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Abstract: 

There is no doubt that Islam has provided basic and permanent rules and 

guidance for the establishment of better and peaceful society. And has given 

equal rights to man and woman to established a strength in society, therefore a 

Muslim woman has a Key role In the Islamic society. When we study the 

Islamic history and seer’ah we can find tremendous examples of the role of the 

women in the Muslim’s society. 

Muslim woman plays her role in different shapes in the society, like Mother, 

Daughter, sister, and teacher. Apart from this contribution Islam has given her 

opportunities to play her role in different fields of the life, under the umbrella of 

Islamic rules and ethics. 
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 متهيد: 
م على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه والصالة والسال ،احلمد هلل رب العلمني 

 عد!أمجعني، أما ب
خلق هللا اإلنسانوجعل من من يتكون اجملتمع على كوكب األرض، وجعله خليفة على 
األرض، فوجوده على األرض أمر ضروري البد منه، ألنه هو العنصر األساسي لبناء 

                                                           

 حماضر بقسم اللغة العربية، جامعة بشاور

 حماضر بقسم العلوم اإلسالمية، جامعة ومين مردان
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ولتشكيل اجملتمع، لواله ملا وجد اجملتمع، لذلك ترى زينة اجملتمع على رصيف األرض 
 كني. املكان ابمل شرفألجله وقد قيل: 

اإلنسان عبارة عن حيوان انطق عند املناطقة، وهو ينقسم إىل صنفني أي الرجل واملرأة، 
ومها اللذان يكمالن بعضهما بعض، ومنهما وجود األسرة يف العامل، وذلك اذا تعلق 

 ،بينهما عقد الزواج فيبدو بينهما مودة ورمحة

 كما قال هللا تعاىل:
تِِه أاْن خالا  ومن[ ناك ْم ماوادًَّة جك ن وا ِإلاي ْهاا وا تس أانْ ف ِسك ْم أاْزوااًجا لِ ِمنْ  ملاك   قآَيا عالا ب اي ْ

 1]وارامْحاةً 
واألسرة هي أساس ولبنة يف بناء اجملتمع،  فاجملتمع بدون األسرة انقص، واألسرة بدون  

 الرجل واملرأة ال وجود هلا، لذلك ترى أمهية الرجل واملرأة يف اجملتمع. وقد أشار سبحانه
 وتعاىل إىل هذا:

 2]ئِلا لِت اعااراف وابااك ْم ِمْن ذاكاٍر واأ نْ ثاى واجاعاْلنااك ْم ش ع واًب واقخلقن َيا أاي ُّهاا النَّاس  ِإنَّ [

 األرض وسكاهنا لذلك أشار تعاىل إىل هذا:فاألنسان من عمار 

 3]يهااف أاْنشاأاك ْم ِمنا اأْلاْرِض وااْست اْعماراك ْم وا ه[

 ، فعمارهتا4عاىل هو بدأ خلقهم من األرض، وجعلهم من عمارها وسكاهناأي أن هللا ت
 بفضل اإلنسان ألهنم هم سكاهنا. 

 أمهية وجود الرجل واملرأة يف اجملتمع:
علجلتا اجملتمع  ان منيعد يف اجملتمع، بل الرجل واملرأةال ينكر أحد  عن أمهية وجود 

مث كل منهما مفوض . كوينهالها وتالذي يسكنان فيه لذا يلعبان دورا هاما يف تشكي
ويقوم  الرجل مفوض إليه األمور خارج البيتإليه األمر ما يليق بطبعيها وصنفها، ف

وكذلك يفوض إليه عنان اإلمارة، فهو يكون  ويطلب منه نفقة زوجته وأوالده، بوظيفته
فس بينما املرأة تدار األمور داخل البيت ويف ن أمريا أو ملكا أو يعمل عمل آخر،

. فوجودمها أمر البد منه يف اجملتمع. هترتبيتقوم بترضعه و مث  ،هتنجبحتمل الولد الوقت 
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هذا األمر يتطلب أن يكشف عن حقيتهما يف اجملتمع ولكن اخرتان يف هذه املقالة أن 
نبني ما للمرأة من دور يف بناء اجملتمع وتربية األوالد وخاصة دورها يف اجملتمع 

 اإلسالمي. 

 دورها يف اجملتمع:املرأة و 
تعترب املرأة من أهم مكون للمجتمع وشريكة مع الرجال يف هذا اجملال. وذكران آنفا أن 

مث إن دورها كبري يف بناء اجملتمع ألهنا نصف اجملتمع، لذا اجملتمع بغريها غري كامل، 
ه، تستحق رعاية ابلغة يف هذا الصدد،  فيليق هبا أن تعطى حقها ومتنح كل ما حتتاج إلي

وتوفر هلا كافة السبل املمكنة ألجل أن تنهض ابحلياة على رصيف األرض، ولو تواجه 
املشاكل يف أدآء حقها، وإدارة بيتها فتنحل هلا، وتفرغ عنها، كي تسهل عليها أمرها، 

واإلسالم  وكيف ال ترعى وال تعطى حقها وهي ترىب أوالد اجملتمع وحتفظ بيت الزوج.
 راعى كل هذا.

