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 چکيده
 مورد غالبا و نبوده برخوردار واال شأنی و مطلوب موقعیت از تاریخ طول در زنان که نیست تردیدی

 نمونه که ،(ص)النبیین-خاتم و اسالم مبین دین ظهور با. شدند می واقع ستم ظلم و مهری بی

 و خاص درایت با ایشان. نمود پیدا  را شخوی منزلت و جایگاه نیز زن بودند، للعالمین رحمة کامل

 جایگاه و برده بین از گرفت، می صورت زنان حق در که را ها عدالتی بی تمام خویش، واالی الطاف

 رضای و خشم با برابر را(س)فاطمه حضرت رضایت و غضب که جایی تا دادند ارتقا را زن اجتماعی

 الفصاحه، نهج گرانسنگ کتاب بررسی با که آنند یپ در مقاله، این در پژوهشگران. اند دانسته الهی

 کرامت و شخصیت تحلیلی، – توصیفی روش از استفاده با و باشد، می( ص)پیامبر قصار جمالت که

 .دهند قرار تبیین و بررسی مورد بزرگوار این دیدگاه از را زن

 قرآن کریم، اخالق اجتماعی، ارزش اخالقی، فضایل، رذایل :يديکل واژگان

 

 قدمهم

مهری اند و مورد ظلم و بیتردیدی نیست که زنان در طول تاریخ غالباً از موقعیت مطلوب و شأن و منزلت واالیی برخوردار نبوده

 مصریان به شدت حرمت زنان» اند مانند احترامی که مصریان برای زنان قائل بودنداند امّا در میان بعضی اقوام نیز دارای مقام بودهقرار گرفته

شد، اطاعت ی ازدواج مردم مصر ثبت مییکی از شرایطی که در قباله. راندندداشتند تا حدی که چند شهبانو بر آنان فرمان میرا پاس می
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کامل از زن بود به طور کلی، زن در مصر باستان، فرمانروای خانواده بود و مردان مجبور بودند دستمزد خود را بدون دخل و تصرف به 

 (.83 – 82: 4731پور، صانعی) «انه بیاورند و زنان حق داشتند آن را بدون اجازه شوهر خرج کنندخدمت بانوی خ

اطالق لفظ جاهلیت بر این دوره خود بیانگر تهی بودن این دوره . العرب قبل از اسالم بشدت برای زنان ناگوار بوداوضاع در جزیرة

ی جهل است ولی از کتب ی جاهلیت از ریشهواژه. انگیز استتقاد به باورهای حیرتهای معقول، موازین فرهنگی، منطقی و نیز اعاز ارزش

-ابن/ ماده جهل: 4142طریحی،)گرددخردی را نیز شامل میآید که مراد از آن تنها، نادانی نیست بلکه حماقت، سفاهت و بیلغت برمی

جا، البالغه، لجاجت در برابر حق، حمیّت و تعصب بینهج 466در خطبه ( ع)امام علی(. 14: 4، ج4147علی،/ 148: 8، ج4991منظور، 

داری فرهنگ منحط گذشته و پیروی از خودپسندی و غرور، عدم اندیشه و تفقه در دین، به کار نبردن گوهر خرد در خداشناسی، میراث

 (.466خطبه : ک نهج البالغه. ر) اندپیشوایان ستمگر را از نمودهای جاهلیت دانسته

گرفت و رضایت پدر و پرداخت بهای عروس دوره، ازدواج خیلی زود و حتی در سنین هشت، نه سالگی دختر انجام میدر این 

زن کاالیی بود که جزء دارایی پدر یا شوهر یا پسر بود و او را . تعدد زوجات بدون هیچ قید و شرطی رواج فراوان داشت. شرط اساسی آن بود

 (.2: 44، ج4763ک دورانت، . ر) بردندند، به ارث میمابا اموال و ثروتی که باقی می

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِاألُنثَى » شمردندبسیاری در این دوره، دختر را ننگ می: قرآن کریم این دوره را این گونه توصیف نموده است 

