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ْْحَنِ  اهلل بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ
ََٰح َما حمس َّا ٱلۡإِۡصَل رِيُد إِل

ُ
 ٱۡسَتَطۡعُتُۚ َوَماإِۡن أ

نِيُب  
ُ
ُِۚ َعلَيۡهِ تَوَكَّلُۡت َوِإلَۡيهِ أ َّا بِٱّللَّ  ىجستَوۡفِيِقٓي إِل

 

 حمجحمج( : ُهودسورة )                         
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 مــــيدـقت
 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل خاتم أنبيائه      

بن عبد اهلل ، وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه  ورسله سيدنا حممد

 . إىل يوم الدين

 : وبعــــد
اـد أوىل املرأة اهتمـفإن ديننا احلنيف ق  ،  ، وبنًتا ا: أمًّ  اًما خاصًّ

،  ، وأوىص بكل النساء خرًيا ، وعمة ، وخالة ، وزوًجا وأخًتا

،  وظلمها، وخلَّصها من أغالل اجلاهلية  وأنصف املرأة أيَّام إنصاف

، إذ  حيث كان األمر قد وصل بأهل اجلاهلية إىل وأد بناهتم أحياء

نَثىَٰ َظلَّ وَۡجُهُهۥ حمس:  يقول احلق سبحانه
ُ
َحُدُهم بِٱلۡأ

َ
َر أ ِ َوِإذَا بُش 

ا وَُهَو َكِظيٞم  ۦُٓۚ  ٥٨ُمۡسوَد ّٗ َر بِهِ ِ ََٰرىَٰ ِمَن ٱلَۡقوِۡم ِمن ُسوِٓء َما بُش  َيتََو
ُيۡمِسُكُهۥ عَلَىَٰ ُهو

َ
لَا َسآَء َما َيحُۡكُمونَ أ

َ
ُهۥ فِي ٱلتَُّراِبِۗ أ ۡم يَُدسُّ

َ
 . ىجسٍن أ

، فهي صنو الرجل  لقد أكد اإلسالم عىل مكانة املرأة أيام تأكيد

عندما حتدث القرآن الكريم عن طريف املعادلة يف اجلنس ، و وزوجه
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ا النَّاُس حمس : قال احلق سبحانه، البرشي ومها الرجل واملرأة  َ َيا َأُّيه

 َوَخَلَق ِمنَْها َزوْ 
ْفٍس َواِحَدةٍ ن نَّ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ُقوْا َربَّ َجَها اتَّ

ُقوْا َكثرِيً  َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاًل  الَِّذي َتَساءلُوَن بِِه اهلل ا َونَِساء َواتَّ

، فالرجل واملرأة من نفس ىجساَكاَن َعَلْيُكْم َرقِيبً  اهللَواألَْرَحاَم إِنَّ 

، حيث  ، وكل منهام زوج لصاحبه ومكمل له يف اخللقةواحدة 

بَاٌس هلحمس:  يقول احلق سبحانه
بَاٌس لَُّكْم َوَأنتُْم لِ

، ويقول  ىجسنَّ ُهنَّ لِ

نَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاملَْْعُروِف حمسسبحانه:  ، ويقول )عز ىجسَوهَلُ

َج  حمس:  وجل( َّا اْكتََسبُ ـلِّلرِّ َّا ـَولِلنَِّس وا ـاِل َنِصيٌب ِّمِّ اِء َنِصيٌب ِّمِّ

، ويقول نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( يف خطبته اجلامعة يف ىجساْكتََسبْنَ 

، ولنسائكم عليكم  األ إن لكم عىل نسائكم حقًّ  "حجة الوداع: 

الذي ، كل ذلك يف تكافؤ لغوي يعادل التكافؤ املعنوي "احقًّ 

 كل هذه النصوص الكريمة. تتضمنه

:  ال سبحانهـ، فق هـرفني حقَّ ـا من الطالم أيًّ ـومل يبخس اإلس

ن َذَكٍر َأْو حمس نُكم مِّ ْم َأِّنِّ لَ ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ ُ ْم َرُّبه َفاْسَتَجاَب هَلُ
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ن َبْعضٍ  ن ًح ـَمْن َعِمَل َصالِ حمس، وقال سبحانه: ىجسُأنَثى َبْعُضُكم مِّ ا مِّ

َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهم َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن 

، بل أكد نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( عىل ىجسبَِأْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلونَ 

إكرام األنثى وعدم اجلور عىل أي من حقوقها، فقال )صىل اهلل عليه 

، ومل ُيؤثِْر وَلَده  ا، ومل ُُّيِنْه َمن كانت له ُأنثى فلم َيئِْدها"وسلم(: 

 . "عليها أدَخَله اهللُ اجَلنَّةَ 

، حيث  وقد خص اإلسالم األم بمزيد من الرعاية والتكريم

ْينَاحمس :(وجل عز) يقول احلق ْنَسانَ  َوَوصَّ َلْتهُ  إِْحَساًنا بَِوالَِدْيهِ  اإْلِ  َْحَ

هُ  ُلهُ  ُكْرًها َوَوَضَعْتهُ  ُكْرًها ُأمه ، وعندما ىجسَشْهًرا َثاَلُثونَ  َوفَِصاُلهُ  َوَْحْ

من أحق الناس بحسن :  سئل نبينا )صىل اهلل عليه وسلم(

ثم  :قال ،"أمك": : ثم من؟ قال قال ،"أمك" :قال صحابتي؟

 ."أبوك": ثم من؟ قال :قال ،"أمك": من؟ قال

املرأة ودورها يف الدولة  " نتناول موضوع الكتاب ويف هذا

 نخبة قدمها التي األبحاث من خمتارة جمموعة يضم ، حيث"الوطنية
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 اإلسالمية للشئون األعىل املجلس ملؤمتري األجالء العلامء من

 إىل منها بحث كل نسبة ، مع"، والثاِّن والثالثني  السابع عرش"

 بمبحث الكتاب ، مع مشاركتي يف هذا العلمية األمانة بمنتهى كاتبه

لدور املرأة  اجلوانب بعض يربز ،"نساء مرصيات" بعنوان: خاص

، واإلسهام يف هنضة  املرصية تارخييًّا يف احلفاظ عىل األرسة وْحايتها

 وأن،  العمل هذا يتقبل أن( وجل عز) املوىل سائاًل  ، وطنها ورقيه

 .اجلزاء خري جهد أو ببحث فيه أسهم من كل جيزي

 .واملستعان املوفق وهو القصد وراء من واهلل

 

 أ.د/ حممد خمتار مجعة                          
 وزير األوقاف                          

 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية                          
 باألزهر الشريف وعضو جممع البحوث اإلسالمية                                  
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 ()املرأة بني إنصاف اإلسالم وشبهات اآلخر
 

، )عز وجل( اجلنس البرشي جنس مكرم عىل كثري من خلق اهلل 

ِ َوٱلَۡبۡحرِ حمس قال تعاىل: َولََقۡد َكرَّۡمنَا بَنِٓى َءاَدَم َوَحمَۡلَنَُٰهۡم فِي ٱلۡبَر 
ۡن َخلَۡقنَا  ِمَّ لَۡنَُٰهۡم عَلَىَٰ َكثِيٖر م  ي َِبَِٰت َوفَضَّ َِن ٱلطَّ َوَرَزۡقَنَُٰهم م 

هذا التكريم استوعب نوعي اجلنس ، ول شك أن (1)ىجسَتۡفِضيلّٗا

، واملرأة مكرمة باعتبارها  البرشي ، فالرجل مكرم باعتباره إنساًنا

املرأة ومل يظلمها فيام  )عز وجل(، ولقد كرم اهلل  إنساًنا كذلك

، ومل ُُيّملها ما ل تطيق ؛ ألنه سبحانه خالقها  تستحقه من حقوق

، قال  معها من واجبات وهو أعلم بام يناسبها من حقوق وما يتوافق

لَا َيۡعلَُم َمۡن َخلََق وَُهَو ٱللَِّطيُف ٱلۡخَبِيرُ حمستعاىل : 
َ
فقضية ، (2)ىجسأ

متكاملة، العدل واإلنصاف مع املرأة أو الرجل ينبغي أن تكون 

ليشمل  بل يمتد النظر، فال ينظر هلا من جانب احلقوق فحسب 

                                                           

( )السابق مجهورية مرص العربيةمفتي ،  /عيل مجعةأ.د . 

 .07:  اآلية،  اإلرساء( 1)

 .11: اآلية،  امللك( 2)
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َماحمسيقول اهلل تعاىل: ،  جانب الواجبات نَّ
َ
فََحِسبۡتُۡم أ

َ
َخلَۡقَنَُٰكۡم  أ

نَُّكۡم إِلَۡينَا لَا تُرَۡجُعونَ 
َ
 .(1)ىجسَعبَثّٗا َوأ

 نصوص الشرع احلنيف تكرم املرأة: 
مت املرأة وأعلت منزلتها إىل  تنقسم النصوص الرشعية التي كرَّ

نوعني؛ األول: النصوص التي ساوت بني الرجال والنساء يف أصل 

، والثاِّن: النصوص التي أوصت  والواجباتالتكليف واحلقوق 

؛ فالنوع األول  ، وهي مرحلة أعىل من النوع األول الرجال بالنساء

، أما النوع  إقرار بحق املرأة ومساواهتا للرجل يف أصل التكليف

الثاِّن فهو توصية للرجال بالنساء مراعاة لضعف املرأة ورقة طبعها 

 وفيام ييل بيان ذلك: - فسبحان اهلل من حكيم عليم لطيف -

 املساواة بني الرجال والنساء يف أصل التكليف: -1
 

ساوى اهلل جل جالله بني الرجل واملرأة يف اجلزاء وأصل 

لها  ، ومل يؤاخذ املرأة بذنب الرجل رعيةـالتكاليف الش ، ومل ُُيمِّ

َّا ِمۡثلََهاۖ حمس، قال تعاىل:  ذنب الرجل َمۡن َعِمَل َسي َِئةّٗ فَلَا ُيۡجَزىٰٓ إِل
                                                           

 .111: اآليةاملؤمنون،  (1)
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ْوَلٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن 
ُ
نَثىَٰ وَُهَو ُمۡؤِمٞن فَأ

ُ
ۡو أ
َ
ِن ذََكٍر أ ا م  َوَمۡن َعِمَل َصَٰلِحّٗ

فَٱۡستََجاَب حمس، وقال سبحانه: (1)ىجسٱلۡجَنََّة يُۡرَزقُوَن فِيَها بَِغيِۡر ِحَسابٖ 
ن ِي لَآ 

َ
نَثىَٰٰۖ لَُهۡم َربُُّهۡم أ

ُ
ۡو أ

َ
ِن ذََكٍر أ ِنُكم م  َِٰمٖل م  ِضيُع َعَمَل َع

ُ
أ

ِۢن َبۡعٖض  َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن حمس: )عز وجل(، وقال (2)ىجسَبۡعُضُكم م 
ْوَلٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنََّة 

ُ
نثَىَٰ وَُهَو ُمۡؤِمٞن فَأ

ُ
ۡو أ
َ
َٰلَِحَِٰت ِمن ذََكٍر أ ٱلصَّ
ا ِن حمس:  سبحانه، وقال (3)ىجسَولَا ُيۡظلَُموَن نَقِيرّٗ ا م  َمۡن َعِمَل َصَٰلِحّٗ

ۖ َولََنۡجزِيَنَُّهۡم  نَثىَٰ وَُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَنُۡحيِيَنَُّهۥ َحيَوَٰةّٗ َطي ِبَةّٗ
ُ
ۡو أ

َ
ذََكٍر أ

ْ َيۡعَملُونَ  ۡحَسِن َما كَانُوا
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
: )عز وجل(، وقال (4)ىجسأ

قَۡربُوحمس
َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ ا تََرَك ٱلَۡو ِمَّ َن َولِلن َِسآِء نَِصيٞب ل ِلر َِجاِل نَِصيٞب م 

ۡو َكثَُرُۚ نَِصيبّٗا 
َ
ا قَلَّ ِمۡنُه أ قَۡربُوَن ِممَّ

َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ ا تََرَك ٱلَۡو ِمَّ م 

ا ۡفُروضّٗ  .(5)ىجسمَّ

                                                           

 .17: اآليةغافر، ( 1)

 .191: اآليةآل عمران، ( 2)

 .121: اآليةالنساء، ( 3)

 .90: اآليةالنحل، ( 1)

 .0: اآلية، ( النَِّساء1)
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ترصح النصوص السابقة بأن املرأة كالرجل يف أصل التكليف 

، وأن الختالف الذي بينهام يف ظاهر  وأصل احلقوق والواجبات

، فال يسمى  ت من قبيل الوظائف واخلصائصاحلقوق والواجبا

اختالف الوظائف واخلصائص انتقاًصا لنوع من جنس البرش أو 

 متييز نوع عىل آخر.

 توصية الرجال بالنساء: -2
ح املساواة  مل يكتِف الرشع الرشيف بتلك النصوص التي ُتوضِّ

ى األمر إىل  يف أصل التكليف وأصل احلقوق والواجبات ، وإنام تعدَّ

؛ وذلك ألن املرأة أضعف من الرجل واحتامل بغي  التوصية باملرأة

، فأوىص الرشع الرشيف ُّبا يف كتابه العزيز ويف  الرجل عليها وارد

 .سنة نبيه املصطفى 

َّنِ َ َعلَنۡيِهنَّ حمسفمن الكتاب العزيز قوله تعـاىل:  َولَُهننَّ ِمۡثنُل ٱل
وَعَاِشنُروُهنَّ بِنٱلَۡمۡعُروِفف فَن ِن حمس: )عز وجل(، وقوله (1)ىجسبِٱلَۡمۡعُروِف 

ا  ُ فِينهِ َخۡينرّٗ ا َوَيۡجَعنَل ٱّللَّ ن تَۡكرَُهنواْ َيۡينن ّٗ
َ
َكرِۡهُتُموُهنَّ َفَعَسنىٰٓ أ

                                                           

 .222: اآلية، ( الَبَقَرةِ 1)
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ا َوَمت ُِعنوُهنَّ عَلَنى ٱلُۡموِسنِع قَنَدُروُۥ وَعَلَنى حمس تعاىل:قوله و ،(1)ىجسَكثِيرّٗ
ا عَلَى ٱلُۡمۡحِسننِن َ ٱلُۡمۡقتِِر قََدُروُۥ َمَتََٰعۢا بِٱلَۡمۡعُروِفٰۖ  وقولـه  ،(2)ىجسَحقًّ

ۡم َولَنا حمسسبحانه: َُ ِنن وُۡجنِد ۡسنِكُنوُهنَّ ِمنۡن َحۡينُس َسنَكنُتم م 
َ
أ

نفُِقواْ َعلَۡيِهنَّ 
َ
ْوَلَِٰت َحمٖۡل فَأ

ُ
ُۚ َوِإن ُكنَّ أ وُهنَّ لُِتَضي ُِقواْ َعلَۡيِهنَّ تَُضٓارُّ
ۡرَضۡعَن لَكُ 

َ
ُۚ فَ ِۡن أ ىَٰ يََضۡعَن َحمۡلَُهنَّ تَِمُرواْ َحتَّ

ۡ
ُجورَُهنَّ َوأ

ُ
ۡم فَن َاتُوُهنَّ أ

ــاىل: ، (3)ىجسبَۡيننَنُكم بَِمۡعننُروٖف  ــه تع ُجننورَُهنَّ حمسوقول
ُ
فَننن َاتُوُهنَّ أ

َٓ حمس: )عز وجل(، وقوله  (4)ىجسفَرِيَضةّٗ  َّنِ  ِ ٱل ناِل ٱّللَّ ِنن مَّ وََءاتُنوُهم م 
َُٰكمۡ  َ َكاَن  فَلَا َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنَّ َسبِيلًا  حمس، وقوله تعاىل: (5)ىجسَءاتَى إِنَّ ٱّللَّ

ا ا َكبِيرّٗ َِّ يَن َءاَمُنواْ لَنا َيحِنلُّ حمس: سبحانه، وقوله (6) ىجسَعلِي ّٗ َها ٱل يُّ
َ
أ َيٰٓ

اۖ َولَا َتۡعُضلُوُهنَّ لَِتۡذَهُبواْ بَِبۡعِض َمنآ  ن تَرِثُواْ ٱلن َِسآَء َكۡرهّٗ
َ
لَُكۡم أ

                                                           

 .19: اآلية، ( النَِّساء1)

 .232: اآلية، ( الَبَقَرةِ 2)

 .2: اآلية، الطَّاَلق (3)

 .21: اآلية، ( النَِّساء1)

 .33: اآلية، ( النهور1)

 .31: اآلية، ( النَِّساء2)
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ۡو تَۡسِريُحۢ فَ ِۡمَساُكۢ حمس: )عز وجل(، وقوله (1)ىجسَءاتَيۡتُُموُهنَّ 
َ
بَِمۡعُروٍف أ
آ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َيۡين ًا ُخُذواْ ِممَّ

ۡ
ن تَأ

َ
 .(2)ىجسبِ ِۡحَسَٰٖنِۗ َولَا َيحِلُّ لَُكۡم أ

لسؤال  إجابةً  ومن السنة النبوية الغراء ما أخرب به املصطفى 

: من أحب حيث قال للنبي  )ريض اهلل عنهم(سأله أحد أصحابه 

وكذلك يف رواية  ،(اريض اهلل عنه) (3)"عائشة"الناس إليك؟ قال: 

ريض اهلل ) (4)"فاطمة"عن نفس السؤال قال:  أخرى إجابة منه 

ففي هذين اخلربين إشارة إىل تكريم املرأة باعتبارها زوًجا ( ، عنها

أن يصل باهلدايا  بل كان من كامل خلقه ،  وباعتبارها ابنة

 )ريض اهلل عنه(، فعن أنس (ريض اهلل عنها)صديقات زوجه خدجية 

َا ُفاَلَنةَ  إىَِل  بِهِ  اْذَهُبوا "باهلدية قال:  يتإذا أُ  قال: كان النبي   َفإهِنَّ

ِدجَيةَ  َصِديَقةً  َكاَنْت    .(5)" خِلَ

                                                           

 .19: اآلية، النَِّساء (1)

 .229: اآلية،  ( الَبَقَرةِ 2)

، حديث (ريض اهلل عنها)، باب من فضل عائشة  ، أبواب املناقب( سنن الرتمذي3)

 .3221:  رقم

 .1910، باب مناقب زيد، حديث رقم: كتاب معرفة الصحابة ،لحاكمل املستدرك( 1)

 .2222ومسند البزار، حديث رقم: ، 23/12 للطرباِّن، الكبري املعجم( 1)
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ا بِالنَِّساءِ  اْسَتْوُصوا ": وقال  الهتامم إىل بام يشري ، (1)" َخرْيً

قال: قال رسول  اهلل عنه()ريض وعن أيب هريرة ،  بأمر النساء عامة

 اـِمنْهَ  َريِضَ  اـُخُلقً  ِمنَْها َكِرهَ  إِنْ  ، ةً ـُمْؤِمنَ  ُمْؤِمنٌ  َيْفَركْ  َل  ": اهلل 

َجالِ  َشَقائُِق  النَِّساءَ  إِنَّ ": وقال ،  (2)"آَخرَ  بل اعترب النبي  ،(3)"الرِّ

 والزوجة بصفة  ، مقياس أفضلية الرجال بحسن معاملة املرأة

ُكمْ  ":فقال  ، خاصة ُكمْ  َخرْيُ ُكمْ  َوَأَنا ، أِلَْهلِهِ  َخرْيُ ، (4)" أِلَْهيِل  َخرْيُ

حلسن معاملة الزوجة باإلنفاق والسلوك  دعوة من النبي ويف 

 ا ـرفعهـة تـة حتى اللقمـو لك صدقـا أنفقت فهـمهم":  ول ـيق

                                                           

، حديث  كتاب النكاح، باب الوصاية بالنساء،  البخاري صحيحمتفق عليه: ( 1)

، حديث  ، باب الوصية بالنساء كتاب الرضاع،  ملمس ، وصحيح1122رقم: 

 .1122رقم: 

 .1129كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث رقم: م، لمس ( صحيح2)

 .113رقم: ، أبواب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فريى بلاًل، حديث الرتمذيسنن ( 3)

:  حديث رقم ، باب يف فضل أزواج النبي  أبواب املناقب،  سنن الرتمذي (1)

3291. 
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 .  (1)"كـيف يّف امرأت

 مرياث املرأة بني احلقائق واالفرتاءات:
، بل إن  يف املواريث بني نصيب الرجل واملرأة اإلسالم مل يفرق

اختالف األنصبة يف توزيع املواريث ليس األصل فيه اختالف النوع 

 : هي من ذكر وأنثى وإنام ختتلف األنصبة طبًقا لثالثة معايري

فكلام اقرتبت الصلة  :درجة القرابة بني الوارث واملوروث -1

وكلام ابتعدت الصلة قل النصيب يف  ، زاد النصيب يف املرياث

 املرياث دونام اعتبار جلنس الوارثني.

موقع اجليل الوارث: فاألجيال التي تستقبل احلياة وتستعد  -2

لتحمل أعبائها يكون نصيبها يف املرياث أكرب من نصيب األجيال 

، وذلك برصف النظر عن  التي تستدبر احلياة وتتخفف من أعبائها

 .ثة للوارثني والوارثاتالذكورة واألنو

                                                           

، كتاب النفقات، باب فضل النفقة عىل األهل، البخاري صحيحمتفق عليه: ( 1)

صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ، و1311حديث رقم: 

 .1222حديث رقم: 
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العبء املايل: وهذا هو املعيار الوحيد الذي يثمر تفاوًتا بني  -3

، لكنه تفاوت ل يفيض إىل أي ظلم لألنثى أو  الذكر واألنثى

، مثل أولد املتوَّفَّ ذكوًرا وإناًثا يكون تفاوت  انتقاص من إنصافها

؛ حيث إن  العبء املايل هو السبب يف التفاوت يف أنصبة املرياث

بينام األنثى ،  وكذا األطفال نثىاألمكلف بإعالة الوارث الذكر 

ها مرياث، و الوارثة إعالتها مع أولدها فريضة عىل الذكر املقرتن ُّبا

، جلرب  مع إعفائها من اإلنفاق هو ذمة مالية خالصة ومدخرة

، ، ولتأمني حياهتا ضد املخاطر والتقلبات الستضعاف األنثوي

 .إهلية قد ختفى عىل الكثريين حكمةوتلك 

وُّبذا العتبار نجد أن اإلسالم أعطى املرأة نصف الرجل يف 

، وكفل هلا الحتفاظ ُّبذا الدخل ل خُتِْرج منه سوى حق  الدخل الوارد

، أما الرجل فأعطاه اهلل الدخل األكرب وطلب منه أن  ؛ كالزكاة اهلل تعاىل

، ومن تلزمه نفقتهم  إن كربا يف السنينفق عىل زوجته وأبنائه ووالديه 

، وما استحدث يف عرصنا هذا من اإلجيارات  من قريب وخادم

، ولذلك حينام تتخلف قضية العبء املايل كام هو  والفواتري املختلفة
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؛ نجد أن الشارع احلكيم  احلال يف شأن توريث اإلخوة واألخوات ألم

 ، قال تعاىل:  املرياثقد سّوى بني نصيب الذكر ونصيب األنثى منهم يف

ِ َوَِٰحٖد حمس
ۡخٞت فَلِكُل 

ُ
ۡو أ
َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ةٞ َولَُه

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
َوِإن كَاَن رَُجٞل يُورَُث َكَلَٰلًَة أ

َٰلَِك َفُهۡم ُشَركَآُء فِي ٱلثُّلُِس  ۡكثََر مِن َذ
َ
ُدُسُۚ فَ ِن كَانُوٓاْ أ ِنُۡهَما ٱلسُّ  ،(1)ىجسم 

؛ ألن أصل توريثهم هنا  اثفالتسوية هنا بني الذكور واإلناث يف املري

، وليسوا عصبة ملورثهم حتى يكون الرجل امتداًدا له من دون  الرحم

 ، فليست هناك مسئوليات ول أعباء تقع عىل كاهله ُّبذا العتبار. املرأة

 شهادة املرأة يف التشريع اإلسالمي وافرتاءات اآلخر:
التي أن الرشوط و،  جيب أن نعلم أن الشهادة تكليف ومسئولية

 الذكورة واألنوثة يفتراعى يف الشهادة ليست عائدة إىل وصف 

 ، ولكنها عائدة إىل أمرين: الشاهد

 األول: عدالة الشاهد وضبطه.

