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 شبهات حول حقوقها فيهبعض اهتمام االسالم بالمرأة والردعلى 
(Status of Woman in Islam: A Clarification of Some Doubts) 

 

شَتزاد عبدالرضبن 
 

Abstract 
 

The issue of women in Islam, now days, is specially focused and debated in such a way 

as if it is something highly controversial and that if Islam has deprived her of all human 

rights. Those having secular tendencies, particularly from the West, play a much 

vigorous role in this regard and often repeat the old stereotypes and also create new 

doubts about her status in Islam. The general perception in the West is that Muslim 

women are subjugated and almost seen as property. While not all Muslims deal with 

women as inferior, this is unfortunately true in some segments of the Muslim world and 

this treatment is supposedly justified by the religion. However, when we look at the 

basis of the religion, the Quran and Sunnah, we see a very different picture. This article 

is intended to clarify some of those doubts created by antagonists regarding the status of 

woman in Islam. 
 

 اغبمدهلل رب العاؼبُت والصالة والسالم على سيداألنبياء واؼبرسلُت نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت. 
أما بعد: فإنو قدكثر اغبديث يف ىذه اآلونة األخَتة حول حقوق اؼبرأة وحريتها ووضعها يف ىذاالعامل 

بة حبقوق اؼبرأة وضرورة مساواهتا اؼبًتامي األطراف وعقدت اؼبؤسبرات والندوات الدولية واحمللية للمطال
بالرجل. وحاول العلمانيون أن يشوىوا صورة اؼبرأة يف اإلسالم ويظهروىا وكأهنا مسلوب اغبقوق 
قدىضمت حريتها وكرامتها اإلنسانية ، وزعموا أن اإلسالم قد فّرَق بينها وبُت الرجل يف اغبقوق وجعل 

على السكن واؼبودة وأهنا متاع بيد الرجل يلعب بو كيف  العالقة بينهما تقوم على الظلم واالستبداد ال
يشاء فبناء على ذلك يستدعي األمر من وجهة نظرىم قراءة الدين قراءة جديدة تقوم على مراعاة 
اغبقوق اليت منحها االتفاقيات الدولية للمرأة وؿباولة تعديل مفهوم النصوص الشرعية الثابتة كي تتوافق 

 مع ىذه االتفاقيات.
 

                                                 
 أفغانستان-جالل آباد -األستاذاؼبساعد جبامعة ننجرىار 
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 مستهل ىذااؼبقال أود أن أشَت إ ى أن اغبقيقة اليت هبب أن يعرفها كل مسلم أن اإلسالم أعلن يف
حقوق اإلنسان كاملة منذ أربعة عشرقرناً، وقبل أن تُعلن فرنسا بعضها منذ أكثرمن اثٍت عشرقرناً، وقبل 

ظمة الدولية كلتيهما، ومل أن تعلنها األمم اؼبتحدة بنحو أربعمائة وألف عام قبل الثورة الفرنسية واؼبن
يعلنها اإلسالم لشعب بعينو والألمة دون أمة ولكنو أعلنها للناس صبيعًا ، فاإلسالم كان والزال سباقاً 
يف إعطاء اإلنسان ذكرًا كان أو أنثى حقوقو كاملة، مل وبمل اإلسالم أحدًا بالقوة على اعتناقو، وأعلن 

يتو، وأىلية التملك ثابتة للجنُت يف بطن أمو ، ومنذ أن أن حرية العقيدة مكفولة يف ظلو و ربت را
يولديكون عضوًا كاماًل يف آّتمع وبتمل ووبمل ويبلك ويهب وفق قواعد معينة وإن كان صغَتًا يتو ى 
عنو وليو ذلك، وستبقى كلمة عمربن اػبطاب رضي اهلل عنو مدوية: "مىت استعبدمت الناس وقدولدهتم 

بقى القاعدة الفقهية : " اغبر ال يقع ربت اليد". فاإلنسان لو حق اغبياة وحق أمهاهتم أحراراً". وست
اإلرث وحق االعتقاد وحق التملك وكثَت من اغبقوق اليت نادت ّٔا صباعات وطبقتها على بعض الناس 

 دون بعض.
 

ا منذ إن الدعوة إ ى تعديل التشريعات السماوية ليست دعوة حديثة بل ىي من الطروحات اليت روج ؽب
مطلع القرن اغبايل وىي ال زبرج من إطار الطروحات الغربية اليت يدعوؽبا اؼبستشرقون وحكوماهتم وقد 
تصدى علماء اإلسالم منذ تلك الفًتة إ ى الرد على ىؤآلء بردود ال تزال تصلح ؽبذااليوم ألهنا ما 

 تغَتت وماجاءت جبديد فالداء أصيل وقدًن.
 

اؼبستشرقُت وأسيادىم وأتباعهم الدكتورعبدالواحد وايف و الدكتور مصطفى  ومن العلماء الذين ردوا على
 السباعي والدكتورالبهي اػبويل وغَتىم رضبهم اهلل تعا ى صبيعاً.

 

وقبل أن نتعرض للرد على الشبهات اليت أثَتت حول حقوق اؼبرأة يف اإلسالم نودأن نتعرض للنصوص 
إلسالم ، وىذه النصوص تنقسم إ ى قسمُت: قسم يهتم بنوعي اليت هتتم بشأهنا ومدى أنبيتها يف دين ا

 البشر الذكر واألنثى وىي نصوص عامة تدعو إ ى االحتفاظ على حقوق اعبنسُت يف اإلسالم.
 وقسم يأخذ حيزاالىتمام اػباص باؼبرأة ومنزلتها يف اإلسالم.
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 النصوص العامة: -أوالا 
يزيف ىذه الكرامة ويف اغبقوق األساسية مابُت إنسان إن اهلل عزوجّل جعل اإلنسان كريبًا ومل يب .0

 ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاسُ  أَي َُّها يَا’’وآخربسبب العرق واعبنس أوالنسب أواؼبال، قال تعا ى: 
1‘‘َخِبَتٌ  َعِليمٌ  اللَّوَ  ِإنَّ  اُكمْ أَتْ قَ  اللَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  لِتَ َعاَرُفوا َوقَ َباِئلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنْ َثى

 
 

 وقال النيب صلى اهلل عليو وسلم يف حجة الوداع أمام صبهور أمتو وقرر كأهنا قاعدة تبقى إ ى األبد:

 2‘‘كلكم من آدم وآدم من تراب ، الفضل لعريب على أعجمي وال ألبيض على أسود إالّ بالتقوى’’
 3.‘‘لرجالالنساء شقائق ا’’وقولو عليو السالم : 

 

ذكرًا كان أو -إن اإلسالم قد نادى بوحدة األسرة اإلنسانية وأعلن بأن خَتبٍت اإلنسان عنداهلل .1
اػبلق كلهم عيال اهلل وأحبهم إليو أنفعهم :’’ؽبذه األسرة. قال عليو السالم  ىوأكثرىم نفعاً  -أنثى

4.“لعيالو 
 

 

ينِ  يِف  ِإْكرَاهَ  اَل  ’’قال تعا ى:أعلن اإلسالم حرية العقيدة وعدم فبارسة اإلكراه فيها.  .2 َ  َقدْ  الدّْ  تَ بَ ُتَّ
5 ‘‘اْلَغيّْ  ِمنَ  الرُّْشدُ 

 
 

  6 ‘‘ُمْؤِمِنُتَ  َيُكونُوا َحىتَّ  النَّاسَ  ُتْكرِهُ  أَفَأَْنتَ ’’ وقولو تعا ى:
 

وقولو عليو السالم لطفيل بن عمروالدوسي حُت رغب إليو أن يرسل معو قوة ؿباربة على ضبل قومو 
 7.‘‘ُعد إ ى  قومك وارعهم وارُفق ّٔم ’’سالم بالقوة: على اإل

 

وعلى دمو وعرضو. وقدقررىذه  -ذكرًا كان أو أنثى -حرم اإلسالم العدوان على مال اإلنسان  .3
يوم االجتماع األكرب يف حجة الوداع : " إن دماءكم  -صلى اهلل عليو وسلم -القاعدة النيب

8يف بلدكم ىذا ......وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم ىذا 
 

 

