
 كرامة المرأة بين ثالث حضاراتهذه  : الباحثات عن الحريةهمسة في آذان البنات 
 

 إعداد: ماجد بن سليمان الرسي
 

"رفقاً  :راعى اإلسالم طبيعة األنثى الرقيقة، فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بالرفق هبن فقال
املرأة باألعمال  اإلسالمُ "استوصوا بالنساء خرياً"، ومل ُيكلِّف  :بالقوارير"، وأوصى هبن خريًا فقال

النيب صلى اهلل عليه  وهلذا ملا سألت عائشةُ ولو كانت من أفضل العبادات، اليت فيها مشقة، 
 .هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد ال شوكة فيه، احلج والعمرة :وسلم

اجلنسني يف األعمال اجلسدية مع علمهم بالفروقات فالذين يطالبون باملساواة بني وبناء عليه 
بينهما؛ فإهنم يف احلقيقة )النفسية(  ةوالفسيولوجية )اجلسدية( والسيكولوجي)الطبيعية( البيولوجية 

  .خمالفون للعقل والفطرة والشرع
رفقًا هبا، وإبقاًء على شرفها،  وظائف الرجال)اإلسالم يف مجلته ال يزج باملرأة يف وال خيفى أن 

 1ورعاية لرقة شعورها، ولطافة جوهرها، ال احتقارا ملنزلتها، وال استخفاًفا بشأهنا(.

 هذه واحدة.
 تكون فيها سببا إلثارة شهوة الرجال، ألن هذا مضر   املرأة بأعمال   كما مل يكلف اإلسالمُ 

من قدرها، وإنقاص لكرامتها وكرامة  حط  ون التشهي عليها فيه ِلكللمرأة  مضر  للطرفني، فهو 
وكل هذا وإضعاف دينه، للرجل بإثارة غريزته جتاهها، وافتتانه هبا،  مضر  قومها، كما أنه زوجها و 

 .حيصل بأمرين، كشف الوجه واالختالط
 ثانية.الهذه 

على أن الفتنة بالنساء هي أعظم  ؛اخلبري مبا يصلح اخللق وما يفسدهم ،وقد نص الشارع احلكيم
ما )أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:  مارضي اهلل عنهفتنة، ففي الصحيحني عن أسامة بن زيد 

جمتمع فلهذا جاء األمر بفصل جمتمع النساء عن  .(تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

                                              

 .بتصرف يسري، (3/031 قال ذلك الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي رمحه اهلل، )آثار اإلبراهيمي 1



ما سوى ذلك من و ، واخلطب والدروسالرجال بقدر اإلمكان، وعلى رأس ذلك جمتمع الصالة 
 .باب أوىل

 هذه الثالثة.
: ال خيُلَونَّ رجل بامرأة مالنيب صلى اهلل عليه وسل كما قالعن اخللوة بينهما،  اإلسالم هنى كما 

 إال والشيطان ثالثهما.
 هذه الرابعة.

عن بالقول ضخت: )فال ، فقالاملرأة بأربعة أمور للحد من افتتان الرجل هباتعاىل كما أمر اهلل 
)وال تربجن تربج وقال )وقرن يف بيوتكن(، وقال لن قوال معروفا(، فيطمع الذي يف قلبه مرض وقُ 

 ه(.)وأقمن الصالة وآتني الزكاة وأطعن اهلل ورسولوقال اجلاهلية األوىل(، 
والقرار يف ، وترك التربج، وترك اخلضوع بالقول)احملافظة على الطاعات، ما تقدم ت املرأة فإذا فعل
وهو الطهارة املعنوية الوصف املذكور يف آخر اآلية ويف جمتمع النساء  احتقق فيه ؛البيت(

 .()ويطهركم تطهريا
 هذه الخامسة.

