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َكِظيٌم.  َوُهَو  ا  ُم�ْسَودًّ َوْجُهُه  َظلَّ  ِبالأُنَثى  اأََحُدُهْم  َر  ُب�سِّ
َعلَى  �ِسُكُه  اأَُيْ ِبِه  َر  ُب�سِّ َما  �ُسوِء  ِمن  اْلَقْوِم  ِمَن  َيَتَواَرى 
َيْحُكُموَن(�سورة  َما  �َساء  اأََل  اِب  َ الترُّ ِف  ُه  َيُد�سرُّ اأَْم  ُهوٍن 
الرجل  اأن  اإىل  ت�شري  والآية   .59  ،58 الآيتان:  النحل، 
ا�شتد  اأنثى،  ولدت  زوجته  ب�أن  الب�ش�رة  ج�ءته  اإذا 
عن  ويبتعد  حزنه،  �شدة  من  وجهه  ي�شود  حتى  حزنه 
الن��س لأنه حمرج ب�شبب اأن امراأته و�شعت اأنثى، وبداأ 
اأم   ! حية  الرتاب  يف  بدفنه�  الأنثى  هذه  اأيقتل  يفكر: 
والهوان.  الذل  ذلك  مق�بل  يف  ويتحمل  تعي�س  يرتكه� 
واأن  الإن�ث،  تربية  ف�شل  تبني  كثرية  اأح�ديث  وج�ءت 
يف�شل  اإليه� ومل  واأح�شن  ف�أكرمه�  ببنت  من رزقه اهلل 
َقاَل  َق�َل  ��ٍس  َعبَّ اْبِن  َعِن  اجلنة،  دخل  عليه�  الذكور 
اأُْنَثى  َلُه  َكاَنْت  َمْن   « اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم  َر�ُسوُل 
)َيْعِنى  َعلَْيَها  َوَلَدُه  ُيوؤِْثْر  َوَلْ  ُيِهْنَها  َوَلْ  َيِئْدَها  َفلَْم 
حمقق  ـ  داود  اأبي  �سنن   » نََّة  اْلَ اهلُل  اأَْدَخلَُه  ُكوَر(  الذرُّ
م�لك  بن  اأن�س  وعن   ،)502  /  4(  - الألباين  وبتعليق 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:" من عال  ق�ل 
القيامة  يوم  جاء  تبلغا  حتى  بنتني(  )يعني  جاريتني 
وَعْن  م�سلم.  �سحيح  اإ�سبعيه.  " و�سم  هكذا  وهو  اأنا 
َقاَل:"َمْن  َو�َشلََّم  َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ ِبيَّ �شَ اأَّن النَّ ُهَرْيَرَة،  اأَِبي 
َوَجَبْت   ، ُهنَّ َوَكفَّ  ، َواآَواُهنَّ  ، َفَعاَلُهنَّ بناٍت  َثالُث  َلُه  ُكنَّ 

ُقْلَنا:   ." َقاَل:"َوِثْنَتنْيِ ؟  َوِثْنَتنْيِ ُقْلَنا:  نَُّة".  اْلَ َلُه 
 - للطرباين  الكبري  املعجم  َقاَل:"َوَواِحَدًة"  َوَواِحَدًة؟ 
عقلية  اأن  يدرك  الن�س  هذا  يت�أمل  ومن   ،)452  /  19(
واأ�شبح  درجة(،   180( مت�ًم�  تغريت  قد  ال�شح�بة 
ليكن  بنت  من  اأكرث  له  ك�ن  لو  اأن  يتمنى  منهم  الرجل 
ج�ءت  ق�لت:  ع�ئ�شة  وعن  اجلنة.  دخوله  يف  �شبًب� 
�شيئ�  عندي  جتد  فلم  ت�ش�ألني  له�  ابنت�ن  ومعه�  امراأة 
ف�شقته�  ف�أخذته�  اإي�ه�،  ف�أعطيته�  واحدة  مترة  غري 
فخرجت  ق�مت  ثم  �شيئ�،  منه�  ت�أكل  ومل  ابنتيه�  بني 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فدخل  وابنت�ه�،  هي 
ر�سول اهلل �سلى  فقال  تفيئة ذلك فحدثته حديثه�  على 
ب�سيء  البنات  هذه  من  ابتلي  من   " و�سلم:  عليه  اهلل 
اأحمد  "اأخرجه  النار  من  �ستا  له  كن  اإليهن  فاأح�سن 

م�سنده. ف 
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■ تكريم الإ�سالم للمراأة

ك�أنه�  املراأة  عن  يتحدثون  عندم�  الكثريون  يخطئ     
له�  اإن�ش�ن،  اأنه�  ويتن��شون  الرجل  عن  خمتلف  ك�ئن 
يف  الكرمي  القراآن  عليه  ن�س  التي  الإن�ش�نية  الكرامة 
اْلرَبِّ  َوَحَمْلَناُهْم ِف  اآَدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ قوله تعاىل: )َوَلَقْد 
َكِثرٍي  َعلَى  ْلَناُهْم  َوَف�سَّ يَِّباِت  الطَّ َن  مِّ َوَرَزْقَناُهم  َواْلَبْحِر 
الآية:70(  الإ�سراء،  )�سورة  يال(  َتْف�سِ َخلَْقَنا  ْن  َّ مِّ
و�ش�ء اهلل اأن يخلق الإن�ش�ن نوعني، ذكوًرا واإن�ًث�، ليعمر 
بال  للن�ش�ء  حي�ة  فال  وتنتظم،  احلي�ة  وت�شتمر  الكون 

