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يظــل هــذا الكتــاب الصغــ� فــي عــدد صفحاتــه، الكبــ� فــي أهميتــه ومضمونــه، محــل 
اعــ�ازي العميــق، ألنــي أنظــر اليــه كأداة تنويريــة، ترفــع اللبــس وتكشــف الحقيقــة 
حــول واحــدة مــن أهــم قضايــا ا�جتمــع ا�ســلم ا�عــا�، أال وهــي مــا يتعلــق بصــورة 

ا�ــرأة ا�ســلمة ومكانتهــا الحقيقيــة فــي اإلســالم.

فــال زالــت هــذه الصــورة محــل خلــط وتشــويه مــن قبــل الكث�يــن، ســواء لــدى أبنــاء 
الثقافــات األخــرى فــي البــالد الغربيــة واألجنبيــة ، وحــىت لــدى كثــ� مــن ا�ســلم� 

أنفســهم داخــل الــدول العربيــة واإلســالمية.

لقــد ولــدت فكــرة هــذا الكتــاب عندمــا كنــت أشــارك بصفيت خبــ�ة في أحــد اجتماعات 
لجنــة منــع جميــع أشــكال التميــ� ضــد ا�ــرأة التابعــة لألمــم ا�تحــدة CEDAW فــي 
نيويــورك منــذ ســنوات. وقــد فوجئــت آنــذاك بــأن تقاريــر حكوميــة لعــدد مــن الــدول 
اإلســالمية، تصــف بعــض ا�مارســات الخاطئــه فــي حــق ا�ــرأة بأنهــا تمــارس طبًقــا 
لل�يعــة اإلســالمية، والحظــُت بعدهــا تكــرار ظاهــرة نســب بعــض األمــور الســلبية 
حــول ا�ــرأة ومكانتهــا االجتماعيــة إلــى الديانــة اإلســالمية. وكانــت الصدمــة األكــ� 
أن تأتــي هــذه األمــور ا�غلوطــة فــي تقاريــر رســمية صــادرة عــن دول إســالمية. وقــد 
بــدا أن بعــض ا�ســئول� ال يدققــون فيمــا يــرد فــي تقاريــر حكوماتهــم فيمــا يتعلــق 
ــى  ــا بــ� ممارســات وســلوكيات عائــدة إل ــط أحيان با�ــرأة، وأن هــذه التقاريــر تخل
تقاليــد وأعــراف ثقافيــة بائــدة وبــ� ا�رجعيــة االســالمية الحقــة. وا�حــزن أن هــذا 
النســب الخاطــيء للديــن اإلســالمي يجــيء فــي أمــور شــائنة للمــرأة، كأن ينــص علــى 
�ب وجــه ا�ــرأة با�يــاه الكاويــة طبًقــا لل�يعــة اإلســالمية، أو أن ا�ــرأة بعــد وفــاة 

زوجهــا تصبــح ملــًكا ألخــاه طبًقــا لل�يعــة اإلســالمية. 

ــي  ــة) ف ــدول األخــرى (23 دول ــ� خــ�اء ال ــدة ب ــُت الســيدة ا�ســلمة الوحي ــد كن وق
ــب  ــ� ممــا ينس ــد أن كث ــذت علــى عاتقــي مهمــة كشــف وتأكي هــذا االجتمــاع، وأخ
إلــى اإلســالم مــن األمــور ا�ســيئة للمــرأة، علــى شــاكلة مــا أوردتــه التقاريــر، ال يمــت 
بصلــة لإلســالم، وأن اإلســالم علــى العكــس مــن ذلــك، أقــر با�ســاواة للمــرأة وحفــظ 
لهــا مكانــة اجتماعيــة كبــ�ة، وأعطاهــا ذمــة ماليــة وقانونيــة مســتقلة ومعتــ�ة.  

وقــد قوبــل دفاعــي ب�حيــب مــن قبــل ا�شــارك� وباألخــص مــن الدول غ� اإلســالمية 
الذيــن أبــدوا اندهاشــهم مــن االختــالف الكبــ� بــ� مــا أقــول وبــ� صورتهــم الذهنيــة 

ا�غلوطــة عــن وضــع ا�ــرأة فــي اإلســالم.



6

واتفــق ا�جتمعــون علــى أهميــة تجميــع كل مــا يتعلــق با�ــرأة فــي اإلســالم فــي 
ــق مــن جهــة مســئولة مثــل األزهــر، يوضــح حقيقــة مكانــة  مصــدر واحــد مبســط وموث�

ا�ــرأة ويــرد علــى كل الشــبهات ا�تعلقــة بهــذه القضيــة ا�همــة.

ــه ا�رجــع  ــف، بصفت ــر ال�ي ــى األزه ــدف إل ــذا اله ــت ه ــى مــ� حمل ــدُت إل ــا ع و�
ــة الشــيخ جــاد الحــق علــى  اإلســالمي األول، والتقيــت بشــيخ االزهــر آنــذاك فضيل
جــاد الحــق رحمــه اللــه الــذي رحــب بالفكــرة كل ال�حيــب وأعلــن أنــه سيشــكل لجنــة 
مــن ســتة باحثــ� مــن علمــاء األزهــر ومعهــم ممثــل لــوزارة الشــئون االجتماعيــة حيــث 
كنــت فــي ذلــك الوقــت وزيــرة التأمينــات والشــئون االجتماعيــة، لوضــع هــذا الكتــاب 
الجامــع. وقــد رشــحت الــوزارة الدكتــورة زينــب رضــوان عميــدة كليــة الدراســات 
ــى  ــ�ف عل ــارك وت ــوزارة لتش ــة ال ــون ممثل ــه لتك ــا الل ــة واإلســالمية رحمه العربي

العمــل فــي هــذا الكتــاب.

وقــد نجــح مســعانا فــي وضــع هــذا الكتــاب ا�تمــ� ا�كتــوب بلغــة يســ�ة يســتطيع 
ــا اإلســالم  ــيت ضمنه ــوق ال ــن الحق ــ� م ــن كث ــذي يكشــف ع ــا وال ــع أن يفهمه الجمي
القانونيــة  وا�ســاواة  السياســية  وا�شــاركة  والعمــل  التعليــم  حــق  مثــل  للمــرأة 
والحقــوق الزوجيــة وغ�هــا، كمــا يرفــع الشــبهات ا�تعلقــة بوضــع ا�ــرأة فــي اإلســالم 
خاصــة مــا يتعلــق بشــبهة التميــ� ضــد ا�ــرأة فــي اإلرث وفــي الشــهادة وفــي تولــي 

ــخ. القضاء...ال

ــة الشــيخ  ــة الشــيخ جــاد الحــق علــى جــاد الحــق وفضيل وقــد راجــع الكتــاب فضيل
محمــد ســيد طنطــاوي وفضيلــة الشــيخ محمــد الغزالــي وفضيلــة الدكتــور علــي جمعة.

وعندمــا �ُفــت بتولــي اإلدارة العامــة �نظمــة ا�ــرأة العربيــة، نقلــت اهتمامــي بقضية 
تصحيــح صــورة ا�ــرأة فــي اإلســالم إلــى ا�جلــس التنفيــذي للمنظمــة الــذي توافقــت 
عضواتــه علــى أهميــة تبــين مــ�وع ل�جمــة  الكتابــات الرصينــة الــيت تتحــدث عــن 

مكانــة ا�ــرأة  فــي اإلســالم إلــى اللغــات األجنبيــة. 

فــي هــذا اإلطــار قامــت منظمــة ا�ــرأة العربيــة -بعــد اســتطالع رأي األزهــر فــي 
الجهــة الــيت تقــوم بال�جمــة- ب�جمــة الكتــاب إلــى اللغــة اإلنجل�يــة تمهيــًدا لنــ�ه 
ــة با�ــرأة،  وفــي  ــة ا�عني ــات الدولي ــات واآللي ــا مــن خــالل الهيئ ــه دولًي وال�ويــج ل
ــا  ــة بوصفه ــة ا�ــرأة العربي ــا منظم ــيت تشــارك به ــرات ال ســائر االجتماعــات وا�ؤتم

ــادف للنهــوض با�ــرأة. ــي اله ــل العرب ــة بتنســيق العم ــة ا�عني ــة االقليمي اآللي
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وإنــين أتــ�ف بتقديــم الكتــاب فــي نســختيه العربيــة واإلنجل�يــة إلــى القــراء داخــل 
الــدول االســالمية وخارجهــا ليقفــوا علــى صــورة صحيحــة للمــرأة مــن داخــل ا�نظــور 
اإلســالمي القويــم، والــذي نحــن فــي أشــد الحاجــة إلــى بيانــه أمــام العا�ــ� دفاًعــا 
ــة بتشــويهها عــ�  ــة واإلرهابي ــارات ا�تطرف ــوم التي ــيت تق ــه ال عــن اإلســالم وصورت
مــا تقــوم بــه مــن ســلوكيات واعتــداءات مشــينة تســتهدف ا�ــرأة وا�جتمــع بــأ�ه، 

وتتمســح زيًفــا بالديانــة االســالمية الســمحة.

                                                          السف�ة 

                                                                                  مرفت تالوي
ا�ديرة العامة �نظمة ا�رأة العربية

 



مقدمة
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يعــد وضــع ا�ــرأة فــي أي مجتمــع أحــد ا�عايــ� األساســية لقيــاس درجــة تقدمــه، 
ألنــه ال يتصــور أن يتقــدم مجتمــع فــي ع�نــا الحالــي بخطــى منتظمــة مخلًفــا وراءه 
النصــف مــن أفــراده فــي حالــة تخلــف. ألن ا�ــرأة ال تعيــش فــي حالــة انعــزال عــن 
ــا عــن  ــً�ا جذري� ــم تمي الرجــل بحيــث يمكــن أن يتطــور الرجــال بشــكل يمــ� وضعه
وضــع ا�ــرأة. بــل إن ا�ــرأة تشــارك الرجــل حياتــه قبــل مولــده كأم ثــم ك�يــك حيــاة 
ثــم كابنــة. ولذلــك فــإن تخلفهــا ال بــد أن ينعكــس أثــره مبــا�ة علــى تفكــ� الرجــل 
ومســلكه، وأن يشــكل بالتالــي واحــًدا مــن أهــم تلــك العوائــق الحضاريــة الــيت تعرقــل 
التنميــة. ونظــرة إلــى تاريــخ شــعوب األرض العريقــة تؤكــد هــذه ا�عانــي، واألمثلــة 

علــى هــذا كثــ�ة مــن التاريــخ ا�ــايض.

وعليــه فــإن مقــدار مــا ُمنــح للمــرأة مــن حقــوق قــد تفــاوت تبًعــا لــكل مجتمــع ومــدى 
تطــوره ودرجــة تمســكه باألمــر الواقــع الــذي ترســمه لعــدة قــرون مضــت.

وقــد أســهمت ال�ائــع الســماوية فــي التخفيــف عــن ا�ــرأة ورفــع الكثــ� مــن ا�ظالــم 
الــيت كانــت تحيــق بهــا. وجــاء الت�يــع اإلســالمي فــكان تصحيًحــا لــكل األوضــاع 
الجائــرة الــيت عانــت منهــا ا�ــرأة قديًمــا، وتحديــًدا عــادالً �كانتهــا فــي ا�جتمــع؛ حيــث 
قــىض علــى مبــدأ التفرقــة بــ� الرجــل وا�ــرأة فــي القيمــة اإلنســانية ا�شــ�كة، 
ومنحهــا مــن الحقــوق ا�اديــة والروحيــة مــا رفــع مكانتهــا إلــى مرتبــة لــم تصــل إلــى 

مثلهــا بعــد أحــدث القوانــ� فــي أرقــى األمــم الحديثــة.

وهــذه ا�كانــة جــاءت تطبيًقــا �بادئــه األساســية الــيت رســم بهــا فلســفته العامــة فــي 
تنظيــم ا�جتمــع، وحــدد بهــا عالقــة الفــرد بغــ�ه مــن األفــراد مــن ناحيــة، وعالقتــه 
ــدأ  ــادئ حــول مب ــك ا�ب ــدور تل ــة أخــرى. وت ــن ناحي ــذي يعيشــه ككل م ــع ال با�جتم

الحريــة وا�ســاواة والعدالــة والتكافــل االجتماعــي.

والــذي يعنينــا فــي هــذا ا�قــام أن نتحــدث باألســاس عــن مبــدأ ا�ســاواة الــذي جــاء 
بــه اإلســالم، والــذي يتحــدد علــى أساســه مجموعــة الحقــوق والواجبــات لجميــع أفــراد 
ا�جتمــع ككل، ثــم نتنــاول وضــع ا�ــرأة إزاء الرجــل علــى ضــوء هــذا ا�بــدأ مــن خــالل 

محوريــن أساســي�:

ــاة  ــة اإلنســانية والحي ــي القيم ــدأ ا�ســاواة بــ� الرجــل وا�ــرأة ف ــق مب األول: تطبي
العامــة.

الثاني: الحقوق والواجبات ا�تبادلة ب� الرجل وا�رأة في إطار الحياة الزوجية.
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وأخــ�ًا ســنعرض لبعــض الشــبهات الــيت تثــار حــول مكانــة ا�ــرأة ونقــدم لها التفســ� 
الصحيــح الــذي يدحــض أيــة شــبهة تثــار حــول تلــك ا�كانــة ا�تمــ�ة الــيت حصلــت 
عليهــا بمــا لــم يســبق إليــه ولــم يلحــق بتمامــه منــذ أكــ� مــن أربعــة عــ� قرًنــا مــن 
ــاط  ــدور بشــأن النق ــا ت ــار الجــدل حوله ــا يث ــ�ًا م ــيت مث ــان. وهــذه الشــبهات ال الزم

التاليــة: 
1- م�اث ا�رأة.

2- تعدد الزوجات.
3- حق ا�رأة في تولى القضاء.

4- شهادة ا�رأة.

وســوف تعتمــد هــذه الدراســة باألســاس علــى نصــوص القــرآن الكريــم والســنة 
ــة  ــى ا�صــادر األساســية والنقي ــاء، أي عل ــن آراء الفقه ــا صــح م ــى م ــرة وعل ا�طه
للت�يــع، ممــا يوقــف القــارئ علــى الصــورة ا��فــة �وقــف  اإلســالم مــن قضايــا 

ــع. ــي ا�جتم ــا ف ــراة ومكانته ا�



الفصل األول
مبدأ املساواة يف اإلسالم
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جــاء اإلســالم ليقــرر وحــدة الجنــس البــ�ي فــي ا�نشــأ وا�صــ�، وفــي ا�حيــا 
وا�مــات وفــي الحقــوق والواجبــات أمــام القانــون وأمــام اللــه، فــي الدنيــا واآلخــرة. 
ال فضــل إّال للعمــل الصالــح وال كرامــة إال لألتقــى. ويهــدم قواعــد التفرقــة الزائفــة، 
ولــ�د البــ� إلــى حقيقتهــم الكبــ�ة، وأن يرجعهــم إلــى أصلهــم الواحــد مــن خــالل 

ــة: ــة الكريم ا�قول
ــِذي َخلََقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخلـَـَق ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوَبــث�  ُكــُم ال� ُقــوا َرب� ــاُس ات� َهــا الن� ﴿َيــاَ ي�

ِمْنُهَمــا ِرَجــاًال َكِث�ًاَوِنَســاًء﴾ (النســاء: 1) 

ــد (اإلنســان)  ــر فــي خل ــرآن يكــرر هــذا ا�عــىن فــي مواقــع كثــ�ة (1) ليق ويمــيض الق
وحــدة أصلــه ونشــأته: الجنــس كلــه مــن تــراب . والفــرد –كل فــرد- مــن مــاء مهــ�.

ويكــرر النــيب  هــذا ا�عــين فــي أحاديثــة (... كلكــم آلدم وآدم مــن تــراب )، (النــاس 
سواســية كأســنان ا�شــط). 

فــإذا انتفــي أن يكــون فــرد أفضــل بطبيعتــه مــن فــرد، فليــس هنــاك مــن جنــس وليــس 
هنــاك مــن شــعب هــو بنشــأته وعنــ�ه أفضــل، فالبــ� جميعــاً جــاءوا مــن نفــس 
ــا، ومنهمــا بــث الرجــال والنســاء، فهــم مــن أصــل واحــد، وهــم  ــا منه واحــدة وزوجه
إخــوة فــى النســب وهــم متســاوون فــى األصــل وا�نشــأ، ولــو أراد اللــه لخلــق البــ� 
مــن أنفــس متعــددة ال رحــم بينهــا وال صلــة. وعليــه فــإن اختــالف األجنــاس ليــس 

لــه عالقــة بالتفاضــل، وإنمــا هــو ســبب ودعــوة لاللتقــاء والتعــارف
ــا َخلَْقنَاُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َوأُْنــَىثٰ َوَجَعْلنَاُكــْم ُشــُعوًبا َوَقبَاِئــلَ ِلَتَعاَرُفــوا ِإن�  ــاُس ِإن� َهــا الن� ﴿َيــا َأي�

ــِه َأْتَقاُكــْم﴾ (الحجــرات: 13) َأْكرََمُكــْم ِعْنــَد الل�

(1) ﴿َألـَـْم نَْخلُْقُكــْم ِمــْن َمــاٍء َمِهــٍ� (20) فََجَعْلنـَـاُه ِفــي َقــرَاٍر َمِكــٍ� (21) ِإلـَـى َقــَدٍر َمْعلـُـوٍم (22) فََقَدْرنـَـا 
فَِنْعــَم اْلَقــاِدرُوَن (23)﴾ (ا�رســالت:23-20)

ــُه َخلََقُكــْم ِمــْن تـُـرَاٍب ثـُـم� ِمــْن نُْطفـَـٍة ثـُـم� َجَعلَُكــْم َأْزَواًجــا َوَمــا َتْحِمــلُ ِمــْن أُْنــَىثٰ َوَال َتَضــُع ِإال� ِبِعْلِمــِه  ﴿َوالل�
ــِه َيِســ�ٌ﴾ (فاطــر: 11) ِلــَك َعلـَـى الل� ــٍر َوَال يُْنَقــُص ِمــْن ُعُمــرِِه ِإال� ِفــي ِكتـَـاٍب ِإن� ذَٰ ــرُ ِمــْن ُمَعم� َمايَُعم�

ْنَســاَن ِمــْن ُســَاللٍَة ِمــْن ِطــٍ� (12) ثـُـم� َجَعْلنـَـاُه نُْطفَــًة ِفــي َقــرَاٍر َمِكــٍ� (13) ثـُـم� َخلَْقنـَـا  ﴿لََقــْد َخلَْقنـَـا اْإلِ
ْطفـَـةَ َعلََقــًة فََخلَْقنـَـا اْلَعلََقــةَ ُمْضَغــًة فََخلَْقنـَـا اْلُمْضَغــةَ ِعَظاًمــا فََكَســْونَا اْلِعَظــاَم لَْحًمــا ثـُـم� َأْنَشــْأنَاُه َخْلًقــا  الن�

ــُه َأْحَســُن اْلَخاِلِقــَ� (14)﴾ (ا�ؤمنــون: 14-12) آََخــرَ فَتَبـَـارََك الل�
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وهــذه ا�ســاواة الــىت يريدهــا اإلســالم تقــوم علــى نظــرة إنســانية كاملــة مــ�أة مــن 
أي عصبيــة. وبذلــك تخطــى حواجــز عاليــة فصلــت طويــالً بــ� األفــراد وخلقــت منهــم 
مجموعــات وطبقــات أصبحــوا فــى ضــوء اإلســالم فــى وضــع متســاو بــدون تفرقــة 

مــن أي نــوع.

واإلســالم يســوي فــى تطبيــق هــذا ا�بــدأ بــ� ا�ســلم� وغــ� ا�ســلم�، فيقــرر أن 
ــد خاضــع للمســلم�، لهــم مــا للمســلم� مــن  ــد إســالمي، أو فــى بل الذميــ� فــى بل
حقــوق عامــة وعليهــم مــا علــى ا�ســلم�. وتطبــق عليهــم القوانــ� القضائيــة الــىت 
ــا عقائدهــم  ــا بشــئون الديــن، فتحــ�م فيه ــق منه ــى ا�ســلم� إال مــا يتعل تطبــق عل
ــون  ــون وال يعاقب ــا ال يحرم ــدود اإلســالمية فيم ــم الح ــع عليه ــال توق وشــعائرهم، ف
ــود  ــم يه ــه     (أنت ــى القضــاء فــى أعيادهــم لقول ــم ال يدعــون إل ــه وإنه أنفســهم علي

عليكــم خاصــة ال تعــدوا فــي الســبت). 

