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المحبث األول :مفهوم حقوق اإلنسان
المطمب األول :تعريف الحق لغة
استعمؿ العرب لفظ الحؽ لمداللة عمى ٍ
معاف عديدة منيا:
" .1الحؽ" مف أسماء اهلل عز وجؿ ،وقيؿ مف صفاتو؛ قاؿ ابف األثير(ت 630ىػ) :ىو الموجود حقيقة

المتحقؽ وجوده واالىيتو .قاؿ تعالى " :ولو اتبع الحؽ أىواءىـ " [األنبياء ]71و قاؿ ثعمب ( :)1الحؽ
ُ
()2
ىنا اهلل عز وجؿ.

 .2الحؽ نقيض الباطؿ ،وجمعو حقوؽ ِ
وحقاؽ .قاؿ تعالى " :وال تمبسوا الحؽ بالباطؿ وتكتموا الحؽ
وأنتـ تعمموف " [البقرة  ]42قاؿ أبو اسحؽ :الحؽ أمر  -النبي صمى اهلل عميو وسمـ  ،-وما أتى بو مف

القرآف(.)3

ِ
وي ُحؽ حقاً وحقوقاً :صار الحؽ وثبت .قاؿ
 .3الحؽ معناه الثبوت والوجوب .تقوؿ :حؽ األمر يحؽ َ
األزىري( :)4معناه :وجب يجب وجوباً .قاؿ تعالى " :ولكف حقت كممة العذاب عمى الكافريف "[االعراؼ

عمي(.)5
عمي "[االعراؼ  ]107أي واجب ّ
 ]105أي وجبت وثبتت ،ومنو قوؿ اهلل تعالى " حقيؽ ّ
صدقو ،وأحققت األمر إحقاقاً إذا أحكمتو وصححتو وكنت منو
 .4اإلحكاـ واليقيف ،تقوؿ حقّو ،وحقّقوّ :
عمى يقيف ( .)1كما أف مفيوـ الحؽ في المغة يرتبط بمفيوـ الواجب وال يتخصص معنى أي منيما إال

بحرؼ الجر " ،فالفعؿ حؽ لػو ،بمعنى وجب عميو ،وأغمب ما ورد في القرآف الكريـ مف فعؿ الحؽ جاء
متعدياً بحرؼ عمى؛ ليفيد الشيء ولزومو قاؿ تعالى " :وكاف حقاً عمينا نصر المؤمنيف " [الروـ

أي :الوعد بنصرىـ ثابت والزـ "(.)6

]47

إف المتأمؿ في المعاني المغوية لكممة الحؽ يجد أنيا تدور حوؿ الثبوت ،والمزوـ ،والوجوب ،واليقيف،
فاهلل تعالى ىو الحؽ؛ ألف وجوده مقطوع بو ،كما أف اإليماف بألوىيتو وربوبيتو واجب ،والقرآف حؽ؛

ألف ثبوت كونو منزالً مف عند اهلل تبارؾ وتعالى ،وأنو تعيد بحفظو مف التحريؼ أمر واجب والزـ .وقد
وصؼ اهلل تعالى حكمو وقضاءه بالحؽ :أي العدؿ .قاؿ تعالػىَ :و ُهَّللا ي َو ْق ِض ي ِض ْقا َو ِّقي] غافر .[ 20

المطمب الثاني :تعريف الحق اصطالحاً

( ( ٞٛ)1اؽٔذ ثٖ ٣ؾ ٠٤ثٖ ص٣ذ اُؾ٤جبٗٛ200 ( ٢ـ ٛ291 -ـ) ،ئٓبّ اٌُٞك ٖ٤٤ك ٢اُ٘ؾ ٝ ٞاُِـخٓ ُٚ ،إُلبد ًض٤شح ٜٓ٘ب هٞاػذ اُؾؼش ٓٝ ،ؼبٗ٢
(٘٣ )2ظش ،اثٖ ٓ٘ظٞس ،أث ٞاُلنَ ،عٔبٍ اُذٓ ٖ٣ؾٔذ ثٖ ٌٓشّ ا٧كش٣و ٢أُقشُ ،١غبٕ اُؼشة ،175 /4 ،ه ،1عذ٣ذح ٘ٓٝوؾخ ،داس فبدس –
ث٤شٝد ُج٘بٕ٘٣ٝ .ظش صًش٣ب :أث ٞاُؾغ ٖ٤أؽٔذ ثٖ كبسطٓ ،ؼغْ ٓوب٤٣ظ اُِـخ ،رؾو٤ن ػجذ اُغٓ ّ٬ؾٔذ ٛبس .18 /2 ،ٕٝد ٕٝربس٣خ ،داس اُغَ٤
ث٤شٝد.
( )3اثٖ ٓ٘ظٞسُ ،غبٕ اُؼشة.177 /4 ،
( ٞٛ)4ػٔش ٝثٖ أؽٔذ ا٫صٛشٛ )370 -282 ( ١ـ  ،أؽذ أئٔخ اُِـخ ٝا٧دة ٖٓ ٓإُلبر ٚرٜز٣ت اُِـخ ٝ ،رلغ٤ش اُوشإٓ٘٣ ،ظش اُضسًِ ، ٢ا٫ػّ٬
ٓ 311 /5قذس عبثن .
( )5اثٖ ٓ٘ظٞس ُ ،غبٕ اُؼشة 178 /4
( )6أُقذس ٗلغ. ٚ
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عرؼ الفقياء الحؽ بأنو " الحكـ الثابت شرعاً "(.)1

إال أف ىذا التعريؼ ليس شامبلً لكؿ ما يطمؽ عميو حؽ عند الفقياء ،فقد أطمقوا كممة الحؽ عمى

اآلثار المترتبة عمى العقود ،كتسميـ المبيع مف قبؿ البائع والثمف مف المشتري ،كما أطمقوا كممة الحؽ

عمى الماؿ الممموؾ ومرافؽ العقار والطريؽ ،ويعود سبب اختبلفيـ في مفيوـ الحؽ إلى موضوع

البحث ،فيؿ الموضوع ىو حؽ العباد؟ أـ اآلثار المترتبة عمى العقد؟ أـ صبلحية اإلنساف واختصاصو

بالحؽ؟

وقد نقؿ د.وىبة الزحيمي تعريؼ الشيخ عمي الخفيؼ في كتابو (مذكرات الحؽ و الذمة) قولو " أنو
مصمحة مستحقة شرعاً "

()2

وىذا ال يعد تعريفاً بذاتية الحؽ بؿ ىو تعريؼ بالغاية المقصودة منو.
()3

أما األستاذ مصطفى الزرقا فقد عرفو " أنو اختصاص يقرر بو الشرع سمطة أو تكميفاً "

فيذا

التعريؼ يشمؿ الحقوؽ الدينية كحقوؽ اهلل تعالى عمى عباده ،مف صبلة ،وصياـ ،وزكاة ،وحج وغير

ذلؾ مف الحقوؽ .ويشمؿ أيضاً الحقوؽ المدنية كحؽ التممؾ ،وحؽ الدولة في طاعة استجابة الرعية ليا
 ،والحقوؽ المالية كحؽ النفقة .ويتميز التعريؼ السابؽ بأنو تحدث عف الركف األوؿ لمحؽ ،وىو
اختصاص شخص أو أكثر بشيء معيف ،كما أنو بيف الجية المانحة لمحؽ وىي في الشريعة

اإلسبلمية :إرادة الشرع ،ألف الحقوؽ في اإلسبلـ منحة مف اهلل تعالى .فبل يثبت حؽ شرعاً إال بدليؿ
شرعي ،ثـ بيف الركف الثاني لمحؽ وىو السمطة أو التكميؼ ،فالسمطة تكوف عمى شخص كحؽ

الحضانة أو عمى شيء كحؽ التممؾ .وأما التكميؼ فيو إلزاـ لئلنساف ليقوـ بما وجب عميو ،والحؽ
الثابت إلنساف معيف يقابمو واجب عمى آخر عميو أف يقوـ بو.
أما عمماء األصوؿ فقد قسموا الحقوؽ إلى قسميف:
حقوؽ اهلل تعالى وتشمؿ " كؿ ما تعمؽ بو النفع العاـ مف غير اختصاص بأحد معيف " ،وحقوؽ العباد،

وتشمؿ " :كؿ ما يتعمؽ بو مصمحة خاصة "(.)4

 ،33هٛ1418 ،2ـ -

( )1اُضؽ ،٢ِ٤دٓ .ؾٔذ ،ؽوٞم اٗ٩غبٕ ك ٢ا٩ع ،ّ٬دساعخ ٓوبسٗخ ٓغ ا٩ػ ٕ٬اُؼبُٔ ٢ا٩عُ ٢ٓ٬ؾوٞم اٗ٩غبٕ،ؿ
 ،ّ1997داس اثٖ ًض٤ش – ث٤شٝدُ ،ج٘بٕ.
( )2اُضؽ ،٢ِ٤دٛٝ .جخ ،اُلو ٚا٩عٝ ٢ٓ٬أدُز ،9/4 ،ٚهٛ1409 ،3ـ  ،ّ1989 -داس اُلٌش ،دٓؾنٗ ،و ً٬ػٖ اُؾ٤خ ػِ ٢اُخل٤قٓ ،زًشاد اُؾن
ٝاُزٓخ ،ؿ .36
( )3اُضسهبٓ ،قطل ،٠أُذخَ ئُٗ ٠ظش٣خ اُ٫زضاّ ،10 /2 ،ه ٓ ،1958طجؼخ عبٓؼخ دٓؾن٘٣ٝ .ظش اُؼجبد ،١ػجذ اُغ ّ٬داٝد ،أٌُِ٤خ ك٢
 ،103 – 98 /1ه ٌٓ ،1974زجخ ا٧هق ،٠ػٔبٕ.
اُؾش٣ؼخ ا٩ع٤ٓ٬خ ،هج٤ؼزٜب ٝفلزٜب ٝهٞ٤دٛب ،دساعخ ٓوبسٗخ ثبُوٞاٗٝ ٖ٤اُ٘ظْ اُٞمؼ٤خ،
٘٣ٝظش ،اُذس ،٢٘٣كزؾ ،٢اُؾن ٓٝذ ٟعِطبٕ اُذُٝخ ك ٢رو٤٤ذ ،ٙؿ  ،195هٓ ،2إعغخ اُشعبُخ ،ث٤شٝد – ُج٘بٕ.
(٘٣ )4ظش اُزلزبصاٗ ،٢عؼذ اُذ ٖ٣ثٖ ٓغؼٞد ثٖ ػٔش ،ؽشػ اُزِ٣ٞؼ ػِ ٠اُزٞم٤ؼ ُٔزٖ اُز٘و٤ؼ ك ٢أف ٍٞاُلو ،ٚمجطٝ ٚػِن ػِ ،ٚ٤صًش٣ب
اُؼٔ٤شاد ،335 -323 /2 ،ه  ،1996داس اٌُزت اُؼِٔ٤خ – ث٤شٝد.
 ،270 /2أٌُزجخ اُزٞك٤و٤خ ،اُوبٛشحٓ ،قش ،دٕٝ
٘٣ٝظش ،اُؾبهج ،٢أث ٞاعؾبم ،ئثشا ْ٤ٛثٖ ٓٞع ٠اُِخٔ ،٢أُٞاكوبد ك ٢أف ٍٞاُؾش٣ؼخ،
ربس٣خ.
٘٣ٝظش أ٣نبً ،اُوشاك ،٢ؽٜبة اُذ ٖ٣أث ٞاُؼجبط أؽٔذ ثٖ ئدس٣ظ اُوشاك ،٢رٜز٣ت اُلشٝم ٝاُوٞاػذ اُغ٘٤خ ك ٢ا٧عشاس اُلو٤ٜخ ،ؿ ،142 -140
د ٕٝربس٣خ ،ػبُْ اٌُزت  ،ث٤شٝد.
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فحقوؽ اهلل تعالى يقصد بيا العبد التقرب إلى اهلل تعالى وتعظيمو سبحانو ،أو تحقيؽ منفعة عامة

