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المقدمة

و نستهديه و ، نستعينه و ، نحمده لله الحمد إن
و ، أنفسنا شرور من بالله نعوذ و ، ونسترشده ، نستغفره

فل يضلل من و ، له مضل فل الله يهده من ، أعمالنا سيئات
و ، له شريك ل وحده ، الله إل إله ل أن أشهد و ، له هادي
ًا أن أشهد . ورسوله عبده محمد

َيا تعالى قال َها : (  ّي ِذيَن َأ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ّق ال ِه َح ِت َقا ُت
ُتّن َول ُتْم ِإّل َتُمو ْن َأ ِلُموَن)َ (آل َو )َ .102عمران: ُمْس

ًا قال و َيا أيض َها : (  ّي ّناُس َأ ُقوا ال ّت ُكُم ا ّب ِذي َر ّل ُكْم ا َق َل َخ
ْفٍس ِمْن ٍة َن َد َق َواِح َل َها َوَخ ْن َها ِم ْوَج َبّث َز ُهَما َو ْن ً ِم ًا ِرَجال ِثير َك

ًء ِنَسا ُقوا َو ّت ّلَه َوا ِذي ال ّل ُلوَن ا َء ِه َتَسا َْلْرَحاَم ِب ّلَه ِإّن َوا َكاَن ال
ُكْم ْي َل ًا)َ (النساء: َع ِقيب )َ .1َر

َيا جلله جل وقال َها :(   ّي ِذيَن َأ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ُلوا ال ُقو َو
ً ْول ًا َق ِديد )َ َس

ِلْح   ُيْص ُكْم ( ُكْم َل َل ْعَما ِفْر َأ ْغ َي ُكْم َو ُكْم َل َب ُنو ِطِع َوَمْن ُذ ّلَه ُي ال
َلُه ْد َوَرُسو َق ًا َفاَز َف ْوز ًا)َ (الحزاب:  َف ِظيم )َ .71-70َع

: بعد أما
الهدي وخير ،  جل و عز ،  الله كلم الكلم أحسن فإن

، محدثاتها المور وشر ، وسلم عليه الله صلى محمد هدي
النار في ضللة كل و ، ضللة بدعة كل و ، بدعة محدثة وكل

.1

" المرأة ضد التمييز " مفهوم في بحث فهذا
شرعية رؤية

الغربي الفكر في المرأة ضد التمييز مفهوم يتضمن
و المرأة بين ما المساواة حدود و مفهوم و والمستغرب

. السلمية الشريعة في الرجل

روى و ، أصحابه يعلمها و ، خطبته بها يفتتح وسلم عليه الله صلى الرسول كان التي الحاجة خطبة -هذه 1
: مثل مصنفاتهم في الئأمة من جمع أخرجها قد و – عليهم الله رضوان – الصحابة من ستة الخطبة هذه

.و1097 .برقم1/287 ج السنن في داود وأبو  ،157-156-6/153 ج ، للنووي  مسلم صحيح شرح
المسند في  والطيالسي183-2/182ج المستدرك في -والحاكم105-3/104،ج المجتبى في النسائأي

.1/585ج السنن في ماجه . وابن3/214ج و7/146،ج الكبرى السنن في . والبيهقي338 برقم
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بالمرأة يراد ما – القارئ أخي – عليك يخفى ول
ًا أصبحت التي المسلمة ًا هدف و السلم لتدمير مباشر

مجتمعاتنا في مناصريه و الغرب قبل من المسلمين
طلبه و العلم أهل على حقيق . فكان والسلمية العربيــة
ًا و هؤلء دعاوى و أفكار على الرد في العتناء بعد خصوص

ًا فتنوا و بدعتهم فشت و ساعدهم اشتد أن نساء من كثير
. وأهله العلم عن البعيدات لسيما و المة

ًا بالهدي العامية بأمر العناية جوب و من وانطلق
هذا كتبت المنكر عن النهي و بالمعروف والمر ، والرشاد

: فصول عدة في جعلته و ، البحث
المرأة ضد التمييز مفهوم :في الوأل الفصل 
. المستغرب وأ الغربي الفكر في

دعوتهم عليها تقوم التي المبادئ الفصل بهذا بينت
أو مفكريهم عند سواء معتقداتهم و أفكارهم أهم مظهرا

على دعوتهم نتائأج بعض بينت . ثم الدولية مؤتمراتهم في
عبرة يكونوا أن عسى الرقام بلغة والمجتمع الغربية المرأة

. السلمية مجتمعاتنا في وأفكارهم لبدعهم يروج لمن
المساوأاة حدوأد وأ مفهوم : في الثاني الفصل

قد و ، السلمية الشريعة في وأالمرأة الرجل بين ما
:  فروع عدة إلى الفصل هذا قسمت

بين ما التمييز حدود و مفهوم : في الول  الفرع
. السلمية الشريعة في والمرأة الرجل

في بالمرأة المتعلق التمييز مفهوم : في الثاني الفرع
. السلمية الشريعة

ًا  و يقف أن المسلمين من لحد ينبغي ل … أخير
بل ، هؤلء دعوة حقيقة عرفنا أن بعد المتفرج موقف

و البر على التعاون في الجهد بذل الجميع على الواجب
صفاء على والحرص ، بدليله الحق وإيضاح ، التقوى

ان كما ، البعض بعضنا من والحقد الغل من النفوس
الله لن ، والتهاجر التفرقة أسباب من الحذر الواجب
بحبله يعتصوا أن المسلمين على أوجب وتعالى سبحانه

:  يتفرقوا أل و  ً جميعا
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َتِصُموا تعالى قال ْع َوا ْبِل : (  ِه ِبَح ّل ًا ال ُقوا َول َجِميع َفّر َت
ُكُروا ْذ ْعَمَت َوا ِه ِن ّل ُكْم ال ْي َل ْذ َع ُتْم ِإ ْن ًء ُك َدا ْع ّلَف َأ َأ ْيَن َف ُكْم َب ِب ُلو ُق

ُتْم َبْح َأْص ِه َف ِت ْعَم ِن ًا ِب َوان ُتْم ِإْخ ْن ُك َلى َو َفا َع ٍة َش ْفَر ِر ِمَن ُح ّنا ال
ُكْم َذ َق ْن َأ َها َف ْن ِلَك ِم َذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ُكْم ال ِه َل ِت َيا ُكْم آ ّل َع ُدوَن)َ (آل َل َت ْه َت
)َ.103عمران:
ِبي َعْن أ

َة َ ْيَر ِه َرُسوُل َقاَل َقاَل ُهَر ّل ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل َع
ّلَم ّلَه ِإّن َوَس ُكْم َيْرَضى ال ًثا َل ُه َثَل ْكَر َي ُكْم َو ًثا َل َيْرَضى َثَل ُكْم َف َل

ُه َأْن ُدو ُب ْع ُكوا َوَل َت ِر ِه ُتْش ًئا ِب ْي َأْن َش َتِصُموا َو ْع ْبِل َت ِه ِبَح ّل ال
ًعا ُقوا َوَل َجِمي َفّر ُه َت ْكَر َي ُكْم َو َقاَل ِقيَل َل َة َو ْثَر َك َؤاِل َو الّس

ِة َع ِإَضا ْلَماِل َو   2 ] ا
ًا فعلينا سبحانه الله نتقي أن – القبلة أهل – جميع

و بالحق بتمسكنا الصلح سلفنا تهج على نسير وأن ، وتعالى
على والحرص بيننا فيما التناصح و ، إليه والدعوة أهله

وعدم ، الخوة و المحبة بقاء مع ، بدليله الحق معرفة
علماؤنا بينها التي الضوابط  وفق إل والتهاجر التقاطع

. البرار
ًا و و المحز أصاب قد البحث هذا أن أدعي ل أخير

و ، نقص كل من وسلم ، عيب كل من خل و المفصل طبق
فلبد ، تهذيبه و بتحريره بالغت مهما أنه العتقاد تمام أعتقد

المعصوم غير لن ، النتقاد تثير مآخذ و هفوات وجود من
من يسلم ل ضعيف النسان فإن ، والنسيان للخطأ أهل

. بتوفيقه تعالى الله يعصمه أن إل الخطأ
صفاته و الحسنى بأسمائأه تعالى الله نسأل فنحن

ًا و هداية المسلمين سائأر و يزيدنا أن العلى أن و ، توفيق
ًا يمنحنا ، نصرته و عليه الثبات و دينه في التفقه جميع

. عليه القادر و ذلك ولي إنه إليه والدعوة
َنا ّب َنا ل ( َر ْذ َؤاِخ َنا ِإْن ُت ْو َنِسي َنا َأ ْأ َط َنا َأْخ ّب َنا َتْحِمْل َول َر ْي َل َع

ًا َتُه َكَما ِإْصر ْل َلى َحَم ِذيَن َع ّل َنا ِمْن ا ِل ْب َنا َق ّب َنا َول َر ْل ل َما ُتَحّم
َقَة َنا َطا ِه َل ْعُف ِب ّنا َوا ِفْر َع ْغ َنا َوا َنا َل ْنَت َواْرَحْم َنا َأ ْول َنا َم ْنُصْر َفا
َلى ِم َع ْو َق ْل ِريَن)َ(البقرة: من ا ِف َكا ْل )َ .286الية ا

 الدكتور المحامي
اليوسف جودت محمد مسلم

ج عوانة أبي . مسند3388 -برقم8/182،ج حبان ابن . صحيح1715 برقم ،3/1340ج ، مسلم - صحيح 2
.6385 برقم ،4/165
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ًا الفلبين في الدعاة لتخريج المعارف معهد مدير سابق
القانونية وأ الفقهية الدراسات في الباحث وأ

م10/7/2004 لـ الموافق هـ1425/ الولى /جمادى22 سورية حلب
00963212262346 هاتف

00963212268436
10347 ص.ب سورية حلب

Moslem@scs-net.org
abokotaiba@hotmail.com

 الوأل الفصل
الفكر في المرأة ضد التمييز مفهوم

وأالمستغرب الغربي
 الثاني الفصل

الرجل بين ما المساوأاة حدوأد وأ مفهوم
 السلمية الشريعة في وأالمرأة

المساوأاة حدوأد وأ : مفهوم الوأل الفرع
الشريعة في وأالمرأة الرجل بين ما

 السلمية
المتعلق التمييز : مفهوم الثاني الفرع

 السلمية الشريعة في بالمرأة
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الوأل الفصل
وأ الغربي الفكر في المرأة ضد التمييز

المستغرب

الهتمام و ، التركيز هذا كل لماذا أحدنا يتساءل
من بفلكهم دار من و ، الغربيين قبل من بالمرأة

و هؤلء أن السر .  لعل جلدتنا أبناء من المستغربين
في الرائأد دورها و ، الساسية المرأة مكانة عرفوا أمثالهم
متى أنهم . فأيقنوا حمايتها و تكوينها و ، المة مسيرة
في ونجحوا ، السلم عباءة من أخرجوها و المرأة أفسدوا
منازع أي دون العالم على السيطرة قضية ربحوا ، تضليلها

