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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

يكثــــر احلــــديث يف هــــذه األيــــام عــــن حقــــوق املــــرأة وحريتهــــا حيــــث حيــــاول العلمــــانيون أن 
يشــــوهوا صــــورة املــــرأة يف اإلســــالم ويظهروهــــا وكأQــــا مســــلوبة احلقــــوق مكســــورة اجلنــــاح ،  

ني الرجـــل يف احلقـــوق وجعـــل العالقـــة بينهمـــا تقـــوم علـــى فاإلســـالم بنظـــرهم فـــّرق بينهـــا وبـــ
الظلم واالسـتبداد ال علـى السـكن واملـودة، األمـر الـذي يسـتدعي مـن وجهـة نظـرهم قـراءة 

الـــدين قـــراءة جديـــدة تقـــوم علـــى مراعـــاة احلقـــوق الـــيت أعطتهـــا االتفاقيـــات الدوليـــة للمـــرأة  
  ق مع هذه االتفاقيات . وحماولة تعديل مفهوم النصوص الشرعية الثابتة كي تتواف

يف البدء من املفيد اإلشارة إىل أن اإلسالم كان وال زال سـباقاً ىف إعطـاء اإلنسـان حقوقـه  
كاملــة ، فأهليــة التملــك ثابتــة للجنــني يف بطــن أمــه ومنــذ أن يولــد يكــون عضــواً كــامًال يف 

تـوىل عنـه وليـه ا"تمع ، حيتمل وحيمـل ميلـك ويهـب َوفْـَق قواعـد معينـة ، وإن كـان صـغرياً ي
ذلــك ، وســتبقى كلمــة عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه مدويــة : " مــىت اســتعبدمت النــاس 
وقــد ولــد0م أمهــا0م أحــراراً ؟ " ، وســتبقى القاعــدة الفقهيــة قائمــة : "احلُــرُّ ال يقــع حتــت 

وكثـــري مـــن  اليـــد"، فاإلنســـان لـــه حـــق احليـــاة وحـــق اإلرث وحـــق االعتقـــاد وحـــق التملـــك
  اعات وطّبقتها على بعض الناس دون بعض . مجنادت 2ا احلقوق اليت 

إن الــدعوة إىل تعــديل التشــريعات الســماوية ليســت دعــوة حديثــة بــل هــي مــن طروحــات 
اليت ُروج هلا منذ مطلع القرن احلايل وهي ال خترج عن إطار الطروحـات الغربيـة الـيت يـدعو 

ــربى علمــاء اإلســالم م نــذ تلــك الفــرتة إىل الــرد علــى هلــا املستشــرقون وحكومــا0م ، وقــد ان
هؤالء بـردود ال تـزال تصـلح هلـذا اليـوم ألQـا مـا تغـريت ومـا جـاءت جبديـد ، ومـن العلمـاء 
الذين ردوا على املستشرقني وأسـيادهم وأتبـاعهم الـدكتور علـي عبـد الواحـد وايف والـدكتور 

  خرة . مصطفى السباعي و الدكتور البهي اخلويل وغريهم رمحهم اهللا تعاىل دنيا وآ



ولقد ردَّ العلماء على كل من سوَّلت له نفسه التهجم على الدين عرب  الـدعوة إىل إعـادة 
النظـــر يف تشـــريعه املســـتمد مـــن الكتـــاب والســـنة وعـــرب املطالبـــة بفـــتح بـــاب االجتهـــاد يف 

  مسائل يرى املهامجون أن الزمن  قد تعداها ، ومن هذه املسائل  :  
  ها .حق تأديب المرأة وال سيما ضرب

  صيغة الطالق المعطاة للرجل .
  سلطة الزوج ( القوامة ) .

  تعدد الزوجات .
  اإلرث
  الشهادة

  
وسنقوم بعرض هلذه األفكار ومن مثَّ الرد عليها إن شاء اهللا ، ولكـن يف البدايـة ال بـد مـن 

  توضيح النقاط العامة التالية : 
ــــة وأي إســــا -١- ءة يف اســــتخدام هــــذا إن اإلســــالم نظــــام عــــاملي لكــــل األزمنــــة واألمكن

التشــريع ال تعــود للتشــريع نفســه وإمنــا تعــود لألشــخاص الــذين يســيئون فهمــه أو  جيهلــون 
أحكامــه ،" فاإلســالم أقــام دعامتــه األوىل يف أنظمتــه علــى يقظــة ضــمري املســلم واســتقامته 
ــت بدقــة وصــدق ، إىل  ومراقبتــه لربــه ، وقــد ســلك لــذلك ســبًال متعــددة تــؤدي ، إذا روعي

ري املسلم وعدم إساءته ما وُِكَل إليـه مـن صـالحيات وأكـرب دليـل علـى ذلـك أن يقظة ضم
الطالق ال يقـع عنـدنا يف البيئـات املتدينـة تـديناً صـحيحاً صـادقاً إال نـادراً ، بينمـا يقـع يف 

  غري هذه األوساط ال فرق بني غنيِّها وفقريها "   . 
ــإن إســاءة اســتعمال التشــريع الربــاين ال يقتضــ  ي إلغــاءه وإعــادة النظــر فيــه وإمنــا مــن هنــا ف

  يقتضي منع تلك اإلساءة عرب تنشيط الوازع الديين  الذي يؤدي إىل ذلك. 