ــادام  ــاء م ــى الدم ــ� ف ــوق ا�ؤمن ــاً مســاوية لحق ــح ا��كــ� حقوق ــك يمن ــوق ذل وف
ــارة القتيــل مــن ا��كــ� الذيــن بينهــم وبــ�  ــاق .. فكف بينهــم وبــ� ا�ســلم� ميث
ــي  ــر ف ــي األم ــن ســواء بســواء.(2) وال ينته ــارة ا�ؤم ــس كف ــاق هــي نف ا�ســلم� ميث
معاملــة الذميــ� عنــد نصــوص الــ�ع والقانــون، بــل إن الحاكــم ا�ســلم �طالــب فــوق 

ــة.(3) ذلــك با�جاملــة وحســن ا�عامل

وكمــا يؤكــد اإلســالم ا�ســاواة فــي القيمــة اإلنســانية بــ� البــ� جميعــاً فإنــه يؤكــد 
ــي  ــي ف ــول ســبحانه وتعال ــث يق ــة اإلنســانية حي ــي الكرام ــم ف ــك ا�ســاواة بينه كذل

ــة (70): ســورة اإل�اء آي
ْلنَاُهــْم  ّيِبـَـاِت َوَفض� ِ َواْلبَْحــرِ َوَرَزْقنَاُهــْم ِمــَن الط� ْمنـَـا َبــِين آَدَم َوَحَمْلنَاُهــْم ِفــي اْلــ�� ﴿َولََقــْد َكر�

ــْن َخلَْقنـَـا َتْفِضيــًال﴾. َعلـَـٰى َكِثــٍ� ِمم�

ــِإن َكاَن  ُقــوا فَ د� ــٰى َأْهِلــِه ِإال� َأن َيص� َمةٌ ِإلَ َســل� ْؤِمنَــٍة َوِدَيــةٌ م� ــلَ ُمْؤِمنًــا َخَطــأً فَتَْحرِيــرُ رََقبَــٍة م� (2) ﴿َوَمــن َقتَ
ْؤِمنَــٍة َوِإن َكاَن ِمــن َقــْوٍم بَْينَُكــْم َوبَْينَُهــم ّمِيثـَـاٌق فَِدَيــةٌ  ُكــْم َوُهــَو ُمْؤِمــٌن فَتَْحرِيــرُ رََقبَــٍة م� ِمــن َقــْوٍم َعــُدّوٍ ل�

ْؤِمنَــٍة﴾ (النســاء: 92). ــٰى َأْهِلــِه َوَتْحرِيــرُ رََقبَــٍة م� َمةٌ ِإلَ َســل� م�

ــْم  ُوُه ــْم َأن َت�� ــن ِدَياِرُك ــم ّمِ ــْم يُْخرُِجوُك ــِن َولَ ي ــي الّدِ ــْم ِف ــْم يَُقاِتلُوُك ــَن لَ ِذي ــِن ال� ــُه َع ــُم الل� (3) ﴿ال� َيْنَهاُك
ــَه يُِحــب� اْلُمْقِســِطَ�﴾ (ا�متحنــه: 8). َوتُْقِســُطوا ِإلَْيِهــْم ِإن� الل�

ــود  ــم يه ــه     (أنت ــى القضــاء فــى أعيادهــم لقول ــم ال يدعــون إل ــه وإنه أنفســهم علي



14 املرأة يف املنظور اإلسالمي ... بعض القضايا

وهــذه األيــة تؤكــد مســاواة البــ� جميعــاً فــي الكرامــة اإلنســانية رجالهــم ونســائهم . 
وممــا يؤكــد أن اإلســالم ينظــر لإلنســان علــى أنــه أكــرم مقامــاً مــن ســائر ا�وجــودات، 
إننــا لــم نجــد القــرآن تحــدث مــرة عــن خلــق آدم إال وتحــدث عمــا منحــه مــن فضــل 
علــى ا�الئكــة يحملهــم علــى الســجود لــه -وا�الئكــة هــم ا�ثــل األعلــى فــي طاعــة اللــه 
واإلخــالص لــه . نقــرأ ذلــك فــي ســورة األعــراف اآليــة (11) مــن خــالل قولــه تعالــي: 
ــِة اْســُجُدوا ِآلَدَم َفَســَجُدوا ِإال� ِإْبِليــَس  ــا ِلْلَمَالِئَك ــم� ُقْلنَ ــْم ُث ْرَناُك ــم� َصو� ــْم ُث ــْد َخلَْقنَاُك ﴿َولََق

ــاِجِديَن﴾. ــَن الس� ــْم َيُكــن ّمِ لَ

ثــم يوضــح القــرآن أن هــذه الكرامــة يجــب أن تكــون محــل احــ�ام وتبجيــل، وليــس 
أروع فــي تأكيــد ذلــك مــن قصــة طــرد إبليــس مــن جنــة اللــه بســبب عــدم اع�افــه 

بكرامــة اإلنســان، حيــث نقــرأ قولــه تعالــى فــي ســورة األعــراف:
ــُه  ــاٍر َوَخلَْقَت ــن ن� ــِين ِم ــُه َخلَْقَت ْن ــْ�ٌ ّمِ ــا َخ ــاَل َأَن ــَك َق ــُجَد ِإْذ َأَمْرُت ــَك َأال� َتْس ــا َمنََع ــاَل َم ﴿َق
ــَن  ــَك ِم ــرُْج ِإن� ــا َفاْخ َ ِفيَه ــ�� ــَك َأن َتَتَك ــوُن لَ ــا َيُك ــا َفَم ــْط ِمْنَه ــاَل َفاْهِب ــٍ� (12) َق ــن ِط ِم

.﴾(13) اِغرِيــَن  الص�

فنكــران هــذه الكرامــة يعــرض للطــرد مــن رحمــة اللــه. وإبليــس، طــاووس ا�الئكــة، 
طــرد مــن رحمــة اللــه ألنــه لــم يعــ�ف لإلنســان بالكرامــة. فكرامــة اإلنســان مصانــة. 
وطبيعــى أن ا�قصــود مــن تقريــر ا�ســاواة فــي الكرامــة أن يظهــر أثــر ذلك فــي معاملة 
النــاس بعضهــم لبعــض محوطــاً باالحــ�ام ا�تبــادل، وقــد �ب القــرآن الكريــم أمثلــة 
�ظاهــر االحــ�ام فحــث عليهــا وحــرم كل مــا ينقــص مــن كرامــة اآلخريــن، حيــث قــال 

تعالى:
ِذيــَن آََمنـُـوا َال َيْســَخْر َقــوٌم ِمــْن َقــْوٍم َعــَىس َأْن َيُكونُــوا َخــْ�ًا ِمْنُهــْم َوَال ِنَســاٌء  َهــا ال� ﴿َيــا َأي�
ِمــْن ِنَســاٍء َعــَىس َأْن َيُكــن� َخــْ�ًا ِمْنُهــن� َوَال َتْلِمــُزوا َأْنُفَســُكْم َوَال َتنَاَبــُزوا ِباْألَْلَقــاِب ِبْئــَس 
اِلُمــوَن﴾ (الحجــرات: 11). يَمــاِن َوَمــْن لَــْم َيُتــْب َفأُولَِئــَك ُهــُم الظ� اِالْســُم اْلُفُســوُق َبْعــَد اْإلِ

فكرامــة اإلنســان ال يجــوز أن تمــس. والتعبــ� العميــق الــذى يســتخدمه القــرآن فــي 
قولــه (وال تلمــزوا أنفســكم) ذو داللــة عظيمــة فلمــز أنســان إلنســان هــو �ــزه لنفســه 

ألن النــاس كلهــم مــن نفــس واحــدة.
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املساواه بني الرجل واملرأة يف القيمة اإلنسانية

جــاء الت�يــع اإلســالمي تصحيحــاً عــادالً �كانــة ا�ــرأة فــي ا�جتمــع حيــث قــىض 
علــى مبــدأ التفرقــة بــ� الرجــل وا�ــرأة فــي القيمــة اإلنســانية، وكفــل لهــا مســاواة 

تامــة مــع الرجــل، يقــول ســبحانه وتعالــي:
ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعلَ ِمْنَها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإلَْيَها﴾ األعراف (189) ِذي َخلََقُكم ّمِن ن� ﴿ُهَو ال�

ــا  ــَق ِمْنَه ــَدٍة َوَخلَ ــٍس َواِح ْف ــن ن� ــم ّمِ ــِذي َخلََقُك ــُم ال� ُك ــوا َرب� ُق ــاُس ات� ــا الن� َه ــا َأي� وأيضــاً ﴿َي
ــاء (1) ــاًء﴾ النس ــ�ًا َوِنَس ــاًال َكِث ــا ِرَج ــث� ِمْنُهَم ــا َوَب َزْوَجَه

وكلمــة زوج الــواردة فــي اآليتــ� الســابقت� -علــى إيجازهــا- عظيمــة الداللــة علــى 
معــىن ا�ســاواة ا�طلقــة بــ� الرجــل وا�ــرأة. فكلمــة زوج فــي اللغــة العربيــة تعــين 
ــاً  ــان مع ــث يصنع ــة بحي ــام ا�طابق ــا اآلخــر تم ــق كل منهم ــ� يطاب شــيئ� أو نصف
شــيًئا واحــًدا. وتأكيــداً لهــذا ا�عــين فــإن القــرآن الكريــم لــم يذكــر ا�ــرأة مطلقــاً علــى 
ــذى ال  ــه ا�تماثــل وا�ســاوي ال ــا هــي زوج الرجــل أي نصف ــا زوجــة الرجــل وإنم أنه

يكتمــل إال بــه. وأن الرجــل أيضــاً هــو زوج ا�ــرأة.

ونقرأ في هذا اآليات القرآنية التالية:

قولــه ســبحانه وتعالــي: ﴿َفاْســَتَجْبنَا لَــُه َوَوَهْبنَــا لَــُه َيْحــَىيٰ َوَأْصلَْحنَــا لَــُه َزْوَجــُه﴾ 
(األنبيــاء: 90)

ُمون َِمْنُهَما َما ُيَفّرُِقوَن ِبِه َبْ�َ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه﴾ (البقرة: 102) ﴿َفَيَتَعل�

وبصيغــة الجمــع ذكــر لفــظ أزواج ولــم تــرد كلمــة زوجــات مطلقــاً وذلــك كقولــه 
ــِيب� ِإلَــٰى َبْعــِض َأْزَواِجــِه َحِديًثــا﴾ (التحريــم:3) َ الن� تعالــى: ﴿َوِإْذ َأ��

كذلــك نجــد نفــس اللفــظ يســتخدم بالنســبة للرجــل وأنــه زوج ا�ــرأة فــي قولــه 
ــِيت ُتَجاِدلُــَك ِفــي َزْوِجَهــا﴾ (ا�جادلــة: 1) ــُه َقــْوَل ال� ســبحانه: ﴿َقــْد َســِمَع الل�

وهــذه الدقــة فــي البيــان العربــي والــيت تحملهــا اللفظــة القرآنيــة إنمــا تعلــن وتؤكــد 
فــي �احــة تســاوى الرجــل وا�ــرأة فــي األصــل والخلــق والتكويــن وأنهمــا شــطران 

لنفــس واحــدة ال تقــوم الحيــاة إال بهمــا معــاً.
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ومــن هنــا جــاءت أحــكام ال�يعــة اإلســالمية تضعهمــا فــي إطــار واحــد ، فهمــا فــي 
خضــم هــذه الحيــاة كمؤســس �كــة أو مصنــع وزعــت أعمالــه ا�تعــددة فــي نواحيــه 
ــي هــذه ال�كــة  ــه ف ــوم بنصيب ــاً، كل يق ــا مع ــا إال عليهم ــوام له ــىت ال ق ــة وال ا�ختلف
ولــكل منهمــا نصيبــه فيمــا يقــوم بــه. علــم وحكمــة وتدبــ� ونظــر، وفــى موضــع آخــر 

نقــرأ مــن ســورة الليــل قولــه تعالــي:

َق ِباْلُحْســَىن  َقــى َوَصــد� ــا َمــْن َأْعَطــى َوات� َكــرَ َواْألُْنــَىث ِإن� َســْعَيُكْم لََشــىت� َفأَم� ﴿َوَمــا َخلـَـَق الذ�
ــْ�َى﴾  ُه ِلْلُع ــنَُيِ�� ــَىن َفَس َب ِباْلُحْس ــذ� ــَتْغَىن َوَك ــلَ َواْس ــْن َبِخ ــا َم ــْ�َى َوَأم� ُه ِلْلُي ــنَُيِ�� َفَس

(الليــل: 10-3)

ففــى جمــع الذكــر واألنــىث فــي القســم قرينــة علــى نظــرة اللــه تعالــى ا�تســاوية لهمــا 
أوالً. وتســوغ القــول إن مــا جــاء بعــد اآليــة األولــى مــن اإلشــارة إلــى اختــالف النــاس 
فــي فعــل مــا هــو حســن وصالــح ومــا هــو عكســه وتيســ� اللــه لهــم، يشــمل الذكــر 
واألنــىث ويكــون فــي هــذا تقريــر قرآنــي �بــدأ ترتيــب نتائــج ســعى كل منهمــا وفقــاً 

للفعــل الــذى يصــدر عــن كل منهمــا.

و�ع اإلســالم مبــدأ ا�ســاواة بــ� الرجــل وا�ــرأة فيمــا هــو مــن خصائــص اإلنســانية 
فــي الدنيــا واآلخــرة ، فــكل منهمــا ينــال مــا يســتحق مــن جــزاء:

ــن  ــن َذَكــٍر َأْو أُنــَىثٰ َبْعُضُكــم ّمِ نُكــم ّمِ ُهــْم َأّنِــي َال أُِضيــُع َعَمــلَ َعاِمــٍل ّمِ ﴿َفاْســَتَجاَب لَُهــْم َرب�
َبْعــٍض﴾ (آل عمــران: 195).

ويحمل كل منهما مسئولية عمله ﴿ُكل� اْمرٍِئ ِبَما َكَسَب َرِهٌ�﴾ (الطور: 21)

﴿َوِلُتْجَزٰى ُكل� َنْفٍس ِبَما َكَسبَْت َوُهْم َال ُيْظلَُموَن﴾ (الجاثية: 22).

ــاب  ــن خط ــرآن م ــي الق ــاء ف ــا ج ــى أن كل م ــن عل ــاء وا�ف�ي ــور العلم ــق جمه ويتف
موجــه إلــى ا�ؤمنــ� وا�ســلم� فــي مختلــف الشــئون بصيغــة ا�فــرد ا�ذكــر والجمــع 
ــرأة  ــ� شــامالً للم ــة، يعت ــال العام ــوق واألعم ــف والحق ــا يتصــل بالتكالي ــر، مم ا�ذك
إذا لــم يكــن فيــه قرينــة تخصيصيــة ، بحيــث يمكــن أن يقــال إن كل فــرض علــى 
ا�ســلم� منــح لهــم أو حظــر عليــم أو أبيــح لهــم أو طلــب منهــم أو نبهــوا إليــه أو نــدد 
بهــم مــن أجلــه: مــن تدبــر آيــات اللــه وتفهمهــا والعلــم بهــا وتنفيــذ مضمونهــا ومــن 
تكاليــف تعبديــة وماليــة وبدنيــة ومــن حقــوق ومباحــات ومحظــورات وتبعــات وآداب 
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وأخــالق ومواقــف فرديــة واجتماعيــة، ومــا رتــب عليهــا مــن نتائــج إيجابيــة وســلبية 
فــي الدنيــا واآلخــرة، يشــمل الرجــل وا�ــرأة علــى الســواء دون أى تفريــق أو تميــ�.

وفي سورة التوبة آيتان مهمتان وهما:

﴿َواْلُمْؤِمنُــوَن َواْلُمْؤِمنَــاُت َبْعُضُهــْم َأْوِلَيــاُء َبْعــٍض َيْأُمــرُوَن ِباْلَمْعــرُوِف َوَيْنَهــْوَن َعــِن 
ِئــَك َســَ�َْحُمُهُم  ــَه َوَرُســولَُه أُولَٰ َكاَة َوُيِطيُعــوَن الل� ــَالَة َوُيْؤُتــوَن الــز� اْلُمنَكــرِ َوُيِقيُمــوَن الص�
ــن  ــرِي ِم ــاٍت َتْج ــاِت َجن� ــَ� َواْلُمْؤِمنَ ــُه اْلُمْؤِمِن ــَد الل� ــٌم (71) َوَع ــٌز َحِكي ــَه َعزِي ــُه ِإن� الل� الل�

ــة: 72-71) ــار﴾ (التوب ــا اْألَْنَه َتْحِتَه

حيــث قررتــا نصــاً مــا كان مــن الرجــل وا�ــرأة مــن إيمان وعمــل صالح وأمــر با�عروف 
ونهــي عــن ا�نكــر وطاعــة للــه ورســوله وإقامــة للصــالة وإيتــاء للــزكاة وتبــادل فــي 
الــوالء الــذى يعــىن التضامــن فــي ا�واقــف فــي مــا يلــم با�ســلم� مــن أخطــار، ويكــون 
لهــم مــن مصالــح عامــة. ثــم تضمنتــا إقــراراً لهــذا الواقــع وأدائــه واألمــر با�عــروف 
والنهــى عــن ا�نكــر. وتبــادل الــوالء بخاصــة أمــر مهــم جــداً فــي صــدد مــا نحــن فيــه 
وهــو إقــرار لحــق ا�ــرأة أســوة بالرجــل فــي كيــان الدولــة وا�جتمــع وتوطيــد مركزهــا 

فيــه.

وممــا يــدل علــى م�لــة ا�ــرأة فــي اإلســالم وإكرامهــا وا�حافظــة علــى شــعورها أن 
ــي الحــرب عــدو مــن  ــا ف ــد اســتجار به ــئ، ق ــا أم هان ــب، وكنيته ــت أبــي طال ــد بن هن
أعــداء ا�ســلم� فأجارتــه ، فجــاء علــى ابــن أبــى طالــب يريــد وجهــه، فمنعــت عليــا 
مــن قتلــه واحتكمــت إلــى الرســول      فقــال لهــا الرســول     (قــد أجرنــا مــن أجــرت 

يــا أم هانــئ) وحافــظ الرســول علــى عهدهــا ووفــى بمــا وعــدت.

املساواة بني الرجل واملرأة يف احلياة العامة 

ــاً كامــالً  ــة تامــة وحق ــرأة أهلي ــرر للم ــد ق ــرآن ق ــة الكــ�ى أن الق مــن الحقائــق القرآني
غــ� مقيــد بــأى قيــد -عــدا مــا حــرم اللــه ورســوله علــى جميــع ا�ســلم�- فــي جميــع 
الت�فــات ا�دنيــة واالقتصاديــة والشــخصية، بحيــث جعــل لهــا الحــق واألهليــة 
لحيــازة ا�ــال مهمــا عظــم مقــداره، واإلرث، والهبــة، والوصيــة، والديــن، وتملــك العقــار، 
والتعاقــد، والتكســب، وا�صالحــة، والتقــاىض، والتــ�ف بمــا تحــوز وتملــك ويصــل 
ــة. فاإلســالم  ــة ووصي ــاً وهب ــاً وتمتع ــاً وبيع ــوع إنفاق ــن أى ن ــال م ــن م ــا م ــى يده ال

مــن قتلــه واحتكمــت إلــى الرســول      فقــال لهــا الرســول     (قــد أجرنــا مــن أجــرت مــن قتلــه واحتكمــت إلــى الرســول      فقــال لهــا الرســول     (قــد أجرنــا مــن أجــرت 



18 املرأة يف املنظور اإلسالمي ... بعض القضايا

يحتفــظ للمــرأة بشــخصيتها ا�دنيــة الكاملــة وبأهليتهــا فــي تحمــل االل�امــات، ويبيــح 
لهــا إدارة أموالهــا واإل�اف علــى مختلــف شــئونها االقتصاديــة واحتفاظهــا بحقهــا فــي 
التملــك تملــكاً مســتقالً عــن غ�هــا. وللمــرأة ا��وجــة فــي اإلســالم شــخصيتها ا�دنيــة 
الكاملــة وثروتهــا الخاصــة ا�ســتقلة عــن شــخصية زوجهــا وثروتــه. وال يجــوز للــزوج  
ــُم اْســِتْبَداَل  أن يأخــذ شــيئاً مــن مالهــا، قــل ذلــك الــ� أو كــ�. قــال تعالــي: ﴿َوِإْن َأَردت�
ــا  ــُه بُْهَتاًن ــْيًئا َأَتْأُخُذوَن ــُه َش ــُذوا ِمْن ــَال َتْأُخ ــاًرا َف ــن� ِقنَط ــْم ِإْحَداُه ــَكاَن َزْوٍج َوآَتْيُت َزْوٍج م�

ــا آَتْيُتُموُهــن�  ِبيًنــا﴾ (النســاء: 20)، وقــال تعالــي: ﴿ وال َيِحــل� لَُكــْم َأْن َتْأُخــُذوا ِمم� َوِإْثًمــا م�

َشــْيئاً ﴾ (البقــرة: 229). وإذا كان ال يجــوز للــزوج أن يأخــذ شــيًئا ممــا ســبق أن أتــاه 
لزوجتــه فــال يجــوز لــه ، مــن بــاب أولــي، أن يأخــذ شــيئاً مــن ملكهــا األصلــي إال أن 
يكــون هــذا أو ذاك برضاهــا وعــن طيــب نفــس منهــا، وفــي هــذا يقــول اللــه تعالــي 
ــا  ــوُه َهِنيًئ ــا َفُكلُ ــُه َنْفًس ٍء ِمْن ــْن َيشْ ــْم َع ــْ�َ لَُك ــِإْن ِط ــًة َف ــن� ِنْحلَ ــاَء َصُدَقاِتِه ــوا الّنَِس ﴿َوآُت

َمرِيًئــا﴾ النســاء (4). وال يحــل للــزوج كذلــك أن يتــ�ف فــي يشء مــن أموالهــا إال إذا 
أذنــت لــه بذلــك أو وكلتــه فــي إجــراء عقــد بالنيابــة عنهــا، وفــي هــذه الحالــة يجــوز 

أن تلغــي وكالتــه وتــوكل غــ�ه إذا شــاءت.

ــا بعــد أحــدث القوانــ� فــي أرقــى  ــى مثله ــم يصــل إل ــة مــن ا�ســاواة ل وهــذه ا��ل
األمــم الديمقراطيــة الحديثــة. فا�ــرأة فــي فرنســا مثــال -معقــل الحريــة ومنبــع حقــوق 
اإلنســان- كانــت إلــى عهــد قريــب، بــل وال تــزال إلــى الوقــت الحــا�، أشــبه بحالــة 
الــرق ا�دنــي . فقــد نــزع منهــا القانــون صفــة األهليــة فــي كثــ� مــن الشــئون ا�دنيــة، 
ــي  ــون ا�دن ــن القان ــ� م ــد ا�ائت ــابعة عــ�ة بع ــادة الس ــك ا� ــى ذل ــص عل ــا تن كم
ــى أســاس  ــا عل ــا قائًم ــو كان زواجه ــرأة ا��وجــة حــىت ل ــرر أن "ا� الفرنــيس. إذ تق
الفصــل بــ� ملكيتهــا وملكيــة زوجهــا ال يجــوز لهــا أن تهــب وال أن تنقــل ملكيتهــا وال 
أن تملــك بعــوض أو غــ� عــوض بــدون اشــ�اك زوجهــا فــي العقــد أو موافقتــه عليــه 

موافقــة كتابيــة.

(la femme,  meme non-Commune ou sèparè des biens, ne peut donner 
alièner, hypothèque, acquerir à titre gratuit au onèreux sans le concours 
du mari dans l'acte au son consentement par ècrit).
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ــإن كثــ�اً مــن  ــا بعــد ف ــود وتعديــالت فيم ــى هــذه ا�ــادة مــن قي ومــع مــا أدخــل عل
آثارهــا ال يــزال مالزمــاً لوضــع ا�ــرأة الفرنســية مــن الناحيــة القانونيــة إلــى الوقــت 
الحــا�. وتوكيــداً لهــذا الــرق ا�دنــى ا�فــروض علــى ا�ــرأة الغربيــة ا��وجــة، 
تقــرر قوانــ� األمــم الغربيــة ويقــيض عرفهــا أن ا�ــرأة بمجــرد زواجهــا تفقــد اســمها 
واســم ا�تهــا فــال تعــود تســمى فالنــه بنــت فــالن، بــل تحمــل اســم زوجهــا وأ�تهــا 
فتدعــى مــدام فــالن أو تتبــع اســمها باســم زوجهــا وأ�تــه بــدالً مــن أن تتبعــه باســم 
أبيهــا وأ�تــه. وفقــدان اســم ا�ــرأة وحملهــا الســم زوجهــا كل ذلــك يرمــز إلــى فقــدان 
الشــخصية ا�دنيــة للزوجــة واندماجهــا فــي شــخصية زوجهــا، وهــذا مــا ال يعــ�ف 

بــه اإلســالم. 

