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ِحيمِ  ْحمـَِن الره ِ الره  بِْسِم ّللاه

 
ِ َربه اْلعَالَِمينَ    اْلَحْمُد ّلله
ِحيمِ  ْحمـَِن الره  الره

  ِلِك يَْوِم الدهينِ ام
 إِيهاَك نَْستَِعينُ إِيهاَك نَْعبُُد و

َراَط اْلُمْستَِقيمَ   اْهِدنَا الصه
 ْنعَْمَت َعلَْيِهْم أِصَراَط الهِذيَن 

 َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهم 
آلهيَن   َوالَ الضه

 

 صدق هللا العلي العظيم
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 كلمة الناشر

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وهي من هنا وهناك يومًا بعد يوم خلادعة تتعاىل الصيحات ا

تدعو إىل حترير املرأة ومساواتها بالرجل، ودعوة املرأة املسلمة 

لتأخذ حظها من احلياة كما أخذت به املرأة الغربية، وتقليدها 

وحماكتها يف كل شيء، بدًء من اخلروج على الدين، ونبذ احلجاب 

والتزام السفور، وخمالطة الرجال واألجانب، وانتهاًء بآخر 

قة، وانتخاب ملكات اجلمال، والغور يف ناصرعات املوضة، واإل

 شبكات الفساد واإلفساد، وغريها.

ويف احلقيقة مل تكن هذه الصيحات والدعوات إشفاقًا على 

ا من العبودية   كما يزعمو    بقدر ما هي دعوة ًا هلاملرأة وحترير

لالحنالل اخُللقي واخلروج على للفساد واإلفساد، فهي دعوة 

ا هي دعوة إلفساد اجملتمعات وعلى اخلصوص ، كماألسرة والعائلة

اجملتمع املسلم، فرياد من املرأة أ  تكو  سلعة رخيصة وألعوبة بيد 

الشياطني، يلهو  بها ويقضو  معها شهواتهم ورغباتهم، ثم 
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 ما ختسر كل شيء. يرمونها بعيدًا بعد

وحنن إذا نظرنا إىل اجملتمع الغربي اليوم، وما فيه إباحية تهدد 

مع واألسرة معًا، وجمو  واختالط، نراه جمتمعًا معقدًا مليئًا اجملت

بالكآبة واحلز  وبكل صور اإلباحية واخلالعة، وأ  ضحايا 

االختالط واحلرية ميألو  السجو  واألرصفة والبارات والبيوت 

ملخدرات واملتاجرة االسرية، باإلضافة إىل عصابات اإلجرام و

 بالرقيق األبيض وغريها.

هذا األمر من اإلباحية واجملو  إىل زلزلة القيم فقد أدى 

واألخالق، وتفكك األسر. فالفتاة هناك تلعب، تلهو، تعاشر من 

تشاء حتت مسع عائلتها وبصرها، بل وتتحدى والديها ومدرسيها 

واملشرفني عليها، تتحداهم باسم احلرية واالختالط، تتحداهم 

وتطلق بعد ساعات، باسم اإلباحية واالنطالق، تتزوج يف دقائق، 

 تتصرف كما حيلو هلا من دو  النظر يف العواقب واألمور.

 ها كاملة،عطى املرأة حقوقأنه قد أادعاء الغرب ب وبالرغم من

تقف خلف الرجل  املرأة زالت امذ إ ،لكن الواقع يظهر خالف ذلك

  املرأة البلجيكية أ اتحصائيظهرت اإلأقد و، يف كافة امليادين

قل مما يتقاضاه الرجل عقب حصوهلا على أجر أحتصل على 
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نسبة أجر املرأة  ذكر أ وت ،الشهادات والتحاقها بالوظائف املختلفة

ما وأ % من قيمة ما يتقاضاه الرجل.89ىل ما يعادل إ تصل البلجيكية

قل حيث أ  املرأة حتصل على نسبة إف ،وروبيباقي دول االحتاد األ

% من قيمة ما يتقاضاه 84ىل إجر تقاضاه من األتيصل معدل ما 

 .(1)وروبيالرجل األ

أفادت وأما بالنسبة إىل العنف واالغتصاب اجلنسي، فقد 

أ  امرأة من كل مخس نساء  :بية نشرت يف سرتاسبورغودراسة أور

با وتقع ضحية أعمال عنف مرتبطة جبنسها يف دول جملس أور

ف   العنإبا فواألربعني. وحسب الدراسة اليت أجراها جملس أور

يطال النساء من كل األعمار وكل الطبقات االجتماعية وكل 

% 4  ما ال يقل عن : إيطاليحصاء اإلأكد معهد اإل. كما الثقافات

( عامًا هن ضحايا لالغتصاب 59-14يطاليات ما بني )من اإل

يطاليات الالتي تعرضن لعمليات حترش   جمموع اإلأاجلنسي، و

  أيطالية. وأضاف التقرير إ ىل تسعة مالينيإومضايقة جنسية يصل 

  ،% من عمليات االغتصاب ترتكب داخل البيوت املغلقة29

مليو   14ىل حنو إيضًا أ% داخل السيارات، وكشف التقرير 10ر5و

                

 .شبكة النبأ المعلوماتيةانظر موقع  (1)
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ماكن املهجورة من دو  يطالية خيشني السري يف الشوارع املظلمة واألإ

 .(1)رجاهلن

فإ  املرأة حرة  هذا واقع حال املرأة يف الغرب، وأما يف اإلسالم

كرمية ومصونة، هلا ما للرجل وعليها ما على الرجل بال متييز وال 

احتقار وال اضطهاد وال تفضيل ألحد على اآلخر إال بالتقوى 

والعمل الصاحل. فلقد أكرم اإلسالم املرأة أميا إكرام، حيث ورد عن 

، (2)أكثر اخلري يف النساءقوله:  )عليه السالم(اإلمام الصادق 

 ..(3)أ  العبد كلما ازداد إميانه ازداد حبه للنساءو

األخرى املبادئ . بينما نرى نظرة للمرأة؟ هذا أي إكرام وتقدير

خملوقة جمردة من مجيع احلقوق للنساء نظرة احتقار وازدراء، وأنها 

سئولة عن انتشار الفواح،، واملنكرات وما لل امل ، وأنهااإلنسانية

ترتوليا   ، وأنها   كما يقولل ُخلقي شنيعإليه اجملتمع من احنال

مدخل الشيطا  إىل نفس اإلنسا ، ناقضة   امللقب بالقديس: 

                

 .5ص 27الرأي اآلخر: العدد انظر جملة  (1)

 .24932ح 3ب 24ص 20جوسائل الشيعة:  (2)

 .24922ح 3ب 22-21ص 20جراجع وسائل الشيعة:  (3)
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 املدعو ل أحد رجال الكنيسةاق وكما لنواميس اهلل، مشوهة للرجل.

: إذا رأيتم املرأة، فال حتسبوا أنكم أيضًا بونا فنتور امللقب بالقديس

حشيًا، وإمنا الذي ترو  هو ترو  كائنًا بشريًا، بل وال كائنًا و

 .الشيطا  بذاته، والذي تسمعو  به هو صفري الثعبا 

احلياة، حاجتهم كسائر أمتعة هلذا أصبحت املرأة عندهم تعترب 

 .إليها ساعة، وغناهم عنها ساعات

أما احلسرة، والندامة فهاجس يطاردها يف كل مكا  حتى إذا 

حيم يشفق عليها، ؛ فحينئذ ال أب ري عندهمسن القانونالبلغت 

رج خت تراها وال أخ غيور يدافع عنها، وال قريب يسأل عنها؛ لذا

أعرض حتى  ةبتذلم فأصبحتها، ب عي،لقمة تللبحث عن كسب 

، واكتفوا بالطرق غري الشرعية للحصول عليها الشباب عن الزواج

يف العمل لتعي،؛ ال لتعمل وتبين جمتمعًا املرأة أ  تستمر طرت اضف

بل لتعي، ولو على حساب عفتها  ،كما يزعمو    كالوحضارًة   

 .اوحيائه

)المرأة في يف هذا الكتاب ميكن للقارئ الكريم أ  يرى و

إلمام الراحل السيد حممد احلسيين الشريازي لالمجتمع المعاصر( 

  ،منزلة املرأة وكرامتها يف اإلسالم وعلو شأنها ورفعة مكانتها
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 .عصمة بفضل إميانهاوكيف أكرمت فوصلت إىل مرتبة ال

مساهمة القيم وقد قامت مؤسسة اجملتبى بطبع ونشر هذا السفر 

منها يف جمال توعية املرأة املسلمة وزيادة وعيها وتنوير أفكارها، 

درًء ملا حييط بها من أفكار ودعوات هدامة تريد طمس شخصيتها و

 ومسخ هويتها.

، كما نفع نسأل اهلل أ  ينفع بهذا الكتاب املؤمنات واملؤمنني

باملغفرة والرضوا   )قدس سره(بغريه، وأ  مين على اإلمام الراحل 

 وعلو الدرجات، إنه مسيع جميب.

 واحلمد هلل رب العاملني.

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                     
 بريوت لبنان                                     
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 محن الرحيمبسم اهلل الر

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد ولله 

الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام 

 يوم الدين.

 )عليها السالم( مريم البتول

ا ا فِيهَ ا فَنَفَْخنَ َوالَّتِي أَْحَصنَْت فَْرَجهَ قال اهلل تبارك وتعاىل: 

 . (1)ا آيَةً ِلْلعالَِمينَ ا َواْبنَهَ اهَ ا َوَجعَْلنَ وِحنَ ِمْن ر  

ذكر األنبياء سياق هذه اآلية الكرمية املباركة يف لقد جاءت 

السيدة واليت خصت مبحتواها نبأ ، (2))عليهم السالم( والصديقني

، )عليه السالم( وهي ابنة عمرا  أم املسيح )عليها السالم( مريم

                

 .91بياء: سورة األن (1)

حيث ورد في سياق السورة المباركة ذكر األنبياء: داود وسليمان وأيوب  (2)

وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون وزكريا ويحيى وعيسى )على 
 نبينا وآله وعليهم السالم(.
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يف  )عليهم السالم( ا يف ذكر األنبياءوكفاها فخرًا أ  يدخل ذكره

 كالمه تعاىل وهي ليست منهم.

منوذجًا وُمثاًل عظيمًا  )عليها السالم(نعم، تعترب السيدة مريم 

من النساء خلد ذكرها القرل  الكريم، وذلك ملا متتعت به من 

صفات مباركة وسرية صاحلة، وقد عانت الكثري حني ولدت نيب اهلل 

بطريقة إعجازية نبينا ولله وعليه أفضل الصالة والسالم(  )علىالسيد املسيح 

 غري ما جرت به القوانني املتعارفة والسنن الكونية املألوفة. 

هي املنقطعة عن الرجال و ،البتول :ألقابهاوكا  من أشهر 

 .(1)و هي املنقطعة إىل اهلل بالعبادةأ ،والنكاح والتزويج

                

قال العالمة فخر الدين الطريحي في )مجمع البحرين(: قوله تعالى:  (1)

 ْإِلَْيهِ  َوتَبَتَّل  
أي: انقطع إلى هللا تعالى وانفرد. والتبتل:  ـ 8ـ سورة المزمل:  ْبتِيالً تَ 

االنقطاع إلى هللا تعالى وإخالص النية. وأصل ذلك من البتل وهو القطع، 
كأنه قطع نفسه عن الدنيا. يقال: بتلت الشيء أبتله بالكسر، إذا قطعته 

. أراد إلسالمال رهبانية وال تبتل في اوأبنته من غيره. وفي الخبر: 
بالتبتل: االنقطاع عن الدنيا وترك النكاح. والبتول كرسول: العذراء 
المنقطعة عن األزواج. ويقال: هي المنقطعة عن الدنيا. والبتول: فاطمة 

. قيل: سميت بذلك )صلى هللا عليه وآله(الزهراء بنت رسول هللا 
وحسباً وديناً.  النقطاعها إلى هللا، وعن نساء زمانها ونساء األمة فعالً 

: إنا سمعناك يا رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(وفي الرواية وقد سئل 
البتول التي ما البتول؟. فقال:  إن مريم بتول، وإن فاطمة بتولتقول: 

 



 
 

14 

 )عليهما السالم(معجزة مريم وابنها 

اذكر يا  أي: َولتوضيح اآلية الشريفة نقول   بإجياز  : و

 االَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَهاملرأة  )صلى اهلل عليه ولله(رسول اهلل 

حفظت نفسها عن الفساد، وهذا لرد اليهود الذين قالوا فيها  :أي

فإ  الناس رجااًل  ؛الفرج يف اللغة العربية مبعنى مقدم الثوبو .شرًا

ما تعورف عليه  ووه ،انوا جيعلو  يف أطراف ثيابهم فرجًاونساًء ك

حيث جيعلو  حتت اليدين فرجة من اليمني وفرجة  ،عند أهل البادية

يا ف ولذا مسي مقدم الثوب فرجًا )من االنفراج(. ؛من اليسار

أم  )عليها السالم(  يف هذا الكتاب   مريم الصديقة اذكر رسول اهلل 

كناية عن ا وهذ ،يعين حفظت ثوبها ،اليت أحصنت فرجها عيسى

وهذا مدح هلا بالعفة  ،ألنها حفظت ثوبها من الزنا ؛العفة

 . ملا أتهمها به اليهود ورّد ،والصيانة

)عليها بالسيدة مريم على النساء اإلقتداء وهنا البد أ  نذكر أ  

يف كيفية وطريقة احلجاب اليت أمر اهلل بها، وهكذا اإلقتداء  السالم(

                                                                                                             
 

)عليهم . وبجميع ما ذكرناه وردت الرواية عنهم لم تر حمرة قط
 مادة بتل. 316ص 5. مجمع البحرين: جالسالم(
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كالصديقة  )عليهم السالم(الطاهرات من أهل البيت  بالنساء

)عليها ، والسيدة زينب )عليها السالم(الطاهرة فاطمة الزهراء 

وبناتهم  )عليهم السالم(، وسائر أمهات املعصومني السالم(

وأخواتهم ومن أشبه، حيث يلزم عليهن االحتياط والدقة يف 

رها وال بأ  ال يرى الرجل يدها وال شع ،التحفظاحلجاب و

 ما أكثر النساء  واحلمد هلل  قدميها، وهذا التحفظ من لوازم العفة

  . تي حيتطن يف هذا األمرواالعفيفات الل املؤمنات

مبا قد يغفلن  االلتزامعليهن أ  ينصحن األخريات يف كما 

أو ال يشعر  مبا يصدر منهن من تصرفات تنايف عفة املرأة  ،عنه

 ،كانت قد أحصنت فرجها يها السالم()عل مريمالسيدة وكرامتها. و

وحمافظة على نفسها وعلى  ،يعين أنها كانت منذ صغرها متحفظة

 .ثوبها وعلى وجهها وعلى شعرها وعلى يدها وعلى رجلها

املؤمنات مسؤولية الفتيات إىل   أيضا   شارة ويف اآلية الكرمية إ

 .من أجل محاية الدين واجملتمعاحلجاب بوجوب مراعاة 

النافخ كا  فإ   اوِحَنا ِمْن رُّا ِفيَهَفَنَفْخَنله تعاىل: أما قو
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سب لكنه حيث كا  بأمر اهلل تعاىل، ُن ،)عليه السالم( جربائيل

، كإضافة (1) النفخ إليه تعاىل، والروح أضيف إليه سبحانه تشريفًا

   من ذلك النفخالبيت إليه، وقد كا  النفخ يف جيب ثوبها، وتكّو

الضمري هنا وهو )اهلاء( يعود إىل ، وليه السالم()ع املسيح السيد

والنفخ فيها من الروح كناية وداللة  ،)عليها السالم( البتول مريم

إىل العادة  )عليه السالم( واضحة على عدم استناد والدة عيسى

من تطور النطفة أواًل  ،اجلارية واملتعارفة عند البشر يف حالة اإلجناب

مل يكن هناك نطفة مل يبق سوى نفخ فإذا  ،ثم نفخ الروح فيها

إِنَّ َمثََل  وهي الكلمة اإلهلية كما قال اهلل تعاىل: ،الروح فيها

اَل لَهُ كُْن ى ِعنَْد هللاِ كََمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمْن تُراٍب ثُمَّ قَ ِعيسَ 

استغنيا عن    )عليهما السالم( لدم وعيسى  أي كالهما  (2)فَيَُكونُ 

 عند البشر. النطفة املتعارفة

 :من قبيل )اإلضافة التشريفية( فيقال اوِحنَ ِمْن ر  وقوله 

أ  اهلل يسكن يف هذا منه قصد يفال  ،بيت اهلل يعنى مكة املكرمة

                

 .اهللا عزوجل وتشرفت بخلقه له اروح خلقه أي: (1)

 .59: نسورة آل عمرا (2)
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إضافة البيت إىل اهلل إضافة تشريفية، وكذلك حينما  :بل ،البيت

تعاىل إىل اهلل  )عليه السالم(فإضافة علي  ،علي ولي اهلل :نقول

اقَةَ هللاِ نَ  أو يف اآلية الكرمية: ،(1) )عليه السالم(لعلي تشريف

فال  ،فإ  كل النوق هي من خلق اهلل وهي ملك اهلل ،(2)اَوُسْقياهَ 

لكن اإلضافة هنا  ،خالق وال مالك حقيقي يف هذا الكو  غري اهلل

 أشهد أ  حممدًا عبده ورسوله :أيضًا تشريفية. كذلك عندما نقول

درجة عند اهلل تعاىل هي  هاات التشريف وأعظمفإ  أكرب مقام

وإ  كمال العبودية ومتامها درجة ال يناهلا إال  ،العبودية احلقة

وعلى رأسهم نبينا  )عليهم السالم( املصطفو  من األنبياء والرسل

، وإال فكلنا عباد اهلل حتى الشيطا  )صلى اهلل عليه ولله(حممد 

إ  مل يلتزموا مبقتضيات العبودية و والكافر والفاسق فكلهم عباد اهلل

 .ومل يرعوا حق املولوية

)عليهما  على هذا األساس ملا أراد اهلل أ  يشرف عيسى ومريم

 اوِحنَ ا ِمْن ر  ا فِيهَ فَنَفَْخنَ : ذكرهما يف هذه اآلية املباركة السالم(

                

 أي أنه ولي من هللا عز وجل (1)

 .13سورة الشمس:  (2)
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 وقد ورد يف معنى النفخ قوال :

)عليه يم ح بن مري  اهلل تعاىل أجرى روح املسإاألول: 

فتكو  إضافة الروح إىل الباري  ،كما جيري اهلواء بالنفخ السالم(

ومقامه  )عليه السالم(عزوجل إضافة تشريفية إلظهار منزلة عيسى

  عند اهلل.

