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التفرقة بين الرجل والمرأة في االسالم حقيقتها وأسبابها
د .صباح عبد الهادي كاظم

الجامعة المستنصرية  /كلية التربية  /قسم اللغة العربية
أقر اإلسالم مبدأ المساواة والعدل بين الناس في أمثل طريقة ,وأقوم شريعة ,وجعله ركنا أساسيا لجميع ما
شرعه من نظم تحكم عالقا

أفراد المجتمع بعهمم مع بع ,,ومنمجا يطب في مجاتا

الحياة كلما,

التي تقتهي أن تسود العدالة اتاجتماعية ,وتتمثل هذه المساواة في اتاعتقاد بأن الناس جميعا متساوون

في طبيعتمم البشرية ,فلم يكن منماجه أن تتفاهل الناس على بعهما بحسب عنصرها اإلنساني ,وخلقما
األول وانحدارها من ساللة خاصة ,وما أخذته من هذا األصل بطريقة الوراثة ,وانما يجري التفاهل بينمم
على أسس أخرى تتمثل في كفايتمم وأعمالمم ,1ألن قيمة كل امرئ فيما يحسن قال ,تعالى َ  :يا أَيُّمَا
َّ ِ
الناس إِنَّا َخلَ ْق َنا ُكم ِّمن َذ َكر وأُنثَى وجعْل َنا ُكم ُشعوبا وقَبائِ َل لِتَعارفُوا إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِع َ َّ ِ
يم
َََ ْ ُ َ َ
َّ ُ
ند الله أَتْقَا ُك ْم إِ َّن اللهَ َعل ٌ
ََ ْ
ََ
َ
َخبِ ٌير.2

أقر اهلل جل وعال هاهنا حقيقة ساطعة ,وهي أن جميع البشر قد خلقوا من أب واحد وأم واحدة ,تا
َّ

فهل ألحدهما على اآلخر في مزية في خلقه ,ولم يكن جعله الخل شعوبا وقبائل لفهل شعب على

شعب أو قبيلة على أخرى ,وانما جعل الفهل بينمم على أساس أعمالمم وامتثالمم لحدود اهلل ,وأوامره
ونواهيه ,فأكرم الناس من كان له فهل التقوى على غيره .وقد حرص القرآن الكريم على تقرير المساواة

بين الذكر واألنثى في أبمى صورة ,حتى جعلما من المسلما

التي يجب أن يسلم بما كل إنسان ,ويعمل

بما ,فمن ذلك أنه قرر مبدأ الثواب والعقاب كما يكون للرجل يكون لألنثى فمما متكافئان ,أحدهما نظير

لآلخر .

وعلة ذلك كما

﴿ َيا أَيُّمَا َّ
اس
الن ُ
وقال تعالى ﴿ :

يصورها القرآن الكريم صورة مجسمة أن بعهمم خل من بع ,,يقول تبارك وتعالى :
اتَّقُوا رَّب ُكم الَِّذي َخلَقَ ُكم ِّمن َّن ْفس و ِ
اح َدة و َخلَ َ ِم ْنما َزو َجما وَب َّ
ث ِم ْنمُ َما ِر َجاتا َكثِي ار ﴾,3
َ ُ
َ ْ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ه ُكم ِّم ْن َب ْع,
اب لَمُ ْم َربُّمُ ْم أَِّني تاَ أُهيعُ َع َم َل َعامل ِّمن ُكم ِّمن َذ َكر أ َْو أُنثَى َب ْع ُ
استَ َج َ
فَ ْ

﴾ .4فالذكر واألنثى مخلوقان من أصل واحد ,وما بث من رجال ونساء على هذه البسيطة إنما يرجعون
جميعا إلى هذا األصل .وقد أقر السنة النبوية هذه الحقيقة أيها جاء في خطبة الوداع للنبي صلى اهلل

عليه وآله وسلم أنه قال " :أيما الناس إن ربكم واحد وان أباكم واحد ,كلكم آلدم وآدم من تراب"...

5

ومبدأ

الكلية هذا ينهوي تحته السيد والعبد ,والذكر واألنثى ,والغني والفقير ,وذوو األصول المختلفة في

األعراف واأللسنة واأللوان ,يقول صلى اهلل عليه

وآله وسلم  ":وليس لعربي على عجمي ,وتا لعجمي
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على عربي ,وتا ألحمر على أبي ,,وتا أبي ,على أحمر فهل إتا بالتقوى .أتا هل بلغ ؟! اللمم

فاشمد ,أتا فليبلغ الشاهد منكم الغائب".6

فاإلسالم ينظر الى اإلنسان بوصفه إنسانا سواء أكان ذك ار أم أنثى ,ولذا جعل العرب كلمة
كلمة (إنسان) 7في القران أربعا وستين مرة ,في

(إنسان) في اللغة تطل على الذكر واألنثى ,فقد ورد

حين لم ترد كلمة (إنسانة) مطلقا.

وهذا من باب التأكيد على أن اإلسالم خاطب اإلنسان بصفة عامة حتى تا يستشعر أحد أن

اإلسالم وهع فارقا بين الذكر واألنثى ,إذ إن كل ما تهمنه اإلسالم من عقائد وعبادا

وأخال

ومعامال

تتعل باإلنسان عامة .واذا كان اإلسالم قد وهع فرقا بين الذكر واألنثى في بع ,الحقو

والواجبا

الدينية واتاجتماعية ,فذلك ألن اهلل منح كل نوع خصائص يتميز بما عن النوع اآلخر.

وكل نوع له وظائف مكلف بما تتف مع خصائص اآلخر التي بنى اهلل عليما جسمه ,وتم تكوينه,

ولذا خص كال منمما برسالة ,ثم إن لكل نوع له خصائص وفهائل تا ينبغي ألحدهما أن يتمنى ما
َّل اللَّهُ بِ ِه
لآلخر; ألن العالقة بين اتاثنين تكاملية وليس تصارعية ,قال تعالىَ ﴿:وتاَ تَتَ َمَّن ْوا َما فَه َ
8
اء َن ِ
يب ِّم َّما ا ْكتَسبوا ولِ ِّلنس ِ
ال َن ِ
ه ُكم َعلَى َب ْع ,لِّ ِّلر َج ِ
يب ِّم َّما ا ْكتَ َس ْب َن﴾
ص ٌ
ص ٌ
َُ َ َ
َب ْع َ ْ
ويتهح رقي هذه المبادئ اإلسالمية بالموازنة بينما وبين العقائد والشرائع التي كان

هذا الصدد عند كثير من شعوب العالم المتحهر قبل اإلسالم.

-1

سائدة في

يبين حال المرأة في الشرائع القديمة غير
وسأجعل كالمي في هذا البحث يدور على قسمين:األول َ
يبين حالما في الشرائع الدينية.
الدينية ,والقسم الثانيَ :
القسم األول :المرأة في الشرائع غير الدينية

أ /المرأة في الشريعة الهندية:
فرق

طول حياتما تح

الشريعة المندية بين الذكور واإلناث ,فقد نص

الشريعة البرهمية على أن تظل المرأة

سيطرة الرجل ,ومنفذة ألوامره ,ليس لما الح في أي تصرف قانوني ,وتا أن تبرم أي

أمر بإرادتما ,وسواء كان ذلك في طفولتما أم في شبابما أم في شيخوختما .فاتابنة ملك ألبيما له ح
التصرف المطل فيما كيف يشاء ,فإذا تزوج

أمس

وصاية أبنائما ,واذا لم يكن لما أوتاد فأقرباء زوجما.9

عبدة لزوجما طوال حياتما ,واذا ما

وعندما تلد المرأة في شريعة المنود تكون هي والبي

لم تلد المرأة في مدة عشر سنوا

الذي ولد

يطلقما زوجما ,وليس لما أي ح

الشرائع المندية تبيح للرجل أن يتزوج في أي وق

يشاء ,أما إذا ما

ويجب أن تقهي حياتما أرملة له .وقيل إن المرأة المندية إذا ما

أراد

فيه غير طاهرين عشرة أيام ,واذا
عنده.10وذكر التاريخ أن بع,

الرجل فليس للمرأة أن تتزوج بغيره,

زوجما ترقد بجواره على المحرقة ,لو

ذلك .أما المرأة الحامل فال تحر مع زوجما إتا بعد الوهع.11
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ب /المرأة في الشريعة الرومانية:
لم يختلف حال المرأة في الشريعة الرومانية عن حالما في الشريعة المندية ,بل زادوا في
الجور عليما ,وسلبما حقوقما ,إذ كان

أبوها أو جدها ألبيما .وكان

ترزح تح

سيطرة الرجل المسؤول على األسرة ,الذي قد يكون

انتقل

عالقتما بأسرتما

هذه السيطرة تمنحه جميع الحقو عليما حتى ح المو والحياة ,واخراجما

من األسرة وبيعما بيع الرقي  ,فإذا تزوج

هذه السيطرة إلى الزوج ,وانقطع

انقطاعا تاما .12وكان الرجل يستمد قوته من الشرائع التي كان

تصدر عن الكمنة ,الذين يعدون المرأة

بدون عقل وتا حرية ,إذ كان ليس لما الح أن تعتر ,على عمل الزوج  ,ولو كان مشينا أو خارجا عن

نطا المعقول؛ جملة القول إن الرومان كانوا ينسبون إلى المرأة العته الطبيعي.13

ج /المرأة في الشريعة اليونانية:
كان

المرأة في أثينا ,وهي فيما أرقى القوانين اليونانية جميعا التي تقترب من الديمقراطية ,تا يتاح

لما فرصة التعلم والثقافة ,وكان ذلك مقصو ار على ذكور اليونان ,إذ كان مقام المرأة فيما دون مقام الرجل
بمراحل .وكان كثير من مدرسيمم وكتابمم وشعرائمم يمجون المرأة وينظرون إليما نظرة احتقار.14

وقد عبر عن وجمة النظر هذه أصد تعبير كبير فالسفتمم "أرسطو" ,إذ ذكر في كتابه "السياسة"

أن الطبيعة لم تزود النساء بأي اس تعداد عقلي يعتد به ,لذلك يجب أن تقتصر تربيتمن على تدبير شؤون

المنزل والحهانة واألمومة ,ولم يكن هذا من بنا

أفكار "أرسطو" ومعتقداته المبتكرة ,وانما كان معب ار

عما يدور في حياة أثينا ,التي يعد نظامما من أرقى النظم الديمقراطية قبل اإلسالم .15وكان المجتمع

اليوناني ينظر إلى الزوجة حتى في عصره الذهبي ,بأنما وتادة أطفال مثلما في هذا العمل كخادمة البي

عملما الخدمة :أما الحب فلم يكن شيئا في عرفمم نحو الزوجة ,يقول خطيبمم المشمور "ديموستين"" :إننا

نتخذ العاه ار

للذة ,ونتخذ الخليال

للعناية بصحة أجسامنا اليومية ,ونتخذ الزوجا

ليلدن لنا أوتادنا

الشرعيين" .16ولذلك حين قرر "أفالطون" في مدينته الفاهلة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في ح
التعلم والثقافة واتاهطالع بجميع الوظائف ,كان

آراؤه موهوع تمكم وسخرية من مفكري أثينا وفالسفتما

وشعرائما.

ـــ د /المرأة في شريعة بابل:
كان

المرأة في بابل منذ زواجما يقع على عاتقما المشاغل المنزلية حتى صار حياتما جمادا

مستم ار بين زوجما وبيتما ,فمي التي تستقي الماء صباحا ومساء من األنمار واآلبار ,وتطحن وتغزل

اهد في
وتحوك وتكسو البي وتؤثثه ,ولكن مع ذلك تبقى حرة في الخروج إلى المدينة من غير رقيب ,فتُش َ
الشوارع أو السو وغيره .أما الثريا من النساء اللواتي يقتنين األرقاء لخدمتمن ,فلم يكن لمن من الحرية
ما كان للطبقة الوسطى ,إذ يجب عليمن أن يظللن قابعا
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في اإلمكان اقتناءه بالمال من أسباب الرفاهية وهروب الفخفخة .وان أردن الخروج رافقتمن مواكب من
الوصيفا

والخصيان والحجاب في صفوف متراصة بحيث يحجبون عنمن العالم الخارجي.17
ومما تجدر اإلشارة إليه أن شريعة "حمورابي" قد نص

على عدم تعدد الزوجا

المزمن ,وجعل الرجل مسؤوتا عن المرأة وعن ديونما ومأواها ,وقه

وأباح

إتا للمر,

بأن يكون لما وألوتادها ميراث,

لما القهاء والشمادة والقراءة والكتابة.18

ه -المرأة في شريعة مصر :
ب
يح َس ُ
لم تكن المرأة في ذلك العمد البعيد]المصري القديم [ كمية ممملة أو منبوذة ,وانما كان ُ
لما في األسرة حساب ,فقد كان تعيش بين أفراد أسرتما مستقلة عن الرجل تمام اتاستقالل ,حرة في
أعمالما مساوية له في جميع الشؤون ,ألن المصريين في عمد الفراعنة ,كانوا ينظرون للمرأة بعين غير

التي كان األقدمون جميعا قبل الفراعنة ,وبعدهم ينظرون إليما بما .19فقد سما مركز المرأة في مصر ,إذ

جعلما المصريون من آلمتمم ,ومن ذلك معبودتمم "إيزيس" ,التي كان
المرأة تشارك الرجل في البيئا

