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 الموافقة
 أشرفت على هذا البحث وقمت مبراجعته فوجدته جديرا بالقبول كبحث التخرج يف مرحلة   

 البكالوريوس ]الشرف[ من حيث مستواه العلمي ومن حيث املناقشة العلمية.  
 املشرف:.......................     توقيع  
 رشيد زاهدالدكتور محمد اسم املشرف:   
 التاريخ:..............................       

قرأت هذا البحث وأرى أنه جدير بالقبول كبحث التخرج يف مرحلة البكالوريوس ]الشرف[ من حيث 
 مستواه العلمي ومن حيث املناقشة العلمية.

 .............................توقيع القارئ الثاين
 ن الرشيدمحمد هارو األستاذ  اسم القارئ الثاين:

 التاريخ:....................................                      
قمت بقراءة هذا البحث ومبناقشة وأرى أنه جدير بالقبول كبحث التخرج يف مرحلة البكالوريوس 

 ]الشرف[ من حيث مستواه العلمي ومن حيث املناقشة العلمية.
 .....توقيع املناقش:..........................

 اسم املناقش:................................ 
 التاريخ:.....................................                            

قدم هذا البحث إىل قسم علوم القرآن والدراسات اإلسالمية من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
تيفاء لنيل شهادة البكالوريوس ]الشرف[ وقد مت قبوله بعد اسباجلامعة اإلسالمية العاملية شيتاغونغ 

 مجيع متطلباته.
 ............  ....توقيع رئيس القسم:........ 
 حمد علي حسينم الدكتوراسم رئيس القسم:  
 .....................التاريخ: ............  
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 كلمة الشكر والتقدير
بإمتام هذا البحث، الذي سّهل يل ما متنّيت، وأشكره سبحانه وأمحده احلمد هلل على ما أنعم اهلل علّي 

محدا يليق  ، على عظيم امتنانه، ووافر عطائه أن يّسر يل األمور، وأعانين، فهو نعم املوىل ونعم املعني
 جبالله وعظيم سلطانه فما يب من نعمة أو بأحد من خلقه فمنه وحده ال إله إاّل هو.

يل ألستاذي اجلز  ومن هذا املنطلق أقدم الشكرومن مل يشكر الناس مل يشكر اهلل، وبالشكر تدوم النعم،
وشرفين بالكثري من  ، الذي قام باإلشراف على هذا البحث رشيد زاهد الدكتور محمد  الفاضل

اإلرشادات والتوجيهات الغالية، وبذل يل من أوقاته الثمينة حىت طلع هذا البحث ناضجا، فجزاه اهلل 
 ذا البحثهل الثاين ئالقار أستاذي الفاضل و  زاء. م أقدم  جزيل الشكر من أعما  قل ي إىلأحسن اجل

رضي بقراءة  حبثي، وبذل يل من أوقاته القيمة حىت طلع هذا  الذيو  هارون الرشيد محمد ستاذاأل
 كما أتقدم  بأخلص الشكر  البحث ناضجا يانعا ، فجزاه اهلل يف الدنيا واآلخرة.

 –ظه اهلل ورعاه حف – حمد علي حسينم الدكتور التقدير والتبجيل لفضيلة األستاذ: املقرون بأعمق
اإلسالمية. ولكل من األساتذة احملرتمني من قسم علوم القرآن  رئيس قسم علوم القرآن والدراسات

والدراسات اإلسالمية، وغريهم الذين مل يضنوا علي بعطاءهم العلمي بل زودوين بالتوجيهات الفكرية 
 اليت استمدت منها عناصر البحث األساسية. 

 التقدير والتبجيل أجلب أقدم و .  نبارك اهلل يف حياهت املعرفةو العلوم  دربا يف تناليإىل زم  م أقدم شكري
منذ نعومة أظفاري  قل ي أيب املكرم وأمي العزيزة، إليكما يا من أحاطاين بعنايتهما ورعايتهما، وغرسا يفو 

حب العلم وشجعاين على املضي قُدما لتحقيق أمسى الغايات، وأقبل يديهما الطاهرتني، والذين طاملا 
 .ويفتح علّي، بارك اهلل يف عمريهما، وجعل جّنة اخللد مأوامها رفعا أكف الضَّراعة أن يوفقين اهلل،

وإىل كل األهل واألحباب يف اهلل وكل من كان له علي فضل، ممن خّصين بدعوة يف ظهر الغيب، أو 
غمرين جبميل سؤال وحسن اهتمام، أو أعانين برأي أو نصح أو إرشاد، إىل كل احلضور والذين جتشموا 

ى قدومكم ة يف قلوبكم، وجزاكم اهلل خريا علحاملناسبة أقول هلم: أدخل اهلل الفر  اجمليء ملشاركيت هذه
  ومشاركتهم.
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 المقدمة
مُدُه، ونحستعينُه، ونحستغِفرُه، ونعوُذ باهلل من ُشرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. محْن  ِإّن احلمد هلل، َنح
ي حْهِدِه اهللُ فال ُمِضّل له، ومن ُيْضلل فال هادىح له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد 

ُوُتنَّ أنَّ ُُمّمًدا عحبُده ورسوُله. }يحا أحي ُّهحا الَّ  ِإالَّ وحأحنْ ُتْم ُمْسِلُمونح{ ]آل  ِذينح آمحنُوا ات َُّقوا اللَّهح ححقَّ تُ قحاِتِه وحالح متح
بحثَّ [. }يحا أحي ُّهحا النَّاُس ات َُّقوا رحبَُّكُم الَِّذى خحلحقحُكْم ِمْن ن حْفٍس وحاِحدحٍة وحخحلحقح ِمنْ هحا زحْوجحهحا وح 102عمران: 

ُكْم رحقِيبًا{ ]النساء: ا وحِنسحاًء وحات َُّقوا اللَّهح الَّ ِذى تحسحاءحلُونح ِبِه وحاأْلحْرححامح ِإنَّ اللَّهح كحانح عحلحيْ ِمنْ ُهمحا رِجحااًل كحِثريً 
وبحُك ْم ْم ُذنُ [. }يحا أحي ُّهحا الَِّذينح آمحنُوا ات َُّقوا اللَّهح وحقُولُوا ق حْواًل سحِديًدا . ُيْصِلْح لحُكْم أحْعمحالحُكْم وحي حْغِفْر لحكُ 1

[. أّما ب حْعُد: فإنه ملا كان موضوع 71-70وحمحْن ُيِطِع اللَّهح وحرحُسولح ُه ف حقحْد فحازح ف حْوزًا عحِظيًما{ ]األحزاب:
الساعة اليوم هو املناداة حبقو  املرأة من شرذمة مل تتخذ سبيل العلم، إمنا اختذت اجلهل مطية، وجعلت 

(، السماوية يف الشرائعلمي املتواضع أن يتكلم عن )مكانة املرأة موضوع املرأة تكأة إىل الفتنة أراد ق
وذلك بشكل موجز؛ ملا تقتضيه طبيعة املرحلة والظرف الراهن؛ حىت يتبني احملق من املبطل. ال شّك أّن 

ليت هي يف ااملرأة هي األمُّ احلحنُون واالبنة الرقيقة واألخت الرؤوم واخلالة والعّمة الرَّزحان، والزوجة احلحصحاُن 
ِعني يف إدارة حياته.

ُ
 حياة الرجل أهّم خملو ؛ فهي السكن واملودة والرمحة، وهى امل

 االقتصادية احلقو  األديان السماوية وخامتها اإلسالم هو الذي حرر املرأة وكفل هلا الكرامة وكافة
  .الرجال مثل متاماً  واالجتماعية والسياسية

 :أهمية الموضوع
هي رسالة اهلل لإلنسان، وهي تقوم على أساس أن اهلل تعاىل مل خيلق اإلنسان عبثا  الشرائع السماوية

ومل يرتكه سدى، وإمنا لغاية ُمددة معلومة، وبالتايل أرسل له الرسل واألنبياء وأنزل عليهم الكتب 
 .والشرائع، اليت توضح هلم ما هو مطلوب منهم ليحققوا غايته

ال شّك أّن املرأة هي األمُّ احلحنُون واالبنة الرقيقة واألخت الرؤوم واخلالة والعّمة الرَّزحان، والزوجة احلحصحاُن 
ِعني يف إدارة حياته. ولقد  

ُ
اليت هي يف حياة الرجل أهّم خملو ؛ فهي السكن واملودة والرمحة، وهى امل

نقضي، سفة يف ف حْهِمه وتعريفه؛ إذ إّن أسراره ال تخملوقًا عجيبًا احتار الفال -وال زالت-كانت املرأة 
ّا كان األمر كذلك فقد كانت املرأة ححْقاًل ِخْصبًا للدراسات 

وعجائبه ال تنتهى، وسحْْب أغواره ُُمحاٌل. ومل
اجلاّدة اليت تنظُر كّل منها إىل املرأة من زحوايٍة ختتلف عن األخرى، حسب طبيعة القضايا املطروحة. وِمنح 

ادر أن جند قضية اختلفت فيها وجهات النظر مبثل ما اختلفت وتعّددت يف قضية املرأة، هذه القضية النّ 
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على  -ُمّدعيه أيًضاو -اليت تعّددت فيها التشريعات ووجهات نظر املفكرين والفالسفة وُدعحاة اإلصالح 
للقاء أو  كان معهمّر العصور، حىت وصل التعدد إىل مستوى التناقض واالختالف اجلذري الذى ال إم

اتفا  أو تقارب. وال عحجحبح يف هذا الت َّعحدُّد واالختالف وكثرة اخلائضني؛ فقضّية املرأة إمّنا تعىن وختّص 
نصف البشرية، والعمران اإلنساين يف ماضيه وحاضره ومستقبله، بل تعىن عند التحقيق أكثر من ذلك؛ 

أة ال اّفة أوضاع الُعمران البشرى يف عمومه؛ ألّن املر ألن أوضاع املرأة تُ ؤحّثر بالسلب واإلجياب على ك
تعيش منفردة فيه، إمّنا هي األمُّ، والبنت، واألخت، والزوجة، وهى تُ ؤحّثر يف هؤالء مجيعهم وتتأثر هبم. 
ِإذحْن قضية املرأة إمّنا هي قضية اجملتمع البشرى كله. وليس العجب يف هذا، إمّنا العجب يف الضجيج 

ة الكالمّية حول مكانة املرأة اليت ت حوحىّل ِكْْبهحا طائفة من الغحْوغحاء نحسحبحْت إىل الشريعة اإلسالمي والثّ ْرثحرة
ملرأة وعالقته يف ِمريحاث ا -عند احلديث عن قضايا املرأة-الغحرّاء ظلم املرأة، ونحسحجحْت وحمْهًا ال أصل له 

ِر ِمْثُل ححظِّ اأْلُنْ ث حي حنْيِ{ ]النمِبريحاث الرجل. وجعل هؤالء اجلُّهال من قوله تعاىل:  [ سحاحةح 11ساء: }لِلذَّكح
ناداة بتعديل 

ُ
ُتباكون على املرأة ِشعحار املساواة يف املرياث وامل

 -أو إلغاء-تفّكٍه وتنّدٍر. وإزاء ذلك رفع امل
ستمّد من الشريعة اإلسالمية

ُ
  .قانون األحوال الشخصية يف العامل العريب، امل

رائع السماوية على غاية أساسية مركزها حتقيق السعادة لإلنسان يف الدنيا، ولتحقيق وجتمع هذه الش
خالفته يف الدنيا وبالتايل حتقيق خالفته يف األرض:" وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض 

فجاءت أحكامها لتأمني مصاحله، وهي جلب املنافع له ودفع املضار عنه فرتشده إىل اخلري  خليفة
دية إىل سواء السبيل وتدله على الْب وتأخذ بيده إىل اهلدى القو م وتكشف له املصا ح احلقيقية، وهت

 .ووضعت له األحكام الشرعية لتكون سبيال ودليال له يف تلك الرحلة
أود يف هذا البحث أن أهنل من منهل الرب جل وعال ما يروي الظمأ يف هذا اجملال مستعينا حبوله و .

 وقوته.
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 أسباب اختياري الموضوع
ن املرأة عند األمم القدمية كانت عبارة عن ال شيء إذ كانت ُمرومة من حقوقها واستغلت أميا استغالل إ

 فاإلسالم أعطى حقو  للمرأة مل يعطها هلا أي ،و كانت لديها مرتبة حقرية أحقر من رتبة العبيد 
رية البد من طرح جمموعة من التساؤالت أي ظقانون أو عرف أو دين آخرو من أجل إثبات هذه الن

م حرر ؟ هل اإلسال األديان السماويةالشرائع السماوية اليت أنصفت املرأة ؟ و ماهي مكانة املرأة عند 
عية عنها بكل موضو خمتصرة  اإلجابة مع  املرأة أم قيدها ...؟ هذه جمموعة من اإلشكاليات سنحاول 

 :ألسباب التاليةافدفعين إىل اختيار هذا املوضوع ، 
 اخرتت هذا البحث طلبا ملرضاة اهلل تعاىل. أوال:

 ؟اهل اإلسالم حرر املرأة أم قيده ؟ وخاصة عند اإلسالم األديان السماويةعند مكانة املرأة إبراز  ثانيا :
 .الرغبة يف تأصيل هذا املوضوع من وجهة نظرة قرآنية خالصةثالثا:
 . يف اإلسالم النىب بعد تكليفه بالدعوة دور املرأة األوىل يف حياة رابعا:

 .عا مة احلياة ومواكبة التحديات ملواصل اإلسالماملرأة يف  تكر م عن التذكري والتشجيع :خامسا
اإلسالم أعطى حقو  للمرأة مل يعطها هلا أي قانون أو عرف أو دين آخرو من أجل ان  سادسا:

التساؤالت أي الشرائع سواء الوضعية أو السماوية اليت رية البد من طرح جمموعة من ظإثبات هذه الن
 .أنصفت املرأة

 منهجي في هذا البحث:
بني القوسني املزهرين يف صلب البحث ورقم السورة واآلية بني القوسني جعلت اآليات القرآنية  -

 ﴾ .﴿  املعكوفني
 احلديثة .أكثر املعلومات قد اقتبستها من الكتب اإلسالمية وبعضها من الكتب  -
 نسبت كل قول إىل قائليه، وعند نقل املعلومات ذكرت يف اهلامش اسم املؤلف والكتاب ورقم -
 الصفحة حسب املنهج العلمي املشهور. 
 .يف القرآن مقارنة عن دور املرأة يف بناء اجملتمعاآليات اليت فيها كلمة  تمجع -
 .ربط تلك اآليات يف موضوع منتظم حىت يعطي صورة جديدة للموضوع حاولت -
 برنامج مكتبة الشاملة . القدمية واحلديثة منكتب التفاسري أمهات  إىل  رجعت -
 .واملوضوع  نهج التفسري املوضوعي يف عرض اآلياتاملفيه  سلكت -
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 خطة البحث
 

 ثالثةالبحث إىل مقدمة و  هذا " وقسمت السماويةمكانة املرأة يف الشرائع عنون " ملهذه خطة البحث ا
 توي على عدة مباحث،  م اخلامتة.حيكل فصل فصول ، و 

 سبب اختيار املوضوع ،  و احلمد والثناء ، وأمهية املوضوع ، على فهي حتتوي  أما المقدمة 
 .دت فيها نتائج البحثر البحث، وأو  أخريا ذكرت خامتةمنهج البحث ، و و  

 مكانة المرأة في الديانة اليهودية.الفصل األول : 
  ....بالديانة اليهودية التعريفاملبحث األول :     
 مكانة املرأة يف التوراةاملبحث الثاين :     
 حقو  املرأة يف التوراةاملبحث الثالث :    

 مكانة المرأة في الديانة النصرانية.الفصل الثاني : 
 بالديانة النصرانية.....  التعريفاملبحث األول :     
 . مكانة املرأة يف النصرانيةاملبحث الثاين :     

 . حقو  املرأة يف النصرانيةاملبحث الثالث :     

 مكانة المرأة في اإلسالم الفصل الثالث : 

 التعريف باإلسالم.....املبحث األول :      
 اإلسالممكانة املرأة يف املبحث الثاين:      
 حقو  املرأة يف اإلسالم: لثث الثااملبح     

   .... البحث ومثراته اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث والدراسة نتائج الخاتمة :
 المصادر والمراجع قائمة

 المحتويات
       الباحثة
   انمخجمانة 

Q143225 
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 مكانة المرأة في الديانة اليهودية.الفصل األول : 
 ....بالديانة اليهودية التعريفاملبحث األول : 

 مكانة املرأة يف التوراةاملبحث الثاين : 
 حقو  املرأة يف التوراةاملبحث الثالث :
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 .....بالديانة اليهودية التعريفالمبحث األول : 
 Judaismاليهودية 

 تعريفها وأصلها :
 هي امللة اليت يدين هبا اليهود وهم أمة موسى عليه السالم . 
لسالم هي الديانة املنزلة من اهلل تعاىل على موسى عليه ا –قبل أن حيرفها اليهود  -كانت يف أصلها   

 . 1، وكتاهبا : التوراة . وهي اآلن ديانة باطلة ألن اليهود حرفوها وألهنا نسخت باإلسالم 
 سبب تسميتها : 

ت اليهودية بذلك نسبة إىل اليهود ، وهم أتباعها ، ومسوا يهودًا : نسبة إىل )يهوذا( ابن يعقوب مسي
 الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل الذين بعث فيهم موسى عليه السالم ، فقلبت العرب الذال داال.؟

إنا  ﴿لربه :  ىوقيل : نسبة إىل اهلود ، بشّد الدال ، وهو التوبة والرجوع ، وذلك نسبة إىل قول موس
أي تبنا ورجعنا إليك ياربنا ، وذلك أن بين إسرائيل حني غاب عنهم [ 156]األعراف : ﴾ هدنا إليك

موسى عليه السالم وذهب مليقات ربه ، صنعوا عجال من ذهب وعبدوه ، فلما رجع موسى وجدهم 
ا هودًا  م . فسمو قد ارتدوا فغضب عليهم وأنبهم فرجع أكثرهم وتابوا ، فقال موسى هذه الكلمة 

 2حولت إىل )يه  ود( واهلل أعلم .
 عقيدة اليهود :

كانت عقيدة اليهود قبل أن حيرفوها ، عقيدة التوحيد واألميان الصحيح املنزلة من اهلل تعاىل على موسى 
 عليه السالم ، لكنهم حرفوها وبدلوها وابتدعوا فيها ما مل ينزله اهلل.

  : بداية االنحراف
بدأ اَنراف بين إسرائيل )اليهود( يف عهد موسى عليه السالم ، وهو حي بني أظهرهم ، حيث طلبوا 

 [153]النساء :﴾أرنا اهلل جهرة  ﴿منه أن يريهم اهلل تعاىل ، فقالوا له 
 30 م ملا مات موسى عليه السالم ، أخذوا حيرفون دين اهلل ويبدلون يف التوراة فقالوا عزيٌز أبن اهلل   

 .[ 18 :املائدة]  ﴾َنن أبناء اهلل وأحباؤه ﴿التوبة، وقالوا 
                                                                 

 27،ص1994اخلْب ،س ،ط  –دار السنة   ،اليهود والماسونية ،عبد الرمحن الدوسري_   1
دار الكتاب الثقايف للنشر و  ،الماسونية و اليهود في بناء الهيكل الموعود ،أبو مسعان ، علي عبد اللطيف _  2

 ه     1427التوزيع
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إضافة أيل تبديلهم يف أحكام الشريعة املنزلة على موسى عليه السالم ،وحرفوا نصوص التوراة ، وقدسوا 
أحبارهم املتمثلة مبا يسمى عندهم ) بالتلمود ( وهو شروح واجتهادات علمائهم الذين أحلوا هلم آراء 

 حلم احلرام وحرموا عليهم احلالل بأهوائهم .
 لذلك قال اهلل تعاىل شانه فيهم ))اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابًا من دون اهلل (( التوبة 

 حتر م ا يف حديث بأن معىن اختاذهم أربابًا أي طاعتهم يفوقد فسر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذ
 ما أحل اهلل وحتليل ما حرم اهلل .

 
 نسبتهم االبن إلى اهلل تعالى :

 
فزعموا أن عزيزاً وهو أحد أنبيائهم [30]التوبة : ﴾بن اهلل اوقالت اليهود عزيزاً  ﴿قال اهلل تعاىل عنهم 
ومن ادعائتهم الضالة أهنم أبناء اهلل وأحباؤه [43]اإلسراء : ﴾كبريا ً عما يقولون علواً  ﴿ابن اهلل تعاىل اهلل 

وكذلك قوهلم  [64]املائدة :﴾يد اهلل مغلولة  ﴿ أن [181]آل عمران :﴾أن اهلل فقري وهم أغنياء ﴿
وزعمهم أن اهلل تعاىل تعب من خلق  [55]البقرة : ﴾لن نؤمن لك حىت نرى اهلل جهرة ﴿ملوسى 

 1.السماوات واألرض 
إنكار اليهود وجحودهم لنبوة خامت األنباء ُممد صلى اهلل عليه وسلم رغم أهنم يعرفون أنه رسول اهلل 
حقًا ، ولديهم األدلة على ذلك كما ذكر اهلل ذلك عنهم .حيث ذكر أهنم يعرفونه ويعرفون نبوته كما 

 الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقًا منهم ﴿يعرفون أبناءهم . قال تعاىل 
  [146:البقرة ]﴾ليكتمون احلق وهم يعلمون 

 : صفاتهم وأخالقهم
 من خالل ما سبق ذكره جند أهنم شعب فاسد خبيث ماكر ، وهذا حكم اهلل فيهم ،

 .كتمان احلق والعلم   -1
 اخليانة والغدر واملخادعة -2
 احل  سد -3

                                                                 

دار  ، 1992ه   1413 ،الطبعة األوىل  ، الموجز في األديان والمذاهب المعاصرة،  ناصر العقل -ناصر القفاري  _  1
  2ص  ، 191 ،الرياض  -الصميعي 
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 اإلفساد وإثارة الفنت واحلروب  -4
 حتريف كالم اهلل تعاىل وشرعه والكذب على اهلل . -5
 البذاءة وسوء األدب .  -6

 وغريها الكثري من الصفات الدنيئة.
، هي دين مغلق ، فال حيق ألي إنسان أن 1و اليهودية معتقد خيتلف عن معظم املعتقدات واألديان 

الفًا إن اليهود ال يقبلون يف صفوفهم إنسانا جديدا يعتنق دينهم ، خ يعتنق اليهودية . ميعىن أوضح :
جلميع املبادئ واألديان اليت تعمل لزيادة املؤمنني هبا . ولكي يكون اإلنسان يهوديًا جيب أن يكون من 

  يهودية ا من أب يهودي وأم غريأم يهودية . و مازالت ُماكم إسرائيل ترفض االعرتاف بيهودية مواطنيه
قد ارتبطت كلمة )) يهودي (( يف أذهان الناس ، بتصور خاص وصفات معينة خالل عصور التاريخ و 

، واستطاع معتنقوا اليهودية أن حيافظوا على دينهم وعرقهم ، فلم يندجموا يف اجملتمعات اليت عاشوا معها 
ن الشعوب هنم انعزلوا عيف كل البلدان ، وانعزلوا يف ) حارات ( أو )غيتو( ، ال هتم التسمية ، املهم أ

اليت عاشوا معها ، يف أماكن خاصة ، وحافظوا على لغتهم وديانتهم وتقاليدهم وسلوكهم املبين على 
مبدأ واحد هو استغالل الشعوب األخرى بأية وسيلة . فهم وحدهم ))شعب اهلل املختار (( ومجيع 

 الشعوب إمنا خلقت لتخدم ذلك الشعب ) لعنه اهلل ( . 
فضل يف ذلك إىل دينهم ومعتقداهتم . وقد يستغرب املرء كيف يتهرب غري اليهود من التمسك ويعود ال

 مببادئ ديانتهم أكثر من اليهود الذين يتشددون بالتمسك هبا . وحتليل ذلك بسيط : 
فالديانات كلها مبنية على مثل عليا ، وتفرض على معتنقيها واجبات كما تتشدد يف منع استغالل 

احتقارهم . واإلنسان أناين بطبعه ، على الغالب جيب استغالل غري . وهذا ما أدركه الذين  اآلخرين أو
وضعوا أسس الديانة اليهودية األقدمني ، إذ جيمع معظم علماء الديانات تقريبا مبن فيهم اليهود على 

 م . أن اليهودية بوضعها احلايل هي غري الدين اليهودي الذي جاء به الن ي موسى عليه السال
ومما ال خالف فيه أن التلمود وهو الكتاب الذي يشرح العقيدة اليهودية , هو كتاب سري وضعه ) 

أما التوراة فريى بعض البحاثة أهنا سنة .  600-400رتة امتدت ما بني حاخامات اليهود ( خالل ف
بل كل شيء ق يةنيني والدنيويني األقدمني أيضا .غاية الكتب املقدسة اليهودمن وضع العلماء الدي

 لنأخذ املعطيات التالية ، واليت تفرضها علينا الوقائع ومعلوماتنا عن التوراة و التاريخ اليهودي : 
                                                                 

 م1997صفحة  832يف  ، الصهيونية : الغرب والمقدس والسياسة ،عبد الكر م احلسين_   1
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إن تاريخ اليهود القد م واملذكور يف ) اهلكزاتوك ( أي األسفار الستة األوىل من التوراة ، ال ميكن  -1
 التحقق من صحته من أي مصدر آخر سوى التوراة. 

وان علماء اليهود يعلنون صراحة إن تارخيهم القد م أسطوري وقد ُأعيد وضعه من وجهة نظر  -2
 فريسة. 

سنه قبل امليالد فقط  400وأن اليهودية األرثوذكسية املستندة إىل شريعتهم نشأت يف بابل حوايل  -3
 .)نقاًل عن الدكتور /آرثر روين(. 

 لقد م جرى وضعه خالل و بعد النفيعلى أن العهد ا وأن علماء الكتاب املقدس كلهم جممعون -4
 إىل بابل. 

وإن غاية الشريعة اليهودية هي أن تربط ببعضها فئة قتالية غري قابلة لالمتزاج مع الغري و ال تقبل  -5
 املصاحلة أو املخادنة معهم ، وال تعرف الرمحة أو الشفقة ومنظمة تنظيمًا شبه عسكري. 

