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 الممخص:
اإلسالم أعمى من شأن المرأة وكرميا غاية التكريم فقد أعطاىا من الحقوق أعظميا ورفع  ن  إ   

مكانتيا وجعميا إنسانة معززة مكرمة. فمم تكن المرأة قبل مجيئ اإلسالم االشيئًا محتر ليس ليا أي 
جاء  حق من حقوقيا المشروعة ، فقد كانت تعاني من اقسى أنواع الظمم والقير، وسمب لمحقوق، حتى

مرأة، فأعاد ليا حقوقيا اإلسالم فقام بثورة كبيرة عمى كل تمك األفكار والمعتقدات التي كانت تالحق ال
 ، وأعمى من شأنيا ومن ىنا جاء عنواني بحثي )تكريم الشريعة اإلسالمية لممرأة(.المسموبة

 :ري ليذا الموضوع ألسباب عدة منياوكان سبب اختيا
 .العصور واألديان السابقةمرأة في ـ لبيان حال  ال1
 .ريم المرأة في الشريعة اإلسالميةـ ابراز مظاىر تك2

 الكممات المفتاحية: )تكريم المرأة، الشريعة االسالمية، االفكار والمعتقدات(.

Honoring women in Islamic law 

Fatima Adnan Najm Abdullah 

University of Anbar/College of Education for Human 

Sciences/Department of Quran Sciences 

Abstracts: 

   Islam is above the status of women and their generosity is extremely 

honorable. It has given her the greatest rights, raised her status, and made her 

an enhanced and honored human being. Before the advent of Islam, women 

were not confused and did not have any of their legitimate rights. They were 

suffering from the most severe forms of oppression, oppression, and robbery 

of rights, until Islam came and made a great revolution against all those ideas 

and beliefs that were persecuting women, so it restored to her her stolen 

rights, and higher Hence my research title (Honoring Islamic Sharia for 

Women). 
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The reason I chose this topic was for several reasons, including: 

1.To show the condition of women in previous eras and religions. 

2.Highlighting aspects of honoring women in Islamic law. 

Keywords: (honoring women, Islamic law, ideas and beliefs). 

 المبحث األول
 المطمب األول : التكريم لغة :

 تعريف التكريم لغة :
 . (1)بسيولة وجاء فيو كريمالتكريم مأخوذ من )كرم( فالن كرمًا وكرامة أعطى 

الكريم من صفات اهلل وأسماءه وىو الكثير الخير الجواد المعطي الذي ال ينفذ عطاؤه 
وىو الكريم المطمق والكريم الجامع ألنواع الخير والشرف والفضائل ، والكريم اسم جامع 

 . (2)لكل ما يحمد

 تعريف التكريم اصطالحًا :ـ
ريم في قولو تعالى )) ولقد كرمنا بني آدم وحممناىم في البر والبحر ورد لفظ التك

 .(3) ورزقناىم من الطيبات وفضمناىم عمى كثير ممن خمقنا تفضيال((

 

 

 

                                                           

المعجم الوسيط البراىيم مصطفى ـ احمد الزيات ـ حامد عبدالقادر ـ محمد النجار، تحقيق مجمع (1)
 .2/784المغة العربية، دار الدعوة، :

دار صادر، بيروت، لسان العرب البن منظور محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري، (2)
 .12/515، : 1ط
 .75سورة االسراء : (3)
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)ولقد كرمنا بني آدم( أي جعمناىم قاطبة برىم وفاجرىم ذوي كرم أي شرف ومحاسن 
 .(1)جمة اليحيط بيا نطاق الحصر

كان بالعقل الذي ىو عمده التكميف، وبو يعرف اهلل  وقال القرطبي :)ان التفضيل انما
  (2) ويفيم كالمو ويوصل الى نعيمو وتصديق رسمو(

  (3) وقال ابن كثير : )ان تكريم اهلل لبني آدم في خمقو ليم عمى احسن الييئات وأكمميا(
  وقال ابن الجوزي )يكون تفضيميم باأليمان(

 
 التعريف الراجح :

ان التفضيل انما يكون بالعقل وااليمان، وليس بأحدىما دون االخر، النيما سبب 
تفضيل جنس بني آدم عمى سائر المخموقات، فالعقل وااليمان ىما عمدة التكميف وبو 