كصيانة المساجد والمرافؽ العامة،وكذلؾ فإف حقوؽ العباد واف كاف القصد منيا حماية مصمحة

شخصية إال أنيا قد تحقؽ نفعاً عاماً كالحفاظ عمى الصحة واألمواؿ ومنع الجريمة .وقد عبر بعض

عمماء األصوؿ عف ذلؾ بقوليـ :إف ىناؾ حقوقا مشتركة إضافة إلى حقوؽ اهلل وحقوؽ العباد ،وىي "

كؿ حؽ اجتمع فيو حقاف :حؽ اهلل وحؽ العباد ،كحؽ المقذوؼ في عرضو فحقو ثابت في إثبات شرفو
والدفاع عف عرضو .وحؽ اهلل تعالى بأف تصاف أعراض الناس بتطبيؽ الحد فيمتنعوف مف اقتراؼ

الجرائـ ،وفي ذلؾ منفعة لمعباد مع تحقيؽ مصمحة المقذوؼ بإظيار براءتو مما قذؼ بو " ( .)1ويظير
أف عمماء األصوؿ نظروا إلى الحؽ وعرفوه بالمعنى المغوي ،وقصدوا بو الحكـ الثابت ،أي أنيـ عرفوا

الحؽ مف خبلؿ مصدره ومنشئو؛ ألف الحؽ ال يعد حقاً إال إذا أقره الشرع( )2ويؤخذ عمى التعريؼ أنو لو
أريد بالحكـ األثر الثابت بالخطاب مف الوجوب والحرمة واإلباحة ،فإف التعريؼ ال يكوف مانعاً مف

دخوؿ أحكاـ الوضع :كالسبب والشرط وغيره وىي ليست حقوقاً فكؿ حؽ حكـ وليس كؿ حكـ حؽ.
أما عمماء القانوف فقد عرفوا الحؽ بأنو " :رابطة قانونية بمقتضاىا ُيخوؿ القانوف شخصاً مف
ّ
األشخاص عمى سبيؿ االنفراد واالستئثار ،لمتسمط عمى شيء ،أو اقتضاء أداء معيف مف شخص آخر،
أو ىو قدرة أو سمطة إدارية يخوليا القانوف شخصاً معيناً يرسـ حدودىا أو ىو مصمحة يحمييا

القانوف (.)3

وبتعبير آخر أكثر دقة ىي " :مصمحة ومنفعة قررىا المشرع؛ لينتفع بيا صاحبيا ،ويتمتع بمزاياىا،
وبالتالي تكوف واجباً والتزاماً عمى جية أو آخر يؤدييا ،وقد يكوف الحؽ مقر اًر وثابتاً بنظاـ أو قانوف
معيف ،أو تشريع خاص ،أو إعبلف دولي ،أو اتفاقية ثنائية دولية "(.)4

إف ىذا التعريؼ يتصؼ بالشمولية والوضوح؛ فالحؽ مصمحة ثبتت إلنساف أو شخص طبيعي أو جية
اعتبارية ،بحيث تثبت المنفعة عمى شخص أو جية معينة يجب أف يمتزـ بيا .يوضح التعريؼ بدقة

الجية المؤسسة ليذا الحؽ ،فقد يكوف ثبوت الحؽ مف جية القانوف أو النظاـ الشرعي أو النظاـ
الوضعي في دولة ما ،وقد يكوف ثبوت الحؽ ناتجاً عف إعبلف دولي ،أو اتفاقية ثنائية دولية.

المبحث الثاني :التطور التاريخي لحقوق المرأة
المطمب األول :مكانة المرأة قبل اإلسالم

( )1اُؾبهج ،٢أُٞاكوبد ك ٢أف ٍٞاُؾش٣ؼخٓ /271 /2 ،قذس عبثن.
(٘٣ )2ظش اُذس ،٢٘٣كزؾ ،٢اُؾن ٓٝذ ٟعِطبٕ اُذُٝخ ك ٢رو٤٤ذ ،ٙؿ ٓ ،187قذس عبثن.
( )3ػضٔبٕٓ ،ؾٔذ سأكذ ،اُؼ٬هبد ٝاُٞاعجبد ٝاُؼ٬هبد اُذ٤ُٝخ ك ٢اُلو ٚا٩ع ،٢ٓ٬ؿ ،9ه  ،1983داس اٌُزبة اُغبٓؼ – ٢اُوبٛشح.
( )4هجِ٤خ ،د .اُوطت ،ا٩عٝ ّ٬ؽوٞم اٗ٩غبٕ ،ؿ  ،33ه ٛ1404 ،2ـ  ،ّ1984 -داس اُلٌش اُؼشث ،٢اُوبٛشح.
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إف الباحث في الحضارات القديمة قبؿ اإلسبلـ ،يستنتج بكؿ بساطة ووضوح ،أف المرأة لـ تكف تحظى
باالىتماـ والرعاية ،ولـ ينظر إلييا نظرة احتراـ وتكريـ ،بؿ كانت النظرة السائدة تشكؾ في

إنسانيتيا.

واذا اعترفت بعض الحضارات بإنسانيتيا فإف النظرة إلييا تحاط باالزدراء؛ فميس ليا أىمية كالرجؿ تؤىميا
نيؿ الحقوؽ باستثناء الحضارة الفرعونية.

وقد نقؿ الشواربي عف محمود سبلـ زناتي في كتابو تاريخ القانوف المصري في العصر الفرعوني قولو":

فالمرأة في الحضارة الفرعونية تتساوى مع الرجؿ تماماً داخؿ األسرة ،فإذا بمغت سف الرشد ليا أف تشترؾ
تمامًا في الحياة القانونية دوف إذف والدىا أو زوجيا "(.)1

وكانت المرأة أىبلً لمتكاليؼ الدينية " :وقد شاركت في أمور العقيدة والديف ،فكانت تشارؾ بشعائر الديف

()2
ومنحت
جنباً إلى جنب مع الرجؿ "
 .وقد تمتعت المرأة في العصر الفرعوني بأىمية قانونية كاممةُ ،

حقوقًا سياسية أىمتيا لمحكـ " فقد تقمدت أمور الحكـ والسياسة لذا رأى كثير مف عمماء الدراسات المصرية

القديمة أف لممرأة الحؽ في وراثة العرش "(.)3

فالممكة حتشبوت لعبت دو اًر تاريخياً ممي اًز في ميداف الديف والتجارة والسياسة ،وكذلؾ الممكة (تي) والدة

(أخناتوف) كانت تدير شؤوف الدولة في عيد ابنيا الشاب(.)4

أما المرأة في الحضارة اليونانية فمـ تكف تتمتع باألىمية مطمقًا فيي حبيسة البيت ،والحؽ ليا في الميراث،
ّ
وال تممؾ إبراـ العقود دوف موافقة ولييا " ،وكانت محتقرة تباع وتشترى في األسواؽ ،فإرادتيا وحريتيا
مسموبة في كؿ ما يرجع إلى حقوقيا المدنية "(.)5

ففي أثينا تعد أدنى مف الرجؿ في المستوى العقمي واألخبلقي؛ " فيي بوجو عاـ مخموؽ ناقص غير مستعد

لمحصوؿ عمى الفضيمة إال بطريؽ الخضوع "(.)6

وأما مدينة اسبرطة فالبرغـ مف مشاركة المرأة فييا الرجؿ في الشؤوف العامة ورفع الروح المعنوية لممقاتميف

إال أنيا " كانت في درجة أقؿ مف الرجؿ مف الناحية االجتماعية فضبلً عف عدـ أىميتيا القانونية "(.)7

وفي الحضارة الرومانية لـ تكف المرأة تممؾ األىمية أيضاً ،فرب األسرة ىو الذي يممؾ وحده حؽ تزويج

الذكور واإلناث دوف إرادتيـ .وليس لمبنت أىمية مالية فبل يحؽ ليا التممؾ.

( )1اُؾٞاسث ،٢د .ػجذ اُؾٔ٤ذ ،اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ُِٔشأح ك ٢ا٩ع ،ّ٬ؿ ،24ثذ ٕٝربس٣خٓ ،ؼبسف ا٫عٌ٘ذس٣خ.
( )2اُؾٞساث ،٢د .ػجذ اُؾٔ٤ذ ،اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ُِٔشأح ك ٢ا٩ع ،ّ٬ؿٓ ،25قذس عبثن.
( )3أُقذس ٗلغ ،ٚؿ ٗ 25و ً٬ػٖ ،د .اُغ٤ذ رؾلخ أؽٔذ ،اُضٝاط ٝاُط٬م ٝؽوٞم اُضٝع٤خ ٝا٫ٝ٧د كٓ ٢قش اُوذٔ٣خ ،سعبُخ دًزٞساح
 ،1973عبٓؼخ اُوبٛشح .
(٘٣ )4ظش ،خبهٞٗ ، ّٞس اُذٝ ٖ٣ػبهَ ئثشاٞٓ ،ْ٤ٛعض ربس٣خ اُؾنبسح ؿ ،60ه  ،1963دٓؾن.
( )5اُغجبػ ،٢دٓ .قطل ،٠أُشأح ث ٖ٤اُلوٝ ٚاُوبٗ ،ٕٞؿ ،13ه ٛ1404 ،6ـ  ّ1984 -أٌُزت ا٩ع ،٢ٓ٬ث٤شٝد – ُج٘بٕ.
( )6اُؾٞاسث ،٢د .ػجذ اُؾٔ٤ذ ،اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ُِٔشأح ك ٢ا٩ع ،ّ٬ؿٓ ،27قذس عبثن.
( )7اُغجبػ ،٢دٓ .قطل ،٠أُشأح ث ٖ٤اُلوٝ ٚاُوبٗ ،ٕٞؿٓ ،14قذس عبثن.
٘٣ٝظش ،كٓ ،ْ٤ٜؾٔذ عٔ ،َ٤أُشأح ك ٢اُزبس٣خ ٝاُؾشائغ ،ؿ ،19هجؼخ ث٤شٝد – .1921
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– ؿ  ،167ه

" وفي عصر قسطنطيف منحت البنت حؽ أرث أميا إال أف لوالدىا الحؽ في استعمالو واستغبللو ،حتى
جاء عيد جوستنياف فقرر أف كؿ ما تكتسبو المرأة بسبب عمميا يعد ممكاً ليا ،لكنيا ال تتصرؼ فيو

دوف موافقة رب األسرة "(.)1

ومع أف المرأة الرومانية عموماً لـ يكف ليا الحؽ في المشاركة السياسية مف خبلؿ مجمس الشعب ،أو