ومن حقوق املرأة يف اإلسالم

1- حق التعليم

لــم يعــِط اإلســالم للمــرأة الحــق فــي طلــب العلــم فقــط، بــل جعلــه فريضــه واجبــة 
ــى كل  ــم فريضــه عل ــب العل ــول الرســول      (طل ــث يق ــى ا�ســلم�، حي ــا، وعل عليه
مســلم ومســلمة) وأهــاب بهــا أن تصــل إلــى أعلــى ا�ســتويات العلميــة. يدفعهــا إلــى 
ذلــك قولــه تعالــي ﴿ َوُقــْل َرّبِ زِْدِنــي ِعْلًمــا﴾ (طــه: 114). وقولــه تعالــي: ﴿َوَمــا أُوِتيُتــْم 
ــِم ِإال� َقِليــًال﴾ (اإل�اء: 85). هــذا إلــى جانــب قــول الرســول الكريــم (اطلبــوا  ِمــَن اْلِعْل
ــه  ــه ل ــ� الل ــا ي ــه علم ــس في ــا يلتم ــن ســلك طريًق ــى اللحــد) (م ــد إل ــن ا�ه ــم م العل
ــو فــي الصــ�) "والصــ�  ــم ول ــوا العل ــه     : اطلب ــة). وأيًضــا قول ــى الجن ــا إل طريًق
فــي هــذا الوقــت تعتــ� أبعــد مــكان معــروف بالنســبة للجزيــرة العربيــة". كمــا أوجــب 
علــى أمهــات ا�ؤمنــ� أن يَُعّلِمــن ا�ؤمنــ� ذكورهــن وإناثهــن ﴿َواْذُكــْرَن َمــا ُيْتلَــٰى ِفــي 

ــِة﴾ (األحــزاب: 34). ــِه َواْلِحْكَم ــاِت الل� بُُيوِتُكــن� ِمــْن آَي

ــه ومــكارم األخــالق.  فــكان الرجــل يأتــي إليهــن ويســتفتيهن ويتلقــى مــن أحــكام الل
ــث كان  ــذا ا�جــال، حي ــي ه ــ� ف ــدور كب ــت ب ــا قام ــروى عــن الســيدة عائشــة أنه وي
ا�ســلمون يفزعــون إليهــا فــي القضايــا العلميــة وا�ســائل الفقهيــة فتذكرهــم بالحــق 

فيمــا اختلفــوا فيــه.

ــى كل  ــم فريضــه عل ــب العل ــول الرســول      (طل ــث يق ــى ا�ســلم�، حي ــا، وعل عليه

ــو فــي الصــ�) "والصــ�  ــم ول ــوا العل ــه     : اطلب ــة). وأيًضــا قول ــى الجن ــا إل طريًق
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كذلــك اشــتهرت عائشــة بالروايــة والفقــة والفتيــا والنســب وروايــة الشــعر وعلــم 
النجــوم. حــىت لقــد قــال فيهــا الرســول      (خــذوا نصــف دينكــم مــن هــذه الحمــ�اء) 
ــن  ــه ب ــد الل ــر وأم عب ــى بك ــت أب ــا أســماء بن ــك أخته ــر. وكذل ــعر األحم أي ذات الش

ــث. ــة الحدي ــىت اشــتهرت براوي ــ� ال الزب

ومــن شــه�ات نســاء العــ� األمــوى أم البنــ� زوجــة الوليــد بــن عبــد ا�لــك، وقــد 
اشــتهرت بالفصاحــة والبالغــة وقــوة الحجــة وبعــد النظــر، وكانــت لها مكانــة ملحوظة 

فــي قــ� الخليفــة  الوليــد الــذي كان يستشــ�ها فــي مهــام أمــور الدولــة.

وكانــت الســيدة ســكينة بنــت الحســ� بــن علــي ســيدة نســاء ع�هــا ومــن أحســنهن 
ــم  ــم قم ــب (وه ــل ونصي ــ� وجمي ــرزدق وكث ــر والف ــا جري ــا يوًم ــع إليه ــا. اجتم أخالًق

وأعــالم الشــعر العربــي) فنقــدت شــعر كل منهــم ثــم أجــازت كال بألــف دينــار.

ــي األدب،  ــن ف ــي نبغ ــن النســاء الالئ ــه م ــد الل ــن عب ــت طلحــة ب ــت عائشــة بن وكان
ــى  ــث إل ــوم فبع ــك ذات ي ــد ا�ل ــن عب ــى هشــام ب ــدت عل ــرب والنجــوم، وف ــام الع وأي
ــا  ــة فحــ�وا فم ــدى الليل ــده فأســحروا عن ــال: إن عائشــة عن ــة فق مشــايخ بــين أمي
ــار العــرب وأشــعارهم وأيامهــم إال أفاضــت معهــم فيــه، ومــا  تذكــروا شــيًئا مــن أخب
طلــع نجــم أو أغــار إال ســمته. فقــال لهــا هشــام: أمــا األول فــال أنكــر، وأمــا النجــوم 
فمــن أيــن لــك؟ قالــت أخذتهــا عــن خالــىت عائشــة فأمــر لهــا بمائــة ألــف درهــم وردهــا 

إلــى ا�دينــة.(4)

كذلــك بلغــت ا�ــرأة فــي العــ� العبــايس األول مبلًغــا عظيًمــا مــن الثقافــة حــىت كانــت 
تنظــم الشــعر وتناظــر الرجــل فــي عهــدى الرشــيد وا�أمــون. وكانــت الســيدة زبيــدة 

زوج الرشــيد شــاعرة مثقفــة لهــا بــاع طويــل فــي األدب والشــعر.

ــن والشــعر واللغــة  ــوم الدي ــي عل ــوغ ف ــد حــد النب ــرأة ا�ســلمة عن ــف دور ا� ــم يق ول
وإنمــا أخــذت بنصيــب وافــر مــن النهضــة الــىت اســتحدثها ا�ســلمون. نذكــر فــي مجــال 
الطــب والتمريــض بعًضــا منهــن : أم أيمــن- أم ســنان األســلمية- أم عطيــه األنصاريــة 
- ختمــة- نســيبة بنــت كعــب ا�ازنيــة- زينــب طبيبــة بــىن أود- رفيــدة األســلمية- إبنــه 

شــهاب الديــن ابــن الضائــع.

(4) ابن سعد كتاب الطبقات الك�ى ج 8 ص 13.

النجــوم. حــىت لقــد قــال فيهــا الرســول      (خــذوا نصــف دينكــم مــن هــذه الحمــ�اء) 
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وكذلــك مارســت مهنــة القضــاء حيــث يذكــر لنــا التاريــخ أن أم الخليفــة ا�قتــدر 
العبــايس تولــت رئاســة محكمــة اســتئناف بغــداد. وأن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب قلــد 

الّشــفاء قضــاء الحســبة فــي ا�دينــة.

2- ا�شاركة في القتال

وإلى جانب الحقوق السابقة فقد أقر اإلسالم مشاركة ا�رأة في ميدان القتال. إذا داهم 
الجمل. كذلك  يوم  ا�سلم�  قادت  ا�ؤمن�  أم  والسيدة عائشة  ا�سلم� عدو.  بالد 
خاضت النساء غمار الحرب الىت قامت ب� علي ومعاوية، وقدن الجيوش فيها كأم 
الخ� بنت الحريش البارقية، والزرقاء بنت عدى بن  قيس الهمدانية. وعكرمة بنت 
األحراش. وأم سنان جشيمة ا�ذحجية(5)، وكانت عائشة بنت طلحة حفيدة أبي بكر 

الصديق تناضل الرجال بالسهام والنبال.

وجمع الرسول      ب� الرجال والنساء في كث� من الغزوات والحروب، وساوى ب� 
الرجل وا�رأة في نصيبها من غنائم الحرب ، كما صنع مع السيدة كعيبة بنت سعد 
في غزوة خب�. وأركب أمية بنت قيس الغفارية خلفه  على راحلته في طريقهم إلى 
هذه الغزوة مرت� متواليت�. وقلدها بعد الغزوة قالدة تشبه األوسمة الحربية في 
ع�نا الحديث وظلت هذه القالدة تزين صدرها طوال حياتها، و�ا ماتت دفنت معها 

عمالً بوصيتها.

لم  عروس  وهي  وا�سلم�  الروم  ب�  معركة  الحارث  بنت  حكيم  أم  خاضت  وقد 
تبكى  أن  من  فبدالً  منها،  مرأى  على  زوجها  استشهد  وقد  العرس،  رائحة  تفارقها 
وتنتحب، شدت عليها ثيابها وان�عت عمود الفسطاط الذي شهد ليلة زفافها ف�عت 
به سبعة من األعداء عند القنطرة الىت ال تزال معروفة حىت اليوم باسم(قنطرة أم 

حكيم) .

وكذلك نسيبة بنت كعب ا�ازنية شهدت بيعة العقبة مع زوجها وولديها، وخرجت في 
جيش ا�سلم� يوم بدر، واش�كت أيضاً في يوم أحد تسقى الظمأى وتأسو الجرحى 
وتصول وتجول ب� يدى رسول الله      ت�ع عنه القوس وت�ب بالسيف ومعها 
ولداها وزوجها، فكانت من أظهر القوم أثراً  وأعظمهم موقًفا حىت قال      ما التفّت 

(5) القلقشندي: صبح األعىش. ج 1 ص 258-248.

وجمع الرسول      ب� الرجال والنساء في كث� من الغزوات والحروب، وساوى ب� 

وتصول وتجول ب� يدى رسول الله      ت�ع عنه القوس وت�ب بالسيف ومعها وتصول وتجول ب� يدى رسول الله      ت�ع عنه القوس وت�ب بالسيف ومعها 
ولداها وزوجها، فكانت من أظهر القوم أثراً  وأعظمهم موقًفا حىت قال      ما التفّت 
وتصول وتجول ب� يدى رسول الله      ت�ع عنه القوس وت�ب بالسيف ومعها 
ولداها وزوجها، فكانت من أظهر القوم أثراً  وأعظمهم موقًفا حىت قال      ما التفّت 
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اليمامة  والحديبية ويوم  أراها تقاتل دونى. وشهدت أحداً  إال وأنا  وال شماالً  يميناً 
فقاتلت قتال األبطال وقطعت يدها وجرحت، وسمعت من رسول الله      أحاديث.

عيىس  أم  فيها  فاش�كت  الحروب،  في  ا�رأة  مساهمة  العبايس  الع�  شهد  كذلك 
الرشيد  عهد  في  وكن  ا�نصور،  الخليفة  عباس  بن  الله  عبد  بن  على  بنتا  ولبابه 

يمتط� الجياد ويقدن الجند إلى ميدان القتال(6). 

و�ا سىب الروم نساء ا�سلم� ومثلوا بهن في عهد ا�عتصم، وصاحت امرأة هاشمية 
وقعت أس�ة في أيديهم (وامعتصماه) لىب الخليفة نداءها وقاد جيشه الجرار وانت� 

على الروم في موقعة عمورية ا�شهورة.

وفــي الحديــث الــذي رواه البخــاري عــن (الربيــع بنــت معــوذ) قالــت كنــا نغــزو مــع 
الرســول      فنســقى القــوم ونخدمهــم ونــرد القتلــى إلــى ا�دينــة.

3- حق ا�شاركة السياسية

السياسية هى  والحرية  السياسية.  الحرية  قبلها وجود  تتطلب  السياسية  ا�شاركة 
إدارة شئون  في  أن يش�ك  في  رشيد  عاقل  فرد  لكل  الحق  بمقتضاها  يُمنح  الىت 
الدولة، ويراقب أعمال السلطة التنفيذية، عن طريق انتخاب ا�مثل� انتخاًبا حراً أو 
عن طريق االستفتاء العام . وقد ذهب اإلسالم في األخذ بالحرية السياسية إلى أبعد 
الحدود، وقرر أن اختيار الخليفة موكول إلى ا�سلم�، وأن الخالفة الصحيحة هى ما 

كانت نتيجة بيعة حرة.

 واع�اًفا بشخصية ا�رأة في نطاق الدولة، فقد سوى اإلسالم بينها وب� الرجل في 
هذا الحق وأخذت منها البيعة مستقلة عن الرجل. وينطوى هذا على إقرار لكيان ا�رأة 
ا�ستقل دون تبعية للرجل في ممارسة الحقوق السياسية واالع�اف بأهليتها لذلك.

اْلُمْؤِمنَاُت  َجاَءَك  ِإَذا  ِيب�  الن� َها  ﴿َياَأي� تعالي  قوله   (12) آية  ا�متحنة  في سورة  ونقرأ 
أْوَالَدُهن�  َيْقُتْلَن  َوَال  َيْزِنَ�  َوَال  ْقَن  َيْ�ِ َوَال  َشْيًئا  ِه  ِبالل� ْكَن  ُيْ�ِ َال  َأْن  َعلَٰى  ُيبَاِيْعنََك 
َفبَاِيْعُهن�  َمْعرُوٍف  ِفي  َيْعِصينََك  َوَال  َوَأْرُجِلِهن�  َأْيِديِهن�  َبْ�َ  َيْفَ�ِينَُه  ِببُْهَتاٍن  َيْأِتَ�  َوَال 

َه َغُفوٌر َرِحيٌم﴾.  َه ِإن� الل� َواْسَتْغِفْر لُهن� الل�

(6) أم� علي: مخت� تاريخ العرب: ص 190.

الرســول      فنســقى القــوم ونخدمهــم ونــرد القتلــى إلــى ا�دينــة.

فقاتلت قتال األبطال وقطعت يدها وجرحت، وسمعت من رسول الله      أحاديث.
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وجديــر بالذكــر أن هــذه هــى الصيغــة الــىت كان      يأخــذ بهــا البيعــة عــن الرجــال 
أيضــاً بصيغــة ا�ذكــر.

كذلــك كانــت ا�ــرأة منــذ صــدر اإلســالم تشــارك وتحــ� مجالــس الحاكــم وتراجعــه 
فــي قراراتــه.

ولقــد خطــب عمــر بــن الخطــاب -رىض اللــه عنــه- وهــو خليفــة ا�ســلم� يومــاً فــي 
شــأن تيســ� ا�هــور وعــدم ا�غــاالة فيهــا. وقــال: (ال تغالــوا فــي مهــور النســاء)، 
فقامــت امــرأة كانــت ضمــن النســاء ا�ســتمعات إلــى الخطبــة وقالــت: يــا بــن الخطــاب 

اتحــدد أمــراً أطلقــه اللــه وقــد قــال تعالــي:
ــَكاَن َزْوٍج َوآَتْيُتــْم ِإْحَداُهــن� ِقنَطــاًرا َفــَال َتْأُخــُذوا ِمْنــُه َشــْيًئا  ــُم اْســِتْبَداَل َزْوٍج م� ﴿َوِإْن َأَردت�
ِبيًنــا﴾ (النســاء: 20) فرجــع عمــر عــن رأيــه وقــال: أصابــت  َأَتْأُخُذوَنــُه بُْهَتاًنــا َوِإْثًمــا م�

امــرأة وأخطــأ عمــر.

وممــا تقــدم نــرى أن ال�يعــة اإلســالمية الــىت يكــون القــرآن والســنة مصدريهــا 
األولــ�، قــد ســوت بــ� ا�ســلم وا�ســلمة فــي التكاليــف العامــة، وقــررت للمســلمة 
إســوة با�ســلم األهليــة التامــة والحــق الكامــل فــي مختلــف الت�فــات ا�دنيــة. 
ــة  ــع والدول ــان ا�جتم ــي كي ــرار مشــاركة ا�ســلمة للمســلم ف ــن إق وإن كل هــذا يتضم
ســواء بســواء. ويجعــل لهــا، ضمــن مــا يجعــل، الحــق مثلــه فــي النشــاط الســيايس 
واالجتماعــي علــى مختلــف أشــكاله وأنواعــه، بمــا فــي ذلــك ممارســة الحيــاة النيابيــة 
ممــا يتصــل بتمثيــل طبقــات الشــعب ووضــع النظــم والقوانــ� الــىت تســن للجميــع، 
واإل�اف علــى الشــئون العامــة الــيت تتصــل بمصلحــة الجميــع، والجهــود والحــركات 
ــة ا�تنوعــة. ــة واإلصالحي ــة واالجتماعي ــة والكفاحي ــات الوطني والدعــوات والتنظيم

4- ا�ساواة أمام القانون

ــون  ــام القان ــي إطــار واحــد أم ــرأة ف جــاءت ال�يعــة اإلســالمية لتضــع الرجــل وا�
مــن حيــث التكاليــف وا�ســئولية ، فهــو يجــىن ويعاقــب ويدعــى ويشــهد وهــى تجــىن 

وتعاقــب وتدعــى وتشــهد.

وجديــر بالذكــر أن هــذه هــى الصيغــة الــىت كان      يأخــذ بهــا البيعــة عــن الرجــال 
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وفى سورة ا�ائدة اآليت� (38-39) نقرأ قوله تعالى:
ــُه َعزِيــٌز  ــِه َوالل� ــَن الل� ــاِرَقُة َفاْقَطُعــوا َأْيِدَيُهَمــا َجــَزاًء ِبَمــا َكَســبَا َنــَكاًال ّمِ ــاِرُق َوالس� ﴿َوالس�
ــَه َغُفــوٌر  ــِه ِإن� الل� ــَه َيُتــوُب َعلَْي ــَح َفــِإن� الل� َحِكيــٌم (38) َفَمــن َتــاَب ِمــن َبْعــِد ُظْلِمــِه َوَأْصلَ
ت نصــاً بــ� الرجــل وا�ــرأة فــي العقوبــة وفــى التوبــة. ِحيــٌم(39)﴾ فهــذه اآليــات ســو� ر�

وفى سورة النور اآليت� (2-3) نقرأ قوله تعالى:
ــَدٍة َوَال َتْأُخْذُكــم ِبِهَمــا َرْأَفــٌة ِفــي  ْنُهَمــا ِماَئــَة َجْل اِنــي َفاْجِلــُدوا ُكل� َواِحــٍد ّمِ اِنَيــُة َوالز� ﴿الز�
ــَن اْلُمْؤِمِنَ�  ــِه َواْلَيــْوِم اْآلِخــرِ َوْلَيْشــَهْد َعَذاَبُهَمــا َطاِئَفــٌة ّمِ ــِه ِإن ُكنُتــْم ُتْؤِمنـُـوَن ِبالل� ِديــِن الل�
ٌك َوُحــّرَِم  اِنَيــُة َال َينِكُحَهــا ِإال� َزاٍن َأْو ُمــْ�ِ َكــًة َوالز� اِنــي َال َينِكــُح ِإال� َزاِنَيــًة َأْو ُمْ�ِ (2)الز�
ت أيضــاً بــ� الرجــل وا�ــرأة فــي  ِلــَك َعلـَـى اْلُمْؤِمِنــ� (3)﴾ وهــذه اآليــات كذلــك ســو� َذٰ

الحــد وإقامتــه، وفــى موقــف كل منهمــا تجــاه ا�جتمــع اإلســالمي. 

وفى سورة النحل نقرأ آية 97: 
ــْم  ُه ــًة َولَنَْجزَِين� بَ ــاًة َطّيِ ــُه َحَي ــٌن َفلَنُْحِيَين� ــَىثٰ َوُهــَو ُمْؤِم ــٍر َأْو أُن ــن َذَك ــْن َعِمــلَ َصاِلًحــا ّمِ ﴿َم
َأْجرَُهــم ِبأَْحَســِن َمــا َكانـُـوا َيْعَملـُـوَن (97)﴾ وهــذه اآليــة ســًوت نصــاً بــ� الرجــل وا�رأة 

فــي واجــب العمــل الصالــح ونتائــج ذلــك فــي الدنيــا واآلخــرة. 

وفى سورة األحزاب اآلية (35) نقرأ:
اِدِقــَ�  ــاِت َوالص� ــاِت َواْلَقاِنِتــَ� َواْلَقاِنَت ﴿ِإن� اْلُمْســِلِمَ� َواْلُمْســِلَماِت َواْلُمْؤِمِنــَ� َواْلُمْؤِمنَ
ِقــَ�  َواْلُمَتَصّدِ َواْلَخاِشــَعاِت  َواْلَخاِشــِعَ�  اِبــرَاِت  َوالص� اِبرِيــَن  َوالص� اِدَقــاِت  َوالص�
ــَن  اِكرِي ــاِت َوالذ� ــْم َواْلَحاِفَظ ــَ� ُفرُوَجُه ــاِت َواْلَحاِفِظ اِئَم ــَ� َوالص� اِئِم ــاِت َوالص� َق َواْلُمَتَصّدِ

ــا﴾ ــًرا َعِظيًم ــرًَة َوَأْج ــْم َمْغِف ــُه لَُه ــد� الل� ــرَاِت َأَع اِك ــ�ًا َوالذ� ــَه َكِث الل�

ت بــ� الرجــل وا�ــرأة فــي ا�ركــز والتنويــه والوعــد الكريــم بالنتائــج  حيــث ســو�
ا��تبــة علــى اإليمــان واإلســالم ومظاهرهمــا مــن طاعــة وصــدق وصــ� وخشــوع 
وتصــدق وصيــام وذكــر كثــ� للــه، وتضمــن تقريــر واجبهمــا أو إيجــاب ذلــك عليهمــا 

ســواء بســواء.
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5- ا�ساواة في حق العمل

مارســت ا�ــرأة ا�ســلمة فــي أدوار التاريــخ العربــي الذهبيــة األولــى مــا كان معروفــاً 
ــاً مــن وجــوه النشــاط الســيايس واالجتماعــي والعلمــي وا�دنــي واإلقتصــادي  جاري
والنضالــي، كمــا مارســت جميــع الحريــات واســتمعت بمــا أتيــح لهــا مــن زينــة اللــه 
وطيبــات الــرزق دون منــع وال إنــكار، كمــا تشــهد علــى ذلــك صفحــات التاريــخ 

ــي واإلســالمي. العرب

وممارســة ا�ــرأة للعمــل هــى ممارســة �ــا هــو مقــرر لهــا بموجــب األحــكام ال�عيــة 
األصليــة فــي اإلســالم، والــىت قــررت للمــرأة الحــق واألهليــة فــي التملــك والتعاقــد 
والتكســب والتــ�ف فيمــا تتطلبــه شــئونها الخاصــة، دون أن تتوقــف هــذه أو تلــك 
ــاً كان أو زوجــاً، وليــس عقــد  مــن حيــث صحتهــا وإنفاذهــا علــى إجــازة غ�هــا ولي
العمــل وتبعاتــه اإل واحــداً مــن تلــك العقــود واألعمــال، فحــق العمــل للمــرأة يعــد مــن 

البدهيــات ا�تفــق عليهــا بــ� كافــة ا�ســلم�. 

حقوق الرجل واملرأة يف احلياة الزوجية 

كانــت قضيــة صلــة الرجــل با�ــرأة ومــدى الحقــوق والواجبــات الــىت ينالهــا كل منهمــا  
ــة فــي  ــدرة واالســتعداد، ال تســودها العدال ــاء وا�ســئوليات حســب الق وقســمة األعب
كثــ� مــن األجيــال فطا�ــا امتهنــت ا�ــرأة واســتبد بهــا، وطا�ــا فقــدت القــدرة علــى 
االختيــار واالتجــاه فــي الحيــاة، مما يطول اســتقصاؤه في العصور، وإن كان مشــهوراً 
علــى صفحــات التاريــخ الــيت تشــهد بمــا كانــت تعانيــه ا�ــرأة مــن ذل العبوديــة فــي 
ــع  ــراً وتحــ�اً كا�جتم ــات فك ــى ا�جتمع ــن أرق ــا م ــي وقته ــد ف ــت تع ــات كان مجتمع
اليونانــي والرومانــي. وكذلــك كانــت ا�ــرأة العربيــة قبــل اإلســالم تابعــة للرجــل 
ومنســوبة إليــه ومســ�ة بأمــره، وكان هــو الــذى يمثلهــا فــي مصالحهــا الخاصــة، ولــم 
تكــن الحيــاة الزوجيــة بينهمــا قائمــة علــى اعــ�اف بحقــوق أو �كــة متبادلــة بــ� 

الزوجــ�، وكانــت الزوجــة موضــع االضطهــاد والحيــف واالبــ�از.