رمز الخصب والنماء ,ولمذا كان

الزراعية في العمل تارتباطما بالخصب والنماء ,بحسب عقيدتمم .وقد

كثر في آداب المصريين القدماء وصاياهم بالمرأة في حسن معاشرتما ,قال "بتاح حتب" سنة 3350
-م" :إن أصبح

مركز فأقم لك بيتا ,أي تزوج وأحب زوجتك فيه كما يجب أن يكون ,أطعمما
ا
رجال ذا

الطعام وألبسما اللباس ,وأعد لما الزي

ألن فيه شفاء ألعهائما ,وأدخل على قلبما السرور ما عاش ,

فإنما حقل يدر عليك الخير ,وتا تجادلما فإنما لن تسلك سبل العنف إذا أن
وكان تعدد الزوجا

ترفق

بما".20

مشروعا عند المصريين القدامى ,حتى تمادى فيه فري

من الفراعنة

واألثرياء وأواسط الناس وفقرائمم .21أما من حيث الميراث فلم تتهمن القواعد المصرية المبكرة قواعد

صريحة لتقسيم الميراث بين البنين والبنا  ,ولكن جرى العرف في ذلك مجرى القانون ,إذ ظل كال األبوين

يوصي أل وتاده بما يراه نافعا لمم من أمالكه الثابتة من دون حرمان البنا

أو غبنما ,فإذا كان للزوج أوتاد

من زوجته األولى المتوفاة أو المطلقة وجب عليه أن يحكم بالعرف فيحفظ لمم حقمم في الميراث إن كانوا

صغارا ,أو يعمد به لمم إن بلغوا سن الرشد.22
و /المرأة في الجاهلية العربية:

أخبرنا القرآن الكريم واألحاديث النبوية ,واألخبار التي حملتما إلينا كتب السير والتراجم معظم
النواحي ع ن مركز المرأة التشريعي واتاجتماعي في العصر الجاهلي ,فتجدها تارة تنعى على الجاهليين
أعمالمم وتصرفاتمم بح

تسر القلب وتشنف األذن لسماعما ,كذكرهم
المرأة ,وتارة تورد األخبار التي ُّ

"بلقيس" وغيرها من النساء والحوادث التي تجعلنا نستدل على الرفعة والسؤدد والمجد والحرية ,التي كان
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تتمتع بما المرأة في تلك العصور واألدوار التي كان

تقوم بما ,وعلة ذلك في األمرين أن مقاما

اتاجتماعية تختلف باختالف األصقاع والقبائل والسلطا

والعادا

واألخال  ,التي تعاقب

قبل اإلسالم في جزيرة العرب ,فكان ذلك سببا في اختالف مقام المرأة.23
ويصور لنا اإلسالم ما كان

العرب

على المرأة

تعانيه المرأة في العصر الجاهلي ,فمن ذلك نجده ينمى أهل

الجاهلية ,ويبين لمم المقصود من الحي ,بعد أن كانوا تا تساكنمم حائ ,في بي  ,وتا تؤاكلمم في إناء.
وينعى على المرأة التي يتوفى زوجما ما كان

الطيب حتى تنقهي سنة كاملة.24
وكان

تفعله من دخولما الحفش ,ولبس شر ثيابما ,وعدم مسما

المرأة محرومة من أكثر الحقو السياسية ,وفي مقدمتما ح الحياة وح الميراث ,إذ

كان الرج ل العربي يئد البن

وهي تنظر إليه مبتسمة ببراءة ,ومع ذلك يميل التراب عليما وهي حية,

فتنقلب اتابتسامة إلى صراخ ,وتناديه فال ير قلبه ,ولم تلن له عاطفة بل يطأ القبر بقدميه ويتنمد وكأنه

أزاح المم عن نفسه.

ولم يقف األمر عند هذا الحد من القبائل التي كان تفعل هذا ,وانما كان هناك من يتشاءم من وتادة
ِ
َح ُد ُهم بِاألُنثَى َ َّ
يمَ يتََو َارى ِم َن القَ ْوِم ِمن ُسوِء َما
األنثى ,قال تعالىَ ﴿:وِا َذا ُب ِّش َر أ َ
ظل َو ْجمُهُ ُم ْس َودا َو ُه َو َكظ ٌ
ُب ِّشر بِ ِه أَُيم ِس ُكهُ َعلَى ُهون أَم َي ُدسُّهُ ِفي التُّر ِ
ون ﴾ .25فإن أبقاها حية فليس لما ح
اء َما َي ْح ُك ُم َ
اب أَتاَ َس َ
ْ
َ
ْ
َ

في اختيار زوجما ,أو في الميراث ,فمي تا ترث وانما تورث كالمتاع ,قال ابن عباس" :كان الرجل إذا
ما

أبوه أو أخوه فمو أح بامرأته إن شاء أمسكما ,أو حبسما حتى تفتدي بصداقما ,أو تمو

بمالما",26إذ كان ح الميراث خالصا للرجال من دون النساء؛ ألن الروح العربية التي كان
المجتمع العربي تحرم البن

فيذهب

سائدة في

من حقما في ميراث أبيما ,وتقصر ح الميراث على الذكور القادرين على

الحرب والدفاع عن القبيلة.

أما وهع المرأة داخل األسرة فقد كان يوحي بالظلم الذي يحي

بما ,فمي مخلوقة وجد

للمتعة والخدمة ,ويشك في عفافما ,وتقذف بالزنا متى شاؤا ,ويحتكم إلى الكمنة بشأن اختيار زوجما,
سبى في الحروب بوصفما واحدة من غنائم الحرب .وكان للرجل أن
كرهُ أحيانا على البغاء ,وتُ َ
وكان تُ َ
أي عدد يشاء ,إذ لم يكن ثم ما يحدد هذا العدد إتا طاقته المالية ,وقدرته على اإلنفا .
يتزوج من النساء َّ
وكان له إذا ما

أبوه أن يتزوج من زوجة أبيه ,أو يجعلما لمن يشاء من إخوته ,أو أقاربه وكان له أن

يجمع بين األختين .وقد ساد

عند العرب أنواع من الزواج الباطل مثل:زواج االستبضاع وهو أن يقول

الرجل تامرأته إذا طمر من طمثما ,أرسلي إلى فالن

فاستبهعي منه ,أي اطلبي منه الجماع لتحمل منه ,ويعتزلما زوجما وتا يمسما أبدا حتى

يتبين حملما من ذلك الرجل الذي استبهع

ذلك رغبة في نجابة الولد.27

منه ,فإذا تبين حملما أصابما زوجما إذا أحب ,وانما يفعل
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ونكاح المقت :والمق

في لغة العرب البغ ,والكراهية.28

أما في اتاصطالح ,فمو أن يتزوج الولد امرأة أبيه ,إذ كان من عادة العرب في الجاهلية ,إذا ما

الرجل

قام أكبر أوتاده ,فألقى ثوبه على امرأة أبيه أمارة على ميراث نكاحما.

ونكاح البدل :وهو أن يقول الرجل للرجل تنازل لي عن امرأتك ,وأتنازل لك عن امرأتي.29

نكاح الشغار :وهو ":أن يقول الرجل للرجل :زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ,أو زوجني أختك

وأزوجك أختي".30

وكان بع ,القبائل العربية يبيح اشتراك مجموعة من الرجال في زوجة واحدة ,فتكون حقا مشاعا بينمم,

تقول السيدة عائشة رهي اهلل عنما ,إشارة إلى هذا النوع من النكاح" :كان يجتمع النفر دون العشرة,

فيدخلون على المرأة فيصيبونما ,فإذا حمل  ,ووهع

ترسل إليمم  ,فال يستطيع أحد منمم أن يمتنع ,فإذا

اجتمعوا عندها تقول لمم :قد عرفتم الذي كان من أمركم ,فمو ابنك يا فالن ,تسمي من َّ
أحب
فيلح به ولدها ,تا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل".31
وكان الرجل يملك سلطة الطال

في أوسع حدودها ,فله أن يطل

باسمه,

زوجته أي عدد شاء من

الطلقا  ,وله أن يراجعما ما لم تنق ,عدتما ,وقد كان هذا األمر يستعمل كثي ار في تعذيب المرأة ,إذ

يطلقما ثم يراجعما ويمهي في ذلك إلى غير حد أو نماية رغبة في إيذائما والتنكيل بما .وكان يملك
علي كظمر أمي" ,أو

سلطة أشد قسوة من ذلك ,تتمثل بقولة يقولما لزوجته إذا أراد أن يطلقما وهي" :أن
يقسم َّأتا يقربما إلى األبد أو إلى عمد طويل ليهعما في مركز حرج ,إذ تبقى زوجة للرجل بحيث تا يحل
َِّ
ين
لما أن تتزوج بغيره ,وتصبح محرمة عليه إلى األبد أو طوال المدة التي حددها ,قال تعالى﴿:الذ َ
َّ َّ ِ
يَ ِ
ون ُمن َك ار ِّم َن القَ ْو ِل
ُممَاتِ ِم ْم إِ ْن أ َّ
ون ِمن ُكم ِّمن ِّن َسائِ ِمم َّما ُه َّن أ َّ
ُ
ُممَاتُمُ ْم إِتا الالئي َولَ ْد َنمُ ْم َوِاَّنمُ ْم لََيقُولُ َ
ظاه ُر َ
32
َّ
ور﴾ .
َوُزو ار َوِا َّن اللهَ لَ َعفٌُّو َغفُ ٌ
وكان الرجل إذ ا أراد سف ار عمد إلى غصنين في شجرة ,وعقد بينمما بخيط ,فإذا رجع ورآه قد حل
زعم أن امرأته قد خانته.33

ولم يكن ما ذكرته عن معاملة المرأة سائدا عند جميع العرب ,إذ كما كان

الجانب عندهم بوجه عام أعطوها حقوقا أخرى ,واذا كان

المرأة ممهومة

في بيئة مغلوبة على أمرها كان

في بيئة

أخرى لما كيانما واحترامما ,فمن ذلك كان العربي يحب شرف المرأة وعرهما ويدافع عنما بالروح والدم.
ومما جاء في ثورتمم لحفظ كرامة المرأة خبر حرب الفجار الثاني عام 580م وسببما ثورة امرأة
من بني عامر بن صعصعة ,حيث كان

تسير في السو وقد أسدل

الشبان فأخذوا يعاكسونما لتكشف القناع فأب

نقابما على وجمما ,ورآها بع,

ونمرتمم ,فتسلل أحدهم وشد ثوبما من الخلف إلى ظمرها
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بشوكة ,فلما تنبم

سخروا منما وقالوا" :منعتنا من الوجه فشاهدنا أكثر منه ,فصرخ ...ياللعار ,فاندلع

الحرب بسببما".34
وكان للفتاة ح اختيار خطيبما إتا في بع ,الحاتا  ,فإذا ُذ ِك َر عن الخاطب ما يمجنه ,أو
وِ
ف منه ما ينبو عنه الطبع ,أو علم من األمر ما يحول دون الزواج به أن َّ
ترد خطبته وليس ألهلما
ص َ
ُ
أن يستاقوها قس ار إليه ,فمن ذلك فقد رفه الخنساء بن عمرو بن الرشيد أن تسا إلى دريد بن
الصمة ,وكان سيد قومه وشاعرهم وفارسمم ,ألن بينمما من تفاو

السن ما يعكر صفو العيش ويسيء

لم ا أقبل سميل بن عمرو ,وأبو سفيان بن حرب على عتبة بن ربيعة يخطبان
طبع العشير .ومن ذلك َّ
إليه ابنته هند ,فعر ,عليما أمر كل منمما ,إذ أخبرها عن بينة أمر كل واحد منمما من نفسه وأسرته
فزِّو َج
وعشيرته ,فآثر أبا سفيان ُ

منه.35

وكان لبعهمن رأي يرجع إليه ,فمن ذلك فاطمة بن

الخرشب األنمارية ,فقد كان

من أرباب

الفصاحة والرأي السديد.
وقد نم ,من سادا

العرب دون الوأد بما بذل من مال جم وسعي حميد ,منمم صعصعة بن

مسما المخا ,,فيغدو إليما ويستوهب الرجل حياة مولوده ,إن كان
يتلمس من َّ
ناجية التميمي ,فقد كان َّ
بنتا ,ويبذل في سبيل ذلك بعي ار وناقتين عشراوين ,ومنمم زيد بن عمرو بن نفيل القرشي ,فكان يهرب
يمم بوأد ابنته قال له" :تا تقتلما أنا أكفيك مؤونتما ,فيأخذها ويلي
بين مهارب القوم,فإذا بصر برجل ُّ
أمرها حتى َّ
تشب عن الطو  ,فيقول ألبيما :إن شئ

دفعتما إليك ,وان شئ

كفيتك مؤونتما".36

والوأد وان كان أشنع جريمة اقترفتما يد اإلنسانية الظالمة في ح نفس بريئة طاهرة ,إتا أن هذا لم
يكن من عادة العرب كلمم ,وانما كان محصو ار في قبائل محدودة من قبائل العرب ,كربيعة,و كندة,و تميم
وبع ,األشخاص المغمورين من قبائل العرب.
ومما يدل على أن المرأة كان