بِأَیِّ ذَنبٍ *وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ  »کردندزنده به گور می و حتی برخی دختران خود را( 12/ نحل) «ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ 

 .شمردداشت، مرگ زودرس او را سعادتی برای خود میو اگر پدری دخترش را زنده نگه می( 2و  9/ تکویر)«قُتِلَتْ

تاکنون چندنفر از : عاصم سؤال شدوقتی از قیس بن » :های زیادی وجود دارد ماننددر مورد زنده به گور کردن دختران، نمونه 

 (.884: 1، ج4149اثیر، ابن) «دوازده یا سیزده نفر: ای؟ پاسخ داددخترانت را زنده به گور کرده

غالباً از . شمردندآنان زن را در شمار حیوانات قرار داده و او را جزء لوازم و اثاث زندگی می» :گویداهلل سبحانی در این باره میآیت

کردند و گاهی در های عمیق پرتاب میبریدند  و یا از باالی کوه بلند به درهیا ترس از آلودگی، دختران خود را در روز اول سر می بیم قحطی

 (.12: 4، ج4737سبحانی، ) «کردندمیان آب غرق می

ز این ورطه نجات داده و او را مایه برکت للعالمین بود، زن را ابدیل خود و گفتارها و رفتار پیامبری که رحمةامّا اسالم با قوانین بی

متقی هندی، () دخترها، مایه رحمت، صالح زندگی و برکت هستند) «البناتُ هنَّ المشفقاتُ المجهزاتُ المبارکاتُ» و رحمت معرفی نمود

 (.111: 46، ج4936

را ( س)ضا و غضب حضرت فاطمهنیز نقش بارزی در تبیین جایگاه واالی زن داشته به طوری که ر( ص)پیامبر گرامی اسالم

شود و با همانا خداوند با غضب فاطمه، غضبناک می) «إنّ اهللَ لیغضبُ لغضبِ فاطمةَ و یرضی لرضاها» اندموجب رضا یا غضب الهی دانسته

 (.171: 4، ج 4991ذهبی،/ 449: 17،ج4147مجلسی، () گرددرضایت وی، راضی می

-یی بوده و از حق و حقوق برابر با مردان برخوردار گشته و نیز دوشادوش مردان در صحنهدر عصر نوین نیز زن، دارای جایگاه واال

 .های اجتماع حاضر گشته است

-اساساً توجه به نقش بانوان در تربیت اوالد، تأثیر در همسران و جامعه، تأثیر بسزایی در روند رو به رشد جامعه و نیز تربیت نسل

مجلسی، ) «السعیدُ مَن سعد فی بطن أمه والشقیُ مَن شقی فی بطن أمه» آمده است که( ص)یتی از پیامبرهای آینده دارد چنان که در روا

 (.413: 1، ج4147

خط امام، ) «شوندها پیدا میاز دامن زن است که انسان. زن، مربی جامعه است» سالله پاک ایشان نیز در این باره اعتقاد دارد

 (.417: 4، ج4764کالم امام،

ی دلنواز حیات و نیز آبشار ی زیبای زندگی و برنامهباشد که نغمهمی( ص)لفصاحه شامل کلمات و سخنان گهربار رسول اکرمانهج

دار نمودن  گران جهانی که برای محو اسالم و نیز خدشهبرای پاسخ به بدخواهان خارجی و توطئه. پرفروغ معرفت و فصاحت و بالغت است

های پیش روی محققان به صورت کلی و پژوهشگران ، لزوم توجه بیشتر به این کتاب گرانسنگ یکی از ضرورتدر تالشند( ص)چهره پیامبر

 .این مقاله به طور خاص بوده است

 های ارزنده و گرانسنگی پیرامون شخصیت زن صورت گرفته است مانندتاکنون پژوهش

مجله وراق اندیشه، به  84در شماره « ر اسالم و سایر مللنگاهی به شخصیت زن د» ای به ناماهلل محمد فاضل در مقالهآیت

