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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أستأذن الدكتور سعيد شبار أستاذ الفكر اإلسالمي والحضارة ،والعقيدة واألديان المقارنة،
بجامعة السلطان موالي سليمان ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمدينة بني مالل بالمغرب

اردين في ورقته التي قدمها إلى
المنجز" الو ْ
الم ّنزل ،و" الخطاب ُ
اقتباس منه مصطلحي" الخطاب ُ
مؤتمر 'اشكاليات نقد التراث وتجديد الخطاب الديني الذي عقد في مراكش في مايو عام

ط ِرح في هذا المؤتمر – في رأيي– ما طرحه المفكر المغربي الدكتور
 ،2014ومن أهم ما ُ
َّ
الم ْنجز”،
“المنزلُ -
سعيد شبار ،في ورقته عن مالمح األزمة في الخطاب الديني عبر ثنائية ُ
“المنزل” المتصف بالكلية
حيث لفت إلى ضرورة الفصل اليوم في العالم اإلسالمي بين الخطاب ٌ
المنجز” ،الموسوم بالنسبة
والالمحدودية في الزمان والمكان ،وطبيعته المطلقة ،وبين “الخطاب ُ
أن الخلط الحاصل
والقصور الرتباطه بسياقات زمانية معينة أو مكانية خاصة .واعتبر “الشبار” ّ

“المنزل” الحامل لكل الصفات المطلقة ،وبين
في التصور اإلسالمي اليوم بين هذا الخطاب ٌ
“المنجز” ،يجعل الكثير من التيارات الدينية والطائفية والمذهبية تقدم خطاباتها وأفكارها
الخطاب ٌ
المنزلة ،المنزهة عن كل تشكيك أو نقاش.
على أساس ّأنها الحقيقة ٌ
المنجز" المقصود به فهم علمائنا
المن ّزل" الخطاب القرآني ،و" الخطاب ُ
فالمقصود بالخطاب ُ
األوائل للنص القرآني ،وبناء أحكامهم الفقهية على ما فهموه.

المنجز ،الذي
تماما مع الدكتور شبار ،فاإلشكالية التي تواجهنا في تصحيح الخطاب ُ
وأنا اتفق ً
ُيمِثّل خطابنا الديني السائد ،المبني بعضه على مفاهيم خاطئة لبعض اآليات القرآنية لتأثر

ودعموا تلك المفاهيم الخاطئة بأحاديث ضعيفة
مفسريها بموروثات مجتمعاتهم الثقافية والفكرية،
ّ
الم ّنزل ،ورغم مخالفاته
المنجز ما هو مخالف للخطاب ُ
وموضوعة ومفردة ،فكان من الخطاب ُ
الم ّنزل ،وال ُيكتفى بهذا ،فإن ّنبه أحد الباحثين ،أو المفكرين ،أو العلماء
تلك يؤخذ بهٌ ،
ويترك ُ

بالنار،
المخالفات ُيتهم بالعلمنة واللبرلة ،وتنفيذ أجندة معادية لإلسالم ،و ّأنه يلعب ّ
إلى هذه ُ
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الم ّنزل فيما
ًا
ويش ّكل
المنجز للخطاب ُ
خطر على الدين والمجتمع وأمنه ،وأمثلة مخالفة الخطاب ُ
يتعّلق بالمرأة وحقوقها وواجباتها وعالقاتها األسرية والزوجية كثيرة  ،في مقدمتها:
 .1انتقاص أهليتها؛ إذ لم يتحرر بعض المفسرين والمحدثين والفقهاء من موروثات
وفسروا اآليات القرآنية المتعلقة بالمرأة
مجتمعاتهم الفكرية والثقافية قبل اإلسالمّ ،
وعالقاتها األسرية والزوجية طبًقا لتلك الموروثات مجردينها من معانيهاُ ،مجتزئينها من
سياقها  ،مستندين على مرويات ضعيفة وموضوعة لدعم ما ذهبوا إليه ،فحكموا على

المرأة بالقصر الدائم ،وفرضوا عليها الوالية من الميالد إلى الممات مخالفين بذلك ما
جاء في القرآن الكريم ّأنها كاملة األهلية في كثير من اآليات القرآنية التي ساوت بينها
تحمل أمانة االستخالف ،وفي األجر والثواب ،وفي القصاص والحدود
وبين الرجل في ّ

والعقوبات ،التي تسقط عن الصغير والمعتوه والمجنون ،ولم تسقط عقوبة عن المرأة

ألنوثتها ،فبأي حق تُتقص أهليتها ،وتوضع تحت والية أي ذكر حتى لو كان ابنها ،أو
حفيدها ،ومن ال ولي لها ،يكون القاضي وليها؟
أن لها إسهامات كبرى في تأسيس الدولة
إن المتتبع لتاريخ المرأة المسلمة يجد ّ
ّ
اإلسالمية ،وفي بناء الحضارة اإلسالمية ،فقد هاجرت وبايعت وحاربت وجاهدت
وتعّلمت وعّلمت علماء  ،منهم من أئمة المذاهب ( الشافعي ،أحمد بن حنبل ،وابن حزم)

ومن العلماء الذين تلقوا العلم من نساء :الزهري ،وابن تيمية ،وابن القيم ،وابن حجر
العسقالني ،والسيوطي ،والسخاوي ،والذهبي ،وابن عساكر ،والخطيب البغدادي ،وابن

خلدون  ،وغيرهم كثير.

إن الكتب التاريخية القديمة مثل كتب :ابن سعد ":الطبقات الكبرى ،اإلمام النووي:
ّ
"تهذيب األسماء" ،والخطيب البغدادي" :تاريخ بغداد" ،والسخاوي" :الضوء الالمع ألهل القرن
التاسع" ،فقد أورد أكثر من ( )1070ترجمة لنساء برزن في ذلك القرن ،معظمهن من المحدثات
الفقيهات ،وابن حجر في" اإلصابة" ذكر أكثر من خمسمائة امرأة ،وفي تقريب التهذيب

ذكر( )824امرأة ِم َّمن اشتهرن بالرواية حتى مطلع القرن الثالث الهجري .كما أورد في كتابه
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كثير من شيخاته الالتي أخذ عنهن العلم ،وعن اشتراكه في
"المعجم المؤسس للمعجم المفهرس" ًا
ِ
السماع عن الشيوخ مع بعضهن ،ووصف بعض ُه َّن َّ
مصنفة وهي عائشة بنت عبدهللا
بأنها
ّ

كثير من شيخاته ،وكان
الحلبية ".كما أورد اإلمام "الذهبي" قبله في كتابه "معجم شيوخ الذهبي" ًا
كثير من شيخاته ،باإلضافة
يقول عن بعضهن "توِّفي ْت شيختُنا .وكذلك اإلمام ابن تيمية ذكر ًا
إلى مؤلفين كثر ذكروا النساء في كتب التراجم والطبقات

ككتاب أسد الغابة في معرفة

الصحابة" البن األثير ،و"سير أعالم النبالء" شمس الدين الذهبي ،ومن الكتب المعاصرة:
شمسه" لمصطفى
كحالة" ،و"الحركة العلمية النسائية تراث غابت
"أعالم النساء لعمر رضا ّ
ُ
عاشور ،وغيرها سيجدون قوائم أسماء لعالمات محدثات وفقيهات ومفتيات  ،وعالمات في علم
الفضاء ،والفلك والرياضيات والطب تعّلمن من رجال ،وعّلمن رجال ،وأجزن كبار العلماء في
مختلف العصور ،سبق ذكر بعضهم  ،فهذا الجانب المشرق من تاريخ المرأة المسلمة الذي يبرز
المحدثين والمؤرخين المعاصرين الذين
دورها في بناء الحضارة اإلسالمية ُمعتّم عليه من قبل
ّ
تجاهلوها في مؤلفاتهم ،وكذلك واضعوا مناهج التاريخ في جميع المراحل الدراسية بما فيها
تخصص تاريخ في جامعاتنا،
أن أهم جامعي الحديث في القرون األولى
إن الدراسة التاريخية لعملية تدوين الحديث تبين ّ
ّ
حصلوا على اإلجازات في الحديث عن النساء المحدثات .فكثير من النساء العالمات بالسنة

دروسا في الحديث للطلبة الذين يحصلون
كانت لهن مجالسهن العامة حيث يعلمن ويعطين
ً
أن
على إجازاتهم مباشرة منهن .وتذكر جوامع الحديث ً
مثال في األغلب أسماء الرجال ،مع ّ
أن علوم الحديث كانت ثمرة لمشاركة قوية وناجحة لعمل مشترك بين
النصوص القديمة تثبت ّ
العلماء والعالمات المسلمات .ونجد في كثير من المخطوطات التاريخية لكثير من العلماء

ودرسن في حلقات دراسية ،ولم يكن هناك إبعاد لهن ،وكن يحضرن
أسماء لنساء عالمات درسن ّ
بصفتهن طالبات ومعلمات .ولقد اشتهرت إلى غاية القرن العاشر الهجري النساء العالمات
المعروفات أمثال المسند ات اللواتي يصادقن على صحة متن الحديث .ونجد أسماءهن في
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مخطوطات شهادات اإلجازات التي يسلمن لطلبتهن الذين يحضرون دروسهن حيث توجد
علنا حتى بداية العهد العثماني 1.ففي
توقيعاتهن .وبقيت النساء العالمات يعطين اإلجازات ً
رواد
كانت أمهات المؤمنين وعدد من كبار الصحابيات رضوان هللا
صدر اإلسالم
عليهن من َّ
ْ
ّ

الحركة العلميَّة  ،كما َّ
امتد عطاء المرأة المسلمة في المجال العلمي والتعليمي عبر العصور،
فظهرت الفقيهة و ِ
حدثة والمفتية ،والطبيبة ،والشاعرة والناقدة األدبية ،وعالمة الفلك والرياضيات
الم ّ
ُ
التي يْق ِ
ص ُدها طالب العلم ،ويأخذ عنها بعض أساطين العلماء .ولكن بعد القرن العاشر
يجيا ،وبدأ
الهجري ،وعندما أصبحت وظيفة العلماء رسمية .بدأ عدد النساء العالمات ينقص تدر ً
شيئا فشيئا ،وكان هذا التهميش من أسباب التراجع الحضاري للمسلمين.
تهميشهن ً
والسؤال الذي يطرح نفسه :إن كانت المرأة ناقصة األهلية كيف ُقِبلت روايتها للحديث ،وهو

المصدر الثاني للتشريع في اإلسالم ،مع العلم لم تُرد رواية المرأة ،ولم توصف أية راوية
للحديث بالكذب ،أو التدليس  ،أو الوهم  ،أو الخلط ،وهو ما ُوصف به الكثير من الرواة من

الرجال؟

وكيف قبل الفقهاء الذين انتقصوا أهلية المرأة أن يتلقوا العلم منها؟
وكيف أصبح من النساء حاكمات لبعض الواليات اإلسالمية في مختلف العصور اإلسالمية،
ووصيات على ح ّكام؟
ّ
نت في الفصل األول من هذا الكتاب الموروث الفكري والثقافي
وإجابة عن هذه األسئلة ّبي ُ
وأثره على حرمان المرأة المسلمة من كثير من حقوقها ،وفي مقدمتها انتقاص أهليتها ،وفرض
الوالية والوصاية األبدية عليها

1

 .د .أسماء المرابط :دور النساء في بناء الحضارة اإلسالمية ،ج ،2مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في

اإلسالم ،الرابطة المحمدية للعلماء -المغرب.
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مت قراءة في مفهوم الوالية ،ببيان مفهمومي األهلية والوالية  ،وعوارض
وفي الفصل الثاني ّ
قد ُ
ومعنى الوالية وسببها ،و الوالية عند الحنابلة ،وأهم حقوق المرأة التي حرمها منها انتقاص
أهليتها  ،ووالية الزواج  ،وحديث " ال نكاح إالّ بولي" وقوانين ومدونات األحوال الشخصية
العربية التي منحت المرأة حق تزويج نفسها ،وعن والية المرأة عقد غيرها.

نت والية المرأة على مالها ،من استقالليتها في الحقوق المالية في
أما في الفصل الثالث ،فقد ّبي ُ
ّ
اإلسالم.
مع بيان حقوقها المالية في اإلسالم ،كحق الميراث ،والنفقة ،ونفقة الزوج الغائب ،وحقها في
ملكية المهر.
خصصته لحق المرأة في الوالية العامة ،موثًقا بأدلة من القرآن الكريم عن
والفصل الرابع فقد ّ
حقها في الوالية العامة ،ومن ذلك  ،والية االحتساب واألوقاف ،والقضاء مع ذكر أدلة الذين
نت حقها في اإلفتاء  ،والو ازرة ،
قيدوه  ،والذين منعوه عنها  ،وكذلك ّبي ُ
أطلقوا لها والية  ،والذين ّ
وذكرت أسماء بعض الالتي تولين هذه الواليات في
ومحاربات وقائدات جيوش وحاكمات ،
ُ
تداء من العهد النبوي.
مختلف العصور اإلسالمية اب ً

وخصصت الفصل الخامس لتفنيد أدلة منتقصي أهلية المرأة  ،وهي:
ّ

أوًال :حديث "ناقصات عقل ودين".