َّ
أعز ما يملكون أنمم كانوا يفدون شيئا عزي از بأعز ما عندهم,

فيقولون لرجل كبير مثال" :فداك أمي وأبي ,يعني يمون في سبيل إكرامك أعز شيء عندي وهو أبي
وأمي" ,وذلك كثير في أقوالمم.
وقد احترم العرب جوار المرأة إن أجار أحدا ,فقد أجار "زينب بن
وسلم ,زوجما أبا العاص ابن الربيع حين أُ ِس َر في سرية زيد بن حارثة ,وناد

أبا العاص" ,فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم" :قد أجرنا من أجر ".37
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القسم الثاني

المرأة في األديان السماوية
أقر

األديان السماوية كلما حقو المرأة وحفظتما لما في ظل اختصاصما ومالئمة ظروفما

وبيئتما بوصفما مخلوقا يمثل نصف المجتمع ,غير أن أتباع هذه الديانا

قد خالفوا التشريعا

السماوية

جراء ذلك المعاملة القاسية للمرأة التي ِّ
تعبر عنما
وحرفوها
وصوروها بحسب حاجاتمم وأهوائمم ,فكان َّ
َّ
َّ

اليمودية والنصر َّ
َّ
انية.
المحرفة .ومن أكبر األديان قبل اإلسالم هما:
بع ,النصوص
َّ

 -1المرأة في الديانة اليهودية:

أقر شريعة موسى عليه السالم كغيرها من الشرائع السماوية حقوقا للمرأة كونما مخلوقا مكافئا
ومناظ ار للرجل في حقيقة الخل واإلنسانية ,وحثَّ على إكرامما سواء كان بنتا أم زوجة أم غير ذلك.
وكذلك أحبوهن كما تحبون أنفسكم

جاء في "التلمود" " :أكرموا نساءكم ألنمن منبع حقيقي للبركا

يقررن السالم في مساكنكم" .وجاء أيها في هذا الشأن":فليحذر الرجل من
وأكرموهن على أنفسكم ألنمن ْ
حساس ألقل مسيس ,وعيناها تسكبان عب ار التأثر بسمولة .كذا إن أردتم
مس عواطف زوجته ,ألن قلبما َّ
وتقدموا إلى

إيراد مالحظة لنسائكم أو تذكي ار بواجب فخاطبوهن بلطف وسكو  ,راعوا شعورهن الرقي
عواطفمن ,فمذا هو السبيل األكبر تاستمالتمن"َّ 38.إتا أن المجتمع اليمودي لم يشذ في مناهجه لتعامل
المرأة عن سائر المجتمعا

األخرى ,إذ جعلوا المرأة أقل شأنا من الرجل ,بل عدوها متاعا للرجل من

أمتعة الدنيا ,وتابعة له .ولما كان

تلك األمة تتمتع بحالة من الحيوية والفتح قام

شريعتما على ما

يقتهي لتلك الحالة من الخهوع التام لصاحب السيطرة,والحرص على إكثار النسل ,واتاعتماد على

سبى
بمنزلة شيء من األشياء تباع وتُ َ

أما المرأة المتمثلة في الجنس اللطيف ,فقد كان
الجنس القويَّ ,
وي َتزَّوج بما وتُطلَّ  ,وتكاد تنتقل بالميراث ,وتا إرادة مرعية لما.
ُ
وقد بلغ اليمود في امتمان المرأة أن جعلوا سلطة لألفراد تمنح األب أن يؤجر أبناءه لميعاد ,ويبيع
بناته القاص ار

بيع الرقي  ,حتى إذا أعجب

بابن الشاري جاز أن يتخذها سرَّية؛ َّ
ولكن سيدنا موسى عليه

السالم نظر بعين الرحمة إلى األقارب من العبرانيين فقال :إذا بيع لك أخوك العبراني ,أو أختك العبرانية

وخدمك س

وكان

حر من عندك.
سنين فيجب أن تطلقه في السنة السابعة ا

المرأة عندهم غير طاهرة بالفطرة ,فالتي تلد ذك ار تبقى سبعة أيام غير طاهرة ,ثم تقهي

تاستكمال طمارتما ثالثة وثالثين يوما منذ الوتادة ويحظر عليما الدخول الى قلب المعبد أربعين يوما ,فأما

التي تلد أنثى فيلزمما هعف المدة .

وتكاد المرأة أن تُ َّ
عد في وق
المساء ,وتا تطمر إتا بالماء البارد ,وتا يقربما زوجما إتا بشمادة من رأتما تغتسل.

الحي ,نجسة ومن يمسما أو يمس مقعدها يكون غير طاهر إلى

114

الجامعة المستنصرية-مجلة كلية التربية  ........... 2019 ........العدد الرابع
والشريعة اإلسرائيلية وان كان
المقام الثاني وبا

تأمر بتكريم األم أسوة باألب إتا أنه على مر األيام صار للوالدة

فخرها كونما أم األوتاد.

أما المرأة في الميئة اتاجتماعية فليس لما عند اليمود منزلة ,فمي كائن منحط عن اإلنسانية ,غير

طاهرة ,محرومة من الميراث بوجود الذكور ,وتا تُعيَّن في الوظائف الدينية وتا تُقبل شمادتما ,بل وتا ُيع ُّ
تد
بنذرها وقسمما سواء كان أما أم زوجة َّإتا أن يثب ذلك أبوها أو زوجما بسكوته .
أما الطال فإ َّن اليمودية لم تمنعهَّ ,إتا َّ
أن أنبياء إسرائيل ما انفكوا يظمرون مهاره ,وقد أجيز
للمرأة عند الهرورة أن تلجا إليه .39وذهب بع ,علماء إسرائيل القدامى إلى َّ
أن تعليم المرأة يعد خروجا

بما عن الدين ,غير َّ
أن جممو ار منمم قرروا وجوب تعليمما العلوم الدينية .وقد اشتمر نفر من النسوة في
من التدخل في شؤون األمة ومقام الشورى بل َّ
هن الالتي كن يغنين

ذلك .ولم تكن بقية النساء محروما

في خالص الشعب بعد اجتياز البحر األحمر.

جملة القول َّ
إن شريعة سيدنا موسى عليه السالم وان كان
هم أحكاما ووصايا تنصف المرأة في المجتمع بوصفما إنسانا لما حقو
بع ,األشياءَّ ,إتا َّأنما َّ
قد جعل

النساء دون الرجال في

وعليما واجبا .40

-2المرأة في الديانة النصرانية :

لم تكن الشرائع تاليما ناقهة ألوتاها ,وانما متممة لما فقد جاء

تنص
شريعة عيسى كسابقتما ُّ

َّ
بأن المرأة شريكة الرجل في الصفة اإلنسانية .لما من الحقو وعليما من الواجبا

التي قد تختلف أو

تشارك الرجل فيما تبعا للفرو الطبيعية بينمما؛ جاء في كالم سيدنا المسيح عليه السالم":لم يعد يوجد

سيد وتا رقي  ,وتا رجل وتا امرأة ,وتا يمودي وتا وثني ,واَّنما كلكم إخوان" .41وقال بول برير ":من

فصل دور المرأة في النصرانية ,نعم فإنما رفع
المستحيل أن نشرح أو ُن ِّ
التعد ي على عفافما وحال

حرَم
َّ
والزوجة".42

وقد منح

دون هجما

مقام المرأة وحسن

الرجل الجنسية عليما وأعلن

حالما ,فقد

المساواة الواجبة بين الزوج

المسيحية المرأة مرك از رفيعا في الكنيسة هو أرفع شيء وأثمنه من الفهائل اإلنسانية,

أتا وهو المحافظة على عفافما وطمارتما ومنحتما امتيازا ,وأمر بالعطف والحنان عليما ,مما لم يكن

معروفا في الديانا

التي سبقتما ,التي جعل

من قبل معتنقي تلك الديانا  .وفره
الجنس الهعيف ,وأوجب

من جنس المرأة سببا للشر المستطير ,وكراهيتما واحتقارها

النصرانية على الزوج أن َّ
يحب زوجته كما يحب نفسه ,ويرفع مقام

على المرأة أن تكون تح

رعاية الرجل إكراما لما وصونا لكيانما .ولمذا كان

القديس بولس يقدم الى تالميذه وأتباعه نصائح عملية َّ
حدد فيما وظائف الرجل والمرأة وأعمالمما فمن
رسالته ألهل كوكوسي ":أيتما النساء اخهعن لرجالكن كما يلي في الرب ,أيما الرجال أحبوا نساءكم وتا
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43
أما تعدد الزوجا
تكونوا قساة عليمن َّ .

يتعر ,له المسيح ولكنه كان من الطبيعي مالشاته لدى قوم
فلم َّ

بلغ منمم الزهد بالدنيا مبلغ تفهيل العزوبية على الزواج .

العقود الزوجية إتا كغيرها من العقود,

من َع .إذ ليس
والطال وان كان حقا طبيعيا تا يجب أن ُي َ
وهع للمصلحة اتاجتماعية ,يجب حلما متى كان دوامما سببا للشقاء بدتا من السعادة واتاستقرار ,ولكن

لم ا صار الطال عند اليمود أم ار عاديا يحدث في معظم األوقا
َّ
خلقه ,أو جمله وليس لدفع الهرر ,أصبح منعه في ذلك الوق
أن أجازته على شروط ,ثم صرح

المسيحية ما لبث

رغبة من الرجل في التلذذ أو لسوء

من جملة ما حفظ حقو المرأة ,إتا َّ
أن

به المدنية الحديثة.

أما العلم فقد كان محظو ار في القرون المظلمة ليس على النساء فقط واَّنما على غير رجال الدين
َّ
44

ظ َر الدرس والتعليم على النساء.
أيها ,فال غرابة أن ُيح َ
كان القوانين الرومانية والفلسفة اليونانية القديمة قد صبغ

وعلى الرغم من انتشار المسيحية في أوربا

التشريعا

الدينية بصبغتما فتبدل جزء كبير

من أصولما ,فكان دنيويا محها تابعا ألهواء كبرائمم ,ومن ثم تأثر مركز المرأة ,.فقد وصف

المرأة بأنما

باب الشيطان التي أغر آدم على األكل من الشجرة المحرمة فاعتدى بذلك على القانون المقدس وانما

مفسدة لتمثال اهلل وهو الرجل.45

"إن المرأة شر تا َّ
وقال لكي َّ
بد منه ,وعقم طبيعي ,ومصيبة مرغوب فيما ,وهرر تا مندوحة عنه

ومر ,دائم".46
وكان

المرأة في الميأة اتاجتماعية محرومة كل الحرمان ,فال يجوز لما الظمور أمام الجممور أو

تحهر الحفال .

وقد حرم الكنيسة األرثوذكسية المرأة من القيام بالواجبا الدينية إتا البسيطة منما.وخهع
المرأة لسلطة الرجل الكاملة اقتصاديا ,وتحدد نصيبما في الميراث وقلَّ حقوقما الملكية ,47وكان كل
كسب لزوجما .هكذا كان مركز المرأة في المسيحية.
 -3المرأة في التشريع اإلسالمي:

عني التشريع اإلسالمي بالمرأة عناية ُّ
تدل على مكانتما في نظر اإلسالم ,وهي مكانة لم تحظ بما

المرأة في شرع سماوي ساب  ,وتا في اجتماع إنساني تواهع عليه الناس فيما بينمم ,واتخذوا له القوانين
واألحكام.48

وتتهح هذه العناية مما عرهه القرآن الكريم لشؤون المرأة في سور كثيرة منما سورتان ُع ِرفَ
وع ِرفَ األخرى بسورة النساء الصغرى وهما :سورة النساء,وسورة والطال .
إحداهما بسورة النساء الكبرىُ ,
فقد ذكرها َّ
شأنه في مواهع كثيرة َّ
ونبه عليما لما لما من كرامة ,وكونما شقيقة الرجل وشريكته في
جل ُ

المسؤولية بأمثلة ُّ
تدل على علو مكانتما وسمو نفسما وعظيم قدرها ,من ذلك قوله تعالى في أم موسى ﴿
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ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
الي ِّم َوتاَ تَ َخ ِافي َوتاَ تَ ْح َزنِي إِنَّا َر ُّادوهُ إِلَ ْي ِك
وسى أ ْ
َن أ َْرهعيه فَِإ َذا خ ْف َعلَْيه فَأَْلقيه في َ
َوأ َْو َح ْي َنا إِلَى أ ُِّم ُم َ
ِ
ِ ِ
ين ﴾.49
الم ْر َسل َ
َو َجاعلُوهُ م َن ُ

ومعنى الوحي هنا تا يقصد به بعث رسول إلى أم موسى يبلغما رسالة اهلل سبحانه وتعالى ,وانما المقصود
عز َّ
ومنمن أخ موسى التي ذكرها َّ
َّ
وجل في السورة نفسما
به اإللمام .واإللمام تا يكون إتا لنفس زكية,
ِ
ومبينا حسن تصرفما وسدادها في األمور ,قال تعالى﴿وقَالَ ْ أل ْ ِ ِ
ص َر ْ بِ ِه َعن ُجُنب َو ُه ْم تاَ
ُخته قُصِّيه فََب ُ
َ
50
َِِّّ
ومنمن امرأة فرعون التي قال اهلل تعالى عنما﴿ وهر َّ
َّ
ام َأرَةَ ِف ْرَع ْو َن إِ ْذ
ون﴾
َ ََ َ
ب اللهُ َمثَال للذ َ
َي ْش ُع ُر َ
آمُنوا ْ
ين َ
َّ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
قَالَ ْ َر ِّ
ين ﴾ .51وفي هذا
ب ْاب ِن لِي ِع َ
ند َك َب ْيتا في َ
الجَّنة َوَنجِّني من ف ْرَع ْو َن َو َع َمله َوَن ِّجني م َن القَ ْوِم الظالم َ