إن فتح باب االجتهاد  الذي يتسرت وراءه البعض هو أمر غري مقبول لكـون الـذين  -٢-
يــدعون هلــذا املطلــب أصــحاب أهــواء  يفتقــدون ألدىن صــفات ا"تهــد مــن جهــة ولكــوQم 

ىل ضرب النصوص الشـرعية الثابتـة يف القـرآن والسـنة خدمـة ملصـاحل غربيـة معلنـة يهدفون إ
يف إعالنــات عامليــة 0ــدف إىل تقــويض عــرى األســرة اإلســالمية مــن جهــة أخــرى ، وهــذا 
واضــح يف "إعــالن القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة " الــذي أورد يف مادتــه 

  رأة واليت منها: السادسة عشر أهم أسس تساوي الرجل وامل
  نفس احلق يف عقد الزواج .  –"أ 
  نفس احلق يف حرية اختيار الزوج ، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل .  -ب
  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه .  -ج
نفـــس احلقـــوق واملســـؤوليات كوالـــدة ، بغـــض النظـــر عـــن حالتهـــا الزوجيـــة ، يف األمـــور  -د
  ملتعلقة بأطفاهلا ؛ ويف مجيع األحوال ، تكون مصاحل األطفال هي الراجحة . ا
نفس احلقوق يف أن تقرر حبرية وبشعور من املسؤولية عدد أطفاهلا والفـرتة بـني إجنـاب  -هـ

طفـــل وآخـــر ، ويف احلصـــول علـــى املعلومـــات والتثقيـــف والوســـائل الكفيلـــة بتمكينهـــا مـــن 
  ممارسة هذه احلقوق  . 

احلقــــوق واملســــؤوليات فيمــــا يتعلــــق بالواليــــة والقوامــــة والوصــــاية علــــى األطفــــال نفــــس  -و
  … وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من األنظمة املؤسسية االجتماعية 

نفـــس احلقـــوق الشخصـــية للـــزوج والزوجـــة مبـــا يف ذلـــك احلـــق يف اختيـــار اســـم األســـرة  -ز
  واملهنة والوظيفة. 

ة يف معظمهـــا إال يف البنـــد ( ب ) الـــذي يـــنص إن هـــذه البنـــود ختـــالف الشـــريعة اإلســـالمي
على حرية املرأة يف اختيار الزوج ، أما يف باقي البنود فإQا تتعارض مع الشريعة اإلسالمية 

  اليت أعطت للمرأة والرجل حقوقاً أثناء الزواج  تقوم على املبادئ التالية : 



، إي ]٢٢٨ْيِهنَّ بِـاْلَمْعُروِف} [البقـرة : {َوَهلُـنَّ ِمثْـُل الـَِّذي َعلَـاملساواة : قال تعاىل :  -١
أن كــل حــق وواجــب للمــرأة يقابلــه حــق وواجــب للرجــل ، وكلمــا طالبهــا بــأمر تَــذَكَّر أنــه 
جيـــب عليـــه مثلـــه ، عـــدا أمـــر واحـــد هـــو القوامـــة ، وتقســـم الواجبـــات حســـب طبيعـــة كـــل 

  منهما. 
رادهــا وســيتم احلــديث عــن القوامــة : معناهــا القيــام بشــؤون األســرة ورئاســتها ومحايــة أف -٢

  هذا املوضوع فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل . 
  التشاور يف شؤون األسرة ويستمر التشاور حىت بعد الطالق يف شؤون األوالد .  -٣
  التعامل باملعروف وحسن املعاشرة لقوله تعاىل : ( وعاشروهن باملعروف )  -٤
شــــراف علــــى إدارة البيــــت واخلــــدم علــــى املــــرأة حضــــانة طفلهــــا يف ســــنواته األوىل واإل -٥

  وطاعة زوجها يف املعروف. 
على الزوجني التعاون يف تربية األوالد لقـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:(كلكم  -٦

  راع وكلكم مسؤول عن رعيته ). 
علــى الرجــل معاونــة زوجتــه يف أعمــال البيــت ، وقــد كــان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  -٧

  يعاون زوجاته . 
هـــذا باختصــــار تلخــــيص حلقــــوق املــــرأة أثنــــاء الـــزواج كمــــا يقــــره اإلســــالم ، أمــــا املطالبــــة   

باملســـاواة يف احلقـــوق بـــني املـــرأة والرجـــل الـــيت يـــدعو إليهـــا بعـــض دعـــاة التحـــرر مـــن أتبـــاع 
اإلعالنـــــات العامليـــــة فيعـــــود جلهلهـــــم حبقـــــوق املـــــرأة يف اإلســـــالم وجتـــــاهلهم  لالختالفـــــات 

ملــرأة ممــا دفعهــم إىل  اعتبــار أن العالقــة بــني الرجــل واملــرأة عالقـــة البيولوجيــة بــني الرجــل وا
قون ما يقوله غريهم عن حرمان  املرأة يف اإلسـالم  متاثل ال عالقة تكامل ، فتجدهم يصدِّ
من حقوقها ، أو يصدقون ما يقوله املستشرقون من ضرورة تأويل النصوص اليت ال تتوافق 

ر " تارخييــة النصــوص " أو شــعار "التعبــري عــن واقــع مــع الواقــع الــراهن رافعــني بــذلك شــعا
حال "  2دف حتويل املضامني وإلباسها اللباس الغريب ، وهكذا تصبح قوامة الرجل على 



بيتــــه وحقــــه يف تأديــــب زوجتــــه الناشــــز وحقــــه يف الطــــالق جمــــرد "عبــــارات تارخييــــة " أســــاء 
  الفقهاء تأويلها 2دف "تقييم دور الرجل ".  

  الردود اجلزئية على الطروحات العلمانية نقول ما يلي : وبالعودة إىل 
   

  حق تأديب الزوجة وال سيما ضربها  -١-
يستند الداعون إىل إبطال صيغة الضرب املوجودة يف القرآن الكرمي والسنة النبويـة الشـريفة 
ة إىل أن قاعـدة حـق تأديــب املـرأة " وال سـيما ضــر2ا هـي عبــارة تارخييـة كـان هلــا فعاليـة مجّــ

لنقل الذهنية اجلاهليـة مـن قتـل املـرأة إىل التسـاؤل حـول ضـر2ا "   وليسـت قاعـدة شـرعية  
 .  