أتين برجل واحد.
ثانيا  :تعميم شهادة امر ْ
ً
أن نص اآلية واضح (يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر
ثالثًا :تعميم للذكر مثل حظ األنثيين ,مع ّ
ُّ
نثيين).
مثل حظ األُ ْ
ُ
قيم.
قوام إلى ّ
رً
ابعا  :تعميم القوامة وتحويل ّ

خامسا  :والية المرأة وحديث ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
ً

سادسا  :تنصيف دية المرأة بجعلها نصف دية الرجل.
ً
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بالغيا ومعنى.
سابعا  :تحويل معنى (وليس الذكر كاألنثى) إلى معنى مخالف لمعنى اآلية
ً
ً

نشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين).
ثامنا :التفسير الخاطئ آلية ( أومن ُي ّ
ً

مبينة معنى الوصاية ،والقوامة ،
وفي الفصل السادس ّ ،
تحد ُ
ثت عن الوصاية والقوامة ِّ ،
والمفاهيم الخاطئة آليتي القوامة .والنشوز.

تنص على طاعة الزوجة للزوج،
وخص ُ
صت الفصل السابع لبيان مدى صحة المرويات التي ّ
ّ
ثم تفنيد تلك المرويات
متنا
واألصول التي تميز بين الصحيح والضعيف والموضوع ً
ً
وسنداّ .

أن بيت الطاعة ليس من اإلسالم ،و ّإنما مأخوذ من القانون
وبيان ضعفها أو وضعها ،ثم ّبي ُ
نت ّ
ثم كانت الخاتمة والتوصيات.
الفرنسيّ .

أمل أن أكون قد ُوفقت في طرح مفاهيم الوالية والوصاية والقوامة طبًقا لما جاء في صحيح
اإلسالم بتجريدها من الموروثات الفكرية والثقافية الجاهلية  ،ومن اإلسرائيليات واألحاديث
الضعيفة والموضوعة التي انتقصت أهلية الم أرة  ،وفرضت عليها الوالية األبدية.
المؤلفة
حرر في الرياض  16شعبان 1438ه  ،الموافق  12مايو 2017م.
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الفصل األول
املوروث الفكري والثقايف وأثره على حرمان املرأة املسلمة من كثري من حقوقها
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أن الواقع االجتماعي للمرأة المسلمة بعيد كل البعد عن النص
مما ال يختلف عليه اثنان ّ
ّ
الديني ,وذلك إلخضاع النصوص الدينية المتعلقة بحقوقها الدينية والمدنية والسياسية والمالية
واالجتماعية والتعليمية والثقافية واألسرية إلى األهواء والعادات واألعراف والتقاليد المخالفة
لتعاليم اإلسالم ومقاصده الشرعية ،وتفسيرها وفق الموروث الفكري والثقافي المتأثر إلى حد كبير

بتلك العادات واألعراف والتقاليد القائمة على النظرة الدونية للمرأة ,واستعالء الرجل عليها ,مع
المفسرين
العمل على استمرار هذه النظرة وترسيخها ,وإلباسها لباس اإلسالم؛ إذ نجد بعض
ّ

تج أروا على هللا جل شأنه ،ونسبوا إليه ما يحملونه من موروثات فكرية وثقافية في تفسيرهم
لكالمه ،ومنهم من يستند على أحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة ومنقطعة ـ ـ التي تمتلئ
بها كتب الضعاف والموضوعات ،بل يوجد بعضها في كتب الصحاح بما فيها صحيحي

البخاري ومسلم ـ ـ ِّ
ليعززوا بها نظرتهم المتوارثة عن المرأة ،ويأخذ الفقهاء بهذه التفاسير ،وتلك
األحاديث ويبنون عليها أحكامهم الفقهية التي يتدارسها القضاة في كليات الشريعة وأصول
مما أوجد فجوة
الدين ،والمعاهد العليا للقضاء ،فيتبنونها في أحكامهم القضائية عن المرأةّ ،
العنف ضدها ،ولألسف الشديد تُنسب هذه
وعمق ممارسة الظلم و ُ
عميقة بين المرأة ودينهاّ ,
الممارسات إلى اإلسالم وهو برئ منها.
ولقد ّبين هللا جل شأنه مدى تغلغل الموروث الفكري والثقافي في نظرة المجتمعات إلى
وفكر في آيات كثيرة منها ما جاء في
األنثى وتعاملها معها بدونية  ،و ّأنها دون الذكر مكانة ًا
اآليات ( ، )15و( ، )16و( ، )17و ( )19من سورة الزخرف ،يقول تعالى( :وجعُلوا ل ُه ِم ْن
ٍ
َّ ِ
ِعب ِادِه ُج ْزءا ِإ َّن ِْ
اكم ِباْلبِنين * وإِذا ُب ِّشر
صف ُ
ور ُّمِب ٌ
اإلنسان لكُف ٌ
ين*أ ِم اتخذ م َّما ي ْخلُ ُق بنات وأ ْ
ً
1
ِ
ِ
ِ
يم) (وجعلُوا اْلمالِئكة َّال ِذين ُه ْم ِعب ُاد
أح ُد ُهم بما ضرب ل َّلر ْح َٰم ِن مث ًال ظ َّل و ْج ُه ُه ُم ْسوًّدا و ُهو كظ ٌ
2
الر ْحم ِ
َٰن ِإناثًا )
َّ
 . 1الزخرف 17-16 :
 . 2الزخرف 19 :
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فقد أنكر هللا عليهم ّأنهم لم يكتفوا بجعلهم هلل جزًءا من عباده  ،وهو( لم يلد ولم يولد)  ،بل
وجعلوا له من يأنفونه ألنفسهم ،وهم اإلناث  ،ويقول ابن كثير في تفسيره لهذه اآليات  ":حتى
إذا ُبشر أحدهم بما نسبوه هلل تعلوه كآبة من سوء ما بشر به من القوم من خجله من ذلك ،يقول
عز وجل؟" ،1بل حتى المالئكة انتقصوهم
تعالى كيف تأنفون أنتم من ذلك ،وتنسبونه إلى هللا ّ

سيسألون عن هذا يوم القيامة؟
بجعلهم إناثًا النتقاصهم لإلناث و ّأنهم ُ

والتأثر بالموروث الفكري والثقافي القائم على دونية المرأة وانتقاصها لم يتحرر منه كبار

مثال اإلمام ابن كثير ـ ـ ـ رحمه هللا ـ ـ بعد ما أورد
المحدثين والفقهاء ،فنجد ً
مفسري القرآن الكريم و ّ
تفسير اآليات السابقة ،نجده لم يتح ّرر من هذا الموروث ،ونسبه إلى الخالق جل شأنه في
تفسيره آلية ( أومن ُين َّشأُ ِفي اْل ِحْلي ِة و ُهو ِفي اْل ِخصا ِم غ ْي ُر ُمِب ٍ
ين )  ،2فقال  " :أي المرأة ناقصة
يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة  .وإذا خاصمت فال عبارة لها ،بل هي عاجزة عيية،
أومن يكون هكذا ُينسب إلى جناب هللا العظيم ؟ فاألنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة
والمعنى ،فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي ،وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص،

كما قال بعض شعراء العرب .
ٍ
نقيصة
وما الحلي ّإال زين ًة من

ِ
ٍ
قص ار
حسن إذا
تم ُم من
ُ
ُي ّ
الحسن ُ

همة ،
أما نقص معناها ّ
فإنها ضعيفة عاجزة عن االنتصار عند االنتصار ال عبارة لها  ،وال ّ
وّ
3
كمال قال بعض العرب"
قوامون على النساء ) الرجل قيم على المرأة  ،أي
كما نجده ُيفسر آية القوامة بقوله  (:الرجال ّ
هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت) بما فضل هللا بعضهم على بعض) أي :
ألن الرجال أفضل من النساء  ،والرجل خير من المرأة; ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال
ّ
 . 1تفسير ابن كثير .135 /4 :
 . 2الزخرف .18 :
 . 3تفسير ابن كثير .135 /4 :
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وكذلك الملك األعظم; لقوله صلى هللا عليه وسلم "  :لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه

البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة  ،عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك .

( وبما أنفقوا من أموالهم) “أي  :من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها هللا عليهم لهن في
كتابه وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم  ،فالرجل أفضل من المرأة في نفسه  ،وله الفضل عليها

واإلفضال ،فناسب أن يكون قيما عليها ".

قوام عليهم  ،وتلبية احتياجاتهم كما جاء في
قوام أي القائم بشؤون من هو ّ
حول معنى ّ
فهنا نجده ّ
لسان العرب إلى ِّ
عبادا ،فجعل الرجل ذا سيادة
السيد اآلمر ،أي جعل القوامة تسل ً
طا واست ً
قيم أي ّ
ألن
ًا
اعوجت
مفسر قوله تعالي  ( :وبما أنفقوا من أموالهم ) ّ
على المرأة وكبيرها ومؤدبها إذا ّ
الرجال أفضل من النساء ،والرجل خير من المرأة .كما نجده استشهد بحديث مفرد وراويه ال تقبل

حد بحد القذف  ،ولم يتب.
روايته ّ
ألنه ّ
كما نجد اإلمام فخر الدين الرازي لم يتحرر من هذا الموروث في تفسيره لقوله تعالى  (:ومن
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات

لقوم يتفكرون )

"المسألة األولى :قوله ( :خلق لكم) دليل على أن النساء خلقن كخلق الدواب والنبات وغير
ذلك من المنافع  ،كما قال تعالى  ( :خلق لكم ما في األرض)

1

وهذا يقتضي أن ال تكون

مخلوقة للعبادة والتكليف  ،فنقول  :خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن إلتمام
ال نعمة علينا ال لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى،
أما
أما النقل فهذا وغيره  ،وأما الحكم ّ
فألن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها ،و ّ
ألن المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبي ،لكن الصبي لم يكلف فكان يناسب
المعنى ف ّ
أن ال تؤهل المرأة للتكليف  ،لكن النعمة علينا ما كانت تتم إال بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن

العذاب فتنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم ،ولوال ذلك لظهر الفساد ".
 . 1البقرة.29 :
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المفسرون وغيرهم من المفسرين والمحدثين والفقهاء الذين انتقصوا النساء قوله
وقد فات هؤالء
ّ
تعالى (:وما خلْق ُت اْل ِج َّن و ِْ
اإلنس ِإ َّال لِي ْع ُب ُدو ِن) 1فالغاية العليا من خلق الخلق أجمعين هي عبادة
أيضا قوله تعالى (:يا أيُّها َّ
وبا وقب ِائل
اكم ِّمن ذك ٍر وأُنث َٰى وجعْلن ُ
اس ِإَّنا خلْقن ُ
هللا ،وفاتهم ً
اك ْم ُش ُع ً
الن ُ
لِتعارُفوا ۚ ِإ َّن أ ْكرم ُكم ِعند َّ ِ
اكم ۚ ِإ َّن َّ ِ
يم خِب ٌير)2 ،وقوله تعالى(يا أيُّها َّ
َّك ُم
اس اتَُّقوْا رب ُ
الن ُ
ّللا عل ٌ
ّللا أ ْتق ُ ْ
ْ
3
سوِ
َّال ِذي خلق ُكم ِّمن َّنْف ٍ
احد ٍة وخلق ِم ْنها زْوجها وب َّث ِم ْن ُهما ِرجاالً كِثي اًر وِنساء)  ،تكفي هذه اآلية
الكريمة للتأكيد على إنسانية المرأة مثلها مثل الرجل ،خلقها هللا كما خلقه من نفس البوتقة،
معا ،وليس
وليس خلق األنثى كغيرها من المنافع من دواب ونبات ،وهذه المنافع للذكور واإلناث ً
حرم على النساء ما في بطون األنعام بقوله
للذكور دون اإلناث ،وقد وصف هللا جل شأنه من ّ
4
تعالى( :وقاُلوا ما ِفي ب ُ ِ َٰ ِ ِ
ِ
ِ
ورنا ومح َّرم عل َٰى أ ْزو ِ
اجنا)
ُ
طون هذه ْاأل ْنعا ِم خالص ٌة ّل ُذ ُك ِ ُ ٌ
وتجاهلوا مساواة هللا بين الرجال والنساء في الوالية واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ٍ
ْم ُرون
وفي أداء العبادات وطاعة هللا ورسوله( ،واْل ُم ْؤ ِم ُنون واْل ُم ْؤ ِمن ُ
ات ب ْع ُ
ض ُه ْم أ ْولِياء ب ْعض يأ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصالة وُي ْؤتُون َّ
ّللا ورُسول ُه أ ُْول ِـئك
يمون َّ
يعون ّ
الزكاة وُيط ُ
باْلم ْع ُروف وي ْنه ْون ع ِن اْل ُمنك ِر وُيق ُ
ِ
يم) ،5أية مساواة أكثر من ذلك في اإلنسانية وفي الواجبات الدينية
ّللاُ ِإ َّن ّ
سي ْرح ُم ُه ُم ّ
ّللا ع ِز ٌيز حك ٌ