وسموها ,وحسن الصلة باهلل ,ويحدثنا القرآن الكريم عن
دليل على سالمة القلب وطمارته وصفاء النفس
ِّ
اصطفاء اهلل تعالى لمريم ,وجعلما مثال في الطمر والنقاء ,قال تعالى ﴿ :وِا ْذ قَالَ ِ
المالئِ َكةُ َيا َم ْرَي ُم إِ َّن
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين
اس ُجدي َو ْارَكعي َم َع َّ
الراكع َ
العالَم َ
ين َيا َم ْرَي ُم ا ْقُنتي ل َربِّك َو ْ
اصطَفَاك َوطَمََّرك َو ْ
اللهَ ْ
اصطَفَاك َعلَى ن َساء َ
﴾ .52وهذا اتاصطفاء والطمر ُّ
يدل على رها اهلل جل شأنه وعنايته لما هو طائع متمثل ألوامره ونواهيه.
ويذكر لنا القرآن الكريم "بلقيس" ملكة سبأ في حسن إدراكما لألمور ,وسياستما الحكيمة ,حرصما

على الشورى ,والقيام برئاسة المملكة ,مما يدل على تميزها بسعة األف

األمور ,مع قوة اإلرادة وبعد النظر.53

وحسن اإلدراك في تصريف

وقد أخبرنا القرآن عن قصة فتاتي مدين ,وبين فيمما أن البنتين قد قامتا بعمل جليل فيه دخل

لألسرة وتحصينما من غوائل الفقر ,و َّ
تاسيما َّ
أن أباها شيخ كبير ,والعمل ليس عيبا ما دام في حدود

الشرع.54

مما ذكرنا  -وهو قليل من كثيرَّ -
أن اإلسالم قد أولى اهتماما وعناية بالمرأة فلم تكن كما
يتبين َّ

مممال كما كان

قبل اإلسالم ,إذ كان حظما من اتاستهعاف وسلب الحقو كبيرا ,حتى كان

تباع

وتُشتَرى وتوهب وتورث ,وكان ذلك قانونا َّ
مقدسا عند جميع الشعوب والمجتمعا
ولعل تلك الصورة تتهح في قول عمر بن الخطاب عن النساء ,جاء في صحيح مسلم وهو ينقل
.

قول عمر":واهلل َّإنا كنا في الجاهلية ما ُّ
نعد للنساء أم ار حتى أنزل اهلل َّ
فيمن ما أنزل ,وقسم لمن ما قسم"
لقد جعل اإلسالم مكانة للمرأة غير التي كان

.55

عليما في الجاهلية ,إذ َّ
رد لما حقوقما المسلوبة

ومنحما حقوقا لم تكن تعرفما ,وفي مقدمتما حقما المسلوب في الحياة ,إذ َّ
رد لما اإلسالم هذا الح وأزال

عنما الظلم الذي لح بما .فبعد أن كان وصمة عار في جبين أبيما تُدفَ ُن في ممدها ف ار ار من عار
وجودها ,أو عبئا تدفن في ممدها ف ار ار من نفقة طعامما ,أصبح إنسانا مرعى للحياة ينال العقاب من

ينالما بمكروه.56

وقد أنكر اإلسالم على بع ,العرب الذين كانوا يرون البن حمال فادحا لفرط ما يشف من وصمة الذل
َح ُد ُهم بِاألُنثَى َ
ظ َّل َو ْجمُهُ
ووسم العار ,إذا وهب نفسما أو أصابما السباء يقول جل وعال َ ﴿ :وِا َذا ُب ِّش َر أ َ
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م ْسودا و ُهو َك ِظيمَ يتَوارى ِم َن القَوِم ِمن ُسوِء ما ُب ِّشر بِ ِه أَُيم ِس ُكهُ َعلَى ُهون أَم َي ُدسُّهُ ِفي التُّر ِ
اء
اب أَتاَ َس َ
ْ
ٌ
َ
ْ
َ َ
ََ
ْ
ُ َ َ َ
57
ون﴾  .وقد تعلل فاعلو هذه الجريمة الشنعاء بالفقر وهي ذا اليد ومخافة الذل ,يقول أحد
َما َي ْح ُك ُم َ
58

ومسوغا ما يفعلونه من جريمة قتل لنفس بريئة:
مصو ار
شعرائمم
ِّ
ِّ
اع لَ ِ
نت ب َن ِ
أِ
حد
وددت أن ِني
ُح ُّ
يتي ِفي قَ ِ
ب ُب َنيتي َو ُ
َدفَ ُ ُ
الذل ب ِ
وق ُّ
عدي
ون َعلَي َولَ ِكن
َم َخافَ َة أَن تَ ُذ َ
َو َما ِبي أَن تَ ُه َ
َ
نده واله ُّم ِع ِ
أَر َ ِ
ندي
فَِإن َزوجتُ َها َر ُجال فَ ِقي ار
اها ع َ ُ َ َ
َ
فَي ِ
سب َجدِّي
َوِان َزوجتُ َها َر ُجال َغ ِنيا
لط ُم َخد َها َوَي ُّ
َ
اس ِع ِ
َولَو َكا َنت َأَ .حب الن ِ
ندي
َلت اللَ َه َيأخ ُذ َها قَ ِريبا
سأ ُ
َ
فأنكر القرآن عليمم ذلك ,وأبطل حجتمم الداحهة َّ
وذكرهم َّ
بأن الذي يرزقكم قادر على رز

أوتادكم ,فقد َّ
تاد ُك ْم َخ ْش َيةَ إِ ْمال نَّ ْح ُن َن ْرُزقُمُ ْم َوِايَّا ُك ْم إِ َّن قَ ْتلَمُ ْم
تكفل اهلل بذلك بقوله عز وجل ﴿ َوتاَ تَ ْقتُلُوا أ َْو َ
طئا َكبِي ار﴾.59
ان ِخ ْ
َك َ
وتقاليد ومعتقدا

ويذكر اهلل لرسوله الكريم بأن يبين ما يجب تحريمه على العرب من عادا
كان سائدة عندهمُ ﴿ ,ق ْل تَ َعالَ ْوا أ َْت ُل َما َح َّرَم َرُّب ُك ْم َعلَْي ُك ْم أَتاَّ تُ ْش ِرُكوا بِ ِه َش ْيئا َوبِاْل َوالِ َد ْي ِن إِ ْح َسانا َوتاَ تَ ْقتُلُوا
َّاه ْم﴾.60
أ َْو َ
تاد ُكم ِّم ْن إِ ْمال َّن ْح ُن َن ْرُزقُ ُك ْم َوِاي ُ
وانطل اإلسالم في إقرار الحياة الكريمة للمرأة من حقيقة َّ
أن الناس جميعا متساوون في طبيعتمم

البشرية ,وعنصرهم اإلنساني وخلقمم األول َّ
أقر القرآن مبدأ
ألن كليمما يرجعان إلى أصل واحد ,ولذلك َّ
وقانونا يبين فيه أن تا فر بين قتل الذكر أو األنثى ,ولم يكن أحدهما حالتا واآلخر حراما .قال تعالى:
﴿ َمن قَتَ َل َن ْفسا بِ َغ ْي ِر َن ْفس أ َْو فَ َساد ِفي األ َْر ِ
 ,فَ َكأََّن َما قَتَ َل َّ
اس َج ِميعا﴾ ,61وانما كان هذا َّ
ألن الذكر
الن َ
واألنثى مشتركان في الحياة اإلنسانية .ولمذا جعل اإلسالم المرأة كالرجل في جميع ما تماثال فيه من

وخص كال منمما بأمور أخرى تتف مع اختالفمما في الخلقة والتكوين ,ففي تقرير المساواة بين
األمور,
َّ
الرجل والمرأة في األمور المتماثلة نذكر الحاتا

اآلتية مدعمة بنصوص من القرآن والسنة نذكر منما:

 المساواة في اإلنسانية:
أقر اإلسالم مبدأ المساواة بين المرأة والرجل فيما هو من حقائ اإلنسانية في الدنيا واآلخرة ,فقررر
َّ
أن الناس متساوون في الخل األول  ,ولريس هنراك تفاهرل بيرنمم َّإتا علرى أسراس كفرايتمم وأعمرالممَ ﴿ :يرا
الناس اتَّقُوا رَّب ُكم الَِّذي َخلَقَ ُكم ِّمن َّن ْفس و ِ
اح َدة﴾.62
أَُّيمَا َّ ُ
َ ُ
َ
وروي عررن النبرري صررلى اهلل عليرره وآلرره وسررلم َّأن ره أقر َّرر هررذا المبرردأ فرري عبررارة واهررحة دتالتمررا بليغررة

ألفاظمررا ,يعقلمررا كررل ذي لررب ,ويس ررمعما الررذي َّ
تحج رر قلبرره فيلررين,ومن ك رران فرري أذنيرره وقررر؛ ألنمررا تصر ر ُّخ

األس ررماع ,يق ررول المص ررطفى الحبي ررب" :أيم ررا الن رراس َّ
إن رَّبك ررم واح ررد ,وان أب رراكم واح ررد ,كلك ررم آلدم وآدم م ررن
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ت رراب" 63.وأنكررر اإلسررالم علررى الررذين يجعلررون الم ررأة أقر َّرل شررأنا مررن الرجررل ,أو رجسررا مررن الشرريطان يجررب

أقر َّ
كرممما اهلل جميعرا مرن دون
بأن المرأة كالرجل مخلو آدمي ,قد َّ
محاذرته ,أو نجسا فال يقتربون منه .و َّ
َّ ِ
آدم وحمْل َن ِ
ِ
اه ْم
راهم ِّم َرن الطي َِّبرا َوفَهَّرْل َن ُ
الب ِّرر َواْل َب ْح ِرر َوَرَزْق َن ُ
تمييز ,قرال جرل شرأنهَ ﴿:ولَقَ ْرد َك َّرْم َنرا َبنري َ َ َ َ َ ُ
راه ْم فري َ
علَى َكثِير ِّم َّمن َخلَ ْق َنا تَ ْف ِ
هيال﴾.64
ْ
َ
وجعلمررا شررقيقة الرجررل فرري الحقيقررة اإلنسررانية ,وفيمررا يترتررب عليمررا مررن حقررو وواجبررا

مررع م ارعرراة

اتاختالف في التكوين واتاستعداد ,قال النبي صلى اهلل عليه وسلمَّ ":إنما النساء شقائ الرجال".

65

 المساواة في األهلية للعبادة:

كمرا جعرل اهلل الرجررل والمررأة نظيررين فري الحقيقررة اإلنسرانية جعرل عبوديتممررا لره واحرردة ,فوجَّره إليمررا
الخطاب كما َّ
وجمه للرجل في قبول التكراليف العباديرة كافَّرة .ورتَّرب علرى طاعتمرا وامتثالمرا ألمرر اهلل ونميره

ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ين
ين َواْل ُم ْسرل َما َواْل ُم ْرؤ ِمن َ
الم ْسرلم َ
ثوابرا وأجر ار كعرين مرا يعطرى للرجرل مرن غيرر نقصران ,قرال تعرالى ﴿:إ َّن ُ
اشرعا ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ين َوالصَّرابِ َار َواْل َخاشرع َ
ين َوالصَّرادقَا َوالصَّرابِ ِر َ
ين َواْلقَانتَرا َوالصَّرادق َ
َواْل ُم ْؤ ِم َنرا َواْلقَرانت َ
ين َواْل َخ َ
َّ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ
واْلمتَ ِ
ين اللَّرهَ َكثِير ار
ين فُ ُرر َ
وجمُ ْم َواْل َحافظَرا َوالرذاك ِر َ
ين َوالصَّرائ َما َواْل َحرافظ َ
ص ِّردقَا َوالصَّرائم َ
ص ِّردق َ
ين َواْل ُمتَ َ
َ ُ َ
66
ِ
َّ ِ ِ
راء َب ْعر,
َع َّد اللَّهُ لَمُم َّم ْغ ِف َرة َوأ ْ
ون َواْل ُم ْؤ ِم َنا ُ َب ْع ُ
َوالذاك َار أ َ
َج ار َعظيما﴾  ,وقال تعالىَ ﴿:واْل ُم ْؤ ِمُن َ
هرمُ ْم أ َْولِ َي ُ
ِ
ِ
ِ
َيرأْمر َ ِ
رون َّ
رك
رون اللَّرهَ َوَر ُسرولَهُ أ ُْولَئِ َ
يع َ
رون الصَّرالةَ َوُي ْؤتُ َ
يم َ
الزَكراةَ َوُيط ُ
ُُ
المن َك ِرر َوُيق ُ
ون براْل َم ْع ُروف َوَي ْنمَ ْرو َن َع ِرن ُ
67
ِ
َّ
َّ
تحمل مسرؤولية أعمرالمم مسرؤولية كاملرة.
ثم فمم متساوون في ُّ
يم﴾  .ومن َّ
َس َي ْر َح ُممُ ُم اللهُ ِإ َّن اللهَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
ِ
ِ
ه ر ُكم ِّم ر ْرن
اب لَمُر ْرم َربُّمُر ْرم أَِّنرري تاَ أُه رريعُ َع َمر َرل َعامررل ِّمررن ُكم ِّمر رن َذ َكررر أ َْو أُنثَررى َب ْع ُ
اس ررتَ َج َ
قررال جر َّرل شررأنه ﴿:فَ ْ
َب ْع.68﴾,
فمذه النصوص وغيرها ُّ
تدل دتالة قاطعة على أن المرأة نظيرة الرجل في طاعة اهلل وعبادته.
 المساواة في حق التملك والتصرف:

قرررر اإلسررالم ح ر التملررك والتصرررف بمالمررا الشخصرري مررن دون الرجرروع إلررى زوجمررا ,أو وليمررا ,أو
أبيمرا ,أو أي شرخص آخررر ,وأوجرب أنره تا يجرروز للرزوج أن يأخرذ مررن ممرر زوجتره الررذي قدمره صرداقا إليمررا
َخر ْذ َن ِمرن ُكم
هر ُك ْم إِلَرى َب ْعرَ ,وأ َ
ف تَأ ُ
سرواء أكران ذلرك كثير ار أم قلريال ,قرال تعرالىَ ﴿:و َك ْي َ
ْخ ُذ َ
هرى َب ْع ُ
ونرهُ َوقَ ْرد أَ ْف َ
ِّميثَاقا َغلِيظا﴾ .69واذا كان تا يجوز للزوج أخذ شيء مما سب أن أتاه لزوجته فال يجوز له من باب أولرى
أن يأخذ شيئا من مالما الخالص.

