيش حلظات مع قدرته سبحانه ونسبح يف حبر مليء بعظمة اخلالق وبقدرة ال هناية هلا فهذا يوقظين من نفعندما 
 ىمتادي يف التقصري وكف ىغفليت ويساعدين على مراجعة النفس وأخربها بأن لك وقفة بني يدي اهلل تعاىل فكف

حويل يف هذا الكون من أجلي ، هيأ يل سبل بعد عن اجلليل العظيم الودود الرمحن الرحيم الذي أوجد كل من 
استشعر التقصري جتاه من أوجد يل كل العيش ، فأين أنا من هذه القدرة العظيمة ، أال خييفين ذلك وجيعلين 

 قال أفال أكون عبداً شكوراً ، فماذا نقول حنن ؟ هذه النعم ، رسولنا الكرمي 

 .١: ، آية القمرسورة  چھ  ھ  ے  ے  چ ماذا تنتظر وقد دامهنا الوقت كما قال تعاىل : 

 أال نأخذ العربة واملوعظة اما يدور حولنا ؟ أم أمنا مكر اهلل .

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ قال تعاىل : 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  

 . 4٧ – 45: ، آية النحلسورة  چک  
                                                           

 الرابعة  ،    -الدكتور/ زغلول راغب حممد النجار : من آيات اإلعجاز العلمي السماء يف القرآن الكرمي ، دار املعارف بريوت ، ط -١
 . 241-2٨5م ، ص200٧ -هـ ١42٣-ت     
   يف القرآن الكرمي ، دار املعارفرض اإلعجاز العلمي األزغلول راغب حممد النجار : من آيات  –الدكتور      

 .   ١11-١٧0م ، ص2005 -هـ ١426-، ت وىل األ -بريوت ، ط     
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 .الدعوة في اإلسالم  الرابع :الفصل 

 المطلب األول : ما تميزت به الدعوة اإلسالمية .

 الدعوة اإلسالمية ماضية إىل القيامة :

من خصائص الدعوة اإلسالمية أهنا ماضية إىل يوم الدين ، فهي ليست وقفاً على قرن دون قرن ، وال على 
تنفرد الدعوة اخلامتة عن دعوات الرسل مصر دون مصر ، وال على شعب دون شعب ، وهبذه اخلاصية 

ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  چ ، قال تعاىل :  (١)عليهم الصالة والسالم

 .  40: ، آية ألحزابسورة ا چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۆئۇئ  ۆئ

 ميزان الدعوة إلى اهلل :

الدعوة إىل اهلل تعاىل تكون باحلكمة واملوعظة احلسنة ، وباجملادلة باليت هي أحسن ، وبالقدوة الصاحلة ما    
يوظف املسلم فيه نفسه ووقته وماله استعداداً ليوم احلساب واجلزاء ، فقد اصطفى اهلل هلا خري خلقه من 

 . (2)أنبيائه ورسله وأتباعهم بإحسان 

سورة  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  چ قال تعاىل : 
 . ٨٨: ، آية فصلت

 چ  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ وقال تعاىل : 

 . ١25: ، آية النحلسورة 

                                                           

 هـ ١4١٨-األوىل ، ت-دكتور/ عبد الرب بن نواب الدين : أصول الدعوة وطرقها ، دار العاصمة الرياض ، ط  -١
 . ٨4، ص        

 سعد بن عبد الرمحن احلصني : حقيقة الدعوة إىل اهلل تعاىل وما اختصت به جزيرة العرب ، مكتبة دار السالم  -2
 .  4٨هـ ، ص١4١٨-الثانية ، ت -الرياض ، ط       
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من هذه اآليات يؤخذ امليزان العادل الذي مل خيتلف اثنان من األئمة يف صحته للحكم على صواب أو 
 يف أي مكان وأي زمان .خطأ منهاج الدعوة 

 إمكانية قيام المرأة المسلمة بالدعوة :

ما مدى قدرة املرأة املسلمة على القيام بالدعوة ؟ إن اإلسالم قد منح املرأة قدرات ومعطيات ليهيئها    
للدعوة ومن أهم القدرات واملعطيات : املساواة يف أصل اخللقة اإلنسانية ويف أصل التكاليف الشرعية ، 

