
 ثم أما بعد:
فقد تحدثنا فٌما سبق عما ٌرٌده أعداء هذا الدٌن من كٌد لإلسالم والمسلمٌن وأنهم لما عجزوا عن مواجهة 
هذا الدٌن بالسالح، واجهوه بالغزو الفكري الثقافً ٌشوهون بذلك صورة اإلسالم عند غٌر المسلمٌن 

 وٌشككون المسلمٌن فً دٌنهم. 
ً حاولوا ضرب المسلمٌن من خاللها هً المرأة. فأشاعوا ونشروا حول وذكرنا أن من أكبر وسائلهم الت

 مكانة المرأة فً اإلسالم األباطٌل والشبهات. 
ومن أكبر أباطٌلهم التً حاولوا نشرها والتروٌج لها بٌن المسلمٌن مقولتهم الباطلة بأن اإلسالم قد ظلم 

اآلثمة لنتبٌن بطالنها ونرد على قائلٌها ومروجٌها المرأة وأهانها. فنقف مع هذه التهمة الباطلة و المقولة 
 من أعداء هللا وأعداء رسوله رداً إجمالٌا أوالً، ثم رداً تفصٌلٌاً بعد ذلك بعون هللا.

أوالً: ٌقولون قد ظلم اإلسالم المرأة وأهانها. فنقول محذرٌن ومنبهٌن أن هذه المقولة كفر وٌجب الحذر منها، 

ٱْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم هللا عز وجل، وهو الذي أنزله وشرعه لنا قال تعالى:  وذلك ألن اإلسالم هو دٌن
[. ومن هنا نقول بأن من قال بأن اإلسالم قد ظلم 3]المائدة: َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتى َوَرِضيُت َلُكُم ٱألْساَلَم ِدينا  

المرأة أو أهانها فإنه إنما ٌقول أن هللا عز وجل قد ظلم المرأة وأهانها، تعالى هللا عما ٌقول الجاهلون 

اٌقول هللا تعالى:  الظالمون علواً كبٌراً، ِإنَّ ٱللََّه اَل َيْظِلُم [. وقال تعالى: 94]الكهف: َواَل َيْظِلُم رَبَُّك َأَحد 
 [.99]ٌونس: ِإنَّ ٱللََّه اَل َيْظِلُم ٱلنَّاَس َشْيئ ا[. وقال تعالى: 94]النساء: ِمثْ َقاَل َذرَّة  

ك هو تكذٌب للقرآن وتكذٌب القرآن كفر. هذا هو الرد اإلجمالً الذي ٌجب فالقول بأن هللا قد ظلم المرأة بعد ذل
 على كل مسلم أن ٌفهمه وٌعٌه وٌفهمه للعالم كله.. هو أننا مؤمنون بأن هللا عز وجل ال ٌظلم أحداً.

سالم ثم تعال أخً المؤمن الموحد ننظر فً حال المرأة قبل اإلسالم ثم فً حالها بعد اإلسالم لنرى هل ظلم اإل
 المرأة أو أهانها؟ وهو الرد التفصٌلً. 

كان العرب فً الجاهلٌة قبل اإلسالم ٌنظرون إلى المرأة على أنها متاع من األمتعة التً ٌمتلكونها مثل 
األموال والبهائم وٌتصرفون فٌها كٌفما  شاءوا. وكان العرب ال ٌورثون المرأة وٌرون أن لٌس لها حق فً 

 ال ٌرثنا إال من ٌحمل السٌف وٌحمً البٌضة.اإلرث وكانوا ٌقولون: 
 وكذلك لم ٌكن للمرأة على زوجها أي حق، ولٌس للطالق عدد محدود، ولٌس لتعدد الزوجات عدد معٌن.

وكان العرب إذا مات الرجل وله زوجة وأوالد من غٌرها كان الولد األكبر أحق بزوجة أبٌه من غٌره، فهو 
فعن ابن عباس رضً هللا عنه قال: )كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه، فهو  ٌعتبرها إرثاً كبقٌة أموال أبٌه.

 أحق بامرأته إن شاء أمسكها، أو ٌحبسها حتى تفتدي بصداقها أو تموت فٌذهب بمالها(.
وقد كانت العدة للمرأة إذا مات زوجها سنة كاملة. وكانت المرأة تحد على زوجها أشد حداد وأقبحه، فتلبس 

تسكن شر الغرف، وتترك الزٌنة والطٌب والطهارة، فال تمس ماء، وال تقلم ظفراً، وال تزٌل شر مالبسها و
 شعراً، وال تبدو للناس فً مجتمعهم، فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر وأنتن رائحة.