 يف ) اهلكزاتوك ( تصف فئة من املتآمرين املثاليني.  وإن الصور اخليالية -6
 وأن إله اليهود القبلي يأمرهم خبدمة الشريعة حتت طائلة احملي من الوجود.  -7
وإن أسفار العهد القد م التالية للهكزاتوك إمنا هي وصف لعقوبات واملكافآت اليت سيستحقها  -8

 عة. اليهود حسبما يكونوا قد عصوا أو أطاعوا الشري
وإن رسالة األنبياء لليهود هي فقط أتباع الشريعة لكي يأتيهم ) الوعد ( أي أن يتملكوا األرض  -9

 و إال عوقبوا باحملو من الوجود.  –وم  ن عليها 
وبناء على ذلك كله ال مناص أمامنا من اجلزم بأن تاريخ اليهود خمتلف على نطا  واسع ، وقد اختلقه 

ض دفهم خلق تقاليد قومية هلا غاية قائمة بذاهتا لدى املنفيني و ذريتهم ، تفر املتآمرون البابليون وه
عليهم تنظيما باطشا حتت إمرة الشريعة ، ومن  م إضفاء ثوب الدين عليهم ، إلخفاء وتْبير غاياهتم 

 اإلجرامية ضد العامل.
م القبلية اخلاصة ا تقاليدهوقد استعار واضعو املؤامرة األفكار من مضيفيهم البابليني ،  م أضافوا إليه

 بعد تنميقها وتزيينها ،  م أطلقوا ملخيالهتم اخلصبة العنان؟
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 مكانة المرأة في التوراةالمبحث الثاني : 
 مكانة المرأة اليهودية وفق النص التوراتي

  من اإلسالمية ناحيات يف الغرب تدخل من جزءًا اإلسالمية اجملتمعات يف املسلمة املرأة قضية كانت  لقد
 ووجهوا إال ةاملرأ حول عقد مؤمترًا يرتكوا مل حيث واالجتماعية، واالقتصادية السياسية نواحيها كل
 عليها طغت اليت الغربية احلضارة مقياس وفق إليها ينظرون حيث املسلمة، املرأة ملكانة نقدهم سهام
 إىل يستند اوإمن علمية أسس إىل يستند ال املقياس وهذا ماديتها. من جزءًا املرأة وأمست املادية احلياة
  يف املرأة كانةمل اإلجيابية والنواحي السلبية النواحي حتديد خالله من ميكن ال تراكمي اجتماعي موروث
 فيما وخباصة شر،الب كل  عند واحد معيار هلا ليس واإلجيابية السلبية ألن وذلك البشرية، اجملتمعات كل
 وفضيلة إجيايب وه يراه سل ي، أنه اآلخر الطرف جوانب من جانب يف نراه فما واألديان. بالعقائد يتعلق
 جيوز ال لذا عليها. وترىب نشأ اليت العقدية تصوراته من جزء ألنه به، االلتزام عليه ديين وواجب خلقية
 احسنً  راهن معها توافق فما وتصوراتنا، اعتقادنا خالل من اآلخر على َنكم أن منطقيًا وال علميًا

 وسلبيًا. قبيًحا نراه عنها اختلف وما وإجيابيًا،
 هبا يؤمن اليت اهتاتصور  هلا اليت الدينية النظرة وفق اليهودية يف املرأة مكانة دراسة تأيت هنا، ومن

 خالل من ورهنتص مبا نفسها النظرة تلك ومقارنة عندهم، املعتْبة الدينية مصادرهم خالل من اليهود
 بعقيدتنا متسكناو  إمياننا ويقوي قناعتنا يعزز الذي الفار  جند حيث هبا، نؤمن اليت اإلسالمية مصادرنا

 خالل من هلا، هارمست اليت السلبية املالمح اليهودية يف املرأة مكانة دراسة يف وأرصد هبا. نؤمن اليت
 مبكانة تقاس احلديث العصر بلغة املرأة مكانة أن وخباصة نفسه. اليهودي الرجل مع مقارنة هلا نظرهتا
 واملقياس!!. املعيار هو الرجل يبقى حيث ومساواة، وبعًدا قربًا الرجل

 خالل نم اليهودية للمرأة السلبية املالمح رصد يقتضي الدراسة سيا  كان  إذا اإلنصاف ومن
 وضعها ندع السيما هلا، رمسها إجيابية مالمح وجود ذكر عدم يعين ال هذا فإن اليهودي، الديين الفكر
 تلك يف هلا سابقةوال املعاصرة اجملتمعات يف املرأة مبالمح ومقارنتها القد م التارخيي الزمين إطارها يف

 فقط: املثال لسبي على   اآلن البحث جمال ليست كانت  وإن   اإلجيابية املالمح تلك من ونذكر الفرتة.
 و"مر م"، اعوث"،و"ر  "حنة" فيه كرتذ  اليت النماذج ومن الديين، الفكر يف األم دور يف املرأة جُمدت فقد

  كثريات.  وغريهن
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 كما  (.67-65 :24 )التكوين العاهرة عن ومتيزها الشريفة املرأة خجل قبيل من الرأس غطاء وكان
 (،36:10 د)عد "صلفحاد" بنات فعلن كما  باملرياث املطالبة حق كإعطائهن  مبيزات للبنات مسح

 (.23 :22 )خروج باألرامل اهتمام هناك كان  اكم  (.6 :36 )عدد الزواج يف حقهن وكذلك
 لسالم(ا )عليه وإبراهيم" "سارة" يف كما  أزواجهن على النساء أراء بعض ترجيح ذلك إىل ويضاف
 مرحلة يف للنساء مسح كما  .1(12 :21)التكوين إليها واالستماع قوهلا مساع "الرب" منه طلب الذي
 "دبورة" كالقاضية  ةرفيع مناصب وتوىل العامة احلياة يف املشاركة اليهودي الديين الفكر تكوين مراحل من
 أيًضا، نبية بأهنا (54 )اإلصحاح القضاة سفر يف عرفت كوهنا  عن فضاًل  املنصب، هذا شغلت اليت
 .2قومها!! ينلب الفوز تكفل اليت القتالية وفنوهنا العسكرية، وخططها احلربية بطوالهتا وهلا

 باملالمح قورنت ما ذاإ واليت اليهودي الديين الفكر يف اليهودية للمرأة اإلجيابية محاملال وجود من وبالرغم
 "التكوين من جزء هي اليت اليهودية املرأة هي نتناوهلا اليت املرأة أن العلم مع تذكر، ال تكاد فإهنا السلبية
 بأنه يهودي:ال ّرفيُع خالهلا ومن املختار"، اهلل "شعب نفسه يسمى  الذي اخلاص" "للشعب اخلاص"

 على محاملال هذه أبرز عند الوقوف من البد اليهودية يف املرأة مكانة وإليضاح يهودية. ألم ولد من
 التايل: النحو

 مكانتها: انحطاط سبب المرأة خطيئة
 قصة إىل تنسب ليتا األوىل اخلطيئة إىل السلبية مالُمها وبروز اليهودية املرأة مكانة اَنطاط بداية يرجع
 كما  اهل ومباركته "اهلل" صورة على اإلنسان خلق فبعد التكوين، سفر يف وردت كما  وحواء آدم
 ه،صورحتِ  على اإلنسانح  اهللُ  فخلحقح  27 كحِمثالِنا،...  ُصورحتِنا على اإلنسانح  لِنحصنحعِ » اهلُل: وقالح   26» ورد:
، خلحقح  اهللِ  صورةِ  على رًا البشحرح  واحْمألوا واحْكُثروا ُأمْنُوا» هلُم: فقالح  اهلُل، ارحكحُهمُ وب 28 خلحقحُهم. وأُنثى ذحكح

،  التفريق من نعمت مل ومباركتهما، واألنثى الذكر بني اخللق يف التساوي أن جند .3«وأحخِضعوها... األرضح
 بل أكلها. نم هنيا اليت الشجرة من أكال عندما وذلك نفسه، الفعل ارتكاب حلظة منذ املسؤولية يف

 تعحبحِك  أزيدُ » لِلمحرأِة: وقالح 16»:ورد فقد احلياة، مدى عليها سيًدا الرجل أصبح تلك لتهافع وبسبب
بحلنيح، حنيح   آلدمح: وقالح 17«.يسودُ  يكِ علح  وهوح  احشتياُقِك، يكونُ  زحوجكِ  إىل البحننيح. تحِلدينح  وباألوجاعِ  حتح

                                                                 

 .33-32 ص تاريخ. ال القاهرة، الثقافة، دار ،1ط ،والمجتمع الكنيسة في المرأة حبيب: صموئيل  _ 1

  .45 ص .1996 بريوت، املعارف، دار ،الكريم والقرآن واإلنجيل التوراة في والخطيئة حواء ،برّ  مّسيكة فتنت  _ 2

 .1 اإلصحاح التكوين سفر_  3
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عتح  ألنَّكح » ، كالمح   مسِح  محلعونحةً  األرضُ  تكونُ  نهامِ  تأُكلح  ال أنْ  أوصحيُتكح  اليت الشَّجرحةِ  ِمنح  فأكحْلتح  احْمرأِتكح
. . أيّامِ  طولح  ِمنها طحعامحكح  تأُكلُ  ِبكحدِّكح  ِبسبحِبكح ، تنِبتُ  وعحوسجا شحوًكا18 حياِتكح  ُعْشبِ  وِمنْ  لكح
.ُأخذْ  ِمنها ألنَّكح  األرضِ  إىل تحعودح  حىت خبزحكح  تأكلُ  جبيِنكح  بِعحرحِ  19 تقتاُت. احلقلِ   ُتراٌب، فأنتح  تح
ابِ  وإىل  .1«تُعودُ  الرتُّ
 دنيوًيا قابًاع عليهما وفرض اجلنة من وحواء آدم طرد قد الرب أن من بالرغم والسقوط اخلطيئة فقصة
 محلوا فقد ذلك،ب يكتفوا مل التوراة رجال لكن عليها. سيًدا جعله أنه إال أشد، آدم حبق قساوته تبدو
 وجعلوها اللعنات من بوابل أمطروها لذلك لإلنسان. واملوت اجلنة من والنزول اخلطيئة وزر وحدها حواء
 ارتكاب عن املسؤولة وحدها هي حواء بأن االعتقاد لديهم وترسخ» الشيطان" عمل من "رجًسا
 كْبى  طيئةخ املعصية هذه من جعلوا بل بذلك، يكتفوا ومل احملظورة! الشجرة من باألكل املعصية
 وأنا7 » ول:يق "ناثان" بعد فيما جعل ما وهذا بعدها، من جنسها بنات ىلإ حواء من تنتقل وموروثة،

 .2«أُمِّي يب حبِلحت اخلطيئةِ  ويف ُوِلْدُت، اإل ْم  يف
 األيام مر على وديةاليه رجال نفوس يف تدرجت قد حواء، إىل املنسوبة اخلطيئة فكرة أن تقدم مما يتضح
 املوت دخل   زعمهم على   وبسببها اخلطيئة، هذه وزر البشرية أورث الذي السبب منها جعلوا حىت
 ملوت".ا من "أمر نظرهم يف أصبحت حىت األبدية، اللعنة منهم حواء استحقت لذلك العامل! إىل

 وحكموا قوقها،ح مجيع من فجردوها الرجل، مرتبة دون املرأة اعتبار إىل عندهم الدينية السلطة وجنحت
 وفق كله،  ذلك وكان .3«متوت أن إىل   حياهتا مراحل خمتلف يف   الرجل سلطة حتت تكون أن عليها
 األخرى ياةاحل متاعب على وال والوالدة، احلمل آالم على للمرأة عقابه يقتصر مل الذي الديين النص
 شريكة تكون ال وهي سيدها، فهو عليها، الرجل تسلط إىل تعداه بل الرجل، مع فيها تشرتك اليت

 رجال نص سبحب وذلك األوالد. له لتلد يستعبدها وهو الرجل، فتنة تسمى بل تساويه، وال الرجل،
 أمر إهناف العامل يف املوت وجود سبب كانت  وإن واآلثام، الشرور مصدر اعتْبوها الذين 4عندهم الدين
 هاقلبح  ألنَّ  املوِت، ِمنح  أمحرُّ  املرأةح  أنَّ  فوحجْدتُ  26 » اجلامعة: سفر صاحب قال فقد ذاته، املوت من

                                                                 

 .3 اإلصحاح التكوين سفر_   1

 .51 اإلصحاح املزامري سفر_   2

 .52-51 ص ، السابق املرجع بّر: ِمّسيكة فتنت_   3

 النموذجية التوفيق دار ،1ط ،واإلسالم والمسيحية اليهودية في المرأة ومكانة األنبياء نساء تعدد ،الوهاب عبد أمحد_   4
 .191- 190 .1989 القاهرة،
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 التصور ووفق لذلك .1«هبا فيعلحقُ  اخلاطئْ  أمَّا ِمنها، ينجو اهللِ  أمام الصَّا حُ  .قُيودٌ  ويحداها وشحبكةٌ  محصيدةٌ 
 وهلذا ليهودي،ا اجملتمع يف الصاحلة الفاضلة املرأة وجود يستحيل يكاد أو يصعب اليهودي الديين

 األمثال: سفر يف يتساءلون
رأةُ 10» 

ح
ُدها؟ محنْ  القديرةُ  امل تُها جيح ِئنُّ  إليها 11 ح الَّآللئ، تفو ُ  قيمح ِملُ  . 12 ٌ محغنحم يُعِوزُهُ  فال زحوجها، قلبُ  يحْطمح  لحه حتح
ينِ  وتحعملُ  وكتَّانًا ُصوًفا تحطُلبُ . 13حياهِتا أيّامِ  طُولح  الشَّرِّ، دونِ  ِمنْ  اخلريح  ، ِبيحدح ِلبُ  راضيحت حنْيِ  ِمنْ  طحعامحها جتح
يِّئح  الفحجرِ  طُلوعِ  تقوُمقبلح  . 15ٍٍ  التِّجاريَِّة، كالسُُّفنِ  فتكونُ 14 بعيد الً  وخِلاِدماهِتا طحعاًما، بحيِتها ألهلِ  لتُ هح  .2«عمح
 طغيان بببس جًدا نادرة أو موجودة، غري أو معدومة تكون أن تكاد اليهودية نظر وفق الصاحلة فاملرأة
 أن لإلنسان خري إنه» بقوله: ككل  املرأة من لمودالت حذر فقد ولذلك احلياة، يف الشريرة املرأة وجود
 .3«امرأة وراء ميشي أن من أسد وراء ميشي

 الدونية: والنظرة الخطيئة
 إليه، بالنسبة امكانته وأنزلت عليها، سيًدا الرجل من جعلت املرأة اليهودية ألبستها اليت اخلطيئة إن

 بيع للرجل مسح قدف بسيطة، فوار  مع والعبيد اجلواري معاملة ويعاملها دونية، نظرة إليها ينظر وجعلته
 خروج دمحةِ اخل ِمنح  خترُج فال رِيحًة،جا احبنحتحهُ  رجلٌ  باعح  وإنْ 7» ورد: حسبما عليها نص شروط ضمن ابنته

 غدحرح  ألنَّهُ  غريبٍ  ِمنْ  ال اهااحْشرتح  ممنِ  بِبحيعِها فْليحقبحلْ  لِنْفِسهِ  خطحبهحا الذي سّيُدها كحرِهحها  وإنْ  8 العبيِد.
 هاطحعامح  يُنِقصْ  فال ُأخرى، باحْمرحأةٍ  تزحوَّج وإنْ 10 كاحبنحِتِه.  فليُ عحاِمْلهحا الحْبِنهِ  خطيبحةً  أعطاها وإنْ  9 هِبا.

ا نٍ  البِ  ُحرَّةً  ِعنِدهِ  ِمنْ  خترُج الثَّالثِ  هِذهِ  ِمنْ  بِواحدةٍ  معحها أخلح  فإنْ 11 وُمعاشحرحهتا. وِكْسوهتح  كما .4«مثح
 5قاصرة. كانت  ولو بيعهاي أن يف احلق ألبيها وإن اخلدم، مرتبة يف البنت اعتْبت اليهودية الفر  بعض إن

 الرجل خاصيات نم وجعلت واإلنسانية اآلدمية خاصيتها سلبت قد الديين التصور وفق اليهودية فاملرأة
 رجل من عليها االعتداء وأن يشاء، الذي النحو على يشاء كيفما  فيها يتصرف اليت اخلاصة وممتلكاته

 التصور هذا وفقو  عليه. االعتداء حيرم اعتباره له كإنسان  مباشرة عليها وليس ملكه على اعتداء هو آخر
 شيئًا وال محارحُه، وال ثورحهُ  الو  أمتحهُ  وال عبدحهُ  وال حقلحهُ  وال بحيتحهُ  تشتهِ  وال أحٍد، زحوجةح  تشتهِ  ال 21» جاء:

                                                                 

 .7 اإلصحاح اجلامعة سفر_   1

 .31 اإلصحاح األمثال سفر_   2

 .53ص بق،السا املرجع بر: مسيكة فتنت_   3

 .21 اإلصحاح اخلروج سفر_   4

 .1975 دمشق، اإلسالمي، املكتب ،4ط ،والقانون الفقه بين المرأة ،السباعي مصطفى_   5
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. بيتح  تشتحهِ  ال 17»و .1«ِلسواكح  ممَّا  هُ مِحارح  وال ثحورحهُ  وال تحهُ جاري ح  وال عبدحهُ  وال غرِيكح  احمرحأةح  تشتحهِ  ال غرِيكح
 هوديالي الديين الفكر يف اليهودية املرأة مكانة تنحدر النصوص هذه خالل ومن .2«لهُ  ممَّا شيئًا وال
 اليت األشياء عموم من فهي أدىن رمبا بل احليوانات، مستوى من تقرتب تكاد حىت مستوى أدىن إىل

 3ألخرى.ا واألشياء مار،واحل والثور واجلواري والعبيد املرأة يشمل: الذي اليهودي البيت يف توجد
 قال وقد اصة،اخل وأشيائه ملكيته من جزءًا املرأة اعتبار حق الرجل أعطى قد اليهودي الديين النص إن

 فقد املرأة،ب واملتعلقة اليهود أحبار عن الصادرة التوجيهات أما» الصدد: هذا يف لوبون" "غوستاف
 قدمه الذي املال ابلمق يف زوجها، أمالك من الزوجة تعتْب التوراة أن حيث هلا، السابقة بالتقاليد تأثرت
 حتر م فسر السيا  هذا وضمن .4«واملادية اإلنسانية حقوقها عن تتنازل ذلك مقابل يف وهي األب، إىل
 زوجة مع يزين الذي بأن 5«تْزنِ  ال 14» العشر الوصايا وأحد اليهودية يف كْبى  جرمية هو الذي الزىن
 .6آخر!! رجل ملكية على اعتدى أي زوجها، على اعتدى قد الزاين يعتْب ما،

ويقول علماء الكتاب املقدس، يف تعليقهم على بعض ما جاء يف هذه القصة: "املرأة ال تكون شريكة 
  . "للرجل، وتساويه، بل متسي فتنة الرجل، وهو يستعبدها لتلد له األوالد

 . اجلنس البشري، وعقوبتها أن يستعبدحها الرجلحسب هذه الرواية، هي سبب بالء  -إًذا  -المرأة 
ولقد مرت آالف السنني بعد خلق آدم وزوجه وطردمها من اجلنة. وتكاثر البشر على األرض، وكوَّنوا 

ريعات تقول بالتوراة وفيها تش -يف القرن الثالث عشر قبل امليالد  -جمتمعات ودواًل،  م جاء موسى 
 :لبين إسرائيل

 :شترىالمرأة تُباع وتُ 
 ."7: 21خروج  -إذا باع رجل ابنتحه أمحًة، ال خترج كما خيرج العبيد "
"، وراعوث هذه 10 - 9: 4راعوث  -قال بوعز للشيوخ: راعوث املرابية... قد اشرتيتها يل امرأة "

 .جدة داود
                                                                 

 .5 اإلصحاح التثنية سفر_   1
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 .20 اإلصحاح اخلروج سفر_   5
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 :نجاسة والدة األنثى ِضعف نجاسة والدة الذكر
 ."ريهاأيام...  م تقيم ثالثة وثالثني يوًما يف دم تطه إذا حبلت امرأة وولدت ذكرًا، تكون جنسة سبعة"

 1: 12الويني  -وإن ولدت أنثى، تكون جنسة أسبوعني...  م تقيم ستة وستني يوًما يف دم تطهريها 
- 5". 

 :الميراث للذكور فقط
فيوم  .إذا كان لرجل امرأتان: أحدمها ُمبوبة واألخرى مكروهة، فولدتا له بنني، احملبوبة واملكروهة..

يقسم لبنيه ما كان له، ال حيق له أن يقدم ابن احملبوبة بكرًا على ابن املكروهة البكر، بل يعرف ابن 
 ."17 - 15: 21تثنية  -املكروهة بكرًا ليعطيه نصيب اثنني... له حق البكورية 

زوجات  نالذي فاز فيه األبناء باملرياث دون البنات بل دون بقية اإلناث م -حيتوي هذا التشريع 
 .على السماح بتعدد الزوجات -وأمهات 

  
 :وال ترث اإلناث إال عند فقد الذكور

وحني كان موسى يقسم األرض بني بين إسرائيل كان التخصيص للذكور فقط، فاحتجت بنات 
صلفحاد؛ ألن أباهن كان قد تويف "ومل يكن له بنون. )وقلن(: ملاذا يسقط اسم أبينا من عشريته؛ ألنه 

ابن، فأعطنا ملًكا فيما بني أعمامنا... فكلم الرب موسى قائاًل: تعطيهن ملك نصيب بني  ليس له
 ."إخوة أبيهن، وتنقل نصيب أبيهن إليهن

وتكلم بين إسرائيل قائاًل: "أميا رجل مات وليس له بنون، تنقلون ملكه إىل ابنته، وإن مل يكن له ابنة، 
ا طون ملكه إلخوة أبيه. وإن مل يكن ألبيه إخوة، تعطو تعطون ملكه إلخوته، وإن مل يكن له إخوة تع
 ."11 - 1: 27عدد  -ملكه لنسيبه األقرب إليه من عشريته فريثه 

وهكذا، عندما ال توجد ابنة للميت يتحول مرياث األرض إىل الذكور فقط، حىت إذا مل يكن هذا 
ي مرياث فيما بعد، فها هالذكر سوى نسيبه، ولقد كان هذا مصدر إهلام ملا صدر من تشريعات لل

ذا مل يكن للميت ولد ذكر، فمرياثه البن أخيه، وإن مل يكن له ابن إ:جمموعة األحكام العربية تقول
ابن، فاملرياث للبنت، وإن مل يكن له بنت، فاملرياث ألوالد البنت، وإذا مل يكن له حفدة فألوالد 

 ."الذكور، فاملرياث لبنات احلفدةأوالدهم الذكور، وإذا مل يكن له أوالد حفدة من 
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 ."إذا ماتت الزوجة ومل يعقب ذرية من األوالد، فزوجها وارثها الشرعي" :426املادة 
 ."ليس للمرأة أن تطلب الطال  مهما كانت عيوب زوجها، حىت لو ثبت عليه الزنا" :433املادة  

جب فبمجرد عزمه على مفارقتها و  نوى الزوج الطال  حرمت عليه معاشرة زوجته، مىت" :434املادة: 
 ."1عليه اإلسراع إىل طالقها

  
عند الكالم عن املسيح: "إن  2أعظم الناس أثرًا يف التاريخ" املائة: "يقول ميخائيل هارت يف كتابه

املسيحية مل يؤسسها شخص واحد، وإمنا أقامها اثنان: املسيح والقديس بولس؛ ولذلك جيب أن 
 .يتقاسم شرف إنشائها هذان الرجالن

فاملسيح قد أرسى املبادئ األخالقية للمسيحية، وكذلك نظرهتا الروحية، وكل ما يتعلق بالسلوك 
ت فهي من صنع القديس بولس، فاملسيح هو صاحب الرسالة الروحية، اإلنساين، أما مبادئ الالهو 

ولكن القديس بولس أضاف إليها عبادة املسيح، كما أن القديس بولس هو الذي ألف جانبًا كبريًا من 
وهلذه األسباب، فإن عدًدا من ...العهد اجلديد، وكان املبشر األول للمسيحية يف القرن األول للميالد

وليس من ...أن مؤسس هذه الديانة املسيحية هو القديس بولس، وليس السيد املسيح الباحثني يرون
املنطق يف شيء أن يكون السيد املسيح نفسه مسؤواًل عن الذي أضافته الكنيسة أو رجاهلا إىل الديانة 

م عن ولقد رأينا بعًضا من ذلك عند الكال.املسيحية؛ فكثرٌي مما أضافوه يتناىف مع تعاليم املسيح نفسه
أمام عقائد ووجهات نظر خمتلفة، فلنبحث وضع املرأة يف ظل   -إًذا  -(، َنن 8بولس )امللحق رقم 

 .كل منها
 رخيصة: لغايات وسيلة المرأة

 أهم وتفقد تواهامس يتدىن الرجل ميتلكها اليت األشياء من شيئًا تصبح عندما اليهودية فاملرأة
 الوظيفة وفق اةاحلي يف أساسية كغاية  الرجل جنب إىل جنبًا لتكون هبا تسمو اليت اإلنسانية مالُمها
 ولكن اىل.وتع انهسبح اخلالق يريده الذي الوجه على األرض إعمار وهي أال إليهما املوكلة األساسية
 وغاية خيصةر  وسيلة غاية؟!. ألية وسيلة وأية وسيلة، اليهودية املرأة أصبحت ألجله خلقت ما خبالف
 لن ي زوجة يه الوسيلة تلك وتكون ديين بنص توثق عندما ولكن عادة، ذكرها من املرء خيجل أرخص،
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 التأويل، حتتمل نائيةاستث عرضية مسألة من أكْب القضية تصبح ختصه، رخيصة غايات ورائها من يبتغي
 اليت وباملكانة هابواقع ورضاها اليهودية املرأة مالمح يرسم مؤصاًل  وسلوًكا متبًعا منهًجا تصبح ما بقدر

 سارة زوجهو  السالم( )عليه إبراهيم قصة ولعل به. تؤمن الذي الديين النص خالل من فيها وضعت
 أبرامُ  فنحزلح  كنعانح،  أرضِ  يف جوعٌ  وكانح  10» فيها: جاء فقد ذلك. على مثال التوراة يف ذكر ما وفق
، لِيحتغحرَّبح  ِمْصرح  إىل  رأتِِه:احمْ  ِلسارايح  قالح  ِمْصرح  أبوابِ  إىل وصحلح  فلمَّا 11 شديًدا. كانح   اجلوعح  ألنَّ  ُهناكح
حنظحِر، مجيلحةُ  احمرأةٌ  أنَّكِ  أِعرفُ »

 ويُبُقونح  نحينفيحقتُلو  احْمرحأُته، هِذهِ  سيحقولونح: املِْصريُّونح  رآكِ  فإذا 12 امل
 دخلح  وملَّا 14 «.جِلكِ أل حيايت على ويُبُقوا ِبسبحِبكِ  ُمعاملحيت فُيحِسنُوا ُأخيت، إنَّكِ  قُويل 13  علحيك.
 ِعندح  فمحدحُحوها ِفرعحونح، حاشيةِ  بعضُ  وشاهحدحها 15 جُدا. مجيلةٌ  املرأةح  أنَّ  املِْصريُّونح  رأى ِمْصرح  أبرامُ 
 وإماءٌ  وعبيدٌ  محريٌ و  وبقحرٌ  غنحمٌ  لحه فصارح  ِبسبحبِها، أبرامح  إىل ِفرعحونُ  وأحسحنح  16 بحيتِه. إىل وأخُذوها ِفرعونح 
 18 أبرامح. احمرأةِ  ارايح س ِبسبحبِ  عظيمةً  ضحرحباتٍ  بحيتهِ  وأهلح  ِفرعحونح  فضحرحبح  الّربُّ  أمَّا 17 ومجاٌل. وأُُتنٌ 

ا عينِّ  فكحتحْمتح  يب، فعحْلتح  ماذا» لحه: وقالح  أبرامح  ِفرعحونُ  فاحْستحدعى  هيح  يل: قُلتح  ِلماذا 19 ؟احمرحأُتكح  أهنَّ
 خُيرجوهُ  أنْ  رِجالحه ِفرعحونُ  وأمحرح  20 «واحْذهحْب! احْمرحأتحكح  خذِ  واآلنح  يل؟ زحوجةً  لِتكونح  أخذهتا حىت ُأخيت
ِلكُ  ما وُكلِّ  احْمرأِتهِ  معح  الِبالدِ  ِمنح   ميلةاجل زوجته إبراهيم امسه يصبح أن قبل أبرام غلاست فقد .1«ميح

 بدال  أخته هنابأ تدعي أن منها طلب عندما حياته، على للبقاء كوسيلة  سارة تصبح أن قبل "ساراي"
 ندرك عندما قطيس الظاهري التْبير هذا ولكن منه. فرعون سيأخذها احلالتني كال  يف طاملا زوجته من