ها يف طلب العلم ، الذي يؤهلها للقيام بعبادهتا هلل تعاىل، وما يتالءم مع وظيفتها الفطرية ، وإن كانت وحق
املرأة املسلمة قد كلفت شرعاً بالقيام بالدعوة إىل اهلل تعاىل ، فإن ذلك التكليف مبين على عدة مسوغات 

ب من بيان شامل إلمكانات وأسباب ، ويتضح من خالل ذلك مدى ما حتققه تلك املسوغات واألسبا
 أيت على ذكر املسوغات واألسباب كلها ، وحسبنا أن نلم بأمهها :ناملرأة بالدعوة . وال ميكن أن 

أوالً : أن املرأة يف الغالب تكون أقدر من الرجل على البيان والتبليغ يف بعض ما خيص الوسط النسائي نظراً 
 اعية وغري ذلك .لتجانس الظروف ، من األمور النفسية واالجتم

ثانياً : أن جمال تأثري املرأة بأختها سواء يف القول والعمل والقدوة والسلوك أكثر اما تتأثر املرأة بالرجل أو 
تقتدي به ، ألن فعل املرأة الداعية هو نفسه نوع من دعوة النساء بفعلها على عكس الرجل ال يكون قدوة 

 ات معلومة .ألفعاهلا ، مثل ترك الصالة والصوم يف أوق

ثالثاً : أن املرأة حبكم معايشتها للمجتمع النسائي تستطيع أن تطرق كافة اجملاالت اليت حتتاجها املرأة يف 
 اجملال الدعوي بذلك تتميز يف عملها عن الرجل بالشمول يف الوسط النسائي .

جملتمع النسائي فتقدم األهم على يات يف قضايا الدعوة يف او رابعاً : تستطيع املرأة الداعية التمييز بني األول
 املهم ، وهكذا .

خامساً : تستطيع املرأة مالحظة األخطاء سواء ما يتعلق بالعقائد أو العبادات أو يف السلوك اما يدفعها إىل 
 التنبيه .
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 باملرأة .سادساً : تستطيع املرأة القيام بالدعوة الفردية اما ال ميكن للرجل استناداً إىل حترمي خلوة الرجل 

سابعاً : وجود الغزو الفكري املتمثل يف دعوة النساء وحتريضهن على التربج واالختالط والتمرد على القيم 
وتعاليم الدين اما يوجب انطالق الدعوة من الوسط النسائي فيكون ردهن أقوى ألهنن املقصودات هبذا 

 الغزو .

اهلل تعاىل والرتبية على أسس اإلسالم وأصوله على هذه  ثامناً : فإذا كان قيام املرأة املسلمة بالدعوة إىل
الدرجة من األمهية ، فهل املرأة املسلمة املعاصرة على املستوى املطلوب من الوعي واإلدراك ملسؤوليتها العامة 
؟ وهل هي على مستوى من العلم يؤهلها للقيام هبذه املهمة الصعبة ؟ إن معظم العامل اإلسالمي من شرقه 

ربه ومن مشاله إىل جنوبه يئن من وطأة اجلهل وجهل بتعاليم دينه خباصة وهذا اجلهل تعظم نسبته يف إىل غ
أوساط النساء ، ولذلك فإن أول شيء نطالب به املرأة املسلمة دفعها اجلهل عن نفسها بطلبها للعلم 

 . (١)الواجب عليها شرعاً 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   دكتور أمحد بن حممد بن عبد اهلل ابابطني : املرأة املسلمة املعاصرة إعدادها ومسؤوليتها يف الدعوة ، دار عامل -١
 .  ١45-١4١م ، ص١11٨-هـ ١4١٨-الثالثة ، ت -الكتب الرياض ، ط       
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 .الدعوة في اإلسالم  الفصل الرابع :

 الثاني : امرأة تهفوا لمثلها القلوب .المطلب 

هناك النماذج الكثرية اليت هتفوا إليها القلوب ألهنا أدركت املعىن احلقيقي للدنيا فوقفت مع نفسها املوقف 
عن اآلخرة وتبعدها بإغرائها وشهواهتا علمت أن الدنيا امر وليست دار خلود ، فهي عدة تثنيها احلازم فلم 

 للدار اليت تنتظرنا .

وهذا النموذج : السيدة نفيسة رضي اهلل عنها لؤلؤة آل البيت على جبني مصر . فهي السيد نفيسة بنت 
 حسن األنور ابن زيد األبلج بن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم .

ت هـ . نشأت يف املدينة املنورة ، وترب١45مولدها ونشأهتا : ولدت يف مكة املكرمة من ربيع األول عام 
على التقوى والعلم والتهجد وقراءة القرآن الكرمي وحفظ احلديث ، حىت لقبت )) بنفيسة العلم (( وعدها 

 العلماء من أوائل سيدات آل البيت .

خاشعة ودعت أن يوفقها  تحجت السيدة نفيسة ثالثني حجة ، وأمام )) امللتزم (( يف احلجة الثالثني وقف
هيم عليه السالم ، واستجاب اهلل دعوهتا، لتذهب إىل الشام ومتكث هناك بعض اهلل تعاىل لزيارة قرب نبيه إبرا

الوقت ، مث يشاء اهلل أن تعد العدة لتتجه إىل مصر أرض الكنانة ، وتعيش فيها ومتوت ، وليظل مشهدها 
 ومسجدها لؤلؤة من آللئ آل البيت يرتصع به جبني أرض مصر .

م مع اهلل ، فكأن الكون بيده ويف طاعته (( كانت رضي اهلل عنها ومن أقوال السيدة نفيسة : )) من استقا
تعيش الدنيا من أجل اآلخرة فعرفت طريقها املستقيم إىل اهلل ، تقول عنها السيدة زينب بنت أخيها : 

، فما رأيتها نامت بليل وال أفطرت بنهار إال العيدين وأيام  اً خدمت عميت السيدة نفيسة أربعني عام
والياً على املدينة املنورة  م أن السيدة نفيسة رضي اهلل عنها كان والدها السيد حسن األنور التشريق رغ

_ من قبل اخلليفة العباسي منصور _ وعاشت داخل قصره ، فإن اجلاه والعز مل يشكال شيء بالنسبة هلا ، 
وقاهتا يف املسجد النبوي ، فمنذ صغرها أخذ والدها يلقنها ما حتتاج إليه من دينها ، وكانت دائماً تقضي أ
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، وميسك بيدها ، ويقول )) يا سيدي يا  وإن أباها كان دائماً يأخذها إىل حجرة جدها رسول اهلل 
: يقول له : )) إنين راٍض رسول اهلل إين راٍض عن ابنيت نفيسة (( واستمر يف ذلك حىت رأى رسول اهلل 

عنها (( مبعىن أن السيدة نفيسة رضي اهلل عنها نشأت عن نفيسة برضاك عنها واحلق سبحانه راٍض برضائي 
 على تعاليم النبوة ، وتأدبت بآداهبا .

هـ . تلقتها النساء والرجال عند مدينة  ١1٨رمضان  25ووفدت السيدة رضي اهلل عنها إىل مصر يف 
 بيته وايل العريش مكربين ومهللني فرحني مستبشرين هبدية آل البيت إليهم ، وحني وصلت مصر أنزهلا يف

مصر . مث أصبح هلا دار خاصة ، ومن زهد السيدة رضي اهلل عنها أن أمري مصر أرسل هلا مائة ألف درهم 
فصرهتا صرراً ، وتصدقت هبا عن آخرها ، حىت أن من يف بيتها طلب منها أن تبقي على شيء لتفطر به ، 

يعه وتشرتي به شيء من األكل . لقد  فما كان من السيدة نفيسة إال أن أعطتها غزالً من صنع يدها لتب
كانت السيد نفيسة رضي اهلل عنها عاملة وحمدثة ، ولقبت بنفيسة الطاهرة ، ونفيسة العابدة ، ونفيسة 

املصريني ، وكانت رضي اهلل عنها صبورة يف طاعة اهلل تعاىل ومتواضعة ومنوذجاً للمرأة املسلمة ، كانت ثرية 
تعاىل ترجوا عفوه ورمحته ويكفي أنه يقال : إن السيدة نفيسة قالت : يف مصر : ولكنها دائماً فقرية إىل اهلل 

)) إنين أدعوا اهلل دائماً أن جيعل مصر بعد األماكن املقدسة حمفوظة برعايته تعاىل يشع منها نور اإلسالم 
 .(١)واهلداية على مجيع األرض ، أسأله تعاىل أن يستجيب الدعاء إنه مسيٌع جميب (( 

روع هذا النموذج الذي جتلى هبذه السيدة الفاضلة )) نفيسة العلم (( اليت مجعت بني جاه الدنيا فلم فما أ
يعوقها لعمل اآلخرة ، بل جعلته وسيلة للوصول إىل اهلل تعاىل ، حىت أصبحت هتفوا ملثلها القلوب : ألهنا 

                                                                من أسباب سعادة املرء يف هذه احلياة . 
 صالحها . : ألهنا صارت خري متاع الدنيا لوهتفوا هلا القلوب 

 وهتفوا هلا القلوب : ألهنا أمل األمة يف إعداد األجيال الصاحلة فتنهض هبم . 