فنفخ يف جيب  )عليه السالم( ئيلا  اهلل تعاىل أمر جربإالثاني: 

يف  الم()عليه السبإذ  اهلل تعاىل فصار املسيح  )عليها السالم(مريم 

 .رمحها

 َااهَ َوَجعَْلن جعلنا مريم  :أي َاَواْبنَه  املسيح ًآيَة

 آيَةً  أي: داللة على وجود اهلل وقدرته، واملراد ب  ِلْلعالَِمينَ 

 )عليها السالم(جعلنا مريم  :يعين، ا تاجلنس، فال يقال: أنهما لي

لية ومعجزة وعالمة لكل أهل  )عليه السالم(وجعلنا عيسى 

 )عليه السالم(أل  العامل ما شهد وال رأى قبل عيسى  ؛رضاأل

فهو خلق من األم فقط  ،إنسانًا يولد من امرأة بكر مل ميسها بشر
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 .(1)بدو  أ  يكو  هناك أب

أل  الناس ومنذ أ  خلق لدم وحواء إىل  ؛هذه معجزةنعم، 

 ،عيسى مل يسمعوا بأ  أحدًا خلق من غري أب سوى لدم وحواء

 اىل خلقهما من غري أبوين.فإ  اهلل تع

وميدح السيدة مريم  وهذه املعجزة اليت يذكرها القرل  احلكيم

ويبني مكانتها يف اجملتمع وأنها )لية( إىل اهلل عزوجل  )عليها السالم(

تعطي دورًا مهمًا للمرأة وتنسب إليها مهام  وداللة عليه،

 حانه؛يف سبيل اخلري والفضيلة والداللة على اهلل سب ومسؤوليات

أل  اإلسالم ال جيعل من املرأة للة أو أداة إلشباع الغريزة وتقديم 

من أجل إجياد  ،دورًا مهمًا يف احلياةوقلدها بل منحها  ،اخلدمة

يف جمتمع تربوي صاحل، ومن هذا املنطق نبحث يف موضوع املرأة 

 الرؤية اإلسالمية 

 بإجياز.

                

سورة األنبياء، وتفسير  111ص 7: جراجع مجمع البيان للطبرسي (1)

 سورة األنبياء. 67ص 17تقريب القرآن إلى األذهان: ج



 
 

20 

 

 لمحة عن حياة المرأة عبر التاريخ

 

محة خمتصرة عما جرى على املرأة عرب التاريخ وقبل نبتدئ بل

 ..بزوغ مشس اإلسالم

 ..مرورًا باألمم غري املتمدنة

 ..ثم حياة املرأة يف األمم املتمدنة قبل اإلسالم

وتطور وعز طرأ عليها من تغري ثم املرحلة الذهبية اليت 

 ..يف فجر اإلسالمواحرتام وضما  جلميع احلقوق 

الغربية، واحلضارة املدنية خالل ما يسمى بمن ثم حياة املرأة 

حتى تتبلور لدينا فكرة واضحة عن دور اإلسالم  ،ولو مرورًا سريعًا

، تلك املنزلة السامية، مكانتها ومنزلتها العميق الذي أعطى للمرأة

ها كامل اوالدرجة الرفيعة واملكانة املرموقة يف داخل اجملتمع، وأعط

 شخصيتها وشرفها.وحافظ على  حقوقها اإلنسانية

يت كاألمم ال ،حياة املرأة يف األمم غري املتمدنةعند مالحظة ف

البعيدة، قاطنة يف بعض مناطق أفريقيا، واسرتاليا، واجلزائر كانت 
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لنساء يف هذه األمم بالنسبة ، جند أ  حياة اوأمريكا القدمية وغريها

يف تربى حياة احليوانات الداجنة اليت انت كإىل حياة الرجال ك

يتصرف بها كما يتصرف الرجل كا  إذ  ؛احلقول واملزارع والبيوت

فكما يستفاد من احليوانات من  ،شاءيكيفما واإلنسا  باحليوا  

شعرها ووبرها وحلمها وعظمها ودمها وجلدها وحليبها وحراستها 

إىل غري ذلك من  ،ويف محل األثقال ويف احلرث ويف الصيد

نفس كذلك كانت الكثرية، ملعيشية احلياتية وااإلنسا  احتياجات 

ورغباته  هحيث كانت موضعًا لقضاء حاجات !بالنسبة للمرأةالنظرة 

، دو  مالحظة إنسانيتها ومشاعرها ولماهلا ليس إاله وللة بيد

 .ولالمها ورغباتها

أو األخ األقوى األب أو الزوج للرجل املتسلط عليها كفكا  

مة أو الفراش أو اإلستيالد، أ  يبيعها، أو يهبها، أو يقرضها للخد

، يقتلهاأ  احلق يف له  بل كا  أو ألي غرض من أغراض اإلقراض.

ها، إ  رغب أو اضطر يأكلحتى ، أو من اجلوع أو يرتكها متوت

 .لذلك

إال أ  تطيع وتنفذ يف هذه اجملتمعات وما كا  على املرأة 

من  أشبهالبيت وتربي األوالد وما دم يف خت مل تكن وامر، فهياأل
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بأعمال تكلف وجترب على القيام بل كانت احتياجات األسرة فقط، 

من ذلك  وغريللبناء الطني ، كإعداد شاقة فوق قدرتها وطاقتها

 .اليت تشق على الرجال فكيف بالنساء احلرف والصناعات

قبل اإلسالم فلم تكن اليت كانت أما حياتها يف األمم املتمدنة 

ذات استقالل لسابقة؛ فهي ليست بأحسن كثريًا منها يف األمم ا

عدم احرتامها تعاني من و ،ال يف إرادتها وال يف أعماهلا ،وحرية

وإنسانيتها؛ إذ ليس هلا استقاللية  كزوجة هلا شخصيتها ومكانتها

 وحرية يف قرار خيتص بها فضاًل عن غريها. 

يف مجيع املعاناة واملصاعب ل تحمكا  عليها أ  توباملقابل 

وكد وأعمال قاسية وصعبة   خاصة من من كسب  مرافق احلياة

عليها أ  ختتص بأمور فلم يكن  ،وغري ذلكناحية بنيتها اجلسمية   

كا  عليها أ  تطيع الرجل يف مجيع ما يأمرها بل البيت واألوالد، 

 .حتى إذا مل ترغب بذلك وكا  فوق طاقتهاويريد منها، 

يشرتكو  يف رجال أ  يتزوجوا امرأة واحدة ميكن لعدة وكا  

 اهم. بأقو هاالتمتع بها، ويلحق أوالد

تتحمل كل كا  عليها أ  ها ودورتها الشهرية يف أيام حيضأما 
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تنفرد عن عائلتها أنواع االزدراء والنفور، حيث جيب عليها أ  

  .يف نظرهم جنسة خبيثة فهي ؛أكلها وشربهاب

 ةعيشرحتت ظل ما عرف باملرأة  ومما يذكر عن حال

 :(1)محورابي

بكافة أمورها دو  أي استقالل؛  بعة للرجلاكانت تإ  املرأة 

دو  مل ُتطع زوجها، أو استقلت بعمل معني اليت أ  الزوجة إذ 

من بيته، أو يتزوج عليها يطردها ، كا  حيق للرجل أ  موافقته

                

ق.م( صاحب الشريعة  1750 -1792حمورابي: ملك البابليين عام ) (1)

البابلية الشهيرة، بلغت المملكة البابلية أوج عظمتها في عهده، بعد 
حروب عدة نجح في إخضاع دويالت ما بين النهرين، وافتتح المدن 
القريبة من بالد الشام وسواحلها، فأسس اإلمبراطورية البابلية الواسعة، 

ة بل امتدت إلى ما رآه من لم تقتصر شهرة حمورابي على أعماله الحربي
اإلصالحات التي قام بها، وإلى نشر الحضارة البابلية وثقافتها في البالد 
التي فتحها، فقد أقام مشاريع عديدة وكانت بابل في عهده من أغنى مدن 
العالم التي عرفها التاريخ، واتسعت رقعة الدولة البابلية حتى دخل في 

تهر حمورابي بالحكمة وكان يلتجأ حكمها أصقاع الدولة اآلشورية، اش
 إليه في المظالم.

يعتبر البعض شريعة حمورابي أول شريعة حاولت تحديد المسؤولية 
الجنائية في عالم كانت تتحكم فيه شريعة الغاب أو مزاجية الحاكم 
واستبداده، لذا اعتبروا تشريعاته أول قانون جنائي في تاريخ اإلنسانية. 

رة تخص المعابد وإدارة شؤونها، وأعظم ما خلده كتب حمورابي كتباً كثي
التاريخ وأذاع شهرته المسلة القانونية المعروفة بمسلة حمورابي، التي 
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كا  لزوجها احلق بل ، ملك مينيكوىل ألخرى، وتعامل اأزوجة 

لذا كا   يف املاء. بإغراقها   املنزلشؤوبعض   أخطأت يف يف قتلها إ

وما عليها إال تنفيذ ، ها متى شاءرتكميسكها متى أراد، ويللرجل أ  

 أوامر الرجل.

شأنها كسابقتها من ناحية  (1)وكذلك هو حال املرأة السومرية

                                                                                                             
 

يبلغ سمكها ثمانية أقدام وهي من الحجر األسود، وقد نقش عليها بالخط 
 المسماري الشرائع السومرية القديمة.

والفرات وتأسست  قامت حضارة سومر القديمة على مجرى نهري دجلة (1)

فيها المدن السومرية القديمة، وهي: أريدو، وأور )المقير( وأروك )وهي 
المسماة إرك في( المعروفة اآلن باسم الوركاء، والرسا )سبرال الحديثة( 
ونبور )نفر(، وهي من أولى الحضارات التي عرفها التاريخ ذا سعة 

 شاملة، وهي من أعظمها ابداعاً وإنشاًء.
ابة أروع ما خلفه السومريون، ويبدو هذا الفن عندهم فناً كانت الكت

عظيماً، وتقرأ الكتابة السومرية من اليمين إلى اليسار، وكانوا يكتبون 
الكتابة المسمارية، في حين كان البابلييون يكتبون من اليسار إلى اليمين، 
 وفي الحياة االقتصادية فقد نظم السومريون أمورهم التجارية والصناعية
والزراعية على وجه مناسب، وكان أساس هذه الحياة تربة األرض 
الخصبة التي كان نتاج فيضان نهري دجلة والفرات وقد أدى هذا أن 
ً في قنوات للري تخترق البالد طوالً وعرضاً،  ً أمينا يجروا ماءه جريانا

سنة(  4000وكان نظام الري المحكم الذي يرجع عهده إلى أكثر من )
من أعظم األعمال اإلنشائية في الحضارة السومرية. كذلك  قبل الميالد

عرف السومريون استخدام النحاس والقصدير، والحديد، وكانوا يصنعون 
منه آالت كبيرة، وكانت صناعة النسيج واسعة االنتشار يشرف عليها 
مراقبون يعينهم الملك، وكانت بضاعة السومريين تنقل عن طريق الماء، 
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يف  أنها تابعة للرجلوالتعامل على أساس غليظة، والة ظَفالعاملة امل

 .هعاد، وما خلقت إال إلسكل شيء

أما املرأة يف بالد الروم، فهي األخرى مل تكن بأفضل حال، 

وضعًا للقوانني  األمممن أقدم وإذا أخذنا بنظر االعتبار أ  الروم 

لبيت ا نالحظ أنها وضعت بعض القوانني اليت ختصاملدنية، 

وسلطة نوع ربوبية   الزوج أو األب   لرب البيت واألسرة. وجعلت 

التام  االختيارله ه، وكا  يعبده أهل بيتفقد  شبه مطلقة على ذويه،

من زوجة وأوالد حتى القتل أمور العائلة واملشيئة النافذة يف مجيع 

كانت و لو رأى أ  الصالح فيه، وال يعارضه يف ذلك معارض.

األبناء من حتى دنى مرتبة من كل الرجال يف العائلة النساء أتعترب 

 كنتومل . تنفذ هلن معاملة، وال وىفال تسمع هلن شك ،التابعني

القرابة الرمسية وتبع، هي يف البيت، بل  أصياًل جزًءاملرأة تعترب 

، وأما من عالقة يف التوارث وحنوه خمتصة مبا بني الرجالاملعتربة 

فرمبا ، زمام حياتها يفعل بها ما يشاء لرجلوكا  بيد ا النساء فال.

                                                                                                             
 

أخذ النقل البري ينمو وينتشر، وقد كشف عن مركبات وفي هذه األثناء 
 ذات عجالت وهي أقدم ما عرف من المركبات في العالم.
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ين َدسداد ا أعطاها يف رمبا أقرضها للتمتع، ورمب وأو وهبها، أباعها 

 .خراج وحنوهما، ورمبا ساسها بقتل أو ضرب أو غريهما وعليه أ

ما ظهر   بشكل واضح   يف ا يدل على امتها  كرامة املرأة ممو

بيد  املرأة ألعوبة جعلجمتمع الروم من مظاهر الفسق والفجور، 

الرجل يقضي منها حاجته، فكثرت الدعارة والفحشاء، وزينت 

ور ورسوم كلها دعوة سافرة إىل الفجور، وأصبحت البيوت بص

 . املسارح مظاهر للخالعة والتربج املمقوت

عند املرأة قريبًا من وضع ، أيضًا وضعها كا  املرأة اليونانيةو

  .الروم

تابعة للرجل، تنفذ الصيين فاعتربها القانو  ، املرأة الصينيةأما 

نوعًا من  كا ملرأة وزواج ا أوامره وتقضي حاجته، وال مرياث هلا.

ال تشارك زوجها وال أبناءها الغذاء، بل عليها وكانت ، استعبادها

حيق جملموعة من الرجال أ  يتزوجوا كما أ  جتلس جانبًا لوحدها، 

 من أعماهلا. واالستفادةامرأة واحدة يشرتكو  يف التمتع بها 

معاملة حقرية شأنها شأ  وكا  قدماء املصريني يعاملو  املرأة 

ال يدعوها خترج من البيت إال و خته،أخلدم، وللرجل أ  يتزوج با
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، بل إنهم كانوا يقدمو  أمجل فتاة عندهم قربا  لعبادة اآلهلة

وترضية وسكنًا لغضب النيل وفيضانه بعدما يزينوها بأبهى حلة 

نيل يف مراسم خاصة لئال يفيض نهر اليلقونها يف لكي يرضى بها، ف

 .عليهم

لفارسية أوفر حظًا من صوحيباتها اهلنديات مل تكن املرأة او

واملصريات، فاجملتمع الفارسي القديم كا  ينظر إىل املرأة نظرة 

ألي إساءة أو  أشد املعاقبة وأقساها احتقار وازدراء، وهو يعاقبها

 تقصري يف حق زوجها.

تعترب  لنذاك كانت بالد اهلند، فبالرغم من أ  املرأة اهلنديةأما 

إال أنهم كانوا تصف بالعلم والتمد  والثقافة، ية تنسبذات حضارة 

فاملرأة عندهم مملوكة  يعاملو  املرأة معاملة قاسية ال رمحة فيها.

لزوج أو ولدها الكبري، حمرومة من اأو للرجل يف العائلة كاألب 

أبوها أو رجل يقبل به اإلرث، وعليها أ  ترضى بأي بحتى التملك 

يس هلا حق معه إىل لخر حياته، ولعي، جمربة على الأخوها، وهي 

 عليها أ  ويف أيام حيضهااملطالبة بالطالق ألي سبب من األسباب، 

  .  باعتقادهم   تنفرد مبأكلها ومشربها، ألنها جنسة خبيثة

زوجها إذا مات، واألدهى من ذلك كله أنها كانت حترق مع 
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 نةاملسكي رجل منهم حيرقونه بالنار، ويأتو  بزوجتهالفإذا مات 

ويلبسونها أفخر ثيابها وحليها ويلقونها على جثة زوجها احملرتقة 

هي مصدر الشر واإلثم املرأة عندهم و .معه لتأكلها النريا 

 واالحنطاط الروحي واخللقي.

حيتم على كا  يف اهلند  (ساتي)نظام  ويف بعض التقارير: إ  

سها حرق نف   تلحق به من خالل أاملرأة اليت يتوفى عنها زوجها 

 لتكو  قريبة منه حبياته ومماته. 

و املقدسة اليت حترق نفسها أتعين املرأة الطاهرة  (ساتي)كلمة و

  ساتي تعين إلفلسفة طبقة الراجبوت ف و وفقا أ ،جل زوجهاأل

نفسها كهبة حيث  صبحت قادرة على تقديم أاملرأة الصاحلة اليت 

رتها وذويها من سأفراد أنه بفعلها هذا ستخلص نفسها وأكا  يعتقد 

ىل حيوا  إحتول روح امليت )و التجسيد وهو أالبعث من جديد  هم 

 . !اهلندوسي حسب املعتقد  (و طائرأ

  تلك احلقبة التارخيية يؤدين هذه العادة يف نساء ال كانتو

زواجهن والتودد أل خالص تعبريا عن اإلباختيار أو بإكراه   

 .  يدنسأوللحفاظ على شرفهن من 
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  عادة الساتي كانت أتب الفيشنو اهلندوسية املقدسة تذكر ك

 ول والثاني للميالد. األ متارس ما بني القر  

 وساط هلذا النظام غريوعلى الرغم من استنكار مجيع األ

حرقت أة تدعى املادري أ  امرأاملهابراتا تروي    قصص إنساني فاإل

 ميالد. القر  السادس لل حراق زوجها وذلك يف إنفسها يف موكب 

واجلنوبية  نظام الساتي ميارس يف واليات اهلند الشمالية وكا  

يام حكم أبا  إنه كا  ميارس حتى يف عهد املغول وأىل إضافة إ

كرب الذي بذل جهودا كبرية للقضاء على هذه العادات األ االسكندر 

مام التعصب القبلي أدراج الرياح أ  مجيع اجلهود ذهبت أال إ

 ذها  النساء. أظام الذي كا  مرتسخا السيما يف عمى هلذا الناأل

طريقة ممارسة هذا النظام كانت تتم عند موت الزوج حيث و

حسن ما عندها من أاحملرقة وتؤمر زوجته فتتزين ب ىل إتؤخذ جثته 

  أىل إهلها أاجلنازة برفقة ذويها و حسن عطر ثم تتبع أثياب وتتعطر ب

 ىل احملرقة. إتصل 

عل عند قدومهم ثم تؤمر الزوجة فتجلس احملرقة تشوكانت 

بالنواح على رحيله عنها حتى  أاملتوفى ثم تبد عند جنازة الزوج 
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يقوم عدد من الرجال بربطها  ىل درجة تفقد صوابها وبعدها إتصل 

تضرم  فوق جثة زوجها ويصبو  فوقهما سائال سريع االشتعال ثم 

 فيهما النار حتى تصبح جثتاهما رمادا. 

الفتيات الصغريات ن من هذه العادة الظاملة تلك ومل يستث

عمارهن أغلبهن يف العاشرة من أالالئي تزوجن يف سن مبكرة جدا و

  ال أمن  نفسهن حبجة احملافظة على شرفهن أحراق إعليهن فكا  

  إعراف اهلندوسية فزواجهن وحسب التقاليد واألأحد بعد أيدنسه 

 زواجهن. أذا تويف عنهن إ خرىأحيق هلن الزواج مرة  ال رامل األ

  أما الالئي كن ميتنعن عن القيام بهذا العرف فكا  جزاؤهن أ

  حاولن اهلرب كن حيضر  مرة إو ،النار يقذفن بالقوة داخل 

تدنيس شرفهن  نهن حسب زعمهم يرد  خرى ويرمني يف النار ألأ

وشرف القبيلة ثم يصب فوقهن حديد مصهور ليمنت طاهرات غري 

 .!مدنسات
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 المرأة في الجاهلية

 يف شبه الذين كانوا قاطنني اجلاهليني أما حالة املرأة عند العرب

مل تكن غريها يف األمم األخرى مل تكن أسوأ من إ   نهافإ ،اجلزيرة

كانوا ال يرو  للمرأة استقالاًل يف احلياة وال حرمة وال إذ  ؛بأفضل

ن العرب شرافة، وكانت النساء ال تورث، وكانت تلك القبائل م

يئدو  البنات، حيث ابتدأ يف ذلك بنو متيم لواقعة كانت هلم مع 

بهم ذلك ضغأأسرت فيها عدة من بناتهم ف (1)النعما  بن املنذر

فابتدروا بالوأد قضاًء على املرأة، ثم سرت العادة يف غريهم من 

 القبائل.