فالزوجررة فرري اإلسررالم لمررا حقوقمررا وشخصرريتما المسررتقلة كمررا أن للرجررل ذلررك الحر  ,يقررول ابررن حررزم

األندلسرري" :ولمررا أن تمل ررك الرردور واله ررياع وأن تمررارس التج ررارة وأن تهررمن غيره ررا وأن تمررب ص ررداقما أو

بعهه لمن شاء

وقد حرس

وتا اعترا ,ألب وتا زوج في ذلك".70

ورهاها الحقيقي.71

فحرم
الشريعة للمرأة هذا الح
َّ

على أي إنسان أكله والتصرف به بغير إذنمرا الكامرل
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 المساواة في حق العلم:

ساوى اإلسالم بين الرجل والمرأة في هذا األمر ألن العلم ُيع ُّرد مرن أسرباب اكتمرال الرشرد اإلنسراني,
َِّ
َِّ
ون﴾ ,72وقال تعالىَ ﴿:وُقل َّر ِّ
ب ِزْدنِي ِعْلما﴾.73
قال تعالىْ َ﴿:
ين تاَ َي ْعلَ ُم َ
ون َوالذ َ
ين َي ْعلَ ُم َ
هل َي ْستَِوي الذ َ
وجعلمما نظيرين في الخطاب الموجه لمما ,ألن األصل في خطاب التكليف الموجه منه جل شأنه
رص النبرري صررلى اهلل عليرره وآلرره
إلررى الرجررال يشررترك فيرره النسرراء أيهررا ,ألن " النسرراء شررقائ الرجررال" كمررا نر َّ
وسلم ,واعتمادا على قاعدة التغليب اللفظي فري العربيرة .ومفراد هرذه القاعردة ,أنرك إذا خاطبر

نسرراء ورج ررال ,ويغل ررب عرردد النس رراء ع رردد الرج ررال ,كثررر ه ررذه الغلب ررة أو قل ر

لخاطبر ر

جماعرة فيمرا

الجماع ررة بأس ررلوب

التذكير ,ويشترك في ذلرك النسراء ,ألن الترذكير فري العربيرة أصرل والتأنيرث فررع ,واألصرل أقروى وأسرب فري

اللفظ.

ولكررون العلررم هررروريا فرري سررعادة الفرررد والمجتمررع ,وهررو أسرراس المسررؤولية ومنرراط التكليررف أعطررى

اإلسالم كل إنسان ذك ار كان أو أنثى ح العلم والثقافة ما يشاء وما تتيحه له إمكاناته وظروفه واستعداداته

راء
رون َواْل ُم ْؤ ِم َنرا ُ َب ْع ُ
ليرتمكن مرن حمرل المسرؤولية ,التري ألقير علرى عاتقره ,قرال تعرالىَ ﴿:واْل ُم ْؤ ِمُن َ
هرمُ ْم أ َْولِ َي ُ
ِ
ِ
ِ
َب ْعَ ,يأْمر َ ِ
ون َّ
رك
رون اللَّرهَ َوَر ُسرولَهُ أ ُْولَئِ َ
يع َ
ون الصَّالةَ َوُي ْؤتُ َ
يم َ
الزَكاةَ َوُيط ُ
ُُ
المن َك ِر َوُيق ُ
ون باْل َم ْع ُروف َوَي ْنمَ ْو َن َع ِن ُ
74
ِ
َّ
َّ
ريم ﴾  .ومررن الثاب ر َّ
أن اإلنسرران لرريس لرره القرردرة علررى األمررر بررالمعروف
َسر َري ْر َح ُممُ ُم اللررهُ إِ َّن اللررهَ َع ِزير ٌرز َحكر ٌ
والنمي عن المنكر من غير علم ود اريرة ,ولرو جعرل طلرب العلرم علرى الرجرل مرن دون المررأة لبطرل التكليرف

عن الثانيَّ ,
ألن اهلل تعالى إنما يحاسب الناس على قردر عقرولمم .وقرد أشراد اهلل تعرالى برالعلم وأهرل العلرم,
َّ ِ ِ ِ ِ
اء﴾.75
العلَ َم ُ
وكرممم إذ قال ﴿:إَِّن َما َي ْخ َشى اللهَ م ْن ع َباده ُ
ويزيدك إيهاحا وبيانا في أن اإلسالم جاء ليحق المساواة في التعليم بين الرجل والمرأة قوله تعالى ﴿:ا ْق ْأر
ُّك األَ ْكرم الَِّذي َعلَّم بِاْل َقلَم َ علَّم ِ
اسِم رِّب َك الَِّذي َخلَ َ َ خلَ َ ِ
ِ
ان َما لَ ْم
ان ِم ْن َعلَ  ا ْق َْأر َوَرب َ
نس َ
نس َ
اإل َ
اإل َ
ب ْ َ
َ
َ
َُ
َي ْعلَ ْم ﴾.76
وروي عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم َّأنه قال للشفاء ِّأم سليمان بن أبي حفصة" :علِّمي حفصة رقية

77
وممرا ورد مررن النصرروص الصرريحة فرري حر ِّ المررأة فرري الررتعلم ,والحر ِّ
رث عليرره
النملررة كمررا علمتمررا الكتابررة َّ ".
فأحسن تعليمما ,و َّ
فأحسر َن تأديبمرا,
أدبما
قوله صلى اهلل وآله عليه وسلم" :أيما رجل كان عند وليدة فعلَّ َمما
َ
َ
78
ومما تجدر اإلشارة إليه
وتزوجما فله أجران  ".فإذا كان هذا في تعليم األَ َمة فكيف بتعليم َّ
الحرةَّ .
ثم أعتقما َّ
فإنره يحر ُّ
أن اإلسررالم كمررا كرران يوجره اإلنسرران ذكر ار كرران أم أنثررى بررتعلم علرروم الرردين ومررا يتصررل بمررا َّ
َّ
رث علررى

تحصرريل العلرروم واآلداب بفروعمررا المختلفررة ,بررل أوجررب عليمررا ذلررك فرري الحرردود الالزمررة لوقوفمررا علررى أمررور

دينما ,وحسن قيامما بوظائفما في الحياة.
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 المساواة في الشؤون القانونية والمدنية:
س رراوى اإلس ررالم ب ررين الرج ررل والمر ررأة أم ررام الق ررانون ف رري ش ررؤون المس ررؤولية ف رري ال رردنيا واآلخر ررة ,ق ررال
تعالى ﴿:من ع ِم َل ص ِ
َح َس ِرن َمرا
رالحا ِّمرن َذ َكرر أ َْو أُنثَرى َو ُه َرو ُم ْرؤ ِم ٌن َفلَُن ْحيَِيَّنرهُ َح َيراة َ
َج َررُهم بِأ ْ
طي َِّبرة َولََن ْج ِرزَيَّنمُ ْم أ ْ
َْ َ
َ
ِ
َّ ِ َّ
َّرار ُ َوالس ِ
رون ﴾ ,79وقرال تعرالىَ ﴿:والس ِ
َّرارقَةُ فَرا ْق َ
َك ُ
ط ُعوا أ َْيرد َيمُ َما َج َرزاء بِ َمرا َك َس َربا َن َكراتا ِّم َرن اللره َواللرهُ
رانوا َي ْع َملُ َ
اجلِ ُردوا ُك َّرل و ِ
ِ
الزانَِيرةُ و َّ
ريم﴾ ,80وقرال تعرالىَّ ﴿:
احرد ِّم ْنمُ َمرا ِم َائرةَ َجْل َردة﴾ 81وسراوى كرذلك برين
الزانِري فَ ْ
َع ِزي ٌرز َحك ٌ
َ
َ
الم ررأة والرجررل فرري الحقررو المدنيررة بمختلررف أنواعمررا ,وتا فررر فرري ذلررك بررأن تكررون الم ررأة متزوجررة أو غيررر
متزوجة ,ولم يكن هناك فر بينمما َّإتا حيث تدعو إلى هذه التفرقة مراعاة طبيعة كل من الجنسين وأعبائه
فرري الحيرراة ,ومررا يصررلح لرره ,وكفالررة الصررالح العررام وصررالح األسررة ,وصررالح المررأة نفسررما ,كمررا فرري المسررألة
رائل,ومما ير ُّ
ردل علررى َّ
أن هررذه
عام رة المسر
َّ
الخاصررة فرري الررديون واتالت ازمررا التجاريررة فحسررب ولرريس تفرقررة فرري َّ
الفرو تتعل بالشمادة الخاصة بمسألة الديون والتجارة ,وهذه الفرو تا تتهمن تفهيل الرجل على المرأة

ما يأتي:

َّ ِ
آمُنروا إِ َذا تَ َرد َاينتُم بِ َرد ْين إِلَرى
أ -أن اآليا القرآنية الخاصة بالشمادة قرد بردأ بقولره تعرالىَ ﴿:يرا أَيُّمَرا الرذ َ
ين َ
رب بِاْل َع ْرد ِل .82﴾....فالموهروع لرم يكرن عامرا وانمرا هرو خراص بحفرظ
َجل ُّم َسمى فَرا ْكتُُبوهُ َوْل َي ْكتُرب ب َّْي َرن ُك ْم َكاتِ ٌ
أَ
الديون واستيثا المتعاملين بعهمم ببع ,,ومنع اتاختالف فيه ,وانما يتحق ذلك من خالل الكتابرة التري
فرهما اهلل على المتداينين .83جاء في تفسير القرطبي" :إنما كان ذلك في األموال دون غيرها ألن األموال
كرر اهلل أسرباب توثيقمرا لكثررة شربما

باألشماد".84

تحصريلما وعمروم البلروى بمرا ,فجعرل التوثير فيمرا ترارة بالكتابرة وترارة

تفر بين الرجل والمرأة فري مسرألة
ب -أن النصوص القرآنية التي ورد بشأن الشمادة في غير الديون لم ِّ
ي َع ْدل﴾ ,85وقال جل شأنه فري مسرألة الوصريةَ ﴿:يرا
الطال  ,قال تعالى﴿:أوفارقوهن بِ َم ْع ُروف َوأَ ْش ِم ُدوا َذ َو ْ
صي ِ
ادةُ ب ْينِ ُكم إِ َذا حهر أَح َد ُكم المو ُ ِحين الو ِ
َِّ
َّة اثَْن ِ
ران َذ َوا َع ْردل ِّمرن ُك ْم﴾ .86فمرذه اآليرا
أَيُّمَا الذ َ
آمُنوا َشمَ َ َ ْ
َ ََ َ ُ َْ
ين َ
َ َ
التي جاء تبين مسألة الطال والوصرية لرم تشرترط مرا اشرترطته آيرا الرديون .والقاعردة فري األصرل العرام
ثم كان هذا الشرط عاما يشمل الرجل والمررأة؛ َّ
ألن
أن يظل العام على عمومه ,ويشمل جميع األفراد ,ومن َّ

اللفظ على إطالقه ,إذ َّ
إن لفظ اتاثنين لفظ عام يشمل الرجل والمرأة ليس فيه تخصيص أو تحديد ألحردهما
من دون اآلخرَّ ,إتا ما استُثنِي.

ج -واَّنما اشتُِرطَ شمادة امرأتين إزاء رجل واحد في مسألة الديون لحفظ هذه الحقو  ,وايجاد اتاستيثا بين
ِ
اه َما
اه َما فَتُ ر ر َذ ِّك َر إِ ْحر ر َرد ُ
المتعر رراملين ,إذ اقتر رررن هر ررذا الشر رررط بصر ررلته وسر ررببه ,قر ررال تعر ررالى ﴿:أَن تَهر ر َّرل إِ ْحر ر َرد ُ
ُخ َرى﴾.87
األ ْ
قررال الشرريخ "شررلتو " َّ :
"إن هررذا ورد لشرشرراد واتاسررتيثا وق ر

القهاء".