 فطرة املرأة ابحلمل على الرضاع، وحضانة األطفال، وتدبري شؤون املنزل. لقد اختصت
املرأة هي عبارة عن أخت وبنت وأم وزوجة يف اجملتمع، تسكن مع الزوج يف بيتها لذلك 

والرضاعة، واحلضانة،واحلنان، والد، األ،وهي تقوم برتبية هي مسؤلة بيت زوجها، 
وإدارة مدارسهنوالتمريض والتطبيب هلن وحنو ا متعليم الصغار واألعمال اليت تناسبه

 . وتوفر كل ما حيتاج إليه الولد. 5ذلك من األعمال املختصة ابلنساء
فلو تعرف تدبري املنزل لتكون األسرة سعيدة، ولو مل تعرف تواجه األسرة املشاكل 

 وأحياان تنعدم من البني.  
ع، ومهدها أول مدرسة للولد، لذلك تعترب ركن ركني يف اجملتمع، بل إهنا نصف اجملتم

 فلو صلح مهد األم صلح اجملتمع، ولوفسد مهد األم فسد اجملتمع.
أمته مصاحبة الزوجة الصاحلة وذلك ألهنا  -صلى هللا عليه وسلم –لذا شجع الرسول 

حتفظ عقيدهتا وفراشها وبيتها، وتعرف حق زوجها، وتراعي األوالد، وترسخهم عقيدة 
 صحيحة إسالمية:
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يِن تارِباْت  بذات أِلاْرباٍع: ِلمااهِلاا، وامجاااهِلاا، واحاساِبهاا، واِديِنهاا، فااْظفارْ  ح النساءكا ت  نْ [ الدِ 
 6]يادااكا 

مث إن مهد األم هي أول مدرسة للطفل، لذلك يبدأ التعلم من مهد األم،  وتعلم الطفل 
 حىت قيل:من مهد األم ذاكرة ال تنسى 

 7اللحد""أطلبو العلم من املهد إىل 

الطفل يشب مع األم ويرتعرع ، فهي تشكل له اجتاته وآراه، ويتم شخصيته، ويكون 
 ملسو هيلع هللا ىلص:الكل بعد ولذا قال رسول هللا إنساان كامال، مرجع 

 8نه وينصرانه "هوداي رة فأبواهالفطد يولد على مولو  كل مولود

ق هللا تعاىل فالولد مودع يف يد األبوين، ومها مسببان له يف تعيني الطريق بعد أن خل
على فطرة اإلسالم وهو اإلميان الفطري كما يليق بشأن الطفل وذلك إما بتعليمهما أو 

 . 9برتغيبهما إَيه

أما دور األم يف ذلك فهو أمر يعترب ألهنا تريب الطفل وترعرع الولد معها، وتنشيء له 
 اآلراء واالجتاه فبصالحها صالح الولد، وبفسادها فساد الولد.

كما املرأة تلعب دورا هاما يف بناء اجملتمع وتربية اجليل،  خالصة أن 
جتوزللمرأةأنتتولىاألعماالملتعديةالنافعة،فتتولىالتعليموالتدريسإذاكانتناصحًة،وكذلكتتولىالعال

وإن أمرها هذا أهم من أمور الرجال لو تعمقنا النظر فيها ولو رجعنا إىل تربيتها جوالطب
 لطفلها.

 اإلسالم واملرأة:
هو الذي يهدي لليت هي أقوم،  ، ودين احللم والعلمسالم دين الفطرة، ودين اهلدايةاإل

طريق اخلريوقد اهتم اإلسالم ابملرأة اهتماما ابلغا، وأعطاها حقها، وجعلها مربية ومعلمة 
للجيل املسلم، وارتفع هبا إىل أبعد غاية من كمال النفس، ومسو احلياة، وعظم املكانة، 

العضد األقوى. بينما ي نظر إليها عند الشعوب األخرى كاألنعام، وجعلها أن تكون 
فلم يرتك  -صلى هللا عليه وسلم –حمرومة احلق والتعليم. مث بفضل معلم األمة الرسول 
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أي جمال إال وقد أرشد أمته أبن يعاملوا املرأة معاملة اإلنسان الكامل احلر، ألهنا إنسان 
 ل أمر هللا تعاىل:حمرتم، ال حيل أن حتبس هي كرها. ب

 10]واعااِشر وه نَّ اِبْلماْعر وف[
الرجال أبن أحسنوا إليهن، واليزال يردد يف  -صلى هللا عليه وسلم-مث أمر الرسول

 وصاَيه:
رًا" ي ْ  11"اْست اْوص وا اِبلنِ سااِء خا

فمن الواجب على املسلم أن يكون حنوان وعطوفا وحمالا ألسرته ولينا يف املواقف اليت 
 12لني منهتتطلب ا

مث شريعتنا الغراء يراعي من حقوق املرأة ما يالئم فطرهتا وتكوينها مامل تعهده أمة من 
 وجعلها من أكرم الناس وقد أحاط اإلسالم عزهتا وكرامتها. 13األمم على مر العصور.

