ظلم املرأة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا ورسولنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإإ ا اللبيإإ فإإا زإإن احظمإإاا شلحإإع ز مإإر ة سإإر علإإى المإإ أة فإإا بال نإإا ف زإإ
المحاوالت والمداوالت والحلول لم شهدأ لهم بال ت إا زإن الإدرة المصإونر والبي إر
المكنون إ ر ـ وك نهإإا فإإا أعيإإنهم الم إ أة فإإا عهإإد ال ازليإإر احولإإى ز إإم
وأزإإدرت ك اماهإإا و

م إ مإإن المي إ اس وعإإدت مإإن س إ

الماإإا

ـ فهإإنا ش إإول

أنصفوزا وزنا ش ول عط نصف الم امع وذاك ش إول ش إ أا ال تإا م
أمها واآلخ ش ول ش

أا تعد نفسها وتغي نم

و هإإا
ةصصإير

ياتها وزنا وزنا وزنا ....

وزإن الشنشإنر دشمإر كمإا يإ ( ةنشإنر دشمإر إد ع فنازإا مإن أخإ م ) ـ ولكإ

إوم

وارس ـ فإإدعاة تح شإإ المإإ أة و عإإاة السإإفور لهإإم صإإوالت وجإإوالت فإإا ال إإدشم
والحدشث فهنا مؤلف كااب الم أة فا الش ق  ،وكااب تح ش الم أة  ،وكااب المإ أة
ال دشدة والم ا لر فا

اب الم أة  ،ورشاضر المإ أة و يإا ة المإ أة ـ وكسإ المإ أة

للحواج إلى غي ذلك من الدعوات ال إالر الم إللر مإن أفإوا ال إالين الم إلين ـ
فكان الثمار فا بعض البلداا خالعر وسفوراً ومنك ات وظوراً ـ فكث ت المصالفات
الش عير واناهكإ المحإارم باسإم الاحإ ر والمسإاواة أو

إوق المإ أة وعمإ المإ أة

ف ا الدشن والدنيا .
وأ ياناً ش بطوا عم الم أة باال اصا ب ولهم عطإ نصإف الم امإع ـ ومإا أنصإفوا
يإإث أا المملكإإر أغنإإى ولإإر إسإإالمير وهلل الحمإإد مإإع صإإيانر الم إ أة و فإإع الم إ أة
وتعليم الم أة وعم الم أة وفق ال واب الش عير .
وأؤكد أا اإلسالم رفإع ةإ ا المإ أة فكإ ر ذك زإا فإا ال إ آا والسإنر بإ كانإ آخإ
وصير أوصى بها النبا صلى اهلل عليه وسلم عندما ال  " :اساوصوا بالنساء خي اً"
مافق عليه.

و د تمث الصحابر رضا اهلل عنهم زن الوصير والسلف الصالح فما مإن كاإاب مإن
كاإ السإإلف إال وللم إ أة فيإإه ذكإ فهإإنا ابإإن دامإإر ر مإإه اهلل شع إإد فص إالً بعنإإواا "
عش ة النساء " فا كاابه (المغنا) بين فيه ك الح وق الاا للم أة ب ال شوجد كاإاب
من كا المناز إال وع د للم أة فيه فصإ أو كاإاب وزإنا شإدل علإى ازامإام علمإاء
السإإلف بش إ نها ـ وكيإإف ال شهإإام بهإإا اإلسإإالم وزإإا أم الملإإوك والعلمإإاء وال ؤسإإاء
واحبطال وا لمصلحين النشن ت بوا فإا أ

إانها ونشإ وا فإا أكنافهإا فشإ فها اهلل عإ

وجإ وأوصإإى بهإإا ( وبالوالإإدشن إ سإإانا ) وجعإ النبإإا صإإلى اهلل عليإإه وسإإلم

هإإا

أعظم من ق احب ب وله  " :أمإك مإم أمإك مإم أمإك مإم أبإوك " مافإق عليإه  .وب ولإه
عليه الصالة والسالم  " :فيهما ف ازد " مافق عليه  .و عاة الاح ش ال شع فوا إدر
زن النصوص ف الً عن مع فاهم لف هها .
فالم أة فا اإلسالم عالير الم ام غي مبانلر فا أسواق النصاسإر العالميإر شاإ ب

بهإا

أتبإإإإإإإإا الماسإإإإإإإإونير ،ولكإإإإإإإإن شإإإإإإإ بى اهلل ورسإإإإإإإإوله والمؤمنإإإإإإإإوا إال الف إإإإإإإإيلر
( وزإإؤالء ال مإإاة الغاةإإوا حمإإاهم المشإإؤموا علإإى أزإإاليهم وبنإإا جنسإإهم بإ علإإى
أنفسهم د عظم ج اءتهم وتلإوا مكإ زم بكلمإات تصإ

مإن أفإوازهم وت إ

بهإا

أ المهم إذ أخنوا شهدموا فا الوسائ وشصا وا سد النرائع إلى ال ذائإ وش احمإوا
الف إإائ وشهونإإوا مإإن ة إ نها وشسإإص وا منهإإا ومإإن أزلهإإا  ...نعإإم إإد كا إ أول إإك
المسإإإإإإإإإإإإإاغ بوا فإإإإإإإإإإإإإا كإإإإإإإإإإإإ ةإإإإإإإإإإإإإؤو ا المإإإإإإإإإإإإ أة الحياتيإإإإإإإإإإإإإر إال فإإإإإإإإإإإإإا
أموماهإإإا  ،وفط تهإإإا  ،و
[ واهلل أعلإإم

اسإإإر ف إإإيلاها  .)1() ...فهإإإؤالء لإإإن شاو إإإف ظبإإإدزم

اإإى ش إ وا الم إ أة المسإإلمر كاةإإفر ال إ أا والسإإا ين عارشإإر الصإإدر

واليإإدشن م ا مإإر لل جإإال بإإالمنكبين محاكيإإر نسإإاء الغ إ ب والصإإين فحين إإن ا إ أ
السالم على اإلسالم والمسلمين نعوذ باهلل من فان الم لين .
والصشير ك الصشير أا شنا وا بميداا تح ش ماا على نسق الميداا احول الن

شس

فيه الح اب تح اح دام وأض م فيإه النيإ اا ،فعلإى المإ أة المسإلمر الاإا ت جإوا

1ـ

اسر الف يلر للشيخ  /بك أبو ظشد ع و زي ر كبار العلماء .

اهلل والإإدار اآلخإإ ة أا تكإإوا علإإى بصإإي ة بمكإإ زإإؤالء وأا تصشإإى أنفإإا هم الاإإا
شحف ونهإإا و بإإائلهم الاإإا شنصإإبونها ( أز إ الوجإإو احنطولإإوجا ) وأز إ السفسإإطر
(ولتعرفنهم يف حلن القول واهلل يعلم أعمالكم ) .
وأخي اً أذك ب إول اهلل عإ وجإ  { :ياا أيهاا الانل ألاو جكواباا و ناساا وملؤااني ا ا ن
يدمل عليهن ن بال يبهن ذلا أدملي أن يعرفن فال ي ذين وكان اهلل غفوراً رحيما * لئن
مل ينته ا نافقون والذين يف أللوهبم رض وا ربفون يف ا دينة لنغرينا هبم ثم ال جياوروملاا
فيها إال ألليال } .

وصلى اهلل وسلم على نبينا ورسولنا محمد
كابه  /أبو طارق
سعيد بن زلي العم
مدش المعهد العلما فا ائ