88
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لررم تكررن هررذه الفرررو الترري ذكرهررا القررآن امتيررا از للرجررل علررى المررأة ,إذ َّ
إن هنرراك حرراتا تُ َقبر ُل فيمررا
شمادة المرأة وحدها ,بل تتقدم شمادتما على الرجل ,كما في األمور الخاصرة بالنسراء ,كإثبرا وتادة الطفرل

األم ,واثبا
من ِّ

دخول الزوج بزوجته واثبا

البلوغ.

قررال اإلمررام مالررك" :مررا مهررى مررن السر َّرنة َّ
أن الم ررأتين تشررمدان علررى اسررتمالل الصرربي فيجررب بررذلك مي ارثرره,
وليس مع المرأتين رجل وتا يمين".

89

لتميرز الرجررل علررى المرررأة َّ
د -ومررا يزيرردك إيهرراحا وبيانررا فرري أن الفرررو فرري الشررمادة لررم تكررن ِّ
أن اهلل تعررالى
جعل نصاب الشمادة في جريمة الزنا أربعة رجال ,نعم أربعة رجال ,ولم يكرن هرذا سرببا فري انتقراص مكانرة

الرجل ,والحط مرن شرأنه ,وانمرا جراء هرذا لصرالح المررأة فري حفرظ سرمعتما وكرامتمرا وصرون شررفما مرن كيرد
الدعاوى واتافتراءا .90

 المساواة بين المرأة في أصل الحق في الميراث:

قر َّررر اإلسررالم َّ
أن للم ررأة الح ر فرري المي رراث فرري أصررل المبرردأ العررام بعررد أن كان ر

محرومررة منرره ,إذ

جررر العررادة عنرردهم أن المي رراث إنمررا يكررون للفررارس والشرراب الررذي يركررب الفرررس ويقاتررل األعررداء مررن أجررل

طرى الصرربي وتا المررأةَّ ,
ألن كليممررا تا يغنيرران شرريئا مررن ذلررك .ويظررل الميرراث يتناولرره األكبررر
القبيلررة ,فررال ُيع َ
فرراألكبر .فقهررى اإلسررالم علررى هررذه العررادا  ,وفررر ,لمررا حق را فرري المي رراث كمررا َّ
أن للرجررل حق را فرري أصررل
راء َن ِ
ان واألَ ْقربررون ولِلنسر ِ
ريب ِّم َّمررا تَررر َك ِ
رال َن ِ
المبرردأ ,قررال تعررالى ﴿:لِ ِلر َجر ِ
الوالِ ر َد ِ
ان
صر ٌ
صر ٌ
الوالر َرد ِ َ َ ُ َ َ َ
ريب ِّم َّمررا تَر َرر َك َ
َ َ
واألَ ْقربون ِم َّما َق َّل ِم ْنه أَو َكثُر َن ِ
صيبا َّم ْف ُروها﴾.91
َ َُ َ
ُ ْ َ
أن هذا الح قد قُِّرر بسبب قهية ُّ
وذكر المفسرون َّ
تدل دتالة واهحة على روح العدل واإلنصاف
اإلسررالمية ,إذ نقل روا َّ
أن ام ررأة سررعد بررن الربيررع جرراء

إلررى رسررول اهلل صررلى اهلل عليرره وآلرره وسررلم ,فقال ر

يررا

رسررول اهللَّ :
"إن سررعدا هلررك وترررك بنتررين وأخرراه ,فعمررد أخرروه فقررب ,مررا ترررك سررعد,وانما تُرن َك ُح النسرراء علررى
أموالمن ,92فقال النبي صلى اهلل عليره وسرلم" :يقهري اهلل فري ذلرك ".فنرزل قولره تعرالى ﴿:ي ِ
وصري ُك ُم اللَّرهُ ِفري
ُ
أَو ِ
تاد ُك ْم لِ َّلذ َك ِر ِم ْث ُل َحظِّ األُنثََي ْي ِن .93﴾......
ْ
وهكررذا يظمررر لررك فرري هررذا األمررر الوهررع السررائد آنررذاك مررن ظلررم للبنررا  ,وهرررر يلحر بمسررتقبلمن

أهر ار ار أخرررى ,وبدايررة عمررد جديررد يررأذن بكفالررة المررأة وم ارعرراة حقوقمررا كونمررا إنسررانا لمررا مررا لمررا ,وعليمررا مررا

ومم را تجرردر اإلشررارة إليرره هنررا َّ
أن اآليررة المباركررة برردأ
عليمررا كمررا أن للرجررل كررذلكَّ .

مناصفة مع الرجل في أصل المبردأ ,ث َّرم فصَّرل

بتقريررر المي رراث للم ررأة

بعرد ذلرك مرا يأخرذه الروارث بحسرب درجرا

الق اربرة والعالقرة

األس ررية الترري قررد تقتهرري القوامررة أو تا تقتهرري .والح ر َّ
أن الفرررو بررين الرجررل والم ررأة فرري المي رراث ليس ر
مبنية على الحقيقة اإلنسانية بأن تكون المرأة َّ
أقل شأنا من الرجل ,وانما مبنري علرى أسرس اقتهرتما طبيعرة
المرأة على ما سيتهح في الكالم على الفرو في الميراث وأسبابما.
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الفروق بين الرجل والمرأة:
كمرا أسرلف  ,فممرا متسراويان فري ذلرك,

لم يف ِّرر اإلسرالم برين الرجرل والمررأة فري الحقرو والواجبرا
قررال تعررالى ﴿:ولَمر َّرن ِم ْث ر ُل الَّر ِرذي علَر ْري ِم َّن بِرراْلمعر ِ
وف﴾ َّإتا حيررث تقتهرري الطبيعررة اإلنسررانية التفرقررة م ارعرراة
َ
َ ُْ
َ ُ
لطبيعة أحوال كل من الجنسين ,وما يصلح له القيام به جسما وقدرة ,وكفالة الصالح العام ,وصالح األسررة
وص ررالح المر ررأة نفس ررما .94فكمر ررا َّ
أن حق ررو الرج ررال وم ارك ررزهم فررري المجتمع ررا

تختل ررف ب رراختالف األعبر رراء

والمسؤوليا  ,فقد تجد الشركاء في المال متهامنين ومتساوين مسراواة مطلقرة ,وقرد تجرد بعهرمم متهرامنا

وهررامنا بكررل أموالرره تالت ازمررا
شررركا

الشررركة بينمررا تجررد شرريكا آخررر لرريس لرره هررذه المسررؤولية كمررا هررو الحررال فرري

المحاصررة وقررد تجررد مررن الشررركاء فرري شررركا

وح تمثيلما أمام غيره بينما ليس هذا لسائر الشركاء

األمروال مررن بررين ح ر التوقيررع عررن الشررركة منفررردا ,

.95

خمس نواح وسأذكر هذه النواحي األولى فاألولى:

فر فيما اإلسالم بين المرأة والرجل
والنواحي التي َّ

األعباء االقتصادية :
لقد خف ,اإلسالم للمرأة في هذا الشأن جناح الرحمة والحب والعناية ,فكفل لما من أسباب الرز

ما يهمن لما حياة آمنة مستقرة ,ويحميما من أعباء الكدح في الحياة ,فلم يفر ,عليما أي عبء

اقتصادي تعيل به غيرها ,كما لم يفر ,على عاتقما أعباء اقتصادية لمعيشتما هي نفسما؛ وانما ألقى
المسؤولية في نفقتما إذا لم تكن متزوجة على أصولما ,أو فروعما ,أو أقربائما بحسب ترتيب الفقه
اإلسالمي لمم في وجوب النفقة ,فإن لم يكن لما قريب قادر على اإلنفا عليما ,فنفقتما واجبة على بي

المال ,96ونفقتما واجبة على زوجما إذا كان

في عصمة زوج ,وسواء في ذلك كان

المرأة موسرة أم

معسرة .وهكذا شأنما في جميع مراحل حياتما الزوجية بدءا بالمرحلة األولى وهي مرحلة اإلعداد للزواج,

فقد ألقى الشارع َّ
المقدس على الرجل في أثناء هذه المرحلة مجموعة من األمور اتاقتصادية عليه إيجادها
ف هي وتا أهلما بشيء من ذلك مطلقا ,ومن أهم الواجبا
أو تميئتما لزوجته المستقبلية من غير أن تُكلَّ َ
الصدا الذي يقدمه الرجل لما وتميئة بي

الزوجة ,فإذا انتقل

المرأة الى المرحلة الثانية وهي مرحلة

الزوجية وجد الشريعة اإلسالمية قد أقام لما حقوقا ,على الزوج القيام بما في المرحلة السابقة ,فألق
بأي عبء اقتصادي تنفقه
ف ِّ
األعباء المعيشية كلَّما على كاهل الرجل وأعف المرأة منما ,فمي تا تُكلَّ ُ
على األسرة ممما كان

ميسورة أو تكدح في جلبه .

وللمرأة أن تحتفظ بحقوقما المدنية والمالية تا سلطان ألحد عليما ممما كان نوعه .قال تعالى م ِّ
حذ ار الرجال
ُ
اه َّن ِقنطَا ار
استِْب َد َ
ان َزْوج َوآتَْيتُ ْم إِ ْح َد ُ
ال َزْوج َّم َك َ
من أخذ الصدا المقدم لما أو أخذ شيء منهَ ﴿:وِا ْن أ ََرْدتُُّم ْ
َخ ْذ َن
ه ُك ْم إِلَى َب ْعَ ,وأ َ
ف تَأ ُ
ونهُ ُب ْمتَانا َوِاثْما ُّمبِيناَ و َك ْي َ
ْخ ُذوا ِم ْنهُ َش ْيئا أتَأ ُ
فَالَ تَأ ُ
ْخ ُذ َ
ْخ ُذ َ
هى َب ْع ُ
ونهُ َوقَ ْد أَ ْف َ
ِمن ُكم ِّميثَاقا َغلِيظا﴾.97
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فللمرأة المتزوجة في اإلسالم شخصيتما المدنية الكاملة وثروتما الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجما
ومما يدلُّك على هذا قوله تعالى م ِّ
حذ ار آدم والبشرية من شر
وثروته .فمو
يتحمل وحده جميع الواجبا َّ ,
َّ
ُ
ِ
الجَّن ِة فَتَ ْشقَى﴾ .98فأن ترى أن اهلل تعالى قد رتَّب على خروج آدم وحواء من
إبليس ﴿:فَالَ ُي ْخ ِر َجَّن ُك َما م َن َ
الجنة أن يشقى آدم في األر ,وحده ,ألنَّه المكلف وحده باإلنفا على األسرة وتوفير األمن واألمان لما.
ولم يممل اإلسالم المرأة إذا َّ
تعذر الحياة الزوجية بينما وبين الرجلَّ ,
فادى بمما ذلك الخالف الى

يتحمل الزوج وحده جميع األعباء اتاقتصادية ,فلما عليه أن يدفع
انفصام عقد الزواج ,فقد َّ
قرر الشارع أن َّ
مؤخر الصدا  ,وينف عليما نفقة كاملة من جمة المأكل والمشرب والملبس والمسكن مادام

المرأة تح

غطاء العدة ,وكذلك عليه نفقة األوتاد وأجور رهاعتمم وحهانتمم ونفقا تربيتمم.99
ث س َكنتُم ِّمن و ْجِد ُكم وتاَ تُه ُّاروه َّن لِتُهيِّقُوا علَ ْي ِم َّن وِان ُك َّن أُوتا ِ
ِ
قال تعالى ﴿:أ ِ
َ ُ
َسكُن ُ
َ
َ
ْ
وه َّن م ْن َح ْي ُ َ
ْ
َ
ُ ْ َ
ِ
ورُه َّن َوْأتَ ِم ُروا َب ْي َن ُكم بِ َم ْع ُروف َوِان
ه ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
وه َّن أ ُ
ه ْع َن َح ْملَمُ َّن فَِإ ْن أ َْر َ
َح ْمل فَأَنفقُوا َعلَْي ِم َّن َحتَّى َي َ
ُج َ
تَعاسرتُم فَستُر ِ
ُخ َرى﴾.100
هعُ لَهُ أ ْ
َ َْ ْ َ ْ
فآدم وحده الذي يشقىَّ ,
ألن المسؤولية ألقي عليه وحده وذلك بحسب القد ار الطبيعية للمرأة
والرجل ,وصونا للمرأة من الكد واتامتمان في العمل .وهذا أحد أهم األسباب التي جعل

ميراث الرجل في

معظم األحيان أكبر من المرأة كما سيتهح فيما يأتي :
 -1التفرقة في الميراث :

لما كان المرأة محرومة من الميراث في معظم الشرائع جاء اإلسالم ,فأزاح عنما هذا الظلم
َّ
ال َن ِ
أن للرجل نصيبا في ذلك ,قال تعالى ﴿:لِ ِلر َج ِ
أقر لما نصيبا في الميراث كما َّ
يب ِّم َّما
والحرمان و َّ
ص ٌ
ان واألَ ْقربون ِم َّما َق َّل ِم ْنه أَو َكثُر َن ِ
ِ
اء َن ِ
ان واألَ ْقربون ولِلنس ِ
ِ
صيبا
ص ٌ
الوال َد ِ َ َ ُ َ
الوال َد ِ َ َ ُ َ َ َ
ُ ْ َ
يب ِّم َّما تََر َك َ
تََر َك َ