فمن حق املرأة يف اإلسالم أهنا حتت رعية الرجل، وهو مسؤل عن رعيته فيعطيها 
نصيب يف املرياث. فرض على الرجال هلن مهرا كامال، اختصت هبا حقها، مث جعل هلا 

املرأة املسلمة دون غريها من النساء، تقبضها وتنفقها كما تشاء. حق الزوجة على 
 ملسو هيلع هللا ىلص:س كما قال رسول هللاالزوج يف اإلسالم وابلعك

فأما حقكم على نسائكم فال أال إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا،
أن أال وحقهن عليكم ملن تكرهون.  بيوتكمشكم من تكرهون، وال أيذن يف يوطئن فر 

 14حتسنوا إليهن يف كسوهتن وطعامهن"

ومن حق املرأة يف اإلسالم املساواة بني الزوجات، وأن تعطى كل منها حقها، وأن ال 
ب عل هذا كما قال رسول هللا صلى هللا مييل الزوج إىل أحدها دون سواها وإال فيعاق

 وسلم: عليه

ِيل  إِلِْحداامه ا  ِن ميا  15"مائلجااءا ي اْوما اْلِقيااماِة أاحاد  ِشقَّْيِه ا على األخرى "ماْن كاانا لاه  اْمراأاَتا

فإن عجز الزوج عن حقوق املرأة املقررة يف اإلسالم تطلقها معروفا وال حتبسها  
 كاحليوان.

 .ال ترى له املثيل يف هذاومن حق املرأة يف اإلسالم أهنا تعلم وترىب تربية صحيحة
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 املرأة عند الشعوب األخرى من غري املسلمني:
اإلسالم دين حيرتم الناس فردا ومجاعة، راعى كل من الرجل واملرأة. وأعطي كل مستحق 
حقه، لذلك لو نقارنه مع املذاهب األخرى لتكشف احلقيقة أنه مل تعين أي حضارة 

م هبا، ولو رجعنا إىل التاريخ وجدانها حمرومة والدين عنيت ابملرأة كعناية ديننا اإلسال
بشخصيتها احملرتمة ، وهي تتمتع األعلى املقام. فلها يف اإلسالم عند اآلخرين احلق
حيرتم املرأة عنهاز اإلسالم الجتهل ةو وواجبات معتربةحترممة ذات حقوق مقررة الاملكر 

 بحانه وتعاىل:احرتاما ابلغا، ويعتربها إنسان مكرمة مبجلة وإليه أشار س

 16]والاقاْد كارَّْمناا بايِن آداما وامحااْلنااه ْم يِف اْلب ارِ  وااْلباْحرِ [

أما احلضارات القدمية قبل اإلسالم فتهدف إهانة وجتريد للمرأة من إنسانيتها وغض 
البصر عن حقوقها. والقضية تنكشف عند الرجوع إىل التاريخ وعند الكشف عن 

 لغري اإلسالمية والبيان كما يلي:ب احقيقة املرأة عند الشعو 

 املرأة عند اليوانن:
اليوانن من أرقي األمم القدمية حضارة، وأبلغهم متدان، ولكن لو أتملنا يف عصرهم 
وجدان أن املرأة يف أسوأ حال يف جماالت حياهتا، كانت املرأة تعترب يف جمتمعهم حمصنة 

ة من الثقافة بل ال تسهم يف احلياة وعفيفة فهي ال تغادر البيت، ولكنها كانت حمروم
وهي د ما حىت مسوها رجس من عمل الشيطان بقليل وال كثري. وكانوا حيتقروهنا إىل ح

األسواق وتشرتى، ال حرية هلا والمكانة يف كل ما يرجع اىل حقوقها  متاع تباع يف
طة رجل املدنية. وهي حيوان الحق هلا يف املرياث وال يف الزواج. وأبقوها خاضعة لسل

وكل إليه أمرها يفعل هبا ما يشاء. فخالصة التصرف، والحق هلا عندهم يف حياهتا 
 االجتماعية.

ن لكاهرها مجياًل و ظومة حيث يكون سمقال سقراط: "إن املرأة تشبه شجرة م
 17ما أتكل منها العصافري متوت حاالً"ندع

 املرأة عند الروم:
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عد اليوانن، ولكن حاهلم ال ختتلف يف أول يعترب الرومان من الذين بلغو ذروة اجملد ب
الوهلة عن اليوانن يف حق املرأة، فهي مقيدة حتت سلطة الرجال، وحيوان وحشي ال 

 عربة له، بل أحياان تذبح وتقتل. وكان شعارهم يف ذلك:
 18"أن قيدها ال ينزع، ونريها ال خيلع"

رأة ولكنها تنظر بنظرة وملا تقدم الرومان وشاع املدنية واحلضارة قلب احلال حنو امل
االحتقار، وتعامل معاملة اخلدم، وشاع الفحش فيهم فها هي النساء والرجال 
يستحمون يف مكان واحد. وكثر تعدد األزواج عند النساء من غري حياء. هبذا متزقت 

 الدولة الرومان شر ممزق.

 املرأة عند أهل اهلند: 

دمي، ولكن حالة املرأة مل تكن أحسن من متيز أهل اهلند بطابع العلم والتمدن منذ الق
عن أبيها أو زوجها أو ق اإلستقالل للمرأة يف شريعتهم ح. ومل يكناليوانن أو الرومان

من أقارب زوجها، ومل يكن هلا   رجلتنتمي إىلوجب أن ، فاذا مات هؤالء مجيعاً ولدها
رق معه وهي وأن حت متوت يوم موتزوجهاا بل جيب أن جهحق يف احلياة بعد وفاة زو 

 19حىت سطع نور اإلسالم يف أَيم امللك الصاحل أورنك ذيب موقد واحدحية على 
 .20فأبطل تلك العادة القبيحة

 وكانت تقدم قرابانً لآلهلة لرتضى، أو أتمر ابملطر أو الرزق.