                                                           

 .  ١١2-11الثالثة ، ص -يف مصر ، دار املعارف القاهرة ، ط أمحد أبو كف : آل بيت النيب  -١
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ألمة ، وإمنا ما وهذا العصر الذي نعيشه مليء بالنماذج الرائعة املتفانية يف طريقها إىل اهلل تعاىل وخلدمة ا
كياهنا وهلا الشأن العظيم كما قال تعاىل :   مة هلانطمح به هو املزيد حىت ترجع األمة اإلسالمية كما بدأت أ

 . ١١0: ، آية آل عمرانسورة  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 
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 الخاتمة
لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، فقد احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، واحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا 

من اهلل تعاىل علي أن وفقين إلهناء هذا البحث ، راجية املوىل عز وجل أن يكون فيه الفائدة والنفع إن شاء 
 اهلل تعاىل .

 : وفيما يلي سأذكر خمتصراً من البحث مث أهم النتائج والتوصيات

اليهود واملسيحية وعند العرب قبل اإلسالم ، مث  قدمت يف هذا البحث متهيداً عن املرأة يف اجلاهلية وعند
 االستشهاد بنماذج من النساء يف القرآن الكرمي خامتة بالسيدة خدجية والسيدة عائشة رضي اهلل عنهما .

 ويف الفصل األول :

ذكرت الرتبية يف اإلسالم ، فهو املنهج الصحيح لسالمة اإلنسان من االحنرافات ، وبيان ما أعده اإلسالم 
 للمرأة من تكرمي .

 ويف الفصل الثاين :

ذكرت بعض قضايا املرأة ، حقوق املرأة ، احلرية يف الغرب وعالقتها بقضية املرأة ، أيضاً العوملة والعاملية يف 
 احلضارة الغربية املعاصرة وعالقتها بقضية املرأة ، مث املرأة واالستعمار .

 ويف الفصل الثالث :

واقعنا املعاصر ، مث مشولية الدين اإلسالمي جلميع جوانب احلياة فهو احلل األمثل ذكرت املرأة املسلمة يف 
 حلياة مستقرة هادئة .

 ويف الفصل الرابع :

 ذكرت عن الدعوة يف اإلسالم وما متيزت به من مرونة ، مث دعوة الشباب املعاصر مبا يناسب العصر 
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 مثلها القلوب .منوذج للمرأة اليت هتفوا إىل لتقين ، وختاماً ذكرت 

 ويف هناية البحث توصلت لعدة نتائج أمهها :

 أمهية قضية املرأة على مر العصور . -١

 إن املرأة املعاصرة يف جهاد دون شك وأن الطريق إلصالح اخلطأ هو العودة إىل النظام اإلسالمي . -2

 ة .جناح االستعمار فيما خلقه لنا من ثقافات أدت بالبعض إىل احنرافات فكري -٨

 جيب التجديد يف دعوتنا مبا يناسب العقلية اليت أحيطت بكل التقنيات . -4

إن قضية التقليد املتفشية يف حياتنا كان هلا األثر يف ضياع الشخصية املسلمة ومن مث تفريطنا يف مبادئنا   -5
 اإلسالمية .

 يسودها التفاهم واهلدوء ومن مث ينشأضرورة التكافؤ بني الزوجني اجتماعياً وثقافياً حىت تتكون أسرة  -6
 جيل صاحل معاىف من العلل .

 أمهية تعليم املرأة وثقافتها بشؤون الرتبية . -٧

وجوب الثقافة اإلسالمية لتكون املرأة على يقني بتكرميها وإعزازها من ِقَبل الدين احلنيف ومن مث ال  -٣
 .تتأثر بالثقافة الغربية وخصوصاً العوملة والعلمانية 

 التوصيات :

إين هنا أقف معكم لنقطف سوياً مثرات هذا البحث ، ففي اخلتام ال بد وأن أترك بني أيديكم بعض 
 التوصيات ، مث أرجو من املوىل عز وجل أن يفتح هبا أسرار القلوب وينري هبا البصائر .