وللرد على هذا األمـر نـورد يف البدايـة بعـض اآليـات واألحاديـث الـيت ذكـرت هـذا األمـر ، 
  مث نورد بعد ذلك الرد إن شاء اهللا تعاىل ، يقول عز وجل : 

هللا بعضــهم علــى بعــض ومبــا أنفقــوا مــن أمــواهلم الرجــال قوامــون علــى النســاء مبــا فضــل ا{
فالصـــاحلات قانتـــات حافظـــات للغيـــب مبـــا حفـــظ اهللا والـــاليت ختـــافون  نشـــوزهن فعظـــوهن 
واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فـال تبغـوا علـيهن سـبيال إن اهللا كـان عليـاً  

  .   }كبرياً 
  
( أال واستوصوا بالنساء خريا  فإمنا هـنَّ ويقول عليه الصالة والسالم  يف َحجَّة الوداع :   

عــواٌن عنـــدكم لـــيس متلكـــون مـــنهن شـــيئاً غـــري ذلـــك إال أن يـــأتني بفاحشـــة   مبينـــة ، فـــإن 
فعلــن فــاهجروهن يف املضــاجع واضــربوهن ضــرباً غــري مــربح فــإن أطعــنكم فــال تبغــوا علــيهن 

علــــى  ســــبيًال ، إال أن لكــــم علــــى نســــائكم حقــــاً ولنســــائكم علــــيكم حقــــا فأمــــا حقكــــم
نســائكم فــال يــوِطئن فـُُرَشــكم مــن تكرهــون وال يــْأَذنَّ يف بيــوتكم مــن تكرهــون أال وحقهــن 

  عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسو0ن وطعامهن )  . 



واملالحـظ أن هــؤالء األشـخاص حتــت شـعار إنســانية املـرأة وكرامتهــا يأخـذون مــن اآليـة مــا 
رد  يف اآليـــة حيـــث ورد يف يريـــدون فقـــط وهـــي كلمـــة الضـــرب وينســـون التسلســـل الـــذي و 

البداية مدٌح للمـرأة املؤمنـة احلافظـة حلـدود الـزوج ومـن َمثَّ ورد ذكـر الناشـز ،   فـالكالم إذاً 
يتعلق بنوع خاص مـن النسـاء ولـيس كـل النسـاء ، واملعـروف أن طبـائع النـاس ختتلـف مـن 

العـالج لكـل  شخص آلخر وما ينفع الواحد ال ينفع الثاين، ومن عدالة اإلسـالم أنـه أورد
حالــة مــن احلــاالت ، فمــا دام " يوجــد يف هــذا العــامل امــرأة مــن ألــف امــرأة تصــلحها هــذه 
العقوبـــة ، فالشـــريعة الـــيت يفو0ـــا هـــذا الغـــرض شـــريعة غـــري تامـــة ، ألQـــا بـــذلك تُـــؤثِر هـــدم 

  األسرة على هذا اإلجراء وهذا ليس شأنه شريعة اإلسالم املنزلة من عند اهللا "  . 
" التأديــب ألربــاب الشــذوذ واالحنــراف الـذين ال تنفــع فــيهم املوعظــة وال اهلجــر  والواقـع أن

أمر تدعو إليه الِفَطر ويقضي به نظام ا"تمـع ،  وقـد وََكلتـه الطبيعـة مـن األبنـاء إىل اآلبـاء 
كمــا وكلتــه مــن األمــم إىل احلكــام ولــواله ملــا بقيــت أســرة وال صــلحت أمــة . ومــا كانــت 

عمادهــا احلديـــد والنــار بــني األمـــم املتحضــرة اآلن إال نوعـــاً مــن هـــذا احلــروب املاديــة الـــيت 
  التأديب يف نظر املهامجني ويف تقدير الشرائع لظاهرة احلرب والقتال "  . 

  . }اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللافإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا  {:قال تعاىل
يــة مشــروط بكونــه ضــرباً غــري مــربح وقــد  فســر إضــافة إىل ذلــك فــإن الضــرب الــوارد يف اآل

املفسرون الضرب غري املربح بأنه ضرب غري شـديد وال شـاق ، وال يكـون الضـرب كـذلك 
  إال إذا كان خفيفاً وبآلة خفيفة ، كالسواك وحنوه   . 

ـــب واإلصـــالح  وال يكـــون القصـــد مـــن هـــذا الضـــرب اإليـــالم وإطفـــاء الغـــيظ ولكـــن التأدي
املفــرتض أن الــيت تتلقــى الضــرب امــرأة ناشــز ، مل تنفــع معهــا املوعظــة والتقــومي والعــالج ، و 

واهلجـر ، لــذلك جـاء الضــرب اخلفيـف عالجــاً لتفـادي الطــالق ، خاصـة أن نشــوز بعــض 
  النساء يكون عن غري وعٍي وإدراٍك لعواقب خراب البيوت وتفتت األسرة . 



ة لـــن يفيـــد يف إن ســـعي بعـــض الـــداعي إلبطـــال مفعـــول آيـــة الضـــرب حتـــت حجـــة املســـاوا
إيقاف عملية الضرب إذ إن املراة ستبقى  ُتضرب ِخْفية كما حيصـل يف دول العـامل الغـريب 
احلافـــل بـــالقوانني البشـــرية الـــيت متنـــع الضـــرب ، وتشـــري إحـــدى الدراســـات األمريكيـــة الـــيت 

هــذا عــام … ( % مــن الرجــال يقومــون بضــرب النســاء ٧٩إىل أن  ١٩٨٧أجريــت عــام 
ــف النســبة ال ٨٧ يــوم ) ويقــدر عــدد النســاء اللــوايت ُيضــربن يف بيــو0ن كــل عــام بســتة فكي

  ماليني امرأة   . 
فإذا كان هذا العدد يف تزايد يف تلك الدول اليت حتّرم الضرب ، فلماذا ال يوجد يف بيئاتنا 
اإلسالمية هذا العدد مع أن شريعتنا تبيح الضرب ؟ أليس ألن قاعدة السكن واملودة هي 

العظــة واهلجــران والضــرب هــي حــاالت شــاذة تـَُقــدَّر بضــوابطها وكمــا قــال األســاس بينمــا 
  .     }فإن أطعنكم فليس لكم عليهن سبيًال   {تعاىل يف Qاية اآلية : 

  
  صيغة الطالق المعطاة للرجل  -٢-

يعرتض كثري من املعاصرين على كون الطالق بيد الرجـل ويـرون يف التشـريع التونسـي حـًال 
منــه لتقــول : " إن احملكمــة هــي الــيت تعلــن الطــالق بنــاء لطلــب  ٣١ حيــث جــاءت املــادة

أحد الزوجني بسبب ما حصل له من ضرر ويُقضى ملـن تضـرر مـن الـزوجني بتعـويض عـن 
  الضرر املادي واملعنوي الناجم عن الطالق "   . 