الثاِّن: أن تكون بني الشاهد والواقعة التي يشهد ُّبا صلة جتعله 

 .للدراية ُّبا والشهادة فيها مؤهاًل 

                                                           

 .12:  اآلية،  النساء( 1)
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رقة بومن املعلوم أنه إذا ثبت لدى القايض اتصاف الشاهد 

واألحداث املسائل ذه عىل أن صلته ُّب بام يقوم دلياًل  املشاعر والعاطفة

أهليته للشهادة عىل  ، وأن وقدرته عىل معاينتها ضعيفة أو معدومة

  .تصبح غري مقبولةلديه فإن شهادته ؛  مفقودة تلك املسائل

 أن نعلمها يف قضية الشهادة ما ييل: ومن احلقائق التي جيب

 ل يف هالل رمضان شأهنا شأن الرجل.بَ قْ تُ شهادة املرأة وحدها  -

  شهادة املرأة تستوي بشهادة الرجل يف املالعنة. -

، قال ابن قدامة يف  ل يف األمور اخلاصة بالنساءبَ قْ تُ شهادة املرأة  -

،  ، والولدة الرضاعة:  مثل ، ل فيام ل يطلع عليه الرجالبَ قْ تُ املغني: و

، ول نعلم بني  ؛ شهادة امرأة عدل ، وما أشبهها ، والعدة واحليض

، ويوضح  أهل العلم خالًفا يف قبول شهادة النساء املنفردات يف اجلملة

 مخسة أشياء: احلكم فيقول: تقبل شهادة النساء منفردات يف

العيوب التي حتت الثوب  -1 .الرضاع -3 .الستهالل -2 .الولدة -1

 .(1) العدةانقضاء  -1 .، والربص ، والثيوبة ، والبكارة ، والقرن كالرتق

                                                           
 .130 -17/132،  املغني لبن قدامة( 1)
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فيه شهادة النساء  لبَ قْ يف كل موضع تُ  لبَ قْ شهادة املرأة الواحدة تُ  -

فيه شهادة النساء  لبَ قْ : وكل موضع تُ  ، قال ابن قدامة املنفردات

 . (1) فيه شهادة املرأة الواحدة لبَ قْ املنفردات فإنه تُ 

م أحياًنا عىل شهادة الرجل - ، حيث يثبت خيار  شهادة املرأة ُتقدَّ

، وإن  الفسخ لكل واحد من الزوجني لعيب قد جيده يف صاحبه

، ويقبل فيه قول  اختلفا يف عيوب النساء أريت النساء الثقاث

 املرأة. ، فإن شهدت بام قال الزوج وإل فالقول قول امرأة واحدة

فاحلديث النبوي الذي ،  رواية املرأة الواحدة ُقبلت يف احلديث -

له حجية احلديث نفسه الذي  روته لنا امرأة عن رسول اهلل 

 عن رسول اهلل حلديث امرأة  روايةومل يرد أحد  ، يرويه رجل

نقل الدين وما فيه من ترشيع أخطر معلوم أن ، و ملجرد أهنا امرأة

 . حكم قضائيمن الشهادة يف 

 تعدد الزوجات:
  نعلم ا أنـ، جيب علين قـائـح املفاهيم وإرساء احلقـباب تصحيمن 

                                                           

 .17/130،  قدامة لبن املغني (1)
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ومل يأت بتعدد ، (1) أن اإلسالم جاء باحلد من تعدد الزوجات

مل يرد أمر ملن تزوج واحدة بأن  كام أنه ، الزوجات كام يظن اآلخرون

،  لذاته؛ وذلك ألن تعدد الزوجات ليس مقصوًدا  يتزوج أخرى

 ، قال فلم يرد تعدد الزوجات يف القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه

ْ َما َطاَب حمس :تعاىل ْ فِي ٱلَۡيَتََٰمىَٰ فَٱنِكُحوا َّا ُتۡقِسُطوا ل
َ
َوِإۡن ِخۡفتُۡم أ

َّا َتۡعِدلُواْ  ل
َ
ََٰعۖ فَ ِۡن ِخۡفتُۡم أ ََٰس َوُرَب َِن ٱلن َِسآِء َمۡثَنىَٰ َوثَُل لَُكم م 

ۡو 
َ
َِٰحَدةً أ يَۡمَٰنُُكمۡ فََو

َ
 .(2)ىجسَما َملََكۡت أ

ام إنساِّن ـا كنظـة أو درسوهـروا اآلية الكريمـفالذين فس

روهنا بمعزل عن السبب الرئيس الذي ُأنزلت ـاجتامعي يفس

؛ إذ إن التعدد ورد مقروًنا  ؛ وهو وجود اليتامى واألرامل هـألجل

ْ  حمس، حيث قاموا بانتزاع قوله تعاىل:  باليتامى َما َطاَب فَٱنِكُحوا
َٰعَ  ََٰس َوُرَب َِن ٱلن َِسآِء َمۡثَنىَٰ َوثَُل  ق ـابـول السـدون الق ، ىجس لَُكم م 

                                                           

، باب ما جاء يف الرجل يسلم وعنده عرش  ، أبواب النكاح الرتمذي انظر: سنن( 1)

، باب الرجل يسلم  ، كتاب النكاح بن ماجهسنن ا، و1122، حديث رقم:  نسوة

 .1913 ، حديث رقم: وعنده أكثر من أربع نسوة

 .3:  اآليةالنساء، ( 2)
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ْ فِي حمسوالذي صيغ بأسلوب الرشط:  َّا ُتۡقِسُطوا ل
َ
ۡم أ وإِۡن ِخۡفتُ

، وكذلك دون القول الالحق والذي يقيد تلك ىجسٱلَۡيَتََٰمىَٰ 

َّا َتۡعِدلُواْ فَ ِۡن ِخۡفتُۡم حمساإلباحة بالعدل حيث قال تعاىل:  ل
َ
أ

َِٰحَدةً  َو النظر للمرأة التي يتزوج الرجل عليها كام أن ، ىجسفَ

ليس إنصاًفا، فإن الذي سوف يتزوجها الرجل هي وحدها 

وراعى ما قد حتتاجه من كرمها الرشع قد و ، امرأة كذلك

يعانيه املجتمع عالج ناجع ملا قد  وجود رجل بجانبها، ويف ذلك

 .تصاديةمن مشكالت اجتامعية واق

فمن ذهب إىل القرآن الكريم واستقرأ آياته أو إىل السنة 

النبوية املطهرة ل جيد دعوة مفتوحة رصُية للتعدد وإنام سيجد 

، وسيجد أن  تلك القيود والضوابط احلاكمة التي أرشنا إليها

اإلسالم قد هنى عن التعدد الذي كان سائًدا وعن اجلمع بني أكثر 

بني أن يكون اإلسالم أمر بالتعدد حتى  ، وشتان من أربع نساء

 أربع نساء، وبني أن يكون هنى عن اجلمع بني أكثر من أربع نساء

 . للمرأة تكرياًم 

*          *          * 
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 () تكريم اإلسالم للمرأة
 

ا من انبثق نور اإلسالم يف اجلزيرة العربية أخرج الناس مجيعً 

د إىل أوالو فيحالة القهر والنونقل املرأة من ، الظلامت إىل النور

وحفلت سور القرآن الكريم ،  واملشاركة حالة الوجود واإلنصاف

الدللة عىل تكريم املرأة  بنصوص قاطعة يف ي وأحاديث النب

 .وتقرير حقوقها املناظرة حلقوق الرجل

،  ، واجتامعية يةنقد حقق اإلسالم للمرأة نقلة نوعية إنسال

وما احتواه القرآن ،  وقةبوحضارية غري مس،  واقتصادية ، يةسونف

الكريم والسنة النبوية املطهرة من الترشيعات النسائية والعائلية إنام 

ويف ،  ُّيدف إىل تبديل ما كانت تلقاه املرأة من حيف وإرهاق ونكران

راهية، كما كان لولدة البنات من  كيآيات عديدة حت الكريم القرآن

، نات إىل اهلل بينام املفضل عندهم البنونبالكفار لنسبتهم الب وتندد

ِ حمسقوله تعاىل:  ومن ذلك،  البنات وتذكر وأدهم  َويَۡجَعلُوَن ّلِلَّ
ا يَۡشتَُهوَن  نَثىَٰ  ٥٧ٱلَۡبَنَِٰت ُسۡبَحَٰنَُهۥ َولَُهم مَّ

ُ
َحُدُهم بِٱلۡأ

َ
َر أ ِ َوِإذَا بُش 

                                                           
() األستاذة بجامعة األزهر،  سعاد إبراهيم صالح/ األستاذة الدكتورة. 
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ا وَُهَو َكِظيٞم  ََٰرىَٰ ِمنَ  ٥٨َظلَّ وَۡجُهُهۥ ُمۡسوَد ّٗ ٱلَۡقوِۡم ِمن ُسوِٓء َما  َيتََو
لَا َسآَء َما 

َ
ُهۥ فِي ٱلتَُّراِبِۗ أ ۡم يَُدسُّ

َ
ُيۡمِسُكُهۥ عَلَىَٰ ُهوٍن أ

َ
ۦُٓۚ أ َر بِهِ ِ بُش 
َحُدُهم بَِما َضَرَب لِلرَِّنَٰمۡح حمسوقوله تعاىل: ، (1)ىجسَيحُۡكُمونَ 

َ
َر أ ِ َوِإذَا بُش 

ا وَُهَو َكِظيٌم    ١٧َمثَلّٗا َظلَّ وَۡجُهُهۥ ُمۡسوَد ّٗ
َ
ُؤاْ فِي ٱلۡحِلَۡيةِ وَُهَو أ َوَمن يُنَشَّ

َِّ يَن ُهۡم ِعَبَُٰد ٱلرَِّنَٰمۡح  ١٨فِي ٱلۡخَِصاِم َغيُۡر ُمبِنٖ   وََجَعلُواْ ٱلَۡمَلٰٓئَِكَة ٱل
َيِهُدواْ َخلَۡقُهۡمُۚ َستُۡكتَُب َيَهََٰدُتُهۡم َويُۡسن َلُونَ 

َ
ُۚ أ  .(2)ىجسإَِنَٰثًا

 :إنصاف اإلسالم للمرأة
اإلصالحية التي جاء ُّبا اإلسالم فيام يتعلق باملرأة تتلخص املبادئ 

 مبدأين أساسيني مها: يف

أخوة النسب: فاملرأة أخت الرجل إذ تنسب وإياه إىل أب  -1

ِن حمس، قال تعاىل:  واحد وأم واحدة اُس إِنَّا َخلَۡقَنَُٰكم م  َها ٱلنَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ا  نَثىَٰ وََجَعۡلَنَُٰكۡم ُيُعوبّٗ
ُ
ۡكَرَمُكۡم َذَكرٖ َوأ

َ
ُْۚ إِنَّ أ آئَِل لَِتَعاَرفُٓوا  َوَقبَ

َ َعلِيٌم َخبِيرٞ  َُٰكۡمُۚ إِنَّ ٱّللَّ ۡتَقى
َ
ِ أ  .(3) ىجسِعنَد ٱّللَّ
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 املساواة بني املرأة والرجل يف اإلنسانية: وذلك يف قوله -2

ِن نَّۡفٖس حمس تعاىل: َِّ َ َخلََقُكم م  ْ َربَُّكُم ٱل ُقوا اُس ٱتَّ َها ٱلنَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

 ُۚ ا َونَِسآءّٗ ّٗا َكثِيرّٗ َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبسَّ ِمۡنُهَما رَِجال
َ َكاَن َعلَۡيُكۡم  ُۚ إِنَّ ٱّللَّ رَۡحاَم

َ
َِّ َ تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱلۡأ َ ٱل ْ ٱّللَّ ُقوا َوٱتَّ

ا  .(1) ىجسَرقِيبّٗ
ا هلذين املبدأين ساوت اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث ووفقً 

الرشيفة بني املرأة والرجل يف أصل اخللقة، ويف الكرامة  النبوية

 ،من حقوق  ذلكبكل ما يرتتب عىل، الوجود ، ويف حق اإلنسانية

 ، واجتامعية ، واقتصادية ، وحقوقية ، ومدنية ، وأهلية دينية

عن  يواعتربت صالح املجتمع واألمر باملعروف والنه، وسياسية

 معيار التفضيل وجعلت ، بني النساء والرجالتضامنية مسئولية  املنكر

  .اهلل النهائي هو تقوی

وهذا مل يمنع من وجود بعض األحكام التكليفية اخلاصة بالرجال 

وقد وضع الشارع احلكيم ،  األحكام التكليفية اخلاصة بالنساء وبعض
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بني الرجل واملرأة،  التكاليفواألعامل هذه قاعدة قويمة مليزان توزيع 

ُ بِهِۦ َبۡعَضُكۡم عَلَىَٰ حمسوذلك يف قوله تعاىل:  َل ٱّللَّ ْ َما فَضَّ َولَا َتتََمنَّۡوا
ا  ِمَّ ْۖ َولِلن َِسآِء نَِصيٞب م  ا ٱۡكتََسبُوا ِمَّ َبۡعٖضف ل ِلر َِجاِل نَِصيٞب م 

َ َكاَن  ۦُٓۚ إِنَّ ٱّللَّ َ مِن فَۡضلِهِ ْ ٱّللَّ ِ َشۡىٍء ٱۡكتََسبَۡ ُۚ وَۡسن َلُوا
بِكُل 

ا همة يف الرشيعة، معىل قاعدة  مبني   وزيعالت اهذ، حيث إن (1)ىجسَعلِيمّٗ

ُ حمس :تعاىل  لقولهل يطاق، إعامًل  وهي عدم تكليف ما لَا يُكَل ُِف ٱّللَّ
َّا وُۡسَعَها  عرس. رج فيه عليه ولحل  ما :ووسع اإلنسان، (2)ىجسَنۡفًسا إِل

 :جماالت أهلية املرأة
 يف مجيع الترصفات ا كاماًل للمرأة أهلية تامة وحقًّ  اإلسالمقرر 

ة ـق واألهليـجعل هلا احل إذ،  ةـة والشخصيـة والقتصاديـاملدني

،  ةـوالوصي،  ةـبواهل،  ، واإلرث دارهـا عظم مقـاملال مهم حليازة

والتقايض، ،  ، واملصاحلة والتعاقد ، والتكسب،  والتملك،  والدين

، ورشط موافقتها عىل الزواج، وعدم  فيام حتوز ومتلك والترصف

 اــ، وإناطة عودهت احلق لوليها بتزوجيها بمن ل تريد أو دون رضاها
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إىل زوجها الذي طلقها بموافقتها ورضاها وقناعتها، وفداء نفسها 

باخللع، وعدم منعها من العودة إىل زوجها الذي طلقها )العضل(، 

 .احلضارات ه املرأة يف أي حضارة منوغري ذلك ِّما مل تصل إلي

 أهلية املرأة للتدين:
التكاليف الرشعية نوديت املرأة  يللتدين وتلق ة املرأةيف تقرير أهلي

أي أن إنسانيتها ، تقوى اهلل باعتبار خصوصية اإلنسانية فيها بتكاليف

، وهي يف ذلك مثل الرجل، هلذا التكليف الروحي والعقيل التأهيل هي

عليهام  -أرشك حواء مع آدم  أن اهلل تعاىل ويؤكده يقرر ذلكوالذي 

فحني أمره أن يسكن اجلنة وهناه ، وأمره وهناه فيام خاطبه به -السالم 

َوقُلۡنَا َيٰٓن َاَدُم حمسا: إليهام اخلطاب معً  عن أن يأكل من الشجرة وجه
نَت َوَزوُۡجَك ٱلۡجَنََّة وَكُلَا ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُس 

َ
ِيئۡتَُما َولَا  ٱۡسُكۡن أ

َجَرةَ  خمالفة أمره  وحني أنكر سبحانه ما كان من، (1)ىجسَتۡقَربَا َهَِٰذوِ ٱلشَّ

َجَرةِ حمسا: وجه اإلنكار إليهام معً  ۡنَهُكَما َعن تِلُۡكَما ٱلشَّ
َ
لَۡم أ

َ
 .(2)ىجسأ
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ا ملساواهتا للرجل يف األهلية الدينية جعلت مستقلة عنه وتأكيًد 

لكل منهام مسئوليته اخلاصة عن نفسه عند اهلل ، ف الستقالل فيها كل

يدل عىل ذلك قوله ،  اعن نفس شيئً  نفس نيحيث ل تغ )عز وجل(

ِن حمستعاىل:  ِنُكم م  َِٰمٖل م  ِضيُع َعَمَل َع
ُ
ن ِي لَٓا أ

َ
فَٱۡستََجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ

ْ وَ  َِّ يَن َهاَجُروا ِۢن َبۡعٖضٰۖ فَٱل نَثىَٰٰۖ َبۡعُضُكم م 
ُ
ۡو أ

َ
ْ مِن ذََكٍر أ ۡخرُِجوا

ُ
أ

َٰرِهِۡم  َِرنَّ َعۡنُهۡم دَِي َكف 
ُ
ْ لَأ ْ َوقُتِلُوا َٰتَلُوا ْ فِي َسبِيلِي َوَق وذُوا

ُ
َوأ
ِن َاتِِهمۡ  نَۡهَٰرُ  َسي 

َ
َٰٖت َتجۡرَِ ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ ۡدِخلَنَُّهۡم َجنَّ

ُ
د قو، (1)ىجسَولَأ

 نة ما كان للنساء من بيعة خاصة ُّبن دون بيعةحأوضحت سورة املمت

، لتدخل كل منهن اإلسالم من باب غري باب زوجها أو أبيها ؛الرجال

َها ٱلنَِّبىُّ إِذَا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤمَِنَُٰت ُيبَايِۡعنََك حمسقوله تعاىل:  وذلك يف يُّ
َ
َيٰٓأ

ا َولَا يَۡسرِۡقَن َولَا يَۡزنِنَ  َولَا َيۡقتُلَۡن  ِ َيۡين ّٗ َن بِٱّللَّ َۡ َّا يُۡشِر ن ل
َ
عَلَىٰٓ أ

ۡوَلََٰدُهنَّ 
َ
رُۡجلِِهنَّ َولَا أ

َ
يِۡديِهنَّ َوأ

َ
تِنَ  بِبُۡهَتَٰٖن َيۡفتَرِينَُهۥ َبنَۡ  أ

ۡ
َولَا يَأ

َ َغُفورٞ  ُۚ إِنَّ ٱّللَّ َ َيۡعِصينََك فِي َمۡعُروٖف َفبَايِۡعُهنَّ وَٱۡستَۡغفِۡر لَُهنَّ ٱّللَّ
 .(2)ىجسرَِّحيمٞ 
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 :االقتصادية ةهلياأل
والقتصادية من حيث جواز التملك  للترصفات املالية مؤهلةاملرأة 

من بام لدُّيا  باهلبة والوصية والبيع واإلجارة وغري ذلكوالترصف 

يف حتمل أمانة التكليف  لجولستوائها مع الر، ومواهب روحية قلع

َمانََة عَلَى حمسعنها بقوله: تعاىل والتي عرب اهلل سبحانه 
َ
إِنَّا َعرَۡضنَا ٱلۡأ

ۡرِض 
َ
َِٰت وَٱلۡأ َمََٰو ۡيَفۡقَن مِنَۡها َوَحمَلََها ٱلسَّ

َ
ن َيحِۡملۡنََها َوأ

َ
َبنَۡ  أ

َ
وَٱلِۡجبَاِل فَأ
ّٗا ا َجُهول  .(1) ىجسٱلۡإِنَسَُٰنۖ إِنَُّهۥ كَاَن َظلُومّٗ

اكتساُّبا كالرجل سواء ا من نصيبً  للمرأةوقد قرر اإلسالم 

،  يرتتب عليه التملكأن الكتساب  يومن الطبع،  بسواء

ا حمس : تعاىل قال،  جواز الترصف وبالتايل ِمَّ ل ِلر َِجاِل نَِصيٞب م 
ا ٱۡكتََسبۡ َ  ِمَّ ْۖ َولِلن َِسآِء نَِصيٞب م  قرر هلا حق كام ، (2)ىجسٱۡكتََسُبوا

ذلك  وتقرر،  التملك باملرياث بعد أن كانت حمرومة منه يف اجلاهلية

قَۡربُوَن َولِلن َِسآءِ حمسبقوله تعاىل: 
َ
َٰلَِداِن وَٱلۡأ ا تََرَك ٱلَۡو ِمَّ ل ِلر َِجاِل نَِصيٞب م 
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ۡو َكثَُرُۚ نَِصيبّٗا 
َ
ا قَلَّ ِمۡنُه أ قَۡربُوَن ِممَّ

َ
َٰلَِداِن وَٱلۡأ ا تََرَك ٱلَۡو ِمَّ نَِصيٞب م 

ا ۡفُروضّٗ  .(1)ىجسمَّ
الذي يدفعه زوجها؛ بل  يف اجلاهلية حق يف املهر للمرأةومل يكن 

فقرر هلا اإلسالم ،  ، أو نحومها من األولياء أو أخيها ا ألبيهاكان حقًّ 

َٰتِِهنَّ حمس:  )عز وجل( هذا احلق يف قول اهلل ْ ٱلن َِسآَء َصُدَق وََءاتُوا
 .(2)ىجسِنحۡلَةّٗ 

 :االجتماعية ةهلياأل
خاطب اهلل تعاىل النساء باإليامن واملعرفة واألعامل الصاحلة يف 

وجعل هلن عليهم مثل ،  كام خاطب الرجالواملعامالت  العبادات

َِّ َ َعلَۡيِهنَّ حمسقال تعاىل:  ، ما جعل هلم عليهن َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱل
، وأمرهن  املؤمنات كام بايع املؤمنني ، وبايع النبي (3)ىجسبِٱلَۡمۡعُروِف 