 .(4)يعرف اهلل ويفيم كالمو، ويوصل الى نعيمو وتصديق رسمو
 
 

                                                           

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شياب الدين محمود بن عبداهلل الحسيني (1)
ىـ 1415، 1بيروت، ط –ىـ( ، تحقيق عمي عبدالباري عطية، دار الكتب العممية 1275االلوسي )ت 

 :8/112. 
االنصاري الخزرجي ، شمس الجامع الحكام القرآن، أبو عبداهلل بن احمد بن ابي بكر بن فرح (2)

ىـ(، تحقيق ىشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض المممكة العربية 671الدين القرطبي )ت 
 .15/294م : 2553ىـ/1423/السعودية، ط

ىـ( 774 – 755تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )(3)
 .5/97م : 1999ىـ 1425، 2ة، دار طيبة، طتحقيق سامي بن محمد سالم

زاد المسير في عمم التفسير جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )ت (4)
 .3/39ىـ : 1422، 1بيروت ، ط –ىـ( تحقيق عبدالرزاق الميدي، دار الكتاب العربي 597
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 مبحث الثانيلا
 المطمب األول : المرأة في الصين

لم تكن المرأة في الصين تحظى بمكانة او منزلة رفيعة وانما كانت بأدنى مكانة في 
المجتمع. فقد كانت تعاني من االحتقار سواء كان في المعاممة أو في العمل أو في 

السيدات الطبقة العميا في الصين رسالة قديمة جوانب الحياة األخرى، ولقد كتبت إحدى 
تصف فييا مركز المرأة فكان مما جاء فييا : ) نشغل نحن النساء أخر مكانة في 

 . (1) الجنس البشري ويجب أن يكون نصيبنا احقر االعمال(
ي متاع يباع ويشتري، بل كانت مسموبة الحقوق الحرية فيي في المجتمع الصين

والمعنوية، وكانوا يعتبرون والدتيا شؤمًا و سوءًا ، وكانت طوال حياتيا خاضعة 
لطاعات ثالث األب، والزوج ، واالخ البكر في حال غياب االب او االبن في حال 

 . (2)غياب الزوج
ان المرأة في المجتمع الصيني لم تكن تستطيع ان تجتمع مع زوجيا وابناىا عمى مائدة 

ي أوقات نادرة، واذا مات الزوج فعمييا ان ال تتزوج بعده وكأن يطمب منيا واحدة اال ف
 تكريما لو.أن تحرق نفسيا 

                                                           

قضايا المرأة المسممة والغزو الفكري ، بحث مقدم النيل شيادة الماجستير في العقيدة اإلسالمية  (1)
 –م 2555بكمية أصول الدين، لمباحثة صفاء عوني حسين عاشور، اشراف د.صالح حسين الرقب، 

 .11ىـ :1426
زة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية المرأة في ضوء السنة النبوية بحث مقدم لجائ حقوق (2)

ىـ ، د. نوال بنت عبدالعزيز العميد عضو 1427لمسنة النبوية والدراسات اإلسالمية المعاصرة لعام 
 .21ىيئة التدريس بكمية البنات الرياض :
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وكان النساء يعشن في اقسام خاصة من المنزل، وقمما يختمطن فيو بالرجال ، وكانت 
الحياة االجتماعية مقصورة عمى الرجال اال اذا كانت النساء من الطبقات التي يسمح 

 . (1)باالختالط بالرجال كالمغنيات والمحدثاتألفرادىا 
 ومن اغانييم التي كانو يعبرون بيا عن مدى التعاسة التي تعيشيا المرأة 

 )) اال ما أتعس حظ المرأة
 ليس في العالم كمو شيء أقل قيمة منيا(

 إن األوالد يقفون متكئين عمى األبواب
  (2)كأنيم الية سقطوا من السماء

 المطمب الثاني
 المرأة في الهند

 حال المرأة في اليند يختمف عما كان عميو حال المرأة في الصين .لم يكن 
لم تكن تعرف لممرأة حقًا مستقاًل عن حق ابييا أو زوجيا في اليند   (3) فشريعة )مانو(

جميعًا وجب ان تنتمي الى أو أوالدىا في حالة وفاة االب والزوج ، فإذا انقطع ىؤالء 
رجل من أقارب زوجيا في النسب ولم تستقل بأمر نفسيا في حالة من األحوال. وأشد 