 أمتعته من متاعً و  له ملًكا املرأة يعتْب الذي اليهودي الديين املنهج مع ينسجم أبرام به قام ما حقيقة
 حياته لىع خشية عن ينم ال أبرام سلوك وكان للتكسب، كوسيلة  استخدامها له جيوز حيث اخلاصة،

 مصر!!. قصد أجلها من اليت فرعون من النعم على احلصول ورائه من يبتغي كان  وإمنا
 يريد، ما إىل ليصل معه امرأته معه يصطحب قواًدا» إال يكن مل اليهود ةتورا صورته كما  "فأبرام" 

 أن فيه جاء إذ ،2«ذلك على الدليل يقدم نفسه التكوين وسفر ذلك، إىل تشري املتالحقة واألحداث
 ُهناكح  ِمنْ  يمُ إبراه واحنتقلح   :»ورد حيث النقب، أرض إىل مصر من انتقل عندما احليلة نفس مارس أبرام
. مبدينةِ  ونزلح  وشورح  قاِدشح  بحنيح  فأقامح  الن َّقحِب، أرضِ  إىل  هيح » احمرأِته: سارةح  عحنْ  إبراهيمُ  وقالح  2 جرارح
، محِلكُ  أبيمالُك، فأرسلح  «.أخيت  لحه: قالح و  اللَّيلِ  ُحُلمِ  يف أبيمالكح  إىل اهللُ  فجاءح  3 سارةح. فأخذح  جرارح
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ا، اليت املرأةِ  بسبحبِ  ستموتُ » : إليها، احقرتبح  أبيمالكُ  يُكنْ  ومل 4 «.برجلٍ  ُمتزوِّجةٌ  فهيح  أخْذهتح  يا» فقالح
 فبسالمةِ  ؟أخي هوح  أيًضا: احمرأُتهُ  يل وقالت ُأخيت، هيح  إبراهيُم: يل قالح  أما 5 ت حْقُتُل؟ بريئحةً  أأُمَّةً  سّيدي،
 هذا، عْلتح ف قلِبكح  بسالمةِ  كح أنَّ  أعِرفُ  أنا» احلُُلم: يف اهللُ  لحه قالح  6 «.هذا فعْلتُ  يحديح  ونقاوةِ  قل ي

  وإنْ  تحيا.ف ألجِلكح  ُيصلِّي نح يي  فهوح  الرَّجِل، احمرأةح  ُردح  واآلنح 7 إيلح. فتحخطحأُ  متحُسَّها أنْ  ِمنْ  من حْعُتكح  ولذِلكح 
 ىدعواحست الغحدِ  يف أبيمالكُ  فبكَّرح  8 «.شعِبكح  ومجيعُ  أنتح  هالكٌ  ُبدح  ال أنَّكح  فاحعلمْ  تردُّها، ال ُكنتح 
 بتُ أذن ومباذا وقال إبراهيمح  أبيمالكُ  دعا  ُمح  9 شديًدا. خوفًا فخافوا جرى، ما بُكلِّ  وأخْبُهم رجالهِ  مجيعح 
 أبيمالكُ  وسألح  10 «.حدٌ أ يفعحُلهُ  ال يب فعحْلتح  ما عظيمًة؟ خطيئةً  مملكيت وعلى عليح  جلْبتح  حىت إليكح 

 يف اهللِ  خلوفِ  وجودح  ال أنْ  ظنْنتُ » إبراهيُم: فأجابح  11 «هذا؟ فعحْلتح  حىت لكح  خطرح  ماذا» إبراهيمح:
 احمرأةً  صارتف أُمِّي، احبنةُ  ال أيب احبنةُ  أخيت هيح  وباحلقيقةِ  12 احمرأيت. بسببِ  النَّاسُ  فيقتُلين املكاِن، هذا
 «.أخي هوح  ذهْبنا: يُثماحح  عينِّ  قلتِ  إنْ  إيلح  حُتِسننيح  هلا: قلتُ  أيب بحيتِ  ِمنْ  اهللُ  شحرَّدين فلمَّا 13 يل.
 15 احمرأتحُه. سارةح  إليهِ  وأعادح  إلبراهيمح  ُكلَّه  هذا وأعطى وجواريح  وعبيًدا وبقحرًا غنحًما أبيمالكُ  فأخذح  14
، بحنيح  بالدي هِذهِ » أبيمالُك: وقالح   أخاكِ  أعطيتُ » لسارةح: وقالح  16 «.لكح  طابح  ححيُثما فأِقمْ  يحديكح
 فصلَّى 17 «.زوَّجكِ أت بأنِّيلم وِسواُهم معحكِ  محنْ  ُكلِّ   ُعيونِ  أمامح  احعتبارٍ  رحدُّ  لكِ  وهو الفضَِّة، ِمنح  ألًفا

 بيِت  يف رحِحمِ  ُكلح   أغلقح  الّربُّ  وكانح  18 فولحْدنح، وجوارِيحهُ  واحمرأتحهُ  أبيمالكح  اهللُ  فشفحى اهلِل، إىل إبراهيمُ 
 .1«إبراهيمح  احمرأةِ  سارةح  بسببِ  أبيمالكح 

 عن الثانية املرة يف أخته زوجته بأن االدعاء طريق عن إبراهيم هبا قام اليت التكسب ةعلمي ختتلف مل
 شرفها لينقذ ربال تدخل اليت سارة نفسها زوجته وأن "أبرام"، امسه األوىل يف كان  أنه سوى األوىل املرة
 يف مستمرو  عنه، راض الرب بقي ذلك ومع احلجج، وأوهن األمثان بأخبس إبراهيم قبل من قدم الذي

 وأهنا زوجةمت ليست فتاة أهنا على هلم تقدم أن بعد سارة من الزواج يريد ملن العقاب ودائم إكرامه،
 إبراهيم!!. أخت
 وكيف فرعون؟ نم أخذها اليت باألرزا  ذهب وأين الثانية؟! للمرة فعلته إبراهيم كرر  ملاذا نتساءل: وهنا
    أبيمالك"" أن ويعرف اجلانب، مأمونة ليست أهنا فيعر  وهو أرًضا يدخل ملاذا بل أخته؟ من يتزوج
 .2أرضه؟! إىل أتى إًذا فلماذا اهلل خيشى ال   يدعي كما
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 على مقبواًل  احلياة قاذإلن وسيلة املرأة الستخدام كتْبير  ذكرتا اللتني احلادثتني على اقتصر األمر أن ولو
 أيًضا، خيصةر  ولغايات إسرائيل بين اءأنبي من آخر ن ي مع ذاهتا القصة تكرار ذكر جاء ولكن مضض،
 الذين أنبيائهمو  متبًعا منهًجا يكون ال وكيف اليهود. عند متبًعا منهًجا كونه  يعدو ال األمر جيعل وهذا
 ة.رخيص مادية مكاسب على احلصول أجل من وسيلة زوجاهتم يستخدمون وقدوهتم قادهتم هم

 والده مارسها اليت هانفس الوسيلة وميارس جرار يف لك""أبيما إىل ويذهب أبيه أثر يقتفي مثاًل  فإسحا 
 جوعٌ  األرضِ  يف وكانح  » جاء: كما  الذرائع، بنفس ومتذرًعا املادية املكاسب على احلصول أجل من
، إىل إسححقُ  فذهبح  إبراهيمح، أيّامِ  يف كانح   الذي األوَّلِ  اجلوعِ  غريُ  ... يف ِلسطيِّنيح الف محِلكِ  أبيماِلكح  6جرارح
. يف إسححقُ  امح فأق : احمرأِتهِ  عحنِ  جرارح  أهلُ  وسألحهُ  7 جرارح : أنْ  خافح  ألنَّهُ  ،«ُأخيت هيح » فقالح  هيح » يقولح

حنظحِر. مجيلةح  وكانحت بسببِها ي حْقتُلوهُ  لِئالح  ،«احمرأيت
 أنَّ  ثح حدح  طويلٌ  وقتٌ  ُهناكح  إقامِتهِ  على مضحى وملَّا 8 امل

،  وقالح  فدحعاهُ  9 احمرأتحُه. رِفقةح  ُيداِعبُ  إسححقح  فرأى ونظرح  لحه نافذةٍ  ِمنْ  طحلح أح  الفِلسطيِّنيح  محِلكح  أبيماِلكح
، هيح  إًذا» لحه: ا قلتح  فلماذا احمرأُتكح ؟ إهنَّ ارُ  أنَّين ظحننتُ  ألينِّ » إسححُق: فقالح  «ُأخُتكح  «.بسببِها أهِلكُ  مبَّ
 وأوصى 11 «.ُنذنبح ف احمرأتحكح  شعبِنا أبناءِ  أحدُ  لضاجعح  قليلٌ  لوال بِنا؟ فعحلتح  ماذا» أبيماِلُك: فقالح  10

: الشَّعبِ  مجيعح  أبيماِلكُ   تِلكح  يف إسححقُ  وزرعح  12 «.ميوتُ  فموتًا احمرأتحهُ  أو الرَّجلح  هذا مسح  محنْ » قالح
 صارح  أنْ  إىل وتزايدحت مكانُتهُ  فعُظمحت 13 الّربُّ  وباركحهُ  ِضعٍف، مئةح  السَّنةِ  تِلكح  يف فحصدح  األرِض،
 .1«فِلسطيّونح ال فحسحدحهُ  كثريونح،  وعبيدٌ  بقحرٍ  وماشيةُ  غنحمِ  ماشيةُ  لحه وكانحت 14 جُدا. عظيًما رحجالً 
 يف قومها بناءأ على بالفائدة ترجع وغايات مآرب لتحقيق وسيلة اليهودية املرأة استخدام أن ويبدو
 ومكان زمان لك  يف اليهودية املرأة تشجع أن ميكنها بنظرهم، مقدسة وسيلة منها جعل األحيان بعض
 املرأة ستخداما جواز كيفية  على أوضح صورة يعطي "أستري" سفر ولعل نفسها، الطريقة سلوك على

 أن امللك قنعت أن "أستري" استطاعت الذي اليوم من وجعلوا قدسوها اليهود أن وكيف وسيلة، اليهودية
 من باألبرياء تفتك وأن يروش" "أحشو مملكة تدمريب اليهود أهداف حتقق وفورية مباشرة أوامره يصدر
 عام. كل  من آذار من (15و14) يف فيه حيتفلون الذي "الفور م" عيد امسه عيًدا شعبه أبناء

 اليهودية: للمرأة دونية شرعية أحكام
 بتشريعات صخت أن الديين الفكر هلا رمسها ما وفق اليهودية للمرأة الدونية املكانة اقتضت لقد
 جناسة حيث ارة،بالطه يتعلق فيما احلصر: ال املثال سبيل على منها نذكر عنها، الرجل تفاضل خاصة
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 قارنةم أنثى ولدت ما إذا لتطهر املدة ضعف حتتاج وأهنا الذكر، والدة جناسة ضعف األنثى والدة
: موسى الّربُّ  وكلَّمح  » التورايت: النص حبسب وذلك بالذكر،  مرأةٌ اح  ححبِلحتِ  إذا ِإسرائيلح: لِبين ُقلْ »2 فقالح
سةً  تكونُ  ذحكحرًا، فوحلحدحت ُ  الثَّامنِ  اليومِ  ويف 3 طحْمثِها. أيّامِ  يف كما  أيّامِ  سحبعحةح  جنح  وتنتحِظرُ  4 املولوُد. خُينتح
ُقحدَّساتِ  ِمنح  شيئًا ُتالِمسُ  ال دحُمها، لِيتطهَّرح  آخرح  يوًما وثالثنيح  ثالثةً 

ْقدِ  دخلُ ت وال امل
ح
 أيّامُ  تحِتمح  حىت سح امل

سةً  تكونُ  أُنثى، وحلحدت فإنْ  5 .طُهورِها  يوًما وستنيح  تَّةً سِ  وتنتحِظرُ  طحْمثِها، أيّامِ   يف كما  أسبوعنيِ  جنح
 .1«دحُمها لِيتطهَّرح 

 8» البنني نم ذرية ألبيها يكن مل إذا إال اليهودية املرأة ترث كانت  ما باملرياث يتعلق فيما أما
 فأعطوا لحه، بْنتح  ال كانح   فإنْ  9 احبْ نحِته. إىل مرياثحهُ  فاحنْ ُقلوا لحه، احبنح  وال ماتح  رحجلٍ  أيُّ  سرائيلح:إِ  لبحين وُقلْ 
 أخيها على يقع املرياث، من هلا مانع هلا أخ لوجود املرياث من البنت حترم وحني .2«إلخوحِته مرياثحهُ 
 شيء فال اًل منقو  مااًل  ترك إذا أما العقار، من هافيعطي عقارًا ترك قد األب كان  إذا عليها، النفقة واجب

 تتزوج أن هلا زجي مل هلا األخ وجود لعدم إليها املرياث آل وإذا املقنطرة. القناطري ترك ولو النفقة من هلا
 رةدائ داخل تتزوج أن املرأة على فرض وبالتايل 3سبطها. غري إىل مرياثها ينقل ال حىت آخر سبط من
 مع الزواج هايضع الديين للنص طبًقا املرأة أن وخباصة كلية،  املرياث من حترم أو رةمباش العم أبناء

 نِ ب جلعادح  بحين عحشريةِ  مشايخ وتقحدَّمح » ورد: كما 4تزوجته. الذي الرجل ذلك تصرف حتت ممتلكاهتا
، بحين عشائرِ  ِمنْ  منحسَّى، بنِ  ماكريِ   2 ِإسرائيلح، بحين خمشاي ِمنْ  والرُّؤساءِ  موسى أمامح  فتكلَّموا يوُسفح
 زحوجاتٍ  سيحِصْرنح  وُهنَّ  3 لبحناِتِه. أخينا صحلُْفحادح  مرياثح  يُعطيح  ...أنْ  موسى سيِّدحنا الّربُّ  أمرح » وقالوا:
 يتزحوَّجنح  لذيا السِّْبطِ  مرياثِ  على وُيزادُ  آبائِنا مرياثِ  ِمنْ  مرياثُ ُهنَّ  فيسُقط ِإسرائيلح، بحين أسباطِ  ألحدِ 
 مالكِ األ مجيعُ  ُتست حرحدُّ  حنيح  ِإسرائيلح، لبحين اليوبيلِ  سنحةُ  حانحت وإذا 4 آبائِنا. مرياثُ  ينُقصُ  بذلكح و  منُه،
باعةِ 
ُ
 منهُ  يتزحوَّجنح  الذي السِّْبطِ  مرياثِ  على صحلُْفحادح  بناتِ  مرياثُ  ُيزادُ  األصليِّنيح، ماِلكيها إىل امل

 الصَّوابِ ب» بِه: الّربُّ  أمرحهُ  ما ِإسرائيلح  لبحين موسى فقالح  5 .«ئِناآبا ِسْبطِ  مرياثِ  ِمنْ  مرياثُ ُهنَّ  ويسُقطُ 
. بحين ِسْبطُ  تكلَّمح   لِكنْ  هلحُنَّ، يطيبُ  مبحن يتزحوَّجنح  صحلُْفحادح: بناتِ  شْأنِ  يف بهِ  الّربُّ  أمرح  ما هذا 6 يوُسفح
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 بل ِسْبٍط، ىلإ ِسْبطٍ  ِمنْ  ِإسرائيلح  بحين اثُ مري  يتححوَّلح  ال حىت 7 أبيِهنَّ، ِسْبطِ  عحشريةِ  ِمنْ  يكونح  أنْ  جيبْ 
 اطِ أسب ِمنْ  مرياثًا تِرثُ  بْنتٍ  وُكلُّ  8 آباِئِه. ِسبطِ  مرياثِ  على ِإسرائيلح  بحين أسباطِ  ِمنْ  ِسْبطٍ  ُكلُّ  حُياِفظُ 
 آباِئِه، مرياثح  يِإسرائيلح بحن نْ مِ  واحدٍ  ُكلُّ   لرِيثح  آبائِها، ِسْبطِ  عحشريةِ  ِمنْ  لواحدٍ  زوجةً  فلتُكنْ  ِإسرائيلح، بحين
، ِسْبطٍ  إىل ِسْبطٍ  ِمنْ  مرياثٌ  يتحححوَّلُ  وال 9  .1«هِ مرياثِ  على ِإسرائيلح  بحين ِمنْ  ِسْبطٍ  ُكلُّ  حُياِفظُ  بل آخرح

 اليهودية: المرأة سلوك في العهر
 لقبول سلمةمست هي حيث الداعرة، العاهرة املرأة مالمح اليهودية للمرأة رسم اليهودي الديين الفكر إن

 منها وله ته،وزوج يعقوب "إسرائيل" سرية "بلهة" فمثاًل  واهية. ذرائع حتت وراءه ساعية أو الفعل،
 فضاجعح  رحأوبنيُ  ذهحبح  األرضِ  تِلكح  يف ساِكنٌ  هوح  وبحينحما22» التكوين: سفر يف جاء ما وحبسب ولدان،
ِظيَّةح  بِْلهحةح،  هذا يبدو وقد .3البكر!! ابنه مع شيئًا يعقوب يفعل ومل .2«يعقوبُ  ِبذِلكح  فسحِمعح  أبيِه، ُمح
 وأن شائًعا، كان  ائيلإسر  بين أنبياء نساء وسط يف الزىن صورت اليت التوراة أورا  قلبت إذا غريبًا، ليس
 قتحلتح » ه:ل قال الذي أنبيائه أحد جتاه الرب استخدمها اليت العقاب أدوات من أداة النساء يف الزىن
... زوجةً  احمرأتحهُ  وأخذتح  عحمُّونح، بحين سحيفِ  بالسَّيِف، يح احلثِّ  أوريَّا : قالح  أيًضاما وهذا»11لكح  ها الّربُّ
، أهلِ  ِمنْ  الشَّرح  علحيكح  أُثريُ  أنا  النَّهاِر. وضححِ  يف ضاجُعُهنَّ فيُ  قحريبكح  إىل وأدف حُعُهنَّ  زوجاِتكح  وآخذُ  بحيِتكح
 .4«النَّهارِ  ضححِ و  ويف ِإسرائيلح  بين مجيعِ  ُعيونِ  على األمرح  اهذ أفعلُ  وأنا ِسرُا، ذلكح  فعلتح  أنتح 12

 وليس رار،ق أو رأي هلن يكون أن دون من النهار وضح يف الفاحشة فيهن لتمارس النساء تأخذ وهكذا
 أن ال لفاحشةا تشيع أن حيبون ممن التوراة إله وكأن» فقط!!. داود لزوجهم عقوبة وإمنا فعلنه لفعل
 ]اليهودية[، املرأة يه ومسكينة للجرمية.. أصلي تْبير احملصلة يف هي العقوبة ددوة..إنوُم سرًا تبقى
 ية،االجتماع املكانة هذه يف جعلها الذي هو خلقها الذي واإلله ال كيف  .5«العقاب وهي اجلرمية هي
 والقبول!!. التسليم سوى خيار هلا وليس

 الزىن نم لوط ابنتا به قامت ما خالل من اليهودية املرأة عهر مالمح من بعًضا أيًضا لنا وتنكشف
 يعلم!!. ال نائم وهو لليلتني ومضاجعته إسكاره طريق عن له، نسل وال ميوت أن خشية العجوز بوالدهم
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، يف يسُكنح  أنْ  لُوطح  وخافح  30» :ورد حسبما وذلك  واحبنتاُه. هوح  غارةِ بامل أقامح و  اجلبحلِ  إىل فصِعدح  ُصوغرح
 ُكلِِّهم.  األرضِ  هلِ أ عادةِ  على يتزوَّجنا رحجلٌ  األرضِ  يف وما أبونا شاخ» للصُّغرى: الُكْبى فقالتِ  31
 جاءِت و  اللَّيلةح، تِلكح  مخرًا أبامُها فسقتا 33 «.نسالً  أبينا ِمنْ  ونقيمُ  ونضاجُعهُ  مخرًا أبانا نسقي تعايلح  32

 للصُّغرى: الُكْبى قالتِ  الغدِ  ويف 34 قياِمها. وال بنياِمها يحعلمُ  ال وهوح  أباها وضاجعت الُكْبى
 فسقتا 35 «.نسالً  بيناأ ِمنْ  لِنُقيمح  أنتِ  وضاجعيهِ  أيًضا، اللَّيلةح  مخرًا فلنحْسِقهِ  أيب، البارحةح  ضاجعتُ »

 فحملتِ  36 قياِمها. الو  بنياِمها يحعلمُ  ال وهوح  وضاجعحْتهُ  الصُّغرى وقامتِ  أيًضا، الليلةح  تِلكح  مخرًا أبامُها
، ومسَّْتهُ  احبنًا الُكْبى فولدتِ  37 أبيهما. ِمنْ  لُوطٍ  احبنتا  والصُّغرى 38 ليوِم.ا إىل املؤابيِّنيح  أبو وهوح  موأبح
 أهنما لوط ابنيت» عند فاملشكلة .1«اليومِ  إىل عمُّونح  بحين أبو وهوح  عمِّي، بنح  ومسَّْتهُ  احبنًا ولدتِ  أيًضا
 ن ي(.. ابنتا ماأهن )برغم يتزوجهما من على تعثرا فلم أبيهما، نسل لتحفظ كان،  أي من الزواج تريدان
 .2«نفسه!! أبيهما مع تضطجعا أن هكذا، واألمر فاحلل،
 الوصية من الرغمب اجتماعيًا ومقبواًل  شائًعا كان    السابقة األمثلة خالل من   احملارم زىن فيه مبا فالزىن
 يلهثن النساء كن  كذلك  عنه، يستعففن ال منهم األنبياء السيما الرجال كان  وكما تزن"، "ال راتيةالتو 
 التفاؤل باب من ريفس ُمارمه، أحد مع الفاحشة بارتكابه حيلم من بات حىت وحيلهن. بأساليبهن وراءه
 ومن كيًما...ح يصري أن ميكنه أمه، مع الفحشاء ارتكب أنه حيلم من» التلمود: يف جاء وقد إجيابيًا.
 أنه حيلم ومن !.الشريعة صداقة على احلصول يف كبري  أمل له خطيبته، مع الفحشاء ارتكب أنه حيلم

 قريبه، مرأةا مع الفحشاء ارتكب أنه حيلم ومن نفسه. بإنارة أمل له شقيقته، مع الفحشاء ارتكب
 ألن النحو، هذا على ألحالمل التلمودية التفسريات جاءت ورمبا .3«اخلالدة السعادة على حيصل
 من مكاييل شرةع اإلله "أنزل ثرثارات فهن للمرأة، السلبية اجلوانب إىل اإلشارة عليه يغلب التلمود
 على يتجسسن طماعات بأهنن النساء التلمود يصف كما  تسعة"!. النساء وأخذت للعامل الكالم
 .الشجار ودائمات وغيورات كسوالت  أهنن كما  األسرار،
 "إسرائيل" إىل معها انتقل حيث التاريخ، عْب يتوقف مل اليهودية املرأة سلوك يف العهر إن القول: وميكن
 ملسريي"ا الوهاب ذلك"عبد عن حتدث وقد الغريب، العامل دول إىل العاهرات تصدر أصبحت اليت
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 فتياتالو  املدارس طالبات بني حىت واضح بشكل البغاء زيادة يالحظ إسرائيل.. يف »..  قائاًل:
 يف راً مؤخ صدر وقد الغريب. العامل دول إىل أيضاً  العاهرات تصدر إسرائيل أن كما  .. والقاصرات.

 املتزوجة( غري )أي الوحيدة للمرأة ُيسمح املذكور القانون مشروع وحبسب البغاء. يبيح قانون إسرائيل
 قولة".املع "اإلعالنات بنشر هلا يسمح كما  قارب، أو سيارة أو فند  أو بيت يف البغاء مبمارسة
 شبكات ارةإد طريق عن وذلك الفساد، بنشر مصر مع التطبيع عمليات من االستفادة اليهود وحاول
 ذلك من رائيلإس وهتدف املصري. األمن قبل من بعضها ضبط وقد باإلسرائيليات. وتزويدها للدعارة
 مرض نقل يف إسرائيل دور يؤكد ما وهو وشاباته، شبابه بني الرذيلة وإشاعة املصري اجملتمع ضرب
 .1«اإلسرائيليات السائحات وعْب الشبكات هذه عْب اإليدز

 تتبدل ومل تتغري مل ا،هب يؤمنون وعقيدة اليهودية عند متبع منهج رخيصة لغايات كوسيلة  املرأة فاستغالل
 حيث وحديثًا، ادميً ق هلا بالنسبة مقدس شيء الديين الفكر فيها وضعها اليت املكانة وإن التاريخ، عْب
 ليهوديا الرجل بينما تريد..!! كما  خلقين ألنك رب، يا أمحدك»صبح: صالة كل  عند تدعو زالت ما

 .2«امرأة ختلقين مل ألنك رب يا أمحدك» قائاًل: يدعو
 وأصبحت ليهودي،ا الرجل منزلة من أدىن مبنزلة جعلت التورايت الديين النص وفق اليهودية املرأة فمكانة
 جزء وإجيابياهتا ياهتابسلب وهي  اخلاصة، وغاياته مآربه لتحقيق وسائله من ووسيلة ممتلكاته، من شيئًا
 اليهود. به يؤمن الذي العقدي التصور من
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  حقوق المرأة في التوراةالمبحث الثالث :
تيار اليت حيتاجها املرء يف حياته للشعور بالسعادة يف هذه احلياة هي حرية اخ قو يف الواقع، من أهم احل

الت شريك احلياة نظرا للعالقة الوثيقة اليت تربطه هبذا الشريك وارتباط مصريه به. ولقد تباين تعاطي الرسا
م مع هذه السماوية مع هذه احلرية بني التقييد واإلطال . لذا، لنبحث كيف تعاملت املسيحية واإلسال

 .احلرية

 حرية اختيار الزوج والطالق

مما ال شك فيه أن املسيحية تفرض قيودا شديدة على حرية املرأة يف اختيار شريك حياهتا، ويتمثل ذلك 
يف حتر م طالقها من زوجها مهما كانت األسباب الداعية لالنفصال وكذلك إجبارها على الزواج من 

للشريعة املوسوية وإجبارها على الزواج من مغتصبها وذلك بقصر  أخي زوجها إذا تويف زوجها اتباعا
اختياراهتا إما على الزواج منه أو الرضا مبهر املثل فحسب، بدال من فرض عقوبة صارمة حتمي الفتيات 

 .1وتردع الرجال عن اغتصاهبن

حر م ونبدأ بتلنستعرض هذه األحكام اجملحفة باملرأة حكمًا حكمًا كما وردت بالكتاب املقدس. 
لَّقح اْمرحأحتحُه وحقِيلح: محْن طح “الطال  يف املسيحية، حيث حيكي العهد اجلديد عن السيد املسيح قوله: 

ْن ي حت حزحوَُّج هحا ت حْزين، وحمح لُ ف حْليُ ْعِطهحا ِكتحابح طحالح . وحأحمَّا أحنحا فحأحقُوُل لحُكْم: ِإنَّ محْن طحلَّقح اْمرحأحتحُه إالَّ لِعِلَِّة الزِّىنح جيحْعح 
 2(32-31: 5 )مىت”. ُمطحلَّقحًة فحِإنَُّه ي حْزين 

وُه قحائِِلنيح وحيكي لنا العهد اجلديد املوقف التايل بني اليهود والسيد املسيح: وحجحاءح إِلحْيِه اْلفحرِّيِسيُّونح لُِيجحرِّبُ 
لُّ لِلرَُّجِل أحْن ُيطحلِّقح اْمرحأحتحُه ِلُكلِّ سحبح »لحُه: أحمحا ق حرحْأمتُْ أحنَّ الَِّذي خحلحقح ِمنح »فحأحجحابح وحقحالح هلحُْم:« ٍب؟هحْل حيِح

