
 

 تكريم االنثى فى القرآن 

 حتى فى الحيوان

 

 ناظم شمس/ د.أ

 أستاذ جراحة األورام

 (س) مدير عام مركز األورام

  



إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، َمن يهده اهلل 
ا فال مضل له، ومن ُيضلل فالال االا ل لاله، وأشالهد أن ه إلاله إه اهلل  وحالده ه شالريل لاله، وأشالهد أن امالد 

 :أما بعد. عبده ورسوله

لقد كرم اإلسالم املرأة بأن جعلها مربية األجيال، وربط صالح اجملتمع بصالحها، وفسا ه بفسا اا، 
ألهنالالا وقالالوم بعمالالل عبالاليا   بيتهالالا، أه واالالو وربيالالة األوه  الالالاين يت الالو ن مالالنها اجملتمالالع، ومالالن اجملتمالالع وت الالون 

 .لمةالدولة املس
 ه الت الرم واالاا الصالييية، الشالريفة األحا يال  و  ال الرم القالرآن آيالات   جليالا الت الرم االاا وكالان

 مرحلالة كالل   هلالا وجعالل ،وأمالا   وزوجالا وبنتالا طفلالة باملرأة اإلسالم وأوصى آخر، وشريع أل   له نبريا جتد

وبلغ مالن و الرم اإلسالالم للمالرأة أن خصال  هلالا  .والتشريف والرعاية اإلكرام   وحقها ومنزلتها فضلها منها
ومل خيصالال  للرجالالال سالالورة هلالالا، فالالدل ذلالالل علالالى ااتمالالام اإلسالالالم « سالالورة النسالالا »سالالورة مالالن القالالرآن  ااالالا 

ر}: باملرأة، وه سيما األم، فقد أوصى اهلل وعاىل هبا بعد عبا وه فقالال عالز وجالل را  ت رََىُبدُىُاِو ُّكىَ رََّل ت َوَقَضى ر
را ُحَسانًاا يتاُهرَوُّ ا ء] {ُلَوِل َاُين  أمانة وربيالة األوه  فقالال  صلى اهلل عليه وسلاوقد محلها الرسول . [32:رِإلسِر

َعيتها....»: م رم ا هلا َِعيةرفيرُّيترزوجهاروهيرمسؤولةرعنر لمرَّلةر  .[متفقرعليه]« ِو
 احليوان أنثى ليشمل ذلل جتاوز بل فقط، اإلنسان أنثى على يقتصر مل القرآن   األنثى ذكر أن إه 

 احليالوان باسالا  يال  السالور بعال  إن بالل ، أيضالا واحلشالرات بالل (كالناقالة جنسالا أو كاحليالة لفبالا األنثالى)

  .واألنعام النيل و والعن بوت والنمل البقرة : مثل فبها ذكر الال
 ال رموالي ا بع  النماذج الىت ذكرت ىف القرآن عن و رم القرآن هنثى احليوان ىف القرآن 

  



 البقرة -1

 

 النص

ايَةَ فنيَ اا ) َلاشهَمةذ اله شن َذ تيثنياري األََرَ  َوالَ تََلاقْن اَلَحاَرَم مي َي ِننهَ اا رَقَاَرةذ اله َذلياو ََ ِننها ي يَقياو َْاَ  قَاا قَااليوَا انَن جن

وَوا َوَمااا َكاااديوَا يََ َ شيااون ااونَوِنَذ قَتََشااتيَم نََ لااا   رناااَلَح ف فَااَحرَحي نااتيَم تََكتيمي ااا كي َجاارن ذ مه اَرَأتيَم فنيَ ااا َوُمي مي فَقيَشنَااا  فَاااده

َم تََ قنشيون َم آيَاتن ن لََ شهكي َ ا َكَحلنَك ييَحيْن ُمي اَلَمَوتَى َوييرنيكي   [37:31البقرة]( اَضرنريوهي رنبََ ضن

 الت لير

موسز   زمز   فز   ظهزر   التز   البزاررة  المعجزةة   تلك  لذكرى  إحياء   (  البقرة سورة  )الكريمة  السورة  ُسميت 

القاتزل  يعزر   لعلزه  موسز   األمر علز   فعرضوا  قاتله  يعرفوا  ولم  إسرائيل  بن   م   شخص  حيث قُتَِل  الكليم  

جعزل تبزارو وتعزال  نلزك وي اتزل الق عز   ويخبزررم  هللا  بزذنن  فيحيا  منها  بجةء  يأمرالميت  أن  إليه  هللا  فأوح   