.
المرأة  اعتبروا الفاسدة المحرفة بعقائأدهم فالنصارى

إليه آل ما و ، المنكرات و الفواحش انتشار عن مسؤولة
،  الشيطان باب , فالمرأة التفسخ و النحلل من مجتمعهم

للفتنة إبليس سلح , لنه جمالها من تستحي أن عليها لذلك
. غواءال و

التي الغرب أمم في كلها الفكار هذه أثرت قد و
اجتماع عقد  للميلد586 معا ففي ، النصرانية في دخلت

ختام كان ؟)َ و إنسان غير أم إنسانا المرأة (أتعد لمناقشة
مخلوقة لكنها و إنسان المرأة أن المجمع قرر أن البحث
.3الرجل لخدمة
العلمانيون استطاع وغيرها الفكار لهذه نتيجة و 

قيمها و بالكنيسة أطاحت التي الفرنسية الثورة إشعال
. المساواة و الخاء و بالحرية يسمى ما مبادئ فأعلنت
, الفرنسي الشعب دين هو الدولة و بالوطن اليمان فأصبح
العقيدة محل  الوطن وحب الفرنسية القومية فحلت

التي الوحيدة العليا القيمة هو الوطن أصبح و ، النصرانية
. الموال و الروح سبيله في تبذل

م1989 2،ط مصر ،المنصورة الوفاء دار الجوهري، محمود القرآنية، السرة وبناء المسلمات - الخوات 3
.48 ص
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علقة لها ليس علمانية دولة فرنسا وأصبحت
و فولتير و روسو جاك جان لمبادئ تطبيقا بالكنيسة

يسمى ما ظهور و ، الدولة عن الدين فصل في فونتسكيو
المذاهب , و القتصادية الحرية و الشخصية بالحرية
مسمى تحت تعالى الله على المتمردة الهدامة الفكرية
. المطلقة الفرد حرية و التقدمية

الزهد على ردا تعتبر المذاهب هذه كل أن الملحظ و 
السليمة البشرية الطبيعة و يتنافى الذي المفتعل النصراني
البشرية النفس لسقاط المضادة المذاهب هذه , فجاءت

غير تصبح ,حتى الهوى و الشهوة و ، اللذة  أوحال في
, فأصبحت وجودها زتركي أو ، نفسها عن الدفاع على قادرة
يد في خطيرا سلحا العاري شبه أو العاري بجسدها المرأة
. أركانه و ، المجتمع على للسيطرة هؤلء

المبادئ في الدعوات هذه تتلخص وأ
:التالية

أن بيد فطريا نظاما ليست السرة نأ-1
المرأة بين الحر التصال هو الطبيعية الفطرة

. الرجل وأ
الطريق هو  المرأة حريات طلقاإ أن-2

. الطبيعي المجتمع في لحركتها حيحصال
، الكيد العامل هو للعمل المرأة خروأج أن-3

إزاء إرادتها امتلكا على قدرتها في الوحيد وأ
. الذكوري المجتمع وأ ، الرجل

السر أن بيد ، للرجل مساوأية المرأة أن-4
حرياتها وأبين بينها الحيلولة هو ضعفها في
ممارسة من منعتها التي الماضية العصور في
. الطبيعي بشكلها الحرية هذه

ل وأ ، أكثر بل المجتمع نصف المرأة أن-5
بكل فيه باشتراكها إل  المجتمع يستوي

. القيود كل من تحريرها طريق عن طاقاتها
الككتي الدينيككة الككدعوات كافككة إنكككار-6

أنهككا بحجككة الدينيككة الضككوابط إلككى تككدعو
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الطككبيعي نموه تعرقل وأ ، المجتمع تخلف
.

)َ على المرأة بقضايا (يسمى بما الهتمام بدأ ثم
م1975 عام من ابتداء واضح بشكل العالمي المستوى

العام ذلك المتحدة للمم العامة الجمعية اعتبرت حيث
المؤتمر العام ذلك في أقيم الدولي)َ و المرأة (عام

عقدت  م1979  عام في ثم ، للمرأة الول العالمي
القضاء شعار تحت مؤتمرا المتحدة للمم العامة الجمعية

المؤتمرون وخرج ،  المرأة ضد التميز أشكال كافة على
أجزاء  ستة في وردت ،  مادة ثلثين تتضمن باتفاقية
وفق –  المرأة ضد التمييز أشكال  جميع على للقضاء
لول التفاقية هذه جاءت - و للمسألة الغربي التصور

إما عليها توافق التي للدول ملزمة بصيغة – مرة
. إليها بالنضمام أو ، بتصديقها

إلى دؤوب بشكل تسعى الغربية الدول كانت إن و
يسمى - ما دعاة طريق عن المسلمة المرأة تغريب
كتابه في الطهطاوي رفاعة أمثال - من  المرأة بتحرير
جاء , ثم غيره و ،  باريس تلخيص في البريز تلخيص
ّول الذي عبده محمد الشيخ تأويلت النساء أحكام آيات أ
سعد جاء , ثم الحديثة المرأة حقوق عن , فتكلم فاسدة
قاسم أعان الذي المصري الوفد حزب زعيم زغلول

, ثم المجال هذا في تشجيعه و كتبه إظهار على أمين
المستغربين هؤلء أمثال من التغريب موجات  توالت
و  انحراف من فيه ما بكل بالغرب ربطنا يريدون الذين
الحداثة و والتطور التقدم بحجة فجور و تفسخ

وأ أفكارهم أهم إجمال وأيمكننا
يلي:- فيما معتقداتهم

الحجككاب علككى القضاء وأ السفور إلى - الدعوة1
تطككور أمام الساسي العائق أنه بحجة السلمي

. الجتماعي المرأة
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في النساء مع الرجال اختلطا إلى - الدعوة2
غيرها وأ المؤسسات وأ الجامعات وأ ، المدارس

بين الجتماعي وأ النفسي الحاجز لكسر
. المجتمع تخلف عن المسؤوأل الجنسين

وأاحدة بزوأجة الكتفاء وأ ، الطلقا حق - تقييد3
أدنى كحد  سنة18 بك الفتاة زوأاج سن تحديد مع

.
. الرجل مع الميراث في - المساوأاة4
الككدين يتحكككم ل بحيث ، اللدينية إلى - الدعوة5

. الحياة مجالت من مجال أي في
وأ ، الجتماعيكككة بكككالحقوقا المطالبكككة-6

. للمرأة وأالقتصادية ،  السياسية
إـلـى اـلـدعوات و الفـكـار ـمـن ـهـؤلء فـتـن تـطـورت ثم

ـؤتمرات ـات و الـم ـة التفاقـي ـن الملزـم ـق ـع ـم طرـي الـم
التفاقـيـات أخـطـر ـمـن تعـتـبر اتفاقـيـة عقد التي المتحدة
رـسـمي بـشـكل تـفـرض , لنها المسلمة بالمرأة المتعلقة

السياسـية  المختلفة مجالتها كل في الغربية الحياة نمط
الفكرـيـة و ، التعليمـيـة و ،  الجتماعية  , و القتصادية  و ،
.  الحياة مجالت من غيرها و

تـلـك بـهـا تـطـالب اـلـتي النـقـاط أـهـم لـعـل و
:-1التفاقيات

أنكواع جميكع إلغاء اتفاقية على المصادقة-1
. تحفظ دوأن المرأة ضد التمييز

المرأة مساهمة بزيادة خاصة قوانين سن-2
. السلطة في

. مراحله كل في التعليم إلزامية-3
. الزوأاج سن بتحديد خاصة قوانين سن-4
اسككتخدام فككي المطلككق الحق النساء منح-5

. الزوأج من إذن دوأن  ، السرة تنظيم وأسائل
إذن دوأن ، السككفر فككي الحككق المككرأة منح-6

المر. وألي أوأ الزوأج

.121 ص الفكر،دمشق شكري،دار والجندر،د.شيرين المرأة انظر– 1
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قككوانين فككي المككرأة لصككالح تعديلت سن-7
. الشخصية الحوال

،  المنزلي العنف من الحماية قوانين سن-8
. مجالته تحديد وأ

المــرأة تغريــب ضــمان و ســرعة أجــل مــن و
قـمـة ـمـؤتمرات عـقـد المتحدة المم شجعت المسلمة

بـعـض مـلـوك و ، رؤـسـاء قريـنـات مستوى على للمرأة
ـدول ـة اـل ـأقيمت العربـي ـان ـف , مـصـر ـفـي الوـلـى قمـت

عنهما انبثق قد , و الردن عمان في الثانية القاهرة, و
خاـصـا موـضـوعا منها كل ناقش إقليمية مؤتمرات عدة

ـالمرأة ـالمرأة ، ـب ـرأة و ، العلم و ـك ـم و الـم و ، التعلـي
. التنمية و المرأة
بـشـؤون تعـنـى خاـصـة مؤسـسـات إنشاء تم كما 

الـقـومي المجـلـس مـثـل مـسـتوى أعـلـى عـلـى الـمـرأة
الـمـرأة لـشـؤون العـلـى المجلس و ، مصر في للمرأة

.1 الخليج دول بعض في
مسككاوأاتها وأ المرأة تحرر نتائج بعض

بلغككة الغربككي العككالم فككي بالرجككل
:2 الرقام

)َ الواـقـع الـمـرأة حول الدولية الدراسات ( معهد ذكر-
أـحـوال ـعـن الـسـنوي تقرـيـره في بأسبانيا مدريد في

ـبين مذهلة إحصاءات الغربي العالم في المرأة ـا ـت بـم
ـدع ل ـال ـي ـرأة حـقـوق مـشـكلة أن ، للـشـك مـج ، الـم

اـلـتي و ،  الغربـيـة الرؤـيـة وـفـق ، بالرـجـل ومساواتها
المتحدة الوليات ورائأها من و ، المتحدة المم تحاول

مـشـكلة , ـهـي كـلـه الـعـالم عـلـى فرـضـها المريكـيـة
و ، درجاتهــا بــأعلى الغربيــة المــرأة أن , و غربيــة
الـقـدوة و المحـبـب النموذج تكون أن يمكن ل ثقافتها
. العالمين  لنساء

الكريم. عبد ال الكريم عبد التقرير،د.فؤاد وموجات التغيير موضات بين المسلمة - انظر1
بتصرف. النترنيت شبكة على المنبر موقع ،اعداد الغرب في المرأة معاناة كتاب - انظر2
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بلغككة الفكككر هككذا نتائككج بعككض وأسككأوأرد
:- التالي وأفق الرقام