يف  )عليه السالم(وخري وصف لذلك ما جاء عن أمري املؤمنني 

 ه الشريفة وقد وصف حال العرب قبل اإلسالم فقال: إحدى خطب

 َفاأَلْحَواُل ُمْضَطِرَبٌة، واأَلْيِدي ُمْخَتِلَفٌة، واْلَكْثَرُة ُمَتَفرَِّقٌة، ِفي

                

النعمان بن المنذر أبو قابوس ملك الحيرة في العراق، كان معاصراً  (1)

لملك الفرس هرمز الرابع، وكسرى برويز، بلغت الدولة أيامه مبلغاً من 
مان على دجلة، وجرت في أيامه الترف والرخاء. بنى مدينة النع

مؤامرات لتغيير حكمه. سجن النعمان على عهد الملك الفرس كسرى في 
 م( فأماته.613مدينة خانقين، وظل فيها إلى أن جاء الطاعون عام )



 
 

32 

َبالِء َأْزٍل، وَأْطَباِق َجْهٍل، ِمْن َبَناٍت َمْوُءوَدٍة، وَأْصَناٍم َمْعُبوَدٍة، 

 .(1)ُنوَنٍةَوَأْرَحاٍم َمْقُطوَعٍة، وَغاَراٍت َمْش

وُذكر يف قصة وأد البنات أنه: كا  قوم من العرب يئدو  

البنات، قيل: إنهم بنو متيم خاصة، وإنه استفاض منهم يف 

جريانهم، وقيل: بل كا  ذلك يف متيم وقيس وأسد وهذيل وبكر 

بن وائل، وقال قوم: بل وأدوا البنات أنفة، وزعموا أ  متيمًا منعت 

من السنني، فوجه إليهم أخاه الريا  بن املنذر، النعما  اإلتاوة سنة 

وجل من معه من بكر بن وائل، فاستاق النعم وسبى الذراري، 

فوفدت بنو متيم إىل النعما  واستعطفوه، فرق عليهم وأعاد عليهم 

السيب، وقال: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه، وإ  اختارت 

ابنة قيس بن عاصم صاحبها تركت عليه، فكلهن اخرت  لباءهن إال 

فإنها اختارت من سباها وهو عمرو بن املشمرخ اليشكري، فنذر 

قيس بن عاصم املنقري التميمي أ  ال يولد له بنت إال وأدها، 

والوأد أ  خينقها يف الرتاب ويثقل وجهها به حتى متوت، ثم اقتدى 

ِه  وإِذَا اْلَمْوُؤَدةُ ُسئِلَْت به كثري من بين متيم، قال سبحانه:  بِأَي

                

 تسمى القاصعة. )عليه السالم(من خطبة له  192نهج البالغة، الخطب:  (1)
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، أي: على طريق التبكيت والتوبيخ ملن فعل ذلك (1)ذَْنٍب قُتِلَتْ 

 أو أجازه. 

روى الزبري يف )املوفقيات(: إ  أبا بكر قال يف اجلاهلية لقيس 

بن عاصم املنقري: ما محلك على أ  وأدت؟. قال: خمافة أ  

 . (2)خيلف عليهن مثلك

  إذا حا  وقت  وقال ابن عباس: كانت املرأة   يف اجلاهلية

والدتها حفرت حفرة، وقعدت على رأسها، فإ  ولدت بنتًا رمت 

 . (3)بها يف احلفرة، وإ  ولدت غالمًا حبسته

وكا  الرجل من ربيعة أو مضر يشرتط على امرأته، أ  

تستحيي جارية وتئد أخرى، فإذا كانت اجلارية اليت توأد غدا 

نِت عليَّ كظهر أمي إ  الرجل أو راح من عند امرأته، وقال هلا: )أ

رجعت إليِك ومل تئديها(، فتتخذ هلا يف األرض خدًا، وترسل إىل 

نسائها فيجتمعن عندها ثم يتداولنها حتى إذا أبصرته راجعًا دستها 

                

 .9-8سورة التكوير:  (1)

، فصل في 177ص 13غة البن أبي الحديد المعتزلي: جشرح نهج البال (2)

 ذكر األسباب التي دعت العرب إلى وأد البنات.

 يف صفة احملشر. 5ب 93ص 7حبار األنوار: ج (3)
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 يف حفرتها ثم سوت عليها الرتاب. 

وقيل: كانت اجلاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه، فعاتبهم 

بِأَيِه  وإِذَا الَْمْوُؤَدةُ ُسئِلَْت وله: اهلل على ذلك، وتوعدهم بق

 .(1)ذَْنٍب قُتِلَتْ 

وروي يف قصة تبني مدى القساوة والظلم الذي كا  يلحق 

)صلى اهلل املرأة والبنت يف اجلاهلية، أ  رجاًل من أصحاب النيب 

)صلى اهلل عليه كا  اليزال مغتمًا بني يدي رسول اهلل  عليه ولله(

 .ولله(

ما لك تكو  : )صلى اهلل عليه ولله(سول اهلل فقال له ر

 .حمزونًا؟

فقال: يا رسول اهلل، إني أذنبت ذنبًا يف اجلاهلية، فأخاف أ  

 ال يغفره اهلل لي وإ  أسلمت!.

 .أخربني عن ذنبك؟فقال له: 

فقال: يا رسول اهلل، إني كنت من الذين يقتلو  بناتهم، 

                

 .9-8سورة التكوير:  (1)
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أتركها، فرتكتها حتى  فولدت لي بنت فتشفعت إليَّ امرأتي أ 

كربت وأدركت، وصارت من أمجل النساء فخطبوها، فدخلتين 

احلمية ومل حيتمل قليب أ  أزوجها أو أتركها يف البيت بغري زوج، 

فقلت للمرأة: إني أريد أ  أذهب إىل قبيلة كذا وكذا يف زيارة 

 أقربائي فابعثيها معي.

يَّ املواثيق فسّرت بذلك وزينتها بالثياب واحللي، وأخذت عل

بأ  ال أخونها، فذهبت بها إىل رأس بئر فنظرت يف البئر، ففطنت 

اجلارية أني أريد أ  ألقيها يف البئر، فالتزمتين وجعلت تبكي، 

 وتقول: يا أبِت، أي، تريد أ  تفعل بي! 

فرمحتها، ثم نظرت يف البئر فدخلت عليَّ احلمية، ثم 

 مانة أمي.التزمتين وجعلت تقول: يا أبِت ال تضيع أ

فجعلت مرة أنظر يف البئر ومرة أنظر إليها فأرمحها، حتى 

غلبين الشيطا  فأخذتها وألقيتها يف البئر منكوسة، وهي تنادي يف 

 البئر: يا أبِت، قتلتين. 

 فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت.

لو وأصحابه، وقال:  )صلى اهلل عليه ولله(فبكى رسول اهلل 
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 .(1)مبا فعل يف اجلاهلية لعاقبتك أمرت أ  أعاقب أحدًا

نظرة حتظى بكن وهكذا كانت ُتظلم املرأة بكل قسوة، ومل ت

فهي ، يف اجملتمع اجلاهلي والقبلي قبل اإلسالم حرتامالتقدير واال

وما  ألنها تابعة ألبيها أو لزوجها، ال حيق هلا التصرف بأي شيء

  متلك لوليها.

مبجرد ة أبيه من الزواج، لولد أ  مينع أرملاحق وقد كا  من 

إ   بغري مهروله أ  يتزوجها بل كا  ريثها، فيضع عليها ثوبه  أ 

  ، أو يزوجها ملن يشاء ويأخذ مهرها.شاء

الرمحة واإلنسانية  عث نيبهذه العادة سائدة حتى ُبكانت و

فأبلغهم نزول التحريم من ، )صلى اهلل عليه ولله(الرسول العظيم 

 .لزواجاالنوع من ذا هلاهلل 

أنها ملا مات  ،كبشة بنت معن بن عاصمفقد ذكر يف قصة 

)صلى اهلل عليه اهلل قيس بن األسلت انطلقت إىل رسول  وأبزوجها 

يا نيب اهلل، ال أنا ورثت زوجي وال أنا تركت  وقالت: ولله(

                

، نشر مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت، 97ص 7تفسير القرطبي: ج (1)

 . ه1405عام 
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 نَ ِمه  آباُؤُكمْ  نَكَحَ  ما تَْنِكُحوا َوالَ فأنكح، فنزل قوله تعاىل: 

ً  فاِحَشةً  انَ كَ  إِنَّهُ  سَلَفَ  قَدْ  امَ  إاِلَّ  ساءِ النِه  ، (1)سَبِيالً  َوساءَ  َوَمْقتا

 فهي أول امرأة حرمت على ابن زوجها.

روي عن ابن عباس أنه قال: إذا مات الرجل وترك جارية، و

ألقى عليها محيمه ثوبه فيمنعها من الناس، فإ  كانت مجيلة 

هذا شأنهم إىل وظل  تزوجها، وإ  كانت قبيحة حبسها حتى متوت.

 .أ  نزل الوحي بتحريم ذلك

فإ   ،كانت العرب تتشاءم إذا ولدت ألي أحد منهم بنتو

الرجل منهم يعتربها عارًا على نفسه، كما جاء يف قوله تبارك 

رَ  اَوإِذَ وتعاىل:  اً  َوْجُههُ  َظلَّ  بِاألُْنثى أََحُدهُمْ  بُشهِ  َوهُوَ  ُمْسَوده

 َعلى أَيُْمِسُكهُ  بِهِ  رَ بُِشه  ما ُسوءِ  ِمنْ  مِ الْقَوْ  ِمنَ  يَتَوارى  َكِظيم  

لكن يسره  (2)يَْحُكُمونَ  امَ  اءَ سَ  أاَلَ  الت رابِ  فِي يَُدس هُ  أَمْ  ُهونٍ 

يتبنو   كانوا نهمأحتى  ،مهما كثر ولو باإلدعاء واإلحتاف االبن

وأولي الطول منهم يف  ورمبا تنازع رجال من صناديدهم ،أوالد الزنا

                

 .22سورة النساء:  (1)

 .59 - 58رة النحل: سو (2)
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 .(1)كل لنفسه ولد ادعاه

                

قال الزمخشري في كتاب )ربيع األبرار(: كان معاوية يعزى إلى  (1)

أربعة: إلى مسافر بن أبي عمرو، وإلى عمارة بن الوليد بن 
المغيرة، وإلى العباس، وإلى الصباح مغن كان لعمارة بن الوليد، 
ً قصيراً، وكان الصباح عسيفاً ألبي  قال: وكان أبو سفيان دميما

ً وسيماً، فدعته هند إلى نفسها فغشيها، وقالوا: إن عتبة سفي ان شابا
بن أبي سفيان من الصباح أيضاً، وقالوا: إنها كرهت أن تضعه في 
منزلها فخرجت إلى أجياد فوضعته هناك، وفي هذا المعنى يقول 
حسان ـ أيام المهاجاة بين المسلمين والمشركين في حياة رسول هللا 

 قبل عام الفتح ـ: ه()صلى هللا عليه وآل
         لمن الصبي بجانب البطحاء 

 
 في الترب ملقى غير ذي مهد 
 

 ةــــــــــــنجلت به بيضاء آنس
 

 دــــمن عبد شمس صلتة الخ 
 

 .17ب 201ص 33بحار األنوار: ج
كما ورد أنه: كانت النابغة أم عمرو بن العاص أمة لرجل من عنزة 

ن جذعان التيمي بمكة فكانت بغياً، ثم فسبيت، فاشتراها عبد هللا ب
أعتقها فوقع عليها أبو لهب، وأمية بن خلف الجمحي، وهشام بن 
المغيرة المخزومي، وأبو سفيان بن حرب، والعاص بن وائل 
السهمي في طهر واحد فولدت عمراً فادعاه كلهم، فحكمت أمه فيه، 
ان فقالت: هو من العاص بن وائل؛ وذلك ألن العاص بن وائل ك

ينفق عليها كثيراً، قالوا: وكان أشبه بأبي سفيان، قال: وروى أبو 
عبيدة معمر بن المثنى في كتاب )األنساب(: أن عمراً اختصم فيه 
يوم والدته رجالن: أبو سفيان بن حرب، والعاص بن وائل، فقيل: 
لتحكم أمه، فقالت أمه: إنه من العاص بن وائل، فقال أبو سفيان: أما 

أني وضعته في رحم أمه فأبت إال العاص، فقيل لها:  إني ال أشك
أبو سفيان أشرف نسباً، فقالت: إن العاص بن وائل كثير النفقة عليَّ 

 وأبو سفيان شحيح. 
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 العزة في اإلسالم
 

أمرًا ما كانت تعرفه الدنيا املرأة  نه أبدع يف حقإأما اإلسالم ف

 تلك العادات الظاملة بأمجعها، فإنه خالفعصور طويلة؛ منذ 

، وكل إنسا  ذكرًا يتساويا  يةنسانيف اإلحيث بني أ  املرأة كالرجل 

ال فضل ألحد أنه  وهي ،أنثى فإنه يشرتك يف حقيقة واحدة مأكا  

                                                                                                             
 

ففي ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص ـ حيث هجاه 
 ـ: )صلى هللا عليه وآله(مكافئاً لـه عن هجاء رسول هللا 

 قد بدت أبوك أبو سفيان ال شك

 
 لنا فيك منه بينات الدالئل 

 
 ففاخر به إما فخرت فال تكن

 
  تفاخر بالعاص الهجين بن وائل 

 
 وإن التي في ذاك يا عمرو حكمت 

 
 فقالت رجاء عند ذاك لنائل 
 

 من العاص عمرو تخبر الناس كلما
 

 تجمعت األقوام عند المحافل 
 

 .516ح 18ب 229ص 33بحار األنوار: ج

لزياد ـ بحضور معاوية وعمرو  )عليه السالم(مام الحسن وقال اإل
ما أنت يا زياد وقريشاً! ال أعرف بن العاص ومروان بن الحكم ـ: 

ً ثابتاً، وال مثبتاً  ً ثابتاً، وال قديما ً صحيحاً، وال فرعا لك فيها أديما
كريماً، بل كانت أمك بغياً تداولها رجال قريش وفجار العرب، فلما 

رف لك العرب والداً، فادعاك هذا ـ يعني معاوية ـ بعد ولدت لم تع
 . ممات أبيه، ما لك افتخار تكفيك سمية..

 .225ص 10الغدير: ج
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القرل  الكريم حينما قال  دحصوبهذا  ،على أحد إال بالتقوى

ا أَي َها النَّاُس إِنَّا َخلَْقناكُْم ِمْن ذَكٍَر َوأُْنثى يَ سبحانه وتعاىل: 

ً َوقَبائَِل ِلتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمكُْم ِعْنَد هللاِ   َوَجعَْلناُكْم ُشعُوبا

 .(1)أَتْقاُكمْ 

 ْنكُمْ ِمه  اِملٍ عَ  َعَملَ  أُِضيعُ  الَ  يأَنِه بحانه وتعاىل: ثم قال س

 .(2) بَعٍْض  نْ ِمه  بَْعُضكُمْ  أُْنثى أَوْ  ذَكَرٍ  نْ ِمه 

 َمنْ  الِْكتابِ  أَْهلِ  أَمانِيِه  َوال ُكمْ بِأَمانِيِه  ْيسَ لَ وقال جل شأنه: 

ً َوِليه  هللاِ  ُدونِ  ِمنْ  لَهُ  يَِجدْ  َوال بِهِ  يُْجزَ  ُسوءاً  يَْعَملْ   نَِصيراً  َوالَ  ا

  ْاِلحاتِ  ِمنَ  يَعَْملْ  َوَمن  ُمْؤِمن   َوهُوَ  أُْنثى أَوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  الصَّ

 .(3)نَِقيراً  يُْظلَُمونَ  َوال اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُونَ  فَأُولئِكَ 

 َوُهوَ  أُْنثى أَوْ  ذَكَرٍ  نْ ِمه  اِلحاً صَ  عَِملَ  َمنْ وقال عزوجل: 

 انُواكَ  امَ  بِأَْحَسنِ  أَْجَرهُمْ  َولَنَْجِزيَنَُّهمْ  بَةً َطيِه  اةً َحي فَلَنُْحيِيَنَّهُ  ُمْؤِمن  

 .(4)يَْعَملُونَ 

 ِمثْلَها إاِلَّ  يُْجزى فاَلَ  ئَةً َسيِه  عَِملَ  َمنْ وقال تبارك وتعاىل: 

                

 .13سورة الحجرات:  (1)

 .195سورة آل عمران:  (2)

 .124-123سورة النساء:  (3)

 .97سورة النحل:  (4)
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 فَأُولئِكَ  ُمْؤِمن   َوُهوَ  أُْنثى أَوْ  ذَكَرٍ  نْ ِمه  اِلحاً صَ  َعِملَ  َوَمنْ 

 .(1)ابٍ ِحسَ  بِغَْيرِ  افِيهَ  ْرَزقُونَ يُ  اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُونَ 

غري   ذكرًا كا  أم أنثى   أ  الساعي تبارك وتعاىل  فصرح

وإ  العمل غري مضيع عند اهلل، وأكد اهلل سبحانه وتعاىل  ،خائب

التقوى، ومن التقوى األخالق الفاضلة أ  ال متايز إال ب على

حلسن، كاإلميا ، والعلم النافع، والعقل الرزين، واخللق ا

 والصرب، واحللم.

أو  ،أو املليئة علمًا ،فاملرأة املؤمنة السالكة بدرجات اإلميا 

أكرم ذاتًا وأمسى درجة ممن ال ، أو احلسنة خلقًا ،الرزينة عقاًل

فال  ،يف اإلسالم ، وهذا هو امليزا يعادهلا يف ذلك من الرجال

 كرامة إال للتقوى والفضيلة.

له الفضل يف التقدم الباهر  موال إشكال وال ريب أ  اإلسال

عطاها فأ ،طالقها من قيد األسر والعبوديةإالذي رافق املرأة يف 

 مع احلفاظ على شخصيتها وكرامتها، يف اإلرادة والعمل االستقالل

مجعوا بني اخلري والشر هلا،  وأ  أمم الغرب فيما صنعوا من أمرها

                

 .40ة غافر: سور (1)
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 واحملاكاة. اإلسالم وإ  أساءوا التقليد فيه قلدواف أما اخلري

أساء إىل املرأة حيث كلفها فوق  وبشكل إمجالي إ  الغرب

غري عمل على املساواة ف للشهوات ضحية طاقاتها وجعل منها

 بني الرجل واملرأة.العادلة 

 
 المرأة بين اإلفراط والتفريط

 

بلغ التقدم احلضاري والتقين يف هذا العصر أوج تطوره وأعلى 

حيث  ،وضع املرأة سوًء ازدادولكن  ،مراتبه وبصورة مذهلة

يتقاذفها التيار شرقًا ا هذه الثورة التقنية، ياضحعلى قائمة أصبحت 

 وغربًا.