ا ي حتْ ُرُك الرَُّجُل أحبحاُه وحأُمَُّه وحي حْلتحِصُق بِاْمرحأح  : ِمْن أحْجِل هذح ِتِه، وحيحُكوُن االثْ نحاِن اْلبحْدِء خحلحقحُهمحا ذحكحرًا وحأُنْ ثحى؟ وحقحالح
فحِلمحاذحا »قحالُوا لحُه:«. نٌ ا ب حْعُد اثْ ن حنْيِ بحْل جحسحٌد وحاِحٌد. فحالَِّذي مجححعحُه اهللُ الح يُ فحرُِّقُه إِْنسحاجحسحًدا وحاِحًدا. ِإًذا لحْيسح 

سحاوحِة قُ لُوِبُكْم أحِذنح ِإنَّ ُموسحى ِمْن أحْجِل قح »قحالح هلحُْم: « أحْوصحى ُموسحى أحْن يُ ْعطحى ِكتحاُب طحالح  ف حُتطحلَُّق؟
                                                                 

يقية مكتبة امللك : دراسة تطباالستشراق واالتجاهات الفكرية في التاريخ اإلسالميبرنارد لويس، مازن بن صالح مطبقاين، _   1
 129ص.م1995ه ، 1416فهد الوطنية، الرياض 
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32) 
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ا. وحأحقُوُل لحُكْم: ِإنَّ محْن طحلَّقح اْمرحأحتحُه إِ  لحُكْم أحنْ  الَّ ِبسحبحب ُتطحلُِّقوا ِنسحاءحُكْم. وحلِكْن ِمنح اْلبحْدِء ملْح يحُكْن هكحذح
 (9-3: 19 )مىت«. الزِّنحا وحت حزحوَّجح بُِأْخرحى ي حْزين، وحالَِّذي ي حت حزحوَُّج مبُطحلَّقحةٍ ي حْزين 

أُنْ ثحى يد هذا احلوار بني السيد املسيح وحوارييه: وحلِكْن ِمْن بحْدِء اخْلحلِيقحِة، ذحكحرًا وح كما حيكي لنا العهد اجلد
ا ي حتْ ُرُك الرَُّجُل أحبحاُه وحأُمَُّه وحي حْلتحِصُق بِاْمرحأحِتِه، وحيحُكوُن االثْ نحاِن جحسح  ًدا وحاِحًدا. إِذًا خحلحقحُهمحا اهلُل. ِمْن أحْجِل هذح

.  ُمَّ يِف اْلب حْيِت سحأحلحُه تحالحِميُذُه أحْيًضا «ن حنْيِ بحْل جحسحٌد وحاِحٌد. فحالَِّذي مجححعحُه اهلُل الح يُ فحرِّْقُه إِْنسحانٌ لحْيسحا ب حْعُد اث ْ 
، ف حقحالح هلحُْم: ْت  زحوْ محْن طحلَّقح اْمرحأحتحُه وحت حزحوَّجح بُِأْخرحى ي حْزين عحلحيْ هحا. وحِإْن طحلَّقحِت اْمرحأحةٌ »عحْن ذِلكح جحهحا وحت حزحوَّجح

 (12-6: 10 )مرقس«. بِآخحرح ت حْزين 

 ِإذحا سحكحنح ِإْخوحٌة محًعا وحمحاتح وحاِحدٌ “وعن وجوب زواج األرملة من أخي زوجها، يقول الكتاب املقدس: 
ا خُ ِمنْ ُهْم وحلحْيسح لحُه اْبٌن، فحالح تحِصِر اْمرحأحُة اْلمحْيِت ِإىلح خحارٍِج ِلرحُجل أحْجنح ِيٍّ. أح  و زحْوِجهحا يحْدُخُل عحلحيْ هحا وحي حتَِّخُذهح

 1(5:25)التثنية ” لِن حْفِسِه زحْوجحًة، وحي حُقوُم هلححا بِوحاِجِب أحِخي الزَّْوجِ 

ونالحظ أن الكتاب املقدس يعتْب املرأة جزء من إرث الزوج املتوىف يرثه أخو الزوج ما مل يتخل عنه 
قبل أي خيارمبحض إرادته وليس للمرأة يف اختيار شر 

ُ
 .يك حياهتا امل

ونأيت اآلن إىل الزواج الذي تفرضه الشريعة املوسوية على املغتصبة من مغتصبها وذلك بقصر خياراهتا 
بني الزواج منه أو قبول املهر منه. وال ندري هل زواج املغتصحبة من مغتِصبها عقوبة له أم هلا؟ فهل 

منه؟ إن هذا  عليها كزوج أو مبجرد قبول مهر املثل القصاص للمغتصبة ومعاقبة مغتصبها يكون بفرضه
تشجيع للرجال على اغتصاب الفتيات، فأين العقوبة؟ هل العقوبة هي فرض اجلاين على اجملين عليها 

 فهل العقوبة إذا للجاين أم اجملين عليها؟. 2حتقيقهليظل زوجها مدى احلياة أو الرضا مبهر املثل فحسب؟ 

                                                                 
 california،1986، دار اهلداية الرد الجميل إللهية عيسى بصريح االنجيلغزايل ُممد أبو عبد اهلل شرقوي ،_   1
2

، مقال مبجلة البيان الصادرة عن املنتدى اإلسالمي ، عدد  للتنمية وإنساني موضوعي مفهوم نحو : احلمصي حسن مجال - 
  . 32 ص،   57
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اْضطحجحعح ِإذحا وحجحدح رحُجٌل ف حتحاًة عحْذرحاءح غحيْ رح خمحْطُوبحٍة، فحأحْمسحكحهحا وح “هذا الصدد: يقول الكتاب املقدس يف 
ِسنيح ِمنح اْلِفضَِّة، وحتحُكوُن ِهيح  ا. يُ ْعِطي الرَُّجُل الَِّذي اْضطحجحعح محعحهحا ألحيب اْلفحتحاِة مخْح  لحُه زحْوجحًة محعحهحا، ف حُوِجدح

 (29-28: 22 )التثنية” ْد أحذحهلَّحا. الح ي حْقِدُر أحْن ُيطحلِّقحهحا ُكلَّ أحيَّاِمهِ ِمْن أحْجِل أحنَُّه قح 

ُْهُرهحا لِن حْفِسِه زحْوجحًة. ِإْن أحىبح أحبُوهحا أحنْ “ ْعِطيحُه إِيَّاهحا، ي ُ  وحِإذحا رحاوحدح رحُجٌل عحْذرحاءح ملْح خُتْطحْب، فحاْضطحجحعح محعحهحا ميح
 (17-16: 22 )اخلروج” ْهِر اْلعحذحارحىيحزُِن لحُه ِفضًَّة كحمح 

قّدمة، ويساعدها يف احلصول على استقالليتها، وبناء شخصيتها اخلاصة، دون أن تكون 
ُ
األعمال امل

مرتبطًة بأي شخٍص آخر، وهي هبذا أيضًا تكون منوذجًا محيداً أمام أبنائها، فتضرب هلم مثاًل رائعًا يف 
هم باستقالليتهم، خاصًة وأّن األبناء ينظرون دومًا إىل والدهتم ضرورة اعتمادهم على أنفسهم، وشعور 

فهي جيب 1بعني اإلعجاب، واالقتداء. كما أّن للمرأة دوراً هامًا تؤديه إزاء جمتمعها الذي تكون فيه، 
أن تكون إىل جانب الرجل عند اختاذ القرارات املصريية، وسّن القوانني اليت سُتطبُّق يف البالد، خاصة 

للمرأة نظرٌة قد ختتلف عن الرجل من بعض الزوايا، ومن هنا فإّن االعتناء بتعليم املرأة، ومتكينها يف  وأنّ 
جمتمعها، ومساواهتا بالرجل هلو ممّا حيقق املنفعة العظيمة للدولة، ويبنيها بالشكل األمثل، ومبا حيقق 

ق، فإنه أرض هذه الدولة. مما سب الرفاهية، واحلياة الكرمية لكافة أبناء الشعب، ولكّل من يعيش على
من األحوال اعتبار قضايا املرأة املختلفة من األمور الثانوية، فعلى العكس من  ال ميكن وال بأي حالٍ 

عدَّة من قبل أهل االختصاص، فاملرأة 
ُ
ذلك، فإّن قضايا املرأة جيب أن تقع يف صلب اخلطط التنموية امل

ضايا قوكما يُقال هي نصف اجملتمع، وهي اليت تبين النصف اآلخر، لذا فإّن نشر التوعية مبثل هذه ال
باشٍر على م يعمل بشكٍل مباشٍر على النهوض باملرأة، وتطوير إمكانياهتا، األمر الذي ينعكس بشكلٍ 

تعجز الكلمات عن وصف املرأة ودورها يف اجملتمع، حيث أن املرأة هي اليت تتحمل  سائر أفراد اجملتمع
على مر  العديد من األجيال املسئولية والتعب من أجل أن ترى مولودها، لذا فإن املرأة تقوم برتبية

العصور، وهي من تزرع فيهم املبادئ والقيم، كما أهنا هي الزوجة اليت تكون السند لزوجها وهي أيًضا 
 مصدر السعادة لزوجها ألهنا منبع العطف واحلنان له، واحلياة بدون املرأة تصبح كاحلديقة بدون أزهار.

 
                                                                 

، دار النهضة العربية للطباعة 1985 – 1405، الطبعة األوىل، تغاريد، المرأة والحياة االجتماعية في اإلسالم –بيضون _   1
 .49لبنان، ص  –والنشر، بريوت 
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 بالديانة النصرانية..... التعريفالمبحث األول : 
 النصرانيةالديانة  تعريف 

على عيسى عليه الصالة والسالم، مكمِّلة لرسالة موسى عليه الصالة والسالم،  هي الرسالة اليت أُنزلت
ومتممة ملا جاء يف التوراة من تعاليم، موجهة إىل بين إسرائيل، داعية إىل التوحيد والفضيلة والتسامح، 
ولكنها جاهبت مقاومة واضطهادًا شديداً، فسرعان ما فقدت أصوهلا، مما ساعد على امتداد يد 

 . 1ةا مبعتقدات وفلسفات وثنيحريف إليها، فابتعدت كثريًا عن أصوهلا األوىل المتزاجهالت
 التأسيس وأبرز الشخصيات:

مرت النصرانية بعدة مراحل وأطوار تارخيية خمتلفة، انتقلت فيها من رسالة منزلة من عند اهلل تعاىل إىل 
سيم هذه ميكن تقورجال السياسة، و ديانة)*( ُُمرَّفة ومبدلة، تضافر على صنعها بعض الكهان)*( 

 املراحل كالتايل:

 المرحلة األولى :

ُنزَّلة من عند اهلل اليت جاء هبا عيسى ابن مر م عليه الصالة والسالم:
ي رسالة أنزهلا اهلل ه النصرانية امل

زاغوا و تعاىل على عبده ورسوله عيسى ابن مر م عليه الصالة والسالم إىل بين إسرائيل بعد أن اَنرفوا 
عن شريعة موسى عليه السالم، وغلبت عليهم النزعات املادية. وافرتقوا بسبب ذلك إىل فر  شىت، 
فمنهم من يؤمن بأن غاية اإلنسان هي احلياة الدنيا، حيث ال يوم آخر، وال جنة وال نار، ومنهم من 

يشرتكون يف م القيامة سيعتقد أن الثواب والعقاب إمنا يكونان يف الدنيا فقط، وأن الصاحلني منهم يو 
الذي يأيت لينقذ الناس، ليصبحوا ملوك العامل وقضاته. كما شاع فيهم تقد م القرابني  2ملك املسيح

ودعاءهم يضمن هلم  3والنذور للهيكل رجاء احلصول على املغفرة، وفشا االعتقاد بأن رضا الرهبان
ة إىل توحيد عليه الصالة والسالم داعي الغفران. لذا فسدت عقيدهتم وأخالقهم، فكانت رسالته ودعوته

                                                                 
 5  صم 1996أملانيا ،س.ط ب، دارالقدس  كتاب دراسات في األديان اليهودية والنصرانية، سعود بن عبد العزيز اخللف_   1
 على موقع مركز املدينة املنورة لدراسات وحبوث االستشرا  االستشراق"."،د. مازن مطبقاين _  2

 http://medinacenter.org 

 يمة القاهرة.املكتبة الق –،هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى،ابن قيم اجلوزية اعتىن به د. أمحد حجازي السقا _   3
 119،ص 1431



33 

 

اهلل تعاىل حيث ال رب غريه وال معبود سواه، وأنه ال واسطة بني املخلو  واخلالق سوى عمل اإلنسان 
نفسه، وهي رسالة قائمة على الدعوة للزهد يف الدنيا، واإلميان باليوم اآلخر وأحواله، ولذا فإن عيسى 

 هيم حنيفًا وما كان من املشركني.على دين اإلسالم ملة إبرا عليه الصالة والسالم كان موحِّداً 
املبلِّغ: عيسى ابن مر م عليه السالم، أمُّه البتول مر م ابنة عمران أحد عظماء بين إسرائيل، نذرهتا  -

أمها قبل أن حتمل هبا خلدمة املسجد، وكفلها زكريا أحد أنبياء بين إسرائيل وزوج خالتها، فكانت عابدة 
هلل تعاىل، محلت به من غري زوج بقدرة اهلل تعاىل، وولدته عليه السالم يف مدينة بيت حلم  قانتة

ه بفلسطني، وأنطقه اهلل تعاىل يف املهد دلياًل على براءة أمه من هبتان بين إسرائيل هلا بالزنا، فجاء ميالد
اديات، ويف ربط وا يف املحدثًا عجيبًا على هذا النحو ليلقي بذلك درسًا على بين إسرائيل الذين غرق

 1األسباب باملسببات، ليعلموا بأن اهلل تعاىل على كل شيء قدير.

بُعث عيسى عليه السالم نبييا إىل بين إسرائيل، مؤيَّدًا من اهلل تعاىل بعدد من املعجزات الدالة على 
ئ األكمه واألبرص نبوته، فكان خيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيها فتكون طريًا بإذن اهلل. ويْب 

 وحييي املوتى بإذن اهلل.

كما كان خيْب الناس مبا يأكلون وما يدخرون يف بيوهتم بإذن اهلل.وقد أيده اهلل هو وحواريِّيه مبائدة من 
كايافاس( تآمر اليهود على قتله برئاسة احلْب األكْب ) -السماء أنزهلا عليهم لتكون عيداً ألوهلم وأخرهم.

اكم الروماين لفلسطني )بيالطس( لكنه جتاهلهم أواًل،  م ملا كذبوا عليه وتقوَّلوا على وأثاروا عليه احل
عيسى عليه السالم بأنه يدعو نفسه مسيحًا ملكًا، ويرفض دفع اجلزية للقيصر، دفع ذلك احلاكم إىل 

 إصدار أمراً بالقبض عليه، وإصدار حكم اإلعدام ضده عليه السالم.

عني اجلند، إال أن أحد أصحابه دلَّ جند الرومان على مكانه، فألقى اهلل اختفى عيسى وأصحابه عن أ
تعاىل شبه عيسى عليه الصالة والسالم وصورته عليه، ويقال إنه يهوذا اإلسخريوطي وقيل غريه، فنُ فِّذ 
حكم الصلب فيه بداًل من عيسى عليه الصالة والسالم حيث رفعه اهلل إليه، على أنه سينزل قبل قيام 

اعة ليحكم باإلسالم، ويقتل اخلنزير، ويكسر الصليب،  م ميوت كما دلت على ذلك النصوص الس
 من الكتاب والسنة الصحيحة.

                                                                 

س.ط ة القاهرة.، دار الصحو العقائد الوثنية في الديانة النصرانية،حتقيق د. ُممد عبداهلل الشرقاوي  –ُممد طاهر التنري  _  1
 119ص  1992
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آمن بدعوة املسيح عليه السالم الكثري ولكنه اصطفى منهم اثين عشر حوارييا)*( كما هم مذكورون يف 
لنصرانية يف السالم اختارهم ليعلِّموا اإجنيل  مىت.وهناك الرسل السبعون الذين يقال بأن املسيح عليه 

 القرى اجملاورة.
 المرحلة الثانية :

ويسميها مؤرِّخو الكنيسة بالعصر الرسويل، وينقسم هذا العصر إىل قسمني: التبشري وبداية االَنراف، 
 1واالضطهاد الذي يستمر حىت بداية العهد الذه ي للنصارى.

 التبشير وبداية االنحراف:
 

املسيح عليه الصالة والسالم، واشتد اإليذاء والتنكيل بأتباعه وحوارييه بوجه خاص؛ حيث بعدما رُفع 
قُتل يعقوب بن زبدي أخو يوحنا الصياد فكان أول من قتل من احلواريني، وسجن بطرس، وعذب 

 انية أن تفىن.الم حىت كادت النصر سائر الرسل، وحدثت فتنة عظيمة ألتباع املسيح عليه الصالة والس
يف ظل هذه األجواء املضطربة أعلن شاول الطرسوسي اليهودي الفريسي، صاحب الثقافات الواسعة و 

باملدارس الفلسفية واحلضارات يف عصره، وتلميذ أشهر علماء اليهود يف زمانه عماالئيل، أعلن شاول 
ن دمشق، م الذي كان ُيذيق أتباع املسيح سوءح العذاب، إميانه باملسيح بعد زعمه رؤيته عند عودته

مؤنبًا له على اضطهاده ألتباعه، آمراً له بنشر تعاليمه بني األمم، فاستخف الطرب النصارى، يف الوقت 
الذي مل يصدقه بعضهم، إال أن برنابا احلواري دافع عنه وقدمه إىل احلواريني)*( فقبلوه، ومبا ميتلكه من 

 س.وتسمى بول رموقًا بني احلوارينيحدة ذكاء وقوة حيلة ووفرة نشاط استطاع أن يأخذ مكانًا م
ح انطلق احلواريون للتبشري بني األمم اليهودية يف البلدان اجملاورة، اليت سبق أن تعرفت على دعوة املسي -

عليه السالم أثناء زيارهتا لبيت املقدس يف عيد العنصرة، وتذكر كتب التاريخ النصراين بأن مىتَّ ذهب 
عل مرقس هلم أسقفها)*(. وكذلك ف -عنيَّ  –ن أسس فيها كنيسة ورسَّم إىل احلبشة، وقُتل هناك بعد أ

يف اإلسكندرية بعد أن أسس أول مدرسة الهوتية وكنيسة فيها بتوجيه من بطرس الذي أسس كنيسة 
 م.62روما وقتل يف عهد نريون عام 

                                                                 

م، اجلزء األول : التاريخ السياسي، 1991، مكتبة األجنلو املصرية ط أوروبا في العصور الوسطىد. سعيد عبد الفتاح عاشور، _   1
 احلضارة والنظم.اجلزء الثاين: 
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أورشليم  يسةنأما بولس فذهب إىل روما وأفسس وأثينا وأنطاكية، وأسس فيها كنائس نصرانية نظري ك
ورسَّم هلم أساقفة. ويف أحد جوالته يف أنطاكية صحبه برنابا فوجدا خالفًا حاديا بني أتباع الكنيسة 
حول إكراه األمميني على إتباع شريعة التوراة فعادا إىل بيت املقدس لعرض األمر على احلواريني حلسم 

 اخلالف بينهم.
 بداية االنحراف :

 
عقوب حتت رئاسة ي –جممع أورشليم  –عقد أول جممع جيمع بني احلواريني م 55 – 51فيما بني عام 

عظم إعمااًل أل –م ليناقش دعوى استثناء األمميني، وفيه تقرر 62بن يوسف النجار املقتول رمجًا سنة 
استثناء غري اليهود من االلتزام بشريعة التوراة إن كان ذلك هو الدافع الخنالعهم من ربقة  –املصلحتني 

لوثنية، على أهنا خطوة أوىل يُلزم بعدها بشريعة التوراة. كما تقرر فيه حتر م الزنا، وأكل املنخنقة، والدم، ا
 لربا، مع أهنا ُمرمة يف التوراة.وما ُذبح لألوثان، بينما أبيحت فيه اخلمر وحلم اخلنزير وا

دث بينهما انفصال وحعاد بولس بصحبة برنابا إىل أنطاكية مرة أخرى، وبعد صحبة غري قصرية  -
مشادة عظيمة نتيجة إلعالن بولس نسخ أحكام التوراة وقوله أهنا: "كانت لعنة ختلَّصنا منها إىل 

و"أن املسيح جاء ليبدل عهداً قدميًا بعهد جديد" والستعارته من فالسفة اليونان فكرة اتصال  1األبد"
لصلب قدس، وترتيبه على ذلك القول بعقيدة ااإلله باألرض عن طريق الكلمة، أو ابن اإلله، أو الروح ال

والفداء، وقيامة املسيح وصعوده إىل السماء؛ ليجلس على ميني الرب ليحاسب الناس يف يوم احلشر. 
وهكذا كرر بولس نفس األمر مع بطرس الذي هامجه وانفصل عنه مما أثار الناس ضده، لذا كتب 

 أوروبا ئه، ومن  م واصل جوالته بصحبة تالميذه إىلبولس رسالة إىل أهل غالطية ضمنها عقيدته ومباد
 م.65وآسيا الصغرى ليلقى حتفه أخرياً يف روما يف عهد نريون سنة 

قد استمرت املقاومة الشديدة ألفكار بولس عْب القرون الثالثة األوىل: ففي القرن الثاين امليالدي تصدى 
يف القرن  س كان رسواًل، وظهر بولس الشمشاطيهيولتس، وإيبيي فايتس، وأورجيني هلا، وأنكروا أن بول

الثالث، وتبعه فرقته البوليسية إال أهنا كانت ُمدودة التأثري. وهكذا بدأ االنفصال عن شريعة التوراة، 
 وبذرت بذور التثليث والوثنية يف النصرانية، أما باقي احلواريني والرسل فإهنم قُتلوا على يد الوثنيني يف

 ا إليها للتبشري فيها.البلدان اليت ذهبو 

                                                                 

 324، ص 1418دار اجلليل للنشر والتوزيع فالسطينية ،س.ط  ، الفريسيين حكماء صهيون  بروتوكوالتعجاج نويهض،_   1
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 .مكانة المرأة في النصرانيةالمبحث الثاني : 

 
 : المرأة فى النصرانية مكانة

خبالف األقوال الىت تُنسب إىل القديس فالن وعالن وكلها حتقري للمرأة وهل هبا روح أم ال وهل هى 
ه ، ذلك وال شئ غري إنسان أم حيوان !؟ فإن عمدتى ومرجعى الرئيسى واألساسى هو كتاهبم املقدس 

  لنثبت هلم أن حتقري املرأة هو بأمر إله احملبة نفسه
  الكتاب املقدس حيكم على املرأة املطلقة باالنتحار أو الدعارة ، وذلك بتحر م زواجها من أى خملو

هب أن نصرانية طُلقت وهى ىف العشرين من ( 33/  5مىت :  ) (( ومن يتزوج مطلقة فإنه يزىن )
عمرها فكيف ستقضى املتبقى من عمرها !؟يعيب النصارى على حد اجللد ىف اإلسالم والذى يوقع 

  حتر بالنار  وإذا تدنست ابنة كاهن بالزىن فقد دنست أباها :قال كتاهبمعلى الزاىن فلنتأمل ماذا 
  (10: 21الويني )

ن املرأة حُتر  وهى على قيد احلياة ! إله احملبة يدعو حلر  املرأة والنصارى ختيلوا أاملرأة! دعوة حلر  
املرأة ىف الكتاب املقدس كائن جنس أخطر من إنفلونزا الطيور واإليدز واجلمرة !!  يعيبون على حد اجللد

ألغرب أنه ااخلبيثة والسارس والزهرى والسيالن والسرطان والكبد الوبائى ، ممنوع االقرتاب منه أو ملسه و 
يدعو املرأة احلائض للتكفري عن احليض !! وكما تعلمون فاحليض خطية كْبى  -الكتاب املقدس  –

  !! تستحق أن ُتكفر عنها املرأة الفاسقة الىت حاضت وعصت الرب الذى أمرها بعدم احليض
لتكفري ا إىل خطية كْبى حتتاج –ذلك العمل الال إرادى الذى يتكون لدى كل أنثى  –حتول احليض 

وُكلُّ  كانح باحمرأٍة سحيالُن دحِم ِمْن جسحِدها كعادِة النِّساِء، فسحبعحُة أيّاِم تكوُن يف طحْمثِها،  اوإذ  : !!عنها
غيبِ 

ح
ًسا إىل امل حسحها يكوُن جنح

ًسا، ومجيُع ما تحضطحجُع أو جتِلُس علحيهِ يف طحْمثِها يكونُ . 20محْن مل وُكلُّ 21جنح
حسح ِفراشحها

ًسا يحغِسُل ثيابحُه ويحستحِحمُّ باملاِء، محْن مل غيبِ  ويكوُن جنح
ح
حسح شيئًا ممَّا جتِلُس علحيِه . 22إىل امل

محْن مل
غيبِ 

ح
ًسا إىل امل وإْن كانح على ِفراِشها أو على ما هيح جاِلسٌة 23 .يغِسُل ثيابحُه ويحستحِحمُّ باملاِء، ويكوُن جنح

ًسا حسحُه يكوُن جنح
غيِب.  علحيِه شيٌء، فحمحْن مل

ح
ًسا 24إىل امل وإْن ضاجعحها رحجٌل فصارح طحْمثُها علحيِه يكوُن جنح

ًسا  .سحبعةح أيّاِم، وُكلُّ ِفراٍش يحستحلقي علحيِه يكوُن جنح
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ْرأحُة ِمْن أحْجِل الرَُّجلِ . 9الرَُّجلِ  ْرأحِة بحِل اْلمح :  11األوىل كورنثوس ) (( .وحألحنَّ الرَُّجلح ملْح خُيْلحْق ِمْن أحْجِل اْلمح
بولس العنصرى يُفضل الرجال على النساء مستندًا إىل أن آدم ُخلق قبل حواء وأن حواء أغوته - ( 39

ألن آدم  ، تكون يف سكوت وال تتسلط على الرجل بل لست آذن للمرأة أن تعّلم  :وطردته من اجلنة
:  2تيموثاوس األوىل ) (( التعدي لكن املرأة ُأغويحت فحصلت يف ُجبلح أواًل  م حواء ، وآدم مل يُغوح ،

الكتاب املقدس يدعو إىل ازدراء األم وإهانتها وخماطبتها بصورة بذيئة ومنحطة واملعايرة (14 - 12
  (4:  2يوحنا  ) (( قال هلا يسوع : مايل ولك يا إمرأة)) :  تأملوا كيف خُياطب يسوع أمه) بعورهتا

فلما انتصب  : ! )) خاطب امرأة زانية قائاًل هلا : يا امرأةقد  إجنيل يوحنا ومن املعروف أن يسوع ىف. 
 (( أين هم أولئك املشتكون عليك أما دانك أحد قال هلا يا امرأة يسوع و مل ينظر أحدا سوى املرأة

 ( 10 - 8يوحنا :  )
 فباهلل عليكم كيف خُياطب أمه مبا خاطب به امرأة زانية !؟ واألغرب من ذلك أن يسوع يُنادى . 
  16:  20يوحنا ((1  ) قال هلا يسوع يا مر م :  )) بامسها"  مر م اجملدلية" 
أخرب  ( 5:  4هوشع  ) (( أنا أخرب أُمك فتتعثر يف النهار و يتعثر أيضًا الن ي معك يف الليل و2- 

 !أى أفعل بأُمك . باهلل عليكم خبالف العدل والظلم هل هناك إله يوحى هبذا الكالم القذر ؟:  أمك
فحمي غضب شاول على يوناثان و قال له يا ابن املتعوجة املتمردة أما علمت أنك قد اخرتت 3- )) 