مككن أكككثر حصككل ، فقط  م1985 عام في-1
حالة ألف وأخمسون ثلث وأ وأخمسمائة مليون

الرقكككم : أن الشكككرطة قكككالت , وأ إجهكككاض
. ذلك أضعاف ثلثة الحقيقي

% مكككككن27 أن  م1986 عكككككام فكككككي وأ-2
. النساء حساب على يعيشون المواطنين

جريمككة  ألككف82:   م1985 عككام فككي وأ-3
وأ السككرة محيككط فككي % منهككا8,  اغتصككاب
الرقككم أن الشككرطة تقككول بينمككا ، الصككدقاء
فقط.  ضعفا35 الحقيقي

المرأة حقوقا عن الدفاع جمعيات تقول وأ-4
ردت بينمككا ، امككرأة تغتصككب ثككوان ثلث كل أن

بككل فيه مبالغ الرقم هذا بأن الرسمية الجهات
ثككوان سككت كككل فككي : أن الحقيقي الرقم أن

! . مؤمن يا تأمل ،، ، فقط اغتصاب حالة
عككام فككي المريكيككة التككايم مجلككة نشرت-5

سككوء عككانين امككرأة ملييككن سككت أن  م1997
, الرجككال بسبب النفسية وأ الجسدية المعاملة

الضككرب يعككانيين الزوأجككات  % مككن70 أن وأ
كككل ضككربا يقتلككن زوأجككة  آلف4 أن وأ المككبرح

. أزوأاجهن أيدي على عام
 م1990 عام إلى  م1980 عام من كان وأ-6

فككي بالبنككاء يعملككن امككرأة مليككون مككن أكككثر
.1فقط المريكية المتحدة الوليات

أصكككدرت  م1970 عكككام يوليكككو فكككي وأ -7
لولية الجهاض يبيح قانونا المريكية الحكومة

الجهككاض عمليككات عككدد بلككغ قككد وأ ، نيويككوركا
وأالعيككككادات المستشككككفيات أجرتهككككا الككككتي

في ومقره المرأة حول الدولية الدراسات معهد عن الصادر المرأة قاموس عن صادرة - احصاءات1
بتصرف. المنبر موقع اعداد الغرب في المرأة معانات عن نقل اسبانيا مدريد،
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صكككدوأر مكككن وأ  ،  شكككهرا21 خلل الخارجيكككة
هككذه أن العلككم مككع ) عملية278122( القانون
الحمككل كككان إذا إل العمليككات تجري ل الجهات

. أشهر ثلثة دوأن
( الدعوة مجلة في رزقا جابر الستاذ كتب

المريكي المجتمع ( سقوطا بعنوان )  مقال1
الجتمككاع علمككاء  تقلق بدأت التي ): الظاهرة

الجنكككس ممارسكككة مجكككال فكككي المريكييكككن
ظككاهرة هككي وأ ، المرأة وأ الرجل بين الطبيعي
طالبكككات الصكككغيرات الفتيكككات بيكككن البغكككاء

المريكيككة . فالسككرة العدادية من  المدارس
الخامسة وأ عشر الرابعة سن من أبناءها تدفع
وأ الكتسككاب إلككى بنيككن أوأ ، بنككات سككواء عشر

تجككد , فل النفككاقا فككي النفككس على العتماد
البغككاء احككتراف  من أسهل الصغيرات الفتيات

. الحياة نفقات لكتساب
) إلى أشار( شتراوأس م1981 عام في وأ-8

-50 بين ما منتشرة الزوأجي العنف حوادث أن
بيكككن . كمكككا الزوأجيكككة العلقكككات  % مكككن60

 م1980 عككام أجراه الذي بحثه ) في ( أبلتون
 % منهككن35 أن أمريكيككة  امككرأة620 علككى

مككن القككل علككى وأاحككدة مككرة للضرب تعرضن
.  أزوأاجهن قبل

) اسككتنادا ( وأالكككر أشككارت جهتهككا من وأ 
المككرأة خككبرة إلككى م1984 عككام بحثهككا إلى

فككبينت الجسككدي بالعنف الواسعة المريكية
ضككحايا كككن أنهن أفدن النساء  % من41 أن

%44 , وأ أمهككاتهن جهة من الجسدي العنف
% منهككن44 أن بينككت , كما آبائهن جهة من

الجسككدي العتككداء لحككوادث شككهودا  كككن
. أمهاتهم على لبائهن

 شخصككا2928 قتككل م1985 عككام فككي وأ-9
ضككحايا اعتبرنا إذا , وأ عائلته أفراد أحد يد على
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لقيككن ثلثهككن أن لوجككدنا وأحدهن الناث القتل
, وأكككان حيككاة شككريك أوأ ، زوأج يد على حتفهن
النسككاء % مككن20 قتككل عن مسؤوألين الزوأاج
أن حيككن فككي م1984 عككام فككي قتلككن اللتككي
% من10 في الذكور رفاقهن من كانوا القتلة

. الحالت
ضككد العتداءات مرتكبي إحصاءات عن أما-10

أربعككة بيككن مككن فثلثككة ، أمريكككا فككي النسككاء
سابقين % أزوأاج9 وأ ، الزوأاج من هم معتدين

. سابقين % أصدقاء32وأ ،  % أصدقاء35, 
نسككبة تككدرس أخككرى إحصككائية فككي وأ 

أوأ ،  المطلقيككن الزوأاج أن تككبين المعتككدين
% مككن79 ارتكبوا زوأجاتهم عن المنفصلين

% .  21 الزوأاج ارتكب بينما اعتداءات
النسككاء مجموع أن تبين الثالثة  الدراسة في وأ

مككن الصككحية العنايككة طلككب فككي سككعين اللواتي
الناجيككات مككن كونهن % منهن37 العائلة طبيب
مرحلككة فككي الجنسككي التعككذيب حككوادث مككن

عليهككن العتداء تم أنه  % أبلغن29 وأ ، الطفولة
. البلوغ بعد جنسيا

اعتككداء تحككت تقككع أمريكيككة ملييككن أربعة-11
. سككنة خلل لهككا قريككب شريك قبل من خطير

تجربككة يككواجهن بالغككات  نساء3  من1 وأقرابة
مككرة القككل علككى جسككمانيا عليهككن العتككداء

في وأ ، النضج فترة في شريك قبل من وأاحدة
رجكككل  ألكككف575 توقيكككف تكككم م1993 عكككام

%95-90 أن . وأ النسككاء ضككد العنف لرتكابهم
. النساء من هم العائلي العنف حالت من

التحقيقات مكتب نشر م1979 عام في وأ-12
قتل حوادث % من40 أن المريكي الفيدرالي

%25 أن وأ السككرية المشككلت بسككبب النساء
عليهككا تقكدم قككد الككتي النتحككار محككاوألت من

عائلي. نزاعا يسبقها الزوأجات
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المريكـيـة المخرجة و المعدة بقول الفصل هذا أختم و
:  إسلمها بعد السلمي بأمينة تسمت التي - و

فككي المككرأة تحريككر إلككى الككداعيات مشكلة أن
حقيقة يعرفن ل فقط لسن أنهن الغربية الدوألة

يعرفككن ل إنمككا وأ الغككرب فككي المرأة تحرير دعاة
السلم. حقيقة

خككارج العمككل على المرأة أيضا: إجبار تقول وأ
يككدمر هككذا , وأ أمومتهككا حسككاب علككى كان البيت

الطفككال يككتربى أن النتيجككة وأ ، المومة مفهوم
وأ عصكككابات إلكككى ينضكككموا وأ ، الشكككوارع فكككي

، للمككرأة قلقككا يسككبب أيضككا , وأهككذا مجرميككن
, السكلمي أمينككة السيدة تحذر وأ بالذنب وأشعورا
التحريككر دعاة من المسلمة المرأة – الله حفظها
بقولها:
المككرأة تحريككر دعككاة من المسلمة المرأة ( أحذر

السككلم فككي دخككولي قبل كنت فقد الغرب في
هككذه تعنككي مككاذا جيككدا أعككرف وأ التحرر دعاة من

المككرأة أن المسككلمة تعككرف أن أريككد , وأ الكلمككة
هككي إنمككا , وأ نتككوهم كمككا محررة ليست الغربية
الحقيقيككة الحريككة أن , وأ الغربي النظام حبيسة

 .1. ) السلم لها أعطاها التي هي

بتصرف. النترنيت شبكة على المنبر موقع ،اعداد الغرب في المرأة  - معاناة1
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الثاني الفصل
بين ما المساوأاة حدوأد وأ مفهوم

الشريعة في الرجل وأ المرأة
السلمية

ـمـا المـسـاواة وـحـدود ، مفـهـوم البحث هذا في نعرض
نبحث , كما السلمية الشريعة في الرجل و ، المرأة بين

ـتي الشــبه بعــض فــي ـار اـل ـل مــن تـث ـن قـب و ، الغربيـي
، السلم في المرأة ضد بالتمييز يسمى بما المستغربين

ـرج ـرا  ونـع ـوم أخـي ـز لمفـه ـق التمـي ـالمرأة المتعـل ـي ـب ـف
. الغراء السلمية الشريعة

التالي: وفق فروع عدة إلى الفصل هذا سنقسم إذا
بيككن مككا المسككاوأاة وأحدوأد الوأل: مفهوم الفرع
السلمية. الشريعة في الرجل وأ المرأة
بككالمرأة المتعلككق التميككز الثاني: مفهككوم الفرع

السلمية. الشريعة في
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الوأل الفرع
بين ما المساوأاة حدوأد وأ مفهوم

الشريعة في الرجل وأ المرأة
السلمية.

الرجل و المرأة بين ما المساواة حدود و مفهوم
و ، السلمية الشريعة في ضوابط و حدود له مفهوم
, فل الدقة عدم من كثير فيه المساواة مصطلح أن الحق
أن فالصحيح المساواة دين السلم أن نقول أن يمكن

. الحسان و العدل دين السلم
:- تعالى الله رحمة عثيمين- عليه ابن الشيخ قال

بدل يستعمل من الناس من أن نعرف أن ( يجب
, لن : مساواة يقال , ل خطأ هذا و ، المساواة  العدالة

هذه أجل من , و بينهما التفريق عدم تقتضي المساواة
فرق : أي يقولون صاروا التسوية إلى الجائأرة الدعوة

؟.. النثى و الذكر بين
الشيوعية أن , حتى الناث و ، الذكور بين سووا 

. ؟ والمحكوم ، الحاكم بين فرق قالت: أي
بين حتى أحد على سلطة لحد يكون أن يمكن ل 

جرى هلم , و الولد على سلطة للوالد ليس الولد و الوالد
.