مبزيد من         ن وسائل إعالمية وغريهافأوصي كل باحث وباحثة وكل جهة مسؤولة بكل ما متلك م -١
 هبذا املوضوع لتوضح مدى تكرمي وإعزاز اإلسالم للمرأة واملكانة الرفيعة هلا . ماماالهت
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 حنن حباجة للمرأة الداعية بعملها قبل قوهلا ، املرأة الواعية لكيد أعدائها فتحذر وحتذر . -2

 لنصح واإلرشاد .نريد االستشعار باملسؤولية واألمانة اليت محلها اهلل إيانا فنقدم ا -٨

يهمنا املرأة الفامهة ألمور دينها فتحمل هذا الدين بقوة وتدعو إليه بكل مشوخ وإعزاز وحتافظ على   -4
 شخصيتها املسلمة وترفض الفاسد من الوافد .

للمرأة دور كبري يف التأثري على الرجل ، فإن كانت له أماً فلها مسة األمر والنهي وعليه طاعتها وتنفيذ  -5
 امرها ، وإن كانت زوجة فلها أن حتثه للطاعة وحتذره من املعاصي .أو 

يتحقق للمرأة النجاح بإدراكها أمهيتها ومسؤوليتها جتاه جمتمعها فعليها أن تثق بأهنا من أمة قادرة على     -6
 العطاء والريادة ، من أمة حتمل الفكرة وتسعى هبا من الفهم الصحيح إىل العمل املتواصل .

 أخييت يهمين أن خربتك وثقافتك وقوة إرادتك ، فبرتاكم اخلربات نصل سوياً إىل ما نسموا إليه . -٧

واجبنا توعية املرأة بكل ما حياك هلا من مؤامرات إلخراجها من مقومات األسرة ألهنا لبنة البناء ، فهي  -٣
 صرحاً هلذه األمة . األم وهي البناء ، فنرجو نشر ذلك لعل اهلل سبحانه يصلح بنا بيتاً يكون

ابنيت ، كوين فخورة مرفوعة الرأس بثقتك بدينك وثقتك بنفسك ، فأنت القوية ألنك استطعت مقاومة  -1
 التيار الفاسد .

علمي أن الرامحون يرمحهم الرمحن ، فكوين رحيمة بأختك وزميلتك إن رأيت خطأ فقومي إابنيت ،  -١0
 ذا اإلغراء فخذي بيدها وانقذيها من اخلطأ .بلطف وحنان حيث أهنا مل تستطع التصدي هل

الغفلة واتركي خلفك  ابنتاه ، أخاطب فيك ذلك القلب وأقول له : أفق ، مث أفق ، مث أفق من هذه -١١
 الغرب فتلك الفتنة . ما يدعوك إليه

يف ركاب من  ابنيت ، انتبهي إىل كل ما يروج له أدعياء العوملة والعلمانية من فساد ال منتهى له يضعنا -١2
 جربوا العلمانية قروناً وكشفوا إفالسها وفسادها وها هم يروجوهنا يف أمتنا كي ال تنهض بدينها ودنياها .
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ابنيت احلبيبة ، خذي العربة والعظة اما يدور حولك اما يقع فيه األخريات يف هذا العامل املفتوح ، فال  -١٨
اعلمي أن السالمة واألمان يف متسكك بدينك فهو تضعفي وكوين األقوى وابتعدي عن ساحة التقليد و 

 احلماية والوقاية .

وهذا ما قد أعانين به اهلل تعاىل لتقدمي هذا العمل املتواضع سائلة املوىل عز وجل أن جيعله خالصاً لوجهه 
 تعاىل ، وما كان فيه من صواب فهو من اهلل ، وما كان فيه من اخلطأ فمن نفسي ومن الشيطان .