والدنيوية ،وفي األجر والرحمة التي يمنحها هللا لكل من الرجل والمرأة بالتساوي إذا قاما بتأدية ما
طلب منهما بالتساوي؟ وفاتهم قوله صلى هللا عليه وسلمّ " :إنما النساء شقائق الرجال"
ولست أدري كيف يتجرؤون على هللا وينسبون إليه في تفسيرهم ما نشأوا وتربوا عليه من
تحقير للمرأة ،وتعظيم وتقديس للرجل ،بما يتنافى مع كالم هللا ومقاصده ومعانيه وعدله؟

 . 1الذاريات .56 :
. 2الحجرات.13 :
 - 3النساء .1 :
 . 4األنعام .138 :
 . 5التوبة .71 :
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حوروا معنى قوله تعالى(:وليس الذكر كاألنثى) 1فجعلوها تعني أفضلية الرجل على
بل نجدهم ّ
المرأة؛ إذ نجد اإلمام السيوطي في االتقان في علوم القرآن يغير في كالم هللا ليجعله يوافق

أن الذكر أفضل من األنثى ،فيقول ":واألصل دخول أداة
الهوى والموروث الثقافي القائم على ّ
التشبيه على المشبه به ،وقد تدخل على المشبه؛ لوضوح الحال؛ نحو هذا( :وليس الذكر

ألن المعنى :وليس الذكر
فإن األصل :وليس األنثى كالذكر ،و ّإنما عدل عن األصل ّ
كاألنثى)؛ ّ
2
ِ
أن
ألن قبله ّإني وضعتها أنثى  ".مع ّ
الذي طلبت كاألنثى التي وهبت .وقيل لمراعاة الفواصل ّ

األنثى هي المشبه به ،ومعروف في علم البالغة أ ّن المشبه به أقوى من المشبه ،وبالتالي ال
مجال لجعل هذه اآلية مستنداً لتفضيل الرجل على المرأةـ  -كما قال فضيلة الشيخ الصابوني -
بل العكس هو األظهر هنا.

المفسرين مخلوق ناقص غير كامل األهلية خلق
خالصة القول إ ّن المرأة في نظر بعض
ّ
لمتعة الرجل وخدمته وطاعته فقط ،ففسر بعضهم آيات القوامة والنشوز والميراث والشهادة،

طبقا لمعناها الصحيح الذي أراده الخالق جل شأنه.
طبقا لهذه النظرة ،وليس ً
والدية ،وغيرها ً

عز از هذه الدونية ،وأوردا في صحيحيهما
كما نجد بعض المحدثين ،بمن فيهم البخاري ومسلم ّ
أحاديث ضعيفة ومرسلة ومفردة مناقضة لما جاء في القرآن الكريم ،كحديث ناقصات عقل

الحديثين انتقصت أهلية المرأة،
هذين
ْ
ودين ،وحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ،وبموجب ْ
وعززت دونيتها ،وحرمت من كثير من حقوقها ليس السياسية فقط ،بل الدينية والمدنية
كثير من الفقهاء بنوا أحكامهم الفقهية على هذه الدونية ،فعندما
والمالية واالجتماعية ،كما نجد ًا
العجاب،
نق أر في كتب الفقه عن نظام الزواج في اإلسالم وأحكامه وحقوق الزوجين نجد العجب ُ
فقد جعل الفقهاء الزوجة في حال صحتها وعافيتها أمة مملوكة لزوجها بعقد النكاح ،وفي حال

مرضها عمارة مستأجرة لعدم إلزامه بعالجها ،فقد أورد ابن قدامة في كتابه المغني مقولة لإلمام
ألنه ملكها بعقد النكاح" ،وتق أر البن القيم في إعالم الموقعين
الزهري" ال يقتل الرجل في امرأته ّ
 . 1آل عمران .36 :
 .5جالل الدين السيوطي :االتقان في علوم القرآن  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  ،132\3 ،طبعة سنة
1408هـ\1988م ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر  :بيروت ـــ لبنان.
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إن ا لسيد قاهر لمملوكه ،حاكم عليه ،مالك له ،والزوج قاهر لزوجته ،حاكم عليها ،وهى
مقولته" ّ
تحت سلطانه وحكمه شبه األسير" ،وتق أر البن علي الجوزي في أحكام النساء ":وينبغي للمرأة أن
تعرف ّأنها كالمملوك للزوج ....وينبغي لها الصبر على أذاه كما يصبر المملوك" ,1بل نجد في
أحد صكوك التفريق بين زوجين بدعوى عدم الكفاءة في النسب الصادرة من إحدى محاكم

المملكة العربية السعودية نسب إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم قوًال لم يقله ،هو" النكاح رق

فلينظر أحدكم أين يضع كريمته".

وهم بأقوالهم هذه ُينسبون إلى اإلسالم ما ليس فيه ،فعقد النكاح ليس عقد رق الزوجة

لباس لكم وأنتم
امه(ولهن مثل الذي
وعبوديتها لزوجها ،و ّإنما هو ميثاق غليظ قو
ّ
ّ
عليهن ) ُ
(ه ّن ٌ
يح بإحسان)(ومن آياته أن خلق لكم
لباس ّ
لهن) (وعاشروهن بالمعروف) (إمساك بمعرف أو تسر ٌ
ٌ

أساسا ال ُيبيح قتل اإلماء
اجا لتسكنوا إليها وجعل ْبينكم مودة ورحمة) ،واإلسالم
من أنفسك أزو ً
ً
والعبيد لقوله صلى هللا عليه وسلم" :من قتل عبده قتلناه ،ومن جدعه جدعناه"
إضافة إلى استنادهم إلى كل المرويات الضعيفة المنسوبة للرسول صلى هللا عليه وسلم عن
ألمرت المرأة تسجد لزوجها" ،وحديث "لو
أحدا أن يسجد ألحد
طاعة الزوج ،كأحاديث" لو
ُ
أمرت ً
ُ
صديدا ولحسته ما وّفتـ ــه حقه لما فضله هللا
قيحا ،أو
ً
دما أو ً
سال من منخاره (أي منخار الزوج) ً
ومتنا يستشهد بها ابن قدامة في كتابه المغني تعطي
سندا ً
عليها" ،بل هناك مرويات ضعيفة ً
للزوج حق منع زوجته من عيادة والدها المريض ،بل حتى من حضور جنازته ،هذا األب
المكلف بعالجها في مرضها طبًقا لهذا الحكم الفقهي الظالم.
والصدمة الكبرى في األئمة األربعة الذين لم يوجبوا على الزوج عالج زوجه المريضة
وشبهوها بالدار المستأجرة؛ حيث نظروا للعالقة الزوجية عالقة جنسية محضة ،أي جعلوا
الزوجة كالمومس ُينفق عليها مقابل االستمتاع بها فحصروا إلزام نفقة الزوج عليها في نطاق
فقهيا ُبني على اجتهادات شخصية غير مبنية على آيات
حكما ً
متعته الجنسية ،وذلك بإصدارهم ً
 . 1الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي :أحكام النساء ،تحقيق وليد أحمد عبد القادر ،ص  ،111الطبعة األولى
2002 -1423م ،دار قتيبة :دمشق ـــــ سوريا.
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قرآنية وأحاديث نبوية ،يقول فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي" :قرر فقهاء المذاهب األربعة َّ
أن

الزوج ال يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد ،وثمن دواء،

و َّإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال ،وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه

ألن التداوي لحفظ أصل الجسم ،فال يجب على مستحق المنفعة كعمارة الدار المستأجرة
نفقتها ّ
تجب على المالك ال على المستأجر" 1ويقول ابن قدامة" الحنبلي" في المغني ":وال يجب عليه ـ ـ ـ
ألنه يراد إلصالح الجسم ،فال يلزمه ،كما ال يلزم
أي الزوج ـ ـ شراء األدوية وال أجرة الطبيب ّ
2
المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها ،وكذلك أجرة الحجام والفاصد".

ونجد العلة في عدم إلزام الزوج عالج زوجته المريضة يعود إلى عدم تمكنه منها فترة
مرضها ،أي حصروا العالقة الزوجية في العالقة الجنسية ،و وأباح بعضهم زواج
المسيار وأمثاله من خالل هذا المنظور الجنسي للزواج.
تماما لقوله تعالى(:و ِم ْن آي ِات ِه أ ْن خلق ل ُك ْم
ّ
إن كل تلك األحكام مخالفة لعدل هللا ،ومخالفة ً
ِ
ِ
لهن)
لباس ّ
اجا لِت ْس ُك ُنوا ِإل ْيها وجعل ب ْين ُك ْم موَّدةً ور ْحم ًة) ّ
لباس لكم وأنتم ٌ
(هن ٌ
م ْن أ ْنُفس ُك ْم أ ْزو ً
وعاشروهن بالمعروف) (،ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) ،وقوله عليه الصالة والسالم"
خياركم خياركم لنسائه ،وأنا خياركم لنسائه" ،وقوله" رفًقا بالقوارير"
ومخالفة لموقف الرسول صلى هللا عليه وسلم بإعطائه اإلذن لعثمان بن عفان رضي هللا عنه
فضل عليه
في التخلف عن غزوة بدر ليرعى زوجه المريضة ،وله أجر من شهد ًا
بدر وسهمه بل ّ
الصالة والسالم خروج الرجل مع زوجته للحج على القتال في سبيل هللا.

 . 1أ .د .وهبة الزحيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته794\7:
 . 2ابن قدامة :المغني ،236/9،كتاب النفقات ،فصل رقم"  ،"6460الطبعة الثانية1417،هـ 1997 /م ،دار الفكر ،بيروت -
لبنان.
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الفصل الثاني
قراءة يف مفهوم الوالية

20

األهلية والوالية
أهل للتقوى
األهلية لغة :الصالحية ،ويقال فالن أهل لكذا أي مستوجب له ،وفي التنزيل(:هو ٌ
أهل للمغفرة)
و ٌ
األهلية نوعان:
إما ناقصة تعني
أولهما :أهلية الوجوب :وهي صالحية اإلنسان لوجوب الحق له أو عليه ،وهي ّ
صالحية اإلنسان لثبوت الحق له دون ثبوت أي التزام عليه ،أو كاملة ،وتعني صالحية لوجوب
ماال فيجب زكاته من ماله ،ويقوم على
الحق له ،وثُبوت االلتزامات عليه ,كما لو ملك الطفل ً
ذلك واليه ،ومناطها الصفة اإلنسانية ،أو الحياة.

إما
ثانيهما :أهلية األداء :وهي صالحية اإلنسان لوجوب الحق عليه ومناطها العقل ،وهي ّ

ناقصة ،وتعني صالحية اإلنسان لصدور التصرفات الشرعية صحيحة ،وتوقف نفاذها على

غيره كالصبي ،أو كاملة ،وتعني صالحية الشخص للقيام بالتكاليف على نحو ُيعتد به شرًعا
من غير ما توقف على إذن غيره.
عوارض األهلية
وعوارض األهلية :الجنون ،والعته ،والغفلة ،والسفه.
هذا ما أجمع عليه الفقهاء ،وهنا نجدهم لم يجعلوا األنوثة من عوارض األهلية ،رغم انتقاصهم
ألهليتها.
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الوالية
معنى الوالية وسببها

إما معنى المحبة والنصرة  ،كما في قوله تعالى  ( :ومن يتولى هللا ورسوله والذين
الوالية لغة َّ

ِ
آمنوا َّ
هم الغالِبون)
فإن حزب هللا ُ

1

إما بمعنى السلطة والقدرة  ،يقال الولي أي صاحب السلطة كما في قوله سبحانه وتعالى ( :
و َّ

ِ
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر)

2

وفي اصطالح الفقهاء  :هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية .
والقاصر  :هو من لم يستكمل أهلية اآلداء سواء أكان فاقداً لها كغير المميز ،أم ناقصها
كالمميز  ،والوالية قسمان :
-1

الوالية على النفس  :هي اإلشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ
،وتأديب وتعليم وتزويج.

-2

الوالية على المال  :هي اإلشراف على شؤون القاصر المالية من استثمار وتصرفات

كالبيع والشراء واإلجارة والرهن.
وتنتهي الوالية على األنثى إذا بلغت سن الرشد، 3وأصبحت مأمونة على نفسها.
فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة أحد أئمة مشيخة األزهر – رحمه هللا – في كتابه الوالية
على النفس  ،يبين مدى نهاية الوالية على األنثى ،فيقول  " :تنتهي الوالية على النفس
بسبب األنوثة ببلوغ األنثى السن التي تكون مأمونة على نفسها  ،وال تحتاج فيها إلى من
يجنبها األخطار التي تتعرض فيها كرامتها وعرضها وكرامة األسرة التي تنتمي إليها للهوان،

 - 1المائدة .56 :
 - 2التوبة .71 :
 - 3سن الرشد في المملكة العربية السعودية وسوريا  18سنة ،وفي مصر 21سنة.
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أو تبلغ من المنزلة العلمية والعملية ما تستطيع به أن تصون نفسها ،وتحميها من غير
معونة من وليها.

