مكانة املرأة يف اإلسالم

إن اإلسالم ملا كان ترشيع ًا إهلي ًا متكام ً
ال فقد ضمن يف مطاويه
وجنباته ترشيعات تكفل حقوق كل فرد من أفراد املجتمع
 صغري ًا كان أو كبري ًا عبد ًا كان أو سيد ًا رج ًال كان أو امرأة -
وذلك بمقتىض عدالته تعاىل وحكمته وعلمه ،لذا نرى آيات القرآن
الكريم واألحاديث الرشيفة قد حتدثت عن كل واحد من مكونات
املجتمع ،لتؤسس له املنظومة الترشيعية التي ختصه وتكفل حقه
باحلياة من دون تعد من أحد عليه ،واألهم من ذلك لتثقف
املجتمع عىل احرتامه وتقديره ،فيعيش بعد ذلك هذا املجتمع حياة
كريمة تسودها القيم واآلداب والفضائل ،ثم لتلتئم هذه احلقوق
فتكون بمجموعها الترشيع املتكامل للمجتمع اإلسالمي.
ِّ
ومن ضمن أفراد املجتمع بل من أمهها املرأة بكل أوصافها
ومراحلها العمرية وأدوارها االجتامعية ،فاملرأة وهي بنت واملرأة
وهي أخت واملرأة وهي زوجة ثم املرأة وهي أم ،ويف كل ذلك ترى
اإلسالم حافال وزاخرا بام يؤسس ويو ِّعي باجتاه حقها وكرامتها،
بل وأمهيتها يف املجتمع ،فاملرأة كام قيل :نصف املجتمع ،وهذا
النصف له حقوقه ومسؤولياته كام أن للنصف اآلخر حقوقه
ومسؤولياته ،وهذه احلقوق واملسؤوليات ختتلف بني الصنفني
بحسب استعدادات كل منهام وقابلياته اجلسدية والنفسية
وبحسب ما رسمته له الرشيعة من وظائف وآداب.
وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح املوافق للفطرة اإلنسانية
ِ
واخللقة الربانية واجلوانب النفسية والذهنية لكل منهام ،وما دعوى
جر املرأة إىل التحلل
املساواة بينهام إال دعوى شيطانية يراد منها ُّ
األخالقي بام يؤدي إىل فساد املجتمع ،فهي دعوى غري علمية وال
تستند إىل أساس معريف صحيح إن أحسنّا الظن هبا.
وهنا نحاول تسليط الضوء عىل املكانة التي رسمها اإلسالم
للمرأة يف املجتمع بأدوارها املختلفة ،لنؤكد عىل أن هذا الدين هو
الترشيع االجتامعي الوحيد من بني كل الترشيعات الذي أعطى
للمرأة املكانة الالئقة هبا واملناسبة لفطرهتا وتكوينها ،السيام إذا
نظرنا إليه يف زمن صدوره حيث اإلنسانية يلفها اجلهل والظلم
والفساد بكل ما تعنيه هذه الكلامت ،واستمر ظلم املرأة يف كل

عرص ومكان إىل يومنا هذا وإن اختلفت األساليب واللغات ،فكان
بعضها براقا خداعا أكثر من غريه كام نراه يف عرصنا احلارض الذي
ُيدعى فيه بحقوق اإلنسان واملساواة واحلرية وغريها من العناوين
التي إن أريد منها معناها حقيقة  -مع التشكيك يف ذلك -فقد
أخطأ سبيله يف كثري من األحيان ،واألحيان القليلة التي أصابوا
فيها قد كانوا عياال فيها عىل ترشيعات اإلسالم.