بك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني وأصلي وأسلم على سيد سبحان ر 
 املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

 مقولة أعجبتني بأن المرأة ليست بمخلوق ضعيف :

 قال األستاذ حممد عطية مخيس :

الرجل قد استأثر بوضع القوانني فقد استأثرت النساء إن اليت هتز املهد بيمينها هتز العامل بيسارها وإذا كان 
بوضع العادات ، وواضع العادات أقوى تأثرياً وأعظم خطراً ، وليس الطفل الدارج بني يدي أمه بالذي تدم 

طفولته ، ولكنه يعطى سر أمه ، يذيع عنها وينشر من أثرها وينبئ عن خلقها ، ورب طفل يكون خبيئة 
 حضارة .اً لدولة أو مفكراً يغري مفاهيم اً ألمة أو رئيسالدهر ، فقد يكون زعيم

فمن قال إن املرأة خلق ضعيف فهو خمطئ ، إن اليت حتملت قدمياً يف العصور اخلالية عنت الزمان وعسف 
 األب وظلم الزوج وأمل احلمل والرضاع يف رضاً واطمئنان ، ليس باملخلوق الضعيف .

 

 

 



 كيف نجدد عالقة المرأة المعاصرة بالقرآن الكريم
 

94 

 

 فهرس اآليات القرآنية                                       

 الصفحة رقم اآلية اآلية

   سورة البقرة

 50 ٨0 چ   ڀٻ  پ  پ  پ  پچ 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 

 چ  وئې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ
٨6،٨5 ١٨ 

 2١ ٧4 چ  ھڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہچ 

 6٣ ١20 چ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 

ۈئ      ۈئ  ېئ     ۆئې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئچ 

  چېئ  
١6٣ 44 

 6٨ 256 چ  ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئچ 

   سورة آل عمران

ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ     ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

 چڃ  
١٣ 4٧ 

ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 

 چ ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئ
2٣ 26 

ې  ې    ېڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ

 چې  
٨6 21،2٣ 

 ٨0 ٨٧ چ  ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ 

 ٣1،44 ١١0 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

   سورة النساء
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 5٨ ١ چ  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ 

ې  ې           ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ېۉ  ۉچ 

 چوئ  
١1 45 

 5٧ 2٧ چپ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ے  ے  ۓ    ھہ      ھ  ھ  ھ  ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 

 چۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ڭۓ
٨2 54 

 5١ ٨4 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  چ 

 ١١ 46 چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  چ 

 چڑ  ڑ  ک  
١24 50 

  ڱ  ڱ ڱڳ  ڱ   ڳڳ  ڳ  گک  ک  ک  گ   گ  گچ 

 چں
١66 ٣4 

   سورة املائدة

 ٧2 ٨ چ  ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 

   سورة األنعام

ڀ  ڀ  ڀ       ٺ    ڀپ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ 

 چٺ  
٧ ١1،٧٣ 

 ١د ، ه ،  ٨٣ چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  چ 

 چپ  پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻمب   ىب  يب  جت  حت   
45،44 ٧6 

   سورة األنفال

 2٨ 2٨ چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭچ 
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ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڇڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڃ چ 

 چڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ    ڈڌ  ڎ  ڎ
٨6 6٣ 

   سورة التوبة

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ    ڳک  گ  گ   گ  گچ 

 چہ  ہ  ھ  ھ    ہۀ  ۀ  ہ  ڻں  ں  ڻ  ڻ   ڻ
٧١ 54 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 

 چې  ې   ې    ې    ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
٧2 54 

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  چ 

 چں  ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ
١01 44 

   سورة يونس

 ٧5 ١0١ چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑچ 

   سورة إبراهيم

 و ٧ چ  ڄڦ  ڦ  ڄچ 

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ڍ  چ 

گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
١ ٨٣،٨٧1،١٣ 

   سورة احلجر

 ١4 1 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ 

   سورة النحل

 و ١٣ چ  ڄڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  

 چک  ک  

4٧،46،45 ٣4،٧6 
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ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  چ 

 چڑ  ڑ  ک  ک    ژڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍڇ   ڍ
51،5١ ٣6 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ   ې   ې چ 

 چۆئ  ۆئ     ۇئۇئ
٧٣ 4٨ 

 ٣5،٧٣ ١25 چ  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ 

   سورة اإلسراء

 ١6 ٨١ چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ       ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇچ  چ   چ  چ  ڇچ 

 62،50 ٧0 چک  ک        ک  گ  چ 

 ٣4 ٣5 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ 

   سورة مرمي

 2٧ 2١ چۓ  ڭ  ڭ  چ 

   سورة طه

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  چ 

ٱ  ٻ            ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   

 چپ  پ     پ    پٻ  ٻ  ٻ

١24،١2٨ 
١26،١25 

٧٨ 

   سورة األنبياء

ں   ں  ڻ  ڻ         ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱگ  گ    گ  ڳ               چ 