1

الوالية عند الحنابلة
.1

تثبت للجد
تثبت ألب ،ووصيه ،ثُم الحاكم ،كما قال المالكية ،وال ُ
والية اإلجبار ُ :
وسائر األولياء ،وذلك عند تزويج الصغيرة فقط .

.2

تثبت لسائر األولياء عند تزويج امرأة حرة مكلفة بالغة ( كبيرة
والية االختيارُ :
الثيب :الكالم ،
بالغة) ،ثيباً كانت ،أو بك اًر بإذنها ،وإذن البكر  :الصمت ،وإذن ِّ
بدليل حديث أبي هريرة مرفوعاً  ( :ال تنكح األيم حتى تستأمر ،وال تنكح البكر حتى

تُستأذن ،قالوا  :يا رسول هللا  ،وكيف إذنها ؟ قال  :أن تسكت) ، 2وحديث ( الثيب
تعرب عن نفسها  ،والبكر رضاها صمتها)

.3

3

ولسائر األولياء  :تزويج بنت تسع سنين فأكثر بإذنها ،ولها إذن صحيح معتبر،

لحديث عائشة ":إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة " ،4وروي مرفوعاً عن ابن
عمر  ،ومعناه في حكم المرأة  ،و َّ
ألنها تصلح بذلك للنكاح ،وتحتاج إليه  ،فأشبهت
البالغة.
والخالصة  :يزوج الرجل البالغ العاقل نفسه باالتفاق باألصالة عن نفسه ،

ويزوج الولي الصغار والمجانين والمعتوهين باالتفاق بالوالية عن الشارع.

 - 1اإلمام محمد أبو زهرة  :الوالية على النفس  ،ص ،80دار الرائد العربي ،سنة 1400هـ 1980 -م ،بيروت – لبنان.
 - 2متفق عليه.
 - 3رواه األثرم وابن ماجه.
 - 4رواه أحمد بسنده.
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واختلف الفقهاء في زواج المرأة البالغة العاقلة ،فقال الحنفية  :لها أن تتزوج بنفسها
،وقال الجمهور  :يزوجها وليها ،لكن عند الحنابلة بإذنها سواء أكانت بك اًر  ،أم ثيباً ،وعند
المالكية والشافعية  :بإذنها إذا كانت ثيباً  ،وبغير إذنها إذا كانت بك اًر صغيرة ،أم كبيرة.

1

وهنا نجد المالكية والشافعية خالفوا األحاديث النبوية التي تشترط موافقة الفتاة البكر على
الزواج على صحة عقد الزواج ،وهي :
األيم حتى تُستأمر ،وال
 عن أبي هريرة ّأن النبي صلى هللا عليه وسّلم  ،قال " :ال تُنكح ّ
2
تُنكح الِبكر حتى تستأذن"[ رواه البخاري ومسلم]
تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة  ،فأرسلت إلى
 عن القاسم ّ :أن امرأة من ولد جعفر ّ
فإن خنساء
شيخين من األنصار  :عبد الرحمن ومجمع ابني جارية قاال  :فال
تخشين ّ
ْ
ْ
ِ
فرد النبي صلى هللا عليه وسلم ذلك.
بنت خدام أنكحها أبوها  ،وهي كارهة ّ ،
[ رواه البخاري]3
 لها حق فسخ العقد فقد روى أحمد والنسائي من حديث عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال :"جاءت فتاة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت َّ
إن أبي زوجني من ابن أخيه
أجزت ما
ليرفع به من خسيسته ،فجعل صلى هللا عليه وسلم األمر إليها ،فقالت  :قد
ُ

أردت أن أُعلم َّ
الناس َّأنه ال يجوز لهم إكراه بناتهم على الزواج بما ال
صنع أبي ،ولكن ُ

يرضينه".

 - 1د .وهبة الزحيلي  :مرجع سابق .6697/9،
2

 -البخاري  :كتاب النكاح  ،باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاها ،مسلم  :كتاب النكاح  ،باب :استئذان الثيب

في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.
 - 3البخاري  :كتاب الحيل  :في النكاح.
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هن
فكيف الشافعية والمالكية يخالفون هذه األحاديث ،ويعطون لألولياء حق تزويج من ّ
على واليتهن بدون رضاهن؟
كما نجد الحنابلة والمالكية والشافعية خالفوا اآلية القرآنية ( فِإن طَّلقها فال ت ِح ُّل ل ُه ِمن ب ْع ُد
1
ِ
ففعل الطالق البائن قام به الزوج ،ولكن فعل الزواج بغيره تقوم به
حتَّ َٰى تنكح زْو ًجا غ ْيرهُ ) ْ

مطلقته ،بمعنى أن تزوج نفسها ،فلم يقل جل شأنه" حتى تُْنكح زوٌج غيره" بمعنى أن يقوم
ِ
زوجا غيره) أي هي التي تقوم بفعل تزويج
وليها بتزويجها من غيره ،و ّإنما قال(حتى تنكح ً
نفسها ،وحكما كلتا الحالين :الطالق البائن والرجعي الواردين في اآلية وصفهما الخالق جل
ّللاِ ُيبِّي ُنها لِق ْو ٍم ي ْعل ُمون)
ود َّ
شأنه ِب(:وِتْلك ُح ُد ُ

أهم حقوق المرأة التي حرمها منها انتقاص أهليتها

أهم حقوق المرأة التي حرمها منها انتقاص أهليتها بفرض والية الغير عليها الفقهاء وبنوا

أحكامهم فيها على أحاديث ضعيفة وموضوعة؛ ألخصها في التالي:
 .1حق الوالية على نفسها ،وأوالدها ،بل جعلوها تحت الوصاية الذكورية من الميالد إلى
الممات ،فجعلوا المرأة البالغة الرشيدة تحت والية ولي أمرها إلى أن تموت ،في حين

قرر الفقهاء  -ال تكون ّإال
تسقط عن الذكر مجرد بلوغه سن الرشدّ ،
ألن الوالية – كما ّ
على القاصر والمعتوه والمجنون والسفيه ،ولم يقولوا على األنثى البالغة الرشيدة ،ومع
هذا فرضوها وأوجبوها على األنثى البالغة الرشيدة ،ونجم عن هذا إعطاء الولي حقوًقا
ليست له ،منها :

بدنيا  ،أم
اء كان ً
عنفا ً
• حق ممارسة كل صنوف العنف الممارس ضد المرأة سو ً
قوام الذي جاء في آية
لفظيا  ،أم
جنسيا ،فقد َّ
ً
ماليا  ،أم ً
نفسيا  ،أم ً
ً
حولوا معنى ّ

قوامون على النساء) أي َّ
قوامون عليهم من النساء
القوامة(الرجال َّ
خدام لمن هم ّ
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وتدبير شؤونهن إلى ِّ
قيمون أي السادة اآلمرون ،وأصبح وليها – المفروض
عليها  -يتعامل معها بمفهوم السيادة أي ّأنه السيد اآلمر عليها ،وهي التابع
أن الرجل هو المخلوق
الخاضع الخانع له ،وتعامل المجتمع مع المرأة على َّ

األعلى ،والمرأة هي المخلوق األدنى ،و َّأنها ناقصة األهلية على الدوام مهما بلغ

سنها وعال قدرها العلمي والعملي ،وقد يكون وليها ابنها الذي ربته ،أو حفيدها ،

جاهال ،فالبد من ولي عليها منذ أن تولد إلى أن تموت دون أن
أميا
ً
وقد يكون ً
ُيلزم باإلنفاق ع ليها وتدبير شؤونها ،وأعطى للولي حق السيادة عليها ،فله
التصرف كما شاء فيها ،وفي ما يخصها ،فال ُيسأل الرجل فيما ضرب زوجته ،
أو فيما قتل زوجته ،هذا ما يردده بعض الفقهاء والمفسرون في كتبهم من

وبهتانا إلى نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد عليه
زور
ًا
مرويات موضوعة منسوبة
ً
الصالة والسالم ،كما أعطى الفقهاء لوليها حق منعها من التعليم والعمل والسفر
مما أدى إلى ارتفاع نسبة األمية والفقر بين النساء.
ّ ،
• أباح الفقهاء للولي ممارسة العنف ضد المرأة بحجة تأديبها ،وإالَّ فسدت ،ونجد
الفقهاء خصصوا في الفقه باباً يسمى ب(حق تأديب الزوجة) ،يدرس في

تحمل
المدارس والكليات ،وو ازرات التربية والتعليم ،والتعليم العالي تشتركان في َّ
مسؤولية ما يمارس ضد المرأة من عنف بدني ولفظي ونفسي من ِقبل أوليائهن
،وإن كانوا مستندين في ذلك على آية النشوز في قوله تعالى في اآلية(والالتي
وه َّن في المض ِ
اض ِرُب َّ
وهن) فاضربوهن هنا
تخا ُفون ُن ُشوزُه ّن ف ِع ُ
اجع و ْ
وه َّن و ْ
اه ُج ُر ُ
ظ ُ
بمعنى اإلعراض عن ،وليس الضرب البدني بدليل إع ارض الرسول صلى هللا
شهر عندما غضب منهن بترك بيت الزوجية ،ولو كانت
عليه وسلم عن زوجاته ًا
أن هذا حالة خاصة
تعني الضرب البدني لمارسه عليه الصالة والسالم .كما ّ

بنشوز الزوجة وامتناعها عن زوجها ،وليس في كل الحاالت حتى أجد ابن

األخت يضرب خالته بدعوى تأديبها ،وعندما شكت لي باعتباري أمثل الجمعية
26

الوطنية لحقوق اإلنسان  ،قال لي ابن أختها :هؤالء نساؤنا ولنا أن نؤدبهن،
وكيف ال يقول هذا ،وهو يدرس في مناهجنا الدينية َّ
أن هذا حق من حقوقه ،وإن

لم ِّ
يقوم نساؤه فسدن ،واعتبر خالته من ضمن نسائه.
• أعطى بعض الفقهاء والقضاة لولي المرأة ،أو ألبناء عمومتها ،بل ولطليق

األخت حق تطليق المرأة من زوجها بدعوى عدم الكفاءة في النسب ،واألحاديث

أن
المعول عليها في أحكام التطليق لعدم كفاءة النسب أحدها عن ابن عمر ّ
ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم قال ":العرب أ ْكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة،

لحي ،ورجل لرجل إال حائك أو حجام" رواه الحاكم وله ألفاظ أخرى ال
وحي ٍ
ٌّ
ّ
يصح منها شيء ،وإن قال بعضهمَّ :
إن الحاكم صححه ،وماذا عسى يغني
تصحيح الحاكم ،وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه ،فقال :هذا كذب ال أصل له،
وقال في موضع آخر :باطل ،وقال ابن عبد البر :هذا منكر موضوع ،قال
الحافظ ابن حجر في فتح الباري :ولم يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب
حديث ،وثانيها ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه ":العرب بعضهم أكفاء
بعض  ،والموالي بعضهم أكفاء بعض" فإسناده ضعيف .نعم وورد في الصحيح
ما يدل على فضل العرب ،وفضل قريش على العرب وفضل بني هاشم على
ضعفه
أما اإلمام أحمد بن حنبل فقد َّ
قريش ،ولكن لم يرد ذلك في أمر الكفاءة َّ .

 ،وعندما قيل له :كيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ قال العمل عليه ،يعني أّنه ورد
موافقاً ألهل العرف.2 ، 1 .

• بفرض الفقهاء والية الرجل على المرأة البالغة الرشيدة أعطوا لوليها حق عضلها
ومنعها من الزواج ،وممارسة حقها الطبيعي في الحياة ،والعضل  :هو منع
الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئها  ،إذا طلبت ذلك ،ورغب كل واحد
 . 1انظر سيرة ابن هشام.
 . 2ابن قدامة  :المغني  ،377/7المكتبة التجارية ،مكة المكرمة ،الطبعة الثانية ،عام 1417هـ 1977 /م.
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أما المنع الشرعي عنه  :فقد نهى هللا
منهما في صاحبه ،وهو ممنوع شرعاً َّ ،
تعالى جميع األولياء عن العضل بقوله  ( :وإذا َّ
طلقتم النساء فبل ْغن أجل ُه َّن فال
َّ 1
أن ي ْنكحن ْأزواج ُهن )
وه َّن ْ
ت ْع ُ
ضُل ُ
أن هللا أعطى المرأة حق تزويج نفسها في قوله تعالى( :فِإن طَّلقها فال ت ِح ُّل ل ُه
• مع ّ
2
ِ
ِمن بعد حتَّى ت ِ
النساء فبل ْغن أجل ُه َّن
نكح زْو ًجا غ ْيرهُ ) وقوله تعالى ( :وإِذا طَّلْقتُ ُم ّ
ْ ُ َٰ
ِ
ِ
تزوجن ،ولم يقل( ُي ْنك ْحن) أي
فال ت ْع ُ
ضُل ُ
وه َّن أ ْن ي ْنك ْحن أ ْزواج ُه َّن) (ي ْنك ْحن) أي ي ّ

زو ّجن ،فاآليتان القرآنيتان واضحتان ،فلماذا نترك كالم هللا ،ونأخذ بحديث ثبت
ُي ْ

ضعفه(ال نكاح ّإال بولي) فمختلف في وصله وإرساله ؟

أن اإلمام أبو حنيفة لم يأخذ بها ،ولو ثبت له صحتها  ،لما تركها ،ومع زيادة
بدليل ّ

عضل البنات في مجتمعنا فاألمر يستلزم عدم شرط الولي لصحة العقد.