ایشان همچنین از ظلمی . ی زن پرداخته و نیز نظر و نگرش متجددین را پیرامون زن بیان نموده استبررسی بینش مردمان گذشته درباره

محمد جواد واعظی و ./ سالم دانسته استاند، سخن گفته و یگانه راه سربلندی را مکتب رهایی بخش اکه گذشتگان در حق زن روا داشته

در شماره دوم از سال هفتم مجله تاریخ در آینه پژوهش، « نگاه تاریخی به وضعیت زن در اسالم» ای تحت عنوانمحمدرضا جباری در مقاله

یگاه فرهنگی و اجتماعی زن به وضعیت و جایگاه زن در خانواده، اجتماع و سیاست در عصر نبوی پرداخته و از تحول بزرگی که در زمینه جا
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، (ص)ازدواج و طالق در گفتار پیامبر» ای به نامپوری و بتول ریکاطرهانی و سارا زینعلی در مقالهمسعود باوان./ اندرخ داده است، سخن گفته

های یک زوج ن و ویژگیچاپ شده است، به مبحث ازدواج آسا( ص)که در مجموعه مقاالت کنگره ملی پیامبر اعظم« الفصاحهبا تکیه بر نهج

 .اندپرداخته( ص)خوشبخت و شرایط ازدواج و طالق از منظر پیامبر رحمت

ای که به ها وجود ندارد امّا تاکنون مقالهنیز مقاالت متعدد دیگری نگاشته شده است که در این مقاله، مجالی برای ذکر تمامی آن

 .این پژوهش پرداخته باشد، مشاهده نشد موضوع

 :باشد عبارتند ازها میکه این پژوهش در پی پاسخ بدان سؤاالتی

 تا چه میزان به شخصیت زن اشاره نموده است؟( ص)پیامبر -4

 ایشان از چه منظری به کرامت زن نگریسته است؟ -8

 

 1زن در نهج الفصاحه
این محبت . ق آنان فراخوانده استدیدگاه مهربانانه نسبت به زن داشته است و همواره مردان را به رعایت حق و حقو( ص)پیامبر

) «الجنة تحت اقدام األمّهاتِ» :بینیم مانندهای بارزی از آن را که همواره بر زبان مردم جاری است، میتا جایی پیش رفته است که نمونه

 (.4784حدیث () بهشت زیر پای مادران است

 ایماند، پرداختهبدان  موضوع اشاره کرده بندی هر یک از موضوعات، به ذکر احادیثی کهدر این بخش با تقسیم

 

 مراقبت از زنان -1
-های تازه شکفته، نیازمند مراقبت مردان از لحاظ عاطفی و روحی میزنان، موجودات لطیف و مهربانی هستند که همچون گل

دان گوشزد نموده و آنان را یاوران مردان به خوبی این نکته را دریافته است و در حدیث زیر، حق و حقوق زنان  را به مر( ص)پیامبر. باشند

 دانسته است

 (.16حدیث ) «إتّقوا اهللَ فی النساءِ فانّهنَّ عندکم عوانٌ» 

 .ها یاوران شما هستنددر حقوق زنان از خدا بترسید که آن: ترجمه

 ارندای با مردان نسبت ددر حدیث دیگری ایشان نیکی به زنان را واجب دانسته چرا که زنان به گونه

 (.333حدیث ) إنّ اهللَ تعالی یوصیکم بالنساءِ خیراً فأنهنَّ أمَّهاتکم وبناتُکم وخاالتُکم

 .های شما هستندها، مادران و دختران و خالهکند زیرا زنخداوند شما را درباره زنان به نیکی سفارش می: ترجمه

 جر و پاداش داردای صدقه دانسته که ا، خدمت نمودن به زنان را گونه(ص)رسول اهلل

 (.4181حدیث ) «خدمتُک زوجتَکَ صدقةٌ» 

 .کنی، صدقه استخدمتی که به زن خود می: ترجمه

 ایشان، بهترین افراد را کسی دانسته است که نسبت به زن و فرزندان دخترش، مهربانتر از بقیه باشد