ما حق ذي كل إعطاء هو و ، بالعدل قلنا إذا لكن
, و سليمة العبارة صارت , و المحذور هذا : زال يستحقه

بالتسوية)َ)َ. يأمر الله : ((أن أبدا القرآن في يأت لم لهذا
, و90 النحل- الية بالعدل- سورة يأمر الله جاء: أن لكن

النساء- بالعدل-سورة تحكموا أن الناس بين حكمتم إذا
السلم دين قال: أن من السلم على كذب  و58 الية
جمع هو و ، العدل دين السلم دين , بل المساواة دين
. المفترقين بين التفريق و ، المتساويين بين

دين يعرف من يقولها ل فهذه ، مساواة دين أنه أما
أكثر أن القاعدة هذه بطلن على يدلك الذي بل ، السلم
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ِوي َهْل ُقْل : (  المساواة  نفي هو القرآن في جاء ما َت َيْس
ِذيَن ّل َلُموَن ا ْع ِذيَن َي ّل َلُموَن ل َوا ْع ّنَما َي ّكُر ِإ َذ َت ُلو َي َباِب)َ ُأو ْل َْل ا

)َ 9(الزمر:
َول  ًا (   ِوي َهْل ُقْل َضّر َت ْعَمى َيْس َْل َبِصيُر ا ْل َهْل َأْم َوا

ِوي َت ُلَماُت َتْس ّظ ّنوُر ال ِوي )َ (  ل16)َ (الرعد:  َوال َت َيْس
ُكْم ْن َق َمْن ِم َف ْن ْبِل ِمْن َأ ْتِح َق َف ْل َتَل ا َقا ِئَك َو َل َظُم ُأو ْع َدَرَجًة َأ

ِذيَن ِمَن ّل ُقوا ا َف ْن ُد ِمْن َأ ْع ُلوا َب َت َقا ً َو ُكّل َد َو َع ّلُه َو َنى ال ْلُحْس ا
ّلُه ُلوَن ِبَما َوال ْعَم ِبيٌر)َ (الحديد: َت ِوي )َ (ل10َخ َت َيْس

ُدوَن َقاِع ْل ِنيَن ِمَن ا ْؤِم ْلُم ْيُر ا ِلي َغ ِر ُأو ُدوَن الّضَر ِه ْلُمَجا َوا
ِبيِل ِفي ِه َس ّل ِهْم ال ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َأ )َ 95)َ (النساء: َو

في يأمر القرآن في واحد حرف يأت لم و        
أيضا العدل كلمة و ، بالعدل يأمر إنما أبدا المساواة

فضل لي أن أشعر فأنا  ، النفوس لدى مقبولة تجدونها
ببذل , أو بالورع , أو بالمال , أو بالعلم الرجل هذا على

. كل لي مساويا يكون بأن أرضى ل , ثم المعروف
ذكر بمساواة قلنا إذا غضاضة فيه أنه يعرف إنسان
.1بأنثى)َ

في الرجل و ، المرأة بين ما يساو لم فالسلم عليه و 
المفاهيم بعض هناك لكن و الواجبات و الحقوق معظم
معينة شرعية ضوابط وفق ، بالمساواة نسميها أن يمكن
:  منها حالة لكل منها

مع الشرعي الخطاب أهلية في المساوأاة-1
: الشرعية الضوابط مراعاة

َيا َها (  ّي ّناُس َأ ُقوا ال ّت ُكُم ا ّب ِذي َر ّل ُكْم ا َق َل ْفٍس ِمْن َخ َن
ٍة َد َق َواِح َل َها َوَخ ْن َها ِم ْوَج َبّث َز ُهَما َو ْن ً ِم ًا ِرَجال ِثير ًء َك ِنَسا َو
ُقوا ّت ّلَه َوا ِذي ال ّل ُلوَن ا َء ِه َتَسا َْلْرَحاَم ِب ّلَه ِإّن َوا ُكْم َكاَن ال ْي َل َع

ًا)َ (النساء: ِقيب )َ .1َر
حد على آدم بني جميع إلى تعالى الله فخطاب         

مطالبان الرجل و فالمرأة نسائأها و ، رجالها سواء
و ، الخر اليوم و ، وكتبه رسله و ، تعالى بالله باليمان

  .181-1/180ج عثيمين ابن للشيخ الواسطية العقيدة  شرح– 1
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صلة و ، صوم من الشرعية التكاليف بكافة مطالبان هما
من لكل الشرعية الضوابط مراعاة مع  ، حج و زكاة و

يعتري مما غيره و النفاس و الحيض كحالة الجنسيين
خاصة أحكام لها التكاليف هذه بعض تصبح بحيث المرأة

.

مراعاة مع الجوارح عمل في المساوأاة-2
: الشرعية الضوابط

ِإّن قال ِلِميَن تعالى:(  ْلُمْس ِلَماِت ا ْلُمْس ِنيَن َوا ْؤِم ْلُم َوا
َناِت ْؤِم ْلُم ِتيَن َوا ِن َقا ْل َتاِت َوا ِن َقا ْل ِقيَن َوا ِد َقاِت َوالّصا ِد َوالّصا
ِريَن ِب ِبَراِت َوالّصا ِعيَن َوالّصا ْلَخاِش َعاِت َوا ْلَخاِش َوا

ِقيَن ّد َتَص ْلُم َقاِت َوا ّد َتَص ْلُم ِئأِميَن َوا ِئأَماِت َوالّصا َوالّصا
ِظيَن ِف ْلَحا ُهْم َوا َظاِت ُفُروَج ِف ْلَحا ِريَن َوا ِك ّذا ّلَه َوال ًا ال ِثير َك
ِكَراِت ّذا ّد َوال َع ّلُه َأ ُهْم ال ًة َل ِفَر ْغ ًا َم َأْجر ًا)َ َو ِظيم َع
)َ 35(الحزاب:

أتت أنها النصارية عمارة أم عن الترمذي روى        
شئ كل أرى : ما , وقالت سلم و عليه الله صلى النبي

!  فنزلت بشىء يذكرن النساء أرى ما , و للرجال إل
.2والمسلمات)َ المسلمين الية: (إن هذه

هي ما و ،  هي كيف بالمساواة ينادي من فلينظر
.  الرجل و ، المرأة بين ما حدودها
َتَجاَب تعالى قال َفاْس ُهْم : (  ُهْم َل ّب ّني َر ُع ل َأ َعَمَل ُأِضي
ُكْم َعاِمٍل ْن ٍر ِمْن ِم َك ْو َذ َثى َأ ْن ُكْم ُأ ْعُض ْعٍض ِمْن َب ِذيَن َب ّل َفا

ِرُجوا َهاَجُروا ُأْخ ِهْم ِمْن َو ِر َيا ُذوا ِد ُأو ِلي ِفي َو ِبي ُلوا َس َت َقا َو
ُلوا ِت ُق ّفَرّن َو َك ُهْم َُل ْن ِهْم َع ِت َئا ّي ُهْم َس ّن َل ْدِخ َُل ّناٍت َو ِري َج ِمْن َتْج
َها ِت َهاُر َتْح ْن َْل ًا ا َواب ِد ِمْن َث ْن ِه ِع ّل ّلُه ال ُه َوال َد ْن َواِب)َ ُحْسُن ِع ّث ال

)َ 195عمران: (آل
سبحانه !فالله أعظمها و المساواة هذه أجمل فما     

تضيع ل العمال أن منطوق و مكتوب بنص نص  تعالى و
. أنثى أم ذكرا العامل أكان سواء الله عند

 غريب. حسن حديث عنه  وقال3211  رقم5/354 ج سننه في الترمذي - رواه2
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المختلفة المعاملت مباشرة في المساوأاة-3
: الشرعية الضوابط مراعاة مع

في الرجل و ، المرأة بين ما المساواة السلم شّرع
و السلم و الشراء و ، كالبيع المختلفة المعاملت مباشرة
الجارة.... الخ. و الهبة و الفرض و ، الصرف

، سفيهة غير راشدة بالغة دامت ما زوج أو أب ولية دون
ًا الرجل مع تساويها الشريعة فإن ، سفيهة كانت فإذا أيض
ًا السفيه على الحجر في و ، أموالها على حفاظ

. ممتلكاتها

الضوابط مراعاة مع العلم طلب في المساوأاة-4
: الشرعية

طلب في الحق للمرأة السلمية الشريعة جعلت
على فريضة العلم طلب اعتبرت بل ، كالرجال العلم
بهذه الشرعية الضوابط مراعاة مع النثى و الذكر

. المسألة
صلى الله رسول : قال قال مسعود بن الله عبد عن

مسلم كل على فريضة العلم : (( طلب وسلم عليه الله
َ(َ(1 .

التحصيل و التعلم على حث الشرعي فالخطاب
مع الناث الذكور يشمل عام الخطاب هذا و العلمي
العلم أهل عند المعروفة الشرعية الضوابط مراعاة
الله عدالة يحقق بما الجنسين بين بالفروق  المعلقة
. تعالى و سبحانه

 .مصباح119 / 1 ح– 1047 عام ، بيروت للتراث الريان دار الهيثمي بكر لبي الزوائأدة مجمع1
محمد  تحقيق2 ط– 1403ض سنة بيروت العربية دار ، الكناني اسماعيل بن بكر لبي الزجاجة

عبد فؤاد محمد - تحقيق بيروت—الفكر دار – ماجه ابن  سنن– 30 / 1ج – الكشناوي منتقى
 هـ1415 سنة – القاهرة الحرمين دار – للطبراني الوسط  المعجم– 224  برقم81/ 1ح الباقي
جمع بن أحمد بن لمحمد الشيوخ - معجم9  برقم8 / 1ح – الحسيني المحسن عبد تحقيق

 /1ج – تدمري الله .عمرعبد د  تحقيق– 1-ط  هـ1405  بيروت – الرسالة مؤسسة الصيداوي
– آباد فيصل – الثرية العلوم دار – الموصلي المثنى بن علي بن لحمد – معلي أبي  . معجم177

– للطبراني الكبير  المعجم320 برقم– 257 / 1ح – الثري الحق ارشاد تحقيق – الباكستان
 /10ج – السلفي المجيد عبد بن حمدي تحقيق  هـ1404 العراق الموصل – والحكم العلوم مكتبة
 .10439  برقم195

هذا-      عن النووي الشيخ كان       سئل وإن ضعيف أنه فقال ، الحديث تلميذه     معناه  ا قال و ، صحيحا
وقد            :       ًا طريق خمسين له رأيت فإني قال كما وهو الحسن رتبة تبلغ طريق من روى الحديث هذا المزي

جزء    في والدهلوي          –جمعتها الغني وعبد للسيوطي ماجه ابن السنن شرح  .224برقم  20 / 1ج –انظر
ح             وزيادته الصغير الجامع صحيح انظر صحيح حديث اللباني الدين ناصر الشيخ برقم 727 / 1وقال

3913. 
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َلْم تعالى قال  ْع َفا ّنُه : ((  َلَه ل َأ ّلُه ِإّل ِإ ِفْر ال ْغ َت َواْس
ِبَك ْن َذ ِنيَن ِل ْؤِم ْلُم ِل َناِت َو ْؤِم ْلُم ّلُه َوا َلُم َوال ْع ُكْم َي َب ّل َق َت ُم