والسؤال الذي يطرح نفسه :إلى متى سنظل أسرى لفكر العلماء القدامى رغم مخالفته لكالم هللا
؟وإلى متى سنظل مكبلين أفكارنا ،ومقيدينها ،بل ومعطلينها ،وملتزمين بما قالوه أكثر من
التزامنا بما جاء في كتاب هللا؟
والذي أراه عدم اعتبار الولي ،أو من يقوم مقامه من شروط صحة العقد.
وإذا أعطي للمرأة البالغة لرشيدة حق تزويج نفسها  ،فلن يستطيع وليها يزوجها زواج البدل
مثال ،إضافة إلى القضاء على ظاهرة عضل الراشدات.
ً
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والية الزواج

اختلف الفقهاء في شرط الولي في الزواج ،فاشترط الشافعية والمالكية والحنابلة وجوب وجود

استنادا على حديث  " :ال نكاح ّإال بولي".
الولي في عقد النكاح،
ً
استنادا على
أما اإلمام أبو حنيفة(150 -80ه767-699/م) فقد أجاز للمرأة تزويج نفسها
ً
ّ
نكح زوجا غيره)[البقرةِ ]230:
قوله تعالى(:فِإن طَّلقها فال ت ِح ُّل له ِمن بعد حتَّى ت ِ
فف ْع ُل الطالق
ْ ُ َٰ
ُ
ُ
ًْ
البائن قام به الزوج ،ولكن فعل الزواج بغيره تقوم به مطلقته ،بمعنى أن تزوج نفسها ،فلم يقل

جل شأنه" حتى تُْنكح زوج غيره" بمعنى أن يقوم وليها بتزويجها من غيره ،و ّإنما قال(حتى ِ
تنكح
ٌ
زوجا غيره) أي هي التي تقوم بفعل تزويج نفسها ،وحكما كلتا الحالين :الطالق البائن والرجعي
ً
ّللاِ ُيبِّي ُنها لِق ْو ٍم ي ْعل ُمون)
ود َّ
الواردين في اآلية وصفهما الخالق جل شأنه ِب(:وِتْلك ُح ُد ُ

ونجد الذين أخذوا بحديث" ال نكاح ّإال بولي" اختلفوا في وجوب الولي ،فمنهم من قال انعقاد
النكاح موقوًفا على إجازة الولي ،وهي الرواية المشهورة عن محمد بن الحسن ،ورواية عن أبي

يوسف ،وفي مذهب أبي ثور أذن لها وليها صح توليها عقد النكاح ،وإن لم يأذن لها فال
يصح.
بكر فال نكاح لها ّإال
الثيب ،فإن كانت ًا
وهناك من اشترط الوالية في النكاح على البكر دون ِّ
ثيبا صح لها أن تتولى أمر نكاحها  ،وهو مذهب داود الظاهري.
بولي  ،وإن كانت ً
أن الذين أخذوا بهذا الحديث غير مقتنعين بصحته ،فالحديث لم يستثن الثيب
وهذا دليل على ّ

من شرط الولي ،هو جاء بالعموم " ال نكاح ّإال بولي" ولم يقل " ال نكاح للبكر ّإال بولي" كما لم
يقل " ال نكاح ّإال بولي إن لم أذن الولي للمرأة بالزواج"
صحيحا ألخذ به اإلمام أبو حنيفة ،كل هذا يؤكد عدم صحة حديث "ال نكاح
ولو كان الحديث
ً
ّإال بولي " يتعارض مع اآل ية الكريمة ،والسنة الصحيحة ال تعارض القرآن الكريم ،فالحديث
الذي ُيعارض القرآن ال يؤخذ به لعدم صحته ،وهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله.
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ومصر والمغرب والجزائر أخذت برأي أبي حنيفة ،وأعطت للمرأة الراشدة حق تزويج نفسها"
للمرأة الراشدة أن تعقد زواجها بحضور وليها ،وهو أبوها أو أحد أقاربها ،أو أي شخص تختاره[
المادة( )11من قانون األسرة الجزائري] ،والمادة  25من مدونة األسرة المغربية ":للراشدة أن
تعقد زواجها بنفسها ،أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها".
واإلمام أبو حنيفة ال يتبع الغرب ،وال ُينفذ أجندة غربية ،و ّإنما نّفذ أجندة قرآنية .
أن الشيخ ابن عثيمين – رحمه هللا – أجاز أن ِّ
تزوج المرأة نفسها بدون
ومما يجدر ذكره ّ
هذا ّ
ولي للضرورة في حال عدم وجود الولي مطلًقا ،وأجاز أن تُزوج المرأة نفسها إن عضلها والدها،

وجميع العصبة ،ورفض القاضي أن ُي ِّ
زوجها ،وهو الرأي الثاني لمذهب اإلمام أبي حنيفة.
وقفة عند حديث " ال نكاح إالّ بولي"

مختلف في وصله وإرساله فقد رواه سفيان الثوري 1وشعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن

مرسال ، 2ووصله إسرائيل ويونس وشريك وغيرهم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن
أبي بردة
ً
مرسال ،
أبي موسى عن النبي صلى هللا عليه وسلم..فلعل أبا إسحاق رواه مرة موصوًال ،3ومرة
ً
ألنه تغير بآخره...وقيل أن أتقن أصحاب أبي إسحاق " الثوري " وقيل شعبة
وهذا ال يؤمن ّ

بأنها زيادة من ثقة ويغّلب رواية إسرائيل في
والثوري  ،وقيل إسرائيل ..وهناك من يجمع بينهما ّ
الوصل للحديث ومن وافقه على رواية من أوقفه .
إن سماع الثوري وشعبة لهذا الحديث في مجلس واحد  ،وسماع غيرهما متفرق ورجح
وقيل ّ
رواية إسرائيل ومن وافقه عن جده..
 - 1جاء في التقريب البن حجر العسقالني عن سفيان الثوري "  ":ثقة ،حافظ فقيه عابد ،إمام حجة ،وكان ربما دلَّس  ،وجاء
في تهذيب التهذيب  " :قال ابن المبارك  :حدَّث سفيان بحديث فجئته ،وهو يدسه ،فل َّما رآني استحى ،وقال  :نرويه عنك [.
 ،104/4دار الكتب العلمية ،بيروت ،طبعة أولى ،سنة 1405هـ1994 /م]
 - 2الحديث المرسل  :هو الحديث الذي سقط من سنده الصحابي مثاله قول :سعيد بن المسيب وأمثاله من التابعين ،قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،بحذف الصحابي الذي روى عنه ،والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف
 - 3الحديث الموصول  :هو ما اتصل سنده إلى منتهاه ،سواء وصل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم أو إلى من دونه.
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َّ
فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا  ،1وبعض أهل
"وقال ابن جريج سأل الزهري عنه فأنكره،
العلم ينكر صحة هذه الحكاية عن ابن جريج  ،وبعضهم يرجح نسيان الزهري لهذا الحديث.
ومذهبه كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف جواز النكاح من الكفؤ بغير ولي !!
وهناك أحاديث أخرى كحديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي هللا عنهما عن النبي صلى
ِ َّ
هللا عليه وسلم بلفظ " َّ
ام أرٍة نكح ْت ِبغ ْي ِر ِإ ْذ ِن ولِِّيها
ّللاِ صَّلى َّ
أن رُسول َّ
ّللاُ عل ْيه وسلم قال أيُّما ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استح َّل ِم ْن ف ْر ِجها
احها باط ٌل ،فنك ُ
احها باط ٌل ،فنك ُ
فنك ُ
احها باط ٌل ،فإ ْن دخل بها فلها اْلم ْه ُر بما ْ
ان ولِ ُّي م ْن ال ولِ َّي ل ُه " .وهذان الحديثان هما العمدة في التحريم وما بقي
اشتج ُروا ف ُّ
فِإ ْن ْ
السْلط ُ
موقوف2

 ..قال اإلمام

فإنها ال تصح مرفوعة عند محققي أهل الحديث  ،وأكثرها
من أحاديث ّ
القرطبي في التفسير " وقد كان الزهري والشعبي يقوالن :إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين
فذلك نكاح جائز.
ومن هذه األحاديث التي ثبت وضع بعضها  ،وضعف بعضها اآلخر:
" ّأيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي ،فهي زانية"

3

زوجت نفسها من غير ولي  ،فهي زانية"
ّ
"أيما امرأة ّ

4

حبان  ،عن قبيصة بن
قال ابن الجوزي  :فيه  :أبو عصمة نوح – متروك – عن مقاتل بن ّ
5
ذؤيب  ،عن معاذ.

 - 1الترمذي  :الجامع الصحيح  ،كتاب النكاح .
 - 2الحديث الموقوف هو ما يروي عن الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم وال يتجاوز به إلى رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ...
 - 3محمد بن طاهر بن القيسراني "المقدسي " ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف واأللفاظ ( ترتيب أحاديث الكامل في
تراجم الضعفاء وعلل الحديث).)2248 (،
 - - 4األلباني  :ضعيف الجامع (  ، )2223ابن الجوزي  :العلل المتناهية .)1024 ( ،
 - 5اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  ،تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد :تلخيص كتاب العلل
المتناهية البن الجوزي  ،ص  ،208حديث رقم ( .)614ط1419 ،1ه1998 /م،الرياض  :مكتبة الرشد  ،وشركة
الرياض للنشر والتوزيع .
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وشاهدين ،ومهر".
"البغايا الالتي ينكحن أنفسهن ،ال يجوز النكاح إ ّال بولي،
ْ
فيه الربيع بن بدر  -ضعيف – عن [ النهاس] بن قهم – هالك – عن عطاء ،عن ابن
عباس.
ّ

1

"أيهما امرأة تزوجت بغير إذن وليها ،فنكاحها باطل ،وإن كان دخل بها ،فلها صداقها بما
استحل منها ،فإن اشتجروا ،فالسلطان ولي من ال ولي له"
"أيما امرأة تزوجت بغير ولي  ،فتزويجها باطل.
ّ

2

"3

"أيما امرأة تزوجت بغير ولي ،فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل ،فإن دخلها بها ،فلها المهر بما
ّ
4
استحل من فرجها ،والسلطان ولي من ال ولي له"
" ّأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ،فنكاحها باطل ،فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل
من فرجها ،ويفرق بينهما ،وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما ،والسلطان ولي من ال ولي له".5
"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها  ،ف نكاحها باطل .فنكاحها باطل  .فنكاحها باطل .فإن دخل
ّ
6
بها فلها المهر بما استحل من فرجها ،فإن استجروا ،فالسلطان ولي من ال ولي له"
وكذلك كان أبو حنيفة يقول :إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز ،وهو قول
زفر.وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز ،ولألولياء أن يفرقوا بينهما" .
 - 1الذهبي  :تلخيص كتاب العلل المتناهية البن الجوزي  ،ص  ،208حديث رقم ( .)613
2

المرجع السابق .)2247 ( :

 - 3أبو إسحاق الحويني  :جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب البن بدر الموصلي  ,)428 ( :ط1407 ,1هـ/
1987م  ,بيروت ـــــ لبنان  :دار الكتاب العربي.
 - 4محمد بن طاهر بن القيسراني "المقدسي " ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف واأللفاظ ( ترتيب أحاديث الكامل في
تراجم الضعفاء وعلل الحديث) ،)2248 (،جنة المرتاب ( .)420
 - 5األلباني  :ضعيف الجامع ( .)2228
 - 6األلباني  :ضعيف الترمذي .)187( ،
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كفؤا فالنكاح جائز ،وليس
وقال في موضع آخر " وقال األوزاعي :إذا ولت أمرها ً
رجال فزوجها ً
للولي أن يفرق بينهما ،إال أن تكون عربية تزوجت مولى ،وهذا نحو مذهب مالك على ما