ولقــد أعطــى القــرآن الكريــم وكذلــك الســنة ا�طهــرة شــئون ا�ــرأة، مــن ناحيــة 
خصوصيتهــا وطبيعتهــا، عنايــة عظيمــة جــداً بأســلوب رائــع اســتهدف حمايتهــا 
وتنظيــم مركزهــا فــي األ�ة والحيــاة الزوجيــة تنظيمــاً فيــه كل العطــف والرعايــة.
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ــار  ــد اختي ــا اإلســالم عن ــىت أرشــد إليه ــان األســس ال وســنوضح هــذا مــن خــالل بي
الــزوج ، و�وط عقــد الــزواج ودســتور الحيــاة الزوجيــة بمــا يتضمنــه مــن تحديــد 
عــادل لحقــوق كل مــن الــزوج والزوجــة وواجباتهمــا، وأيضــاً حــق كل مــن الزوجــ� 

فــي إيقــاع الطــالق وفــى حضانــة األبنــاء.

حق الزوجة

أ - الحــق فــي اختيــار الــزوج: أول حــق أثبتــه اإلســالم للفتــاة عنــد إنشــاء الحيــاة 
الزوجيــة أن تكــون موافقتهــا علــى الــزواج �ط صحــة عقــده وأن أى عقــد يتــواله 

وليهــا بــدون رضاهــا يكــون باطــالً . 

ــر حــىت  ــح البك ــتأمر وال تنك ــم(7) حــىت تُس ــح األي ــال: (ال تنك ــه ق ــيب      أن ــن الن فع
جهــا وهــى ثّيــب فكرهــت  تُســتأذن) وعــن خنســاء بنــت خــدام األنصاريــة أن أباهــا زو�

ذلــك، فأتــت رســول      فــرد نكاحــه.

وكذلــك جعــل عودتهــا الــى زوجهــا الــذى طلقــت منــه بإرادتهــا ليــس ألحــد أن يرغمهــا 
عليهــا وال أن يمنعهــا عنهــا إذا أرادت، يقــول ســبحانه فــي ســورة البقــرة آيــة (232): 
ْقُتــُم الّنَِســاَء َفبَلَْغــَن َأَجلَُهــن� َفــَال َتْعُضلُوُهــن� َأْن َيْنِكْحــَن َأْزَواَجُهــن� ِإَذا َترَاَضــْوا  ﴿َوِإَذا َطل�
ــْم  ــرِ َذِلُك ــْوِم اْآلَِخ ــِه َواْلَي ــُن ِبالل� ــْم ُيْؤِم ــْن َكاَن ِمْنُك ــِه َم ــُظ ِب ــَك ُيوَع ــرُوِف َذِل ــْم ِباْلَمْع َبْينَُه

ــُه َيْعلَــُم َوَأْنُتــْم َال َتْعلَُمــوَن (232)﴾ َأْزَكــى لَُكــْم َوَأْطَهــرُ َوالل�

ــة  ــي ا��ل ــا ف ــرأة أى مســاوياً له ــاً للم ــون الرجــل كفئ ــزواج أن يك ــد ال ــ�ط عن ويُش
ونظــ�ا لهــا فــي ا�ركــز االجتماعــي وا�ســتوى ا�الــى. والكفــاءة فــي الــزواج معتــ�ة 
فــي الــزوج دون الزوجــة أى أن الرجــل هــو الــذى يشــ�ط فيــه أن يكــون كــفء للمــرأة 

ومماثــالً لهــا، وال يشــ�ط أن تكــون ا�ــرأة كفئــاً للرجــل.

ــاب  ــى اإليج ــوم عل ــي يق ــد رضائ ــي اإلســالم عق ــزواج ف ــد ال ــزواج: عق ــد ال ب- عق
والقبــول. ولقــد اتفــق الفقهــاء علــى أنــه ال يقبــل فــي عقــد الــزواج اســتخدام أي لفــظ 
يحمــل معــىن الهبــة أو العطيــة أو أي لفــظ آخــر يحمــل معــىن ا�لكيــة، وأنــه ال ينعقــد 
إال إذا اســتخدم فــي صياغتــه لفــظ النــكاح ولفــظ ال�ويــج كمــا قــال اإلمــام الشــافعي 

وغــ�ه.
(7) األيم: الشخص غ� ا��وج سواء أكان رجالً أو أمرأه، سواء قد تزوج من قبل أو لم ي�وج.

ــم ــح األي ــال: (ال تنك ــه ق ــيب      أن ــن الن ــمفع ــح األي ــال: (ال تنك ــه ق ــيب      أن ــن الن فع
جهــا وهــى ثّيــب فكرهــت  تُســتأذن) وعــن خنســاء بنــت خــدام األنصاريــة أن أباهــا زو�

ــم ــح األي ــال: (ال تنك ــه ق ــيب      أن ــن الن فع

ذلــك، فأتــت رســول      فــرد نكاحــه.
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ــود  ــة العق ــي يخضــع لنظري ــد، وبالتال ــزواج عق ــة أن ال ــن تيمي ــيخ اب ــف الش ويضي
العامــة مــع احتفاظــه بخصائــص نوعيــة. فالنيــة ال غــىن عنهــا لصحــة عقــد الــزواج، 

ــاده. وكذلــك رضــا الزوجــ� أمــر �وري إلنعق

كذلــك تعــرض لقضيــة الــ�وط اإللزاميــة ا�ق�نــة بعقــود الزواج-ومــن حيــث ا�بــدأ، 
فــإن الــ�وط اإللزاميــة علــى اختالفهــا تعتــ� مقبولــة. فمــن حــق ا�ــرأة أن تشــ�ط 
علــى زوجهــا ا�قبــل علــى ســبيل ا�ثــال- أن يقيــم فــي بلدهــا أو فــي دارهــا، وأن 
تحصــل منــه علــى تعهــد بــأال يــ�وج عليهــا بأخــرى، إلــى غــ� ذلــك مــن تلــك 
ــ�  ــاق الطرف ــ� باتف ــزواج ره ــد ال ــالت. فعق ــرة ا�حل ــي دائ ــدور ف ــيت ت ــ�وط ال ال

ــود. ــد مــن العق ــك شــأن أي عق ــه، وذل علي

فعــن الرســول      أنــه قــال: (أحــق مــا أوفيتــم مــن الــ�وط أن توفــوا بــه مــا 
الفــروج). بــه  اســتحللتم 

وعلــى ا�قابــل، ليــس مــن حــق الــزوج أن يشــ�ط فــي العقــد أنــه ســيطلق زوجتــه 
بعــد فــ�ة محــددة، حــىت ال يكــون فــي ذلــك عــودة إلــى زواج ا�تعــة ا�حــرم.

ــى زوجــه وتســكن  ــزوج إل ــزواج وهــي أن يســكن ال ــرآن الغايــة مــن ال ــد حــدد الق وق
الزوجــة إلــى زوجهــا، ومعــىن أن يســكن كل مــن الزوجــ� إلــى اآلخــر أن يطمــ� كل 
منهمــا فــي حياتــه، بســبب وجــود اآلخــر بجانبــه، بحيــث تكــون هــذه الحيــاة بعيــدة 

عــن القلــق وعــن الهمــوم وا�خــاوف.

أمــا الغايــة الثانيــة فهــي أن يكــون كل مــن الزوجــ� ســتاًرا لآلخــر يمنعــه مــن أن يــزل 
فتظهــر زلتــه ويقيــه مــن الجنــوح واالنحراف.

ج- حقــوق الزوجــة بعــد العقــد: أوجــب اإلســالم علــى الرجــل أن يقــدم للمــرأة اليت يريد 
االقــ�ان بهــا قــدرا مــن ا�ــال لــم يحــدد فيــه حــًدا أعلــى، بــل تــرك ذلــك للنــاس يعطــي 
كل منهــم علــى قــدره، وجعلــه رمــزًا لرغبــة الرجــل فــي االقــ�ان با�ــرأة. وهــذا مــا يشــ� 

َســاَء َصدَقاِتِهــن� ِنْحلـَـة﴾ (النســاء: 4). إليــه ا�ولــى عــز وجــل فــي قولــه تعالــى: ﴿َوآُتــوا الِنّ

وهــذا ا�هــر ا�فــروض للمــرأة حــق خالــص لهــا، ليــس ألبيهــا وال ألقــرب النــاس منهــا 
أن ينقــص منــه شــيًئا، وليــس لهــا أن تســاهم بــه فــي إعــداد مــ�ل الزوجيــة إال 

فعــن الرســول      أنــه قــال: (أحــق مــا أوفيتــم مــن الــ�وط أن توفــوا بــه مــا 
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ــا  ــًزا الئًق ــزوج أن يهــ� للزوجــة مســكنًا مجه ــى ال برضاهــا. ألن اإلســالم أوجــب عل
بمســتوى الزوجــة االجتماعــي.

وننتقــل إلــى حــق آخــر فنجــد أنــه يجــب للزوجــة  علــى زوجهــا -عنــد إتمــام العقــد- 
حــق النفقــة كاملــة مــن مــأكل ومــ�ب ومســكن وملبــس وخالفــه. فللمــرأة ا��وجــة 
ــا الخاصــة  ــة وثروته ــة الكامل ــا- شــخصيتها ا�دني ــا ســبق وأ�ن ــي اإلســالم- كم ف
ا�نفصلتــان عــن شــخصية زوجهــا وثروتــه. فهــي غــ� مكلفــة بــأي نفقــات فــي األ�ة 
مهمــا كانــت مــو�ة، بــل تُلقــى جميــع هــذه األعبــاء ا�اديــة علــى كاهــل الــزوج، وإذا 
ــق فــي  ــة واأل�ة فــإن الزوجــة تمنــح الح ــاق علــى الزوج عجــز الــزوج عــن اإلنف

الطــالق إذا طلبتــه.

وتقديــر النفقــة يتمــىش مــع قــدرات الــزوج ا�اليــة- ال�اًمــا بقولــه تعالــى: ﴿ِلُيْنِفــْق ُذو 
ــُه﴾. (الطــالق: 7) ــا آَتــاُه الل� َســَعٍة ِمــْن َســَعِتِه َوَمــْن ُقــِدَر َعلَْيــِه ِرْزُقــُه َفْلُيْنِفــْق ِمم�

واإلســالم جعــل اإلنفــاق علــى الزوجــة أعلــى ثواًبــا مــن اإلنفــاق فــي ســبيل اللــه. وفــي 
ذلــك يقــول الرســول     : (دينــار انفقتــه فــي ســبيل اللــه ودينــار أنفقتــه فــي رقبــة 

ودينــار أنفقتــه علــى أهلــك أعظمهــا أجــرًا الــذي أنفقتــه علــى أهلــك).

إيفــاء الزوجــة حقهــا فــي اإلعفــاف والصيانــة واجــب مقــرر فــي ال�يعــة اإلســالمية. 
ولقــد بلــغ الحــس اإلســالمي غايــة فــي الرقــي عندمــا جعــل أ�ار الزوجــة أمانــة، لهــا 
عنــد اللــه خطرهــا وحــذر مــن إفشــائها، فيمــا رواه مســلم مــن حديــث أبــي ســعيد قــال: 
قــال رســول اللــه     : (إن أعظــم األمانــة عنــد اللــه يــوم القيامــة الرجــل يفــيض إلــى 

امرأتــه وتفــيض إليــه ثــم يفــيش �هــا).

وقــد طبــق العارفــون هــذا ا�بــدأ تطبيًقــا دقيًقــا، فقــد روى عــن بعــض الفقهــاء أنــه أراد 
طــالق زوجتــه فقيــل لــه: مــا الــذي يريبــك فيهــا قــال: العاقــل ال يهتــك � امرأتــه. 

فلمــا طلقهــا قيــل لــه: لــم طلقتهــا؟ فقــال: مــا لــي والمــرأة غــ�ي.

وأخــ�ًا، للزوجــة علــى زوجهــا حــق إكرامهــا وحســن معا�تهــا ومعاملتهــا با�عــروف 
وتقديــم مــا يمكــن تقديمــه إليهــا ممــا يؤلــف قلبهــا فضــالً عــن تحمــل مــا يصــدر عنهــا 

والصــ� عليهــا.

قــال رســول اللــه     : (إن أعظــم األمانــة عنــد اللــه يــوم القيامــة الرجــل يفــيض إلــى 

ذلــك يقــول الرســول     : (دينــار انفقتــه فــي ســبيل اللــه ودينــار أنفقتــه فــي رقبــة 
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ــَىس َأْن  ــن� َفَع ــِإْن َكرِْهُتُموُه ــرُوِف َف ــن� ِباْلَمْع ــى: ﴿َوَعاِ�ُوُه ــه ســبحانه وتعال ــول الل يق
ــ�ًا﴾. (النســاء: 19). ــْ�ًا َكِث ــِه َخ ــُه ِفي ــلَ الل� ــْيًئا َوَيْجَع ــوا َش َتْكرَُه

كذلــك نقــرأ فــي موضــع آخــر مــن ســورة البقــرة (آيــة 231):﴿ َفأَْمِســُكوُهن� ِبَمْعــرُوٍف 
ِلــَك َفَقــْد َظلَــَم  َتْعَتــُدوا َوَمــن َيْفَعــْل َذٰ ُحوُهــن� ِبَمْعــرُوٍف َوَال ُتْمِســُكوُهن� ِ�َاًرا ّلِ ِ َأْو ��

ــُزًوا﴾. ــِه ُه ــاِت الل� ــُذوا آَي ِخ ــُه َوَال َتت� َنْفَس

وكلمــة معــروف الــواردة فــي النــص القرآنــي تعــين أن إمســاك الــزوج لزوجتــه يجــب 
ــن  ــ� وحس ــه خ ــه أن ــاس علي ــارف الن ــا تع ــكل م ــا ب ــاق معاملته ــي نط ــون ف أن يك
ــه الــ�ر  ــا يدخــل في ــك مم ــا بنقيــض ذل ــول، وعــدم معاملته ــح ومعق ــز وصال وجائ
ــخ، ومــدى هــذا واســع وعرضــة للتطــور  ــات واألذى..ال ــة واإلعن واإل�ار وا�ضايق
بتطــور األزمنــة واألمكنــة. أمــا جملــة (الت�يــح بإحســان) الــواردة فــي اآليــة 
الســابقة فتعــين أن تكــون ا�فارقــة إذا تعــذرت الحيــاة فــي نطــاق اإلمســاك با�عــروف 
مــن غــ� مضــارة وال إرهــاق وال إبــ�از وال مكايــدة. ومــن تحصيــل الحاصــل أن يقــال 
إن مخالفــة الــزوج لهذيــن ا�بدأيــن اللذيــن انطويــا فــي اآليــات توقعــه فــي إثــم ديــين 
عظيــم عنــد اللــه، فعــدم اإلمســاك با�عــروف أو الت�يــح بإحســان يعــين أن الــزوج 

يتالعــب بآيــات اللــه ويحتــال عليهــا ويتخذهــا هــزًوا والعيــاذ باللــه.

واإلســالم يــرى أن مــن مظاهــر اكتمــال الُخلــق ونمــو اإليمــان أن يكــون ا�ــرء رقيًقــا مــع 
أهلــه. يقــول الرســول      : (أكمــل ا�ؤمنــ� إيماًنــا أحســنهم خلًقــا وخيارهــم خيارهــم 
ــل  ــي). (األه ــم ألهل ــا خ�ك ــه، وأن ــم ألهل ــم خ�ك ــا: (خ�ك ــول أيًض لنســائهم). ويق
ــة  ــل الشــخصية ا�تكامل ــة)، وإكــرام ا�ــرأة دلي ــا تعــين الزوجــة فــي اللغــة العربي هن
وإهانتهــا عالمــة علــى الخســة واللــؤم، يقــول الرســول     : (مــا أكرمهــن إال كريــم ومــا 

أهانهــن إال لئيــم).

وروى أحمــد وأصحــاب الســ� أنــه      قــال: (كل يشء يلهــو بــه ابــن آدم فهــو باطــل 
إال ثالثًــا: رميــه عــن قوســه وتأديبــه فرســه ومالعبتــه أهلــه فإنهــن مــن الحــق). 
والــتـوجــيـــه بـمـعـامـلـــة الـزوجـــة با�عــروف تـدعـمـــه آيــة ســـورة البقــرة اآلية 228: 
ــِذي َعلَيِهــن� ِبا�َعــرُوِف﴾. تلــك اآليــة تعــين فيمــا تعنيــه أن كل مــا يحــق  ﴿َولَُهــن� ِمثــلُ ال�
ــزوج طلبــه وانتظــاره مــن زوجتــه مــن أمــور م�وعــة مــن طاعــة وأمانــة وعفــة  لل
ــه  ــة وتكريــم وبــر وترفي ــة ومــودة واحــ�ام وثق وإخــالص وحســن معــا�ة ومعامل

أهلــه. يقــول الرســول      : (أكمــل ا�ؤمنــ� إيماًنــا أحســنهم خلًقــا وخيارهــم خيارهــم 

وروى أحمــد وأصحــاب الســ� أنــه      قــال: (كل يشء يلهــو بــه ابــن آدم فهــو باطــل وروى أحمــد وأصحــاب الســ� أنــه      قــال: (كل يشء يلهــو بــه ابــن آدم فهــو باطــل 
إال ثالثًــا: رميــه عــن قوســه وتأديبــه فرســه ومالعبتــه أهلــه فإنهــن مــن الحــق). 
وروى أحمــد وأصحــاب الســ� أنــه      قــال: (كل يشء يلهــو بــه ابــن آدم فهــو باطــل 

وإهانتهــا عالمــة علــى الخســة واللــؤم، يقــول الرســول     : (مــا أكرمهــن إال كريــم ومــا 
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ومراعــاة مــزاج ورعايــة مصلحــة وقضــاء حاجــات وعــدم مشاكســة وعنــف ومضــارة 
ــق وتكــ� وتجــ� وازدراء وتكليــف مــا ال يطــاق، يحــق  ــة وأذى وســوء خل ومضايق
للزوجــة طلبــه وانتظــاره مــن زوجهــا، فهــذا مــا يتســق والتلقــ� اإللهــي الــذي جعــل 
ــا  ــٍس َواِحــَدٍة َوَجَعــلَ ِمْنَه ْف ــن ن� ــم ّمِ مــن الرجــل وا�ــرأة شــطرين لــذات واحــدة. ﴿َخلََقُك

ــا﴾ (األعــراف:189). ــا ِلَيْســُكَن ِإلَْيَه َزْوَجَه

حقوق الزوج

يقــول اإلمــام الغزالــي عــن حقــوق الــزوج علــى زوجتــه: أجمعهــا أمــران: األول 
الصيانــة والســ�، واآلخــر تــرك ا�طالبــة بمــا وراء الحاجــة والتعفــف عــن كســبه إذا 

كان حراًمــا.

ــة وأن تحفظــه  ــي غــ� معصي ــه ف ــا أن تطيع ــه أيًض ــى زوجت ــزوج عل ــن حــق ال وم
اِلَحــاُت  فــي نفســها ومالــه. وقــد وصــف ســبحانه الزوجــات الصالحــات فقــال: ﴿َفالص�

ــُه﴾ (النســاء: 34). ــَظ الل� ــا َحِف ــِب ِبَم ْلَغْي ــاٌت ِلّ ــاٌت َحاِفَظ َقاِنَت

وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نجمل واجبات ا�رأة تجاه زوجها فيما يأتي:
القوامة: هي قوامة الرجل على ا�رأة ويرجع ذلك إلى قوله تعالى:

ــُه َبْعَضُهــْم َعلَــٰى َبْعــٍض َوِبَمــا َأنَفُقــوا ِمــْن  ــلَ الل� اُمــوَن َعلَــى الّنَِســاِء ِبَمــا َفض� ﴿الّرَِجــاُل َقو�
َأْمَواِلِهــْم﴾ (النســاء: 34).

وعلينــا أن نتفهــم مًعــا هــذه اآليــة الكريمــة ولنبــدأ بمعــىن كلمــة قوامــون. كلمــة قــوام 
هــي صيغــة مبالغــة مــن الفعــل يقــوم. وتعــين دوام حالــة القيــام أو ك�تهــا.

كمــا جــاء با�عجــم الوســيط الجــزء الثانــي ص768 فــي وصــف شــخص بأنــه قــوام 
أهــل بيتــه أي أنــه يقيــم شــأنهم. والقوامــة هــي القيــام علــى األمــر أو ا�ــال أو واليــة 
األمــر. إذن فالقوامــة للرجــال هنــا تعــين التكليــف بالقيــام علــى شــئون النســاء ورعاية 
أمورهــن. مــ�ر هــذا التكليــف كمــا ورد باآليــة القرآنيــة هــو تفضيــل الخالــق ســبحانه 
لبعــض الرجــال علــى بعــض النســاء تفضيــالً يســتوجب األهليــة لهذه ا�همــة. ولنبحث 
فيمــا يتفاضــل بــه البــ� بعضهــم علــى بعــض. مــن الثابــت وا�ؤكــد أن التفضيــل هنــا 
ــه ســبحانه  ــا الل ــت لهم ــث أثب ــرأة، حي ــانية للرجــل وا� ــة اإلنس ــه بالقيم ــة ل ال عالق

وتعالــى ا�ســاواة ا�طلقــة فــي هــذه الناحيــة علــى النحــو الــذي ســبق تفصيلــه.
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إذن التفاضــل هنــا ينســحب علــى الصفــات األخــرى الــىت يتمايــز بهــا النــاس كالصحــة 
وقــوة البــدن والــذكاء والتقــوى وا�ــال و الجاه...الــخ مــن صــور التفاضل.

ــال  ــف للرج ــاط التكلي ــي من ــال ه ــد الرج ــا عن ــات أو بعضه ــذه الصف إذن فوجــود ه
ــل  ــام بتحم ــي التفاضــل بالقي ــر ف ــه ثــىن األم ــرأة، خاصــة أن ــى شــئون ا� ــام عل للقي
ــٰى َبْعــٍض  ــْم َعلَ ــُه َبْعَضُه ــلَ الل� عــبء اإلنفــاق كمــا جــاء فــي اآليــة الكريمــة: ﴿ِبَمــا َفض�

ــوا﴾ ــا َأنَفُق َوِبَم

وهــذا هــو الفهــم ا�تفــق مــع األمــر الواقــع ألننــا لــو اســتقرأنا الواقــع لوجدنــا صفــات 
ــب.  ــب و أيضــاً للنســاء نصي ــا نصي ــاس للرجــال فيه ــا الن ــىت يتفاضــل به ــال ال الكم
وكذلــك النقــص كمــا يوجــد عنــد النســاء يوجــد عنــد الرجــال، و ذلــك بحكــم الطبيعــة 
الب�يــة. إذن فأمــر التفاضــل هنــا ال عالقــة لــه بصفــة الذكــورة فــي ذاتهــا. و النقــص 
ال عالقــة لــه بصفــة األنوثــة فــي ذاتهــا و إال لــكان كل آفــاق و منحــرف شــاذ و فاســق 
أفضــل مــن ا�ؤمنــة أم مــوىس عليــه الســالم و مــن امــرأة فرعــون الــىت ذكرهــا القــرآن 
ــأىس  ــا للت ــة يرســم له ــة اإللهي ــر الحكم ــي نظ ــ� ف ــى للمؤمن ــل األعل ــا ا�ث ــى أنه عل

والتوجيــه.