، قال تعاىل: )عز وجل(بتعلم الكتاب واحلكمة كام أمرهم اهلل 
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ِ َوٱلۡحِۡكَمةِ َوٱۡذُكۡرَن َما حمس ، (1)ىجسُيۡتلَيَٰ فِي ُبيُوتُِكنَّ ِمۡن َءاَيَِٰت ٱّللَّ

وأمجعت األمة عىل ما قرره الكتاب والسنة من أهنن جمزيات عىل 

بالعلم والسؤال  )عز وجل(أعامهلن يف الدنيا واآلخرة، وأمرهن اهلل 

ِۡكرِ إِن ُكنحمس :سبحانه، قال  كام أمر الرجال
ۡهَل ٱل  

َ
ْ أ تُۡم لَا فَۡسن َلُٓوا

فريضة عىل كل  طلب العلم" :نبي ل الاوق،  (2)ىجسَتۡعلَُمونَ 

  .(3)"مسلم

 :وق املرأة يف إطار األسرةقح
 راختيا حق منها: ،رسةا داخل األقوقً حة ألمرلب اإلسالم تر

ْ ٱلن َِسآءَ حمس :الیعقال ت،  هرملوا قالصدا، وحق  ياةاحل كرشي وََءاتُوا
 ُۚ َٰتِِهنَّ ِنحۡلَةّٗ ا َصُدَق ا فَكُلُووُ َهنِيٓن ّٗ ِۡنُه َنۡفسّٗ فَ ِن ِطبَۡ  لَُكۡم َعن َشۡىٖء م 

ا رِيٓن ّٗ ن تَبۡتَُغواْ حمسوقال تعاىل: ، (4)ىجسمَّ
َ
َٰلُِكۡم أ ا َوَرآَء َذ ِحلَّ لَُكم مَّ

ُ
َوأ

                                                           

 .31األحزاب، اآلية:  (1)

 .13النحل، اآلية:  (2)

سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب، باب فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم، حديث  (3)

 . 221رقم: 

 .1النساء، اآلية:  (1)



32 

 

حِۡصنِنَ  َغيَۡر ُمَسَٰفِِحنَ ُۚ َفَما ٱۡستَۡمتَۡعتُم بِهِۦ ِمۡنُهنَّ  َٰلُِكم مُّ ۡمَو
َ
بِأ

 
ُ
 املعارشة باملعروف.، وحق (1)ىجسُجورَُهنَّ فَرِيَضةّٗ فَن َاتُوُهنَّ أ

 حق املرأة يف الطالق:
أعطت الرشيعة اإلسالمية املرأة حق اللتجاء إىل القضاء ليفرق 

بينها وبني زوجها يف احلالت التي ل تستقيم فيها أمور الزوجية، 

كالتفريق بسبب العيوب واألمراض التي ل ُيصل ُّبا مقصود 

، وقد  إلعسار الزوج عن اإلنفاق أو امتناعه عن اإلنفاقالزواج، أو 

، ودليله قوله تعاىل:  يكون التفريق للشقاق والرضر بني الزوجني

ِۡن حمس ا م  ۡهلِهِۦ وََحَكمّٗ
َ
ِۡن أ ا م  ْ َحَكمّٗ َوِإۡن ِخۡفتُۡم ِيَقاَق بَيۡنِِهَما فَٱۡبَعُثوا

 ُ ِِق ٱّللَّ ا يُوَف  ۡهلَِهآ إِن يُرِيَدآ إِۡصَلَٰحّٗ
َ
قد بني اهلل تعالی يف و، (2) ىجسبَيۡنَُهَمآ أ

َلَُٰق حمس: )عز وجل( الطالق واملخالعة بقوله آية واحدة أحكام ٱلطَّ
ن 
َ
ٖنِۗ َولَا َيحِلُّ لَُكۡم أ ۡو تَۡسِريُحۢ بِ ِۡحَسَٰ

َ
تَاِنٰۖ فَ ِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َمرَّ

 ِۖ َّا يُقِيَما ُحُدوَد ٱّللَّ ل
َ
ن َيخَافَآ أ

َ
َّٓا أ آ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َيۡين ًا إِل ُخُذواْ ِممَّ

ۡ
تَأ

                                                           

 .21النساء، اآلية:  (1)

 .31النساء، اآلية:  (2)
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 َ ِ فَل َّا يُقِيَما ُحُدوَد ٱّللَّ ل
َ
ا ُجَناَح َعلَۡيِهَما فِيَما فَ ِۡن ِخۡفُتۡم أ

ُۚ َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد  ِ فَلَا َتۡعتَُدوَها ۦ  تِۡلَك ُحُدوُد ٱّللَّ ٱۡفَتَدۡت بِهِ
َٰلُِمونَ  ئَِك ُهُم ٱلظَّ ْوَلٰٓ

ُ
ِ فَأ  .(1)ىجسٱّللَّ
 ىوهن، رتب اإلسالم مجلة من احلقوق للمرأة يف حالة الطالق كام

إىل حسن املفارقة كام دعا من قبل ودعا ،  عن اإلرضار ُّبا اا شديًد هنيً 

َجلَُهنَّ حمس، قال تعاىل:  إىل حسن العرشة
َ
َوِإذَا َطلَّۡقتُُم ٱلن َِسآَء َفبَلَۡغَن أ

ۡو َسر ُِحوُهنَّ بَِمۡعُروٖف 
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
 .(2)ىجسفَأ

 : املشاركة العامة للمرأة املسلمة
مرشوعيتها من اآليات تستمد املشاركة العامة للمرأة املسلمة 

 يللمرأة التساو قررتوالسنة النبوية الرشيفة التي  ةمالقرآنية الكري

ومنحتها أهلية مستقلة ،  والواجبات العامة مع الرجل يف احلقوق

هلا ذمة مالية مستقلة  ، وجعلت ئهاوأدا لتلقي التكاليف الرشعية

 برـاحلا يف ، وجعلت هلا دورً  تؤهلها للكسب والتملك والترصف

                                                           

 .229البقرة، اآلية:  (1)

 .231البقرة، اآلية:  (2)
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 .سواء والسلم عىل حد  

وعهود اخللفاء الراشدين والتابعني  يوقد كان العهد النبو

ويف إطار هذا ،  ات زاهرة للحضارة اإلسالمية بصفة عامةرتف

فقد عرف ،  دهرةزاملرأة بارزة وم الزدهار العام كانت مشاركة

لسيدة للدعوة ِّمثلة يف ا ة األعامل والراعيةباملرأة صاح يالعهد النبو

وعرف املرأة الفقيهة واملفتية ِّمثلة يف ، (ريض اهلل عنها) خدجية

أخذ  ية املستشارة التأ، وعرف املرريض اهلل عنها عائشة السيدة

، (ريض اهلل عنها) أم سلمة السيدة يف ثلةا يف احلديبية ِّمُّيبرأ  النبي

ي وعرف راويات احلديث ِّمثالت يف أمهات املؤمنني زوجات النب

  اخلنساء التي قدمت أبناءها األربعة ِّمثلة يف ، وعرف الشاعرة

، وعرف  ، وعرف سفرية النساء للنبي  سبيل اهلل للجهاد يف

املجادلة التي سمع اهلل قوهلا من فوق العرش واستجاب هلا وأنزل 

عرفت العهود الالحقة نامذج ِّماثلة من النسوة ، كام  فيها قرآًنا

واملنفقات يف سبيل صاحبات جمالس العلم  الشاعرات واألديبات

 اهلل.
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 املشاركة السياسية:حق املرأة يف 
 

األصل يف املشاركة العامة للمرأة هو اآلية القرآنية الكريمة: 

ُمُروَن حمس
ۡ
ۡولَِيآُء َبۡعٖضف يَأ

َ
َُٰت َبۡعُضُهۡم أ َن نُوَن َوٱلُۡمۡؤمِ َوٱلُۡمۡؤمِ

َكوَٰةَ بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن  لَوَٰةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ ٱلُۡمنَكرِ َويُقِيُموَن ٱلصَّ
َ َعزِيٌز  ُ  إِنَّ ٱّللَّ ْوَلٰٓئَِك َسيَرَۡحمُُهُم ٱّللَّ

ُ
ۥُٓۚ أ َ َورَُسولَُه َويُِطيُعوَن ٱّللَّ

العمل  وآيات قرآنية أخری جتمع املرأة والرجل يف، (1)ىجسَحِكيمٞ 

ومنها ، متعددة  يالنبوية فهأما األحاديث ،  الصالح ويف الثواب عليه

ُكمْ  ":   النبي قول ُكمْ  َراعٍ  ُكله  فاإلمامُ ، َرِعيَّتِِه  َعنْ  َمْسُئوٌل  َوُكله

ُجل،  رعيَّتِه عن مسئوٌل  وهو راعٍ   عن مسئوٌل  وهو راعٍ  َأهلِهِ  يف والرَّ

 رعيَّتِها، عن مسئولةٌ  وهي راعيةٌ  زوجها بيِت  يف واملرأةُ  ، رعيَّتِه

ُجل عن مسئوٌل  وهو راعٍ  سيِِّده مالِ  يف واخلادمُ   مالِ  يف رعيَّتِه ، والرَّ

 عن مسئوٌل  وُكلهُكم راعٍ  رِعيَّتِه، فُكلهُكم عن مسئوٌل  وهو راعٍ  أبيهِ 

 .(2)"رعيَّتِه
                                                           

 .01التوبة، اآلية:  (1)

يونِ  وأداءِ  الْستِْقراضِ  كتاُب ،  صحيح البخاري (2)  مالِ  يف راعٍ  العبدُ ، باب  الده

 . 1170، حديث رقم:  سيِِّدهِ 
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أن القرآن الكريم ل يوجد به نص يمنع املرأة من املشاركة كام 

 حت يفنجو حكمت دولة ي، بل إنه حتدث عن املرأة الت السياسية

 عىل لسان هدهد (عزوجل)يقول ،  إدارهتا وكان هلا عرش عظيم

ِ َشۡىٖء َولََها حمسسليامن: 
وتِيَۡت ِمن كُل 

ُ
ةّٗ َتۡملُِكُهۡم َوأ

َ
إِن ِي وََجدتُّ ٱۡمَرأ

وكانت مع ،  أبلقيس ملكة سبي وهذه املرأة ه، (1)ىجسَعۡرٌش َعِظيمٞ 

قَالَۡت حمسهنا: أيقول سبحانه يف ش،  بالشوری ذقوهتا وسلطاهنا تأخ
ۡمًرا َحتَّىَٰ تَۡشَهُدوِن 

َ
ۡمرَِ َما ُكنُت قَاِطَعًة أ

َ
ۡفتُونِي فِٓي أ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
أ َيٰٓ
ۡمُر إِلَۡيِك فَٱنُظرَِ  ٣٢

َ
ٖس َيِديٖد َوٱلۡأ

ۡ
ْ بَأ ْولُوا

ُ
ةٖ َوأ ْ قُوَّ ْولُوا

ُ
ْ َنۡحُن أ قَالُوا
ُمرِيَن 

ۡ
فَۡسُدوَها قَالَۡت إِنَّ ٱلُۡملُوَك إِ  ٣٣َماذَا تَأ

َ
ْ قَۡريًَة أ ذَا َدَخلُوا

َٰلَِك َيۡفَعلُونَ  َذ ََ ُۚ َو ذِلَّةّٗ
َ
ۡهلَِهآ أ

َ
ةَ أ ِعزَّ

َ
ْ أ وهذه امللكة  ،(2)ىجسوََجَعلُٓوا

)عليه سليامن  التي قادت قومها لإليامن باهلل واتباع يالقوية ه

 .السالم(

                                                           

 .23النمل، اآلية:  (1)

 .31 - 32النمل، اآليات:  (2)
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 :واإلفتاء القضاءاملرأة يف 
 املرأة ملنصب القضاء ن اجتهادات الفقهاء القدماء حول تويلإ

اجتهادات متعددة وخمتلفة باختالف وتعدد مذاهبهم واجتهاداهتم  هي

أن نظام القضاء اآلن قد حتول من قضاء فردي إىل  ، غرياملسألة يف هذه

لقد أصبحت  بل، مؤسيس يشرتك يف احلكم فيه عدد من القضاة قضاء

القوانني  عهامؤسسة الترشيع والتقنني مشاركة يف ولية القضاء بترشي

 اخلطاب يف، ومن ثم فال حرج يف ذلك، خاصة أن التي ينفذها القضاة

يشمل  اء األمانات عامفيات املنظمة إلحقاق احلق والعدل وإياآل

ن تَُؤدُّواْ حمسالرجال والنساء، ومنها قوله تعاىل: 
َ
ۡم أ َُ ُمُر

ۡ
َ يَأ إِنَّ ٱّللَّ

ۡهلَِها َوِإذَا َحَكمۡ 
َ
َمََٰنَِٰت إِلَيٰٓ أ

َ
ن َتحُۡكُمواْ ٱلۡأ

َ
تُم َبنَۡ  ٱلنَّاِس أ

َٰمِنَ  حمس: وقوله تعاىل، (1)ىجسبِٱلَۡعۡدلِ  ْ قَوَّ ْ ُكونُوا َِّ يَن َءاَمُنوا َها ٱل يُّ
َ
َيٰٓأ

قَۡربِن َ بِٱلۡقِۡسِط ُيَهَدآَء 
َ
َٰلَِديِۡن َوٱلۡأ وِ ٱلَۡو

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِ َولَۡو عَلَىٰٓ أ ، (2)ىجسّلِلَّ

ن َاُن  حمس:  الوارد يف قوله تعاىلعموم اخلطاب و  َولَا َيجۡرَِمنَُّكۡم َينَ
                                                           

 .12النساء، اآلية:  (1)

 .131النساء، اآلية:  (2)
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َّا ل
َ
ْ  قَۡوٍم عَلَىٰٓ أ  .(1)ىجسَتۡعِدلُوا

املرأة القضاء من املسائل املختلف فيها  مسألة تويلإذا كانت و

ة اإلفتاء ليست أاملر لة تويلأواملحدثني فإن مس ىالقدام بني الفقهاء

والرشوط الواجب ، حمل اتفاق يبل ه حال أيل خالف بحم

والجتهاد ،  ، والعدالة ، والتكليف هي: اإلسالم ياملفت توافـرها يف

وليس عند ،  عند األئمة الثالثة يوهو رشط يف القايض واملفت)

، (2)( عىل الناسبل هو رشط أولوية تسهياًل ، رشط صحة  احلنفية

أن يكون بطبعه شديد  يفقيه النفس: أي أن يكون املفت)والفقه 

 .(3)(األشياء الفهم ملقاصد الكالم، صادق احلكم عىل

، فتصح الفتيا من احلر  الذكورة أو احلرية يول يشرتط يف املفت

السميع  ، ومن ى، ومن البصري واألعمىوالعبد، ومن الذكر واألنث

 .(4)واألخرس إذا كتب أو فهمت إشارته

                                                           
 .2املائدة، اآلية:  (1)

 .112/ 2، جممع األهنر (2)

 .12ي، ص للحفناو ءافتاإلاء بحقيقة بجنتبصري ال (3)

 .1/237 وقعنيعالم املإو، 1/11 يع للنووواملجم :يراجع (1)
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للمرأة هو يف الواقع منظومة وختاًما.. فإن تكريم اإلسالم 

)عز ، وهذه احلقوق من تقرير اخلالق  متكاملة من احلقوق الشاملة

، وإن أي انتقاص من هذه  وليست من اجتهادات املخلوقني وجل(

،  احلقوق إنام هو ناتج عن موروث ثقاقي جاهيل ِّمتد يف التاريخ

نابع إما وإن ما يثار حول وضع املرأة وحقوقها يف اإلسالم إنام هو 

 ، وإما عن جهل وسوء فهم.  عن غرض وهوى وسوء قصد

 

*       *        * 
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 ()منهج اإلسالم يف الزواج وهديه يف الطالق
 

،  الزواج من السنن الطبيعية التي ل بد منها يف بقاء النوع اإلنساِّن

نُفِسُكۡم حمس: قال تعاىل
َ
ِۡن أ ۡن َخلََق لَُكم م 

َ
ۦٓ أ َٰتِهِ ا َوِمۡن َءاَي ۡزَوَٰجّٗ

َ
أ

َٰٖت  َٰلَِك ٓأَلَي ُۚ إِنَّ فِي َذ ةّٗ َوَرۡحمًَة وَدَّ ْ إِلَۡيَها وََجَعَل بَيۡنَُكم مَّ ل ِتَۡسُكنُٓوا
ُروَن  ۡرِض  ٢١ل َِقۡوٖم َيتََفكَّ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َٰتِهِۦ َخلُۡق ٱلسَّ َوِمۡن َءاَي

 َٰ َٰلَِك ٓأَلَي َٰنُِكۡمُۚ إِنَّ فِي َذ لَۡو
َ
لِۡسنَتُِكۡم َوأ

َ
َُٰف أ  ٢٢ٖت ل ِلَۡعَٰلِِمنَ  َوٱۡختَِل

ۦُٓۚ إِنَّ  ِن فَۡضلِهِ َهارِ َوٱبۡتَِغآؤُُكم م  ۡيِل َوٱلنَّ
َّ َٰتِهِۦ َمنَاُمُكم بِٱل َوِمۡن َءاَي

َٰٖت ل َِقۡوٖم يَۡسَمُعوَن  َٰلَِك ٓأَلَي َٰتِهِۦ يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق  ٢٣فِي َذ َوِمۡن َءاَي
َمآِء َمآءّٗ  ُِل ِمَن ٱلسَّ ا َويُنَز  ا وََطَمعّٗ ُۚ  َخۡوفّٗ ٓ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها

َ
َفيُۡحِيۦ بِهِ ٱلۡأ

َٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُوَن  َٰلَِك ٓأَلَي َمآُء  ٢٤إِنَّ فِي َذ ن َتُقوَم ٱلسَّ
َ
ۦٓ أ َٰتِهِ َوِمۡن َءاَي

نتُۡم 
َ
ٓ أ ۡرِض إِذَا

َ
َِن ٱلۡأ ِۚۦُ ُثمَّ إِذَا َدعَاُكۡم َدۡعَوةّٗ م  ۡمرِو

َ
ۡرُض بِأ

َ
َوٱلۡأ

أو آيات من العالمات الدالة عىل قدرة اهلل وكلمة آية ، (1)ىجسَتخۡرُُجونَ 

                                                           

() األستاذ بجامعة اإلمام حممد بن سعود  األستاذ الدكتور/ حممد بن أْحد الصالح ،

 .اإلسالمية، اململكة العربية السعودية

 .21 -21، اآلية: الروم (1)
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الكريم يف مواطن تنبه الناس لألشياء  القرآن ، وقد وردت يف وحكمته

ع يه وبدتعظمی ، وتدل عل )عز وجل( الكربى التي خلقها اهلل

 .صنعه

وملا كان النكاح ذا خطر كبري يف بناء املجتمعات خطَّ له اإلسالم 

ا به دون سائر  ؛ فجعل له مقدمات تكفل حسن  العقودمنهًجا خاصًّ

، ومن هذه املقدمات:  الختيار واستمراره واستقرار احلياة الزوجية

عن صفات وأحوال وسلوك كل من الرجل واملرأة  يالسؤال والتحر

َٰلَِحَُٰت حمستعاىل:  قولهحتقيق الصفات الواردة يف  رغبة يف فَٱلصَّ
َٰنَِتٌَٰت َحَٰفَِظَٰٞت ل ِلَۡغۡيِب بَِما َحفِ  ُ َق ، والصفات العرش (1)ىجسَظ ٱّللَّ

َِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنِنَ  حمس: یتعال قولهالواردة يف  إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمنَ  َوٱلُۡمۡسلَِم
َِٰت  َِٰدَق َِٰدقِنَ  َوٱلصَّ َِٰت َوٱلصَّ َنَِٰت َوٱلَۡقَٰنِتِنَ  َوٱلَۡقَٰنَِت  َوٱلُۡمۡؤمِ
قِنَ   ِ َِٰت َوٱلَۡخَِٰشعِنَ  َوٱلَۡخَِٰشَعَِٰت َوٱلُۡمتََصد  َٰبَِر َٰبِِريَن َوٱلصَّ َوٱلصَّ
ئَِمَِٰت َوٱلَۡحَٰفِِظنَ  فُُروَجُهمۡ  ٰٓ ئِِمنَ  َوٱلصَّ ٰٓ َِٰت َوٱلصَّ َق ِ  َوٱلُۡمتََصد 

ُ لَُهم مَّ  َعدَّ ٱّللَّ
َ
َِٰت أ َٰكَِر ا وَٱلذَّ َ َكثِيرّٗ َٰكِرِيَن ٱّللَّ ۡغفَِرةّٗ َوٱلَۡحَٰفَِظَِٰت وَٱلذَّ

                                                           

 .31، اآلية: النساء (1)
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ا ۡجًرا َعِظيمّٗ
َ
َعَسىَٰ حمسقوله تعاىل:  والصفات الست الواردة يف ،(1)ىجسَوأ

ِنُكنَّ ُمۡسلَِمَٰٖت  ا م  ۡزَوًَٰجا َخيۡرّٗ
َ
ۥٓ أ ن ُيبِۡدلَُه

َ
ۥٓ إِن َطلََّقُكنَّ أ َربُُّه

ا بۡكَارّٗ
َ
َٰٖت َسٰٓئَِحَٰٖت َثي َِبَٰٖت َوأ َٰبَِد ئَِبٍَٰت َع َٰنَِتَٰٖت َتٰٓ ۡؤِمَنَٰٖت َق ، (2)ىجسمُّ

أل أخربك بخري ما يكنز "يف قوله:  ى توجيه املصطف عىل اواعتامدً 

إذا و أمرها أطاعته، ذا، وإ نظر إليها رسته إذااملرء؟ املرأة الصاحلة 

ع: ملاهلا، بتنكح املرأة ألر":  وقال  ،(3)"غاب عنها حفظته

، (4)"، فاظفر بذات الدين تربت يداك ولدينها ، وجلامهلا ، وحلسبها

خطب إذا " وأهلها يف قوله:املرأة  والسالم عليه الصالةوخاطب 

 تكن فتنة يف األرض  إل تفعلوا هفزوجو وخلقه من ترضون دينه إليكم

                                                           

 .31اآلية: ، األحزاب (1)

 .1تحريم، اآلية: ال (2)

 . 1221( سنن أيب داود، كتاب الزكاة، باب يف حقوق املال، حديث رقم: 3)

األكفاء يف الدين، حديث باب ( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، 1)

، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات 1797رقم: 

 .1122الدين، حديث رقم: 
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 .(1)"وفساد عريض

 ،اممن خالل أصلهأو الرجل الطيبة تنتقل إىل املرأة  والصفات

، قال  أن األصل والنسب هلام أثر كبري يف نسيج احلياة الزوجية باعتبار

 :"خيارهم يف اجلاهلية الذهبو الناس معادن كمعادن الفضة ، 

ختريوا لنطفكم ": وقال ، (2)"خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا

 .(3)"وأنكحوا إليهم وانكحوا األكفاء

 أهم مقومات الزواج:
من أهم األهداف التي رشع الزواج من أجلها ْحاية الرشف، 

ض غمع  ، ورسور النفس،  ، وحفظ الصحة اجلنس ومنع ابتذال

 الصاحلة، بالنعمة، والتامس الذريةمتع ، والت وحتصني الفرج ،البرص

                                                           

ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه، باب ،  ، أبواب النكاح الرتمذيسنن  (1)

 .1721حديث رقم: 

 قول اهلل تعاىل:باب كتاب أحاديث األنبياء، ،  متفق عليه: صحيح البخاري (2)
ۦٓ حمس ، وصحيح مسلم 3323، حديث رقم: ىجسلََّقۡد كَاَن فِي يُوُسَف َوِإۡخَوتِهِ

 .2232األرواح جنود جمندة، حديث رقم:  واللفظ له، كتاب الرب والصلة، باب

 .1922، حديث رقم:  ، باب األكفاء كتاب النكاح ، ابن ماجه سنن (3)
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، ويأيت يف  ولذلك فال بد للزواج من مقومات لتحقيق هذه األهداف

 : ما ييل من أهم مقومات الختيارمقدمتها حسن الختيار، و

الذي ُيرص عىل  العاقل اللبيب هوف،  ، واخللق الرفيع الدين

الزواج  يكون فهكذا،  ميداحللق اخلقويم والدين بأهل الالقرتان 

أن من أقوى العوامل التي حتقق السعادة بني  كام،  أمجل وأكمل

، والوفاء  منهام ما يف وسعه للتودد لآلخر كل الزوجني أن يبذل

َِّ َ َعلَۡيِهنَّ حمس :اىلـه تعـا لقولًذ ـه تنفيـوقـبحق َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱل
ومن منهج اإلسالم وهديه يف الزواج أن جعل ، (1)ىجسبِٱلَۡمۡعُروِف 

أنثى ل يصح تزوجيه إل بموافقته  وا كان أذكرً  الرشيدل البالغ العاق

ول البكر حتى  ،تنكح األيم حتى تستأمر ل":   ، لقوله ورضاه

 ، (2)"أن تسكت":  الـق ا؟،ـإذهن : وكيف : يا رسول اهلل واـقال ،"تستأذن

                                                           

 .222، اآلية: البقرة (1)

ل ُينكح األب وغريه البكر باب ( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، 2)

باب ، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، 1132والثيب إل برضاها، حديث رقم: 

 .1119استئذان الثيب، حديث رقم: 
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   .(1)"صامهتا البكر تستأذن يف نفسها، وإذهنا"ا: أيًض  وقال

 والقبول، ، اإلجيابفتتلخص يف ثالثة:  ركان عقد الزواجأما أ

عىل عقد النكاح أربعة حقوق  رتتبيو،  عنخلو اخلاطبني من املواو

  ، وحقوق أربعة مشرتكة. للمرأة

 : فهي احلقوق اخلاصة باملرأةأما 

ُۚ فَ ِن حمس :لقوله تعاىل ؛ الصداق -1 َٰتِِهنَّ ِنحۡلَةّٗ وََءاتُواْ ٱلن َِسآَء َصُدَق
ا رِيٓن ّٗ ا مَّ ا فَكُلُووُ َهنِيٓن ّٗ ِۡنُه َنۡفسّٗ   .(2) ىجسِطبَۡ  لَُكۡم َعن َشۡىٖء م 

وتشمل الطعام والرشاب والكسوة والسكن  ، النفقة -۲

ۡسِكنُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُس حمسی: ، لقوله تعال الزينةات والدواء وأدو
َ
أ

ُۚ َوِإن ُكنَّ  ْ َعلَۡيِهنَّ وُهنَّ لُِتَضي ُِقوا ۡم َولَا تَُضٓارُّ َُ ِن وُۡجِد َسَكنتُم م 
ۡرَضۡعَن 

َ
ُۚ فَ ِۡن أ ْ َعلَۡيِهنَّ َحتَّىَٰ يََضۡعَن َحمۡلَُهنَّ نفُِقوا

َ
ْوَلَِٰت َحمٖۡل فَأ

ُ
أ

تَِمُرواْ بَ 
ۡ
ُجورَُهنَّ َوأ

ُ
 يۡنَُكم بَِمۡعُروٖفٰۖ َوِإن َتَعاَسۡرُتۡم لَُكۡم فَن َاتُوُهنَّ أ

                                                           

، حديث رقم:  يف النكاحباب ،  احليل ، كتاب ( متفق عليه: صحيح البخاري1)

استئذان الثيب يف النكاح  ، باب ، كتاب النكاح ، واللفظ له ، وصحيح مسلم2921

 .1121، حديث رقم: بالنطق

 .1، اآلية: النساء (2)
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ۡخَرىَٰ 
ُ
ۥٓ أ  .(1)ىجسفََستُرِۡضُع لَُه

 .(2)ىجسوَعَاِشُروُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف حمس: لقوله تعاىل ؛املعارشة باملعروف -3

لقوله  ی؛العدل واملساواة بغريها إن كان يف عصمته أخر -1

َِٰحَدةً حمس تعاىل: َّا َتۡعِدلُواْ فََو ل
َ
 .(3) ىجسفَ ِۡن ِخۡفتُۡم أ

 : هيعىل أن عقد الزواج يرتب أربعة حقوق مشرتكة بينهام 

 حق الستمتاع. -1

 حق التوارث. -۲

 حق املعارشة باملعروف. -3

بحيث حترم عليه أصوهلا وفروعها،  ، حرمة املصاهرة - 1

 وفروعه. وُيرم عليها أصوله

 هدي اإلسالم ومنهجه يف الطالق: 
وقد أباحه اإلسالم يف حال تعذر  ، الطالق نقض لعرى النكاح

 ، وقد ة املسلمـاظ عىل إنسانيـاإلقامة عىل النكاح كحل أخري للحف

                                                           

 . 2، اآلية: الطالق (1)

 .19، اآلية:النساء (2)

 .  3، اآلية: النساء (3)
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 ل يبيح الطالق إل بعد بذل، حيث إنه  جعل له اإلسالم منهاًجا

ر القرآن  ، صالح والتوفيق بني الزوجنيكبرية لإل جهود كام حذَّ

َوِإذَا َطلَّۡقتُُم حمس: تعاىل ، قال الكريم من العبث بأحكام الطالق
ُِحوُهنَّ  ۡو َسر 

َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
لَۡغَن أ  ٱلن َِسآَء َفبَ

َٰلَِك َفَقۡد  ُْۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ ا ل َِتۡعتَُدوا بَِمۡعُروٖفف َولَا ُتۡمِسُكوُهنَّ ِضَرارّٗ
 ِ ْ نِۡعَمَت ٱّللَّ اُۚ َوٱۡذُكُروا ِ ُهُزوّٗ ْ َءاَيَِٰت ٱّللَّ ۚۥُ َولَا َتتَِّخُذٓوا َظلََم َنۡفَسُه
َِن ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلۡحِۡكَمةِ يَعُِظُكم  نَزَل َعلَۡيُكم م 

َ
َعلَۡيُكۡم َوَمآ أ

ِ َشۡىٍء َعلِيمٞ 
َ بِكُل  نَّ ٱّللَّ

َ
ْ أ َ َوٱۡعلَُمٓوا ْ ٱّللَّ ُقوا  يوه، (1)ىجسبِهِۚۦُ َوٱتَّ

مناشدة قوية لألزواج وحتذير من أن يتالعبوا بالعالقة الزوجية، 

، أو أن يتعدوا فيها حدود اهلل،  حكام الطالقأب واثيعب ومن أن

عىل  يري سبب ملا فيه من التجنغإذا كان ب احمظورً يكون  الطالقف

َطۡعَنُكۡم فَلَا َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنَّ َسبِيلًا  إِنَّ حمستعاىل:  قال أحدمها،
َ
فَ ِۡن أ

ا ا َكبِيرّٗ َ كَاَن َعلِي ّٗ  أيام امرأة سألت ":  يقال النبو، (2)ىجسٱّللَّ

                                                           

 .۱3۲، اآلية: البقرة (1)

 .31، اآلية: النساء (2)
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  .(1)"بأس فحرام عليها رائحة اجلنةما غري  يفزوجها الطالق 

النزاع ويظهر الشقاق بني الزوجني يأيت  يوكذلك عندما يسترش

الكريم بإقامة حكمني من أهل الزوج ومن أهل  ياإلهل التوجيه

باذلني  ،بينهام من خالف وما حدث من شقاق الزوجة للنظر فيام شجر

َوِإۡن حمسوإزالة هذه اخلصومة، قال تعالی:  جهدهم يف حل هذا اإلشكال
 
َ
ِۡن أ ا م  ۡهلِهِۦ وََحَكمّٗ

َ
ِۡن أ ا م  ۡهلَِهآ إِن ِخۡفتُۡم ِيَقاَق بَيۡنِِهَما فَٱۡبَعُثواْ َحَكمّٗ

ا َ كَاَن َعلِيًما َخبِيرّٗ ُ بَيۡنَُهَمآ  إِنَّ ٱّللَّ ِِق ٱّللَّ ا يُوَف    .(2)ىجسيُرِيَدآ إِۡصَلَٰحّٗ

جل وعال جعل الطالق املرشوع عىل ثالث مراحل،  واهلل

زوجته يف املرحلتني األوىل والثانية ما  يراجع وجعل للزوج أن

فقد حرمت عليه حتى تنكح  الثالثة ، أما بعد املرحلة دامت يف العدة

الثاِّن أو مات  هاقطل ، فإذا ا آخر نكاح رغبة ل نكاح دلسةزوًج 

 خلطبتها، عنها وفرغت من عدهتا أبيح للمطلق السابق أن يتقدم

وهي النهاية  ، ويف ذلك كله إبعاد للنهاية السيئة للعالقة الزوجية

                                                           

 .2711، حديث: كراهية اخللع للمرأةباب ، الطالق سنن ابن ماجه، كتاب( 1)

       .31، اآلية: النساء (2)
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، قال  ، وهي انفصام عقد النكاح اهلل ول رسوله ُيبها التي ل

ْ ٱلن َِسآَء حمستعـاىل:  ن تَرِثُوا
َ
ْ لَا َيحِلُّ لَُكۡم أ َِّ يَن َءاَمنُوا َها ٱل يُّ

َ
أ َيٰٓ

تِنَ  
ۡ
ن يَأ

َ
َّآ أ ْ بِبَۡعِض َمآ َءاتَيۡتُُموُهنَّ إِل ۖ َولَا َتۡعُضلُوُهنَّ لَِتۡذَهبُوا ا َكۡرهّٗ

بَي ِنَةٖف وَعَاِشُروُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفف فَ ِن ن  بَِفَِٰحَشةٖ مُّ
َ
َكرِۡهتُُموُهنَّ َفَعَسىٰٓ أ

ا ا َكثِيرّٗ ُ فِيهِ َخيۡرّٗ ا َويَۡجَعَل ٱّللَّ ْ َيۡين ّٗ وقال تعاىل:  ،(1)ىجستَۡكرَُهوا

ۡحُصواْ حمس
َ
تِِهنَّ َوأ ِبىُّ إِذَا َطلَّۡقتُُم ٱلن َِسآَء َفَطل ُِقوُهنَّ لِعِدَّ َها ٱلنَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ةَۖ َوٱتَُّقواْ  َ َربَُّكۡمۖ لَاٱلۡعِدَّ ُتۡخرُِجوُهنَّ ِمۢن ُبُيوتِِهنَّ َولَا َيۡخرُۡجنَن  ٱّللَّ
ف  َبي َِنةٖ تِنَ  بَِفَِٰحَشةٖ مُّ

ۡ
ن يَأ

َ
َّآ أ ُِۚ َوَمن َيتََعدَّ ُحُدوَد إِل َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱّللَّ

َٰلَِك  َ ُيحِۡدُث َبۡعَد َذ ۚۥُ لَا تَۡدرَِ لََعلَّ ٱّللَّ ِ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه ٱّللَّ
ا ۡمرّٗ

َ
 .(3)"الطالق اهلل أبغض احلالل إىل": قال و (2)ىجسأ

ا رسه ل يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقً ":  وقال 

 واـفاتق": ، وقال  : أي ل يمقت ول يسخط يفرك ل، و(4)"آخر

                                                           
 .19، اآلية: النساء (1)

 .1، اآلية: ( الطالق2)

 .2102، حديث رقم: طالقال يف كراهة، باب الطالق ، كتابسنن أيب داود (3)

 .1129الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث رقم: ( صحيح مسلم، كتاب 1)
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، واستحللتم فروجهن  ، فإنكم أخذمتوهن بأمان اهلل اهلل يف النساء

 .(1)"بكلمة اهلل

عقد النكاح عقد دوام وهذا هو الرس يف أن الرشيعة تعترب 

واستمرار، وأن إهناء هذا العقد خالف األصل، وأنه إنام  واستقرار

إىل   وقد يفيضمستحياًل  ًرامتى كان بقاء العالقة الزوجية أم يلجأ إليه

ذ تكون الرْحة أن يمنح كل من الزوجني ئوعند،  ما حرم اهلل

قَا حمسبالتفريق فرصة جديدة يناسبها قول اهلل تبارك وتعاىل:  َوِإن َيتََفرَّ
ا ُ َوَِٰسًعا َحِكيمّٗ ِن َسَعتِهِۚۦُ وَكَاَن ٱّللَّ ا م 

ُ كُل ّٗ   .(2)ىجسُيۡغِن ٱّللَّ
 :ام ييلا مالية تتمثل فيقً األحكام الرشعية بإيفاء املطلقة حقو وتقيض

 تسليم مؤخر الصداق. -1

 ثبوت احلق يف نفقة العدة. -۲

 أجرة الرضاع. -3

 أجرة احلضانة. -1

                                                           

 .1212، حديث رقم:  حجة النبي باب ،  ، كتاب احلج صحيح مسلم( 1)
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ن حمسل تعالی: اق ، الطالقمتعة  -1
َ
َوِإن َطلَّۡقتُُموُهنَّ مِن َقۡبِل أ

ن َيۡعُفوَن 
َ
َّآ أ وُهنَّ َوقَۡد فَرَۡضتُۡم لَُهنَّ فَرِيَضةّٗ فَنِۡصُف َما فَرَۡضتُۡم إِل َتَمسُّ

ف َولَا قۡرَُب لِلتَّۡقَوىَٰ
َ
ْ أ ن تَۡعُفوٓا

َ
َِّ َ بِيَِدوِۦ ُعۡقَدةُ ٱلن ِكَاِحف َوأ ْ ٱل ۡو َيۡعُفوَا

َ
 أ

َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ  تَنَسُواْ ٱلَۡفۡضَل بَيۡنَُكۡمُۚ   تعاىل:  ، وقال(1)ىجسإِنَّ ٱّللَّ

ا عَلَى ٱلُۡمتَّقِن َ حمس  .(2)ىجسَولِلُۡمَطلََّقَِٰت َمَتَُٰعۢ بِٱلَۡمۡعُروِفٰۖ َحقًّ

وختاًما.. فإن منهج اإلسالم يف الزواج وهديه يف الطالق يؤكد 

اإلسالم للبعد اإلنساِّن يف هذه املعاملة، تأكيًدا واضًحا عىل مراعاة 

وترسيخه للمبادئ اإلنسانية التي تتفق والفطرة السوية وحتافظ عليها 

 بوجه عام.  وعىل املجتمع اإلنساِّن

 

*          *          * 

  

                                                           

   .۲۳۲، اآلية: البقرة (1)

   . 211، اآلية: البقرة (2)
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 () اتـاء مصريـنس
 

، وقد عرب القرآن  املرأة قسيم الرجل ونصيفه وزوجه ورشيكه

، ومل يذكرها بلفظ الزوجة مرة  آياته عن املرأة بالزوجالكريم يف مجيع 

، حيث يقول احلق سبحانه وتعاىل:  واحدة، للتكافؤ حتى يف اللفظ

ا ل ِتَۡسُكنُٓواْ إِلَۡيَها حمس ۡزَوَٰجّٗ
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ ۡن َخلََق لَُكم م 

َ
ۦٓ أ َٰتِهِ َوِمۡن َءاَي

ُۚ إِنَّ فِي وَدَّةّٗ َوَرۡحمًَة ُرونَ  وََجَعَل بَيۡنَُكم مَّ َٰٖت ل َِقۡوٖم َيتََفكَّ َٰلَِك ٓأَلَي ، (1)ىجسَذ

ا وََجَعَل حمسويقول سبحانه:  ۡزَوَٰجّٗ
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ ُ َجَعَل لَُكم م  وَٱّللَّ

ي َِبَِٰتف  َِن ٱلطَّ ۡزَوَِٰجُكم بَنِنَ  وََحَفَدةّٗ َوَرَزقَُكم م 
َ
ِۡن أ لَُكم م 

ِ ُهمۡ  فَبِٱلَۡبَِٰطِل يُۡؤمِنُوَن َوبِنِۡعَمِت ٱّللَّ
َ
ويقول  ،(2)ىجسيَۡكُفُرونَ  أ

ِن نَّۡفٖس حمسسبحانه:  َِّ َ َخلََقُكم م  ْ َربَُّكُم ٱل َها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا يُّ
َ
َيٰٓأ

ُۚ وَٱتَُّقواْ  ا َونَِسآءّٗ ّٗا َكثِيرّٗ َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمنَۡها َزوَۡجَها َوبَسَّ ِمنُۡهَما رَِجال
                                                           

()  رئيس املجلس األعىل ،  افـ، وزير األوق ةـار مجعـد خمتـحممالدكتور/األستاذ

 للشئون اإلسالمية.

  .21: اآليةالروم،  (1)
  .02: اآليةالنحل،  (2)
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ُۚ إِ  رَۡحاَم
َ
َِّ َ تََسآَءلُوَن بِهِۦ وَٱلۡأ َ ٱل َ كَاَن َعلَيُۡكۡم َرقِيبّٗاٱّللَّ ، (1)ىجسنَّ ٱّللَّ

ۡزَوَُٰجُكۡم إِن لَّۡم يَُكن حمسويقول سبحانه: 
َ
َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

َُّهنَّ َولَدٞ  ۡزَوَُٰجُكۡم حمسويقول سبحانه:  (2)ىجسل
َ
نتُۡم َوأ

َ
ْ ٱلۡجَنََّة أ ٱۡدُخلُوا

والشبيه يف ، حيث يعرب بالزوج هنا عن النظري والرضيب (3)ىجسُتحۡبَُرونَ 

  .السرية واملسلك

ر القرآن ـ، ذك ات كثرياتـد عرف التاريخ نساء فضليـوق

، وِّمن ذكرهن  الكريم عدًدا منهن رصاحة وأخريات إشارة

القرآن الكريم رصاحة أو إشارة من النساء املرصيات الاليت 

ُولدن أو نشأن أو ِعشن وَحيِني عىل أرض مرص أو قدمن إليها أو 

، وأم موسى  ، وامرأة فرعون نذكر هاجر أم إسامعيلمررن ُّبا 

 .، عىل اجلميع السالم وأخته

 )عز وجل(هاجر أم إسامعيل )عليهام السالم(: حيث َأمر اهلل  -

                                                           

  .1: اآليةالنساء،  (1)
  .12: اآليةالنساء،  (2)
  .07: اآليةالزخرف،  (3)
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أن يأخذها وولدها إسامعيل إىل حيث  )عليه السالم(سيدنا إبراهيم 

يث أراد اهلل إىل مكة املكرمة إىل واد غري ذي زرع عند بيته املحرم، ح

بَّنَآ حمس: )عليه السالم(عىل لسان سيدنا إبراهيم  سبحانهيقول احلق  رَّ
ِيَّتِى بَِواٍد َغيِۡر ذَِ َزۡرٍع ِعنَد بَيۡتَِك ٱلُۡمَحرَِّم  ۡسَكنُت ِمن ُذر 

َ
إِن ِٓي أ

َٓ إِلَۡيِهۡم  َِن ٱلنَّاِس َتۡهوِ فۡن َِدةّٗ م 
َ
لَوَٰةَ فَٱۡجَعۡل أ ْ ٱلصَّ َربَّنَا لُِيقِيُموا

َِٰت لََعلَُّهۡم يَۡشُكُرونَ َوٱۡرزُ  َمَر َِن ٱلثَّ ، وهنا خياطب إبراهيم (1)ىجسۡقُهم م 

ٓ حمسويدعوه قائاًل  )عز وجل(ربه  )عليه السالم( بَّنَا للتأكيد عىل  ىجسرَّ

إبراهيم وهاجر وإسامعيل ومن ، أن هذه الربوبية تشمل اجلميع 

، فهو سبحانه رب  ترك من ذريته ببالد الشام والكون كله

أن سيدنا   ، ويذكر بعض الرواة وكتَّاب التاريخ وكافلهم  اجلميع

عندما أراد النرصاف التفت إىل زوجه  )عليه السالم(إبراهيم 

)عليه ، فقالت هاجر لنبي اهلل إبراهيم  هاجر وولده إسامعيل

: نعم، )عليه السالم(، آهلل أمرك ُّبذا ؟ فقال  : يا إبراهيمالسالم(

 .السالم: إذن ل ُيضيِّعنافقالت عليها وعىل ولدها 

                                                           

   .30: اآليةإبراهيم،  (1)
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بني الصفا واملروة طلبًا للامء  (عليها السالم)ثم يأيت سعي هاجر 

م بفيض ـا الفضل العظيم من رب كريـ، حتى يأتيه هلا ولولدها

،  ، وألهل حرم اهلل اآلمن اـ، ولولده اـ، لتكون بركة هل زمزم

ركان حج ، وليصبح السعي بني الصفا واملروة ركنًا من أ وللعاملني

، ورمًزا للسعي اجلاد واألخذ باألسباب إىل أن )عز وجل(بيت اهلل 

 .يرث اهلل األرض ومن عليها

ومن يتأمل رحلة السعي هذه بني الصفا واملروة سبع مرات يف 

هذه املنطقة بام كانت عليها من طبيعة قاسية آنذاك يدرك مدى عزيمة 

لولدها، تقوم  ذه املنطقة هذه املرأة املرصية املؤمنة التي انقطعت يف ه

، ل ختشى هذه الطبيعة  بقدر اهلل هلا  عىل رعايته خري قيام راضية

، إذ كانت  الصعبة التي كانت يف ذلك الوقت جدباء قاحلة موحشة

)عليها السالم( مؤمنة بأن رُّبا الذي اختار هلا ولولدها هذا املكان 

، غري أن ثقتها يف اهلل مل  ، أما كيف ومتى فال علم هلا كفيل ُّبام

، وعىل أهنا مل تقف متواكلة منتظرة أن متطر السامء هلا  تقف عند حد

ت واجتهدت فضة  ذهًبا أو وأخذت  ، لكنها سعت وسعت وجدَّ
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ها خالق األسباب واملسببات بفضله  باألسباب ، إىل أْن عمَّ