أهل املنطقة فتاة أتكلها كل  يقدم هلاجيب أن  شجرةويف بعض مناطق اهلند القدمية 
: ليس الصرب املقدر، والريح، واملوت، واجلحيم، والسم، ائع اهلندوسيف شر سنة.وجاء 

 .21أةر املار أسوأ من واألفاعي، والن
 املرأة عند اليهود:
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يقولون أن املرأة لعنة ألهنا سبب إلغواء آدم، وخرج آدم من اجلنة ألجلها لذلك ليهود ا
يف مرياث أبيها، فقط  هم يسلكوهنن سلوك اخلادم يف البيت، ال حق هلا، يف اجملتمع وال

 ال حق املهر.

 املرأة عند املسيحيني: 
لقد هال رجال املسيحية األوائل ما رأوا يف اجملتمع الرومايت من إنتشار املنكرات 

ن هذا  عفاعتربوا املرأة مسؤولة والفواحش, وما آل إليه اجملتمع من إحنالل أخالق شنيع
 نو، وختتلط مبن تشاء مهاء من اللشمبا ت معات، وتتمتعتج إىل اجملر خت انتكله، ألهنا ك

د هللا اكرم نزب ععتعاد عنه، وأن البس جيب االن،فقرروا أن الزواج دءا تشاكمالرجال  
ا ألنه سالح هلن مجامحيي ستب أن تطان، وأهنا جييب الشابزوج، وأعلنوا أهنا تمن امل

 راء.غنة واإلتللف يسإبل

ى حىت ان عهد سطن الو رو الق لةطيم حلقوقها واستمر احتقار الغربيني للمرأة وحرماهن
لت شيئًا من املكانة االجتماعية حيث كان تاملرأة اح نيظن فيه أ كان  ة الذيروسيالف

ها القانوين ضعبة لو نس هلا ابلخريشأهنا، مل يكن عهد  نن معو ن هبا ويرفلو يتغز  الفرسان
 جها.و ز  ذنهلا دون إامو رف أبتصق هلا يف الحرة ال صت تعترب قاظلماعي، فقد جتواال

، وقج جاء ويف قانوهنم أن املرأة تباع، وال حق هلا أن تعود إذا ابعها أبيها أو زوجها
ذلك حىت عام فيه على أن القاصرين هم: الصيب واجملنون واملرأة، واستمر النص 
 .22املرأةحة صلوص ملنصهذه ال حميث عدلت1938

 املرأة عند العرب قبل االسالم:
تمع العريب قبل االسالم، فنجد أن املرأة حمرومة يف كثري من حقوقها، فليس نرجع إىل اجمل

هلا حق االرث، وليس هلا على زوجها أي حق، بل يعترب كحيوان بل أشد حاال، وعند 
 البعض تقرب حيا. وعند البعض والدهتا عار كما أشار إليه القرآن: 

ه ه  م ْسوادًّا واه وا كاِظيٌم * ي ات اوااراى ِمنا اْلقاْوِم ِمْن س وِء }واِإذاا ب شِ را أاحاد ه ْم اِبأْل نْ ثاى ظالَّ واجْ 
 23ماا ب شِ را بِِه أامي ِْسك ه  عالاى ه وٍن أاْم ياد سُّه  يف الت ُّرااِب أاالا سااءا ماا حياْك م ونا{
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فوصلت املرأة إىل مستوى اإلحنطاط، والزل واهلوان، حىت اليعتربها أحد يف اإلنسانية، 
 .24ومة احلق، ال إرث هلا وال حق، وأمرها بيد وليهامعد

هذا هي حالة املرأة عند الشعوب األخرى قبل اإلسالم، وملا جاء اإلسالم أعطاها 
 حقا، وأعزها وأعطاها شرفها وهذا سنرى يف الفقرات التالية.

 وقد أشران آنفا من مكان املرأة يف اإلسالم فال لنا أن نعود ابلتفصيل.

 لوقت احلاضر:املرأة يف ا
ال شك فيه أن املرأة لعبت دورا هاما يف املاضي والتزال تلعب، وحقت هلا أن تلعب، 
وهذا األمر يتطلب منها، ولكن ليس حاهلا مثل ما كان سابقا يف اجملتمع اإلسالمي. 
فاملرأة كانت زينة البيت، حتمل املشاكل وتزين البيت لزوجها وتظهر هلا احلب، وهتئ 

يف البيت، وتريب األطفال تربية إسالمية صحيحة، وترسخ العقيدة، وهتتم اجلو الالئق 
بشأهنا، وترعي زوجها. ولكن اآلن تغفل وتتساهل عن وظيفتها أبكثر، وتليب دعوة 

 !التغريب املسماةابلتحررواالنتزاع، وطلباملساواةبينهاوبينالرجل

هامثإلىفساداجملتمعوتدمريهبأقفإذااستجابتاملرأةاملسلمةلدعوهتمتلكفسيؤديذلكحتماًإلىإفساد
 .صرالطرقوأسرعها؛ملاهلامنتأثريفعالفيذلك،ممااليستطيعأنينكرهعاقل

فعلىاملرأةاملسلمةأن تصلح نفسها، 
والتكونعواًنألعدائهاوأعداءأمتها؛بليجبعليهاأنتعيوتدركمايدورحوهلامنخططإلبعادهاعندينه
اورسالتهافيهذهاحلياةوهتميشدورهافيبناءجمتمعهااإلسالمي،وإشغاهلابتوافهاألمور،وإضاعةو 

 قتهافيتتبعماتبثهالفضائيات. 