ِذيــَن آَمنـُـوا اْمــرََأَت ِفْرَعــْوَن ِإْذ َقالـَـْت َرّبِ اْبــِن ِلــي ِعنــَدَك َبْيًتــا ِفــي  ل� ــُه َمثـَـًال ّلِ ﴿َوَ�ََب الل�
ــِين ِمــن ِفْرَعــْوَن َوَعَمِلــِه﴾  (التحريــم: 11). ــِة َوَنّجِ اْلَجن�

ولــكان كذلــك أفضــل مــن الســيدة خديجــة رىض اللــه عنهــا وأمهــات ا�ؤمنــ� جميعــاً 
ومــا دونهــن مــن فضليــات النســاء.

بالطبــع إن األمــر ال يســتقيم إذا فُهــم علــى هــذا النحــو بحيــث تتحــول كل رذيلــة ونكــر 
إلــى فضيلــة عندمــا تنســب إلــى الذكــورة، وكل فضــل وكمــال إلــى نقــص إذا نســب 
إلــى صفــة األنوثــة، ألن هــذا أمــر ال يســتقيم و منطــق العقــل الســليم الــذي نــادى 

اإلســالم باح�امــه عندمــا جعلــه حكمــاً فــي القضيــة اإليمانيــة ذاتهــا.

ــى شــئون النســاء و رعايتهــن،  ــام عل ــف للرجــال بالقي ــة هــي تكلي ــه، فالقوام وعلي
ومــ�ر هــذا التكليــف مــا يتصــف بــه بعــض الرجــال مــن صفــات تؤهلهــم للقيــام بهــذه 

ا�همــة بالنســبة لبعــض النســاء.
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ــون بمعــىن  ــا تك ــول أن طاعــة النســاء للرجــال إنم ــن الق ــا ســبق يمك ــى م ــاء عل وبن
الــ�ام صاحــب ا�صلحــة بــرأى مــن يقــوم علــى مصلحتــه وهــو أهــل لهــا. ألن اإلســالم 
قــد جعــل قوامــة الرجــال فــي األ�ة قوامــة رحيمــة قائمــة علــى ا�ــودة وا�حبــة 
واإلرشــاد، و قيدهــا بقيــود كثــ�ة تحفــظ للمــرأة كرامتهــا وتصــون حقوقهــا وتحقــق 
مصلحتهــا علــى خــ� وجــه، فهــى رعايــة و محبــة مخلصة، وليســت بســلطان مفروض 
وهــي تدبــ� و إرشــاد، وليســت بســيطرة وال اســتبداد، وقــد حــرص اإلســالم علــى أن 

يضعهــا فــي صــورة تكفــل مصلحــة األ�ة ومصلحــة ا�ــرأة نفســها.

وإذا كانــت ا�ــرأة غــ� م�وجــة كان مظهــر القوامــة يتمثــل فــي محافظــة ولــي أمرهــا 
عليهــا وصيانتهــا وتزويدهــا بمــا تحتــاج إليــه مــن نفقــة. فالقوامــة فــي هــذه الحالــة 
قوامــة حفــظ وصيانــه ورعايــة وحمايــة وإمــداد بــكل مــا تحتــاج إليــه فــي حياتهــا.

ويــروى فــي هــذا أن فتــاة ذهبــت إلــى الســيدة عائشــة أم ا�ؤمنــ� تشــكو إليهــا أن 
أباهــا زوجهــا مــن ابــن أخيــه ل�فــع خسيســته. فقالــت انتظــري حــىت يحــ� النــىب. 
فلمــا حــ�      ذكــرت لــه مــا ذكرتــه ألم ا�ؤمنــ� فقــال عليــه الســالم (األيــم أحــق 
بنفســها مــن وليهــا). فقالــت الفتــاة: يــا رســول اللــه: قــد أمضيــت مــا فعــل أبــي، إنمــا 

قلــت ليعلــم النســاء أن ليــس للرجــال فــي هــذا أمــر.

1. ويفهــم ممــا ســبق أن الطاعــة ا�طلوبــة ليــس طاعــة عميــاء، وإنمــا هــي طاعــة 
مقيــدة بــأال تكــون مضيعــة لشــخصية ا�ــرأة أو منقصــة لكرامتهــا أو مهــدرة 
لحقوقهــا، أو تكــون فــي معصيــة اللــه. فالطاعــة ليســت ســلطة قاهــرة يمارســها 
الرجــال علــى النســاء بمــا يحيــل العالقــة بينهمــا إلــى ســيد ومســود ألن هــذا 
يتناقــض ودســتور الحيــاة الزوجيــة ا�بــىن علــى ا�ــودة والرحمــة واالســتقرار 
ــْن َأنُفِســُكْم  ا�ــادي والنفــيس حيــث يقــول ســبحانه ﴿َوِمــْن آَياِتــِه َأْن َخلـَـَق لَُكــم ّمِ
ًة َوَرْحَمــًة﴾ (الــروم: 21). وال يمكن أن  ــَود� َتْســُكنُوا ِإلَْيَهــا َوَجَعــلَ َبْينَُكــم م� َأْزَواًجــا ّلِ
تتحقــق ســكينة وهــدوء نفــس فــي ظــل ســيطرة طــرف علــى آخــر واســتبداده 

بــه وإهــدار شــخصيته.

2. أن تحفظه في ماله و عرضه حال وجوده و غيابه.

3. أن تحفظــه فــي ســمعه وبــ�ه وشــمه فــال يســمع منهــا اال مــا هــو حســن وال 
يــرى إال مــا هــو جميــل وال يشــم إال مــا هــو طيــب.

فلمــا حــ�      ذكــرت لــه مــا ذكرتــه ألم ا�ؤمنــ� فقــال عليــه الســالم (األيــم أحــق 
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أمــا مــا عــدا هــذا مــن وجــوب خدمــة ا�ــرأة للــزوج فأمــر غــ� وارد. واألحاديــث 
ــكارم األخــالق  ــوع وم ــى التط ــدل عل ــا ت ــا إنم ــرأة لزوجه ــة ا� ــورة بشــأن خدم ا�ذك
وحســن ا�عــا�ة فقــط مــن قبــل الزوجــة وليســت واجبــة عليهــا. فعقــد الــزواج انمــا 
اقتــىض التحصــ� ال االســتخدام وجلــب ا�نافــع، وهــذا مــا ذهــب إليــه اإلمــام مالــك 

ــة. ــور األم ــة والشــافعي وجمه ــو حنيف وأب



الفصل الثاني
الطالق وحضانة الطفل
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حق الرجل يف الطالق

جعــل اإلســالم الطــالق مــن حــق الرجــل وذلــك بســبب مــا أنفــق مــن أمــوال فــي ســبيل 
ــد  ــق وأراد عق ــة إذا طل ــه مــرة ثاني ــى إنفاق ــاج إل ــى جانــب مــا يحت ــزواج إل ــام ال إتم
زواج آخــر. فالرجــل ملــزم بــأن يعطــى مطلقتــه مؤخــر ا�هــر ومتعــة الطــالق وأن ينفــق 

عليهــا مــدة العــدة وإذا توفــى أثنــاء العــدة فهــي ترثــه.

والعــدة هــي الفــ�ة الــيت أمــر اللــه ســبحانه الزوجــة أن تنتظرهــا قبــل أن يحــق لهــا 
االقــ�ان بــزوج آخــر. وقــد حددهــا النــص القرآنــي بثالثــة أشــهر أمــا إذا كانــت الزوجة 

فــي حالــة حمــل فــإن عدتهــا تتحــدد بانتهــاء حملهــا.

ــا  ــاء العــدة والحمــل وهــو يتكفــل بنفقته ــه أثن ــى زوجت ــاق عل والرجــل مأمــور باإلنف
حــىت تضــع حملهــا ونفقــة مــن تــرزق بــه مــن ولــد. أمــا عــن مقــدار النفقــة فهــو منــوط 

بقــدرة الــزوج علــى اإلنفــاق.

وإذا كان الطــالق قــد حــدث قبــل الدخــول بالزوجــة، فاإلســالم أوجــب علــى الــزوج إن 
كان قــد حــدد قيمــة ا�هــر أن يقــدم لهــا نصــف ا�هــر، وذلــك لقولــه تعالــي فــي ســورة 
ــوُهن� َوَقــْد َفرَْضُتــْم لَُهــن� َفرِيَضــًة  ْقُتُموُهــن� ِمــْن َقْبــِل َأْن َتَمس� البقــرة اآليــة (237) ﴿َوِإْن َطل�

ــَكاِح﴾ ــِذي ِبَيــِدِه ُعْقــَدُة الّنِ َفِنْصــُف َمــا َفرَْضُتــْم ِإال� َأْن َيْعُفــوَن َأْو َيْعُفــَو ال�

أمــا إذا كان الرجــل قــد طلــق زوجتــه قبــل الدخــول ولــم يفــرض لهــا صداقــاً (ا�هــر) فقد 
وجبــت عليــه ا�تعــة. والنــص القرآنــي لــم يحــدد قــدر مــا يفرضــه ا�طلــق �طلقتــه. 
وتركــه ليؤديــه با�عــروف وفقــاً لقدرتــه ا�اليــة، بحيــث ال يجــوز للموســع أن يبخــل 

وال للمقــ� أن يتحمــل فــوق طاقتــه.

َتْفرُِضــوا لَُهــن� َفرِيَضــًة   َأْو  ــوُهن�  َتَمس� لَــْم  َمــا  الّنَِســاَء  ْقُتــُم  ﴿ال� ُجنَــاَح َعلَْيُكــْم ِإن َطل�
ــا َعلَــى  َوَمّتُِعوُهــن� َعلَــى اْلُموِســِع َقــَدُرُه َوَعلَــى اْلُمْقــِ�ِ َقــَدُرُه َمَتاًعــا ِباْلَمْعــرُوِف َحق�

(236 (البقــرة:  اْلُمْحِســِنَ�﴾ 
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لــم تهمــل ال�يعــة اإلســالمية جانــب ا�ــرأة وحقهــا فــي طلــب الطــالق، وقــد أجــاز لهــا 
أن تنــص فــي عقــد الــزواج علــى أن يكــون لهــا حــق إيقــاع الطــالق وقتمــا شــاءت.

ــاه  ــة الســتمرار الحي ــت كاره ــا وكان ــد زواجه ــي عق ــك ف ــى ذل ــص عل ــم تن ــا إذا ل أم
الزوجيــة مــع تمســك الــزوج بهــا، فــإن اإلســالم أبــاح لهــا أن تتخلــص مــن الزوجيــة 
بطريــق الخلــع بــأن تعطــى الــزوج مــا كانــت قــد أخذتــه منــه باســم الزوجيــة لينهــى 
ــا  ــ� مم ــا أك ــه ال يجــوز أن يأخــذ منه ــى أن ــاء إل ــور الفقه ــا، وذهــب جمه ــه به عالقت
أخــذت منــه، و ذلــك اســتناداً إلــى مــا رواه البخــاري والنســائي عــن ابــن عبــاس قــال: 
(إن امــرأة ثابــت بــن قيــس أتــت إلــى النــيب      فقالــت : يــا رســول اللــه مــا أنقــم علــى 
ثابــت يشء فــي ديــن و ال خلــق إال أنــى أبغضــه وأخــاف الكفــر فــي اإلســالم: فقــال 
لهــا الرســول      مــاذا أمهــرك، فقالــت: حديقــة -وكان قــد أعطاهــا لهــا مهــرًا- فقــال     : 
أترديــن عليــه حديقتــه؟ فقالــت: نعــم و زيــادة، فقــال النــيب     ، أمــا الزيــادة فــال. ثــم 

دعــا ثابتــاً وقــال لــه: اقبــل الحديقــة وطلقهــا).

ــكاره الســتمرار  ــي، أن ال ــع القرآن ــات الت�ي ــن آي ــا ســبق م ــي ضــوء م ونالحــظ ف
ــه مــن  ــزوج لزوجت ــه ال ــا يبذل ــل هــذا الغــرم فيم ــة هــو الغــارم، ويتمث ــاة الزوجي الحي
نفقــة ومؤخــر صــداق ومتعــة، مــع عــدم اســ�جاعه لــيشء ممــا بذلــه فــي مقــدم 

ــال. ــن م ــا م ــا أو إعطائه صداقه

وبالنســبة للزوجــة أيضــاً يتمثــل فيمــا تقدمــه هــي بالتنــازل عــن حقهــا تجــاه زوجهــا 
وفيمــا تقدمــه لــه مــن مــال ي�اضيــان عليــه مقابــل الطــالق.    

ويحــرم �عــاً علــى الرجــل أن يــؤذي زوجتــه بــأي صــورة مــن صــور اإليــذاء حــىت 
تضجــر وتخلــع نفســها، فــإن فعــل ذلــك فالخلــع باطــل والبــدل مــردود ولــو حكــم بــه 
القضــاء. وإنمــا حــرم ذلــك حــىت ال يجتمــع مــع ا�ــرأة الطــالق والغرامــة ا�اليــة. وقــد 

قــال اللــه تعالــى: 
ــوا  ــن� ِلَتْذَهبُ ــا َوَال َتْعُضلُوُه ــاَء َكْرًه ــوا الّنَِس ــْم َأن َترُِث ــل� لَُك ــوا َال َيِح ــَن آَمنُ ِذي ــا ال� َه ــا َأي� ﴿َي

﴾ (النســاء: 19)  ــن� ــا آَتْيُتُموُه ــِض َم ِببَْع
ــن�  ــْم ِإْحَداُه ــَكاَن َزْوٍج َوآَتْيُت ــِتْبَداَل َزْوٍج م� ــُم اْس ــى: ﴿َوِإْن َأَردت� ــبحانه وتعال ــه س ولقول

ــا﴾ (النســاء: 20) ِبيًن ــا م� ــا َوِإْثًم ــُه بُْهَتاًن ــْيًئا َأَتْأُخُذوَن ــُه َش ــُذوا ِمْن ــَال َتْأُخ ــاًرا َف ِقنَط

أخــذت منــه، و ذلــك اســتناداً إلــى مــا رواه البخــاري والنســائي عــن ابــن عبــاس قــال: 
(إن امــرأة ثابــت بــن قيــس أتــت إلــى النــيب      فقالــت : يــا رســول اللــه مــا أنقــم علــى 
ثابــت يشء فــي ديــن و ال خلــق إال أنــى أبغضــه وأخــاف الكفــر فــي اإلســالم: فقــال 
لهــا الرســول      مــاذا أمهــرك، فقالــت: حديقــة -وكان قــد أعطاهــا لهــا مهــرًا- فقــال     : 
أترديــن عليــه حديقتــه؟ فقالــت: نعــم و زيــادة، فقــال النــيب     ، أمــا الزيــادة فــال. ثــم 
لهــا الرســول      مــاذا أمهــرك، فقالــت: حديقــة -وكان قــد أعطاهــا لهــا مهــرًا- فقــال     : 
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أمــا اإلمــام مالــك فــ�ى أن الخلــع ينفــذ علــى أنــه طــالق. ويجــب علــى الــزوج أن يــرد 
البــدل الــذي أخــذه مــن زوجتــه.

حق الزوجني يف احلضانة

إذا حــدث أن افــ�ق الوالــدان وبينهمــا طفــل فــاألم أحــق بــه مــن األب مــا لــم يقــم بــاألم 
مانــع يمنــع تقديمها. 

وســبب تقديــم األم أن لهــا واليــة الحضانــة والرضــاع، ألنهــا أعــرف بال�بيــة وأقــدر 
عليهــا ولهــا مــن الصــ� فــي هــذه الناحيــة مــا ليــس للرجــل، وعندهــا مــن الوقــت مــا 

ليــس عنــده. لهــذا ُقدمــت األم رعايــًة �صلحــة الطفــل.

فعــن عبــد اللــه بــن عمــرو أن امــرأة قالــت: (يــا رســول اللــه إن ابــين هــذا كان بطــين لــه 
وعــاء وحجــري لــه حــواء(8). وثديــي لــه ســقاء(9) وزعــم أبــوه أن ي�عــه مــين. فقــال: (أنــت 

أحــق بــه مــا لــم تنكحــي) أخرجــه أحمــد وأبــو داوود والبيهقــي والحاكــم/ وصححــه. 

وعــن يحــىي بــن ســعيد قــال: (ســمعت القاســم بــن محمــد يقــول: كانــت عنــد عمــر بــن 
الخطــاب امــرأة مــن األنصــار فولــدت لــه عاصــم بــن عمــر. ثــم إن عمــر فارقهــا. فجــاء 
ــى  ــه عل ــ� يدي ــه ب ــاء ا�ســجد فأخــذه ووضع ــاً يلعــب بفن ــه عاصم ــر فوجــد ابن عم
الدابــة، فأدركتــه جــدة الغــالم فنازعتــه إيــاه حــىت أتيــا أبــا بكــر الصديــق فقــال عمــر: 
ابــين. وقالــت ا�ــرأة: ابــين. فقــال أبــو بكــر: خــل بينهــا وبينــه: فمــا راجعــه عمــر الــكالم. 

ــه: (األم أعطــف وألطــف وأرحــم وأحــىن وأخــ�  ــال ل ــه ق ــات أن ــي بعــض الرواي وف
ــة فــي  ــر هــو العل ــو بك ــه أب ــذي قال ــم تــ�وج). وال ــا ل وأرأف. وهــي أحــق بولدهــا م

أحقيــة األم بولدهــا الصغــ�. 

�وط الحاضنة

يشــ�ط فيمــن تولــى تربيــة الصغــ� الكفــاءة والقــدرة علــى هــذه ا�همــة، وهــذا يتحقــق 
بعــدة �وط فــإن لــم يتوفــر فيهــا �ط ســقطت الحضانــة، وهــذه الــ�وط هــي: 

(8) حواء: أي يحتويه ويحيط به.
(9) وعاء لل�ب.
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1- العقل: فال حضانة �عتوه وال مجنون. 

2- البلوغ: ألن الصغ� ال يستطيع أن يتولى أمر غ�ه. 

3- القــدرة علــى ال�بيــة: فــال حضانــة لكفيفــة وال �ريضــة مرضــاً يعجزهــا عــن 
القيــام بشــئونه وال �تقدمــة فــي الســن تقدمــا يحوجهــا إلــى رعايــة غ�هــا لهــا. 
وال �هملــة لشــئون بيتهــا كثــ�ة ا�غــادرة لــه بحيــث يخــىش مــع هــذا اإلهمــال 
ضيــاع الطفــل وإلحــاق الــ�ر بــه، أو لقاطنــة مــع مريــض مرضــاً معديــاً أو 

مــع مــن يبغــض الطفــل. 

4- أن ال تكــون م�وجــة بأجنــيب عــن الطفــل. أمــا إذا كانــت م�وجــة بقريب للطفل 
مثــل عمــه فــإن حضانتهــا ال تســقط ألن العــم صاحــب حــق فــي الحضانــة إلــى 
جانــب أن قرابتــه بالصغــ� تحملــه علــى الشــفقة عليــه ورعايــة حقــه بخــالف 

األجنــيب الــذي قــد ال يعطــف عليــه وال يمكنهــا مــن العنايــة بــه. 

وتجــب علــى األب أجــرة الرضاعــة وأجــرة الحاضنــة وأجــرة ا�ســكن أو إعــداده إذا 
لــم يكــن لــألم مســكن مملــوك لهــا تحضــن فيــه الصغــ�. 

كذلــك تجــب عليــه أجــرة خــادم أو إحضــاره إذا احتاجــت األم لخــادم وكان األب 
ــراش وعــالج  ــام وكســاء وف ــن طع ــل الخاصــة م ــات الطف مــو�ا، هــذا بخــالف نفق

ــا.  ــيت ال يســتغىن عنه ــة ال ــه األولي ــن حاجات ــك م ونحــو ذل

وتنتهــي الحضانــة إذا اســتغين الصغــ� أو الصغــ�ة عــن خدمــة النســاء وبلــغ ســن 
التميــ� واالســتقالل. 

تخي� الصغ� والصغ�ة بعد انتهاء الحضانة

إذا انتهــت حضانــة الطفــل واتفــق األب والحاضنــة علــى إقامتــه عنــد واحــد منهمــا 
أُمــىض هــذا االتفــاق. 

وإن اختلفــا أو تنازعــا، خــ� الصغــ� بينهمــا، فمــن اختــاره منهمــا فهــو أولــى بــه �ــا 
رواه أبــو هريــرة ريض اللــه عنــه قــال: (جــاءت امــرأة إلــى الرســول      فقالــت: يــا 
رســول اللــه إن زوجــي يريــد أن يذهــب بابــين وقــد ســقاني مــن بــ� أبــي عنبــة (10)  

(10) ب� تبعد عن ا�دينة حوالي ميل.

رواه أبــو هريــرة ريض اللــه عنــه قــال: (جــاءت امــرأة إلــى الرســول      فقالــت: يــا 
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وقــد نفعــين فقــال الرســول      : هــذا أبــوك. وهــذه أمــك فخــذ بيــد أيهمــا شــئت). فأخــذ 
بيــد أمــه فانطلقــت بــه. رواه أبو داود. 

ــد  ــ� عن ــل الصغ ــ� مث ــا تخ ــ�ة فإنه ــبة للصغ ــا بالنس ــ�- أم ــبة للصغ ــذا بالنس ه
ــ�وج.  ــا حــىت ت ــك األم أحــق به ــة ومال ــو حنيف ــال أب ــافعي. وق الش

ــد  ــ� الول ــا. وال تخي ــن مطلق ــم أحــد األبوي ــي تقدي ــام ف ــه نــص ع ــس في ــ�ع لي وال
بــ� األبويــن مطلقــا، إنمــا العلمــاء متفقــون علــى أن ا�عتــ� فــي ذلــك القــدرة علــى 
ــه. فــإن كان األب مهمــال أو عاجــزا واألم بخالفــه فهــي أحــق  حفــظ الطفــل وصيانت

ــة والعكــس بالعكــس.  بالحضان

قــال ابــن تيميــة: (تنــازع أبــوان صبيــاً عنــد بعــض الحــكام فخــ�ه بينهمــا فاختــار 
أبــاه. فقالــت لــه أمــه: اســأله ألي يشء يختــار أبــاه. فســأله. فقــال أمــي تبعثــين كل 
يــوم للكتــاب والفقيــه ي�بــين. وأبــي ي�كــين أللعــب مــع الصبيــان. فقــىض بــه لــألم 

وقــال: أنــت أحــق بــه). 