أى :  وخزى عورة أمك ( 30:  20صموئيل األول  ) (( خزي عورة أُمك ابن يسى خلزيك و
 !باهلل عليكم خبالف الظلم والعدل هل هناك إله يوحى هبذا الكالم القذر ؟ . ُك    .... أُمك وخزى

الشريعة الىت تدعو حلر  املرأة وأكل مرياثها واحتقارها وقطع يدها وتزوجيها ممن يغتصبها وذهاهبا للكاهن 
فنخلص من هذا : النصرانية أهانت املرأة وحّقرهتا بينما اإلسالم    لُيكفر عنها خطية احليض ... إخل

  :يم وأحاديث الرسول العظكرّم املرأة وساوى بينها وبني الرجل وتشهد بذلك آيات القرآن الكر م
  : يقول القرآن الكر م عن حق املرأة ىف احلياة

 
 
 

                                                                 

. 1. ط230. ص تعدد نساء األنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية واإلسالماألستاذ أمحد عبد الوهاب: _   1
 القاهرة. –النموذجية م. دار التوفيق 1989ه  / 1409
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 حقوق المرأة في النصرانية.المبحث الثالث : 
عن حرية الفكر دون التطر  إىل معتقدات من ينادي  احلقو   ال ميكن يف أي زمان أو مكان حلديث

حبرية العقل واالعتقاد، فلو جاءت الدعوة ممن يعرف عنه استقامة الطريق واملعتقد، ووضوح الرؤية 
واهلدف واملقصد؛ فهي أورا  اعتماده ليلقى القبول واآلذان املصغية، والعقول املنتبهة اليقظة، أما إذا 

د يف فضاء من سوء النية، وضعف البنية، وتفكك جمتمعي، وخواء عقلي؛ جاءت دعوات احلرية ترتد
فسيتم التعامل معها إما بالتهوين من أمهيتها، أو بغض الطرف عنها، أو مبحاولة تفنيد تفاصيل فحواها 

 لرد هجومها، ودحض افرتاءاهتا.
 حرية الفكر عند المرأة النصرانية

ى مفهوم احلرية ال سيما حرية الفكر عند املرأة النصرانية، ويف هذا املقال َناول أن نسلط الضوء عل 
وإىل أي مدى ميكن اعتبار متتعها حبرية فكر كاملة تتيح هلا تقد م النصح والوعظ لغريها من صاحبات 
الديانات األخرى، ال سيما وأن الغرب النصراين ميطرنا على مدار العام مبواثيق حقو  اإلنسان اليت ال 

لياًل. سهام مسمومة: ونبدأ بالسهام اليت توجه إىل املرأة املسلمة من خالل اإلعالم املضلل ميارسها إال ق
سواء العريب أو الغريب؛ ويف أماكن العمل ووسائل املواصالت، أو رمبا حىت يف بعض احلاالت من داخل 

ارة تنطلق السهام فتعقر دارها إذا كان من بني أهلها من فنت بأناشيد الغرب وترانيمه عن مفهوم احلرية. 
إليها متهمة إياها بالرجعية، وتارة يذرفون الدمع اخلادع على ما يرونه ظلمًا هلا، وانتقاصًا من حقوقها، 
وتارة أخرى يصبون األفكار اهلدامة إىل أذنيها، ويقدمون هلا األدلة املفرتاة اليت يف كثري من األحيان 

لى ة اليت ال ميكن إنكارها هنا أنه كما ترىب املسلمون عتكون دلياًل ضدهم وليس ضد اإلسالم. واحلقيق
الدعوة إىل سبيل رهبم باحلكمة واملوعظة احلسنة، وعدم اجلور ضد اآلخر، أو انتهاك حرماته وماله 
وعرضه؛ ترىب أصحاب الديانات األخرى اليت طالتها أيادي التحريف الباطلة على انتهاج ما يسمى 

ا ال و اليهودية؛ إال أن حديثنا هذه املرة عن وضع املرأة يف النصرانية وفكرهبالتبشري سواء بالنصرانية أ
يبتعد كثرياً عن مساعي التبشري املسيحي؛ فكالمها يصب يف مصب واحد وهو خلع نواقص النفس 
على الغري. فالتبشري بالنصرانية ال تدع جحافله فرصة لالقرتاب من فواجع الناس وآالمهم إال واستغلوها 

رة، ليس بالطبع بغرض إميان وُمبة خالصني؛ ولكن بكل تأكيد لوضع بذور النصرانية يف كل مكان مبها
مهما كانت بساطته وسذاجة أهله، وضعفهم وحاجتهم. وبالرغم من ذلك ال ميكن لنا إال أن َنمد 

ويالت اليت لاهلل على الصمود القابع يف قلب اإلنسان املسلم رجاًل كان أو امرأة؛ فبالرغم من اآلالم وا
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يتجرعها املسلمون يف أَناء األرض يف أغلب الوقت على أيدي أباطرة الغرب املسيحي؛ إال أن املسلم 
شديد احلماس لدينه ونبيه صلى اهلل عليه وسلم، وال نبالغ إذا قلنا أن املسلمني حىت من عامة الناس 

اصبون العداء ملن شعائر اهلل، وينلديهم لني يف القلب كبري، وحب لرهبم ودينهم، فرتاهم يعظمون به 
حاول النيل من دينهم، ويستمعون به إىل من يدعوهم إىل االلتزام بدين اهلل؛ ويستنكرون به إدانة 
علمائهم، أو التقليل من شأهنم، أو من شأن دينهم وشعائرهم، هذا هو اإلميان اخلافت يف قلوهبم. وال 

جلليل من الصمود، إال أن معظمهم مهما قلت درجة يعين ذلك أن مجيع املسلمني على هذا القدر ا
علمهم وثقافتهم يعلمون أن إخواهنم وأخواهتم من أهل اإلسالم يف املشر  واملغرب يستباح عرضهم، 
وتنزف دماؤهم على أيدي من ال يقيمون للدين وزنا. دعوة عيسى عليه السالم وحتريف رسالته: 

األوزار  بالوساطة اليت ال فضل له فيها، وحيمل وزره وال حيملاإلنسان يف عقيدة املسلم ينجو بعمله ال 
وكل مفاضلة بني عقيدة وعقيدة عند املسلم فمردها إىل سبب، وسببها  1من مرياث اآلباء األولني،

قائم على فضيلة جاء هبا الشرع، ويفهمها العقل، ويطمئن إليها الضمري، وهذه بالطبع رؤيتنا ورؤية كل 
ليت ميكن هلم الرد هبا على من يدعون أن صلب املسيح كان خلالص اجلنس البشري هؤالء املسلمني ا

من اخلطيئة، وأمثاهلا من الفرى. وال ميكن للمسلم ومن غري املسموح له يف العقيدة اإلسالمية على 
يح ساإلطال  أن يفر  يف إميانه برسل اهلل مجيعًا، بل إن آيات القرآن الكر م متجد مر م العذراء أم امل

تكرميًا يفو  غريها من النساء، ويهب اهلل عيسى عليه السالم الوجاهة واجملد يف الدنيا واآلخرة؛ وهذا 
ما يعلمه املسلمون متامًا، وال ميلك عاقل منهم رفضه، أو حىت التشكيك فيه؛ فأين يكمن اخلالف إذًا؟ 

 يف كون املسيح سيح ابن اهلل، والاحلقيقة أن اخلالف ليس فقط يف قول النصارى الشركي الصارخ بأن امل
نفسه كان يلقب نفسه ب )ابن اإلنسان(، وهو نفس ما أخْبتنا به اآلية الكرمية يف قوله تعاىل يف سورة 

ُذوين وحأُمِّي إهلححنْيِ ِمْن ُدونِ  ِه قحالح للَّ ا املائدة: }وحِإْذ قحالح اللَُّه يحا ِعيسحى اْبنح محْر محح أحأحنتح قُ ْلتح لِلنَّاِس اختَِّ
ْفِسي وحال أحْعلحُم ُسْبححانحكح محا يحُكوُن يِل أحْن أحقُولح محا لحْيسح يِل حِبحقٍّ ِإْن ُكنُت قُ ْلُتُه ف حقحْد عحِلْمتحُه ت حْعلحُم محا يِف ن

ْرتحيِن ِبِه أحْن اْعبُ  وا اللَّهح رحيبِّ وحرحبَُّكْم وحُكنُت دُ محا يِف ن حْفِسكح إِنَّكح أحْنتح عحالُم اْلغُيُوِب . محا قُ ْلُت هلحُْم ِإال محا أحمح
ْيٍء شحِهيٌد{ عحلحْيِهْم شحِهيدًا محا ُدْمُت فِيِهْم ف حلحمَّا ت حوحف َّْيتحيِن ُكنتح أحْنتح الرَّقِيبح عحلحْيِهْم وحأحْنتح عحلحى ُكلِّ شح 

يدي أ[، لكن اخلالف بعينه فيما شاب دعوة عيسى عليه السالم من بعده على 117، 116]املائدة: 
تالميذه الذين قدموا شروحاهتم وتفسرياهتم آليات الكتاب املقدس األصلية ليخرجوا كتبًا أخرى تناقض 
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بعضها يف أحيان كثرية، وتبدل أصواًل كانت قائمة يف عهد املسيح. فمن ينكر احلرية واحملبة والسالم 
م وصلفهم، وضيق إسرائيل بتعنتهاليت دعا هلا ن ي اهلل عيسى عليه السالم؟ مل ال وهو الذي أهنكه بنو 

عقوهلم، فحاول أن يسرتد كرامة اإلنسان من دنس املادية، وسعى لرفع قدر املرأة وإنقاذها من مستنقع 
الرذيلة اليهودي النجس. إال أنه بانتهاء حقبة املسيح اندثرت تدرجييًا تلك التعاليم والقيم السامية لتظهر 

سه  وقلب من ليس على دين أصاًل وليس املسيح عليه السالم نفللعامل فيما بعد نصوص يعافها لسان 
فسه ويطل على العامل من أطلق على ن -على سبيل املثال ال احلصر-كما يف كتاب )نشيد اإلنشاد( 

)بولس الرسول( الذي يعد هو مؤسس النصرانية اليت ابتعدت عن تعاليم املسيحية، وأشهر كتبه هو 
ذي ادعى النبوة دون سائر اإلجنيليني. رسائل بولس واإلجهاز على حرية العهد اجلديد، وهو الوحيد ال

الفكر: يرى )شارل جنيري( يف كتابه )املسيحية نشأهتا وتطورها( أن: "الدراسة املفصلة لرسائل بولس 
الكْبى تكشف لنا النقاب عن مزيج من األفكار الغريبة جداً، فهي مزيج من األفكار اليهودية، 

. واحلقيقة أنه مل ينل من رسالة عيسى الربانية اخلالصة مثلما نال منها بولس 1ثنية اليونانية"واملفاهيم الو 
من خالل رسائله اليت تشكل ما يقرب من نصف العهد اجلديد، واليت ناقض فيه نفسه يف أكثر من 

رحية أو ص موضع متأرجحًا بني تأليه املسيح، أو إضفاء الصفة البشرية عليه. بل إن يف كتبهم إشارات
مضمونة إىل ضعف مكانة العقل أو التمييز، وقد تأيت أصاًل أو عرضًا غري مقصودة، وقد يلمح فيها 
القارئ كثريًا من الزراية بالعقل، أو التحذير منه، ألنه برأيهم مزلة العقائد، وباب من أبواب الدعوى 

ث(. الصحيح )مثال فكرة التثليواإلنكار، خصوصًا إذا كان يف ذات ما يدعون إليه ما خيالف العقل 
وبالفعل كان ذلك ما اجتهد يف العمل عليه بولس، فكانت نصوص رسائله تقلل من أمهية الفكر 

(: "لِتحْصُمْت النِّسحاُء يِف 34: 14وخاصة لدى املرأة، فهو من قال يف رسالته األوىل إىل كورنثوس )
يقول الناموس أيضًا.  كحلَّْمنح، بحْل عحلحْيِهنَّ أحْن يحُكنَّ خحاِضعحاٍت، كمااْلكحنحاِئِس، ف حلحْيسح محْسُموحًا هلحُنَّ أحْن ي حتح 

ْرأحةِ  أحْن ت حتحكحلَّمح يِف  وحلحِكْن ِإذحا رحِغْْبح يِف ت حعحلُِّم شحْيٍء محا ف حْليحْسأحْلنح أحْزوحاجحُهنَّ يِف اْلب حْيِت، ألحنَُّه عحاٌر عحلحى اْلمح
ان املرأة من حق العلم والعبادة فكيف احلال يف حال الفكر وإعمال العقل اجلْحمحاعحِة"؛ وهو ما يعين حرم

واالجتهاد، وهو بذلك مل يبتعد كثرياً عن أفكار الفيلسوف اليوناين أرسطو الذي قال: "إن الطبيعة مل 
تزود املرأة بأي استعداد عقلي يعتد به"، فهل ميكن أن يكون ذلك من رسالة املسيح مبكان؟! ليس 

سب فللمرأة يف األناجيل املختلفة صورة سلبية؛ فها هي يف اإلجنيل الكاثوليكي قيل فيها: "ال هذا فح
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يوجد خطيئة ميكن مقارنتها خبطيئة املرأة، فأي خطيئة تكون وراءها امرأة، وبسبب املرأة سنموت 
ملرأة املسلمة؛ فهي امجيعًا". واملرأة يف النصرانية ُمرومة من حقو  كثرية تعد بديهية إذا ما قورنت حبقو  

قاصرة عن اإلدالء بشهادهتا حىت وإن كانت متهمة جبرمية شنعاء كالزنا فال حق هلا يف الدفاع عن 
نفسها، كما أهنا ال بد وأن تكون خاضعة لرجلها مسلوبة الفكر؛ وهو ما يتضح من رسالة كولوسي 

ني ر من ذلك أن هناك من املثقف(: "أيها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق يف الرب"، واألكث18: 3)
النصرانيني يرون يف خضوع املرأة تدريبًا إهليًا هلا! ناهيك عن أهنا وفقًا للتعاليم الدينية أيضًا ليس من 
حقها الطال  يف حال استحالة العشرة بينها وبني زوجها، أو وجود مانع حيول دون استمرار ذلك 

سهم ملا ة الرهبنة مثار انتقاد كبري بني املفكرين النصارى أنفالزواج. الرهبنة والرؤية الغربية: ظلت حال
علموا عنها من مثالب ومناقص متعددة، وبالرغم من أن الكنائس حتاول أن تضفي على الرهبنة النسائية 
هالة من القداسة والرونق؛ إال أن كتابًا ومفكرين غربيني رفعوا أصواهتم يف انتقادها برؤى خمتلفة يقول 

فون كليماجنيس أحد علماء الالهوت، وعميد جامعة باريس سابقًا: "أن ترتهْب املرأة اليوم  نيكوالوس
. ويف تعليق جريوم على رسالة بولس إىل أهل إفسس قال: 1فمعىن هذا أهنا أسلمت نفسها للعهارة"

"مبا أن املرأة ُخلِقحت للوالدة واألطفال فهي ختتلف عن الرجل كما خيتلف اجلسد عن الروح، ولكن 
عندما ترغب املرأة يف خدمة يسوع أكثر من العامل فعندئذ سوف تكف عن أن تكون امرأة وستسمى 

ُتحزوِّجنيح واألراِمِل إنَُّه خحرٌي هلُم أْن ي حبْ قحوارجاًل"، ويف رسالة كورنثوس األو 
ِمْثلي، هحل  ىل: "وأقوُل لِغحرِي امل
ٍن بامرأٍة؟ إذاً ال تحطُلِب الزَّواجح بامرأة".   أنتح غرُي ُمقرتِح

ويقول كارل هاينتس ديشنر ىف كتابه الصليب ذو الكنيسة: "قال سيمون دي بوفوا لقد أسهمت 
حرر اضطهاد املرأة، ومل تقم بدور بسيط يف هذا". التعنت النصراين ونضال املرأة للت العقيدة النصرانية يف

من القيود: يقول القس فيليب ربابورت: "وفقًا ملعتقدات آباء الكنيسة فاملرأة خملو  جنس، وهي اإلغواء 
لتسليط  يالذي جلب اخلطيئة إىل العامل"، ويقول الفيلسوف ربابورت: "ميكننا املضي قدمًا فيما يل

الضوء على املراحل اليت حاولت من خالهلا املرأة املسيحية انتزاع بعض حقوقها املسلوبة حىت وإن كان 
مل يكن حيق هلا أن متتلك شيئًا، ومل  1882يف ذلك حتٍد صريح لشرائع النصرانية؛ فاملرأة حىت عام 

تعديل القوانني اخلاصة عرتاف حبقوقها، و يكن حيق هلا أن تقرأ حىت يف الكتاب املقدس، ومل يبدأ تقريبًا اال
بعد أن صارت املرأة أكثر اضطالعًا حبقوقها، وأكْب تأثريًا يف اجملتمع، وبعدما  1919هبا إال يف عام 
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انتهت سطوة رجال الكنيسة يف أوروبا إىل حد كبري، وخرج الغرب من عصوره املظلمة بفضل منارة 
وقها األوائل. ومل تتوقف ُماوالت املرأة النصرانية للمطالبة حبق احلضارة اإلسالمية، وعلمائها، ومفكريها

األساسية، ونبذ التابوهات اليت كان من املمنوع االقرتاب منها، كقضية الطال ؛ اليت كان ال ميكن أن 
يسمع عن وقوعها يف النصرانية إال يف حالة ارتكاب الزوجة جلرمية الزنا، فظهر ما يعرف بالطال  املدين 

لغرب، وأقره اجملتمع، أما يف الشر  فلجأ أصحاب الديانة املسيحية يف كثري من احلاالت إىل رفع يف ا
القضايا أمام ُماكم مرجعها الشريعة اإلسالمية حبثًا عن العدل واإلنسانية؛ اللذين ميزهتما الشريعة 

سورة النحل:  ىل يفاإلسالمية، ودافعت عنهما حفاظاً على حقو  مجيع البشر من ذكر وأنثى، وقال تعا
ٍر أحْو أُنْ ثحى وحُهوح ُمْؤِمٌن ف حلحُنْحيِي حنَُّه ححيحاًة طحيِّبحًة وحلحنحْجزِي حن َُّهْم أحْجرحهُ  ْم بِأحْحسحِن محا كحانُوا }مْن عحِملح صحاحِلاً ِمْن ذحكح

وع إىل ن[. وهكذا كانت مراحل تطور فكر املرأة يف النصرانية من اخلضوع واخل97ي حْعمحلُونح{ ]النحل: 
ُماولة انتزاع احلقو  بقوة؛ وهو ما دفع رعاة الكنيسة يف العصر احلديث إىل مدح دور املرأة، والثناء 
 عليها، وتبجيل دورها يف اجملتمع والكنيسة؛ وذلك يف ُماولة للتغطية على التعاليم اجملحفة اليت يكتظ

م بعنوان: )كرامة 1988عوية عام هبا الكتاب املقدس. إذ جند )يوحنا بولس الثاين( كتب رسالة را
املرأة( وضع فيها أهم املبادئ للتعليم الكنسي فيما خيتص بكرامة املرأة، ودعوهتا يف خدمة بيتها وجمتمعها 
وكنيستها، فهل ال تزال لدعوات الغرب النصراين بتحرير املرأة املسلمة آذان تسمعها؟ وهل ميكن بعد 

إلسالم بأهنن مسلوبات احلقو  واإلرادة بينما منحتهن الشريعة سهام األذى إىل نساء ا1ذلك أن توجه 
يقول تعاىل  2العظيمة اليت أتى هبا ن ي اإلسالم ُممد صلى اهلل عليه وسلم حقوقهن منذ قرون مضت؟

ذحاٌب أحلِيٌم{ ]النور: عح  يف سورة النور: }ف حْليحْحذحِر الَِّذينح خُيحالُِفونح عحْن أحْمرِِه أحْن ُتِصيب حُهْم فِتْ نحٌة أحْو ُيِصيب حُهمْ 
63]. 
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 مكانة المرأة في اإلسالم الفصل الثالث : 
 التعريف باإلسالم.....املبحث األول : 
 اإلسالممكانة املرأة يف املبحث الثاين: 
 حقو  املرأة يف اإلسالم: لثاملبحث الثا
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 التعريف باإلسالم.....المبحث األول : 
 

هو املنهج الذي وضعه اهلل سبحانه وتعاىل للناس كي يستقيموا عليه، وتكون حياهتم مبنيًة اإلسالم 
س اليت هلم، وإّن لإلسالم جمموعة من املبادئ واأُلس -صلى اهلل عليه وسّلم-عليه، والذي بيَّنه رسوله 

س أركان سجيب على اإلنسان حىت يكون مسلمًا حبق االلتزام هبا؛ وُيطلق على هذه املبادئ واأل
ّصحيحة، يف كثري من الّنصوص واألحاديث ال -صّلى اهلل عليه وسّلم-اإلسالم، وقد بيّنها رسول اهلل 

وقد اتّفقت مجيع املذاهب اإلسالمّية على هذه األركان، فكّل إنسان يؤمن هبذه األركان يُعتْب مسلمًا 
  1هبا مجيعها.تامَّ اإلسالم، ومن يكفر بأّي ركٍن من هذه األركان فكأمنا كفر 

 : تعريف اإلسالم لإلسالم معنيان لغوي واصطالحي
وفيما يلي بيان ذلك: تعريف اإلسالم يف اللغة مادة اشتقا  لفظ )اإلسالم( هي: السني والالم وامليم، 
يقول العالمة اللغوّي ابن فارس يف مادة: "سلم:" السني والالم وامليم، معظم بابه من الصحة والعافية، 
فالسالمة أن يسلم اإلنسان من العاهة واألذى، وقد قال أهل العلم: اهلل جل ثناؤه هو السالم، لسالمته 
مما يلحق املخلوقني من العيب والنقص والفناء، واإلسالم هو: االنقياد، ألّنه يسلم من اإلباء واالمتناع. 

ره إىل اهلل: ديًا فمثاًل: يُقال أسلم أمُيستعمل اإلسالم يف لغة العرب متعديًا والزمًا: أما استعماله متع
أي سّلمه. أما عند استعماله الزمًا فيكون معناه: االنقياد والدخول يف السلم، أي االستسالم، كما 
أّن اإلصباح ه و الدخول يف الصباح، واإلحرام هو الدخول يف احلرمة، ومعىن اإلسالم الزمًا يرجع إىل 

  2استسلم للغري، فقد سّلم إليه نفسه، وألقى إليه مبقاليده.معناه متعديًا، ألّنه من انقاد و 
 : تعريف اإلسالم اصطالحا  

اإلسالم يف اإلصطالح جيمع معنيني: األول: االنقياد واالستسالم، أما الثاين: إخالص ذلك وإفراده 
ده ال شريك له، حهلل، وعنوانه قول: ال إله إال اهلل. ولإلسالم معنيان: الدين املشرتك: وهو عبادة اهلل و 

الذي بعث به مجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم. ما اختص به ن ي اهلل ُممد صلى اهلل عليه وسلم 
من الشرعة واملنهاج، وهو الشريعة والطريقة واحلقيقة، وله مرتبتان: إحدامها: الظاهر من القول والعمل، 

                                                                 

مصباح الظالم في الرد على من  (، 2003عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن ُممد بن عبد الوهاب آل الشيخ )_   1
)الطبعة األوىل(، السعودية: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  كذب الشيخ اإلمام ونسبه إلى تكفير أهل اإليمان واإلسالم

 .216والدعوة واإلرشاد، صفحة 

 .321-318، صفحة 16، اجمللد 16، العدد 1406واإلسالم"، جملة البحوث اإلسالمة، من رجب إىل شوال  بني اإلميان_   2



45 

 

 بقاً للباطن، يقول الراغب األصفهاين: اإلسالموهو أركان اإلسالم، والثانية: أن يكون ذلك الظاهر مطا
يف الشرع على ضربني: أحدمها: دون اإلميان، وهو االعرتاف باللسان، وله حُيقن الدم، حصل معه 

 ﴾ْن قُولُوا أحْسلحْمنحاقحالحِت األحْعرحاُب آمحنَّا ُقْل ملحْ تُ ْؤِمنُوا وحلحكِ ﴿االعتقاد أو مل حيصل، وإياه قصد بقوله تعاىل: 
والثاين: فو  اإلميان: وهو أن يكون مع االعرتاف اعتقاد بالقلب، ووفاء بالفعل،  [14احلجرات،:  ]

ِإْذ قحالح ﴿واستسالم هلل يف مجيع ما قضى وقّدر، كما ذكر اهلل عن إبراهيم عليه السالم يف قوله تعاىل: 
 ﴾ت حوحفَّيِن ُمْسِلًما وحأححْلِْقيِن بِالصَّاحلِِنيح ﴿وقوله:  [131ة، البقر ] ﴾لحُه رحبُُّه أحْسِلْم قحالح أحْسلحْمُت ِلرحبِّ اْلعحالحِمنيح 

أركان اإلسالم إّن أركان اإلسالم مخسة أركاٍن؛ قد  1أي اجعلين ممن استسلم لرضاك. [101يوسف،: ]
رضي اهلل -يف احلديث النبوّي الذي يرويه عبد اهلل بن عمر  -صّلى اهلل عليه وسلم-ذكحرحها رسول اهلل 

حيث قال: مسعت رسول اهلل يقول: )ُبيِن اإلسالُم على مخٍس: شحهادِة أن ال إلهح إال اهلُل وأنَّ  -عنهما
واألركان اخلمسة بالتّفصيل  2هلِل، وإقاِم الصالِة، وإيتاِء الزّكاِة، واحلجِّ، وصوِم رمضانح(،ُممًدا رسوُل ا

هي كما يأيت: الّشهادتان: كيفّية الّشهادتحني أن يقول املرء: )أْشهحُد أْن ال إِلهح إاّل اهللُ وأْشهحُد أّن ُمّمداً 
 ِإالَّ ُهوح ل اهلل سبحانه: )شحِهدح اللَُّه أحنَُّه ال إِلحهح رسوُل اهلِل(، أّما دليل كيفية الّشهادة فمأخوٌذ من قو 

والدليل على  [.18آل عمران،:  ].﴾وحاْلمحالِئكحُة وحأُولُو اْلعِْلِم قحاِئمًا بِاْلِقْسِط ال إِلحهح ِإالَّ ُهوح اْلعحزِيُز احلْحِكيمُ 
اُء عحلحى اْلُكفَّ  اِر قوله: )أّن ُممداً رسوُل اهلِل(؛ هو قول اهلل سبحانه: )ُُمحمٌَّد رحُسوُل اللَِّه وحالَِّذينح محعحُه أحِشدَّ

واملقصود بقول: )ال إلهح إاّل اهلل(: أي ال معبودح حبقٍّ يف الوجود إال اهلل  [29الفتح،:  ]ُرمحححاُء ب حيْ ن حُهْم(.
ه عّز وجّل وحدحه، وأّنه ال شريك له يف ُملكه، فقد قال اهلل سبحانه: )وحِإْذ قحالح إِبْ رحاِهيُم أِلحبِيِه ُسبحان

فاملقصود بالّشهادتحني:  [27-26الزخرف،:  ]؛﴾وحق حْوِمِه إِنَّيِن ب حرحاءٌ ممَّا ت حْعُبُدونح*ِإالَّ الَِّذي فحطحرحين فحِإنَُّه سحي حْهِدينِ 
أّنه ال معبود حبقٍّ سوى اهلل سبحانه، وأّن ُمّمدًا هو رسول اهلل وخامت األنبياء  هو أن يشهد املسلم

ُرسحلني.
إقامة الّصالة: تُعتْب الصالة عمود الّدين، وهي أّول ما حُياسحب عليه املسلم يوم القيامة،  3وامل

ود بركن إقامة املقصفإذا صحلححت الصالة صحلح سائر العمل، والّصالة أيضًا مناجاة بني العبد ورّبه، و 
الصالة: أن يعتقد املسلم أّن اهلل سبحانه قد أوجب على كل مسلم بالٍغ عاقٍل ُمكّلٍف أن يؤدي مخس 
 صلواٍت يف اليوم واللّيلة، يؤّديها كٌل يف وقتها وهيئتها؛ وعلى طهارٍة، والّصلوات املفروضة على املسلمني

                                                                 

 م  1432،دار الفكر العريب، .8، عن عبد اهلل بن عمر، الصفحة الرقم: صحيح البخارييف  ُممد ابن إمساعيل،البخاري،_   1

(، )الطبعة 2001) غاية األماني في الرد على النبهانيالثناء األلوسي  أبو املعايل ُممود شكري بن عبد اهلل بن ُممد بن أيب_   2
 .2، جزء 88اململكة العربية السعودية: دار الرشد، صفحة:  -األوىل(، الرياض 

 .29/1/2017خالد بن سعود البليهد، "شرح حديث )بين اإلسالم على مخس("، صيد الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ _   3
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وصالة الظّهر، وصالة العصر، وصالة املغرب،  يف اليوم والليلة مخس صلواٍت، هي: صالة الفجر،
وقد ذكر أّن الرّكن إقامة الّصالة؛ ألّن أداء الّصالة فقط كهيئة ال يعين اإلتيان هبا على  1وصالة العشاء.