مــن  ويــرى أنصــار هــذا القــانون "أنــه أكثــر مالءمــة باعتبــاره  أكثــر إنصــافاً . إنــه حيــرر املــرأة
  حق يتمسك به الزوج ، أصبح جائراً جداً حبقها "    . 

  
والواقـع أن هـذه الطروحــات حـول الطـالق ال ختــرج كثـرياً عــن مـا يـدعو إليــه علمـاء الغــرب 
وأتباعهم من الكتاب الذين يريدون بذلك تنفيذ القانون املدين الفرنسي ، وهنا من املفيد 

  اإلشارة إىل النقاط التالية : 



ل الزوجني االرتباط اإلسالمي يفرض عليهما االلتزام بأحكـام الشـرع الـيت ال إن قبو  -١-
ــزوج أن حتمــي 2ــا  ختلــو مــن بعــض احلقــوق الــيت ميكــن للزوجــة اخلائفــة علــى نفســها مــن ال

  نفسها كأن جتعل العصمة بيدها وأن تشرتط يف عقد الزواج شروطاً خاصة . 
عـود لعـدة أسـباب أمههـا كونـه املتضـرر إن حصر اإلسالم الطالق يف يد الزوج إمنـا ي -٢-

األول من الطالق من الناحية املاديـة  فهـو الـذي جيـب عليـه املهـر والنفقـة ملطلقتـه ولعيالـه 
طــوال فــرتة العــدة  واحلضــانة ، هــذا األمــر  جيعلــه أكثــر ضــبطاً لنفســه مــن املــرأة الــيت قــد ال 

  يكلفها أمر رمي ميني الطالق شيئاً. 
د الزوج وعدم إعالنه للقاضي إال يف حاالت قصوى إمنا يعـود إن حصر الطالق بي -٣-

ملبــدأ التســرت الــذي يــدعو إليــه اإلســالم ألن " معظــم أســباب الطــالق تتمثــل يف أمــور ال 
  يصح إعالQا ، حفاظاً على كرامة األسرة ومسعة أفرادها ومستقبل بنا0ا وبنيها  "   . 

جــارب عــدم جــدواه وذلــك مــن نــواح كمــا أن حصــر الطــالق بيــد القاضــي أمــر أثبتــت الت
  عدة منها : 

الفشـــل يف التقليـــل مـــن نســـب الطـــالق وهـــذا أمـــر  أثبتتـــه إحصـــائيات الطـــالق الـــيت  -١
ســـجلت يف تـــونس حيـــث  أن العـــدد مل يـــنقص بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك فلقـــد ارتفـــع 

م النتـزاع سـلطة الطـالق مـن يـد الـزوج و  إيكالـه ارتفاعاً ملحوظـاً " رغـم أن املـربر الـذي قُـدِّ
إىل القاضي هو محاية األسرة بإتاحـة فرصـة للقاضـي لرياجـع فيهـا الـزوجني وحيـاول الصـلح 

ــت أن نســبة املصــاحلات الناجحــة ضــئيلة جــداً، فمــن بــني   ١٤١٧بينهمــا، فــإن الواقــع يثب
مل يــتم  ٨١-٨٠قضــية طــالق منشــورة يف احملكمــة االبتدائيــة بتــونس يف املوســم القضــائي 

منهــــا ، بينمــــا كــــان االعتقــــاد أن تعــــدد الزوجــــات وجعــــل العصــــمة  املصــــاحلة إال يف عشــــر
الزوجية بيد الرجل وعدم تغرميه لفائدة الزوجة هي األسباب الرئيسية للطـالق وأن القضـاء 

  .ن ذلك مل حيدث "ت أن شيئاً معليها سيقلل من نسب الطالق ، واإلحصائيات تثب



فســـها أمـــور الطـــالق يف حماولـــة منهـــا إىل جلـــوء بعـــض احملـــاكم الغربيـــة الـــيت تتوكـــل بن -٢  
خفض نسبة الطالق إىل رفض التطليـق إذا مل يكـن بسـبب الـزىن  لـذلك  كثـرياً مـا يتواطـأ 
الزوجــان " فيمــا بينهمــا علــى الرمــي 2ــذه التهمــة ليفرتقــا ، وقــد يلفقــان شــهادات ووقــائع 

  مفتعلة إلثبات الزىن حىت حتكم احملكمة بالطالق. 
م وأحســن وأليــق بالكرامــة ؟ أن يــتم الطــالق بــدون فضــائح ؟ أم أن ال فــأي احلــالتني أكــر 

  يتم إال بعد الفضائح ؟ "   . 
  