  جهاًل وعصبية   من خالل  املرأة من قبل البعض تلمُظولقد 

كحق التعليم حتجيمها وحرمانها من حقوقها اليت منحها اإلسالم، 

ق إبداء الرأي والعمل   الواقع ضمن الضوابط الشرعية   أو ح

غريها من احلقوق الكثرية اليت ضمنها اإلسالم للمرأة، ووالشورى 

فوقعت املرأة ضحية بني إفراط وتفريط، إفراط الغرب وتفريط 
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 .(1)تمعات يف الشرقبعض اجمل

سواء كانت يف   أي عاملنا اليوم   املرأة يف هذا العامل نعم، 

يف  وال يقصدط، تفري وأوقعت يف إفراط  فقد ،الشرق مالغرب أ

عن البحث بل  ،من األفراد خاصة فرد أو جمموعةهذا البحث 

 وما وصلت إليه املرأة عمومًا:تمعات بشكل عام، اجمل

 

 المرأة والمجتمع المعاصر

يف الدول املتقدمة ال يليق بشأنها  حال املرأةإليه  ما وصلإ  

ومكانتها، كمخلوق أراد له الباري عزوجل أ  يعي، عفيفًا، 

والعروض الفاضحة الرخيصة ستخدم للدعاية تال أ   ...حرًا رتمًاحم

حتى صارت صورها تلصق على علب السجائر  ،(2)والتصدير

                

هناك بعض القوانين التالي: لتقريب معنى اإلفراط نذكر المثال  (1)

 20بسرعة ر في وسط شارع مزدحم يسيأن مرورية، تلزم السائق ال
في الساعة  اترميلوك 30بسرعة فهو إذا سار  .مثالً  في الساعة اترميلوك

اإلفراط في السرعة، أما إذا كان ذلك ما يسمى  اتكيلومتر 10بزيادة 
ع فهذا يسمى نفس الشارفي في الساعة  اتترميلوك 5سار بسرعة 

 تفريطاً.

عبر ما يسمى بتجارة الرقيق األبيض التي تمارس في تصدير املرأة  (2)

قد نشر مقال على االنترنيت الدول التي تدعي التقدم والحضارة، و
ازدهار تجارة الرقيق األبيض في أوروبا يلحق تحت عنوان: )
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عصابات التهريب ( جاء فيه: إن اجتماعية واقتصادية اضراراً 
ً الطائلة ني األرباح تج ، وروبا الغربيةألى إ وتنقل مليون امرأة سنويا

لجنة أمنية خاصة لبحث وسائل  األوروبيةكلفت المفوضية وقد 
مكافحة تجارة الرقيق األبيض وسد المنافذ التي تستخدمها عصابات 

لى دول إوروبا الشرقية أالتهريب المنظمة لنقل النساء من دول 
  أوروبا الغربية.

ن تجارة الرقيق ازدهرت في اآلونة األخيرة آخر: إاء في تقرير وج
 إلىوروبا الشرقية أعبر نشاط المافيا لنقل النساء والفتيات من دول 

ن معظم الضحايا من النساء والفتيات يتحدرن من روسيا أغربها، و
ـ التقرير ـ وأوكرانيا ومولدافيا ورومانيا وبلغاريا. كما تضمن 

ار بيع النساء بقيم مختلفة يصعب تقديرها لكن معلومات حول أسع
الحد األدنى هو خمسة أالف يورو للمرأة الواحدة وثمانية آالف 

ن تجارة أ اليونيسفيورو للفتاة الصغيرة العذراء. واعتبر تقرير 
التي تبيض  الدجاجة السحريةبيض أصبحت في أوروبا الرقيق األ

 ً ة األبناء ويؤثر بطريقة ، مما يتهدد مصير العائالت ووحدذهبا
 سلبية على الطفولة في العالم.

ومنطقة زاندزاك المتاخمة  ،وتعتبر العاصمة اليوغوسالفية بلغراد
سود هي األماكن المركزية التي لحدود كوسوفو والجبل األ

وروبا ألى إلشحنهن  تستخدمها المافيا الدولية لتجميع النساء تمهيداً 
 أالمعتمد من قبل مافيا التهريب فيبد الغربية، أما الطريق الرئيسي

من البوسنة عبر مقدونيا وكوسوفو باتجاه أوروبا الغربية، حيث 
خفاء النساء والفتيات في المرابع الليلية وبيوت الدعارة إيجري 

 السرية، أو في منازل خاصة تديرها المافيا ذاتها.
 ن عدد النساء والفتيات اللواتي تنقلهنألى إوأشار التقرير 

لى غربها يقدر بين النصف مليون إوروبا أالعصابات من شرقي 
ً اوالسبعم ويرجح بأن يكون هذا هو الرقم  ،ئة ألف امرأة سنويا

ال تزال خفية حتى  لسلوك عصابات التهريب طرقاً  األدنى نظراً 
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احلال أنهم جعلوها واجهة بهم وصلت ووعلب املأكوالت. 

يف حني أ  دور  .لدور السينما والتلفزيو  بأشكال شتىرخيصة 

متثل نصف  هاحيث إن ،ا يف احلياة أشرف من هذا كلههاملرأة ووجود

فقط %( 50بالنصف هنا نسبة )ال خيفى أنه ليس املقصود و ،اجملتمع

ساس الدور أوإمنا على  ،على أساس التعداد السكاني للعامل

  نسبة املرأة العددية غالبًا ما ألوذلك  ؛والوظيفة احليوية يف اجملتمع

 ،الرجالإذ غالبًا ما يكو  تعداد النساء أكثر من  نسبة أكرب،تشكل 

فاملرأة هي نصف اجملتمع  ،النصف الوظيفي هوبالنصف  فاملقصود

                                                                                                             
 

ير من ثن عدد النساء موضوع التجارة هو أكثر بكقيل: إو اآلن،
 .الرقم الذي يعتمده التقرير

بيض وحده الذي يجتاح أوروبا الغربية، وروبي األيس الرقيق األول
ً  فقد كشفت السنوات الخمس الماضية حضوراً   آسيوياً  نسائيا

ً أو بطرق  وروبا الغربيةأ، حضر لممارسة الدعارة السرية في فريقيا
لى ازدهار إملتوية. ويشير تقرير دائرة مكافحة الجريمة في المانيا 

، أي النساء الوافدات من دول واألسود األصفرتجارة الرقيق 
 وروبا.ألى إفريقيا أشرق آسيا و

لمانيا عدد النساء اللواتي يدخلن أوتقدر دائرة مكافحة الجريمة في 
ً أئة اوروبا الغربية بثالثمأ ، مما يعني بأن أوروبا لف امرأة سنويا

 ً وروبا أضافة عدد النساء من إفي حال  ـ الغربية تستقبل سنويا
حوالي مليون امرأة يفدن من أقطار العالم للعمل في  ـ يةالشرق

 مجاالت الدعارة السرية.
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لذا فليس من كرامة  ؛والرجل جزءا  أحدهما يكمل اآلخر فهي

نات الرخيصة واملبتذلة اليت املرأة أ  تكو  وسيلة للدعاية واإلعال

 .حتط من كرامتها وتوهن دورها الكبري يف احلياة

ال خيتلف عن   خلق النساء أالقرل  يف ليات عديدة أكد وقد 

  للمرأة ثقل يف اجملتمع كما للرجل إف ة،طينال يفالرجال  خلق

ْن ا أَي َها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمه يَ قال تعاىل:  ،ذلك

االً َكثِيراً اِحَدةٍ َوَخلََق ِمْنها َزْوَجها َوبَثَّ ِمْنُهما ِرجَ ْفٍس وَ نَّ 

لذا  ،)عليه السالم( ويعين بالنفس الواحدة نفس لدم. (1)اءً َونِسَ 

ال توجد يف اإلسالم نظرة احتقار جتاه املرأة يف طبيعة خلقها وأصل 

 تكوينها.

                

 .1سورة النساء:  (1)
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 اإلسالم والعظيمات من النساء

 

بلغن  الالتي الكثري من النساء ي يالحظالتاريخ اإلسالميف 

 من الرجال.إال القليل  هامل يبلغدرجات رفيعة ومراتب عالية 

)عليها السيدة خدجية الكربى املرتبة اليت بلغتها أم املؤمنني ك

شديد احلب  )صلى اهلل عليه ولله(. فقد كا  رسول اهلل السالم(

 )صلى اهلل عليه ولله(هلا، روي: أ  عجوزًا دخلت على النيب 

إنها كانت تأتينا فقال:  ؟فألطفها فلما خرجت، سألته عنها عائشة

 وإ  حسن العهد من  زمن خدجية،

 .(1)اإلميا 

)صلى اهلل ذكر النيب قال:  )عليه السالم(وعن أمري املؤمنني 

يومًا وهو عند نسائه فبكى،  )عليها السالم(خدجية  عليه ولله(

فقالت عائشة: ما يبكيك على عجوز محراء من عجائز بين أسد؟! 

                

)عليها فصل في مناقب خديجة بنت خويلد  508ص 1كشف الغمة: ج (1)

 .السالم(
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ْت بي إذ : صدََّقتين إذ كذبتم، ولمَن)صلى اهلل عليه ولله(فقال 

كفرمت، وولَدت لي إذ عقمتم. قالت عائشة: فما زلت أتقرب إىل 

 .(1)بذكرها )صلى اهلل عليه ولله(رسول اهلل 

 تهامل يبلغ درجفهي اليت  )عليها السالم(أما فاطمة الزهراء 

واإلمام أمري  )صلى اهلل عليه ولله( رجل غري الرسول )سالم اهلل عليها(

 .)عليه السالم( املؤمنني

فاطمة بضعة : )صلى اهلل عليه ولله(كما قال فيها رسول اهلل 

من لذاها فقد لذاني، يرضى اهلل لرضاها، ويغضب لغضبها،  ،مين

 . (2)وهي سيدة نساء العاملني

وأما ابنيت فاطمة فإنها سيدة : )صلى اهلل عليه ولله(وقال 

 نساء العاملني من األولني واآلخرين، وهي بضعة مين، وهي نور

عيين، وهي مثرة فؤادي، وهي روحي اليت بني جنيب، وهي 

احلوراء اإلنسية، متى قامت يف حمرابها بني يدي ربها جل جالله 

                

)عليها فصل في مناقب خديجة بنت خويلد  508ص 1كشف الغمة: ج (1)

 .السالم(

)عليه في فضائل ومناقب أمير المؤمنين  231ص 2إرشاد القلوب: ج (2)

 .السالم(
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ظهر نورها ملالئكة السماء، كما يظهر نور الكواكب ألهل 

 . (1)األرض

 )عليها السالم(وروي يف كرامتها عند اهلل سبحانه وتعاىل أنها 

 )عليه السالم(بطنها. فعن أبي عبد اهلل ث أمها وهي يف كانت حتّد

 )صلى اهلل عليه ولله(إ  خدجية ملا تزوج بها رسول اهلل قال: 

هجرها نسوة قري،، فكن ال يدخلن عليها، وال يسلمن عليها، 

وال يرتكن امرأة تدخل عليها، فاستوحشت خدجية لذلك، وكا  

 الم()عليها السجزعها وغمها حذرًا عليه، فلما محلت بفاطمة 

كانت فاطمة حتدثها من بطنها وتصربها، وكانت تكتم ذلك من 

 )صلى اهلل عليه ولله(، فدخل )صلى اهلل عليه ولله( رسول اهلل

عليها يومًا فسمع خدجية حتدث فاطمة، فقال هلا: يا خدجية، من 

 حتدثني؟. 

 قالت: اجلنني الذي يف بطين حيدثين ويؤنسين. 

بشرني بأنها أنثى، وأنها النسل قال: يا خدجية، هذا جربائيل ي

الطاهرة امليمونة، وأ  اهلل سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها 

                

 .2ح 24المجلس 113أمالي الشيخ الصدوق: ص (1)
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 .(1)أئمة وجيعلهم خلفاء يف أرضه بعد انقضاء وحيه..

وقال ابن عباس: خطب مجاعة من األكابر واألشراف فاطمة 

)صلى اهلل فكا  ال يذكرها أحد عند رسول اهلل  )عليها السالم(

أتوقع األمر من السماء فإ  إال أعرض عنه؛ فقال:  له(عليه ول

 . (2)أمرها إىل اهلل تعاىل

: خاطب )عليه السالم(قال سعد بن معاذ األنصاري لعلي 

، فو اهلل، )عليها السالم(يف أمر فاطمة  )صلى اهلل عليه ولله(النيب 

)عليه إني ما أرى أ  النيب يريد هلا غريك، فجاء أمري املؤمنني 

فتعرض لذلك، فقال  )صلى اهلل عليه ولله(إىل رسول اهلل  الم(الس

 .كأ  لك حاجة يا علي؟: )صلى اهلل عليه ولله(له النيب 

 .أجل يا رسول اهللفقال: 

 .هات قال:

 .جئت خاطبًا إىل اهلل وإىل رسول اهلل فاطمة بنت حممدقال:

                

فصل في ذكر أعالم فاطمة  14ب 524ص 2الخرائج والجرائح: ج (1)

 .)عليها السالم(البتول 

)عليه في فضائل ومناقب أمير المؤمنين 232ص 2إرشاد القلوب: ج (2)

 .السالم(
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جه زّو. ومرحبًا وحبًا: )صلى اهلل عليه ولله(فقال النيب 

قد وقال هلا:  )عليها السالم(بها، فلما دخل البيت دعا فاطمة 

جتِك يا فاطمة سيدًا يف الدنيا، وأنه يف اآلخرة من الصاحلني، ابن زّو

 عمك علي بن أبي 

 . طالب

)صلى  حياء، ولفراق رسول اهلل )عليها السالم(فبكت فاطمة 

نفسي؛ بل اهلل ما زوجتِك من . فقال هلا النيب: اهلل عليه ولله(

 )عليه السالم(. وكا  جربائيل تعاىل توىل تزوجيِك يف السماء

اخلاطب، واهلل تعاىل الولي، وأمر شجرة طوبى فنثرت الدر 

والياقوت واحللي واحللل، وأمر احلور العني فاجتمعن فلقطن، فهن 

يتهادينه إىل يوم القيامة، ويقلن: هذا نثار فاطمة، فلما كا  ليلة 

 )صلى اهلل عليه ولله(كا  النيب  )عليه السالم(ىل علي زفافها إ

قدامها، وجربائيل عن ميينها، وميكائيل عن مشاهلا، وسبعو  

ألف ملك خلفها، يسبحو  اهلل تعاىل ويقدسونه إىل طلوع 
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 .(1)الفجر

يوم القيامة تلتقط شيعتها وحمبيها  )عليها السالم(وروي أنها 

الطري احلب اجليد من احلب من هول يوم القيامة، كما يلتقط 

واهلل يا جابر، إنها : )عليه السالم(الرديء. فقد قال اإلمام الباقر 

ذلك اليوم لتلتقط شيعتها وحمبيها كما يلتقط الطري احلب اجليد من 

 احلب 

 .(2)ء.. الردي

                

)عليه في فضائل ومناقب أمير المؤمنين 232ص 2ج إرشاد القلوب: (1)

 .السالم(

 .57ح 3ب 64ص 43بحار األنوار: ج (2)
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 ة في اإلنسانيةالمساوا
 إذبني الرجل واملرأة،  يف اإلنسانية اإلسالم ال يرى فرقًاإ  

إىل جانب كل رجل عظيم امرأة عظيمة الكريم يضع القرل  

فيذكر بكل تقدير زوجات لدم وإبراهيم وأم عيسى  ومقدسة.

عناية فائقة باملرأة واعرتاف ل، وما ذلك إال )عليهم السالم( وموسى

 بدورها العظيم يف دفع احلياة البشرية حنو احملبة واإلميا  والعفة.

 مساواة أم ظلم؟

ساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع اجملاالت ومن إ  مدعي امل

دو  مالحظة خصوصيات املرأة النفسية واجلسدية وما أشبه، قاموا 

 دفع املرأة ملزاولة األعمال الصعبة والثقيلة اليت هي فوق طاقتهاب

املعامل  وغري مناسبة لتكوينها النفسي واجلسدي، حيث ملئوا

أة إىل مناجم الفحم وصناعة حتى أوصلوا املر ،واملصانع بالنساء

بني من جراء ذلك تنافس وأنانية تسبب الصلب واحلديد. وقد 

الرجل واملرأة وسبب البطالة للرجال واخللل يف تواز  اجملتمع، 

مائة صارت املرأة أجر مقداره حبيث لو أ  الرجل يعمل شهريًا ب

ا  قد ختلت أو تركت ما كاملرأة بهذا تكو  ني. وسبعتنافسه وتعمل ب
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وهو بناء البيت املوافق لتكوينها النفسي واجلسدي، يف احلياة  عليها

وإعدادهم تربية روحية وجسدية  العائلي السعيد وتربية األطفال

فهي قد ُعزلت عن البيت وعن تدبري  ،كجيل سليم للمستقبل

وقد سبب ذلك صعوبة إيفاء الرجل بالتزاماته  ،شؤونها املنزلية

 زوجها. غالبًافأضاعت نفسها وبيتها وأطفاهلا و املادية جتاه العائلة،

أو لغرض الدراسة   با وإىل أور االذين سافرومن بعض اليذكر 

إ  املرأة يف بالد الغرب وحتى يف بعض البلدا  و ما أشبه   أالتجارة 

بأعمال وأدوار ال تليق تقوم اليت تسري على النهج الغربي، الشرقية 

ويف بلدا  كموظفة يف البلدية، ع بتنظيف الشواربها، فهي تقوم 

وشرطية مكافحة ال جرائم  أخرى جعلوا من املرأة شرطية مرور

 .وما شابه وجمندة حرب

دفع املرأة إىل هذه األعمال الثقيلة أو اخلشنة املرهقة من فهل 

 والعدالة؟! اإلنصاف باملرأة

هم أرادوا أ  ؟! كال، وإمنا هو اهتمام بشؤو  املرأةوهل 

أبشع استغالل وبكل شراهة  لشهواتهم املادية ملرأةايستغلوا 

  .وسيلة رخيصة تدر عليهم املالوجشع، فجعلوها ك
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للبنية نظرا  ،غري الشاقةيف حني أ  املرأة خلقت لألعمال 

بلطف حيث إ  املرأة خلقت  ،اهلل هلاوهبها اليت  والروحية اجلسدية

 نظر إليها،يسكن إليها الرجل، تسره إذا سكنًا  وقد جعلها اهلل

اتِِه أَْن َخلََق لَكُْم َوِمْن آيَ قال تعاىل:  وتقوم برتبية أجيال صاحلة،

َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ تَْسُكنُوا إِلَْيها َوَجعََل بَْينَُكْم مَّ ْن أَنْفُِسُكْم أَْزواجاً ِله ِمه 

 .(1)قَْوٍم يَتَفَكَُّروناٍت ِله ِلَك آليَ فِي ذَ 

حة على أ  اهلل سبحانه وتعاىل جعل هلا داللة واض اآليةوهذه 

لكم من شكل أنفسكم ومن جنسكم أزواجًا لتطمئنوا بها وتألفوا 

تكلف وتلقى يف أتو  ال أ   ،يستأنس بعضكم ببعضف ،بها

  األعمال اخلشنة واملرهقة.