 (.4148حدیث ) «خیرُکُم خیرُکم لِنسائِه ولِبناتِه» 

 .کسی است که برای زنان و دختران بهتر باشدبهترین شما : ترجمه

، کسی را که کفالت سه دختر یا سه خواهر را داشته باشد، به شرط آنکه به آنها نیکی کند، شایسته بهشت دانسته (ص)رسول خدا

 و آنان را سپر وی در برابر آتش جهنم معرفی کرده است

 (.8736حدیث ) «فیُحسِنُ إلیهنَّ له ستراً من النار لیس أحدٌ مِن أمتی یعولُ ثالثَ بناتٍ أو ثالثَ أخواتٍ» 

ها حجاب وی از هیچ کس از امت من نیست که سه دختر یا سه خواهر را تکفل کند و به آنها نیکی کند مگر آن که آن: ترجمه

 .جهنم باشند

                                                           
در  ایم   الزم به ذکر است که به جهت پرهیز از اطاله کالم، از ذکر مداوم نهج الفصاحه خودداری گشته است و تنها در مقابل هر حدیث به شماار  ن    -1

عربی، نشنایی نداشته یما    کتاب ارزشاند اشار  گشته است و نیز در زیر هر حدیث ترجاه ن  بیا  شد  است تا راهناایی باشد برای خوانندگانی که با زبا 

 .باشدشا  محدود مینشنایی
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ده دانسته و از مردان خواسته که ایشان بار دیگر لطف سرشار خویش را به دخترن نشان داده است و آنان را مایه انس در خانوا

 آنان را ناپسند نشمارند

 (.8134حدیث ) « ال تکرهوا البناتَ فإنهنَّ المونساتِ» 

 .ها مایه انس هستنددختران را ناپسند مدارید که آن: ترجمه

 

 بهترین زنان -2
های بهترین زنان ای از ویژگیه پارهالفصاحه گردآوری شده است بپیامبر در قسمت دیگری از سخنان گهربار خویش که در نهج

اندیشی عمیق خویش، ایشان با درایت خاص و ژرف. گونه، زنان را در راه اعتالی سطح خویش راهنمایی نموده استاشاره نموده و بدین

راهگشای بسیاری از تواند در دوره معاصر می( ص)اند توجه به سخنان پیامبرهایی را نیز به مردان در انتخاب همسر نشان دادهمالک

 گرددها میها و کدورتمشکالت موجود و پیش آمده باشد که باعث ایجاد جدایی

ایشان، ضمن اشاره به چهار عامل سعادتمندی مرد در دنیا و آخرت، یکی از این موارد را  زنی دانسته که حافظ مال و ناموس 

 شوهرش باشد

 (.864حدیث ) « وزوجةٌ ال تبغیه خَونا فی نفسِها وال منالِه. . . ة أربعٌ مَن أعطاهنّ أُعطی خارَ الدنیا واآلخر» 

و زنی که به ناموس و مال شوهر خیانت : . . . مند استچهار چیز است که به هر کس عطا شود از خیر دو جهان بهره: ترجمه

 .نکند

 نیز سبک باشداش ، بهترین زنان را کسی دانسته که زیبا باشد و در عین حال مهریه(ص)رسول اکرم

 (.713حدیث ) «أعظمُ النساءِ أحسنُهنّ وجوهاً وأرخصُهنّ مُهوراً» 

 .اش کمتر باشدبهترین زنان آن است که رویش زیباتر و مهریه: ترجمه

 های زندگی وی از بقیه کمتر باشددر تکمیل سخنان خویش، بهترین زن را کسی دانسته که هزینه( ص)پیامبر 

 (.712حدیث ) «أقلُّهنَّ مؤنةً أعظمُ النساءِ برکةً» 