ُكْم)َ (محمد: َوا ْث )َ 19َوَم

كان إن و الخطاب و – بالعلم : فبدأ البخاري المام قال
.2 أمته جميع يتناول فهو ، للنبي
به الله يرد : (( من سلم و عليه الله صلى قوله منه و
ًا  3)َ)َ الدين في يفقهه خير

تعم هي و شرطية : (( من المنير الكوكب صاحب قال
.4)َ)َ يذكر نزاع بل الناث و الذكور

أو العالم دول من دولة أي في وضعي قانون نعلم ل و
الشريعة رعتها كما المرأة رعت الشرائأع من شريعة

حسن في الب تسبق جعلها أم تكون فعندما ، السلمية
. الصالح ابنها صحبة
إلى رجل : جاء قال عنه الله رضي هريرة أبي عن
أحسن : من فقال ، سلم و عليه الله صلى الله رسول
: . قال من : ثم قال ، أمك قال ، صحابتي بحسن الناس

: قال من : ثم قال ، أمك : ثم . قال من : ثم . قال أمك
)َ.4. أبوك ثم

روى كما ، الصالحة الم أقدام تحت الجنة أن بل
أتيت قال ، أبيه عن جاهمة بن معاوية عن الطبراني

، جهاد في أستشيره وسلم عليه الله صلى الله رسول
: قال ، والدان ، : ألك وسلم عليه الله صلى النبي فقال

)َ  أقدامهما  أقدام تحت الجنة فإن ، الزمهما  قال  ، نعم
5  

َعْن: َيَة   ِو َعا ِهَمَة ْبِن ُم َلِمّي َجا ِهَمَة َأّن الّس َء َجا َلى َجا ِإ
ِبّي ّن ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع َقاَل َوَس ِه َرُسوَل َيا َف ّل ْدُت ال َأْن َأَر

160 / 1ج ، الباري  - فتح2
3

مسلم-    العربي    –صحيح التراث إحياء الباقي      –بيروت  –دار عبد فؤاد محمد برقم 718 / 2ج –تحقيق
1037. 

 
.240 /3ج – المنير - الكوكب4
.2548 برقم ،4/1974ج ، مسلم . صحيح5626 برقم ،5/2227ج ، البخاري -  صحيح 4

51
ج-     ، الزوائأد  .138 /8مجمع
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َو ْغُز ْد َأ َق ْئُت َو َتِشيُرَك ِج َقاَل َأْس َعْم َقاَل ُأّم ِمْن َلَك َهْل َف َن
َها َقاَل ْلَزْم ِإّن َفا ّنَة َف ْلَج َها َتْحَت ا ْي َل 6 ِرْج

تكون عندما تكريم أفضل المرأة كّرم السلم و
، للخير مقياسا إليها الحسان جعل حتى زوجة المرأة
و لنسائأه خيركم : (( خيركم السلم و الصلة عليه فقال
7)َ)َ  بناته

يناسب بما الزوجة إكرام للزوج  ينبغي)َ : المناوي قال
إجادة و ، مثواها كإكرام اللفة و المحبة موجبات من

.8اللئأق...)َ الوجه على ملبوسها
إيمانا المؤمنين :((أكمل والسلم الصلة عليه قال

.9بأهله)َ)َ ألطفهم و ، خلقا أحسنهم
، آخر كانت المرأة على السلم حرص شدة من و

يتلفظ هو و ، السلم و الصلة عليه للرسول وصية
النساء.  و ، بالصلة الوصية الخيرة أنفاسه
صلى الله رسول وصية آخر كان : ثم , قال أنس عن

كان ما و صدره في بها يغرغر هو و ، وسلم  عليه الله
ملكت فيما الله اتقوا الصلة الصلة لسانه بها يفيض

يفيض يكاد ما و ، صدره في بها يغرغر جعل حتى أيمانهم
. لسانه في بها

النساء في الله السلم: اتقوا و الصلة عليه كقوله و      
فروجهن استحللتم و الله بأمانة أخذتموهن , فإنكم

)َ.10 الله بكلمة

ح             - 62 ، بيروت ، الكتب عالم ، الحنفي موسى بن ليوسف ، المختصر  206/ 1معتصر
 
 برقم415 / 6ج ، زغلول محمد تحقيق  هـ1410 بيروت ، العلمية الكتب دار ، للبيهقي اليمان شعب - 73

8720.
84

 ,    , مصر-    الكبرى التجارية المكتبة للمناوي القدير ج ,1356فيض .3/498هـ
 

95
  ,    ,  , بيروت-    العلمية الكتب دار للحاكم الصحيحين على ح    , 1411المستدرك عطا مصطفى تحقيق هـ

.173برقم  1/119
 

ج   -106 مسلم، ,  2/889صحيح الكتاب-          مؤسسة الجارود بن علي بن الله لعبد الجارود لبن المنتقى
ج       1408بيروت –الثقافية  البارودي عمر عبدالله تحقيق ,1/125هـ حيان .       ابن لمحمد حيان ابن صحيح

 , بيروت  ,  الرسالة ج     1414مؤسسة الرناؤوط شعيب الشيخ تحقيق محمد.    4/311هـ لبي الدرامي سنن
ج        –الدرامي  العلمي، خالد تحقيق بيروت، العربي الكتاب البيهقي.     2/69دار بكر لبى البيهقي سنن

   ، الباز دار عطا،ح   1414مكتبة محمد تحقيق .     5/8هـ
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على الكريم كتابه في اشتد تعالى الله أن حسبنا و      
القتلة على اشتد مما بأشد أعراضهن في النساء قاذفي

. الطرق قطاع و ،
ِذيَن سورة في تعالى قال  ّل َوا َيْرُموَن النور: (( 

َناِت ْلُمْحَص ُتوا َلْم ُثّم ا ْأ ِة َي َع َب َأْر َء ِب َدا َه ُهْم ُش ُدو ِل ِنيَن َفاْج َثَما
ًة َد ْل ُلوا َول َج َب ْق ُهْم َت ًة َل َد َها ًا َش َبد ِئَك َأ َل ُأو ُقوَن)َ ُهُم َو َفاِس ْل ا

)َ 4(النور:
ِذيَن ّل َوا ُهْم َيْرُموَن )َ َواَج َلْم َأْز ُكْن َو ُهْم َي ُء َل َدا َه ُهْم ِإّل ُش ُفُس ْن َأ

ُة َد َها ِهْم َفَش ِد ُع َأَح َب َداٍت َأْر َها ِه َش ّل ّنُه ِبال ِقيَن)َ َلِمَن ِإ ِد الّصا
)َ 6(النور:

ِإّن ِذيَن )َ ّل َناِت َيْرُموَن ا ْلُمْحَص ِفلِت ا َغا ْل َناِت ا ْؤِم ْلُم ُنوا ا ِع ُل
َيا ِفي ْن ّد ِة ال ُهْم َواْلِخَر َل َذاٌب َو ِظيٌم)َ (النور: َع )َ 23َع

و المرأة كرمت السلمية الشريعة أن نرى هكذا و
انقلبت لو لكن ينالها, و قد سوء كل من وحفظتها صانتها

يرد عقاب من , فلبد المحاذير ارتكبت و ، الموازين
الحدود عليها فتطبق ، الله حدود انتهكت إذا عليها

شرعية ضوابط هناك كانت إن و ، بسواء سواء كالرجل
طبيعتها لختلف فذلك ، الله حدود تطبيق في خاصة

.11حشمتها و سترتها على حفاظا لها السلم وتكريم
مراعاة مع الحكام في المساوأاة-5

: الشرعية الضوابط
الحكام في للرجل المرأة مساواة فالصل

الشريعة بأحكام التكليف مناط أن ذلك الشرعية
عاقل. بالغا النسان كون السلمية

, عباس بن عن ظبيان أبي خزيمة: عن ابن روى
فلن بني بمجنونة طالب أبي بن علي مر : ثم قال
قال و ، علي فرجعها ، برجمها عمر فأمر ، زنت قد

قال ، نعم . قال هذه ترجم المؤمنين أمير لعمر: يا
قال سلم و عليه الله صلى الله رسول أن تذكر : أو

على المغلوب المجنون عن ثلث عن ، القلم : رفع

بن القطري الجابر- دار , د.أمينة السلمي الفقه في الجنايات و الحدود في المرأة قضايا أهم - انظر111
.62  ص– 1987– 1ط الدوحة قطر – الفجاءة

23



الصبي عن و ، يستيقظ حتى النائأم عن و ، عقله
. 12عنها فخلى : صدقت . قال يحتلم حتى

وفقا أفعاله و ، أقواله كانت و ، الحلم النسان بلغ فإذا
سلمة على يستدل بحيث الناس من المعتاد للمألوف

الشريعة بأحكام بتكليفه حكم تصرفاته و عقله
مع متساوية المرأة و ، التكليف مناط لتوفر السلمية

. الحكم و ، المعنى هذا في الرجل
النساء : ( إن سلم و عليه الله صلى الله رسول قال
. 13الرجال)َ شقائأق
و ، نظائأرهم : ( أي السنن معالم في الخطابي قال

الرجال من شققن فكأنهن الطباع و ، الخلق في أمثالهم
الذكور بلفظ ورد إذا الخطاب الفقه.... أن من فيه و ،

أدلة قامت التي الخصوص مواضيع إل للنساء خطابا كان
.14)َ فيها التخصيص

الله صلى الله رسول كان لما حزم: ( و ابن قال و
و مستويا بعثا النساء و ، الرجال إلى مبعوثا سلم و عليه
عليه الله صلى بينه خطاب و تعالى الله خطاب كان

بشيء يخص أن يجز لم واحدا النساء و ، للرجال وسلم
.15)َ إجماع أو جلي بنص إل النساء دون ، الرجال ذلك من
رسول أن تيقنا قد : ( و سبق لما مدعما أيضا قال و
الرجال هو كما إليهن مبعوث سلم و عليه الله صلى الله

لهن لزمة السلم شريعة هي التي الشريعة أن و ،
و ، بالعبادات الخطاب أن أيقنا و ، للرجال كلزومها
خصهن ما إل الرجال إلى كتوجهه إليهن متوجه الحكام

يفرد ل أن يوجب هذا كل , و دليل منهن الرجال خص أو

على  . المستدرك143  برقم356/ 1ح حيان ابن . صحيح1003  برقم2/102ح ، خزيمة ابن صحيح -122
. برقم4/140ج داود ابي . سنن4868  برقم83 /3ج البيهقي  . سنن949  برقم1/389ج الصحيحين

القلم قال: رفع وسلم عليه الله صلى محمد النبي عن عائأشة عن الحديث هذا احمد المام . وروى4401
يحتلم. حتى الصبي عن و يستيقظ حتى النائأم عن و يعقل حتى عقله على المغلوب المجنون عن ثلث عن