املرأة رحيانة وليست : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني 

 .(2)بقهرمانة

                

 .21سورة الروم:  (1)

 .3باب إكرام الزوجة ح 510ص 5الكافي: ج (2)
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 الزواج الغرب وموقفه من قضية

 

التشجيع دأبت الثقافات احلديثة الغربية منها والشرقية على 

، أو على األقل التأخر يف الزواج، حبجج وأعذار على عدم الزواج

واهية. فمرة بأ  يكّو  الشاب نفسه ماديًا، وأخرى بأ  تنضج الفتاة 

فكريًا وجسديًا، وأخرى بتطويل   ما أبدعوه   لفرتة اخلطوبة حتى 

 ..رفا  بعضهما بعضًايفهم الط

من الرجال والنساء، العوانس بالبيوت بسبب ذلك ملئوا ف

، أو الالتي فاتهن حتى أصبح عدد النساء الراغبات عن الزواج

هذا إضافة إىل أعداد  ،يف اجملتمعنسبة كبرية  نيشكلقطار الزواج، 

األرامل اللواتي فقد  أزواجهن يف أتو  احلروب أو غيبوا يف 

 .(1)ّلقوا و طأالسجو  

سابق ما كنا نرى أ  املرأة الباكر تبقى ال ه يفتذكر جيدًا أنوحنن ن
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وإ  وجدت هذه احلالة فهي نسبة  ،بدو  زواج إىل عمر متأخر

 .من العوانس االثنتنيضئيلة جدًا ال تتعدى الواحدة أو 

ما من شاب تزوج يف : )صلى اهلل عليه ولله(قال رسول اهلل 

انه: يا ويله، يا ويله؛ عصم مين ثلثي حداثة سنه إال عج شيط

 .(2)دينه، فليتق اهلل العبد يف الثلث الباقي

تصدير أفكاره املنحرفة إىل بلداننا قام بأ  الغرب  ولكن مبا

 وبكثرة.العزوبة أصبحنا نشاهد حالة 

 

 

 لماذا الزواج؟

 ولرب سائل يسأل ملاذا الزواج؟

قرتا  مع جنسه إ  اإلنسا  بتكوينه جمبول على حب اال نعم،

مضافًا إىل أ   ،وإشباع رغباته وشهواته املودعة يف داخله ،اآلخر

                                                                                                             
 

كما هو الحال في العراق، حيث ذكرت بعض اإلحصائيات أن عدد  (1)

ف إمرأة، مع األرامل في العراق وحده هو ما يزيد على المليون ونص
 األخذ بنظر االعتبار أن أعمارهن بين السابعة والعشرين واألربعين.

 .12النوادر للراوندي: ص (2)
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بل إ   الزواج أساس لألسرة وهي سنة كونية ال ختتص باإلنسا ،

أثبت العلم أ  كما الطبيعة قائمة على أساس مبدأ الزوجية العامة، 

ضع لقانو  الزوجية... وهذه خيكل ما يف الكو  من الكائنات 

حيث قال اهلل سبحانه  ،قرنًاأربعة عشر كشفها القرل  قبل  احلقيقة

ا تُْنبُِت األَْرُض اَن الَِّذي َخلََق األَْزوَ ُسْبحَ  وتعاىل: اَج كُلَّها ِممَّ

ا الَ   .(1)يَعْلَُمونَ  َوِمْن أَنْفُِسِهْم َوِممَّ

  الزوجية جتري يف النبات كما جتري يف احليوا  ويف أأي 

 .اإلنسا 

 ا شَْيٍء َخلَْقنَ  َوِمْن كُِله رى قال تعاىل: ويف لية أخ

اليت تتناول موضوع املباركة وهكذا بقية اآليات ، (2)َزْوَجْينِ 

 الزوجية.

واإلنسا   ،فكل شيء خاضع لقانو  الزوجية يف احلياة ًا،إذ

وإال فاملأساة تكرب  له من الزواج. أيضًا خاضع هلذا القانو  فال مفر

ى تصل به إىل حمطة اجلنو ، كما يقول علماء أمامه شيئًا فشيئًا حت

                

  .36سورة يس:  (1)

  .49سورة الذاريات:  (2)
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 وهذا ما وقع يف الغرب... حيث امتدت فيه اإلباحية اجلنسية النفس.

حتى أهلكت حاالت الشذوذ وامتدت واتسعت  إىل أسفل درك،

لم تقف عند الزنا واللواط، وإمنا بلغت من ف احلرث والنسل.

بية يف هذا ضاعت املرأة الغرف اجلنسي حدًا ال يطاق. االحنراف

وضاعت بضياعها العفة واحلياة وفضائل  ،الوادي من الفساد

 األسرة وكرامتها.

من أجل ذلك أكدت الشريعة اإلسالمية على الزواج املبكر، 

واعتربته احلل الناجح السريع للمشكلة، فقد وردت الروايات 

الكثرية وجاءت األخبار العديدة اليت تدفع الشباب حنو الزواج 

 تمع من خطر الشاب األعزب ومن خطر العزوبية.وحتذر اجمل

يا معشر يقول:  )صلى اهلل عليه ولله( كا  النيب األعظم

؛ فإنه أغض للبصر من استطاع منكم الباه فليتزوج ،الشباب

. (1)وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فليصم، فإ  الصوم له وجاء

                

 .16350ح 1ب 153ص 14مستدرك الوسائل: ج (1)
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 .(1)القدرة على النكاح :والباه تعين

ليس شيء   يف حديث طويل  :  ليه ولله()صلى اهلل عوقال 

أحب إىل اهلل من النكاح؛ فإذا اغتسل املؤمن من حالله بكى 

 .(2)إبليس، وقال: يا ويلتاه، هذا العبد أطاع ربه وغفر له ذنبه

جاءت امرأة عثما  بن : )عليه السالم(وقال أبو عبد اهلل 

سول اهلل، إ  ، فقالت: يا ر)صلى اهلل عليه ولله(مظعو  إىل النيب 

 عثما  يصوم النهار ويقوم الليل؟!

مغضبًا حيمل نعليه  )صلى اهلل عليه ولله(فخرج رسول اهلل 

حتى جاء إىل عثما  فوجده يصلي، فانصرف عثما  حني رأى 

فقال له: يا عثما ، مل يرسلين  )صلى اهلل عليه ولله(رسول اهلل 

سهلة السمحة، أصوم اهلل تعاىل بالرهبانية، ولكن بعثين باحلنيفية ال

وأصلي وأملس أهلي، فمن أحب فطرتي فليسنت بسنيت، ومن 

 . (3)سنيت النكاح

                

مادة بوه. وفيه: الباه، والباهة:  479ص 13انظر لسان العرب: ج (1)

 يل: الباه الحظ من النكاح.النكاح، وق

 .16354ح 1ب 154ص 14مستدرك الوسائل: ج (2)

 .1باب كراهية الرهبانية وترك الباه ح 494ص 5الكافي: ج (3)
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إ  ثالث نسوة أيضًا قال:  )عليه السالم(وعن أبي عبد اهلل 

فقالت إحداهن: إ  زوجي ال  )صلى اهلل عليه ولله(أتني رسول اهلل 

 يأكل اللحم، وقالت األخرى: إ  زوجي ال يشم الطيب، وقالت

 األخرى: إ  زوجي ال يقرب النساء. 

جير رداءه حتى صعد  )صلى اهلل عليه ولله(فخرج رسول اهلل 

املنرب، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي ال 

يأكلو  اللحم، وال يشمو  الطيب، وال يأتو  النساء، أما إني لكل 

سنيت فليس اللحم، وأشم الطيب، ولتي النساء، فمن رغب عن 

 .(1)مين

شرار موتاكم  :)صلى اهلل عليه ولله( وقال رسول اهلل

 .(2)العزاب

من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق اهلل يف : »يف احلديثو

 .(3)النصف الباقي

                

 .5باب كراهية الرهبانية وترك الباه ح 496ص 5ج الكافي: (1)

 .344املسلك الرابع ح 125ص 2غوالي الآللي: ج (2)

 .14ح 1ب 219ص 100بحار األنوار: ج (3)
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املوافق للفطرة البشرية السليمة، وهو لذا فإ  الزواج هو 

 الطريق الصحيح إلرواء الظمأ اجلنسي.
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 منه عرش الرحمن الطالق يهتز

 

إشاعة من املشاكل اليت تعاني منها املرأة يف اجملتمع املعاصر 

كا  يلوم  سابقًا أ  اجملتمعال خيفى ووهجر األسرة،  حالة الطالق

حتى أ  أهله وأصدقاءه ينظرو  إليه  ،طلق زوجتهكثريًا إذا الرجل 

وقد  وذلك أل  حالة الطالق كانت حالة نادرة شاذة، بازدراء،

تفعت هذه النسبة وأصبحت املرأة اليوم تعاني من ضياع املصري ار

 الطالق وجعله حاًلب مل يرتضاإلسالم  مع أ  وفقدا  املستقبل.

 .(1)ويف حاالت الضرورة فقط من باب لخر الدواء الكي ،أخريًا

                

إذ أن الشروط في عقد النكاح بسيطة حيث يلزم قراءة الصيغة  (1)

، (زوجتك نفسي)وهي عبارة عن اإليجاب والقبول، فاإليجاب مثل: 
، أو قول (زوجتك ابنتي)أو قول األب ـ الولي للبنت ووكيلها ـ: 

، أو (قبلت الزواج)، والقبول مثل: (زوجتك موكلتي)الوكيل: 
رفان على مهر اليجحف بهما، وللزوجة النكاح(، ويتراضا الط)

إسقاط المهر، وليس من شروط عقد النكاح الشهود، ولكن يستحب 
موسوعة كتاب النكاح.  648ص 2اإلشهاد. انظر العروة الوثقى: ج

في العقد وأحكامه. وراجع األحاديث  297ص 63الفقه، النكاح: ج
اج وعدم الشريفة المتواترة التي تؤكد على التخفيف من شروط الزو

 وضع العراقيل أمام الراغبين بالزواج.
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قال:  )عليه السالم( ففي احلديث الشريف عن اإلمام الصادق

ل أبغض إليه من الطالق، وإ  اهلل ء مما أحله اهلل عزوج ما من شي

 .(1)يبغض املطالق الذواق

الطالق بني إجراءات حتى أ  علماءنا ما كانوا ميارسو  

  وال كانوا حيث ، ، إال بعد استنفاد كل سبل اإلصالحالزوجني

تباع سبيل اإلصالح بني الزوجني إحياولو  دائمًا زالوا   

وأخرى مع  ،وجفرتاهم يتكلمو  مرة مع الز، املتخاصمني

وأحيانًا أخرى مع أهليهما، وحياولو  الرتيث والتأجيل  ،الزوجة

لملني اإلصالح فيما بعد، فإذا مل تنفع كل تلك األساليب كانوا 

                                                                                                             
 

أما شروط الطالق، فقد شدد اإلسالم في عملية الطالق لما فيه من 
 خراب األسرة، ولقد اشترط الشرع اإلسالمي فيه عدة شروط:

ـ أن تكون الزوجة طاهرة من الحيض غير مدخول بها، مع  1
 .(القزوجتي ط)، أو (أنِت طالق)الصيغة المعروفة مثالً: 

ـ أن يكون الطالق مع إحضار الشهود وبغير الشهود يبطل  2
 الطالق.

 ـ وأن يكون الطالق من الزوج أو ممن يوكله الزوج. 3
إلى غير ذلك مما ذكر في الفقه. انظر موسوعة الفقه، الطالق: 

 في الشروط )المطلق(. 19ص 69ج

 .2باب كراهية طالق الزوجة املوافقة ح 54ص 6الكايف: ج (1)
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 جيعلو  لخر العالج الطالق.

يف بعض البالد بينما تشري بعض اإلحصائيات أ  نسبة الطالق 

% 20إىل  م(1972ويف سنة ) ،%15م( إىل 1970وصلت يف سنة )

وهكذا  ،%40م( إىل 1978حتى وصلت نسبة الطالق يف سنة )

وال ينحصر هذا األمر بالشرق وال  .هدم وتتفككتأخذت األسر ت

كذلك يف بعض البلدا   ازدادتبل أ  نسبة الطالق  ،بالغرب

اإلسالمية اليت تقلد الغرب أيضًا، وأصبحت املرأة مظلومة يف 

ويف اجملال الفكري ويف اجملالني  ماعياالجتيف اجملال  ،أغلب امليادين

 .(1)وغريهما السياسي والثقايف 

                

ألف( حالة  180إن معدالت الطالق في العراق وحده بلغت أكثر من ) (1)

ً ـ على ما ذكر في بعض اإلحصائيات ـ  ن أ :وذلك يعنيطالق سنويا
من أسباب ذلك و ،سري في العراق بات كارثة على المرأةالتفكك األ

ن ارتفاع معدالت الطالق علماً بأزاء المرأة. إالتزامات الرجل في  الخلل
في تعانيه المرأة  سوأ مايه آثار مأساوية في المجتمع وهو من أعل يترتب
الظلم والقهر يحيطان بها من كل الخوف من المستقبل والتي بات العراق 
  جانب.

يرتفع معدل الطالق في اليابان  م(1991عام )منذ وفي بعض التقارير: 
ية إلى عاماً بعد عام، وتشير إحصائية لوزارة الصحة والرعاية االجتماع

( زواج في اليابان، بالمقارنة مع 100( حالة طالق لكل )24نه توجد )أ
( 55و) ،لتراج( في إن42( زواج في فرنسا، و)100لكل ) ( طالقاً 32)

تجاوز عدد حاالت الطالق  م(1996)في عام ففي الواليات المتحدة، 
نه بسبب ارتفاع أ( ألف حالة على ما تقول الوزارة، وأشارت إلى 200)
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وما أكثر النساء الالتي تعرضن للسقوط بسبب ظلم اجملتمع 

                                                                                                             
 

ارتفع العدد  ( عاماً 20سبة الطالق بين أزواج ارتبطوا لمدة تزيد عن )ن
 إلى 
في العام الماضي. وشكلت النسبة في هذه الشريحة  ( طالقاً 206966)

وأغلبية حاالت الطالق في  م(1975)من إجمالي حاالت عام  12%
اليابان تتم بموافقة الزوج والزوجة يقدمان األوراق الالزمة إلى المكاتب 
الحكومية المحلية لتسجيل االنفصال ونادراً ما ترفع قضايا طالق إلى 

 المحاكم.

تشير اإلحصائيات إلى ارتفاع نسبة الطالق في ، فالسعوديةأما في 
ما يشكل ظاهرة اجتماعية  %30المجتمع السعودي حوالي 

خطيرة، وفي آخر إحصائية رسمية لوزارة العدل السعودية بلغت 
( آالف و 8حوالي ) (م1996)لرياض خالل الزيجات في مدينة ا

( آالف حالة طالق خالل الفترة 3( حالة يقابلها حوالي )600)
 %30نفسها، ما يعني إن نسبة الطالق في ذلك العام بلغت حوالي 

 ً  .تقريبا
وتعتبر مشكلة الطالق ظاهرة في المجتمع الخليجي، ففي الكويت 

 %.38قطر وفي  %34وفي البحرين  %29تصل نسبة الطالق 
وتتعدد أسباب الطالق في المجتمع الخليجي، وأفرزت هذه الظاهرة 
عزوف النساء عن الزواج قبل إكمال تعليمهن العالي والتحاقهن 
بأعمال تضمن لهن االستقالل المادي مما يدخل بعضهن مثل 

 الطبيبات في سن العنوسة.
رة حصاء المصري صفاطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلوأ
ن هناك أذ أكد المركز إنذار حول معدالت الطالق في مصر، اإل
طالق بين كل مائة حالة زواج سنوياً، وترتفع في  (حالة 30)

حالة زواج  (لفأ 681)حصلت واحدة % ففي سنة 33لى إالقاهرة 
 227قد بلغت في نفس السنة في حين كان عدد حاالت الطالق 

 لف حالة.أ
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إىل القيام بأعمال غري وقد تضطر بعضهم  ،الذي يعشَن يف وسطه

، وتنزلق إىل مهالك ممارسة رذيلة من أجل لقمة العي،مشروعة 

لالستهانة بكرامة املرأة وعفتها، وإ  البغاء، وهذا هو أبعد حد 

بية، وهناك أقل وأمثال هذه احلاالت كثرية جدًا يف اجملتمعات األور

 .(1)منها يف البالد اإلسالمية

قرأت يف صحيفة إلحدى الدول أني يف العراق  اعندما كنأذكر 

 ى،بغاملفتح  إجازة   أحد النواب طلب من احلكومةإ :اإلسالمية

بعض األصدقاء بربقية إىل زعيم تلك الدولة فأبرق يف حينها 

واظهروا تعجبهم من نائب جملس  ،واستنكروا فيها هذا الطلب

فأجابهم حينها بأننا  ؟!األمة بطلب هذا الشيء إلفساد شعبه وبلده

ومن املستحيل أ  نسمح بهذا األمر يف  ،ال نقدم على مثل هذا األمر

وهذه نعمة  ،يف البلد هذا البلد. وإىل اآل  مل يسمح بوجود مبغى

كبرية َمّن اهلل بها على هذا البلد، حيث أجنى أهله من دور البغاء 

                

كثيراً من إن  :إحدى الدول الغربيةبرلمان  رفع إلىتقرير ذكر في  (1)

لسن من المحترفات المتفرغات لهذه المهنة، وإنما ذلك البلد الزانيات في 
حيث من طالبات الجامعات أو من المعاهد،  وأهن من صغار الموظفات 
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 والتظاهر بالفساد األخالقي.