َّم ْف ُروها﴾.101

أقر القرآن هذا الح على جمة اإلجمالَّ ,
يقرَر مساواتما مع الرجل في تقرير
وبعد أن َّ
ألنه أراد أن ِّ
وصي ُكم اللَّه ِفي أَو ِ
فصل هذا اإلجمال بقوله تعالى ﴿:ي ِ
تاد ُك ْم
المبدأ العام ,وهو ح النساء في الميراثَّ ,
ُ ُ
ُ
ْ
لِ َّلذ َك ِر ِم ْث ُل َحظِّ األُنثََي ْي ِن﴾ .102والناظر في هذه اآلية بعين بصيرة فاحصة يجد ح المرأة في الميراث لم
أن إنسانية المرأة ُّ
يكن مبنيا على َّ
أقل شأنا من إنسانية الرجل ,وانما هو مبني على أساس آخر قه به
الهرو ار اتاجتماعية التي فرهتما طبيعة تكوين المرأة ونشاطما في المجتمع البشري.103
ف بما الرجال كمسؤولية اإلنفا على الزوجة واألوتاد واألخوا والوالدين
فاألعباء المالية التي ُيكلَّ ُ
والهيافة للقريب والبعيد ,وتأثيث البي وغير ذلك كان السبب الرئيس في اختالف المسؤولية مدعمة

بالنصوص القرآنية .وسأذكر غيرها زيادة في اإليهاح والبيان ,قال تعالى ﴿:و َعلَى المولُ ِ
ود لَهُ ِرْزقُمُ َّن
َْ
َ
و ِكسوتُم َّن بِاْلمعر ِ
وف﴾.104
َ ُْ
َ َْ ُ
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النبي األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم ,إذ قال":أتا وحقُ َّ
من عليكم أن تحسنوا
نص على ذلك
وقد َّ
ُّ
ِ
ِ
إليمن في كسوتمن وطعاممن" ,105وقال تعالى أيها  :أ ِ
وه َّن
وه َّن ِم ْن َح ْي ُ
ه ُّار ُ
َسكُن ُ
ث َس َك ْنتُ ْم م ْن ُو ْجد ُك ْم َوَتا تُ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ه ْع َن َح ْملَمُ َّن  ...لُِي ْن ِف ْ ُذو َس َعة ِم ْن َس َعتِ ِه َو َم ْن
هيِّقُوا َعلَ ْي ِم َّن َوِا ْن ُك َّن أُوَتا َح ْمل فَأ َْنفقُوا َعلَ ْي ِم َّن َحتَّى َي َ
لتُ َ
قُِد َر َعلَ ْي ِه ِرْزقُهُ َفْلُي ْن ِف ْ ِم َّما آَتَاهُ اللَّهُ .106
وفي هذا تكريم للمرأة وانتصار لما ,ويدلُّك على هذا التكريم واتانتصار للمرأة أسلوب اآلية اللغوي
والبالغي التي جاء فيما التفري  ,انظر الى البناء اللغوي في مبتدأ اآلية وهو قوله﴿:يوصيكم اهلل في

أوالدكم ﴾ ,فإنما لم يقل في أبنائكم ,ألن أمر الوالدين بالوصية بأوتادهم توجيه من اهلل بتقرير المبدأ العام
في المساواة بين األوتاد ذكو ار كانوا أم إناثا في الميراث .وقد جاء أسلوب اآلية المباركة بمذا البناء ليشعر
اآلباء واألمما أنمم قد انحرفوا عن النظرة السليمة التي توجب العدل بين األوتاد .وهذا العدل يستلزم َّأتا
من الميراث ,قال ابن كثير":يوصيكم اهلل في أوتادكم أي يأمركم بالعدل فيمم".107

حرم البن
تُ َ
ويظمر لك اتانتصار للمرأة من جمة أخرى في قوله تعالى﴿:للذكر مثل حظ األنثيين﴾ ,إذ يبدو

َّ
أن أسلوب التشبيه الذي بني عليه هذا اإلقرار جاء ليبين أن هناك َّ
ومشبما به ,وجر العادة أنك
مشبما
إذا شبم

شيئا بشيء جعل

المشبه به يحتذى به ويقتدى ليلح

به المشبه .فالح

في الميراث إنما

ثم فر ,للرجل حقا قدره َّ
مشبما بحقما ,وهذا تا
فر ,للمرأة أوتا عناية منه جل شأنه واهتماما بحقماَّ ,
َّ
شك تفهيل معنوي للمرأة وانتصار لما فهال عن اتانتصار المادي المتمثل بما فر ,على الرجل من
تحمل مسؤولية األعباء المالية واإلنفا على المرأة ليصونما من كل العناء واتامتمان في العمل.

ولم يكن التمييز في الشريعة اإلسالمية في الميراث بين الرجل والمرأة ,وانما هو بين اتابنة

واتابن ,ولم يكن هذا التمييز مقصو ار على الرجال من دون المرأة ,وانما يصيب المرأة أحيانا من دون
الرجل ,إذ هناك حاتا
 .1تأخذ البن

تأخذ فيما المرأة أكثر من الرجل ,أو تساويه في النصيب ,ومن أمثلة ذلك:

الواحدة نصف التركة إذا انفرد

ولم يكن معما ابن ذكر في درجتما ,108لقوله تعالى﴿:

وِان َك َان ْ و ِ
اح َدة َفلَمَا ِّ
ف ﴾.109
ص ُ
الن ْ
َ
َ
 .2تأخذ األخ الشقيقة الواحدة نصف التركة عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا وتا أب لقوله
ِ
ف َما تََر َك﴾.110
ام ُرٌؤ َهلَ َك لَ ْي َس لَهُ َولَ ٌد َولَهُ أ ْ
ص ُ
ُخ ٌ َفلَمَا ن ْ
تعالى﴿:إن ْ
 .3يكون نصيب المرأة مثل نصيب الرجل كما في حال ميراث األب واألم ,قال تعالىَ ﴿:وأل ََب َوْي ِه لِ ُك ِّل
وِ
ان لَهُ َولَ ٌد﴾.111
ُّد ُس ِم َّما تََر َ
احد ِّم ْنمُ َما الس ُ
ك إِن َك َ
َ
112
ان
وقد يكون نصيب المرأة مثل نصيب الرجل كما في حال ميراث األخوة ألم  ,قال تعالىَ ﴿:وِان َك َ
ِ ِ
ُخ ٌ َفلِ ُك ِّل و ِ
اء
ور ُ
ام َأرَةٌ َولَهُ أ ٌ
َخ أ َْو أ ْ
احد ِّم ْنمُ َما الس ُ
ُّد ُس فَِإن َك ُانوا أَ ْكثََر من َذل َك فَمُ ْم ُش َرَك ُ
ث َكاللَة أ َِو ْ
َرُج ٌل ُي َ
َ
ِفي الثُّلُ ِث﴾.113
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فالمالحظ من هذا التوزيع َّ
أن الفرو في الميراث تا تتعل

بالذكورة واألنوثة ,وانما ُبنِي

على

أسس واعتبا ار اقتهتما طبيعة المرأة كما أشر فيما تقدم ,ثم َّ
إن المرأة غير ملزمة باإلنفا على زوجما
فيظل مالما محفوظا تا تأكله كثرة النفقا

وتا اتاستمالكا

التي تصرف في األوجه المختلفة ,وكذلك

حفظا لألموال لتظل في األسرة ,وتا تنقل إلى األصمار ,وبذلك تَُب َّدد الثروة وتهيع األموال في زواج البن
أو األخ .114

 -2التفرقة في القيام على األسرة وادارة شؤونها:

لقد أعطى اإلسالم الرجل الح َّ في القيام على األسرة واإلشراف على شؤونما استنادا إلى قاعدة

اختص
التخصص في وظائف الرجل والمرأة  ,إذ
اختص الرجل بالقوامة وأعبائما وخصائصما ,و َّ
َّ
ُّ

المرأة

التخصص لم يكن وليد اتفا من الطرفين ,أو كان بسبب تغلب
باألمومة وأعبائما وخصائصما .وهذا
ُّ

أحدهما على اآلخر وقمره وانما نشأ لما خل
ثم لم يكن للرجل أن
ومقوما  .ومن َّ

الرجل ,ولمذا قال تعالىَ ﴿:وتاَ تَتَ َمنَّ ْوا
اء َن ِ
ولِ ِّلنس ِ
يب ِّم َّما ا ْكتَ َس ْب َن﴾.115
ص ٌ
َ َ

اهلل الرجل والمرأة من خصائص واستعداد ووظائف

يختص للقيام
َّ
ما فَه َ َّ
َّل اللهُ
َ

بوظائف المرأة ,كما لم يكن للمرأة أن تقوم بوظائف
ال َن ِ
ِِ
ه ُكم َعلَى َب ْع ,لِّ ِّلر َج ِ
يب ِّم َّما ا ْكتَ َسُبوا
ص ٌ
به َب ْع َ ْ

النس ِ
اء﴾ .116وهذا تايقدح في كون المرأة شقيقة الرجل في
وقال تعالىِّ ﴿:
ام َ
ون َعلَى ِّ َ
الر َجا ُل قَ َّو ُ
الحقيقةاتانسانية ومساواتما مع الرجل في الحقو والواجبا ؛ َّ
ألنمما مخلوقان من نفس واحدةَّ ,إتا َّ
أن اهلل
قد استثنى أمو ار من قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة ,ولمذا كان األب هو القوام على األسرة ,وكان
انتساب األوتاد إليه كما خص اهلل النساء بأمور لم توجد عند الرجال ,ومنما األمومة والحنان والعاطفة.
على هذا جر قدرة اهلل في األشياء واألحوال .ومن هنا كان

مساواة المرأة بالرجل في أمر لم يكن لما,

َّ
ألنه يتعار ,مع طبيعة خلقتما هو ظلم لما وجور على حقوقما.

واَّنما كان أمر القوامة موكوتا إلى الرجلَّ ,
ألنه المكلف باإلنفا على
ف فرد باإلنفا على هيئة ما واإلشراف على شؤونما .117والح َّ
أن قوامة الرجل ورئاسته
في شيء أن ُيكلَّ َ
لألسرة لم تقم على أساس تحمله األعباء المالية واتاقتصادية فحسب ,وانما الفطرة والخلقة والتكوين توجب
وجود درجة للرجل على المرأة ,وقال تعالى ﴿:ولَم َّن ِم ْث ُل الَِّذي علَ ْي ِم َّن بِاْلمعر ِ
وف ولِ ِّلر َج ِ
ال َعلَ ْي ِم َّن
َ
َ ُْ
َ ُ
َ
َد َر َجةٌ﴾ 118فالقوامة مستحقة هنا بتفهيل الفطرة ,وبما فر ,اهلل على الرجل من واجب اإلنفا  ,وليس
مرده إنفا المال وحده ,واتا تانتفى الفهل إذا ملك المرأة ماتا يغنيما عن نفقة الرجل.
وقد قام

رئاسة الرجل لألسرة على الرحمة والمودة واإلرشاد ,وقُِّيد

األسرة ,وتا يستقيم العدل

بقيود كثيرة تحفظ للمرأة

كرامتما ,وتصون حقوقما ,وتحق مصلحتما على خير وجه ,ومبدأ القوامة عبء وتكليف ,وليس تفاخ ار
وتظاهرا ,وتكب ار وتسلطا.
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فلم يكن لما طاعة الرجل َّإتا فيما أوجبه اهلل ,ولم يكن للقوامة في اإلسالم سلب لشخصية المرأة
وحقوقما المالية والمدنية ,بل لما حرية التصرف في كل ذلك.

فالقوامة في األسرة هرورة اجتماعية ,ألن الحياة تا تستقيم على النحو المرجو بازدواج القوامة.