.24738  برقم6/100ح أحمد مسند
بن ايمن  تحقيق1998 , بيروت المعرفة دار عوانة ابي - مسند90 / برقم1الجارود, ج لبن المنتقى -133

– 764  برقم1/215ج الدرامي - سنن1/190ج الترمذي  سنن– 832  برقم1/244الدمشقي, ج عارف
.26238 , برقم6/256ج احمد - مسند236  برقم61 /1, ج داوود ابي سنن

.1/161،ج الخطابي السنن معالم -144
3/337ج حزم الحكام, لبن احوال في - الحكام155
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إل فيه الجميع اشتراك صح قد بشيء دونهن الرجال
.16)َ إجماع أو ، بنص

اليامى: تزوأيج في المساوأاة-6
التي المرأة و ، الرجل بين ما المساواة أجمل من و

للحفاظ اليامى تزويج على الحث هو ، السلم شرعها
. التهلكة و الفساد من المجتمع و ، الفرد على

ِكُحوا تعالى قال              ْن َأ َو َياَمى ((  َْل ُكْم ا ْن ِلِحيَن ِم َوالّصا
ُكْم ِمْن ِد َبا ُكْم ِع ِئأ ِإَما ُنوا ِإْن َو ُكو َء َي َقَرا ِهُم ُف ِن ْغ ّلُه ُي ِمْن ال

ِه ِل ّلُه َفْض ٌع َوال ِليٌم)َ (النور: َواِس )َ 32َع

ـمـن المـبـدأ ـهـذا :(و الـعـالم حاـمـد يوسف الدكتور قال
ـواحش ظواهر من المجتمع حماية في الوسائأل أهم ، الـف
ـع لن ـذي المجتـم ـم اـل ـج يهـت ـاه بتزوـي ـر أياـم نـفـوس يطـه

المجتـمـع و ، رـيـب ـبـدون ـلـه طـهـارة ذـلـك في و ، أفراده
و الفـسـاد مـظـاهر ـمـن ينـجـو ل الـيـامى أـمـر يهـمـل الذي

)َ.17الدنس
مراعككككاة مككككع الطلقا فككككي المسككككاوأاة-7

: الشرعية الضوابط
العـيـش رغـبـة ـفـي والرـجـل المرأة بين ما السلم ساوى

عيـشـة يعيشا أن يستطيعا لم إن  الفتراق  أو ، المشترك
ـيـدفع أن بـعـد زوجـتـه طلق للزوج فأباح ، مقبولة سعيدة

. ...الخ نفقة و ، مهر من المشروعة حقوقها كافة لها
ـكـان إذا زوجـهـا تـفـارق أن للزوـجـة الـسـلم أـبـاح كـمـا
إذا تـفـارقه أن فلـهـا ، معاـشـرتها ـفـي ـسـيئا ، لـهـا ظالـمـا
. بينهما الصلح محاولت جميع أخفقت

ـضـوءا عليـهـا ـسـلط الحكام و ، النقاط بعد فهذه بعد و
اـلـتي الـشـريعة ـهـذه عـظـم لـيـروا جـلـدتنا أبناء بها ليتفكر

و ، الدنيوية مصالحه و ، حقوقه و ، النسان على حافظت
ـفـي العـبـاد إـسـعاد ـهـو العـظـم هدفها أن ذلك ، الخروية

ـدنيا إل تتحـقـق ل المطلوـبـة الـسـعادة أن و الـخـرة و ، اـل
 .342-3/341ج الظاهري حزم الحكام, لبن أصوال في - الحكام161

172       . عام-       القاهرة ، الحديث ،دار العالم يوسف د ، السلمية للشريعة العامة ص  1417المقاصد – 464هـ
465 
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موافقــة و ، مبادئأهــا و ، قواعــدها و ، أحكامهــا بمتابعــة
.  مقاصدها

الثاني الفرع
في بالمرأة المتعلق التميز مفهوم

السلمية الشريعة

ـوم إن ـز مفـه ـق التميـي ـالمرأة المتعـل ـي ـب الشــريعة ـف
طـيـاته بـيـن لن إيجابـيـا تميـيـزا تعتبره أن يمكن السلمية

ـذي المخـلـوق ذلك ، بالمرأة الرأفة و ، الرحمة أوـصـانا اـل
بـهـن ـسـلم و علـيـه الله صلى الكريم رسوله و تعالى الله

أـعـداء ـلـه ـيـروج كـمـا التميـيـز نفـهـم أن يمـكـن ل . و خيرا
ـدين ـى اـل ـم الســلم أن عـل ـرأة يضــطهد و يظـل و ،  الـم
ـفـي ـمـن و ، لـهـؤلء نـقـول الساسية حقوقها من يحرمها

الرـجـل ـفـي المرأة بين ما ميز قد السلم أن مرض قلبه
المسـاواة لن ، الطرفيـن علـى سيقع الذي للظلم انتفاء

.  والمرأة الرجل على شديد ظلم مكانها غير في
ـا مختلفا لباسا تلبس أن المرأة أمر فالقرآن ـعـن تماـم

ـالخر الجنسين من كل فتنة في للفارق الرجل لباس إذ ـب
مــا بدنها من تكشف أن المرأة يأمر أن الحكمة من ليس

سنبينه كما بدنه و بدنها في الفتنة لختلف الرجل يكشف
.  تعالى الله شاء إن تفصيل

فيـهـا تتمـيـز أـمـورا هـنـاك ـبـأن الـعـتراف من لبد لذلك
ـرأة ـن الـم ـل ـع ـي الرـج ـريعة ـف ـلمية الـش ـاة الـس مراـع

ـهـذه من و ، الرجل عن اختلفها و ، المرأة حال لمقتضى
:  المور

: المرأة عن العبادات بعض أوأل- إسقاطا
ّوى  ـثير في الرجل و ، المرأة بين الحنيف الشرع س ـك
و ، الرـجـل كوـضـوء تتوـضـأ أنهـا ذلـك فمن ، العبادات من

أن أل كصيامه تصوم و ، كصلته تصلي و ، كغسله تغتسل
ـرأة تتميز عندها نفاس أو ، حيض حال في تكون ـن الـم ـع
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الـسـقاط لـهـذا و ، العـبـادات بـعـض إسقاط بنعمة الرجل
:  منها كثيرة صورا
ـشـرحه ـفـي النووي المام  قال: الصلة - إسقاطا1

و الـحـائأض أن عـلـى المـسـلمون : ( أجـمـع مسلم لصحيح
.18)َ الحال في الصوم ل و الصلة عليها تجب ل النفساء

بعككد صككلة دوأن الصككوم بقضككاء إلزامهككا-2
 : النفاس أوأ الحيض زوأال

عليها أن على العلم أهل : ( أجمع المنذر ابن قال
.19الصلة)َ عنها الجميع نفى و ، الطهر بعد الصوم

عككن الككوداع طككواف - إسككقاطا3
: الحائض

أن الـسـلمية الـشـريعة في المرأة تمييز إشكال من و
، حاـضـت إذا اـلـوداع ـطـواف عنها أسقط قد سبحانه الله
. فدية أي عليها يفرض أن دون

إذا الـمـرأة : ( و  الـلـه رحـمـة عليه الخرقي المام قال
فدـيـة ل و ، عليـهـا وداع ل و خرـجـت تودع أن قبل حاضت
.20)َ المصار فقهاء عامة قول هذا ،.... و
: البيوت في بالقرار - المر ثانيا

ـْرَن تـعـالى ـقـال َـق َو ُكّن ِـفـي : (  ِت ـو ُـي ـَن َول ُب َبّرـْج ـّرَج َت َـب َت
ِة ّي ِل ِه ْلَجا َلى ا ُْلو ِقْمَن ا َأ َة َو ِتيَن الّصل َة َوآ َكا ْـعـَن الّز ِط َأ ّـلـَه َو ال
َلُه ّنَما َوَرُسو ُد ِإ ِري ّلُه ُي ِهَب ال ْذ ُي ُكُم ِل ْن ـَل الّرْجَس َع ْـه ـِت َأ ْـي َب ْل ا

ُكْم ّهَر َط ُي ًا)َ (الحزاب: َو ِهير ْط )َ 33َت

ـمـن غيرـهـا ـعـن الـحـرة المـسـلمة  المرأة ميز السلم
الحـفـاظ يـجـب ثميـنـة ـجـوهرة اعتبرها بأن العالمين نساء
مـصـاعب مواجـهـة على القادر المجتمع خليا لبناء ، عليها
. فتنه و ، الدنيا

لـيـس الـلـه: " و رحـمـة علـيـه قـطـب ـسـيد الشهيد قال
ـهـي إنـمـا إطلـقـا يبرحنـهـا فل ، اـلـبيوت ملزمة هذا معنى
، حياتهن في الصل هو البيت يكون أن إلى لطيفة إيماءة

1/637ج للنووي مسلم صحيح - شرح181
.2/203،ج المنذر لبن - الوسط192
.5/341ج المقدسي قدامة لبن المغني - 203
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ـن ل طارئأا استثناء عداه ما و ، المقر هو و ـه يثقـل ل و ، فـي
بقدرها. تقضى الحاجة هي إنما يستقررن
عـلـى نفـسـها فيـهـا تـجـد اـلـتي الـمـرأة مثابة هو والبيت
ـا ـا حقيقتـه ـا كـم ـه أرادـه ـالى الـل ـر ، تـع ـوهة غـي ل و ، مـش
ـتي وظيفتها غير في مكدورة ل و ، ملوثة ل و ، منحرفة اـل

.21بالفطرة" لها الله هيأها
بل سفرها وأتحريم بالجانب الخلوة ثالثا- تحريم

محرم:
: ـسـمعت يقول عباس بن : سمعت قال معبد أبي عن
يخـلـون : ل يـقـول , و يخطب وسلم عليه الله صلى النبي
ـع إل تسافر ل و ، محرم ذو معها و ، إل بامرأة رجل ذي ـم

امرأـتـي : إن الـلـه رـسـول ـيـا فـقـال رـجـل، فـقـام محرم،
ـذا ، كذا غزوة في اكتتبت إني و حاجة خرجت ـال ، وـك : ـق
.22امرأتك مع فحج انطلق

عـلـى الـحـديث :  دل الـصـنعاني إـسـماعيل بن محمد قال
ـحـديث ـفـي ورد قد و ، إجماع هو و ، بالجنبية الخلوة تحريم
ـأن هذا في مقامه المحرم هل " و الشيطان ثالثهما " فإن ـب
, يـقـوم أـنـه الـظـاهر الخـلـوة معـنـى يزيل من الوقوف يكون

بينهـمـا يوـقـع أن خـشـية هو إنما للنهي المناسب المعنى لن
عمل المـحـرم ـمـن : لـبـد القـفـال ـقـال . و الفتـنـة الشيطان

مـحـرم الـمـرأة ـسـفر تحرـيـم على أيضا دل و الحديث بلفظ
… .23.