، وجعل أفئدة من الناس هتوي  بكرمه ورزقه الواسع وغمرها 

د سعيها امليمون  وإىل ولدها وإىل هذا املكان املبارك إليها ، وخلَّ

، وَمْعلاًم من أهم معامل  يف كتابه الكريم وجعله أنموذًجا ُُيتَذى

 به احلج اجلامعة للبرش عىل اختالف ألسنتهم وألواهنم لتكتمل

 .العبادة

امرأة فرعون: وقد امتدحها القرآن الكريم يف سورة التحريم،  -

َت فِرَۡعۡوَن إِۡذ حمسنه: فقال سبحا
َ
َِّ يَن َءاَمنُواْ ٱۡمَرأ ُ َمثَلّٗا ل ِل َوَضَرَب ٱّللَّ

ِ ٱبِۡن لِي ِعنَدَك بَيۡتّٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ َوَنج ِنِى ِمن فِرَۡعۡوَن وََعَملِهِۦ  قَالَۡت َرب 
َٰلِِمن َ  ، فاستجاب اهلل دعاءها، ومل يأخذها (1)ىجسَوَنج ِنِى ِمَن ٱلَۡقوِۡم ٱلظَّ

َّا تَزُِر حمس، ذلك أن العدل اإلهلي اقتىض  فرعون أو جرائمهبجريرة  ل
َ
أ

ۡخَرىَٰ 
ُ
ٞ وِۡزَر أ َّا َما َسَعيَٰ  ٣٨َوازَِرة ن لَّيَۡس لِلِۡإنَسَِٰن إِل

َ
، وأن (2)ىجسَوأ

، وأن اإلنسان إذا ما صلح  لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت

                                                           

  .11: اآليةالتحريم،  (1)
   .39-32: اآليةالنجم،  (2)
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ناس ما بينه وبني ربه ل يرضه ضالل من ضلَّ حتى لو كان أقرب ال

، أو زوًجا كام كان هنا يف شأن امرأة فرعون،  إليه أًبا أو أًخا أو ابنًا

لتُحول بني زوجها وحاشيته وبني  )عز وجل(وهي التي جندها اهلل 

حني ألقى اليم الصندوق الذي ُوِضع فيه  )عليه السالم(قتل موسى 

إىل قرص فرعون، فأرادوا أن يقتلوه، فقالت:  )عليه السالم(موسى 

ۡو َنتَِّخَذوُۥ قُ حمس
َ
ٓ أ ن يَنَفَعنَا

َ
رَُّت َعنٖۡ  ل ِي َولََكۖ لَا َتۡقتُلُووُ َعَسىٰٓ أ

ا  .(1)ىجسَولَدّٗ

وأخته: وارتباطا ُّبذا احلديث  )عليه السالم(أم موسى  -         

نقف عىل ما كان من امرأتني كريمتني عاشتا عىل أرض مرص، مها: 

وأخته، فعندما أخرب أحد الكهنة فرعون  )عليه السالم(أم موسى 

أن طفاًل يولد من بني إرسائيل تكون هناية ملكه عىل يديه رشع 

فرعون يقتل أبناءهم الذكور، ويف هذه الفرتة العصيبة وضعت أم 

موسى )عليهام السالم( وليدها، وخشيت أن يأيت زبانية فرعون 

ٓ حمسلقتله، وهنا جاءها األمر اإلهلي:  وَۡحۡينَا
َ
ۡن  َوأ

َ
م ِ ُموَسىٰٓ أ

ُ
إِلَيٰٓ أ

                                                           

   .9: اآليةالقصص،  (1)
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لۡقِيهِ فِي ٱلَۡيم ِ َولَا َتخَافِي َولَا َتحَۡزنِٓيٰۖ إِنَّا 
َ
ۡرِضعِيهِٰۖ فَ ِذَا ِخۡفِت َعلَۡيهِ فَأ

َ
أ

 .(1)ىجسَرآدُّووُ إِلَۡيِك وََجاِعلُووُ ِمَن ٱلُۡمرَۡسلِن َ 

 ولنا مع هذه اآلية وقفات: 
، فقال هلا: قاتلك اهلل ما  أن األصمعي سمع امرأة فصيحة بليغة

أفصحك، فقالت: وأي فصاحة وأي بالغة إىل جانب فصاحة 

، وقد مجع يف آية واحدة بني أمرين )عز وجل(وبالغة كتاب اهلل 

ۡرِضعِيهِٰۖ حمس:  اـ، أما األمران فهم وبشارتني، وخربين ، وهنيني 
َ
، ىجسأ

لۡقِيهِ حمسو
َ
، وأما ىجسَتحَۡزنِٓيٰۖ لَا حمس، وىجسَولَا َتخَافِيحمسالنهيان فهام: ، وأما ىجسأ

إِنَّا َرآدُّووُ إِلَۡيِك وََجاِعلُووُ ِمَن حمسا: ـمًعا فهم اخلربان والبشارتان
 .ىجسٱلُۡمرَۡسلِن َ 

وخاصة إذا كان الولد ل يزال -أن اإلنسان إذا خاف عىل ولده  -1

اجتهد كل الجتهاد يف إبعاده  -طفاًل ل يكاد يعقل ول يعي

أم موسى إذا خافت عىل يوجه  سبحانهعن اليم، لكن احلق 

ن َيُقوَل حمسولدها بأن تلقيه يف اليم، 
َ
َراَد َيۡين ًا أ

َ
ٓ أ ۥٓ إِذَا ۡمُروُ

َ
إِنََّمآ أ

                                                           

   .0: اآليةالقصص،  (1)
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 .(1) ىجسلَُهۥ ُكن َفيَُكونُ 

 عيوهنا لحظتك العنايـة وإذا

 أمـان كلهـــن فاملخــاوف نـم

، إنام جتاوزت  أن البرشى مل تكن بمجرد رده إليها فحسب -2

، فصنعت أم  أخرى وهي جعله من املرسلنيذلك إىل برشى 

موسى الصندوق اخلشبي، واستجابت يف إيامن كبري ألمر رُّبا، 

، وألقته يف اليم، وقلبها البرشي  ووضعت يف الصندوق وليدها

 يكاد ينفطر. 

يهِ حمس،  وهنا يأيت دور األخت ِ ۡختِهِۦ قُص 
ُ
أي تتبعي  ىجسَوقَالَۡت لِأ

، (2)ىجسبِهِۦ َعن ُجنُٖب وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ َفبَُصَرۡت حمس،  مسريه يف املاء

، ول يغني حذر من قدر، فقد ألقاه اليم  فصارت ترقبه عىل الشاطئ

، وتذكر  ، ألقاه إىل قرص فرعون إىل حيث كانت أمه حتذر وختاف

بعض الروايات أن أخته هذه كانت تعمل بقرص فرعون أو هلا به 

                                                           

   .22: اآليةيس،  (1)
   .11: اآليةالقصص،  (2)
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امرأة يف القرص، فوقعوا صلة ما، وقد أبى الطفل أن يرضع من أي 

ۡهِل حمس، فقالت أخته:  يف حرية العناية به
َ
ُدلُُّكۡم عَلَىٰٓ أ

َ
َفَقالَۡت َهۡل أ
، وطمس اهلل (1)ىجسَبۡيٖت يَۡكُفلُونَُهۥ لَُكۡم وَُهۡم لَُهۥ َنَِٰصُحونَ 

، فلم يسألوا أخت موسى عن  عىل أفئدة فرعون وحاشيته سبحانه

البرشى األوىل رسيعة غري  ، وجاءت رس ثقتها يف أهل هذا البيت

ِهِۦ كَۡي َتَقرَّ َعۡينَُها َولَا حمسمتوقعة ألم موسى  م 
ُ
فََرَدۡدَنَُٰه إِلَيٰٓ أ

 ، ثم حتققت بعد ذلك البرشى الثانية بجعله من املرسلني.(2)ىجسَتحَۡزنَ 

إىل غري ذلك من نامذج لنساء مرصيات مثل: امرأة العزيز، وأم          

، بام جيعلنا نؤكد  عىل اجلميع السالم،  يوسف زوج سيدنا يعقوب

، إنام  أن دور املرأة تارخييًّا ويف مسرية اإلنسانية مل يكن أبًدا هامشيًّا

ا وفاعاًل  ، ويف قصة أم موسى وأخته بدا دورمها يف  كان دوًرا هامًّ

احلفاظ عىل األرسة وْحايتها ِّما يتهددها من حتديات واضًحا بارًزا، 

،  عىل اإلسهام يف مواجهة املخاطر والتحديات ِّما يؤكد قدرة املرأة

                                                           

 .12: اآليةالقصص،  (1)

 .13: اآليةالقصص،  (2)
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، وكذلك اإلسهام يف  واحلفاظ عىل بيتها وأرسهتا وعرضها وأبنائها

 هنضة وطنها ورقيه وتقدمه.
 

*          *          * 
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 الشخصية القانونية للمرأة 
 () الوطنيةالدولة وتفعيل دورها يف 

 

معياًرا يعده احرتام حقوق اإلنسان يف أي دولة يف العامل إن 

، وكلام ازداد تطبيق مبادئ هالقياس مدى تقدم هذه الدولة ورقي

وقوانني ْحاية حقوق اإلنسان يف الدولة واحرتام هذه املبادئ يف 

خمتلف امليادين ارتفعت هذه الدولة يف سلم التقييم الدويل وتم 

احرتام حقوق املرأة يف أي دولة ن ثمَّ فإن ، وم اعتبارها دولة قانون

ونسبة تواجدها يف سوق العمل ويف الربملان  هاع نسبة تعليماارتفو

من الدول  يزيد من مكانة تلك الدولة واعتبارهاويف احلكومة 

مدى ارتباط احرتام حقوق اإلنسان ، وهذا يبني  الراقية املتقدمة

 .باحرتام حقوق املرأة يف أية دولة

شك فيه أن اإلسالم قد منح املرأة حقوًقا يمكنها أن  لوِّما 

مساواة املرأة بالرجل يف حيث قرر ،  تتفاخر ُّبا بني نساء العامل أمجع

،  ، ويف كوهنا خلقت مثله من نفس البوتقة البرشية الكرامة اإلنسانية

                                                           

() سويرسا ، جامعة جنيف ، أستاذة احلضارة اإلسالمية،  فوزية العشاموي/أ.د. 
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َِّ َ َخلََقُكم حمسقال تعاىل:  َها ٱلنَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱل يُّ
َ
أ ِن نَّۡفٖس َيٰٓ م 

ُۚ َوٱتَُّقواْ  ا َونَِسآءّٗ ّٗا َكثِيرّٗ َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوبَسَّ ِمنُۡهَما رَِجال
َ كَاَن َعلَۡيُكۡم َرقِيبّٗا ُۚ إِنَّ ٱّللَّ رَۡحاَم

َ
َِّ َ تََسآَءلُوَن بِهِۦ وَٱلۡأ َ ٱل  ،(1)ىجسٱّللَّ

لرجل وبنفس لها عىل بقية املخلوقات مثلها مثل ايفضوقرر أيًضا ت

َولََقۡد َكرَّۡمنَا بَنِٓى َءاَدَم َوَحمَۡلَنَُٰهۡم فِي ٱلۡبَر ِ حمسقال تعاىل: ، الدرجة
ۡن َخلَۡقنَا  ِمَّ لَۡنَُٰهۡم عَلَىَٰ َكثِيٖر م  ي َِبَِٰت َوفَضَّ َِن ٱلطَّ َوٱلَۡبۡحرِ َوَرَزۡقَنَُٰهم م 

 .(2)ىجسَتۡفِضيلّٗا

، وظل  وبناتهأكرم خلق اهلل مع نسائه   اهلل رسولوقد كان 

ا":   ، قال يويص بالنساء خرًيا ومن ، (3)"اْسَتْوُصوا بِالنَِّساِء َخرْيً

كان له ثالث من ":  قوله  يف تكريم البنات أحاديثه الكريمة 

من جدته  ، وكساهن ، وسقاهن ، وأطعمهن بنات فصرب عليهن

، وعن إكرامه للزوجة قوله (4) "ا من النار يوم القيامةكن له حجابً 

                                                           
 .1:  ، اآلية النساء (1)

 .07:  ، اآلية اإلرساء (2)

 .1122، حديث رقم:  َباُب الَوَصاِة بِالنَِّساءِ ،  ، كتاب النكاح صحيح البخاري (3)

، حديث  ، واإلحسان إىل البنات باب بر الوالد ، ، كتاب األدب سنن ابن ماجه (1)

 .3229رقم: 
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 :" ٌْنيَا َمتَاع ٌء َأْفَضَل ِمْن امْلَْرَأِة  إِنَّاَم الده ْنيَا ََشْ ، َوَلْيَس ِمْن َمتَاِع الده

ةِ  احِلَ األم يف كثري من أحاديثه ب كام أوىص الرسول ، (1)"الصَّ

)ريض ، فعن أيب هريرة  الرشيفة، وجعل الرب ُّبا مقدًما عىل بر األب

اهلل من  رسولفقال: يا   اهلل رسولقال: جاء رجل إىل  عنه(اهلل 

: ثم َمن؟ قال: ثم  ، قال أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك

 .(2)أمك، قال: ثم َمن؟ قال: ثم أمك، قال: ثم َمن؟ قال: ثم أبوك

 اولعل أكرب دليل عىل أن اإلسالم قد اعترب املرأة منذ البداية إنسانً 

وأن اهلل فضلها  ، وأمام املجتمع )عز وجل(مام اهلل أ مسئولية اذ اًل عاق

؛ أن القرآن  ، وبنفس الدرجة عىل بقية املخلوقات مثلها مثل الرجل

الكريم مل يفرق بني الرجل واملرأة يف العبادات ويف األجر والثواب، 

نَثىَٰ وَُهَو مُ حمسقال تعاىل: 
ُ
ۡو أ
َ
َٰلَِحَِٰت ِمن ذََكٍر أ ۡؤِمٞن َوَمن َيۡعَمۡل مَِن ٱلصَّ

ا ْوَلٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنََّة َولَا ُيۡظلَُموَن نَقِيرّٗ
ُ
 لقد فرض اإلسالم ، (3)ىجسفَأ

                                                           

 .1211، حديث رقم:  َباُب َأْفَضِل النَِّساءِ ،  ، كتاب النكاح سنن ابن ماجه (1)

، حديث:  ، باب َمن أحق الناس بحسن الصحبة ، كتاب األدب صحيح البخاري (2)

 .2112، باب بر الوالدين، حديث:  ، وصحيح مسلم، كتاب الرب والصلة1901

 .121النساء، اآلية:  (3)
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، وصوم،  ، وصالة فرضه عىل الرجل من شهادة الذيعىل املرأة مثل 

، سبحانه ، فاملرأة املسلمة مسئولة عن نفسها أمام اهلل ، وحج وزكاة

متاًما مثل الرجل، وهي مسئولة  ، ومسئولة عن صلواهتا، وعن صومها

سواء زكاة  ، عن إخراج الزكاة بنفس املقدار املفروض عىل الرجل

، كام  زراعية وبنفس النسبة ، أو الزكاة عىل ما متتلكه من أراضٍ  املال

فرض عليها احلج والعمرة إن استطاعت إليهام سبياًل مثلها مثل 

، أو  ا املدنية من رسقةتتحمل املرأة وحدها مسئولية أفعاهلو،  الرجل

، وجزاؤها  ، وتتحمل املسئولية اجلنائية ، أو قتل ، أو اختالس رشوة

، وُيكم عليها بنفس العقوبة التي ُيكم ُّبا  ل يقل عن جزاء الرجل

 قال تعاىل: ، نفس اجلريمة دون تفرقة بينهام هارتكاب عندعىل الرجل 

ْ حمس ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓوا ارُِق وَٱلسَّ َِن وَٱلسَّ َٰلّٗا م  ۢ بَِما َكَسبَا نََك يِۡدَيُهَما َجَزآَء
َ
أ

ُ َعزِيٌز َحِكيمٞ  ِ  وَٱّللَّ ٱلزَّانِيَُة وَٱلزَّانِي حمس :)عز وجل(، و قال (1)ىجسٱّللَّ
ِنُۡهَما مِاْئََة َجلَۡدةٖ   .(2)ىجسفَٱۡجلُِدواْ كُلَّ َوَِٰحٖد م 

                                                           

 .32املائدة، اآلية:  (1)

 .2النور، اآلية:  (2)
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فّعاًل ، وجعل هلا دوًرا  ل اإلسالم املرأة رسالة اجتامعيةْحّ كام 

ومل  ،وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واضًحا داخل املجتمع

خيص املرأة بمجال حمدود فقط فيام خيتص بأمور النساء واألولد، بل 

: ، قال تعاىل لـا مثل الرجـا مثلهـا مفتوًح ـجعل املجال أمامه

ۡولَِيآُء َبۡعٖضف حمس
َ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف  وَٱلُۡمۡؤِمنُوَن وَٱلُۡمۡؤمَِنَُٰت َبۡعُضُهۡم أ

ۡ
يَأ

َكوَٰةَ َويُِطيُعوَن  لَوَٰةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويُقِيُموَن ٱلصَّ
َ َعزِيٌز َحِكيمٞ  ُ  إِنَّ ٱّللَّ ْوَلٰٓئَِك َسيَرَۡحمُُهُم ٱّللَّ

ُ
ۥُٓۚ أ َ َورَُسولَُه  . (1)ىجسٱّللَّ

  الشخصية القانونية للمرأة يف اإلسالم:
للقاموس ا الكاملة أو الشخصية القانونية طبقً  إن مكونات األهلية

،  ةـاحلقوق املدني، و ةـالذمة املاليو،  السم ) : ر هيـالقانوِّن املعاص

وإذا درسنا الشخصية القانونية للمرأة يف ظل اإلسالم، (، اجلنسيةو

لوجدنا أن اإلسالم يمنح املرأة كل مكونات الشخصية القانونية 

ة ـ، وتتمتع باستقاللية الذم اـوعائلته ؛ فهي حتمل اسم أبيها املستقلة

،  ومن ثم اجلنسية،  الرجل ، وبجميع احلقوق املدنية مثلها مثل املالية

                                                           

 .01التوبة، اآلية:  (1)
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أهنا رابطة قانونية وسياسية تقررها الدولة ب اجلنسية تعرف حيث إن

وهذه الرابطة ترتب حقوًقا  ، عضًوا يف شعبها فتجعل من الفرد

وهذه احلقوق والواجبات التي تعرف بأهنا ، (1)عىل الفرد وواجبات

األحوال الشخصية لكل دولة، وهو  احلقوق املدنية تندرج يف قانون

، وأهلية كل فرد  الناس القانون الذي ينظم املسائل املتعلقة بأحوال

،  والزواج ، كاخلطبة، وكذلك املسائل املتعلقة بنظام األرسة  منهم

 ، ونظام األموال بني رـ، وامله ، وواجباهتام املتبادلة وحقوق الزوجني

،  ، إىل جانب املسائل املتعلقة بالطالق والتطليق والتفريق الزوجني

 .املسائل ذات العالقة الوثيقة باإلنسان منذ ولدته إىل وفاته وغريها من

ها اإلنسانية حقوق وغني عن القول أن اإلسالم أعطى املرأة

 ومن هذه احلقوق ما ييل:،  كاملة غري منقوصة

 : التعليم حق - ١ 
َعْن َأَنِس ْبِن ف ، عىل طلب العلم لقد حث الرسول الكريم 

َطَلُب اْلِعْلِم َفِريَضٌة ": اهلل َقاَل: َقاَل َرُسوُل  )ريض اهلل عنه(َمالٍِك 

                                                           

 م.۹۱۱7 عام الكويت، ، العويض اهلل عبد بدرية ، والقانون املرأة :انظر (1)
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وكلمة مسلم هنا اسم جنس أي أهنا تشمل  ،(1)"َعىَل ُكلِّ ُمْسلِمٍ 

، وكانت  عىل تعليم النساء كام حث الرسول ،  واملرأة الرجل

، وكتب السرية تؤكد لنا أن  دن القراءة والكتابةجُي  معظم زوجاته

ا من أهم مراجع السرية كانت مرجعً ( ريض اهلل عنها)السيدة عائشة 

، كام  الرواة والقراء والفقهاء النبوية الرشيفة، وكانت فقيهة تراجع

اء بنت ـتدعى الشف يعد يبن بامرأة من قبيلة استعان الرسول 

 عمر بن اخلطاب ة بنتـه حفصـاهلل بن عبد شمس لتعليم زوجت عبد

ا أن كثريً  وقد نقل لنا التاريخ اإلسالمي ، حتسني اخلط وتزيني الكتابة

  النساء. من كبار العلامء والفقهاء تلقوا العلم عىل يد

 حق استقالل الذمة املالية:  -2
وحرية الذمة املالية قبل كل  منح اإلسالم املرأة األهلية املستقلة

املدنيات من بيع  ، وكفل هلا عقود احلضارات واألديان األخرى

 ، والترصف يف ، ومبارشة عقود الترصفات بجميع أنواعها ورشاء

                                                           

باب ،  افتتاح الكتاب يف اإليامن وفضائل الصحابة والعلم،  سنن ابن ماجه (1)

 .221، حديث رقم:  فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم
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 م، أ ارجل سواء أكان أبً  دون أي تدخل من أي أمواهلا وِّمتلكاهتا

 ياحلق يف أن تفدوهلا  ، ا إل بإذهنا ورضاهاابنً  م، أ ازوًج  م، أ اأًخ 

ِ فَلَا حمس: قال تعاىل،  نفسها باملال َّا يُقِيَما ُحُدوَد ٱّللَّ ل
َ
فَ ِۡن ِخۡفتُۡم أ

 .(1) ىجسُجنَاَح َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفتََدۡت بِهِۦ  

 حق العمل:  -3
فهذه  املرأة من ِّمارسة العمل خارج بيتها؛مل يمنع اإلسالم 

أسامء بنت أيب بكر تبارش العمل يف أرض زوجها الزبري بن العوام 

َوُكنُْت َأْنُقُل النََّوى  ..َفُكنُْت َأْعلُِف َفَرَسُه َوَأْسَتِقي املَاَء."وتقول:

َبرْيِ الَّتِي َأْقَطَعُه َرُسوُل ا ، َوِهَي ِمنِّي  َعىَل َرْأِس  هلل ِمْن َأْرِض الزه

 َعىَل ُثُلَثْي َفْرَسٍخ، َفِجْئُت َيْوًما َوالنََّوى َعىَل َرْأِس، َفَلِقيُت َرُسوَل اهلل

 .لَِيْحِمَلنِي َخْلَفُه، َفاْسَتْحَيْيُت  ..َوَمَعُه َنَفٌر ِمَن األَْنَصاِر، َفَدَعاِِّن

َجالِ  بن عبد شمس بنت عبد اهلل  وهذه الشفاء، (2)"َأْن َأِسرَي َمَع الرِّ

اشتغلت بتعليم القراءة والكتابة، ومتيزت باحلكمة ورجاحة العقل 

                                                           

 .229البقرة، اآلية:  (1)

ةِ ، كتاب النكاح، صحيح البخاري  (2)  .1221، حديث رقم: َباُب الَغرْيَ
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عندما أصبح خليفة  )ريض اهلل عنه(عمر بن اخلطاب  حتى أن

، واألوزان  واألسواق ي وزارة التجارة، أ(1)ةبولها ولية احلس

 فكانت تراقب وحتاسب وتفصل بني التجار وأهل،  واملعامالت

تتقلد منصب  وتعترب الشفاء أول امرأة ، والنساء السوق من الرجال

 وزيرة يف األمة اإلسالمية.