  سلطة الزوج ( القوامة )  -٣-

يعــرتض املخــالفون للشــريعة اإلســالمية علــى مبــدأ القوامــة الــذي يطلــق الــبعض عليــه  لفــظ 
ــف القوامــة بأQــا " تقيــيم دور الرجــل "  ، فيتســاءلون: "  "قيموميــة " قاصــدين بــذلك تعري

إن هـذه احلقـوق املمنوحـة للـزوج والـيت تـدعم هـذه السـلطة أعطتـه إياهـا النصـوص القرآنيـة 
أو أQا تشكل حتديداً " حلاالت واقعية " ترتجم فكرة " الدور " اخلاص بالرجل والذي ال 

  بد من محايته ؟"   . 
ســة الرجــل علــى املــرأة رئاســة إن التخلــيط يف فهــم مفهــوم القوامــة إمنــا يعــود العتبــارهم رئا

تقوم على االستبداد والظلم ، بينما هي يف احلقيقة رئاسة رمحة ومـودة ومحايـة مـن اخلـوف 
واجلـوع ، إنـه لــو كـان يف األمــر اسـتبداد وتســلط مـن الرجـل  علــى املـرأة لكــان حيـق للرجــل 

مـن ذلـك ،  أو أن ميد يده إىل مال زوجته  أو مينعهـا مـن أن تتـاجر مباهلـا واإلسـالم مينعـه 
أن جيربهــــا علــــى تغيــــري دينهــــا  واملعــــروف ان اإلســــالم أبــــاح للمســــلم أن يتــــزوج النصــــرانية 

  واليهودية مع احتفاظ كل منهما بدينه . 
إن هذه القوامة مبنية على كـون الرجـل " هـو املكلـف اإلنفـاق علـى األسـرة ، وال يسـتقيم 

مـا دون أن يكـون لـه القيـام عليهـا  مع العدالة يف شيء أن يكلَّـف فـرد اإلنفـاق علـى هيئـة
واإلشراف على شئوQا ، وعلى هذا املبدأ قامـت الـدميقراطيات احلديثـة ، ويلخـص علمـاء 



القـــانون الدســـتوري هـــذا املبـــدأ يف العبـــارة التاليـــة : " مـــن ينفـــق يشـــرف " أو " مـــن يـــدفع 
  يراقب "   . 

ـــزوج ملـــزم بالعمـــل واملـــرأة ليســـت كـــذلك ، إ ـــت وإذا  هـــذا هـــو األصـــل ، ال ذا أحبـــت عمل
كرهــت جلســـت ، ومـــا أمجـــل مـــا قالتــه إحـــدى الكاتبـــات املشـــهورات " أجاتـــا كريســـيت " 
ــزداد ســوءاً ، يومــاً بعــد يــوم ،  ــت : " إن املــرأة مغفلــة : ألن مركزهــا يف ا"تمــع ي حيــث قال
فـــنحن النســـاء نتصـــرف تصـــرفاً أمحـــق ، ألننـــا بـــذلنا اجلهـــد الكبـــري خـــالل الســـنني املاضـــية 

واملســاواة يف العمــل مــع الرجــل، والرجــال ليســوا أغبيــاء فقــد  علــى حــق العمــل للحصــول 
أن تعمـــل الزوجـــة وتضـــاعف دخـــل شـــجعونا علـــى ذلـــك معلنـــني أنـــه ال مـــانع مطلقـــاً مـــن 

  .الزوج
ومـــن احملـــزن أننـــا أثبتنـــا ، حنـــن النســـاء، أننـــا اجلـــنس اللطيـــف ، مث نعـــود لنتســـاوى اليـــوم يف 

  .  ا من نصيب الرجل وحده "للذين كاناَجلْهِد والعرق ا



  تعدد الزوجات   -٤-
يعــرتض أنصــار حقــوق املــرأة علــى نظــام تعــدد الزوجــات الــذي يقــره اإلســالم ويعتــربون أن 
فيــه إهــداراً لكرامــة املــرأة وإجحافــاً حبقهــا واعتــداًء علــى مبــدأ املســاواة بينهــا وبــني الرجــل ، 

ـــزاع الـــدائم  ـــه وبـــني الزوجـــات إضـــافة إىل أن يف هـــذا األمـــر  مـــدعاة للن ـــزوج وزوجات بـــني ال
بعضـــهن مـــع بعـــض  فتشـــيع الفوضـــى ويشـــيع االضـــطراب يف حيـــاة األســـرة ، ولـــذلك هـــم 
َيدعون إىل التأسـي برتكيـا وتـونس اللتـان ألغتـا نظـام التعـدد وفرضـتا نظـام آحاديـة الـزواج ، 
ا مـــع أن هـــؤالء األشـــخاص لـــو اطلعـــوا علـــى إحصـــاءات احملـــاكم يف هـــاتني الـــدولتني لبـــدلو 

  رأيهم أو بعضاً من آرائهم .  
إن أبـرز نتـائج إلغـاء نظـام التعـدد نـورده علـى لسـان الغـربيني أنفسـهم الـذين يؤكـدون علــى 
اخللل الذي أصـاب ا"تمـع نتيجـة تزايـد عـدد النسـاء بشـكل عـام حيـث تزايـد هـذا العـدد 

دا " رســـالة إىل إىل مثانيـــة ماليـــني امـــرأة يف أمريكـــا، وقـــد أرســـلت فتـــاة أمريكيـــة امسهـــا " لينـــ
جملس الكنائس العاملي تقول فيها :"إن اإلحصـاءات قـد أوضـحت أن هنـاك فجـوة هائلـة 
بــني عــدد الرجــال والنســاء فهنــاك ســبعة ماليــني ومثانيــة آالف امــرأة زيــادة يف عــدد النســاء 
عن عدد الرجال يف أمريكا ، وختتم رسالتها قائلة : أرجوكم أن تنشـروا رسـاليت هـذه  ألQـا 

كــل النســاء ، حــىت أولئــك املتزوجــات ، فطاملــا أن النســبة بــني الرجــال والنســاء غــري متــس  
ــــت  ــــو كان متكافئــــة ، فالنتيجــــة األكيــــدة هــــي أن الرجــــال ســــيخونون زوجــــا0م ، حــــىت ول

  عالقتهم الزوجية قائمة على أساس معقول  "   . 
منهـا مـا هـو إن تزايد عدد النسوة عن عدد الرجـال لـه مـربرات عـدة منهـا مـا هـو طبيعـي و 