بها النفراد ممنوع فتنة المرأة :( و عياض القاضي قال و
وـسـلط ، فيـهـن ، الـشـهوة من البشر نفوس عليه جبلت لما

ـا إل ـضـم عـلـى لهم , ولنهن بواسطتهن الشيطان عليهم ـم
غـيـرة ذي و  حـفـظ و ، صيانة إلى مضطرة عورة و  عنه ذب

الغيرة من المحارم ذوي في الله , وطبع يصونها و ، يحميها
الـسـفر ـفـي عليـهـن يؤمن ما عنهن الذب و ، محارمهم على

. 24يخشى ما معهم
 .5/2859 مج  ه1414  عام21الشرق،ط دار قطب، سيد ، القرآن ظلل -في214
-9ج حيان ابن .صحيح2529 ,برقم4/137خزيمة,ج ابن .صحيح1340 ,برقم978-2,ج مسلم صحيح -225

.15175  , برقم386شيبة, ج ابي ابن -مصنف3757 ,برقم72

محمد  تحقيق4العربي, بيروت, ص التراث احياء , دار الضعاني اسماعيل بن , لمحمد السلم - سبل231
 .183/ 2ج الحولي العزيز عبد

 .4/448 , ج المسلم - إكمال242
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المحارم: لغير النساء على الدخول على -التحذير4
ـرى  للمرأة السلمية الشريعة حماية شدة من  ـقـد ـن

عليـهـن خوـفـا المحارم لغير النساء على الدخول من حذرت
. عواقبه و مقدماته و ، الفتن من

و علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول أن عامر بن عقبة عن 
ـمـن رـجـل , فـقـال النساء على الدخول و : إياكم قال سلم

ـا النـصـار : الحـمـو , ـقـال الحـمـو أفرأـيـت الـلـه رـسـول : ـي
. 25الموت
ـتـؤدي قد بالحمو : ( الخلوة العسقلني حجر ابن قال 
إن الـمـوت إـلـى أو ، المعـصـية وقـعـت إن اـلـدين هلك إـلـى

ـى أو ، الرـجـم وـجـب و ، المعـصـية وقـعـت ـرأة هلك إـل الـم
. 26تطليقها على الغيرة حملت إذا زوجها بفراق

قريب دخول : (( أن الحوذي تحفة في المباركفوري قال و
و الـسـتقباح و ، الـمـوت يـشـبه اـلـزوج اـمـرأة عـلـى اـلـزوج

و ، الزجـر فـي التحريـم معلـوم محـرم فهـو ، أي المفسدة
ـة و ، الزوج جهة من به الناس لتسامح بالموت شبهه الزوـج
ـكـذلك .... و الـمـرأة ـمـن بأجنبي ليس كأنه حتى بذلك لفهم

إـلـى أو ، اـلـدين ـمـوت إـلـى يفـضـي ـقـد الـمـرأة على دخوله
وقـعـت إن الرـجـم إـلـى أو ، اـلـزوج  غـيـرة ثم بطلقها موتها

.27 الفاحشة
: فضله بيان وأ البنات تربية على : الحث خامسا

ـرأة الشرع كفلها التي الهامة الميزات من لعل و  للـم
ـا عـلـى ـحـث أن ـا الحـسـان و ، تربيتـه ـذا رـبـط ـبـل ، إليـه ـه

. النار من بالوقاية الحسان
اـمـرأة : ( دخـلـت ـقـالت ، عنـهـا الـلـه رضي عائأشة عن

ـرة إل عندي تجد فلم ، تسأل لها ابنتان معها ـا ، تـم فأعطيتـه
، فخرـجـت ، منـهـا تأـكـل لـم و ، ابنتيـهـا بـيـن فقسمتها ، إياها

, فـقـال ـفـأخبرته ، عليـنـا وسلم عليه الله صلى النبي فدخل
.  28)َ النار من سترا له كن بشيء البنات هذه من ابتلي من

 . 4934  , برقم2005/ 5 , ج البخاري , صحيح2172 , برقم1711/ 4, ج مسلم -صحيح253
.1171  برقم474 / 3, ج الترمذي - سنن5588  برقم401 /12, ج حيان ابن صحيح
.13296  برقم90 / 7 , ج الكبرى البيهقي  . سنن2642  برقم361 / 2الدارمي, ج سنن

.149 / 4ج احمد المام مسند
.332/ 9, ج الباري - فتح264
 .281 /4, ج , بيروت العلمية الكتب , دار كفوري للميار الحوذي - تحفة275
.2939  برقم201/ 7, ج حيان ابن  . صحيح1352 برقم ،514/ 2,ج البخاري - صحيح286
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لـمـا البـنـات ـحـق تأكيد الحديث في : ( و حجر ابن قال
, بخلف أنفـسـهن  بصالح القيام عن غالبا الضعف من فيهن

ـرأي جزالة , و البدن قوة من فيهم لما الذكور ـان و ، اـل إمـك
 .29)َ)َ الحوال أكثر في إليها المحتاج المور في التصرف

َنِس َعْن  ِلٍك ْبِن َأ ِه َرـُسـوُل َـقـاَل َقاَل َما ّـلـ ّلى ال ّـلـُه ـَصـ ال
ِه ْي َل ّلَم َع ْيِن َعاَل َمْن َوَس َت َي ِر ّتى َجا َغا َح ُل ْب َء َت ْوَم َجا ِة َي َياَم ِق ْل ـا ا َـن َأ

َو ُه َعُه. َوَضّم َو ِب 30َأَصا

عـلـى المـسـتدرك ـفـي الحاكم رواها أخرى رواية في و
رســول : قال قال ، عنه الله رضي انس : ( عن الصحيحين

ـتـدركا ـحـتى ـجـارتين ـعـال :  من وسلم عليه الله صلى الله
و ، الـسـبابة بإـصـبعيه أـشـار و كهاتين هو و ، أنا الجنة دخلت

 . 31)َ   الوسطى
ِلٍك عن ثالثة رواية في و َنٍس َعْن َما ـاَل َقاَل َأ ـوُل َـق َرـُس

ِه ّل ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع ْيِن َعاَل َمْن َوَس َت َي ِر ْلُت َجا ـا َدَخ َـن َو َأ ُـهـ َو
ّنَة ْلَج ْيِن ا َت َها َأَشاَر َك ِه َو ْي َع ُب ُأْص  .32ِب

ـال ـام ـق ـووي  الـم ـا : ( معـنـى الـن ـام عالهـم ـا ـق عليهـم
. 33  نحوهما و ، التربية و ، بالمؤنة
:  للمرأة النفقة -  ضمان خامسا

ـكـانت إن زوجها على المرأة نفقة السلم ضمن كذلك
اـلـذي التفصيل فق و ، أصولها على فنفقتها ، إل و ، متزوجة

.34 كتبهم في الفقهاء أورده
ـال ـالى ـق َداُت تـع ـ ِـل َوا ْل َوا ْعَن : (  ـ ـّن ُيْرـِض ُـه َد ْول ْيِن َأ َل ْو ـ ـَح

ْيِن َل َد ِلَمْن َكاِم ِتّم َأْن َأَرا َعَة ُي َلى الّرَضا َع ِد َو ُلو ْو ْلَم ـّن َلُه ا ُـه ُق ِرْز
ُهّن ُت َو ـ ِكـْس ْعُروِف َو ْلَم ـا ـُف ل ِـب ّـل َك ْـفـٌس ُت َها ِإّل َن َع ـ ـاّر ل ُوـْس ُتـَض

ٌة َد ِل َها َوا ِد َل َو ٌد َول ِب ُلو ْو ِه َلُه َم ِد َـلـ َو َلـى ِب َع ِرِث َو َوا ْـلـ ْثـُل ا ِلـَك ِم َذ
ِإْن َدا َف ً َأَرا ُهَما َتَراٍض َعْن ِفَصال ْن ٍر ِم ُو َتَشا ـاَح َفل َو َـن ـا ُج ِهـَم ْي َل َع
ِإْن ُتــْم َو ْد ُعوا َأْن َأَر َتْرِضــ ُكــْم َتْس َد ْول َنــاَح َفل َأ ُكــْم ُج ْي َل َذا َع ِإ

.25371  برقم166/ 6,ج أحمد المام  مسند1915  برقم319/ 4, ج الترمذي سنن
.443 / 10, ج الباري - فتح291
 .2631  , برقم2027 / 4, ج مسلم - صحيح302
. يخرجاه لم و السناد صحيح حديث هذا  و7350  برقم4/196, ج الصحيحين على - المستدرك313
.  الوجه هذا من غريب حسن حديث قال  و1914  , برقم319 /4, ج الترمذي - سنن324
.180 / 16 ج مسلم صحيح على النووي - شرح335
ج النسانية العلوم , دار البقا , د. مصطفى الشربجي , علي الخن , د. مصطفى المنهجي الفقه - انظر346

.156/ 8, ج قدامى لبن -المغني4/178
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ُتْم ّلْم ُتْم َما َس ْي َت ْعُروِف آ ْلَم ُقوا ِبا ّت ّلَه َوا َلُموا ال ْع ـَه َأّن َوا ّـل ـا ال ِبـَم
ُلوَن ْعَم )َ .233َبِصيٌر)َ (البقرة: َت

في الضمير و  ، الزوج هو الية في له  المولود و        
.  الزوجات هن و ، الوالدات إلى " عائأد "رزقهن

الله صلى النبي : حجة , باب صحيحه في مسلم وروى
الوداع حجة حديث في عنه الله رضي جابر عن سلم و عليه

ّتُقوا : ـسـلم و علـيـه الله صلى الله رسول : قال الطويل َـفـا
ّلَه ِء ِفي ال ّنَسـا ُكْم ال ّن ِإ ُهّن َفـ ُتُمو ْذ َأـَمـاِن َأَخـ ِه ِب ّلـ ُتْم ال ْل َل َتْح َواْسـ

ُهّن ِة ُفُروَج ِلَم َك ِه ِب ّل ُكْم ال َل ِهّن َو ْي َل ْئَن َل َأْن َع ِط ُكْم ُيو ًدا ُفُرَش َأَح

َنُه ُهو ْكَر ِإْن َت ْلَن َف َع ِلَك َف ُهّن َذ ُبو ِر ًبا َفاْض ْـيـَر َضْر َـبـّرٍح َغ ُـهـّن ُم َل َو
ُكْم ْي َل ُهّن َع ُق ُهّن ِرْز ُت َو ِكْس ْعُروِف َو ْلَم ْد ِبا َق ْكُت َو ُكْم َتَر َلْن َما ِفي
ّلوا ُه َتِض َد ْع ُتْم ِإْن َب َتَصْم ْع ِه ا َتاُب ِب ِه ِك ّل .35ال