وأن  بقرة  بذبح   بعدرم  الخلق  إحياء  ف   وعال  جل  هللا  قدرة  عل   بررانا  وتكون  الصنع حجة لهم عل  المعاد

  .المو  يضربوا  

 

 

 

 



 

 النص

َن رََينن ) ا فْن ريطيونن ن من مه َم من َبَرة ۖ  نيَلقنيكي َم فْن اأَلََنَ امن لَ ن ا َسائنغ ا لنششهارنرنينَ  َوِننه لَكي النحل [ (فََرٍم َوَدٍم لَبَن ا َخالنص 

66[ 

 

 الت لير

ا فْن ريطيونن ن ( مه َم من َبَرة   نيَلقنيكي َم فْن اأَلََنَ امن لَ ن آلية وداللة عل  قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمتزه )َوِننه لَكي

ط  الحيوان ، فيسري كل إلز  موطنزه ، إنا يتخلص اللب  بياضه وطعمه وحالوته م  بي  فرث ودم ف  با

الغذاء ف  معدته تصر  منزه دم إلز  العزرو  ، ولزب  إلز  الضزر  وبزول إلز  المرانزة ، وروث إلز   نضج

اا َساائنغ ا  )  .منها ال يشوب اآلخر وال يمازجه بعد انفصاله عنه ، وال يتغيزر بزه  المخرج ، وكل لَبَن اا َخالنص 

 ال يغص به أحد : أي  (لنششهارنرنيَن 
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 النص

ودَ  َوِنلَى ) ا أََخاويمَ  ثَمي ََ  َصالنح  َ  اَعبيديوا يَاقََومن  قَا مَ  َما مه نَ  لَكي هي  ِنلَ ٍ  من مَ  قَدَ  َغَيري نَ  رَيفنَةذ  َجاَءَتكي امَ  من هن  َررفكي  نَاقَاةي  َواحن

ن  مَ  مه وَوا َءايَة   لَكي لَ  فََحري ن  أََر ن  فْن تَأَكي وَوا َوال مه مَ  رنليوءٍ  تََملُّ َحكي   ]37:سورة االعراف[( أَلنيمذ  َعَحابذ  فَيَأَخي

 الت لير

أن يأتيهم بآية أن يُخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض م  صزخرة صزماء عينورزا  صالحا قبيلة ثمود سألوا

يتحزرو جنينهزا بزي   بأنفسهم ، فدعا صالحا ربه فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت ع  ناقة جوفاء وبراء

، ماء بئررا يوما ، وتدعه لهم يوماجنبيها فأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بي  أظهررم مدة ، تشرب 

وكانوا يشربون لبنها يوم شربها ، يحتلبونها فيملئون ما شاءوا مز  أوعيزتهم وأوانزيهم ، لكزنهم كفزروا بهزذ  

ََ (تمتعوا ف  داركم ثالثة أيام نلك   األية وقتلورا فقال لهم نب  هللا صالح  مَ  فْن تََمته يوا فَقَا ثَََلثَاةَ أَيهااٍم ۖ  َدارنكي

لنَك َوَعدذ َغَياري َمَكاحيوبٍ 
َٰ
ثزم بعزد المهلزه جزاءرم العزذاب فقضز  علزيهم جميعزا ولزم يبزق مز  [  56: واود  [ (َذ

 .عليه السالم ، وم  اتبعه  صالح ، أحد ، سوى ثمود نرية
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 النص

نَ  أََزَوا ٍ  ثََماننيَةَ  ( أَنن  من نَ  اَثنََينن  الضه َكَرَينن  قيلَ  اَثنََينن  اَلَمَ زن  َومن مَ  آَلحه ا اأَليَنثَيََينن  أَمن  َحره  أََرَحاامي  َعشََيا ن  اَشاتََمشَ َ  أَمه

يونْن اأَليَنثَيََينن  َشمٍ  نَبْف َنتيمَ  ِننَ  رن ن قنينَ  كي   ]147: سورة االن ام [ ) َصادن

 الت لير

ننيَةَ { أَنن  مهنَ  أََزَوَٰ ٍ  ثََمَٰ انَ { والنعجة، الكبش ورما} ٱَثنََينن  ٱلضه  وأمزر والعنزةة، التزي  ورمزا}ٱَثنَاَينن  ٱَلَمَ ازن  َومن