 -3تفرقة اإلسالم بين الرجل والمرأة في تعدد الزوجات:

جعل التشريع اإلسالمي المساواة بين الرجل والمرأة فيما يصلح لكل من الرجل والمرأة بالقدر الذي

تسو الشريعة بينمما فيما اختلفا فيهَّ ,
ألن المساواة بين المختلفين ظلم ألحدهما .119وعلى
يتفقان فيه ,ولم ِّ
وف هذا شرع اإلسالم ح الزواج للرجل والمرأة على حد سواء ,وقد قه سنة الكون كلَّه ,وليس

اإلسالم فحسب َّ
بأن جعل

نظام الزوجة الواحدة والزوج الواحد يصلح لكل من الطرفين ,غير أن اإلسالم

قد أباح للرجل تعدد الزوجا بهوابط وحدود مقيدة .120ولم يبح للنساء تعدد األزواج ,ألخطاره وأه ارره
على الفرد والمجتمعَّ ,
ألنه يجعل المرأة سلعة ممانة تنحطُّ عن كثير من الحيوانا  ,و َّ
ألن طبيعة المرأة
وقيامما بعمليا

الحمل والوتادة يتعار ,مع نظام تعدد األزواج خشية أن يتعذر تحديد المسؤولية عن

المولود قانونيا واجتماعيا على أساس من الواقع الح  ,بينما تصلح طبيعة الرجل أن يأتي بزوجا
متعددا ليس َّ
لمن َّإتا هذا الزوج الواحد ,فإذا أتى الجنين جاء من نطفته ,فينال رعايته اجتماعيا وقانونيا
ودينيا.121

ولم يبح اإلسالم تعدد الزوجا إرهاء للنزوا والميول البشرية عند بع ,الرجال ,فقد قال
الذواقين وتا َّ
الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم" :تزوجوا وتا تطلقوا فإن اهلل تا يحب َّ
الذواقا ,122".
وما كان تعدد الزوجا

في شيء من مظاهر اإلسالم وتا شعائره واَّنما هرب اهلل حوله نطاقا

محكماَّ ,
وقيده بقيود ثقال ,ففر ,فيه العدل الشامل ,واجتناب اتانسيا مع النفس في ميلما وهواها ,واتقاء
ما من شأنه أن يثير الهغينة بين زوجاته ,وكم من الناس من يقوى على ذلك ,وأي امرئ يغلب نفسه,

ويمحو فهل عاطفتهِّ ,
ِّ
متحججا بأمر اهلل في
ويبد ُل نظام طبيعته .123وقد ينكر بع ,الناس عليك ذلك
اإلباحة بالتعدد ,يقول اإلمام الطبري مفس ار ذلك" :فإن قال قائل َّ
إن أمر اهلل ونميه على اإليجاب واإللزام
ِ
حتَّى تقيم الحجة َّ
اب لَ ُكم﴾,124
بأن ذلك على التأديب واإلرشاد واإلعالم ,وقد قال تعالى ﴿:فَانك ُحوا َما طَ َ
وذلك أمر فمل من دليل على َّأنه من األمر الذي هو على غير وجه اإللزام واإليجاب؟ قيل نعم ,والدليل
أن قوله تعالى﴿:فَ ِ
ِ
اب لَ ُكم﴾ ,125فكان معلوما بذلك َّ
اب
انك ُحوا َما َ
ط َ
على ذلك قوله تعالى ﴿:فَانك ُحوا َما طَ َ
لَ ُكم ﴾ ,وان كان مخرجه مخرج األمر ,فإنه يعني الدتالة على النمي عن نكاح ما خاف بالناكح الجور
فيه من عدد النساء ,تا معنى األمر بالنكاح ,فإن المعنى به "فإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى ,فتحرجتم
126

منهن فكذلك فتحرجوا في النساء ,فال تنكحوا إال ما آمنتم الجور فيه منهن".
َّ
إن اإلسالم حين أباح التعدد فقد رسم خطَّ الوفاء الذي يربط بين الناس برباط األخوة والمحبة,

ولتحقي

المصلحة بين الناس ,وتقدير شؤون المجتمع ,ولرعاية المصلحة العامة للبشرية ,ولم يبحه
127
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إرهاء للغرائز الجنسية واشباع الشموا

البميمية ,وانما أباحه للهرو ار اتاجتماعية ,كما إذا كان

المرأة

عاقرا ,أو أصيب بمر ,يمنعما من القيام بالواجبا الزوجية .ولم يكن أمر التعدد كما ذكر غفال من
البنود الشرعية الصارمة ,وأولما تحقي العدل بقوله جل ذكره ﴿:فَِإن ِخ ْفتُم أَتاَّ تَعِدلُوا فَو ِ
اح َدة﴾ ,127فجعل
ْ
ْ
ْ
َ
البقاء على واحدة أم ار محتوما عند توقع الجور واإلشفا من اتانحراف ,والخوف من إيثار واحدة على
النس ِ
ِ
ِ
اء
يعوا أَن تَ ْعدلُوا َب ْي َن ِّ َ
واحدة ,وأي الناس تا يخاف ذلك وتا يشف منه ,واهلل سبحانه يقولَ ﴿:ولَن تَ ْستَط ُ
صتُ ْم﴾ 128فإذا وجد هرورة اجتماعية شرعية للزواج بأخرى ,فإن العدل يستطاع في أمور وقد تا
َولَ ْو َح َر ْ
يستطاع في أمور أخرى .والعدل المستطاع الذي أوجبه الشارع وجعله شرطا إلباحة التعدد هو التسوية
في المأكل والملبس والمشرب والسكن والمبي

بين الزوجا

والوق

الذي يقهيه الزوج مع زوجة من

زوجاته ,قال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم في ذلك" :اللمم هذا قسمي فيما أملك ,فال تؤاخذني فيما
".129

تملك وتا أملك

 -4تفرقة اإلسالم بين الرجل والمرأة في حق الطالق:
شرع اإلسالم الزواج بين الرجل والمرأة بوصفه اللبنة األولى التي يبنى عليما أساس األسرة
والمجتمع السليمين ,ولمذا كان عماد األسرة القوي الزواج الذي ينشأ بعقد تباركه العناية اإللمية ,وتزكيه
ِِ
َن َخلَ َ لَ ُكم ِّم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أ َْزَواجا لِّتَ ْس ُكُنوا إِلَ ْيمَا َو َج َع َل َب ْي َن ُكم
روابط المحبة والمودة ,قال تعالىَ ﴿:و ِم ْن َآياته أ ْ
َّموَّدة ور ْحمة إِ َّن ِفي َذلِ َك َ ِّ
ون﴾.130
آليا لقَ ْوم َيتَفَ َّك ُر َ
َ ََ َ
وقد أحاط اإلسالم عقد الزواج بسياج من القدسية ,وأهفى عليه من الجالل ما يميزه من سائر
العقود ,ويسمو به فو ما يرتبط به الناس في شؤون حياتمم من التزاما  ,وما ينزله في النفوس منزلة

فسماه الميثا الغليظ ,131قال
الممابة واإلكبار ,ولذلك وصفه القرآن الكريم بما لم يصف به عقدا آخرَّ ,
َخ ْذ َن ِمن ُكم ِّميثَاقا َغلِيظا﴾132وميثا ينظر إليه
ه ُك ْم إِلَى َب ْعَ ,وأ َ
ف تَأ ُ
تعالىَ َ﴿:ك ْي َ
ْخ ُذ َ
هى َب ْع ُ
ونهُ َوقَ ْد أَ ْف َ
اإلسالم على هذا النحو تا يكون فصمه من المنا المينا  ,ولم يرد هذا الميثا إتا حيث يأمر عز وجل
بعبادته وتوحيده ,واألخذ بشرائعه وأحكامه,فلما جاء هذا المفموم بشأن الزواج دل على المكانة السامية

التي وهع اهلل الزواج فيما ,إذ جعله تعبي ار بمذا اللفظ صنوا لشيمان باهلل وشرائعه وأحكامه ,133ولمذا كان
من مصلحة الزوجين التي تقتهيما الفطرة ويوجبما الشرع ,ويؤديما العقل أن يبذل كل منمما جمده إلقامة

الحقو الزوجية المشتركة بينمما بالتحاب والتواد ,والتعاون والتسامح مع اإلخالص في ذلك كله.
فإن ُم ِحي آية المعروف ,ف َّ
دب النفرة وساء العشرة ,واتَّسع الصدع ,وامتنع التوفي  ,بجميع
وسائل التقويم عن إصالحه ورده إلى الطري المستقيم ,سواء كان سبيل ذلك الزوج أم الزوجة ,أم هما

معا ,فما خير تلك الحياة وما فهل البقاء عليما؟ وقد جعل اهلل الزواج مبعث َّ
الود والرحمة تا سبيل
التعاسة والبؤس في الحياة ,لذلك أبيح الطال  .قال ابن سينا " :ينبغي أن يكون للفرقة سبيل ما ,و َّأتا يسد
من كل وجه ,ألن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة يقتهي وجوها من الهرر والخلل ,منما أن من
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الطبائع ما تا يألف بع ,الطبائع ,فكلما اجتمد في الجمع بينمما زاد الشر َّ
وتنغص

المعايش .ومنما َّ
أن

من ى بزوج غير كفء ,وتا حسن مذهب في العشرة ,أو بغي ,تعافه الطبيعة فيصير ذلك
الناس من ُي َ
داعية إلى الرغبة في غيره إذ الشموة طبيعية ,وربما َّأدى ذلك إلى وجوه من الفساد ,وربما كان المتزوجان
تا يتعاونان على النسل ,فإذا بدتا بزوجين آخرين تعاونا فيه ,فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل ,لكنه

يجب أن يكون مشددا فيه.134

وهذا التشدد ناتج عن غلظة الميثا التي اقرها اهلل في عقد رباط الزوجية لكي يكون قيدا ِّ
مقيدا

للزوجين من العبث بمذا الرباط بحسب نوازعمم وأهوائمم ,وما يجري عليمم من طوار الحدثان صغيرها

وكبيرها قد يؤدي إلى حل ذلك الرباط بيسر وفي أي وق  ,ولمذا جعل الشارع الطال بيد الرجل مباشرة؛
ألنه رتب عليه من الناحيتين اتاجتماعية والمالية نتائج خطيرة ,وألقى بسببه على كاهل الزوج أعباء ثقيلة,

وألن الرجل أكثر تؤدة وتوازنا ,وأشد رباطا للجأش وأقدر على حفظ العاطفة واتانفعال من المرأة .ومرد

ذلك أمر يتعل بتكوين المرأة ألن جمازها العصبي أكثر ُّ
تميجا من مزاج الرجل ,وتركيبما أقل مقاومة,
ألن تأديتما لوظائف الحمل واألمومة ِّ
يسبب لما أحواتا مرهية قد تكون قليلة الخطر أو كثيرته.

حر في الطال  ,له الح في ذلك متى يشاء ,وانما َّ
هي َ منافذه
ولم يجعل اإلسالم الرجل ا
ألقصى حد ,وقد ورد اآليا القرآنية واألحاديث النبوية تحذر من الجري وراء الموى الذي يؤدي إلى
وف فَِإن َك ِرْهتُموه َّن فَعسى أَن تَ ْكرهوا َش ْيئا وي ْجع َل اللَّه ِف ِ
اشروه َّن بِاْلمعر ِ
ِ
يه َخ ْي ار
َُ
الطال  ,قال تعالىَ ﴿:و َع ُ ُ
ُ
ََ َ
ُ ُ ََ
َ ُْ
َكثِي ار﴾ ,135وقال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم" :أبغ ,الحالل إلى اهلل الطال  ".وقال أيها " :لعن

ذوا مطال ".136
اهلل كل َّ

وكما جعل اهلل الطال حقا بيد الرجل بموجب أسباب أقرها الشارع والقانون كذلك جعل هذا الح

للمرأة أيها ,كما هو مبين فيما يأتي:

ويتم عن ترا ,بينما وبين الرجل بالتنازل عن جميع مالما لزوجما ,أو بعهه,
 .1طال يقع من المرأة ُّ
سمى "بالخلع" ,ويحدث هذا التحلل عندما ترى المرأة ُّ
تعذر الحياة الزوجية بينمما ,والى هذا
وهذا ما ُي َّ
ِ َّ
َّ ِ
أشار القرآن الكريم ,إذ يقول ﴿:وتاَ ي ِح ُّل لَ ُكم أَن تَأ ُ ِ
ود اللَّ ِه
يما ُح ُد َ
ْخ ُذوا م َّما آتَْيتُ ُم ُ
َ َ
ْ
وه َّن َش ْيئا إتا أَن َي َخافَا أَتا ُيق َ
ود اللَّ ِه فَالَ ج َناح علَ ْي ِمما ِفيما ا ْفتَ َد ْ بِ ِه تِْل َك ح ُد ُ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ود
وها َو َمن َيتَ َع َّد ُح ُد َ
يما ُح ُد َ
ود اللَّه فَالَ تَ ْعتَ ُد َ
ُ
ُ َ َ َ َ
فَإ ْن خ ْفتُ ْم أَتا ُيق َ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ون﴾ .137وذكر ابن رشد َّ
أن الفداء َّإنما جعل للمرأة في مقابل ما بيد الرجل من
الله فَأ ُْولَئ َك ُه ُم الظال ُم َ
الطال َّ ,
لما جعل الطال بيد الرجل إذا فرك المرأة – أي كرهما -جعل الخلع بيد المرأة إذا فرك
فإنه َّ
الرجل".

 .2طال

تستبد به المرأة ,وذلك إذا كان

قد اشترط

الطال  ,إذا قبل زوجما ,ففي هذه الحالة يكون لما ح

خاصة.138
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الطال

في بع ,المذاهب بشروط وأوهاع
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طال يقع عند اإلخالل بشرط اشترطته المرأة في عقد الزواج ,فإذا أخل الزوج بمذا الشرط وقع الطال .
 .3طال يوقعه القاهي ,وذلك عند وقوع هرر بالزوجة أو إعسار الزوج وعدم قدرته على النفقة ,أو

لغياب الزوج لمدة طويلة ,أو مرهه مرها يهر بما.

يح بِِإ ْح َسان ﴾.139
تلك هي قاعدة الحياة الزوجية في اإلسالم لقوله تعالى ﴿:فَِإ ْم َسا ٌ
ك بِ َم ْع ُروف أ َْو تَ ْس ِر ٌ
نخلص مما تقدم أن نظام الطال في اإلسالم تا يدانيه نظام غيره دقة وابداعا .فال هو بالمغل

المحظور حتى يكون أحد الزوجين شوكة في حل

صاحبه ,وغال في عنقه ,وكبال في يديه ,وقيدا في

رجليه.
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