،  (4)نكران حقيا في معامالت المعيشة نكران حقيا في الحياة المستقمة عن حياة الزوج

                                                           

م( ، تقديم الدكتور محي الدين صابر،  1981ينظر قصة الحضارة، ويميام جميس ديورانت )ت (1)
لبنان، المنظمة العربية لمتربية والثقافة -ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود واخرون، دار الجيل، بيروت

 .4/272م : 1988 -ىـ 1458والعموم، تونس، 
 .4/273المصدر نفسو : (2)
مانو: ىو السمف األسطوري الذي تسمك عنو جماعة المانوية وقد صورتو ىذه النصوص أنو إبنًا (3)

 .3/163هلل يتمقى القوانين من يراىما نفسو. ينظر : قصة الحضارة : 
 .48م :2553أغسطس نيضة مصر، المرأة في القران عباس محمود العقاد، (4)
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اذ يرون الزوجة يجب ان تموت يوم موت زوجيا وان تحرق معو وىي حية عمى موقد 
 .  (1)واحد

وقد دامت ىذه العادة العتيقة من أبعد عصور الحضارة البرىمية الى القرن السابع 
 .(2)عشر، وبطمت بعد ذلك عمى كره من أصحاب الشعائر الدينية

وكما ىو شأن المرأة في أية جاىمية بين طرفي االفراط و التفريط ، نراىا في جاىمية 
اليند في الجانب األول )تتخذ ممموكة ويترك الرجل منيما منزلة المالك والمعبود . وىي 

  (3) محتوم عمييا أن تظل ممموكة ألبييا بكرًا ، أو لبعميا ثيبًا ، وألوالدىا أيمًا(
بناء عمى ذلك كمو تخاطب زوجيا في خشوع قائمة : ياموالي أويا أليي ، وكانت المرأة 

 . (4)وقميا يوجو إلييا كممة واحدة
 المطمب الثالث

 المرأة في اليونان
)كانت المرأة في المجتمع اليوناني أول عيده بالحضارة محضة و عفيفة التغادر البيت 

تسيم في الحياة  بكل ما يحتاج اليو من رعاية، وكانت محرومة من الثقافة، ال وتقوم فيو
 .(5) العامة بقميل وال كثير وكانت محتقرة سموىا رجسًا من عمل الشيطان(

                                                           

موسوعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة، جمع واعداد الباحث في القران والسنة عمي بن (1)
 .58/334نايف الشحوذ : 

 ..48المرأة في القرآن : (2)
شيري يصدر شقائق الرجال وحل مسألة المرأة في المنيج اإلسالمي، حسني الشيخ عثمان، كتاب (3)

 ..19السنة الخاسة عشرة، : 179العدد  -ىـ 1417عن رابعة العالم، ذو القعدة 
 ..5في  الشريعة اإلسالمية :  ةينظر : مظاىر تكريم المرأ(4)
 . .13شقائق الرجال :  (5)
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ان المرأة في اليونان تدخل ضمن ممتمكات ولي أمرىا ، فيي قبل الزواج ممك ألبييا أو 
ليا أن تتصرف في نفسيا القبل الزواج  أخييا .  وىي بعد الزواج ممك لزوجيا. فميس

 .(1) والبعده . فيي تباع و تشترى والذي يقبض الثمن ىو ولي األمر !
وىذا ما دفع مؤرخييم الى القول ) يجب أن يحبس اسم السيدة المصونة في البيت كما 

 . (2) يحبس فيو جسميا(
تعموا كثيرًا عن  وكان بنظر الى الزوجة عمى أنيا ذات وظيفة في استيالد األطفال ال

  (3)وظيفة الخدم في البيوت
عند اليونانيين مسموبة الحرية والمكانة في كل ما يرجع الى الحقوق ’ ةالمرأفقد كانت 

الشرعية، وكانت تحل في المنازل الكبيرة محاًل منفصاًل عن الطريق ، قميل النوافذ 
محروس األبواب. وكان يندر السماح لين بمصاحبة الرجال في األندية والمحافل 

 . (4)الميذبة
جنس المرأة ولم يشتير منين امرأة نابية ويعتبر زواج المرأة وخمت مجالس الفالسفة من 