 چۀ  ہ    ۀڻ  ڻ
٨0 ٧1 

   سورة النور

  ڱڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 

 چڱ  ں   ں  
4 55 

 ٨1 ٨١ چ   ڻں  ڻ  ڻ  ڻچ 

   سورة القصص
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ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ    ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ 

 چڳ   
1 2٨ 

   سورة الروم

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ 

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ڳڳ
2١ 5١،42 

   سورة األحزاب

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ 

 چېئ  
40 ٣5 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ 

 چک  ک  ک  ک      گ  گ       ڑڑ
52 ٨٨ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   چ 

 چوئ  وئ         ۇئ  ۇئ    ەئەئ
٧2 51 

   الصافاتسورة 

ىب   يب    مبىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبچ 

 چىت  يت   جث  مث  ىث  يث    متجت   حت  خت
١02 45 

   سورة الزمر

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئ ې  ې   ى  ى چ 

 چی    ی       ی  ی    ىئېئ  ېئ   ىئ   ىئ
1 4٧ 

   سورة فصلت

 ٣5 ٨٨ چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  چ 

   سورة الشورى

 50 ٨٣ چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 
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   سورة الذاريات

 ٧1 4٧ چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  چ 

   سورة الطور

 ٣٨،٣١ 6 چھ  ے       چ

   سورة القمر

 ٣4 ١ چھ  ھ  ے  ے  چ 

   سورة التحرمي

 4٨ 6 چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    
 2د،ه، ١١

26،2٨ 

   التكويرسورة 

 ٣١ 6 چٿ  ٹ   ٹ  چ 

   سورة الطارق

 ٣0 ١2 چڎ  ڈ  ڈ     چ 
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 األحاديث النبويةفهرس                                        

 الصفحة الحديث

 ١٧ يرحم ال يرحم ((ال : )) من  قال 

 24 : )) كمل من الرجال كثري ، ومل يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون ومرمي بنت عمران (( قال 

 ٨١ : )) خري نسائها مرمي بنت عمران وخري نسائها خدجية بنت خويلد (( قال 

: )) حسبك من نساء العاملني مرمي بنت عمران ، آسية امرأة فرعون ، خدجية بنت خويلد ،  قال 
 (( فاطمة بنت حممد  

٨١ 

فقال : يا رسول اهلل هذه خدجية قد أتتك بإناء فيه إدام أو طعام أو  أيت جربيل النيب : ))  قال 
شراب ، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السالم من رهبا وعين ، وبشرها ببيت يف اجلنة من قصٍب ال 

 (( صخب فيه وال نصب
٨5 

عنهن ،  من عال ابنتني أو ثالث بنات ، أو أختني أو ثالث أخوات حىت مَيُنت أو ميوت : ))  قال 
 . كنت أنا وهو كهاتني (( وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى

٨٣ 

 ٨٣،١ خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي (( : )) قال 

 ٨٣ (( إن من أكمل املؤمنني إمياناً ، أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله: ))  قال 

 4٨ أو ميجسانه ((كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه : )) قال 

 46 مؤمنة ، إن كره منها خلقاً رضي آخر (( البغض ( مؤمن الفرل)  يفرلال  : )) قال 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك اهلل طريقاً إىل اجلنة ، وإن املالئكة لتضع  : )) قال 
حىت احليتان يف املاء ،  أجنحتها رضاًء لطالب العلم ، وإن العامل ليستغفر له من يف السموات واألرض

وفضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة األنبياء ، وإن األنبياء 
 مل يرثوا ديناراً وال درمها ، إمنا ورثوا العلم ، فمن أخذ به أخذ حبٍظ وافر ((

4٧ 

حسن تعليمها ، وأسبغ عليها من من كانت له بنت فأدهبا فأحسن تأديبها ، وعلمها فأ: ))  قال 
 نعمة اهلل عز وجل اليت أسبغ عليه ، كانت له سرتاً وحجاباً من النار ((

41 

 41 قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك (( : )) قال 
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ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيما أفناه ، وعن عمله فيم فعل ،  : )) قال 
 60 اكتسبه و فيم أنفقه ، وعن جسمه فيم اباله ((وعن ماله من أين 

أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن : ))  قال 
رعيته ، والرجل راع على أهل بيته ، وهو مسؤول عن رعيته ، واملرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده 