 حق اختيار الزوج:  -4
فقد روت  ة الزوجة، بدون موافقالزواج باطاًل  يكون عقد

لَ ُتنَْكُح "أنه قال:   عن النبی -ريض اهلل عنها -السيدة عائشة 

ُم َحتَّى ُتْسَتْأَمَر، َولَ ُتنَْكُح  َقاُلوا: َيا َرُسوَل  "البِْكُر َحتَّى ُتْسَتْأَذنَ األَيِّ

 َخنَْساءُ ى امرأة تدع عن، و(2)"َأْن َتْسُكَت "، َوَكْيَف إِْذهُنَا؟ َقاَل: اهلل

َجَها َوِهَي َثيٌِّب َفَكِرَهْت َذلَِك،  ِة: َأنَّ َأَباَها َزوَّ بِنِْت ِخَداٍم اأْلَْنَصاِريَّ

                                                           

دار ، املحقق: عيل حممد البجاوي، لقرطبي، لالستيعاب يف معرفة األصحابانظر:  (1)

 بترصف. 9/122، م1992 -هـ  1112الطبعة: األوىل، ، اجليل، بريوت

ب ل ينكح األب وغريه البكر والثيب إل َبا، كتاب النكاح، صحيح البخاري  (2)

 .1132برضاها، حديث رقم: 
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َعِن اْبِن ، و(1)نَِكاَحهُ َفَردَّ ، (اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ىلَّ َص ) َفَأَتْت َرُسوَل اهلل

 َفَذَكَرْت  (َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ )النَّبِيَّ  َأنَّ َجاِرَيًة بِْكًرا َأَتِت ،  َعبَّاسٍ 

َجَها َوِهَي َكاِرَهةٌ َأنَّ  َها النَّبِيه  َأَباَها َزوَّ َ ، َفَخريَّ
(2). 

 سم: الحق االحتفاظ با -5
، واسم أبيها وعائلتها،  حتتفظ باسمهاأن  كفل اإلسالم للمرأة

وإن كان هذا الرجل  ول ينمحي اسمها بالزواج من رجل حتى

بأسامئهن وليس  فالتاريخ اإلسالمي يذكر لنا النساء ،  رسول اهلل

أيب  ، وهذه عائشة بنت هذه خدجية بنت خويلد ، بأسامء أزواجهن

ا لم يذكرهن أحد أبًد ، ف عمر بن اخلطابر، وهذه حفصة بنت ـبك

عىل أن والحتفاظ بالسم دليل ،   الرسول الكريم باسم زوجهن

 . كائن مستقل مثلها مثل الرجليف اإلسالم  املرأة

                                                           

،  ، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة نكاحه مردود ، كتاب النكاح صحيح البخاري  (1)

 .1132حديث رقم: 

ُجَها َأُبوَها َوَل َيْستَأِْمُرَها،  ، كتاب النكاح سنن أيب داود  (2) ، حديث  َباٌب يِف الْبِْكِر ُيَزوِّ

 .2792رقم: 
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  االجتماعية:املشاركة حقوق  -6
 

، فكان  احلقوق الجتامعية بكثري من اإلسالممتتعت املرأة يف 

يف املسجد إىل جانب  العامة دروس الرسول  ُيرضنَ  النساء

من توجيه  ل يتمكنَّ  كنَّ الرجال  ا لكثرة عدد، ونظرً  الرجال

بتخصيص دروس هلن  طالبنف،  مبارشة األسئلة إىل الرسول 

وعهد اخللفاء الراشدين وعرب  ، ومنذ عهد الرسول  وحدهن

ا إىل جنب شاركت املرأة املسلمة مع الرجل جنبً  التاريخ اإلسالمي

 لقدف،  مجيع جمالت العمل الجتامعي ، ويف يف احلياة الجتامعية

،  اشرتكت املرأة املسلمة يف أول هجرة للمسلمني إىل احلبشة

، واشرتكت يف ميادين القتال،  إىل املدينة املنورة وكذلك يف اهلجرة

، أن أم سليٍم اختذت يوم حننٍي خنجًرا، )ريض اهلل عنه( عن أنسٍ ف

، هذه أم سليٍم  ، فقال: يا رسول اهلل ، فرآها أبو طلحة فكان معها

ما هذا ":  ، فقال هلا رسول اهلل  معها خنجرٌ )ريض اهلل عنها( 

بقرت به  ه إن دنا مني أحٌد من املرشكني: اختذتُ  قالت "اخلنجر؟

، اقتل  : يا رسول اهلل ، قالت يضحك ، فجعل رسول اهلل  بطنه

 يا أم ":  ؟ فقال رسول اهلل  وا بكـاء اهنزمـالطلقا من ـمن بعدن
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 .(1)"، إن اهلل قد كفى وأحسن سليم

 حق املرياث:  -7 
 

ل ِلر َِجاِل حمس، قال تعاىل: ا من املرياثكفل اإلسالم للمرأة نصيبً 
ا تََرَك  ِمَّ ۡقَرُبوَن َولِلن َِسآِء نَِصيٞب م 

َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ ا تََرَك ٱلَۡو ِمَّ نَِصيٞب م 

ا ۡفُروضّٗ ا مَّ ۡو َكثَُرُۚ نَِصيبّٗ
َ
ا قَلَّ ِمۡنُه أ ۡقَرُبوَن ِممَّ

َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ  ،(2) ىجسٱلَۡو

نصيبها يف املرياث دون أن حتدد  وهذه اآلية الكريمة متنح املرأة

يتميز  ألن حق اإلرث يف اإلسالم ؛ كمية هذا املرياث أي أنصبته

اء أخرى أشيبأنه ل يتوقف عىل جنس الوارث بل يتوقف عىل 

 ودرجة قرابته. هالوارث وواجبات مسئوليةمثل: 

، وهلا مطلق احلرية  ونصيب املرأة يف املرياث من حقها وحدها

، فقد ألزم  فاقه، بينام الرجل ملزم باإلنفاق عليهانإ إنفاقه أو عدم يف

 :، قال تعاىل مسئولية األعباء املالية لألرسة اإلسالم الرجل بتحمل

                                                           

، حديث رقم:  النساء مع الرجال، كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة  صحيح مسلم  (1)

1279. 

 .0النساء، اآلية:  (2)
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ِن َسَعتِهِۦلُِينفِۡق ذُو حمس من حالت املرياث  ويف كثري ،(1) ىجسَسَعةٖ م 

ا أحيانً  بل ،  لنصيب الرجليكون نصيب املرأة يف املرياث معادًل 

هناك أكثر من عرش حالت ترث فيها املرأة ، ف يفوق نصيب الرجل

 .ا أكرب من نصيب الرجلنصيبً 

 حق الطالق:  -8
نفسها وتقوم  يتفدأقر اإلسالم حق املرأة يف الطالق عىل أن 

عىل  الزوج عن خسارته املادية النامجة عن طالقها بناءً  بتعويض

ِ فَلَا ُجنَاَح حمس، قال تعاىل: رغبتها َّا يُقِيَما ُحُدوَد ٱّللَّ ل
َ
فَ ِۡن ِخۡفتُۡم أ

عىل رغبة الزوجة  وهذا الطالق بناءً  ،(2)ىجسَعلَيِۡهَما فِيَما ٱۡفتََدۡت 

 ،ومتعارف عليه منذ عهد الرسول  اخللع، وهو موجود: ىسمَّ يُ 

يف طلب طالقها  الرسول  مثلام حدث مع الصحابية التي استشارت

، وكان هذا الزوج قد منحها  ترغب يف البقاء معهألهنا ل  من زوجها

 مقابل حصوهلا عىل  الرسول  حديقة كمهر وصداق، فاشرتط عليها

                                                           

 .0الطالق، اآلية:  (1)

 .229البقرة، اآلية:  (2)
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 .(1)زوجها ، فطلقها ، ففعلت الطالق أن ترد عليه حديقته

 احلقوق السياسية:  -9
مصطلح  امنح اإلسالم املرأة احلقوق التي نطلق عليها حاليً 

وهذا ما ، اإلدلء بصوهتاالنتخاب و أي حق ، احلقوق السياسية

 ،(2)الشجرة مع الرجال حتت فعلته النساء عندما بايعن الرسول 

وهذه املشاركة ،  واملبايعة أو البيعة معناها النتخاب والتصويت

 حلقوق املرأة اتعترب إقرارً  النسائية يف البيعة للرسول الكريم 

ن بيعة العقبة تعترب عقد إ، إذ  ا ملصطلحاتنا اليومالسياسية طبقً 

 .املدينةاإلسالمية األوىل يف  تأسيس الدولة

 الدولة الوطنية واملواطنة:
،  ، والولء هلا الدولةيتم تعريف املواطنة يف أي دولة بالنتامء إىل هذه 

، واخلضوع للدستور ومنظومة القوانني التي  والعيش عىل أراضيها

، واحرتام سيادة القانون؛ وبالتايل فإن املواطن  تنّظم أمور املواطنني فيها

                                                           

، حديث  ، باب اخللع وكيف الطالق فيه ، كتاب الطالق انظر: صحيح البخاري (1)

 .1203رقم: 

 .2201، حديث رقم:  َباُب َبْيَعِة النَِّساءِ ، كتاب اجلهاد، سنن ابن ماجهانظر:   (2)
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، أو  ، أو بدينه ، أو بمهنته فيها ل يتم تعريفه بجنسه كرجل أو امرأة

تعريف املواطن تعريًفا ولكن يتم  ، ، أو بثروته ومكانته وسلطته بحرفته

، وله نفس  ، أي أنه عضو يف املجتمع قانونيًّا اجتامعيًّا بأنه جمرد مواطن

،  ومن ثمَّ فإن الدولة ل تفّرق  حقوق وواجبات بقية املواطنني اآلخرين

بني دين وآخر؛ فاملواطنة تعني املساواة بني مجيع املواطنني دون النظر إىل 

، أو  ، أو عرقهم ، أو لغتهم ، أو أيديولوجيتهم فكرهم، أو  دينهم

،  ، والتسامح رـ: قبول اآلخ ، وترتكز الدولة عىل مبادئ جنسهم

 ، واملساواة بني اجلميع يف احلقوق والواجبات. والسالم

ا يف أي دولة ، سواء  ومن هذا املنطلق فإن للمرأة مكانة ودوًرا هامًّ

، وسواء  سالم أم بأي أديان أخرىأكان شعب هذه الدولة يدين باإل

 كانت املرأة مسلمة أم غري مسلمة.أ

 الدولة التي يدين شعبها باإلسالممكانة ودور املرأة املسلمة يف 
 

تتمتع املرأة يف الدول التي يدين شعبها باإلسالم بحقوق كفلها 

هلا القرآن الكريم قبل أن تقّرها وتقننها القوانني الوضعية يف كل 

 ا ؛ـ، ولقد جعل اإلسالم للمرأة دوًرا مهمًّ  هذه الدولدولة من 
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 ، ا داخل املجتمع واضًح اًل عّ ا فرً وجعل هلا دو ، رسالةه كلَّفها بـألن

يف اآلية  سبحانه، حيث يأمر اهلل  وليس فقط داخل أرسهتا الصغرية

وهو األمر  ، من الرجل واملرأة بتأدية دورمها الجتامعي الًّ التالية ك

املرأة   خيّص ومل،  ابني الناس مجيعً باملعروف والنهي عن املنكر 

بل جعل  ، األولدفقط فيام خيتص بأمور النساء وبمجال حمدود 

َوٱلُۡمۡؤِمنُوَن حمس :، قال تعاىل ا مثلها مثل الرجلاملجال أمامها مفتوًح 
ۡولَِيآُء َبۡعٖضف 

َ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت َبۡعُضُهۡم أ

ۡ
يَأ

 َ َكوَٰةَ َويُِطيُعوَن ٱّللَّ لَوَٰةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ ٱلُۡمنَكرِ َويُقِيُموَن ٱلصَّ
  .(1)ىجسَورَُسولَهُ 

، ومل  أكد عىل مبدأ املساواة بني الناس مجيًعا كام أن الرسول 

لكّل  ، بل كفل يفّرق بني البرش بسبب الدين أو اجلنس البرشي

الناس كأسنان ":  ، يقول  ديثه الرشيفالبرش املساواة طبًقا حل

أي -الناس  بتشبيهاحلديث الرشيف يركز عىل املساواة ، و(2)"املشط

                                                           

 .01 :اآلية ،التوبة (1)

 .191مسند الشهاب للقضاعي، باب الناس كأسنان املشط، حديث رقم:  (2)
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تكمل ،  سواسيةهنا كلها ، حيث إاملشط بأسنان -الرجال والنساء

 ،ل املجتمعمثّ وهلا نفس احلقوق داخل املشط الذي يُ  ،ابعضها بعًض 

 أو ، وهذا تأكيد عىل املساواة املطلقة بني البرش بدون تفرقة

 ، اللغة أو ، العرقية أو ، اللون أو ، متييز بسبب اجلنس أو ،عنرصية

وليس  "الناس"املصطلح املستخدم هو  أن، طاملا  حتى الدين أو

ال ـأي الرج ، اـولكن الناس مجيعً ،  املؤمنني أوتعبري املسلمني 

 والنساء عامة. 

وهي أول دستور وضعه الرسول  -كذلك أقرت وثيقة املدينة 

 املساواة بني مجيع املواطنني يف املدينة  -للتعايش السلمي يف املدينة

، وكلنا نعلم أن شعب  رجاًل ونساء باختالف معتقداهتم الدينية

، ومن  كان يتكون من مهاجرين وأنصار املدينة يف عهد الرسول 

، ولكن الرسول  من ُّيود ونصارى وكفار ، وكذلك رجال ونساء

 هلم ما لنا "، بل أقرت الوثيقة العرتاف باآلخر:  مل يفرق بينهم

، أي املساواة التامة يف احلقوق والواجبات بني "وعليهم ما علينا

 مجيع املواطنني يف املدينة.
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وحتى تستطيع املرأة تأدية دورها الجتامعي الذي حدده هلا 

عىل املجتمع أن ، لذلك  ساعدهتا عىل تفعيل هذا الدورم جيب  اإلسالم

العلم الت يف جمالطريق فسح هلا يُ و ، يوفر هلا الحرتام الالئق ُّبا

 هليةنسان كامل األإوأن يعاملها ك ، واملجالس النيابية وجمالس القضاء

يف  -شيخ األزهر سابًقا- )رْحه اهلل( حممود شلتوت/يقول الشيخ، 

 :اإلسالميف  )عز وجل(حباها ُّبا اهلل  التيعىل حقوق املرأة  التأكيد

ومن لوازم اشرتاك املرأة فيام أسلفنا من حق التعليم واحرتام الرأي "

أن تشرتك فيام ينشأ  -مدنية أم شخصية -واجلهاد والدماء والترصفات 

 ىفتكون مدعية ومدع ،يف املجتمعات من حق اخلصومة والتقايض

 ، وتكون وصية ، متفردة وجمتمعة ، ا عليهاومشهودً وشاهدة  ، عليها

وتكون  ، ورشيكة ، ومرهتنة، وراهنة ، وكفيلة ، ووكيلة ، وناظر وقف

وتكون قيمة  ، ا هلاوموهوبً  ،ا عليهاومتصدقً  ، وواهبة ، متصدقة

  .(1)"كام يكون الرجل ذلك كله ، وحمجورة

                                                           

، اإلسالمية، مطبوعات جممع البحوث  رأةوامل، القرآن  حممود شلتوتانظر:  (1)

 م.1923
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تتمتع باحلقوق السياسية  ومن هذا املنطلق جيب متكني املرأة حتى 

عىل القيادية د املناصب وتقلّ  ، وعضوية الربملان ،يف الرتشيح والنتخاب

 . مع الرجال عىل أساس الكفاءة واخلربة سواء حد  

وجدير بالذكر أن الوثائق الدولية الصادرة عن األمم املتحدة 

، ومعناه "املرأةمتكني "واملنظامت الدولية تطالب بام أطلقوا عليه تعبري 

ذه ـح هـ، وذلك بفت ةـة والقتصاديـاة السياسيـإرشاك املرأة يف احلي

املجالت للمرأة بحيث تتبوأ املناصب القيادية يف شتى التخصصات، 

، وهذا ما سبق إليه اإلسالم،  دون تفرقة بينها وبني قرنائها من الرجال

 . دون استعالء أو استقواء من أحٍد عىل أحد

تفعيل دور املرأة يف املجتمعات املسلمة سيسهم إجيابيًّا يف إقرار إن 

؛ ألن املرأة هي الركيزة التي  السالم والتسامح يف هذه املجتمعات

، فهي األم واألخت والزوجة  تضمن استقرار األرسة وتكاتفها

، وعىل كل منهن  ، ولكل منهن دور أساس يف كل أرسة والبنة

،  ة يف األرسة بمسامهة فّعالة يف الرتبيةتأدية وظيفتها األساسي

، وتطبيق املبادئ  الميةـالق اإلسـاظ عىل األخـ، واحلف والرعاية
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، والعرتاف باآلخر  اإلنسانية يف التعامل مع اآلخرين يف املجتمع

، واملسامهة  ، ومراعاة حق اجلرية مهام كان دينه أو عرقه بدون تفرقة

؛ لالرتفاع بمستوى  ية مسامهة فّعالةيف احلياة الجتامعية والسياس

 الدولة يف مجيع املجالت التي يمكنها املشاركة فيها.

 مكانة ودور املرأة املسلمة يف الدول الغربية:  

إن معظم الدول األوروبية واألمريكية ليس هلا دين رسمي ولكن  

، أي أن الدولة تسمح لرعاياها ومواطنيها  شعبها له حرية الدين

الدين الذي يؤمنون به دون تفضيل دين عن دين آخر،  باعتناق

، وهلم نفس حقوق املواطنة  ومعاملة مجيع املواطنني معاملة متساوية

 بدون تفرقة بينهم يف احلقوق والواجبات. 

، وهلا دور مهم  واملرأة يف هذه الدول تتمتع بمكانة إنسانية

،  ياسيةومشاركة فّعالة مع الرجل يف معظم جمالت احلياة الس

، وتنّص دساتري معظم هذه الدول عىل  ، والجتامعية والقتصادية

، وُيعترب دور املرأة املسلمة يف هذه  املساواة التامة بني الرجل واملرأة

الدول يف غاية األمهية لتحقيق التعايش السلمي للمسلمني يف هذه 



82 

 

يش يف ، لذا جيب عيل املرأة املسلمة التي تع املجتمعات غري املسلمة

ح من خالل ترصفاهتا ومعامالهتا مع  هذه املجتمعات أن تصحِّ

اآلخرين الصورة املغلوطة التي رسخت يف ذهن الغربيني عن املرأة 

، وأن تثبت للغربيني حقيقة أن اإلسالم قد منح املرأة منذ  املسلمة

، ل يف  ظهوره حقوًقا مل تكن تتمتع ُّبا النساء يف أي مكان يف العامل

، ول يف أي  ، ول يف اإلمرباطورية الفارسية اطورية الرومانيةاإلمرب

 دولة أوروبية يف ذلك العهد البعيد.

الذي نعيش فيه حالًيا جيب تفعيل دور  "الكورونا"ويف زمن 

، وعىل املرأة املسلمة  املرأة يف هذه املجتمعات التي ل تدين باإلسالم

لتصحيح الصورة التي تعيش فيها أن تبذل قصارى جهدها 

؛ وذلك بمشاركتها  املشّوهة املنترشة عنها يف تلك املجتمعات

، وعىل  الفّعالة يف احلياة الجتامعية واملدنية يف احلي الذي تعيش فيه

املرأة املسلمة أن ُتسهم يف خمتلف األنشطة والربامج التطوعية خلدمة 

هتم من ، ومساعدهتم عىل قضاء احتياجا ، وخاصة املسنني جرياهنا

 ، وتقديم العون والراحة هلم. مشرتيات ومستلزمات
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كام عليها أيًضا أن تعّلم أبناءها كيفية التمسك بتعاليم وقيم 

 اإلسالم، وعدم النقياد للتيارات التحررية واإلباحية يف تلك

املجتمعات، مع احلرص عىل حسن التعامل مع زمالئهم يف املدارس 

اركة والتعاون مع زمالئهم، وتقديم واجلامعات، وأن يتبادلوا املش

 املساعدة عرب اإلنرتنت لزمالئهم الذين ُيتاجون للمساعدة يف دروسهم.

وكام هو معروف يف السنوات األخرية مع ازدياد عدد املسلمني 

يف الدول العلامنية وزيادة ظهور النساء املسلامت املحجبات يف هذه 

جبات يف التعامل الدول برزت مشكلة أمام هؤلء النساء املح

، فعىل املرأة املسلمة املحجبة التي تعيش يف هذه املجتمعات  معهن

؛ لتثبت هلم أن احلجاب ل يمنعها  أن تتعامل بسالسة وانفتاح معهم

، وأن  من التعامل والتفاعل والعيش يف سالٍم ووئاٍم مع اجلريان

جتامعية لبسها ل يتعارض مع مشاركتها الفّعالة يف مجيع األنشطة ال

 اجلادة واملفيدة هلا ولسكان احلي الذي تعيش فيه. 