 .تر آن است که مخارجش کمتر استی زنان پربرکتاز همه: ترجمه

ایشان زنی صالح و نیکوکار که نگاه به وی موجب شادمانی مرد گردد، و نیز فرمانبردار بوده و در غیاب مرد حافظ مال و ناموس 

 وی باشد، گنجی باارزش برای مرد معرفی نموده است

 (.113حدیث ) «المرأةُ الصالحةُ إذا نظر إلیها سرّته وإذا أمرَها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته... أال أُخبِرکَ بخیر ما یَکنزُ المرءُ؟» 

خواهی تو را از بهترین گنجینه مرد خبر دهم؟ زن پارسا که وقتی بدو نگرد مسرور شود و همین که بدو فرمان دهد می: ترجمه

 .م غیبت، امانت او را محفوظ دارداطاعت کند و هنگا

خواهی کند را به زا باشد و اگر به شوهرش بدی کرد، فوراً معذرتایشان، همچنین در معرفی زن بهشتی، زن وفاداری که بچه

 عنوان مالک معرفی نموده است

) «ی یدکَ ال أذوق غمضا حتّی ترضیأال أخبرُکم بنسائِکم مِن أهل الجنةِ؟ الودودُ العئودُ الوؤودُ التی إذا ظلمت هذه یدی ف» 

 (.164حدیث 

خواهید شما را از زنانی که اهل بهشتند خبر دهم؟ زن وفاداری که فرزند زیاد آورد و زود آشتی کند و همین که بدی می: ترجمه

 .گذارم تا از من راضی شویکرد، گوید این دست من در دست توست ، چشم بر هم نمی

کننده متکبر دانسته که جز اندکی همین موضوع به معرفی بدترین زنان پرداخته و آن را زن آرایشدر حدیث دیگری ضمن تکرار 

ایشان در کالم خویش به کالغی اشاره کرده که خط سفید به گردن دارد که چنین موجودی در ادبیات عربی .از آنان، بقیه جهنمی هستند

 ء استنمادی برای ندرت یک شی

المواسیةُ المواتیةُ إذا اتّقین اهللَ وشرُّ نسائکم المتبرجاتُ المتخیالتُ وهنّ المنافقاتُ ال یدخلُ الجنةَ منهنّ إال  خیرُ نسائکم الودودُ» 

 (.4181حدیث )«مثلُ الغرابِ األعصم

آرایش آور مهربان است که شریک و مطیع شوهر باشد اگر از خدا بترسند، و بدترین زنان شما بهترین زنان شما زن بچه: ترجمه

 .روندی کالغی که خط سفید به گردن دارد، به بهشت نمیها جز به اندازهکنان متکبرانند و آنان منافقان و از آن

 

 حقوق شوهر بر زنان -3
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ای که به زنان داشته و به مراقبت و مهربانی با آنان اشاره نموده در عین آور مهر و رحمت، ضمن توجه ویژه، پیام(ص)پیامبر اسالم

ای که به حقوق یک شوهر بر زن اشاره نموده و البته شایان ذکر است که در خالل هر یک از ل از مردان نیز غافل نبوده است به گونهحا

 کنیمهای هر دو طرف مشاهده میرا به خصوصیات و نیازمندی( ص)احادیث به وضوح دقت نظر باالی پیامبر

 که در حدیث زیر به این موارد اشاره نموده است نماز دو کس را نامقبول دانسته است( ص)پیامبر 

 (.11حدیث ) «إثنان التُجاوزُ صالتُهما رؤوسَهما عبدٌ اَبِقَ من موالیه حتی یرجع وامرأةٌ عصت زوجَها حتی ترجع» 

گردد و زنی که ای که از موالی خود گریخته باشد تا هنگامی که بازبنده: روددو نفرند که نمازشان از سرشان باالتر نمی: ترجمه

 .شوهر خود را نافرمانی کرده باشد تا برگردد

به خوبی از نیاز و غریزه جنسی در وجود مردان و زنان اطالع داشته و جهت هدایت این غریزه در مسیر صحیح از ( ص)رسول اکرم