حقيقتها، فالصالة تدعو إىل األخالٌ  والفضيلة، فكّل من التزم هبذه األخال  بعد تأدية الّصالة قد 
من أّداها دون االلتزام بأخالقها فإّنه ال يكون ُمقيمًا هلا،فقد قال اهلل سبحانه: )اْتُل أقام الّصالة، وأّما 

ةح ت حنْ هحٰى عحِن اْلفحْحشحاِء وحاْلُمنكحِر وحلحذِْكُر  ةح ِإنَّ الصَّالح للَِّه أحْكب حُر وحاللَُّه امحا أُوِحيح إِلحْيكح ِمنح اْلِكتحاِب وحأحِقِم الصَّالح
الزّكاة: تُعتْب الزّكاة حّقًا واجبًا يف املال حباالت خاّصٍة ويف [ إيتاء 45العنكبوت،:  (.]ُعونح ي حْعلحُم محا تحْصن ح 

أوقات ُمددة، فالزكاة هي القدر الواجب إخراجه من املال البالغ للنصاب بشروط معينة وألناس معيّنني، 
زّكى 

ُ
، وقد زكاةً  به، فُيسّمى ذلك املالوُيطلحق لفظ الزّكاة على مقدار احلّصة املستخرحجة من املال امل

أوجب اهلل الزكاة يف األموال اليت تنمو وتزيد وهذه األموال هي: األنعام، والّذهب والفّضة، واملزروعات 
من الّثمار والّزروع وغريها، والعروض التجارّية. ومصارف الزّكاة مثانية؛ بيّنها اهلل سبحانه يف كتابه العزيز 

 الرِّقحاِب وحاْلغحارِِمنيح وحيِف صَّدحقحاُت لِْلُفقحرحاِء وحاْلمحسحاِكنِي وحاْلعحاِمِلنيح عحلحيْ هحا وحاْلُمؤحلَّفحِة قُ لُوبُ ُهْم وحيِف بقوله: )ِإمنَّحا ال
رِفها فمن صرفها يف غري مصا [60بة،: التو  ]سحبِيِل اللَِّه وحاْبِن السَّبِيِل فحرِيضحًة مِّنح اللَِّه وحاللَُّه عحلِيٌم ححِكيٌم(،

مل تُقبل منه، ومل تْبأ ذّمته منها، وجيب إخراج الزكاة فورح وجوهبا إذا بلغت النِّصاب، وحال عليها احلول 
وتوّفرت فيها الشروط الشرعّية، وجيوز تأخري الزكاة للّضرورة، أّما من امتنع عن أداء الزكاة فيُعزَّر، وجُيْبح 

فِطرات مجيعها؛ بقصد التقّرب إىل اهللعلى إخراجها. الّصيام: املقصود بالّصيام: اإل
ُ
 مساك عن امل

سبحانه، ويبدأ وقت الصيام عن املفِطرات من طلوع الفجر الّصاد  إىل غروب الّشمس، وال يُعّد العبد 
صائماً يف احلقيقة إاّل إذا أمسك عن أمرحين، مها: املفِطرات احلسّية مجيعها؛ من األكل والّشرب، واألمور 

نِقصة ألجر
ُ
ُنكحرات، وال يرفحُث وال خُياِصم أحداً، وجيب  امل

الّصائم من الّذنوب؛ فال يرتكب املعاصي وامل
الّصوم على كلّ مسلٍم بالٍغ عاقٍل مقيٍم غري مسافٍر. احلّج: احلّج ركٌن يسقط عن العبد بأدائه مرًّة واحدًة 

اجب، وال ميتنعح قد أّن احلج و يف عمره، ويسقط أيضًا عن العبد إذا مل يستطع القيام به؛ بشرطح أن يعت
عن أداء احلج إاّل لسبب مينعه من القيام به، ومن مل يعتقد بوجوب احلّج فهو كافر، أّما حكم أدائه 
فهو واجٌب على القادر عليه؛ سواًء من الناحية املادّية أو اجلسمّية، وذلك لقوله سبحانه عّز وجّل: 

آل عمران،  ]عحِن اْلعحالحِمنيح(، ِن اْستحطحاعح إِلحْيِه سحبِياًل وحمحن كحفحرح فحِإنَّ اهللح غحيِني )وحهلِل عحلحى النَّاِس ِحجُّ اْلب حْيِت مح 

                                                                 

(، )الطبعة األوىل(، اململكة العربية 1425) رسالة في الفقه الميسر امن بن عبد اهلل بن سليمان بن علي السدالن صا ح بن غ_   1
 .59السعودية: وزارة الشؤون اإلسالمّية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، صفحة: 
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أّما معىن احلّج فهو قصد املسلم لبيت اهلل تعاىل بصفٍة خمصوصٍة، يف وقٍت خمصوٍص، بشروط  [97:
 2خصائص اإلسالم العامة لإلسالم خصائص عامة متّيزه عن غريه منها: 1وأركان وفروٍع خمصوصٍة.

الربانية: يتمّيز اإلسالم بأنه ربايّن من جهتني؛ ربايٌن يف الغاية والوجهة، فغاية اإلسالم ُحسن صلة العبد 
و اهلل هبربه، ونيل العبد ملرضاة اهلل تعاىل، وربايٌن من جهة املصدر واملنهج؛ فمصدر اإلسالم وتشريعاته 

سبحانه وتعاىل. اإلنسانية: فاإلسالم يتمّيز بوجود النزعة اإلنسانّية الواضحة يف العبادات واملعتقدات 
والتوجيهات والتشريعات، فاهلل سبحانه وتعاىل كرّم اإلنسان وفّضله على كثري من املخلوقات، فاإلسالم 

حتقيق اخلري  د فيه، واإلسالم يقوم علىرباين املصدر، واإلنسان هو الذي يفهم املصدر ويستنبط وجيته
لإلنسان وتكرميه ومحايته. الشمول: فاإلسالم ديٌن شامل جلميع مناحي احلياة وجماالهتا وجوانبها، 
وشامل حلياة الفرد واألسرة واجملتمع، يف كل زمان ومكان. الوسطية والتوازن: فاإلسالم ديٌن متوازن خاٍل 

 إعطاء كل ذي حق حقه. الواقعية: فاإلسالم بتوجيهاته وتشريعاتهمن اإلفراط والتفريط، قائم على 
راعى واقع الكون واحلياة، وراعى واقع اإلنسان بكل ظروفه، واإلسالم واقعي يف العبادات املطلوبة من 
املكلَِّفني، واقعي يف املعتقدات. الوضوح: يتمّيز اإلسالم بوضوح األصول والقواعد اليت يقوم عليها، 

خال  ووضوح الشعائر التعبدّية. اجلمع بني التطور والثبات: فاإلسالم ثابت يف أهدافه ووضوح األ
يمه وغاياته، ومرٌن يف وسائله وأساليبه، ثابت يف أصوله وكليّاته، ومرٌن يف فروعه وجزئياته، ثابت يف ق

 الدينية واألخالقية، ومرن يف الشؤون الدنيوية والعلمية. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

علمية دار الكتب ال، والسنةمناسك الحج والعمرة في اإلسالم في ضوء الكتاب د.سعيد بن علي بن وهف القحطاين، _   1
 .1، جزء 8،77صفحة: 

 .215-7(، اخلصائص العامة لإلسالم )الطبعة الثانية(، بريوت: مؤسسة الرسالة، صفحة 1983د. يوسف القرضاوي )_   2
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 اإلسالمكانة المرأة في مالمبحث الثاني: 
 

اخلطيئة  ملا تقول به اليهودية والنصرانّية من حتميل املرأة ِوْزر -متاًما-ِإّن مكانة املرأة يف اإلسالم خُمالفة 
لسالم عن ذلك، مسئولية آدم عليه ا -بصريح العبارة-األوىل، وما ترتب عليها من شقاء، فالقرآن حُيحدِّد 

 Rogerة )هذا ما اعرتف به روجيه كارودي وإْن شاركته امرأته املعصية باألكل من الشجرة احملرم
Garandy  ال  -من وجهة نظر الالهوتية-املفكر الفرنسي حني أنصف اإلسالم فقال: "إن القرآن

حُيّدد بني الرجل واملرأة عالقة من التبعية امليتافيزيقية؛ فاملرأة يف الق رآن توأم وشريكة للرجل... والقرآن 
، بعدما أن استجاب هو واْمرحأُته لوسوسة الشيطان؛ طمًعا  1األوىل للخطيئة"ال حُيمل املرأة املسئولية 

ْد لحُه عحْزًما . وح  ِإْذ قُ ْلنحا يف اخللد وُمْلٍك ال ي حْبلى، قال تعاىل: }وحلحقحْد عحِهْدنحا ِإىلح آدحمح ِمْن ق حْبُل ف حنحِسىح وحملْح جنِح
ِئكحِة اْسُجُدوا آِلدحمح فحسحجحُدوا ِإالَّ  ِلزحْوِجكح فحالح خُيْرِجحنَُّكمحا  إِْبلِيسح أحىبح . ف حُقْلنحا يحا آدحمُ ِإنَّ هحذحا عحُدوي لحكح وح لِْلمحالح

 ِمنح اجلْحنَِّة ف حتحْشقحى . 
ُوعح فِيهحا وحالح ت حْعرحى . وحأحنَّكح الح تحْظمحُأ فِيهحا وحالح تحْضححى . ف حوحْسوحسح إِلحْيِه الشَّْيطح  ُن قحالح يحا آدحُم اِإنَّ لحكح أحالَّ جتح
ا هحْل أحُدلُّكح عحلحى شحجحرحةِ اخْلُْلِد وحُمْلٍك الح ي حبْ لحى . فحأحكحالح ِمنْ هحا ف حبحدحْت هلحُمحا سحْوآتُ ُهمحا وحطحِفقحا خيحْ  ِصفحاِن عحلحْيِهمح

قائق الرجال، [. كما جعل اإلسالم النساء ش121–115ِمْن وحرحِ  اجلْحنَّةِ وحعحصحى آدحُم رحبَُّه ف حغحوحى{ ]طه:
ا النِّساُء شحقاِئُق الرِّجحالِ »لقوله صلى اهلل عليه وسلم:  ومعىن هذا احلديث ُمّطرد يف كّل ما مل يحرِد 2« إمنَّ

 فيه نّص يُ فحرُِّ  بني الرجال والنساء، أمَّا املسائل اليت وردت فيها نصوص تُ فحرُِّ  بني الرجال والنساء فال
ال لزُمنا الوقوف مع النصوص، وإعطاء ما للنساء للنساء، وما للرجال للرجيحّطرد فيها احلديث، وحينئٍذ يح 

ح الرس ول صلى اهلل عليه وسلم 4وأيًضا:3 . كما جعل حقَّ األّم يف الّْب أكثر من حّق األب، وقد بنيَّ
؟  ُمَّ محنْ  قال:«. أُمُّك»ذلك حني قال له رجل: يا رسول اهلل، محْن أحّق الناس حبسن صحابيت؟ قال: 

                                                                 
 بريوت –.نشورات الوطن العريب 78  م ص،م.1984ذوقان قرقوط. ترمجة أ. وعود اإلسالم. ط  _  1

. من حديث عائشة، 236. رقم 45. باب "يف الرجل جيد الِبلَّة يف منامه". ص سننه. كتاب الطهارةاىن: أبو داود السجست_   2
 وهو حديث صحيح(.

ه  / 1404. تعليق الشيخ ُممد ناصر الدين األلباىن. ط 8. ص حقوق النساء فى اإلسـالمالشيخ ُممد رشيد رضا: _   3
 بريوت. –م. املكتب اإلس المى1984

 القاهرة( –م. دار ابن عفان 1999ه  / 1419. 1. ط 8. ص 5. ج  جامع أحكام النساءالشيخ مصطفى العدوى: _   4
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واإلسالم ال ينظر إىل  1« أبوك»قال:  م محْن؟ قال: «.  ُمَّ أُمُّك»قال:  ُمَّ محْن؟ قال: «.  ُمَّ أُمُّك»قال: 
ا يرى أنّ ُهما ُيكحمِّالن بعضهما البعض، وهذا  الرجل واملرأة على أنَّ كاًل منهما بديل عن اآلخر، وإمنَّ

رجل، هلّية، حيث تُعّوض املرأة جوانب النقص يف المراعاة ملبدأ توزيع العمل الذى اقتضته احلكمة اإل
كما مل يُ فحاِضل بني الرجال والنساء يف األجر؛ إذ بنيَّ اهلل تعاىل أنه ال 2ويُوّفر الرجل ما تفتقر إليه املرأة 

اْلمحْعُروِف{ بِ  يضيع جهد محْن عحِملح عماًل صاحلًا ذكرًا كان أو أنثى، قال تعاىل: }وحهلحُنَّ ِمْثُل الَِّذى عحلحْيِهنَّ 
ٍر أحوْ 228]البقرة:  [. وقال جّل ث حنحاُؤُه: }فحاْستحجحابح هلحُْم رحب ُُّهْم أحىنِّ الح ُأِضيُع عحمحلح عحاِمٍل مِّنُكم مِّْن ذحكح

وْا وحقُتِلُوْا أُلكحفِّرحنَّ لُ أُنْ ثحى ب حْعُضُكم مِّن ب حْعٍض فحالَِّذينح هحاجحُرواْ وحُأْخرُِجوْا ِمن ِديحارِِهْم وحأُوُذوْا يف سحبِيِلى وحقحات ح 
دحُه ُحْسُن الث َّوحاِب{ نعحنْ ُهْم سحيِّئحاهتِِْم وحأُلْدِخلحن َُّهْم جحنَّاٍت جتحِْرى ِمن حتحْتِهحا األحنْ هحاُر ث حوحابًا مِّْن ِعنِد الّلِه وحالّلُه عِ 

ِمٌن فحأُولحِئكح أحْو أُنْ ثحى وحُهوح ُمؤْ  [. وقال تعاىل: }وحمحْن ي حْعمحْل ِمنح الصَّاحلِحاِت ِمْن ذحكحرٍ 195]آل عمران:
[. وخُياطب الرِّجال والنِّساء على السواء، ويعاملهم 124يحْدُخلُونح اجلْحنَّةح وحالح ُيْظلحُمونح نحِقريًا{ ]النساء:

ُكنُوا إِلحيْ هحا وحجحعحلح سْ بطريقة شبه متساوية، قال تعاىل: }وحِمْن آيحاِتِه أحْن خحلحقح لحُكْم ِمْن أحنْ ُفِسُكْم أحْزوحاًجا لِتح 
يحاٍت لِقحْوٍم ي حت حفحكَُّرونح{ ]الروم:  [. 21ب حيْ نحُكْم محوحدًَّة وحرحمْححًة ِإنَّ يف ذحِلكح آلح

ِدُف الشريعُة اإلسالميُّة 3واآلية ُتشري إىل أّن املرأة ُخلِقت من نفس الرجل، أي من جنس الرجل . وهتح
ا من حقو ، ية اجملتمع. ويُقّدم التشريع للمرأة تعريفاٍت دقيقة ِلمحا هلبشكٍل عاٍم إىل غاية ُمتمّيزٍة هي محا

ويُ ْبدى اهتماًما شديًدا بضماهنا، فالقرآن والسُّنَّة حيحُّضان على معاملة املرأة بعدل ورفق وعطف، كما 
e Hunk  . تقول املستشرقة األملانية زجيريد هونك4ضمن هلا حق املِْلكّية اخلاصة الشخصية واإلرث

Sigrid: " ِإّن الرجل واملرأة يف اإلسالم يتمتّعان باحلقو  نفسها من حيث النوعّية، وإن مل تكن تلك
احلقو  هي ذاهتا يف كّل اجملاالت؛ لذلك فعلى املرأة العربية أن تتحرر من النفوذ األجن ي... فينبغي 

عقائدي مهما   تذيها، أو أن هتتدى بفكرعليها أال تتخذ املرأة األوربّية أو األمريكّية أو الروسّية قدوة حت
                                                                 

. رقم 1029مسلم ابن احلجاج صحيح اجلامع . كتاب الْب والصلة واآلداب. باب "بِّر الوالدين، وأنّ ُهمحا أحّق به". ص _   1
 [. من حديث أيب هريرة(.2548]

. ترمجة سيد رئيس أمحد الن دوى، 180، 179. ص المـرأة بين شريعة اإلسـالم والحضارة الغربيـة ان: أ. وحيد الدين خ_   2
 القاهرة(. –م. دار الصحوة للنشر 1994ه  / 1414. 1ومراجعة د. ظفر اإلسالم خان. ط

سيد رئيس أمحد الندوي، . ترمجة 631-671. ص المرأة بين شريعة اإلسالم والحضارة الغربيـةأ. وحيد الدين خان: _   3
 القاهرة( –م. دار الصحوة للنشر 1994ه  / 1414. 1ومراجعة د. ظفر اإلسالم خان. ط

م. دار اآلداب 1980. ترمجة د. عفيف دمشقية. ط 110، 109. ص إنسانية اإلسالم :M. Poizer _ مارسيل بوازار  4
 بريوت(  –
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كان مصدره؛ ألّن يف ذلك متكينًا جديًدا للفكر الدخيل املؤدى إىل فقدها ملقومات شخصيتها، وإمّنا 
 Laura Veccia وتشهد لورا فيشيا فاجلريي1عليها أن تتمسك هبدى اإلسالم األصيل" 

Vaglieri -إذا  لإلسالم بإنصاف ه للمرأة، فتقول: " -كاتبة إيطالية، من أعالم االستشرا  األكادميي
 -لشرعيفإّن مركزها ا-مكانة رفيعة  -من وجهة النظر االجتماعية يف أوروبّا-كانت املرأة قد بلغت 

مة وال يزال يف بعض البلدان أقّل استقالاًل من املرأة املسل -كان حىّت سنوات قليلة جديا-على األقل 
ا أال املسلمة تتمتع حبّق الوراثة مثل إخوهتا، ولو بنسبة أصغر، كما حيّق هل يف العامل اإلسالمي. إّن املرأة

حبّق  -أيًضا-ُتزّف إىل أحد إال مبوافقتها احُلرّة، ومن حّقها أال يسئ زوجها معاملتها، كما تتمتع 
ؤهلة انت مإذا ك-احلصول على مهر من الزوج، وهلا أْن يُعيلها ولو كانت ثرّية من األصل، وهلا احلّق 

ويذكر القرآن بالتعظيم والتوقري مناذج لنساء اْرت حقحنْيح بطاعتهن  2يف إدارة ممتلكاهتا الشخصية -شرًعا
ْيتًا يف اجلْحنَِّة قال تعاىل: }وحضحرحبح اللَُّه محثحاًل لِلَِّذينح آمحنُوا اِْمرحأحةح ِفْرعحْونح ِإْذ قحالحْت رحبِّ اْبِن يل ِعندحكح ب ح   هلل،

 ف حْرجحهحا ف حن حفحْخنحا ِمن ِفْرعحْونح وحعحمحِلِه وحجنحِّىِن ِمنح اْلقحْوِم الظَّاِلِمنيح . وحمحْر محح ابْ نحتح ِعْمرحانح اليت أحْحصحنحتْ وحجنحِّىِن 
[. ذلك هو 12-11فِيِه ِمن رُّوِحنحا وحصحدَّقحْت ِبكحِلمحاِت رحب ِّهحا وحُكتُِبِه وحكحانحْت ِمنح اْلقحانِِتنيح{ ]التحر م: 

 ياس األفضلّية يف اإلسالم، التقوى والطاعة. مق
 

لقد وصلت مكانة املرأة يف اإلسالم إىل درجة أّن اهلل قد مسع شكواها من فو  سبع مسوات قال تعاىل: 
عح اللَُّه ق حْولح اليت جُتحاِدُلكح يِف زحْوِجهحا وحتحْشتحِكى ِإىلح اللَِّه وحاللَُّه يحْسمحُع حتححاُورحُكمحا  يٌع بحِصرٌي{ إِ }قحْد مسِح نَّ اللَّهح مسِح

[، وقرأ عليها جْبيل عليه السالم، السالم من اهلل تعاىل )عن أىب هريرة رضى اهلل عنه قال: 1]اجملادلة: 
يه إداٌم يا رسول اهلل، هذه خدجية قد أتت، معها إناٌء ف»أتى جْبيل النىب صلى اهلل عليه وسلم فقال: 

صحٍب قرأ عليها السالم من رهبا ومين، وبشِّْرها بِب حْيٍت يف اجلّنة من قح أو طعام أو شراب، فإذا هى أتتك فا
أّما نظر اإلسالم إىل النساء على أهنّن ناقصات عقل ودين، فليس هذا 3« ال صحخحبح فيه وال نحصحبح 

                                                                 

م. 2005ه  / 1425. ط 328. ص افتراء الجهالء، وإنصاف العلماءاإلسالم فى عيون غربية، بين )د. ُممد عمارة: _ 1
 القاهرة(. –دار الشرو 

2   _" (An interpretation of Islam. P. 72. 2nd ed. 1958.The American Fazl Mosque 
- U. S.  A) 

نصار. باب تزويج النىب خدجية. كتاب مناقب األ  الجامع الصحيح.ه ":  256"أبو عبد اهلل ُممد بن إمساعيل ت   _ البخارى  3
 [(.3820. رقم ]726ص 
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قدح يف النساء، وإمّنا القصد من نُ ْقصان العقل أّن عاطفة النساء أقوى؛ ألهّنن حُيّكمن العاطفة على 
العقل، وآفة اختيار اآلراء اهلوى والعاطفة. أّما نُقصان الدين فاملعىن أهّنا تُعفى من أشياء ال يُعفى منها 
الرجل أبًدا، فالرجل ال يُعفى من الصالة، وهى تُ ْعفى منها يف فرتات شهرية، والرجل ال يُعفى من 

بيعتها، وليس هلل تعاىل ملهمتها وطالصيام، بينما هي تُعفى كذلك عدة أيام يف الشهر. وهذا تقدير من ا
اقًا لقوله تعاىل: }لِلرِّجحاِل نحِصيٌب ممَّا اْكتحسحبُوا وحلِلنِّسحاِء نحِصيٌب ممَّا اْكتحسحْْبح  { ]النساء: لنقص فيها، ِمْصدح

بل لقد رحسحمح 1[. ِإْذن فليس قصد اإلسالم أن يحِصمح املرأة بالعيب، لكن يقصد وصف طبيعتها 32
للمرأة طريًقا وسطًا يتوافق مع طبيعتها، وُيالئم تكوينها اجلسمي، والوظائف اليت خلقها اخلالق اإلسالم 

تعاىل من أجلها )مع األخذ يف االعتبار أّن األصل أّن املرأة ال خترج من بيتها إال إذا احتاجت، أو 
ت تكون ا إذا خرجإليها اجملتمع، بل إذا احتاجت يكفل هلا اجملتمع حاجتها. ومع ذلك فإهن  احتاج

خاضعة لقاعدة أصولية هي: "الضرورات تبيح احملظورات، والضرورة تُ قحدَُّر بِقحدحرِهحا". هذا إىل جانب 
استعمال املرأة فيما تصلح له طبيعتها، مع االلتزام بالضوابط الشرعية اليت حّددها اإلسالم، وعلى رأسها 

قدرة رأة يف اإلسالم إباحته لتعدد الزوجات، مع ت حوحافر العدم االختالط بالرجال(. وال يُقّلل من مكانة امل
والعدالة عند الزوج؛ وذلك ألن اهلدف من تعدد الزوجات هو ضمان محاية املرأة لتتزوج بكرامة، وتنجو 
بنفسها من استغالهلا كأداة للشهوة عند الرجال. وإذا كان اإلسالم قد حّدد التعّدد بأربٍع فإن نصوص 

د عدد الزوجات! اليت بني أيدينا مل حُتدّ  -وهى ُُمرّفة كلها أو جلّها، بال رحْيبٍ - واجلديد العهدين القد م
وهكذا نرى سوء مكانة املرأة يف اليهودية والنصرانية، يف الوقت الذى عحزَّزح فيه اإلسالم مكانتها، وجعلها 

. لقد 2مل تدركها أمة تاليةة سابقة، و محلِكًة ُمتوجًة يف بيتها، حبيث بلغت مكانة عالية، مل تبلغها يف شريع
أراد اإلسالم أن تكون املرأة جوهرة مصونة، وأحبحِت املرأة اخلارجة على آدابه إال أن تكون ُسوقًا ُمْبتذلة 
للعيون الشهوانية. إّن القرآن مازال ُيدّوى صوته يف اآلذان، قواًل من الرّب احلكيم يف ُمكم التنزيل: }يحا 

بِيبِِهنَّ ذحِلكح أحي ُّهحا الن ي قُ   أحْدىنح أحْن يُ ْعرحْفنح فحالح ْل أِلحْزوحاِجكح وحب حنحاِتكح وحِنسحاِء اْلُمْؤِمِننيح ُيْدِننيح عحلحْيِهنَّ ِمْن جحالح
ا و [. ويدعو املؤمنني إىل أن: }ي حُغضُّوا ِمْن أحْبصارِِهْم وححيحْفحظُ 59يُ ْؤذحْينح وحكحانح اللَّهُ غحُفورًا رحِحيًما{ ]األحزاب:

[. لقد انسلخ هؤالء من تلك الضوابط، 30فُ ُروجحُهْم ذحِلكح أحزْكحى هلحُْم ِإنَّ اللَّهح خحِبرٌي مبحا يحْصن حُعونح{ ]النور:
ها وبُ لُوا ِبرِ ِّ النفس والشيطان. وأصبحت املرأة املسلمة تُ وحاِجهُ خطر اخلروج على املبادئ اليت حُتحّدُد عالقت

                                                                 

 القاهرة(، –. د. ت. مركز التنوير اإلسالمى 185، 184انظر: رّد افرتاءات املنصرين حول اإلسالم جملموعة من املؤلفني. ص _   1

 م1995مصر  –د. ت. دار اإلميان   .11. ص المستشرقون والمرأة المسلمةد. فاطمة جنا: _   2
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الشريعة اإلسالمية؛ بسبب تلك الصيحات الشريرة اليت انطلقت من دعاة بالرجل، مبوجب ما جاء يف 
االستعمار والتبشري والصهيونية، حيث يهدفون بذلك إىل تْقوِيِض أركان اجملتمع اإلسالمي من أجل 

. 3. ط15السيطرة العاّمة )د. عمر سليمان األشقر: املرأة بني دعاة اإلسالم وأدعياء التقدم. ص 
الكويت(. ومن أبناء هذه األمة الذين منححْت عقوهلم على  –م. مكتبة الفالح 1984ه  / 1404

حْأجورة، ت حنْ ُفُث السُّّم الزُّعاف، ُمطالِبحًة مبا ُيسحمُّونحه حبقو  املرأة، 
مفاهيم ُمزحيَّفة محْن أخذت أقالمهم امل

انت أوعية مت، لكنّها كراغبني يف إخراجها من خدرها. ومن عحجحٍب أّن هذه العقول ت حث حّقفت وت حعحلّ 
لعلوم وثقافة غري أصيلٍة ُتطالب بالتّ نحصُِّل منح اإلسالم، وتدعو إىل مدنيّات ب حرّاقة وحضارات موقوتة )أ. 