حقوقها ا يف منح املرأة قد كان اإلسالم سباقً وختاًما.. ف

بل يعترب موقف اإلسالم من املرأة  ، شخصية مستقلة عن الرجلال
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األمم عن املرأة يف  ا ثورة عىل املفهوم السائدمنذ أربعة عرش قرنً 

 ، حيث من حيث الشك يف إنسانيتها ويف مساواهتا بالرجل السابقة

وهو ما نطلق عليه  ، كاملةال تهاأهليواملرأة  وقأكد اإلسالم عىل حق

 .الشخصية القانونية املستقلة يف الوقت احلارض

-كام أن املرأة املسلمة التي تعيش يف املجتمعات غري املسلمة 

مشاركتها الفّعالة يف مواجهة هذا  وبفضل -خاصة يف زمن الكورونا

الوباء اللعني بامتثاهلا لإلجراءات الوقائية هلا وألرسهتا، ومساعدهتا 

، وتفاعلها مع  ، ويف احلفاظ عىل صحة أرسهتا جلرياهنا ومعارفها

زمالئها يف حميط العمل، استطاعت أن تثبت لألوروبيني أن اإلسالم 

كانة حتسدها عليها املرأة ، وأن هذه امل جعل للمرأة مكانة رفيعة

األوروبية التي مل حتصل عىل كثري من حقوقها املدنية والسياسية إل 

، بينام املرأة  بعد رصاع مرير استمر أكثر من مائة عاٍم أو يزيد

يف   املسلمة متتعت بكل هذه احلقوق يف عهد الرسول الكريم

 . اأربعة عرش قرنً املدينة املنورة منذ 

*          *          * 
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() وأهلية األداء املسئولية القانونية للمرأة
 

 

، وسّوى بينها وبني الرجل  لقد أعطى اإلسالم املرأة حقوًقا كاملة

، وقد ورد قوام هذه املساواة يف القرآن  يف سائر احلقوق واحلريات

، كام جتىل يف عمل املسلمني وتعاملهم  ، ويف سنة رسول اهلل  الكريم

 يف كافة مراحل احلياة. مع املرأة

َولَُهنَّ مِثُۡل حمسفقد عرب القرآن الكريم عن ذلك بجالء يف قوله تعاىل: 
َِّ َ َعلَيۡهِنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفف َولِلر َِجاِل َعلَيۡهِنَّ َدرََجةٞ  )عز  ويقول ،(1)ىجسٱل

َٰتِهِنَّ ِنحۡلَةّٗ حمس : وجل( ْ ٱلن َِسآَء َصُدَق :  سبحانهول ـويق ،(2)ىجسوََءاتُوا

ِمَّا حمس قَۡربُوَن َولِلن َِسآِء نَِصيٞب م 
َ
َٰلَِداِن وَٱلۡأ ا تَرََك ٱلَۡو ِمَّ ل ِلر َِجاِل نَِصيٞب م 

ا ۡفُروضّٗ ۡو َكثَُرُۚ نَِصيبّٗا مَّ
َ
ا قَلَّ مِنُۡه أ قَۡربُوَن مِمَّ

َ
َٰلَِداِن وَٱلۡأ ، (3)ىجستَرََك ٱلَۡو

                                                           

() اإلسالمية، األمني العام لرابطة اجلامعات  األستاذ الدكتور/جعفر عبد السالم  ،

 ر.ـمص

 .222 البقرة، اآلية: (1)

 .1النساء، اآلية:  (2)

 .0النساء، اآلية:  (3)
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ْ لَا َيحِلُّ حمس: تعاىلويقول  َِّ يَن َءاَمنُوا َها ٱل يُّ
َ
ْ ٱلن َِسآءَ َيٰٓأ ن تَرِثُوا

َ
لَُكۡم أ

تِنَ  
ۡ
ن يَأ

َ
َّآ أ ْ بِبَۡعِض َمآ َءاتَيۡتُُموُهنَّ إِل ۖ َولَا تَۡعُضلُوُهنَّ لَِتۡذَهبُوا ا َكرۡهّٗ

ن 
َ
بَي ِنَةٖف وَعَاِشُروُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفف فَ ِن َكرِۡهتُُموُهنَّ َفَعَسىٰٓ أ بَِفَِٰحَشةٖ مُّ

ا َويَۡجَعَل  ْ َييۡن ّٗ ا تَۡكرَُهوا ا َكثِيرّٗ ُ فِيهِ َخيۡرّٗ ول ريب أن هذه  ،(1)ىجسٱّللَّ

اآليات وغريها توّضح ما انطوى عليه اإلسالم من مبادئ تقر بحقوق 

 املرأة وشخصيتها املستقلة.

: الكثري والكثري، فيقول  ويف جوامع الكلم من سنة النبي 

شخصية املرأة  دّعم رسول اهلل وقد ، (2)"النساء شقائق الرجال"

؛ فعن عبد  ، كام أن الرجل راٍع يف ميدان آخر فجعلها راعية يف ميدان

يقول:  قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنهام –اهلل بن عمر 

ول عن ئاإلمام راع ومس ، هـول عن رعيتئكلكم راع وكلكم مس"

واملرأة راعية يف  ، ول عن رعيتهئوالرجل راع يف أهله وهو مس ، رعيته

                                                           
 .19النساء، اآلية:  (1)

( سنن أيب داود، كتاب الطهارة، باب يف الرجل جيد البلة يف منامه، حديث رقم: 2)

: رقم ، والرتمذي: كتاب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فريى بلاًل، حديث232

113 . 
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ول ئواخلادم راع يف مال سيده ومس ،ولة عن رعيتهائبيت زوجها ومس

وحسبت أن قد قال: والرجل راع يف مال أبيه  :قال ، عن رعيته

 . (1)"ول عن رعيتهئوكلكم راع ومس ، ول عن رعيتهئومس

للمرأة شخصية يف اإلنفاق كام قرر   قرر الرسولكام 

: قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها -للرجل، فعن عائشة 

إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة كان هلا أجرها بام "

ل ينقص  ، وللخازن مثل ذلك ، بام كسبأجره ولزوجها  ، أنفقت

 .(2)"بعضهم أجر بعض شيئا

فتح اإلسالم الباب عىل مرصاعيه للمرأة للتعلم والتفقه حتى كام 

، عن زينب بنت أيب  ، عن أبيه فعن هشام بن عروةيف أدق األمور؛ 

إن اهلل ل ، يا رسول اهلل  : أن أم سليم قالت، ، عن أم سلمة  سلمة

نعم إذا " :فهل عىل املرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال ،يستحيي من احلق

 فقال رسول، حتتلم املرأة؟  :فقالت ، فضحكت أم سلمة ،"رأت املاء

                                                           

 .293، حديث رقم: باب اجلمعة يف القرى واملدن( صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، 1)

  .1121( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة، حديث رقم: 2)
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 .(1)"الولدفبم يشبه ":  اهلل 

وكام سّوى اإلسالم بينها وبني الرجل يف احلقوق فقد سّوى بينها 

ا : أن قريًش (ريض اهلل عنها)عروة عن عائشة  ؛ فعن وبينه يف احلدود

م فيها ومن يكلِّ  : فقالوا ، أمههم شأن املرأة املخزومية التي رسقت

ومن جيرتئ عليه إل أسامة بن زيد حب رسول : ؟ فقالوارسول اهلل 

من حدود  أتشفع يف حد  ": فقال رسول اهلل  ، فكلمه أسامة،  اهلل 

إنام أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا " :ثم قال ، ثم قام فاختطب ،"اهلل

إذا رسق فيهم الرشيف تركوه وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه 

   .(2)"بنت حممد رسقت لقطعت يدهاوايم اهلل لو أن فاطمة  ،احلد

كام أقر اإلسالم للمرأة شخصيتها القانونية؛ فأثبت هلا ذمة مالية 

، والواقع أنه  ، كام أن من حقها أن يكون هلا موطن مستقلة عن الرجل

القانونية للمرأة حقها يف اجلنسية  يرتتب عىل العرتاف بالشخصية

 باملعايري التي تثبت ُّبا تلك اجلنسية للرجل وبدون متييز. 

                                                           
 .3322األنبياء، باب خلق آدم، حديث رقم:  ( صحيح البخاري، كتاب أحاديث1)

يث رقم: األنبياء، باب حديث الغار، حد ( صحيح البخاري، كتاب أحاديث2)

3101. 
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 أنواع التصرفات القانونية:
تنقسم الترصفات القانونية من حيث أهلية األداء إىل أقسام 

 ، هي: ثالثة

،  ، وُيطلق عليها أعامل الغتناء ترصفات نافعة نفًعا حمًضا .1

، كالتربعات غري  من يبارشها بغري مقابلفهي سبب اغتناء 

 .  ، وكاهلبة والوصية املقرتنة برشط

،  ، ويطلق عليها أعامل الفتقار ترصفات ضارة رضًرا حمًضا .2

وهي تلك التي يرتتب عليها خروج املال من ذمة صاحبه بغري 

، وذلك كاهلبة بالنسبة للواهب  مقابل ِّما يرتتب عليه افتقاره

 . للمويصوالوصية بالنسبة 

، وهي تلك التي حتتمل  ترصفات دائرة بني النفع والرضر .3

،  ، أي ل تؤدي إىل اغتناء أو افتقار حمض املكسب واخلسارة

وذلك كأعامل اإلدارة وهي التي ترد عىل اليشء لستغالله 

 ال الترصف بعوض كالبيع.ـ، وأعم كاإلجيار

 ة األداء:  ـأهلي
 ، وهي ل  حقوقه وحتمل واجباته وهي قدرة الشخص عىل ِّمارسة      
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تكون إل عن طريق التعبري عن اإلرداة عىل وجه يعتد به الرشع 

 والقانون.

، وهي األعامل  هذه القدرة ل تظهر إل يف الترصفات اإلرادية

التي يعلن فيها الشخص عن قصده وإرادته بقصد إحداث أثر قانوِّن 

 هو ترصف فعقد البيع مثاًل ،  معني، ومن أمثلتها العقود أو التربعات

، ولذا يرتب آثاًرا قانونية  قانوِّن ألنه يعرب عن إراديت البائع واملشرتي

 أمهها التزام املشرتي بالثمن والتزام البائع بنقل اليشء املبيع. 

؛ ألهنا أفعال يرتب  أما األعامل املادية فال شأن هلا بأهلية األداء

، ولو مل  يعتد بإرادة الشخص عليها القانون آثاًرا معينة دون أن

، وذلك كالقتل  يقصد هذا الشخص أن يرتب عىل عمله هذه اآلثار

 . .. وهكذا اخلطأ

، ويتأثر التمييز  : التمييز واإلدراك ومناط أهلية األداء هو

 . واإلدراك لدى الفرد بالسن وما يسمى بعوارض األهلية

عىل مجيع  فإذا توافرت يف املرأة أهلية األداء كانت قادرة

، وقد أعطى اإلسالم املرأة البالغة العاقلة  الترصفات القانونية
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، ول  الرشيدة كامل استقالهلا يف القيام بجميع الترصفات القانونية

، وإن كان للويل حق وواجب يف  وصاية عليها يف ذلك من أحد

، إل أن الرشع يشرتط رضاها  تزويج البالغة البكر تكرياًم هلا

، كام أنه ل توجد أية سلطة للزوج عىل  يف هذه احلالةبالزواج 

 . ترصفات زوجته يف أمواهلا

 الذمة املالية للمرأة: 
 والذمة املالية يمكن تصورها بوعاء تصب فيه احلقوق

،  واللتزامات إىل الشخص؛ فتنعكس عليها اآلثار القانونية ملعامالته

ة املالية التي ـالقيمع احلقوق ذات ـفتشمل يف اجلانب اإلجيايب مجي

، ويف اجلانب السلبي التزامات الشخص ذات  يملكها الشخص

 .  القيمة املالية

،  وملا كان املركز املايل لإلنسان يف تغري مستمر حسب معامالته

، ومع  فمن الطبعي أن العنارص املكونة للذمة املالية يف تغري مستمر

بدء شخصيته حتى ذلك تبقى الذمة املالية لصقة بالشخص منذ 

، والذي ينتقل من شخص إىل آخر هو عنارص هذه الذمة  هنايتها
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، فقد ل يملك الشخص أّي مال ومع ذلك  اـوليست الذمة ذاهت

 .  تكون له ذمة مالية

 ا:ـمميزاته
، فلكل  أن اإلسالم أعطى املرأة كامل استقالهلا يف هذا املجال -1

من األشخاص،  شخص يف اإلسالم ذمة مالية مستقلة عن غريه

، فالطفل بمجرد ميالده   ولو مل يكن له أي حق أو عليه أي واجب

، واملفلس  تكون له ذمة مالية ولو مل يكن قد اكتسب بعد أي حق

؛ فالذمة  له أيًضا ذمة مالية بالرغم من أنه سلم لدائنيه كل أمواله

تظل موجودة ما دامت الشخصية باقية وقادرة عىل اكتساب 

 ، وهذه هي الذمة. لتزام بالواجبات ذات القيمة املاليةاحلقوق وال

، فالشخص القانوِّن  ل تكون الذمة إل لذوي الشخصية القانونية -2

هو وحده دون غريه من الكائنات الذي يصلح للتمتع باحلقوق 

 واللتزام بالواجبات.

، فالذمة ما هي إل الشخصية منظور إليها  الذمة املالية ل تتعدد -3

 ، فليس من املعقول أن تتعدد بالنسبة ية املالية كام تقدممن الناح

 للشخص الواحد.
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تبقى الذمة املالية لإلنسان ما دام حيًّا حتى ولو ترصف يف مجيع  -1

ا لكتساب ـًأمواله؛ ألنه عىل الرغم من ذلك سيظل صاحل

 . احلقوق وحتمل الواجبات

فإهنا ؛  وما دامت الذمة املالية ناحية من نواحي الشخصية

 تنقيض بوفاة الشخص.

وِّما ل شك فيه أن املرأة قد حصلت عىل مجيع حقوقها التي 

، فقد  ريعات املعارصةـكفلها اإلسالم هلا بام ل يتصور يف أرقى التش

ولعل موقف السيدة أم سلمة كانت تشارك يف األحداث العامة 

 يفو،  يف صلح احلديبية هلو خري شاهد عىل ذلك)ريض اهلل عنها( 

 دراسة مطولة ْحلت عنواًنا واضًحا يف كتاب نرش عن النبي حممد 

أوضحت فيها بجالء الدور  "كارين أرمسرتونج"لألستاذة 

كمن يرسم صورة مركزة  -، وركزت  السياس للمرأة يف اإلسالم

، لعل  عىل لقطات من هذا الدور السياس - األلوان واألبعاد

 . يوم احلديبية أم املؤمننيأوضحه ما قامت به السيدة أم سلمة 

 ، ويف كافة شئون  ؛ بل ويف احلرب كانت تشارك يف التجارة كام
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بام يدلل عىل شخصية املرأة املستقلة يف اإلسالم وترسيخ ،  احلياة

اإلسالم لشخصيتها القانونية املتميزة ودعمه حلقوقها اإلنسانية 

 .األصيلة

*          *          * 
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 () الوطنيةمكانة املرأة يف الدولة 
 

من األمهية بمكان أن تتوفر للدول كافة املقومات واخلطط 

مساعي الشعوب نحو تطوير جمتمعاهتا وأبنائها، ول شك باخلاصة 

 ،لدولة الوطنية احلديثةا يف بناء اًل فعَّ  اأن للمرأة أمهية كبرية ودورً 

أمهية املرأة ختتلف الدولة بشعور أن أيًضا ومن املعلوم بالرضورة 

من جمتمع آلخر ومن وقت آلخر وفق املستوى الثقايف والجتامعي 

 والسياس لكل دولة.

وملا كانت الدول يف أمّس احلاجة إىل حتقيق أهداف التنمية التي 

فإنه ل يمكن أن نغض  ؛ ترقى باملجتمعات وترفع من شأن أبنائها

دورها العظيم و،  ق هذه التنميةالطرف عن دور املرأة املهم يف حتقي

،  ، والرتبوية ، والقتصادية ، والسياسية والثقافية ، يف احلياة العلمية

يف  هفهي رشيك أصيل مع ، ، عىل قدم املساواة مع الرجل والصحية

 الوطنية،الدولة ، وهذه هي مكانتها يف صناعة جمتمع متقدم ومتطور

                                                           

() /طنطا ، جامعة األزهر، لية الرشيعة والقانونبكأستاذ ،  حممد إبراهيم احلفناويأ.د. 
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 ل الشاعر: ومن رأى يف املرأة غري هذا فهو كام قا

 إذا املزكوم مل يطعم شذاها  وما رض الورود وما عليها

 :رـل آخاـوق

 أن رمى فيه غالم بحجر  اما يضري البحر أمسى زاخرً 

  :مكانة املرأة العلمية
مكانة  يف الدولة الوطنية مكانة املرأة العلميةاحتلَّت لقد 

،  وعلَّمتهتعلمت العلم يف املدارس واجلامعات حيث ،  مرموقة

جلس أمامها الذكور واإلناث جلسة ِّملوءة بالحرتام لتلقي ف

إن من النساء من فاق الرجال يف هذا  : ، بل أقول العلم منها

جتدها ماهرة يف كل العلوم الطبية والنفسية  ، حتى إنك املجال

 والثقافية والعلمية.

 -أهتا املرأة إل أننـا هذه املنزلة العلمية التي تبوَّ  نموعىل الرغم 

ولو نظر هـؤلء إىل ،  نجد من ُيارب تعليمها وتثقيفها - لألسف

مدى ن التعصب ألدركوا بأنفسهم مالتاريخ اإلسالمي نظرة خالية 

مـن الرجـال  ا، حتـى إن كثـريً  كعب املرأة يف اجلانب العلمي علوّ 
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تعلم الصـحابة يـأمل ،  اء فضـليات عاملـاتتلقوا العلم عىل يد نسـ

كـان (، كـام ريض اهلل عنهـا)من السـيدة عائشـة  م(ريض اهلل عنه)

ريض اهلل )الشافعي يفخر بأنه تلقى العلم من السيدة نفيسـة اإلمام 

 ، ابن القيم امرأة اسمها فاطمة بنت جوهركان من شيوخ و(، عنها

وقـد ذكـر  ، زينب بنـت الكـاملالسيدة التاج السبكي من شيوخ و

، ويف  لنسـاء عاملـات اساًم  ه( ثامنية وثامننياحلافظ الذهبي يف )تارخي

ر ـثـة يف عصـامئـة امـرأة حمّد ثابن حجر ثالذكر  )تقريب التهذيب(

 وِّمـن أخـذ ، الصحابة والتابعني وتابعيهم من رواة الكتب السـتة

األســـتاذ عـــنهم الســـيوطي احلـــديث تســـع نســـوة ذكـــرهن 

 ،السـيوطي( مصطفى الشكعة يف كتابه )جالل الـدين/الدكتور

من خلري شاهد عىل أن ما وصلت إليه املرأة وغريه كثري إن هذا كله 

 عليه. وُيّض  كاماًل  ايؤيده الرشع تأييًد  مكانٍة يف الدولة الوطنية

  :املناصب القضائية والسياسية
: إهنا  ، بل أقول أعلت من شأن املرأة وقدرها الوطنيةإن الدولة 

؛ حيث إن األصل يف  اإلسالمية عةيت عليه الرشطبقت ما نصَّ 
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األحكام الرشعية أن تتساوى فيها املرأة بالرجل إل ما بف التكلي

أول  وقد كان،  حكم معنياختصاص أحدمها ب -انصًّ -ثبت 

عىل قدم  للرجل واملرأة اهً وجَّ م )عليه السالم(آلدم تكليف إهلي 

نَت َوَزوۡ حمس ، قال تعاىل: املساواة
َ
ُجَك ٱلۡجَنََّة َوقُلۡنَا َيٰٓن َاَدُم ٱۡسُكۡن أ

َجَرةَ َفتَُكونَا ِمَن  وَكُلَا ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُس ِيۡئتَُما َولَا َتۡقَربَا َهَِٰذوِ ٱلشَّ
َٰلِِمن َ   . (1) ىجسٱلظَّ

د يف القرآن الكريم ول يف السنة النبوية الصحيحة ـ فيام يوجول 

، بل  القيادية والسياسية يمنع املرأة من تويل املناصب انصًّ  نعلم ـ

الفقه اإلسالمي يبيح هلا أن تكون )وكيلة( عن فرد أو جمموعة إن 

واجب  يف األمور العامة واخلاصةرأُّيا لن إبداء املرأة كام أأفراد، 

حيث ينظمها شأن احلريات مجيعها شأنه يف ذلك  ، عليها كالرجل

وشأن واجب األمر باملعروف والنهي ،  قانون الدولة ودستورها

 ذاوسيلة هلعضوية املجالس النيابية يف حقيقتها إل  عن املنكر، وما

لَْن ُيْفلَِح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهُم " التعبري، وما قد ُيتوهم من حديث:

                                                           

 .31، اآلية:  البقرة(1) 
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، وإل فإن  ، هلو كالم يعرب عن حالة خاصة وليس مطلًقا(1)"اْمَرَأةً 

القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة قد حتدثا عن املرأة بام 

حقها يف هذا املجال وغريه من املسامهة يف أعامل اخلري العام يوفيها 

، ومن ثّم كان أمر هذا احلديث متعلًقا بشأن معني  واخلاص

 وقضية  معينة ل عموم هلا، وهلذا ل يصح تعميم الستدلل ُّبا.

من مسائل مسألة قضية تويل املرأة القضاء ونحوه كام أن 

وإذا كانت العبادات توقيفية ،  من العبادات املعامالت وليست

تلتمس من النصوص الرشعية فإن املعامالت حتكمها املقاصد 

ل  ، ويكفي يف املعامالت أن الرشعية واملوازنة بني املصالح واملفاسد

 . ارشعيًّ  اختالف نصًّ 

 :املرأة واجلندية
أن متارس دورها يف جمال املرأة يف ظل الدولة الوطنية ومن حق 

، حيث  ، وهو ما أكدته الرشيعة اإلسالمية الدولة وْحايتهاالدفاع عن 

                                                           

إىل كرسى وقيرص،  ، باب كتاب النبي  صحيح البخاري، كتاب املغازي (1)

 .1121:  حديث رقم



111 

 

 يف جمال املهام الدفاعيةإن اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الواردة 

)عز ، وما ورد يف فضل الرباط يف سبيل اهلل  شاملة للرجال والنساء

وقد ،  والشهادة واإلنفاق ونحو ذلك موجه للرجال والنساء وجل(

، ُّبذا املعنىخماطبون  اـ أهنم مجيعً  اوإناثً  ااألوائل ـ ذكورً  فهم املسلمون

نزول األحكام الرشعية وتطبيقاهتا يف حياة الصحابة جيد  لوقائعواملتتبع 

أن عىل ذلك  ، ويكفينا دلياًل  يف أغلب األحداث اواضًح  فيهاموقع املرأة 

 عنهم)ريض اهلل أول الشهداء يف اإلسالم سمية زوج يارس وأم عامر من 

 . (امجيعً 

 : أن اإلناث يدخلن يف اخلطاب وقد قرر علامء األصول

، كام أن األمة  الرشعي الوارد يف اللفظ املذكر ما مل يرد ختصيص

، ـ داخلة يف اخلطاب الرشعي للنبي  اوإناثً  ااإلسالمية ـ ذكورً 

ن ِي لَآ حمس: قوله تعاىل ومن يتأمل
َ
ِضيُع َعَمَل فَٱۡستََجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ

ُ
أ
ِۢن َبۡعٖضٰۖ  نَثىَٰٰۖ َبۡعُضُكم م 

ُ
ۡو أ
َ
ِن ذََكٍر أ ِنُكم م  َِٰمٖل م  ، جيد أن (1)ىجسَع

                                                           

 .191:  ، من اآلية آل عمران(1) 
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،  التكليف بتلك األعامل الدفاعية والعامة ِّما يعم الرجل واملرأة

املعارك دفاًعا يف كثري من  املرأة املسلمة زمن النبي وقد شاركت 

هلا كتب السرية والتاريخ، ، سطرته  اوأبلت بالًء حسنً  ، عن الدولة

 . وهو معلوم لدى الكافة ومعروف للباحثني والدارسني

وقد جاءت الروايات يف السنة النبوية دالة عىل جواز خروج 

 (ريض اهلل عنها)أم سليم فقد روي أن ،  املرأة إىل ساحات القتال

إن دنا مني أحد من  ا: اختذهت ا قالتأداة دفاعهعندما سئلت عن 

ورددت ُّبا من يرشع يف قتيل،  ، عن نفيس اُّب دافعتاملرشكني 

: ملا اهنزم املسلمون يف  )ريض اهلل عنها( قالت أم عامرة وروي أن

عنه بالسيف،  الدفاعفقمت أبارش ،  أحد انحزت إىل رسول اهلل 

 عنه بالقوس.وأرمي 

ة كثرية إن املؤسسة العسكرية املعارصة تشتمل عىل أجنح

، كام  وأجهزة متعددة، وللمرأة أثر بارز ومهم يف تفعيل هذه املؤسسة

، وبخاصة بعد أن أصبح  يةدفاعالة يف األعامل الأن للمرأة مسامهة فعَّ 

 اف جهًد بأسلحة وأساليب ل تكلِّ بمنجزات العلم والقتال اليوم 
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عىل نحو  ، وتتفوق املرأة يف حتصيلها كام كان يف املايض امضنيً  اجسديًّ 

أمر بالعلم ودعا إىل قد اإلسالم ، وإذا كان  يفوق الرجل أو يساويه

 عىل العلم يف القرآن اآليات التي حتّث فإن ،  املعرفة بكل أنواعها

م كل لذلك فاملرأة مثل الرجل يف تعلّ  ؛ تشمل الذكر واألنثى الكريم

ساوى بتفريعاهتا العلمية التي يت العلوم العسكرية :ومنها ، العلوم

  اجلميع يف حتصيلها ذكوًرا وإناًثا.