 بُ ُيوتًا َتْدُخُلوا اَل  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا ’’أحصن اإلسالم البيت غبماية حرية اإلنسان ، قال تعا ى: .4
رَ  رٌ  َذِلُكمْ  أَْىِلَها َعَلى َوُتَسلُّْموا َتْسَتْأِنُسوا َحىتَّ  بُ ُيوِتُكمْ  َغي ْ ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َلُكمْ  َخي ْ 9 ‘‘ َتذَكَّ

 
 

أوجب اإلسالم العلم على كل مسلم من أجل القضاء على اعبهل وىذا ماانفرد بو اإلسالم دون  .6
. أي على كل من أسلم 10‘‘طلب العلم فريضة على كل مسلم  ’’غَته . قال عليو السالم:
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ويشمل ذلك الذكور واإلناث مع فتح آفاق السمآء واألرض للنظر فيها والنفاذإليها عماًل بقول 
َماَواتِ  يِف  َماَذا اْنظُُروا ُقلِ ’’ل :اهلل عزوج ىذا إ ى جوار ما أرشد إليو من مكانة . 11‘‘َواأْلَْرضِ  السَّ

 اللَّوُ  يَ ْرَفعِ ’’العلماء وفضلهم على غَتىم؛وذلك حثًا للناس على التسابق يف ميدانو ، قال تعا ى :
 12 ‘‘َخِبَتٌ  تَ ْعَمُلونَ  دبَا َواللَّوُ  تٍ َدَرَجا اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  َآَمُنوا الَِّذينَ 

 

ىذا مع إمكانية فرض العقوبة على اؼبممتنعُت عن واجب التعلم والتعليم وىذا مل تصل اليو حقوق 
 اإلنسان يف أية دولة حىت اليوم وذلك نتيجة لفرض التعليم على كل مسلم.

 

ة عشر قرنًا وقبل أن تثبتو أية فرض اإلسالم اغبجرالصحي يف حاالت األمراض اؼبعدية منذ أربع .6
دولة حينذاك إلدخالو يف تشريعاهتا؛ وذلك مبالغة من قبل اإلسالم يف ضباية الصحة العامة من 

إذا ظبعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوا عليها وإذا وقع وأنتم بأرض  ’’اؼبرض قال عليو السالم :
13 ‘‘فال زبرجوا منها فراراً منو

 
 

ذكراً كان أوأنثى( حقاً يف أن يعيش يف مستوى الئق مهما تقدم اإلنسان جعل اإلسالم لإلنسان ) .7
وتطور يف ـبتلف العصور فلن هبد خَتًا فبا أعلنو اإلسالم يف ىذاالشأن فقد جعل على الدولة 

 يف  َوالَِّذينَ ’’رعاية كل فرد فيها، ويف ذلك جعل للفقراء واؼبساكُت حقًا يف أموال الدولة واألغنياء 
اِئلِ  َمْعُلوٌم * َحقّّ  ؽبِِمْ أَْمَوا كلكم راٍع وكلكم مسوؤل ’’وقولو عليو السالم :  14 ‘‘َواْلَمْحُروم  لِلسَّ

15 ‘‘عن رعيتو
 

 

وىناك كثَت من النصوص التشريعية اإلسالمية اليت ال ربصى غبماية ىذه اغبقوق اليت أشرنا اليها أعاله 
 هبوز مساسها كي تتناول بالتفصيل حقوقو وىي يف ؾبملها تشرح حقوق اإلنسان األساسية اليت ال

االقتصادية واالجتماعية والثقافية من آفاقها اإلنسانية العليا اليت ال سبيز وال تسمح أن يبيز فيها بُت 
 إنسان وآخر.

 

 النصوص الخاصة بشأن المرأة:  -ثانياا 
إحدانبا بسورة النساء  لقد عرض القرآن الكرًن شئون اؼبرأة يف أكثر من عشرسور، منها سورتان عرفت

الكربى وىي سورة النساء وعرفت األخرى بسورة النساء الصغرى وىي سورة الطالق وعرض ؽبا يف 
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سورة البقرة وآل عمران واؼبائدة ومرًن والنورواألحزاب وآّادلة واؼبمتحنة والتحرًن وكل ماورد من آيات 
قها وعلى اؼبكانة اليت ينبغي أن توضع فيها يف ىذه السور يدل على مدى عناية اإلسالم باؼبرأة وحقو 

اؼبرأة يف آّتمع ، وىي مكانة مل ربظ اؼبرأة دبثلها يف شرع ظباوي كما يف شرع اإلسالم وال أن توضع 
 فيها اؼبرأة يف آّتمع وبتكم إ ى تشريع وضعي ال يف القدًن وال يف اغبديث.

 

بث وعن كل ما ىبدش عفافها وحياءىا، لقد منح اإلسالم اؼبرأة كل حق و صاهنا من كل شروع
فقدشرع اهلل تعا ى يف القران الكرًن أحكامًا وآدابًا ترشد إ ى حقوق اؼبرأة ومنزلتها يف اغبياة وأول ىذه 
اغبقوق حديث القرآن عن األصل الذي تفرع منو اإلنسان، إذال تفاضل بُت اؼبرأة وبُت الرجل من 

 نَ ْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها يَا’’ل تعا ى: الناحية اإلنسانية فكالنبا آلدم ، قا
َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمن ْ  16‘‘َوِنَساًء  َكِثَتًا رَِجااًل  ِمن ْ

 

اً موضع وقدترتب على ذلك أن ظبي الرجل والداً واؼبرأة والدة وجاءت أحكام القرآن الكرًن بوضعها مع
التكرًن واإلجالل ، وماكانت الوصايا الكثَتة اليت حثت على اإلحسان للوالدين إال أثرًا ؽبذا األصل 

 َوبِاْلَواِلَدْينِ  َشْيًئا ِبوِ  ُتْشرُِكوا َواَل  اللَّوَ  َواْعُبُدواالذي قرره القرآن يف أصل اإلنسان وتكوينو ، قال تعا ى: 
17‘‘ ِإْحَسانًا

 
 

ًن اليقف يف ىذا اؼبقام عندحدالتسوية بُت الوالدين يف واجب اإلحسان ، بل ىبطو وقبد القرآن الكر 
خطوة ثانية فَتشد إ ى ما للوالدة من فضل نتيجة للجهوداؼبضنية يف تربية وتنشئة األوالد. قال تعا ى: 

َنا’’ ي ْ ْنَسانَ  َوَوصَّ وُ  ضَبََلْتوُ  ِبَواِلَدْيوِ  اإْلِ  18 ‘‘َعاَمُْتِ  يف  َصالُوُ َوفِ  َوْىنٍ  َعَلى َوْىًنا أُمُّ
 

من أحق الناس حبسن ’’وجاء التوضيح من الرسول صلى اهلل عليو وسلم جواباًعن سؤال رجل : 
صحبيت يارسول اهلل؟ قال: أمك. قال الرجل: مث من؟ قال: أمك. قال مث من؟ قال: أمك. قال: مث 

 .19‘‘من؟ قال: أبوك
 

حُت جاء بوصايا احًتام الوالدين معًا وبتخصيص األم بنوع والذي ينبغي أن ننتبو لو أن القرآن الكرًن 
من العناية جاء تنطيمًا ؼبا تقتضيو الفطرة ، وما تقتضيو عاطفة اغبنو والشفقة اليت أودعها يف قلب اؼبرأة 
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لولدىا.وقدسوى اهلل عزوجل بُت الزوج والزوجة يف اغبقوق اليت تتعلق بأمور الزوجية وما تتناسب مع 
 حد من اعبنسُت وىي تتلخص فيما يلي:فطرة كل وا

 

 ‘‘بِاْلَمْعُروفِ  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َوؽَبُنَّ ’’ اؼبساواة: قال تعا ى: .1
.أي أن كل حق وواجب للمرأة 20

يقابلو حق وواجب للرجل وكلما طالبها بأمر تذّكرأنو هبب عليو مثلو عدا أمر واحد ىوالقوامة 
 هما.وتقسيم الواجبات حسب طبيعة كل من

 

القوامة: معناىا القيام بشوؤن األسرة ورئاستها وضباية أفرادىا وسيأيت اغبديث عن ىذا اؼبوضوع يف  .1
 حبث الردعلى الشبهات حول حقوق اؼبرأة يف اإلسالم إن شاء اهلل تعا ى.