يأتي".وقال في موضع آخر " وحمل القائلون بمذهب الزهري وأبى حنيفة والشعبي قوله عليه
السالم " :ال نكاح إال بولي " على الكمال ال على الوجوب ،كما قال عليه السالم " :ال صالة
لجار المسجد إال في المسجد " وال حظ في اإلسالم لمن ترك الصالة"..
وبعض األقوال تكون خارجة عن نصوص الشرع ولكن يحتاج إليها في بعض األزمان أو
ألنه ال ولي للمرأة التي تسلم وأبواها كافرين أو عشيرتها وأقاربها
األمكنة كما في ديار الكفرّ ،
وكذلك السلطان والحاكم  ،بل وال توجد مساجد وال جالية مسلمة في بعض المدن أو البلدان..
أن امرأة زوجت ابنتها
واستدل فقهاء هذا االتجاه  ،على جواز تزويج المرأة لغيرها بما ورد " ّ
برضاها فخاصمها أولياءها إلى علي رضي هللا عنه فأجاز النكاح " ،وقد روي عن عائشة
غائبا
رضي هللا عنها " ّأنها زوجت المنذر بن الزبير حفصة بنت عبد الرحمن وكان والدها ً
بالشام" .
أن المرأة ال تزوج نفسها أو غيرها  ،والولي عند
ويرى الفقهاء المعارضون لهذا االتجاه ّ
بأنه ال يجوز
المالكية والشافعية ركن من أركان الزواج . ،ويرى المالكية والشافعية والحنابلة ّ ،

أن على وليها القيام بذلك فإن لم يكن لها ولي فوليها السلطان.
لها تزويج نفسها أو غيرها  ،و ّ
واستدلوا على عدم جواز تزوج المرأة نفسها أو غيرها  ،بقوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن

إن نكاحها إلى
أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف )  ،وقالوا ّ
الولي َّ :
ألن عضلها االمتناع تزويجها  ،وقال الباجي في المنتقى  :نهى هللا األولياء عن منع
أن الوالية للرجل في العقد لما صح العضل والمنع من
النساء النكاح عند بلوغ األجل ،فلوال ّ
النكاح ،كما ال يصح منعهن من التصرف في أموالهن .
واستدلوا كذلك بقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ( ال نكاح إالَّ بولي ) وحديث " ال تزوج المرأة
المرأة  ،وال المرأة نفسها " .وما رواه عروة عن عائشة رضي هللا عنها عن النبي صلى هللا عليه
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فإن
وسلم " أيما امرأة نكحت من غير إذن مواليها نكاحها باطل " وحديث ال تزوج المرأة نفسها ّ
الزانية هي التي تزوج نفسها " كما قالوا بأنها غير مأمونة لنقصان عقلها وسرعة انخداعها .
لترجيح اآلراء الفقهية السابقة حول جواز تزويج المرأة نفسها أو غيرها ،أو عدم جواز ذلك،
فإن العرض يتبنى ،ويرجح رأي الفقهاء القائل بحق المرأة تزويج نفسها وغيرها  ،وأورد هنا رد
ّ
الفقيه ابن الهمام في فتح القدير ،على األدلة التي ساقها االتجاه المعارض لحق المرأة في

تزويج نفسها وغيرها  ،حين قال  :أما اآلية فمعناها الحقيقي النهي عن منعهن من مباشرة
النكاح هذا هو حقيقة " ال تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن " وإذ أريد بالنكاح العقد  ،...وقد قيل
فإن الخطاب عام في أول اآلية " وإذا طلقتم النساء فال تعضلوهن " أي ال تمنعوهن
لألزواج ّ
بعد انقضاء العدة أن يتزوجن  ،ويوافقه قوله تعالى ( حتى تنكح زوجاً غيره )

1

ألنه حقيقة
ّ

أما الحديث فمعارض لحديث األيم أحق بنفسها  ....و ّإنه يترجح
إسناد الفعل إلى الفاعل ّ .
حديث األيم لقوة سنده  ، ..فحديث " ال نكاح إال بولي " مضطرب في إسناده وفي صله
وانقطاعه وإرساله  ،وقال الترمذي حديث فيه اختالف لذا فيقدم الصحيح " انتهى بتصرف .
كما يؤيد حق المرأة في تزويج نفسها قوله صلى هللا عليه وسلم عندما أتته خنساء بنت خزام
وزوجها من أحدهما
األنصارية  ،تشكو أباها  ،الذي لم يأذن لها في االختيار بين خطيبين ّ ،
دون رضاها " ال نكاح له  ،انكحي من شئت "  ،ورد صلى هللا عليه وسلم نكاح أبيها  ،وأذن
لها في الزواج بمن ترغب رغماً عن وليها  ،وهو أبوها .
كما ُيستدل بتطليق الرسول صلى هللا عليه وسلم بنت الصحابي الشهيد عثمان بن
مظعون  ،عندما أرغمها عمها على الزواج من عبد هللا بن عمر بن الخطاب  ،وقال َّ " :إنها
يتيمة و َّإنها ال تنكح حتى تستأمر“ وقوله صلى هللا عليه وسلم "األيم أحق بنفسها من وليها
والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها"  ،متفق عليه  .كما روي عن عائشة رضي هللا عنها ،

 - 1البقرة .23 :
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أن فتاة جاءت إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقالت يا رسول هللا  " :إن أبي زوجني من ابن
أخيه ليرفع بي خسيسته  ،فأرسل الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى أبيها وجعل األمر إليها،
فقالت ِّ :إني أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس لآلباء من األمر شيء" ،
إن لفظ النساء عام في الثيب والبكر  .كما قالوا إن كان ال يحق لألب التصرف في
وقيل ّ
شيء من مال الفتاة ،ولو قل إال بإذنها  ،فكيف له أن يتصرف في تزويجها بمن ال ترضاه وال

ترغبه ؟
بأنها يسهل خداعها لنقصان عقلها
وأ َّما قولهم ّ

1

لذا وجب على الولي تزويجها  ،فمردود لكونه

لم ي ْسر على التصرف في الحقوق المالية  ،وهناك أولى ،ولكن بإجماع الفقهاء ليس لألولياء
عليها حق في التصرف في الحقوق المالية .
أن أحاديث اشتراط الولي مختلف في صحتها في الغالب.
والخالصةّ :

 - 1هذا القول يؤكد على إصدار أحكام فقهية مبنية على مفاهيم خاطئة آليات قرآنية وأحاديث نبوية ،كمثل هذا الحكم المبني
على مفهوم خاطئ لحديث نقصان عقول النساء  ،والغريب أنّه يصدر من فقهاء يعلمون ويدركون ّ
أن النساء متساويات مع
ّ
الرجال في العبادات والحدود والقصاص والتعزيرات التي تسقط عن الصغار والمعتوهين والمجانين ألنهم دون الرجال
والنساء عقالً.
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القوانين ومدونات األحوال الشخصية العربية التي منحت المرأة حق تزويج نفسها

 .1في ديباجة مدونة األحوال الشخصية المغربية  (:وال تعضلونهن أن ينكحن أزواجهن إذا
اضوا بينهم بالمعروف) .
تر ْ
استنادا على رأي اإلمام أبو
 .2قانون األحوال الشخصية المصري أعطى للمرأة هذا الحق
ً
حنيفة الذي أعطاها هذا الحق.

 .3المادة ( )11من قانون األسرة الجزائري .
والية المرأة عقد غيرها

أن الوالية في النكاح يشترط لها الذكورة  .فال تصح والية
اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على ّ

المرأة على أي(أية) حال.

وخالف الحنفية في ذلك ،فقالوا :المرأة تلي أمر نكاح الصغيرة ،والصغير ومن في حكمهما من
الكبار كالمجنون والمعتوه عند وجود األولياء من الرجال.

1

" تولي ولي المرأة  ،أو من يقوم مقامه عقد زواجها"  ،مجرد رأي لبعض الفقهاء ال يستند على
مما أدى إلى ارتفاع نسبة العضل عندنا في المملكة ألسباب قبلية ،أو مالية ،
نص شرعيّ ،
أو اجتماعية ،والضحية مئات األلوف من بناتنا العاقالت الراشدات الالتي ُحرمن من حقهن

الطبيعي في الحياة ،هذا الحق الذي ُمنح للمعتوه والمجنون ،هذا وقد ذكر تقرير لو ازرة العدل
أن قضايا عضل الفتيات المنظورة في المحاكم السعودية ،وصلت إلى نحو  400قضية عام
ّ

2015م.

أن هناك قضايا عديدة ال تصل إلى المحاكم نظ اًر لألعراف االجتماعية
وأشار التقرير إلى ّ
المحافظة في المملكة.

 . 1ص .31
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إن
وقال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل السعودي للبرامج االجتماعية ،لقناة "العربية"ّ ،
أن
عدد قضايا عضل الزواج يتزايد من عام إلى آخر في المحاكم السعودية بنسبة كبيرة  .وذكر ّ

هذه الظاهرة مردها إلى ارتفاع وعي الفتيات بحقوقهن األساسية ،ومنها الحق في الزواج.وأوضح
أن عدد القضايا يمثل جزءاً من معاناة أكبر ربما ال تظهر على السطح.
ّ

1

أن عدد القضايا المسجلة في المحاكم يبلغ نحو( ) 617
وأبلغت "الوطن" مصادر قضائية ّ
قضية ،يقابلها ()55شكوى استقبلتها الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بجميع أفرعها ،الفتة إلى
أن الزواج من خارج القبيلة وعدم تكافؤ النسب من أكثر األسباب شيوعا لعضل الفتاة عن
ّ
2
الزواج.

 . 1العربية نت  ،األحد  7يوليو عام 2013م http://www.alarabiya.net/ar/saudi-
today/2013/07/07/400-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85.html
 . 2الوطن الصادرة في 2015/6/16م
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الفصل الثالث
والية املرأة على ماهلا
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تمهيد

لم تعترف األمم القديمة بأية أهلية للمرأة ؛ إذ حكمت عليها بالقصر الدائم  ،أي تعاملت

معها َّ ،
وكأنها قاصر على الدوام ،وكانت تلك األمم ترى َّ
أن الرجل هو المالك لشخص المرأة ،
أن بوسعه أن يفعل بها ما يشاء.
وّ
فقد كان البراهمة في الهند  ،والصينيون والجرمان  ،وبرابرة أوربا ال ُيمّلِكون المرأة وال يورثونها

.وسار اليونانيون على نهجهم  ،فلم ِّ
أما الشريعة
يورثوا البنات  ،إالَّ عندما ال يوجد ذكور َّ ،
الرومانية فقد اختلفت معاملتها للمرأة بين مد وجزر.
وبقيت هذه النظرة المهينة للمرأة في المدنية الغربية الحديثة .فقد َّ
تسلط الرجل على أموال

الزوجة وكسبها ،ومنعها من التصرف والعقود إالَّ بإذنه ،بل جعل المرأة المتزوجة قاص اًر،

فالقانون الفرنسي يقضي َّ
بأن الرجل ليس له أن يتولى على كل أمالك الزوجين المشتركة

أيضا ،وليس للزوجة حتى في أثناء غياب
فحسب ،و ّإنما له حق الوالية على عقارات المرأة ً

شيئا من األمالك المشتركة  ،بل ال يحق لها أن تتصرف في أمالكها الخاصة
زوجها أن تبيع ً
من غير رضاه  ،وليس لها أن تقبل هدية بغير إذنه  ،في حين يحق له أن يهب ما شاء من

طورت فرنسا هذا القانون ،وبموجب القانون الفرنسي كان على
أموالها المنقولة الخاصة ،وقد َّ
الزوجة أيضاً استئذان زوجها في كل عمل  ،حتى في أمر حضورها المحكمة فيرافقها ،إالّ أن

تكون متهمة بجناية أو مخالفة  ،فلها حينئذ أن تلبي الدعوة بدون إذنه  .ثُ َّم ليس لها أن تُعطي
َّ
خطيا .هذا وقد نالت المرأة الفرنسية حقها في التملك
وتبيع وتشتري وتأخذ وتقبل هدية إال برضاه ً
والتصرفات المالية ألول مرة عام 1938م.1

 - - 1د.محمد سعيد رمضان البوطي  :المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني  ، 50 ،49 ،ط، 1
1996/1417م ،دار الفكر ،دمشق – سوريا.

39

استقاللية المرأة في الحقوق المالية في اإلسالم

تتمتع المرأة في اإلسالم بأهلية حقوقية كاملة من تملك والتصرف في الممتلكات  ،وإنفاذ العقود

والعالقات ،فلها حق البيع والشراء والرهن والوقف والهبة  ،والقرض واإلقراض  ،وباستقاللية عن
الرجل معلناً ذلك في قوله تعالى  ( :وال تتمنوا ما َّ
فضل هللاُ به
ِ
وللن ِ
مما اكتس ْبن واسألوا هللا ِم ْن
ساء
نصيب َّ
نصيب َّ
مما اكتسبوا ّ
ٌ
ٌ

بع ٍ
ض  .لل ِّرجال
ب ْع ُ
ضك ْم على ْ
ٍ
ضلِ ِه َّ
شيء
إن هللا كان ِب ُك ِّل
فْ

1
ِ
تتصرف في مالها كما
أن للمرأة ِذ ّمة مالية مستقلة عن الرجل ،ولها أن
يما) فهذا تأكيد على ّ
ّ
عل ً
شاءت دون أن تُفرض عليها والية ،أو وصاية من أحد طالما بلغت سن الرشد مالم تكن مجنونة

أو معتوهة ،وذلك مثلها مثل شقيقها الرجل.

