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  :مدخل

بل وما حورب اإلسالم  ،ما من قضية أثارت جدالً واسعاً مثل قضية األحكام اخلاصة باملرأة ىف اإلسالم 
  .العلمانيون مثلما حورب بقضايا املرأة من املستشرقني ومن ورائهم الكتاب

معاجلة لبعض قضايا املرأة الىت يثريها أعداء اإلسالم من املستشرقني وتالمذم من  بحثوهذا ال 
  .العلمانيني

والقضايا الىت يتناوهلا املستشرقون وأذنام ويثريون الشبهات حوهلا بني حني وآخر تتركز غالباً ىف  
  :القضايا التالية

  .ضية املرياثق - 1
  .قضية الشهادة - 2 
  .قضية املرأة والوالية الكربى - 3 
  .قضية احلجاب - 4 
  .قضية االختالط - 5 
  قضية تعدد الزوجات - 6 
  القوام - 7 
  الطالق – 8 

  قضية املرياث :أوالً
تعترب قضية مرياث املرأة من أهم قضايا املرأة الىت يشغب ا كارهوا اإلسالم من املستشرقني  
فدائماً ما ترفع أصوات هؤالء بوجوب املساواة بني الرجل واملرأة ىف املرياث مدعني أن  ،علمانينيوال

وهذا يشري إىل  ،اإلسالم قد وضع من شأن املرأة حني جعلها على النصف من حق الرجل ىف املرياث
  .جور اإلسالم ىف حق املرأة

تعبري حني زعم أنه من الظلم الواضح أن  عن ذلك أبلغ" جاستون فبيت"ولقد عرب املستشرق الفرنسى  
إن دور املرأة ىف اتمع اإلسالمى على جانب "  :"فبيت"يقول  ،تأخذ املرأة نصف الرجل ىف املرياث

حىت إنه ىف مسألة  ،وأن ضآلة مرتبتها كانت أمراً مسلماً به ىف مجيع مظاهر احلياة ،كبري من الضآلة
  )1"(ب الرجل املرياث مل يكن نصيبها إال نصف نصي

                                                           
  .ت.ط دار االعتصام د 56حممد عبد اهللا السمان ص/ مفتريات اليونسكو على اإلسالم ) 1(
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نصر أبو زيد أن تكرمي املرأة عامة وىف / وكان من الضالل واإلضالل زعم من زعم ومنهم الدكتور 
مبا بعد اإلسالم وال سيما ىف  –بزعمه  –أما إذا قسنا  ،إمنا هى بالنسبة ملا سبق اإلسالم ،املرياث خاصة

للذَّكَرِ مثْلُ  { :إن اإلسالم قال :قولهمث علل زعمه ب .يصبح غري الئق بكرامة املرأة –العصر احلديث 
بل تورث فأراد  ،ألن رسالة اإلسالم جاءت ىف وقت كانت املرأة ال ترث فيه شيئاً }حظ اُألنثَيينِ 

اإلسالم أن يدفع بوضع املرأة إىل األمام شيئاً فشيئاً طالباً منها بعد ذلك حني تستقر األمور مبسواة املرأة 
إلسالم أنه حرك الوضع ودفعه إىل األمام وجيب علينا أن نستكمل دور اإلسالم فنعطى فدور ا ،بالرجل

  )1"(هكذا زعم الرجل …املرأة مثل الرجل 
وقبل البدء ىف الرد على هذه  ،وىف السطور التالية نعيد ما قاله أهل االختصاص ىف الرد على هذه الشبهة 

ودار ىف فلكهم مل يتبعوا قواعد البحث العلمى  الشبهة نود أن نبني أن املستشرقني ومن لف لفهم
يتجاهلون عنصر املقارنة ىف "ألم  ،األصيل فيما أثاروه على اإلسالم وخاصة فيما يتعلق بقضايا املرأة

القضايا الىت يعرضون هلا ومنها قضية املرأة املسلمة مع أن عنصر املقارنة عنصر جوهرى ىف جمال البحث 
الذين حيرصون على االفتراء يتجاهلون عن عمد املقارنة بني وضع املرأة ىف  وهؤالء ،العلمى األصيل

بل املقارنة بني وضعها ىف ظل الشرائع السابقة على  ،اجلاهلية قبل وبني وضعها بعد ظهور اإلسالم
  )2(.وأصبحت ىف ظل اإلسالم وجوداً قائماً بذاته ،فقد كانت ىف ظل هذه الشرائع عدماً ،اإلسالم

فأنصفها اإلسالم وجعل هلا حقاً مقرراً ) 3(ت املرأة قبل اإلسالم حمرومة من حقها ىف املرياث لقد كان 
وقد جعل اإلسالم ىف أغلب احلاالت للذكر ضعف نصيب األنثى ىف املرياث كما جاء ذلك ىف  ،فيه

  )4.(}ينِ يوصيكُم اُهللا فى أَوالَدكُم لَلذَكَرِ مثْلُ حظ اُألنثَي {القرآن الكرمي 
                                                           

سقوط  وانظر ،ت.ط مؤسسة النور للتوزيع والترمجة د 120عبد ايد صبح ص/ انظر املرأة ىف اإلسالم الشيخ ) 1(
  .م1995-هـ1416ط  210عبد العزيز املرشدى ص/ العلمانية د

  .56مفتريات اليونسكو على اإلسالم ص) 2(
حىت ولو مل يكن له وارث وكانوا حيرمون األصول وفيهم  ،كان الرومان ال يورثون الزوجة من زوجها مطلقاً -أ) 3(

  .األم عند وجود الفروع
ال األم وال البنـت وال   ،وحده كل التركة وال شئ ألحد غريه  من اإلنـاث يرث البكر الذكر  :وعند اليهود-ب   

  .وإذا كان للميت بنات فقط كان للمورث أن يوصى بكل ماله ملن يشاء وأن حيرمهن كلهن ،الزوجة
ىت وظل املسيحيون يتوارثون مبا ىف التوراة ال ،وكانت األناجيل الىت بيد النصارى ختلو من أى تشريع للمواريث-ج   

  .بيد اليهود إىل وقت قريب حني وضعت هلم كنائسهم نظاماً
وكان اجلاهليون قبل اإلسالم يورثون الذكور القادرين على احلرب والغارة فلم يكن لإلناث وال للصبية الصغار -د   

  .121 ،120فضيلة الشيخ عبد ايد صبح ص / املرأة ىف اإلسالم (مرياث 
   11/ سورة النساء اآلية ) 4(
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لكن هذا فهم  ،وقد يبدو ألول وهلة أن اإلسالم ظلم املرأة إذا جعل هلا نصف حظ الرجل من املرياث 
فبقليل من التدبر واملعرفة بنظام اإلسالم وما ألقاه على كاهل  ،خاطئ ال يلبث أن يبدوا ما فيه من خطأ

  .ظلم املرأة ومل يفضل الرجل عليهاالرجل من األعباء وااللتزامات املالية يتضح أن اإلسالم مل ي
 ،)1( }وآتواْ النساَء صدقَاتهِن نِحلَةً  {هو املكلف بأن يقـدم مهراً للمرأة  –ىف اإلسالم  –فالرجل  

 {وهـو املكلف بالنفقة الشـاملة من طعـام وكسوة ومسكن ومـلبس وعـالج للمرأة واألوالد 
كَنثُ سيح نم نوهنكأَس كُمدجو نم م{ ،)2( }ت  قفنفَلْي قُهرِز هلَيع رقُد نمو هتعس نم ةعذُو س قفنيل

  )3( }مما آتاه اُهللا 
مث إن املرأة إذا طلقت  ،ويطالب الرجل بالنفقة على والديه وأقاربه إذا كانوا ىف حاجة إىل هذه النفقة 

وهذه كلها أعباء مالية كلف  ،فقة العدة ونفقة املتعة الىت حتفظ كياا وكرامتهافقد فرض اإلسالم هلا ن
فهل مع كل هذه األعباء واملسئوليات الىت كلف ا الرجل يكون  ،وأعفيت منها املرأة ،ا الرجل

  ؟اإلسالم قد ظلم املرأة
ويأخذ  ،نفقها على نفسهامسألة حساب ال عواطف تأخذ املرأة ثلث الثروة املوروثة لت" إن املسألة  

فأيهما يصيب أكثر مبنطق  ،وثانياً على أسرة وأوالد ،الرجل ثلثى الثروة لينفقها أوالً على زوجته
فال حيق له أن يأخذ  ،والرجل ينفق تكليفاً ال تطوعاً مهما كانت ثروة املرأة اخلاصة ؟احلساب واألرقام

عليه أن ينفق عليها كأا ال متلك شيئاً وهلا أن تشكوه إذا و ،منها شيئاً البتة إال بالتراضى الكامل بينهما
  )4"(أو قتر فيه بالنسبة ملا ميلك وحيكم لـها الشارع بالنفقة أو االنفصال  ،امتنع عن اإلنفـاق

 ،مبا ألقى عليه اإلسالم من التزامات متوالية متجددة) 5(فنصيب الرجل بناء على هذا معرض للنقص  
مبا تقبض من مهر وهدايا ومبا تغله من دخل إذ مثرته مع إعفائها من أى " للزيادة ونصيب املرأة معرض 

                                                           
   4/ سورة النساء اآلية ) 1(
  .6/ سورة الطالق اآلية ) 2(
  .7/ سورة الطالق اآلية ) 3(
  .120حممد قطب ص/ شبهات حول اإلسالم) 4(
فللولد الذكر ثالثـون   ،ألف جنيه 60وترك ثروة تقدر بـ :لو افترضنا مثالً أن رجالً توىف وله بنتان وولد واحد) 5(

فإنه مطالب بدفع املهر وتأثيث مأوى الزوجية مث اإلنفاق على  ،فإذا تزوج الولد ،ألفاً ولكل من البنتني مخسة عشر ،ألفاً
وعلى أخواته إذا مل يكـن   ،نفسه وعلى زوجته وأسرته من البنني والبنات وعلى أمه وأبيه إذا مل يكن هلما مورد رزق

وهلا أن  ،مطالبة بإنفاق شئ منه قل أو كثرهلن عائل أما البنت فحني تتزوج يكون نصيبها من املرياث مدخراً هلا ليست 
وليس ألحد احلجر عليها ىف ماهلا أو حق التصرف فيه من غري رضاها ومن هنا كان من  ،تنمى ماهلا ىف جتارة أو صناعة

حممود محدى / انظر اإلسالم ىف مواجهة محالت التشكيك د(العدالة أن يكون نصيبها ىف املرياث أقل من نصيب الرجل 
  ).م  1999-هـ1419غرة ذو القعدة ط الثانية  45ط الس األعلى للشئون اإلسالمية عدد  – 102صزقزوق 
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مث  ،فهل كان من العدالة أن يسوى اإلسالم بينهما ىف املرياث ،التزام شرعى ماىل لزوجها وبيتها وبنيها
  ).1"(يلقى على االبن مـا يلقى مـن األعبـاء الثقيلة املستمرة ويعفيها من كل شئ 

أما املال املكتسب فال تفرقة فيه بني الرجل " هذه النسبة إمنا تكون ىف املال املوروث بال جهد  على أن 
ألنه يتبع مقياساً آخر هو  ،إخل.…وال ىف ربح التجارة وال ريع األرض  ،واملرأة ال ىف األجر على العمل

ملرأة هى نصف قيمة الرجل إذن فال ظلم هناك وال شبهة تفيد أن قيمة ا …املساواة بني اجلهد واجلزاء 
  )2"(وكما يزعم املشنعون من أعداء اإلسالم  ،كما يفهم العـوام من املسلمني

رمبا يكون مؤشراً يرشدها إىل "  –فيما أحسب  –بل إن عدم التسوية بني الرجل واملرأة ىف املرياث  
أى خبصائصها كامرأة … طريق االحتفاظ باعتبارها البشرى وخبصائصها ىف األنوثة واألمومة والزوجية

ومعىن هذا أن اإلسالم بتحديد نصيبها ىف املرياث يوجهها إىل أن … ال تتحول إىل رجل أو شبيهة به
وبالتاىل عدم استقالهلا اقتصادياً ىف مواجهة  ،خريها كامرأة يتطلب عدم مساواا ىف االقتصاد بالرجل

أزمة ضعف اإلحساس باألنوثة  :ت نفسية منهاالرجل إذ استقالل املرأة اقتصادياً يعرضها لعدة أزما
مث ألزمة العزلة كلما تقدم ا  ،وأزمة الشك أو التراخى ىف العالقة الزوجية إن كانت زوجة ،واألمومة

  )3"(السن ومل توفق إىل زوج أو إىل ولد يشاركها احلياة 
ففى علم املرياث حاالت  ،اًمث إن املرأة ىف املرياث اإلسالمى ليست على النصف من مرياث الرجل مطلق 

وذلك ىف حالة ما إذا مات رجل أو امرأة وليس له أو  ،يكون نصيب املرأة فيها مساوياً لنصيب الرجل
ففى هذه احلالة يستوى  ،وله أو هلا أخ أو أخت من ناحية األم –ذكراً كان أو أنثى  –هلا والد أو ولد 

  )4(.األخ واألخت ىف املرياث
وإِنْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَالَلَةً أَو اْمرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت فَلكُلِّ  { :ق سبحانه وتعاىلوىف هذا يقول احل 

بِها أَو دينٍ واحد منهما السدس فَإِنْ كَانواْ أَكْثَر من ذَلك فَهم شركَاُء فى الثُّلُث من بعد وصية يوصى 
رغَي  يملح يملاُهللا عاِهللا و نةً ميصارٍ وض5( }م(  

 ،فهذه اآلية الكرمية تقرر أن أوالد األم وهم إخوة امليت وأخواته ألمه سواء ىف املرياث ذكورهم وإناثهم 
  .والثلث هلم بالتسوية إذا تعددوا ،فالسدس لإلخوة ألم إذا انفرد الواحد منهم

                                                           
  .205البهى اخلوىل ص/ اإلسالم وقضايا املرأة املعاصرة ) 1(
  .120حممد قطب ص/ شبهات حول اإلسالم األستاذ ) 2(
  .م19797-هـ1399تبة وهبة األوىل ط مك 31حممد البهى ص/ اإلسالم واجتاه املرأة املسلمة املعاصرة د) 3(
  .506ص 3السيد سابق جـ/ انظر فقه السنة ) 4(
  .12/ سورة النساء اآلية ) 5(
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رك امليت أوالداً إناثاً وذكوراً يستويان ىف املرياث فلكل واحد منهما السدس كما أن األب واألم إذا ت 
  )1( }وَألبويه لكُلِ واحد منهما السدس مما ترك إِنْ كَانَ لَه ولَد  { :كما قال تعاىل

زوجاً وبنتاً  كما لو ماتت امرأة وتركت ،كما أن هناك حاالت يزيد فيها نصيب األنثى على الذكر 
والزوج  ،فإن البنت ترث ضعف نصيب الزوج حيث ترث البنت النصف ،سواء كانت منه أو من غريه

  )2(.الربع
ونصيب  ،فنصيب الزوجة الثمن وليكن ثالثة من أربعة وعشرين ،وأخا ،وزوجة ،وإذا ترك امليت بنتني 

والباقى لألخ  ،نصيب البنت مثانية ،البنتني الثلثان وهو ما يساوى ستة عشر سهما من أربعة وعشرين
والباقى لألخ وهو يساوى  ،ونصيب البنت مثانية ،وهو ما يساوى ستة عشر سهما من أربعة وعشرين

  )3(.مخسة من األربع والعشرين سهما وهو نصف نصيب البنت الواحدة تقريباً
من األقباط ىف مصر دار اإلفتاء املصرية تشهد بأن كثرياً " فال عجب بعد هذا كله أن نعلم أن  

مندوحة الختيار ما تقرره  –وهم غري مسلمني  –حيتكمون إىل نظام املواريث اإلسالمية وكان أمامهم 
ملا له من أثر كبري ىف حسم املنازعات والقضاء على أسباب اخلالف بني  –الكنيسة املصرية أو الغربية 

  )4"(املستحقني للمرياث 
يوجه إىل اإلسالم من اام باطل بأنه غمط املرأة حقها ىف املرياث ذا نستطيع أن نرد على كل ما  

ورمبا ورثت أكثر منه  ،وقد ترث أقل منه ،فأعطاها نصف نصيب الرجل حيث ثبت أا قد ترث مثله
  .وذلك كله وفق قاعدة ربانية عادلة

  قضية الشهادة :ثانياً 
ت حوهلا املستشرقون ومن تبعهم من العلمانيني تعترب قضية شهادة املرأة من القضايا الىت يثري الشبها 

وعدم املساواة بينها وبني  ،وأنصاف املثقفني من دعاة حترير املرأة مدعني أا من األدلة على ظلم املرأة
  .الرجل

أحد االت الىت تصدر " روزاليوسف"فهذا كاتب صحفى كبري ونقيب الصحفيني ىف مصر ينشر ىف " 
 –لقائمون عليها وسيلة لتشويه احلقائق واللبس على الناس ىف غالب األحوال ىف مصر والىت اختذها ا

  .كالماً حيط من قدر التشريع اإلسالمى ىف هذا اال ويتساءل بعد أن ذكر أستاذة جامعية
  ."؟نصف شهادة بواب عمارا" فالنة "أتكون شهادة األستاذة الدكتورة  

                                                           
  .11/ سورة النساء  اآلية ) 1(
  .12 ،11/سورة النساء اآليتان ) 2(
  .125عبد ايد صبح ص/ املرأة ىف اإلسالم الشيخ ) 3(
  .104 ،103ود محدى زقزوق صحمم/ اإلسالم ىف مواجهة محالت التشكيك د) 4(
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اء من الناس ومن ليس هلم بصر ىف مسائل الفقه وحكمة يؤثر على الدمه –كما ترى  –أسلوب ماكر  
وهذا مطلب يسيل إليه لعاب الرفاق املاركسيني الذى ينتمى إليهم الكاتب حىت بعد سقوط  ،التشريع

ولو كان هؤالء طالب حق فعالً وليسوا مرجفني الهتدوا  ،النظام الشيوعى على من بناه ىف عقر داره
  )1"(إىل احلق من أقصر طريق 

م يالحظ أنه 1994واملتتبع للقضايا الىت ناقشها املؤمتر الدوىل للسكان الذى عقد ىف القاهرة ىف سبتمرب  
ركز على هذه النقطة حيث طالبت بعض املنظمات األهلية رفض املنظور اإلسالمى لشهادة املرأة 

  )2( .ومساواا بالرجل ىف هذا اال
  :الرد على هذه الشبهة 
فإن ذلك كان مراعاة لظروفها وإرشاداً إىل  ،جعل شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتني إن اإلسالم حني 

  .طريق االستيثاق الذى يطمئن معه الناس على حقوقهم
واْستشهِدواْ شهِيدينِ من رِجالكُم  { :ولقد بني احلق سبحانه وتعاىل احلكمة من وراء ذلك حني قال 

جا ركُوني ا فَإِنْ لَمماهدإِح ذَكِّرا فَتماهدلَّ إِحضاِء أَنْ تدهالش ننَ موضرت نمم انأَتراملٌ وجنِ فَرلَي
  )3( }اُألخرى 

إن النص ال يدعنا حندس ففى " :ىف تفسريه هلذه اآلية الكرمية –رمحه اهللا  –سيد قطب / يقول الشهيد  
 }أَنْ تضلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما اُألخرى  {داً واضحاً معلالً جمال التشريع يكون كل نص حمد

مما جيعلها ال  ،فقد ينشأ من قلة خربه املرأة مبوضوع التعاقد ،والضالل هنا ينشأ من أسباب كثرية
دقيقة ومن مث ال يكون من الوضوح ىف عقلها حبيث تؤدى عنه شهادة  ،تستوعب كل دقائقه ومالبساته

فتذكرها األخرى بالتعاون معاً على تذكر مالبسات املوضوع كله وقد ينشأ من طبيعة  ،عند االقتضاء
فإن وظيفة األمومة العضوية البيولوجية تستدعى مقابالً نفسياً ىف املرأة حتماً تستدعى أن  ،املرأة االنفعالية

مطالب طفلها بسرعة وحيوية ال ترجع فيهما تكون املرأة شديدة االستجابة الوجدانية االنفعالية لتلبية 
فاملرأة  ،وذلك من فضل اهللا على املرأة وعلى الطفولة وهذه الطبيعة ال تتجزأ ،إىل التفكري البطىء

بينما الشهادة على التعاقد ىف مثل هذه  –حني تكون امرأة سوية  –شخصية موحدة هذا طابعها 
ووجود امرأتني  ،ال ووقوف عند الوقائع بال تأثري وال إحياءاملعامالت ىف حاجة إىل جترد كبري من االنفع

                                                           
ط دار الفتح اإلعالمى  121عبد العظيم املطعىن ص/ املرأة ىف عصر الرسالة بني واقعية اإلسالم وأوهام املرجفني د)1(
  .ت.د
  .213عبد العزيز املرشدى ص/ انظر سقوط العلمانية د) 2(
  .282/ سورة البقرة اآلية ) 3(
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فتتذكر وتفئ إىل الوقائع اردة  –إذا احنرفت مع أى انفعال  –فيه ضمانة أن تذكر إحدامها األخرى 
)"1(  
وقد يأتى نسيان املرأة بسبب ما تتعرض له من أحوال طبيعية جتعل مزاجها ىف اختالل وعقلها ىف  

أن املرأة ىف فترة احليض تقل ىف "فقد أثبت العلم احلديث  ،واحلمل والرضاعة كاحليض ،اضطراب
وتضعف قوة التنفس  ،وتنخفض درجتها فيه ،فيزداد خروج احلرارة منه ،جسمها قوة إمساك احلرارة

وتصاب آالت النطق بتغريات خاصة ويبلد احلس وتتكاسل األعضاء وتتخلف الفطنة والذكاء وقوة 
وكل هذه التغريات تدىن املرأة الصحيحة إىل حالة املرض إدناًء يستحيل معه التمييز بني  ،تركيز األفكار

وىف فترة احلمل تتخلف ىف املرأة ملكات الشعور والتفكري والتأمل والفهم والتعقل مما  ،صحتها ومرضها
لف املرأة إن الشهر األخري من أشهر احلمل ال يصح فيه أن تك :جعل كثرياً من األخصائيني يقولون

مما  ،أما عقب وضع احلمل فتكون املرأة عرضة ألمراض متعددة تعروها وتنمو فيها ،جهداً بدنياً أو عقلياً
مث بعد ذلك ال تكون ملكاً لنفسها أو فارغة من  ،جيعل املرأة شبه مريضة ملدة سنة من بدء احلمل

  ) 2"(ة بل عليها تربية هذا املولود وتعهده بالعناية والرعاي ،أعمـاهلا
وهكذا يتبني أن املرأة حبسب ما يعتريها من دورة شهرية ومحل ورضاعة تكون أشبه باملريضة مما يؤدى  

إىل احنراف مزاجها واضطراب أجهزا مما يستتبع عدم تركيزها فيؤدى بدوره إىل نسياا للواقع املشهود 
  .عليه

ه للمرأة التصرفات املالية يعترب رسالتها أننا إذا الحظنا اإلسالم مع إباحت" وإضافة إىل ما سبق  
خاصة  - وهذا ما يقتضيها لزوم بيتها ىف غالب األوقات  ،االجتماعية هى التوفر على شئون األسرة

أدركنا أن شهادة املرأة ىف حق يتعلق باملعامالت املالية بني الناس ال يقع إال  –أوقات البيع والشراء 
فإا متر به عابرة ال تلقى له  ،ا أن حترص على تذكره حني مشاهدتهوما كان ذلك فليس من شأ ،نادراً
فإذا شهدت امرأة  ،فإذا جاءت تشهد به أمام القاضى كان احتمال نسياا أو خطأها وومهها ،باالً

  .)3"(أخرى مبثل ما تشهد به زال احتمال النسيان واخلطأ 
وإمنا هى مسألة تثبيت ىف  ،أهلية وعدمهاو ،وهكذا يتبني أن املسألة ليست مسألة إكرام وإهانة 

  .وهذا ما حيرص عليه كل تشريع عادل ،واحتياط ىف القضاء ا ،األحكام

                                                           
  .336ص 1د قطب جـالشهيد سي/ ىف ظالل القرآن الكرمي ) 1(
وانظر اإلسالم واجتاه  ،ت.القاهرة د –باختصار ط دار العدالة  204،209أبو األعلى املودودى  ص/ احلجاب )2(

  .45 ،44حممد البهى ص/ املرأة املسلمة املعاصرة د
  .33مصطفى السباعى ص/ املرأة بني الفقه والقانون د) 3(

http://www.alukah.net
http://www.alukah.net


 

 www.alukah.net  

  موقع األلوكة تابع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

ومما يدل على أن جعل شهادة املرأة على النصف من شهادة الرجل إمنا هو من أجل تأدية الشهادة على  
أن  ،املرأة أو احنطاط قدرها ووصول احلقوق ألصحاا وال عالقة له بنقص إنسانية ،وجهها الصحيح

وذلك ىف  ،اإلسالم سوى بني شهادة املرأة وشهادة الرجل ىف خصومات أخرى غري خصومة التداين
  .شهادات اللعان حني يتهم الزوج زوجته بالزنا ومل يكن لديه شهود على الواقعة إال نفسه

شهد هى أربع شهادات باهللا أا مث ت ،ففى هذه احلالة يشهد هو أربع شهادات باهللا على صدق ادعائه 
وإن هى امتنعت عن الرد عليه أقيم احلد  ،فإن امتنع الزوج عن احللف باهللا مل تثبت اجلرمية ،ما زنيت

  )1(.عليها
دةُ والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء إِالَّ أَنفُسهم فَشها{: وىف هذا يقول احلق سبحانه 