اإن�ث.  رج�ل ول حي�ة للرج�ل بال 
الإن�ش�ن  عن  احلديث  ذاته  هو  املراأة  عن  احلديث  اإن 
املراأة  اإىل  ينظر  البع�س  ك�ن  مل�  لكن  اهلل.  كرمه  الذي 
تكرمي  على  التنبيه  لزم  حقوقه�  ومينعه�  دونية  نظرة 

الرجل. �ش�أن  �ش�أنه�  للمراأة  تع�ىل  اهلل 
ورفع  تكرمي،  اأح�شن  املراأة  الإ�شالم  كرم  لقد  نعم، 
بينه�  يفرق  ومل  به�،  الالئق  املك�ن  يف  وو�شعه�  مك�نته� 
الثواب  وفى  التكليف  وفى  اخللقة  اأ�شل  فى  الرجل  وبني 
َها  اأَيرُّ )َيا  تعاىل:  اهلل  قول  مفهوم  والعق�ب...اإلخ.وهو 
َواِحَدٍة  نَّْف�ٍس  ن  مِّ َخلََقُكم  الَِّذي  َربَُّكُم  اتَُّقواْ  النَّا�ُس 
َوِن�َساء  َكِثرًيا  ِرَجاًل  ِمْنُهَما  َوَبثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخلََق 

َكاَن  اهلَل  اإِنَّ  َوالأَْرَحاَم  ِبِه  َت�َساءُلوَن  الَِّذي  اهلَل  َواتَُّقواْ 
)1 الآية:  الن�ساء،  )�سورة  َرِقيب(  َعلَْيُكْم 

ت�شريع�ت  مع  لي�شت  امل�شلم  املجتمع  يف  املراأة  وم�شكلة 
لدى  املت�أ�شلة  والع�دات  التق�ليد  مع  لكنه�  الإ�شالم، 
من  العديد  فى  الن�ش�ء  وبع�س  بل  الرج�ل  من  الكثريين 
يتزحزحوا  اأن  يريدوا  ل  والتى  والبيئ�ت،  املجتمع�ت 
امل�ش�لح  من  الكثري  لهم  حتقق  الغ�لب  يف  لأنه�  عنه�، 

الأخر. الطرف  لكن على ح�ش�ب 
ـ  تزال  ول  ـ  ك�نت  واحل�ش�رات  الأمم  من  كثري  وهن�ك 
حقوقه�  من  ويحرمونه�  دونية  نظرة  املراأة  اإىل  تنظر 
بيت  فى  �شواء  اخل�دمة  مبنزلة  تع�مل  وك�نت  الإن�ش�نية 
على  حت�شل  مل  اأورب�  فى  حتى  زوجه�،  بيت  اأو  اأبيه� 
بع�س  وتقوم  قريب،  عهد  منذ  اإل  امل�شتقلة  امل�لية  الذمة 
يعد  اإذا م�ت زوجه�، حيث مل  الزوجة  ب�إحراق  ال�شعوب 

له� حق احلي�ة.

  ■ اأما �سريعة الإ�سالم 
عليه�  واأوجبت  ك�إن�ش�ن  حقوقه�  للمراأة  اأعطت  فقد 
من  انطالًق�  الرجل،  �ش�أن  �ش�أنه�  الواجب�ت  من  عدًدا 
ِبامْلَْعُروِف(  َعلَْيِهَنّ  اَلِّذي  ِمْثُل  )َوَلُهَنّ  تعاىل:  اهلل  قول 

النبى �سلى اهلل  228. ومن قول  الآية:  البقرة،  �سورة 
اأخرجه  َجاِل(  الرِّ �َسَقاِئُق  النِّ�َساُء  ا  َ )اإِنَّ و�سلم:  عليه 
فرق  ول  �سحيح،  ب�سند  داود  واأبو  والتمذي  اأحمد 
اهلل  اأم�م  ف�لكل  واأنثى،  ذكر  بني  الإ�شالم  �شريعة  فى 
تقواه  مبدى  اإل  اأحد  عن  اأحد  يتميز  ل  �شواء،  تع�ىل 
َخلَْقَناُكْم  ا  َنّ اإِ الَنّا�ُس  َها  ُيّ اأَ )َيا  تعاىل  قال  تع�ىل،  هلل 
اإَِنّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُسُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُنَثى  َذَكٍر  ِمْن 
ِ اأَْتَقاُكْم( �سورة احلجرات ، الآية:13. اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلَلّ
غ�ية  ب�ملراأة  الإ�شالمية  ال�شريعة  اهتمت  ولقد 
من  اأكرث  فى  �شئونه�  القراآن  عر�س  حتى  الهتم�م، 
ـ  ع�شرة  واأربع  امل�ئة  ـ  �شوره  بني  ومن  �شور،  ع�شر 
الكربى،  الن�ش�ء  ب�شورة  اإحداهم�  عرفت  �شورت�ن 
الن�ش�ء  )�شورت�:  ال�شغرى  الن�ش�ء  ب�شورة  والأخرى 

والطالق(.

 ■ ف�سل تربية الإناث 
ويف الوقت الذي ك�نت بع�س القب�ئل العربية، تتخل�س 
اأحي�ء خوًف� من الع�ر الذي تلحقه  من الإن�ث بدفنهن 
الأنثى ب�أهله� ح�شب معتقداتهم الف��شدة، ج�ء القراآن 
)َواإَِذا  وجل:  عز  اهلل  قال  هذا،  عن  لينهى  الكرمي 