َكَرَينن  { لهم رسولنا يا} قيلَ  { له فقال والتحليل التحريم ف  المفتري  يحاج أن رسوله مَ  َءآلحه  علزيكم هللا} َحاره

ا ٱألينثَيََينن  أَمن  { يونْن { والعنةة النعجة أي} ٱألينثَيََينن  أََرَحامي  َعشََي ن  ٱَشتََمشَ َ  أَمه َشامٍ  نَبْف ناتيمَ  ِنن رن ن قنينَ  كي ادن  فزذن} َصَٰ

 حزرام اإِلنزاث جميزع أن فالزمزه األنريزي  حزرم قلتم وإن حرام، الذكور جميع نلك فالزم الذكري  حرم قلتم

 حزرمتم إنا فكيف أنر  أو كان نكرا   حرام منهما ولد ما فكل األنريي  أرحام عليه اشتملت ما حرم قلتم وإن

 .صادقي  كنتم إن به نبوئون  أخذتم علم فبأي البعض وحللتم البعض
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 النص

ن أََولنيَاَء َكَمثَلن اَلَ َنَكبيوتن اتهَجَحَت (  َن ديونن مه يَن اتهَجحيوا من رََيتا  َوِننه أََوَوَن اَلبيييوتن لَبََيا ي اَلَ َنَكبياوتن لَاَو َمثَلي الهحن

ونَ   ] 41:سورة ال نكبوت[ )َكانيوا يََ شَمي

 الت لير

بيززت العنكبززو  الززذى تبنيززه أنرزز  العنكبززو  مزز  خيززوط العنكبززو  الحريريززة التزز  تتكززون مزز  بززروتي  يززتم 

ا . تصنيعه ف  غدد الحرير ومتانته أشد م  متانة الحديد الصلب ورزو قابزل للتمزدد والحرير المنتج قوي جدٌّ

وشزبكة العنكبزو  . لضعف  طوله قبل أن ينقطع ورو يعد م  أقوى أنوا  األليزا  الطبيعيزة علز  اإلطزال 

م  القوة بمكان حت  إنها تستطيع إيقا  نحلة يةيد حجمها ع  حجزم العنكبزو  مزرا  عديزدة ورز  تطيزر 

ن أن تتأثر أو تتمة ، ومما سزبق يتضزح أن بيزت العنكبزو  بمعنز  السزك  كلم ف  الساعة بدو 23بسرعة 

 .رو بحق م  أقوى بيو  المخلوقا  المعروفة إن لم يك  أقوارا

  



 

 

ولك  الور  ف  بيت العنكبو  رو ور  ف  العالقا  االجتماعية فز  رزذا البيزت، ألن بيزت العنكبزو  مز  

الناحية المعنويزة رزو أورز  بيزت علز  اإلطزال  فهزو بيزت محزروم مز  معزان  المزودة والرحمزة ونلزك ألن 

منزه، وفز  بعزض األنر  تأكل نكررا بمجرد إتمام عملية اإلخصاب ونلك ألنها أكبر حجما وأكرزر شراسزة 

الحاال  تلتهم األنر  صغاررا دون أدن  رحمة، وعنزدما يفقز  البزيض تخزرج العناكزب الصزغار يلتهمزون 

 . أمهم ثم بعد نلك يبدأ اإلخوة األشقاء ف  االقتتال م  أجل الطعام 
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 النص

نَذا فَأََلقَاَوا( َْ  فَإ   ]22سورة ط  [(تََلَ ىَٰ  َحيهةذ  ون

بنينذ  ( َْ ثيَ بَانذ مُّ نَذا ون   ]123 :االعرافسورة ) [فَأََلقَى َعَصاهي فَإ

 

 الت لير

 ر  مؤنّث حّ  وجمعها حيّا  وحيوا الحيُة 

َواِحزِف ِمزْ  فَِصزيلَِة الرنْعبَانِيَّزاِ  ُمْمتَّزُد : مفرد :الث بان َكِر َواألُْنرَ  ورزو َحيَزوانم ِمزَ  الةَّ ثََعابِيُ ، يُْطلَُق َعلَ  الذَّ

َجَمةن الِجْسِم أْملَُ ، َويُْطلَُق علَ   يَمةن الضه   .الَحيهةن الَ ظن

للداللزة علز  أن عصزا موسز    يزف لموسز استعملها القرآن الكريم ف  السزور التز  فيهزا سزيا  خطزاب تكل