ثم  وكان عند العرب أنواع من الزٌجات الفاسدة. منها اشتراك مجموعة من الرجال بالدخول على امرأة واحدة
 إعطاءها حق الولد تلحقه بمن شاءت منهم. فتقول: إذا ولدت هو ولدك ٌا فالن، فٌلحق به وٌكون ولده.

ومنها نكاح االستبضاع، وهو أن ٌرسل الرجل زوجته لرجل آخر من كبار القوم لكً تأتً بولد منه ٌتصف 
 بصفات ذلك الكبٌر فً قومه.

 ومنها نكاح المتعة وهو المؤقت. 
الشغار، وهو أن ٌزوج الرجل ابنته أو أخته أو مولٌته لرجل آخر على أن ٌزوجه هو مولٌته ومنها نكاح 

 بدون مهر، وذلك ألنهم ٌتعاملون على أن المرأة ٌمتلكونها كما ٌمتلكون السلعة. 
كما كان العرب ٌكرهون البنات فٌدفنونهن أحٌاء خشٌة العار كما ٌزعمون، وقد ذمهم هللا وأنكر علٌهم فقال: 

 [.4-8]التكوٌر: بَِأّى َذنب  قُِتَلتْ َوِإَذا ٱْلَمْوءوَدُة ُسِئَلْت 

هكذا كان حال المرأة فً الجاهلٌة قبل اإلسالم عند العرب وكان حالها مثله عند غٌر العرب كذلك. فكان الٌهود 
بٌت، وكأنها نجاسة أو مثالً إذا حاضت المرأة ال ٌؤاكلونها وال ٌجالسونها، وٌنصبون لها خٌمة فً وسط ال

 قذارة.
w وكذلك كان حالها عند الشعوب األخرى.
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ولما جاء اإلسالم ونزل القرآن رفع هللا مكانة المرأة وأعزها وأكرمها، ٌقول أمٌر المؤمنٌن عمر ابن الخطاب 
بذلك علٌنا  رضً هللا عنه: )كنا فً الجاهلٌة ال نعد النساء شٌئاً، فلما جاء اإلسالم، وذكرهن هللا، رأٌنا لهن

 حقاً(.
وتأمل ٌا عبد هللا، لما جاء اإلسالم لم ٌعتبر اإلسالم المرأة مكروهة أو مهانة، كما كانت فً الجاهلٌة، ولكنه 
قرر حقٌقة تزٌل عنها هذا الهوان، وهً أن المرأة قسٌمة الرجل، لها ما له من الحقوق، وعلٌها أٌضاً من 

لى الرجل أن ٌكون ولٌها، ٌحوطها وٌذود عنها بدمه، وٌنفق علٌها الواجبات ما ٌالئم تكوٌنها وفطرتها. وع
 من كسبه. 

ومن مظاهر تكرٌم المرأة فً اإلسالم أن ساواها بالرجل فً أهلٌة الوجوب األداء، وأثبت لها حقها فً 
 التصرف ومباشرة جمٌع الحقوق، كحق البٌع والشراء والتملك وغٌر ذلك. 

خبر أنه خلقنا من ذكر وأنثى، وجعل مٌزان التفاضل بٌننا هو تقوى هللا قال تعالى: ولقد كرم هللا المرأة حٌنما أ

َوقَ َباِئَل لِتَ َعٰ َرُفوْا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم َعنَد ٱللَِّه أَتْ َقٰ ُكْم ِإنَّ ٱللََّه َعِليٌم ٰيأَي َُّها ٱلنَّاُس ِإنَّا َخَلْقنَٰ ُكم ّمن ذََكر  َوأُنْ َثٰى َوَجَعْلنَٰ ُكْم ُشُعوبا  
ِإنَّ ٱْلُمْسِلِميَن َوٱْلُمْسِلَمٰ ِت َوٱْلُمْؤِمِنيَن [. وكذلك ذكرها هللا مع الرجل فقال تعالى: 33]الحجرات: َخِبيرٌ 

ٱْلَخٰ ِشِعيَن َوٱْلَخٰ ِشَعٰ ِت َوٱْلُمَتَصّدِقيَن َوٱْلُمْؤِمنَٰ ِت َوٱْلَق ِٰنِتيَن َوٱْلَق ِٰنتَٰ ِت َوٱلصَّٰ ِدِقيَن َوٱلصَّٰ ِدقَٰ ِت َوٱلصَّ ِٰبرِيَن َوٱلصَّ ِٰبٰرِت وَ 
ِثيرا  َوٱلذِكٰرِت َأَعدَّ ٱللَُّه َلُهم مَّْغِفَرة  َوٱْلُمَتَصّدقَٰ ِت وٱلصَّ ِٰئِميَن وٱلصَّٰ ِئَمٰ ِت َوٱْلَحٰ ِفِظيَن فُ ُروَجُهْم َوٱْلَحٰ ِف ظَٰ ِت َوٱلذِك رِيَن ٱللََّه كَ 