 

 التشاور يف شؤون األسرة ويستمر التشاور حىت بعد الطالق يف شؤون األوالد. .2
 

 أَنْ  فَ َعَسى َكرِْىُتُموُىنَّ  فَِإنْ  بِاْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُىنَّ ’’ن اؼبعاشرة لقولو تعا ى:التعامل باؼبعروف وحس .3
رًا ِفيوِ  اللَّوُ  َوهَبَْعلَ  َشْيًئا َتْكَرُىوا 21‘‘َكِثَتًا َخي ْ

 
 

على الرجل معاونة زوجتو يف أعمال البيت، سئلت عائشة رضي اهلل عنها عن عمل النيب صلى اهلل  .4
.تريد أنو يعاوهنن 22‘‘كان يف مهنة أىلو حىت ىبرج إ ى الصالة’’بيتو، فقالت: عليو وسلم يف

 ويعمل معهن.
 

جعل للمرأة اغبق يف اختيارالزوج. وقد أوقف النيب صلى اهلل عليو وسلم زواجًا أكرىت فيو فتاة  .5
 بكٌرعلى الزواج بأمرأبيها ؼبصلحة لو يف زواجها بابن أخيو. 

 

 

 ملة يف ماؽبا تتصرف فيو كيف شاءت.وجعل اإلسالم اغبرية الكا .6
 

أما تعامل النيب صلى اهلل عليو وسلم فحدث عن حسنو وال حرج فقد بعثو اهلل عزوجل بدعوتو العظيمة 
فأوقف الظلم الذي كانت اؼبرأة تعيش فيو وحّددؽبا مكاهنا الطبيعي ، وفرض ؽباحقوقًا مل تكن ؽبا من 

ا من أسس رسالتو. فقد كانت عادة العرب قبل اإلسالم أال قبل ، فكان تكرًن اؼبرأة والرفع من شأهن
. فإذا مات ‘‘ال يرثن إالّمن وبمل السيف ووبمي البيضة ’’تأخذ اؼبرأة شيئًا يف اؼبَتاث وكانوايقولون:

الرجل ورثو ابنو فإن مل يوجدفأقرب الرجال اليو أبًا كان أو أخًا أو عماً.جاء اإلسالم فأوقف ىذاالظلم 
 اْلَواِلَدانِ  تَ َركَ  فبَّا َنِصيبٌ  َولِلنَّْساءِ  َواأْلَقْ َربُونَ  اْلَواِلَدانِ  تَ َركَ  فبَّا َنِصيبٌ  لِلرَّْجالِ  ’’قال تعا ى: عن النساء 
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ولقدكان وضع اؼبرأة قبل اإلسالم يف تقزز وامتهان  23‘‘َمْفُروًضا َنِصيًبا َكثُ رَ  أَوْ  ِمْنوُ  َقلَّ  فبَّا َواأْلَقْ َربُونَ 
دعوة ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم إ ى اإلسالم فقد كان اؼبرأة العربية قبل اإلسالم عارًا وبرص حُت ظهور 

أولياؤىا الذكورعلى التخلص منها و وأدىا حية ساعة والدهتاوذلك لعوامل ـبتلفة أنبها ضعف بنيتها يف 
ضع األليم وجاىر الشدائد، ولقد وقفت دعوةؿبمدصلى اهلل عليو وسلم منذظهورىا إ ى التنديد ّٔذاالو 

رَ  َوِإَذا’’بو القرآن يف آيات متعددة ويف ظروف ـبتلفة فقال مرة:   ُمْسَودِّا َوْجُهوُ  َظلَّ  بِاأْلُنْ َثى َأَحُدُىمْ  ُبشّْ
رَ  َما ُسوءِ  ِمنْ  اْلَقْومِ  ِمنَ  يَ تَ َواَرى ، َكِظيمٌ  َوُىوَ  وُ  أَمْ  ُىونٍ  َعَلى أيَُبِْسُكوُ  بِوِ  ُبشّْ رَ  يِف  يَُدسُّ  َما َساءَ  َأاَل  ابِ الت ُّ

24‘‘وَبُْكُمونَ 
 قُِتَلتْ  َذْنبٍ  بَِأيّْ  ،ُسِئَلتْ  اْلَمْوُءوَدةُ  َوِإَذا ’’: و قال مرة يف مسؤولية الرجل عن وأد الوليدة 

إلسالم أما ىذا حاؽبا قبل ا. 26‘‘َوِإيَّاُكمْ  نَ ْرزُقُ ُهمْ  كَبْنُ  ِإْماَلقٍ  َخْشَيةَ  أَْواَلدَُكمْ  تَ ْقتُ ُلوا َواَل ’’وقال مرة: 25‘‘
يف شريعة الرومان فبا كان شائعاً ومتعارفاً عليو يف معظم عامل اغبضارة القدًن فقدكان قائماً، أواًل : على 
عدم االعًتاف بأية أىلية حقوقية للمرأة ، وثانيًا :على وضعها بسبب جنسها ربت الوصايا الدائمة ال 

صاية األب أواًل والزوج ثانياً، والسبلك أي فرق يف اؼبرأة بُت صغرىا وبلوغها سن الرشد فهي ربت و 
حرية يف تصرفاهتا وىي يف ذلك يف اعبملة موروثة ال وارثة ، وبالنتيجة فإن اؼبرأة يف الشريعة الرومانية  

كانت شيئًا من األشياء التابعة للرجل وىي لذلك فاقدة لكل شخصية ؽبا، ؿبرومة من كل اعتبارغبرية 
 تصرفاهتا.

 

الندوات الدينية يف القرون الوسطى : فقد كانوا يشكون يف إنسانيتها وطبيعة روحها وأما وضعها يف 
فقد حدثنا التاريخ بأن مؤسبرات عقدت يف روما للبحث حول اؼبرأة وحول روحها ، وىل ىي تتمتع 
بروح كروح الرجل أوأن روحها كروح اغبيوانات مثل الثعابُت والكالب، بل إن أحدىذه االجتماعات يف 

 ما قرر أنو ال روح ؽبا على االطالق وأهنا لن تبعث يف اغبياة اآلخرة.رو 
 

فجاء اإلسالم ونىب الرضبة وأزال كل ىذا الظلم واؽبمجية ورد اؼبرأة إ ى مكاهنا الطبيعي فهذا رسول اهلل 
وصية صلى اهلل عليو وسلم كما بدأرسالتو بتكرًن اؼبرأة وربريرىا من قيوداعباىلية ختم رسالتو كذلك بال

 . وذلك يف آخر خطبتو خطبها قبل أن ينتقل إ ى جوار ربو.27بالنساء خَتاً، استوصوا بالنساء خَتاً 
 

ولقد كان من أخالقو صلى اهلل عليو وسلم أنو يداعب الوالئدمن بناتو وبنات أصحابو ،وإن بنتاً 
يد إ ى رسول تأخذبيده صلى اهلل عليو وسلم فتذىب بو غباجتها حيث شاءت. وجاءت أظباءبنت يز 
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اهلل صلى اهلل عليو وسلم وىوبُت أصحابو فقال: بأيب أنت وأمي يارسول اهلل، أنا وافدة النساء كافة ، 
فآمنا بك وبإؽبك, وإنا معشرالنساء ؿبصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحامالت أوالدكم ، وإنكم 

داعبنائز، واغبج بعداغبج , معاشر الرجال فّضلتم علينا باعُبمع واعبماعات وعيادة اؼبرضى، وشهو 
وأفضل من ذلك كلو اعبهاد يف سبيل اهلل عزوجل ، وإن أحدكم إذا خرج حاجًا أومعتمرًا أو ؾباىداً 
حفظنالكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربَّينا لكم أوالدكم أفنشارككم ىذا األجر واػبَت؟ فالتفت النيب 

: ىل ظبعتم مسألة أمرأة قط أحسن منو مسألتها صلى اهلل عليو وسلم إ ى أصحابو بوجهو كلو مث قال
يف أمردينها من ىذه؟ فقالوا: يا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ! ما ظننا أن امرأة هتتدي إ ى مثل ىذا. 

افهمي أيتها اؼبرأة وأعلمي من خلفِك من النساء أن ’’فالتفت النيب صلى اهلل عليو وسلم إليها فقال:
فخرجت اؼبرأة وىي هُتّلل  ‘‘، وطلبها مرضاتو، واتباعها موافقتو يعدل ذلك كلو حسن تبتل اؼبرأة لزوجها

حىت وصلت إ ى نساء قومها من العرب وعرضت عليهن ما قالو ؽبا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
 28ففرحن وآمّن صبيعاً.