جتربة العامل فيما يُسمى بتحرير املرأة على مدى قرن من  ومن باب العلم بالشيء، واختصارِ 
يَرى أن أمسى وأنبل عمل  االتجاه األولالزمان؛ فإنه يوجد يف العامل اجتاهان يف هذا الشأن؛ 

للمرأة هو عمــــلها يف منزهلا، وأهنا إن عملت خارج املنزل فإن الدافع واملربر لذلك ينبغي أن يكون 
أن يعمل على أن كما أن عليه اجملتمع أن يعترب ذلك تضحية من املرأة،   ، وأنَّ علىالحاجةهو 

على لئال يطغى حُيرِّر املرأة من هذه احلاجة، أو على األقل أن يُقلِّــل من عملها خارج املنزل 
 .عملها األساسي كراعية أسرة

 
يرى أن عمل املرأة خارج املنزل ال ينبغي أن يكون الدافع واملربر له هو احلاجة،  واالتجاه الثاني

حتقيق ذاهتا واستقالل إرادهتا، حتصل هبا ، بناء على فكرة أن عملها خارج املنزل االختيارإمنا هو 
 .ومن ََثَّ حَترُّرِها من التبعية للرجل وحتقيقها للمساواة معه

 
منهما جتربة الثورة الشيوعية،  األولى؛ لالتجاه الثانيوالعامَل قد مر بتجربتني مهمتني تتحيزان 



شعاره املشهور )أن اجملتمع ال ميكن أن يتقدم ونصف أفراده يف املطبخ(، « لينني»عندما أطلق 
ت هذه على حد تعبريه، َث ملا حقَّق نظامه الشيوعي مساواة املرأة بالرجل يف العمل، واستمر 

التجربة حوايل سبعني سنة، وأهنار النظام الشيوعي؛ عند ذلك أعلن زعيم إعادة البناء 
)غورباتشوف( أن املساواة بني الرجل واملرأة يف العمل قد حتقَّقت، ولكن تبني أن هناك عجزا يف 

عنها، وأن  للمجتمع مزاولة املرأة لدورها كأم وربة منزل، ونصَّ على أن وظيفتها الرتبوية ال ِغىن 
مبدأ لكثريًا من املشاكل اليت يواجهها الشباب يف سلوكهم أو ثقافتهم أو يف إنتاجهم يعود سببه 

 .مساواة الرجل بالمرأة في ميدان العمل
 

، حني امليالدية فكانت يف الواليات املتحدة األمريكية يف بداية الستينات التجربة الثانيةوأما 
 -، وبعد أربعة عقود المساواة التامة بين الرجل والمرأةقامت احلركة الــنَّسوية اليت اختذت شعار 

أُجرِيت دراسة إحصائية أظهرت أن نصف النساء ِمَّن ُهـــنَّ  -م 5112وعلى األخص يف عام 
وَعـــزَّزت هذه  من األكثر امتيازا وأرقى تعليمًا اخرتن العودة إىل البيت والعمل كربات بيوت،

 .الدراسة دراسات أخرى كثرية
 

)ُسنن اهلل وهكذا اإلنسان عندما حياول بطيشه وجهله أن يُعارض أو يصادم قوانني الطبيعة 
وهنا تتبني حكمة اإلسالم يف ، فإنه يف النهاية سيُهزم أمامها مهما بذل من جهد ووقتالكونية( 

عدواً َث حياول أن يقهرها، وإمنا يعتربها أشياء سخرها اهلل  هامسايرته لقوانني الطبيعة، فهو ال يعترب 
االنسجام والتوافق معها، فإذا كانت القوانني الطبيعية حُتقق مساواة َث يدعو إىل لالستفادة منها، 

بني الرجل واملرأة، فَتعرتف بالفروق بينهما يف الوظائـــــــف  -وليس مساواة التماثل  -التكامل 
)الطبيعية( والفسيولوجية )اجلسدية( والسيكولوجية )النفسية(؛ فاإلسالم بدوره ينسجم البيولوجية 

بتشريعاته مع هذه القوانني، ألن اهلل خلق اإلنسان وشرع ما ُيصِلحه، )أال يعلم من خلق وهو 
 (.اللطيف اخلبري

 .الثقافة املعاصرة يف الغالب ال تُـقرِّر للناس هذا التقريرمن املؤسف أن و 
 السادسة. هذه