  :أهمية املرأة يف اجملال االقتصادي
يف املجالت  اـمهمًّ  اللمرأة دورً إن الدولة الوطنية تعطي 

صناعة يف عىل النجاح والتقدم  حيث إن هلا القدرة،  القتصادية

، والواقع الذي نعيش  القرارات القتصادية واختاذ إجراءات بشأهنا

، وبشخصيتها  يشهد بنبوغ املرأة يف املجال القتصادي والتخطيطفيه 

منذ أكثر من أربعة عرش ، وهو ما أقّره هلا اإلسالم  القتصادية املتميزة

 ، بشخصيتها القتصادية املستقلة ؛ حيث تتمتع يف اإلسالم اقرنً 

،  الكامل يف الترصف يف أمواهلا كالرجل سواء بسواء قهاوح

وما من شك يف أن ،  بيع وتتاجر وتعقد الصفقاتوكذلك هلا أن ت

 دور كبري ومهم يف حتسني الوضع القتصادي ألّي جمتمع. املرأة هلا
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  :أهمية املرأة يف اجملال الرتبوي

م النواة األوىل ، فهي التي تقّد  جمتمع املرأة هي أساس هنضة أيّ 

وتنشئة لقيام املجتمعات القوية املتامسكة من خالل دورها يف تربية 

يف حتتل املرأة ، ومن ثمَّ  هوتوجيه ومساعدة الزوج يف أعامل ، األبناء

مكانة مهمة وأساسية يف الرتبية، فاجلميع يدرك أن الدولة الوطنية 

،  ا كان منطلقه وفلسفته الرتبويةالرتبية رضورة ومطلب ملح أيًّ 

 .واملجتمعات كلها تنادي اليوم بأمهية دور املرأة الرتبوية للنشء

 ،التنشئة الجتامعية الصحيحة يفاألرسة هي الدائرة األوىل إن 

وهي التي تغرس لدى الطفل القيم واملعايري التي ُيكم من خالهلا عىل 

اه خارج األرسة، فهو حينام يغدو إىل مدرسته ينظر إىل أستاذه ما يتلقّ 

اه يف البيت من تربية واحرتام وإجالل له، وهو خيتار من خالل ما تلقّ 

م ما يسمع وما ته عليه أرسته، ويقيِّ أَ زمالءه يف املدرسة من خالل ما نشَّ 

 بواه.يه أفيرى من مواقف تقابله يف احلياة من خالل ما غرسه 

عظياًم،  دور األرسة وأمهيتها وخطرها يف امليدان الرتبوي وإذا كان

وأمهية بالغة يف الرتبية وبناء  اتربويًّ  اللمرأة دورً  فام من شك أن
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ومنحهم  ،املجتمع، وهي األساس األول لرتبية األبناء وإعدادهم

،  وتأهيلهم للحياة ، احلب واحلنان والرعاية والرتبية الصاحلة

ينفع أنفسهم  اوعلميًّ  اوخلقيًّ  اروحيًّ  سلياًم  اتربويًّ  اوتكوينهم تكوينً 

وتنمية  ، هلم وهتيئة اجلو الصالح والظروف املالئمة ، ووطنهم

 وغرس العقيدة الصحيحة ، عندهم ت الذاتية الفطريةالستعدادا

 فيهم.

، وقد  وتتبوأ املرأة يف اإلسالم مكانة عالية يف األرسة ويف املجتمع

أوضح اإلسالم بكل جالء دور املرأة وأمهيتها ورسالتها بخصائص 

،  الرسالت ، فهي تقوم بأعظم املهامت وأجّل  خلقية وفوارق طبيعية

 ،، وترسيخ املفاهيم الدينية والرتبوية النشء للحياةهي: إعداد و أل

 ،باملسئوليات جتاه الوطن وْحايته وتقوموختريج أجيال حتمل األعباء 

يف املجال الرتبوي:  الصفات التي جيب أن تتحىل ُّبا املرأةأهم ومن 

، الرْحة واحلبو ،الصرب واحللم، و احلكمة، و العدل، و القدوة احلسنة

بالطبع واخللقة ما يساعدها عىل النجاح يف  )عز وجل( وقد حباها اهلل

 تلك املهمة.
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، وأثبت عظياًم  ااحلكيم أكرم املرأة كرمً  عإن الشاروختاًما.. ف

والواجبات يف الدولة الوطنية ما تستحقه عىل قدم هلا من احلقوق 

، وما  املساواة مع الرجال منذ أكثر من أربعة عرش قرًنا من الزمان

مكانة املرأة يف الدولة الوطنية عظيمة ملا هلا من أدوار من شك يف أن 

 بارزة ومتميزة يف النهوض بالدولة وتنميتها والدفاع عنها.

 

*          *          * 
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 () دور املرأة ومكانتها يف الدولة الوطنية
 

املرأة هي القوة التي حُترك املجتمع بأرسه؛ فهي قادرة عىل لعب 

املجتمع الواحد؛ حيث ُيمكن للمرأة أن تؤدي مجيع مجيع األدوار يف 

، والقتصادالزراعة، والصناعة،  :املهامت يف شتى املجالت، مثل

هذا  اهلندسة،واإلعالم، والصحة، والتعليم، والتجارة، والسياسة، و

ول ُيمكن ألحد أن  ،باإلضافة إىل احِلَرف املختلفة التي ُتتقنها املرأة

ُُيقر من دورها؛ فهي ل ينقصها َشء، وتتميز بالعقل الراجح، 

 .(1) عليهاوحسن الترصف يف مجيع املواقف التي تطرأ 

؛ فهي األم،  املرأة هي العامل األساس يف عملية الرتبيةكام أن 

ومن خالهلا يتعلم الفرد مجيع األخالق والعادات التي يتعامل ُّبا 

املحيطني به؛ األمر الذي جيعلنا نستنتج أن املرأة هي التي ُتريب مع 

ومكانة املرأة يف املجتمع احلديث ازدادت  ، املجتمع البرشي بأرسه

                                                           

() /وفاء عبد السالم عبد السالم، الواعظة بوزارة األوقاف املرصية.أ 

مكانة املرأة يف املجتمع املعارص، يارا جمدي، مقال منشور عىل موقع املوسوعة  (1)

 م.13/11/2719العربية الشاملة، 
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قيمة وأمهية بعد متكنها من احلصول عىل حقوقها التي تتعلق بحرية 

الترصف يف مجيع أمور حياهتا، إىل أن متكنت من الوصول إىل مجيع 

مة يف العامل، األمر الذي ُيمكنها من اختاذ العديد من هاملناصب امل

هذا  ، همة التي يتعلق ُّبا مصري الشعوب املختلفةالقرارات امل

هم الذي قامت به عىل مر العصور، باإلضافة إىل دورها الثقايف امل

؛ فتمكنت املرأة من الوصول إىل  وما زالت قائمة عليه حتى اآلن

؛ فُيمكنها نرش الثقافة القويمة يف  املمجيع املنصات الثقافية يف الع

، ووسائل اإلعالم  ، واإلذاعة املجتمع من خالل الكتب، والتلفاز

، وخاصة وسائل التواصل الجتامعي املختلفة؛  املختلفة األخرى

 .(1)حيث أصبح األمر أسهل بدرجة كبرية ِّما سبق

  لنساء كثرية نامذج نالحظ ، وإذا أبحرنا يف إنجازات املرأة يف العامل

 نالت التي "تريزا األم" ومنهن جمالهتن، يف ونجحن الصعاب حتّدين

 رائدة "ترشكوفا فالنتينا"و ، العامل يف اخلريي للعمل نوبل جائزة

                                                           

، مقال منشور عىل موقع املوسوعة  مكانة املرأة يف املجتمع املعارص، يارا جمدي (1)

 م.13/11/2719العربية الشاملة، 
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 عاملة "كوري ماري"و القمر، إىل صعدت التي الروسية الفضاء

هؤلء هن نساٌء عظيامت  ،  الفيزياءيف نوبل جائزة نالت التي الفيزياء

الصخر حتى متكّن من إجياد يف خضن غامر احلياة بقوة وحفرن 

 أنفسهن.

 :املرأة املصرية مكانة
ومل تكن املرأة املرصية بعيدة عن املشهد ول عن الدور املتميز 

تعيش املرأة املرصية الذي قامت به املرأة يف املجتمع املعارص، حيث 

، إذ  رئاسة البالد السييسعبد الفتاح /الرئيسا منذ توىل ا ذهبيًّ عرًص 

، إىل  شتى املجالت يفا من أول يوم عىل متكني املرأة نه كان حريًص إ

ا يليق ُّبا وبمكانتها يف املجتمع وذلك ا خاصًّ جانب أنه أظهر اهتاممً 

، إذ ل خيلو حديث للرئيس دون تقدير ملكانة  أكثر من مناسبة يف

أن متكني املرأة هو كلمة الرس عىل  كيدهذلك تأومن  ، املرأة ودورها

واجبنا و،  وراء بناء احلضارات القوية التي يشار إليها بالبنان

املخلص جتاه شعوبنا ُيتم علينا منح املرأة الفرصة الكاملة للمشاركة 

 يف كل املجالت.
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ادة ــسين ـ أعلحني م2710ام ـة يف عـدايد كانت البــوق   

،  السييس أن ذلك العام هو عام املرأة املرصية عبد الفتاح/الرئيس

، مع إطالق  األمر الذي يعد سابقة مل حتدث يف تاريخ الدولة املرصية

وبذلك  ، م2737 عام السرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املرصية

أصبحت مرص هي أول دولة يف العامل تطلق هذه السرتاتيجية بام 

، ومع إطالق العديد من  مةيتوافق مع أهداف التنمية املستدا

؛ ِّما يؤكد إيامن الدولة بالدور الرائد  املبادرات التي تصب يف صاحلها

 للمرأة املرصية يف النهوض باملجتمع.

وتتضح مكانة املرأة يف الدولة املرصية يف التمثيل القوي للمرأة 

، كام اعتلت املرأة  %21يف الربملان وجملس الوزراء حيث وصل إىل 

 :من بينها ،صة القضاء وتقلدت العديد من املناصب املهمةاملرصية من

وتقلدت املرأة املرصية  ، ومستشار األمن القومي ، حمافظ اإلقليم

، حيث  السييسعبد الفتاح /العديد من املناصب يف عهد الرئيس

، وتم تعيني أول  وزيرات 2بلغ عدد الوزيرات وألول مرة 

  ألمن القومي لرئيس اجلمهورية بعد غياب أربعني عاًمالمستشارة 
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ووصلت املرأة إىل التعيني  ، وتعيني حمافظات ونائبات للمحافظ

، ووكيلة ملحافظ البنك املركزي للرقابة  يف هيئة النيابة اإلدارية

، كام ارتفع عدد  واإلرشاف عىل البنوك وقطاع مكتب املحافظ

وبلغت ،  السنوات املاضية القاضيات املرصيات من النساء خالل

وتم تعيني املرأة ، %2142نسبة متثيل املرأة بالسلك الدبلوماس 

من ذوي الحتياجات اخلاصة واملرأة الريفية يف املجلس القومي 

كام تم زيادة نسبة متثيل املرأة بالوظائف  ، م2712للمرأة عام 

 . %11احلكومية 

ريم الزواج وعىل صعيد القوانني تم إقرار مرشوع قانون جت

، وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان  املبكر للفتيات

، وتغليظ عقوبة التحرش وجتريم التنمر،  م2721 عام اإلناث يف

 وتعديل قوانني من بينها جتريم احلرمان من املرياث.

ا ويظل صمود املرأة املرصية وقدرهتا عىل اإلبداع والتميز شيئً 

زالت متتلك الروح امللكية  فاملرأة املرصية ما،  يدعو للفخر والعتزاز

 ،التي جتسدت يف قلب أعظم ملكات العرص الفرعوِّن حتشبسوت
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وامللكة مرييت نيت وهي أول ملكة يف تاريخ  ، ونفرتاري ، ونفرتيتي

، فدائاًم املرأة املرصية  العامل اعتلت عرش البالد وتنتمي لألرسة األوىل

ادرة عىل النجاح يف ـام وقديرة بالحرتـة جـر وشخصيـا فكـلدُّي

  باإلضافة إىل أهنا سباقة بالتميز. ، سباقات النجاح واإلبداع والريادة

 :ةـرأة واعظــامل
 العمل يف املرأة قيمة لقد أدركت وزارة األوقاف املرصية

 ،سني مرشدة يف الدعوة اإلسالميةمخ م2771 عام فعينت الدعوي

 ؛عدد النساء الداعيات يف الوزارة زيادةثم تطلب الواقع املعارص 

 أ.د/ حممد خمتار مجعة فكان القرار الشجاع من معايل وزير األوقاف

)منذ توليه الوزارة( لفتح باب الشتغال بالعمل الدعوي ملن 

 ، متالحقة  تدريبية ودورات ، عدة شاءت بعد اجتياز اختبارات

 وبيان ، الديني اخلطاب جتديد يف الكبري بدورهن إيامنه ليؤكد

مؤكًدا عىل ،  املتطرف الفكر وحماربة ، لإلسالم السمحة احلقيقة

الدينية التي  القوافل يف الدعوة بمجال العامالت مشاركة أمهية

 لسيام يف املناطق النائية. ، جتوب حمافظات مرصنا احلبيبة
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رئيس )عبد الفتاح السييس /ولقد كان إعالن السيد الرئيس

تكشف  ؛ ا للمرأة املرصية بادرة إجيابيةعامً  م2710عام  (اجلمهورية

مع تعن تقدير الدولة املرصية الكبري للمرأة ودورها يف بناء املج

من الفكر املرصية عن األرسة  األول ، وأهنا خط الدفاع وتنميته

، وأنه إذا استطاعت األم حتقيق السالم  املتطرف والسلوك اإلرهايب

، وإذا  ملجتمع كلهداخل األرسة فسيتحقق السالم اخلارجي يف ا

كانت املرأة هي نصف املجتمع فإهنا تريب النصف اآلخر، أي أن 

 ؛ لذا حرصت وزارة األوقاف ولة عن املجتمع ككلئاملرأة هي املس

ع  يناسب احتياجات املجتمعىل تأهيل الواعظات تأهياًل  املرصية

لعلم عي ار من يدَّ صده تَ  ا من الوزارة بأنَّ إيامنً  ؛ واملرحلة التي نعيشها

ويصيب  ، الف يف الدينع الفتنة واخلوقِ وهو يف احلقيقة جاهل يُ 

ل َيْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا اهلل إنَّ ":  رسول اهلل قال ،املجتمع بالفرقة

، حتَّى إَذا مَلْ  ، وَلكِْن َيْقبُِض الِعْلَم بَقْبِض الُعَلاَمءِ  َينَْتِزُعُه ِمَن الِعَبادِ 

َذ النَّاُس رُ ا ـمً ـُيْبِق َعالِ  َ ،  اًل، َفُسئُِلوا فأْفَتْوا بغرِي ِعْلمٍ ـا ُجهَّ ـوًس ءاختَّ

 درلفرقة ل يصلخالف وافالختالف املؤدي ل، (1)"َفَضلهوا وَأَضلهوا

                                                           

  .177، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم:  ، كتاب العلمصحيح البخاري(1) 
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يلقي العداوة بني  حيث أنها من العلامء الراسخني يف العلم، أبًد 

د يف إذ يعتقد اإلنسان يف نفسه أنه من أهل العلم والجتها ، الناس

 ا.ا وخالفه خالفً الدين، فيعمل عىل ذلك ويعد رأيه رأيً 

وبإحلاق  ،لذا قامت وزارة األوقاف بإعداد خطة لتأهيل الواعظات

 عرصية، واعظةاملتميزات منهن بأكاديمية األوقاف الدولية لتخريج 

 حتى بالفعل خترج وقد ، ومستجداته العرص بمتطلبات واعية ، مستنرية

ن دورات ـة إىل إعطائهـباإلضاف ، األكاديمية من دفعات ثالث اآلن

الء يف علم ـاء األجـة من العلمـد جمموعـة متخصصة عىل يـتدريبي

 ، واألحوال الشخصية ، واللغة اإلنجليزية ويف فقه املقاصد ، املواريث

وقد شاركن يف امللتقى الفكري  ، وغري ذلك من العلوم الرشعية

 الدكتور/ األستاذقاف اإلسالمي الثقايف حتت رعاية معايل وزير األو

ا كل عام بورقة عمل يف املؤمتر الدويل ، ويشاركن أيًض  مجعة خمتار حممد

أعدت الوزارة هلن دورات كام  ، للمجلس األعىل للشئون اإلسالمية

وكذلك دورات ،  تثقيفية يف معسكر أيب بكر الصديق باإلسكندرية

ومي من املجلس الق -بإرشاف من وزارة األوقاف املرصية  -تدريبية 
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وعدد من اهليئات بعد توقيع  ، صحةال ووزارة ، اهلجرة ووزارة ، للمرأة

كام حصلن عىل دورة تنمية املهارات اإلعالمية  ، بروتوكولت معهم

وقام معايل وزير األوقاف بعمل  م،2719 ديسمرب القاهرةمن جامعة 

حمارضات علمية مرئية بعنوان )لقاء خاص( استطاعت واعظات 

 . من علمه خالل هذه املحارضات فيه األوقاف أن ينهلن

دور يف العمل الدعوي اجلاد خارج مرص  للواعظاتوكان 

حيث تم فتح املجال ملشاركة  ، ألول مرة يف تاريخ الوزارة

، وقام معايل الوزير بالدفع بـعدد  الواعظات يف مرافقة بعثة احلج

بعد تدريبهن  هـ1117تسع واعظات ملرافقة بعثة احلج عام 

، وإلقاء حمارضات  ورشح املناسك ، لتوعية السيدات وتأهيلهن

كام تم إرسال عدد ست واعظات إىل  ، للنساء َّف مقار اإلقامة

والقيم  ، السودان يف مطلع العام املايض لنرش سامحة اإلسالم

وترسيخ  ، واإليامن بالتنوع والتعددية وقبول اآلخر ، األخالقية

 ،  الناس مجيًعابني يأسس املواطنة املتكاملة والتعايش السلم

 وذلك من خالل لقاءات وحمارضات للنساء يف السودان.
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أو إلقاء  ، ومل يقترص األمر عىل العمل الدعوي يف املساجد

بل تعدى إىل مشاركتهن يف  ، حمارضات وعظ للنساء عن بعد

ومبادرة حق  ، كمبادرة سكن ومودة ؛ عـة املجتمـمبادرات خلدم

ع بني خالل الربوتوكول املوقّ ا مبادرات توعوية من وأيًض  ، الطفل

 ، رأةـة واملجلس القومي للمـة اإلنجيليـالوزارة وكل من اهليئ

 .الكنيسةباملشاركة مع رشكاء الوطن من مكرسات وخادمات 

ن ، املجتمع نصف املرأة وختاًما.. فإن  النصف شخصية وتكوِّ

الضامن ، و املعلمة، و األمو ، الزوجة، و البنت ، فهي منه الثاِّن

عىل حب  ة أبنائهتنشئلمن الفكر املتطرف واحلقيقي حلامية املجتمع 

قد أظهرت ، و خط الدفاع األول حلامية الوطن، فاملرأة هي  الوطن

عىل  اوقدرهت ، عىل الهتامم بالقضايا التي متس األمن القومي اقدرهت

ا ـًا صاحلاملشاركة يف التنمية ودحر اإلرهاب لتقدم للمجتمع عضوً 

، واسع العلم  ، صحيح النفس البدن ي، قو العبادة ، صحيح انافعً 

أن  وإما،  جتمع أو يندحراملإما أن يتقّدم  ا، ومن خالهل والثقافة

 . تقوم احلضارات أو تندثر
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 فهرس املوضوعات
 

 الصفحة املوضوع م
 تقديم.  *

، رئيس  ، وزير األوقاف حممد خمتار مجعةأ.د/

 املجلس األعىل للشئون اإلسالمية.

1 

 . املرأة بني إنصاف اإلسالم وشبهات اآلخر  .1

ــدأ.د/ ــة حمم ــيل مجع ــة  ع ــي اجلمهوري ، مفت

 السابق.

9 

 . اإلسالم للمرأةتكريم   .2

، األسـتاذ بجامعـة  سعاد إبـراهيم صـالح.د/أ

 األزهر.

23 

 .منهج اإلسالم يف الزواج وهديه يف الطالق  .3

، أستاذ الدراسات  حممد بن أْحد الصالحأ.د/

 . العليا بجامعة اإلمام حممد بن سعود

17 
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 الصفحة املوضوع م
 . نساء مرصيات  .1

، رئيس  حممد خمتار مجعة، وزير األوقافأ.د/

 للشئون اإلسالمية. املجلس األعىل

12 

وتفعيل دورها يف  الشخصية القانونية للمرأة  .1

 الدولة الوطنية.

، أســتاذ احلضــارة  فوزيــة العشــامويأ.د/

 ، سويرسا. ، جامعة جنيف اإلسالمية

22 

 .املسئولية القانونية للمرأة وأهلية األداء  .2

ـانون  جعفر عبد السالم )رْحـه اهلل(.د/أ ـتاذ الق ، أس

واألمني العام لرابطة اجلامعات اإلسالمية  ، الدويل

 سابًقا.

21 

 .مكانة املرأة يف الدولة الوطنية  .0

، األسـتاذ بكليـة  أ.د/حممد إبراهيم احلفناوي

  ، جامعة األزهر، طنطا. الرشيعة والقانون

91 
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 الصفحة املوضوع م
 . يف الدولة الوطنيةومكانتها دور املرأة   .2

ـاف  وفاء عبد السـالمأ/ ، الواعظـة بـوزارة األوق

 . املرصية
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