 

صلى اهلل عليو  -هللوقد جعل اإلسالم مثوبتها عظيمة إذا قامت دبسؤوليتها ذباه عبادهتا. قال رسول ا
: إذا صلت اؼبرأة طبسها وصامت شهرىا وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل ؽبا ادخلي  -وسلم

 29اعبنة من أي أبواب اعبنة شئت.
كما شبو النيب صلى اهلل عليو وسلم النساء بالقواريرنظرًا لطبيعتها وخلقتها الرقيقة ففي حديث أنس ، 

وسلم يف بعض أسفاره وغالم أسود يقال لو أقبشة وبدو فقال لو قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليو 
 30.‘‘يا أقبشة ُرويدك سوقاً بالقوارير’’رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : 

 

وقال عمربن اػبطاب رضي اهلل عنو لرجل طّلق امرأتو ، مل طّلقتها؟ قال: الأحبها. فقال: أُكّل البيوت 
 ذمم؟.بُنيت على اغُبّب ؟ أين الرعاية وال

 

وإذا كان ما أسلفنا تلبية ؼبقتضى الفطرة يف األصل الذي تكّون منو اإلنسان ، فإن اإلسالم يقرر أيضاً 
أن اؼبرأة ذات مسؤولية مستقلة عن مسؤولية الرجل فهي مسؤولة عن نفسها وعن عبادهتا وعن بيتها 

عن مسؤولية الرجل. إن منزلتها يف وعن صباعتها واؼبرأة يف نظرديننا اغبنيف ال تقل  يف مطلق اؼبسؤولية 
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 ِمنَ  يَ ْعَملْ  َوَمنْ ’’اؼبثوبة والعقوبة عنداهلل معقودة دبا يكون منها من طاعة أو ـبالفة قال تعا ى:
   31‘‘نَِقَتًا  يُْظَلُمونَ  َواَل  اعْبَنَّةَ  يَْدُخُلونَ  فَُأولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنْ َثى أَوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  الصَّاغِبَاتِ 

 

ا كانت اؼبرأة مسؤولة مسؤولية خاصة فيما ىبتص بعبادهتا ونفسها ، فهي يف نظر اإلسالم مسؤولة وإذ
مسؤولية عامة فيما ىبتص بالدعوة إ ى اػبَت واألمر باؼبعروف والنهي عن اؼبنكرواإلرشاد إ ى الفضائل و 

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرونَ  بَ ْعضٍ  َأْولَِياءُ  مْ بَ ْعُضهُ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ ’’التحذيرمن الرذائل، قال تعا ى:  َويَ ن ْ
إن مسؤولية األمرباؼبعروف والنهي عن اؼبنكرىي أكربمسؤولية يف نظراإلسالم وقدسوى . 32‘‘اْلُمْنَكرِ  َعنِ 

 اإلسالم فيها بصريح ىذه اآليات بُت الرجل واؼبرأة.
 

ها اإلسالم أن تتعلم كل مايبكنهامن القيام ّٔذه ولتقوم اؼبرأة دبسؤولياهتا يف ؾبتمعنا أوجب علي
اؼبسؤوليات لًتسيخ معامل اػبَت والصالح والبعد عن الشروالفسادفأوجب عليها معرفة العقائد والعبادات 

 ومعرفة اغبالل واغبرام يف اؼبأكول واؼبشروب ويف سائرالتصرفات.
 

صبيعًا فلم ىبص القرآن يف ذلك األمرالرجال  ونزلت آيات القرآن اليت تأمر باعبهاد موجهة إ ى اؼبؤمنُت
دون النساء ، وكانت نساء الصحابة يشًتكن مع الرجال يف مبايعة الرسول صلى اهلل عليو وسلم على 
اعبهاد وعلى عدم الفرارمن القتال وكان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يصطحب معو بعض نسائو يف 

 الغزوات وكذلك كان الصحابة يفعلون.
 

ارجعوا إن شئتم إ ى مصادر الفكراإلسالمي لتجدوا أن اإلمام البخاري رضبو اهلل قد عقد يف كتابو و 
وروى فيو عن إحدى  ‘‘خروج النساء مع الغزاة يف سبيل اهلل’’اعبامع الصحيح بابًا خاصًا ظباه: 

نردالقتلى كنا نغزومع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم نسقي القوم ولبدمهم و ’’الصحابيات قالت: 
 33.‘‘واعبرحى إ ى اؼبدينة

 

َؤن وطهوالطعام للجنود  ََ ومن عمل النساء على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم اإلشراف على امُل
وإطعام خيول اغبرب وسبريضها. وكانت عليهن أيضًا مهمة إصالح السالح وإعداده وإمداد احملاربُت بو 

تكسر يف يديو بضعة سيوف يف اؼبعركة الواحدة فكانت زبرج يف أثناء القتال وقدكان خالدبن الوليد ت
بسالح جديد ليكمل معركتو ، وكذلك كانت تفعل أظباء بنت أيب بكررضي اهلل  ‘‘أم سبيم’’إليو زوجتو
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عنهما إلمداد زوجها الزبَتبن العوام رضي اهلل عنو بالسالح ، وكان وجوداؼبرأة إ ى جانب زوجها 
يثَتفيهم اغبماس للقتال دفاعًا عن العرض والشرف وإظهارًا للبطولة وآّد، وأوالدىا يف ساحة القتال 

وقدوقفت اػبنساء الشاعرة يف معركة القادسية تشجع أوالدىا األربعة وشباب اؼبسلمُت للقتال والشهادة 
فلماعلمت باستشهاد أوالدىا األربعة مرة واحدة يف تلك اؼبعركة مل تبك عليهم بل قالت قولتها 

 ‘‘اغبمدهلل الذي شّرفٍت دبوهتم’’هورة: اؼبش
 

وكان من مهام اؼبرأة أيضًا منع اؽبزيبة ، ومنع اؼبًتددين واؽباربُت من الًتاجع إذا اشتدالقتال فكّن يقفن 
خلف اعبيش احملارب فإذا تراجع بعض اعبنود أخذن وبملن أطفاؽبن الصغار يف وجوىهم.ويف معركة 

وة على ربوة خلف اعبيش فكّن يضربن من يًتاجع من فرسان الَتموك وضع خالدبن الوليد النس
 اؼبسلمُت باغبصى والًتاب وبأعمدة اػبيام.

 

ومل يكن القتال الفعلي من اؼبهام الرئيسية للمرأة اؼبسلمة يف ميادين القتال ولكن بعض النسوة فبن 
ة تدفع صبيع النساء إ ى لديهن القدرة والقوة كّن يشاركن يف القتال ، وكثَتًا ما كانت ظروف اؼبعرك

مشاركة الرجال يف القتال بالسيوف أو النبال، وقد سجل لنا التاريخ اإلسالمي الكثَتمن البطوالت 
نسيبة بنت كعب قدقاتلت بالسيف أكثرمن مرة ‘‘أم عمارة’’النسائية يف العهود األو ى لإلسالم فهذه 

كة أحد حىت جرحت. فكانت نساء مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وقد دافعت عنو يف معر 
الصحابة يشاركن الرجال يف كل شأن من شؤون اغبياة فكان ؽبن رأي يف قراراغبرب أو الّسلم ، ويف 

 خطة اؼبعركة وسَتالقتال ، ويف مفاوضات الصلح واؽبُدنة ، وؽبن حق العفو عن األسَت ورد أموالو إليو.
 

ركة اؼبرأة للرجل ومعاونتو وىو أبرز مواقف اغبياة فميدان اعبهاد أوسع ؾبال قرر اإلسالم فيو مشا
وأشدىا، كما أننا قبد أحكام ديننا اغبنيف تعطي اؼبرأة أىلية مباشرة عقود البيع والشراء ، وال نعلم 
أحداً من فقهاء اؼبسلمُت رأى أن النصوص الواردة يف مباشرة التصرفات اؼبالية خاصة بالرجل دون اؼبرأة 

ربميل اؼبرأة مسؤوليات اغبياة عامة وخاصة أن يفسح أمامها ؾبال العلم وؾبال  ، وقدكان من لوازم
العمل, وقدحدثنا التاريخ أن اؼبرأة قد تعلمت وعملت فعرفنا اؼبرأة األديبة والطبيبة والفقيهة واؼبتصوفة 

يت تعيش القانتة ... وكان كل ذلك يف كثَتمن نواحي التشريع اإلسالمي على عكس مانراه يف اؼبرأة ال
يف الغرب حيث ينظر إليها نظرة تنقص من قدرىا ويتم استغالؽبا كي تعمل بأجرخبس، ويعاملهابعضهم 
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على أهنا سلعة فبتهة عالوة عن أهنا بعيدة عن معٌت األمومة اليت فطرت عليها وغَتذلك من اؼبظاىراليت 
 تدل على معانات اؼبرأة يف الغرب وىضم حقوقها.