, و كسوتها الزوجة نفقة وجوب : فيه النووي المام قال-  
.36 بالجماع ثابت ذلك

, و العبرة من ضرب فيه :  و المقدسي قدامة ابن قال - و 
و ، التـصـرف ـمـن يمنعها الزوج على محبوسة المرأة أن هو

.37سيده مع كالعبد عليها ينفق أن بد , فل الكتساب
إـسـعاد عنـصـر الزوجـيـن ـمـن ـكـل يـكـون أن أجل من و
الوئأــام و والحب بالرعاية العامر الزوجية بيت ,  لبناء للخر

ل حـتى , و الرجـل مـن مطلوبـة عزيزة المرأة تظل . وكي
مـخـادع أو معرض عنها هو و الرجل وراء تجري مهانة  تصبح

.
عـلـى واجـبـا الزوجـيـة بـيـت  ـكـان كـلـه ذـلـك أجل من و
. الزوجة دون الزوج

بشككهادة الرجككل فشككهادة ، : الشككهادة سادسككا 
:  امرأتين
َيا تعالى قال َها : (  ّي ِذيَن َأ ّل ُنوا ا َذا آَم ُتْم ِإ ْن َي َدا ْيٍن َـتـ َد َـلـى ِـبـ ِإ

ُه ُمَسّمًى َأَجٍل ُبو ُت ْك ُتْب َفا ْك َي ْل ُـكـْم َو َن ْي ِتٌب َب ْدِل َـكـا َـعـ ْل ْأَب َول ِبا َـيـ
ِتٌب ُتَب َأْن َكا ْك ّلَمُه َكَما َي ّلُه َع ُـتـْب ال ْك َي ْل ِـلـِل َف ُيْم ْل ِذي َو ّـلـ ِه ا ْـيـ َل َع
ّق ْلَح ّتِق ا َي ْل ّلَه َو ّبُه ال ْبَخْس َول َر ْـنـُه َي ًا ِم ْيئ ِإْن ـَشـ ِذي َـكـاَن َـفـ ّـلـ ا

.1217  , برقم889 / 2, ج مسلم - صحيح357
.184 / 8, ج للنووي مسلم صحيح - شرح368
.348 / 11ج المقدسي قدامى لبن - المغني379
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ِه ـ ْـي َل ّق َع ـ ْلـَح ًا ا ْو ـَسـِفيه ًا َأ ِعيف ـ ْو ـَض ُع ل َأ ِطي َت ـ ـّل َأْن َيـْس َو ُيـِم ـ ُـه
ِلْل ُيْم ْل ّيُه َف ِل ْدِل َو َع ْل ُدوأا ِبا َتْشِه ْيِن وَأاْس َد ُكْم ِمْن َشِهي ِل ِرَجا

ِإْن َنا َلْم َف ُكو ْيِن َي َل َتاِن َفَرُجٌل َرُج َأ ْوَن ِمّمــْن وَأاْمَر َتْرَضــ
ِء ِمَن َدا َه ُهَما َتِضّل َأْن الّش َدا ّكَر ِإْحـ َذ ُتـ ُهَما َف َدا ُْلْخـَرى ِإْحـ َول ا
ْأَب ُء َي َدا َه َذا الّش ُـعـوا َما ِإ َأُموا َول ُد ُه َأْن َتـْسـ ُـبـو ُت ْك ًا َت ِغير ْو ـَصـ َأ

ًا ِبير َلى َك ِه ِإ ِل ُكْم َأَج ِل ْقَسُط َذ َد َأ ْن ِه ِع ّل َوُم ال ْق َأ ِة َو َد َها َنى ِللّش ْد َأ َو
ُبوا َأّل َتا ُكوَن َأْن ِإّل َتْر ًة َت َة ِتَجاَر َها َحاِضَر َن ِديُرو ُـكـْم ُت َن ْي ْـيـَس َب َل َف

ُكْم ْي َل َناٌح َع َها َأّل ُج ُبو ُت ْك ُدوا َت ِه َأْش َذا َو ُتْم ِإ ْع َي َبا ـاّر َول َت ِتٌب ُيـَض ـا َـك
ٌد َول ِهي ِإْن َش ُلوا َو َع ْف ّنُه َت ِإ ٌق َف ُكْم ُفُسو ُقوا ِب ّت ّـلـَه َوا ُـكـُم ال ّلُم َع ُي َو

ّلُه ّلُه ال ُكّل َوال ٍء ِب ِليٌم)َ (البقرة: َشْي )َ 282َع
الذين هم لنهم ، الرجال دعا ( إنما اللهي البيان        

, اـلـذي الـسـوي المسلم المجتمع في  عادة معظم يزاولون
عـلـى ـبـذلك , فتـجـور لتعـيـش تعـمـل أن فيه المرأة تحتاج ل

ـا ـا و أمومتـه ـا و ، أنوثتـه ـي واجبـه ـة ـف ـن رعاـي ـدة أثـم الرـص
ـتقبل لجيل الممثلة الناشئة الطفولة هي و ، النسانية المـس

, كـمـا العـمـل ـمـن تنالـهـا دريهمات أو ، لقيمات مقابل , في
الـذي المنحـرف النكـد المجتمع في المرأة ذلك إلى تضطر
رجل فليـكـن ، رجلن يوـجـد ل حـيـن ! فأـمـا اليوم فيه نعيش
يدعنا ل النص إن ؟ امرأتان لماذا لكن و … امرأتان و واحدا

واـضـحا مـحـددا نص كل يكون التشريع مجال ففي ، نحدس
الـضـلل )َ و الخرى إحداهما فتذكر أحدهما تضل ( أن معلل

ـرأة خبرة قلة من ينشأ . فقد كثيرة أسباب من ينشأ هنا الـم
و ، دـقـائأقه ـكـل تـسـتوعب ل يجعلـهـا , مما التعاقد بموضوع
بحـيـث عقلـهـا ـفـي الوضوح من يكون ل ثم من و ، ملبساته

الـخـرى فـتـذكر ، القتـضـاء عـنـد دقيـقـة ـشـهادة عـنـه ـتـؤدي
ينشأ قد . و كله الموضوع ملبسات تذكر على معا بالتعاون

ـوية المومة وظيفة . فإن النفعالية المرأة طبيعة من العـض
ـة ـابل تســتدعي البيولوجـي ـي نفســيا مـق ـرأة ـف ـا الـم , حتـم

ـرأة تـكـون أن تـسـتدعي ـة الـسـتجابة ـشـديدة الـم الوجدانـي
ترـجـع ل وحيوـيـة بـسـرعة طفلـهـا مـطـالب لتلبـيـة النفعالـيـة

عـلـى الـلـه فـضـل ـمـن ذلك ... و البطيء التفكير إلى فيهما
فالمرأة تتجزأ ل الطبيعة هذه ... و الطفولة على و ، المرأة

بينـمـا – سوية امرأة تكون طبعها- حين هذا موحدة شخصية
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حاـجـة ـفـي المـعـاملت ـهـذه مثل في التعاقد على الشهادة
و ـتـأثر بل الوقائأع عند وقوف , و النفعال من كبير تجرد إلى

إـحـداهما ـتـذكر أن ـضـمانة فـيـه امرأتـيـن وـجـود . و إيـحـاء ل
ـذكر انفعال أي مع انحرفت - إذا الخرى إـلـى  وتفـيـء ، فتـت
. 38المجردة الوقائأع

: سابعا- اللباس
ـا أوـجـب أن الـسـلم في المرأة تميز أرقى من و عليـه

ًا ، بدنها كل ستر . الذى من عليها حفاظ
َيا تعالى قال  َها : (   ّي ِبّي َأ ّن َواِجَك ُقْل ال ِتَك َِلْز َنا َب ِء َو ِنَسا َو

ِنيَن ْؤِم ْلُم ِنيَن ا ْد ِهّن ُي ْي َل ِـهـّن ِمْن َع ِب ِبي ِـلـَك َجل َـنـى َذ ْد ْـفـَن َأْن َأ ْعَر ُي
ْيَن َفل َذ ْؤ َكاَن ُي ّلُه َو ًا ال ُفور ًا)َ (الحزاب: َغ )َ 59َرِحيم

الـمـرأة تميـيـز بشأن المزايا هذه كل أوردت  أن وبعد 
ـسـبيل عـلـى أوردتـهـا ـقـد ـبـأني البـيـان من بد ل السلم في

ـالمرأة الخاصة مميزات من فهناك ، الحصر ل المثال ـفـي ـب
ـسـأعدد ـلـذلك  حـصـرها يـصـعب بحـيـث  السلمية الشريعة

: أمثال من فقط  تعدادا منها بعضا
هككذه وأ ، مسككلما إل تككتزوأج ل المسككلمة المرأة-1

مككتين  مككؤمن إل يفقههككا ل جككدا رفيعككة ميككزة
. اليمان

، بيتككه مككن للرجككل أفضل المسجد في الصلة-2
إلككى وأأحككب أفضككل بيتهككا في المرأة صلة بينما
.  المسجد من الله

همككا وأ ، الككذهب وأ ، الحرير لباس للمرأة يباح -3
. الرجال على محرمين

.1/336, ج قطب , سيد القرآن ظلل - في381
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:  الخاتمة
و بعد أن انتهيت من هذا العمل المضني ، ل بد لي

من طرح تساؤل مهم وهو
ما هي النتائأج التي يمكن استخلصها من هذا البحث .

النتائج الممكن استخلصها من هذا المبحث
تظهر في النقاطا التالية :

أن دعوة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد-1
المرأة ما هي إل جولة من جولت العالم الغربي ،
ومن سار بركبهم للقضاء على السلم ، و أهله .

أن مفهوم المساواة ما بين المرأة ، و الرجل-2
مفهوما له حدود ، و ضوابط  في الشريعة

السلمية ، و الحق أن مصطلح المساواة فيه كثير
من عدم الدقة ، فل يمكن أن نقول إن السلم

دين المساواة ، فالصحيح أن السلم دين العدل و
الحسان .

أن التمييز المتعلق بالمرأة في الشريعة السلمية-3
هو في حقيقته تميزا ، ل تمييزا .

و أخيرا بينت أن لبد من العودة إلى كتاب
الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم للفلح
في الدارين ، و مقارعة أهل الباطل والضلل  .

و لئن كنت أبغي في هذا البحث أن يسير نحو الكمال
، بيد أنه ل يزال يتسم بالنقصان . و إنه كمن أظهر
مظاهر الضعف ، و القصور في النسان أن يشعر
بالنقص في كل شؤونه مع تصوره الكمال بعقله ،

دون أن يستطيع أن يدركه بالواقع العملي .
فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن
يفقهني في الدين ، و يعلمني التأويل ، و يهبني

الخلص في القول ، والعمل .
وأالحمد لله رب العالمين

العبد الفقير إلى الله تعالى 

اليوسف جودت محمد مسلم
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