وسنقسم البحث بحسب أدوار املرأة وأطوارها إىل ثالثة
مطالب:
املطلب األول :مكانة البنت واألخت يف اإلسالم:
إن اإلسالم ملا كان دينا متكامال فهو يالحظ كل اجلزئيات يف
بنائه األخالقي والترشيعي للفرد واملجتمع ،وملا كانت املرأة يف
اإلسالم هلا دور كبري يف إعداد أفراد املجتمع ،باإلضافة إىل قيمتها
يف نفسها ،هذه القيمة واملكانة تتضح من خالل معرفة ما ينتظره
محلها إ ّياها ،فاملرأة ملا كانت
اإلسالم من املرأة بحسب الوظيفة التي ّ
هي التي تغذي أوالدها باحلنان والعاطفة قبل أن تغذهيم بلبنها،
وحتنو عليهم وترعاهم الرعاية النفسية قبل الرعاية البدنية ،فهي
إذن حتتاج لكي متارس هذا الدور أن تُعدَّ إعداد ًا خاص ًا يؤهلها هلذا
الدور الكبري ،وهذا اإلعداد يمر بمرحلتني:
 -1مرحلة التثقيف االجتامعي عىل أمهية البنت يف العائلة
وإلفات نظر اآلباء إىل متييزها برتبية خاصة ،فعن حذيفة اليامين
قال :قال رسول اهلل( :خري أوالدكم البنات) (املستدرك:
ج ،15ص.)116
ِ
البنات املخدراتَ ،من كانت عنده
ُ
الو ْلدُ
وقال( :نعم ُ
ومن كانت عنده اثنتان أدخله
واحدة جعلها اهلل له سرتا من النارَ ،
اهلل هبام اجلنة ،ومن كانت له ثالث أو مثلهن من األخوات وضع
عنه اجلهاد والصدقة) (روضة الواعظني :ص.)360
وورد عن اإلمام الصادق( :البنات حسنات والبنون
نعمة ،فاحلسنات ُيثاب عليها والنعمة ُيسأل عنها) (ثواب األعامل:
ص.)201
وقال( :من عال ثالث بنات أو ثالث أخوات وجبت له
اجلنة قيل :يا رسول اهلل واثنتني؟ قال :واثنتني ،قيل :يا رسول اهلل

وواحدة؟ قال :وواحدة) (الكايف :ج ،6ص.)5
وعنه( :من كانت له ابنة واحدة كانت خري ًا له من ألف
جنّة وألف غزوة وألف بدنة وألف ضيافة) (املستدرك :ج،2
ص.)615
وقال( :من ّفرح ابنته فكأنام أعتق رقبة من ولد إسامعيل)
(الوسائل :ج ،15ص.)227
 -2مرحلة اخلطوات العملية التي يسلكها األب يف رعاية
البنت حتى تكون مؤهلة هلذا الدور املهم ،ففي احلديث قال
(من دخل السوق فاشرتى حتفة فحملها إىل عياله
رسول اهللَ :
كان كحامل صدقة إىل قوم حماويج ،وليبدأ باإلناث قبل الذكور)..
(األمايل :ص.)577
وبعد هذا الكم من الروايات الرشيفة ،أال حيق للبنت  -وهي
بعد ذلك األخت والزوجة واألم  -أن ترفع رأسها شموخ ًا يف
ظل اإلسالم؟ فهل هناك حيف واقع عليها..؟ أال يفهم من هذا
أن البنت معززة مكرمة يف ظل اإلسالم؟ فهل هنالك جمتمع
غري اإلسالم يمنحها هذا الرشف وهذا التكريم الذي ال يعرف
احلدود؟
وما هذا اإلهتامم من قبل اإلسالم  -كام قلنا سابق ًا -إال
خطوات يسلكها يف رعاية البنت وتربيتها لتكون مؤهلة هلذا الدور
املهم ،الذي ينتظرها يف املستقبل.
لذا البد عىل املربني وأرباب األرس من اآلباء واألمهات
االلتفات إىل دور البنت املستقبيل سواء داخل نفس األرسة
كأخت ،أو بعد ذلك كزوجة وأم ،بحيث جيعل ذلك مرشوع ًا
ملستقبلها وهدف ًا أسمى يف بنائها ،بام يؤهلها للنجاح يف هذين
الدورين املهمني.