 زنان خواسته که همواره درصدد رفع نیازهای شوهر خویش برآیند

 (.422حدیث ) «زوجِها لعنتها المالئکةُ حتی تُصبح إذا باتت المرأةُ هاجرةً فراشً» 

 .هرگاه زنی دور از بستر شوهر خود شب را به روز آورد فرشتگان تا صبح او را نفرین کنند: ترجمه

 زنی را که جز برای شوهرش خویش از بوی خوش استفاده کند، آتش ننگ و بدنامی دانسته است( ص)رسول رحمت

 (.429حدیث ) «یرِ زوجِها فأنّما هو نارٌ وشنارٌإذا تطیّبت المرأةُ لِغ» 

 .هرگاه زنی برای کسی جز شوهر خود بوی خوش به کار برد پس همانا او آتش ننگ خواهد بود: ترجمه

کشند آگاه بوده و به زنان هشدار داده است در صورتی که از زحمت و رنجی که مردان برای تأمین مایحتاج زندگی می( ص)پیامبر

 اندها را ناسپاسی کنند، در حقیقت اعمال صالح خویش را از بین بردهاین زحمت

 (.883حدیث ) «إذا قالت المرأةُ لزوجِها ما رأیتُ منکَ خیراً قطُّ فقد حبط عملُها» 

 .اگر زنی به شوهر خود بگوید که از تو خیری ندیدم در حقیقت اعمال خویش را از بین برده است: ترجمه

 آمیز زن و شوهر به همدیگر را باعث رحمت الهی دانسته استدر مقابل نگاه محبت

 (.688حدیث ) «إنّ الرجلَ إذا نظر إلی امرأتِه ونظرت إلیه نظر اهللُ تعالی إلیهما نظر الرحمة» 

 .نگردها میی رحمت بر آنوقتی مرد به زن خود نگرد و زنش بدو نگرد خداوند به دیده: ترجمه

ی بین او و خدا دانسته فظ ناموس شوهرش بوده و زنی را که این حفاظ را حفظ نکند، هتاک پردهایشان از زن خواسته که حا

 است

 (4484حدیث ) «أیُما امرأةٍ خرجت ثیابَها  فی غیر بیت زوجِها فقد هتکت سترَ ما بینَها وبینَ اهللِ عزّو جلّ» 

 .ای را که میان او و خدا است پاره کرده استهر زنی که لباس خود را جز در خانه شوهر بیرون آورد، پرده: ترجمه

این دخل و تصرف را ( ص)آید، اجازه دخل و تصرف را در امور آن خانه را دارد امّا پیامبرهنگامی که زن به خانه شوهرش می

 اندمنوط به اجازه شوهر دانسته

 (.8791حدیث ) «لیس للمرأةِ أن تنتهک شیئاً مِن مالِها إال بإذنِ زوجِها» 

 .اجازه شوهر ببخشدزن حق ندارد چیزی از مال خود را بی: ترجمه

 

 ثواب زنان -4
اسالم در مقابل عمل زنان برای ایشان ثواب و اجر در نظر گرفته است که در زیر به چند نمونه از آن از خالل سخنان پیامبر 

 کنیماشاره می( ص)اکرم

دانسته که روز روزه دار بوده و شب نیز برای عبادت به پاخیزد و پاداش  پیامبر ثواب زن حامله را از شوهرخویش، به سان فردی

 وی را در مقابل هر شب بیداری برای مراقبت از فرزندش برابر با آزاد کردن هفتاد بنده دانسته است

مِ فی سبیل اهللِ فاذا وضعت لم أ ما ترضی إحداکنّ أنّها إذا کانت حامالً مِن زوجِها وهو عنها راضٍ أنّ لها مثلَ أجرِ الصائمِ القائ» 

رقبةً تُعتقهم فی  یخرج مِن لبنِها جرعةٌ ولم یُمَصُّ مِن ثدیها مصّةٌ إال کان لها بکلّ جرعةٍ وبکلّ مصّةٍ فاِن أسهرها لیلةً کان لها مثلٌ أجر سبعین