انتخاب الحاكـ ،أو تولي المناصب العامة " .إال أف بعض النساء كاف ليف دور في تصريؼ أمور

الدولة والتدخؿ في االنتخابات مف خبلؿ أزواجيف وأبنائيف ،فمثبلً كانت زوجة أغسطس تتدخؿ في

الق اررات السياسية .وكاف زوجيا يمجأ إلييا ليسأليا "(.)2

وقد شاركت بعض النساء في بعض المجاالت العممية والفكرية ومارسف أنواعاً مف الحرؼ " إنو مف

األمانة العممية القوؿ :في المجتمع الروماني برزت بعض النساء ،وكاف ليف دور في الحرؼ المتصمة
بالنسيج ،ومنيف مف أصبحف محاميات أو طبيبات "(.)3

وأما في الديانة الييودية والمسيحية حسب الكتاب المقدس نظر األحبار إلى المرأة نظرة احتقار .وليس
لممرأة أىمية لمتممؾ والتصرؼ .وىي مصدر الشرور واآلثاـ؛ ألنيا المسؤولة عف غواية آدـ وخروجو مف
الجنة ،ويمكف استنتاج ذلؾ مف دراسة بعض نصوص الكتاب المقدس ،ففي سفر الجامعة نسبت

القوؿ لسميماف – عميو السبلـ – " رددت أنا وقمبي وعقمي ألعمـ وأبحث ،وألطمب الحكمة  ...فوجدت
أمر مف الموت ،فيي شباؾ ،وقمبيا إشراؾ ،ويداىا قيود ،الصالح أماـ اهلل ينجو منيا ،أما
المرأة ّ
أما المرأة بيف كؿ أولئؾ لـ أجد "(.)4
الخاطئ فيؤخذ بيا  ...رجبلً واحداً بيف ألؼ وجدتّ ،
حممت التوراة الموجودة اآلف المرأة مسؤولية الخطيئة األبدية – مسؤولية خروج آدـ مف الجنة -
وكذلؾ ّ
 ،جاء في الكتاب المقدس " فقاؿ آدـ في المرأة التي جعمتيا معي ىي أعطتني مف الشجرة فأكمت ...
فقاؿ الرب لممرأة :تكثي اًر أكثر أتعاب حبمؾ ،وبالوجع تمديف أوالداً ،والى رجمؾ يكوف اشتياقؾ ،وىو يسود
عميؾ "(.)5

وليس لممرأة الحؽ في اختيار زوجيا ففي سفر التثنية:

( )1اُغجبػ ،٢دٓ .قطل ،٠أُشأح ث ٖ٤اُلوٝ ٚاُوبٗ ،ٕٞؿ ٓ ،16قذس عبثن.
٘٣ٝظش ،أث ٞصٛشحٓ ،ؾٔذ ،ر٘ظ ْ٤ا٩عُِٔ ّ٬غزٔغ ،ؿ  ،13ه  1969داس اُلٌش اُؼشث.٢
( )2صٗبر ،٢دٓ .ؾٔذ ع ،ّ٬أُشأح ػ٘ذ اُشٓٝبٕ ،ؿ  ،79ه  ،1958داس اُغبٓؼبد أُقش٣خ.
( )3دٞ٣ساٗذ ،هقخ اُؾنبسح ،رشعٔخ ٓؾٔذ ثذسإ ،118 /3 ،ه  ،1961ا٩داسح اُضوبك٤خ – عبٓؼخ اُذ ٍٝاُؼشث٤خ.
( )4اٌُزبة أُوذط ،علش اُغبٓؼخ ،29 -25 /7 ،اُ٘غخخ اُجشٝرغز٘ز٤خ – داس اٌُزبة أُوذط ك ٢اُؾشم اٝ٧عو ،ثذ ٕٝربس٣خ.
٘٣ٝظشٓ ،قطل ٠اُغجبػ ،٢أُشأح ث ٖ٤اُلوٝ ٚاُوبٗ ،ٕٞؿ ٓ ، 19شعغ عبثن.
(ٗ )5لظ أُقذس ،علش اُزٌ.7-6 /3 ،ٖ٣ٞ
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" إف مات الزوج ورثيا أخوه ،واف لـ يرض الرجؿ أف يأخذ امرأة أخيو ،تصعد إلى الباب عف الشيوخ،
وتقوؿ :قد أبى أخو زوجي أف يقيـ ألخيو اسماً في إسرائيؿ  ...فيكممونو فإف قاؿ :ال أرضى أف أتخذىا،
تتقدـ منو أماميـ ،وتخمع نعمو مف رجمو ،وتبصؽ في وجيو ،وتصرخ قائمة :ىكذا يفعؿ بالرجؿ الذي ال

يبني بيت أخيو ،ويسمونو بيت مخموع النعؿ "(.)1

586ـ عقد

ولما دخمت أمـ الغرب المسيحية أثرت ىذه النظرة تجاه المرأة في أوروبا ففي العاـ
ّ
الفرنسيوف مؤتم اًر لمبحث في حاؿ المرأة وسألوا :أىي تعد إنساناً أـ غير إنساف؟ وقرروا أنيا خمقت

لخدمة الرجؿ.

أما الحضارة اليندية فكانت ال تقؿ عف الحضارات األخرى في نظرتيا إلى المرأة ،بؿ كانت نظرة أكثر
ّ
احتقا اًر مف غيرىا " فإلى جانب حرمانيا مف الميراث ،فيي أسوأ مف الريح والموت والجحيـ والسـ
واألفاعي والنار ").(2

أما المرأة العربية قبؿ الرسالة اإلسبلمية فقد اختمفت نظرة المؤرخيف حوليا ،فقد رأى بعضيـ أف المرأة
وّ
العربية كانت تتمتع بمنزلة عالية ،بينما رأى آخروف أنيا كانت ممتينة ال حقوؽ ليا.
والصحيح أف بعض القبائؿ كانت ترفع مف مكانة المرأة خاصة بنات السادة واألشراؼ؛ لذلؾ تجد أنيف

" كف يممكف حؽ قبوؿ الزواج ورفضو ،وكاف منيف مف اشتيرت بإصابة الرأي ورجاحة العقؿ ،كيند
امرأة أبي سفياف ،والسيدة خديجة رضي اهلل عنيا ،وكاف منيف مف عممت كاىنة ورجع إلييا ،وكاف

()3
أما
منيف مف يشتركف في الحرب لحض الرجاؿ عمى القتاؿ "  " .فالخنساء رفضت دريد بف الصمةّ ،

ىند بنت عقبة بف ربيعة فقد اشترطت عمى أبييا ّأال يزوجيا رجبلً حتى يعرضو عمييا "

()4

.

ومع ذلؾ فإف معظـ القبائؿ لـ تكف تنظر إلى المرأة ىذه النظرة التي تمتعت بيا نساء األشراؼ ،فأغمب
النساء عموماً ال تممؾ أىمية تمكنيا مف اكتساب حقوقيا فالبعض يتشاءـ مف والدة األنثى فإف أبقاىا
حية فعمى ىواف واال سارع إلى وأدىا وىي حية .والى ذلؾ أشار القرآف الكريـ بقولو تعالىَ  :و إِض َوذاي ِّق
ش َوري
أَو َو ده ْقمي ِض ْقْل ْقن َوث َو
ارىيمِضنَو يا ْقا َو ْق ِضميمِضنْق يس ءِض ي َوم ي ِّق
يع َولىي
ش َوري ِضهِضيأَو ْقمسِض كه َو
ىيظلُهَّللاي َو ْقجههيم ْقس َو ًّداي َو ه َو ي َوكظِض ٌميي*يي َو َوت َو َو
يس َوءي َوم ي َو ْق كم نَوي ] النحؿ  [ 59-58فاآلية تذـ واقعاً جاىمياً ال يجد
سهي ِض ياا ُّست َورااِضيأَو َو َو
ه ٍننيأَو ْقمي َو د ُّس
( )1علش اُزض٘٤خٓ ،6 -5/25 ،قذس عبثن.
(ُٞ )2ث ٕٞؿٞعزبف ،ؽنبسح اُؼشة ،ؿ  ،492رؼش٣ت ػبدٍ صػ٤زش ،ه ٛ1399 ،3ـ ،داس ئؽ٤بء اُزشاس اُؼشث ،٢ث٤شٝد – ُج٘بٕ.
٘٣ٝظش ،دٞ٣ساٗذ ،هقخ اُؾنبسح ،رشعٔخ ٓؾٔذ ثذسإ ،179 /3 ،ه  1961ا٩داسح اُضوبك٤خ عبٓؼخ اُذ ٍٝاُؼشث٤خ.
( )3ػبئؾخ ،ػجذ اُشؽٖٔ ،أّ اُ٘ج ،٢ؿ  ،23د ٕٝربس٣خ ،داس اٌُزبة اُؼشث ،٢ث٤شٝد – ُج٘بٕ.
٘٣ٝظش اُض٣بد ،ؽج٤ت ،أُشأح ك ٢اُغب٤ِٛخ ،ؿ  ،18ه ٓ ،ّ1899طجؼخ أُؼبسف.
٘٣ٝظش  ،أث ٞصٛشحٓ ،ؾٔذ ،ر٘ظ ْ٤ا٩عُِٔ ّ٬غزٔغ ،ؿ ٓ ،13شعغ عبثن.
( )4ا٧فلٜبٗ ،٢أث ٞاُلشط ،ػِ ٢ثٖ اُؾغ ٖ٤ثٖ ٓؾٔذ ،ا٧ؿبٗ ،72 /15 ،٢ه  ،2د ٕٝربس٣خ ،داس اُلٌش ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ.
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حرجاً في قتؿ البنت وىي حية ،حتى لو كاف الدافع :خوؼ العار أو الجوع ( .)1لذا نيى القرآف الكريـ
عف قتؿ األوالد خوؼ الفقر قاؿ تعالىَ  :و َو ي َوت ْق تل ايأَو ْق َو دَو ك ْقمي َو ْق
.
ش َو َو يإِض ْقم َو ٍن ي َون ْق ني َون ْقر ه ْقمي َو إِض ُهَّللا ك ْقيم
]اإلسراء .[31
وكانت المرأة عموماً تخضع لوالية أبييا أو زوجيا وتورث كما يورث الماؿ " فإذا مات زوجيا ورثيا

ابنو ،فإف شاء تزوجيا ،واف شاء زوجيا غيره واستولى عمى ميرىا "(.)2

وكانت بعض الجواري يكرىف عمى البغاء مف أجؿ التكسب والى ذلؾ أشار القرآف الكريـ ناىياً عف ذلؾ
ضيا ْقا َو َو ةِضياا ُّسد ْقن َو ] النور [ 33
ايع َور َو
ص ًّن ياِض َوت ْق َوتغ َو
يعلَوىيا ْقا ِض َوغ ءِض يإِضنْق يأَو َوردْق نَو ي َوت َو ُّس
بقولوَ  :و َو يت ْقك ِضره اي َو َوت َو تِضك ْقم َو

الذـ لبعض السادة ،الذيف اتخذوا مف إكراه
وليس المراد أف يمارسف الرذيمة طواعية بؿ ذلؾ في سياؽ ّ
اإلماء عمى الزنا وسيمة لمكسب .قاؿ القرطبي في تفسيره " :األمر راجع في قولو (إف أردف تحصناً)