 

م شرعية فيها اختالف مابُت الرجل واؼبرأة ىي أمورؽبا أحكامها وتفصيالهتا وىي وأما ما ورد من أحكا
أحكام نصية شرعها اهلل تعا ى ومن تدبرىا هبد أهنا متفقة مع الفطرة والثوابت التشريعية يف الدين ، 

 وفيما يلي تفصيل ؽبا وردعلى الشبهات اليت أثَتت حوؽبا.
 

 اإلسالم:د على شبهات حول حقوق المرأة في الر
إن اؼبساواة بُت الرجل واؼبرأة مطلب عادل إذا أردنا ّٔا اؼبساواة يف اغبقوق والواجبات بُت الرجال 
والنساء وىذا ما حققو اإلسالم يف كل ميادين اغبياة كما تقدم الكالم عنو يف الصفحات اؼباضية أما 

 اػبلق واالستعداد فهذا إذا قصد ّٔا اؼبساواة يف كل شيء دون مراعاة للفروق الواضحة بُت اعبنسُت يف
خداع يدعو إليو أتباع دعاة التحرر من أتباع اإلعالنات العاؼبية عبهلهم حبقوق اؼبرأة يف اإلسالم 
وتناسيهم للفروق البيولوجية بُت الرجل واؼبرأة كما دفعهم إ ى اعتبار أن العالقة بُت الرجل واؼبرأة عالقة 

 سباثل ال عالقة تكامل.
 

ل حقوق اؼبرأة كأهنا ىضم حقها يف اإلسالم و ىذه الشبهات تنحصر يف األمور ويثَتون شبهات حو 
 التالية:
  ًعدم مساواة اؼبرأة للرجل يف اؼبَتاث -أوال 
  ًعدم مساواة اؼبرأة للرجل يف نصاب الشهادة -ثانيا 
  ًصيغة الطالق اؼبعطاة للرجل -ثالثا 
  ًسلطة الزوج )القوامة( -رابعا 
  ًتعدد الزوجات -خامسا 
 حق تأديب اؼبرأة وال سيما ضرّٔا. -ساً ساد 
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 عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث: -أوالا 
إن اؼبطالبة باؼبساواة يف االرث بُت الرجال والنساء أمر ليس غريبًا على اإلسالم ، بل إن بوادر ىذا 

من سورة  (21األمر بدأت منذنزول الوحي ، فقد جاءت يف إحدى الروايات عن أسباب نزول اآلية )
ْوا َواَل ’’:النساء يف قولو تعا ى  اْكَتَسُبوا فبَّا َنِصيبٌ  لِلرَّْجالِ  بَ ْعضٍ  َعَلى بَ ْعَضُكمْ  ِبوِ  اللَّوُ  َفضَّلَ  َما تَ َتَمن َّ

أن أم سلمة  . 34‘‘اَعِليمً  َشْيءٍ  ِبُكلّْ  َكانَ  اللَّوَ  ِإنَّ  َفْضِلوِ  ِمنْ  اللَّوَ  َواْسأَُلوا اْكَتَسْبَ  فبَّا َنِصيبٌ  َولِلنَّْساءِ 
 .35‘‘يا رسول اهلل ! يغزو الرجال وال نغزو، ولنا نصف اؼبَتاث’’رضي اهلل عنها قالت:

 

فألول وىلة قد يبدو أن اإلسالم ظلم البنت إذ جعل ؽبا نصف حظ أخيها من تركة األب إاّل أن ىذا 
هو اؼبسؤول عن نفقتها ونفقة األمر ينايف الواقع ؛ إذ إن اإلسالم كّلف الرجل دبا مل يكلف بو اؼبرأة ف

عيالو وحىت أخواتو إذا مل يكن ؽبا معيل بينها مل يكلف الشرع اؼبرأة بأية مسؤوليات فاؼبال الذي ترثو 
من أبيها يبقى ؽبا وحدىا ال يشاركها فيو مشارك ، فنصيب االبن معرض للنقص دبا ألقى عليو اإلسالم 

رض للزيادة دبا تقبض من مهوروىدايا. وكذلك اغبال يف من التزامات متوالية متجددة ونصيب البنت مع
التوارث بُت الزوجُت حيث يرث الزوج من زوجة ضعف ما ترثو الزوجة منو ؛ وذلك ألن الزوج يكون 
مسؤواًل عن االستمرار يف االنفاق على األوالد بينما حُت ترث الزوجة زوجها فهي غَتمسؤولة عن 

تها عنداالقتضاء قائمة على مسؤولية األوالد فيما ملكوه أو ورثوه االنفاق على األوالد بل تكون نفق
 من أبيهم.

 

ليست قاعدة  ‘‘للذكر مثل حظ االنثيُت ’’مث إن قاعدة التنصيف يف اإلرث اؼببنية على قولو تعا ى:
 مطردة ألن ىناك حاالت يتساوى فيها الذكر واألنثى منها: 

 

 ب من ولدنبا فيما إذاكان لولدنبا أوالد ذكور.اؼبساواة يف اإلرث بُت األم واأل -أوالً 
اؼبساواة يف اإلرث بُت األخت واألخ ألم  إذا مل يكن ألخيهما أصل من الذكور وال فرع وإرث.  -ثانياً 

 ويف ذلك كما نرى مساواة يف اإلرث بُت الرجال والنساء.
 

رجل يف اؼبَتاث مطلقًا وان ويتضح من ذلك أنو ليس من الصحيح الزعم القائل بعدم مساواة اؼبرأة لل
ىذا اؼببدأ إذا مل يعمل بو مباشرة أحيانًا فذلك عماًل دببدأ العدالة واؼبساواة يف حاالت اؼبسؤولية يف 
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اإلنفاق اؼبلقاة على عاتق الذكوردون اإلناث وفقًا للقاعدة الشرعية: الغنم بالغرم ، أي أن اإلنسان إمبا 
 يعطى على حسب مسؤوليتو.

 

 دم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة:ثانياا: ع
تدعواعبمعيات الدولية إ ى إعطاء اؼبرأة األىلية الكاملة يف مركزىا وحقوقها القانونية ، وىم يرون أن 
اإلسالم يقف عائقًا أمام تساوي الرجل واؼبرأة يف الشهادة معتربين أن :" قضية الشهادة ىذه منافية 

ؼبرأة وأهنا مظهرآخر من مظاىر الدونية للمرأة يف الشريعة اإلسالمية".وللرد ؼببدأ اؼبساواة بُت الرجل وا
على ىذه اؼبزاعم نقول: إن التمييز يف الشهادة بُت الرجل واؼبرأة ليست مطلقة بل ىي زبتلف من حالة 

 إ ى أخرى وىي على أنواع:
 

ذلك ألن ىذه القضايا شهادة القصاص واغبدود وىي اليت ال تقبل فيها شهادة اؼبرأة مطلقًا ؛ و  .0
 تثَتموضوعاهتا عاطفة اؼبرأة وال تقوى على ربملها وىذه حقيقة ال يبكن إنكارىا.