 ؛وعلينا حنن املسلمني أ  ال ننخدع أبدًا بنظام شرقي أو غربي

وحيرتم  بكامل احرتامها، فإ  اإلسالم وحده هو الذي حيرتم املرأة

  كذلك العمة واخلالة واجلدة.األم وحيرتم البنت واألخت و

حرتام أو اال هذاوأي نظام لخر غري اإلسالم ال يكن للمرأة 

 .، مبقدار ما يف اإلسالم من احرتام وحمبة ومودة هلاقداسةال

                                                                                                             
 

ً إضافي دخالً يوفرن يمارسن البغاء إلى جانب أعمالهن ل من يمكنهن ا
 ضة.تحمل أعباء المعيشة الباه



 
 

69 

 

 مكانة المرأة في اإلسالم

 يقوم لفاطمة )صلى اهلل عليه ولله( كا  الرسول األعظملقد 

يف حني كا   ،ستو  سنة وعمره الشريف )عليها السالم(الزهراء 

ثم كا   ،سنة ةاليتعدى مخس عشر )عليها السالم( عمر فاطمة

)صلى اهلل عليه  ويقول .لها وجيلسها يف مكانهيأخذ بيدها ويقّب

 وهي روحي اليت بني  ،هي أم أبيها :ولله(

 .(1)جنيّب

أراد بذلك أ  يعلمنا قدر املرأة يف  )صلى اهلل عليه ولله( هوف

كما أراد أ  يظهر فضل  ،انتها يف اجملتمع من جانباإلسالم ومك

 من جانب لخر. )عليها السالم( فاطمة الزهراء

)صلى اهلل كذلك كا  و ،هذا هو احرتام اإلسالم للمرأة البنت

 للمرأة األخت.يظهر ويبني دائمًا احرتام اإلسالم  عليه ولله(

 شيماء بنت حليمة السعديةال

 ،صلى اهلل عليه ولله()ذكر مجاعة من أصحاب الرسول 
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)صلى اهلل عليه  بينما كنا جالسني إىل جانب الرسول األعظم قالوا:

 ز،يف املسجد دخلت فتاة بدوية يظهر أنها من صحراء احلجا ولله(

أل  نساء احلجاز لنذاك يتميز  بالسمرة والضعف واملالبس 

 احرتامًا )صلى اهلل عليه ولله( قام هلا الرسول األعظمبسيطة، فال

وأخذ يكلمها  ،وفرش هلا عباءته وأجلسها يف جانب من املسجد

أكرمها، ولبى حاجتها. وعندما ُسئل و، ويبتسم يف وجهها باحرتام

 .إنها شيماء أخيت من الرضاعة: )صلى اهلل عليه ولله(عنها قال 

ويف التاريخ أنه بعد معركة حنني اليت انتصر فيها املسلمو  

)صلى شيماء بنت حليمة أخت رسول اهلل انتصارًا باهرًا، جاءت ال

 )صلى اهلل عليه ولله(رسول المن الرضاعة إىل  اهلل عليه ولله(

فحباها وأكرمها وبسط هلا رداءه، وكلمته يف السبايا، وقالت: إمنا 

ما كا  لي : )صلى اهلل عليه ولله(هن خاالتك وأخواتك. فقال 

كا  يف أيديهم  ، فوهب املسلمو  ماولبين هاشم فقد وهبته لِك

، وكلمته يف )صلى اهلل عليه ولله(من السبايا كما فعل رسول اهلل 

مالك بن عوف النضري رئيس جي، هواز ، ولمنه، فجاء 

                                                                                                             
 

 .21ضمن ح 1ب 62ص 27بحار األنوار: ج (1)
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حلصار  )صلى اهلل عليه ولله(وأسلم، ووجهه رسول اهلل 

 .(1)الطائف

                

وقعة حنين. وقريب منه في بحار األنوار:  63ص 2تاريخ اليعقوبي: ج (1)

 .28ب 173 -172ص 21ج
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 الزوجات
 

قه ُليظهر ُخ )صلى اهلل عليه ولله(كا  رسول اهلل  لككذ

فقد قال  ،جليًا باحرتام أزواجه احرتامًا كبريًاالطيب عامله العظيم وت

)صلى اهلل عليه تزوج رسول اهلل : )عليه السالم(اإلمام الصادق 

خبمس عشرة امرأة، فماتت منهن اثنتا ، ودخل بثالث  ولله(

عشرة منهن، وقبض عن تسع، فأما اليت مل يدخل بهما فعمرة 

ي دخل بهن: فأوهلن خدجية والشنباء، وأما الثالث عشرة الالت

بنت خويلد، ثم سودة بنت زمعة، ثم أم سلمة وامسها هند بنت 

أبي أمية، ثم أم عبد اهلل عائشة بنت أبي بكر، ثم حفصة بنت 

عمر، ثم زينب بنت خزمية بن احلارث أم املساكني، ثم زينب بنت 

جح،، ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيا ، ثم ميمونة بنت 

ينب بنت عميس، ثم جويرية بنت احلارث، ثم احلارث، ثم ز

)صلى اهلل صفية بنت حيي بن أخطب، واليت وهبت نفسها للنيب 

خولة بنت حكيم السلمي، وكا  له سريتا  يقسم هلما  عليه ولله(

مع أزواجه: مارية القبطية ورحيانة اخلندفية، والتسع الالتي قبض 
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يمونة بنت عنهن: عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جح، وم

احلارث وأم حبيبة بنت أبي سفيا  وصفية بنت حيي بن أخطب 

 وجويرية بنت احلارث وسودة بنت زمعة.

ثم أم  )عليها السالم(وكانت أفضلهن خدجية بنت خويلد 

  .(1)سلمة بنت أبي أمية، ثم ميمونة بنت احلارث

بشؤو   )صلى اهلل عليه ولله(وعلى الرغم من انشغاله 

وهو إمام  ،وهو القاضي ،هو القائد إذ كا  ؛لمنياإلسالم واملس

لبالد يف اوهو املتصدي للشؤو  اخلارجية والداخلية  ،اجلماعة

مع كل هذا كا  إذا خرج يودع نساءه الواحدة بعد واإلسالمية، 

قد و وإذا دخل عليهن جاء وسلم عليهن واحدة واحدة. ،األخرى

ع نسائه ومساحمته هلن العطرة م )صلى اهلل عليه ولله(ذكر يف سريته 

 ورمحته بهن وعطفه عليهن الكثري.

 

 المرأةحجاب اإلسالم و
 

                

 .25547ح 140ب 244ص 20وسائل الشيعة: ج (1)
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يرى إال اخلري والفضيلة  نمتسك باإلسالم فل إ  اجملتمع إذا

السفور وال  رىوالتقدم واالزدهار للرجل واملرأة، وحينذاك ال ُي

يف  تكو  املرأةوكذلك  احملرم، ختالطاخلالعة وال التربج وال اال

وحتفظ هلا كرامتها  يف ساحة األعمال الثقيلة املرهقة هاعن زجغنى 

 .وشرفها

 من الغرب والشرق اإلسالم غين بأحكامه عما يستورد ،نعم

 ..من األفكار والتقاليد والعادات

يف عداد  ن هيمن النساء َموأكثر من ذلك فقد جعل القرل  

 ،والصديقني األولياءويف مصاف  ،)عليهم السالم( املعصومني

اإلميا  يف لية و ،الشرف والعفةيف ولية ، وجعلها لية للعاملني

الصديقة الطاهرة فاطمة ومن أظهر مصاديق ذلك:  ،واحلرية

)عليها  مريم العذراءالسيدة ومن بعدها  ،)عليها السالم( الزهراء

 )عليهم السالم( وغريها من بنات الرسالة من أهل البيت ،السالم(

 .لسالم()عليها ا كالعقيلة زينب

 واملسلمو  يف واد ،أصبح اإلسالم يف واد  ولألسف   ولكن 

يف  )عليها السالم( ، فإ  اإلسالم أراد للمرأة أ  تقتدي مبريملخر

قال عنها القرل  حتى  ،وتربية األبناء تربية صاحلة ،العفة واحلجاب
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 : 

 َا اهَ َوَجعَْلنَ ا وِحنَ ا ِمْن ر  ا فِيهَ ا فَنَفَْخنَ َوالَّتِي أَْحَصنَْت فَْرَجه

 .(1)ا آيَةً ِللْعالَِمينَ َواْبنَهَ 

َوَمْريََم اْبنََت ِعْمراَن  :قال تبارك وتعاىل ويف لية أخرى

ا َوَصدَّقَْت بَِكِلماِت وِحنَ ا فِيِه ِمْن ر  ا فَنَفَْخنَ الَّتِي أَْحَصنَْت فَْرَجهَ 

 .(2)ا َوُكتُبِِه َوكانَْت ِمَن الْقانِتِينَ َربهِهَ 

وأ   ،اهلل أ  يهدي نساءنا إىل سعادة الدنيا واآلخرةنرجو من 

 قتداء بسرية سيدة نساء عصرها مريم بنت عمرا يأخذ بأيديهن لإل

الصديقة  من األولني واآلخرين وسيدة نساء العاملني )عليها السالم(

)عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها أفضل صلوات فاطمة الزهراء  الطاهرة

 .املصلني(

عد املعصية، وصدق النيةقنا توفيق الطاعة، وُبرز للهما، 

، وسدد ألسنتنا واالستقامةوعرفا  احلرمة، وأكرمنا باهلدى 

 ،بالصواب واحلكمة... وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة

                

 .91سورة األنبياء:  (1)

 .12سورة التحريم:  (2)
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وعلى املتعلمني باجلهد والرغبة، وعلى املستمعني باإلتباع 

الشباب  وعلى ،واملوعظة... وعلى مشاخينا بالوقار والسكينة

 .(1)باإلنابة والتوبة، وعلى النساء باحلياء والعفة

 

                

 .29ف  280مصباح الكفعمي: ص (1)
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 تقارير وإحصاءات 
 عن المرأة في المجتمع المعاصر

 

 التمييز ضد النساء في بريطانيا

ظاهرة )التمييز ضد النساء( تتفاقم على املستوى  أخذت

ففي أحدث دراسة أجنزتها املؤسسة امللكية  الرمسي يف بريطانيا.

ة أشارت فيها للمطالبة بضرورة إنشاء مؤسسة وطنية تهتم الربيطاني

وتعمل مع جهات حكومية حمددة يف  ،مبشكالت املرأة الباحثة هناك

مناصب  بريطانيا إلنصاف النساء الباحثات وضما  تعيينهن يف

مرموقة أسوة بالباحثني الرجال. جاء ذلك تعقيبًا على احتجاج 

مخسني ألف باحثة بريطانية تركن أعماهلن وعد  إىل منازهلن يف 

السنوات األخرية إثر فقدانهن األمل يف إنصافهن وتعيينهن يف 

وظائف تليق مبستوى شهاداتهن اجلامعية باملقارنة مع الرجال 

 إناث!. املفضلني عليهن لكونهن

وأكدت الدراسة تراجع نسبة تعيني النساء يف املناصب املرموقة 

ويف األكادميية  %(3ر7) حيث بلغت نسبتهن يف اجلمعية امللكية



 
 

78 

%( من إمجالي 6%( ويف معهد علم األحياء )1امللكية للهندسة )

باإلضافة إىل جتاهل إشراكهن يف اللجا  احلكومية  ،العاملني

مل والعلوم وتعرضهن للشائعات املغرضة عن تطور الع املسئولة

والتهكم والتحرش واالستفزاز من جانب الرجال. وبهذا الصدد 

صرحت مديرة املؤسسة امللكية الربيطانية وأستاذة علم الصيدلة يف 

جامعة أوكسفورد قائلة: إننا نبحث عن جيل جديد من العقول 

يف حياتهن..  يزًاالباحثة للشابات الالئي حيتل البحث العلمي مكانًا مم

ونطالب بتخصيص جزء من الزمالة العلمية للباحثات لتشجيعهن 

 على العودة ملمارسة العمل البحثي وإخراجهن من دائرة اإلحباط.

منها  تويف املنازل الربيطانية اليت اختذ  هؤالء النساء الباحثا

مقرات دائمة بعد تركهن للوظائف ال شيء ميكن أ  تقدمه املنازل 

صورة عامة إذ إ  هناك نوعًا لخر من املآسي اليت حتدث يف هلن ب

فقد أعلنت احلكومة الربيطانية أنها ستصدر ورقة تشاورية  ،املنازل

بهدف استنباط وجهات نظر علمية حول سبل التصدي جلرائم 

 العنف املنزلي اآلخذة باالنتشار يف بريطانيا. 

% من 25وبهذا الصدد تقول إحصائية حكومية بريطانية إ  
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اجملموع الكلي جلرائم العنف املختلفة يف عموم بريطانيا مرده العنف 

% من معدالت 50كما أ   ،املنزلي، ويودي حبياة امرأتني أسبوعيًا

اجلرائم اليت تطال النساء ينفذها أزواج أو أصحاب حاليو  أو 

 سابقو  ضد زوجاتهم أو صديقاتهم.

اة النساء الربيطانيات وعقب وزير الداخلية الربيطاني على معان

جراء جرائم املنازل قائاًل: إ  احلكومة ستفي بالتزاماتها يف التصدي 

وهذه جرمية يتعني بذل  ،لظاهرة العنف املنزلي بكافة مستوياتها

وضما  حصول ضحاياها على أعلى  ،قصارى اجلهود ملواجهتها

 مستوى من احلماية والدعم.

ا  أصدرته بهذا الشأ  كما أكدت احلكومة الربيطانية يف بي

وإدخال حتسينات على  ،بأنها: تنوي تشديد قوانني العنف املنزلي

إلفساح اجملال  ،احللول واإلجراءات املدنية واجلزائية املتوفرة حاليًا

 أمام ضحايا هذه الظاهرة لطلب احلماية اليت يستحقونها.

 ويف جانب معتم ثا  من اقرتاف اجلرمية ضد النساء يف بريطانيا

 8سنة والصغرى  12فقد أثارت حادثة مقتل شقيقتني الكربى 

سنوات، يف ليلة رأس السنة امليالدية جراء إطالق النار عليهن يف 
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من قبل رجل حكم عليه بالسجن املؤبد على خلفية اعتقاد  ،لند 

بوجود عالقة جنسية كانت تربطه بالفتاة الكربى اليت مل تتجاوز 

سنوات قد لقيت حتفها ضمن  8 وكانت أختها ،الثانية عشرة

بسبب التكتم الذي أحيطت به هذه  ،احلادث لسبب مل يعرف

حيث أصبح االعتداء على األطفال اإلناث يف  ،القضية املأساوية

واجلهات الرمسية هناك ال تتدخل إال بعد نهاية  ،بريطانيا شائعًا

 ،أو اغتصاب للنساء بغض النظر عن مقدار أعمارهن ،حادثة مقتل

 ملهم يف جرائم أولئك الرجال أ  تكو  ضحاياهم من اإلناث.فا

 

 معاناة المرأة في الهند

 عداد اإلناثأتضاؤل  يف اهلند: حصائياتأكدت أحدث اإل

ناث وعنوسة أ  تناقص عدد اإلو ،مقارنة بعدد الذكور هناك

وصار الزواج هناك مسألة عرض  ،غالء املهور ىلإالرجال أدت 

شار التعداد العام للسكا  يف اهلند أ قدو  . ارةمثل التج وطلب متامًا

مقابل كل ألف ذكر يف الشرحية  ىنثأ  820   نسبة الفتيات بلغتأإلي 

مقابل  ىنثأ  879 وكانت هذه النسبة  ، سنوات  6 العمرية ألقل من
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  .1991 ألف ذكر عام

 ناث يف اهلند إىلوأرجعت الدراسات السبب يف تناقص عدد اإل

تاحت الرسائل أفقد   ، وأد البنات يف السنوات األخرية انتشار ظاهرة

املتطورة يف جمال التكنولوجيا اخلاصة بالطب معرفة نوع اجلنني يف 

 ى، أنث  هو    الطفل القادمأوعندما يعلم الزوجا   رحم األم مسبقًا

عداد أسفر عن تناقص أكما   ، الفور ىيسارعو  بإجهاضه عل

وصعوبة العثور  ،شكلة عنوسة الرجالوتفاقم م ،ناث يف اهلنداإل

ظهور نظام جديد هناك عرف  ىلإ يضًاأ ىمما أد  ، عروسةى عل

من  كبريًا وهو نظام جيعل العريس يدفع مبلغًا  ،مثن العروسة: باسم

وكانت التقاليد   .متام الزجيةإ ىيوافقوا عل ىاملال ألهل العروس حت

 ىدأو  ، هر لعريسهااهلندية فيما مضي تقضي بأ  تدفع العروسة امل

تدخل القانو  اهلندي بنص مينع الفحوص  ىلإتفاقم هذه املشكلة 

بل من حق الشرطة   ، الطبية اليت تكشف عن نوع اجلنني قبل والدته

  تشن محالت اعتقال لألطباء الذين ميارسو  هذه أهناك 

  . الفحوصات

 حيث ،وظاهرة وأد البنات يف اهلند بلغت درجة بالغة القسوة
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إما بتجويعهن  ،حديثات الوالدة مقتل بناته ىلإ  اآلباء يلجأو  أ

وعلقت مديرة الشعبة   . أو دس السم هلن يف الطعام ،املوت ىحت

  : هذا األمر بقوهلا ىلدراسات املرأة جبامعة كوركستريا يف اهلند عل

   . ناث يف اهلند صار صدمةإ  اخنفاض عدد اإل

ىل إندي ختتلف من القرى طقوس الزواج يف اجملتمع اهلإ  

عراف والديانات العادات والتقاليد واأل وحسب  ،املد  والواليات

نهم أال إ ،يف الزواج فلكل منهم طقوسه املعينة  ،والفكر والطبقات

وهو ما  ،وهو دفع املرأة ملهر عريسها ،جيمعو  على شيء واحد

  دوري. :باسم يعرف 

  هناك بعض أال إ ،هاملزمة بدفع كامل مهر اهلندية املرأةف

  يتم تسديده يف وقت أو ،العائالت توافق على تأجيل باقي املهر 

 ،  استمر الزواج لسنواتإيسدد حتى و   أولكن جيب  ،الحق

ال فالويل كل إو  ،  تدفع مجيع املستحقات املرتتبة للزوجأفعليها 

  ذا مل تلتزم بدفعها فيما بعد.إالويل هلا 

 ورمبا ال  ،نت يف سن اخلامسةأيف اهلند و  تتزوج أومن املمكن 

  هناك أغرب من ذلك األو ،نت يف ريعا  الشبابأتستطيع ذلك و
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عائالت حتجز الصيب منذ والدته لتزوجيه من ابنتها حيث تقوم  

كمال دراسته وتأمني مستقبله فقط لكي إجبميع نفقاته حتى  بالتكفل 

   يتزوج من ابنتهم.

  الزواج يف اهلند مير إ :جبامعة دهليستاذة االجتماع أوقالت  

  إيف حال مت االتفاق فو ،همها االتفاق على املهرأبعدة مراحل 

  هنالك الكثري من الزجيات   أضافت أو    مور تكو  ثانويةباقي األ

العائالت على املهر  مل يكتب هلا النجاح بسبب عدم اتفاق 

من الزوجة  حيث تبالغ بعضها بطلب مهور مرتفعة جدًا ،)دوري(

   و عائلتها غري قادرين على توفريها. أتكو  هي  اليت 

 (عنيمهرجا  األ)نه أ  الزواج يعرف يف اهلند بإ :وقالت

يف الوقت الذي  ،لوا أمن زينة و يوميًا حيث ترى العني ما ال تراه 

امللونة وهي من  بهى املالبس أيرتدي فيه العروسا  والضيوف 

    أضافت أو    لتك املناسبات ومصنوعة خصيصا ،احلرير

نها أكما  ،عراس يف اهلند تستمر ليوم ونصف اليوماحتفاالت األ

 ،صدقاءقارب واألقبل كل شيء مناسبة دينية حيضرها األ تعترب 

 نفقاتها. هل الزوجة التكفل جبميع أوعلى 
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وقالت عن الكيفية اليت حتدث فيها اخلطبة واالتفاق على   

الراغبة بالزواج من شخص ما تقوم بزيارته يف   الفتاة إ :الزواج

يف  ،نه يعلن عن موافقته عليهاإبها ف عجب أ  حدث وإف ،منزله

   و القبولأبالرفض  الوقت الذي قد جتيب فيه الفتاة وعائلتها 

  العائلتني جتتمعا  إذا اتفق الطرفا  على الزواج فإنه أ   ضافتأو

 ،تاة التكفل جبميع متطلباتهحيث يفرض على الف ،التفاصيل ملناقشة 

وتوفري صالة االحتفال  ،املناسب لالحتفال املهر وحتديد الوقت ب بدًء

   خرى.واملصروفات األ

ىل إ  السن اليت يتم فيها الزواج ختتلف من منطقة أوذكرت 

بعض القبائل الصغرية يف والية راجستا      هناك أخرى مضيفة أ

   املناسب لزواج أبنائها. العمر مشال اهلند تعترب سن اخلامسة هو 

بناءها أنه يف الوقت الذي توجد فيه عائالت تزوج إ :وقالت  

   خرى ترفض هذا النوع من الزواجأعائالت  هناك  ،يف سن صغرية

 ،وجنوبي يىل جزأين مشالإ  اجملتمع اهلندي منقسم   أوبينت 

  أمضيفة  ،والتقاليد بني هذه اجملتمعات حيث ختتلف العادات 

ما يف أ ،سرةاأل   يكو  الزوج من خارج أسر الشمالية تفضل األ

 .سر تفضل زواج تربطه صلة الدم والقرابة  األأاملناطق اجلنوبية ف
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خرى متفشية يف مناطق وسط اهلند أ  هناك ظاهرة أضافت أو

ظاهرة التبادل حبيث يزوج كل شخص  وهي  ،بوالية ماديا برادي،

   الوضع خمتلف متامًاإجنوب اهلند ف ما يفأ خر.خته للشخص اآلأ

خته وخباصة أو أخيه أابنة     يتزوج من أفقد يسمح للعم واخلال 

لن حتمل    الفتاة أحيث تؤمن تلك العائالت مببدأ  ،االبنة الكربى

  غري اسم عائلتها اليت ولدت بها. امسًا

 ،خرى تفشت يف اهلند مثل زواج احلبأ  ظواهر إ :وقالت

  هناك ظاهرة بدأت أمضيفة  ،بعقبة املهر دم كذلك نه اصطأال إ

طريق الصور  وهي الزواج عن  م،1990باالنتشار منذ مطلع عام 

سرة بتوزيع صورة ابنتها حيث تقوم األ ،و ما يعرف باخلاطباتأ

سر اليت بها صدقائها على األأو أالعائالت عن طريق جريانها  على 

سرة الفتاة أضت على   العادات والتقاليد فرأوذكرت  شباب.