ــه  ــذي أوجب ــم الصــيب وأمــره ال ــة: (وإذا تــرك أحــد األبويــن تعلي ثــم قــال ابــن تيمي
اللــه تعالــى عليــه فهــو عــاص وال واليــة لــه عليــه. بــل كل مــن لــم يقــم بالواجــب فــي 

واليتــه فــال واليــة لــه). 

االنتقال بالطفل

قــال ابــن القيــم: فــإن كان ســفر أحــد األبويــن لحاجــة ثــم يعــود. واآلخــر مقيــم فهــو 
أحــق ألن الســفر بالولــد الطفــل- وال ســيما إن كان رضيعــا- إ�ار بــه وتضييــع لــه. 

ــي  ــث ف ــل والبح ــة للطف ــا يشــكل مصلح ــر فيم ــه النظ ــق علي وإن كان الصــواب ا�تف
األنفــع لــه مــن حيــث اإلقامــة أو التنقــل فأيهمــا كان أنفــع لــه وأصــون وأحفــظ روعــي 

وال تأثــ� إلقامــة وال انتقــال. 

هــذا مــا لــم يــرد أحــد األبويــن باالنتقــال/ مضــارة اآلخــر وانــ�اع الولــد منــه. فــإن 
أراد ذلــك لــم يجــب إليــه.



الفصل الثالث
شبهات حول مكانة املرأة
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مرياث املرأة 
مــن الشــبهات الــيت تثــار حــول مكانــة ا�ــرأة ويــرون فيهــا داللــة علــى تدنــي مكانتهــا 
ــن الرجــل.  ــى النصــف م ــاره عل ــرأة باعتب ــ�اث ا� ــق بم ــا يتعل بالنســبة للرجــل، م

ولتوضيــح هــذا األمــر ووضعــه فــي نصابــه الصحيــح نــورد مــا يلــي: 
ــإن اإلســالم حــ� أعطاهــا هــذا الحــق نقــض  ــي ا�ــ�اث، ف ــرأة ف بالنســبة لحــق ا�
التقليــد الظالــم الــذي درج عليــه العــرب قبــل اإلســالم، وهــو التقليــد الــذي كان يقــ� 
ا�ــ�اث علــى ا�قاتلــ� مــن الرجــال وحدهــم. وقــد تــم إقــرار هــذا الحــق فــي ظــرف 
يــدل داللــة واضحــة علــى روح العــدل واإلنصــاف الــيت تــ�ي فــي أحــكام ال�يعــة 
اإلســالمية. حيــث نجــد أن اآليــات القرآنيــة قــد أثبتــت مــن حيــث ا�بــدأ حــق النســاء 

فــي ا�ــ�اث ثــم فصلتــه بعــد ذلــك تفصيــال تامــا. 
ــا َتــرََك اْلَواِلــَداِن َواَألْقرَبُــوَن َوِللّنَِســاِء َنِصيــٌب  يقــول اللــه تعالــى: ﴿ِللّرَِجــاِل َنِصيــٌب ِمم�

ــا َقــل� ِمْنــُه َأْو َكــُ�َ َنِصيًبــا َمْفرُوًضــا﴾ (النســاء:  7) ــا َتــرََك اْلَواِلــَداِن َواَألْقرَبُــوَن ِمم� ِمم�

فيضع بهذا مبدأ توريث ا�رأة ثم يكون التفصيل من اآليات التالية: 
ــْ�ِ  ــْوَق اْثنََت ــن� ِنَســاًء َف ــِإن ُك ــْ�ِ َف ــلُ َحــّظِ اْألُنثََي ــرِ ِمْث َك ــْم ِللذ� ــي أَْوَالِدُك ــُه ِف ــُم الل� ﴿ُيوِصيُك
ــُدُس﴾  ْنُهَما الس� َفلَُهــن� ُثلُثـَـا َمــا َتــرََك َوِإن َكاَنــْت َواِحــَدًة َفلََهــا الّنِْصــُف َوِألََبَوْيــِه ِلــُكّلِ َواِحــٍد ّمِ

(النســاء: 11)
وتــرد باآليــات بعــد ذلــك تفصيــالت فــي ا�ــ�اث لــن نعــرض لهــا هنــا وإنمــا ســنكتفي 
باإلشــارة إلــى مــا ورد باآليــات الســابقة مــن قواعــد عامــة فــي ا�ــ�اث حيــث نقــف 

منهــا  علــى أن:
1- نصيب الذكر في ا��اث ضعف نصيب األنىث بوجه عام.

2- حق االبنة إن كانت وحيدة نصف ال�كة.
3- جعلت السنة النبوية (11) الثلث� نصيب ما فوق اثنت�.

(11) روى أبــو داود وال�مــذي وصحيحــه عــن جابــر قــال (جــاءت امــرأة ســعد بــن الربيــع بابنتيهــا 
مــن ســعد إلــى رســول اللــه صلــي اللــه عليــه وســلم فقالــت يــا رســول اللــه هاتــان ابنتــا ســعد بــن 
الربيــع قتــل ابوهمــا معــك يــوم أحــد شــهًيا وأن عمهمــا أخــذ مــا لهمــا فلــم يدفــع لهمــا مــاال. وال تنكحــان 
إال ولهمــا مــال. قــال يقــيض اللــه فــي ذلــك ف�لــت آيــة ا�واريــث «يوصيكــم اللــه فــي أوالدكــم..» فبعــث 
رســول اللــه صلــي اللــه عليــه وســلم إلــى عمهمــا فقــال أعــط ابنــيت ســعد الثلثــ� واعــط أمهمــا الثمــن 

ومــا بقــى فهــو لــك).
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4- قــررت اآليــات الســابقة أن الثلــث الباقــي بعــد هــذا يكــون مناصفــة علــى 
التســاوي بــ� أب ا�توفــي وأمــه (وألبويــه لــكل واحــد منهمــا الســدس)

ونالحــظ هنــا االســتثناء مــن القاعــدة أن يكــون مــ�اث الرجــل ضعــف مــ�اث األنــىث 
حيــث تحصــل األم- وهــي امــرأة- فــي هــذه الحالــة ا�شــار إليهــا علــى نصيــب مســاو 

فــي ا�ــ�اث لنصيــب األب (وهــو رجــل) وهــذا تكريــم للمــرأة األم.

أمــا مــا نريــد أن نوضحــه مــن هــذا الت�يــع وهــو جعــل مــ�اث ا�ــرأة علــى النصــف 
مــن مــ�اث الرجــل، فنقــول إن هــذا نــوع مــن التــوازن العــادل بــ� الحقــوق والواجبات 
بــل نقــول إن فيــه تمــام الرأفــة والتكريــم للمــرأة. ذلــك ألن الرجــل هــو ا�كلــف بجميــع 
األعبــاء ا�اليــة ا�تعلقــة بنفقتــه ونفقــات إعــداد وتكويــن أ�ة، ونفقــة مــن يعولهــم 
مــن زوجــة وأبنــاء أو نســاء مــن عصبتــه. أمــا ا�ــرأة فمرفــوع عنهــا جميــع التبعــات 
ا�اليــة، ونفقتهــا كاملــة علــى الرجــل ســواء كان زوًجــا أو أبــا أو أًخــا أو عًمــا أو مــن 
أقــرب الرجــال إليهــا مــن عصبتهــا. وهــي غــ� مكلفــة باإلنفــاق علــى يشء حــىت علــى 
نفســها. لذلــك جعــل اإلســالم للذكــر فــي ا�ــ�اث مثــل حــظ األنثيــ�. وواضــح تمامــا 
أن هــذا الوضــع ال عالقــة لــه مطلًقــا بانتقــاص قيمــة ا�ــرأة، كمــا إنــه ال يضــع ا�ــرأة 
فــي مرتبــة أدنــى مــن الرجــل وإنمــا يحتفــظ لهــا بحقهــا كامــال غــ� منقــوص، ويكفــل 

لهــا فــوق ذلــك حيــاة اقتصاديــة واجتماعيــة آمنــة مســتقرة.

ــا هــو  فاألمــر فــي نهايتــه هــو مواءمــة بــ� الحقــوق والتبعــات بــل حــظ ا�ــرأة فيه
ــه تعالــى فــي ســورة النســاء آيــة (12): األوفــر. ويؤيــد هــذا مــا جــاء فــي قول

ــُدُس  ــا الس� ْنُهَم ــٍد ّمِ ــُكّلِ َواِح ــٌت َفِل ــُه َأٌخ َأْو أُْخ ــرََأٌة َولَ ــًة َأِو اْم ــوَرُث َكَاللَ ــٌل ُي ﴿َوِإن َكاَن َرُج
ــٍة ُيــوَىصٰ ِبَهــا َأْو َدْيــٍن﴾. لـُـِث ِمــن َبْعــِد َوِصي� ِلــَك َفُهــْم ُ�ََكاُء ِفــي الث� َفــِإن َكانـُـوا َأْكــَ�َ ِمــن َذٰ

وا�قصــود بالكاللــة مــن يــرث ا�يــث مــن غــ� أصولــه وال فروعــه. وهــو حكــم خــاص 
باإلخــوة مــن األم، فإنهــم يرثــون الســدس لــكل مــن الذكــر واألنــىث. فــإن كانــوا أكــ� 

مــن ذلــك مهمــا بلــغ عددهــم ونوعهــم فإنهــم يرثــون الثلــث بالتســاوي.

فعندمــا انتفــت التبعــات أصبــح حــق الرجــل فــي ا�ــ�اث مســاويا لحــق ا�ــرأة ألن 
نفقــة ا�ــرأة تجــب لهــا علــى عصبتهــا مــن الرجــال وهــم أقاربهــا مــن جهــة األب وليــس 

علــى أقاربهــا الرجــال مــن جهــة األم.
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ومالحظــة أخــ�ة نلفــت إليهــا النظــر بشــأن مــا ورد باآليــة القرآنيــة الكريمــة الســابقة 
ــا  ــا عليه ــديد م ــا وتس ــاب تنفيذه ــاة وإيج ــة ا�توف ــرأة ا�ورث ــة ا� ــن احــ�ام وصي م
مــن ديــون، ومــا يحملــه هــذا مــن داللــة علــى مــا وطــده القــرآن مــن شــخصية ا�ــرأة 
وحقوقهــا وأهليتهــا للتــ�ف فــي األمــور ا�دنيــة وا�اليــة علــى قــدم ا�ســاواة. فهــي 
تــرث كمــا يــرث الرجــل وتــويص كمــا يــويص وتســتدين كمــا يســتدين وتتملــك كمــا 
يتملــك اســتقالال عنــه، ممــا كان فــي الوقــت الــذي نــزل فيــه القــرآن مفقــوًدا فــي كثــ� 
مــن العالــم ا�تحــ� إذ ذاك فضــال عــن غــ�ه. وظــل كذلــك بمقيــاس واســع بعــده 

إلــى أمــد قريــب. بــل ال تــزال بعــض األمــم ا�تحــ�ة لــم تحققــه.

وواضــح مــن الــ�ح الســابق أن عــدم مســاواة ا�ــرأة فــي اإلرث مــع الرجــل ليــس مــن 
شــأنه أن يخــل بمــا قررنــاه مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــي اللــه عليــه وســلم 

مــن أهليتهــا التامــة ومركزهــا ا�تســاوي مــع الرجــل فــي مختلــف ا�جــاالت األخــرى.

تعدد الزوجات

جــاء اإلســالم وتعــدد الزوجــات أمــر شــائع، فالــزواج فــي الجاهليــة كان مباًحــا بغــ� 
عــدد محــدد. كذلــك التــوراه جــاءت فيهــا اإلباحــة لغــ� عــدد محــدد.

ونحــن نعتقــد أن تعــدد الزوجــات كان أحــد األمــور الــيت واجههــا اإلســالم بت�يــع 
متــدرج تحوطــه مجموعــة مــن الــ�وط تجعــل إباحتــه فــي النهايــة حالــة اســتثنائية 

أو �ورة لهــا م�راتهــا وضماناتهــا فــي الوقــت نفســه.

ــة  ــى زوج ــ� االقتصــار عل ــا أن تلق ــد فيه ــة نج ــا النصــوص القرآني ــه إذا قرأن وعلي
واحــدة هــو األقــوى. وأن إباحــة التعــدد مــا هــو إال مخــرج لحــاالت و�ورات 

تســتوجبها. اســتثنائية 

ــداء،  ــة ابت ــة الزوجي ــه اإلســالم بالنســبة إلنشــاء العالق ــا يتطلب ــا م ولنســ�جع مًع
ليتضــح لنــا موقفــه مــن التعــدد حيــث نجــد أنــه يشــ�ط بالنســبة للــزواج عــدة أمــور 

منهــا مــا يلــي:
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1- الباءة:
وهــي ا�قــدرة علــى تحمــل أعبــاء الحيــاة األ�يــة بجميــع أبعادهــا ا�اديــة والنفســية 
وال�بويــة. وفــي حالــة التعــدد تكــون ا�قــدرة ا�طالــب بهــا الــزوج أوســع مجــاال 
ــا بــأن يوفــر أل�تــ� -أو أكــ�- ســبل الحيــاة ا�اديــة ا�تســاوية  حيــث يكــون مكلًف
والكريمــة، مــع قيامــه برعايــة كل أ�ة وإحاطتهــا بمودتــه وبــره وعطفــه ورعايتــه 

ــة ألبنائــه وبناتــه فــي كلتــا األ�تــ� -أو األ�- بدرجــة متســاوية. الكامل

2- اإلحصان:
إن هــدف الــزواج -كمــا حــدده اإلســالم- أن يتحقــق لصاحبــه اإلحصــان. وإذا نظرنــا 
ــا إذا كان الرجــل  ــا. أم ــده منتفًي ــدد نج ــي التع ــب ف ــدف بالنســبة للراغ ــذا اله ــي ه ف
يســعى مــن وراء زواجــه بأخــرى إلــى مجــرد إشــباع شــهوة، فهــذا مــا ال يقره اإلســالم، 
حيــث روى عــن الرســول      قولــه: (لعــن اللــه الذواقــ� والذواقــات) أي الذيــن يك�ون 
مــن الــ�وج مــن رجــال ونســاء طلبـًـا للشــهوة ال غــ�. وهــذا الهــدف ال يمكــن أن يكــون 
ــتمرار  ــق اس ــي تحقي ــا ف ــدف منه ــدد اله ــذي يتح ــالمية ال ــاء األ�ة اإلس ــاس بن أس

النــوع البــ�ي مــن خــالل كيــان عائلــي منظــم ومســتقر لــه تبعاتــه وحقوقــه.

3- إنجاب الذرية:

أن يكــون أحــد األهــداف مــن اإلقــدام علــى الــزواج هــو إنجــاب الذريــة داخــل إطــار 
أ�ي محــدد.

4- حق الزوجة في الطالق:
ــودة  ــن ا� ــار م ــي إط ــدور ف ــ� الزوجــ� ت ــع ب ــيت تجم ــة ال ــر اإلســالم أن الرابط ذك
والرحمــة بهــدف تحقيــق الســكينة لــكل مــن الزوجــ�. أمــا إذا تعرضــت الحيــاة 
الزوجيــة ألن تأخــذ اتجاهــا غــ� االســتقرار وا�ــودة والرحمــة، بحيــث ينتفــي الهــدف 
ــة  ــح �ورة الزم ــإن الطــالق يصب ــن خــالل هــذه الزيجــة، ف ــن األ�ة م ــن تكوي م
لتحقيــق االســتقرار لــكل منهمــا بعيــًدا عــن اآلخــر بعــد أن أصبحــت الرابطــة الزوجيــة 
ال تحقــق ا�قصــود منهــا، بحيــث لــو ألــزم الزوجــان بالبقــاء علــى مــا بينهمــا مــن بغــض 
ــه  ــا لآلخــر وســعى للخــالص من ــا وكاد كل منهم ــة قلبيهم ــت الضغين ــة ألكل وكراهي
بمــا يتهيــأ لــه مــن وســائل، وقــد يهمــل أحدهمــا صاحبــه ويلتمــس ا�تعــة عنــد غــ�ه 

حيــث روى عــن الرســول      قولــه: (لعــن اللــه الذواقــ� والذواقــات) أي الذيــن يك�ون 
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وبذلــك تصبــح الحيــاة الزوجيــة منفــذا لكثــ� مــن الــ�ور واآلثــام وا�شــاحنات 
البغيضــة بعــد أن كانــت ســياًجا لــ�ف الزوجــ� وإعفافهمــا. ولهــذا �ع اللــه 
الطــالق ليتخلــص بــه الزوجــان مــن ا�فاســد والــ�ور الــيت قــد ت�تــب علــى بقــاء 
حيــاة كريهــة وليســتبدل كل منهمــا بزوجــه زوًجــا آخــر قــد يأتلــف معــه ويتبــادل معــه 

ــا لقولــه تعالــى: ا�ــودة والرحمــة مصداًق
ُه َواِسًعا َحِكيًم النساء﴾ (النساء: 130) ُه ُكال� ّمِن َسَعِتِه َوَكاَن الل� َقا ُيْغِن الل� ﴿َوِإن َيَتَفر�

ــم يهمــل  ــزوج إال أنــه ل ــد ال ــا بي وإذا كان الت�يــع اإلســالمي قــد جعــل الطــالق حق
جانــب ا�ــرأة وحقهــا فــي الطــالق فمنحهــا هــذا الحــق فــي مقابــل التنــازل عــن حقوقهــا 

ا�اليــة إزاء الــزوج -وهــذا مــا يســمى بالخلــع- تنفيــذا لقولــه تعالــي:

ِه َفَال ُجنَاَح َعلَْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه﴾ (البقرة: 229). ﴿َفِإْن ِخْفُتْم َأال� ُيِقيَما ُحُدوَد الل�

ونقرأ في السنة النبوية ما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس قال: إن امرأة ثابت 
بن قيس أتت النيب      فقالت يا رسول الله. ما أنقم علي ثابت فــي ديـــن وال خلــق 
إال إنــين أبغضـــه. وأني أخــاف الكــفــر فــي اإلســالم. فــقــال رسول      أتردين عليه 
حديقته -وكان قد أعطاها لها مهرًا- فقالت: نعم، فقال للزوج. اقبل الحديقة وطلقها. 

(صحيح البخاري، كتاب الطالق: ص319)

ــن  ــذي واب ــا، وال�م ــي صحيحيهم ــلم ف ــاري ومس ــا رواه البخ ــف م ــذا ا�وق ــد ه ويؤي
ماجــه فــي ســننهما، وأحمــد فــي مســنده عــن الرســول      أنــه قــال: (أن هشــام ابــن 
ا�غــ�ة اســتأذنوني أن ينكحــوا ابنتهــم علــي بــن أبــي طالــب. فــال آذن لهــم. ثــم ال 
آذن لهــم. ثــم ال آذن لهــم. اللهــم اال أن يحــب ابــن أبــي طالــب أن يطلــق ابنــيت وينكــح 
ابنتهــم. فــان ابنــيت بضعــة مــين يريبــين مــا رابهــا ويؤذيــين مــا آذاهــا وإنــي أتخــوف 

أن تفــ� فــي دينهــا). 

وإذا تأملنــا عظمــة الت�يــع االســالمي مــن خــالل هــذه النصــوص نجــد أن ا�ــ�ع 
العليــم أعطــى ا�ــرأة الحــق فــي الطــالق بنــاء علــى النتائــج الخطــ�ة الــيت يمكــن أن 
ت�تــب علــى ارغامهــا فــي االســتمرار فــي عــ�ة تأباهــا مــن زوج ترفضــه، وليــس 
ــة أباحــت الطــالق  ــة القرآني ــات للطــالق. فاآلي ــا كموجب ــيت أبدته ــى األســباب ال عل

�جــرد الخشــية مــن عــدم اقامــة حــدود اللــه إذا اســتمرت فــي عــ�ة ترفضهــا. 

إال إنــين أبغضـــه. وأني أخــاف الكــفــر فــي اإلســالم. فــقــال رسول      أتردين عليه 

ماجــه فــي ســننهما، وأحمــد فــي مســنده عــن الرســول      أنــه قــال: (أن هشــام ابــن 

بن قيس أتت النيب      فقالت يا رسول الله. ما أنقم علي ثابت فــي ديـــن وال خلــق 
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وفــي الحديــث ال�يــف عــن امــرأة ثابــت- رغــم أنهــا تشــهد لزوجهــا بالفضــل والخــ� 
فــي خلقــه ودينــه وبالــ�ورة حســن معا�تهــا الــيت توجبهــا ســالمة الديــن والخلــق، 
إال أنهــا تطلــب الطــالق لبغضهــا لــه وخشــيتها مــن أن تأتــي مــن األفعــال مــا يخرجهــا 
إلــى حــ� الكفــر إن إذا اســتمرت فــي الحيــاة معــه. فلــم يعنفهــا الرســول ولــم يرغمهــا 
علــى االســتمرار فــي الحيــاة مــع زوجهــا، وإنمــا احــ�م رأيهــا وأجابهــا إلــى طلبهــا 

وحكــم لهــا بالطــالق. 

وفــي الحديــث النبــوي األخــ� أيًضــا أنــه- وهــو رســول اللــه- يطلــب الطــالق البنتــه 
ألن علًيــا أراد أن يــ�وج بأخــرى، وهــذا أمــر حــالل مــن الناحيــة ال�عيــة إلــى جانــب 
أنــه شــائع ومألــوف بالنســبة للعــرب، الرســول ال يحــل حراًمــا وال يحــرم حــالالً ولكنــه 
وجــد أن هــذا األمــر إذا تــم يــؤذي ابنتــه إيــذاء قــد يفتنهــا فــي دينهــا. فخــ� علًيــا ريض 
اللــه عنــه بــ� أن يمســك الســيدة فاطمــة وبــ� أن يــ�وج ابنــة هشــام بــن ا�غــ�ة. 
فاختــار ســيدنا علــي كــرم اللــه وجهــة أن يبقــى علــى زوجتــه الســيدة فاطمــة ريض 

اللــه عنهــا ولــم يــ�وج عليهــا حــىت وفاتهــا. 

فالشــارع العليــم هنــا نظــر إلــى النتائــج الــيت ت�تــب علــى إجبــار زوجــة علــى 
االســتمرار فــي حيــاة زوجيــة أصبحــت بالنســبة لهــا مســتحيلة. وأعطــى لنــا األمثلــة 
علــى ذلــك حيــث نجــد أن اآليــة القرآنيــة الكريمــة أباحــت الطــالق للمــرأة �جــرد أن 
يــؤدي االســتمرار فــي حيــاة زوجيــة مرفوضــة الــى عــدم إقامــة حــدود اللــه. والحديــث 
النبــوي ذكــر أن ذلــك قــد يدفــع با�ــرأة الــى ســلوك يخــرج بهــا إلــى حــد الكفــر بعــد 

االســالم. أو إلــى أن تفــ� فــي دينهــا. 