حقوق المرأة المالية في اإلسالم
حق الميراث

يعلن هللا عز جل عن رسوخ حق المرأة في الميراث مثلها مثل الرجل تماماً في قوله تعالى :
ِ
وللن ِ
مما ترك الولِد ِ
( ِّ
مما ق َّل
ساء
للرجال
ان واأل ْقرُبون َّ
نصيب َّ
نصيب َّ
مما ترك الوالدان واأل ْقربون ّ
ٌ
ٌ
2
ِم ْنه أو كثُر ن ِ
صيباً مْف ُروضاً).
ُ ْ
حق النفقة

ضمن اإلسالم للمرأة النفقة الدائمة كضمان اجتماعي ثابت ،وكفل لها ذلك وجعله من واجبات
الرجل أباً أو أخاً ،أو زوجاً ،أو إبناً ،وأعفاها من كل األعباء االقتصادية في الوقت الذي حفظ
لها حقوقها المدنية والمالية كاملة فالمرأة المتزوجة لها ثروتها الخاصة وشخصيتها المستقلة عن
زوجها  ،وهو مكلف باإلنفاق عليها والقيام بكل التكاليف الماليةَّ ،إنها غاية الرعاية ومنتهى
الرحمة أن يوجب اإلسالم نفقة المرأة على أصولها ،أو فروعها  ،أو أقربائها من الرجال.
 - 1النساء  :آية .30
 - 2النساء  :آية .7
 - 3د .فاطمة نصيف  :حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 1417،3هـ1997/م ،دار جدة للنشر.
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3

والمراد بالنفقة ما تحتاج إليه من المأكل والملبس والمسكن والعالج  ،ونفقتها واجبة على
ثم تنتقل مسؤولية نفقتها إلى
األب من ساعة خلقها جنين ،وهي في بطن أمها إلى أن تتزوجَّ ،
ِ
النس ِ
زوجها بحكم قوامته عليها المشروطة بالنفقة ( ِّ
اء ِبما ف َّ
ّللاُ ب ْعض ُه ْم
ضل َّ
امون على ّ
الرج ُ
ال قَّو ُ
عل َٰى ب ْع ٍ
ض وبِما أنفُقوا ِم ْن أ ْموالِ ِه ْم ) وإن فقدت الزوج تكون النفقة واجبة على ابنها إن كان لها
ثم تكون النفقة على أهلها األقربين إن فقدت كل أولئك.
ولد ،دون أن له قوامة عليهاَّ ،

ونفقة الزوجة واألوالد واجبة على األزواج واآلباء يوضح هذا قوله تعالى ( :لِ ُي ِنف ْق ُذو سع ٍة ِّمن
ِ
ّللاُ ب ْعد
ّللاُ نْف ًسا ِإ َّال ما آتاها ۚ سي ْجع ُل َّ
ف َّ
سعِت ِه ۖ ومن ُق ِدر عل ْي ِه ِرْزُق ُه فْل ُي ِنف ْق ِم َّما آتاهُ َّ
ّللاُ ۚ ال ُيكّل ُ

ُع ْس ٍر ُي ْس ًار)

1

فهذه اآلية توجب نفقة اآلباء على األوالد ذكو اًر وإناثاً حسب استطاعته  ،يقول ابن كثير" :
مما أتاه هللا ال
أي لينفق على المولود والده ووليه بحسب قدرته ،ومن قدر عليه رزقه فلينفق َّ

َّ
نفسا إالَّ ُوسعها)
يكلف هللا نفساً إال ما آتاها" كقوله ( ال يكلف هللا ً

2

وإذا َّ
طلق الزوج زوجه ،وهي حامل ،فهو ملزم بنفقتها طوال حملها ،وطوال فترة رضاع

وليدها إلى أن يفطم ،بل عليه أن يدفع لها أجر على الرضاع ،ويظهر هذا الوجوب في قوله
بالمعروف)
رزُق ُه َّن و ِك ْسوتُ ُه َّن
تعالى (:وعلى
المولود له ْ
ُ
ْ

3

" أي على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف ،أي بما جرت به عادة أمثالهن في
بلدهن من غير إسراف ،وال إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه واقتداره ،قال َّ
الضحاك  :إذا
طلق زوجته ،وله منها ولد فأرضعت له ولده ،وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف".

- 1الطالق .7 :
 - 2تفسير ابن كثير .383/4
 - 3البقرة .233 :
4

 تفسير ابن كثير .283/4 :41

4

فهذه اآلية َّ
دلت على وجوب نفقة المرأة المطلقة طالما كانت ترضع الطفل  ،ومن هنا استدل
العلماء على ما للمطلقة من حق حيث أوجب هللا نفقتها َّ
ألنها تؤدي مهمتها بعد الطالق ،ومن
باب أولى لها النفقة ،وهي تحت قوامته ،وإذا كانت نفقة المرضعة ،وتأمين اإلرضاع للطفل
اجبين استدل العلماء
و ْ
سكنتُم ِّمن ُو ْج ِد ُك ْم وال

يض ْعن ح ْمل ُه َّن ۚ فِإ ْن
ى 1
فستُر ِ
ُخر َٰ )
ض ُع ل ُه أ ْ
ْ

ِ
على َّ
وه َّن ِم ْن ح ْي ُث
أن للزوجة حق السكنى حيث قال تعالى ( :أ ْسك ُن ُ
وه َّن لِتُضِّيُقوا عل ْي ِه َّن ۚ وِإن ُك َّن أُوال ِت ح ْم ٍل فأ ِنفُقوا عل ْي ِه َّن حتَّ َٰى
تُض ُّار ُ
أرضعن ل ُكم فآتُوه َّن أُجوره َّن ۖ وأْت ِمروا بين ُكم ِبمعر ٍ
وف ۖ وإِن تعاس ْرتُ ْم
ُ ُ
ُ
ُ ْ
ْ ْ
ُْ
ْ

َّ
فدلت هاتان اآليتان على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة في حالة قيامها بوظيفتها األساسية،

وهي لها أوجب إذا كانت على ذمته.
وقد َّ
أكدت السنة النبوية على وجوب النفقة على األهل والعيال من ذلك ما رواه البخاري عن
أبي هريرة رضي هللا عنه قال " :خير الصدقة ما كان عن ظهر غني ،وأبدأ بمن تعول "

2

يقول ابن حجر في شرحه للحديث  " :باب وجوب النفقة على األهل والعيال " الظاهر َّ
أن
المراد باألهل في الترجمة الزوجة  ،وعطف العيال عليها من باب العام بعد الخاص  ،أو المراد
باألهل الزوجة واألقارب  .والمراد بالعيال الزوجة والخدم  ،فتكون الزوجة ذكرت مر ْتين تأكيداً
3
لحقها  ،ووجوب نفقة الزوجة".
وحديث جابر " ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ومن جهة المعنى َّأنها محبوسة عن
التكسب لحق الزوج  ،وانعقد اإلجماع على الوجوب  ،ولكن اختلفوا في تقديرها  ،فذهب
الجمهور َّأنها بالكفاية.
 . 1الظالق.6 :
 - 2صحيح البخاري  :باب النفقات.
 - 3فتح الباري في شرح صحيح البخاري  ،كتاب النفقات .447/9
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وقوله عليه الصالة والسالم " وابدأ بمن تعول " أي بمن يجب عليك نفقته ،يقال عال الرجل
أهله  ،إذا مانهم أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة  ،وهو أمر بتقديم ما يجب على ما
ال يجب" ،1وقوله صلى هللا عليه وسلم  " :كفى بالمرء إثماً أن ُي ِّ
ضيع من يقوت "  ،وقوله صلى
هللا عليه وسلم " :ما ِمن ٍ
عبد يكون له ثالث بنات فينفق عليهن حتى ُيبن أو يمتن إالَّ َّ
كن له
حجابا من نار  ،فقالت امرأة يا رسول هللا وابنتان ؟ قال  :وابنتان".
ً
وهذا يؤكد َّ
أن نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج.
أما حديث مسلم الذي أورد جزًءا منه ابن حجر في شرحه فتمامه قول الرسول صلى هللا عليه
َّ
وسلم " اتقوا هللا في النساء َّ
فإنكم أخذتموهن بأمانة هللا ،واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ،ولهن
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" .

2

وقد روى البخاري عن عائشة رضي هللا عنها " َّ
أن هنداً زوجة أبي سفيان قالت  ":يا
رسول هللا َّ
إن أبا سفيان شحيح  ،وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ،إالَّ ما أخذت منه  ،وهو ال
يعلم" " ،فقال صلى هللا عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفَّ 3".
فدل الحديث على
وجوب نفقة الزوجة واألوالد على الزوج ،و َّ
قصر فللزوجة أن تأخذ منه
إن الواجب يكفلهم ،وإن ًّ
ما يكفيها ،ويكفي أوالدها دون علمه.
ويقول ابن حجر  :قد أخذ البخاري تسمية الباب من الحديث  ،فقال  ":باب إذا لم ينفق
الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف"َّ ،
ألنه دل على جواز أخذ جميع
النفقة عند باالمتناع.

4

 - 1فتح الباري في شرح البخاري  ،كتاب النفقات .497/9،
- 2صحيح مسلم بشرح النووي  ،كتاب الحج ،باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم .344/3،
 - 3فتح الباري في شرح صحيح البخاري  ،كتاب النفقات .507/9 ،
 - 4المرجع السابق  ،والجزء والصفحة ذاتهما.
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والشرع يلزم الرجل بذلك  ،فإذا امتنع ورفض اإلنفاق كان للزوجة الحق في أن تطلب أمام
القضاء تطليقها لعدم اإلنفاق عليها.

1

نفقة الزوج الغائب

ظاهر
ًا
ماال
غائبا غيبة قريبة  ،وله مال ظاهر وجبت عليه النفقة  ،وإن لم يكن لديه ً
ّ
إن كان ً
يحدده القاضي بأجل  ،وإن انقضى األجل  ،ولم ُيرد ما تنفق به الزوجة للقاضي أن يطلقها بعد

مفقودا ،وثبت
مضي األجل .وإن كان غائباً ال يسهل الوصول إليه ،أو مجهول المحل  ،أو كان
ً
َّأنه ال مال لديه تنفق منه الزوجة طّلق عليه القاضي.
حق المرأة في ملكية المهر

شرع هللا المهر ،وجعله عطية للمرأة عندما تتزوج تحقيًقا لما لديها من الرغبة الفطرية
لقد َّ

عما يكون قد فاتها من فرص العمل التي تكون في العادة ميسرة للرجل
في التملك ،
وتعويضا َّ
ً
2
ِ
النساء ص ُدق ِات ِه َّن ِن ْحل ًة)..
أكثر منها ،والتي هي المصدر الرئيسي للتملك  ،قال  ( :وآتُُوا ّ

خاال أو ج ًدا  ،أو غيرهم من اقتناص أي
عما  ،أو ً
وقد منع الرجل ًأبا كان لها  ،أو ً
أخا  ،أو ً
صدقاتهن نحلة ) (
قدر من صداقها إالّ بطيب نفس منها  ،فقال جل شأنه بعد (وآتوا النساء ُ
ٍ
من ُه نْفساً ف ُكُلوه هِنيئاً م ِريئاً)
عن
فإن ِط ْبن ُ
شيء ْ
لك ْم ْ
ْ

3

مما كان
وقد بالغ الحق سبحانه وتعالى في رعاية هذا الحق وحمايته والتأكيد عليه ،فح ِّذر َّ

كثير من الرجال يفعلونه في الجاهلية؛ إذ كانوا يستغلون واليتهم على الفتاة ،أو المرأة يموت
فيتحكمون في مصيرها دون أية استشارة لها ،وربما منعوها من الزواج إلى
والدها ،أو زوجها
َّ

 - 1ابن قدامة  :المغني  ،كتاب النفقة مسألة امتناع الرجل من نفقة المرأة وحكمه .243/9،
 2ا -النساء .4 :
 - 3النساء .4:
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ِ
الموت ليفوزوا بما قد متَّعها هللا به من حقوق مالية ،فقال َّ
آمنوا ال
عز وجل  ( :يا أيُّها َّالذين ُ
1
أن ت ِرثُُوا َّ
الناس ك ْرًها )..
ي ِح ُّل ل ُك ْم ْ