  اجتماعي ومنها ما هو خاص . 
أمـــا املـــربرات الطبيعيـــة فتتمثـــل يف القـــوانني الـــيت ختضـــع هلـــا الفصـــيلة اإلنســـانية فيمـــا يتعلـــق 
بالنسبة بني الذكور واإلناث ، فيمـا ترجـع أهـم املـربرات االجتماعيـة  إىل أمـرين : أحـدمها 

اجلنســني وكــل ذلــك جيعــل الــذكور  يعــود إىل أعبــاء احليــاة االجتماعيــة وتوزيــع األعمــال بــني



أكثر تعرضاً للوفـاة مـن اإلنـاث وأقصـَر مـنهن أعمـاراً ، وثانيهمـا أن الرجـل ال يكـون قـادراً 
علــى الــزواج حبســب األوضــاع اإلجتماعيــة إال إذا كــان قــادراً علــى نفقــات املعيشــة لزوجتــه 

للـزواج وقـادرة  وأسرته وبيته يف املستوى الالئق به...على حـني أن كـل بنـت تكـون صـاحلة
  عليه مبجرد وصوهلا إىل سن البلوغ . 

بينما تتمثل املـربرات اخلاصـة فيمـا يطـرأ أحيانـاً علـى احليـاة الزوجيـة مـن أمـور جتعـل التعـدد 
ضـــرورة الزمـــة فقـــد تكـــون الزوجـــة عقيمـــاً ، أو قـــد تصـــري إثـــر إصـــابتها مبـــرض جســـمي أو 

  . عصيب أو بعاهة غري صاحلة للحياة الزوجية
األمـــور أصـــلح للزوجـــة أن َتطَلَّـــق وهـــي مريضـــة حتتـــاج إىل العنايـــة واالهتمـــام وينعـــت  فـــأي

ــة ، واملثــل املعــروف يقــول "أكلهــا  الرجــل حينــذاك بالصــفات الدنيئــة مــن قلــة الوفــاء واِخلسَّ
حلمــــة ورماهــــا عظمــــة " أم يكــــون مــــن األشــــرف للزوجــــة أن يتــــزوج عليهــــا مــــع احتفاظهــــا 

  حبقوقها املادية كافة ؟ 
  
نظام التعدد نظاٌم اختيـارٌي ولـيس إجباريـاً وهـو ال يكـون إال برضـا املـرأة  ، هـذا الرضـا  إن

الذي حياول كثري من الناس أن ينزعه عن الفقه اإلسالمي مدعني بأن اإلسـالم حـرم املـرأة 
من حقها يف اختيار الزوج ، إال أن نظرًة إىل هذا الفقـه تشـري إىل اتفـاق الفقهـاء علـى أن 

بالغــة الثيّــب ُيشــرتط إذQــا ورضــاها الصــرحيني قبــل توقيــع العقــد ، وهــذا النــوع مــن املــرأة ال
النساء هن يف الغالب من يرتضني أن يكن زوجات ثانيات ، أمـا املـرأة البالغـة غـري الثيِّـب 
فقد اتفق الفقهاء على أن سكو0ا املنبـئ عـن الرضـا جيـزئ يف صـحة العقـد ، أمـا إذا كـان 

فهنـاك خـالف بـني الفقهـاء ، يقـول األحنـاف أنـه ال جيـوز لوليهـا  هناك قرينة على رفضـها
أن يزوجها ، بينما قال الشافعية أنه جيوز لويل اإلجبار وهو ( األب أو اجلد ) أن يزوجها 

  ولكن بشروط منها : 
  أن ال يكون بينه وبينها عداوة . -١



  توى االجتماعي . أن يزوجها من كفء ،  والكفاءة معتربة يف الدين والعائلة واملس-٢
  أن يكون الزوج قادراً على تسليم معجل املهر .  -٣

  كل هذا يصح به العقد وإن كان يفضل أن يتخري هلا الويل من ترتضيه. 
أمـــا بالنســــبة للزوجـــة األوىل فــــإن اإلســــالم مل حيرمهـــا رضــــاها بالزوجــــة الثانيـــة إذ أبــــاح هلــــا 

ك عنـــد العقـــد ، فتحمـــي بـــذلك اإلســـالم إذا كرهـــت زواج زوجهـــا عليهـــا أن تشـــرتط ذلـــ
  نفسها من التجربة . 

ــإن " اإلحصــاءات الــيت تنشــر عــن  هــذا مــن وجهــة النظــر الشــرعية أمــا مــن ناحيــة الواقــع ف
الـــزواج والطـــالق يف الـــبالد العربيـــة اإلســـالمية تـــدل علـــى أن نســـبة املتـــزوجني بـــأكثر مـــن 

  واحدة نسبة ضئيلة جداً ال تكاد تبلغ الواحد باأللف . 
يف ذلك واضح ، وهو تطور احلياة االجتماعيـة ،وارتفـاع مسـتوى املعيشـة،وازدياد  والسبب

ــزوج  نفقــات  األوالد يف معيشــتهم وتعلــيمهم والعنايــة بصــحتهم "  ، إضــافة إىل خــوف ال
وخاصــة املتــدين مــن عــدم العــدل بــني الزوجــات ، فقــد ورد عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

ان فمـال إىل إحـدامها جـاء يـوم القيامـة وأحـد شـقيه ( ( مـن كانـت لـه امرأتـ(وسلم قوله : 
  .    )خديه ) ساقط )

ويف ختــام موضــوع تعــدد الزوجــات نؤكــد علـــى أن طــرح رفــض تعــدد الزوجــات إمنــا خيـــدم 
أهـــدافاً غربيـــة تقـــوم علـــى حتديـــد النســـل بغيـــة إضـــعاف أمـــة اإلســـالم وتقليـــل عـــدد أبنائهـــا 

  تقبل .  حبيث ال يشكلون قوة ال يستهان 2ا يف املس
  
  اإلرث -٥

إن املطالبــة باملســاواة يف اإلرث بــني الرجــال والنســاء أمــر غــري غريــب علــى اإلســالم بــل إن 
ــزول الــوحي ، فقــد جــاء يف إحــدى الروايــات عــن أســباب  بــوادر هــذا األمــر بــدأت منــذ ن