، فهو أقوى من اإلعالموالعامل أصبح يف هذا الوقت حتت قبضة أقوى قوة عرفها التاريخ وهي 
اجليوش ومن السياسة ومن االقتصاد، فهو يغزو الفكر ويستويل على القلوب، ومع األسف فإن 



فيه، وأعظم ما غزا به اإلعالم عقول املسلمني هو  ظاهر   نفوذ  هلم لذين يسعون يف األرض فساداً ا
، ألنه يعلم أن إفساد اجملتمع املسلم مرهون بإفساد املرأة، الشبهات التي تسعى إلفساد المرأة

، أو بإفساد عقلها (حبجة العمل بإخراجها من البيت)سواء بإلغاء أو حتجيم دورها يف البيت 
 .وهي ماكثة فيه

 هذه السابعة.
ولكنَّ هذا  ؛وإن كانوا يتمتعون حقيقة مبلكية أمسى وأرقى نظام، وهو النظام اإلسالمي واملسلمون

ألن الناس ال يعين أهنم يف حصانة من التأثر هبذا اإلعالم، أو التأثر بثقافة العوملة اليت حيملها، 
ذا فإنه وهليتفاوتون يف مستوى حتصنهم من مفاسد اإلعالم، وما يُـزيَـّن فيه من شبهات وشهوات، 

من الواجب على املربني ودعاة اإلصالح أن يُوعُّوا األمة إىل جوانب السُّمو والرُّقي والتقدم 
، سواء فيما يتعلق باملرأة أو غريه، ويف نفس الوقت اإلسالميةيف الثقافة واألخالقي احلضاري 

منه اجملتمعات  من هداية الوحي، والذي تعاين ات البعيدةاحلضار يف يُوعُّوهنم جبوانب التخلف 
وتارة مبقابل الغربية، واليت صارت املرأة عندهم وسيلة استمتاع وترفيه، تارة باجملان بني األصدقاء، 

كما تؤجر على الرجال  بالليلة املرأة ر كثرية تؤجَّ   غالب اجملتمعات الغربية والشرقيةفي مادي، ف
من حني بلوغها إىل أن تصل إىل سن ال للرجمتتد هذه الفرتة الرتفيهية و الفندقية،  ةالسيارة والشق

 ال هياخلمسني، َث بعد هذا جتد نفسها كالـُمـْنـبَــــتِّ يف البيداء، ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى، 
ذ واستمتاع بني األصدقاء الذين استفادت شيئا من ابتذال كرامتها طوال فرتة شباهبا، كوسيلة تلذُّ 

كرامتها وشرفها، وحينئذ ال جتد املرأة أمامها إال   هي حفظتوال تركوها وراحوا يستمتعوا بغريها، 
التلهي إما ، و إما تعاطي احلبوب النفسية، وإما االنتحارأربعة لرتتاح من هذا األمل النفسي؛  اطرق

يُذهب العقل، وجيعل اإلنسان يف نشوة، كما قال  وكال األخريينباخلمر، وإما تعاطي املخدرات، 
 :الشاعر

 
 ها اللقاءهُ ــنِ ـــنهـــا ال يُ وأُْسدً       فترتكنا ملوكاونشرهبا 

 .فهاها لقاء العدو وال خُيوِّ أي ال يرُدُّ 
ور باملرأة ومل تستطع القيام بنفسها فليس هلا طريق إال إىل دُ العمر ويف هناية املطاف إن طال 

 .عندها قليالالعجزة، وإن كانت سعيدة حظ؛ زارها بعض أبنائها مرة يف األسبوع ووقفوا 



 هذه الثامنة.
ن على  االزوجني هناك حيرص انال جتد -أيها القارئ الكرمي وأيتها القارئة الكرمية  – وهلذا فإنكَ 

بل هي خسارة باملعايري املادية الـُمَقـدَّسة كثرة األوالد، ألنه ال مصلحة مستدامة من هذا عندهم، 
َث ، ِواليةوليس دور إىل سن الثامنة عشرة،  وصايةفدورهم مع االبن أو البنت هو دور عندهم، 
 انترتفع الوصاية عنه بقوة القانون، فينطلق االبن أو البنت خارج البيت، وال يُلزمالـسِّـن بعد هذا 