 اإلسالمي: املرأة بصورها املختلفة يف اجملتمع
مل ينقص من حق املرأة يف اجملتمع اإلسالمي فأعطيت حقها كامال، بل اعترب إنساان  
كامال، وذلك بتقرير أهنا نصف اجملتمع من حيث العدد، وأن هلا أمهية ودورا خاصا يف 
بناء اجملتمع وتربية اجليل، وجعلها عنصر فعاال يف هنوض اجملتمع، لذلك اهتم ديننا هبا 
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 -صلى هللا عليه وسلم –شأهنا، وصاهنا عن العبث، بل أمران الرسول وأعلى من 
 برعايتها فقال:

 25}وااْست اْوص وا اِبلنِ سااِء{
وصلت هذه األمة اإلسالمية إىل جمد وعظمة  -صلى هللا عليه وسلم -مث برتبية الرسول

نقدم مل تصل إليها أحد لذلك تظهر املرأة يف اجملتمع اإلسالمي بصورها املختلفة وس
 النماذج من سريهن خالل الدراسة:

 أ: املرأة كأم احلنون:
فتشق على ملسو هيلع هللا ىلص ذلك برتبية رسول هللا تظهر املرأة يف اجملتمع اإلسالمي كأم حنون و 

أوالدها تعاين حبمل اجلنني، تلد وترضع، وتقوم علي أمرولده وتربيته أكثر مما يعانيه 
 األب ، لذلك أوصى تعايل:

الدي ه محلت ه أمه وهنا علي وهن، وفصاله يف عامني أن أشكر يل }ووصين ا اإلنس ان بو 
 26ولوالديك وايل املصري{

وأوصت الشريعة اإلسالمية اإلبن أن يكون برا أبمها أكثر من والدها، ويطيع هلا وال 
–يتساهل يف حقها، ذلك مما يؤكد حنان األم وشفقتها لذلك ورد يف  حديث الرسول 

أيب هريرة رضي هللا عنها قال: جاء رجل إيل رسول هللا  وعن -صلى هللا عليه وسلم
صلي هللا عليه وسلم فقال َيرسول هللا : من أحق الناس حبسن صحابيت؟قال : أم ك. 

 قال: مث من ؟ قال: أم ك. قال : مث م ن ؟

 .27قال: أم ك. قال : مث من ؟ قال: أب وك

ففرحة الطفل فرح األم ، وذلك ألن األم حتمل الصعوابت طوال احلياة ألجل طفله،  
 ا. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:وابتسامته ابتسامتها ، وبكاءهبكاءه

 "28"فاِإنَّ اجلْانَّةا حتاْتا رِْجلاي ْهاا

 ب: املرأة يف اجملتمع اإلسالمي "البنت الكرمية":
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، تراعي اإلسالم كل الفرد حىت البنت، فجعلها قرة عني بعد أن كانت حمرومة، مطروحة
ممنوعة، يئد يف الرتاب. وجعلها زينة البيت، وعطوفة األبوين لذلك نرى مناذج من سرية 
الصحابة كيف عاملوا مع البنات يف حياهتم الدينية واالجتماعية وذلك لرتبيتهم من 

حيب بناته  -صلى هللا عليه وسلم–فهذا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا 
به، وهذا أبوبكر وحيب ويكرم بنتاه عائشة وأمساء، وهؤالء وحيب فاطمة، وفاطمة حت

م وهداهم الصحابة يبكون على أفعاهلم القبيحة "وأد البنات" بعد أن نوروا بنور اإلسال
 هللا إىل اإلسالم.

 املؤمنني ابجلنة ألجلهن:ملسو هيلع هللا ىلص بشر رسول هللا 

، فلم جتْد لْت امرأٌة معها ابنتاِن هلا تسَأل  قا :عن عائشة رضي هللا عنها قالت
ها، ف ، مث بنَي ابنتْيها، ومل أتك ْل منها قسمتهاعندي شيًئا غرَي مترٍة، فَأعطيت  َها إَّيا

من ابْ ت ِلَى من هذِه  :علينا فأخربت ه ، فقالملسو هيلع هللا ىلصخرجت فدخل رسول هللا قامْت ف
 29ا من النارالبناِت بشيٍء ك نا له  ِست 

 ج: األخت الشقيقة:
مهات والبنات واألخوات لذا يعلمنا حمبتهن، وقد ورد اإلسالم مل يغفل عن حقوق األ

ذكرهن يف النصوص الدينية، وجعل هلن من احلق على األبناء، واألابء، واإلخوان.  
فااألخ حيب أختها ويعطيها حقها ويراعيها كل ما حتتاج إليها، واألمر واضح من سرية 

ت أو تسع بنات، فراعى الصحابة مثل قصة جابر عندما تويف أبوه وترك خلفه سبع بنا
 .30جابر حقوقهن، لذلك تزوجت إمرأة ثيبا

وزوجها يظلمها أويهينها، فيكرمها مع نصحها، والقيام  أو يدفع عن حقوقها لو زوجها
 .على شؤوهنا وقصد اخلري هلا

 د: اجلدة احملتمة )منظمة البيت(.
لنظر لدورهم البارز يعلم اإلسالم احرتام األابء واألمهات، واألجداد واجلدات، وذلك اب

ومكانتهم املرموق يف بناء واألسرة وتربية اجملتمع. ومن بينهم إحرتام اجلدة وذلك 
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ابعرتاف أهنا من بني منظمي أمور البيت،  لذلك ورد ذكرها يف القرآن الكرمي 
 واألحاديث النبوية.