ل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ، أال فكلكم راع وكلكم ، وهي مسؤولة عنهم ، وعبد الرج
 مسؤول عن رعيته ((

60 

ال يركب البحر إال حاج أو معتمر أو غاٍز يف سبيل اهلل ، فإن حتت البحر ناراً وحتت : ))  قال 
 ٣٨ النار حبراً ((
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 فهرس المصادر والمراجع                                   

 المرأة في التاريخ والشريعة : -0

 هـ١4١0،  ١، ط: تأليف : أسعد السمراين ، دار النفائس

 حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة  . -2

 هـ١4١٧،  ٨تأليف : فاطمة عمر نصيف ، دار جدة ، ط:

 الحقوق التعليمية للمرأة في اإلسالم من واقع القرآن والسنة . -3

 هـ١424، ١علي السالوسى ، دار النشر للجامعات ، ط :تأليف : مىن 

 عالم المرأة أو هموم المرأة المعاصرة . -4

 هـ١40٧، ١تأليف : عصام احلرستاين ، وحممد احلسناوي ، دار عمار ، ط:

 عمل المرأة في الميزان . -5

 هـ١40٧،  ٨تأليف : حممد علي البار ، دار السعودية ، ط:

 طريقة حلها على ضوء الكتاب والسنة .مشكلة عمل المرأة و  -6

 هـ١42٧،  ١تأليف : فاطمة حممد علي قوارير ، دار اجملتمع ، ط:

 المرأة في اإلسالم . -7

 هـ١4١6، ١تأليف : سامية منبسى ، دار الفكر العريب ، ط:

 المرأة بين الفقه والقانون . -8

 هـ١404،  6تأليف : مصطفى السباعي ، املكتب اإلسالمي ، ط:
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 م .0178مجلة حضارة اإلسالم : السنة الثانية ،  -9

 في ظالل القرآن . -01

 هـ١402،  ١0تأليف : سيد قطب ، دار الشروق القاهرة ، ط:

 قصص األنبياء . -00

وهيب  أبو اخلري ، وحممدتأليف : عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي ، حتقيق علي عبد احلميد 
 هـ١42٨،  ١١مصطفى زريق ، دار اخلري للنشر ، ط : سليمان ، ومعروف 

 نساء في حياة األنبياء . -02

 هـ ١42٧،  ١تأليف : إبراهيم حممود ، دار الدعوة للنشر اإلسكندرية ، ط:

 قصص األنبياء أحداثها وعبرها . -03

 هـ . ١٨11،  ١حممد الفقي ، مكتبة وهيه ، ط :  تأليف :

 مع األنبياء في القرآن الكريم . -04 

 هـ١4١6،  1عفيف عبد الفتاح طباره ، دار العلم للماليني بريوت ، ط :  تأليف :

 قصص القرآن . -05 

 حممد أمحد جاد املوىل ، و حممد أبو الفضل إبراهيم ، و علي حممد البجاوي ، و السيد شحاته ،تأليف : 
 هـ١٨٣1

 تفسير كالم المنان . تيسير الكريم الرحمن في -06

 هـ١422،  ١تأليف : عبد الرمحن بن ناصر السعدي ، ط : 
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 تفسير البحر المحيط . -07

 تأليف : 

 المفردات للراغب . -08

 تأليف : 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري لإلمام ابن حجر العسقالني . -09

 تأليف : حممد بن امساعيل البخاري ، دار الفكر

 في القرآن الكريمقصص النساء  -21

 هـ ١4١1،  ١تأليف : حممد بن ناصر احلميد ، دار الكتاب و السنة ، ط : 

 قصص المرأة في القرآن الكريم دراسة موضوعية بحث لنيل درجة الماجستير . -20

 هـ١4١1،  ١تأليف : مىن حممد هنداوي ، دار مكتبة وهبه القاهرة ، ط : 

 التفسير الكبير . -22

 هـ١4١4،  21الرازي ، دار الفكر بريوت ، جـ تأليف : فخر 

 مريم والمسيح . -23

 تأليف : حممد متويل شعراوي ، إعداد وترتيب عبد القادر أمحد عطا ، مكتبة الرتاث اإلسالمي ، 

 هـ١٨٣٨،  2ط : 

 مكانة السيدة مريم مقارنة بنساء العالمين من القرآن الكريم لنيل دبلوم الدراسات العليا . -24
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