 [.33]األحزاب: َوَأْجرا  َعِظيما  

ومن مظاهر تكرٌم اإلسالم للمرأة أن اعتنى بشؤونها، ونبه على أمرها فً القرآن واألحادٌث، وقد أنزل هللا 
تحدثت السورة عن أمور هامة تتعلق سورة كاملة من السور الطوال باسم النساء )وهً سورة النساء( وقد 

 بالمرأة واألسرة والدولة والمجتمع.
الحمد هلل حمداً ال ٌنفد، أفضل ما ٌنبغً أن ٌحمد. والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء محمد، وعلى آله 

 وصحبه ومن تعبد. 
 وبعد:

َوٱْعُبُدوْا ٱللََّه َواَل ُتْشرُِكوْا بِِه تعالى:  فكذلك من مظاهر التكرٌم للمرأة تكرٌم األم، فقد عظم اإلسالم شأن األم قال
 َوَقَضٰى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّٰ ُه َوبِٱْلٰوِلَدْيِن ِإْحَس ٰنا  [. وقال تعالى: 33]النساء: َشْيئا  َوبِٱْلٰوِلَدْيِن ِإْحَس ٰنا  

 [.33]اإلسراء:
))أمك. قال ثم من؟ قال: أمك. وسئل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتً؟ فقال: 

 .قال: ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أبوك((
ان ما قاله فً خطبته فً حجة الوداع: ومن مظاهر تكرٌم اإلسالم للمرأة عناٌته بحقوق الزوجات، فلقد ك

 .))فاتقوا هللا فً النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا((
باإلضافة إلى تلك المظاهر إعطاها الحرٌة فً اختٌار الزوج بالقٌود الشرعٌة. فعن عائشة رضً هللا عنها 

لجارٌة ٌنكحها أهلها ـ ٌعنً ٌزوجونها ـ أتستأمر أم ال؟ ـ قالت سألت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن ا
))نعم تستأمر، قالت فقلت له: إنها تستحً فقال صلى هللا علٌه وسلم: فذلك إذنها ٌعنً: هل تستأذن ـ فقال: 

 .إذا هً سكتت((
. قال صلى ومن مظاهر تكرٌم المرأة فً اإلسالم أن اإلسالم حث على تربٌة البنات ورتب علٌها أجراً عظٌماً 

 ]رواه مسلم[. ))من عال جارٌتٌن حتى تبلغا جاء ٌوم القٌامة أنا وهو، وضم أصابعه((هللا علٌه وسلم: 
 ولم ٌرد مثل هذا الحدٌث فً تربٌة الذكور من األوالد.

ن أراد عباد هللا، ولو أردنا تتبع مظاهر تكرٌم المرأة فً اإلسالم لطال بنا المقام، ولكن فٌما ذكر كفاٌة، ولعل م
االستزادة أن ٌرجع إلى كثٌر من الكتب التً ألفت فً هذا الباب لٌرى بعٌن بصٌرته مدى التكرٌم الذي وصلت 

 إلٌه المرأة فً اإلسالم.
وهنا إخوتً ال بد من وقفة وهً: أننا مع األسف أصبحنا الٌوم فً وضع المدافع، ندافع عن دٌننا، نرٌد أن 

أعداؤه، وهذا وهللا ضعف وخور حدث فً األمة بسبب ترك ما أمر هللا به ندفع عنه التهم التً ٌلصقها به 
وهو الدعوة إلى هللا. ولو أننا قمنا بواجب الدعوة إلى هللا، وغزونا هؤالء الكفار فً عقر دارهم بدعوتنا وبٌّنا 

الطفل فً محاسن دٌننا. وقمنا كذلك ببٌان فساد دٌنهم الذي هم علٌه. وأنهم قد ظلموا المرأة والرجل و w
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تعاملهم، لو قمنا إخوة اإلٌمان بذلك، لما احتجنا أن ندافع عن دٌننا ألننا أصحاب حق وصاحب الحق قوي 
بحقه. ولكن نحن الٌوم بحاجة إلى إصالح داخلً فً ذواتنا وأنفسنا قبل أن نقوم باإلصالح فً الخارج وهللا 

 المستعان.
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