زنان و دختران در قرآن

دس لشآى ًام تشخی اص صًاى ٍ دختشاى یا صشیح آهذُ ٍ یا تا اضاسُ تیاًاتی داسد.
 .1هشین :اص تیي صًاى فمظ حضشت هشین اسن اٍ دس لشآى آهذُ است اسن حضشت هشین ـ علیِ السالم ـ  34تاس دس لشآى آهذُ است.
 .2هادس هشین ( ّوسش حضشت عوشاى)« :إِرْ لالَتِ اهٕشَؤَتٔ عِوٕشاىَ سٓبِّ إًِِّی ًَزَسٕتٔ لَكٓ ها فِی تٓغٌِْی هٔحٓشَّساً فَتَمَثَّلْ هٌِِّی»[« ]1یاد كي آىگاُ كِ صى
عوشاى گفت پشٍسدگاسا هي عْذ كشدم فشصًذی كِ دس سحن داسم ،اص فشصًذی اٍ سا دس ساُ خذهت تَ آصاد گشداًن ایي عْذ هي سا تپزیش .
 .3صفَ دختش حضشت ضعیة (صى هَسی)« :فَجاءٓتِْٔ إِحٕذأّوا تَوٕطِی عٓلَی اسٕتِحٕیاءٍ »[« ]2هَسی دیذ كِ یكی اص آى دٍ دختش تا كوی حیا تاص
آهذُ».
«لالَ إًِِّی ؤُسِیذٔ ؤَىْ ؤًُْكِحٓكٓ إِحٕذٓی اتٌَٕتَیَّ ّاتَیٕي»[« ]3ضعیة گفت :هي اسادُ آى داسم كِ یكی اص ایي دٍ دختشم سا تِ ًكاح تَ دسآٍسم ».
 .4هادس هَسی ٍٓ« :ؤٍَٕحٓیٌٕا إِلی ؤُمِّ هَٔسی»[ ٍ« ]4تِ هادس هَسی ٍحی كشدین».
 .5خَاّش هَسی ٍٓ« :لالَتٕ لِإُخْتِِِ لُصَّیِِ فَثٓصٔشَتٕ تِِِ عٓيْ جٌُٔةٍ ٍٓ ّٔنٕ ال یٓطْعٔشٍُىَ»[(« ]5هادس هَسی) تِ خَاّش اٍ گفتٍ :ضع حال اٍ سا پیگیشی كي
اٍ ًیض اص دٍس هاجشا سا هطاّذُ كشد دس حالی كِ تی خثش تَدًذ».
 .6آسیِ (ّوسش فشعَى) ٍٓ« :ضَشَبٓ اللَِّٔ هٓثَالً لِلَّزِیيَ آهٌَُٓا اهٕشَؤَتٓ فِشْعَٕٓىَ»[ ٍ« ]6خذاًٍذ تشای هؤهٌاى صى فشعَى (آسیِ) سا هثل آٍسد.
 .7دختشاى پیاهثش ـ صلی اهلل علیِ ٍ الِ ٍ سلّن ـ « :یا ؤَیُّْٓا الٌَّثِیُّ لُلْ لِإَصٍٕاجِكٓ ٍٓ تٌٓاتِكٓ»[« ]7ای پیاهثش تِ صًاى ٍ دختشاى خَد تگَ».
 .8دختشاى لَط ٍ« :لال یا لََٕمِ ّؤُالءِ تٌٓاتِی ّٔيَّ ؤَعْْٓشُ»[« ]8گفت :ای لَم هي ایيّا دختشاى هياًذ تشای ضوا پاكیضُتشًذ».
 .9ساسُ صى اتشاّین ٍٓ « :اهٕشَؤَتُِٔ لائِوِٓٗ فَضَحِكَتٕ فَثٓطَّشًْاّا تِئِسٕحاقَ ٍٓ هِيْ ٍٓساءِ إِسٕحاقَ یٓعٕمَُبٓ»[]9؛ صى اتشاّین (ساسُ) ایستادُ تَد كِ هتثسن
گشدیذ كِ ها آى سا تِ فشصًذی تِ ًام اسحاق ٍ پس تِ یعمَب تطاست دادین.
 .10حَاء ٍٓ« :لُلٌْا یا آدٓمٔ اسٕكُيْ ؤًَْتٓ ٍٓ صٍٕٓجٔكٓ الْجٌَِّٓٓ»[ ٍ« ]10گفتین ای آدم تَ تا جفت خَد (حَاء) دستْطت جای گضیٌیذ».
 .11تالمیس« :إًِِّی ٍٓجٓذٕتٔ اهٕشَؤَُٖ تَوٕلِكُْٔنٕ»[« ]11هي صًی سا دیذم كِ تش آًاى حكَهت هیكٌذ».
 .12صى اتَلْة ٍٓ« :اهٕشَؤَتُِٔ حٓوَّالَِٓ الْحٓغَةِ»[ّ ٍ« ]12وسشش دسحالی كِ ّیضم كص دٍصخ است».
 .14 ٍ 13صى لَح ٍ صى لَط« :ضَشَبٓ اللَِّٔ هٓثَالً لِلَّزِیيَ كَفَشٍُا اهٕشَؤَتٓ ًَُحٍ ٍٓ اهٕشَؤَتٓ لَُطٍ»[« ]13خذا تشای كافشاى صى ًَح ٍ صى لَط سا هثال آٍسد ».
 .15صلیخا« :لالَتِ اهٕشَؤَُٔ الْعٓضِیضِ الْأىَ حٓصٕحٓصٓ الْحٓكُّ»[« ]14دس ایي حال صى عضیض هصش (صلیخا) اظْاس كشد كِ اآلى حمیمت آضكاس ضذ.
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