مي، أما من هذا كلها نظرا عابرا عاما واحرتاما عاما هلؤالء الناس يف اجملتمع اإلسال
 انحية الدين فاملرأة أيضا تظهر بصور خمتلفة:

 أ: مسلمة مؤمنة ابهلل ورسوله.
تظهر املرأة املسلمة مؤمنة تؤمن ابهلل ورسوله وترسخ عقيدهتا الصحيحة بتعليم اإلسالم 

 لذا وصفها هللا تعاىل يف القرآن: 

م ْؤِمناِت وااْلقانِِتنيا وااْلقانِتاِت واالصَّاِدِقنيا ِإنَّ اْلم ْسِلِمنيا وااْلم ْسِلماِت وااْلم ْؤِمِننيا واالْ [
قاِت  ِقنيا وااْلم تاصادِ  واالصَّاِدقاِت واالصَّاِبرِينا واالصَّاِبراِت وااخْلاِشِعنيا وااخْلاِشعاِت وااْلم تاصادِ 

نا اَّللَّا كاِثريًا واالذَّاِكراِت واالصَّائِِمنيا واالصَّائِماِت وااحْلاِفِظنيا ف  ر وجاه ْم وااحْلاِفظاِت واالذَّاِكرِي
 31]أاعادَّ اَّللَّ  هلا ْم ماْغِفراًة واأاْجراً عاِظيماً 

 يف األحاديث الكثرية التعد وال حتصى.ملسو هيلع هللا ىلصوكذا وصفها رسول هللا 

ة هللا تعاىل فهؤالء املؤمنات الفائزات إبمياهنن هتتم به، جعلن نصب أعينهن الفوز مبرضا
 .ملسو هيلع هللا ىلصاومرضاة الرسول

 ، اتئبة، عابدة، صائمة، قائمة آانء الليل.ب: قانتة
ترى وصف املؤمنة ابهلل ورسوله قانتة يف طاعة هللا ورسوله، تقوم آانء الليل، َتئبة، َتركة 
للذنوب كثري الرجوع إىل هللا تعاىل. تكثر يف العبادة. وتصوم لرضوان رهبا، لذلك 

 وصفها هللا تعاىل أبوصافها:

ئِبااٍت عااِبدااٍت سااِئحااٍت ث ايِ بااٍت واأاْبكاارًا{}م ْسِلمااٍت م ْؤِمنااٍت قا   32انِتااٍت َتا

 وسري الصاحلات يذكر أحوال هؤالء املؤمنات العابدات الصاحلات.

 ج: معلمة مربية لألطفال.
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املرأة املسلمة يف اجملتمع عملها واسع ، فهي األم املربية اليت تريب األجيال، وأهنا تقوم 
معلمة ومتعلمة تعلم مايهمهما من أمور دينها وتتفقه فيه، فتنطلق  بتدبري منزهلا. وهي

 داعية ومعلمة لغريها: قالت السيدة عائشة رضي هللا عنها:

 الدين" يف التفقه من احلياء مينعهن ، ملرصاناأل نساء هللا رحم"ي

يوجه النساء ويرشدهن، ويعلمهن اإلسالم، والدين، واألمر ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا 
. 33وتربية األطفال، فكن حيفظن هذا ويعملن على هذا، ويروين لألخرين ابملعروف،

وترشد املؤمنات، وتعلهن من شأن ملسو هيلع هللا ىلص ث عن رسول هللا فهذه عائشة تروي األحادي
 املرأة املؤمنة يف اجملتمع الداعية أتمر ابملعروف كما ذكر يف القرآن الكرمي:

ب اْعض ه ْم  وااْلم ْؤِمناات   }وااْلم ْؤِمن ونا 
 34اْلم ْنكاِر{ عانِ  واي ان ْهاْونا  اِبْلماْعر وفِ  أياْم ر ونا  ب اْعضٍ  ْولِيااء  أا 

ال شك أن جمال املرأة يف اجملتمع واسع جدا، فهي تتعلم ما حتتاج إليه النساء من الطب 
 والصيدلة، لتكشف عن ضرورة نساء األخر.

ذاك العصر هي من الصحابيات ممن اشتهر مبعرفة علم الطب والرقية وما يتعلق هبما 
يف  -صلى هللا عليه وسلم–الشفاء بنت عبد هللا العدوية، اليت رخص هلا رسول هللا 

 .35الرقية من احلمة والعني والنملة

فهذا يدلنا أن اإلسالم تراعي املرأة ويرخص للمرأة أن تتعلم العلوم الدينية، والعصرية كي 
 تكشف عن حاجات النساء يف اجملتمع.

 خمتلفة. صورل هللا بد: جماهدة يف سبي
ال تقل حظ املرأة عن اجلهاد، فاملرأة املسلمة تصرب على الشدائد وتواجهها، جتاهد يف 

 سبيل هللا ملرضاة رهبا.