إِنْ كَانَ م هلَياِهللا ع تنةُ أَنَّ لَعسامالْخو نيقادالص نلَم هبِاِهللا إِن اتادهش عبأَر مهدأَحبِنيالْكَاذ رؤاْ  ،نديو
الْخو بِنيالْكَاذ نلَم هبِاِهللا إِن اتادهش عبأَر دهشأَنْ ت ذَابا الْعهنع نا إِنْ كَانَ مهلَياِهللا ع بةَ أَنَّ غَضسام

 نيقاد2( }الص(  
كما أن هناك مواضع وقف اإلسالم فيها الشهادة على املرأة وحدها دون الرجال وذلك ىف اخلصومات  

يطلع  الىت ال يطلع على جماهلا إال النساء كالبكارة والوالدة وعيوب النساء ىف األحوال الباطنية الىت ال
فعند حدوث نزاع حول ثيوبة فتاة أو بكارا ينتدب لالطالع على حقيقة املر من يوثق  ،عليها الرجال

فيه من النساء وإذا ادعى زوج أن بزوجته عيباً ىف األجزاء الىت جيب سترها من جسم املرأة فالقول 
  .والشهادة ىف إثباته ونفيه للنساء ال للرجال

فليست  ،احلكيمة تتوخى العدالة بكل الطرق املناسبة ىف حسم الرتاعات وهكذا جتد أحكام الشريعة 
" املسألة مسألة ذكورة أو أنوثة كما يتوهم املرجفون وإمنا هى مسألة حترر وتدقيق يبعثان ىف نفس 

االطمئنان ولو مع غلبة الظن الذى مل يبلغ مبلغ اليقني ليصدر حكمه ىف الرتاع املعروض عليه " القاضى 
  )3(.ساس ما جتمع بني يديه من بيانات عادلةعلى أ

وإمنا يدور احلكم ىف ذلك  ،وهكذا يتبني أن وصف األنوثة ال عالقة له ىف اإلقالل من قيمة الشهادة 
وأن  ،على مدى قوة العالقة أو ضعفها بني شخص الشاهد وبني املوضوع الذى جترى بسببه اخلصومة

وإمنا  ،ليس دليالً على ظلم املرأة وانتقاص حقها ىف الشهادةاعتبار شهادة امرأتني بشهادة رجل واحد 
  .هو إجراء روعى فيه توفري كل الضمانات ىف الشهادة سواء كانت الشهادة لصاحل املتهم أو ضده

                                                           
  .وما بعدها 459ص 2السيد سابق جـ/ انظر فقه السنة ) 1(
  . 9-6/ سورة النور اآليات ) 2(
الشيخ حممود / وانظر اإلسالم عقيدة وشريعة  ،125 ،124عبد العظيم املطعىن ص/ انظر املرأة ىف عصر الرسالة د) 3(

  .241 ،240شلتوت ص
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  قضية املرأة والوالية الكربى :ثالثاً

وهى بالتعبري املعاصر من الشبهات الىت أثارها دعاة حترير املرأة منذ زمن بعيد مسألة الوالية العظمى  
حيث أباح اإلسالم للرجال توىل الوالية  .أن اإلسالم نقص حق املرأة فيها) 1(رئاسة الدولة فقد زعموا 

  )2(.بينما حرم املرأة من توليها" رئاسة الدولة "العامة العليا 
  :الرد على هذه الشبهة 
ل اتفاق الفقهاء على جواز أن تكون املرأة بدلي ،إن الوالية بإطالقها ليست ممنوعة عن املرأة باإلمجاع 

  .وصية على الصغار وناقصى العقل ممن تتوىل أمرهم
املتعلقة بأمن البالد ) 3(أما الوالية الكربى وهى رئاسة الدولة وما كان مبعناها من الوظائف اخلطرة  

الوالية الكربى أو ما واستقرارها فليس للمرأة ىف شريعة اإلسالم أن تتوىل أمر املسلمني سواء ىف ذلك 
  .كان دون ذلك من كربيات املناصب كالوزارات وقيادة العساكر

وغىن عن البيان أن اإلسالم ال مييز بني الناس ألى اعتبار من االعتبارات األرضية سواء ىف ذلك "  
  .الذكورة أو األنوثة أو غريها

فال يعىن ذلك حبال أا دون الرجل ىف  ،ادمفإذا مل جيوز اإلسالم للمرأة أن تتوىل رئاسة املسلمني أو قي 
وإمنا كان ذلك متشياً مع طبيعة األنوثة الىت جبلت عليها املرأة فكانت بذلك أكثر  ،االعتبار والتكرمي

ومثل  ،ضعفاً وأشد ليناً ووداعة من الرجال ملا تفوقهم به من رقة ىف القلب وحرارة ىف املشاعر والعاطفة
مسات اإلنسان الرقيق الذى مييل ىف الغالب عن جادة احلق والصواب إذا ما هذه املزايا يكشف عن 

فكيف ذا اإلنسان إذا أحاطت به الشدائد  ،أو أملت به اخلطوب واألرزاء ،طوقته األزمات واملعضالت
واألحداث العصيبة كوقوع الفنت العاصفة ىف البالد واندالع احلروب واملعارك الدامهة إىل غري ذلك من 

وأىن للمرأة ىف احترار عاطفتها وشدة جنوحها للمهابة  ؟ن واألزمات االقتصادية واالجتماعيةاحمل
ال شك أن املرأة بأنوثتها الىت جبلت  ،واالضطراب واخلور أن تتماسك ىف وجه هاتيك األحداث املزلزلة

                                                           
السـيد  / ة دانظر املؤامرة على املرأة املسلم( منرية شفيق وغريهن كثري  ،درية شفيق ،ومن هؤالء هدى شعراوى) 1(

  ).م 1992-هـ1413وما بعدها ط دار الوفاء الرابعة  106أمحد فرج ص
أمري عبد العزيز / افتراءات على اإلسالم واملسلمني د ،105عبد العظيم املطعىن ص/ انظر املرأة ىف عصر الرسالة د) 2(

  .م2002-هـ1422األوىل  -ط دار السالم  57ص
الوظائف اخلطرة املتعلقة بأمن البالد واستقرارها كوزارة الدفاع واملخابرات " ولةرئاسة الد"يلحق باإلمامة العظمى ) 3(

  .وحنو ذلك
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هو أقوى منها عزماً وإمنا يتوالها الرجل ف ،ال ينبغى هلا أن تتوىل مثل هاتيك املناصب الثقال ،عليها
  )1"(وأقوى على االصطبار ىف مواجهة الشدائد والصعاب 

إن رئيس الدولة ىف النظام اإلسالمى ليس صورة رمزية وضع لكى يوقع على القرارات ويستقبل الوفود  
  .وإمنا هو مكلف بأعمال ىف غاية اخلطورة ،ورؤساء الدول األخرى وفقط

فإن اجلهاد  ،فإذا كان رئيس الدولة امرأة ،يوش ىف مواجهة األعداءفهو الذى يعلن اجلهاد ويقود اجل"  
ففى هذه احلالة الكل مطالب  ،اللهم إال ىف حالة ما إذا دخل األعداء البالد ،ليس واجباً عليها البتة

  .بالدفاع عن الوطن
قرآن الكرمي مل بل إن املرأة الىت حتدث عنها ال ،فكيف تقوم املرأة بقيادة أمر أصالً ليست مكلفة به 

  )2"(تتخذ موقفاً عدائياً يؤدى إىل قوع احلرب بينها وبني نىب اهللا سليمـان بن داود عليهما السالم 
وهنا تظهر شخصية املرأة من وراء شخصية امللكة …" :يقول الشهيد سيد قطب معلقاً على القصة 

ينة قبل أن تنضى سالح القوة والىت تنضى سالح احليلة واملال ،املرأة الىت تكره احلروب والتدمري
  )3"(واملخاشنة 

إن الناظر لنصوص الشريعة اإلسالمية جيد أا حتول بني املرأة وبني توليها هذا املنصب ألمور تتعلق  
واختالط املرأة  ،فرعاية األسرة توجب على املرأة أن تتفرغ وال تنشغل بشئ عنها ،باملصلحة االجتماعية

وكشف املرأة من غري ما مسح اهللا بكشفه  ،وخباصة اخللوة مع األجنىب ،اإلسالمباألجانب عنها ممنوع ىف 
 ،وسفر املرأة وحدها خارج بلدا دون أن يكون معها حمرم منها ال يبيحه اإلسالم ،حمرم ىف اإلسالم

إن مل يكن من املستحيل على  –فهذه األمور األربعة الىت تؤكدها نصوص اإلسالم جتعل من العسري 
  )4(.أة أن متارس الوالية ىف ظلهااملر
فما  ،ومن ناحية أخرى نرى اإلسالم جيعل للمصلحة العامة االعتبار األول ىف تشريعه ،هذا من ناحية 

  .كانت تقتضيه املصلحة أباحه وما ال تقضيه املصلحة منعه أو حذر منه
كثر من نفعها فمن مضارها وإذا أردنا أن نناقش والية املرأة من حيث املصلحة العامة نرى مضارها أ 

رئاسة " هل حنرم املرأة الىت تتوىل  ؟فماذا نفعل باألمومة ،وإمهال شئون األسرة واألوالد ،إمهال البيت
وظلم للمجتمع نفسه أم نسمح هلا بذلك على أن  ،وذلك ظلم لفطرا وغريزا ؟أن تكون أما" الدولة 

                                                           
  .58 ،57أمري عبد العزيز ص/ افتراءات على اإلسالم واملسلمني د) 1(
عمر عبـد املـنعم   / من مقال للدكتور  –م 2002-هـ1423العدد الثامن  400جملة كلية أصول الدين ص) 2(

  .م1979ط دار التراث  295حممد ضياء الدين الريس ص/ النظريات السياسية اإلسالمية د وانظر ،الفرماوى
  .2640ص 5الشهيد سيد قطب جـ/ ىف ظالل القرآن ) 3(
   ،157مصطفى السباعى ص/ انظر املرأة بني الفقه والقانون د) 4(
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وهل نسمح هلا أن تنقطع  ؟عل املدرسات واملوظفاتتنقطع عن عملها الرياسى مدة ثالثة أشهر كما تف
بل  ،وطبيعة املرأة ىف تلك األيام طبيعة غري هادئة وال هانئة ؟وقد متتد شهرين فأكثر" الوحم " أيام 

  )1.(؟فماذا بقى هلا بعد من أيام العمل اخلالصة ،تكون عصبية املزاج تكره كل شئ أحياناً
 ؟جتنيها األمة من تقليد النساء منصب الوالية الكربى وما ىف معناهإننا ال نفهم ما هى الفائدة الىت  

   ؟أحيللن من املشاكل ما يعجز الرجال عن حلها ؟أيفعلن ما ال يستطيع الرجال أن يفعلوه
وحنن نسأل هل إذا منعن من … !إن الفائدة من ذلك إثبات كرامة املرأة وشعورها بإنسانيتها :يقولون 

  ؟ن ال كرامة هلن وال إنسانيةذلك كان دليالً على أ
فهل يعىن منعهم من  ؟أليس هناك مواطنون منعهم القانون من االشتغال بالسياسة كأفراد اجليش مثالً 

  ؟حق االشتغال بالسياسة أم دون املواطنني كرامة وإنسانية
رامتها وليس ىف ذلك غض من ك ،إن مصلحة األمة قد تقتضى ختصيص فئات منها بعمل ال تزاول غريه 

فلماذا يكون عدم السماح للمرأة بتولية رئاسة الدولة هو من قبل املصاحل الىت  ،أو انتقاص من حقوقها
وهل تفرغ األم  ،تقتضيها سعادة األمة كما تقتضى تفرغ اجلندى حلراسة الوطن دون اشتغاله بالسياسة

  ) 2(؟لواجب األمومة أقل خطراً ىف اتمع من تفرغ اجلندى للحراسة
ومن هنا يتبني أن اإلسالم يقف من تولية املرأة منصب اإلمامة الكربى وما ىف معناها موقف النفور إن  

وللمخالفات الصرحية آلداب اإلسالم  ،لألضرار االجتماعية الىت تنشأ عنه ،مل يكن موقف التحرمي
   .وللجناية البالغة على سالمة األسرة ومتاسكها ،وأخالقه

  :ما يلى ولعل ما يؤكد هذا كله
الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بٍما فَضلَ اُهللا بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ من  { :قول اهللا تعاىل- 1 

 هِمالون"  :ووجه االستدالل )3( }أَموشئون البيت  ،أن اهللا تعاىل نفى القوامة عن النساء ىف شئون بيو
عل هلا القوامة على غريها من الرجال والنساء على مجيع البيوت ىف الدولة اإلسالمية فكيف جي ،حمدودة

)"4(  

                                                           
  .158مصطفى السباعى ص/ املرأة بني الفقه والقانون د) 1(
  .160 ،159صاملرجع السابق ) 2(
  .34/ سورة النساء اآلية ) 3(
  .110عبد العظيم املطعىن ص/ املرأة ىف عصر الرسالة د) 4(
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لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " :- ملا بلغه أن فارساً ملكوا ابنة كسرى عليهم  –) r(قول النىب - 2 
)"1(  
فيها الرئاسة واخلالفة فظاهر هذا احلديث الشريف يدل على عدم جواز والية املرأة الوالية العامة مبا  

وغري هذا من الواليات الىت حتتاج املرأة فيها إىل ..…والقيادة  –) 2(والوزارة والسفارة والقضاء 
فولت على شأن من شئوا  ،وكل أمة خالفت هذا ،االختالط بالرجال والربوز هلم واالجتماع م

  )3(.ك طال الزمن أو قصرلن تفلح أبداً وسيكون مآهلا االيار واهلال ،العامة امرأة
إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم خبالؤكم وأموركم إىل نسائكم " :وقال عليه الصالة والسالم 

  )4"(فبطن األرض خري لكم من ظهرها 
وهى العصور الىت أمرنا رسول اهللا  ،الواقع اإلسالمى منذ عصر الرسالة وعصور اخللفاء الراشدين- 3 
)r (ا واقع اإلسالمى خالل تلك العصور مل يثبت أن امرأة تولت فيه والية عامة من فال ،أن نقتدى

وعماله ورؤساء جنده وخلفاؤه على املدينة أثناء غيابه عنها كانوا ) r(فقضاة الرسول  ،واليات الدولة
  )5"(وقضاة اخللفاء وعماهلم على األمصار وجباة خراجهم ورؤساء جندهم كانوا رجاالً  ،رجاال

                                                           
) 4425(ح 158ص 5إىل كسرى وقيصر جـ)  r(أخرجه اإلمام البخارى ىف كتاب املغازى باب كتاب النىب ) 1(
  ).فتح البارى(
 :واختلفوا ىف جواز كوا قاضية فقال اإلمام أبو حنيفة ،ماماًأمجع األئمة والفقهاء على أن املرأة ال جيوز أن تكون إ) 2(

وقال الطربى جيوز قضاءها ىف  ،وال جيوز أن تقضى فيم ال تصح فيه شهادا ،جيوز أن تقضى املرأة فيما تصح شهادا
أن اإلسالم يتجه وخالصة ما ميكن أن يقال ىف هذا املوضوع  ،أما اجلمهور فقد منعوها من توىل القضاء ،مجيع األحكام

اللهم إال ما كان متصالً بطبيعة املرأة كتعليم  ،إىل صرف املرأة من توىل الوظائف مبجموع توجيهاته ومقاصد نصوصه
وانظـر   ،65املـاوردى ص / انظر األحكام السلطانية (وما كان متصالً بشئون النساء كتطبيبهن  ،األطفال وتربيتهم

العاشرة  –لبنان  –بريوت  –ط مؤسسة الرسالة  311 ،310ص 4رمي زيدان جـعبد الك/ املفصل ىف أحكام املرأة د
  ).م1983-هـ1403

ـ 1411ط دار ابن حزم الثانيـة   141 ،140عبد اهللا التليدى ص/ املرأة املتربجة وأثرها السئ ىف األمة ) 3( -هـ
  .م1990

وقال الترمذى هذا ) 2266(ح 529ص 4جـ 78جزء من حديث أخرجه الترمذى ىف سننه كتاب الفنت باب ) 4(
  .حديث غريب

  .109عبد العظيم املطعىن ص/ املرأة ىف عصر الرسالة د) 5(
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 – 648) (1"(شجرة الدر"حتج هؤالء البعض بتولية إحدى النساء امللك واحلكم كما فعلت ولئن ا 
مهما بلغت من  –فإن هذه حادثة فردية ال قياس عليها وتوليتها ليست حجة على املسلمني ) هـ655

وعلى كل حال فإن حكمها مل يستقر طويالً فقد تركته بعد ثالثة أشهر من توليتها  –قوة شخصيتها 
  .ضاهابر

                                                           
ملكهـا امللـك    ،ذات إدارة وحزم وعقل ودهاء وبر وإحسان ،ىف اإلسالم" امللكات"من شهريات  :شجرة الدر) 1(

مث " الكـرك " سارت معه إىل جسر مث ،مث تزوجها وصحبته ببالد الشرق ،الصاحل ىف أيام والده واستولدها ولده خليل
وكان امللـك   ،وصار إليها غالب التدبري ىف أيام زوجها ،قدمت معه إىل البالد املصرية فعظم أمرها ىف الدولة الصاحلية

 ،ذات رأى وتدبري ودهاء وعقـل  ،وكانت بديعة اجلمال ،ويعتمد عليها ىف أموره ومهماته ،الصاحل حيبها حباً عظيماً
ومجعت األمراء وأرباب  ،كتمت موته" امللك الصاحل"وملا مات زوجها  ،ادة ما مل ينله أحد ىف زمااونالت من السع
فأجابوها إىل " توار نشاه"السلطان يأمركم أن حتلفوا له أن يكون امللك من بعده لولده امللك املعظم :السلطان وقالت

الدولـة إىل أن  = وأخذت توقع عن السلطان مراسيم ،وأقسموا هلا األميان بتنفيذ ذلك الطلب مث باشرت احلكم ،ذلك
فحملت على قتله وذلك أا أرسلت بعض  ،فأرسل إليها يهددها ويطالبها باألموال ،"املنصورة"إىل " وصل توار نشاه 

ل السلطنة فتولتها وقب" شجرة الدر"وملا قتل وقع االتفاق على تولية  ،فقتلوه) هـ648من احملرم سنة  7(البحرية ىف 
صفر  2(وذلك ىف " بىن أيوب"فكانت تاسع من توىل السلطة مبصر من مجاعة  ،هلا األمراء األرض من وراء احلجاب

فكان ال يتصـرف وال  " مدبر اململكة"الصاحلى التركماىن أتابك عسكرها "وجعلوا عز الدين أيبك ) هـ648سنة 
 ،ا األمر ىف السلطنة فرقت الوظائف السنية علـى األمـراء  يقطع ىف أمر إال بعد استشارا ومعرفة رأيها فيه وملا مت هل

 ،وأرضتهم بكل مـا يرضـى   ،وأغدقت عليهم باألموال واخليول" املماليك البحرية"وفرقت اإلقطاعات الثقال على 
وبلـغ مـن    ،وكانت من ربات الرب واإلحسان ،وساست الرعية أحسن سياسة فرضى الناس عن حكمها خري رضاء

إىل " دميـاط "واشترطت عليـه أن يسـلم    ،ملك اإلفرنج بعد مراسالت كثرية" فرنسيس"امللك  سلطتها أن أطلقت
مث توجه إىل  ،وعلى أن حيمل أمواالً مقررة ،فسلمها الفرنج بعد أن ظلت بيدهم أحد عشر شهراً وتسعة أيام ،املسلمني

واستمرت ىف احلكم ثالثة أشـهر إال   ،لمنيبالده بعد أن أصدر أمراً إىل الفرنج بدمياط حيملهم على تسليمها إىل املس
اخلليفة العباسى معترضاً علـى  " املستنصر باهللا أبو جعفر"عقب الرسالة الىت أرسلها  –أياما تنازلت بعدها عن امللك 

 ،بإشارة من القضاة والوالة بعد أن تزوجها وهو أول ملوك الترك" السلطان عز الدين أيبك"وتوىل بدال منها  ،حكمها
صاحب املوصل ختيلت أنه رمبا عزم " بدر الدين لؤلؤ"على التزوج من بنت امللك الرحيم" عز الدين أيبك"ما عزم وعند

وإقامة غريه ىف امللك  ،فعاجلته وعزمت على الفتك به ،على إبعادها أو إعدامها ألنه سئم من حجرها عليه واستطالتها
املنصور على بن عز "وتوىل بعد ابنه امللك  ،لذى كان يغتسل بهومجاعة من اخلدم ىف احلمام ا" سنجر اجلوهرى"فقتله 
ربيـع   11(وظلت ا إىل أن وجدت مقتولة يوم السبت ىف  ،أما هى فقد حبست بالربج األمحر بقلعة اجلبل" الدين

ولشجرة الدر مـآثر   ،فأخذت ودفنت بالتربة الىت كانت بنتها لنفسها قرب مشهد السيدة نفيسة) هـ 655اآلخرة 
 2عمر رضا كحالة جـ/ انظر أعالم النساء ىف عاملى العرب واإلسالم (وأوقاف على وجوه الرب واإلحسان معروفة ا 

  .م1982-هـ1402الرابعة  –ط مؤسسة الرسالة  290 -  286ص
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وهو ببغداد أن أهل مصر قد ولوا عليهم امرأة " املستنصر باهللا أبا جعفر"فإنه ملا بلغ اخلليفة العباس  
 ،أعلمونا إن كان ما بقى عندكم ىف مصر من الرجال من ال يصلح للسلطة :أرسل يقول ألمراء مصر

لن يفلح قوم ولوا " :قال أنه) r(أما مسعتم ىف احلديث عن رسول اهللا  ،فنحن نرسل لكم من يصلح هلا
فلما بلغ  ،وأنكر عليهم إنكاراً عظيماً وهددهم وحضهم على الرجوع عن توليتها مصر" أمرهم امرأة 

) r(ذلك خلعت نفسها من السلطة برضاها من غري إكراه تقديراً حلديث رسول اهللا " شجرة الدر"
  )1(.الذى ذُكِّرت به

إفالح بلقيس ىف " ألن ) 2(علينا القرآن قصتها ىف سورة النمل  وال يحتج أيضاً بسياسة بلقيس الىت قص 
ىف تاريخ النساء الالتى تولني قيادة شعون " بيضة الديك"هداية قومها إىل اإلسالم أشبه ما يكون بـ 

  .ولكل قاعدة شواذ كما يقول النحاة ،وإىل اآلن والنادر ال حكم له
ومل يؤسس حكماً  ،كان حيكى واقعاً قد حدث" لقيسب"مث إن القرآن الكرمي حني قص علينا قصة  

مث إن  ؟،باجلواز أو املنع فال معارضة قط بني احلديث بعموم لفظه ومعناه وبني حقائق الوحى األمني
على أهل سبأ حىت يكون ىف احلديث مناقضة حلقائق " ملكة"بلقيس مل يصدر قرار من الوحى بتنصيبها 

  ) 3(.د قصها علينا القرآن بكل أمانة وصدقالوحى ولكنها حكاية حال ماضية ق
ال  ،وهكذا يتبني أن قصر الواليات العامة ىف اإلسالم على الرجال هو املذهب األمثل والرأى األرجح 

ولكن ملا يترتب على توليتها من  ،وأا دون الرجل مرتلة ومكانة ،للحط من إنسانية وكرامة املرأة
تمع على رأسها حتطيم رسالتها املقدسة الىت تتمثل ىف إدارة البيتأضرار كثرية تعود عليها وعلى ا، 

وسفرها خارج  ،وملا ىف توليتها من اختالط باألجانب ،وإمداد اتمع باألجيال الصاحلة لريادة احلياة
وهنا حيق لكل إنسان أن يقول بأن اإلسالم يكون قد ظلم املرأة فعالً إذا ألزمها  .بلدها دون حمرم

  .ال بأعباء الواليات العامةباالشتغ
  
  )4(قضية احلجاب  :لقضية الرابعةا

                                                           
وانظر أسس نظام  ،مرجع سابق 288ص 2عمر رضا كحالة جـ/ انظر أعالم النساء ىف عاملى العرب واإلسالم ) 1(
  .131 ،130فرج حممد الوصيف ص/ كم اإلسالمى وخصائصه داحل
  .44 – 22/ سورة النمل اآليات ) 2(
  .114عبد العظيم املطعىن ص/ املرأة ىف عصر الرسالة د) 3(
وحتلل  ،وتعرض لإلثارة ،أنه مجلة من اآلداب شرعها اإلسالم ليبطل ما كان ىف اجلاهلية من تربج" حقيقة احلجاب ) 4(

انظر اإلسالم وقضايا املـرأة  (وليفصل احلدود الىت تبني عالقة كل من اجلنسني باآلخر  ،ة الرجال بالنساءشائن ىف صل
  .)162البهى اخلوىل ص/ املعاصرة د
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من  ،وتلتفت إليها أنظارهم ،كان حجاب املرأة املسلمة أول ظاهرة يوليها دعاة حترير املرأة اهتمامهم 
أجل إشاعة التحلل واالحنالل ىف اتمعات اإلسالمية تقليداً للمجتمعات الغربية الىت أعلنت التربج هلا 

  .ة ومنهاجاًشرع
ليس ىف الشريعة نص يوجب " :رافع لواء حترير املرأة املزعوم ىف العصر احلديث –يقول قاسم أمني  

  )2"(وإمنا هى عادة أخذناها عن بعض األمم  ،)1(احلجاب 
/ كالماً لألستاذ" روزاليوسف "وإذا جتاوزنا قاسم أمني جند منوذجاً أشد وأنكى فقد نشرت صحيفة  