ألن الحيزاة ال تكزون إال   الجماد الت  لي  بها حياة انقلبت حية فيها حياة ورذ  معجةة ال يقدر عليهزا إال هللا

سززحرة فرعزون الزذي  اشززتهروا بالسزحر فزز    ورززذ  رز  المعجززةة التز  سزتقابل بهززا موسز . بزأمر  وقدرتزه

وإيهام للناس أن الحبال الت  يلقونها تتحرو وكأنها حيا  تسزع  أمزا زمانهم لك  سحررم رو مجرد تخييل 

عصززا موسزز  عليززه السززالم فقززد انقلبززت حيّززة حقيقيززة تززدب فيهززا الحيززاة وتسززع  بحركززة سززريعة تلقززف حبززال 

 .السحرة وعصيّهم
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  النص

امي  ( له لَكي له لَ يَم ۖ قيَل أيحن امي يَلأَليونََك َماَذا أيحن اا َعشهَمكي مه اونَ ينه من َكشفبنايَن تيَ شفمي اَن اَلَااَوارنكن مي الطهيفبَااتي   َوَماا َعشهَماتيم مف

َ َساارني َ   ِننه مه ن َعشََياا ن ۖ َواتهقيااوا مه وا اَسااَم مه ااري َم َواَذكي ااا أََمَلااَكَن َعشَااَيكي مه شيااوا من ي ۖ فَكي َلااابن مه  سااورة[ )عي اَلحن

  ]4:المائدة

 الت لير

ونَ ينه : )فْ قول    َكشفبنيَن تيَ شفمي َن اَلَاَوارنكن مي اونَ ينه )وفاى قولا   وون الكَلب الم شمة ، (َوَما َعشهَمتيم مف ( تيَ شفمي

ونكزاءا واسزر  فز  اكرر ردوء النها  كون اسهل ف  التدريب م  الذكوريتدريب اناث الكالب اعاازا الن 

  .لذكور رذا يجعل تدريبها اسهلبامقارنه النضج 
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  النص

َلتََن نَرةذ ) رذ مي مي تَ  َكأَنه يَم حي نَ  َفره   ]61-62:سورة المدثر [( َقَلَوَرةٍ  من

 الت لير

َلااااتََن نَرةذ ) فزززز  نفززززوررم عزززز  القززززرآن بحمرالوحشززززية نززززافرة فقززززال هللا الكفززززار شززززبه اااارذ مي مي  َكااااأَنه يَم حي

تَ  الحمر الوحشية إنا عاينت األسد اى ان  .ور  األسود (من قلورة) يعن  الحمر( فرت) )َقَلَوَرةٍ  مننَ  َفره

صل  هللا عليزه وسزلم رربزوا منزه ،  النب  ، كذلك رؤالء المشركي  إنا رأواالنها شديدة الخو  منهارربت 

تتزززول  أمزززر صزززيد  رززز  التززز  األساااود اثناااامودائمزززا فززز  عزززالم األسزززود  كمزززا يهزززرب الحمزززار مززز  األسزززد

اشارة م  األية عل  شراسه األسود الت  تصطاد الحمر الت    وظيفة األسود الذكور ر  الدفا و الفرائص

  غالبا م  تكون اناث األسود
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 النص

َ  ِننه  ( ا فََوقََ ا فََما رَ يوَضة   َما َمثََل   يََضرنبَ  أَنَ  يََلتََحيْن اَل  مه ينَ  فَأَمه ونَ  آََمنيوا الهحن انَ  اَلَحا ُّ  أَنه ي  فَيََ شَمي  َررف نامَ  من

اا ينَ  َوأَمه وا الهاحن ي  أََرادَ  َمااَذا فَيَقيولياونَ  َك َاري الُّ  َماثََل   رنَ اَحا مه ا رنا ن  ييضن ا رنا ن  َويََ ادن  َكثنيار  الُّ  َوَماا َكثنيار   ِناله  رنا ن  ييضن

قنينَ    ]25:سورة البقرة [ ) اَل َاسن

 الت لير

ليبزي   فهزو  بعوضزة ،  مزرال  ضزرب  عنزدما  وتعزال   سزبحانه  هللا  .. العجيزب الضزعيف  المخلو   رذا : البعوضة

 رأسزها فز   عزي   مائة  لها  أنر   خلقه والبعوضة  ر   ف   حجمه العظيم  ف   الصغير  المخلو   رذا  أن  للناس  