وال تتمنــوا مــا فضــل اهللا بــه بعضــكم  {مــن ســورة النســاء يف قولــه تعــاىل :  ٣٢نــزول اآليــة 



عــض للرجـــال نصــيب ممــا اكتســـبوا وللنســاء نصــيب ممـــا اكتســنب ، واســألوا اهللا مـــن علــى ب
فضله إن اهللا كان بكل شيء عليمـا ) أن أم سـلمة رضـي اهللا عنهـا قالـت " يـا رسـول اهللا 

  يغزو الرجال وال نغزو ، ولنا نصف املرياث "  . 
مــن َترَِكــة  فــألول وهلــة قــد يبــدو أن اإلســالم ظلــم البنــت إذ جعــل هلــا نصــف حــظ أخيهــا

األب ، إال أن هــذا األمــر ينــايف الواقــع إذ إن اإلســالم كلــف الرجــل مبــا مل يكلــف بــه املــرأة 
فهـــو املســـؤول عـــن نفقتهـــا ونفقـــة عيالـــه وحـــىت أخواتـــه إذا مل يكـــن هلـــن معيـــل ، بينمـــا مل 
ــف الشــرع املــرأة بأيــة مســؤوليات ، فاملــال الــذي ترثــه مــن أبيهــا يبقــى هلــا وحــدها  ال  يكل

ها فيــــه مشــــارك ، فنصــــيب االبــــن " معــــرض للــــنقص مبــــا ألقــــى عليــــه اإلســــالم مــــن يشــــارك
  التزامات متوالية متجددة ، ونصيب البنت معرض للزيادة مبا تقبض من مهور وهدايا"  . 
أما حجة نساء اليوم بأن املرأة تعمل وتنفـق علـى بيتهـا كـالزوج وتشـاركه يف األعبـاء فلهـذا 

يـــة ، هـــذا القـــول هـــو أمـــر مرفـــوض شـــرعاً حـــىت لـــو اتفـــق انتفـــى احلكـــم التـــارخيي هلـــذه اآل
الــزوجني علــى كتابــة شــرط عمــل املــرأة يف العقــد صــح العقــد وبطــل الشــرط خبــالف بعــض 

  القوانني الغربية ومنها القانون الفرنسي الذي يشرتط مسامهة الزوجة يف النفقة . 
ملبنيـة علـى قولـه تعـاىل : ومن املفيد اإلشـارة هنـا إىل أن قاعـدة التنصـيف يف اإلرث ا      

( للــذكر مثــل حــظ األنثيــني ) ليســت قاعــدة مطــردة  ، ألن هنــاك حــاالت يتســاوى فيهــا 
الذكر واألنثى كما يف حال تساوي نصيب األب وهو ذكر مع نصيب األم وهي أنثى يف 

  مرياث ابنهما . 
  
  الشهادة   -٦

مـع االتفاقيـات الدوليـة الـيت  تطالب اجلمعيـات النسـائية بتعـديل القـانون اللبنـاين منسـجماً 
تــــدعو إىل إعطــــاء املــــرأة األهليــــة الكاملــــة يف مركزهــــا وحقوقهــــا القانونيــــة ، وهــــم يــــرون أن 
اإلسالم يقـف عائقـاً أمـام تسـاوي الرجـل واملـرأة يف الشـهادة معتـربين أن " قضـية الشـهادة 



هر الدونيـة للمـرأة هذه منافية ملبـدأ املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة ، وأQـا مظهـر آخـر مـن مظـا
يف الشريعة اإلسالمية"  وللرد على مزاعمهم نؤكد على أن التمييز يف الشهادة بـني الرجـل 

  واملرأة ليست مطلقة بل هي ختتلف من حالة إىل أخرى ، وهي على أقسام : 
شــهادة الــيت ال يقبــل فيهــا شــهادة املــرأة مطلقــاً وهــي شــهادة القصــاص واحلــدود ذلــك  -١

  يا تثري موضوعا0ا عاطفة املرأة وال تقوى على حتملها. ألن هذه القضا
شــهادة املبايعــة واملداينــة وهــي الــيت ُيطلــب فيهــا شــهادة رجلــني أو رجــل وامــرأتني بنــاء  -٢

علــــى قولــــه  تعــــاىل : (واستشــــهدوا شــــهيدين مــــن رجــــالكم فــــإن مل يكونــــا رجلــــني فرجــــل 
  دامها األخرى )   وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها تذكر إح

وهذا التمييز يف هذا النوع مـن الشـهادة  لـيس متييـزاً عبثيـاً وإمنـا يعـود  إىل الفـوارق الفطريـة 
والطبيعيــة بــني الرجــل واملــرأة ، حيــث أن املــرأة لقلــة اشــتغاهلا باملبايعــات معرضــة أكثــر مــن 

أة أكثـر الرجل للضالل الذي هو نسيان جزء وتذكر جـزء آخـر ، ويعـود سـبب ضـالل املـر 
مــــن الرجــــل إىل طبيعــــة تركيبــــة جســــمها  الــــذي جيعلهــــا تتــــأثر بســــرعة  ممــــا يعرضــــها لعــــدم 

  الثبات.  
شــهادة اللعــان الــيت تتســاوى فيهــا شــهادة الرجــل وشــهادة املــرأة كمــا يف حــال اللعــان، -٣

وهي احلالة اليت حيصل فيها ا0ام باخليانة الزوجيـة ، قـال تعـاىل : (والـذين يرمـون أزواجهـم 
 يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا إنـه ملـن الصـادقني * ومل

واخلامسة أن لعنت اهللا عليـه إن كـان مـن الكـاذبني * ويـدرأ عنهـا العـذاب أن تشـهد أربـع 
  . )اهللا عليها إن كان من الصادقنيشهادات باهللا إنه ملن الكاذبني * واخلامسة أن غضب 

وإحقــاق النســب للمولــود والرضــاعة كلهــا شــهادات الــيت تنفــرد فيهــا شــهادة الــوالدة  -٤
املرأة  دون الرجل ، كما جاء عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم " فقـد روي عـن عقبـة 
بن احلارث، أنه تزوج أم حيىي بنت أيب أهـاب . فجـاءت امـرأة وقالـت : "لقـد أرضـعتكما 



كيـــف وقـــد قيـــل ؟ ففارقهـــا عقيـــة ،   " فســـأل عقبـــة النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال :
  فنكحت زوجاً غريه "   . 