 

شهادة اؼببايعة واؼبداينة.وىي اليت يطلب فيها شهادة رجلُت أو رجل وامرأتُت عماًل بقولو تعا ى:   .1
َهَداءِ  ِمنَ  تَ ْرَضْونَ  فبَّنْ  َواْمرَأَتَانِ  فَ َرُجلٌ  َرُجَلُْتِ  َيُكونَا ملَْ  فَِإنْ  رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا‘‘ 36‘’ الشُّ

 
 

فليس ذلك من موضوع حقوق اإلنسان وإمبا ىو من موضوع األعباء اليت يدعى لتحملها اإلنسان 
َهاَدةَ  َتْكُتُموا َواَل  ‘‘ويتوجب عليو أداؤىا عماًل بقول القرآن أيضاً:  . 37 ‘’قَ ْلُبُو  َآمثٌِ  فَِإنَّوُ  َيْكُتْمَها َوَمنْ  الشَّ

وقد أوجبت أحكام القرآن أن يزاد يف نصاب الشهادة من النساء وىذا ما يدعو أصحاب اغباجة عندئذ 
إ ى التماس الشهادة من الرجال دون النساء وأن يضعوا بذلك عبء الشهادة الثقيل على الرجال 

 أن ىناك فوارق فطرية وطبيعة بُت الرجل مااستطاعوا خاصة وإن اإلنسان بنوعيو عرضة للنسيان إالّ 
واؼبرأة، تعرض اؼبرأة أكثر للضالل الذي ىو نسيان جزء وتذكر جزء آخر ويعود سبب ضالل اؼبرأة 
أكثرمن الرجل إ ى طبيعة تركيبة جسمهاالذي هبعلها تتأثر بسرعة فبا يعرضها لعدم الثبات وىو ماأشارت 

 الرجال وليس يف ذلك كما نرى شيء فبا يبس اعتباراؼبرأة.إليو اآلية الكريبة دون أن تنفيو عن 
 

ىذا وال بد من اإلشارة أيضًا إ ى أن الشريعة اإلسالمية اذبهت إ ى تعزيز الشهادة حىت ال تكون عرضة 
لالهتام ولذلك عززت شهادة الرجل الواحد نفسو بشهادة رجل آخر ومل يعتربذلك مساًسا بكرامة  الرجل 
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ز أضمن غبقوق اإلنسان وبناًء عليو فإذا مل يكن ىناك إاّل شاىد واحد من الرجال مادام ذلك التعزي
 واحتيج يف الشهادة إ ى اؼبرأة كان تعزيز شهادة اؼبرأة بشهادة امرأة ثانية جارياً على نفس األصل.

 

 وبصل شهادة اللعان اليت تتساوى فيها شهادة الرجل شهادة اؼبرأة كما يف حال اللعان وىي اغبالة اليت .2
 َوالَِّذينَ  * َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّوَ  فَِإنَّ  َوَأْصَلُحوا َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  تَابُوا الَِّذينَ  ِإالَّ فيها اهتام باػبيانة الزوجية قال تعا ى 

 الصَّاِدِقُتَ  َلِمنَ  إِنَّوُ  بِاللَّوِ  َهاَداتٍ شَ  أَْربَعُ  َأَحِدِىمْ  َفَشَهاَدةُ  أَنْ ُفُسُهمْ  ِإالَّ  ُشَهَداءُ  ؽَبُمْ  َيُكنْ  وملَْ  أَْزَواَجُهمْ  يَ ْرُمونَ 
َها َويَْدَرأُ  *  اْلَكاِذِبُتَ  ِمنَ  َكانَ  ِإنْ  َعَلْيوِ  اللَّوِ  َلْعَنةَ  َأنَّ  َواػْبَاِمَسةُ  *  بِاللَّوِ  َشَهاَداتٍ  أَْربَعَ  َتْشَهدَ  َأنْ  اْلَعَذابَ  َعن ْ

َها اللَّوِ  َغَضبَ  أَنَّ  َواػْبَاِمَسةَ  * اْلَكاِذِبُتَ  َلِمنَ  ِإنَّوُ      38‘’الصَّاِدِقَُت   ِمنَ  َكانَ  ِإنْ  َعَلي ْ
 

شهادة الوالدة وإحقاق النسب للمولود والرضاعة كلها شهادات تنفرد فيها اؼبرأة دون الرجل فقد جاء  .3
من رواية عقبة بن اغبارث أنو تزوج أم وبي بنت أيب إىاب  –صلى اهلل عليو وسلم  –عن رسول اهلل 

فقال: كيف وقد  -صلى اهلل عليو وسلم –ة وقالت: " لقد ارضعتكما" ، فسأل عقبة النيب فجاءت امرأ
39قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غَته.

 
 

يتبُت لنا فبا سبق أن وجوب وجود امرأتُت يف الشهادة مع رجل واحد ىو أمرخاص يف اؼبداينة فقط دون سائر 
ق بُت الرجل واؼبرأة وفبا ينفي اؼبساس بكرامة اؼبرأة بل ُجّل ما يف أنواع الشهادات فبا ينفي وجود سبييزيف اغبقو 

 األمر أن الدين اغبنيف يهدف إ ى توفَت الضمانات يف الشهادة وزيادة االستيثاق إليصال اغبق إ ى أصحابو.
 

 حق تأديب المرأة وضربها:
رّٔا وىذا إىدار لكرامتها يعًتض كثَت من اؼبعاصرين على أن اإلسالم أعطى للزوج حق تأديب اؼبرأة وض

وتعٍد على حقوقها، وللرد على ىذاألمر نورد يف البداية بعض اآليات واألحاديث اليت ذكرت ىذا 
 َفضَّلَ  دبَا النَّْساءِ  َعَلى قَ وَّاُمونَ  الرَّْجالُ  ’’األمر، مث نورد بعد ذلك الرد إن شاء اهلل تعا ى، يقول عزوجل: 

 اللَّوُ  َحِفظَ  دبَا لِْلَغْيبِ  َحاِفظَاتٌ  قَانَِتاتٌ  فَالصَّاغِبَاتُ  أَْمَواؽبِِمْ  ِمنْ  أَنْ َفُقوا َودبَا ضٍ بَ عْ  َعَلى بَ ْعَضُهمْ  اللَّوُ 
يت  ُغوا َفاَل  َأَطْعَنُكمْ  فَِإنْ  َواْضرِبُوُىنَّ  اْلَمَضاِجعِ  يف  َواْىُجُروُىنَّ  َفِعُظوُىنَّ  ُنُشوَزُىنَّ  زَبَاُفونَ  َوالالَّ  َعَلْيِهنَّ  تَ ب ْ

ويقول عليو السالم يف حجة  الوداع: أال واستوصوا بالنساء خَتاً .  40‘‘َكِبَتًا  َعِليِّا َكانَ  اللَّوَ  ِإنَّ  َسِبياًل 
فإمبا ىنَّ عواٌن عندكم ليس سبلكون منهن شيئًا غَت ذلك إال أن يأتُت بفاحشة مبينة ، فإن فعلن 

نكم فال تبغو عليهن سبياًل ، إال أن لكم فاىجروىن يف اؼبضاجع واضربوىن ضربًا غَت مربح فإن أطع
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على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقًا فأما حقكم على نسائكم فال يوطئن فُرشكم من تكرىون 
  41وال يأذنَّ يف بيوتكم من تكرىون أال وحقهن عليكم أن ربسنوا إليهن يف كسوهتن وطعامهن(

 

ة وكرامتها يأخذون من اآلية ما يريدون فقط واؼبالحظ أن ىؤالء األشخاص ربت شعار إنسانية اؼبرأ
وىي كلمة الضرب وينسون التسلسل الذي ورد يف اآلية حيث ورد يف البداية مدٌح للمرأة اؼبؤمنة  

اغبافظة غبدود الزوج ومن مثَّ ورد ذكرالناشز ، فالكالم إذا يتعلق بنوع خاص من النساء وليس كل 
ف من شخص آلخر وما ينفع الواحد الينفع الثاين ، ومن النساء ، واؼبعروف أن طبائع الناس زبتل

يوجد يف ىذاالعامل امرأة من ألف  ’’عدالة اإلسالم أنو أورد العالج لكل حالة من اغباالت ، فما دام 
امرأة تصلحها ىذه العقوبة ، فالشريعة اليت يفوهتا ىذا الغرض شريعة غَتتامة، ألهنا بذلك ُتؤثِر ىدم 

 .‘‘جراء وىذا ليس شأنو شريعة اإلسالم اؼبنزلة من عنداهللاألسرة على ىذا اإل
 

والواقع أن التأديب ألرباب الشذوذ واالكبراف الذين التنفع فيهم اؼبوعظة والاؽبجرأمر تدعو إليو 
لتو الطبيعة من األبناء إ ى اآلباء كما وكلتو من األمم إ ى اغبكام  الِفطرويقضي بو نظام آّتمع ، وقد وكَّ

ؼبا بقيت أسرة وال صلحت أمة. وما كانت اغبروب اؼبادية اليت عمادىا اغبديد والنار بُت األمم  ولواله
اؼبتحضرة اآلن إال نوعاًمن ىذا التأديب يف نظراؼبهاصبُت ويف تقدير الشرائع لظاىرة اغبرب والقتال. قال 