إلى الفتيات؛ ألنو يمكف حينئذ أف يكوف السيد مكرىاً ،ويمكف أف ُينيى عف اإلكراه  ...وقاؿ بعضيـ:
إف مفيوـ الشرط ىنا ممغي بتحريـ الزنا "(.)3
ثـ نزلت آيات القرآف الكريـ لتكشؼ لنا كيؼ كانت المرأة تعضؿ وتكره حتى تتنازؿ عف حقيا المالي،
س َوءي َوك ْقر ًّه ي َو َو ي
أو تورث كما يورث الماؿ قاؿ تعالىَ  :و يأَو ُّس َوه يااُهَّللا ِضذ نَو يآَو َومن اي َو ي َو ِضلُّسياَوك ْقميأَونْق ي َوت ِضرث اياا ِّقن َو
ضي َوم يآَو َوت ْق تم هنَّّو ي ] النساء .[19
َوت ْقع ل هنُهَّللا ياِض َوت ْقذ َوه اي ِض َو ْقع ِض
والمقصود مف النيي عف العضؿ " :منع المرأة مف الزواج ،أو التضييؽ عمييا .وىو خطاب لؤلولياء أف

يضيقوا عمييف "(.)4
ال يمنعوا بناتيـ مف الزواج ،أو لؤلزواج بأف ال ّ

أما اإلكراه الوارد في اآلية " فيو ذـ ما كاف عميو العرب في الجاىمية ،بأف ال يجعموا النساء كالماؿ

ُيورثف عف الرجاؿ كما يورث الماؿ ،أو نيي األزواج عف التضييؽ عمى النساء بسوء العشرة لتتنازؿ
عف حقوقيا "(.)5

فاآلية صريحة في الداللة عمى أف الوضع العاـ لممرأة أنيا لـ تكف تممؾ أىمية اجتماعية ،تؤىميا أف

أما األىمية القانونية التي تدافع مف
تختار زوجيا ،وليس ليا أىمية مالية مستقمة ألنيا تورث كالماؿّ ،
خبللو عف حقوقيا فيي معدومة ألف العرؼ العاـ السائد يعارض ىذه األىمية.

( ٌٖ٣ ُْ )1اُٞأد ػبدح ػ٘ذ اُؼشة ،ثَ ًبٕ ػ٘ذ رٔٝ ْ٤ه٤ظ ٛٝزٝ َ٣ثٌشُٔٝ ،ب ٗضٍ اُٞؽ ٢ثو٤ذ هجِ٤خ رٔ٘٣ ،ْ٤ظش ػجذ اُشؽٖٔ ،ػبئؾخ ،ث٘بد
اُ٘ج ،٢ؿ  ،30هجؼخ ث٤شٝد ،داس اٌُزبة اُؼشث .٢ث٤شٝد – ُج٘بٕ.
( )2اُض٣بد ،ؽج٤ت ،أُشأح ك ٢اُغب٤ِٛخ ،ؿ ٓ ،20شعغ عبثن.
( )3اُوشهج ،٢أث ٞػجذهللا ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ ،اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ ،169 /12 ،هٛ1417 ،5ـ  ،ّ1996 -داس اٌُزت اُؼِٔ٤خ – ث٤شٝد.
( )4أُقذس ٗلغ.105 /3 ،ٚ
( )5أُقذس ٗلغ.63 /5 ،ٚ
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عمييـ

غـ مف الصورة التي ذكرناىا عف وضع المرأة عموماً فقد بيف لنا القرآف الكريـ عف أىؿ سبأ أنيـ ممكوا
بالر ّ
يام َورأَو ًّةي َوت ْقملِضكه ْقمي َو أ تِض َو ْق يمِضنْق يكلِّقي َو
]النمؿ .[23
يعظِض ٌيمي
امرأة .قاؿ تعالى :إِض ِّقن ي َو َوجدْق
يع ْقر ٌ َو
ش ْق ٍنءي َو اَو َوه َو
ْق

فاآلية تشير إلى سياستيا الرشيدة في قوميا ،وأنيا نجحت في تحقيؽ الرخاء والقوة المادية لقوميا .وفي

معرض الحديث عنيا أشار القرآف الكريـ إلى حكمتيا وحسف تدبيرىا في سياسة قوميا بالشورى قاؿ
تعالىَ  :و اَو ْق ي َو يأَو ُّس َوه يا ْقا َوم َو يأَو ْق ت نِض ي ِض يأَو ْقم ِضر ي َوم يك ْقن ي َو اِض َوع ًّ يأَو ْقم ًّراي َو ُهَّللاتىي َوت ْق
ني] النمؿ .[32
ش َوهد ِضي

إال أف الحكـ عف الوضع االجتماعي السياسي لممرأة في الجاىمية عموماً ال يمكف استنتاجو مف حالة

أو حاالت بؿ مف مجموع أدلة وحوادث ،وال أدؿ وأصدؽ عمى وضع المرأة في الجاىمية مما رواه عمر

بف الخطاب

()1

رضي اهلل عنو ،قاؿ " :واهلل كنا في الجاىمية ال نعد لمنساء أم اًر حتى أنزؿ اهلل فييف ما

أنزؿ وقسـ ليف ما قسـ "(.)2

المطمب الثاني :مكانة المرأة في عصر الرسالة
في أوائؿ القرف السابع الميبلدي نزلت البشرى مف السماء تعمف بداية عصر جديد ،تسوده الرحمة
والمساواة والعدؿ والحرية لكؿ البشر .إنو عصر اإلسبلـ الذي بدأ مع البشرى بنبي الرحمة محمد

صمى اهلل عميو وسمـ  ،-ليكوف ىدى ورحمة لمعالميف وخاتماً لؤلنبياء والمرسميف.

–

واذا بنبي الرحمة – صمى اهلل عميو وسمـ  -يعمف ميبلد عصر جديد يتساوى فيو البشر جميعاً؛ فبل
فضؿ لعربي عمى أعجمي ،وال أبيض عمى أسود ،وال لرجؿ عمى امرأة إال بتقوى اهلل تعالى.

أما ما يتعمؽ بحقوؽ المرأة والمكانة العظيمة التي منحيا اإلسبلـ لممرأة فمف اإلنصاؼ القوؿ :إف
ّ
اإلسبلـ نقؿ المرأة نقمة نوعية ىائمة دوف حدوث ثورات أو احتجاجات ،أو تطورات اجتماعية ،أو فكرية
أو سياسية ،أو تطور في أدوات اإلنتاج .إنما نالت المرأة ىذه الكرامة والمكانة الرفيعة بوحي السماء

الذي نزؿ عمى الرسوؿ محمد *صمى اهلل عميو وسمـ* .-:

وسمينا األشياء بأسمائيا الصحيحة فإف النظاـ اإلسبلمي ىو أوؿ
" واذا توخينا الحقيقة ّ
نظاـ أقر ىذه الحقوؽ بصيغة أحكاـ تنظـ عبلقة اإلنساف بأخيو اإلنساف ،إذا اختمؼ

المكاف أو اختمفت العقيدة أو اختمفت القوانيف والنظـ االجتماعية ،أو اختمؼ السمطاف .وىي أحكاـ
مستمدة مف األصؿ الديني مف نصوص إليية أو أقواؿ نبوية "(.)3

( )1ػٔش ثٖ اُخطبة – سم ٢هللا ػ٘ :ٞٛ – ٚأٓ٤ش أُإٓ٘ ،ٖ٤ػٔش ثٖ اُخطبة ثٖ ٗل َ٤ثٖ ػجذ اُؼض ٟثٖ سثبػ ثٖ ػجذهللا ثٖ ػذ ١ثٖ ًؼت ثٖ
ُإ ١اُوشؽٓ ٢جٖ ث٘ ٢ػذ٤ً٘ ،١ز ٚأث ٞؽلـ ،أعِْ ثؼذ أسثؼ ٖ٤سعٝ ً٬أؽٜش ئع ٖٓ .ٚٓ٬ثؼذ ئع ٚٓ٬عٜش أُغِٔ ٕٞثبُذػٞحٛ ،بعش ػ٤ٗ٬خ،
ًٝبٕ صاٛذاً رو٤ب ً ػذ ،ً٫ر ٠ُٞاُخ٬كخ ػؾش ع٘ٝ ٖ٤٤كزؼ اُلزٞػ ٝاٗزؾش اُؼذٍ رٞك ٢ػبّ ٛ23ـ٘٣ .ظش اثٖ ا٧ص٤ش ،ػض اُذ ٖ٣أث ٞاُؾغٖ ػِ ٢ثٖ أث٢
اٌُشّ ،أعذ اُـبثخ كٓ ٢ؼشكخ اُقؾبثخ 85 -75 /7 ،د ٕٝربس٣خ ،داس ئؽ٤بء اُزشاس اُؼشث ٢ث٤شٝد ُ -ج٘بٕ.
( )2اُجخبس،١اث ٞػجذ هللا ٓؾٔذ ثٖ اعٔبػ ، َ٤فؾ٤ؼ اُجخبس ١ثؾشػ اٌُشٓبًٗ ،٢زبة اُزلغ٤ش ،ثبة عٞسح اُزؾش،ْ٣
ؽذ٣ش سهْ  ،156 /18 ، 4592ه ٛ1401ـ  ،ّ1981 -داس اؽ٤بء اُزشاس اُؼشث، ٢ث٤شٝد ُ،ج٘بٕ.
( )3ػِٞإ ،د .ػجذ اٌُش ،ْ٣اُٞع٤و ك ٢اُوبٗ ٕٞاُذ ٢ُٝاُؼبّ ،ؽوٞم اٗ٩غبٕ ؿ  ،13هٌٓ ،2004 ،1زجخ داس اُضوبكخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ،ػٔبٕ –
ا٧سدٕ.
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ولما كانت االدلة مف القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة والتي تبيف مكانة المرأة في االسبلـ كثيرة فقد

اكتفيت بذكر بعضيا  ،خاصة التي توضح مكانة المرأة في اإلسبلـ ،والنقمة النوعية التي تمتعت بيا
المرأة في عصر الرسالة النبوية ،والتي لـ تنؿ المرأة مثميا إال في القرف العشريف.
مكانة المرأة في عصر الرسالة اإلسالمية
يمكف لنا توضيح مكانة المرأة في عصر الرسالة بالمبادئ اآلتية:

أوالً -:قرر اإلسبلـ إنسانية المرأة ،فيي كالرجؿ في اإلنسانية .قاؿ اهلل تعالىَ  :و يأَو ُّس َوه ياا ُهَّللان سيا ُهَّللات اي
سي َو ا ِضدَو ةٍني َو َو لَو َو ي ِضم ْقن َوه ي َو ْق َوج َوه ي َو َو ُهَّللا
ِضس ًّءي] النساء .[1
ير َوج ًّ ي َوكثِض ًّراي َو ن َو
َور ُهَّللا كميااُهَّللا ِضذ ي َو لَو َوك ْقميمِضنْق ي َون ْقف ٍن
ثي ِضم ْقنه َوم ِض
أف تسمي سورة باسـ النساء وىي تخاطب جماعات بشرية عديدة تحتقر المرأة وال تعترؼ بإنسانيتيا،
ال بؿ وتعامميا كالمتاع؛ ليو أكبر دليؿ عمى عظمة ىذا الديف ورحمتو وتكريمو لمنساء ،ثـ يأتي