أن  :زعم فيه الكاتب –أمحد أمني صاحب كتاب فجر اإلسالم / جنل األستاذ  –ني حسني أمحد أم
ويعترب هذه  ،ويأسف لعودة املرأة املصرية إىل احلجاب" القرآن ليس فيه آية واحدة تلزم املرأة باحلجاب

  )3(.العودة ردة
   :وهذه الشبهة مردودة مبا يأتى 
غضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن والَ يبدين زِنتهن إِالَّ ما وقُلْ للْمؤمنات ي { :قال تعاىل) أ( 

 وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْيا وهنم ر4( }ظَه(  
  :وداللة هذه اآلية من وجهني 

                                                           
ألن الرجل كان ممن حيذو حذو الغـربيني ىف   ،وليس النقاب" اخلمار " لعل ما يقصده قاسم أمني باحلجاب هنا ) 1(

إن األوربيني بلغوا شأناً " :يقول قاسم أمني وهو يبدى إعجابه باحلضارة الغربية ، خمالطتهنتربية نسائهم والتساهل ىف
وهم يعلمون أن ذلك هو أمثل أسلوب  ،وأباحوا السفور للمرأة ،عظيماً ىف االكتشافات العلمية بقوة البخار والكهرباء

تلك النفوس الىت نعجب بآثارها ميكن أن يغيـب  و ،هل يظنون أن تلك العقول :وهلذا خياطب املسلمني بقوله ،حلياا
هل يظنون أن أولئك القوم يتركون احلجاب بعد متكنه عندهم لو رأوا  ؟عنها معرفة الوسائل لصيانة املرأة وحفظ عفتها

تـرك   :فلم ال نطالب أوىل األمر ىف كل بيت إىل إعداد نفوس البنات ىف زمن الصبا إىل هذا التغيري وهـو  ؟فيه خرياً
قاسم أمـني  / حترير املرأة (وأن يغرسوا فيهن االعتقاد بأن العفة ملكة ىف النفس ال ثوب خيتفى دونه اجلسم  ،جاباحل
  .)69السيد فرج ص/ نقالً من املؤامرة على املرأة املسلمة د 99 – 96ص

ول مكانة املرأة ىف وانظر شبهات وإجابات ح ،الناشر دار اهلالل 53حممد عمارة ص/ قاسم أمني وحترير املرأة د) 2(
لسنة ) 74(مصر عدد –وزارة األوقاف  –إصدار الس األعلى للشئون اإلسالمية  – 87حممد عمارة ص/ اإلسالم د

  .405على عبد احلليم حممود ص/ وانظر املرأة املسلمة وفق الدعوة د ،م2001-هـ1422
ط مكتبة  21 ،17حممد قطب ص / قضية املرأة أ ،133السيد أمحد فرج ص/ انظر املؤامرة على املرأة املسلمة د) 3(

  .م1991-هـ1411األوىل  –القاهرة  -السنة
  .31/ سورة النور اآلية ) 4(
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فاملرأة مطالبة مبا ورد ىف هذه اآلية بإخفاء زينتها ) " 1( }والَ يبدين زِنتهن { :قوله تعاىل :الوجه األول 
وهذا نص قطعى  }والَ يبدين زِنتهن{: وقد تكرر النهى عن إبداء الزينة مرتني ،عن األجانب عنها

  .الثبوت والداللة ىف إجياب احلجاب على املسلمة مىت بلغت مبلغ النساء
وىف هذا املقطع  }والَ يبدين زِنتهن إِالَّ ما ظَهر منها{اء هكذا بيد أن النهى ىف املرة األوىل قرن باالستثن 

: والثانية ،قطعية ال خالف فيها وهى إخفاء الزينة إال عن الزوج واحملارم: إحدامها :من اآلية داللتان
  )2"(جائز إظهارها فاالستثناء هنا صريح على أن بعض الزينة  }إِالَّ ما ظَهر منها { :احتمالية وهى

  .وقد اختلف العلماء ىف مقدار الزينة الىت ال حرج ىف ظهورها كما هو نص اآلية الكرمية 
فذهب الفريق األول إىل أن الزينة املرخص ىف ظهورها هى الثياب الىت ترتديها املرأة وهو قول عبد اهللا  

  )3(.بن مسعود ومن وافقه
 }والَ يبدين زِنتهن إِالَّ ما ظَهر منها {ستثناء الوارد ىف قوله تعاىل أما الفريق الثاىن فقد ذهب إىل أن اال 

  )4(.وهذا قول مجهور العلماء من الصحابة والتابعني ،راجع إىل الوجه والكفني
وعن التابعني ما يؤكد  –رضى اهللا عنهم  –وقد ذكر احلافظ السيوطى مجلة من اآلثار عن الصحابة  

  .ذلك
وعن أنس بن مالك ىف  ،وجهها وكفها واخلامت :قال }إِالَّ ما ظَهر منها { :ابن عباس ىف قوله تعاىل فعن 

  .الكحل واخلامت :قال }إِالَّ ما ظَهر منها { :قوله تعاىل
  )5(.الوجه والكفان :قال }إِالَّ ما ظَهر منها { :وعن سعيد بن جبري ىف قوله تعاىل 
ألن الوجه والكفني مها الظاهر الذى قد تتحرج  ،أن رأى اجلمهور هو الراجح – أعلم واهللا -وأرى  

  .والشهادة والنكاح ،واحلج ،ومها الظاهر الذى تكشفه املرأة ىف الصالة ،املرأة من استدامة ستره
 ،عبادةإنه ملا كان الغالب من الوجه والكفني ظهورمها عادة و"  –رمحه اهللا  –يقول اإلمام القرطىب  

  )1"(وذلك ىف الصالة واحلج فيصلح أن يكون االستثناء راجع إليهما 
                                                           

  .31/ سورة النور اآلية ) 1(
  .24عبد العظيم املطعىن ص/ املرأة املسلمة ىف عصر الرسالة د) 2(
وانظر الـدر   ،م1999-هـ1420 ببريوت األوىل –ط دار الكتب العلمية  121ص 2تفسري البيضاوى جـ) 3(

  .1983-هـ1403اإلمام جالل الدين السيوطى ط دار الفكر األوىل  180ص 6املنشور جـ
انظـر  (كما ذهب مجهور الفقهاء مالك وأمحد والشافعى وأبو حنيفة إىل أن مجيع املرأة عورة إال وجهها وكفيها ) 4(

ـ 1410ط دار املنار  173ص1بكر إمساعيل جـ حممد/ الفقه الواضح د ،184ص 2البن قدامة جـ/ املغىن  -هـ
-هـ1419األوىل  -ط مكتبة اإلميان  188ص 1عبد الرمحن اجلزيرى جـ/ الفقه على املذاهب األربعة  .م1990
  ).م 1999

  .180ص 6اإلمام السيوطى جـ/ تفسري الدر املنثور ) 5(
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فإن املرأة ال جتد بداً  ،ألن سترها فيه حرج ،سومح بالزينة الظاهرة" :وقال العالمة ابن حيان األندلسى 
  )2"(من مزاولة األشياء بيدها ومن احلاجة إىل كشف وجهها خصوصاً ىف الشهادة واحملاكمة والنكاح 

بعد النهى عن إبداء الزينة فدل على نوع من الرخصة  }إِالَّ ما ظَهر منها { :وألن االستثناء ىف اآلية 
وظهور الرداء واحلجاب وما شاه من الثياب اخلارجية ليس فيه شئ من الرخصة أو اليسر  ،والتيسري

  )3"(ألن ظهورمها أمر ضرورى وال حيلة فيه  ،ورفع احلرج
  :ذلك باألحاديث اآلتيةويستأنس ل 
الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز ) r(أردف رسول اهللا  :قال – t –عن ابن عباس - 1 

وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفىت  ،للناس يفتيهم) r(وكان الفضل رجالً فوقف النىب  ،راحلته
والفضل ينظر إليها ) r(فالتفت النىب  ،فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها ،)r(رسول اهللا 

إن فريضة اهللا ىف  :يا رسول اهللا :فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت
فهل يقضى عنه أن أحج  ،احلج على عباده أدركت أىب شيخاً كبرياً ال يستطيع أن يستوى على الراحلة

  ) 4"(نعم " :قال ؟عنه
يل على أن ستر املرأة وجهها ليس فرضاً إلمجاعهم على أن للمرأة وىف هذا احلديث دل"  :قال ابن حجر 

  ).5"(أن تبدى وجهها ىف الصالة ولو رآه الغرباء 
فما أبعد األقوال  ،ليس ىف احلديث التصريح بأا كانت كاشفة عن وجهها" :وأما قول بعض الفضالء 

أا امرأة حسناء وضيئة ولو كان إذ لو مل يكن األمر كذلك فمن أين للراوى أن يعرفها  ،عن الصواب
واحلق أن هذا احلديث من أوضح األدلة  ؟،فإىل ماذا كان ينظر الفضل ويكرر النظر :األمر كما قال

) r(وعلى مشهد منه ) r(ألن القصة وقعت ىف آخر حياته  ،وأقواها على أن وجه املرأة ليس بعورة
  )7) (6"(مما جيعل احلكم ثابتاً حمكماً 

                                                                                                                                                                          
  .4621ص 7تفسري القرطىب جـ) 1(
  .م1978-هـ1398الثانية  –ط دار الفكر  447ص 6ندلسى جـألىب حبان األ/ البحر احمليط ) 2(
  .م1994-هـ1415ط دار الوفاء الثالثة  319ص 2يوسف القرضاوى جـ/ فتاوى معاصرة د) 3(
  ).فتح البارى) (6228(ح 12ص 11جـ" 2"أخرجه البخارى ىف كتاب االستئذان باب ) 4(
  .13ص 11فتح البارى بشرح صحيح البخارى جـ) 5(
-ببريوت  -ط املكتب اإلسالمى  29حممد ناصر الدين األلباىن ص/ املرأة املسلمة ىف الكتاب والسنة دحجاب ) 6(

  .م1987-هـ1407الثامنة 
  .وىف احلديث داللة على وجوب غض البصر) 7(
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) r(أن امرأة جاءت رسول اهللا " اديث ما رواه البخارى بسنده عن سهل بن سعد ومن األح- 2 
 ،فصعد النظر إليها وصوبه ،)r(جئت ألهب لك نفسى فنظر إليها رسول اهللا  ،يا رسول اهللا :فقالت

يا رسول  :فقام رجل من أصحابه فقال ،مث طأطأ رأسه فلما رأت املرأة أنه مل يقض فيها شيئاً جلست
ال واهللا يا رسول اهللا  :فقال" ؟هل عندك من شئ" :مل يكن لك ا حاجة فزوجنيها فقال له اهللا إن

ال واهللا يا رسول اهللا ما وجدت شيئاً  :اذهب إىل أهلك فانظر هل جتد شيئاً فذهب مث رجع فقال" :قال
  )1"(انظر ولو خامتاً من حديد "  :  قال

ويطيل فيها النظر تصعيداً  ،أن ينظر إليها) r(تطاع النىب ما اس ،فلو مل تكن هذه املرأة سافرة الوجه"  
  .وتصويباً

ورآها  ،بل ورد أا جلست كما جاءت ،مث غطت وجهها بعد ذلك ،ومل يرد أا فعلت ذلك للخطبة 
  )2"(أن يزوجها إياه ) r(فطلب من الرسول الكرمي  ،بعض احلضور من الصحابة

شهدت مع رسول اهللا "  :ما جاء عن جابر بن عبد اهللا قال ومن األحاديث الىت هلا داللتها هنا- 3 
)r ( يوم العيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة مث قام متكئاً على بالل فأمر بتقوى اهللا

تصدقن " :فقال ،فوعظهن وذكرهن ،وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم مث مضى حىت أتى النساء
سواد مشرب  –النساء سفعاء  –أى من خيارهن  –امت امرأة من سطة فق" فإن أكثركن حطب جهنم

وتكفرن العشري  –الشكوى  –ألنكن تكثرن الشكاة "  :قال ؟مل يا رسول اهللا :فقالت ،اخلدين –حبمرة 
  )3" (فجعلن يتصدقن من حليهن يلقني ىف ثوب بالل من أقرطتهن وخوامتهن  :قال" " أى الزوج " 
  )4"(أن يعرف أـا سفعاء اخلدين إذا كـان وجهها مغطى بالنقـاب  – t –فمن أين جلـابر "  

)"4(  
يدل على ما دلت عليه ) 5( }ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن { :على أن قوله تعاىل فيما بعد 

 ،رأسمجع مخار وهو ما يغطى به ال" اخلمر " األحاديث السابقة من عدم وجوب ستر املرأة لوجهها ألن 
وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من اجلوب وهو القطع فأمر اهللا " اجليب"مجع " اجليوب"و 

                                                           
ـ ) 1( ) 5030(ح 94ص  7جزء من حديث أخرجه البخارى كتاب فضائل القرآن باب القراءة عن ظهر قلب جـ
  ).فتح البارى (
  .321ص 2يوسف القرضاوى جـ/ فتاوى معاصرة د) 2(
ـ  ) 3(  603ص 2أخرجه اإلمام مسلم ىف صحيحه كتاب العيدين باب صالة العيدين وما يتعلق ا من أحكـام جـ

  .)885(ح
  .323ص2يوسف القرضاوى جـ/ فتاوى معاصرة د)4(
  .31/ سورة النور اآلية ) 5(
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ومل يأمر بلبسه على الوجه فدل على  ،فدل على وجوب سترمها ،تعاىل بلَى اخلمار على العنق والصدر
وهذا  ،مار على اجليوبفأمرهن اهللا تعاىل بالضرب باخل" ولذلك قال اإلمام ابن حزم  ،أنه ليس بعورة

  )1"(وفيه نص على إباحة كشف الوجه ال ميكن غري ذلك  ،نص على ستر العنق والصدر
  :على أن أنه ينبغى مراعاة ما يلى 
  وكشف اليدين ال يعىن أن  ،إن كشف الوجـه ال يعىن أن متأله املـرأة باألصباغ واملساحيق- 1 
  .وإمنا خترج حمتشمة غري متربجة ،"رياملانوك"تطيل أظفارها وتصبيغها مبا يسمونه  
  بل  ،فمن أرادت أن تنتقب فال حرج عليها ،إن القول بعدم وجوب النقاب ال يعىن عدم جوازه- 2 
  بل ذهب كثري من العلمـاء إىل وجوب  ،قد يستحب هلا ذلك إذا كـانت مجيلة ختشى االفتتان 
  )2.(ذلك عليها 
  .ألن غض البصر واجب ىف اإلسالم ،النظر إليهأنه ال تالزم بني كشف الوجه وإباحة - 3 
  }ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن { :قوله تعاىل :الوجه الثاىن 
أن النساء كن ىف ذلك الزمان إذا غطني رؤوسهن  :ذكر اإلمام القرطىب ىف سبب نزول هذه اآلية 

فأمر اهللا  ،النحر والعنق واألذنان ال ستر على ذلكباألمخرة وهى املقانع سدلنها من وراء الظهر فيبقى 
  )3"(وهيئة ذلك أن تضرب املرأة خبمارها على جيبها لتستر صدرها  ،تعاىل بلِّ اخلمار على اجليوب

يعىن املقانع  }ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن { :قوله تعاىل –رمحه اهللا  –ويقول اإلمام ابن كثري  
هلا ضيقات ضاربات على صدورهن لتوارى ما حتتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء يعمل 

بل كانت املرأة منهن متر بني الرجال مسفحة بصدرها ال يواريه  ،أهل اجلاهلية فإن مل يكن يفعلن ذلك
يئان ورمبا أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذاا فأمر اهللا املؤمنات أن يسترن ىف ه ،شئ

  )4"(وأحواهلن 
  ؟أليست هذه آية من القرآن الكرمي ؟فهل يقال بعد هذا بأن القرآن ليس فيه آية تأمر باحلجاب 
  )5( }وقَرنَ فى بيوتكُن والَ تبرجن تبرج الْجاهلية اُألولَى { :قال تعاىل)ب( 

                                                           
  .34 ،33األلباىن ص حممد ناصر الدين/ حجاب املرأة املسلمة ) 1(
وللمزيد ىف قضية احلجاب انظر حجاب املرأة  ،وما بعدها 329ص 2يوسف القرضاوى جـ/ فتاوى معاصرة د) 2(

  .وما بعدها بدون بيانات 21الشيخ ابن تيمية ص/ ولباسها ىف الصالة 
  .4622ص 7تفسري القرطىب جـ) 3(
  .292ص 3تفسري ابن كثري جـ) 4(
  .33/  سورة األحزاب اآلية) 5(
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ألن العرب بعموم  ،ا تشمل بعمومها نساء املؤمننيلكنه ،)r(فهذه اآلية وإن كانت خاصة بنساء النىب  
  .اللفظ ال خبصوص السبب

هذه اآلية وإذا كان اخلطاب لنساء "  :ىف تفسريه هلذه اآلية –رمحه اهللا  –يقول العالمة القرطىب  
ومل يرد دليل خيص مجيع النساء كيف والشريعة اإلسالمية  ،فقد دخل غريهن ىف هذا املعىن) ص(النىب

  )1" (بلزوم النساء بيون واإلنكفاف عن اخلروج منها إال لضرورة طافحة 
وإمنا  ،ولنساء املسلمني عامة ،خاصة) r(ومن مث يتضح لنا أن اخلطاب ىف هذه اآلية موجه لنساء النىب  

  .هنا بالذكر ألن القدوة واألسوة احلسنة ىف ذلك) r(خص نساء النىب 
 }موهن متاعاً فَاسأَلُوهن من وراِء حجابٍ ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِنَ وإِذَا سأَلْت { :وقال تعاىل)ج( 
)2(  
ىف هذه اآلية الكرمية الدليل الواضح على أن وجوب " :يقول العالمة الشنقيطى ىف تعليقه على هذه اآلية 

ألن  ،وإن كان أصل اللفظ خاصا ن ،)r(ال خاص بأزواج النىب  ،احلجاب حكم عام جلميع النساء
ذَلكُم أَطْهر  { :ومسلك العلة الذى دل على أن قوله تعاىل ،عموم علته دليل على عموم احلكم فيه

َقُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمابٍ  { :هو علة قوله تعاىل }لجاِء حرو نم نأَلُوههو املسلك املعروف ىف  }فَاس
وضابط هذا املسلك املنطبق على جزئياته هو ان يقترن وصف حبكم  ،إلحياء والتنبيهاألصول مبسلك ا

فقوله  ،شرعى على وجه لو مل يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك احلكم لكان الكالم معيبا عند العارفني
لُوهن من وراِء فَاسأَ { :لـو لـم يكن علـة لقـوله }ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِنَ { :تعاىل

بداللة القرآن  ،وعليه فإن احلجاب واجب ،لكان الكالم معيبا غري منتظم عند الفطن العارف }حجابٍ 
  )3" (على مجيع النساء 

ىف هذه األمور يندرج حتته غريهن من نساء املؤمنني ) r(ولعل ما يؤكد أن كل أمر خاص بنساء النىب  
  النبِى قُلْ َألزواجِك وبناتك ونِساِء الْمؤمنِني يدنِني علَيهِن مـن يا أَيها { :قوله تعاىل

  )4( }جالَبِيبِهِن ذَلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَالَ يؤذَين وكَانَ اُهللا غَفُورا رحيما 

                                                           
   .5261ص  8تفسري القرطىب جـ ) 1(
   54/ سورة األحزاب اآلية ) 2(
ـ 1408القاهرة  –ط مكتبة ابن تيمية  585 ،584أضواء البيـان ىف إيضـاح القـرآن بالقـرآن ص) 3( -هـ

ألىب عبـد اهللا مصـطفى   / وانظـر تفسري سـورة النـور  ،5309ص  8وانظـر تفسري القرطىب جـ  ،م1988
  .م 1999 –هـ  1419ط مكتبة اإلميان األوىل  190،191العدوى ص 

  .59/ سورة األحزاب اآلية ) 4(
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نساءه وبناته ونساء املؤمنني عامة إذا  أن يأمر :)r( أمر اهللا نبيه " :يقول الشيخ سيد قطب ىف تفسريه 
جبلباب  –وهى فتحة الصدر من الثوب  –خرجن حلاجتهن أن يغطني أجسامهن ورؤوسهن وجيون 

فإن معرفتهن وحشمتهن معاً تلقيان  ،كاس فيميزهن هذا الزى وجيعلهن ىف مأمن عن معابثة الفساق
  )1"(عابثتهن اخلجل والتحرج ىف نفوس الذين كانوا يتبعون النساء مل

ذلك التستر " أى ) 2( }ذَلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَالَ يؤذَين  { :ويقول الشيخ املراغى ىف تفسري قوله تعاىل 
فإن املتربجة  ،أقرب ملعرفتهن بالعفة فال يتعرض هلن وال يلْقَين مكروها من أهل الريبة احتراما هلن منهم

وال سيما ىف  ،نظرة سخرية واستهزاء كما هو مشاهد ىف كل عصر ومصرمطموع فيها منظور إليها 
  )3"(هذا العصر الذى انتشرت فيه اخلالعة وكثر الفسق والفجور 

  .ىف األحكام الىت تقدم ذكرها) r(وعلى هذا فال حرج قط ىف إشراك نساء املؤمنني مع نساء النىب  
ديث النبوية تفيد وجوب احلجاب على املرأة فهذه النصوص املباركة من اآليات القرآنية واألحا 

   !؟فكيف يقال بأن الشريعة اإلسالمية ليس فيها نص يلزم املرأة احلجاب ،املسلمة
وإمنا أريد به الباطل من أجل نشر االحنراف والفساد ىف اتمعات  ،إن هذا لقول ما أريد به وجه اهللا 

  .املسلمة على حنو ما تعيش فيه اتمعات الكافرة
  .وتعريفا هلا حىت ال يناهلا األذى ،احلجاب إال صيانة للمرأة عن االمتهان –فما شرع اهللا عز وجل  
لتجرد هذا " ىف شرعنا اإلسالمى  –كما زعم قاسم أمني وأذنابه  –ولو مل يكن احلجاب مفروضا  

ال مفسدة اجتماعية وما نراه من فوضى زى املرأة اليوم إن هو إ ،اإلسالم من ثوب الزم له هو الفضيلة
وإال فكيف ترضى أمه لنفسها أن تعيش بال خلق اندفاعاً  ،ألنه أصل من أصول التشريع ،جيب درؤها

لقد أكثروا الكالم حول هذا األصل  ،وال أمر ا دينها ،مل يعرفها تارخيها ،وراء مبادئ دخيلة عليها
  .؟فعلوا بعد ذلك الرئيسى من أصول األخالق االجتماعية إذا أرادوا هدمه فماذا

  )4"(لقد أضاعوا على املرأة حياءها وهو سياج عفافها ورمز شرفها  
وهكذا يكون األمر باحلجاب روحاً من أمر اهللا من أجل صيانة األعراض لكل من الرجل واملرأة على  

  .بل للمجتمع كله ،السواء
  االختالط :القضية اخلامسة

                                                           
  .2880ص 5سيد قطب جـ/ ىف ظالل القرآن ) 1(
  .59/ سورة األحزاب اآلية ) 2(
  .م1974-هـ 1394مصر اخلامسة  –ط احللىب 38ص  22الشيخ أمحد مصطفى املراغى جـ/ تفسري املراغى ) 3(
  .40 ،39حممود اجلوهرى ص/ أساس اتمع الفاضل  األخت املسلمة) 4(
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حيث إنه من أكرب  ،سلمني االختالط بني اجلنسني الذكر واألنثىمن أخطر األمور الىت حذر اهللا منها امل 
  .األسباب امليسرة للفاحشة

ويدعوننا  ،ولكن يبدوا أن الغزو الفكرى قد صنع ىف بالدنا قوماً يصمون آذام عن حكم اهللا ورسوله 
ا وأنوثتها وتستمتع حبيا ،حىت تثبت وجودها وتربز شخصيتها ،إىل أن ندع للمرأة حبلها على غارا

وجيد كل من  ،وخيبو جذوا ويفتر حدا ،مدعني أن االختالط بني اجلنسني سيخفت صوت الشهوة
فإن زاد على ذلك فمراقصة هى ضرب  ،الذكر واألنثى لذته ىف جمرد اللقاء واالستمتاع بالنظر واحلديث

 ،لتصرف النظيف للطاقة ال غريإنه ا ،أما املتعة احلسية فلن يصبح هلا مكان ،من التعبري الفىن الرفيع
  .وكذلك يفعل الغربيون املتقدمون بعد أن فكوا عقدة الكبت واحلرمان

وأنصار نقل احلضارة الغربية إىل اتمعات اإلسالمية بكل ما ىف تلك  ،هكذا يدعى دعاة حترير املرأة 
قيد أو شرط وعلى وحلو ومر وما ميدح وما يعاب أى قبوالً مطلقاً من كل  ،احلضارة من خري وشر

حيث إنه ملا متكن من جانب من  ،رأس هؤالء الدكتور طه حسني الذى توىل كرب االختالط ىف مصر
ومن ذلك اختالط  ،السلطة وصار صاحب نفوذ سارع إىل تطبيق مذهبه ىف كل ما وصلت إليه يده

  )1(.الذكور باإلناث غري عابئ مبا كان يثريه هذا اإلجراء حينذاك من سخط ونكري
إبراهيم املصرى بعد أن وصف سفور املرأة وتربجها ىف الشارع  :وهذا كاتب مسيحى كان يسمى 

وعرض أفكاره ىف  ،وىف األماكن العامة شن محلة شعواء على عدم مساح اإلسالم للمرأة باالختالط
 ألن الكاتب مل ،وسخر ىف أثناء مقاله من حديث شريف مع جتاهله أنه حديث ،عبارات وقحة ساقطة