 .(5)ومالزمتيا لزوجيا دون غيره من إمارات النجابة والشرف
ان المثل األعمى الذي وصمت إلية الزوجة في الحضارة اليونانية ىو مارسم ليا في 

ختارىا من المدينة الفاضمة ، وذلك أن تعتبرىا األمة ممكًا مشاعًا تنجب النسل لمن ي

                                                           

 . .11ينظر : المرأة في القرآن محمود متولي الشعراوي، مكتبة الشعراوي اإلسالمية : (1)
 ..7/117قصة الحضارة :  (2)
 ..5:  ةمظاىر تكريم المرأ (3)
 .48ينظر : المرأة في القرآن عباس محمود العقاد :  (4)
 14شقائق الرجال : (5)
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الرجال. والحقيقة أنو ال توجد امرأة في المدينة الفاضمة ، بل قطيع من اناث يتم 
 .(1)المفاضمة بينين. ىذه ىي المعيشة المثالية التي رآىا أفالطون

 
 لمطمب الرابعا

 المرأة في الرومان
ان المرأة في الحضارة الرومانية لم يكن ليا أي دور فرب االسرة ىو رئيسيا الديني 
وحاكميا السياسي، ومديرىا االقتصادي فاليو ترجع الحقوق كميا، فيو الذي يممك وىو 

 .(2)، ويتصرف في سائر شؤون أسرتو الذي يبيع ويشتري ويتعاقد
ففي القانون الروماني تعامل المرأة كالطفل أو كالمجنون، أي ال أىمية ليا ، ولرب 
االسرة أن يبيع من يشاء من النساء ممن تحت واليتو، وتظل المرأة تحت سمطان ولي 

  !(3)ل والقتلأمرىا ، سواء كان أبًا او زوجًا حتى الموت ولو حق البيع والنفي والتعذيب ب
ان المرأة عندىم ليست ذات روح فيم يعذبونيا بسكب الزيت عمى بدنيا وربطيا 

 .(4)البريئات بذيول الخيل ويسرعون بيا حتى الموت، بل كانوا يربطون  باألعمدة
ج بالسيادة وبو تدخل المرأة في سيادة اوعرف الرومان نوعًا من أنواع الزواج اسمو الزو 

زوجيا ، وتصير في حكم ابنتو ، وتنقطع صمتيا بأسرتيا األولى ، ولقد بمغ من سيادة 
أن كانت تحال اليو اذا ما أتيمت بجريمة ليحاكميا ويعاقبيا بنفسو ، ولو زوجيا عمييا ، 

                                                           

 5مظاىر تكريم المرأة : (1)
 . .5ينظر : مظاىر تكريم المرأة : ـ1(2)
 . .12القرآن لمشعراوي :   في’ ةالمرأ(3)
 ..58/334ينظر موسوعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة : (4)
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كالخيانة مثاًل. واذا توفي عنيا زوجيا دخمت باإلعدام في بعض التيم ان يحكم عمييا 
  .(1)تحت وصاية أبناءه الذكور ، أو اخوان زوجيا أو أعمامو

رر منيا االرقاء ، عمى أثر ولم تتحرر المرأة الرومانية من ىذه القيود اال يوم أن تح
التمرد ثورة بعد ثورة ، وعصيانًا بعد عصيان ، فتعذر استرقاق المرأة كما تعذر استرقاق 

 . (2)الجارية والغالم
 المبحث الثالث
 المطمب األول

 المرأة في الشريعة اليهودية
لم تحظ المرأة في الديانة الييودية باىتمام أو بمكانة مرموقة فمم يكن حاليا يختمف عما 

 كانت عميو المرأة في األمم السابقة .
ألبييا الحق في أن  كانت بعض طوائف الييود تعتبر البنت في مرتبة الخادم ، وكان

، وما كانت ترث اذا كان يوجد ليا أخوة بنين واذا انفردت بالميراث لم اصرةيبيعيا ق
 .(3)سبط اخريجزليا ان تتزوج من 

ويعد الييود المرأة لعنة ، وأنيا أغوت آدم وأوقعتو في شرك المعصية، لقد جاء عندىم 
 في  التوراة أن سأل آدم : ) ىل أكمت من الشجرة التي أوصيتك األ تأكل منيا . قال

 .(4) آدم : المرأة التي جعمتيا معي ىي أعطتني من الشجرة فأكمت(
 

                                                           