نَ ُهَما ُحوافََأْصلِ  اقْ َتتَ ُلوا اْلُمْؤِمِنُتَ  ِمنَ  طَائَِفَتانِ  َوِإنْ ’’تعا ى:   فَ َقاتُِلوا اأْلُْخَرى َعَلى ِإْحَدانُبَا بَ َغتْ  فَِإنْ  بَ ي ْ
. إضافة إ ى ذلك فإن الضرب الوارد يف اآلية مشروط بكونو 42 ‘‘ اللَّوِ  أَْمرِ  ِإ َى  َتِفيءَ  َحىتَّ  تَ ْبِغي الَّيِت 

ق ، وال يكون ضربًا غَت مربح وقد فسر اؼبفسرون الضرب غَت اؼبربح بأنو ضرب غَت شديد وال شا
الضرب كذلك إال إذا كان خفيفًا وبآلة خفيفة ، كالسواك وكبوه وال يكون القصدمن ىذاالضرب 
اإليالم وإطفاء الغيظ ولكن التأديب واإلصالح والتقوًن والعالج ، واؼبفًتض أن اليت تتلقى الضرب 

لتفادي الطالق ، خاصة  امرأة ناشز، مل تنفع معها اؼبوعظة واؽبجر، لذلك جاء الضرب اػبفيف عالجاً 
أن نشوز بعض النساء يكون عن غَت وعي وإدراٍك لعواقب خراب البيوت وتفتت األسرة . إن سعي 
بعض الداعيُت إلبطال مفعول آية الضرب ربت حجة اؼبساواة لن يفيد يف إيقاف عملية الضرب إذ إن 

بالقوانُت البشرية اليت سبنع الضرب ، اؼبرأة ستبقى ُتضرب خفية كما وبصل يف دول العامل الغريب اغبافل 
% من الرجال يقومون بضرب 86م إ ى أن 0876وتشَت إحدى الدراسات األمَتكية اليت أجريت عام 
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م فكيف نسبة اليوم( ويقدرعدد النساء اللوايت ُيضربن يف بيوهتن كل عام  0876النساء... )ىذا عام 
تلك الدول اليت ربّرم الضرب ، فلماذا اليوجد يف بيئاتنا بستة ماليُت مرأة. فإذا كان ىذاالعدد تزايد يف 

اإلسالمية ىذا العدد مع أن شريعتنا تبيح الضرب ؟ أليس ألن قاعدة السكن واؼبودة ىي األساس بينما 
ر بضوابطها وكما قال تعا ى يف هناية اآلية:  َأَطْعَنُكمْ ’’العظة واؽبجران والضرب ىي حاالت شاذة تُقدَّ

غُ  َفاَل   ‘‘َسِبياًل  َعَلْيِهنَّ  واتَ ب ْ
 

 ثالثاا:  صيغة الطالق المعطاة للرجل: 
يعًتض كثَت من اؼبعاصرين على كون الطالق بيد الرجل ويرون يف التشريع التونسي حاًل حيث جاءت 

إن احملكمة ىي اليت تعلن الطالق بناء لطلب أحد الزوجُت بسبب ماحصل لو ’’منو لتقول:  20اؼبادة 
. ‘‘ؼبن تضرر من الزوجُت بتعويض عن الضرر اؼبادي واؼبعنوي الناجم عن الطالقمن ضرر ويُقضى 

أنو أكثر مالءمة باعتباره أكثر إنصافاً. إنو وبرر اؼبرأة من حق يتمسك بو  ’’ويرى أنصار ىذا القانون 
يدعو  . والواقع أن ىذه الطروحات حول الطالق ال زبرج كثَتًا عن ما‘‘الزوج، أصبح جائزًا جدًا حبقها

إليو علماء الغرب وأتباعهم من الكتاب الذين يريدون بذلك القانون اؼبدين الفرنسي، وىنا من اؼبفيد 
 اإلشارة إ ى النقاط التالية:

 

إن قبول الزوجُت االرتباط اإلسالمي يفرض عليهما االلتزام بأحكام الشرع اليت ال زبلو من بعض  .0
ا من الزوج أن ربمى ّٔا نفسها كأن ذبعل العصمة اغبقوق اليت يبكن للزوجة اػبائفة على نفسه

 بيدىا وأن تشًتط يف عقد الزواج شروطاً خاصة.
 

إن حص     ر اإلس     الم الط     الق يف ي     د ال     زوج إمب     ا يع     ود لع     دة أس     باب أنبه     ا كون     و اؼبتض     رر األول  .1
م    ن الط    الق م     ن الناحي    ة اؼبادي     ة فه    و ال     ذي هب    ب علي    و اؼبه     ر والنفق    ة ؼبطلقت     و ولعيال    و ط     وال 

الع     دة واغبض     انة ، ى     ذا األم     ر هبعل     و أكث     ر ض     بطاً لنفس     و م     ن اؼب     رأة ال     يت ق     د ال يكلفه     ا ف     ًتة 
 أمر رمي يبُت الطالق شيئاً.

 

إن حصر الطالق بيد الزوج وعدم إعالنو للقاضي إاليف حاالت قصوى إمبا يعود ؼببدأ التسًت  .2
عالهنا ، حفاظاً الذي يدعو إليو اإلسالم ألن معظم أسباب الطالق تتمثل يف أمور ال يصح إ

 على كرامة األسرة وظبعة أفرادىا ومستقبل بناهتا وبنيها.
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 كماأّن حصر الطالق بيد القاضي أمر أثبتت التجارب عدم جدواه وذلك من نواح عدة منها:
 

الفشل يف التقليل من نسب الطالق وىذا أمر أثبتتو إحصائيات الطالق اليت سجلت يف كثَتمن  .0
م النتزاع سلطة  الدول بل على العكس من ذلك فلقد ارتفع ارتفاعاًملحوظاً رغم أن اؼبربر الذي ُقدّْ

الطالق من يد الزوج وإيكالو إ ى القاضي ىو ضباية األسرة بإتاحة فرصة للقاضي لَتاجع فيها 
 الزوجُت ووباول الصلح بينهما ، فإن الواقع يثبت أن نسبة اؼبصاغبات الناجحة ضئيلة جداً.

 

م الغربية اليت تتوكل بنفسها أمورالطالق يف ؿباولة منها إ ى خفض نسبة الطالق عبوء بعض احملاك .1
إ ى رفض التطليق إذا مل يكن بسبب الزىن لذلك كثَتًا ما يتواطأ الزوجان فيما بينهما على الرمي 
ّٔذه التهمة ليفًتقاوقديلفقان شهادات ووقائع مفتعلة إلثبات الزىن حىت ربكم احملكمة بالطالق. 

اغبالتُت أكرم وأحسن وأليق بالكرامة؟ أن يتم الطالق بدون فضائح ؟ أم أن ال يتم إال بعد  فأي
 الفضائح؟

 

 رابعاا: سلطة الزوج ) القوامة(
 ‘‘قيمومة’’يعًتض اؼبخالفون للشريعة اإلسالمية على مبدأ القوامة الذي يطلق البعض عليو لفظ 

الرجل " فيتساءلون: "إن ىذه اغبقوق اؼبمنوحة للزوج قاصدين بذلك تعريف القوامة بأهنا " تقييم دور 
واليت تدعم ىذه السلطة أعطتو إياىا النصوص القرآنية أو أهنا تشكل ربديدًا غباالت واقعية تًتجم 

 اػباص بالرجل والذي البد من ضبايتو.‘‘الدور’’فكرة 
 

ى اؼبرأة رئاسة تقوم على إن التخليط يف فهم مفهوم القوامة إمبا يعود العتبارىم رئاسة الرجل عل
االستبداد والظلم  بينما ىي يف اغبقيقة رئاسة رضبة ومودة وضباية من اػبوف واعبوع إنو لوكان تسلط 
من الرجل على اؼبرأة لكان وبق للرجل أن يبد يده إ ى مال زوجتو أو يبنعها من أن تتاجر دباؽبا واإلسالم 

ها واؼبعروف أن اإلسالم أباح للمسلم أن يتزوج النصرانية يبنعو من ذلك ، أو أن هبربىا على تغيَت دين
 واليهودية مع احتفاظ كل منهما بدينو. 