يتبني لنا مما سبق أن وجـوب وجـود امـرأتني يف الشـهادة مـع رجـل واحـد ، هـو أمـر خـاص 
يف املداينــة فقــط دون ســائر أنــواع الشــهادات ممــا ينفــي وجــود متييــز يف احلقــوق بــني الرجــل 

مـا يف األمــر أن الــدين احلنيــف يهــدف إىل  واملـرأة وممــا ينفــي املســاس بكرامـة املــرأة بــل ُجــلَّ 
  توفري الضمانات يف الشهادة وزيادة االستيثاق إليصال احلق إىل أصحابه . 

     



  الخاتمة
   

إن اإلسالم أعطى املرأة حقوقاً وفرض عليها واجبات جيب عليها مراعا0ا عندما تطالب بأي حق 
هذه احلقوق تلك اليت  تطالب االتفاقيات  ميكن أن ال يتناسب مع ما فرضه عليها اإلسالم ، من

  الدولية 2ا واليت يتعارض تطبيقها مع الشريعة اإلسالمية يف عدة نواح منها: 
كوQا ال ترضي املرأة املسلمة ألن ُجلَّ ما تطالب به من حقوق قد مارستها املرأة املسـلمة منـذ -١

  أربعة عشر قرناً . 
رأة هــي ثابتــة ألQــا موثقــة بآيــات قرآنيــة وبأحاديــث نبويــة إن احلقــوق الــيت شــرعها اإلســالم للمــ-٢

  شريفة وهي بالتايل ملزمة للرجل واملرأة على حد سواء . 
  إن هذه االتفاقيات أغفلت ناحية هامة هي الناحية الروحية والعقائدية . -٣
  إن حقوق املرأة يف االجتاهات الدولية هي حقوق غري ثابتة ألQا من وضع اإلنسان . -٤
إن هــذه االتفاقيــات مبجمــل موادهــا أغفلــت اخلصــائص املميــزة لكــل شــطر مــن شــطري الــنفس -٥

  الواحدة أعين الذكورة واألنوثة واالختالفات اجلسدية والفيزيولوجية منها . 
و اهللا سبحانه وتعـاىل أن يثبـت املـرأة املسـلمة علـى دينهـا ويهـديها إىل مـا حيـاك هلـا عيف اخلتام ، ند

ف إىل تدمريها عـرب تـدمري أسـر0ا ودفعهـا إىل خمالفـة فطر0ـا، فاالتفاقيـات الدوليـة من مؤامرات 0د
ال 0ــتم بســعادة املــرأة أو شــقائها وإمنــا 0ــتم بقضــايا أكــرب تطــال الــدول الكــربى الــيت وضــعتها والــيت 
مـن أمههـا حتديـد النسـل يف الـدول الناميـة حـىت ال تشـكل يف املسـتقبل قـوة تشـكل خطـراً عليهـا  ، 

م.  ١٩٧٤ذا األمـــر أكـــد عليـــه " هنـــري كيســـنجر "  مستشـــار الـــرئيس األمريكـــي األســـبق عـــام وهـــ
دولــــة مــــن بينهــــا ســــت دول مســــلمة ذات كثافــــة ســــكانية عاليــــة  ١٣عنــــدما قــــال : "إن هنــــاك  

وللواليـــات املتحـــدة فيهـــا مصـــاحل سياســـية واســـرتاتيجية ، هلـــذا ال بـــد مـــن تنفيـــذ سياســـات خلفـــض 
  ر قوة مما هي عليه اآلن " . سكاQا حىت ال تصبح أكث

  هذا ما خيطط لنا فهل  من يسمع أو يعترب ... والسالم عليكن ورمحة اهللا وبركاته. 
    



  الفهرس
  القرآن الكرمي 

  كتب السنة النبوية الشريفة . 
الدكتور مصطفى السباعي ، املراة بني الفقه والقانون ، املكتب اإلسالمي ، بـريوت ، -١

  م. ١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤ الطبعة السادسة ،
الــدكتورة ســامية عبــد املــوىل الشــعار ، أســس حريــة املــراة يف التشــريع اإلســالمي ، دار  -٢

  م. ١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠الفالح للنشر، الطبعة األوىل  ، 
الدكتورة سامية عبد املوىل الشعار ، حبث حتت عنـوان " منهجيـة يف التقـارب مـا بـني  -٣

  لشخصية " . الفقه اإلسالمي وقوانني احلوال ا
حممد رشيد العويد ، من أجل حترير حقيقي للمراة ، دار ابن حزم ، بريوت ، الطبعة  -٤

  م. ١٩٩٣هـ ، ١٤١٣األوىل ، 
الشــيخ راشــد الغنوشــي ، املــراة بــني القــرآن وواقــع املســلمني ، املركــز املغــاريب للبحــوث  -٥

  م. . ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١والرتمجة ، لندن ، الطبعة الثالثة ، 
بـني الشـريعة اإلسـالمية واألضـاليل الغربيـة ،  املسـلمة املرأةفدى عبد الرزاق القصري ،  -٦

  م. ١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠مؤسسة الريان ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
الــدكتور علــي عبــد الــواح وايف ، املــرأة يف اإلســالم ، دار Qضــة مصــر للطبــع والنشــر ،  -٧

  القاهرة ، الطبعة الثانية . 
   