اإلعبلف في أوؿ آية مف سورة النساء أنيف كالرجاؿ في اإلنسانية ،وأنيما خمقا مف نفس واحدة .فمماذا

تسمبوىف حؽ الحياة؟ وكيؼ تسوغوف حرمانيف مف األىمية في التصرؼ والتممؾ؟ ولماذا تسود وجوىكـ

إذا بشر أحدكـ بمف كرميف اهلل؟

ثانياً -:خمّص المرأة مف خرافات وتبعات ما يسمى بالخطيئة األبدية .إذ أف المرأة في الروايات

اإلسرائيمية مسؤولة عف إخراج آدـ مف الجنة ،فيي مخموقة شريرة عمى حد زعميـ ،فيأتي البياف اإلليي

ليقرر أف إرادة اهلل تعالى وحكمتو شاءت أف يوضع آدـ وحواء في ىذا الدرس؛ ليعيشا تجربة التكميؼ
الشرعي؛ وليتعمما األمر المباح والحراـ قبؿ أف يباش ار وظيفة االستخبلؼ في األرض .فإف نجح

الشيطاف في غوايتيما سارعا إلى التوبة واالستغفار .قاؿ تعالى مخاطباً آدـ وحواء َ  :و ْقل َون ي َو يآَودَو مي
ش َوج َور َوةي َو َوتك َون يمِضنَو ُهَّللا
ير َو دًّاي َو ْق ثيشِض ْق ت َوم ي َو َو ي َوت ْق َور َو ي َوه ِضذ ِضياا ُهَّللا
يااظ اِض ِضم نَوي ي
اسكنْق يأَو ْقن َو ي َو َو ْق ج َو يا ْقا َوج ُهَّللان َو ي َو ك َو ي ِضم ْقن َوه َو
ْق
]البقرة .[35
ولما ذكر القرآف الكريـ وقوع الخطأ نسبو إلييما بقولو تعالىَ  :وؤ َو َو اُهَّللاه َوم ياا ُهَّللا
يع ْقن َوه ي َوؤ َو ْق َور َوجه َوم ي ِضم ُهَّللام ي
ش ْق َوا ن َو
ّ
َوك َون ي ِض هِضي] البقرة  .[36ىذا مع العمـ أف الخطأ لـ يكف عف تعمد بؿ حصؿ بعد نسياف عيد اهلل .قاؿ
لما كاف األنبياء
يع ِضهدْق َون يإِضاَوىيآَودَو َوميمِضنْق ي َو ْق لي َو َونسِض َو ي َو اَو ْقمي َون ِضجدْق ياَوه َو
تعالىَ  :و اَو َودْق َو
يع ْق ًّم ي] طو  " .[115ولكف ّ
عمييـ السبلـ يمزميـ مف التحفظ والتيقظ لكثرة معارفيـ وعمو منازليـ ما ال يمزـ غيرىـ كاف تشاغمو عف
تذكر النيي تضييعاً صار بو عاصياً "( .)1ثـ يأتي الخطاب الرباني بقبوؿ التوبة بقولو تعالػى َ و َو ي
َور ُهَّللا َون َو
س َون ي َو إِضنْق ياَو ْقمي َوت ْقغف ْقِضرياَو َون ي َو َوت ْقر َو ْقم َون ياَو َونك َوننُهَّللا يمِضنَو يا ْقا َو سِض ِضر نَو ي] األعراؼ .]23
يظلَو ْقم َون يأَو ْقنف َو

حمؿ آدـ وحواء المسؤولية عف الخطأ بقولو " :فأزليما الشيطاف "
نستنتج مف اآليات السابقة أف القرآف الكريـ ّ
ثـ توجو االثناف إلى اهلل بالتضرع طمباً لممغفرة " قاال " :ربنا ظممنا أنفسنا " مع أف اهلل تعالى خمؽ آدـ – عميو
( )1أُقذس اُغبثن.162 /14 ،
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يج ِضعلٌي ِض ْق
ضي َو لِض َوف ًّي 
ياْلَو ْقر ِض
ير ُّس َوياِض ْقل َوم َو ِض َوك ِضيإِض ِّقن َو
السبلـ – ليكوف خميفة في األرض ال في الجنة .قاؿ تعالىَ  :و إِض ْقذي َو ل َو َو

]البقرة .[30

ثالثاً -:المرأة مساوية لمرجؿ في التكريـ والتشريؼ واالستخبلؼ في الكوف.

لقد خمؽ اهلل اإلنساف وكرمو وفضمو عمى مخموقاتو ،وأسبغ عميو نعمو ظاىرة وباطنة ،وحممو مسؤولية

االستخبلؼ في الكوف لعمارتو ،ومنحو مف المؤىبلت ما يمكنو مف تحمؿ ىذه المسؤولية .والمرأة تدخؿ ضمف

خطاب التكريـ وتحمؿ مسؤولية االستخبلؼ ،ومف الطبيعي أف تنعـ بالمؤىبلت التي تؤىميا لمشاركة الرجؿ

في تحمؿ ىذه األمانة .قاؿ تعالىَ  :و اَو َودْق ي َوك ُهَّللار ْقم َون ي َو ِضن يآَودَو َومي َو َو َوم ْقل َون ه ْقمي ِض يا ْقا َو ِّقري َو ا ْقا َو ْق ِضري َو َور َو ْق َون ه ْقميمِضنَو ي
ُهَّللا
يعلَوىي َوكثِض ٍنري ِضم ُهَّللامنْق ي َو لَو ْق َون ي َوت ْقف ِض ًّ ي ] اإلسراء  [70فالتفضيؿ والتكريـ في اآلية يشمؿ
ااا ِّق َو ِضي َو َو ُهَّللا ْقل َون ه ْقم َو
يج َوعلَوك ْقمي
الرجاؿ والنساء ،ثـ جاء الخطاب باالستخبلؼ في الكوف ليشمؿ الرجاؿ والنساء .قاؿ تعالىَ  :و أَو ْقنفِض اي ِضم ُهَّللام َو

ِضف ْق
ضي
ياْلَو ْقر ِض
ضي َو َور َو َوعي َو ْقع َو ك ْقمي َو ْق َو ي َو ْقع ٍن
يج َوعلَوك ْقمي َو َو َو
م ْقس َوت ْق لَوفِض نَو ي ِض هِضي ] الحديد [ وقولو تعالىَ  :و ه َو يااُهَّللا ِضذ َو
دَو َور َوج ٍنياِض َو ْق ل َو ك ْقمي ِض ي َوم يآَو َوت ك ْقيم] األنعاـ . [165
ثـ جاء الخطاب الرباني ليعمف تحمؿ اإلنساف ليذه األمانة بما منحو مف عقؿ وارادة .قاؿ تعالى  :إِض ُهَّللان ي َوع َور ْق َون ي
س نيإِض ُهَّللانهي َوك نَو َو
ش َوف ْق نَو ي ِضم ْقن َوه ي َو َو َوملَو َوه ْق
يعلَو
ضي َو ا ْقا ِضج َو ِضلي َوؤ َو َو ْق نَو يأَونْق ي َو ْق ِضم ْقل َون َوه ي َو أَو ْق
يظل ًّم ي
ىيااس َوم َو ا ِضي َو ْقاْلَو ْقر ِض
ياْلِض ْقن َو
ُهَّللا
ْقاْلَو َوم َون َو َو
َوجه ًّ ي] األحزاب  [72قاؿ القرطبي " :لما بيف تعالى في ىذه السورة مف األحكاـ ما بيف ،أمر بالتزاـ أوامره.
واألمانة تعـ جميع وظائؼ الديف عمى الصحيح مف األقواؿ ،وىو قوؿ الجميور "(.)1

" إنو النموذج المعبر عف روح التحرير اإلسبلمي لممرأة ،فيو الذي ينطمؽ مف نصوص القرآف الكريـ والسنة الشريفة
في تحرير المرأة وانصافيا ،والمساواة بيف الرجاؿ والنساء ،فقد خمقيـ اهلل مف نفس واحدة ،وساوى بينيـ جميعاً في
حمؿ أمانة االستخبلؼ في الكوف وعمارتو ،كما ساوى بينيـ في الكرامة واألىمية والتكاليؼ"(.)2

رابعاً -:شرؼ اإلسبلـ المرأة بإقرار أىميتيا لمتكاليؼ:

ألوؿ مرة تشعر المرأة بإنسانيتيا ،وأىميتيا عندما نزؿ الوحي ،ليخاطب المرأة ويساوي بينيا وبيف الرجؿ في
سي َو ا ِضدَو ةٍني ] النساء  .[1فالمرأة
التكاليؼ الشرعية .قاؿ تعالػىَ  :و يأَو ُّس َوه ياا ُهَّللان سيا ُهَّللات
َو
اير ُهَّللا كميااُهَّللا ِضذ ي َو لَو َوك ْقميمِضنْق ي َون ْقف ٍن
إنسانة مخاطبة بااللتزاـ بتقوى اهلل تعالى ،وىي مخموقة مف نفس الرجؿ ليسكف

إلييا ويطمئف لمحفاظ عمى الجنس

البشري المكمؼ بعمارة الكوف ،وىي مخاطبة باألحكاـ الشرعية كالرجؿ والدليؿ عمى ذلؾ ما يمي:

 .1األصؿ مساواة المرأة لمرجؿ في التكاليؼ الشرعية؛ ألف مناط التكميؼ في الشريعة كوف اإلنساف بالغاً عاقبلً ،قاؿ –
صمى اهلل عميو وسمـ –  " :رفع القمـ عف ثبلثة :عف النائـ حتى يستيقظ ،وعف الصبي حتى يحتمـ ،وعف المجنوف حتى

يفيؽ "(.)3

( )1اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓٓ ،162 /14 ،قذس عبثن.
( )2ػٔبسح ،دٓ .ؾٔذ ،اُزؾش٣ش ا٩عُِٔ ٢ٓ٬شأح ،ؿ  ،11ه ٛ1423 ،2ـ  ،ّ2002 -داس اُؾشم – اُوبٛشح ٣ ،ش ٟاُجبؽش إٔ اُؾشع ُْ ٌِ٣ق
أُشأح ثجؼل اُزٌبُ٤ق اُؾشػ٤خ ٓ،ضَ ٝ :عٞة اٗ٩لبم ػِ ٠ا٧عشح ٝٝ ،عٞة ف٬ح اُغٔؼخ ٝؿ٤شٛب ٖٓ ا٧ؽٌبّ.
( )3أث ٞداٝد ،عِٔ٤بٕ ثٖ ا٧ؽؼش اُغغغزبٗ ، ٢عٖ٘ أث ٢داٝدً ،زبة اُؾذٝد ،ثبة أُغ٘٣ ٕٞق٤ت ؽذاً ،فؾؾ ٚاُ٧جبٗ،140 /4 ، ٢ؽ٤ش سهْ
،4398ه ٛ1416ـ ،ّ1995 -أٌُزجخ اُؼقش٣خ  ،ث٤شٝد .
( )1اُزلزبصاٗ ،٢عؼذ اُذٓ ٖ٣غؼٞد ثٖ ػٔش ،ؽشػ اُزِ٣ٞؼ ػِ ٠اُزٞم٤ؼ ُٔزٖ اُز٘و٤ؼ ك ٢أف ٍٞاُلو ،3267 /2 ،ٚهٛ1416 ،1ـ ،ّ1996 -
داس اٌُزت اُؼِٔ٤خ ،ث٤شٝد – ُج٘بٕ٘٣ٝ .ظش اُؾًٞبٗٓ ،٢ؾٔذ ثٖ ػِ ،٢ئسؽبد اُلؾ ٍٞئُ ٠رؾو٤ن اُؾن ٖٓ ػِْ ا٧ف ،ٍٞؿ  ،73 /15 ،10ه،1
ٛ1419ـ  ،ّ1999 -داس اٌُزت اُؼِٔ٤خ ،ث٤شٝد – ُج٘بٕ.،
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" والمكمؼ ىو البالغ العاقؿ دوف غيره "( .)1فالحديث يبيف بكؿ وضوح أف البموغ والعقؿ ال الذكورة واألنوثة ىما