 

إن ىذه القوامة مبنية على كون الرجل ىواؼبكلف باإلنفاق على األسرة ، وال يستقيم مع العدالة يف 
على شؤوهنا ، شيء أن يكلف فرد اإلنفاق على ىيئة ما دون أن يكون لو القيام عليها واإلشراف 
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وعلى ىذا اؼببدأ قامت الديبقراطيات اغبديثة ، ويلخص علماء القانون الدستوري ىذا اؼببدأ يف العبارة 
من ينفق يشرف أو من يدفع يراقب".ىذاىو األصل ، الزوج ملزم بالعمل واؼبرأة ليست كذلك ’’التالية:

أجاتا   ’’لكاتبات اؼبشهورات، إذا أحبت عملت وإذا كرىت جلست ، وما أصبل ما قالتو إحدى ا
إن اؼبرأة مغفلة: ألن مركزىا يف آّتمع يزداد سوءاً، يومًا بعد يوم فنحن  ’’حيث قالت:  ‘‘كريسيت

حق خالل السنُت اؼباضية للحصول على  النساء نتصرف تصرفًا أضبق، ألننا بذلنا اعبهد الكبَت
أغبياء فقد شجعونا على ذلك معلنُت أنو ال  العمل... واؼبساواة يف العمل مع الرجل ، والرجال ليسوا

مانع مطلقاً من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج. ومن احملزن أننا أثبتنا ، كبن النساء ، أننااعبنس 
 اللطيف ، مث نعود لنتساوى اليوم يف اعَبهد والعرق اللذين كانامن نصيب الرجل وحده.

 

 :خامساا : تعدد الزوجات في اإلسالم
فيما يتعلق بتعدد الزوجات فلم يكن اإلسالم البادئ لفتح بابو بل أن ىذا الباب كان مفتوحًا من وأما 

غَت حد وال شرط ومنذالديانة اليهودية اليت ىي أصل الديانة اؼبسيحية ومن اؼبعلوم لدى الديانتُت أن 
لدى العرب و لدى اليهود تعدد الزوجات كان قائمًا بُت أنبياء العهد القدًن منذ إبراىيم أيب األنبياء 

ولدى اؼبسلمُت وىو ال يزال قائمًا فعاًل بطرق غَت مشروعة لدى اؼبانعُت كما ىو معلوم وبشكل يضر 
ضررًا فاحشًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا بكل من الزوج والزوجات واألوالد، ولذلك عاجل اإلسالم ىذه 

لك الباب اؼبفتوح سابقًا من غَت ربديد وكان يف األوضاع وحرم أواًل ما فوق األربع زوجات وأغلق بذ
ذلك إصالحو األول، أما إصالحو الثاين فقد اشًتط فيو على الزوج العدالة بُت الزوجات يف اغبقوق 

 وجعل للزوجة يف ذلك حق مراجعة القضاء عند عدم العدل طلباً للعدالة أوفسخاً للزواج.
 

يدة ىو تعدد برضائها لتكون زوجة شرعية تتمتع باغبقوق ىذا وإن تعدد الزوجات بالنسبة للزوجة اعبد
الزوجية عوضا من أن تكون خليلة غَت ؿبًتمة يف اغبياة االجتماعية وىي صاحبة اغبق يف ىذا االختبار 
إنقاذًا لنفسها من الدعارة ولزوجها من اػبيانة وإن منعها من ذلك فيو عدوان صارح على حقها يف 

التعدد للزوجة األو ى فالغالب فيو أال يكون برضائها ولذلك كان ؽبا اغبق عند الزوجية الشرعية.غَت أن 
عقد الزواج أن تشًتط لنفسها حق الطالق يف حالة إقدام زوجها على التعدد بدون موافقتها وىذا 
ىواالصالح الثالث يف موضوع تعدد الزوجات يف اإلسالم. مث إن ىناك مربرات كثَتة للتعدد منها: 
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د النسوة عن عدد الرجال وذلك بسبب أعباء اغبياة االجتماعية وتوزيع األعمال بُت اعبنسُت تزايد عد
وكل ذلك هبعل الذكور أكثر تعرضًا للوفاة من اإلناث وأقصرمنهن أعماراً. تقول االحصائيات الغربية 

كية اظبها أن ىناك شبانية مالئُت امرأة يف أمريكا وحدىا تتزايد عن الرجال وقد أرسلت فتاة أمري
إن اإلحصائيات قد أوضحت أن ىناك فجوة  ’’رسالة إ ى ؾبلس الكنائس العاؼبي تقول فيها:  ‘‘ليندا’’

ىائلة بُت عدد الرجال والنساء فهناك سبعة مالئُت وشبانية آالف امرأة زيادة يف كل النساء حىت أولئك 
، فالنتيجة األكيدة ىي أن الرجال اؼبتزوجات ، فطاؼبا أن النسبة بُت الرجال والنساء غَت متكافئة 

 .‘‘سيخونون زوجاهتم حىت ولوكانت عالقتهم الزوجية قائمة على أساس معقول
 

ومن مربرات التعدد أيضاً: أنو يطرأ على اغبياة الزوجية أحيانًا بعض األمور هبعل التعدد ضرورة الزمة 
صيب أو بعاىة غَت صاغبة للحياة فقد تكون الزوجة عقيمًا أوقد تصَت إثر إصابتها دبرض جسمي أو ع

الزوجية ، فأي األمور أصلح للزوجة أن تطلق وىي مريضة ربتاج إ ى العناية واالىتمام وينعت الرجل 
أكلها غبمة ورماىا ’’ حييذاك بالصفات الدينية من قلة الوفاء واػِبّسية ، واؼبثل اؼبعروف يقول: 

 ا مع احتفاظ حبقوقهااؼباديةكافة ؟.أم يكون من األشرف للزوجة أن يتزوج عليه‘‘عظمة
 

ويف ختام موضوع تعدد الزوجات أقول إن ىذه الدعوة قائمة على ربديد النسل بغية إضعاف أمة 
 43اإلسالم وتقليل عدد أبنائها حبيث ال يشكلون قوة ال يستهان ّٔا يف اؼبستقبل.

 

 الخــاتمـــة
ها ومنافعها وأعطى ؽبا حقوقها كاملة قبل أن إن اإلسالم قد اىتم كل االىتمام باؼبرأة وراعى مصاغب .0

يعرفها البشر وقبل أن يعرفها ىذه القوانُت الوضعية للحقوق مدلواًل. فاإلسالم كما اىتم ّٔا أُماً 
 وبنتاً وأختاً وزوجة فكذا فرض عليها حقوقاً وواجبات هبب عليها مراعاهتا.

 

س     واء، واإلس     الم ق     د نظ     ر إ ى اػبص     ائص إن الرج     ل واؼب     رأة يف اغبق     وق والواجب     ات يف دي     ن اهلل  .1
اؼبمي    زة لك    ل ش    طر م    ن ش    طري ال    نفس الواح    دة أع    ٍت ال    ذكورة واألنوث    ة واالختالف    ات اعبس    دية 

 والفزيولوجية فيها.
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نظراإلسالم إ ى الرجل واؼبرأة بأن كل واحد منها يكمل اآلخر وهبب أن يعيشا يف ىذه الدنيا على  .2
 تعارض والتعادي.أساس اغبب واؼبودة والتعاون دون ال

 

إن اغبقوق اليت نادى ّٔا القوانُت الغربية اآلن قد مارستها اؼبرأة اؼبسلمة منذ أربعة عشر قرناًفليس  .3
 فيها جديد على حقوق اؼبرأة سوى االستفادة منها استفادة سيئة.

 

ة شريفة إن اغبقوق اليت شرعها اإلسالم للمرأة ىي ثابتة ألهنا موثقة بآيات قرآنية وبأحاديث نبوي .4
 وىي بالتايل ملزمة للرجل واؼبرأة على حد سواء.

 

إن حقوق اؼبرأة يف االتفاقيات الدولية ىي حقوق غَت ثابتة ألهنا من وضع البشر، وإهنا أغفلت  .5
 ناحية ىامة ىي الناحية الروحية والعقائدية.

 

ا وباك ؽبامن مؤسبرات هتدف ويف اػبتام أسأل اهلل تعا ى أن يثبت اؼبرأة اؼبسلمة على دينهاويهديها إ ى م
 إ ى تدمَتىاو تدمَت أسرهتا ودفعها إ ى ـبالفة فطرهتا.
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