 ،بل دعا إىل السماح للرجل بأن خيلو بزوجة صديقه ،تكن دعوته مقصورة على جمرد االختالط
  "كما لو كانت تغىن أم كلثوم  ،بعيد بعيد لوحديهم" ويستمتع باجللوس معها واالستمتاع إىل حديثها 

  :وهذا بعض ما قاله 
 –يعىن احلضارة الغربية  –عصرية إننا مل خنط بعد اخلطوة احلامسة ىف سبيل تطبيق روح احلضارة ال"  

إن نساءنا العصريات املتعلمات اللواتى يطالعنا الصحف ويقرأون  ،على عادتنا وأخالقنا وأساليب حياتنا
  .القصص ويغشني املسرح ودور السينما ما يزال حيال بينهن وبني الظهور ىف اتمعات أمام رجل غريب

صديقك السافرة ىف الشارع وىف احملل التجارى وىف دار وقد ترتب على ذلك أنك أصبحت ترى امرأة  
 ،أصبحت تراها ىف احلياة العامة وتعجب ا ولكنك مىت أردت ذيب عواطفك. .املسرح والسينما

وصقل إحساساتك ومشاعرك باجللوس إليها والتحدث معها حيل بينك وبينها واتسمت بفساد النية 
   !؟وسوء القصد

                                                           
  .94عبد العظيم املطعىن ص / املرأة ىف عصر الرسالة د ) 1(
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ال خيلون رجل بامرأة فإن ثالثهما " :)r(السخرية من حديث شريف هو قوله مث ينتهى بعد ذلك إىل  
 :ويرمى عصر اإلسالم األول باجلهل فيقول داعياً املصريني إىل نبذ اعتقاد خمطئ عندهم) 1"(الشيطان 

 ،فالبد أن ينهض الشيطان بينهما –أى منفردين  –االعتقاد الشرقى الشائع بأن الرجل واملرأة مىت التقيا 
هذا هو سر تأخرنا وهو من بقايا عصور اجلهل والتخلف  ؟وينفث ىف نفسيهما مسوم الرذيلة والشر

  )2(هذا ما قاله الكاتب املسيحى  ،والظالم
ولو تركنا هذا الكاتب جانباً وذهبنا نستقصى ما قاله قاسم أمني ىف شأن االختالط سنجده يشيد  

  :ضارة ما عليه الرجال والنساء من شدة االختالطباحلضارة الغربية وبني سبب إعجابه ذه احل
فمن املُشاهد الذى ال جدال  ،والتجارب ترشد أن اإلطالق أدىن بالنساء إىل العفة من احلجاب:" فيقول 

حىت إن البنات ىف صباهن  ،فيه أن نساء أمريكا وهن أكثر نساء األرض متتعاً باحلرية وهن أكثر اختالط
ومع هذا يقول املطلعون  ،فتقعد البنت جبانب الصىب لتتلقى العلوم ،مدرسة واحدةيتعلمن مع الصبيان ىف 

على أحوال أمريكا إن نساءها أحفظ لألعراض وأقوم أخالقاً من غريهن وينسبون صالحهن إىل شدة 
  )3"(االختالط بني الصنفني من الرجال والنساء ىف مجيع أدوار احلياة 

" الىت ختالط الرجال تكون أبعد عن األفكار السيئة من املرأة احملبوبة إن املرأة " ويقول ىف موضع أخر  
)4 (  
  :الرد على هذه الشبهة 
ألنه من  ،من أخطر األمور الىت حذر اهللا تعاىل منها املسلمني" الذكر واألنثى"إن االختالط بني اجلنسني  

  .الداعية للفجور واالحنراف ،أكرب الدواعى امليسرة للفاحشة
ى اإلسالم عن كل ما من شأنه أن يؤدى إىل هذا االختالط السافر ومن ذلك أن اإلسالم ى وهلذا  

  .عن سفر املرأة أياً كان نوعه إال مع حمرم هلما كاالبن والزوج والعم وغريهم من ذوى رمحها
ر يوم ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تساف"  :قال) r(عن النىب  – t –فعن أىب هريرة  

  )5"(وليلة إال مع ذى حمرم عليها 

                                                           
  .26ص 1جزء من حديث أخرجه اإلمام أمحد ىف مسنده جـ) 1(
 49املغىن ص/ املرأة ىف عصر الرسالة د ،376يوسف القرضاوى ص/ انظر مالمح اتمع اإلسالمى الذى ننشده د) 2(
– 51.  
  .م1985-هـ1406ط مؤسسة الرسالة ط الثانية  90حممد السيد حممد الزعبالوى ص/ نقالً من األمومة ) 3(
   .53حممد عمارة ص / قاسم أمني وحترير املرأة د ) 4(
  .251ص 4أخرجه اإلمام أمحد ىف مسنده جـ) 5(
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ىف ذلك أن منع رجالً من اخلروج للجهاد وقد خرجت امرأته للحج ) r(وقد بلغ من تشديد النىب  
  .وليس معها حمرم

ال خيلون رجل بامرأة إال "  :قال) r(أن رسول اهللا  –رضى اهللا عنهما  –فعن عبد اهللا ابن عباس  
 ،يا رسول اهللا إن امرأتى خرجت حاجة :فقام رجل فقال ،إال مع ذى حمرموال تسافر  ،ومعهما ذو حمرم

  )1"(انطلق فحج مع امرأتك " :وإىن كتبت ىف غزوة كذا وكذا قال
ألا  ،ىف النهى عن سفر املرأة وحدها من غري أن يكون معها حمرم) r(وإمنا كان هذا التشدد من النىب  

 ،ارم الذين حددهم اهللا ىف كتابه أن حيتك ا أو يطلع عليهافال حيق ألى إنسان غري ذوى احمل ،عورة" 
فقد تضطرها ظروف السفر ومتاعبه وطول املسافة ونوعية الوسيلة إىل عوارض متعددة كاحلوادث أو 

فتجد من يعطف عليها ويستر ما ظهر من جسمها أو تفضى إليه مبا يؤرقها مما حترص  ،املرض وخالفهما
  ).2"( على كتمانه عن الغرباء

" من االختالط باملرأة األجنبية عنهم  –غري احملارم  –كما شدد اإلسالم بصفة خاصة ىف منع األقارب  
أى باختالط الرجال األقارب مع  ،ألن طبيعة األقارب والصلة بينهم تقتضى كثرة االختالط واالتصال

 ،أو اراً حلاجة أو دومنا حاجة النساء القريبات جاعلني صلة القرىب وسيلة وعندما حيصل االتصال ليالً
أو  ،مث جير ىف النهاية إىل ما ال حتمد عقباه مثل قطع الرحم ،فإنه قد يفضى إىل نزع جلباب احلياء

ملا سئل عن دخول احلمو الذى هو أخو الزوج أو ) r(ولذا نرى الرسول " أو الظنون السيئة  ،الطالق
مو هو أخو الزوج وما شاه ىف القرابة اعترب دخوله على فإذا كان احل) 3"(احلمو املوت "  :قريبه قال

فإن النهى عن االختالط بالرجال األجانب آكد  ،املرأة واختالؤه ا من غري حمرم غري جائز ىف اإلسالم
  )4"(وألزم 

                                                           
  .)1341(ح 978ص 2ريه جـأخرجه اإلمام مسلم ىف صحيحه كتاب احلج باب سفرا املرأة مع حمرم وغ) 1(
  .52حممد بن سعد الشويعر ص/ محاية اإلسالم للمرأة د) 2(
ـ  ) 3(  1711ص 4أخرجه اإلمام مسلم ىف صحيحه كتاب السالم باب حترمي اخللوة باألجنبية والدخول عليهـا جـ

  .)2172(ح
ـ  يوس/ وانظر فتاوى معاصرة د ،55حممد بن سعد الشويعر ص/ محاية اإلسالم للمرأة د) 4(  2ف القرضـاوى جـ

  .م1994-هـ1415ط دار الوفاء الثالثة  286ص
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 ،وحىت ىف جمال العبادات الىت ترتبط فيها النفوس خبالقها ى اإلسالم عن االختالط بني الرجال والنساء 
خري "  :)r(فجعل صفوف النساء ىف الصالة إذا حضرا خلف صفوف الرجال وىف هذا يقول النىب 

  )1"(وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا  ،صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها
وإمنا فضل آخر صفوف النساء احلاضرات مع الرجال لبعدهن عن " :–رمحه اهللا  –يقول اإلمام النووى  

وذم أول  ،رجال ورؤيتهم وتعلق القلب م عند رؤية حركام ومساع كالمهم وحنو ذلكخمالطة ال
  )2"(الصفوف لعكس ذلك 

فمن باب  ،فإذا كان اإلسالم قد ى عن االختالط ىف جمال العبادة والىت تكون النفوس فيها مرتبطة باهللا 
إخل حيث …رس واملعاهد والكليات أوىل أال يبيح اإلسالم االختالط بني اجلنسني ىف النوادى واملدا

  .تكون النفوس مهيأة للمعصية واالحنراف ىف هذه األماكن
وهو ىف حكمه هذا حيمى املرأة  ،أال ختتلط املرأة مبجتمع الرجال األجانب ،هذا هو حكم اإلسالم 

ا وحيفظ عليها حياءها وعفافها بالبعد عن عوامل االحنراف من ناحية ومن ناحية أخرى يصون عرضه
  .من ألسنة املفترين املرجفني

بيد أن الغزو الفكرى قد صنع ىف بالدنا قوماً يستفيدون من كلمات رجال الغرب أكثر مما يستفيدون  
  .فراحوا ينادون باالختالط على حنو ما عليه احلضارة الغربية) r(من كالم اهللا وكالم رسول اهللا 

ختالط هلا مظهراً تمعاا والىت يقتدى ا دعاة ولكن ما هو موقف حضارة الغرب الىت اختذت من اال 
   ؟حترير املرأة ىف البالد اإلسالمية

 ،إن الغرب الذى يقتدون به يشكو اليوم من آثار هذا االختالط الذى أفسد بناته وبنيه على السواء 
 ،اجلنسية ففى أمريكا والسويد وغريمها من بالد احلرية"  ،وأصبح يهدد حضارته باخلراب وااليار

وال مبا بعد اللقاء واحلديث بل  ،أثبتت اإلحصاءات أن السعار الشهواىن مل ينطفئ حبرية اللقاء واحلديث
  )3"(صار الناس كلما ازدادوا منه عبا ازدادوا عطشاً 

  
  :ولقد ظهر أثر االختالط الذى زالت به احلواجز بني الذكر واألنثى ىف هذه احلضارات فيما يلى 
  :ل األخالق وتفكيك األسراحنال- 1 

                                                           
ـ  ) 1(  326ص 1أخرجه اإلمام مسلم كتاب الصالة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول منـها جـ

  .)440(ح
  .119ص 4صحيح مسلم على شرح النووى جـ) 2(
  .59 ،58القرضاوى ص/ مركز املرأة ىف احلياة اإلسالمية د) 3(
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إن ضياع األخالق وطغيان السعار الشهواىن هلو نتيجة طبيعية لضياع احلياء والعفاف الذى يصنعه  
  .بني النساء والرجال" غري املشروع " االختالط املفتوح 

  :مبيناً أثر االختالط ىف ضياع األخالق –رمحه اهللا  –" سيد قطب " يقول األستاذ  
لرجل كما أن من حق املرأة أن يطمئن كالمها إىل رفيقه وأن ال يتعرض لإلغراء الذى قد إن من حق ا"  

إن مل يقده االحنراف إىل االنزالق واخلطيئة مما يهدد ذلك الرباط  ،تنحرف معه عواطفه حنو شريكه
  .املقدس ويطريا عن جو الثقة الكاملة واالطمئنان

ا هو أبعد ىف كل يوم وكل حلظة ىف اتمعات الىت ينطلق هذا االحنراف ىف العواطف واالنزالق إىل م 
وما تلج به السنة  ،وتنطلق معها شياطني الفتنة واإلغراء ،فيها االختالط وتنطلق فيها املرأة متزينة متربجة

 ،ويصرف الطاقات املكبوتة ،الببغاوات هنا وألسنة الشاردين هناك من أن االختالط يهذب املشاعر
اختبار (وأن االختبار  ،ويزود بالتجربة الىت تصون الزلل ،آداب احلديث وآداب املعاشرةويعلم اجلنسني 

القائم على التجربة الكاملة حىت ىف عنصر اخلطيئة كفيل أن ميسك الشريكني كال ) أحد الزوجني لآلخر
ت املستمرة واقع االحنرافات الدائمة والتحوال ،بصاحبه ألنه اختاره عن رضى وبعد جتربة يهدمه الواقع

ىف العواطف وحتطيم البيوت بالطالق وغري الطالق ن وانتشار اخليانات الزوجية املزدوجة ىف تلك 
فأما خرافة التهذيب والتصريف النظيف باللقاء واحلديث فليسألوا عنها نسبة احلباىل من  ،اتمعات

  .%48تلميذات الثانوية األمريكية وقد بلغت ىف إحدى املدارس 
بيوت السعيدة بعد زواج االختالط املطلق واالختبار الكامل فليسألوا عنها نسبة البيوت احملطمة وأما ال 

  )1"(وهى تفتقر فترة بعد فترة كلما ازداد االختالط وكلما مت االختبار  ،بالطالق ىف أمريكا
ب جند كثرياً وىف الوقت الذى ينادى فيه البعض عندنا باالختالط املفتوح بني النساء والرجال األجان 

  .من الكتاب الغربيني ينادون مبنع االختالط بني اجلنسني
إن التجارب قد أثبتت عودة املرأة إىل اخليم هو الطريق الوحيد إلنقاذ " :"ايدايلني" تقول الدكتورة  

  )2"(اجليل اجلديد من التدهور الذى يسري فيه 
مريكية خمتصة ىف شئون األحداث دون هـ نشرت جريدة اجلمهورية مقاالً لكاتبة أ1382وىف عام  

وقد زارت القاهرة ىف هذا العام وساءها ما رأته من اختالط ىف اتمع اإلسالمى فكتبت  ،العشرين
حيث أصبح اتمع  ،امنعوا االختالط قبل سن العشرين فقد عانينا منه ىف أمريكا الكثري" :تقول

                                                           
  .م2001-هـ1422ط دار الشروق الثالثة عشرة  75 ،74الشهيد سيد قطب ص/ لسالم العاملى واإلسالم ا) 1(
ط مركز فجر ط  15الشيخ عبد العزيز بن باز ص/ نقال عن كتاب خطر مشاركة املرأة للرجل ىف ميدان عمله ) 2(

  .م2001-هـ1422األوىل 
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وإن ضحايا االختالط واحلرية قبل سن  ،ة واخلالعةاألمريكى جمتمعاً معقداً مليئا بكل صور اإلباحي
  .العشرين ميألون السجون واألرصفة والبارات والبيوت السرية

وعصابات  ،جعلت منهم عصابات أحداث إن احلرية الىت أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد 
  .للمخدرات والرقيق

 ،األمريكى هددت األسر وزلزلت القيم واألخالقإن االختالط واإلباحية واحلرية ىف اتمع األورىب و 
 ،فالفتاة الصغرية حتت سن العشرين ىف اتمع احلديث ختالط الشبان باسم املدنية واحلرية واإلباحية

والعجيب ىف أوربا وأمريكا أن الفتاة الصغرية حتت سن العشرين تلهو وتعاشر من تشاء حتت مسع 
  )1"(ومدربيها واملشرفني عليها باسم احلرية واالختالط بل وتتحدى والدها  ،عائلتها وبصرها

ومن مث  ،فهل يريد دعاة االختالط أن يتحول الشباب املسلم إىل شباب مائع ال هم له إال إشباع غرائزه 
أم يريدون تفكيك األسر املسلمة فتتحول إىل أداة هدم ىف اتمع  ؟وال يصل إىل غاية ،ال حيقق هدفاً

   ؟ة بناء لهبدل أن تكون أدا
  :انتشار األبناء غري الشرعيني- 2 
إن انتشار األبناء غري الشرعيني ىف اتمع هلو ظاهرة الزمة لذوبان احلواجز الشرعية بني الرجال  

  .والنساء
وهى تنعى ظاهرة  –والفضل ما شهدت به األعداء  -" الالدى كوك "وىف هذا تقول الكاتبة اإلجنليزية  

  .ا وما جرته هذه الظاهرة الشاذة من كثرة أوالد الزنا وانتشاره ىف اتمعاالختالط ىف جمتمعه
وعلى قدر كثرة االختالط تكون  ،وهلذا طمعت املرأة مبا خيالف فطرا ،إن االختالط يألفه الرجال"  

وهن أخرب ،علموهن االبتعاد عن الرجال :كثرة أوالد الزنا وهاهنا البالء العظيم على املرأة إىل أن قالت
  ) 2"(بعاقبة الكيد الكامن هلن باملرصاد 

كما قامت بعض املؤسسات ىف أمريكا بعمل إحصاء للحباىل من طالبات املدارس الثانوية فكانت  
  .النسبة خميفة جداً

م ىف نيويورك  1983إن أكثر من ثلث مواليد عام " :ولننظر ما تقوله أحدث اإلحصاءات ذا الصدد 
أى أم ولدوا خارج نطاق الزواج وأكثرهم ولدوا لفتيات ىف التاسعة عشر " ني أطفال غري شرعي" هم 

  )1"(من جمموع مواليد نيويورك % 37طفال أى "  112.353"من العمر وما دوا وعددهم 
                                                           

الناشر دار  – 228 ،227حممد حممود الصواف ص/ سالم نقال من كتاب املخططات االستعمارية ملكافحة اإل) 1(
 –ط مؤسسة الرسـالة   140عبد الباقى رمضون ص/ وانظر خطر التربج واالختالط  ،م 1979االعتصام ط الثالثة 

  .م1980-هـ1402بريوت 
  .13لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ص/ خطر مشاركة املرأة الرجل ىف ميدان عمله ) 2(
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فهل يريد دعاة االختالط أن تتحول الفتيات ىف اتمعات اإلسالمية إىل مصانع إلنتاج األبناء غري  
   ؟الشرعيني

  :انتشار األمراض الفتاكة- 3 
ىف اتمعات الغربية إىل انتشار األمراض " الذكر واألنثى" بني اجلنسني " املفتوح"لقد أدى االختالط  

  .السرية والعصبية والعقلية تلك الىت تدمر مئات األلوف من الضحايا
ملناعة من اجلسم الذى يفقد ا" اإليدز"ما اكتشف أخرياً وعرف باسم " :ومن أشد األمراض خطراً 

كما دلت على ذلك التقارير  ،ويعرضه للتهلكة وغدا يهدد املالين ىف أوربا وأمريكا بأخطر العواقب
وصدق ذا ما حذر منه رسول  ،الطبية واإلحصاءات الرمسية الىت نشرا جمالت وصحف ىف العامل كله

علنوا ا إال فشا فيهم الطاعون مل تظهر الفاحشة ىف قوم قط حىت ي"  :حيث قال ىف حديثه) r(اهللا 
  )2"(واألوجاع الىت مل تكن مضت ىف أسالفهم الذين مضوا 

وامتألت مبرضاها  ،هذا غري األمراض العصبية والنفسية الىت انتشرت عندهم انتشار النار ىف اهلشيم 
  ).3(املستشفيات واملصحات 

إىل جمتمعاتنا وقد كفانا اهللا شرها وأعاذنا  فهل يريد دعاة االختالط أن ينقلوا هذه العلل وتلك األمراض 
  .؟منها

  
  
  

  
  قضية تعدد الزوجات :سادسا

ىف اإلسالم " تعدد الزوجات"يشن كثري من الغربيني املتعصبني من أعداء اإلسالم محلة قاسية على نظام  
دد الزوجات ودار ىف فلكهم تالمذم من العلمانيني مدعني أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذى أباح تع

 ،وأنه مبثابة األغالل والقيود الىت تعوق حركتها ،وأنه نظام بدائى ينتقص من مكانة املرأة لصاحل الرجل" 

                                                                                                                                                                          
 –أغسطس  14-هـ1404ذى القعدة  17يوم الثالثاء " 2086"شرق األوسط السنة السابعة العدد جريدة ال) 1(

  .61يوسف القرضاوى ص/ م نقالً عن مركز املرأة ىف احلياة اإلسالمية د1984 –آب 
  .1333ص 2جزء من حديث أخرجه ابن ماجة ىف سننه كتاب الفنت باب العقوبات جـ) 2(
  .65 ،64يوسف القرضاوى ص/ اإلسالمية دمركز املرأة ىف احلياة ) 3(
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ألنه ىف رأيهم نظام ال  ،وأن حتريرها منه يعترب خطوة ىف سبيل تقدمها ،ودر آدميتها ،وضم حقوقها
  ) 1"(جل وتعدد الزوجات ال حيقق تلك املساواة وأنه البد أن تتساوى املرأة بالر ،يتمشى وتطور اتمع

وإذا تتبعنا بعض الكتاب الذين افتتنوا باملنهج  ،تلك هى نظرة املستشرقني إىل قضية تعدد الزوجات 
ىف نظرهم  –ألنه  ،الغرىب سنجدهم ينددون ذه القضية وجيعلوا من املساوئ الىت تؤخذ على اإلسالم

  .بني النساء أحد أسباب االحنالل اخللقى –
وهو  ،ال أرى تعدد الزوجات إال حيلة شرعية لقضاء شهوة يمية" :"قاسم أمني"ومن ذلك ما قاله  

  )2"(عالمة تدل على فساد األخالق واختالل احلواس وشره ىف طلب اللذائذ 
أن  :عادل أمحد سركيس/ حيث زعم األستاذ  ،وإذا جتاوزنا قاسم أمني وجدنا منوذجاً أشد وأنكى 

ونظام تعدد الزوجات هو "  :نظام تعدد الزوجات أحد أسباب االحنالل اخللقى واخليانة الزوجية فيقول
ألن جمرد ارتباط الرجل بأكثر من زوجة يدفع كال منهن إىل طريق  ،أحد االحنالل اخللقى بني النساء

تمع هذه اخليانة ومنحها ولو بارك ا ،اخليانة ألن املرأة تعترب اتصال زوجها بامرأة أخرى خيانة هلا
  )3"(فإا جتد التربير لإلقدام على خيانته انتقاماً منه  ،مظهراً شرعياً

  .تلك صور مما كتب حول هذا املوضوع من املستشرقني ومن تبعهم من الكتاب ىف بالد اإلسالم 
  :وسوف نرد على هذه الشبهة من خالل النقاط التالية 
  :لزوجاتحملة تارخيية عن تعدد ا :أوالً 
حيث إن األمر كان معروفاً  ،إن اإلسالم مل يأت ببدعة جديدة عندما أباح للرجل أن يعدد الزوجات 

  .من قبل ىف األديان السابقة
وينبغى أن ننبه إىل وهم غالب بني اجلهالء واملتعجلني من املثقفني عن سنن " :يقول األستاذ العقاد 

ذ الغالب على أوهامهم أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذى إ ،األديان ىف تعدد الزوجات قبل اإلسالم
وليس هذا بصحيح كما يبدو من  ،أو أنه أول دين أباحه بعد املوسوية واملسيحية ،أباح تعدد الزوجات

  )4"(مراجعة يسرية ألحكام الزواج ىف الشرائع القدمية وىف شرائع أهل الكتاب 

                                                           
جممـع البحـوث    132عبد املنصف حممود عبد الفتـاح ص / دحض شبهات ومفتريات حول اإلسالم الشيخ ) 1(

  .اإلسالمية
األوىل  -حممد عمارة ط املؤسسة العربية للدراسـات والنشـر   / حتقيق د 92ص 2قاسم أمني جـ/ حترير املرأة ) 2(

  .م 1976
  .ت.ط دار الكتاب العرىب د 204عادل أمحد سركيس ص/ طور اتمع الزواج وت) 3(
  .131العقاد ص/ حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ) 4(
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ولكنه كان من حقه أن يعاشر  ،ال يتزوج غريها ،فحسبففى اليابان كان الرجل يتزوج زوجة شرعية  
ويعترب أوالده غري الشرعيني كأوالده الشرعيني  ،عدداً من النساء ىف بيت آخر غري الذى تقطنه زوجته

  .سواء بسواء
قانونه ىف تنظيم " صور"وجد منقوشاً ىف أحد األحجار األثرية ىف مدينة ) 1"(شريعة محوراىب " وىف  

  )2(.ن من أهم ما جاء فيه مادة جتيز التعددوكا ،األسرة
" جيمع أكثر من زوجة أما " بريام"فكان امللك  ،كما كان تعدد الزوجات أمراً معروفاً عند اليونان 

الذى مجع بني تسع " فيليب املقدوىن"فذكر كيف مجع امللوك بني الزوجات ومنهم امللك " هريودوت
  " زوجات 

بني مخس نساء ومجع قيصر بني " سيال"فجمع إمرباطورهم  ،لرومانكما عرف تعدد الزوجات عند ا 
  .أربع

الصينية بتعدد الزوجات إىل مائة وثالثني امرأة وكان عند أحد أباطرة " ليكى"وقد مسحت شريعة  
  ) 3( .الصني حنو من ثالثني ألف امرأة

حيث أخذ به ومتادى ،قدماءفقد كان تعدد الزوجات مشروعاً لدى املصريني ال :أما عن قدماء املصريني 
كما كانت بيوت األغنياء عامرة باجلوارى  ،فيه فريق من الفراعنة األثرياء وأواسط الناس وفقرائهم

وال  ،فقد كانوا يزعمون أن اآلهلة تتزوج وتنجب وتعدد الزوجات ،والسرايا تبعاً ملا كانوا يدينون به
  .ينبغى أن حيتذوه ريب أن ما كانوا يؤمنون به كان املثل األعلى الذى

أمنحتب "وممن عددوا من الفراعنة  ،ومل يكن لتعدد الزوجات عندهم حد ال عند العامة وال عند امللوك 
  )4" (ورمسيس الثاىن" "وحتتمس الثاىن والثالث" "الثاىن والثالث