بريوت(.   –م. مؤسسة عز الدين 1981ه  / 1401. ط 5بامسة كيّال: تطور املرأة عْب التاريخ. ص 
 William املرأة يف بيتها هو األصل، يقول هذا مع أّن من عقالء الغرب محْن رأى أّن ق حرحارح 

Graham  ."ويليام جراهام عن املرأة: "مكاهنا هو يف دائرة األسرة، وواجبها هو يف أن تبقى يف البيت
 A practical and Exegetical Commentary on the Epistle وعبارته هي

of Titus. P. 80. 1860. London "Her place is the family circle, and 
her duty is to stay at home".   *  من القضايا املادية )املالية( املتعلقة باملرأة: سأتناول

نين سأكتفى املسيحية واإلسالم بتوّسع يف األطروحة. لكاحلقو  والواجبات املتعلّقة باملرأة يف اليهودية 
در املرياث: أواًل: املرياث لغًة: مص -باإلشارة إىل منوذج من حقو  املرأة املادّية؛ للتوضيح:  -هنا-

، يحِرُث، ِإْرثًا، وِمرياثا. آلية قال تعاىل: }وحوحِرثح ُسلحْيمحاُن دحاُودح{ ]النمل: من ا  لفعل واحد هو: وحِرثح
[. و"الوارث" اسم من أمساء اهلل احلسىن الذى يعىن الباقي بعد فناء خلقه. ويأيت املرياث مبعاين 16

أخرى هي اإلرث الفطري: وهو انتقال اخلصائص والصفات البدنية والطابع النفسي واألحوال الصحّية 
هذا يرث بشرة وغريها، و من اآلباء إىل األبناء، فهذا يرث من والديه تقاسيم الوجه أو القامة أو لون ال

إّن »الذكاء أو البالدة أو اللني أو الشدة... إخل. اإلرث املعنوي: ومن ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
العلماءح ورثُة األنبياِء، إن األنبياء مل يُ وحرِّثوا ِدينارًا وال ِدْرمهًا إمّنا وحرَّثوا العلم، فمن أخذ به أخذ حبظٍّ 

هم العلم، يتعلمون شرائعهم ويقومون بالدعوة إىل اهلل نيابة عنهم. اإلرث املادي: . أي يرثون عن1«وافرٍ 
ثانيًا: املرياث  2وهو انتقال املال وُيسّمى املال املنتقل ِمرياثًا، أي انتقال تركة امليت بوفاته إىل ورثته 

                                                                 

 (604. ص 2682. باب "ما جاء يف فضل الفقه على العبادة". رقم سننه. كتاب العلمالرتمذي:  _  1

. مادة "أرث". 57. ص 1: لسان العرب. اجمللد األول. ج -ه 711مجال الدين أبو الفضل ُممد بن مكرم ت -ابن منظور _   2
 القاهرة(. –دار املعارف   حتقيق عبد اهلل الكبري وآخرين. د. ت.
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رث سواًء كان سباب اإلاصطالًحا: املرياث عند الفقهاء اسم ملا يستحقه الوارث من ُموحرِّثه بسبب من أ
املرتوك محااًل أو عحقحارًا أو حقيا من احلقو  الشرعية. أما علم املريحاث أو علم الفرائض فهو علم من العلوم 
الشرعية حيحِْوى جمموعة من القواعد الفقهية واحلسابية اليت يُ ْعرف هبا حق أو نصيب كل وارث شرعي 

أن الفريضة مأخوذة من الفرض، أي التقدير وهو النصيب من الرتكة، وُيسّمى علم الفرائض، وذلك 
[. أي: ما قدرمت. ولذلك 237املقدر للوارث قال تعاىل: }وحقحْد ف حرحْضُتْم هلحُنَّ فحرِيضحًة{ ]البقرة: من اآلية 

ُيسّمى هذا العلم بعلم الفرائض أو علم املرياث )الراغب األصفهاين: املفردات يف غريب القرآن. حتقيق 
بريوت(. وبعد أن تعرضنا   –. د. ت. دار املعرفة 519، 518سيد كيالين. كتاب الواو. ص  ُممد

يف اليهودية: إّن  -1للداللة اللغوية واالصطالحية للمرياث، نتناوله بني اليهودية واملسيحية واإلسالم. 
روع(؛ لذلك كانوا فاليهود يُقّدسون املال ويتمّسُكون به، ومينعون تسربه إىل غري أسرته )األصول، وال

حيحْرُِمون البنت من املرياث إذا كان للميت ولد ذكر، كما مينعون األم والزوجة واألخت من املرياث. فإذا 
مات األب وترك ذكورًا وإناثًا كانت الرتكة من حّق الذكور، فإن مل يُوجد جيعلون للبنت حظيا، على أن 

الزواج  ول املرياث إىل أجن ي. وللبنات حّق النفقة حىتتتزوج من رجل من بني أفراد األسرة؛ حىت ال يؤ 
أما الزوجة فال ترث زوجها، لكن هلا احلّق يف أن تعيش من تركة زوجها. واملرأة اليت 1أو سّن البلوغ 

ميوت زوجها تُعتْب جزءًا من مرياث أخى الزوج يتزوجها وإن كانت كارهة. ومبعىن أدّ  ال يعتْب هذا 
هو مرياث، أو باألحرى اغتصاب، فهؤالء اليهود جعلوها جمّرد حيوان يرثه أهل املتوىف، الزواج زواًجا، بل 

وهلم ُمطلق احلرية يف التصّرف فيه. وقد وحرحدح مثل هذا الكالم يف سفر العدد: "أمّيا رجل مات وليس له 
بع لذلك اتيف املسيحّية: مل يتعرض اإلجنيل للمرياث؛  -2(. 8: 27ابن تنقلون ملكه إىل ابنته" )

 :Sarah Sheriff) الّنصحارى النظام املعمول به يف شريعة اليهود، وما ورد يف الشرائع القدمية
Women's Rights in Islam. P. 17. 1989. London) 3-  ّر يف اإلسالم: وقد مح

آليت: اتشريع املرياث مبراحل عديدة؛ مراعاة لسنة التدرج املألوفة يف اإلسالم، وكانت مراحل تشريعه ك
املرحلة األوىل: لحمَّا هاجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مّكة إىل املدينة هو وصحْحُبُه الِكرام تركوا 
أمواهلم وأمالكهم يف مكة فتلقاهم إخواهنم األنصار من أهل املدينة فآووهم ونصروهم وقامسوهم أمواهلم، 

جرين واألنصار، الن ي صلى اهلل عليه وسلم بني املهافصار التوريث باهلجرة والتحالف واألخوة اليت آخاها 
 آوحْوا وحنحصحُروا نح قال اهلل تع اىل: }ِإنَّ الَِّذينح آمحنُوا وحهحاجحُروا وحجحاهحُدوا بِأحْموحاهلِِْم وحأحنْ ُفِسِهْم يف سحبِيِل اللَِّه وحالَِّذي

                                                                 

 القاهرة(. –م. مركز ابن العطار للرتاث 2004. 1. ط449)أ. نادي فرج درويش: األحكام الشرعية يف التوراة. ص _   1
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يحتِِهْم مِ أُولحِئكح ب حْعُضُهْم أحْولِيحاُء ب حْعٍض وحالَِّذينح آمحنُوا وح  ْن شحىٍء ححىتَّ يُ هحاِجُروا وحِإِن ملْح يُ هحاِجُروا محا لحُكْم ِمْن وحالح
ْعمحلُونح بحِصرٌي{ اْست حْنصحُروُكْم يف الدِّيِن ف حعحلحْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ عحلحى ق حْوٍم ب حيْ نحُكْم وحب حيْ ن حُهْم ِميثحاٌ  وحاللَُّه مبحا ت ح 

لد : ُشرِعح فيها املرياث بالوصية الواجبة للوالدين والباقي لألقربني من الو [. املرحلة الثانية72]األنفال:
قْ رحِبنيح وغريه، قال تعاىل: }ُكِتبح عحلحْيُكْم ِإذحا ححضحرح أحححدحُكُم اْلمحْوُت ِإْن ت حرحكح خحيْ رًا اْلوحِصيَُّة لِْلوحاِلدحْيِن وحاأْلح 

[. املرحلة الثالثة: وفيها مّت نحْسُخ التوارث باملؤاخاة 180بقرة:بِاْلمحْعُروِف ححقيا عحلحى اْلُمتَِّقنيح{ ]ال
للَّهح ِبُكلِّ والتحالف، بالقرابة والرحم، قال تعاىل: }وحأُولُو اأْلحْرححاِم ب حْعُضُهْم أحْوىلح بِب حْعٍض يِف ِكتحاِب اللَّهِ ِإنَّ ا

نساء رياث بالقرابة دون تفصيل، وجعل لل[. املرحلة الرابعة: وفيها ُشرِع امل75شحْىٍء عحلِيٌم{ ]األنفال: 
اِن وحاأْلحقْ رحبُونح وحلِلنِّسحاِء نحِصيٌب ممَّ  ا ت حرحكح ُحظوظًا يف ذلك، قال تعاىل: }لِلرِّجحاِل نحِصيٌب ممَّا ت حرحكح اْلوحاِلدح

اِن وحاأْلحقْ رحبُونح ممَّا قحلَّ ِمْنُه أحْو كحثُ رح نحِصيبًا محْفُروًضا{ ]النس [ )أ. ُممد أبو زيد: مكانة املرأة يف 7اء: اْلوحاِلدح
القاهرة(. وإذا كانت األشياء تتميز بأضدادها  –م. دار النهضة العربية 1979. ط 210اإلسالم. ص 

دراسة حتليلية مقارنة بني املرأة يف اليهودية واملسيحية  -إن شاء اهلل-فإن هذه األطروحة ستكون 
ع السبيل. وانطالقًا من ذلك رأيت أن أساهم جبهدي املتواضواإلسالم حىت ينجلي الغبار، وتستبني 

 فأدىل بدلوي يف هذا الباب أُلْروى نفوًسا ظامئة إليه مستعني باهلل،  م مبن سبقين فيه على قدر ما يصل
 إىل علمي من اّطالع. وذلك من خالل التعرض ملكانة املرأة والقضايا املتعلقة هبا يف التشريعات الثالثة
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 حقوق المرأة في اإلسالم: لثالمبحث الثا
 

 

 حق البر وحسن الصحبة
وإن من صور تكرم املرأة يف اإلسالم األمر بْبها إذا كانت املرأة أُمًَّا فاإلسالم قرن طاعتها وبرها بأصل 

يَّاُه وحبِاْلوحاِلدحْيِن إِ )) وحقحضحى رحبُّكح أحالَّ ت حْعُبُدوا ِإالَّ الدين وعمود امللة وهو التوحيد ، فقال جل شأنه : 
مهُحا فحالح ت حُقْل هلحُمحا ُأفٍّ وحالح ت حنْ هحْرمهُحا وح  ُقْل هلحُمحا ق حْواًل كحرميًا  ِإْحسحانًا إِمَّا ي حبْ لُغحنَّ ِعْندحكح اْلِكب حرح أحححُدمهُحا أحْو ِكالح

   . 1((  ُهمحا كحمحا رحب َّيحاين صحِغريًاوحاْخِفْض هلحُمحا جحنحاحح الذُّلِّ ِمنح الرَّمْححِة وحُقْل رحبِّ اْرمححْ 
وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فقال : " من أحق 
الناس حبسن صحابيت ؟ قال : " أمك " .قال :  م من ؟ قال : "  م أمك " قال :  م من ؟ قال : " 

 . 2أبوك " م أمك " قال :  م من ؟ قال : "  م 
فقدم الن ي صلى اهلل عليه وسلم األم على األب ثالث مرات حبسن الصحبة ، وهذا من تكر م اإلسالم  

 للمرأة واهتمامه هبا .
وعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها قالت : قدمت علي أمي ، وهي مشركة ، يف عهد قريش إذ 

أمي وهى  فقلت : يا رسول اهلل ! قدمت علي عاهدهم ، فاستفتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،
 .  3راغبة .أفأصل أمي ؟ قال : " نعم ، صلي أمك "

فالن ي صلى اهلل عليه وسلم أمر بصلة األم وإن اختلف الدين ملا لألم من املكانة والرعاية يف اإلسالم 
 أليس هذا من االهتمام باملرأة ؟

ن ل الشهداء ، لكي تصرع يف ميادين الكرامة ، ولكوقد تتشو  النفس إىل اجلهاد وتشرئب إىل مناز 
عن عبد فحقَّ األبوين يف البقاء معهما ، واإلحسان إليهما مقدم على ذلك كله ما مل يتعني اجلهاد ، 

اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال : أقبل رجل إىل ن ي اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فقال : 
                                                                 

 .  24، 23سورة اإلسراء آية 1
، ومسلم يف   5971األدب باب من أحق الناس حبسن الصحبة رقم  الجامع الصحيح البخاري يف كتابُممد ابن إمساعيل   2

 .  6447كتاب الْب والصلة واآلداب باب بر الوالدين وأهنما أحق به رقم 
، ومسلم يف كتاب  5979األدب باب صلة املرأة أمها وهلا زوج رقم  الجامع الصحيحالبخاري يف كتاب  ُممد ابن إمساعيل 3

 .  2322لصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركني رقم الزكاة باب فضل النفقة وا
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أبتغي األجر من اهلل ، قال : " فهل من والديك أحد حي ؟ " قال : نعم  أبايعك على اهلجرة واجلهاد
، بل كالمها ، قال : " فتبتغى األجر من اهلل؟ "  قال : نعم ، قال : " فارجع إىل والديك فأحسن 

 . 1صحبتهما "
ل اوعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال : جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فق

: جئت أبايعك على اهلجرة ، وتركت أبوي يبكيان فقال : " ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما 
"2 . 

 حق العناية بحقوق الزوجات 
صلى اهلل عليه  ومن مظاهر تكر م اإلسالم للمرأة عنايته حبقو  الزوجات ، ومن ذلك ما قاله رسول اهلل

 " فاتقوا اهلل يف النساء، فإنكم :  حجة الوداعوسلم يف حديث جابر رضي اهلل عنه يف خطبته يف

  . 3أخذمتوهن بأمان اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل "
وعن عمرو بن األحوص اجُلشمي رضي اهلل عنه قال : أنه شهد حجة الوداع مع رسول اهلل صلى اهلل 

إمنا هن واستوصوا بالنساء خرياً فعليه و سلم ، فحمد اهلل وأثىن عليه ، وذكر ووعظ ،  م قال : " أال 
عوان عندكم ، ليس متلكون منهن شيئًا غري ذلك ، إال أن يأتني بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن 
يف املضاجع واضربوهن ضربًا غري مْبح ، فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبياًل ، أال إن لكم على 

لى نسائكم فال يطئن فراشكم من تكرهون ، وال نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً ، فأما حقكم ع
 . 4يأذن يف بيوتكم ملن تكرهون ، أال وحقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسوهتن وطعامهن "

يف هذا احلديث بيان ملا للزوج والزوجة من احلقو  على بعضهم البعض ، فالزوج ينبغى له أن يعامل 
انتها وأن نفقة والكسوة ومبا يضمن هلا حفظ كرامتها وصيزوجته باحلسىن وأن يقوم مبا جيب عليه من ال

يتقي اهلل فيها ، وأال يعرضها لإلهانة أو الضرب املْبح فإن هذا ليس من أخال  أهل اإلسالم اليت 

                                                                 
 .  6454مسلم يف كتاب الْب والصلة واآلداب باب بر الوالدين وأهنما أحق به رقم  - 1
رة عة على اهلج، والنسائي يف كتاب البيعة باب البي 2528أبو داود يف كتاب اجلهاد باب يف الرجل يغزو وأبواه كارهان رقم  - 2

، وابن حبان يف  6833، وأمحد يف املسند رقم 2782، وابن ماجه يف كتاب اجلهاد باب الرجل يغزو وله أبوان رقم  4174رقم 
 .  4163، وصححه األلباين يف صحيح النسائي رقم  423صحيحه رقم 

 .  2941مسلم يف كتاب احلج باب حجة الن ي صلى اهلل عليه وسلم رقم  - 3
، وابن  9124، والنسائي يف الكْبى رقم  1163لرتمذي يف كتاب الرضاع باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها رقم ا - 4

 .  1163، وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم  1851ماجة يف كتاب النكاح باب حق املرأة على الزوج رقم 
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حث عليها الن ي صلى اهلل عليه وسلم ، بل عليه أن يكون حسن األخال  وأال يلجأ إىل الضرب إال 
نا صلى ْبح ، وعلى املرأة أن يطيع زوجها يف غري معصية اهلل مبا بينه لنا نبييف الضرورة وأن يكون غري م

اهلل عليه وسلم من احلقو  والواجبات الشرعية اليت هي للزوج على زوجته ، وإن من إكرام املرأة يف 
 اإلسالم أن بني حقوقها وحفظها هلا مبا ال يوجد يف شريعة من الشرائع وال عند أمة من األمم . 

 
 ق الترغيب في تربية البنات والقيام عليهنح

ومن مظاهر تكر م املرأة يف اإلسالم أنه رغب يف تربية البنات والقيام عليهن وحسن الصحبة هلن ورتب 
على ذلك األجر العظيم فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .1وم القيامة أنا وهو " وضم أصابعه: " من عال جاريتني حىت تبلغا جاء ي
وعن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه قال : مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : " من كان له 
ثالث بنات ، فصْب عليهن ، وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته ، كن له حجابا من النار يوم 

 .  2القيامة "
الث : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : " من كان له ث وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال

بنات ، يؤويهن ، ويكفيهن ، ويرمحهن ، فقد وجبت له اجلنة البتة " . فقال رجل من بعض القوم : 
 . 3 وثنتني ، يا رسول اهلل ؟ قال : " وثنتني " 
 قال مساحة الشيخ ابن باز رمحه اهلل : 
 البنات والقيام بشئوهنن ؛ رغبة فيما عند اهلل عز وجل فإن ذلك " وهذا يدل على فضل اإلحسان إىل

 من أسباب دخول اجلنة والسالمة من النار .
ويرجى ملن عال غري البنات من األخوات والعمات واخلاالت وغريهن من ذوي احلاجة فأحسن إليهن 

وسقاهن وكساهن أن حيصل له من األجر مثل ما ذكر الن ي صلى اهلل عليه وسلم يف حق  وأطعمهن
من عال ثالث بنات وفضل اهلل واسع ورمحته عظيمة ، وهكذا من عال واحدة أو اثنتني من البنات أو 

                                                                 
 . 6638قم مسلم يف كتاب الْب والصلة باب فضل اإلحسان إىل البنات ر  _1
، وأمحد  3669، وابن ماجه يف كتاب األدب باب بر الوالدين واإلحسان إىل البنات رقم  76البخاري يف األدب املفرد رقم  _ 2

 .  3669، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه رقم  17403يف املسند رقم 
، وحسنه األلباين يف األدب املفرد رقم  1908ار رقم ، والبز  3/303، وأمحد يف املسند  78البخاري يف األدب املفرد رقم  _ 3

78  . 
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غريهن فأحسن إليهن يرجى له األجر العظيم والثواب اجلزيل ، كما يدل على ذلك عموم اآليات 
يث يف اإلحسان إىل الفقري واملساكني من األقارب وغريهم ، وإذا كان هذا الفضل يف اإلحسان واألحاد

إىل البنات فاإلحسان إىل األبوين أو أحدمها أو األجداد أو اجلدات أعظم وأكثر أجراً ؛ لعظم حق 
ريمها ؛ ألن و غالوالدين ووجوب برمها واإلحسان إليهما ، وال فر  يف ذلك بني كون احملسن أبا أو أما أ

 . (1)احلكم مناط بالعمل . واهلل ويل التوفيق "
 

                                                                 
 .  25/365جمموع فتاوى ابن باز  _ 1



59 

 

 حق الوصية بها
ومن مظاهر تكرميها الوصية هبا وبيان حاهلا فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، عن الن ي صلى اهلل عليه 

وصوا توسلم قال : " من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ، فإذا شهد أمرا فليتكلم خبري أو ليسكت ، واس
بالنساء خرياً ، فإن املرأة خلقت من ضلع ، وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله ، إن ذهبت تقيمه كسرته 

 .   1، وإن تركته مل يزل أعوج ، استوصوا بالنساء خريا "
وعن أىب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " ال يفرك مؤمن مؤمنة إن  

 . 2رضي منها آخر ". أو قال " غريه " كره منها خلقا
وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : " أكمل املؤمنني إميانا 

 . 3أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً "
 قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل : 

خري فاجعله عند أقرب الناس لك وليكن أهلك هم " فخري الناس هو خريهم ألهله ، فإذا كان فيك 
 أول املستفيدين من هذا اخلري .

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم ، جتده سيئ اخللق مع أهله حسن اخللق مع غريهم ، وهذا 
خطأ عظيم ، أهلك أحق بإحسان اخلُُلق ، أحسن اخلُُلق معهم ، ألهنم هم الذين معك لياًل وهناراً ، 

عالنية إن أصابك شيء أصيبوا معك ، وإن سررت سروا معك ، وإن حزنت حزنوا معك ، سراً و 
 فلتكن معاملتك معهم خرياً من معاملتك مع األجانب ، فخري الناس خريهم ألهله .

 . 4نسأل اهلل أن يكمل يل وللمسلمني اإلميان ، وأن جيعلنا خري عباد اهلل يف أهلينا ومن هلم حق علينا "

                                                                 
، ومسلم يف كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء رقم 5186، 5185البخاري يف كتاب النكاح باب الوصاة بالنساء رقم _1

3632 . 
 .  3633مسلم يف كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء رقم  _ 2
، وابن  472،  2/250، وأمحد يف املسند  1165الرتمذي يف كتاب الرضاع باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها رقم  _ 3

 .  1162، وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي  4176حبان يف صحيحه رقم 
 .  3/134شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  _ 4
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 المرأة تحريم عضل
ومن صور تكر م املرأة يف اإلسالم أن حرم عضلها إذا تقدم خلطبتها األكفاء ، ومعىن العضل : هو املنع 

 واحلبس ، يقال عضل املرأة : إذا منعها من الزواج . 
 أحْزوحاجحُهنَّ ِإذحا ت حرحاضحْوا نح قال عز وجل : )) وحِإذحا طحلَّْقُتُم النِّسحاءح ف حب حلحْغنح أحجحلحُهنَّ فحالح ت حْعُضلُوُهنَّ أحْن ي حْنِكحْ 

ْم وحأحْطهحُر وحاللَُّه كُ ب حيْ ن حُهْم بِاْلمحْعُروِف ذحِلكح يُوعحُظ ِبِه محْن كحانح ِمْنُكْم يُ ْؤِمُن بِاللَِّه وحاْلي حْوِم اآْلِخِر ذحِلُكْم أحزْكحى لح 
 .(1)ي حْعلحُم وحأحنْ ُتْم الح ت حْعلحُمونح (( 

هن قال : حدثين معقل بن يسار أهنا نزلت فيه قال : زوجت أختًا يل وعن احلسن قال : فال تعضلو 
من رجل فطلقها ، حىت إذا انقضت عدهتا جاء خيطبها ، فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها 
 م جئت ختطبها ، ال واهلل ال تعود إليك أبداً ، وكان رجاًل ال بأس به ، وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه 

 (2)اهلل هذه اآلية : )) فال تعضلوهن (( فقلت : اآلن افعل يا رسول اهلل ، قال : فزوجها إياه ، فأنزل
.  

وقد كان عضل النساء يف اجلاهلية معروف وذلك من أجل أن تفتدي املرأة نفسها ، فلماء جاء اإلسالم 
العضل من واقع عليها بحرّم العضل ، وجعل للمرأة احلق يف أن ترفع أمرها إىل احلاكم من أجل الظلم ال

الويل وللحاكم إلزام الويل بالتزويج أو ينقل الوالية إىل غريه فإن مل يوجد فاحلاكم هو الويل ، وهذا من 
اهتمام اإلسالم باملرأة ورفع الظلم عنها مبا ال يوجد يف شريعة من الشرائع أو دين من األديان ، فأين 

 ن هذه النصوص اليت تدل على الرمحة والرأفة باملرأة . من يقولون إن اإلسالم ظلم املرأة أين هم م
 

 حق اختيار شريك الحياة
ومن مظاهر تكرميها أن جعل هلا احلق يف اختيار زوجها وشريك حياهتا فعن عائشة رضي اهلل عنها 
قالت : سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اجلارية ينكحها أهلها ، أتستأمر أم ال ؟ فقال هلا 

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " نعم تستأمر " فقالت عائشة : فقلت له : فإهنا تستحي ، فقال رس
 .  (3)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " فذلك إذهنا إذا هي سكتت " 

                                                                 
 .  232سورة البقرة آية رقم   _ 1
 . 5130أخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب من قال ال نكاح إال بويل رقم   _ 2
خمتصراً ، ومسلم يف كتاب النكاح  5137أخرجه البخاري يف النكاح باب ال ينكح األب وغريه البكر والثيب إال برضامها رقم  _ 3

 .  3460باب استئذان الثيب يف النكاح رقم 
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وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : " ال تنكح األ م حىت تستأمر 
 .  (1)البكر حىت تستأذن " قالوا : يا رسول اهلل ! وكيف إذهنا ؟ قال : " أن تسكت " ، وال تنكح

وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  : " استأمروا النساء يف 
 .   (2)أبضاعهن ، قال : قيل : فإن البكر تستحي أن تكلم قال : سكوهتا أذهنا "

ا أن جعل ضرب املرأة لتأديبها يف أضيق احلدود وبالضوابط الشرعية ، فجعله مندوبًا ومن صور تكرميه
إليه يف وقت ، ومذمومًا يف وقت آخر لئال يكون األمر على هوى الزوج بل هو يف آخر مراحل 

يت ختححافُونح ُنُشوزحُهنَّ فحِعظُوُهنَّ وحاْهُجُروُهنَّ يِف الْ اإلصالح قال تعاىل : ))  ضحاِجِع وحاْضرِبُوُهنَّ فحِإْن مح وحالالَّ
 . (3) أحطحْعنحُكْم فحالح ت حبْ غُوا عحلحْيِهنَّ سحبِياًل ِإنَّ اللَّهح كحانح عحلِييا كحِبريًا((

وعن عبد اهلل بن زمعة رضي اهلل عنه ، عن الن ي صلى اهلل عليه وسلم قال : " ال جيلد أحدكم امرأته 
 .   (4)جلد العبد  م جيامعها يف آخر اليوم "

ويف حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال صلى اهلل عليه وسلم : " فاتقوا اهلل يف النساء ، 
فإنكم أخذمتوهن بأمان اهلل ، واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل ، ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحداً 

 .(5)املعروف " هن وكسوهتن بتكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غري مْبح ، وهلن عليكم رزق
فالضرب يكون للحاجة وللتأديب ، تصحبه عاطفة املريب واملؤدب ، فليس للزوج أن يضرب زوجته 
 هبواه ، وليس له إن ضرهبا أن يقسو عليها فاإلسالم أذن بالضرب بشروط منها : 

 أن تصر الزوجة على العصيان حىت بعد التدرج معها. -1
 
 ع نوع التقصري، فال يبادر إىل اهلجر يف املضجع يف أمر ال يستحق إال الوعظأن يتناسب العقاب م -2

 واإلرشاد، وال يبادر إىل الضرب وهو مل جيرب اهلجر. 