 (.171حدیث ) «سبیل اهللِ

ن است و شوهرش از او خشنود است ثواب کسی را دارد که آیا خشنود نیستید که وقتی یکی از شما از شوهر خود آبست: ترجمه

ای که از شیر او درآید و هر دفعه که پستان او مکیده روز روزه گیرد و شب برای عبادت خدا به پا خیزد و هنگامی که بار گذارد هر جرعه

بی بیدار ماند پاداش او چنان است که هفتاد شود برای هر جرعه شیر و هر مکیده شدن پستان ثوابی دارد، و اگر برای مراقبت طفل خود ش

 .بنده در راه خدا آزاد کرده باشد
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رنج جهاد را برای مردان و غیرت را برای زنان دانسته و ثواب زن غیور بر ناموس خویش را برابر شهید در جهاد دانسته ( ص)پیامبر

 است

حدیث ) «لِ فمَن صَبَرَ منهبّ إیماناً و احتساباً کان لها مثلُ أجرِ الشهیدإنّ اهللَ تعالی کتب  الغیرةُ علی النساء و الجهادَ علی الرجا» 

344.) 

هر زنی از روی ایمان  و در انتظار پاداش خدا بر . خداوند رنج غیرت را نصیب زنان و جنگ را قسمت مردان قرار داد: ترجمه

 .داری صبر کند، ثواب شهید داردغیرت

 دانداو راضی باشد، بهشت میایشان  ثواب زنی را که شوهرش از 

 (.4442حدیث ) «أیّما إمرأةٍ ماتت وزوجُها عنها راضٍ دخلت الجنةَ» 

 .رودهر زنی که بمیرد و شوهرش از او خشنود باشد به بهشت می: ترجمه

 اشتغال زنان در خانه را نیز برابر اجر و پاداش مجاهدان دانسته است( ص)اهللرسول

 (.8228حدیث ) «تِها تُدرَکُ جهادَ المجاهدینَ إن شاء اهللُمَهَنّةُ إحداکنّ فی بی» 

 .هر یک از شما با اشتغال در خانه خویش ثواب مجاهدان را خواهد یافت اگر خدا بخواهد( ای زنان: )ترجمه

 

 هاي زنان خوبویژگی -5

 .وده است، به ویژگی زنان خوب اشاره نم(ص)ایم که پیامبرهایی اشاره نمودهدر قسمت زیر به بخش

خواهد که زن را برای دینداریش انتخاب کند و بدین گونه بهترین مالک را در اختیار از انسان می( ص)در حدیث زیر پیامبر 

 انسان ها نهاده است

 (.284حدیث ) « إنّ المرأةَ تُنکَحُ لدینِها ومالِها وجمالِها فعلیکَ بذاتِ الدینِ تربت یداکَ» 

 .ین و مال و جمالش گیرند، ولی شما زن دیندار بجوییدمردم زن را برای د: ترجمه

 ایشان در قسمت دیگری از سخنان گهربارشان، آزاده بودن زن را موجب صالح خانه دانسته است 

 (.4791حدیث ) «الحرائرُ صالح، البیتِ واالماءُ فسادُ البیتِ» 

 .زنان آزاد اصالح خانه و زنان بنده موجب فساد خانه است: ترجمه

زا باشند زیرا در روز قیامت حدیث دیگری ایشان از مردان خواسته که زنان زیبای نازا را رها ساخته و به فکر ازدواج با زنان بچه در

 به فزونی مسلمانان افتخار خواهند نمود( ص)پیامبر

 (.4164حدیث ) «دعوا الحسناءَ العاقرَ وتزوّجوا السوداءَ الولودَ فانی أُکاثرُ بکم االممَ یومَ القیامةِ» 

-های دیگر افتخار میآور ازدواج کن که من روز رستاخیز به فزونی شما بر امتزن زیبای عقیم را رها کن و با سیاه بچه: ترجمه

 .کنم
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