 .النظام اإلسالمياحلال يف بربمها وال النفقة عليهما وال القيام عليهما إذا كربا أو عجزا، كما هو 
 

عالقة الصداقة، َث جتد اجلنسني هناك يكتفيان يف أحيان كثرية إىل وملا كان حاهلم كذلك؛ فإنك 
إىل  إىل صداقة جديدة، وهكذا حىت يصالكل طرف منهما   إذا انقطعت لسبب أو آلخر، انتقل

على فراش املوت الطيب يف املستشفى حىت  اإىل دار العجزة، أو جيلس مرحلة العجز، َث ينتقال
 .اتميو 

 هذه التاسعة.
يف مقابل هذا جند أن اإلسالم حيث على االهتمام باملرأة من حني تولد إىل أن تكرب وتشب، إىل 

ن حقا، وهي مذكورة يف يما، وبعبارة موجزة فقد ضمن اإلسالم للمرأة عشر أن تكون زوجة َث أُ 
 .(اوحقوقهمؤلف صغري منشور يف شبكة املعلومات باسم )معاملة املرأة يف اإلسالم 
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وقد قرأت امرأة نصرانية امسها كارمن هذه احلقوق فأرسلت يل رسالة قالت فيها )والرب أنا متنيت 
 (.بدينكم اإلسالم، وبكيت وأنا أقرأهالو أن لنا هذه احلقوق اليت للبنت 

 هذه العاشرة.
العاقلة تستفيد من جتارب غريها وال تكون حمطة جتارب، وتستمتع هبذه احلقوق الربانية،  فالبنت

، الذين والشبهات لتعيش عزيزة مكرمة طوال عمرها، وحتذر من السري خلف أصحاب الشهوات
 فقد قدمتُ تنكر هلم، توأن تُدير ظهرها ألهلها و ، الكفار يف بالديُزيِـّنون هلا فكرة العيش والعمل 

إليهم، وليس أو اهلاربات هاجرات سواء كانت من بين جلدهتم، أو من املحال املرأة هناك،  لكِ 
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خباف  ما أظهرته وسائل التواصل من حقيقة األمر لدى الغرب يف حق املهاجرات إليهم، من 
 ابتذال واستغالل.

واستهالك وهلث طوال عمرها )بعد سن يف حال مواجهة  -أيا كانت  –بإجياز عندهم  فاملرأة
)كالبهائم متاما مع احلياة وصعوباهتا، ليس بينهما وسيط، ال أب وال زوج وال أبناء، الثامنة عشر( 

، أما هي فتأكل من حصيلة هلمفنفع األبناء يعود  ؛أبناء ذاتوإذا كانت طام(، ن الفِ بعد سِ 
إذ األبناء الذين استمتعوا برتبيتها، واألصدقاء الذين الضرائب اليت كانت تدفعها طيلة حياهتا، 

وأهنا مل معىن، احلياة ليس هلا أن تشعر باملسكينة  وصارتوا عنها، ضُّ تلذذوا جبسدها؛ قد انفَ 
ن أفرادا وليس خباف  أتكسب أهم شيء، وهو وفاء األبناء واجملتمع الذي خدمته طوال عمرها، 

هو إىل االنتحار، يظنونه  جلأواإذا ضاقت هبم السبل  ليسوا بالقليل يف اجملتمع الغريب والشرقي
 هناية املطاف، ألهنم ال يؤمنون مبا بعد املوت، عافانا اهلل من ذلك.احلل، و 

 ه هي الحادية عشرة.هذ
قه للتمسك بشريعة رب األرض ووفَّ الشهوات والشبهات، فتنة واملعصوم من عصمه اهلل من 

 .والسماوات
 .حفظ بنات املسلمني من شر األشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهاراللهم ا

 .وصلى اهلل على حممد وآله، فـصًّايف أحد عشر  زينتها قالدةً 
 

، مستفيدا من كلمة هبذا اخلصوص للشيخ صاحل بن عبد ماجد بن سليمان الرسي للنشرأعده 
 الرمحن احلصني، رمحه اهلل.

 0441رجب  28 