ختتلف صور جهاد املرأة يف اإلسالم، فأحياان خترج وتقوم بدورها من سقاية اجملاهدين 
ساء يف عصر النبوة وما ومداواة اجلرحى وماشابه من ذلك، واملثال واضح من سري الن

 .36بعدها مثل صفية بنت عبد املطلب اليت خرجت مع النساء يف غزوة أحد
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ت املسلماصرح به أصحاب السرية أن  وأحياان تبايع ابجلهاد مع إمام املسلمني كما
ملسو هيلع هللا ىلص  ها ابيعن رسول هللا مثل أم عمارة وفريعة بنت مالك وغري ملسو هيلع هللا ىلص ابيعن رسول هللا 

 .37بيعة الرضوان

جتاهد ابلسيف والسالح كما هو واضح من بعض سرية النساء مثل أم عمارة  وأحياان
نسية بنت كعب األنصارية شاركت يف الغزوات وقاتلت ابلسيف حىت قطعت يدها يف 

 .38اليمامة

فاملرأة املسلمة هتتم بشؤون دينها ودنياها، وكل ذلك يتضح عندما نرجع إىل َتريخ األمة 
دراسة شاملة. أما املرأة عند الشعوب األخرى فإهنا قد  اإلسالمية، وندرس كتب السرية

ح رمت من حقها وهي تعيش حتت ظلم ومهانة، ومل نرا هلا أي أثر وأي صورة خاصة 
إال فقط أهنا امرأة تتزوج وأم تلد. فهذه النبذة هي تلخيص املقالة اليت بني أيدينا، 

رأة يف اجملتمع اإلسالمي واألمر يتطلب منا دراسة شاملة نقدية نوازن فيها وضع امل
ووضع املرأة يف اجملتمعات غري اإلسالمية. وسيتضح األمر إن شاء هللا أكثر بعدما نرجع 

 إىل فقه السرية، وإىل املصادر واملراجع اليت تتعلق ابملوضوع.

 تعلم وتعليم املرأة )التحدَّيت اليت تواجه املرأة(
ساسيات النهوض يف اجملتمع، وهو التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان، ويعد من أ

بناء الفرد وحمو األمية يف اجملتمع، واحملرك األساسي يف تطور احلضارات وحمور قياس 
تطور ومناء اجملتمعات فتقيم تلك اجملتمعات على حسب نسبة املتعلمني هبا. وقد ذكر 

الرحلة يف طلب العلوم ولقاء املشيخة مزيد كمال يف "ابن خلدون يف مقدمته: 
 "39التعليم

فالتعليم يعد حتقيق التقدم وتقومي سلوك اإلنسان يف خمتلف ميادين احلياة العلمية 
واالجتماعية وهو من حق كل فرد ذكر كان أو أنثى وهذا ما أقرته كل الدول دون 

 النظر إىل اجلنس أو العمر أو مكان اإلقامة.
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لية، كما كانت تتحلَّى ابلوعي إن املرأة كانت يف ِظلِ  اإلسالم تتعلم وتتلقَّى ثقافة عا
 العميق. ومل حترم من التعليم والتعلم بل فرض عليها أن تتعلم كما ورد يف احلديث: 

 " ويف رواية "ومسلمة"40"طلب العلم فريضة على كل مسلم

ويف هذا العصر وما سبقه من العصور تنوع تعليم املرأة أبشكال وأمناط خمتلفة، إال أن 
ا مل أيخذ الوضع السليم، وهذه فرصة ألهل العلم يف اجلامعات ختصيص دروس شرعية هل

والوزارات املعنية يف الشؤون اإلسالمية أن خيصصوا دروس خاصة للنساء كما فعل 
، ولتأخذ املرأة املسلمة حظها األوفر، وخباصة يف -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

والغرب على املرأة املسلمة،  هذا الوقت الذي تكالب فيه أعداء اإلسالم من الشرق
 .إلبعادها عن وظيفتها اليت خلقها هللا من أجلها

 عمل املرأة يف اجملمتمع
أعطى اإلسالم املرأة حق األعمال كما أعطاه الرجل، وجعل قيمتها يف عملها وجعلها 

 أعطاه  كما  العمل  حق  املرأة  اإلسالم  أعطى  تتصرف فيه من دون عارض. و
ض. وتظهر هلا عار  دون من فيه تتصرف وجعلها عملها يف هلاقيمة وجعل للرجل، 

 .وتطبيقية تشريعيةظاهرتني يف هذا: 

مل جيعل الشرع اإلسالمي ألحد احلق يف إجبارها على العمل  الزواج التشريعية: قبل أما
وهي التقبل قول أحد،   اجلهة، هذه من نفسها يف حرة فاملرأة شرعية زاوية من املنزيل،

 ا ابإلحسان، حيسن أبويها وأخواهتا، وما إىل ذلك.وإمن

ة الزوجة فلم املرأ على املنزيل العمل فرضواما بعد الزواج: فلم يشرع الشارع اإلسالمي
يوجبه عليها بل انطلق إىل أبعد من ذلك فاعترب أن هلا احلق يف أن ترضع ولدها 

 كما قال هللا تعاىل:   وحتصنخ وأتخذ األجرة عكى ذلك، وليس للزوج أن ميتنع من ذلك

أجوره فآتوهن لكم أرضعن فإن محلهن يضعن حىت عليهن محألنفقوا أوالت كن وإن[
 ]جأخرى له فسرتضع تعاسرمت وإن مبعروف بينكم وأمتروا ن
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واحلاصل أن األسالم ال يطيق املرأة مسؤلية العمل املنزيل انطالقا من تدبري املنزل فقط 
ا احلرية يف أن تعمل أبجر، أو ال تعمل، و حيمل أن يثري وإرضاع أوالدها وإمنا يرتك هل

فيها من انحية روحية، وال مينعها يف الوقت نفسه من عما خارج البيت وفق شروط 
 خاصة حتفظ ها حياهتا الزوجية وإنسانيتها من جهة أخرى.

 نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا ملا حيب ويرضاه من القول والعمل.
                                                           

 21سورة روم اآلية   1
 13سورة احلجرات اآلية   2
 61هود اآلية   3
 الطبعة:، بريوت –دار الكتب العلمية ، تفسري اخلازن لباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازن:   4

 491 /2  ه 1415األوىل، 
 375 /48جملة البحوث اإلسالمية   5
 (319 /15 م 2001 -ه   1421األوىل،  الطبعة:مؤسسة الرسالةمسند أمحد اإلما أمحد:   6
 اء وإمنا هو قول األمام أمحد بن حنبلليس هذا جزء احلديث كما صرح به العلم  7
 229 /4 بريوت -املكتبة العصرية، صيدا ، سنن أيب داودأبو داود السجستاين:   8
 الطبعة:، املطبعة الكربى األمريية، مصر، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: القسطالين  9

 450 /2 ه  1323السابعة، 
 19النساء اآلية: سورة   10
 (1091 /2) بريوت -دار إحياء الرتاث العريب ، صحيح مسلمبوري: النيسا  11
 (100 /178جملة البيان )  12
حممود مهدي ومصطفى: نساء حول الرسول صلى هللا عليه وسلم، دار ابن كثري، بريوت، ط   13

 9م ص: 1998، 7
 /2) م 8199 سنة النشر:، بريوت –دار الغرب اإلسالمي ، سنن الرتمذي ت بشارالرتمذي:  14

458 
 – 1406الثانية،  الطبعة:، حلب –مكتب املطبوعات اإلسالمية ، سنن النسائيالنسائي:  15

1986 ، 7/ 63 
 70سورة اإلسراء اآلية:   16
 (47 /2عودة احلجاب )  17



و م االسہیماسالم مفه 
عل
ج لّہ 
م
 ء2018دربمس -وجالیئ شش امیہ یقیقحت 

101 

 

                                                                                                                                  
الطبعة العاشرة،  -حممد أمحد إمساعيل املقدم عودة احلجابدار طيبة )توزيع دار الصفوة(   18

 48\2م07،  -ه   1428
م(، سلطان اهلند،  1707 - 1619ه  =  1118 - 1028حممد أورنك زيب عامل كري)  19

من ساللة تيمورلنك املشهور: من علماء امللوك املسلمني. فتح بلداان كثرية. ووصفه مؤرخوه 
أبنه اجملاهد العامل الصويف. حفظ القرآن من صغره وكتب اخلط املنسوب ومنه مصحف خبطه 

حلرم النبوي. وكان مرجعا للعلماء. وأمر األحناف منهم أبن جيمعوا ابمسه فتاوى ملا أرسله إىل ا
ط( أربعة جملدات، وتسمى  -حيتاج إليه من األحكام الشرعية، فجمعوا )الفتاوى اهلندية 

)الفتاوى العاملكريية( أقام يف امللك مخسني سنة، وتويف ابلدكن ودفن يف تربة آابئه. األعالم 
 46 /6للزركلي )

 22نساء حول الرسول صلى هللا عليه وسلم،ص:  20
السابعة،  الطبعة:، دار الوراق للنشر والتوزيع، بريوت، املرأة بني الفقه والقانونلسباعي: ا  21

 (17)ص:  م 1999 -ه   1420
 25ص:  -صلى هللا عليه وسلم-نساء حول الرسول  22
 59-58سورة النحل اآلية   23
 22ل صلى هللا عليه وسلم،ص:نساء حول الرسو   24
 /2بريوت  -مسلم: صحيح مسلم، بتحقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب   25

1091 
 (14سورة لقمان:  26

 متفق عليه  27
 11 /6سنن النسائي   28
 320 /4سنن الرتمذي   29
 (66 /7صحيح البخاري ابب عون املرأة زوجها يف ولدها )  30
 35رة األحزاب اآلية سو   31
 5سورة حترمي اآلية   32
 437نساء من عصر النبوة ص   33
 71التوبة اآلية:سورة   34
 (1869 /4االستيعاب يف معرفة األصحاب )  35
 437نساء من عصر النبوة ص   36



و م االسہیماسالم مفه 
عل
ج لّہ 
م
 ء2018دربمس -وجالیئ شش امیہ یقیقحت 

102 

 

                                                                                                                                  
 305، 264ملصدرنفسه ص:ا  37
 26ملصدرنفسه ص: ا  38
 744املقدمة إلبن خلدون:   39
 ، دارإحياء الكتب العريب, بريوت دون التاريخ224رقم احلديث:  جه سنن ابن ما  40