 ..26ينظر : حقوق  المرأة في ضوء السنة : (1)
 ..55العقاد : المرأة في القرآن عباس محمود (2)
 ..6مظاىر تكريم المرأة  : (3)
 ..29في ضوء السنة النبوية : ’ ةحقوق المرأ(4)
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وليذا نجد الييود يمصقون بالمرأة كل عمل بو انحراف أو معصية ، فالمرأة عندىم نبع 
 .(1)الخطايا وسبب اآلثام والرذائل ،  وىي السيطرة عمى العالم واستعباد شعوب األرض

ال   (2)المحرفة : احتقارىم لممرأة واعتبارىا نجسة طوال فترة حيضياومن شرائعيم 

. ولم يكن لممرأة أىمية اال (3)يجالسونيا وال يؤاكمونيا وال تممس وعاء حتى ال يتنجس
وجة نصيب من تركة زوجيا ، وميرىا يدفع ليا بقدر ما تنجب من األوالد، فمم يكن لمز 

 أنو ثمن شراء سمعة وكل ماليا بعد موتو أو الطالق مؤخر الصداق فقط .عمى 
أما الطالق فقد ُأبيح في شريعة العبرانيين ، وشرط عمى الرجل أن يعطي امرأتو وثيقة 

 .(4)الثاني أو وفاتوبالتسريح ، وال تعود الى زوجيا األول أبدًا بعد طالقيا من الزوج 
واباح الييود الطالق ألتفو األسباب ، فكان باستطاعة الرجل أن يطمق زوجتو لمجرد 

 .(5)احترق الطعام عمى النار او اذا رأى وأعجب بمن ىي أجمل
 

                                                           

المسممة في االعالم الغربي ، رؤية تحميمية ، نورة خالد السعد ، أستاذ عمم ’ ةينظر : صورة المرأ(1)
مممكة العربية ال –جامعة الممك عبدالعزيز جدة  –االجتماع المشارك ، كمية اآلداب والعموم اإلنسانية 

 .22-21السعودية : 
قضايا المرأة المسممة والغزو  الفكري ، لمباحثة صفاء عوني عاشور ، اشراف د. صالح حسين  (2)

الرقب ، رسالة قدمت عمى شيادة الماجستير في العقيدة اإلسالمية ، كمية أصول  الدين بالجامعة 
 .16م : 2555 -ىـ  1426اإلسالمية بغزة 

 ½.المرأة بين جاىميتين ، موقع صيد الفوائد : (3)
 .17ينظر : قضايا المرأة والغزو الفكري :  (4)
 .19الكويت :  –تأمالت حول مكانة المرأة في المسيحية واإلسالم ، الدكتورة عزية عمي طو ، دار القمم (5)
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ىكذا كان حال المرأة في الشريعة الييودية فيي سمعة تباع وتورث كبقية  المتاع ، فمم 
تكن ليا شخصية مستقمة ، أو إرادة فمكانتيا وضعية وغير طاىرة بالفطرة ، وىي رأس 

 . (1)الشر وأساس الخطيئة
 

 المطمب الثاني
 المرأة في الشريعة المسيحية

المرأة عند النصارى بأحسن مما كانت عميو في الديانة الييودية فنظرة  لم يكن حال
 التشاؤم منيا كانت وما زالت تالحقيا.االحتقار و 

فقد اعتبروا المرأة ىي المسؤولة عن انتشار الفواحش والمنكرات و أعمنوا أنيا باب 
وأن السمو ال يتحقق اال بالبعد عن  .(3)، وأن العالقة معيا رجس في ذاتيا  (2)الشيطان

ومن ىذه النظرة انتشرت الرىبانية لدى كثير من الرجال ، وامتنعوا عن الزواج ، الزوج.
كما انتشرت نظرة االزدراء لمن يكشف عن زواجو ألن عالقة الزواج مبنية عمى أمر 

 .(4)نجس
وقد حرمت الكنيسة الطالق وميما بمغ التباغض بين الزوجين مداه وأقصى ما يمكن 

أن يفرق بينيما جسديًا مع امتناع كل منيما من الزواج اتخاذه في مثل ىذه الحال و 
  .(5) الموت حتى يفرق بينيما

                                                           