                                                           
هى عبارة عن جمموعة من القوانني والتشريعات تم بشئون احلياة االجتماعيـة والتجاريـة    :"شريعة محوراىب ) "1(

وكان ظهورهـا ىف  " العني بالعني والسن بالسن "العدل وهو مبدأ  وكان أساسها ،وكذلك العالقات العائلية ،واملهنية
أمحد فخـرى نقـالً عـن    / ترمجة  189ص ،186جيمس هنرى ص/ من كتاب انتصار احلضارة ( بالد الرافدين 

الثانيـة   -ط مكتبة التوعية اإلسـالمية   14هاشم بن حامد الرفاعى ص/ الكلمات ىف بيان حماسن تعدد الزوجات 
  ).م 1994-هـ1414

  .13،14هاشم بن حامد الرفاعى ص/ حماسن تعدد الزوجات ) 2(
كوثر كامل على / وانظر نظام تعدد الزوجات ىف اإلسالم د ،71مصطفى السباعى ص/ املرأة بني الفقه والقانون د) 3(

  .14ص
/  اإلسـالم د نقالً عن نظام تعدد الزوجات ىف 28املستشار على منصور ص –الدين وقوانني األحوال الشخصية ) 4(

  .14كوثر كامل ص
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يون الىت وشعوب الصقالية أو السالف ،كما عرف التعدد عند اهلنود الربمهيني واإليرانيني الزرداشتني 
ينتمى إليها معظم أهل البالد الىت نسميها اآلن روسيا وليتوانيا واستوانيا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا 

وعند بعض الشعوب اجلرمانية السكسونية الىت ينتمى إليها معظم البالد الىت نسميها اآلن  ،ويوغسالفيا
  ) 1"(ويد والنرويج وإجنلترا أملـانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكـا وهولندا والـدامنارك والس

والناظر إىل العهد القدمي يتأكد له هذا التعدد وإباحته عند  ،وىف الديانة اليهودية أبيح التعدد بدون حد 
كما تتحدث بذلك نصوص ) 2(بل بأكثر من مائة زوجة  ،فلقد تزوج سليمان بأكثر من زوجة ،اليهود

  .هذا العهد القدمي
ب امللك سليمان نساء غريبة كثرية مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وأح" جاء ىف سفر امللوك  

وأدوميات وصيدونيات وحثيثات من األمم الذين قال عنهم الرب لبىن إسرائيل إال تدخلوا إليهم وهم ال 
وكانت له سبعمائة من  ،فالتصق سليمان ؤالء باحملبة ،ألم مييلون قلوبكم وراء آهلتكم ،يدخلون إليكم

  )3"(اء السيدات وثالمثائة من السرارى فأمالت نساؤه قلبه النس
مؤلف " نيوفلد"وأنه مباح مأثور عن األنبياء أنفسهم يقول  ،وهكذا تنص التوراة على تعدد الزوجات 

وإن قوانني البابليني  ،إن التلمود والتوراة معاً قد أباحا التعدد" :كتاب الزواج عند العربانيني األقدمني
من األمم الىت اختلط بنو إسرائيل ا كانوا مجيعاً على مثل هذه الشريعة ىف اختاذ الزوجات وجريام 

  )4"(واإلماء 
بل مجيع ما ورد ىف األناجيل يشري إىل اإلباحة ىف  ،مل يرد نص صريح مينع التعدد :وىف الديانة املسيحية 

لرهبانية فيقنع بزوجة واحدة اكتفاء مجيع احلاالت إال ىف حالة واحدة هى حالة األسقف حني ال يطيق ا
  .بأهون الشرور

وىف إلزام األسقف وحده ) 5"(وجيب أن يكون الراعى بال عيب زوجاً المرأة واحدة " :جاء ىف اإلجنيل 
هلذا مل يفهم أحد من املسيحيني ىف العصور األوىل أن دينهم حيرم عليهم  ،بذلك دليل على جوازه لغريه
واستحسن للزوج  ،صرح بأنه حالل" أوغسطني"حىت إن القديس  ،التعدد تعدد الزوجات فكثر فيهم

  .وحرم مثل ذلك على الزوجة ،الذى عقمت زوجته أن يتخذ معها سرية

                                                           
  .180على عبد الواحد واىف ص/ حقوق اإلنسان ىف اإلسالم د) 1(
  .ىف زعم اليهود وهو زعم خاطئ) 2(
  ). 8 – 3/  11(سفر امللوك األول ) 3(
  .393على عبد احلليم حممود ص/ املرأة املسلمة وفقه الدعوة د) 4(
  .م1994ط اخلامسة  312ص" تيموشاوس"وىل إىل األ" بولس"اإلجنيل كتاب احلياة من رسالة ) 5(
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ومن آباء الكنيسة  ،وقد ثبت تارخيياً أن بني املسيحيني األقدمني من كانوا يتزوجون أكثر من واحدة 
م عصور املسيحية من يرى إباحة تعدد الزوجات ىف وقد كان ىف أقد ،من كان له كثري من الزوجات
  .أمكنة خمصوصة وأحوال استثنائية

إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقى إىل القرن " :العامل الثقة ىف تاريخ الزواج" وسترمارك"يقول  
  )1"(وكان يتكرر ىف احلاالت الىت ال حتصيها الكنيسة والدولة  ،السابع عشر

وتزوج  ،ملك أيرلندة كانت له زوجتان وسريتان" ديارمات"ف القرن السادس أن كما حدث ىف منتص 
  .عدة مرات بأكثر من زوجة" املريوفيون"امللوك 

وقد  ،ملك فرنسا املعاصر للخليفتني املهدى والرشيد زوجتان وكثري من السرارى" لشرملان"وكان  
  )2(.اعترفت الكنيسة بأبنائه الشرعيني من زوجات كثريات

م نادى 1931ففى عام  ،ل ذهبت بعض الطوائف املسيحية إىل إجياب تعدد الزوجاتب 
ويعترب  ،بأن املسيحى احلق هو الذى تكون له عدة زوجات :صراحة" مونستر"ىف " اللمعمدانيون""

  )3"(املورمون كما هو معلوم أن تعدد الزوجات نظام إهلى مقدس 
 ،ومل تكن له ضوابط معينة ،جات معروفاً وشائعاً عندهموأما العرب ىف اجلاهلية فقد كان تعدد الزو 

  .وال حدود معروفة
 ،ومما يدل على ذلك ما جاء أن غيالن بن سلمة الثقفى أسلم وله عشرة نسوة ىف اجلاهلية فأسلمن معه 

  )4"(اختر منهن أربعاً " :)r(فقال له النىب 
 عدة شعوب ال تدين باإلسالم ىف إفريقية ونظام تعدد الزوجات ال يزال إىل الوقت احلاضر منتشراً ىف 

  .واهلند والصني واليابان
  .ما زال التعدد ميارس دون حدود" تايالند"وىف سيام  
واملبشرون ىف إندونيسيا حياولون تغيري قانون األسرة إلباحة التعدد إىل غري حد الستخدامه ىف نشر  

  .فكرم
وسيلة لنشر رسالتهم التبشريية بعد أن وجدت  واملسيحيون ىف إفريقيا يتخذون تعدد الزوجات 

ورأوا أن  ،اإلرساالت التبشريية نفسها أمام قانون اجتماعى وهو تعدد الزوجات لدى اإلفريقيني الوثنيني

                                                           
  .72مصطفى السباعى ص/ واملرأة بني الفقه والقانون د 131حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ص) 1(
عباس حممود العقاد / وانظر املرأة ىف القرآن  ،181على عبد الواحد واىف ص/ انظر حقوق اإلنسان ىف اإلسالم د) 2(

  . ت.ط مكتبة ضة مصر د 85ص
  .806عباس حممود العقاد ص/ املرأة ىف القرآن ) 3(
  .192ص 2أخرجه احلاكم ىف املستدرك كتاب النكاح باب ضرب عنق من تزوج امرأة أبيه جـ) 4(
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فنادوا بوجوب السماح لإلفريقيني  ،اإلصرار على منع التعدد حيول بينهم وبني الدخول ىف النصرانية
  )1(.داملسيحيني بالتعدد إىل غري ح

وإمنا اجلديد أنه أصلح ما أفسدته  ،وهكذا يتبني أن اإلسالم مل يأت ببدعة فيما أباح من تعدد الزوجات 
  .الفوضى من هذه اإلباحة املطلقة من كل قيد

  :احلكمة من إباحة تعدد الزوجات :ثانياً 
كما ال حترم عليهم  ،باستقراء املقاصد الشرعية لإلسالم جند أن شريعته ال حتل ألتباعه شيئاً يضرهم 

وال حترم إال اخلبيث الضار وهذا ما عرب عنه القرآن الكرمي  ،ال حتل إال الطيب النافع" فهى  ،شيئاً ينفعهم
يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَيبات { :ىف قوله تعاىل) r(ىف وصف النىب 

ع مرحيثَ وائبالْخ هِم2( }لَي(  
وكل ما حرمته الشريعة فالبد أن  ،فكل ما أباحته الشريعة فالبد أن تكون منفعته خالصة أو راجحة 

فقد وازنت بني املصاحل  ،وهذا هو ما راعته الشريعة ىف تعدد الزوجات ،تكون مضرته خالصة أو راجحة
ج إليه بشرط أن يكون واثقاً من نفسه برعاية العدل غري مث أذنت به ملن حيتا ،واملفاسد واملنافع واملضار

 ،ومن هنا فإن اإلسالم حني شرع التعدد كان ذلك حلكم سامية )3"(خائف عليها من اجلور وامليل 
  .وضرورات اجتماعية وشخصية ،ومصاحل عامة

  :وميكن أن حنصر احلكمة من نظام التعدد ىف األمور اآلتية 
   :تظهر هذه املصلحة ىف حالتني ال ينكر أحد وقوعهماو :املصلحة االجتماعية)أ 
  :عند زيادة عدد النساء على عدد الرجال ىف األحوال العادية)1( 
هناك حاالت واقعية ىف جمتمعات كثرية تبدو فيها زيادة عدد النساء الصاحلات للزواج على عدد  

فإن النساء فيها ىف غري  ،ال أورباكما هو الشأن ىف كثري من البلدان كشم" الرجال الصاحلني للزواج 
أنه من بني أربعة ) فنلندا(وقد دلت اإلحصائيات ىف  ،أوقات احلروب وما بعدها تفوق الرجال بكثري

  .أطفال أو ثالثة يولدون يكون واحد منهم ذكر والباقون إناثاً
سكع النساء الزائد وهو أفضل بكثري من ت ،ففى هذه احلالة يكون التعدد عالجاً أخالقياً واجتماعياً 

وال يوجد إنسان حيترم استقرار  ،وال بيت يؤويهن ،ال عائل هلن ،عددهن عن عدد الرجال ىف الطرقات
كأن يكون  ،إال أن يكون صاحب هوى ،النظام االجتماعى يفضل انتشار الدعارة على تعدد الزوجات

                                                           
نقالً عن نظام تعدد الزوجـات ىف اإلسـالم    98– 92السيد نورجيه ص/ اإلسالم والنصرانية ىف وسط أفريقيا ) 1(

  .كوثر كامل على/ د 24ص
  .157/ سورة األعراف  اآلية ) 2(
  .133،134يوسف القرضاوى ص/ مركز املرأة ىف احلياة اإلسالمية د) 3(
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التزامات أدبية أو مادية حنو من يتصل رجالً أنانياً يريد أن يشبع غريزته اجلنسية دون أن حيمل نفسه أى 
وليس ممن يشرف قضية االقتصار على  ،وأعداء للمرأة نفسها ،ومثل هؤالء خراب على اتمع ،ن

  )1"(وحيام هذه تسخر منهم ومن دعواهم  ،زوجة واحدة أن يكونوا من أنصارهم
اء الصاحلات للزواج أكثر من قد يكون عدد النس" :يوسف القرضاوى/ وىف هذا املعىن يقول الدكتور 

ومصلحة النساء أنفسهن ىف أن يكن ضرائر  ،وهنا تكون مصلحة اتمع… عدد الرجال القادرين عليه 
  .بدالً من أن يعيشن العمر كله عوانس حمرومات من احلياة الزوجية

 طريقة ال ،أمام هؤالء الزائدات عن عدد الرجال القادرين على الزواج ،إا إحدى طرائق ثالث 
  :غريهن

  وهى عقوبة قاسية  ،فإما أن يقضني العمر كله ىف مرارة احلرمان من حياة الزوجية واألمومة- 1 
  .وهن مل يقترفن جرماً ،هلؤالء 
  ويرضني أن يكن أدوات هلو لعبث  ،لريكضن وراء شهوان ،وإمـا أن يرخى هلن العنـان- 2 
  .ون عظماً بعد أن تذهب نضرن وشبانالذين يأكلوهن حلما ويرم ،الرجال املفسدين 
  واثق من نفسه بالعدل  ،وإما أن يباح هلن الزواج برجل متزوج قـادر على النفقة واإلحصان- 3 
  .كما أمر اهللا تعاىل) 2( 
والبلسم الشاىف وذلك هو ما حكم به  ،وال ريب أن هذه الطريقة األخرية هى احلل العادل األمثل 

  )1) (3( }حسن من اِهللا حكْماً لقَومٍ يوقنونَ ومن أَ {اإلسالم 

                                                           
  .81مصطفى السباعى ص/ املرأة بني الفقه والقانون د) 1(
أما العدل ىف مشاعر القلوب وأحاسـيس   ،هو العدل ىف املعاملة والنفقة واملعاشرة واملباشرة" العدل املطلوب هنا ) 2(

وهو العدل الذى قال اهللا عنه ىف قولـه   ،ألنه خارج عن إرادة اإلنسان ،فال يطالب به أحد من بىن اإلنسان ،وسالنف
اآليـة  النساء ( }معلَّقَةولَن تستطيعواْ أَنْ تعدلُواْ بين النساِء ولَو حرصتم فَالَ تميلُواْ كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْ {:تعاىل

واألمر ليس كذلك وشـريعة اهللا   ،هذه اآلية الىت حياول بعض الناس أن يتخذوا منها دليالً على حترمي التعدد ،)129/
فالعـدل   ،ذه الصورة الىت تعطى باليمني وتسلب بالشـمال  ،حىت تشرع األمر ىف آية وحترمه ىف آية ،ليست هازلة

تعدد إذا حيف أال يتحقق هو العدل ىف املعاملـة والنفقـة واملعاشـرة    والذى يتعني عدم ال ،املطلوب ىف اآلية األوىل
وحبيث ال تؤثر واحدة دون األخرى  ،حبيث ال ينقص إحدى الزوجات شئ منها ،وسائر األوضاع الظاهرة ،واملباشرة

هل مـن  يقوم به ىف الوقت الذى مل يكن أحد جي ،وهو أرفع إنسان عرفته البشرية)  r(بشئ منها على حنو ما كان 
 ،ال تشاركها فيهـا غريهـا   ،ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة –رضى اهللا عنها  –حوله وال من نسائه أنه حيب عائشة 

يعـرف  ) r(وقد كان  ،وإمنا هى بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء ،فالقلوب ليست ملكاً ألصحاا
  ).582ص 1الشهيد سيد قطب جـ/ ىف ظالل القرآن (دينه 

  .50/ سورة املائدة اآلية ) 3(
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وهكذا يتبني أن تعدد الزوجات نظام واقعى جاء مطابقاً لواقع اتمع الذى يزيد فيه عدد النساء على  
  .عدد الرجال ىف أغلب األحوال

  .عند قلة الرجال عن النساء قلة بالغة نتيجة احلروب الطاحنة)2( 
تعرض الرجال لكثري من املهالك واألخطار لتحملهم أعباء احلرب وشئون "  ما سبق وإذا أضفنا إىل 

وحسبنا أن نعلم أن عدد من قتل  ،الكدح ىف احلياة تؤكد لنا أن الذكور أكثر تعرضاً للقلة من اإلناث
ء ألمور من الشباب ىف احلرب العاملية الثانية قد بلغ زهاء عشرين مليوناً على حني أن من قتل من النسا

فهو أصح ىف  ،وإذا صح هذا بالنسبة لألمم املتحضرة ،متصلة بالعمليات احلربية ال يتجاوز بضعة آالف
ويزيد عدد الضحايا  ،وتشتد حدة الكدح ،غريها إذ تقل وسائل الوقاية والعالج وتكثر فرص احلروب

  )2"(من الرجال 
مليات التعويض فيما خاضه املسلمون ىف واملعروف أن تعدد الزوجات كان هو الوسيلة الىت قامت بع 

  .لواله ألكلتهم احلرب ،الصدر األول من حروب طاحنة متواصلة ىف الداخل واخلارج
فكر هتلر حتت ضغط الضرورة ىف  ،وىف عصرنا احلديث حيث طحنت احلروب شباب أملانيا اهلتلرية 

ه سوى قانون يشرع تعدد فلم يكن أمام ،إجراء جيرب النقص املروع الذى ختلخل به كيان أمته
م أنه قد اكتشف وثيقة خبط يد 1960ديسمرب  13وقد جاء ىف جريدة األهرام بتاريخ  ،الزوجات

إن هتلر كان يفكر جدياً ىف أن  :م يقول فيها1944نائب هتلر كان قد كتبها ىف عام " مارتن بورمان"
  )3.(الشعب األملاىنلضمان مستقبل قوة  ،يبيح للرجل األملاىن الزواج من اثنني شرعاً

وهكذا يكون تعدد الزوجات حال عادالً وبلسما شافياً لعالج الزيادة الكثيفة لإلناث والقلة الضئيلة  
  .للرجال الىت تنتج عند حالة احلرب

  :احلكمة اخللقية)ب 
قط نظام واقعى يلت" إن اإلسالم دين واقعى يتوافق مع فطرة اإلنسان الىت فطر اهللا الناس عليها فهو  

لريتفع به إىل املرتقى الصاعد إىل القمة  ،اإلنسان من واقعه الذى هو فيه ومن موقفه الذى هو عليه
 ،وال على التظرف املائع ،إنه نظام ال يقوم على احلذلقة اجلوفاء ،السامقة ىف غري إنكار لفطرته أو تنكر

 ،طرة اإلنسان وواقعه ومالبسات حياتهوال على األمنيات احلاملة الىت تصدم بف ،وال على املثالية الفارغة
فال يسمح بإنشاء واقع مادى من  ،ونظافة اتمع ،وإمنا هو نظام يرعى خلق اإلنسان ،مث تتبخر ىف اهلواء

                                                                                                                                                                          
  .125 ،124يوسف القرضاوى ص/ مركز املرأة ىف احلياة اإلسالمية د) 1(
عمـار جنيـب   / نقال من األسرة املثلـى د  –على عبد الواحد واىف / د 62-61مشكالت اتمع املصرى ص) 2(

  .191ص
  .135حممد قطب ص/ هات حول اإلسالم وانظر شب ،93،94البهى اخلوىل ص/ اإلسالم وقضايا املرأة املعاصرة ) 3(
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بل يتوخى دائما أن ينشئ  ،شأنه احنالل اخللق وتلويث اتمع حتت مطارق الضرورة الىت تصطدم الواقع
  )1"(مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله اتمع  ،افة اتمعواقعا يساعد على صيانة اخللق ونظ

ألنه ال يسمح للرجل أن يتصل  ،نظاماً أخالقياً –كما شرعه اإلسالم  –ومن هنا كان نظام التعدد  
  .وىف أى وقت شاء ،بأى امرأة شاء

صل بواحدة منهن وال جيوز له أن يت ،إنه ال جيوز له أن يتصل بأكثر من ثالث نساء زيادة عن زوجته"  
والبد أن يعلم أولياء املرأة ذا االتصال  ،بل البد من إجراء العقد وإعالنه ولو بني نفر حمدود ،سراً

ىف  –حبسب التنظيم احلديث  –والبد من تسجيله  ،أو أن يبدوا عليه اعتراضاً ،املشروع ويوافقوا عليه
وأن يدعو لذلك أصدقاءه مبالغة ىف  ،ويستحب أن يوىل الرجل عليه ،حمكمة خمصصة لعقود الزواج

  )2"(الفرح واإلكرام 
  ؟فأين هذا من التعدد الواقع ىف حياة الغربيني 
ولكن يقع باسم الصديقات  ،إنه ال يقع باسم الزوجات… إنه واقع من غري شرع وال قانون "  

إنه ال يقع علنا  ،دبل هو إىل ماال اية له من العد ،إنه ليس مقتصراً على أربعة فحسب ،واخلليالت
إنه ال يلْزم صاحبه بأية مسئولية مالية حنو النساء الالتى  ،ولكن سراً ال يعرف به أحد ،تفرح به األسرة

  .بل حسبه أن يلوث شرفهن مث يتركهن للخزى والعار والفاقة ،يتصل ن
ري شرعيني حيملون على بل يعتربون غ ،إنه ال يلزم صاحبه باالعتراف مبا نتج عن هذا االتصال من أوالد 

  .جباههم خزى السفاح والعار ما عاشوا
إنه تعدد تبعث عليه  ،أو يقظة وجدانية أو شعور إنساىن ،إنه تعدد خال من كل تصرف أخالقى 

مما جعل املنصفني من الغربيني ىف أوائل هذا القرن  )3"(الشهوة واألنانية ويفر من حتمل كل مسئولية 
وانتشار الفحشاء وكثرة األوالد  ،زوجات بالطرق الشرعية ينشأ عنه تشرد النساءينادون بأن منع تعدد ال

الغوص (فقد نشرت جريدة "وأعلنوا أنه ال عالج لذلك إال السماح بتعدد الزوجات  ،غري الشرعيني
لقد كثرت " :بقلم إحدى السيدات اإلجنليزيات ما يلى) لندن تروث(نقالً عن جريدة ) ويكلى ركورد

فإنه " تومس"وهللا در العامل الفاضل … وعم البالء وقل الباحثون عن أسباب ذلك  ،من بناتنا الشاردات
وذه الواسطة يزول  ،رأى الداء ووصف له الدواء وهو اإلباحة للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة

االكتفاء بامرأة  فالبالء كل البالء ىف إجبار الرجل األورىب على ،البالء ال حمالة وتصبح بناتنا ربات بيوت
  .واحدة

                                                           
  .579ص 1الشيخ سيد قطب جـ/ ىف ظالل القرآن ) 1(
  .93مصطفى السباعى ص/ املرأة بني الفقه والقانون د) 2(
  .94،95املرجع السابق ص) 3(
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إن هذا التحديد بواحدة هو الذى جعل بناتنا شوارد وقذف ن إىل التماس " :مث تتابع القول فتقول 
  .والبد من تفاقم الشر إذا مل يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة ،أعمال الرجال

كال وعاراً وعالة على  أى ظن حييط بعدد الرجال املتزوجني الذين هلم أوالد غري شرعيني أصبحوا 
 ،فلو كان تعدد الزوجات مباحاً ملا حاق بأولئك األوالد وأمهام ما هم فيه من العذاب اهلون ،اتمع

إن إباحة تعدد الزوجات جيعل كل امرأة ربة بيت وأم أوالد …ولسلم عرضهن وعرض أوالدهن 
  )1"(شرعيني 

 وأعداء اإلسالم للضجة الىت حيدثوا على نظام فللمرء أن يعجب بعد هذا كله من إثارة الغربيني 
   .وأكرم للمرأة ،وأكبح للشهوة ،اإلسالم ىف تعدد الزوجات الذى هو ألصق باألخالق

  :املصلحة الشخصية) ج 
  :أما املصلحة الشخصية فإا تعود إىل مصلحة الشخص بالذات وهى كثرية منها 
  فإن طلقها وعلم النـاس سبب  ،رغب ىف الذريةوالرجـل ي ،أن تكون الزوجة عقيمة ال تلد - 1 
  وعقيم ال تنجب  ،ألن الرجـال ال يرغبون فيها وهى مطلقة ،طالقها فستبقى حياا بال زوج 
  .مما يسبب هلا التعاسة والشقاء واحلرمان طول حياا 
وهى رغبة  أليس من األفضل واألحسن هلا أن يتزوج زوجها بامرأة ثانية من أجل رغبته ىف األوالد 

  طبيعية ىف 
  

أم تطلق فيكون حاهلا التعاسة  ؟وتبقى هى معززة مكرمة هلا حقوقها الزوجية كاملة –اإلنسان 
  )2.(؟والشقاء

  ويفقدها وظيفة  ،يقعدها عن واجبـاا الزوجية ،قد حيدث أن تصاب الزوجة مبرض عضال- 2 
  يص للزوج الذى عقمت زوجته فإذا امتنع تعدد الزوجـات ىف مجيع احلاالت فال حم،األمومة 
  وبطل  ،أو من اإلبقاء على زواج فقد معناه ،وعجزت عن تدبري بيتها من تطليق تلك الزوجة 
  ومل يبق للرجـل إال تكـاليف اخلدمة البيتية الىت تعوله  ،الغرض األكرب منه لألسرة وللنوع 
  .وتعول زوجته بال عقب وال سكن يطمئن إليه 
ومن إكراه  ،وأكرم من نبذ املرأة املريضة ،وجات ىف هذه املشكلة البيتية حل مقبولفالسماح بتعدد الز 

  .الرجل على العقم واملشقة
  أن يكون عند الرجل من القوة اجلنسية ما ال يكتفى معها بزوجته إما لشيخوختها أو لضعفها أو - 3 