ويكو  يف  ،  تدفع املهر لزوجهاأمبختلف واليات ومناطق اهلند 

ىل اهلدايا إضافة إ  ،سائلة تسلم لعائلة العريس موااًلأحيا  غلب األأ

 عشريننه يف بدايات القر  الأ   ضافتأو    دوات املنزليةكالذهب واأل

ويف  ،جدًا فعًامرت كا  املهر الذي تفرضه عائلة الزوج على الزوجة 

هل الزوج على احلصول كذلك على أحيا  يصر بعض األ
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وتأمني ما يضمن مستقبله  ،كمال دراساته العلياإل تعويضات البنهم 

  و دراجة خبارية للزوج.أوشراء سيارة 

 

 مع جثمان زوجهاحرق الزوجة 

  املرأة اليت إ :قال رئيس وزراء والية مهاديا براديشدي،

جربت ُأ ، كانت قدوجها بإحدى قرى الواليةأحرقت نفسها مع ز

وف انديا( أعلى ذلك من قبل رجال املنطقة. وقالت صحيفة )تاميز 

   رئيس الوزراء أكد يف برملا  الواليةإ :من موقعها على االنرتنت

جربت على حرق نفسها مع زوجها ُأ كانت قد ةأ  املرأ على

ه مل تكن للمرأة نأ   ضافأو  بتحريض من رجال املدينة  ،املتوفى

   نها منفصلة عنه منذ فرتة طويلةأو ،عالقة محيمة مع زوجها

 ،شخصًا15  السلطات األمنية بالوالية اعتقلت  أ   مؤكدًا

 .ووجهت هلم تهمة التحريض على القتل

  شهود عيا  كانوا حيضرو  مراسم احلرق للزوج أ وذكر

حضروا أقة   جمموعة من القرويني باملنطأ على أكدوا ،املتوفى

رغموها على القفز داخل احملرقة اليت تنصب عادة أو ،زوجة املتوفى
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 للمتوفني اهلندوس.

على تنفيذ مطالب  (كوتوبي) :رغام املرأة اليت تدعىإ  إ

هندوسية قدمية يطلق عليها  ىل األذها  طقوسًاإأعاد  ،نييالقرو

 ؛جترب املرأة على حرق نفسها مع زوجها املتوفى (،ساتي) :اسم

 نه ال حياة هلا من دو  زوجها.أألنها تعترب 
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 يدز يهدد عجلة التنمية في الهند اإل

، يدزصابة بفريوس مرض اإلاهلند خلطر اإليف عرض النساء تت

 الزواج وليس العالقات اجلنسية غري الشرعية عن طريقحتى 

 أحدحناء اهلند. يقول أخذ يتكرر يف كل أ املشهد، وهذا فحسب

كومي يف والية احلملستشفى ا يف يدزمبرض اإل و ختصملا اءطباأل

نه لتصريح جريء، ولكنه صحيح لألسف. ويقدر إبوني يف اهلند: 

كثر من مليو  امرأة يف اهلند ستتعرض أ  أولخرو   هذا الطبيب

% منهن من 60يدز، وستأتي العدوى ل  صابة بفريوس اإللإل

كثريات زواجهن بعضهن سيكن يف عمر السادسة عشرة فقط، والأ

نباء املدمرة لدى خضوعهن لفحص اعتيادي منهن سيتلقني هذه األ

  التقاليد اليت متنح املرأة أويبدو  ،ولثناء محلهن األأيدز ملرض اإل

 دورًا ثانويًا يف اجملتمع هي املسئولة عن ذلك. 

فوباء  ،  هذا يؤكد على وجه مرعب لألزمة اليت تواجه اهلندإ

 ،د يتحدى التقاليد الراسخة حول مكانة املرأةيدز املتنامي يف البالاإل

وذلك من  ،خرى املتعارف عليهاخالقية والثقافية األويهدد القيم األ

وهو يضع مسألة التمييز ضد  ،من البالد األسوأخالل تعرية اجلانب 

سئلة غري مرحية عن أويثري  ،قطاعات اجملتمع املهمشة حتت اجملهر
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  نسا  والرعاية الصحية.حقوق اإل

خري، قدرت احلكومة اهلندية عدد السكا  حصاء األويف اإل

وزعمت  ،ماليني نسمة 4يدز يف البالد حبوالي املصابني بفريوس اإل

طباء ولكن اآلخرين من أمثال األ ،بأ  الوباء لخذ باالستقرار

عداد يف ارتفاع   األإ :والعاملني االجتماعيني والناشطني يقولو 

كرب ساحة حلاالت العدوى بفريوس أد مما قد جيعل اهلن ،مستمر

 يدز يف العامل. اإل

كومي احلملستشفى ا يف يدزختص مبرض اإلملا يبطبالويقول 

يف والية بوني يف اهلند: ترتبط اهلندوسية يف اهلند بالشوفينية 

وسيميز دين كهذا متحيز ألحد اجلنسني ضد النساء على  ،الذكورية

تعرضًا للخطر فيما يتعلق كثر أوبالتالي فإنهن سيكن  ،الدوام

  الكثري من النساء ال يعرفن سوى القليل عن إيدز. وبفريوس اإل

ويفتقد  للسيطرة يف عالقاتهن  ،زواجهن يف عالقات الزواج املرتبةأ

ويف حني تصر معظم النساء العامالت يف جمال الدعارة  ،الزوجية

اآل  على استخدام زبائنهن للواقي، فإ  معظم الزوجات ال 

 زواجهن مثل هذا الطلب. أ  يطلنب من أيستطعن 
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يدز ومقرها املنظمة الوطنية للسيطرة على اإل وذكرت

يدز حتى عام شخاص املصابني بفريوس اإلإ  عدد األ :نيودهلي

 . شخص ماليني 3ر97 بلغ م2001

فتضع عدد احلاملني لفريوس  ،ما التقديرات غري الرمسيةأ

صابات   عدد اإلأترى و ،ماليني شخص 10 - 4املرض بني 

ويقدر تقرير حديث جمللس  ،عوامأربعة أىل إسيتضاعف كل ثالثة 

مليو  هندي  25و 20  ما بني إ :مريكياالستخبارات الوطين األ

ي شيء أذا مل يتم فعل إ م،2010سيصابو  باملرض حبلول عام 

  % من عدد السكا  2وسيشكل هذا العدد حوالي  ،القتالع املرض

ولكن الرقم    فريقية% بالنسبة لبعض الدول األ20ر من مقارنة بأكث

 حبد ذاته قد يشل عجلة التطور والتنمية يف اهلند.

 

 يطالياإالتعري في المرأة و

ىل إحدى الطرق السهلة للوصول إيطاليا إالتعري يف  أصبح

حدى املمثالت استطاعت إف ،مواقع التأثري السياسي يف البالد

ملا  بعدما كانت جتوب الشوارع وهي ىل مقعد يف الربإالوصول 
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فالم أحدى املمثالت اليت كانت مشهورة بإما أ .عارية الصدر

ىل إمما يشري  ،ىل منصب رئيس وزراءإفقد وصل زوجها  ،التعري

 يطاليا.إليه دعاة التعري يف إمدى النفوذ الذي وصل 

 ،فالماألأو وانتشار الدعارة ئ مر ال يقف عند الشواطاألإ  

يطاليا، إلالحتجاج السياسي يف  يضًاألتعري يتخذ وسيلة   اأبل 

يف « مونت سيتوريو»وابرز مثال على ذلك هو ما حدث يف ميدا  

يطالي، حيث قامت حيث يقع مقر الربملا  اإل ،العاصمة روما

شهر  يطاليات يففيها املئات من املمثالت اإل تمظاهرة كبرية شارك

علنها أعلى الدعوات اليت  احتجاجًا م،1996عام  (سبتمرب) أيلول

ىل انفصال مشال إواليت دعا فيها  ،يطاليةرابطة الشمال اإل رئيس

يطاليا الغين عن جنوبه الفقري، فخرجن املمثالت يعرب  عن إ

فرفعن الفتة كبرية  ،رابطةال رئيسليه إسفاف الذي دعا رفضهن لإل

وفجأة  .كثر من االستخفاف بالوحدةأسفاف إال  :كتنب عليها

ووقفن عرايا يف امليدا  حتت محاية الشرطة  ،ثيابهن لعن مجيعًاخ

 . !مام الربملا أاليت كانت حتمي العري 

  بالء سرطا  اجللد يعصف اجلدير بالذكر هو أن مو
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املبالغة يف التعري دو  غريهم، فقد  نتيجة ،يطاليني بشكل كبريباإل

صحة حصاءات وزارة الإوحسب  %،300ىل إارتفعت نسبته بينهم 

كثر أ م1996رصدت احلكومة يف عام واحد هو العام  فقد يطاليةاإل

ي أ  تكو  هناك أدو   ،ئة مليار لرية ملكافحة هذا املرضاربعمأمن 

 نتائج ملموسة.

 

 من األمم المتحدةإحصاءات 

يف  يف خطاب هلارت نائبة األمني العام لألمم املتحدة كذ

( مليو  500هناك )أ   :رهااالحتفال الذي أقامته األمم املتحدة مبق

امرأة يف العامل ال يعرفن القراءة والكتابة، أي ثلثي األميني يف 

 .العامل

داء دورهن املأمول يف احلملة الدولية وناشدت النساء أيضًا أل

أل  نصف الناس الذين يصابو  به هم من  ؛ملكافحة مرض اإليدز

بأفريقيا من %( ممن حيملو  فريوس اإليدز 58النساء. وحددت أ  )

 .النساء

 باحة الدعارة إلى تشريع وإبا تدعو وورأ
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يعتزم أعضاء يف الربملا  البلجيكي التقدم مبشروع قانو  يبيح 

وحسم الوضع القانوني  ،بيضالدعارة للحد من جتارة الرقيق األ

وميكن للقانو  يف  واالجتماعي لواحدة من أقدم املهن يف العامل.

ومة بعض العائدات الضريبية اليت   يوفر للحكأحالة صدوره 

ذ ستخضع بائعات اهلوى لضريبة الدخل مما قد يدر ما إ ،تعوزها

 مليو  يورو يف العام. 50يزيد على 

  مشروع إ :وقال النواب االشرتاكيو  والليرباليو  يف الربملا 

واحلفاظ على الصحة  ،القانو  يهدف إىل حماربة الرقيق األبيض

 عمل للمشتغالت مبهنة الدعارة. وتوفري عقود ،العامة

سننتشل أقدم مهنة يف التاريخ من غياهب : وقال نائب ليربالي

 عدم الشرعية والظالم.

سرية أ  الدعارة ظلت يف بلجيكا إ :وقال سناتور اشرتاكي

 منطقة رمادية من الناحية القانونية.

وقالت عضوة حزب اخلضر والوفد البلجيكي يف الربملا  

باحة الدعارة قد إ  إ  :  عرفت بتبنيها هلذه القضيةوروبي واليتاأل

مليو  يورو من ضرائب الدخل  50للحكومة يصل إىل  تدر عائدًا
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 .سنويًا

ىل إ ىل تشريع الدعارة مشريًاإودعا حاكم منطقة روسية النواب 

سيسمح مبكافحة  كبريًا   تنظيم هذا القطاع الذي يشهد ازدهارًاأ

 اليت تنتقل عن طريق العالقات اجلنسية.مراض وانتشار األ ،اجلنوح

بتشريع الدعارة يف منطقته ساراتوف. وقال املكلف  ؤواوبد

نه يعتزم تنظيم هذا اجملال حبيث يتمكن من إ :نسا قوق اإلحب

   مراض اليت تنتقل عن طريق العالقات اجلنسية والسلمكافحة األ

 مة.ألمر يتعلق بصحة ا  األإ  : ىل الصحافينيإ وقال متوجهًا

على بيوت  (ضريبة)  بعض مدنها تفرض إملانيا فأويف 

جلأت  ،صبح اقتصاد البالد على حافة الركودأ  أالدعارة، فبعد 

على بيوت  (ضريبة)ىل فرض إزمات مالية أملانية تواجه أمد  

جل احلصول على مبالغ مالية لتعويض ما تعانيه من أالدعارة من 

 عجز يف ميزانياتها.

 (ضريبةال)نهما رمبا توسعا  دائرة إ :وكولونياوقالت برلني 

ندية القمار واملناسبات العامة لتشمل بيوت أاحلالية املفروضة على 

 دوات اجلنسية.الدعارة ومعارض بيع األ
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بالفعل بهذه  األملانيتا  وقامت مدينتا جلسنكريشن ودورسنت

ئب ذ مل يسدد الضراإ ،نهما مل حتققا سوى جناح حمدودأال إاخلطوة 

 فقط من بيوت الدعارة منذ فرض هذه الضريبة. %10سوى 

ماكن تقديم العاهرات الالئي أ عن ولو الضرائبئويفت، مس

 ىلإللضريبة اليت تصل  نخضاعهإمكانية إبيوتهن لبحث  يفتعملن 

متار مربعة أعن كل عشرة  ( يوميًاأمريكي دوالر 6ر4يورو ) 5ر6

غر من ذلك فهي معفاة صأي منشأة أما أمن مساحة مكا  العمل. 

 من هذه الضريبة.

مفتشو إ   األملانية: جلسنكريشن مدينة ويقول الناطق باسم

عالنات اجلنسية يف الصحف ثم الضرائب التابعو  لنا ميشطو  اإل

 دوات القياس.أماكن ومعهم يقومو  بزيارة هذه األ

يف  (هيدرا)وقالت جمموعة ترعى حقوق العاهرات وتدعى 

هل ستحدد الضرائب بناء و ،هذه الضريبة عبثية متامًا  إ هلا: بيا 

  زبائن برلني إمر كذلك فذا كا  األإو ،على مساحة بيت الدعارة

 .و وقوفًاأشباع احتياجاتهم يف حجريات مكتظة إسيتعني عليهم 

حد سياسيها عرض على الشبا  يف جنوب أ  إف أسبانياما يف أ
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صف الثمن مع وعد البالد تسهيالت جتعلهم ميارسو  احلب بن

انتخابي بتقديم دعم مالي خلفض أسعار الغرف الفندقية للشبا  

 الصغار.

  إ :وقال مرشح حزب اخلضر ملنصب رئيس بلدية غرناطة

قسيمة )جملس املدينة سيعطي الشبا  حتى سن اخلامسة والعشرين 

ستسمح هلم بالنزول يف الفنادق احمللية بنصف الثمن  (ملمارسة احلب

 يف االنتخابات احمللية.إذا فاز 

مييل الشبا  يف أسبانيا اليت يدين غالبية سكانها بالكاثوليكية و

وروبا أقرانهم يف دول مشال أإىل العي، يف املنازل لفرتة أطول من 

إىل القول بأ  السماح للشبا  مبمارسة احلب يف  املرشح  وهو ما دعا

 مة.من املتنزهات العامة حرية شخصية مه الفنادق بداًل

نسا  حول االجتار وروبا حلقوق اإلأويقول مفوض جملس 

خذها أ رقام مذهلة وجيب قطعًا  بعض األإبالبشر وجتارة الدعارة: 

جانب اللواتي يعملن   عدد املضيفات األأىل إ ملمحًا ،يف االعتبار

ىل التعداد السكاني إ قياسًا يف احلانات واملالهي الليلية مرتفع جدًا

 هلذا البلد.
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 700قربص اليت تضم حنو  جزيرة  أرقام الرمسية فيد األوت

من املالهي الليلية  38و ،من احلانات 78تضم  ،لف نسمةأ

 فنانة. 1270تستخدم 

امرأة  3500و 3000  بني أ وقد كشف حتقيق برملاني مؤخرًا

ىل اجلزيرة إوروبا الشرقية تصلن كل عام أيتحدر معظمهن من 

لكنهن يقعن يف حاالت كثرية يف  ،يةو ماله ليلأللعمل يف حانات 

 شبكات البغاء.

دولة، من  15كية يمرويف واشنطن اتهمت وزارة اخلارجية األ

بينها السودا  وتركيا واليونا ، بعدم بذل اجلهد الكايف ملنع االجتار 

نه إكية كولن باول : يمروقال وزير اخلارجية األ يف الرق واجلنس.

الف من الرجال   يستغل مئات اآلأ خالقيًاأمر مروع وغري مقبول أ

 ىل رقيق.إنساني طفال وحيوهلم مرتحبو  من البؤس اإلوالنساء واأل

علنه بيت دعارة أخبار الغريبة يف هذا الباب هو ما ومن األ

 للجنود العائدين من احلرب. مريكي بأنه يقدم اجلنس جمانًاأ

للدعارة يف نيفادا أحد أصحاب البيوت املرخصة وقال 

للعسكريني الذين  %50قدره  خفضًا يضًاأنه سيقدم إ :رتزلروي
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 سابيع القليلة القادمة.سيستفيدو  من خدماته يف األ

إىل غري ذلك من املآسي والويالت اليت أخذت باملرأة إىل 

اجملهول وكلها من جراء ترك القوانني اإلسالمية اليت ضمنت للمرأة 

احدة سعادتها يف حريتها وتطورها وكرامتها وشرفها، وبكلمة و

 الدنيا واآلخرة.
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 تفاقم ظاهرة الطالق في إيران

ول قسم ئيف حديثه ملراسل وكالة )إيسنا( اإليرانية، قال مس

التوجيه والتعاو  القضائي يف اجملمع األسري مبحافظة تربيز: إ  

معضلة الطالق يف جمتمعنا ستتحول يف السنوات القادمة إىل أزمة 

 حقيقية.

الق املتسرع وغري املستند إىل خربة ووعي وأضاف: إ  الط

كاف، والذي يشكل النسبة الغالبة، أضحى يثقل كاهل اجملتمع، 

 ويتسبب يف تصدعات اجتماعية خطرية.

إدما   :بأ  نسبة الطالق الناشئ عن هذا املسئول:وذكر 

تدخل اآلخرين من طريف الزوج عن و %(،9ر87) املخدرات هي

 %(،8ر91) االنسجام والتفاهمعدم عن و %(،9ر55) والزوجة

فقدا  وعن ، (%7)سوء الظن وعن ، %(8ر55) البطالةوعن 

 .(%5ر5)الزواج اإلجباري وعن ، %(5ر73) العاطفة بني الزوجني

وقال: مبا أ  املشكلة األصلية اليت يعاني منها املدمنو  تتمثل 

عة ولني إىل املتابئيف البطالة، واحلاجة إىل العطف، فلهذا ندعو املس

 واملزيد من االهتمام بهذا الصدد.