 22ينظر صورة المرأة المسممة :  (1)
 .6ينظر تكريم المرأة في الشريعة اإلسالمية :(2)
 .58/334موسوعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة : (3)
 .6اإلسالمية :تكريم المرأة في الشريعة (4)
 .33-32حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية : (5)
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ويعتبر النصارى المرأة أصل الشرفي العالم فيم يزعمون أن المرأة ىي السبب في خروج 
 .(1)آدم من الجنة

ال وقد يعتبر النصارى المرأة شر ال بدمنو ، حيث يقول أحد رجال  الدين : أنيا شر 
وخطر عمى األسرة والبيت ، ومحبوبة فتاكة ومصيبة  وآفة مرغوب فييا ،،  وبدمن

 مطمية مموىة.
ليبحثوا ويتساءلوا ىل المرأة جسد أم جسد  نوفي القرن الخامس اجتمع بعض الالىوتيي

  .(3)وأخيرًا قرروا أنيا إنسان خمقت لخدمة الرجل فحسب  (2)وروح؟
من ىنا يعمم ما عانتو المرأة في ظل حكم البشر وما طاليا من الذل واالحتقار ، و 

غار حتى  غطي الكون بحجتو ، الميل وظممتو ، وتنفس نور الصباح لي انجمىوأنواع الص 
  .(4)فقد جاء اإلسالم ليرد كل الحقوق المسموبة التي حرميا إياىا البشر

 ججـ 

 المبحث الثالث
 المرأة في الشريعة اإلسالمية

من المرأة ثورة عمى المعتقدات واآلراء التي رسخت في المجتمعات يعد موقف اإلسالم 
القديمة والتزال سائدة عند اتباع بعض الديانات والطوائف الشرقية ، التي كانت تنظر 

 الى المرأة نظرة جاحدة ، كميا احتقار وتعسف وظمم.
وال يحترمونيا  ليا  وال حقوق ، كانوا يشكون بإنسانيتيا نكانت المرأة في الجاىمية ال وز 

وال يعترفونيا بأىميتيا ، فمم تكن اال ضمن األشياء التابعة لمرجل ، فيي مأمورة ال آمره 

                                                           

 .25ينظر : تأمالت حول مكانة  المرأة بين المسيحية واإلسالم : (1)
 .7-6ينظر : مظاىر تكريم المرأة : (2)
 .22شقائق الرجال : (3)
 .33ينظر : حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية : (4)
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بل عرضة لمبيع والشراء ويتحكم بيا الرجل فيأمر بقتميا أو وأدىا وىي عمى قيد 
  .(1)الحياة

القرآن  حتى جاء اإلسالم فقد جاء بتعاليم أعادت لممرأة كل حقوقيا المسموبة فقد جاء 
 :يسبقو الييا أحد. ومن ىذه الحقوقالكريم الى كل بالد العالم بحقوق مشروعة لممرأة لم 

فقد رفع المرأة من الميانة الى مكانة االنسان المعدود من ذرية آدم وحواء بريئة  -1

 .(2)من رجس الشيطان وحطة الحيوان
خمق اهلل  ان المرأة كالرجل في اإلنسانية سواء ، وبنو االنسان كميم من -2

يتساوون في العبودية أمامو سبحانو ويتفاضمون بالتقوى قال تعالى )يأييا الناس 
اتقوا اربكم الذي خمقكم من نفس واحدة وخمق منيا زوجيا وبث منيا رجااًل كثيرًا 

 .(3) ونساء.....(
حارب التشاؤم بيا والحزن لوالدتيا كما كان شأن العرب واليزال شأن كثير من  -3

م بعض الغربيين، قال تعالى )واذا بشر  احدىم باألنثى ظل وجيو األمم، ومني

  (5)، كما حرم اإلسالم وأدىا وشنع عمى ذلك أشد التشنيع (4) مسودًا وىو كظيم(

 .(6)، قال تعالى )واذا المؤدة سئمت بأي ذنب قتمت(
تكوينيا  ماإلسالم المرأة حقوقًا عظيمة وعمييا من الواجبات ما يالئلقد اعطى  -4