                                                           
  .295ص 4الشيخ حممد رشيد رضا جـ/ تفسري املنار ) 1(
  .30هاشم بن حامد الرفاعى ص/ حماسن تعدد الزوجات ) 2(

http://www.alukah.net
http://www.alukah.net


 

 www.alukah.net  

  موقع األلوكة تابع اجلديد واحلصري على
 www.alukah.net   

  واحلمل والنفاس واملرض كأيام احليض  –لكثرة األيـام الىت ال تصلح فيها للمعاشرة اجلنسية  
  ففى  –وما أشبهها مع رغبة الزوجني كليهما ىف استدامة العشرة الزوجية وكـراهية االنفصال  
  :هذه احلالة جند أنفسنا أمام احتمال من ثالث احتماالت 
 :ة التشريع وقوة السلطان ونقول لهأن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطرى بقو: األول 

  .وال يتفق مع حق املرأة الىت عندك وال مع كرامتها ،رجل إن هذا ال يليقعيب يا 
  .أن نطلق هذا الرجل خيادن ويسافح من يشاء من النساء :الثاىن 
  )1.(ونتوقى طالق الزوجة األوىل –وفق ضرورات احلال  –أن نبيح هلذا الرجل التعدد  :الثالث 
إذا  –د احتمال الرجل العصىب والنفسى ومثرته القريبة وفوق الطاقة وض ،ضد الفطرة :فاالحتمال األول 

ومعناه  ،هى كراهية احلياة الزوجية الىت تكلفه هذا العنت –حنن أكرهناه حبكم التشريع وقوة السلطان 
  .الذى جيعل من البيت سكناً ومن الزوجة أنساً ولباساً ،جحيم هذه احلياة وهذا ما يكرهه اإلسالم

وضد منهجه ىف ترقية احلياة البشرية ورفعها وتطهريها  ،اجتاه اإلسالم اخللقى ضد :واالحتمال الثاىن 
  .وتزكيتها كى تصبح الئقة باإلنسان الذى كرمه اهللا على احليوان

 ،ويلىب منهج اإلسالم اخللقى ،هو وحده الذى يلىب ضرورات الفطرة الواقعية :واالحتمال الثالث 
 ،وحيقق رغبة الزوجني ىف اإلبقاء على عشرما وعلى ذكرياما ،وحيتفظ للزوجة األوىل برعاية الزوجية

  )2(.وييسر على اإلنسان اخلطو الصاعد ىف رفق ويسر وواقعية
  وال جيد من نفسه القوة لدفع هذا امليل سوى  ،قد مييل الـرجل إىل امرأة أخرى غري زوجته- 4 
  وأيضا  ،د أن تشابكت مصاحلهمافلو طلق األوىل للحقه أو حلقها ضرر كبري بع ،الزواج منها 
  .قد تفضل األوىل الشركة ىف زواجها عن احلرمان الكلى 
  أن يكون الرجـل حبكم عمله كثري األسفـار وتكون إقـامته ىف غري بلدته تستغرق ىف بعض - 5 
  وال يستطيع أن  ،وهو ال يستطيع أن ينقل زوجته وأوالده معه كلما سـافر ،األحيـان شهوراً 
  .حيداً ىف سفره تلك األيام الطويلةيعيش و 
إما أن يفتش عن امرأة يأنس ا عن غري طريق مشروع وليس هلا حقوق  :وهنا جيد نفسه بني حالتني 

وإما أن  ،حقوق األوالد الشرعيني –الذين قد يأتون نتيجة اتصال الرجل ا  –الزوجة وال أوالدها 
الدين واألخالق واتمع وأوالدها منه أوالد شرعيون  ويقيم معها إقامة مشروعة ىف نظر ،يتزوج أخرى

                                                           
عباس حممود العقـاد  / وانظر املرأة ىف القرآن  ،26عبد اهللا ناصح علوان ص/ انظر تعدد الزوجات ىف اإلسالم د) 1(

   .81ص
  .581ص 1سيد قطب جـ/ ىف ظالل القرآن ) 2(
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وال شك أن العقل السليم والتفكري الصحيح )1(.يعترف م اتمع وينشئون فيه كراماً كبقية املواطنني
  .واحلل العادل ىف كل ذلك يفضل التعدد على احلالة األوىل

وهكذا يتبني أن اإلسالم وهو يبيح تعدد الزوجات يتجاوب مع الواقع الذى يعيشه الناس ىف احلياة  
  .فلم حيرم أمراً قد تدعوا إليه الضرورة ،وأنه حسب حساب الضرورات ،ويواجهه باحللول الواقعية

  :ثناء املفكرين الغربيني على التعدد :ثالثاً 
أن القوانني الوضعية واألنظمة األخرى مهما بلغت من " ريعاته مما يتيه به اإلسالم فخراً ىف كل تش 

 –بعد اإلصالحات الكثرية الىت تطرأ عليها حذفا وزيادة نتيجة جتارب احلياة وضروراا  –الرقى فإا 
  )2"(تنسجم معها إذا كانت صاحلة 

السفة األجانب ومن هذه التشريعات تعدد الزوجات إذ نادى به كبار العقالء من املفكرين والف 
  .وأشادوا بنظامه الفذ ودعوا إليه

الذين حبثوا ىف  –والفضل ما شهد به األعداء  –وهذه بعض أقوال مفكرى الغرب من الرجال والنساء  
  :هذا املوضوع واعترفوا حبكمة اإلسالم ىف تشريع التعدد وهذا طرفاً من أقواهلم وكتابام

عد دينا شريفا يسمح للمسلم أن يتزوج زوجة ثانية علناً وحيرم إن اإلسالم ي :"جراهام"يقول الدكتور  
  .وإمنا ذلك لبقاء اتمع اإلنساىن طاهراً من الناحية اخللقية ،عليه اختاذ أية عشيقة سراً

إن نظام تعدد الزوجات صان املمالك اإلسالمية من نساء نبذهن  :"ويلز"ويقول املفكر اإلجنليزى  
وال ريب أن نظام تعدد الزوجات احملكم خري ألف مرة  ،شوارع باريس ولندن صرن يتجولن ىف ،اتمع

  .من ارتباط املرأة برجال ال حيصيهم العدد وشتان بني زوج وعشيق
إن أوربا لو أخذت بنظام تعدد الزوجات ىف اإلسالم " برناردشو"ويقول املفكر اإلجنليزى الشهري  

  )3"(ل والسقوط اخللقى والتفكك العائلى لوفرت على شعوا كثرياً من أسباب االحنال
ومىت وزنا األمور بقسطاس العدل املستقيم ظهر لنا أن " :زعيمة التيصوفية العاملية" أىن بيزانت"وقالت  

الذى  ،تعدد الزوجات ىف اإلسالم حيفظ وحيمى ويغذى ويكسو النساء أرجح وزنا من البغاء الغرىب

                                                           
وانظر تعدد الزوجات من النواحى الدينية واالجتماعية  ،86مصطفى السباعى ص/ انظر املرأة بني الفقه والقانون د) 1(

حممد البـهى  / وانظر اإلسالم واملرأة املعاصرة د ،ط جممع البحوث اإلسالمية 28-24توفيق العطار ص/ والقانونية د
  .90،91ص

  .م1997-هـ1417ط دار بن حزم األوىل  66خاشع حقى ص/ تعدد الزوجات أم تعدد العشيقات ) 2(
م نقال عـن املخططـات   1993ر سنةيناي 25 -هـ1413شعبان سنة  3عدد  12جريدة العامل اإلسالمى ص) 3(

  .م1995-هـ1416ط  355مشرح على أمحد على ص/ التنصريية االستشراقية ملكافحة اإلسالم د
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مث يقذف ا إىل الشارع مىت قضى منها أوطاره  ،باع شهواتهيسمح بأن يتخذ الرجل امرأة حملض إش
)"1(  
اإلجنليزية الىت نشرت مقاالً تدافع فيه عن " ديلى ميل"القاهرية نقالً عن جريدة " الفتح"وجاء ىف جملة  

تعدد الزوجات بسبب األزمة الىت وقعت فيها إنكلترا ىف زيادة عدد النساء على الرجال والىت قدرت 
  .مبليونني

أن إباحة تعدد الزوجات هى الطريقة الوحيدة للعالج الناجع وليست مسألة " :جاء ىف هذه الة 
مث ذكرت أن نظرية املرأة  ،وهى ىف الواقع نتيجة نسبة عددية ،الزوجة الواحدة إال مسألة اعتقاد واتفاق

سن إال عند التعادل ولكن االستمساك ا ال يستح ،الواحدة للرجل الواحد هى نظر األنسب واألوفق
ومل تتخذ التدابري ىف ذلك فال مفر  ،أما إذا زاد عدد جنس النساء على العدد اآلخر ،العددى ىف اجلنس

  )2"(من حرب طاحنة تنشب بني اجلنسني 
فهل  ،فهذه بعض شهادات املخلصني من أمة الغرب ىف اإلشادة مبحاسن تعدد الزوجات ىف اإلسالم 

أمة اإلسالم الالهثون وراء احلضارة الغربية بكل ما فيها من مساوئ ويعلمون أن  يتعظ املثقفون من أبناء
  .؟ما عندهم من النظم والتشريعات اإلسالمية مفخرة هلم إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

  قضية القوامة :سابعا
رة املرأة ودعاة هذه شبهة أخرى أثارها أدعياء احلضارة واملساواة املوهومة ومن تبعهم من أدعياء نص 

  .حتريرها الكارهون ملا أنزل اهللا ىف جمال التشريع اإلسالمى ىف شئون األسرة
عليها يتعاىل ىف كل  ،إهانة للمرأة وتزكية للرجل –مبدأ القوامة  –حيث زعموا أن ىف هذا املبدأ  

  .ىف شئوهذا ليس من املساواة  ،فال حول هلا وال قوة أمـام إرادته وجربوته ،صغرية وكبرية
بل هو الذى أنشأها وعمل على  ،إا شبهة يثريوا ىف كل مكان وقد زادها االستعمار اشتعاالً من قبل 

مث أعد عمالء خملصني يتولون إثارة هذه الفتنة من الداخل من رجال ونساء باعوا عقوهلم  ،انتشارها
  .وسرائرهم حلزب الشيطان

                                                           
انظـر  ( 69هاشم الرفـاعى ص / نقالً من حماسن تعدد الزوجات  15،16حممد زينو ص/ توجيهات إسالمية ) 1(

ط دار املنـارة األوىل   66احلسـيىن النـدوى ص   أبو احلسـن علـى  / اإلسالم أثره اإلسالم وفضله على اإلنسانية 
  .م1987-هـ1407

  .19،20عبد اهللا ناصح علوان ص/ نقالً عن تعدد الزوجات ىف اإلسالم د) 2(
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القرآن وبدلوه ليجعلوا من أوهامهم ىف مساواة النساء  ولو كان األمر بيد هؤالء املرجفني حلرفوا 
  )1(.بالرجال مساواة مطلقة حقيقة وواقعاً

  :الرد على هذه الشبهة 
   :للرد على هذه الشبهة البد أن نضع ىف االعتبار عدة أمور أمهها ما يلى 
فما كان على " إن ميزان اإلسالم ىف اعتبار الناس وىف مدى تكرميهم وتفضيلهم إمنا هو التقوى- 1 

وهذه حقيقة ال ) 2"(إِنَّ أَكْرمكُم عند اِهللا أَتقَاكُم "فال جرم أنه خري عند اهللا وأفضل  ،تقوى من اهللا
فأميا امرأة أكثر إمياناً وطاعة هللا ال جرم أا خري وأفضل من صفوف مرصوصة  ،حتتمل الشك أو اجلدل

  )3(.السادرة ىف الضالل الباطل ،ميان والتقوىاخلالية من اإل ،من الرجال اخلاوية قلوم
رغم أن اإلسالم يقرر أن عش الزوجية إمنا يقوم على احملبة واملودة والسكن إال أنه ال يترك األمور - 2 

وقاعدة اإلسالم أنه إذا كان ثالثة ىف  ،هكذا مهالً إذ البد هلذه السفينة من قائد يقودها ويتوىل أمرها
وأقلهم استفادة  ،واألمري فيهم أكثر تبعة ومسئولية) 4.(عليهم أحداً منهمسفر فالبد أن يؤمروا 

  )5(.بإمارته
قل ذلك اتمع أو "أثبت الواقع وجتارب البشرية أن الرياسة ضرورية لكل جمتمع من اتمعات - 3 

 وليس من احلكمة ىف نظر شرع أو وضع أن يترك جمتمع دون أن يعرف له رئيس يرجع إليه ىف ،"كثر
وإذا تصور جمتمع على هذا النحو ليس له حمور يدور حوله  ،الرأى وعند االختالف وىف مهام األمور

جمتمع صائر ال حمالة إىل الفوضى واالضطراب  ،فهو جمتمع مآله حتما إىل السقوط واالحنالل ،ويعتصم به
ك وحداته وتتناثر وبذلك ينقلب اتمع رأساً على عقب تتفك ،بالتنازع والتضارب وتناقض الرغبات

  )6"(وأنشئ سبيالً للحصول عليها  ،وتضيع الثمرات الىت عقدت به ،لبناته

                                                           
افتراءات علـى   ،163عبد العظيم املطعىن ص/ انظر املرأة ىف عصر الرسالة بني واقعية اإلسالم وأوهام املرجفني د) 1(

عبد الرمحن حسن حنبكة امليداىن / وانظر أجنحة املكر الثالثة وخوافيها  ،47عبد العزيز صأمري / اإلسالم واملسلمني د
  .م 1994-هـ1414السابعة  -دمشق  –ط دار القلم  - 597ص

  .13/ سورة احلجرات اآلية ) 2(
  .84أمري عبد العزيز ص/ افتراءات على اإلسالم واملسلمني د) 3(
أخرجه أبو داود ىف سننه كتاب اجلهاد بـاب ىف القـوم   " ( يؤمروا أحدهم إذا خرج ثالثة ىف سفر فل" حديث ) 4(

  .)2608(ح 36ص 3يسافرون يؤمرون أحدهم جـ
  .م1981-هـ1401ط الدار السعودية األوىل  47ص –حممد على البار / انظر عمل املرأة ىف امليزان د) 5(
  .158 ،157ص حممود شلتوت/ اإلمام األكرب الشيخ / اإلسالم عقيدة وشريعة ) 6(
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األوىل من  ،وهى املؤسسة األوىل ىف احلياة اإلنسانية" إن األسرة هى اللبنة األوىل ىف بناء اتمع - 4 
ألا تزاول إنشاء  ،يةوالثانية من ناحية األمه ،ناحية أا نقطة البدء الىت تؤثر ىف كل مراحل الطريق

  .وهو أكرم عناصر هذا الكون ىف التصور اإلسالمى ،وتنشئة العنصر اإلنساىن
وإذا كانت املؤسسات األخرى األقل شأنا واألرخص سعراً كاملؤسسات املالية والصناعية والتجارية  

ودربوا  ،الفرع عملياًإال ألكفأ املرشحني هلا ممن ختصصوا ىف هذا  –عادة  –وما إليها ال يوكل أمرها 
  .عليه عملياً فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية لإلدارة والقوامة

إذا كان هذا الشأن ىف املؤسسات األقل شأناً واألرخص سعراً فأوىل أن تتبع هذه القاعدة ىف مؤسسة  
  )1"(العنصر اإلنساىن …األسرة الىت تنشئ أمثن عناصر الكون 

وحقيقة املسألة أن قوامة الرجل على املرأة والبيت ال  ،حلقيقة ىف موضعهاومن هنا نستطيع أن نضع ا 
وذلك ألن اإلسالم حني  –كما يدعى أعداء اإلسالم  –تؤثر على مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة 

  :إمنا كان ىف ذلك معتمداً على أمور من أمهها ما يلى ،قررها وجعلها حقاً للرجل
  :عدادات املوهوبة لكل من الرجل واملرأةمراعاة الفطرة واالست- 1 
وأن اهللا تعاىل ال يريد أن يظلم أحداً من  ،فمن املسلم به ابتداء أن الرجل واملرأة كالمها من خلق اهللا 

وقد خلق  ،ومينحه االستعدادات الالزمة إلحسان هذه الوظيفة ،خلقه وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة
وظائف املرأة أن حتمل وتضع وترضع وتكفل مثرة االتصال بينها وبني  اهللا الناس ذكراً وأنثى وجعل من

وليست هينة وال يسرية حبيث تؤدى بدون إعداد  ،وهى وظائف ضخمة أوالً وخطرية ثانياً ،الرجل
 –فكان عدالً كذلك أن ينوط بالشطر الثاىن  ،عضوى ونفسى وعقلى عميق غائر ىف كيان األنثى

وال  ،كى تتفرغ لوظيفتها اخلطرية ،وتوفري احلماية كذلك لألنثى ،روريةتوفري احلاجات الض –الرجل 
  .مث تعمل وتكد وتسهر حلماية نفسها وطفلها ىف آن واحد ،حيمل عليها أن حتمل وتضع وترضع وتكفل

وكان عدالً أن مينح الرجل من اخلصائص ىف تكوينه العضوى والعصىب والعقلى والنفسى ما يعينه على  
وأن متنح املرأة ىف تكوينها العضوى والعصىب والعقلى والنفسى ما يعينها على أداء  ،هذه أداء وظائفه

  .وظائفها تلك
  )3) (2( }والَ يظْلم ربك أَحداً  {..…وكان هذا فعالً  
كما زود ) 1(.ومن هنا فقد زودت املرأة فيما زودت من اخلصائص ما يتوافق مع وظيفتها ىف احلياة 

  .اخلصائص ما يؤهله للقيام على شئون األسرة وإداراالرجل من 
                                                           

  .650ص 2الشهيد سيد قطب جـ/ ىف ظالل القرآن ) 1(
  .49/ سورة الكهف اآلية ) 2(
  .650ص 2الشهيد سيد قطب جـ/ ىف ظالل القرآن الكرمي ) 3(
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والسبب الذى بىن عليه اإلسالم قيام الرجل على األسرة أن " :على عبد الواحد واىف/ يقول الدكتور  
وأن ناحية الوجدان لديها تسيطر سيطرة كبرية على خمتلف نواحى  ،املرأة مرهفة العاطفة قوية االنفعال

وى اهللا املرأة على هذا الوضع حىت يكون هلا من طبيعتها ما يتيح هلا القيام حياا النفسية وقد س
فال خيفى أن هذه الوظيفة حتتاج إىل عاطفة  ،بوظيفتها األساسية وهى األمومة واحلضانة على خري وجه

رأة فقوة العاطفة ىف امل ،مرهفة ووجدان رقيق وحنان رحيم أكثر مما حتتاج إىل التفكري واإلدراك والتأمل
وليست نقصا ىف حقها كما قد يتبادر إىل أذهان  ،هى إذن مظهر من مظاهر كماهلا وكمال أنوثتها

بل تتغلب عليه  ،على حني ان الرجل ال يندفع ىف الغالب مع عواطفه ووجدانه اندفاع املرأة ،بعض الناس
اإلدراك والتفكري أكثر مما وغىن عن البيان أن الرياسة واإلشراف حيتاجان إىل  ،ناحية اإلدراك والتفكري

فصفات اإلشراف والرياسة متوافرة ىف الرجل بطبعه أكثر من توافرها ىف  ،حيتاجان إىل العاطفة والوجدان
  )2" (املرأة 

تعجز عن  ،وما تلقى بذلك من ضعف وأمل ،بطبيعة استعدادها للحمل والوضع واإلرضاع" مث إن املرأة  
ديها من الطاقة ما تنهض به لرد غارة أو مدافعة عدو فكان طبيعياً أن محاية نفسها أو قومها وال يكون ل

وباجلملة فإن تقسيم الوظائف الفطرية بني الرجل واملرأة )3"(يقوم عليها الرجل بتلك احلماية والرعاية 
أن تقوم على رعاية البيت " يستند إىل تعليالت معقولة مشاهدة اآلثار حيث إن الوضع الطبيعى للمرأة 

دبري شئون األوالد وحضانتهم مبا عرف عنها من طبع لطيف وعاطفة رقيقة فياضة يسهل معها أن وت
 ،وتسعد قلوم مودة وصفاء ،فتفكر بعقوهلم ومتأل أرواحهم أمال وإشراقا ،ترتل إىل مستوى أبنائها

ويتحملوا بأسها فإذا ما كربوا تناولتهم يد األب ليأخذوا عنه جتارب احلياة  ،وتنمى أحاسيسهم الطفولية
  )4" (بقوة وإرادة وتدبري سليم 

تشعر باحلرمان " هذا إىل جانب أن املرأة تتوق نفسها إىل وجود الرجل القوام عليها ولذا نراها  
وتنقصه صفاا  ،والنقص والقلق وقلة السعادة عندما تعيش مع رجل ال يزاول حقيقة مهام القوامة

                                                                                                                                                                          
بل هى غرائز ىف التكوين العضـوى والعصـىب    ،وهذه اخلصائص الىت زود اهللا ا املرأة ليست خصائص سطحية) 1(

ألا عميقة ىف تكـوين   ،إا غائرة ىف تكوين كل خلية :بل يقول كبار العلماء املتخصصني ،أةوالعقلى والنفسى للمر
ىف كتابه " طلعت"ويقول الربوفيسور  .اخللية األوىل الىت يكون من انقسامها وتكاثرها اجلنني بكل خصائصه األساسية

انظـر ىف ظـالل القـرآن    (.تواء إال القوامةوما هذا االح" إن الرجل خلق وصمم ليحتوى املرأة :"علم الفسيوليجيا"
  ). 49حممد على البار ص/ عمل املرأة ىف امليزان د ،650،651ص2جـ

يوسف القرضاوى        ص / وانظر مـركز املرأة ىف احلياة اإلسالمية د ،104حقوق اإلنسان ىف اإلسالم ص ) 2(
30،31.  

  .75وىل صالشيخ البهى اخل/ اإلسالم وقضايا املرأة املعاصرة) 3(
  .م  1998أبريل  –هـ  1418ذو احلجة  – 388العدد  75جملة الوعى اإلسالمى ص  ) 4(
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هى حقيقة ملحوظة تسلم ا حىت املنحرفات اخلابطات ىف و ،فيكل إليها هى القوامة ،الالزمة
  )1"(الظالم

تؤهل " ومن هنا يتبني أن اخلصائص النفسية والفطرية املزود ا كل من الرجل واملرأة بصفة عامة  
 ،والقيام على رعايتها والتصدى لزعامتها ،الرجل بشكل أمثل لتحمل مسئوليات إدارة شئون األسرة

والربط فيما بينها بنظام  ،وإحكام حبات عقدها ،بشئوا وتوجيه األمر والنهى ألعضائها والتفكري الدائم
وىف مقابل اخلصائص الىت تؤهل الرجل بصفة عامة هلذه األمور تأهيالً  ،متني من التعاطف واملودة والعدل

وإرادة جاءت خصائص املرأة بشكل عام حتبب إليها أن جتد لدى الرجل ملجأ وسنداً وقوة  ،أمثل
وترى ىف اإلضواء إليه أنسها وطمأنينتها وأمنها وصالح  ،واستقرار عاطفة وحكمة ىف تصريف األمور

  )2"(باهلا وراحتها من أعباء املسئوليات اجلسام 
بِه  الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فّضل اُهللا" :ولعل هذا هو ما أشارت إليه اآلية الكرمية ىف قوله تعاىل 

  )3"(بعضهم علَى بعضٍ 
فتفضيل الرجل هنا أمر ضرورى يأتى من طبيعته اخللقية الىت جتعله أقدر من املرأة على السعى والكفاح  

  .ىف احلياة
ألن  ،وإال فإنه بذلك يعترض على حكم اهللا ،ومن هنا فال جيوز إلنسان أن يعترض على هذه القوامة 

  .من صنع اهللا تعاىل مجيع خصائص الرجل واملرأة
  :مراعاة اجلانب املادى- 2 
  )4"(وبِما أَنفَقُواْ من أَموالهِم " :وهو الذى أشارت إليه اآلية الكرمية ىف قوله تعاىل 
والبحث عن  ،هو املسئول ىف نظام اإلسالم عن االنفاق على األسرة –كما تنص هذه اآلية  –فالرجل  

مأكل ومشرب وملبس وهو الذى يدفع املهر وجيهز البيت ويهيئ موارده موارد رزقها خارج البيت من 
  .ومفرداته

قوله تعاىل  ولعلنا نلمس هذا الواجب املكلف به الرجل وأنه مطبوع عليه منذ بدء اخلليقة حني نقرأ 
أى ) 5"(ما فَالَ يخرِجنكُ" :وينبهه لوسوسة الشيطان ،وهو يغريه بالبقاء ىف اجلنة –عليه السالم  –آلدم 

فَتشقى " جامعاً بني آدم وحواء ىف اإلخراج من اجلنة " من الْجنة " الشيطان بوسوسته وطاعتكم له 

                                                           
  .651ص 2الشهيد سيد قطب جـ/ ىف ظالل القرآن الكرمي ) 1(
  .597،598عبد الرمحن حسن حنبكة امليداىن ص/ أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ) 2(
  .34/ سورة النساء اآلية ) 3(
  .34/ اآلية  سورة النساء) 4(
  .117 :سورة طه اآلية) 5(
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فالرجل راع  ،إشارة إىل مسئوليات القوامة وتبعاا ،أنت وحدك يا آدم فأفرده بالكدح والشقاء"
واملرأة راعية  ،ياا والقيام بتكاليفهامتخصص ىف القوامة مبا فضله اهللا به من استعداد لتحمل مسئول

متخصصة ىف األمومة وإعداد البيت مبا فضلها اهللا به من استعداد لتحمل هذه املسئولية وما يرتبط ا من 
  )2) (1"(فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " تبعات 

ة األسرة جريا على فإذا كان الرجل هو املسئول عن اإلنفاق على األسرة فمن حقه أن تكون له رئاس 
أن يكلف فرد باإلنفاق على هيئة " وإال فليس من العدالة ىف شئ  ،)3"(الغنم بالغرم "القاعدة املسلم ا 