وفــي الحقيقــة فــإن أي زوج ســليم الفطــرة والخلــق والديــن ال يقبــل أن يتمســك 
بزوجــة ترفضــه وتــرى اســتحالة العــ�ة معــه. وأن مــن يمســكها، وهــو يعلــم بغضهــا 
لــه فإنــه ال يهــدف إال إلــى الكيــد لهــا وإعناتهــا، وهــذا مــا حــذر منه الت�يع اإلســالمي 
أن يكــون إمســاك الــزوج لزوجتــه بغــرض ا�ضــارة ألنــه ســيعد هــزًوا بآيــات اللــه. 

فالتلقــ� اإللهــي مــن خــالل ســورة البقــرة آيــة (231) يقــرر ﴿فأَْمِســُكوُهن� ِبَمْعــرُوٍف َأْو 
ِلــَك َفَقــْد َظلَــَم َنْفَســُه  َتْعَتــُدوا َوَمــن َيْفَعــْل َذٰ ُحوُهــن� ِبَمْعــرُوٍف َوَال ُتْمِســُكوُهن� ِ�َاًرا ّلِ ِ ��

ــِه ُهــُزًوا﴾ . ِخــُذوا آَيــاِت الل� َوَال َتت�
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ــة،  ــة محــدودة لغاي ــا التعــدد محصــوًرا فــي حال ــح هن ــى ضــوء مــا ســبق يصب وعل
ــزوج  ــا الزوجــة إمــا عاقــرًا أو مريضــة وال عائــل لهــا ســوى ال وهــي الــيت تكــون فيه
وترغــب هــي فــي االســتمرار معــه بحيــث يكــون مــن عــدم الرأفــة أو االنصــاف طالقهــا. 

مــع التأكيــد علــى العــدل الكامــل بينهــا وبــ� الزوجــة األخــرى. 

أمــا إذا كان األمــر علــى خــالف ذلــك فالزوجــة بنــاء علــى حقهــا فــي طلــب الطــالق 
يمكــن لهــا االنفصــال عــن زوجهــا. 

والزوجــة الجديــدة الــيت لــم تعلــم وقــت زواجهــا أن زوجهــا مــ�وج، لهــا أيًضــا 
ــى  ــاة عل ــى حي ــت عل ــا أقدم ــث أنه ــا، حي ــى الطــالق واســتيفاء حقوقه الحصــول عل
خــالف مــا ظنــت، نتيجــة تغريــر وغــش وقعــت فيــه. والغــش يخــرج الشــخص عــن 

دائــرة ا�ســلم� حيــث يقــول الرســول     : (مــن غشــنا فليــس منــا). 

وبذلــك ينفــرط عقــد التعــدد ألنــه لــن يكــون فــي عصمــة الــزوج حينئــذ ســوى زوجــة 
واحــدة، إمــا زوجتــه األولــى أو الثانيــة. هــذا، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اإلســالم قــد 
ــق دائــرة التعــدد إلــى أقــىص حــد مســتطاع، وطالــب الــزوج إلــى جانــب ا�قــدرة  ضي�
ا�اليــة والرعايــة النفســية وال�بويــة، بالعــدل بــ� زوجاتــه، والعــدل الــذي يطلبــه 

اإلســالم لــه شــعبه ا�تعــددة ويتطــرق ليمــس أدق األمــور فــي الحيــاة الزوجيــة. 

ــرآن أحــاط إباحــة تعــدد الزوجــات بالكثــ� مــن  ــه أن الق ــا يؤكــد مــا نذهــب إلي ومم
التحفظــات نلمســها فــي قولــه تعالــى: ﴿َفــِإْن ِخْفُتــْم َأال� َتْعِدلـُـوا َفَواِحــَدًة﴾ (النســاء: 3) 

أي أن اإلســالم منــع التعــدد �جــرد الخشــية وليــس التيقــن مــن عــدم ا�قــدرة علــى 
العــدل فــي ا�ســتقبل. وأكــ� مــن هــذا فــإن القــرآن الكريــم يحســم القضيــة مــن خــالل 
قولــه تعالــى: ﴿َولَــن َتْســَتِطيُعوا َأن َتْعِدلـُـوا َبــْ�َ الّنَِســاِء َولَــْو َحرَْصُتــْم َفــَال َتِميلـُـوا ُكل� 

اْلَمْيــِل﴾ (النســاء: 129)

ومــن هنــا يتضــح لنــا أن التوجيــه القرآنــي هــو االقتصــار علــى زوجــة واحــدة وإن 
إباحــة التعــدد ليســت إال مخرًجــا لحــاالت و�ورات اســتثنائية لهــا م�راتهــا ولهــا 

ضماناتهــا فــي الوقــت نفســه حســب مــا ســبق وأ�نــا إليــه. 

دائــرة ا�ســلم� حيــث يقــول الرســول     : (مــن غشــنا فليــس منــا). 
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ــا إلــى النصــوص القرآنيــة واألحاديــث النبويــة فيمــا يتعلــق بالقضــاء نجــد  إذا رجعن
بالنســبة للنــص القرآنــي أنــه اقتــ� علــى األمــر اإللهــي �ــن يجلــس مجلــس القضــاء أن 
ــاِس أَْن َتْحُكُمــوا ِباْلَعْدِل﴾ (النســاء: 58).  يحكــم بــ� النــاس بالعــدل ﴿وِإَذا َحَكْمُتــْم َبْ�َ الن�

وذلــك دون اإلشــارة إلــى ا�ؤهــالت ا�طلوبــة فيمــن يتولــى هــذا ا�نصــب. أمــا الســنة 
ا�طهــرة فلهــا إضافــة فــي هــذا ا�جــال نجدهــا فــي عــدة أمــور: 

أوالً:   أن الرسول      نهى أن يجلس أحد ليقيض في أمر الناس وهو غضبان. 

ــا  ــه- مهم ــرًدا بعلم ــه أن يقــيض منف ــس ل ــس القضــاء لي ــس مجل ــا: أن مــن يجل ثانًي
بلغــت درجــة هــذا العلــم- إال بعــد أن يُشــهد آخريــن معــه علــى مــ�رات هــذا 
الحكــم ألنــه لــو قــىض بعلمــه منفــرًدا فقــد يعــرض نفســه للتهمــة عنــد ا�ســلم� 

بمــا يقــع فــي نفوســهم مــن الظــن. 

ثالًثــا: أجــاز الرســول       القضــاء بيمــ� وشــاهد واحــد -علــى األقــل- أمــا عــن مجــال 
ــق بحقــوق النــاس. أمــا الجانــب  ــل القــايض فقــد حــدده بالنطــاق ا�تعل عم
ــه الــذي تولــى ســبحانه تحديــد ت�يعاتــه الخاصــة بــه  ا�تعلــق بحقــوق الل
فليــس لــه فيهــا عمــل ســوى تطبيقهــا ب�وطهــا الــيت قدرهــا اللــه ســبحانه. 

ثــم جــاء عمــر بــن عبــد العزيــز فذكــر خمــس خصــال أساســية البــد مــن توافرهــا فيمــن 
يتولــى القضــاء بحيــث يعــد نقــص إحداهــا وصمــة فيــه، وهــي: 

أن يكــون متمتعــا بدرجــة عاليــة مــن الفهــم والحلــم والصالبــة فــي الحــق وأن يكــون 
عا�ــا مســئوال عــن العلــم.(12) وممــا ســبق يتبــ� لنــا: 

ــرأة منصــب  ــى ا� ــن أن تتول ــع م ــنة يمن ــرآن أو الس ــص بالق ــرد ن ــم ي ــه ل أوالً:   أن
القضــاء. 

ثانًيــا: عندمــا اشــ�ط الرســول أال يقــيض القــايض بعلمــه منفــرًدا فهــذا الــ�ط 
م األفعــال علــى أساســه،  يوحــي بأنــه لــم يكــن هنــاك بعــد قانــون مــدّون تَُجــر�
علــى خــالف مــا هــو متبــع اآلن فــي القانــون ا�دنــي والتجــاري علــى ســبيل 

(12)  زينب رضوان: النظرية االجتماعية في الفكر اإلسالمي، ص 130.

   أن الرسول      نهى أن يجلس أحد ليقيض في أمر الناس وهو غضبان. 

 أجــاز الرســول       القضــاء بيمــ� وشــاهد واحــد -علــى األقــل- أمــا عــن مجــال 
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ــراده مــن  ــا أف ــيت يأتيه ــه ا�نظــم لألفعــال ال ــد قانون ــكل بل ــث إن ل ــال، حي ا�ث
ــيت  ــح ال ــاك ا�صال ــى انته ــات عل ــا، وتحــدد العقوب ــا أو إباحته ــث تجريمه حي
يحميهــا القانــون مــن خــالل أحكامــه.. أي أن علــم القــايض اليــوم يتحــدد علــى 
ــم  ــذا العل ــده. وه ــي بل ــة ف ــ� ا�طبق ــة بأحــكام القوان ــه الوثيق أســاس معرفت
يتســاوى فــي تحصيلــه الرجــل وا�ــرأة.. وأن مــن يجلــس مجلــس القضــاء ال 
يحكــم برأيــه الخــاص وال هــوى نفســه، ولكنــه يطبــق أحــكام القانــون ويلــ�م 
بنصوصــه -ويــدون مــ�رات حكمــه واســتناداته القانونيــة فيمــا يطلــق عليــه 
حيثيــات الحكــم- وهــي الــيت تقــوم مقــام مــا أشــار إليــه الرســول      مــن أن 

علــى القــايض أن يشــهد معــه آخريــن علــى مــ�رات حكمــه. 

ــا  ــة � ــه مخالف ــاءت أحكام ــث إذا ج ــم بحي ــوغ الحك ــيت تس ــي ال ــات ه ــذه الحيثي وه
ــرد ويُطعــن عليــه.  تواضــع عليــه القانــون مــن قواعــد، فــإن حكــم القــايض حينئــذ يُ

وأيًضــا عندمــا قــرر الرســول       أن القضــاء يكــون بشــاهد ويمــ� فهذا ما نســميه اآلن 
باألدلــة ا�اديــة الــيت يســتند إليهــا القــايض عنــد حكمــه. فالقــايض مقيــد بنصــوص 
ــو  ــث ل ــه، بحي ــرة ل ــة ا�تواف ــة ا�ادي ــق أحكامــه باألدل ــون ومس�شــد فــي تطبي القان
عرضــت عليــه حالــة لــم تتوافــر فيهــا األدلــة ا�اديــة الــيت تديــن ا�تهــم فإنــه ال يجــد 
أمامــه ســوى الــ�اءة مهمــا كان اقتناعــه الشــخيص إلدانــة ا�تهــم، وأمثلــة هــذا كثــ�ة 

فــي قضايــا ا�خــدرات. 

أمــا عــن الســبب فــي عــدم تولــي ا�ــرأة �نصــب القضــاء فهــذا يتعلــق فقــط بمجتمعــات 
صــت دور ا�ــرأة وحقوقهــا الــيت أعطاهــا لهــا اإلســالم، وال تســتند إلــى نــص �عــي  قل�
ــة  ــكل الدراســات العلمي ــة. ف ــدرات ا�ــرأة الذاتي ــا بق ــا أيًض ــة له ــك وال عالق ــع ذل يمن
أثبتــت تســاوي معــدالت الــذكاء والقــدرات اإلبداعيــة والفنيــة عنــد الجنســ�، وهــو 

مــا يؤكــده أيًضــا لنــا الواقــع ا�شــاهد. 

ولعلنــا جميعــاً نعــرف أن ا�ــرأة فــي الدولــة العربيــة تمــارس مهنــة القضــاء بــل 
وصلــت إلــى رئاســة محكمــة النقــض وهــى أعلــى مرتبــة فــي الســلك القضائــي.

والــيشء ا�ؤكــد والثابــت هــو أن اإلســالم ال يمكــن أن يأتــي بتجريــم أمــر أو إباحتــه 
ثــم يثبــت الواقــع صالحيــة النقيــض. الدليــل علــى ذلــك أنــه فــي عصــور االزدهــار 

وأيًضــا عندمــا قــرر الرســول       أن القضــاء يكــون بشــاهد ويمــ� فهذا ما نســميه اآلن 

حيثيــات الحكــم- وهــي الــيت تقــوم مقــام مــا أشــار إليــه الرســول      مــن أن 
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ــث.  ــي العــ� الحدي ــا ف ــيت منعــت عنه ــة ال ــا ال�عي ــرأة حقوقه ــت ا� اإلســالمي نال
ويخ�نــا التاريــخ أن أم الخليفــة ا�قتــدر العبــايس ترأســت محكمــة اســتئناف بغــداد، 
ــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب (الشــفاء) قضــاء الحســبة فــي ا�دينــة ممــا  وأيضــاً قل
يقــوم شــاهداً علــى صحــة مــا نقــول بــه مــن حــق ا�ــرأة فــي تولــى منصــب القضــاء 

ــا لذلــك.  وصالحيته

شهادة املرأة

قبــل تنــاول موضــوع شــهادة ا�ــرأة يجــدر بنــا أن نعــرض لبعــض القضايــا األساســية 
لنعــرف مــن خاللهــا معــىن الشــهادة وحكمهــا ونصابهــا ونبــدأ بتعريــف الشــهادة.

الشــهادة مشــتقة مــن ا�شــاهدة وهــى ا�عاينــة، ألن الشــاهد يخــ� عمــا شــاهده 
ــد أن  ــل ألح ــظ أشــهد أو شــهدت. وال يح ــه بلف ــا علم ــار عم ــا اإلخب ــه ومعناه وعاين
يشــهد إال بعلــم. والعلــم يحصــل بالرؤيــة أو الســماع أو باســتفاضة فيمــا يتعــذر علمــه 

ــم.(13) ــا. واالســتفاضة هــي الشــهرة الــيت تثمــر الظــن أو العل ــاً بدونه غالب

حكم الشهادة

لهــا مــىت ُدعــي إليهــا وخيــف مــن ضيــاع الحــق، بــل  هــي فــرض عــ� علــى َمــْن تحم�
تجــب إذا خيــف مــن ضياعــه ولــو لــم يــدع لهــا لقــول اللــه تعالــى:

ُه ِبَما َتْعَملُوَن َعِليٌم﴾  (البقرة: 283). ُه َءاِثٌم َقْلبُُه والل� َدَة َوَمن َيْكُتْمَها َفِإن� َهٰ ﴿َوَال َتْكُتُمواْ الش�

ه﴾ (الطالق: 2). َهاَدَة ِلل� ﴿َوَأِقيُموا الش�

وفي الحديث الصحيح (ان� أخاك ظا�اً أو مظلوماً) وفى أداء الشهادة ن�ه.

(13) السيد سابق. فقه السنة.
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النصوص القرآنية الواردة بتحديد نصاب الشهادة

القرآنيــة فــي الشــهادة فــي أمــور لحــدود والطــالق والرجعــة  وردت النصــوص 
ا�اليــة: والحقــوق 

ِتــي َيْأِتــَ� اْلفَاِحَشــةَ ِمــن ّنَِســآِئُكْم فَاْستَْشــِهُدواْ  1- ففــي الحــدود ورد قولــه تعالــى ﴿الال�
نُكــْم﴾ (النســاء: 15) َعلَْيِهــن� َأْربَعــًة ّمِ

ِذيَن َيرُْموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُم� لَْم َيْأتُوا ِبأَْربََعِة ُشَهَداَء﴾ (النور: 4) ﴿َوال�

وقوله تعالى ﴿لَْوَال َجاُءوا َعلَْيِه ِبأَْربََعِة ُشَهَداء﴾ (النور: 13)

2- في الطالق والرجعة: نقرأ قوله تعالى ﴿َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم﴾ (الطالق: 2).

ــا  ــة (282): ﴿َي ــرة آي ــي ســورة البق ــى ف ــه تعال ــرأ قول ــة: نق ــوق ا�الي ــى الحق 3- وف
ى َفاْكُتبـُـوُه َوْلَيْكُتــْب َبْينَُكــْم َكاِتــٌب  ِذيــَن آَمنُــوا ِإَذا َتَداَيْنُتــْم ِبَدْيــٍن ِإلَــى َأَجــٍل ُمَســم� َهــا ال� َأي�
ــِذي َعلَْيــِه اْلَحــق�  ــُه َفْلَيْكُتــْب َوْلُيْمِلــِل ال� َمــُه الل� ِباْلَعــْدِل َوَال َيــْأَب َكاِتــٌب َأْن َيْكُتــَب َكَمــا َعل�
ــِذي َعلَْيــِه اْلَحــق� َســِفيًها َأْو َضِعيًفــا  ــُه َوَال َيْبَخــْس ِمْنــُه َشــْيًئا َفــِإْن َكاَن ال� ــَه َرب� ــِق الل� َوْلَيت�
ــْم  ــْن ِرَجاِلُك ــْدِل َواْسَتْشــِهُدوا َشــِهيَدْيِن ِم ــُه ِباْلَع ــْل َوِلي� ــَو َفْلُيْمِل ــل� ُه َأْو َال َيْســَتِطيُع َأْن ُيِم
ــَهَداِء َأْن َتِضــل� ِإْحَداُهَمــا  ــْن َتْرَضــْوَن ِمــَن الش� َفــِإْن لـَـْم َيُكوَنــا َرُجلـَـْ�ِ َفرَُجــٌل َواْمرََأَتــاِن ِمم�

ــَهَداُء ِإَذا َمــا ُدُعــوا﴾. ــرَ ِإْحَداُهَمــا اْألُْخــرَى َوَال َيــْأَب الش� َفُتَذّكِ

وســوف نعــرض لهــذه اآليــة مــن ســورة البقــرة بــيشء مــن التفصيــل ثــم نعلــق عليهــا 
ــل  ــا جع ــ�، مم ــدل شــهادة امرأت ــل شــهادة الرجــل تع ــى جع ــا نصــت عل ــث إنه حي
البعــض ينظــر لهــذا األمــر علــى أنــه دليــل لتأخــر درجــة ا�ــرأة عــن الرجــل، وهــذا هــو 

محــور موضوعنــا الــذى نتحــدث عنــه. 

ــة  ــه وصح ــع وأهداف ــة الت�ي ــا يتضــح دق ــار إليه ــة ا�ش ــي دالالت اآلي ــر ف وبالنظ
ــب وليــس أحــد  ــه كات ــوم ب ــن. وأن يق ْي ــة الد� ــدأ كتاب ــة مب ــرر اآلي ــث تُق ــه حي إجراءات
ــدار  ــب مق ــى الكات ــى عل ــذى يُمل ــو ال ــن- ه ــه الحــق- ا�دي ــذى علي ــن. وأن ال ا�تعاقدي
ــة حســية أو  ــه آف ــاً أو ب ــن ســفيهاً أو ضعيف ــه، وإن كان ا�دي ــن و�وطــه وأجل ْي الد�

ــه. ــالء عن ــه اإلم ــم علي ــى القّيِ ــن األســباب فيتول ــة ألى ســبب م عقلي
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ثــم تُقــرر اآليــة وجــوب شــاهدين علــى العقــد (ممــن ترضــون مــن الشــهداء) والرضــا 
يشــتمل معنيــ�، أن يكــون الشــاهدان مرضيــ� فــي الجماعــة. والثانــي أن يــرىض 
بشــهادتهما طرفــا التعاقــد، وأن يُدعــى إلــى هــذا الرجــال فــإن لــم يتيــ� ذلــك فيكــون 
رجــالً وامرأتــ�. ســبب تقديــم الرجــال هنــا يرجــع إلــى أن الرجــال فــي ذلــك الوقــت 
كانــوا هــم الذيــن يزاولــون األعمــال التجاريــة. ووثائــق الديــون وغ�هــا مــن ســائر 
ا�عامــالت ا�اليــة إنمــا تتــم فــي مجامــع الرجــال الذيــن هــم أصحــاب النشــاط األوفــر 
فيهــا، وقلمــا كان يتــاح للمــرأة أن تشــهد هــذه ا�جالــس فــي هــذا الزمــان، وعليــه تكــون 
قــدرة الرجــل علــى اإل�ــام بــكل جزئيــات هــذا ا�جــال أكــ� مــن ا�ــرأة البتعادهــا عنهــا 
واحتمــال أال تلــم ا�امــاً كامــالً بــكل التفاصيــل الــيت يعيشــها الرجــل مــن خــالل عملــه 

اليومــي.

أمــا جعــل شــهادة الرجــل تســاوى شــهادة امرأتــ� فقــد أوضــح النــص الســبب فــي 
هــذا مــن خــالل قولــه تعالــى: ﴿َأن َتِضــل� ْإْحَداُهَمــا َفُتَذّكــرَ ِإْحَداُهَمــا األخــرى﴾. والضــالل 
هنــا ينشــأ مــن أســباب كثــ�ة فقــد ينشــأ عــن قلــة خــ�ة ا�ــرأة بموضــوع التعاقــد 
ممــا يجعلهــا ال تســتوعب كل دقائقــه ومالبســاته ومــن ثــم ال يكــون مــن الوضــوح فــي 
رهــا األخــرى بالتعــاون  عقلهــا بحيــث تــؤدى عنــه شــهادة دقيقــة عنــد االقتضــاء فتذّكِ

معــاً علــى تذكــر مالبســات ا�وضــوع كلــه.

ونستشف من هذا التعليل الوارد باآلية القرآنية عدة أمور:
1- أن النســيان عــارض قــد يعــرض لبعــض النســاء وليــس لــكل النســاء، بســبب نقص 
الخــ�ة خاصــة فــي األمــور الــيت ال تلــم بخصائصهــا وجزئياتهــا الدقيقــة. فــإن ق�ت 
ذاكــرة إحــدى الشــاهدت� عــن اســتيعاب جميــع مالبســات ا�وقــف فتذكرهــا األخــرى 

بمــا تملكــه مــن ذاكــرة حافظــة تكمــل نقــص الشــاهدة األخــرى إن وجــد هــذا النقــص.

2- أن التذكــر الــوارد فــي التعليــل فــي اآليــة يعــين أنــه ســيطلب مــن ا�ــرأة أن تــؤدي 
الشــهادة عّمــا جــاء بالعقــد عنــد االقتضــاء فــي وقــت الحــق، خاصــة أن اآليــة جــاءت 
بشــأن الديــن ألجــل، والتذكــر يكــون مطلوبــاً فــي حالــة اســتعادة أمــر تمــت مشــاهدته 
أو ســماعه فــي زمــن مــاض وأدائــه علــى النحــو الــذى تــم بــه. وهــذا يشــ� إلــى أن 
ا�ــرأة هنــا كانــت أميــة، وإن شــهادتها ســتكون قائمــة علــى تذكــر مــا حــدث ومطابقــة 
مــا تقــول بمــا هــو مــدّون فــي العقــد لضمــان صحــة مــا جــاء بــه، وأنــه هــو نفــس مــا 
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ســمعته عندمــا أمــاله الــذى عليــه الحــق -أي الديــن- ويؤكــد هــذا الشــخص الــذى يقــرأ 
ويكتــب ويشــهد علــى مــا جــاء فــي عقــد أُبــرم أمامــه يكــون توقيعــه عليــه هــو إقــرار 
بصحــة محتــواه، وأنــه مطابــق للواقــع. وعنــد االقتضــاء يقــدم العقــد بتوقيــع الشــهود 
وال يكــون هنــاك بحــث إال فــي التوثيــق مــن صحــة التوقيــع فقــط، ولــن يكــون هنــاك 

مجــال للتذكــر.