لرجولة ، وقوة الجمد ، وبسطة وفطرتيا وعمى الرجل بما يختص بو من قوامة ا
                                                           

 .32الفكري :  ينظر : قضايا  المرأة المسممة والغزو (1)
 .53ينظر : المرأة في القرآن :  (2)
 .1سورة النساء : (3)
 .57سورة النحل : (4)
 .35-34ينظر : شقائق الرجال :  (5)
 .9-8سورة التكوير : (6)
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اليد ، واتساع الحيمة ، ان بمى رياستيا ، وىي رئاسة غير مستبدة وال ظالمة ، 
ا بدمو ، وينفق عمييا من كسب فيو بذلك ولييا يحوطيا بقوتو ، ويذود عني

، وذلك ما أجممو الحق تبارك وتعالى بقولو : )ولين مثل الذي عميين يده
 (1)يين درجة(بالمعروف ، ولمرجال عم

تمك الدرجة ىي درجة الرعاية واالحاطة ، ال يتجاوزىا الى قير النفس وجحود الحق ، 
درجة وىبيا اهلل لمرجال عمى النساء ، درجة ال تقضي الى التعالي والتفاخر بيا ، فأن 

  .(2)مدار كمال النفوس وتفاوت األشخاص ىو التقوى

فقــد أكــد بكــل تشــريعاتو عمــى ذلــك ، بمــا أمــر اإلســالم بتربيــة المــرأة وتعميميــا ،  -5
 يكفل قياميا بميمتيا في الحياة ، وأداء دورىا في االستخالف في األرض ، قال

)صــمى اهلل عميــو وســمم(: )مــن كانــت لــو جاريــة فأدبيــا فأحســن أدبيــا ، وعمميــا 

 . (3) فأحسن تعميميا ، ثم أعتقيا وتزوجيا فمو أجران(
كما أعطى اإلسالم المرأة حق العمل قال تعالى :) من عمل صالحًا من ذكر  -6

فمنحيينو حياة طيبة ولنجزينيم أجرىم بأحسن ماكانوا أنثى وىو مؤمن  أو

 (4)يعممون(
كما جعل اإلسالم أىمية المرأة كاممة كما ىي أىمية الرجل وذمتيا المالية من  -7

 شأنيا ، وليا أن تجري التصرفات المالية دون حرج.
                                                           

 .228سورة البقرة : (1)
 .15ينظر : مظاىر تكريم المرأة  : (2)
( من حديث ابي موسى االشعري ، قال االرنؤوط : 19712، رقم ) 32/484مسند احمد : (3)

 صحيح .
 .97سورة النحل : (4)
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الجاىمية لم كما ان لممرأة حٌق في اإلرث فقد كانت محرومة منو ، فيي في  -8
وعندما جاء اإلسالم  .(1)تكن ترث شيئًا من تركة األب أو الزوج أو ذوي القربى

 :، قال تعالى  (2)أعطى المرأة حق اإلرث ، فيي ترث وتورث
) لمرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون ولمنساء نصيب مما ترك الوالدان 

  (3) واألقربون....(
اإلسالم عد المسؤولية في كل ابعادىا سواء وليا حق المشاركة السياسية ، ف -9

منيا االجتماعية أو السياسية ، مشتركة بين الجنسين الرجل و  المرأة ، كل 
فييا موكول لو ومؤىل اليو، لقولو تعالى: )والمؤمنون والمؤمنات بعضيم أولياء 

 . (4) بعض(

اإلسالم  المرأة  تمك ىي ابرز وأىم الحقوق التي نالتيا المرأة في اإلسالم ، فقد اعطى
كل األىمية واالحترام ، ورفع مكانتيا سواء كانت أمًا او بنتًا أو زوجة. فيي في اإلسالم 

 ليا من الحقوق وعمييا من الواجبات.

 

 

 

                                                           

 .23:  ينظر تأمالت حول مكانة المرأة بين المسيحية واإلسالم(1)
 .5/18ينظر : موسوعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة :  (2)
 .7سورة النساء : (3)
 .71سورة التوبة : (4)
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 الخاتمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبة و سمم 
 تسميمًا كثيرا ، وبعد ....