  ) 4"(ما بدون أن تكون له القوامة عليها واإلشراف على شئوا 
  :مراعاة الناحية الفكرية- 3 
انية تقتضى أن يكون لكل جمتمع صغر أو كرب قيم فإن احلكمة ىف اتمعات اإلنس :وأما الناحية الفكرية 

واألسرة أحد هذه اتمعات الىت  ،يقوده ويدير شئونه محاية له من الفوضى والتصادم والصراع الدائم
  .حتتاج إىل قيم منها تتوافر فيها مؤهالت القوامة بشكل أمثل

  :التولدى أهل الفكر ىف مسألة القوامة داخل األسرة جمموعة من االحتما 
  .أن يكون الرجل هو القيم ىف األسرة باستمراره :االحتمال األول 
  .أن تكون املرأة هى القيم ىف األسرة باستمرار :االحتمال الثاىن 
  .أن يكون كل من الرجل واملرأة فيها على سبيل الشركة املتساوية :االحتمال الثالث 
أو يتقامسا القوامة بأن يكون لكل منهما  ،منيةأن يتناوهلا القوامة وفق قسمة أ :االحتمال الرابع 

  )5"(اختصاصاً يكون هو القيم فيها 
أو كانت على سبيل  ،أما الشركة ىف القوامة سواء أكانت عامة أو على سبيل التناوب الزمىن 

ستؤدى حتما إىل الفوضى والتنازع ورغبة كل فريق بأن يعلو على صاحبه ويستبد " االختصاصات فإا 
                                                           

  .جزء من حديث سبق خترجيه ص)1(
  .185عمارة جنيب ص/ األسرة املثلى ىف ضوء القرآن والسنة د) 2(
وقامت الدساتري ىف العصر احلاضر فأساس هـذه الـدميقراطيات    ،هذه القاعدة قامت الدميقراطيات احلديثة عليها) 3(

واطنون ىف أمة ما هم الذين يدفعون الضرائب ويقومون على مرافق الدولة فإن من الواجب وهذه الدساتري أنه ملا كان امل
ويلخص علمـاء   ،إذن أن يكون هلم احلق ىف القيام على أمورها ومراقبة مجيع سلطاا ووضع ما يصلح هلا من تشريع

حقوق اإلنسان ىف اإلسالم " (دفع يراقب من ي" أو " من ينفق يشرف " القانون الدستورى هذا املبدأ ىف العبارة التالية 
  .)104على عبد الواحد واىف ص/ د
  .103على عبد الواحد واىف ص/ حقوق اإلنسان ىف اإلسالم د ) 4(
/ وانظر حقائق اإلسالم وأباطيل خصـومة   ،599عبد الرمحن حسن حنبكة ص/ أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ) 5(

  .164عبد العظيم املعطىن ص/ الرسالة دوانظر املرأة ىف عصر  ،129للعقاد ص
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مل يكن ذلك برأى صاحب القوامة الفرد وطوعه واختياره وبدافع من التفاهم والتواد بني  به ما
  .الزوجني

ولذلك نالحظ تركيز املسئولية  ،وقد أيدت جتارب اتمعات اإلنسانية فساد الشركة ىف الرياسة 
تتسم بسمة ولو كانت  ،الكربى ىف رئيس واحد لدى أى نظام اجتماعى من األنظمة الىت عرفها الناس

" ألن عمل اجلماعة القائدة ال يعدو أن يكون أقرب إىل املشورة منه إىل ممارسة السلطة  ،القيادة اجلماعة
)1(  
فهو قلب األوضاع حيث يناىف ما تقتضيه طبيعة التكوين الفطرى  ،وأما إسناد القوامة إليها دون الرجل 

جتماعية ملا فيه من عكس لطبائع األشياء فلم وهو يؤدى حتما إىل اختالل ونقص ىف احلياة اال ،للمرأة
  .يبق إال االحتمال األول وهو أن يكون الرجل القيم ىف األسرة

وينوع عالقاته  ،هذا باإلضافة إىل أن عمل الرجل خارج بيته يوسع أفقه ويكسبه التجارب واخلربات 
والتوقف  ،م وطرق تعاملهمومعامالته مع كل مستويات البشر مما يكسبه االطالع على أساليب تفكريه

والتمييز بني حمسنهم ومسيئهم وهذا ما ال يتوافر للمرأة حبكم وظيفتها وميدان  ،على مكايدهم وحيلهم
  .نشاطها الفطرى

ليتمكن من  ،ولذا كان ال بد ملن يطلع مبهام األسرة ان يكون على هذا املستوى من اخلربة والتجربة 
ويعمل على إحاطتها بالرعاية واألمن لتستكمل مسريا ىف  ،ةجتنب املصاعب الىت قد تواجه األسر

  )2( .احلياة
أو هو حتميل العبء للكاهل  ،ترك زمام البيت ىف يد املرأة وضع لألمور ىف غري نصاا" وعلى هذا فإن  

  )3" (الضعيف 
 ،االستبداد باملرأة ومما جيدر ذكره هنا أن قوامة الرجل على املرأة ال تعىن أبدا منح الرجل حق القهر أو 

كال بل هى قوامه رحيمة  ،أو أا سبب خسران ودونية للمرأة ون من كرامتها أو تغض من شخصيتها
 ،مبنية على املودة والرمحة وحتمل املسئولية والتكاليف جللب اخلري واملصلحة للمرأة ىف خمتلف أحواهلا

وتزويدها مبا  ،حمافظة وىل أمرها عليها إذا كانت غري متزوجة كان مظهر القوامة واإلشراف" فهى 
أو يسىء إليها ىف حاضرها ومستقبلها حىت  ،حىت ال تتبذل بعمل مهني ال يليق ا ،حتتاج إليه من نفقه

على أن يشترك  ،فلها أن ختتار الزوج الذى تريده اختيارا حرا ،إذا ما جاء دور زواجها وهى بالغة عاقلة
بعد متام الزواج تنتقل  ،ال جيوز له إجبارها على أن تتزوج مبن ال ترضاهمعها وليها بالرأى واملشورة و

                                                           
   .600عبد الرمحن حسن حنبكة ص / أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ) 1(
   .م1998أبريل  –هـ  1418ذو احلجة  388العدد  75انظر جملة الوعى اإلسالمى ص ) 2(
   .م1975 –هـ  1395الثالثة سنة  -ط دار الكتب اإلسالمية  136الشيخ حممد الغزاىل ص / هذا ديننا ) 3(
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فال تسلب امسها أو اسم  ،وهذه القوامة ال تنقص شيئا من شخصيتها أو أهليتها ،القوامة إىل زوجها
  )1" (بل تظل بعد زواجها حمتفظة به وبكل حقوقها  ،أسرا

على املرأة ال يغض من إنسانيتها أو يهدر شيئا من  ومن هنا يتبني أن تشريع اإلسالم لقوامة الرجل 
وإمنا هى تكليف قبل أن تكون تشريفا جعلها  –كما يدعى أعداء اإلسالم ومن فنت م  –حقوقها 

  .اإلسالم من حق الرجل لصالحيته هلا ومقدرته الفطرية على القيام بتكاليفها
  قضية الطالق :ثامنا

ألجل الطعن على رؤية  ،ىف هذا العصر هجومه على قضية الطالقركز الغزو التنصريى واالستشراقى  
  .وأمي احلق من مفاخره ومآثره –اإلسالم ىف نظام األسرة وهو 

ومن املؤسف حقا أن يروج ذلك عند بعض املسلمني فيتحدثون عن قضية الطالق باعتبارها مشكلة  
  .لعظيم وشريعته الغراءيتحدثون حديثا فيه غمز لإلسالم ا ،من مشكالت األسرة واتمع

  :وميكن حصر ما أثاروه حول قضية الطالق ىف النقاط التالية 
وجيب أن  ،ينبغى أال يكون أصال كما هو احلال ىف ديانات أخرى –أى الطالق  –إنه  :يقولون- 1 

  .تكون احلياة الزوجية قائمة بني الزوجني ال يفرق بينهما إال املوت
كما يوقعه  ، بد منه فيجب مساواة املرأة بالرجل فيه توقعه مىت شاءتإذا كان الطالق ال :ويقولون- 2 

  .هو ما تشاء
فالرجل ينهى احلياة الزوجية  ،وهم ىف ذلك يدعون أن ىف شريعة الطالق ظلما صارخا يقع على املرأة 

رجل وهى ال تستطيع اإلفالت من قبضة ال ،فال يكاد يقر هلا قرار ،فتعيش املرأة مهددة معه ،مىت أحب
  ! ؟فتكون كاألمة اململوكة تعيش عيشة األرقاء ما مل يتكرم مالكها

" فال يتم إال حبكم قضائى وهذا ما يسمونه ،جيب أن حتد حرية الرجل ىف الطالق :ومرة يقولون- 3 
  )2( ."تقييد الطالق 

ونوا وهم ىف ذلك مل يك ،هذا تصوير أمني ملا يرجف به املستشرقون وأذنام حول موضوع الطالق 
  .وإمنا هو شأن كل من يشاقق اهللا ورسوله ،على حق يف ما قالوه

  .نفند شبهام ىف موضوع الطالق –إن شاء اهللا  –وها حنن  

                                                           
وانظر قضايا املرأة بني التقاليد الراكدة  ،706، 705على عبد الواحد واىف ص / حقوق اإلنسان ىف اإلسالم  د) 1(

  .166 ،155الشيخ حممد الغزاىل ص / والوافدة 
ص  حممد قطـب / وانظر شبهات حول اإلسالم  ،178عبد العظيم املطعىن ص / انظر املرأة ىف عصر الرسالة د) 2(

األسرة وقانون األحـوال   ،342يوسف القرضاوى ص /وانظر مالمح اتمع املسلم الذى ننشده د  ،133، 132
  .القاهرة –الناشر املؤسسة العربية احلديثة  – 97،98عبد الناصر العطار ص / الشخصية    د
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  :الرد على الشبهة األوىل :أوال 
ومن مث فإن عقد الزواج عقد  ،إن استقرار احلياة الزوجية من أعظم الغايات الىت حيرص عليها اإلسالم 

فردا " بعد أن كان " زوجة " ربط اهللا به بني رجل وامرأة أصبح كالمها يسمى به " ليظ متني وميثاق غ
  .ألنه ميثل اآلخر وحيمل يف حناياه آالمه وأماله ،"زوجاً " وىف ميزان احلقيقة " فرد " هو ىف العدد " 
سان من تراب وجعله آية من آياته ىف كونه كخلق اإلن،رباط أقامه اهللا على مهاد من السكن والرمحة 

وقد صور القرآن الكرمي مدى هذا الرباط بني  ،وخلق السماوات واألرض واختالف األلسنة واأللوان
وىف هذه العبارة ما فيها من اإلحياء مبعاىن الستر ) 1( }هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن  { :الزوجني فقال

  )2" (ا لصاحبه والوقاية والزينة والدفء حيققها كل منهم
هذا الرباط الوثيق الذى نسجت خيوطه بعد كثري حبث وكبري جهد وتعرف وخطبة ومهر وزفاف  

ألدىن  ،ليس من اليسري على شريعة حكيمة مثل شريعة اإلسالم أن تتهاون ىف نقضه وفصم عراه،وإعالن
  .سبب يدعيه الرجل أو تزعمه املرأة

هذا البيت اآليل للسقوط حماوالت شىت لتقوميه حىت ال تبقى وحسب اإلسالم أنه يبذل ىف سبيل ترميم  
  :بعدها ذرة أمل واحدة وذلك على النحو التاىل

فهو املطلع على  ،دعا اإلسالم كل من الزوجني إىل أن يشعر مبسئوليته جتاه اآلخر أمام اهللا تعاىل- 1 
يث الصحيح ان رسول اهللا ففى احلد ،وقد جعل كال منهما راعيا ومسئوال حسن سلوكهما أو احنرافه

)r (والرجل راع ىف أهله وهو مسئول عن رعيته… كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " :قال، 
  )3" (واملرأة راعية ىف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها 

وىف هذا  ،وحث املسلمني على اتقائه ما استطاعوا سبيال إىل ذلك ،بغض اإلسالم الناس ىف الطالق- 2 
  )4" (أبغض احلالل إىل اهللا الطالق " :الصالة والسالميقول عليه 

نبه اإلسالم كال من الزوجني إىل مداخل الشيطان ىف هذا األمر وحماوالته هو وجنوده التفريق بني - 3 
وصغائر الذنوب قال  ،املرء وزوجه ليكون على حذر من التردى خلف بسائط األمور وتوافه األخطاء

 ين آمنواْ الَ تتبِعواْ خطُوات الشيطَان ومن يتبِع خطُوات الشيطَان فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاِءيا أيها الَّذ{ :تعاىل
ا يشاُء واُهللا م والْمنكَرِ ولَوالَ فَضلُ اِهللا علَيكُم ورحمته ما زكَى منكُم من أَحد أَبداً ولَكن اَهللا يزكى

                                                           
   .187/ سورة البقرة اآلية ) 1(
   .361ص  2يوسف القرضاوى ج/ فتاوى معاصرة د) 2(
   .سبق خترجيه  ) 3(
وأخرجه ابن ماجة ىف  ،)2178(ح 255ص 2أخرجه أبو داود ىف سننه كتاب الطالق باب كراهية الطالق جـ) 4(

  .)2018(ح 650ص 1سننه كتاب الطالق جـ
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 يملع يعم(وقال  ،)1( }سr(: " إن إبليس يضع عرشه على املاء مث يبعث سراياه فأدناهم منهم مرتلة
مث جيىء أحدهم  :ما صنعت شيئاً قال :فعلت كذا وكذا فيقول :أعظمهم فتنة جيىء أحدهم فيقول

  )2" (نِعم أنت  :ويقولفيدنيه منه  :ما تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته قال :فيقول
 :وال غرو أن اعترب القرآن الكرمي التفريق بني املرء وزجه من أعمال السحرة والكفرة كما قال تعاىل 
}فَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمالَ إِنقُوى يتح دأَح نم انلِّمعا يمو ِء قُونَ بِهرالْم نيب

 جِهوز3( }و(  
أو ألمور ميكن ان تتغري ىف  ،يقر اإلسالم أنه ال يصح االجتاه إىل الطالق ألسباب ميكن عالجها- 4 

وحىت األمور الىت تتعلق بعاطفة  ،أو ال حتول بطبعها دون استقرار احلياة الزوجية على وجه ما ،املستقبل
فاإلسالم يرى أنه ال  ،اهلا ال يعدها اإلسالم من مربرات الطالقالزوج حنو زوجته أو بكراهته لبعض أحو

ألن هذه العواطف متقلبة  ،ينبغى أن يفكر األزواج ىف الطالق رد تغيري عاطفتهم حنو زوجام
وبغيض اإلنسان اليوم قد يصبح  ،وال يصح أن تبىن عليها أمور خطرية تتعلق بكيان األسرة ،ومتغرية

زوج عن كره من امرأته خلقا فقد يكون فيها خلق آخر يرضيه وىف هذا يقول اهللا وال ،حبيبه يوما ما
 } وعاشروهن بِالْمعروف فَإنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهواْ شيئاً ويجعلَ اُهللا فيه خيراً كَثرياً {: تعاىل

  )6"(كره منها خلقا رضى منها آخر مؤمن مؤمنة إن ) 5(ال يفْرِك " :)r(ويقول  ،)4(
يأمر اإلسالم الزوجني عندما حيدث بينهما شقاق أو نفور أن يعمال على إزالته بإثارة دواعى الرمحة - 5 

 وإِنْ امرأَة خافَت من بعلها نشوزاً أَو إِعراضاً فَالَ جِناح علَيهِما أَنْ{ :والوئام وىف هذا يقول اهللا تعاىل
 ريخ لْحالصاً ولْحما صهنيا بحلص7( }ي(   

يوجب اإلسالم على الزوجني إذا مل يستطيعا أن يصلحا ما بني نفسيهما أن يعرضا أمرمها على - 6 
وجيتمعان  ،وختتار الزوجة من أهلها واحدا ميثلها ،جملس عائلى خيتار الزوج من أهله واحدا ميثله

                                                           
  . 21/ سورة النور اآلية ) 1(
ثه سراياه لفتنة الناس أخرجه اإلمام مسلم ىف صحيحه كتاب صفات املنافقني وأحكامهم باب حترش الشيطان وبع) 2(

  .)2813(ح 2167ص 4جـ
   .102/ سورة البقرة اآلية ) 3(
   .19سورة النساء اآلية ) 4(
)5 ( كره وأبغض وأكثر ما يستعمل ىف بغضه الزوجني فهو وهى فارك  :فركا –فَرِك ) جممع اللغـة   –املعجم الوجيز

  ). مادة فَرك  469العربية ص
ومـا   123وانظر املرأة بني الفقه والقانون ص  ،وما بعدها 250ضوء الكتاب والسنة ص انظر األسرة املثلى ىف ) 6(

   .بعدها
  .128/ سورة النساء اآلية ) 7(
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وال  ،وحياوالن إصالح األمور بينهما مبا يستطيعان ،أسباب اخلالف وعوامله كمحكمة عائلية ينظران ىف
فإن  ،وعودة املياه إىل جماريها ،ريب ىف أن كال من الزوج والزوجة إذا كانا راغبني ىف إاء اخلالف

ينِهِما إِنْ خفْتم شقَاق ب{َ :وهذا ما حتدث عنه القرآن الكرمي بقوله ،احلكمني سينجحان ىف مهمتهما
  )1( }فَابعثُواْ حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها إِنْ يرِيدا إصالَحاَ يوفِّق اُهللا بينهما 

ومل تنجح كل وسائل اإلصالح وحماوالت املصلحني ىف التوفيق  ،فإذا استحكم النفور بني الزوجني 
 :إن مل يكن وفاق ففراق وقال القرآن :وهلذا قيل ،ال داء غريه فإن الطالق وهو الدواء املر الذى ،بينهما

  ) 2( }وإنْ يتفَرقَا يغنِ اُهللا كُالً من سعته وكَانَ اُهللا واسعاً حكيماً {
فإن أبعد األمور عن املنطق  ،وما شرعه اإلسالم هنا هو الذى يفرضه العقل واحلكمة واملصلحة 

  .ال يرتاح أحدمها لألخر وال يثق به ،كة مؤبدة على شركنيأن تفرض شر ،والفطرة
إا شر من  ،ال يستحقها اإلنسان إال جبرمية كبرية ،إن فرض هذه احلياة بسلطان القانون عقوبة قاسية 

إن من أعظم الباليا معاشرة من " :بل هى اجلحيم الذى ال يطاق وقدميا قال أحد احلكماء ،السجن املؤبد
  " يفارقك  ال يوافقك وال

  ومن نكد الدنيا على احلر أن يرى " :وقال املتنىب 
  عدوا له ما من صداقته بد  
 فكيف بالزوجة ،وإذا قيل هذا ىف الصاحب الذى يلقاه اإلنسان أياما ىف األسبوع أو ساعات ىف اليوم 

  )3( ؟الىت هى قعيدة بيته وصاحبة جنبه وشريكة عمره
عن طبائع الناس  –وهو حيتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً  –عينيه  وهكذا يتبني أن اإلسالم مل يغمض 

  )4(.وجتارب األمم
                                                           

  .35/ سورة النساء اآلية ) 1(
  .130/ سورة النساء اآلية ) 2(
   .343 ،342يوسف القرضاوى ص / مالمح اتمع املسلم د) 3(
فقد نشرت جملـة   ،لغربية حيث أخذت أوربا اليوم ما عابته على اإلسالم باألمسوهذا ما أدركته بعض الدول ا) 4(
 ،بدأت صناعة التهنئة املختلفة تتجه إىل قضايا الطالق باعتبارها أمـراً واقعـاً  :65ص  681العدد " األسبوع العرىب"

وقد حوت بعـض   ،جيةفظهرت ىف بعض أسواق الدول الغربية بطاقات خمصصة لألشخاص الذين أوا عالقام الزو
كما أن ىف األسواق أيضا بطاقات " وما أمجل ما صنعتم حظا سعيدا " " انينا لطالقكم " هذه البطاقات عبارات مثل 

وهى خاصة باألزواج املطلقني حبيث يكتب الزوج املطلق امسه وعنوانه ورقم هاتفه " انقسام " مزدوجة متوجة بكلمة 
  .كل ذلك على اجلهة األخرىعلى جهة وتكتب الزوجة املطلقة 

ما إن أقر الطالق  – 1971وهى آخر الدول الىت أباحت الطالق حيث أباحته ىف  –ويكفى أن نعلم هنا أن إيطاليا   
وعلينا أن نتصور حياة مليون أسرة كانت تعيش حياة الشقاء  ،فيها حىت قدم على احملاكم أكثر من مليون طلب طالق
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وال  ،ال ترعى لعقد الزواج عهدا وال حرمة ،وإال فماذا يصنع الزوج إذا صادف زوجة خرقاء محقاء 
 ؟وماذا تصنع هى إذا صادفته على مثل ذلك ؟يصدر عنها لزوجها إال ما يكدر العيش ويرهق العصب

وماذا حيدث لو  ؟وماذا تصنع هى إذا وجدته على ذلك ؟ا يصنع زوج انونة أو املريضة مرضا ال يربأماذ
أو يلقى ىف نفس أحدمها أو كليهما كراهية شديدة لآلخر وتعجز مجيع  ،تنافر طباع الزوجني كل التنافر

 ؟أو كالمها يكره اآلخر وهل يصري البيت بيتاً وأحد الطرفني ،الوسائل اإلنسانية عن عالج هذا احلال؟
والزوجة املنبوذة تتخذ نفس  ،يتخذ الزوج عشيقة يلىب معها دوافع اجلنس ؟أوليس هذا يؤدى إىل اجلرمية

وهل ينفع األطفال مثل هذا اجلو الكاىب امللبد بالغيوم؟ وغريها من املآسى الىت تعرفها جيداً  ،الطريق
  ) 1(الطالق الدول الكاثوليكية الىت مل تأخذ مببدأ إباحة 

ومع هذا كله فإن اإلسالم حني أباح الطالق مل جيعله جمرد كلمة يلقيها الزوج على زوجته فتحرم عليه  
وإمنا سلك اإلسالم مسلكاً يقيه شر العجلة والتسرع حفاظاً  ،)2(حترمياً أبدياً ال رجعة فيه وال التئاماً 

  .على احلياة الزوجية
  :يىف ذلك ما يل الىت سلكها اإلسالمومن األمور  
وألقى بسببه على كاهل  ،رتب اإلسالم على الطالق من الناحيتني املالية واالجتماعية نتائج خطرية- 1 

ومن شأن هذه النتائج واألعباء أن حتمل الزوج على ضبط النفس وتدبر األمر ) "3(الزوج أعباء ثقيلة 
  )1(قبل اإلقدام على الطالق 

                                                                                                                                                                          
اخلليالت الـذى  "ا الزوجان إىل العالقات األثيمة ليقوم بذلك نظام غري شرعى هو نظام والنكد داخل البيت يفر منه

نقالً عن اإلسالم ىف  233 ،232أحكامها ىف الشريعة اإلسالمية ص :انظر األسرة( .تعاىن منه اتمعات األوربية اليوم
  ).بدون بيانات  340حممد على حمجوب ص/ قفص االام د

حممود شـلتوت  / ن اإلسالم عقيدة وشريعة الشيخ  132األستاذ حممد قطب ص/ اإلسالم  انظر شبهات حول) 1(
  .122 ،121البهى اخلوىل ص/ اإلسالم وقضايا املرأة املعاصرة  ،173ص

جـاء ىف   ،فللرجل حق طالق زوجته مىت شاء وألى سبب كان –وهذا خبالف ما عليه بعض األديان األخرى ) 2(
فغن مل جتد نعمة ىف عينيه ألنه وجد فيها عيب شئ وكتب هلا كتاب  ،رجل امرأة وتزوج ا وإذا أخذ" العهد القدمي 

سفر التثنية اإلصـحاح  " (ومىت خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر  ،طالق ودفعه إىل يدها وأطلقها من بيته
  ).3 - 1ص 24

ويقوم بنفقتـها مـن مأكـل     ،جل صداقهاأوجبت الشريعة اإلسالمية على الزوج إذا طلق زوجته أن يوفيها مؤ) 3(
 ،وتكون حضانة أوالدها الصغار هلا ولقريباا من بعدها حىت يكـربوا  ،ومشرب وملبس ومسكن ما دامت ىف العدة

حىت ولو كانت األم نفسها هى الىت تقوم بذلك  ،ويقوم بنفقة أوالدها وأجور حضانتهم ورضاعتهم ىف مرحلة الرضاعة
يوسـف  / انظر فتاوى معاصـرة د ) (  6/ سورة الطالق اآلية( } رضعن لَكُم فّآتوهن أُجورهنفّإِنْ أَ{ :قال تعاىل

  ). 363 ،362القرضاوى ص
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  .بغى أن يكون ىف طهر مل حيدث ىف أثنائه اتصال بني الزوجنييقرر اإلسالم أن الطالق ين- 2 
والرجل ال يقدم على طالق امرأته  ،الطهر هو فترة كمال الرغبة ىف املرأة" وإمنا قرر اإلسالم ذلك ألن  

 ،ىف كمال رغبته فيها إال لشدة احلاجة إىل الفرقة ففى ذلك دليل على قيام حالة خطرية تستدعى الطالق
  )3) (2( }يـا أَيـها النبِى إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن  { :يقـول اهللا تعـاىلوىف هـذا 

وأنه  ،وهذه اآلية تبني أن هناك وقتاً معينا إليقاع الطالق :يقول الشيخ سيد قطب ىف تفسريه هلذه اآلية 
ومل يقع بينهما ىف هذا  ،مرأته ىف حالة طهر من حيضليس للزوج أن يطلق حيثما شاء إال أن تكون ا