ومضى يقول: نسبة الطالق يف أوساط املتعلمني أقل، ولكن 
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يف حالة حصول طالق لدى هؤالء األفراد، فإنهم قلياًل ما يقومو  

 مبراجعة املراكز املتخصصة.

ضغوط املعيشة ومشكلة السكن، السبب  هذا املسئولوعد 

يف املقابل اعترب قلة احلنا  الرئيسي للجوء النساء إىل الطالق، و

والربود لدى النساء، سببًا أساسيًا وراء نزوع الرجال إىل تطليق 

 زوجاتهم.

 اإلجهاض في العالم

مليو  عملية  50بأ  تدل اإلحصائيات على مستوى العامل 

مليو  يف ظروف غري  20إجهاض جتري سنويا يف العامل بينها 

فيات األمومة عامليًا % من مجيع و13وجيدر العلم بأ  ، صحية

 سببه اإلجهاض غري املأمو .

 االغتصاب

إ  غالبية املراهقني يف الواليات املتحدة األمريكية يفقدو  

عذريتهم خالل شهر ديسمرب / كانو  األول وهو موسم أعياد 

امليالد ونهاية السنة، ويرى املختصو  الرتبويو  أ  األعياد وما 

وأ  العديد من  ، على هذه الظاهرةحييطها من أجواء هلا تأثري كبري



 
 

101 

املراهقات واملراهقني الذين يتواعدو  بشكل جدي خيتارو  شهر 

ديسمرب / كانو  األول ملمارسة اجلنس ألول مرة، وكذلك فإ  

( مرات من 3املراهقني الرومانسيني معرضني ملمارسة اجلنس أكثر ب )

بات ومشلت الدراسة إجا ،الذين ال يرتبطو  بعالقات محيمة

( ألف مراهق ومراهقة ابتداء من عمر 21وثقت زهاء ما أوضحه )

الثانية عشرة هذا وكا  عدد من الباحثني من جامعة ميسسيب قد 

ُكلفوا إجناز الدراسة املتقدمة اليت با  من خالهلا أ  الشهر األخري 

من كل سنة قد جعلوه مناسبة للفساد يف الغرب بداًل من أ  جيعلوه 

 ال بزواج شرعي محيم.مناسبة لالحتف

ولعل عدم وجود رادع أو أخالقيات تؤخذ باحلساب أمام املأل 

قد شجع على استسهال عمل اقرتاف اخلطيئة على كونه مندرجًا 

حتت عنوا  ممارسة احلرية الشخصية اليت عادة ما تدفع مثنها الفتاة 

يف أهم جانب من مستقبلها العاطفي إذ إ  غالبية الفتيات الغربيات 

( سنة يبدأ لديهن الشعور باليأس من 24ن مل يبلغن أكثر من )مم

احلصول على زوج نتيجة إلمكانية استحصال الفتاة من عالقة 

 عاطفية خالية من رابطة الزواج املقدس حتى يف الدين املسيحي.
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 كتئاب يصيب المرأة أكثر من الرجل اإل

 حذرت دراسة طبية من ارتفاع معدل اإلصابة بالكآبة بني

السيدات. وأكدت الدراسة أنه رغم التطور امللحوظ يف دراسة هذه 

  الكثري من احلاالت ال يتم إاملختلفة ف  الظاهرة من جوانبها 

املرضى مبضا وقال   تشخيصها بدقة األمر الذي يؤدي إىل إصابة 

نوعا من أمراض االكتئاب اليت تصيب  48املختصو  إ  وجود 

شخيص لدى بعض األطباء خاصة أ  الت  اإلنسا  يشكل صعوبة يف

أعراض املرض تتشابه يف معظمها، ورأوا أ  االكتئاب النفسي هو 

الذاتية للجسم   السبب املباشر ملعظم األمراض اليت تتعلق باملناعة 

كاألورام والسرطا  والسكر وضغط الدم وأمراض الكبد واإلعاقة 

د األمل يف الذهنية، واالكتئاب عادة يصيب اإلنسا  عندما يفق  

 .للبطالة والفقر الشديد والعجز واحلرما   املستقبل أو يتعرض 

وتشري بعض الدراسات إىل ارتفاع نسبة اإلصابة باالكتئاب بني 

والزحام واالنطواء وتكالب  سكا  املد  عن القرى نظرا لضوضاء 

من  الناس على املادة، وأشار األخصائيو  إىل أ  هناك نوعني 

يتميز بتخيل اهلالوس واألوهام ويرتبط باحلالة  االكتئاب األول

املزاجية واآلخر النوع املومسي مثل االكتئاب الذي يصيب البعض 
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أ  هذا املرض يصيب املرأة ثالثة  مع بداية فصل الشتاء مشريين إىل 

 أضعاف الرجل.

 المرأة األفريقية واإليدز

ي السابع املؤمتر اإلفريق»أكد خرباء أفارقة يف اليوم األخري من

مليو  امرأة مصابة 13الذي عقد يف دكار أ  « حول املرأة واإليدز

 باإليدز يف البلدا  الواقعة جنوب الصحراء.

وقدرت دراسات عرضت يف مؤمتر دكار نسبة اإلصابات 

اجلديدة باإليدز عند النساء الشابات اللواتي ترتاوح أعمارهن ما بني 

مديرة االسرتاتيجيات ،وأوضحت الربوفسورة %60ب عامًا،24و15

أ  ذلك يعود إىل  :واألحباث يف املنظمة الدولية ملكافحة اإليدز

 لدى تلك الشابات.« البلوغ اجلنسي املبكر»

 العنف ضد النساء

  غالبية دول أمريكا الالتينية والوسطى سنت قوانني تعاقب

 كل مرتكيب العنف ضد النساء يف هذه الدول.

 سيدة من كل ثالث يف أكد مركز األحباث اإلسباني أ  

 العامل تتعرض أو تعرضت للعنف الزوجي.
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  جتارة الرقيق هي ثالث جتارة غري مشروعة من حيث الدخل

 الذي تدره على أمريكا.

  مليو  امرأة يف العامل. 14أصاب مرض اإليدز 

 4  ،ماليني امرأة يرغمن كل عام على ممارسة الدعارة

 األوروبي وحده.( ألف امرأة يف دول االحتاد 500منهن )

 60  مليو  أنثى ال تولد )إجهاض انتقائي( أو يقتلن بعيد

 والدتهن جملرد كونهن إناثًا )وأد البنات(!

  منظمة )أكبات( ملكافحة السياحة اجلنسية أكدت بأ  فتيات

يف سن السابعة من النيبال وبنغالدش، يتدربن يف كربى مراكز البغاء 

 باهلند.

 من 10( يف بانكوك أ  سجل )مركز حوادث االغتصاب %

املرتددات عليه قد اصابهن مرض نقص املناعة )االيدز( بسبب 

 االغتصاب.

 ( منظمة خمتصة مبكافحة العنف ضد 400توجد يف أمريكا )

 النساء.

  حبسب ، مليو  امرأة  200عدد املدخنات يف العامل بلغ
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 منظمة الصحة العاملية.تقرير 

 بة مبرض العقم، كما النساء املدخنات اكثر تعرضًا لالصا

 ثبت أ  هناك صلة بني التدخني والعقم عند الرجال.

   1.2   سنة على نطاق  18مليو  امرأة وفتاة دو  سن ال

 العامل جيري االجتار بهن كل عام ألغراض البغاء.

 3 با.وماليني امرأة وفتاة عربية يعشن يف أور 

 6  97ماليني امرأة بدو  بعل يف مصر عام. 

 25نساء العامالت يف العامل العربي.% نسبة ال 

 39.نسبة النساء العامالت يف الدول النامية % 

 600 سبانية ضحية سوء املعاملة الزوجية إلف امرأة أ

 سنويًا.

 200  ألف حالة انتحار حتصل يف الصني سنويًا أغلبها بني

 النساء.

 4(  عامًا ضحايا 59 - 14% من االيطاليات بني سن ال )

 .االغتصاب اجلنسي

 1740   جرمية اغتصاب وعنف جنسي شهدتها نساء لند
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 .1997عام 

 

 نسبة التحرش الجنسي بالنساء العامالت

 20يف فرنسا      % 

 16.6يف األرجنتني   % 

 10.8يف رومانيا   % 

 9.7يف كندا     % 

 8.6يف بريطانيا     % 

 النساء الداعرات

 1.5% من جمموع النساء يف إندونيسيا وماليزيا والفلبني 

 وتايالند منغمسات يف أعمال الدعارة.

 300 .ألف يف تايالند 

 230 .ألف يف إندونيسيا 

 142 .ألف يف ماليزيا 

 500 .ألف يف الفلبني 

 4000 .بيت دعارة يف موسكو 

 000 50 .عاهرة يف موسكو يعرضن خدماتهن يف الشوارع 

 4  مليارات دوالر سنويًا تدر على إسرائيل من صناعة
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  الدعارة واجلنس.

 إىل غري ذلك من اإلحصاءات والتقارير الكثرية يف هذا الباب.

 
 من هدي القرآن الحكيم

 
 المرأة في اإلسالم

اِت َواْلُمْؤِمِننَي ِإ َّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَمقال اهلل تعاىل: 

اِبِريَن اِت َوالصَّاِت َوالصَّاِدِقنَي َوالصَّاِدَقاِت َواْلقاِنِتنَي َواْلقاِنَتَواْلُمْؤِمَن

قاِت ِقنَي َواْلُمَتَصدِّاِت َواْلُمَتَصدِّاِت َواْلخاِشِعنَي َواْلخاِشَعَوالصَّاِبَر

اِت َوالذَّاِكِريَن اِت َواْلحاِفِظنَي ُفُروَجُهْم َواْلحاِفَظَوالصَّاِئِمنَي َوالصَّاِئَم

 .(1)ًا َعِظيمًاْغِفَرًة َوَأْجراِت َأَعدَّ اهلُل َلُهْم مَّاهلَل َكِثريًا َوالذَّاِكَر

 المرأة الصالحة

وِحنا ا ِمْن رُّا ِفيَها َفَنَفْخَنَوالَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَهقال عزوجل: 

 .(2)ا لَيًة ِلْلعاَلِمنَيا َواْبَنَهاَهَوَجَعْلَن

ا اٌت ِلْلَغْيِب ِبَماِفَظاٌت َحاُت قاِنَتَفالصَّاِلَحوقال جل وعال: 

                

 .35ب: سورة األحزا (1)

 91سورة األنبياء:  (2)
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 .(1)َحِفَظ اهلُل

 

 اإلسالم الزواج في

ًا َوَجَعَل ْن َأْنُفِسُكْم َأْزواَجَواهلُل َجَعَل َلُكْم مِّقال اهلل تعاىل: 

 .(2)اِتَبْن َأْزواِجُكْم َبِننَي َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّلُكْم مِّ

ا ا ِمْن َأْزواِجَنا َهْب َلَنَوالَِّذيَن َيُقوُلوَ  َربََّنوقال سبحانه: 

 .(3)امًاا ِلْلُمتَِّقنَي ِإَمنا ُقرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنيَّاِتَوُذرِّ

ى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحنَي ِمْن اَمَوَأْنِكُحوا اأَلَيوجل:  وقال عز

 .(4)اِدُكْم َوِإماِئُكْمِعَب

                

 .34سورة النساء:  (1)

 .72سورة النحل:  (2)

 .74سورة الفرقان:  (3)

 .32سورة النور:  (4)
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 من هدي السنة المطهرة
 

 سيدة نساء العالمين

تار من إ  اهلل تعاىل أخ :)صلى اهلل عليه ولله(قال رسول اهلل 

 .(1)النساء أربع: مريم، ولسية، وخدجية، وفاطمة

بنيت فاطمة فهي سيدة نساء اأما  :)صلى اهلل عليه ولله( وقال

 .(2)العاملني من األولني واآلخرين

احلسن واحلسني خري أهل  :)صلى اهلل عليه ولله( وقال

 .(3)أفضل نساء أهل األرضوأمهما  ،األرض بعدي وبعد أبيهما

 مرأة األمحق ال

اجلنة حتت أقدام : )صلى اهلل عليه ولله(قال رسول اهلل 

 .(1)األمهات

حتت أقدام األمهات روضة من : )صلى اهلل عليه ولله(وقال 

                

 .3ح 3ب 19ص 43حبار األنوار: ج (1)

 .1ح 2ب 38ص 28حبار األنوار: ج (2)

 .14ح 6ب 372ص 26حبار األنوار:  (3)
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 .(2)رياض اجلنة

واعلم، أ  حق األم ألزم : )عليه السالم(الرضا  اإلماموقال 

احلقوق وأوجب؛ ألنها محلت حيث ال حيمل أحد أحدًا، ووقت 

بالسمع والبصر ومجيع اجلوارح مسرورة مستبشرة بذلك، فحملته 

مبا فيه من املكروه الذي ال يصرب عليه أحد، ورضيت بأ  جتوع 

ويشبع، وتظمأ ويروى، وتعرى ويكتسي، وتظله وتضحى، 

فليكن الشكر هلا والرب والرفق بها على قدر ذلك، وإ  كنتم ال 

 . (3)تطيقو  بأدنى حقها إال بعو  اهلل

: إ  والدتي بلغها )صلى اهلل عليه ولله(وقال رجل لرسول اهلل 

الكرب، وهي عندي اآل  أمحلها على ظهري، وأطعمها من 

كسيب، وأميط عنها األذى بيدي، وأصرف عنها مع ذلك وجهي 

 استحياًء منها وإعظامًا هلا، فهل كافأتها؟.

ال؛ أل  بطنها كا  لك وعاًء، وثديها كا  لك سقاًء، قال: 

                                                                                                             
 

 .17933ح 70ب 180ص 15مستدرك الوسائل: ج (1)

 .17933ح 70ب 180ص 15مستدرك الوسائل: ج (2)

 .17931ح 70ب 180ص 15مستدرك الوسائل: ج (3)
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وقدمها لك حذاًء، ويدها لك وقاًء، وحجرها لك حواًء، وكانت 

تصنع ذلك لك وهي متنى حياتك، وأنت تصنع هذا بها وحتب 

 . (1)مماتها

 وقيل: يا رسول اهلل، ما حق الوالد؟.

 .أ  تطيعه ما عاشقال: 

 فقيل: وما حق الوالدة؟.

هيهات هيهات، لو أنه عدد رمل عاجل، وقطر املطر فقال: 

 .(2)ام الدنيا، قام بني يديها، ما عدل ذلك يوم محلته يف بطنهاأي

: أنت أبر الناس، )عليه السالم(وقيل لإلمام زين العابدين 

 وال نراك تؤاكل أمك؟!

ء وقد سبقت عينها عليه،  أخاف أ  أمد يدي إىل شيقال: 

 .(3)فأكو  قد عققتها

عمرا : يا  قال موسى بن :)عليه السالم( قال اإلمام الباقرو

قال:  .قال: رب أوصين؟ .قال: أوصيك بي .أوصين؟ ،رب

                

 .17932ح 70ب 180ص 15مستدرك الوسائل: ج (1)

 .17937ح 70ب 182ص 15مستدرك الوسائل: ج (2)

 .17940ح 70ب 182ص 15مستدرك الوسائل: ج (3)
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 .قال: أوصيك بأمك .أوصين؟ ،قال: يا رب .أوصيك بي   ثالثًا  

 ،قال: يا رب .قال: أوصيك بأمك ؟.أوصين ،قال: يا رب

 .(1)قال: أوصيك بأبيك... .أوصين؟

  تعلم أف ،أما حق أمك :)عليه السالم( وقال اإلمام السجاد

وأعطتك من مثرة قلبها ما  ،نها محلتك حيث ال حيتمل أحد أحدًاأ

ال يعطي أحد أحدًا. ووقتك جبميع جوارحها، ومل تبال أ  جتوع 

وتكسوك، وتضحى ى وتعر ،وتطعمك، وتعط، وتسقيك

 . (2)...وتظلك

 (3)حب النساء

كلما ازداد العبد إميانًا  :)صلى اهلل عليه ولله( قال رسول اهلل

 .(4)للنساء أزداد حبًا

من أخالق األنبياء حب  :)عليه السالم( وقال اإلمام الصادق

                

 .17934ح 70ب 181ص 15مستدرك الوسائل: ج (1)

 .3214باب الحقوق ح 621ص 2ره الفقيه: جمن ال يحض (2)
اإلسالم أكد على حب المرأة من الزوجة األم والبنت واألخت ومن ( إن 3)

يبغضون المرأة وتسود وجوههم وهم  نفي مقابل أولئك الذي أشبه
 كاظمين من األنثى.

 .16365ح 3ب 157ص 14مستدرك الوسائل: ج (4)
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 .(1)النساء

 كل من اشتد لنا حبًا أشتد للنساء حبًا  :)عليه السالم( وقال

 .(2)ءوللحلوا

 

 الزوجة الصالحة

من سعادة املرء الزوجة  :)صلى اهلل عليه ولله( قال رسول اهلل

 .(3)الصاحلة

ما أفاد عبد فائدة خريًا من  :)عليه السالم(لرضا اوقال اإلمام 

 وإذا غاب عنها حفظته يف نفسها ، إذا رلها سرته، زوجة صاحلة

 .(4)وماله

 

 المرأة وخدمة الزوج

سألت أم سلمة رسول  :)عليه السالم( قال اإلمام الصادق

                

 .1. باب حب النساء ح320ص 5( الكافي: ج1)

 .24933ح 3ب 24ص 20وسائل الشيعة: ج (2)

 .24981ح 9ب 41ص 20ج وسائل الشيعة: (3)

 .3باب من وفق له الزوجة الصاحلة ح 327ص 5الكايف: ج (4)
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. عن فضل النساء يف خدمة أزواجهن؟ )صلى اهلل عليه ولله( اهلل

امرأة رفعت من بيت زوجها شيئًا من موضع إىل موضع  فقال: أميا

 .(1)تريد به صالحًا نظر اهلل إليها ومن نظر اهلل إليه مل يعذبه

جهاد املرأة حسن  :)عليه السالم(أمري املؤمنني وقال 

 .(2)التبعل

 

 أبغض الحالل عند هللا الطالق

ل إ  اهلل عزوجل يبغض ك :)عليه السالم( قال اإلمام الباقر

 .(3)مطالق ذواق

ما من شيء أبغض إىل  :)عليه السالم( ام الصادقموقال اإل

 يعين الطالق. .(4)اهلل عزوجل من بيت خيرب يف اإلسالم بالفرقة..

إ  اهلل عزوجل حيب البيت الذي فيه  :)عليه السالم( وقال

                

 .27557ح 67ب 451ص 21وسائل الشيعة: ج (1)

 .19935ح 4ب 23ص 15جوسائل الشيعة:  (2)

 .4كراهية طالق الزوجة الموافقة حباب  55ص 6الكافي: ج (3)

 .37باب النكاح ح 288ص 3غوالي الآللي: ج (4)
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وما من شيء أبغض إىل  ،ويبغض البيت الذي فيه الطالق ،العرس

 .(1)ن الطالقاهلل عزوجل م

 

 

                
 .3كراهية طالق الزوجة الموافقة حباب  54ص 6الكافي: ج (1)
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