مناط التكميؼ " .والمرأة كالرجؿ مكمفة بتكاليؼ الشريعة ،ومخاطبة ،وقد ساوت الشريعة بيف الرجؿ والمرأة في
واجبات اإليماف والعبادات ،كما ساوت بينيما في الحقوؽ "(.)2

ويؤيد ذلؾ الكثير مف اآليات الكريمة التي خاطبت الرجؿ والمرأة عمى السواء.
قاؿ تعالى:

ص ِض ِضر نَو ي
ص ِضد َو ِضي َو اا ُهَّللا
ص ِضد ِض نَو ي َو اا ُهَّللا
 إِضنُهَّللا يا ْقام ْقسلِض ِضم نَو ي َو ا ْقام ْقسلِض َوم ِضي َو ا ْقام ْقإ ِضمنِض نَو ي َو ا ْقام ْقإ ِضم َون ِضي َو ا ْقا َو نِضتِض نَو ي َو ا ْقا َو نِض َوت ِضي َو اا ُهَّللا
ص ِض َوم ِضي َو ا ْقا َو ِضظِض نَو ي ر َوجه ْقمي
ص ِض ِضم نَو ي َو اا ُهَّللا
ص ِّقد َو ِضي َو اا ُهَّللا
ص ِّقد ِض نَو ي َو ا ْقام َوت َو
ص ِض َورا ِضي َو ا ْقا َو شِض ِضع نَو ي َو ا ْقا َو شِض َوع ِضي َو ا ْقام َوت َو
َو اا ُهَّللا
َو ا ْقا َو ِض َوظ ِضي َو اا ُهَّللاذاك ِضِضر نَو ي ُهَّللا َوي َوكثِض ًّراي َو اا ُهَّللاذاك َوِضرا ِضيأَو َوع ُهَّللادي ُهَّللا ياَوه ْقمي َوم ْقغف َوِضر ًّةي َو أَو ْقج ًّراي َوعظِض ًّم ي] األحزاب .[35

فاآلية تدؿ داللة قطعية عمى أىمية المرأة ومساواتيا لمرجؿ مف وجوه عديدة:
أ .المرأة كالرجؿ مؤىمة لصفتي اإلسبلـ واإليماف.

ب .المرأة والرجؿ سواء في تكاليؼ العبادة ،وىي مؤىمة لتحقيؽ ثمار العبادة وآثارىا ،فقد وصفيا القرآف
الكريـ بالخاشعة والقانتة والى أىميتيا لمعبادة حيف ذكر الصائمات.

ج .المرأة والرجؿ سواء في التحمي بمكارـ األخبلؽ ،فقد وصفيا القرآف الكريـ بالصادقة والصابرة والعفيفة
الطاىرة المحافظة عمى سمعتيا وشرفيا بقولو " :والحافظات ".
د .المرأة تممؾ أىمية كاممة

()3

في تممؾ الما ؿ والتصرؼ فيو ،فقد أشارت اآليات إلى أىميتيا لمصدقة مف

ماليا الذي تممكو .وليا حؽ التصرؼ فيو وىذا يدؿ عمى أف القرآف الكريـ قد " قرر لممرأة أىمية تامة ،وحقاً

كامبلً غير مقيد بقيد ،عدا ما حرـ اهلل ورسولو في جميع التصرفات المدنية واالقتصادية ،بحيث جعؿ ليا الحؽ

األىمي في حيازة الماؿ ،ميما عظـ مقداره .فاإلرث واليبة والوصية والديف وتممؾ العقار  ...والتعاقد والتكسب
و ة
والتقاضي والتصرؼ بما تحوز وتممؾ "(.)4

 -2خطاب الشريعة يعـ الرجاؿ والنساء ،ألف الشريعة نزلت لعموـ البشر ،بجميع أجناسيـ وبمدانيـ

يج ِضم ًّع ] األعراؼ .[158
يرس لي ُهَّللا ِضيإِضاَو ْق ك ْقم َو
ونساء ،قاؿ تعالى  :لْقي َو يأَو ُّس َوه ياا ُهَّللان سيإِض ِّقن َو
ً

 .رجاالً

( )2ص٣ذإ ،ػجذ اٌُش ،ْ٣ؽوٞم ٝٝاعجبد أُشأح ك ٢ا٩ع ،ّ٬ؿ  ،48ه ٛ1425 ،1ـ ٓ ،ّ2004 -إعغخ اُشعبُخ – ث٤شٝد.
( )3ا٤ِٛ٧خ ٗٞػبٕ :أ٤ِٛخ ٝعٞةٝ ،أ٤ِٛخ أداء ،كأ٤ِٛخ اُٞعٞة ٝفق ٣ق٤ش ث ٚاٗ٩غبٕ أُٔ ً٬ٛب ُُٔٝ ٚب ػِٛٝ ،ٚ٤زا ٣ؼ٘ ٢ف٬ؽ٤زُٞ ٚعٞة
اُؾوٞم أُؾشٝػخ ُٝ ٚػِ.ٚ٤
ٝأٓب أ٤ِٛخ ا٧داء :كزؼ٘ ٢ف٬ؽ٤خ اٗ٩غبٕ ُقذٝس اُلؼَ ٓ٘ ٚػِٝ ٠ع٣ ٚؼزذ ث ٚؽشػبً٘٣ ،ظش اُزلزبصاٗٓ ،337 /2 ،٢قذس عبثن.
( )4دسٝصحٓ ،ؾٔذ ػضح ،أُشأح ك ٢اُوشإٓ ٝاُغ٘خ ٓٝشًضٛب ك ٢اُذُٝخ ٝأُغزٔغٝ ،ؽ٤برٜب اُضٝع٤خ ٝٝاعجبرٜب ٝؽوٞهٜب ،ؿ  ،40هٛ1400 ،2ـ
 ،ّ1980 -أٌُزجخ اُؼقش٣خ ،ف٤ذا  -ث٤شٝد.
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" والمرأة تدخؿ في مفيوـ لفظ الناس ببل خبلؼ بيف العمماء "( .)1فخطاب اهلل تعالى بالعبادات واألحكاـ
يشمؿ الرجاؿ والنساء إال إذا ورد دليؿ مف قرآف أو سنة أو إجماع ،يخص أحدىما دوف اآلخر.

قاؿ بف حجر " حكـ المرأة كحكـ الرجؿ كما ىو مطرد في ُجؿ األحكاـ حيث يدخمف مع الرجاؿ
بالتبعية إال ما خصو الدليؿ "(.)2
وقد تحدث عمماء األصوؿ عف لفظ الجمع الذي ظيرت فيو عبلمة التذكير ،كالمسمميف والمؤمنيف ،ىؿ

ظاىر في دخوؿ النساء فيو أـ ال؟

" ذىب الشافعية واألشاعرة وأكثر الحنفية إلى نفي دخوؿ اإلناث فيو ،وقاؿ الحنابمة والظاىرية أنيف

يدخمف "( ".)3واحتج الحنفية والشافعية بأف اهلل ذكر المسمميف والمسممات ،والمؤمنيف والمؤمنات ،فعطؼ
جمع التأنيث عمى جمع المسمميف المؤمنيف ،ولو دخمت اإلناث فيو لما حسف عطفو عميو ،لعدـ الفائدة

"(.)4

" ورد الحنابمة والظاىرية عمى ذلؾ بقوليـ :أف اهلل تعالى خص النساء تأكيداً فبل يكوف ببل فائدة "" .
وأيد اآلمدي دخوؿ اإلناث في جمع الذكور ألف المألوؼ مف عادة العرب أنو إذا اجتمع التذكير

والتأنيث غمبوا جانب التذكير ،لذا ال يقوؿ العرب لمنساء إف كاف رجؿ ادخمف ،بؿ يقاؿ ادخموا "(.)5
وأضاؼ اآلمدي " أف أكثر أوامر الشرع بخطاب المذكر مع انعقاد اإلجماع عمى أف النساء يشاركف
الرجاؿ في أحكاـ تمؾ األوامر ،ولو لـ يدخمف في ذلؾ الخطاب "(.)6

خامساً -:حمؿ اإلسبلـ المرأة المسؤولية كالرجؿ وكرميا باألجر والثواب.
يع م ٍنِضلي ِضم ْقنك ْقميمِضنْق َو
ضي
يذ َوك ٍنريأَو ْق يأ ْقن َوثىي َو ْقع ك ْقميمِضنْق ي َو ْقع ٍن
يع َومل َو َو
ير ُّس ه ْقميأَو ِّقن ي َو يأ ِض ع َو
اياَوه ْقم َو
قاؿ تعالىَ  :و ْقس َوت َوج َو
يس ِض لِض ي َو َو َوتل اي َو تِضل َو
يس ِّق َو تِض ِضهم ي] آؿ
يع ْقنه ْقم َو
ايْل َوك ِّقف َورنُهَّللا َو
َو اُهَّللا ِضذ نَو ي َوه َوجر اي َو أ ْق ِضرج ايمِضنْق ي ِضد َو ِضر ِضه ْقمي َو أ ذ اي ِض َو
عمراف [195

فاآلية تشير بوضوح إلى المساواة في الجزاء .وحتى ال يتوىـ أحد أف مسؤوليات المرأة ال تتعدى
األسرة ،فقد ذكرت اآليات الكريمة أمثمة عمى بعض األعماؿ كنماذج تتساوى المرأة فييا مع الرجؿ في

األجر ومنيا :اليجرة في سبيؿ اهلل ،وتحمؿ األذى في سبيؿ الدعوة ،والتمسؾ بالحؽ .وأعظـ مف ذلؾ
نيؿ الشيادة في القتاؿ في سبيؿ اهلل .ومعنى بعضكـ مف بعض أي " :يجمع ذكوركـ واناثكـ

أصؿ

( )1اُطٞخٗ ،٢غْ اُذ ،ٖ٣أث ٞاُشث٤غ ،عِٔ٤بٕ ثٖ ػجذ اُو ١ٞثٖ ػجذ اٌُش ،ْ٣ؽشػ ٓخزقش اُشٝمخ ،رؾو٤ن د .ػجذهللا ثٖ ػجذ أُؾغٖ اُزشً،٢
 ،515 /2هٛ1410 ،1ـ ٓ ،ّ1990 -إعغخ اُشعبُخ ،ث٤شٝد – ُج٘بٕ.
( )2اُؼغو ،٢ٗ٬أؽٔذ ثٖ ػِ ٢ثٖ ؽغش ،كزؼ اُجبس ١ؽشػ فؾ٤ؼ اُجخبس ،192 /1 ،١ه ٛ1416ـ  ،1996 -داس اُلٌش ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش ،ث٤شٝد
– ُج٘بٕ.
( )3آ٥ذ ،١ع٤ق اُذ ،ٖ٣أث ٞاُؾغٖ ػِ ٢ثٖ أث ٢ػِ ٢ثٖ ٓؾٔذ ،ا٩ؽٌبّ ك ٢أف ٍٞا٧ؽٌبّ ،387 /2 ،د ٕٝربس٣خ ،داس اُؾذ٣ش ،اُوبٛشح.
( )4أُقذس ٗلغ٘٣ٝ ،ٚظش اُطٞخٓ ،٢خزقش اُشٝمخٓ ،515 /2 ،قذس عبثن.
( )5أُقذس ٗلغ.388 /2 ،ٚ
( )6أُقذس ٗلغ.389 /2 ،ٚ

13

واحد ،أو شركة الرجاؿ مع النساء فيما وعدىـ مف أجر " ( .)1وأيده القرطبي بقولو " :دينكـ واحد ،أو بعضكـ

مف بعض في الثواب واألحكاـ والنصرة "

()2

.