واحلكمة ىف ذلك التوقيت هى إرجاء إيقاع الطالق فترة بعد اللحظة الىت تتجه فيها النفس . .الطهر وطء
كما أن فيه تأكداً من احلمل أو  ،وقد تسكن الفورة إن كانت طارئة وتعود النفوس إىل الوئام ،للطالق

ه أول حماولة لرأب الصدع ىف بناء األسرة وحماولة دفع املعول عن ذلك وهذ… عدمه قبل الطالق 
  .البناء

ولكنه ) 4(إمنا يقع حيثما طلق  –فترة الطهر  –وليس معىن هذا ان الطالق ال يقع إال ىف هذه الفترة  
وهذا احلكم يكفى ىف ضمري املؤمن ليمسك ) r(مغضوباً عليه من رسول اهللا  ،يكون مكروهاً من اهللا
مث إن هذه الطلقة الىت ألقاها الزوج تعترب ) 5(فيقضى اهللا ما يريد ىف هذه املسالة  ،به حىت يأتى األجل

والعدة تستغرق مدة طويلة تبلغ ثالثة قروء أى حنو  ،أن يراجع زوجته ىف أثناء عدا طلقة رجعية فله
د أعطى املطلق حىت بعد الطالق فاإلسالم ق ،وتستغرق مدة احلمل كلها للحامل ،ثالثة أشهر لغري احلامل

 ،فرصة طويلة لرياجع فيها نفسه ويرد ىف أثنائها زوجته إليه إن كان مث سبيل لإلبقاء على احلياة الزوجية
وأا تتم  ،ولتسهيل اإلبقاء على احلياة الزوجية يقرر اإلسالم أن هذه املراجعة ال حتتاج إىل أى إجراء

أو " راجعت امرأتى" :يله إياها وما إىل ذلك كما تتم مبجرد قولهمبجرد اتصال الرجل مبطلقته أو تقب
  .عبارة من هذا القبيل

ولكى تكثر بواعث املراجعة ودواعى اإلبقاء على احلياة الزوجية أوجب اإلسالم على الزوج أال خيرج  
إِذَا طَلَّقْتم النساَء  يا أَيها النبِى { :زوجته املطلقة من مرتل الزوجية ما دامت ىف عدا قال تعاىل

                                                                                                                                                                          
/ وانظر الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة   ،126على عبد الواحد واىف ص/ انظر حقوق اإلنسان ىف اإلسالم د) 1(

  .م 1962املصرية الثانية  ط مكتبة النهضة 518حممد خلف اهللا ص
  .1/ سورة الطالق اآلية ) 2(
  .127على عبد الواحد واىف ص/ حقوق اإلنسان ىف اإلسالم د) 3(
السيد  –انظر فقفه السنة (بعدم وقوع الطالق إال ىف فترة الطهر  :خبالف من قال ،وهذا هو قول مجهور الفقهاء) 4(

  ). 405 ،404ص 2سابق جـ
  .3599ص 6الشهيد سيد قطب جـ/لكرميىف ظالل القرآن ا) 5(
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يخرجن إِالَّ أَنْ يأْتني  فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصواْ الْعدةَ واْتقُواْ اَهللا ربكُم الَ تخرِجوهن من بيوتهِن والَ
 ةنيبم ةش2) (1( }بِفَاح (  

واستثارة عواطف املودة  ،بيت الزوج هى إتاحة الفرصة للرجعة ولعل احلكمة من إبقاء املطلقة ىف 
ويراجع األمر ىف الغدو  ،وحىت يذكرها صباح مساء وال تغيب عن ذهنه ،وذكريات احلياة املشتركة

ويعاىن بشكل عملى اآلثار النفسية اخلطرية عليه وعلى ولده  ،والعشى وجيرب مرارة البعد واهلجران
مع ضيفاته وفقدانه اخلدمة الطيبة واليد احلانية والروح العذبة ليعيد كل وعلى بيته وعلى تعامله 

  )3(.بل خالل ثالثة أشهر على التقريب ،ليس خالل يوم أو أسبوع أو شهر ،حساباته
فإذا أراد الزوج إعادا إىل  ،فعليها أن تغادر بيت الزوجية ،فإذا انتهت العدة ومل يراجع الزوج زوجته 

  .ولكن مبهر وعقد جديدين، )4(فللزوج أن يراجعها  ،ووافقت املرأة على ذلكعصمته مرة أخرى 
فإذا راجعها الزوج إىل عصمته سواء كان ذلك ىف أثناء عدا أو تزوجها مبهر وعقد جديدين مث دب  

وجب عليه أن يسلك ىف هذه املرة الثانية على األوضاع نفسها  ،بينهما ما جيعله يعزم للطالق من جديد
ويعطيه اإلسالم ىف هذه املرة الثانية من فرص املراجعة وإعادة الزوجة ما  ،شرعت له ىف املرة األوىل الىت

  .أعطاها ىف املرة األوىل
 ،فإذا ما أوقع الزوج الطالق للمرة الثالثة على الكيفية السابق بياا دل ذلك على استحالة احلياة بينهما 

وال حتل له بعد حىت تنكح  ،وأن تعتد ىف بيت أهلها ،رتل الزوجوعلى املرأة ىف هذه احلالة أن تغادر م
  .مبوت أو طالق صحيح –الزوج الثاىن  –زوجاً غريه نكاحاً حقيقياً مث يفارقها 

مث عودا إىل زوجها األول أمر شديد  ،أن زواج املرأة من زوج آخر" ولعل احلكمة من هذا اإلجراء  
فكان تعليق إباحة عودا إىل  ،وهو مما تنفر منه النفوس الكرمية الوقع على نفس كل من الزوج والزوجة

احلياة الزوجية بعد الطلقة الثالثة على الزواج بآخر مث طالقها منه منعاً ىف احلقيقة إليقاع الطلقة الثالثة 

                                                           
  .1/ سورة الطالق اآلية ) 1(
  .6633ص 10وانظر تفسري القرطىب جـ ،412ص 2السيد سابق جـ/ انظر فقه السنة) 2(
ط  71منري الغضبان ص/ إليك أيتها الفتاة املسلمة  ،3599ص 6سيد قطب جـ/ انظر ىف ظالل القرآن الكرمي ) 3(

  .م1987-هـ1407مكتبة املنار الرابعة 
من الرجوع إىل زوجها بعد ذلك باملعروف  –أى منعها  –وىف هذه احلالة ينهى اإلسالم أولياء املرأة عن عضلها ) 4(

سورة ( }عروفالْموإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَالَ تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضواْ بِ{ :قال تعاىل
  ). 232/البقرة اآلية 
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 إال وقد يئس ائياً ،حبيث ال يقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاسى يشمئز منه نفسه
  )1"(من استمرار حياته معها 

الطَّالَق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان والَ يحلُّ لَكُم أَنْ { :وىف هذا يقول اهللا تعاىل 
اِهللا فَإِنْ خ وددا حيمقافَا أَالَّ يخئاً إِالَّ أَنْ ييش نوهمتيا آتمذُواْ مأْخت احناِهللا فَالَ ج وددا حيمقأَالَّ ي مفْت

ظَّالمونَ فَإِنْ طَلَّقَها علَيهِما فيما اْفْتدت بِه تلْك حدود اِهللا فَالَ تعتدوها ومن يتعد حدود اِهللا فَأُولَئك هم ال
ز حكنى تتح دعب نم لُّ لَهحا فَالَ تيمقا أَنْ يا إِنْ ظَنعاجرتا أَنْ يهِملَيع احنا فَالَ جفَإِنْ طَلَّقَه هرجاً غَيو

  )2( }حدود اِهللا وتلْك حدود اِهللا يبينها لقَومٍ يعلَمونَ 
  :ومما سبق يتبني ما يلى 
بل ومل يدع وسيلة من  ،الوسائلحرص اإلسالم كل احلرص على حتقيق مقاصد الزوجية بكل - 1 

  .وذا جاء منهجاً وسطاً بني التضييق احملرج واإلطالق املمقوت ،وسائل الوفاق إال نص عليها
إن الطالق ىف اإلسالم أشبه ما يكون بالعملية اجلراحية املؤملة الىت يتحمل اإلنسان العاقل فيها آالم - 2 

  .طباء عضو إنسان حرصاً على اإلنسان كلهوطاملا بتر األ ،جرحه حفاظاً على بقية جسده
إن نظام اإلسالم ىف الطالق يكفل لكل من الزوجني حقوقهما وكرامتهما كشأنه دائماً ىف كل ما - 3 

  .قام به من إصالح لألوضاع االجتماعية
كما حدث للغربيني حني أباحوا الطالق يقول  ،إن اإلسالم مل جيعل من مبدأ الطالق أداة للتالعب- 4 
إن اهللا تبارك وتعاىل ال حيب الذواقني وال الذواقات ) 3(ال تطلق النساء من ريبة " :يه الصالة والسالمعل
)"4(  
  ؟ملاذا شرع اإلسالم الطالق :فهل حيق إلنسان بعد هذا كله أن يقول 
  :الرد على الشبهة الثانية 

                                                           
  .126مصطفى السباعى ص/ املرأة بني الفقه والقانون د) 1(
  .230 ،229/ سورة البقرة اآليتان ) 2(
وليست مبعىن الشك ىف سـلوكها وعفتـها    ،الريبة هنا مبعىن الطبع املثري للشر والسوء املوجب للقلق واالنزعاج) 3(
  .102البهى اخلوىل ص/ عاصرة اإلسالم وقضايا املرأة امل(
 :وقـال  335ص 4أخرجه اهليثمى ىف جممع الزوائد كتاب الطالق باب فيمن يكثر الطالق وسبب الطالق جـ) 4(

رواه البزار والطرباىن ىف الكبري واألوسط وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أمحد وابن حبان وضعفه حيىي بن 
  .سعيد وغريه
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لطالق عليه مىت شاءت حتقيقاً أما ما يتكلفه أدعياء نصرة املرأة من جعل املرأة كالرجل ىف إيقاع ا 
وحني يصبح األمر كما يدعون تتعرض العالقات  ،ضرب من التفكري العقيم" للمساواة بينهما ما هو إال 

  .للخراب والدمار –فعالً  –الزوجية 
إن النساء مهما أوتى بعضهن من الفضل والنباهة تعتريهن أحياناً كثرية انفعاالت عاطفية غاضبة تفقدها  

وال يؤمن عليها ىف هذه احلاالت أن يصدر عنها  ،ويتوارى عقلها وراء سحب كثيفة من القتام صواا
  .يءقرار أهوج تدمر فيه كل ش

يكفرن بالعشري ويكفرن باإلحسان إذا أحسن إىل إحداهن مث " :)r(إن كما قال صاحب الدعوة  
ران وليد االنفعال العاطفى ال وهذا الكف) 1"(ما رأيت منك خرياً قط  :رأت من زوجها شيئاً قالت

عند  –أنه  –فلو كان األمر كما يدعون فقد يفاجأ الزوج وقد خرج من مرتله وهو هلا زوج  ،حمالة
أليس ذلك من حقها كما يتصور قصريوا النظر من  ،ألا قد طلقت نفسها منه ،عودته ليس هلا زوج

  )2"(؟دعاة حتريرها
واختار  ،وهو الذى يسعى ىف إنشائها ،ل املسئول األول عنهاالرج –األسرة  –مث إن هذه املؤسسة  

وأمضى  ،وأنفق على تأسيسها من جهده وماله ما مل ينفق على سواها ،حواءها من بني آالف احلواءات
بل يعمل ألف  ،ومن كان كذلك كان عزيزاً عليه أن حيطم بناء األسرة ،شطراً من عمره حيميها ويرعاها

إنه سيعود يقطع مسافة من جديد من عمره ..نفسه باإلقدام على الطالق حساب وحساب إذا حدثته
وال يقدم على ما يهدمها  ،فهو إذن شديد احلرص على سالمة األسرة ،وجهده كان قد قطعها من قبل

وهو ىف هذا  ،جتعله يضحى بكل تلك النفقات واخلسائر من أجلها ،وضرورات قاهرة ،إال لدوافع غالبة
  .ى يرضى ببتر عضو من أعضائه إذا كان معلوالً لبقاء اجلسد كلهيشبه املريض الذ

فيرتل هلا  ،فقد يتقدم للزواج منها آخر ،وهذا خبالف ما تكون عليه املرأة إذا طلقت نفسها من الزوج 
وهى ىف هذا جمرد مستهلك غري مطالبة شرعاً بإنفاق مليم واحد على  ،ويؤسس هلا مرتالً ،صداقها

  .لن خييفها –مىت رغبت  –ية فتطليقها نفسها تأسيس مأوى الزوج

                                                           
ورأيت النار فلم أر كاليوم  ، رأيت اجلنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنياإىن" حديث ) 1(

بكفر العشـري  "  :قال ؟أيكفرن باهللا :بكفرهن قيل :قال ؟ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا مبا يا رسول اهللا ،منظراً قط
أخرجه مسلم ىف " ( ما رأيت منك خريا قط  :شيئا قالتوبكفر اإلحسان لو أحسنت إىل إحداهن الدهر مث رأت منك 

بزيادة ) 907( ح  626ص  2كتاب الكسوف باب ما عرض على النىب ىف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنار ج
  .)ىف أوله 

  .184عبد العظيم املطعىن ص/ املرأة ىف عصر الرسالة د) 2(
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 ،لذلك كان من احلكمة ىف التشريع اإلسالمى ربط الطالق بإرادة الزوج وحده حفاظاً على احلقوق 
  )1.(ومحاية لألسرة من الضياع واهلالك

رأة ويقوم وإمنا الذى خيسر هو الرجل الذى دفع املهر للم ،وهكذا يتبني أن املرأة ال ختسر مادياً بالطالق 
سيما وهى  ،فإذا أعطيت املرأة حق الطالق سهل عليها أن توقعه مىت اختصمت مع الزوج ،بنفقة البيت

  .ال تباىل كثرياً بالنتائج وهى ىف ثورا وغضبها ،سريعة التأثر شديدة الغضب
ة حنو الزوجة ومن هنا يتبني أن جعل الطالق بيد الرجل هو األمر الطبيعى الذى يتفق مع واجباته املالي 

  .والبيت واألوالد
 –ىف ظل الظروف املوجبة له  –ومما هو جدير بالذكر أن اإلسالم عندما أعطى الرجل احلق ىف الطالق  

  )2"(باخللع" وهذا احلق هو مـا يسميه الفقهاء ،أعطى املرأة حقاً مساوياً ىف االنفصال من الزوج
فقد أباح هلا اإلسالم أن تتخلص من  ،ة من جهة املرأةوكانت الكراهي ،فإذا ساءت العشرة بني الزوجني 

  )3(.الزوجية بطريق اخللع بأن تعطى الزوج مـا كانت أخذت منه باسم الزوجية لينهى عالقته ا
يخافَا أَالَّ والَ يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُواْ مما آتيتموهن شيئاً إِالَّ أَنْ  { :وىف ذلك يقول اهللا سبحانه وتعاىل 

 لْكت بِه تدا اْفْتيما فهِملَيع احناِهللا فَالَ ج وددا حيمقأَالَّ ي مفْتاِهللا فَإِنْ خ وددا حيمقاِهللا فَالَ ي ددح
  )4( }تعتدوها ومن يتعد حدود اِهللا فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

وأما إذا تشاقق الزوجان ومل تقم املرأة حبقوق " :ىف تفسريه هلذه اآلية –رمحه اهللا  –يقول ابن كثري  
فلها أن تفتدى منه مبا أعطاها وال حرج عليها ىف بذهلا له وال  ،الرجل وأبغضته ومل تقدر على معاشرته

  )5"(حرج عليه قبول ذلك 
                                                           

عبد العظيم / املرأة ىف عصر الرسالة د ،347ف القرضاوى صيوس/ انظر مالمح اتمع اإلسالمى الذى ننشده د) 1(
جمموعة البحوث الىت قدمت ملـؤمتر برنسـتون للثقافـة    / وانظر الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة  ،185املطعىن ص

  .م1962ط مكتبة النهضة املصرية الثانية  518اإلسالمية ص
ألن املرأة تفتدى نفسها مبـا  " ويسمى الفداء "  ،ببدل حيصل عليهفراق الرجل زوجته " :اخللع كما عرفه الفقهاء) 2(

  ).437ص2السيد سابق جـ/ فقه السنة (تبذله لزوجها 
مع مالحظة أن اإلسالم كما أمر الرجل أن يصرب وحيتمل ويضغط على عاطفته وال يلجأ إىل الطـالق إال عنـد   ) 3(

وكما وصف اإلسالم بأنـه   ،سرع بطلب الطالق أو اخللعفكذلك حذر املرأة هى األخرى من الت ،الضرورة القاهرة
وهـو   ،فإنه وصف اخللع ومن طلبته من النساء دون سبب مقبول بأسوأ ما يوصف به إنسان ،أبغض احلالل إىل اهللا

أميا امرأة سألت زوجها الطالق ىف " :)r(استحقاق لعنة اهللا سبحانه واملالئكة والناس أمجعني وىف هذا يقول الرسول 
  ) 277ص  5أخرجه أمحد ىف املسند ج "(  ما بأس حرام عليها رائحة اجلنة غري

  .229/ سورة البقرة اآلية ) 4(
  .272ص 1تفسري ابن كثري جـ) 5(
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نه هو الذى أعطاها املهر وبذل إذ أ ،عدل وإنصاف" وىف أخذ الزوج الفدية من زوجته املختلعة  
فكان من  ،وهى الىت قابلت هذا كله باجلحود وطلبت الفراق ،تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها

  ) 1"(النصفَة أن ترد عليه ما أخذت 
يا رسول اهللا ثابت بن قيس ما  :فقالت) r(أتت النىب ) 2(وقد ورد أن امرأة ثابت بن قيس بن مشاس 

أتردين عليه " :)r(وال دين ولكىن أكره الكفر ىف اإلسالم فقال رسول اهللا ) 3(خلق  أعتب عليه ىف
  )4"(اقبل احلديقة وطلقها تطليقة " :)r(نعم قال رسول اهللا  :قالت"  ؟حديقته

كما أن هناك عدة حاالت أعطى اإلسالم فيها املرأة احلق ىف فصم احلياة الزوجية واملطالبة بالطالق  
  :ت ما يلىومن هذه احلاال

  :أن يكون الزوج عقيماً- 1 
بعث رجالً على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيماً فقال  – t –فقد جاء أن عمر بن اخلطاب  

  )5(.فانطلق وأعلمها مث خريها :ال قال :قال ؟أعلمتها أنك عقيم :له عمر
  : التفريق للعيوب اجلنسية- 2 
فللمرأة أن ترفع أمرها إىل القضاء فيحكم  ،)6(ل اجلنسىفإذا كان ىف الرجل عيب يعجزه عن االتصا 

  .دفعاً للضرر عنها إذ ال ضرر وال ضرار ىف اإلسالم ،بالتفريق بينهما
  :العجز عن اإلنفاق على الزوجة- 3 

                                                           
  .437ص 2السيد سابق جـ/ فقه السنة ) 1(
شـهد   ،)r(خطيب األنصار ويقال خطيب رسول اهللا  ،هو ثابت بن قيس بن مشاس بن مالك بن امرئ القيس) 2(

( وقتل يـوم اليمـامة شهيدا رمحه اهللا ىف خـالفة أىب بكر الصديق رضى اهللا عنه  ،أحداً ومـا بعدها من املشـاهد
 –هــ   1412األوىل  –بريوت  –ط دار اجليل  200ص  1ابن عبد الرب جـ/ االستيعاب ىف معرفة األصحاب 

  )م 1992
وهى تكـره أن حتملـها    ،ولكن كانت تكرهه لدمامته ،نهوال لنقصان دي ،أى أا ال تريد مفارقته لسوء خلقه) 3(

  ).438ص2السيد سابق جـ/ فقه السنة (كفران العشري  :واملراد بالكفر ،الكراهية على التقصري فيما جيب له من حق
  .)فتح البارى) (5273(ح 480ص 9أخرجه البخارى ىف كتاب الطالق باب اخللع وكيف الطالق فيه جـ) 4(
  .43ص 4ابن قيم اجلوزية جـ /زاد املعاد) 5(
 ،ما استؤصل منه خصيتاه :واخلصى ،أو خصياً ،من ال يقدر على مباشرة النساء :كأن يكون الزوج عنيناً والعنني) 6(

عيب مستحكم = ويلحق ذه العيوب اجلذام واجلنون والربص وكل ،ما قطع منه عضو التناسل :وابوب ،أو جمبوباً
بدران أبـو العيـنني بـدران    / انظر الزواج والطالق ىف الشريعة اإلسالمية والقانون د(خر جيده أحد الزوجني ىف اآل

  ). 336ص
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فيطلقها عليه جرباً لريفع  ،فإذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجته فلها أن تطلب من القاضى تطليقها 
ألن الشرع  ،بل لقد ذهب بعض األئمة إىل جواز التفريق بني املرأة وزوجها املعسر ،ر عنهاالظلم والضر

مل يكلفها الصرب على اجلوع مع زوجها ما مل تقبل هى ذلك من باب الوفاء ومكارم األخالق قال 
  )2) (1( }والَ تمِسكُوهن ضراراً لتعتدواْ  { :تعاىل

  .بالسجن ملدة طويلة أو مدى احلياة أن يصدر حكم على الزوج- 4 
  .للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب منه تطليقها للضرر الواقع عليها –ففى هذه احلاالت مجيعاً  
  .وهكذا يفتح اإلسالم أمام املرأة أبواباً عدة للتحرر من قسوة بعض األزواج وتسلطهم بغري حق 
   :الرد على الشبهة الثالثة 
الىت يتخيلها أدعياء نصرة املرأة من جعل الطالق عن طريق احملكمة وتقييده بيد القاضى أما عن الصورة  

وعدم جدواه من جهة  ،حيث ثبتت أضراره من جهة ،فهو جهل مركب ،كما هو احلال عند الغربيني
  .أخرى

تكون هذه وقد  ،أما أضراره فلما يقتضيه من فضح األسرار الزوجية أمام احملكمة واحملامني عن الطرفني 
لنتصور أن رجالً اشتبه ىف سلوك زوجته وتقدم إىل احملكمة  ،من اخلري ألصحاا سترها ،األسرار خمزية

وكم يكون مدى انتشارها بني  ؟كم تكون الفضائح ىف هذا املوضوع ،طالباً طالقها هلذا السبب
  ) 3(؟مادة للربح وبعض الصحف الىت تتخذ من مثل هذه القضايا ،واألصدقاء واجلريان ،األقرباء

فإن املتتبع حلوادث الطالق ىف احملاكم ىف الغرب يتأكد أن تدخل احملكمة شكلى ىف  :وأما عدم جدواه 
وإن كثرياً من ممثالت  ،فقل أن تقدمت امرأة أو رجل بطلب الطالق إىل احملكمة مث رفض ،املوضوع

قبل أن يتقدمن إىل احملاكم ذا  السينما يعلن عن رغبتهن ىف الطالق من أزواجهن والزواج بآخرين
  .مث ما تلبث احملاكم أن جتيبهن إىل طلبهن ،الطلب

 ،وأبشع من ذلك أن احملاكم ىف بعض البالد الغربية ال حتكم بالطالق إال إذا ثبت زىن الزوج أو الزوجة 
قائع مفتعلة إلثبات وقد يلفقان شهادات وو ،وكثرياً ما يتواطأ فيما بينهما على الرمى ذه التهمة ليفترقا
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أم أن  ،فأى احلالتني خري مقاماً وأليق كرامة أن يتم الطالق بدون فضائح… الزىن حىت حتكم احملكمة 
  )1.(؟اليتم إال بعد الفضائح

وما استطاعت احملاكم  ،فما قل الطالق عندهم ،على أن الغربيني قد جعلوا الطالق عن طريق احملكمة 
  .ة يرغب ىف الطالقأن تقف ىف سبيل رجل أو امرأ

أثر شرعى هو حترمي املعاشرة الزوجية إذا كان الطالق صدر من " إن الطالق له  :وإضافة إىل ما سبق 
وقد نوى به الزوج زوال العصمة الزوجية هذا األثر ال يتوقف  –الكناية  –الزوج صرحياً أو كالصريح 

 –جوداً وعدماً وتوثيقها لدى املوثق أما اآلثار األخرى فهى تتبع هذا األثر و ،على حكم القاضى
  .أو صدور حكم ا أدعى حلفظ احلقوق –املأذون 

فحكم القاضى ال يؤثر  ،وىف حالة إيقاع الطالق من الزوج على وجهه الشرعى إذا مل يقر به القاضى 
ن نعم يكو ،ألن من بيده العصمة قد أصدره ونواه فحرم به ما كان حالالً له ،ىف صحة وقوعه شرعاً

حكم القاضى إذا طلق على الزوج زوجته لثبوت ضرر حمقق واقع عليها منه يكون صحيحاً وال خطر 
ألن ىف رفض القاضى له حتليالً  ،وإمنا اخلطر أن يرفض طالقاً صحيحاً وائياً صدر عن الزوج ،فيه

  .مث ما فائدة أن جيرب القاضى الزوج على حياة قد ملها وكرهها ،للحـرام
  )2(؟ك محل للزوج على إساءة معاملة الزوجة وتنشيط لروح الشقاق بينهماأليس ىف ذل 
  .ومما سبق يتبني بكل وضوح حقيقة املنحىن السليم الذى قررته الشريعة اإلسالمية بشأن قضية الطالق 
ومن دار ىف فلكهم من أدعياء نصرة املرأة واامهم لشريعة  ،كما يتبني أن ما يرجف به أعداء اإلسالم 
  .ومل يدعمها حجة داحضة ،سالم بأا ظلمت املرأة جمرد أوهام ساقطة مل تقم على بينةاإل
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