 ولكزل  خرطومهزا  فز   سزكاكي   سزتة ولهزا أقسزامها بكزل  جوفهزا فز   قلزوب  ثزالث  لها و س  84 فمها  ف   لها و

 األشزعة  نظزام  مرل  يعمل  حراري  بجهاز  مةودة والبعوضه طر  كل  ف   أجنحة  ثالث  ولها وظيفتها  واحدة 

 بنفسزززززززج  لزززززززون إلززززززز   الظلمزززززززة  فززززززز   البشزززززززري  الجلزززززززد  لزززززززون  لهزززززززا  يعكززززززز  الحمزززززززراء  تحزززززززت

  .ترا  حت   



 

كالقرصزة  بزه  يح   وما  اإلنسان  يح   دون أن  إبرتها  غرز  عل   يساعدرا  موضع   تخدير  بجهاز  ومةودة 

لتمييزع  بجهزاز  الزدماء ومزةودة  كزل  تستسزي   ال  فه   دم  تحليل  بجهاز  مةودة  الدم والبعوضة  مص  نتيجة  رو  

رائحة عزر  اإلنسزان  شم  خالله  م   تستطيع  للشم  جهاز ب الدقيق جدا مةودة  خرطومها  ف   يسري  حت   الدم  

واغرب ما ف  رزذا كلزه أن العلزم الحزديث اكتشزف أن فزو  ظهزر البعوضزة .كم ( 66)تصل ال   مسافة  م  

  .تعيش حشرة صغيرة جدا  ال تُرى اال بالعي  المجهرية
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 النص

ا يََ رنشيوَن َوأََوَحى َررَُّك ِنلَى النهَحلن أَنن ( مه َن الشهَارن َومن َن ريييوت ا َومن بَا َن اَلان حن  من َن كيلف ( 58)اتهجن شْن من ثيمه كي

َجتَشنفذ أََلَواني ي فني ن شن َاءذ لنشنهاسن  َن ريطيوننَ ا َشَرابذ مي ليَل  يََجري ي من بيَل َررفكن ذي  ِننه فْن َذلناَك الثهَمَراتن فَاَسشيكنْ سي

وَن َنيَة  لنقَ    ]59-58:سورة النحل [ )(59)َوٍم يَتَ َكهري

 

 الت لير

سززميت سززورة كاملززة باسززم سززورة النحززل فززاى سززبحانه وتعززال  يريززد أن يلفززت انتبارنززا إلزز  عظمززة رززذا 

فقزد ثبُزت أن النحزل ال ! معجزةة (أََوَحاى) فف  كلمزة  المخلو  الصغير والذي تتجل  فيه قدرة هللا تعال 

احن ) وفز  كلمزة. بل رنالزك غريزةة وضزعها هللا فيهزا تزدلّها كيزف تعمزلتتعلم صنع العسل  معجزةة  (اتهجن

أيضا  فالنحلة تتخذ م  الجبزال أو الشزجر أو العزرائش بيوتزا  تزأوي إليهزا، ولزو نربزت إلز  مسزافة بعيزدة 

  تجدرا ترجع إل  بيتها وال تضّل الطريق

 



 

ليَل  ) بيَل َررفكن ذي لقزد زود هللا  نلّل لهزا رزذ  الطزر  ورزدارا إلز  السزير فيهزا فتجزدرافم  الذي  ( فَاَسشيكنْ سي

بحاسة شم قوية  سبحانه وتعال  النحلة بحواس تساعدرا ف  رحلة االستكشا  لجمع الغذاء فه  مةودة

ع  طريزق قرنز  االستشزعار فز  مقزدمتها وللنحزل نوعزان مز  العيزون المركبزة ورمزا اثنتزان كبيرتزان 

  الوحدا  البصرية ور  سداسية األضال ، وتستخدم العيون المركبزة فز  وتتألف م  بضعة آال  م

وعزددرا ثزالث تحتزل أعلز   الرؤية لمسافا  بعيدة عندما تكون النحلة خزارج الخليزة والعيزون البسزيطة

  .الرأس، وتستخدمها النحلة ف  الرؤية القريبة واإلضاءة الخافتة داخل الخلية

 

وبحاسة نو  متطورة يمكنها أن إنا حطت عل  رحيق أحد األزرزار أن تتةوقزه وتحزدد نسزبة الحزالوة 

َجتَشنفذ ) َن ريطيوننَ ا َشَرابذ مي لقد ثبت حزديرا  أن كزل نزو   والعسل يتم تصنيعه ف  بطون النحل،( يََجري ي من