املطلب الثاني :مكانة الزوجة يف اإلسالم:
كام أن اإلسالم يرعى البنت وهي يف بيت أبيها كذلك يؤكد
عىل رعايتها يف بيت الزوجية إذ حيث الزوج عىل أن يراعي مشاعر
زوجته وأحاسيسها ،ويقلل من الضغوط عليها يف ما تبذله من
جهود مل تكن مألوفة لدهيا ،ألهنا بحاجة إىل مساعدة زوجها،
وعليه أن ال يستنكف من املساعدة هلا ولعياله ،فإن خدمة العيال

يف البيت خري من العبادة الطويلة ،فقد ورد عن أمري املؤمنني
أنه قال( :دخل علينا رسول اهللوفاطمة جالسة عند
القدر ،وأنا أنقي العدس ،فقال :يا عيل :اسمع مني ،وما أقول إال
عن أمر ريب ،ما من رجل يعني إمرأته يف بيتها إال كان له بكل شعرة
عىل بدنه عبادة سنة ،صيام هنارها وقيام ليلها ،وأعطاه من الثواب
مثل ما أعطى الصابرين وداود ويعقوب وعيسى ،يا عيل :من كان
ِ
ِ
ب له
ب اسمه يف ديوان الشهداء ،وكُت َ
يف خدمة العيال ،ومل يأنف كُت َ
ِ
ب له بكل قدم ثواب حجة
بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد ،وكُت َ
وعمرة ،وأعطاه اهلل بكل عرق يف جسده مدينة ،يا عيل :ساعة يف
خدمة العيال يف البيت ،خري له من عبادة ألف سنة وألف حجة
وألف عمرة ،وخري من عتق ألف رقبة وألف غزوة وألف مريض
عاده وألف جنازة وألف جائع يشبعهم وألف عار يكسوهم،
وألف فرس يوجهه يف سبيل اهلل ،وخري له من ألف دينار يتصدق
هبا عىل املساكني ،وخري من أن يقرأ التوراة واإلنجيل والزبور
والفرقان ،ومن ألف أسري فأ َع َت َقهم ،وخري له من ألف َبدَ نة يعطي
املساكني ،وال خيرج من الدنيا حتى يرى مكانه يف اجلنة ،يا عيل :من
مل يأنف من خدمة العيال فهو كفارة للكبائر ويطفئ غضب الرب
ومهور احلور العني وتزيد يف احلسنات والدرجات ،يا عيل :ال خيدم
العيال إال صدّ يق أو شهيد أو رجل يريد اهلل به خري الدنيا واآلخرة)
(جامع األخبار :ص ،)102يتضح من خالل فقرات هذا احلديث
النبوي الرشيف أن اإلسالم يريد من الزوج أن يكون إىل جانب
زوجته يف كل زاوية من زوايا احلياة الزوجية ،والسيام إذا كانت
الزوجة يف دور األمومة ،فهي بحاجة إىل مدّ يد العون واملساعدة
من زوجها لتقوم بوظيفتها خري قيام ،ويكونا قد تعاونا عىل بناء
كيان األرسة املتامسكة القائمة عىل الوئام ،يسودها جو من املحبة
واأللفة والتعاون ،ويكون بذلك قدوة صاحلة ألبنائهام ولألرس
األخرى التي تعيش معهم يف جمتمع واحد.
املطلب الثالث :مكانة األم يف اإلسالم:
اتسمت الرشيعة اإلسالمية باالعتدال يف إعطاء كل ذي حق
حقه ،ومن مجلتهم الوالدان ،فالقرآن الكريم أمر األبناء باإلحسان
و َق َض َر ُّب َ
ك َأالَّ َت ْع ُبدُ و ْا إِالَّ إِ َّيا ُه
هلام بعد عبادة اهلل عز وجلَ :

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الها َف َ
ال َت ُقل
ها َأ ْو ك ُ َ
ب َأ َحدُ ُ َ
َوبا ْل َوالدَ ْي ِن إ ْح َسانًا إ َّما َي ْب ُلغ ََّن عندَ َك ا ْلك َ َ
ف والَ َتنْهر ُها و ُقل َُّلم َقوالً ك َِريم و ْ ِ
َاح ُّ
الذ ِّل ِم َن
اخف ْض َُل َم َجن َ
ً َ
َ ْ
َْ َ َ
َُّل َم ُأ ٍّ َ
الر ِ
ح ُه َم ك ََم َر َّب َي ِان َص ِغ ًريا( اإلرساء،)24 -23:
حة َو ُقل َّر ِّب ْار َ ْ
َّ ْ َ
ولقد أكد الدين اإلسالمي عىل املرأة األم وأوىص هبا وجعل َّبرها
من أصول الفضائل ،كام جعل حقها أوكد من حق األب ،فقد
النبي عن
روي عن أيب عبد اهلل  قال( :جاء رجل وسأل ّ
أبرر أباك ِ
أبرر ّأمكِ ،
أبرر ّأمك ِ
أبرر ّأمكِ ،
ّبر الوالدين ،فقالِ :
أبرر
أباك ،وبدأ باأل ّم قبل األب) (الكايف :ج ،2ص ،)11والتأكيد يف
تقديم حق األم عىل األب هو ملا حتملته من مشاق احلمل والوضع
واإلرضاع والرتبية ،وهذا ما يقرره القرآن ويكرره يف أكثر من
سورة ليثبته يف أذهان األبناء ونفوسهم وذلك مثل قوله تعاىل:
إلنس َ ِ ِ
ح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْهنًا َع َل َو ْه ٍن َوفِ َصا ُل ُه ِف
َ
ان بِ َوالدَ ْيه َ َ
و َو َّص ْينَا ا ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ْ
َ
َ
َع َام ْي أن ْاشك ُْر ِل َول َوالدَ ْي َ
ك إ َّل الص ُري( لقامن ،)14:وقوله
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
و َو َّص ْينَا ا ِ
ح َل ْت ُه أ ُّم ُه ك ُْر ًها
نس َ
تعاىل ذكرهَ :
ان ب َوالدَ ْيه إ ْح َسانًا َ َ
إل َ
ِ
ون َش ْه ًرا( األحقاف.)15:
ح ُل ُه َوف َصا ُل ُه َثال ُث َ
َو َو َض َع ْت ُه ك ُْر ًها َو َ ْ
ولعظم منزلة األم الصاحلة أكرمها اإلسالم بأن جعل اجلنة
حتت أقدامها ،وألجل ذلك يروى أنه ملا جاء رجل إىل رسول
اهلل وقال :يا رسول اهلل! أمتنى بأن أقبل عتبة اجلنة وجبهة حور
العني -يعني أدخل اجلنة -قال له الرسول( :ق ّبل رجيل ّأمك،
وجبهة أبيك) (اجلامع الصغري :ج ،1ص.)563
وقد فرضت الرشيعة اإلسالمية عىل األبناء َّبر الوالدين
واعتربته من أفضل األعامل ،فقد روي أن موسى ناجى ربه
أي يشء أحسن الطاعات؟ قال اهلل تعاىل :بر
يوم ًا وقال( :يا رب ُّ
الوالدين) (األخالق يف حديث واحد :ج ،1ص.)250
والروايات تُرصح بأن َّبر الوالدين أفضل حتى من العبادات،
(بر الوالدين أفضل من الصالة
روي عن رسول اهلل أنه قالّ :
واحلج والعمرة ،واجلهاد يف سبيل اهلل) (جامع السعادات:
والصوم
ّ
ج ،2ص.)203
وبِ ُّرهم يعني :إحسان عرشهتام ،وتوقريمها ،وخفض اجلناح
هلام ،وطاعتهام يف غري املعصية ،والتامس رضامها يف كل أمر ،حتى
اجلهاد ،فإذا كان فرض كفاية ال جيوز إال بإذهنامّ ،
فإن برمها رضب

من اجلهاد ،روي أن رج ً
(إن رجل
ال أتى رسول اهلل وقالّ :
وأحب اجلهاد ،ويل والدة تكره ذلك ،فقال له:
شاب نشيط،
ّ
ّ
ُ
ّ
باحلق! ألنسها بك ليلة
إرجع فكن مع والدتك ،فو الذي بعثني
ّ
خري من جهاد يف سبيل اهلل سنة) (الكايف :ج ،22ص ،)163وجاء
ٌ
رجل إىل النبي فقال( :يا رسول اهلل ،أردت أن أغزو وقد
جئت أستشريك ،فقال :هل لك من أم؟ قال :نعم ،قال :فالزمها
فإن اجلنة عند رجليها) (الدر املنثور :ج ،4ص.)173
أهم حقوق الوالدين:
إن أهم حقوق الوالدين التي يلزم عىل األبناء مراعاهتا ،هي
اآليت:
أوالً :اإلحسان إليهام :روي عن أيب ّ
ولد احلناط قال( :سألت
وبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا ما