سادساً :منح اإلسبلـ المرأة األىمية المالية والقانونية.
وتظير ىذه األىمية في جوانب عديدة منيا:

 .1حقيا في اختيار زوجيا دوف إكراه مف الولي.

ودليؿ ذلؾ عف عائشة  -رضي اهلل عنيا – قالت " :جاءت فتاة إلى النبي – صمى اهلل عميو وسمـ – فقالت:

إف أبي زوجني مف ابف أخيو يرفع بي خسيستو – مكانتو – وأنا كارىو ،فأرسؿ إلى أبييا فدعاه فجعؿ األمر

إلييا ،فقالت :يا رسوؿ اهلل قد أجزت ما صنع أبي ،ولكني أردت أف أعمّـ النساء أف ليس لآلباء مف األمر

شيء "( .)3وقولو – صمى اهلل عميو وسمـ  " :-ال تنكح األيـ حتى تستأمر ،وال تنكح البكر حتى تستأذف ،قالوا:
يا رسوؿ اهلل ،وكيؼ إذنيا؟ قاؿ :أف تسكت "(.)4

 .2حقيا في التممؾ والتصرؼ فيما تممؾ كالرجؿ وفؽ ما شرع اهلل.

تنميو ضمف الحدود
فاإلسبلـ قد منح المرأة استقبللية مالية ،فميا أف تممؾ ما أباح الشرع تممكو ،وليا أف ّ
الشرعية في تنمية الماؿ كالرجاؿ ،وأف تتصرؼ فيما تممؾ بيعاً وشراء وىبة ،وصدقة ووصية وباقي أنواع

التصرفات المباحة ،دوف تدخؿ ولييا أو زوجيا .ودليؿ ذلؾ أف زينب

()5

امرأة ابف مسعود

()6

 -رضي اهلل

عنيما – قالت " :يا رسوؿ اهلل ،إنؾ أمرت اليوـ بالصدقة ،وكاف عندي حمي لي فأردت أف أتصدؽ بو ،فزعـ

ابف مسعود أنو وولده أحؽ مف أتصدؽ بو عمييـ ،فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ :صدؽ ابف مسعود ،زوجؾ

وولدؾ أحؽ مف تصدقت بو عمييـ "( .)7وما يؤيد ذلؾ أيضاً أف " ميمونة

– أعتقت جاريتيا دوف عمـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ "(.)9

()8

أـ المؤمنيف  -رضي اهلل عنيا

 ،375 /1ه ،1367

( )1اُضٓخؾش ،١أث ٞاُوبعْ ،عبس هللآ ،ؾٔٞد ثٖ ػٔش ،اٌُؾبف ػٖ ؽوبئن اُز٘ض َ٣ػ ٕٞ٤ا٧هب َ٣ٝكٝ ٢ع ٙٞاُزأ،َ٣ٝ
ٓقطل ٠اُجبث ٢اُؾِج.٢
( )2اُوشهج ،٢اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓٓ ،203 /4 ،قذس عبثن.
، 86 /6
( )3اُ٘غبئ ،،٢اث ٞػجذ اُشؽٖٔ اؽٔذ ثٖ ؽؼ٤ت،عٖ٘ اُ٘غبئ ٢ثؾشػ اُغٞ٤هً ،٢زبة اٌُ٘بػ،ثبة اُجٌش ٣ضٝعٜب اثٛٞب ً ٢ٛٝبسٛخ،
ه ٛ1407ـ  ، ّ1987 -داس اُؾذ٣ش  ،اُوبٛشح .سٝا٣خ اُجخبس ١ثؾشػ اٌُشٓبٗ ٢إٔ خ٘غبء ث٘ذ خضاّ اٗ٧قبس٣خ صٝعٜب أثٛٞب ً ٢ٛٝبسٛخ كشد
 فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ – ٌٗبؽٜبً ،زبة اٌُ٘بػ  ،ثبة ٌ٘٣ ٫ؼ ا٧ثبء ٝؿ٤ش ٙاُجٌش ٝاُض٤ت ئ ٫ثشمبٛب  ،103 /19 ،ؽذ٣ش سهْ .4813( )4اُجخبس ،١فؾ٤ؼ اُجخبس ١ثؾشػ اٌُشٓبًٗ ،٢زبة اٌُ٘بػ ،ثبة ٌ٘٣ ٫ؼ ا٧ة ٝؿ٤ش ٙاُجٌش ٝاُض٤ت ئ ٫ثشمبٛب  ،103 /19 ،ؽذ٣ش سهْ
.4811
( )5ص٘٣ت ٢ٛ :اث٘خ أثٓ ٢ؼب٣ٝخ اُضول٤خ ،ثٖ ػزبة ثٖ ا٧عؼذ س ٟٝػٜ٘ب ثؾش ثٖ عؼ٤ذ ،صٝعخ ػجذهللا ثٖ ٓغؼٞد ًبٗذ رـضٍ ٝرغبػذ صٝعٜب ك٢
ٗلوخ أ٫ٝدٔٛب٘٣ .ظش ،اثٖ ا٧ص٤ش ،أعذ اُـبثخٓ ،470 /5 ،قذس عبثن.
( )6اثٖ ٓغؼٞد ٞٛ :اثٖ ؿبكَ ثٖ ؽج٤ت ثٖ ٓخض ّٝثٖ اُؾبسس ثٖ رٔ ْ٤ثٖ عؼذ ثٖ ٛز ،َ٣عبدط ٖٓ أعًِْٝ ،بٕ ئع ٚٓ٬هجَ ػٔش سم ٢هللا
ػٜ٘ٔبًٝ ،بٕ ٣شػ ٠اُـْ٘ ،أ ٖٓ ٍٝعٜش ثبُوشإٓ ثٌٔخ ٝرؾَٔ ا٧ر ٟػِ٣ ٠ذ هش٣ؼ ،هبٍ ػ٘ ٚفِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ٖٓ " :أؽت إٔ ٣وشأ اُوشإٓ
ؿنب ً ًٔب ٗضٍ كِ٤غٔؼ ٖٓ ٚاثٖ أّ ػجذ " ،أًضش ٖٓ سٝا٣خ اُؾذ٣ش ثؼض ٚػٔش ٓؼِٔب ً  َٛ٧اٌُٞكخ .رٞك ٢ك ٢أُذ٘٣خ ع٘خ ص٬س ٝص٬ص ،ٖ٤اثٖ
ا٧ص٤ش ،أعذ اُـبثخٓ ،261 /3 ،قذس عبثن.
( )7اُجخبس، ١فؾ٤ؼ اُجخبس ١ثؾشػ اٌُشٓبًٗ ،٢زبة اُضًبح ،ثبة اُضًبح ػِ ٠ا٧هبسة ،10 /8 ،ؽذ٣ش سهْ .1883
(ٗٞٔ٤ٓ )8خ ٢ٛ :ث٘ذ اُؾبسس ثٖ ؽضٕ اُ٤ُ٬ٜخ ،أّ أُإٓ٘ ٖ٤سم ٢هللا ػٜ٘ب رضٝعٜب سع ٍٞهللا فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ع٘خ عجغ ك ٢ػٔشح
اُونبء ،رٞك٤ذ ع٘خ ئؽذٝ ٟخٔغ٘٣ ،ٖ٤ظش ،اثٖ ا٧ص٤ش ،أعذ اُـبثخٓ ،550 /5 ،قذس عبثن.
( )9أُقذس اُغبثنً ،زبة اُٜجخ ،ثبة ٛجخ أُشأح ُـ٤ش صٝعٜب ،126 /11 ،ؽذ٣ش سهْ .2419
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جي َو آَو َوت ْق ت ْقميإِض ْق دَواهنُهَّللا ي
والدليؿ عمى ذمتيا المالية المستقمة ،قولو تعالىَ  :و إِضنْق يأَو َوردْق تم ْق
جي َوم َوك نَو ي َو ْق ٍن
ياستِض ْق دَوالَوي َو ْق ٍن
ِض ْقن َوا ًّراي َو َو ي َوتؤْق ذ اي ِضم ْقنهي َو
ش ْق ًّ يأَو َوتؤْق ذ َونهي ْقه َوت ًّن ي َو إ ِض ْقث ًّم يم ِض ًّن ي] النساء  .[20وقولو تعالػى في الميراث :
ِضدَواني َو ْقاْلَو ْق َور نَو ي ِضم ُهَّللام ي َولُهَّللاي ِضم ْقنهي
س ءِض ي َونصِض ٌ
ِضدَواني َو ْقاْلَو ْق َور نَو ي َو اِضل ِّقن َو
ِضلر َوج ِضلي َونصِض ٌ
ا ِّق
اي ِضم ُهَّللام ي َوت َور َو يا ْقا َو اا ِض
اي ِضم ُهَّللام ي َوت َور َو يا ْقا َو اا ِض
أَو ْق ي َوكث َوري َونصِض ًّ ي َوم ْقفر ًّ ي] النساء .[7
سماىا النساء ،ثـ كرـ
فالمرأة ليا الحؽ في الشكوى والتظمـ كالرجؿ .وقد خص اهلل تعالى النساء بسورة ّ
المرأة التي جاءت تجادؿ وتشتكي إلى رسوؿ اهلل – صمى اهلل عميو وسمـ – مف ظمـ زوجيا الذي

سماىا المجادلة ( ،)1وأبطؿ ما كاف يفعمو أىؿ الجاىمية ،إذ يحرموف الزوجة عمى
ظاىرىا ،بسورة أخرى ّ
يسم َوِضعي ُهَّللا ي َو ْق لَويااُهَّللاتِض يت َوج دِضا َو ي ِض ي َو ْق ِضج َوه ي َو َوت ْق
ش َوت ِضك يإِضاَوىي
أنفسيـ كحرمة األـ واألخت فنزؿ قولو تعالىَ  :ودْق َو
يس ِضم ٌعي َو صِض ٌيري] المجادلة .[1
ُهَّللا ِضي َو ُهَّللا ي َو ْقس َومعي َوت َو َورك َوم يإِضنُهَّللا ي ُهَّللا َو َو