التي أسأل اهلل تعالى ان تكون خالصة  بعد ىذه الجولة في ثنايا الدراسة المتواضعة
كتابة البحوث العممية أن أقدم أىم النتائج التي لوجيو الكريم ، ومما جرت عميو 

 توصمت الييا من خالل بحثي ىذا:

ان  المرأة في المجتمع الصيني كانت تحتل أسوء منزلة ، فقد كانت تعاني من  -1
 عنوية .االحتقار في المعاممة، وسمب لحقوقيا الحية والم

وأما المرأة في المجتمع اليندي فمم يكن لدييا أي حق من حقوقيا المشروعة ،  -2
حتى حق  الحياة لم تكن تممكو ! فيم يرون بوجوب موت الزوجة بمجرد موت 

 زوجيا!
واما المرأة في الحضارة الرومانية ، فمم تكن ليا أىمية فيم يعتبرونيا كالطفل او  -3

 المجنون، وىي ليست ذات روح.
 اما المجتمع  اليوناني فيعتبرون المرأة سمعة فيي تباع و تشتري. -4
واما الشريعة الييودية فيعتبرون المرأة لعنة فيي التي أغوت آدم واخرجتو من  -5

 الجنة.
واما نظرة النصارى لممرأة فمم تكن تختمف عما كانت عميو في الشريعة  -6

ي  انتشار الفواحش ، الييودية، فيم يعتبرون المرأة شر البد منو وأنيا سبب ف
 وأن العالقة معيا رجس.

 اما المرأة في الشريعة اإلسالمية  -7
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 لمصادرا

 ـ القرآن الكريم1

ـ لسان العرب ، البن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري، دار 2
 .1صادر ، بيروت ، ط

ماجستير لمباحثة سعاد محمد ـ مظاىر تكريم المرأة في الشريعة اإلسالمية ، رسالة 3
 ىـ.1458 -ىـ 1457صبحي داخل ، اشراف الدكتورة نعمات محمد عمي اليانس، 

ـ موسوعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة ، لمباحث في عموم القرآن والسنة عمي 4
 بن نايف الشحوذ.

الشيباني )ت  ـ مسند االمام احمد ، األمام احمد بن حنبل أبو عبداهلل بن ىالل بن أسد5
ىـ( تحقيق شعيب األرنؤوط عادل مرشد وأخرون ، اشراف د. عبداهلل المحسن 241

 م.2551 -ىـ 1421،  1التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط

 م .2553ـ المرأة في القرآن ، عباس محمود العقاد ، نيضة مصر، أغسطس ، 6

 اإلسالمية.ـ المرأة في القرآن ، محمد متولي الشعراوي ، مكتبة الشعراوي 7

 ـ المرأة بين جاىميتين ، موقع صيد الفوائد.8

احمد الزيات وآخرون ، تحقيق مجمع المغة ،  –ـ المعجم الوسيط ، إلبراىيم مصطفى 9
 دار الدعوة. 

ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمود األمين بن محمد بن المختار 15
 والدراسات ، دار  الفكر.الجنكي التنقيطي ، تحقيق مكتب البحوث 
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ـ تأمالت حول مكانة المرأة في الييودية والمسيحية واإلسالم ، الدكتور عزية عمي 11
 الكويت. –طو ، دار العمم 

الدمشقي  –ـ تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي 12
 م.1999 -ىـ  1425،  2ىـ( دار طيبة ، ط/772 -ىـ 755)

بحث مقدم لمدكتورة نوال  م.2556ىـ ، 1427ـ حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية ،13
 .1بنت عبدالعزيز العيد، ط

ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، شياب الدين محمود بن 14
ىـ(تحقيق عمي عبد الباري عطية ، دار الكتب 1275عبداهلل الحسيني األلوسي )ت.

 ىـ 1415، 1بيروت ، طالعممية 

ـ زاد المسير في عمم التفسير ، جمال الدين أبو فرج عبدالرحمن بن عمي بن محمد 15
،  1بيروت ، ط –ىـ( تحقيق عبدالرزاق الميدي ، دار الكتاب العربي 597الجوزي )ت 

 ىـ.1422

م(، تقديم الدكتور محيي الدين 1981ـ قصة الحضارة ، ويميام جميس ديورانت )ت 16
زكي نجيب محمود واخرين، دار الجيل ، بيروت لبنان،  صابر ، ترجمة الدكتور

 .م 1988-ىـ 1458المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، تونس ، 

ـ قضايا المرأة المسممة والغزو الفكري ، رسالة ماجستير في العقيدة  اإلسالمية كمية 17
ر ، اشراف الدكتور صالح حسين أصول الدين ، لمباحثة صفاء عوني حسين عاشو 

 ىـ .1426 –م 2555الرقيب، 

 