أبا عبد اهلل عن قول اهلل عز وجلَ :
هذا اإلحسان؟ فقال :اإلحسان أن ُتسن صحبتهام وأن ال تك ّلفهام
أن يسأالك شيئًا مم ّا حيتاجان إليه وإن كانا مستغنيني ،أليس يقول
ُنف ُقو ْا ِم َّا ُ ِ
وجلَ  :لن َتنَا ُلو ْا ا ْل ِب حتَّى ت ِ
ّ
ون( )الكايف:
اهلل ع ّز
ت ُّب َ
َّ َ
ج ،2ص ،)157ولقد أفتى الفقهاء بأن األبناء يلزم عليهم اإلنفاق
عىل الوالدين إن كانا حمتاجني ،وتأمني حوائجهام املعيش ّية ،وتلبية
طلباهتام ،فيام يرجع إىل شؤون حياهتام يف حدود املتعارف واملعمول
حسبام تقتضيه الفطرة السليمة ،ويعدُّ تركها تنكر ًا جلميلهام عليه،
وهو أمر خيتلف سعة وضيق ًا بحسب اختالف حاهلام من القوة
والضعف ،والنصوص الرشعية أكدت عىل التفاصيل ،فمن جهة
أي نفقة يف
النفقة روي عن رسول اهللأنه قال( :هل تعلمون ّ
سبيل اهلل أفضل؟ قالوا :اهلل ورسوله أعلم ،قال :نفقة الولد
عىل الوالدين) (املستدرك :ج ،15ص ،)204وقال
النبي:
ّ
(أفضل الكسب كسب الوالدين ،وأفضل اخلدمة خدمتهام،
وأفضل الصدقة عليهام ،وأفضل النوم بجنبهام) (املستدرك :ج،15
ص.)201
ومن جهة مداراهتام روي عن إبراهيم بن شعيب قال :قلت
(إن أيب قد كرب جدًّ ا وضعف ،فنحن
أليب عبد اهلل الصادقّ :
نحمله إذا أراد احلاجة ،فقال :إن استطعت أن تيل ذلك منه
فافعل ،ول ّقمه بيدك ،فإنه ُجنّ ٌة لك غدا) (الكايف :ج ،2ص.)162

ثاني ًا :مصاحبتهام باملعروف :بعدم اإلساءة إليهام قوالً أو فعالً،
وإن كانا ظاملني له ،روي عن أيب عبد اهلل الصادق أنه قال:
ِ
ِ
ِ
ّ
ها َأ ْو
(..وأما قول اهلل ع ّز
ب َأ َحدُ ُ َ
ّ
وجل :إ َّما َي ْب ُلغ ََّن عندَ َك ا ْلك َ َ
ِ
َها َف َ
ال َت ُقل َُّل َمآ ُأ ٍّف َوالَ َتن َْه ْر َُ
ها قال :إن أضجراك
كال ُ َ
و ُقل َُّل َم َق ْوالً
فال تقل هلام :أف ،وال تنهرمها إن رضباك ،قالَ :
ك َِر ًيم ،قال :إن رضباك فقل هلام :غفر اهلل لكام ،فذلك منك قول
اخ ِف ْض َُلم جنَاح ُّ ِ
ح ِة قال :ال متأل
و ْ
َ َ َ
كريم ،قالَ :
الر ْ َ
الذ ِّل م َن َّ
عينيك من النظر إليهام ّإل برمحة ور ّقة وال ترفع صوتك فوق
أصواهتام وال يدك فوق أيدهيام وال تقدّ م قدّ امهام) (الكايف :ج،2
ص.)158 -157
ثالث ًا :االحرتام :وإنام يكون ذلك حاكي ًا عام يف الضمري والرسيرة
هلام من الشأن واملكانة بطريق الفعل والدعاء وغريمها ويكفيك ما
جاء عن الصديقة الطاهرة( :ما استطعت أن أكلم رسول
اهلل من هيبته) (البحار :ج ،43ص ،)85مع أهنا أحب اخللق
إليه وروحه التي بني جنبيه ،ويف دعاء اإلمام السجاد( :اللهم
اجعلني أهاهبام هيبة السلطان العسوف وأبرمها بر األم الرؤوف
أقر لعيني من رقدة الوسنان
واجعل طاعتي لوالدي وبري هبام ّ
واثلج لصدري من رشبة الظمآن( )...الصحيفة السجادية:
ص.)126
رابع ًا :الطاعة :من مجلة األمور التي جيب عىل األبناء االلتزام هبا
طاعة الوالدين ،روي عن أمري املؤمنني أنه قال...( :وجيب
للوالدين عىل الولد ثالثة أشياء :شكرمها عىل كل حال ،وطاعتهام
فيام يأمرانه وينهيانه عنه يف غري معصية اهلل ،ونصيحتهام يف الرس
والعالنية) (حتف العقول :ص.)322