                                                                 
، ومسلم يف كتاب النكاح باب  5136ب ال ينكح األب وغريه البكر والثيب إال برضامها رقم أخرجه البخاري يف النكاح با - 1

 .  3458استئذان الثيب يف النكاح رقم 
  4080،وابن حبان يف صحيحه رقم  6/45، وأمحد يف املسند  3266أخرجه النسائي يف كتاب النكاح باب إذن البكر رقم  - 2
 .  34سورة النساء آية  - 3
 .  5204أخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب ما يكره من ضرب النساء رقم  - 4
 .  2941أخرجه مسلم يف كتاب احلج باب حجة الن ي صلى اهلل عليه وسلم رقم  - 5
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 أن يستحضر أن املقصود من الضرب العالُج والتأديب ، فرياعي التخفيف فيه . -3
 أن يتجنب األماكن املخوفة كالرأس والبطن والوجه. -4
 ر عظمًا، وال يشني عضواً، وأال يدميها .أال يكس - 5

 م إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه اإلسالم من العالج، بل هو آخر العالجات مع ما فيه من 
الكراهة ، فالضرب طريق من طر  العالج مع بعض النساء اليت ال تستقيم باحلسىن وال ينفع معها 

 ا بالضوابط والشروط املذكورة .اجلميل ، فمن أجل ذلك أذن اهلل للزوج أن يضرهب
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 حق المهر
ومن صور تكرميها أن جعل هلا املهر عند الزواج وهو من حقها على الرجل ، وليس هو مثن هلا فهي 
أعز وأكرم من تباع وتشرتى ، ولكن الشارع احلكيم جعل هلا حق املهر خالصًا هلا تتصرف فيه كما 

بطيب نفس منها سواء أكان أبًا أو أخًا أو أي أحد  تشاء ، ليس ألحد حق أن يأخذ منه شيء إال
إال بإذن منها ، فهي حرة التصرف به ، واملهر إكرام هلا ومعونة من الزوج لشراء ما يلزمها مما خيصها 

 من ثياب وزينة وغريها .
هلل اوقد منع اإلسالم من حرمان املرأة من مهرها ألن ذلك يؤدي إىل إيذاء املرأة واحلط من قدرها قال 

ْيٍء ِمْنُه ن حْفًسا فحُكلُوُه هحنِي تعاىل : ))  . (1)((  ئًا محرِيئًاوحآتُوا النِّسحاءح صحُدقحاهتِِنَّ َِنْلحًة فحِإْن ِطْْبح لحُكْم عحْن شح
 قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل : 

 " من فوائد اآلية الكرمية :
 ا (( .وجوب إعطاء النساء مهورهن لقوله : )) واتو  -1
 أنه ال جيوز للويل أن يأخذ شيئًا من صدا  النساء لوجهني : -2

 الوجه األول : أنه أضاف الصدا  إليهن ، فهو ملكهن .
العلماء يف هذه  (( وقد اختلف وحآتُوا النِّسحاءح صحُدقحاهتِِنَّ الوجه الثاين : أنا أمرنا بإيتائهن صداقهن ))

 خاصة أن يشرتط لنفسه من مهر ابنته ما شاء .املسألة : فمنهم من قال : جيوز لألب 
 وقال بعض العلماء : ال جيوز لألب وال لغريه أن يشرتط لنفسه شيئًا من املهر . 

والذي تؤيده السنة أنه ال جيوز أن يشرتط الويل لنفسه شيئًا من املهر ، سواء كان األب أم غريه ، لكن 
ه من األولياء ، أو األم ، أو اخلالة ، أو ما أشبه ذلك إذا مت العقد وأراد الزوج أن يعطي األب أو غري 

شيئًا من باب اإلكرام ، فال بأس به ، كما دلت على ذلك السنة ، أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة 
 ، وال حيل ألحد أن بشرتط منه شيئًا لنفسه . 

املستقبل   يكون فيه منة يفأنه جيب إعطاؤهن الصدا  على وجه النحلة ، أي : اهلدية التامة ، فال -3
"(2)  . 

                                                                 
 .  4سورة النساء آية رقم  _ 1
 .  1/36تفسري سورة النساء البن عثيمني رمحه اهلل  _ 2
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عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه قال : جاءت امرأة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فقالت : يا رسول اهلل جئت أهب لك نفسي قال : فنظر إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فصعد 

قض فيها يه وسلم رأسه ، فلما رأت املرأة أنه مل يالنظر فيها وصوبه ،  م طأطأ رسول اهلل صلى اهلل عل
شيئا جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول اهلل ، إن مل يكن لك هبا حاجة فزوجنيها . 
فقال : " وهل عندك من شيء ؟ " قال : ال واهلل يا رسول اهلل . فقال : " اذهب إىل أهلك فانظر 

 ال واهلل ما وجدت شيئًا ، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه هل جتد شيئًا " فذهب ،  م رجع فقال :
وسلم : " انظر ولو خامتا من حديد " ، فذهب  م رجع فقال : ال واهلل يا رسول اهلل ، وال خامتا من 
حديد ، ولكن هذا إزاري قال سهل : ما له رداء فلها نصفه . فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ن لبسته مل يكن عليها منه شيء وإن لبسته مل يكن عليك منه شيء " فجلس : " ما تصنع بإزارك إ
الرجل حىت إذا طال جملسه قام ، فرآه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء 
قال : " ماذا معك من القرآن ؟ " قال : معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال : تقرؤهن عن ظهر 

 .  (1): نعم . قال : " اذهب فقد ملكتكها مبا معك من القرآن " قلبك؟ " قال
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه : أن الن ي صلى اهلل عليه وسلم رأى على عبد الرمحن بن عوف أثر 
صفرة ، فقال : " ما هذا " . قال : يا رسول اهلل إين تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال : " 

 . (2)أومل ولو بشاة " فبارك اهلل لك ، 
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال : ملا تزوج علي فاطمة رضي اهلل عنها قال له الن ي صلى اهلل عليه 

 . (3) و سلم : " أعطها شيئًا " ، قال : ما عندي شيء ، قال : " فأين درعك احلطمية ؟ " 
وهبذا يتبني لكل من له عينني مدي اهتمام اإلسالم باملرأة وحبقوقها ، وحفظ كرامتها وتكرميها مبا يرد 
رداً واضحًا جليًا على من يتهمون اإلسالم بظلمها وهضم حقوقها ، ولكن تبقى تصرفات الناس مع 

ذا بال شك ه هذه النصوص من حيث التطبيق ُمل نظر ، فبعض الناس قد يقع منه ظلم املرأة ولكن

                                                                 
،  5087اب تزويج املعسر لقوله تعاىل : )) إن يكونوا فقراء يغنهم اهلل من فضله (( رقم أخرجه البخاري يف كتاب النكاح ب _ 1

 .  3472ومسلم يف كتاب النكاح باب الصدا  وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد وغري ذلك رقم 
ب الصدا  وجواز  ، ومسلم يف كتاب النكاح با 5155أخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب كيف يدعى للمتزوج رقم  _ 2

 .  3475كونه تعليم قرآن وخامت حديث وغري ذلك رقم 
، والنسائي يف كتاب النكاح  2125أخرجه أبو داود يف كتاب النكاح باب يف الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً رقم  _ 3

 .  3376، وصححه العالمة األلباين يف صحيح النسائي رقم  3376باب حتلة اخللوة رقم 
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ال عالقة له باإلسالم فلماذا جنعل اللوم عليه ونردد ما يردد أعداء الدين املفتونني بالغرب بأن اإلسالم 
قد ظلم املرأة ، فهذه هي نصوص اإلسالم يف حفظ حقوقها وتكرميها شاهدة على كذب هؤالء القوم 

 ومن ورائهم . 
 

 حق التملك والتصرف
حق التملك والتصرف يف األموال جبميع أنواع التصرفات من البيع  ومن صور تكرميها أن جعل هلا

اِل واإلجارة واهلبة وغري ذلك قال تعاىل : )) وحالح ت حتحمحن َّْوا محا فحضَّلح اللَُّه ِبِه ب حْعضحُكْم عحلحى ب حْعٍض لِلرِّجح 
 ِلِه ِإنَّ اللَّهح كحانح ِبُكلِّ شحْيٍء عحلِيًما ((وا اللَّهح ِمْن فحضْ نحِصيٌب ممَّا اْكتحسحبُوا وحلِلنِّسحاِء نحِصيٌب ممَّا اْكتحسحْْبح وحاْسأحلُ 

(1)  . 
عن زينب امرأة عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنها قالت : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " 
تصدقن ، يا معشر النساء ولو من حليكن " قالت : فرجعت إىل عبد اهلل فقلت : إنك رجل خفيف 

ت اليد ، وإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة ، فأته فاسأله فإن كان ذلك جيزئ ذا
عين وإال صرفتها إىل غريكم ، قالت : فقال يل عبد اهلل : بل ائتيه أنت ، قالت فانطلقت ، فإذا امرأة 

هلل صلى رسول ا من األنصار بباب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حاجيت حاجتها ، قالت : وكان
اهلل عليه وسلم قد ألقيت عليه املهابة ، قالت : فخرج علينا بالل فقلنا له : ائت رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم فأخْبه أن امرأتني بالباب تسأالنك : أجتزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ، وعلى أيتام 

فسأله .  اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حجورمها ؟ وال ختْبه من َنن ، قالت فدخل بالل على رسول
فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " من مها؟ " فقال : امرأة من األنصار وزينب . فقال رسول 

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " أي الزيانب " قال : امرأة عبد اهلل .
 . (2)وأجر الصدقة " فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " هلما أجران : أجر القرابة 

 ففي هذا احلديث دليل على أن هذه املرأة كان هلا مال خاص هبا ال عالقة له مبال الزوج .
 وفيه أن الزوج ليس له حكم يف مال زوجته إال بإذهنا .

                                                                 
 . 32سورة النساء آية رقم _ 1
، ومسلم يف كتاب الزكاة باب فضل  1466أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة باب الزكاة على الزوج واأليتام يف احلجر رقم  _ 2

 .  2315النفقة والصدقة على األقربني والزوج رقم 
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 وفيه أن املرأة هلا احلق أن تتْبع مباهلا بغري إذن زوجها .
 ا .وفيه أنه ليس للزوج منع الزوجة من الصدقة مباهل

 وفيه إجزاء الزكاة عن الزوجة يف ماهلا إذا أعطتها الزوج .
 وفيه أن زكاة الزوج ال جتزىء إذا أعطاها لزوجته لوجوب النفقة عليها من ماله .

 
 حق المرأة في شكاية زوجها إذا أساء عشرتها

هلل بن أيب اومن صور تكرميها أن جعل هلا احلق يف شكاية الزوج إذا أساء عشرهتا فعن إياس بن عبد 
ذباب قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " ال تضربوا إماء اهلل " فجاء عمر إىل رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم فقال : ذئرن النساء على أزواجهن ، فرخص يف ضرهبن ، فأطاف بآل رسول اهلل 

" لقد طاف   عليه وسلم :صلى اهلل عليه وسلم نساء كثري يشكون أزواجهن ، فقال الن ي صلى اهلل
 .  (1)بآل ُممد نساء كثري يشكون أزواجهن ، ليس أولئك خبياركم "

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال : جاءت امرأة صفوان بن املعطل إىل الن ي صلى اهلل عليه و 
ويفطرين  ،سلم وَنن عنده . فقالت : يا رسول اهلل ، إن زوجي صفوان بن املعطل يضربين إذا صليت 

أله قال : فس -وصفوان عنده  -إذا صمت ، وال يصلي صالة الفجر حىت تطلع الشمس ، قال : 
عما قالت ، فقال : يا رسول اهلل ، أما قوهلا : يضربين إذا صليت ، فإهنا تقرأ سوريت ، فقد هنيتها عنها 

رجل  رين . فإهنا تصوم وأنا. قال : فقال : " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس " . وأما قوهلا : يفط
شاب ، فال أصْب . قال : فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يومئذ : " ال تصومن امرأة إال بإذن 
زوجها " . قال : وأما قوهلا : بأين ال أصلي حىت تطلع الشمس ، فأنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك ، 

 .  (2)قظت فصل "ال نكاد نستيقظ حىت تطلع الشمس . قال : " فإذا استي

                                                                 
جه يف كتاب النكاح باب ضرب النساء رقم ، وابن ما2146أخرجه أبو داود يف كتاب النكاح باب يف ضرب النساء رقم  - 1

،  900، واحلميدي يف مسنده رقم  2265، والدارمي يف السنن كتاب النكاح باب يف النهي عن ضرب النساء رقم  1985
 .  2146، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود رقم  4189وابن حبان يف صحيحه رقم 

، وأبو يعلى يف  2459يف كتاب الصيام باب املرأة تصوم بغري إذن زوجها رقم ، وأبو داود  3/80أخرجه أمحد يف املسند  - 2
،  4/303، والبيهقي يف السنن  1/436، واحلاكم يف املستدرك  1488، وابن حبان يف صحيحه رقم  1037مسنده رقم 

 .  2172وصححه األلباين يف الصحيحة رقم 
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يف هذين احلديثني حق املرأة يف شكاية زوجها إذا أساء عشرهتا سواء كان ذلك بالضرب أو بغريه مما 
يتسبب هلا يف اإلذاء النفسي أو البدين ، ولكن ينبغي أن يعلم أن بعض النساء تشتكي من كل شيء 

وألن احلياة   ذلك فيتنبه هلذا ،وإن كان يسرياً ، فتكثر الشكوى من ال شيء وقد تكون هي الظاملة يف
ال تستقيم بني الزوجني إال بتقد م بعض التنازالت من الزوج والزوجة ، وإال لو كانت كل مشكلة 

 يشتكى منها هلدمت البيوت وكثر التفكك يف األسر ، نسأل اهلل اهلداية والتوفيق ملا يرضيه . 
 

 المحافظة على كرامة المرأة وعدم إهانتها
كر م املرأة يف اإلسالم أن حافظ على كرامتها وعدم تعرضها لإلهانة من الزوج بالتلفظ ومن صور ت

عليها باأللفاظ النابية اليت ال تليق مبسلم ، فاملرأة هلا حقو  وعليها حقو  ومن حقوقها أن تصان  
جيب  هكرامتها فال هتان ، بل جيب احرتامها وتقديرها فهي سواء كانت أمًا أو أختًا أو زوجًة فإن

احرتامها وإكرامها ، فاإلسالم حيث على ذلك مع األباعد فكيف بأقرب الناس وهم األهل من الزوجات 
والبنات وغريهن فإهنن أوىل باالحرتام والتكر م من األباعد من ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم : " وال 

 .(1)بحك اهلل تقبح " أن تقول قتضرب الوجه وال تقبح وال هتجر إال يف البيت " ، قال أبو داود " وال 
فيجب على الزوج املعاشرة باملعروف من غري ضرب إال إذا اقتضت الضرورة اليت البد منها ، وكذلك 
أيضًا عدم سبها وشتمها وإهانتها ألن ذلك يزرع البغض بني الرجل وزوجته وخاصة إذا كان السب 

والزوجة أن يتلطف أحدمها إىل اآلخر من أجل أمام األوالد أو يسمعه أحد من اخلارج ، بل على الزوج 
استمرار األلفة واملودة بينهما ، فقد كان الن ي صلى اهلل عليه وسلم حسن العشرة ألهله ، وكذلك كان 
أصحابه رضوان اهلل عليهم ، فعلى املسلم أن يتقي اهلل يف أهله وأن يعاملهم مبا جيلب السعادة والطمأنينة 

ال جيب على املرأة احرتام زوجها ملا جعله اهلل له من املكانة والتفضيل عليها ف يف البيت ، وكذلك أيضاً 
تسلط لساهنا عليه بسب أو غري ذلك ، ألن بعض النساء تكون سليطة اللسان فتكون هي السبب 
يف إهانة الرجل هلا وسبها ، فيجب على الرجل واملرأة أن يكون بينهما احرتام وتقدير ومعاشرة باملعروف 

 . 

                                                                 
، وابن ماجه يف كتاب النكاح  2142، وأبو داود يف كتاب النكاح باب يف حق املرأة على زوجها رقم  5/3أمحد يف املسند  _ 1

، من حديث حكيم بن معاوية القشريي ، وقال العالمة األلباين يف صحيح أيب داود رقم  1850باب حق املرأة على الزوج رقم 
 قال : إسناده حسن صحيح .  1859
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 حق النفقة
ومن صور تكرميها أن جعل هلا حق النفقة سواء كانت زوجة أو كانت بنتًا أو أمًا أو أختًا فلم يكلفها 
اإلنفا  على نفسها وحتمل املشا  من أجل احلصول على النفقة بل أوجبها على الرجل يف كل األحوال 

ة تباع ثني الذين يريدوهنا سلع، وهذا من أجل صيانتها احلفاظ عليها من أن تصل إليها أيدي العاب
وتشرتى كما هو موجود يف بالد الغرب واألمم الكافرة يف شىت البقاع ، لقد حافظ اإلسالم على املرأة 
فجعلها ملكة تلىب هلا كل طلباهتا وهي يف مكاهنا من غري تعب وال مشقة فكلف وليها بالنفقة عليها 

ة ، فإذا كانت زوجة وجب اإلنفا  عليها من الزوج واحلفاظ مبا يضمن هلا معيشة كرمية وحياة سعيد
ِت أحْسِكنُوُهنَّ ِمْن ححْيُث سحكحْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم وحالح ُتضحارُّوُهنَّ لُِتضحي ُِّقوا عحلحْيهِ لقوله تعاىل : ))  نَّ وحِإْن ُكنَّ أُوالح

ُروا ب حيْ نحُكْم مبحْعُروٍف وحِإْن ضحْعنح لحُكْم فحآتُوُهنَّ أُ مححٍْل فحأحْنِفُقوا عحلحْيِهنَّ ححىتَّ يحضحْعنح مححْلحُهنَّ فحِإْن أحرْ  ُجورحُهنَّ وحْأمتِح
ْق ممَّا آتحاُه اللَُّه الح ُيكحلُِّف ت حعحاسحْرمتُْ فحسحتُ ْرِضُع لحُه ُأْخرحى لِيُ ْنِفْق ُذو سحعحٍة ِمْن سحعحِتِه وحمحْن ُقِدرح عحلحْيِه ِرْزُقُه ف حْليُ ْنفِ 

  . (1) (( ِإالَّ محا آتحاهحا سحيحْجعحُل اللَُّه ب حْعدح ُعْسٍر ُيْسرًااللَُّه ن حْفًسا 
اتقوا اهلل فوعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه يف حديث احلج الطويل قوله صلى اهلل عليه وسلم : " 

 يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمان اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم
 (2)" أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مْبح وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف

 . 
وعن حكيم بن معاوية القشريي عن أبيه رضي اهلل عنه قال : قلت : يا رسول اهلل ما حق زوجة أحدنا 
عليه ؟ قال " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت " أو " اكسبت " " وال تضرب الوجه وال 

  .(3)تقبح وال هتجر إال يف البيت " ، قال أبو داود " وال تقبح " أن تقول قبحك اهلل 

                                                                 
 .  7 -6ورة الطال  آية رقم س _ 1
 .  2941مسلم يف كتاب احلج باب حجة الن ي صلى اهلل عليه وسلم رقم  _ 2
، وابن ماجه يف كتاب النكاح  2142، وأبو داود يف كتاب النكاح باب يف حق املرأة على زوجها رقم  5/3أمحد يف املسند  _ 3

 قال : إسناده حسن صحيح .  1859أللباين يف صحيح أيب داود رقم ، وقال العالمة ا 1850باب حق املرأة على الزوج رقم 
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وعن طار  احملاريب رضي اهلل عنه قال : " قدمنا املدينة فإذا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قائم على 
املنْب خيطب الناس وهو يقول : يد املعطي العليا ، وابدأ مبن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك  م أدناك 

 . (1)"  أدناك
ل : يا ى اهلل عليه و سلم : " تصدقوا فقال رجوعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صل

رسول اهلل عندي دينار ، قال : تصد  به على نفسك ، قال : عندي آخر ، قال : تصد  به على 
زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصد  به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصد  به 

  . (2)على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر "
وهبذا يتبني مدي اهتمام اإلسالم باملرأة ، وكيف جعلها ال حتتاج إىل أحد بوجوب النفقة عليها يف كل 
األحوال سواء كانت زوجة أم غري ذلك فهي مصونة من احلاجة ، وهذا من تكرميها واحملافظة عليها ، 

خذ من رع للمرأة أن تأهلذا كانت النفقة على الزوجة واألهل مقدمة على غريها من النفقات ، بل شُ 
ا روت عائشة ملمال زوجها بغري إذنه إذا كان خبياًل ال ينفق عليها مبا يكفيها وأبنائها من غري إسراف 

رضي اهلل عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة ، امرأة أىب سفيان ، على رسول اهلل صلى اهلل عليه 
كفى بين يعطيين من النفقة ما يكفيين وي وسلم فقالت : يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح ، ال

، إال ما أخذت من ماله بغري علمه ، فهل على يف ذلك من جناح ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 . (3)وسلم : " خذي من ماله باملعروف ، ما يكفيك ويكفى بنيك "

أخذ من مال لمرأة أن تيف هذا احلديث بيان أن النفقة واجبة على الزوج فإذا امتنع منها فإنه حيق ل
 زوجها ما يكفيها وبنيها من غري إسراف .

 
 
 

 

                                                                 
، والدارقطين رقم  3341، وابن حبان يف صحيحه رقم  2531النسائي يف كتاب الزكاة باب أيتهما اليد العليا ؟ رقم  - 1

 .  2532، وصححه األلباين يف صحيح النسائي رقم  2976
 2534، والنسائي يف كتاب الزكاة باب الصدقة عن ظهر غىن رقم  1691أبو داود يف كتاب الزكاة باب يف صلة األرحام رقم  - 2

 .  1484، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود رقم  1/575، واحلاكم يف املستدرك  4235، وابن حبان يف صحيحه رقم 
 .  4452مسلم يف كتاب األقضية باب قضية هند رقم  - 3
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 :النتائج و  الخاتمة
ن نتجاوزها إىل ميكن أ الديانات السماوية يبقى يف النهاية أن نؤكد على أن اجلدلية الدائرة حول قضية 

حد ما، وذلك مىت جعلنا الفيصل فيما نستقر عليه من رؤى ومفاهيم جتاهها يعتمد على ما أّصله 
املنهج اإلهلي، وما اعتمده املفكرون املسلمون واستقروا عليه من توجه حول خمتلف القضايا املتصلة 

 ومستقبلها.يف ملتها السماوية املرأة  مكانة بواقع 
اإلسالمي  املرأة يف اجملتمعحقو  صول إىل رؤية إجيابية حول مجلة من املسائل املتصلة بدور إن الو  

حيتاج منا إىل االعتماد على رؤية ننطلق فيها من مبادئنا، وهلا اتصال حثيث بواقعنا، وميكن أن وغريه 
فة تدرك من خالهلا حصاحتقق لنا من خالهلا مستقبال زاهرا جند فيه املرأة عنصرا فعاال تؤدي دورها وفق 

 حقيقة تركيبتها، وواقع حياهتا، ومستقبل تطلعاهتا.
 املرأة وتعاين فيها من الضياع وعدم الفهم حلقائق األمور هو واقع يفرض املكانة إن األزمة اليت تعيشها 

ون دنفسه على األمة بأكملها، ومىت أرادت األمة أن تستنهض لبناء هنضتها، فإهنا لن تستفرد بالرجال 
النساء، كما أهنا لن تستفرد بالنساء دون الرجال، بل ستعمل على خلق نوع من التكامل يف خمتلف 

 األدوار اليت تسعى من خالهلا َنو بناء حضارهتا جبهود كل منهم.
وإذا كانت األزمة أزمة األمة بكاملها فإنه ال يفوتين أن أؤكد على ضرورة االنطال  يف صياغة األدوار  

األولويات، ووفق ما تقتضيه فطرة اهلل اليت فطر اهلل الناس عليه؛ ألننا مىت حّكمنا عقولنا وفق سلم 
حول املسائل املتصلة للمرأة فإن ذلك سيؤدي بنا يف النهاية إىل نوع من التضارب، هذا فضال عن 

ا، ومن هخلق الكثري من التشابك واالختالط يف عمليات املمارسة على َنو يؤدي إىل تضارهبا وتضادّ 
 م يضيع التكامل والرتابط بني األدوار على النحو الذي يؤدي بنا إىل خلق نوع من اإلجيابية يف ممارستنا 

 هلذه األدوار.
فهناك مساواة ُمضة يف اخلطاب الديين بني كال اجلنسني، وهذا األمر يؤّكد بال شك أن الدور الذي  

دمها دون اآلخر، الته دورا تكامليا ال ميكن أن يتأتى بأحيقوم به كال منهما يف بناء اجملتمع وحتقيق تفاع
فكما اختص املنهج الرباين الذكر بعدد من اخلصائص حىت يؤدي دوره، فإنه قد اختص كذلك األنثى 

 بعدد من اخلصائص حىت تؤدي دورها يف اجملتمع جنبا إىل جنب معه.
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 ضله فإن وفقت فمن اهلل الكر م املنان الذي ال حيصى ف ،هذا آخر ما استطعت كتابته يف هذا البحث 
العلم كما أشعر أنين مل أف باملوضوع حق الوفاء لقلة البضاعة و   ،أعرتف بالتقصري يف جوانب كثرية و 
 ،صالحات اإلو أال يبخلوا إىل الباحث بالتصويبات  ،القراء األعزاء وأرجو من األساتذة الفضالء و  ،

يل  أقول قويل هذا وأسغفر اهلل ،الكمال هلل عز وجل و  ،ما توفيقي إال باهلل و إن أريد إال اإلصالح 
 .ولسائر املسلمني من كل ذنب ومعصية آمنيلكم و 

 
 خالصة البحث :

ترمي لتحقيق مصا ح الناس يف الدنيا واآلخرة أو يف العاجل واألجل، قال تعاىل:  السماوية الشرائعإن  -
، و ويوضح العز بن عبد السالم رمحة [16]اجلن :"وأن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماءً غدقا"

 واهلل تعاىل عليه تلك الفكرة "اعلم إن اهلل سبحانه مل يشرع حكما من أحكامه إال ملصلحة آجلة أ
 ...عاجلة تفضال على عباده

لقد جاء كل دين من عند اهلل ليكون نظام حياة نافذ يف الواقع، وليتبعه الناس يف نشاطهم احليوي،  -
 .ال ليبقى جمرد شعور عاطفي متمركز يف الضمري، وال حىت جمرد شعائر تعبدية أسرية لدور العبادة

خلوقات بين آدم غاية التكر م وفضلهم على سائر املإن اهلل تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقو م وكرم 
وسخر هلم ما يف األرض مجيعا وما يف السموات وجعلهم اخللفاء يف األرض، نرى ذلك يف قوله تعاىل: 
"ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الْب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا 

 تفضيال
يف حتديد موقفه من كل الديانات سواء الوثنية أو السماوية، أما الوثنية فقد  كان اإلسالم واضحا   -

جاهبها باإلنكار واملقاومة وتسفيه املعتقدات ورفضها، ولكنه كان وديا وإجيابيا من األديان السماوية 
اقف و املنادية بوحدانية اإلله، ويعرتف بدورها يف اهلداية واإلصالح، وذلك بالرغم من نقده لبعض امل

 هذا البحث واملفاهيم اليت سادت بني معتنقيها يف 
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