لذلــك كان النــص علــى وجــود ا�رأتــ� فــي مجتمــع ال تنتــ� الكتابــة والقــراءة 
ــا ســبق  ــراده مــع ابتعــاد ا�ــرأة فــي ذلــك الحــ� عــن األمــور التجاريــة، كم بــ� أف
وأوضحنــا، إنمــا جــاء ليتــم التأكــد مــن صحــة مــا ورد بالوثيقــة بنــاء علــى مــا تُقــرر 
ا�ــرأة أنهــا ســمعته مــن ا�ديــن وهــو يُملــى علــى الكاتــب، خاصــة أن اآليــة القرآنيــة 
تأمــر الكاتــب أن يكتــب بالعــدل- لهــذا داللتــه- فلــو كان الحضــور مــن الكتبــة والقــراء 
حــوا أي خطــأ فــي الكتابــة ســيقع مــن الكاتــب ال يقــره طرفــا العقــد أو الشــهود  لصح�
ــى  ــد عل ــي العق ــب ســيحمل الــ�ر ألحــد طرف ــي الغال ــه ف ــا أن ــع، كم ــه للواق �خالفت
األقــل. َأمــا وقــد جــاء األمــر اإللهــي للكاتــب أن يكتــب بالعــدل، فهــذا يعــىن أن الرقيــب 
عليــه لــن يكــون ســوى اللــه وضمــ�ه. ثــم يجــئ دور الشــهداء عنــد االقتضــاء ليقــرروا 

أن مــا ورد بالعقــد هــو مــا ســبق أن ســمعوه مــن ا�ديــن.

أمــا �ــاذا قبلــت شــهادة الرجــل الواحــد. واحتمــال أميتــه قائمــة كا�ــرأة - فــي مقابــل 
ــى  ــا- يرجــع إل ــا ســبق وأوضحن ــي هــذا - كم ــول إن الســبب ف شــهادة امرأتــ�، فنق
ابتعــاد ا�ــرأة عــن مجــال التعامــالت ا�اليــة بخــالف الرجــل الــذى يعيشــها ويمارســها 
دائمــاً، ممــا يجعــل احتمــال نســيان ا�ــرأة لبعــض الجزئيــات أو التفاصيــل فــي هــذا 

الشــأن أقــرب للحــدوث منهــا فــي شــأن الرجــل.

وهــذا اإلجــراء يعكــس حــرص اإلســالم علــى الحفــاظ علــى أداء الحقــوق ا�اليــة. ولقــد 
علــل القرطــيب هــذا الحــرص بقولــه (ألن األمــوال َأكــ� اللــه أســباب توثيقهــا لعمــوم 
ــارة  ــارة بالرهــن وت ــارة باإلشــهاد وت ــق ت ــا التوثي ــا وتكررهــا فجعــل فيه ــوى به البل

بالضمــان وأدخــل فــي جميــع ذلــك النســاء مــع الرجــال).

وعلــى ضــوء مــا ســبق نســتطيع أن نفهــم  مــا جــاء فــي ســورة البقــرة مــن تحديــد 
لنصــاب الشــهادة فــي مجــال أداء الديــون. وعليــه، نســتطيع أن نقــول أنــه جــاء فــي 
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خصــوص مجتمــع ا�ــرأة فيــه ال تعــرف القــراءة والكتابــة فــي النســبة الغالبــة األعــم، 
إلــى جانــب أنهــا كانــت قلمــا تتعامــل فــي النواحــي التجاريــة وا�اليــة. وعليــه فــإن 
مــا ذكــر فــي آيــة البقــرة جــاء فــي أمــر لــه ظروفــه ومتغ�اتــه، وليــس مــن شــأنه أن 
يقــاس عليــه أو يمنــع غــ�ه خاصــة أننــا لــم نطلــع علــى أثــر نبــوي أو صحابــي أو 

مــن الكتــاب يؤيــد  ذلــك.

ولقــد ناقــش ابــن القّيِــم فــي أعــالم ا�وقعــ� هــذه ا�ســألة فــي الجــزء األول، وانتهــى 
ــد شــهادة ا�ــرأة فــي أمــور  إلــى القــول إن النصــوص القرآنيــة واألثــار النبويــة ال تقي�
دون أمــور، وأن شــهادتها تصــح فــي جميــع الشــئون، واســتند إلــى ﴿َوَأْشــِهُدوا َذَوْي 
ــه:  ــة مــن ســورة الطــالق وقول ــة الثاني ــي اآلي ــِه﴾ ف ــَهاَدَة ِلل� ــوا الش� ــْم َوَأِقيُم نُك ــْدٍل ّمِ َع
ــاِن  ــِة اْثنَ ــْوُت ِحــَ� اْلَوِصي� ــُم اْلَم ــْم ِإَذا َحــَ�َ َأَحَدُك ــوا َشــَهاَدُة َبْيِنُك ِذيــَن آَمنُ ــا ال� َه ﴿َيــا َأي�
نُكــْم﴾ فــي اآليــة (106) مــن ســورة ا�ائــدة قائــال إن ا�تفــق عليــه أن كل  َذَوا َعــْدٍل ّمِ
خطــاب بصيغــة الجمــع ا�ذكــر للمؤمنــ� فــي القــرآن يشــمل ا�ؤمنــ� وا�ؤمنــات إذا 

لــم يكــن فيــه قرينــة مخصصــة.

وهــذا كلــه حــق وصــواب بحيــث يصــح القــول إن امرأتــ�  تعــدان شــاهدت� تامتــ� 
فــي الحــاالت ا�ذكــورة فــي آيــات ســورتي الطــالق وا�ائــدة .

وقــد يكــون مــن الدالئــل عليــه مــا فــي الجملــة الــىت نحــن بصددهــا -آيــة ســورة 
ــن أن  ــده. ويمك ــالق وا�ائ ــي ســورتي الط ــ� ف ــص دون الجملت ــن تخصي ــرة- م البق
ِتــي َيْأِتــَ� اْلَفاِحَشــَة ِمــن ّنَِســاِئُكْم  يضــاف إلــي مــا استشــهد بــه ابــن القيــم آيــة ﴿َوالال�
ــْم َيْأُتــوا  ــاِت ُثــم� لَ ِذيــَن َيْرُمــوَن اْلُمْحَصنَ نُكــْم﴾، وآيــة ﴿َوال� َفاْسَتْشــِهُدوا َعلَْيِهــن� َأْرَبَعــًة ّمِ
ــ�  ــد الشــهداء بغ ــدم تقيي ــال أن ع ــث يصــح أن يق ــور: 4) بحي ــَهَداَء﴾ (الن ــِة ُش ِبأَْرَبَع
اإلســالم يجعــل الجملتــ� شــاملت� للمــرأة وتكــون الجملتــان ســنداً لشــهادة ا�ــرأة 

ــم والحــدود. ــي الجرائ ف

ولقــــد روي أبــــو داود والــ�مــــذي عــــن عــــمر بــــن شــــعيب عــن أبيــة عــن جــده أن 
النــيب     رد شــهادة الخائــن والخائنــة وذي الغمــر(14) علــي أخيــة ورد شــهادة 

القانع(15) ألهل البيت وأجازها لغ�هم.

(14) ذي الغمر: ذي العداوة والحقد.
(15) القانع : التابع فال تجوز شهادتة �صلحة أهل البيت الذي هو فيه وتجوز لغ�هم.

النــيب     رد شــهادة الخائــن والخائنــة وذي الغمــر
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وفــي روايــة أن النــيب       قــال: (التجــوز شــهادة خائــن والخائنــة والزان والزانيــة)، 
وألبــي داود (التجــوز شــهادة بــدوي علــي صاحــب قريــة) وفــي القــرآن َمْنــع لشــهادة 
ــة  ــور األي ــي ســورة الن ــا جــاء ف ــاب، كم ــن ت ــد إّال م ــه الح ــع علي ــذي يوق ــاذف ال الق

الرابعــة.

ومقتــىض هــذا أن ا�ــرأة الــىت التتصــف بــأي صفــة مــن هــذه الصفــات تصح شــهادتها 
. مطلقاً

ــٌل  ــْ�ِ َفرَُج ــا َرُجلَ ــْم َيُكوَن ــِإْن لَ ــْم َف ــْن ِرَجاِلُك ــِهيَدْيِن ِم ــِهُدوا َش ــة ﴿ََواْسَتْش ــا آي وإذا تأملن
نُكْم﴾   ــَهَداِء﴾ وكذلــك آيــةَ ﴿ََفاْسَتْشــِهُدوا َعلَْيِهــن� َأْرَبَعــًة ّمِ ــْن َتْرَضــْوَن ِمــَن الش� َواْمرََأَتــاِن ِمم�
نُكــْم﴾ فــي ســورة الطــالق (2).  فــىي آيــة النســاء (15)، وآيــة ﴿ََوَأْشــِهُدوا َذَوْي َعــْدٍل ّمِ
نجــد أن كلهــا تفيــد أن الشــهود الذيــن أمــر اللــة أن يستشــهدوا ليســوا شــهود مصادفــة 

وواقعــه مفاجئــة ، وإنمــا شــهود ُطلــب منهــم أن يحــ�وا ويشــهدوا .

وهنــاك وقائــع كثــ�ة متنوعــة مــن الشــئون ا�اليــة وغــ� ا�اليــة تقــع مفاجــأة 
ومصادفــة وال يكــون شــاهداً عليهــا إال امــرأة أو امرأتــان . وعــدم األخــذ بشــهادة 
الشــاهدة أو الشــاهدت� قــد تــؤدي إلــي ضيــاع حــق أو جريمــة أو حالــة �عيــة يجــب 
التحقــق منهــا -والــذي نعتقــده هــو اعتبــار ذلــك �ورة �عيــة . وليــس فــي القــرآن 

وال فــي الســنة الصحيحــة مايمنــع ذلــك.

وحكمــة اللــه ورســوله أعظــم مــن الرضــا بضيــاع حــق أو جريمــة أو حالــة �عيــة 
بســبب كــون شــاهد ذلــك امــرأة أو امرأتــ�.

ولقــد روي الخمســة إال البخــاري عــن ابــن عبــاس (أن رســول اللــه قــيض بيمــ� 
ــر (أخــ�ت  ــال ابــن عم ــْدل. ق ــل الواحــد الَع ــهادة الـــرجـ ــل شــ ــا قبــــ وشــاهد) وأيًض
النــيب      أنــي رأيــت الهــالل فصــام وأمــر النــاس بصيامــه) أي صيــام رمضــان. وفــي 
هــذه األحاديــث تأييــد �ــا نقــول مــن حيــث أن النــيب     لــم يلــ�م بشــاهدين أو يقبــل 

بضيــاع حــق مســلم بســبب عــدم وجــود شــاهدين.

وقــد قــال فــي ذلــك اإلمــام الشــافعي: القضــاء بشــاهد ويمــ� اليخالــف ظاهــر القــرآن 
ــن  ــي واب ــر وعل ــو بك ــذا قــيض أب ــه. وبه ــا نــص علي ــل مم ــع أن يجــوز أق ــه اليمن ألن
عبــد العزيــز وجمهــور الســلف والخلــف ومنهــم مالــك وأصحابــه والشــافعي وأتباعــه 

وأحمــد وإســحاق وأبوعبيــد وأبــو ثــور وداود، وهــو الــذي اليجــوز خالفــه.

وفــي روايــة أن النــيب       قــال: (التجــوز شــهادة خائــن والخائنــة والزان والزانيــة)، وفــي روايــة أن النــيب       قــال: (التجــوز شــهادة خائــن والخائنــة والزان والزانيــة)، 
وألبــي داود (التجــوز شــهادة بــدوي علــي صاحــب قريــة) وفــي القــرآن َمْنــع لشــهادة 
وفــي روايــة أن النــيب       قــال: (التجــوز شــهادة خائــن والخائنــة والزان والزانيــة)، 

النــيب      أنــي رأيــت الهــالل فصــام وأمــر النــاس بصيامــه) أي صيــام رمضــان. وفــي 
هــذه األحاديــث تأييــد �ــا نقــول مــن حيــث أن النــيب     لــم يلــ�م بشــاهدين أو يقبــل 
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ويؤكــد هــذه ا�عانــي أن األحنــاف أجــازوا شــهادة الرجــل الواحــد علــي الــوالدة 
وشــهادة ا�علــم وحــده فــي قضايــا الصبيــان، وشــهادة الخبــ� فــي تقويــم ا�تلفــات 
وشــهادة الواحــد فــي تزكيــة الشــهود وجرحهــم، وفــي أخبــار عــزل الوكيــل، وفــي 
أخبــار عيــب ا�بيــع. كمــا أجــاز اإلمــام مالــك شــهادة الصبيــان(16) فــي الجــراح وكذلــك 
عمــل الصحابــة وفقهــاء ا�دينــة بشــهادة الصبيــان علــي بعــض فــي الجــراح، وهــذا 
ــا الظــن الحاصــل  ــم ... فإنم ــي لعبه ــم ف ــإن الرجــال اليحــ�ون معه هــو الراجــح ف
حينئــذ مــن شــهادتهم أقــوي بكثــ� مــن الظــن الحاصــل مــن شــهادة رجلــ� وهــذا ممــا 

ال يمكــن دفعــة وجحــده.

فــال تظــن بال�يعــة الكاملــة الفاضلــة ا�نتظمــة �صالــح العبــاد فــي ا�عــاش وا�عــاد 
أنهــا تهمــل مثــل هــذا الحــق وتضّيِعــه مــع ظهــور أدلتــه وقوتهــا وتقبلــه مــع الدليــل 

الــذي هــو دون ذلــك.

كذلــك ذهــب مالــك وأبــو حنيفــة وأبــو يوســف إلي قبول ترجمــة ا��جــم الواحد العدل 
وال�جمــة كالشــهادة (وغــين عــن البيــان أن نذكــر أن وضــع ا�ــرأة ا��جمــة كوضــع 
الرجــل ا��جــم ســواًء بســواء)، ومنهــم أيضــاً ابــن القيــم الــذي قــال (والصــواب أن 
كل مــا بــّ� الحــق فهــو بّيِنــة ولــم يعطــل اللــه وال رســولة حقــاً بعــد مــا تبــ� بطريــق 
مــن الطــرق أصــالً. بــل حكــم اللــه ورســوله الــذي الحكــم ســواه، أنــه مــيت ظهــر الحــق 

ووضــح بــأي طريــق كان. وجــب تنفيــذه ونــ�ه وحــرم تعطيلــه وإبطالــه).

وقــال كذلــك (يجــوز للحاكــم الحكــم بشــهادة الرجــل الواحــد اذا ُعــرف صدقــه فــي غــ� 
الحــدود، ولــم يوجــب اللــه علــي الحــكام أال يحكمــوا إال بشــاهدين أصــالً وإنمــا أمــر 
صاحــب الحــق أن يحفــظ حقــه بشــاهدين وامرأتــ�، وهــذا اليــدل علــي أن الحاكــم 
اليحكــم بأقــل مــن ذلــك بــل قــد حكــم النــيب     بالشــاهد واليمــ� وبالشــاهد فقــط).

فالطريقــة الــىت يحكــم بهــا الحاكــم أوســع مــن الطــرق الــىت يرشــد اللــه صاحــب الحــق 
إلــي أن يحفــظ حقــه بهــا.

ــي  ــان ف ــا يأتي ــل وهم ــوغ والعق ــا البل ــيت منه ــهادة ال ــي الش ــ�ة ف ــ�وط ا�عت ــاً لل ــذا خالف (16) وه
ال�تيــب الثالــث والرابــع بعــد �ط اإلســالم والعدالــة فــي اشــ�اط صحــة الشــهادة.

اليحكــم بأقــل مــن ذلــك بــل قــد حكــم النــيب     بالشــاهد واليمــ� وبالشــاهد فقــط).
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وأجــاز الرســول صلــي اللــه عليــة وســلم شــهادة األعرابــي وحــده علــي رؤيــة الهــالل. 
وأجــاز شــهادة الشــاهد فــي قضيــة ســلب -وجعــل شــهادة خزيمــة كشــهادة رجلــ� 
وقــال (مــن شــهد لــه خزيمــة فهــو حســبه). وليــس هــذا مخصوصــاً بخزيمــة دون مــن 
هــو خــ� منــه أو مثلــه مــن الصحابــة، فلــو شــهد أبوبكــر أو عمــر أو عثمــان أو علــي أو 
أبــي ابــن كعــب، لــكان أولــي بالحكــم بشــهادته وحــده، قالــه أبــو داود فــي بــاب (إذا 

علــم الحاكــم صــدق الشــاهد الواحــد يجــوز لــه أن يحكــم بــه). 

كذلك قبل الرسول      شهادة ا�رأة الواحدة إذا كانت ثقة. ففيما أخرجه البخاري أن 
عقبة ابن الحارث تزوج ابنة يحي بنت أبي أهاب فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما 

فسأل النيب     .فقال: كيف؟ وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غ�ه.

ــد  ــل عن ــة وحدهــا فــي االســتهالل (�اخ الطف ــاس شــهادة القابل ــد أجــاز ابــن عب وق
الــوالدة) وقــد روي عــن الشــعيب والنخعــي وروي عــن علــي و�يــح أنهمــا قضيــا بهــذا. 

وعنــد الحنابلــه أن مــا ال يطلــع عليــه الرجــال غالبــاً يقبــل فيــه شــهادة امــرأة عــدل.

وبنــاء علــي ماســبق -خاصــة أن الشــهادة فــرض عــ�- نقــول إن وضــع ا�ــرأة فــي 
الشــهادة كوضــع الرجــل، وأن منــع األخــذ بشــهادة ا�ــرأة فــي بعــض الشــئون أمــر 
لــم يــرد بــه نــص �يــح مــن قــرآن أو ســنة. وأن ماجــاء مــن اعتبــار شــهادة الرجــل 
تســاوي شــهادة امرأتــ� فــي ســورة البقــرة جــاء بشــأن الديــن ألجــل، وتوضــح 
ــر إحداهمــا األخــري ممايــدل علــي أن شــهادتها  اآليــات فــي اشــ�اط ا�رأتــ� أن تذّكِ
الــيت ســتقدمها عنــد االقتضــاء تكــون تصديقــاً �ــا كتــب -بوثيقــة الديــن- بماســمعته 
مــن إمــالء صاحــب الحــق علــي الكاتــب. وهــذا يعــين أنهــا امــرأة أميــة وســيلتها فــي 
اســتعادة ماســبق حفظــه هــو الذاكــرة فقــط علــي النحــو الــذي ســبق إيضاحــه فــي 

الصفحــات ا�اضيــة .فــإذا تغــ� الوضــع تغــ� الحكــم بالــ�ورة.

وعليــه يكــون قيــاس شــهادة ا�ــرأة فــي جميــع الشــئون الــيت لــم يــرد فيهــا نــص علــي 
ــه  ــاد الفقي ــاد فقهــي محــدود باجته ــن هــو اجته ْي ــة الد� ــرة فــي آي ماجــاء بســورة البق
وحــدود فكــره وظــروف عــ�ه. وهــذا أمــر غــ� مطلــق ألن ا�صلحــة متغــ�ة بتغــ� 
الزمــان وا�ــكان واألحــوال. وتجميــد آراء الفقهــاء وعــدم مراعــاة الواقــع ا�تغــ� أمــر 

اليســتفيد منــه ا�جتمــع وال الديــن ألن فيــه ابتعــاد عــن جوهــر الديــن.

كذلك قبل الرسول      شهادة ا�رأة الواحدة إذا كانت ثقة. ففيما أخرجه البخاري أن 
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وممايؤيــد قولنــا هــذا موقــف ســيدنا عمــر بــن الخطــاب أمــ� ا�ؤمنــ� عندمــا أوقــف 
العمــل بحــد ال�قــة فــي عــام ا�جاعــة وأيضــاً عندمــا منــع إعطــاء ا�ؤلفــة قلوبهــم 
َدَقــاُت ِلْلُفَقــرَاِء َواْلَمَســاِكِ�  َما الص� ســهماً مــن الــزكاة حســب مــا تنص اآليــة القرآنيــة ﴿ِإن�
ــِن  ــِه َواْب ــاِب َواْلَغاِرِمــَ� َوِفــي َســِبيِل الل� ــْم َوِفــي الّرَِق ــِة ُقلُوبُُه َف ــا َواْلُمَؤل� ــَ� َعلَْيَه َواْلَعاِمِل

ــُه َعِليــٌم َحِكيــٌم﴾ (التوبــة: 60). ــِه َوالل� ــَن الل� ــِبيِل َفرِيَضــًة ّمِ الس�

واعتــ� هــذا حكمــاً وقتيــاً علــي الرغــم مــن أن اآليــة لــم تنســخ كمــا أنهــا تنــص علــي 
أن هــذه األنصبــة فريضــة مــن اللــه ولقــد اعتــ� أن مــا فعلــه عمــر، بمقاييــس الفقــه 

وآراء الــ�اح فخــراً لإلســالم ودليــالً علــي أهميــة االجتهــاد .

وأيضــاً منــع عمــر بــن الخطــاب زواج ا�تعــة وهــو زواج مؤقــت ليــس لــه أحــكام 
الــزواج وآثــاره، مــع أن هــذا الــزواج مــازال قائمــاً لــدي الشــيعة يســتندون فيــه إلــي 

﴾. (النســاء: 24) ــن� ــن� أُُجوَرُه ــن� َفآَتْوُه ــِه ِمْنُه ــَتْمَتْعُتْم ِب ــا اْس ــة ﴿َفَم ــة القرآني اآلي

كذلــك أحــكام الــرق فــي القــرآن اعتــ�ت أحكامــاً وقتيــة. والقــول بغــ� ذلــك يعــين أن 
الــرق مــن صميــم اإلســالم وأنــه حــال مؤبــد وأحــكام دائمــة وأن فــي إلغائــه وتحريــر 

اإلنســان وقــف العمــل بأحــكام ال�يعــة. 

ــس  ــه لي ــرأة كشــهادة الرجــل خاصــة أن ــد أن شــهادة ا� ــي ضــوء ماســبق نؤك وعل
هنــاك نــص يمنــع مــن ذلــك إلــي جانــب أن ماجــاء فــي ســورة البقــرة كان متعلقــاً 

ــإن تغــ� الواقــع تغــ� الحكــم بالــ�ورة. بواقــع معــ� محــدد بــه ف

ونقــول فــي النهايــة إن هــذه محاولــة لإللقــاء الضــوء علــى عظمــة الت�يــع اإلســالمي 
وأحكامــه فــي جانــب منــه وهــو الخــاص بتحديــد مكانــة ا�ــرأة فــي ا�جتمــع ونــردد 

مــع أســالفنا دعائهــم:

ا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطالً وأرزقنا اجتنابه". "اللهم أرنا الحق حق�

والله سبحانه هو ا�وفق �ا فيه خ� أمتنا وديننا العظيم