قاؿ القرطبي " :نزلت في خولة بنت ثعمبة ( ،)2جاءت تشتكي زوجيا إلى رسوؿ اهلل – صمى اهلل عميو
وسمـ – قالت " :يا رسوؿ اهلل ،أكؿ شبابي ونثرت لو بطني ،حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاىر

مني ،الميـ إني أشكوا إليؾ! فما برحت حتى نزلت اآلية "(.)3
اس َوت ْق
ش ِضهد
أما الشيادة فمقولو تعالىَ  :و ْق
ِضم ُهَّللامنْق ي َوت ْقر َو ْق نَو يمِضنَو ياا ُّس
شهَودَواءِض يأَونْق ي َوت ِض لُهَّللايإِض

اي َو
ام َورأَو َوت ِضني
يرجلَو ْق ِضني َو َورجلٌي َو ْق
ير َوج اِضك ْقمي َوإِضنْق ياَو ْقمي َو ك َون َو
ش ِضه دَو ْق ِضنيمِضنْق ِض
ْق دَواه َوم ي َوت َوذ ِّقك َوريإِض ْق دَواه َوم ْق
ياْل ْق َورىي...ي] البقرة .[282

واشتراط شيادة امرأتيف مقابؿ شيادة الرجؿ في المعامبلت ،ال ينقص مف كرامة المرأة وال إنسانيتيا،

كما يتوىـ البعض؛ ألف اآلية بينت أف القصد مف ذلؾ التثبت في حفظ الحقوؽ .قاؿ تعالى:
َوت ِض لُهَّللايإِض ْق دَواه َوم ي َوت َوذ ِّقك َوريإِض ْق دَواه َوم ْق
ياْل ْق َورى ي"يي والضبلؿ ىنا جاء في سياؽ كتماف الشيادة وليس النسياف فقد

"يأَونْق ي

ينسى الرجؿ كما تنسى المرأة وقد يستجيب لمتيديد  ،أو الطمع في الماؿ .الذي يؤدي إلى كتماف

الشيادة.

ولما كاف سفر المرأة قميبل واطبلعيا عمى األمور المالية في األسواؽ ليس كإطبلع الرجاؿ  ،فقد احتاط
اإلسبلـ شيادة المرأتيف مف باب الحفاظ عمى الحقوؽ .وىنا أسأؿ ىؿ أراد عمر

مف عدـ قبوؿ رواية الصحابي إال إذا شيد معو آخر أنو سمع ذلؾ مف رسوؿ اهلل

– رضي اهلل عنو ػ

– صمى اهلل عميو

وسمـ – أف ينتقص مف كرامة وانسانية الصحابي الذي مدحو اهلل في القرآف؟ أـ أف عمر – رضي اهلل
عنو – أراد التثبت في الرواية حفاظاً عمى الديف؟

( )1اُظٜبس :إٔ ٣و ٍٞاُشعَ ُضٝعز ٚأٗذ ػًِ ٢ظٜش أٓ ٢أ ٝأخز ٢أ ٝاث٘ز ٢أ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ أُؾبسّٛٝ ،زا ٓزٛت أث ٢ؽ٘٤لخ ٓٝبُي ٝسٝا٣خ ػٖ
اُؾبكؼ٣ ٞٛٝ ،٢ش٣ذ ثزُي رؾش ْ٣صٝعز ٚػِٗ ٠لغٓ ٞٛٝ ،ٚؾشّ ًٝلبسر ٚرؾش٣ش سهجخ كإ ُْ ٣غذ كق٤بّ ؽٜشٓ ٖ٣ززبثؼ٣ ُْ ٖٓٝ ٖ٤غزطغ كاهؼبّ
عزٓ ٖ٤غٌ٘٤بً٘٣ ،ظش اُوشهج :٢اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓٓ ،179 -177 /17 ،قذس عبثن.
( )2خُٞخ ث٘ذ صؼِجخ ٢ٛ :خُٞخ ث٘ذ ٓبُي ثٖ صؼِجخ ثٖ ؿْ٘ ثٖ ػٞف ،آشأح أٝط ث٘ذ اُقبٓذ ،فؾبث٤خ ،عبدُذ اُ٘ج – ٢فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ-
 ك ٢ظٜبس صٝعٜب ٜٓ٘ب ،ك٘ضُذ آ٣خ اُظٜبس ك ٢أ ٍٝعٞسح أُغبدُخً ،بٕ ػٔش  -سم ٢هللا ػ٘٣ -ٚو :ٍٞاعٔغ هللا ؽٌٞاٛب ٖٓ كٞم عجغعٔبٝاد ،اثٖ ا٧ص٤ش ،أعذ اُـبثخٓ ،443 /5 ،قذس عبثن.
( )3اُوشهج ،٢اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓٓ /175 /17 :قذس عبثن.
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ثـ أف السنة مضت عمى قبوؿ شيادة المرأة الواحدة في قضايا النساء كالرضاعة
()2

( .)1وقضى القرآف

اجه ْقمي َو اَو ْقمي َو كنْق ياَوه ْقميشهَودَو اءي
الكريـ أف أيماف المرأة في المعاف كأيماف الرجؿ قاؿ تعالىَ  :و ااُهَّللا ِضذ نَو ي َو ْقرم نَو يأَو ْق َو َو
ش َوه دَوةيأَو َو ِضد ِضه ْقميأَو ْقر َو عي َو
إِض ُهَّللا يأَو ْقنفسه ْقمي َو َو
س يأَونُهَّللا ياَو ْقع َون َو ي ُهَّللا ِضي َوعلَو ْق هِضيإِضنْق ي َوك نَو يمِضنَو يا ْقا َوك ِضذ ِض نَو ي
ص ِضد ِض نَو يي*ي َو ا ْقا َو ِضم َو
ش َوه َودا ٍني ِض ُهَّللاَّللِضيإِض ُهَّللانهياَومِضنَو ياا ُهَّللا
ُهَّللا
ُهَّللا
َو
َو
َو
َو
َو
َو
َو
ْق
ْق
َو
ْق
ش َوه َوديأ ْقر َو َوعي َو
اايأنْق ي َوت ْق
س يأنُهَّللا ي َو َواي ِضي َوعل ْق َوه يإِضنْق ي َوك نَو يمِضنَو ي
ش َوه دَو ا ٍني ِض َّللِضيإِض ُهَّللانهيامِضنَو ياا َوك ِضذ ِض نَو ي*ييي َو اا َو ِضم َو
يع ْقن َوه ياا َوعذ َو
*ي َو َودْق َورأ َو
ص ِضد ِض نَو ي] النور .[9-6
اا ُهَّللا

و أما ابف القيـ فقد قاؿ في شيادة المرأة :

" وليس في القرآف ما يقتضي أنو ال يحكـ إال بشاىديف أو شاىد وامرأتيف ،فإف اهلل سبحانو أمر بذلؾ
أصحاب الحقوؽ ،يحفظوا حقوقيـ بيذا النصاب ،ولـ يؤمر بذلؾ الحكاـ أف يحكموا بو ،فضبلً عف أف

يكوف قد أمرىـ أال يقضوا إال بذلؾ ،وليذا يحكـ الحاكـ بالنكوؿ واليميف المردودة ،والمرأة الواحدة ،والنساء

المنفردات ال رجؿ معيف  ...فطرؽ الحكـ شيء ،وطرؽ حفظ الحقوؽ شيء آخر ،وليس بينيما تبلزـ،
فتحفظ الحقوؽ بما ال يحكـ بو الحاكـ ما يعمـ صاحب الحؽ أنو يحفظ بو حقو ،ويحكـ الحاكـ بما ال

يحفظ بو صاحب الحؽ حقو ،وال خطر عمى بالو "(.)3

ولبياف أراء الفقياء في مسألة شيادة النساء أقوؿ :إف األئمة األربعة اتفقوا عمى أنو ال يقبؿ في الزنا
أقؿ مف أربعة شيود ،وبو قاؿ الحنفية والمالكية والشافعية ،والحنابمة واستدلوا بقولو تعالى " :ولوال جاءوا

عميو بأربعة شيداء "(.)4

ثـ أجمعوا عمى أف شيادة النساء تصح في األمواؿ ،بشيادة امرأتيف مقابؿ الرجؿ  ،واحتجوا بنص
ام َورأَو َوت ِضني"ي.
يرجلَو ْق ِضني َو َورجلٌي َو ْق
القرآف الصريح في قولو تعالى" :ي َوإِضنْق ياَو ْقمي َو ك َون َو
واختمفوا فيما عدا األمواؿ عمى أقواؿ ىي:

 -1الجميور – قالوا :ال تصح شيادة النساء في الحدود والقصاص ،وىو قوؿ سعيد بف المسيب
ي وربيعة ومالؾ والشافعي والحنفية وأحمد بف حنبؿ .واستدلوا بأف الحيطة
الشعبي و
و
النخعي والزىر ّ
ّ
ّ
توجب عدـ قبوؿ شيادة النساء فالحدود تد أر بالشبيات وفي شيادة المرأة شبيو بدليؿ قولو تعالى" :يأَونْق ي
َوت ِض لُهَّللايإِض ْق دَواه َوم ي َوت َوذ ِّقك َوريإِض ْق دَواه َوم ْق
ياْل ْق َورىي"ييوال يقاس الحد والقصاص عمى الماؿ.

( )1أُقذس اُغبثن ً ،زبة اٌُ٘بػ ،ثبة ؽٜبدح أُشمؼخ ،81 /18 ،ؽذ٣ش سهْ . 4784
( )2اُِؼبٕٓ ،قذس ٫ػٖ ٬٣ػٖٝ ،أُ٬ػ٘خ ٓلبػِخ ٖٓ اُِؼٖٝ ،ؽشػب ً  :ٞٛأٓش ٓخزـ ث ٖ٤اُضٝع ٖ٤ثغجت ٓخقٞؿ ٣زؼِن ثبرٜبّ اُضٝط
صٝعز ٚثبُضٗب٣ٝ ،زشرت ػِ ٚ٤ؽٜبداد ٓإًذاد ثبٔ٣٧بٕ ٓٞصو ٚثبُِؼٖ ٝاُـنت ٖٓ هللا رؼبُ٘٣ ،٠ظش ٓٞدٝد ػجذهللا ثٖ ٓؾٔٞد أُٞفِ ٢اُؾ٘ل،٢
ا٫خز٤بس ُزؼِ َ٤أُخزبس ،205 /3 ،هٛ1419 ،1ـ  ،ّ1998 -داس أُؼشكخ ،ث٤شٝد – ُج٘بٕ.
( )3اثٖ اُوٓ ،ْ٤ؾٔذ ثٖ أث ٢ثٌش ،اُطشم اُؾٌٔ٤خ ك ٢اُغ٤بعخ اُؾشػ٤خ ،رؾو٤ن ٓؾٔذ عٔ َ٤ؿبص،١ؿ  ،152ه  – 1977اُوبٛشح.
( )4اثٖ هذآخ٧ ،ثٓ ٢ؾٔذ ػجذهللا ثٖ أؽٔذ ، ،أُـ٘ ،6/12 ٢ه ٛ1404 ،1ـ  ،ّ1984 -داس اُلٌش ،ث٤شٝد – ُج٘بٕ.
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