، ولكنهزا جميعزا  تتميزة م  أنوا  العسل له استخداما  تختلف ع  النو  اآلخر وتركيب مختلف أيضزا  

واليززوم رنالززك مشززاف  خاصززة ومعززالجون وأطبززاء يعتمززدون علزز  العسززل بشززكل  بقززدرتها علزز  الشززفاء

فهزل تزدعونا رزذ  ( فني ن شن َاءذ لنشنهااسن ): أساس  ف  عالج مئا  األمراض، ورذا يتطابق مع قوله تعال 

ونَ ِننه فْن َذلنَك َنَ ). الحقائق للتفكر بآيا  هللا ف  النحل  (.يَة  لنقََوٍم يَتَ َكهري
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 النص

مَ ( َمانهكي َم اَل يََحطن شيوا َمَلاكننَكي هي َووياَم َحتهى ِنَذا أَتََوا َعشَى َوادن النهَملن قَالََ  نََمشَةذ يَا أَيَُّ ا النهَملي اَدخي نياودي اشََيَماني َوجي  سي

وَن  َن ( 18)اَل يََش يري ا من ك  ْه َوَعشَاى فَتَبَلهَم َضاحن َر ننَ َمتَاَك الهتناْ أََنَ َماَ  َعشَا ََ َربف أََوزنَعنناْ أََن أََشاكي قََولنَ ا َوقَا

ينَ  النحن َك الصه بَادن َشنْن رنَرَحَمتنَك فْن عن ا تََرَضاهي َوأََدخن   ]19-18:سورة النمل [ )َوالنَد ه َوأََن أََعَمَل َصالنح 

 الت لير

ما زال سليمان عليه السالم وجند  سزائري  كزذلك حتز  أتزوا علز  واد النمزل بالشزام فقالزت نملزة مز  النمزل 

ونَ } هي َوويَم الَ يََش يري نيودي شََيَماني َوجي َم سي َمنهكي َم الَ يََحطن شيوَا َمَلاكننَكي أَيَُّ ا ٱلنهَملي ٱَدخي قالت رذا رحمة وشفقة علز  { يَٰ

الرحمة والشفقة والنصح لبن  جنسهم لو كانوا يعلمون، واعتذر  لسزليمان وجنزد  بنا  جنسها تعلم البشر 

  .بقولها ورم ال يشعرون بكم وإال لما داسوكم ومشوا عليكم حت  ال يحطمونكم

 



منظمة جدا والت  قد تحتل مساحا  شاسزعة مز  األراضز ، وتتزألف مز  الماليزي   يشكل النمل مستعمرا 

، أو (الجنود(و (العمال(مها م  اإلناث العقيمة غير المجنحة الت  تشكل طبقا  م  األفراد تتكون ف  معظ

الشز ء المشزترو أيضزا بزي  جميزع مسزتعمرا  النمزل وجزود بعزض . غيررا م  المجموعزا  المتخصصزة

ووجود واحدة أو أكرر م  اإلناث الخصبة تسزم   (طائرا  بدون طيار(الذكور الخصبين  والذي  يسمون 

ألن النمزل يبزدو أنزه يعمزل ككيزان موحزد، بشزكل  صف المستعمرا  أحيانا بأنها كائ  عمزال وتو بالملكا 

شزكلت رزذ    جماع  لدعم المستعمرة ويتميزة باالتصزال بزي  األفزراد، والقزدرة علز  حزل المشزاكل المعقزدة

 . الصفا  منذ فترة طويلة مصدرا لإللهام وموضوعا للدراسة بالنسبة للمجتمعا  البشرية

 

لاي شم ال االمين   ض النماذ  التى ذكرت فى القرآن الكريم عان تكاريم االنثاى فاى الحياوانوحه ر

 الحيوان أنثى ليشمل ذلك تااوز رل فقط، اثنلان أنثى عشى يقتصر لمان تكريم االسَلم لشمرأة 

 .أيضا والحشرات رل

ن ))  َن َخَشايَةن مه ا من ع  تََصدف َي نََضارنريَ ا لََو أََنَزَلنَا َوَحا اَلقيَرآََن َعشَى َجبٍَل لََرأََيتَ ي َخاشن  ا مي َوتنَشاَك اأَلََمثَاا

وَن   ]21: سورة الحشر [( (( 21)لنشنهاسن لََ شه يَم يَتَ َكهري

 

 