كما َّ
حذر بعد ذلك مباشرة من حالة مشابهة ،وهي أن يكون للرجل زوجة يكره صحبتها ،

ويكون لها عليه مهر ،فيسئ معاملتها ليلجئها إلى التنازل عن مهرها في سبيل التخلص من

ض ما آتيمتُوه َّن ِإالَّ أ ْن يأِْتين ِبف ِ
وه َّن 2لِت ْذه ُبوا ِبب ْع ِ
احش ٍة ُمِب ْين ٍة
مضارته وإساءته ،فقال(:وال ت ًع ُ
ُْ ُ
ضلُ ُ
ُ
3
وف ِفِإن ك ِرهتموه َّن فعسى أن ت ْكرهوا شيئاً ويجعل هللا ِ
اشروه َّن بالمعر ِ
ِ
فيه خ ْي اًر كِثي اًر)
ْ
ْ ُُْ ُ
وع ُ ُ
ُ ْ
ْ
ُْ
ُ
وعاد وأ ّكد جل شأنه على هذا الحق للمرأة َّ ،
وحذر من أي تحايل  ،أو عدوان عليه ،فقال :
( وإن أردتُم ِ
ِ
ون ُه ُب ْهتاناً
ْخ ُذ ُ
ْخ ُذوا م ْن ُه ش ْيئاً  .أتأ ُ
اه َّن ِق ْنطا اًر فال تأ ُ
است ْبدال زْو ٍج مكان زْو ٍج وآت ْيتُ ْم ِإ ْحد ُ
ْ ُ ْ ْ
4
ض ُكم ِإلى ب ْع ٍ
ض وأَخ ْذن ِم ْن ُك ْم ِميثاقاً غلِيظاً)
وإِ ْثماً ُمِبيناً وك ْيف تأ ُ
ْخ ُذون ُه وق ْد أ ْفضى ب ْع ُ ْ
أن من أخص وأهم مستلزمات التملك ثبوت حق التصرف في المملوك ،مالم
ومن المعلوم ّ

معا ،وأبواب المعامالت في
يتحقق سبب من أسباب الحجر التي يستوي فيها الرجال والنساء ً
5
معا.
كتب الفقه تفيض بيان حقوق التصرف المتنوعة في المملوك لكل من الرجال والنساء ً

أن التملك حق للمرأة كما هو حق للرجل دون أي تفريق ،فذلك يستلزم َّ
أن
وقد ثبت ّ

مصادر الملكية بالنسبة إليهما واحدة  ..ومن المعلوم َّ
أن مصادر الملكية هي ‘ :حراز
المباحات ،والعقود المالية ،والتولد من المملوك ،والخلفية أي الميراث والهبات  ،وما في حكمها
من الصدقات  ،فهذه المصادر هي مصادر التملك لكل من الرجل والمرأة على السواء.
 - 1النساء .19 :
 - 2العضل  :المنع.
 - 3النساء .19 :
 - 4النساء .21-20 :
 - 5د .محمد سعيد البوطي  :مرجع سابق  ،ص.51
 - 6المرجع السابق  :ص .52
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6

الفصل الرابع
حق املرأة يف الوالية العامة

46

تمهيد

للمرأة حق الوالية العامة  ،فلها والية االحتساب  ،والوقف  ،واإلفتاء  ،والقضاء ،والو ازرة ،

وقيادة الجيوش ،والحكم
أدلة من القرآن الكريم عن حق المرأة في الوالية العامة

ع ِن ْال ُمن َك ِر
ّأولهاَ (:و ْال ُمؤْ ِمنُونَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتُ َب ْع ُ
ض ُه ْم أ َ ْو ِل َيا ُء َب ْعض َيأ ْ ُم ُرونَ ِب ْال َم ْع ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْونَ َ
ع ِز ٌ
ص ََلة َ َويُؤْ تُونَ َّ
س َي ْر َح ُم ُه ُم َّ
يز َح ِكي ٌم)
َّللا َو َر ُ
َويُ ِقي ُمونَ ال َّ
َّللا َ
َّللاُ إِ َّن َّ َ
سولَهُ ۚأُو َٰلَئِكَ َ
الز َكاة َ َويُ ِطيعُونَ َّ َ
1

إن والية الم أرة سواء على نفسها أو على غيرها ،والية
فليس في اإلسالم ما يحرم والية المرأةّ ،
صغرى كانت أو والية عامة ،لم يرد في القرآن الكريم ما يحرمها على المرأة .بل إ ّن اآليات
نصت على المساواة بين الرجال والنساء في تولى مسؤولية الوالية بهذه اآلية التي تؤكد
القرآنية ّ
حق المرأة في الوالية العامة ،في الغالب يأتي الخطاب القرآني بصيغة العموم (جمع المذكر)

ليشمل الذكور واإلناث ،وعندما يذكر اإلناث فللتخصيص والتأكيد  ،ففهي هذه اآلية لم يكتف
بذكر ( المؤمنون) ،و ّإنما عطفها ب( والمؤمنات) لتأكيد حق النساء في الوالية مثلهن مثل
ظا على حقهن هذا ،فاهلل بسابق علمه بطبيعة الرجل علم ّأنه سيستأثر بهذا الحق
الرجال حفا ً

لنفسه ،ويمنعه عن المرأة  ،وهذا ما حدث بالفعل.

ثانيها (:يا أيها َّ
أن ال ُي ْش ِركن باهللِ شيئاً وال ي ْس ِرقن وال
الن
ات ُيبا ِي ْعنك على ْ
الم ْؤ ِمن ُ
بي إذا جاءك ُ
ُ
ْيزِنين وال يْق ُتلن أوالده َّن وال ِ
صينك في معر ٍ
يفترينه بين أيدِي ِه َّن وأرجلِ ِه َّن وال يع ِ
يأتين ِبُب ْه ٍ
وف
تان ِ ُ
ْ ُ
ْ
ُْ
ُْ
2
تغ ِف ْر ل ُه َّن هللا َّ
ور َّرحيم )
إن هللا ُ
فبا ِي ْع ُه َّن واس ْ
غف ٌ
هذه اآلية دليل واضح وصريح على حق المرأة في الوالية على نفسها ،وعلى الغير ،فعادة

تأتي آيات األحكام بصيغة العموم لشموله الذكور واإلناث ،وعند ذكر النساء على سبيل
تأكيدا على
خص المؤمنات في آية الوالية
ً
التخصيص للتأكيد على منحهن هذا الحق ،فهنا ّ
 . 1التوبة .71 :
. 2الممتحنة .12 :
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تأكيدا على حقهن في البيعة ،واستقالل
حقهن في الوالية كتخصيصه النساء في آية البيعة
ً
ّ
معا ،وكل بيعات الرسول
بيعتهن عن بيعة الرجال ،فال تصح البيعة ّإال ببيعتي الرجال والنساء ً

صلى هللا عليه وسلم بايعه فيها النساء مع الرجال.

هن أن ُيبايعن.
ومادام لهن حقهن في ال ُمبايعة  ،ففي المقابل ل ّ

ويحرم على المرأة
فمن له حق البيعة فله كل الحقوق المبنية عليها ،والتي يتمتع الرجل بكاملها
ًّ

ممارستها ،علماً َّ
بأن المرأة في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم شاركت في البيعات التي بايعه

كنت ممن
الرجال عليها ،ومن هذه البيعات :بيعة العقبة األولى :قال عبادة بن الصامتُ :
حضر العقبة األولىَّ ،
وكنا اثنا عشر رجالً ،فبايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بيعة

النساء ،وذلك قبل أن يفترض الحرب على أن ال نشرك باهلل شيئاً ،وال نسرق ،وال نزني ،وال نقتل

أوالدنا ،وال نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ،وال نعصيه في معروف ،فإن وفيتم فلكم الجنة،
1
وإن رشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى هللا ،إن شاء َّ
عذب ،وإن شاء غفر.
رجال من األنصار ،ومعهم امرأتان من
أما في بيعة العقبة الثانية فقد بايعه ثالثة وسبعون ً
ّ
نسائهم هما :نسيبة بنت كعب "أم عمارة " ،وأسماء بنت عمر بن عدي بن نابي ،وهي أم
منيع 2.ووالدة معاذ بن جبل ،وكانت هذه البيعة على عقد تأسيس الدولة اإلسالمية ،وهي بيعة
الحرب ،والتي هي يقول فيها المبايعون " :أن نقاتل من قاتلنا ،وأن نحمي الدعوة اإلسالمية،
ونحمي صاحبها عليه الصالة والسالم ممن نحمي منه نساءنا وأطفالنا ،وقال عبادة بن
الصامتَّ ":إنا بايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيعة الحرب على السمع و َّ
الطاعة في
النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر ،وعلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وعلى أن
نقول في هللا ال تأخذنا فيه لومة الئم ،وعلى أن ننصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قدم
3
أما بيعة الرضوان ،وهي على
علينا يثرب َّ
مما نمنع به أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا ،ولنا الجنةّ ، ".

 . 1ابن هشام  :السيرة النبوية ،434-433/1ابن كثير  :البداية والنهاية .148/3
 . 2ابن هشام  :السيرة النبوية ،437/1الطبري  :تاريخ الرسل والملوك.359/2
 . 3ابن هشام  :السيرة النبوية  ،454 /1ابن كثير  :البداية والنهاية .161 /3
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القتال في سبيل هللا ،والنساء الالئي حضر هذه البيعة "قريبة بنت معوذ بن عقبة بن حزام بن
جندب األنصارية النجارية من بني عدي بن النجار ،1ونسيبة بنت كعب بن عمارة ،2وأسماء
ابنة عم بن عدي أم منيع ،3وسلمى بنت قيس بن عمر أم المنذر .4وقد قال هللا فيهم قوله
تعالىِ (:إ َّن الذين ُيبا ِي ُعونك ِإَّنما ُيبا ِي ُعون هللا ي ُد هللاِ ف ْوق أ ْي ِدي ِهم فم ْن نكث فِإَّنما ي ْن ُك ُث على نْف ِس ِه
5
ِ
ِ
ِ
وم ْن أ ْوفى بما عاهد عل ْي ُه هللا فس ُي ْؤِتيه أ ْج اًر عظيماً)  ،وقال تعالى في ذات السورة لق ْد رضي هللاُ
ع ِن الم ْؤ َْ ِمِنين ِإ ْذ ُيبا ِيعونك ت ْحت َّ
الشجرِة فعلِم ما ِفي ُقُلوِب ِه ْم فأ ْنزل َّ
الس ِكينة عل ْي ِه ْم وأثاب ُه ْم ف ْتحاً
ُ
ق ِريباً.)6.
وكانت للنساء بيعة عند مقدمه صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة ،كما كانت له بيعة يوم فتح

ونساء بها ليركزوا دعائم الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة
مكة ،وقد التزم المبايعون رجاالً
ً
حسب الوحي اإللهي والتوجيه النبوي.
ثالثها(:وإِذا حك ْمتُم
أن
وكما سبق بيانه ّ

الن ِ
ب ْين َّ
اس أن ت ْح ُك ُموْا ِباْلع ْد ِل)7وصيغة الخطاب جاءت هنا على العموم،
معا ،فكيف نستثني النساء من الحكم.
صيغة العموم تشمل الذكور واإلناث ً

اربعها :اإلشادة بملكة سبأ في قوله تعالى (:قالت يا أيُّها المألُ أ ْفتُوِن ِي ِفي أم ِري ما ُكنت ق ِ
اطع ًة
ُْ
ْ
ُ
8
ْس ش ِد ٍيد واألمر ِ
أ ْم اًر حتَّى ت ْشه ُدون .قاُلوا ن ْح ُن أُوُلو ُقَّوٍة وأُُلوا بأ ٍ
ْمريِن)
إليك ف ْان ُ
ُْ
ظ ِري ماذا تأ ُ
قص علينا القرآن الكريم قصة ملكة سبأ لنعتبر بها ونستدل ،قصة امرأة قوية كانت في
حيث ّ
حيا للمرأة التي هي أعقل من الرجال  ...أال وهي ملكة سبأ
وقدمها القرآن
قمة السلطةّ ,
نموذجا ً
ً
 . 1ابن األثير :أسد الغابة ،452-451/5ابن حجر  :اإلصابة،72/8رقم.413
 . 2ابن حجر  :اإلصابة ،199-198/8رقم .151
 . 3ابن هشام  :السيرة النبوية ،362/1ابن كثير  :البداية والنهاية .166-158/3
 . 4ابن األثير  :أسد الغابة ،480-479 /5ابن حجر  :اإلصابة 111/8رقم .564
 . 5الفتح .10 :
 . 6الفتح .18 :
 . 7النساء .58 :
 . 8النّمل .33-32 :
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يما برغم ما
وحسن فهمها أن ّ
عدته ً
التي عندما جاءها كتاب سليمان كان من حصافتها ُ
كتابا كر ً
انطوى عليه من تحذير وتهديد ،وسرعان ما جمعت المأل [ مجلس المستشارين] وعرضت األمر
عليهم ,فهنا لم ينكر جل شأنه على قوم سبأ تولي أمرهم امرأة ،ولو كان ال والية المرأة لبيَّن
الخالق ذلك في هذه اآليات ،بل نجد سيدنا سليمان عليه السالم قد أقر بلقيس ملكة سبأ على
حكم اليمن بعد إسالمها.

50

والية المرأة االحتساب

يدخل االحتساب في نطاق الوالية في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوارد في آية الوالية،

وقد كان ّأول محتسب في اإلسالم امرأة هي الصحابية الجليلة الشفاء من بني عدي ،وقد وّالها،
على مراقبة السوق الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه مؤسس نظام الحسبة في اإلسالم،
فهي ّأول وزيرة للشؤون البلدية في اإلسالم  ،وتولت الصحابية الجليلة أسماء بنت ُنهيك األسدية
الغشاشين بالعصا.
أمر مراقبة األسواق بمكة
المكرمة ،وكانت تضرب ّ
ّ
أوقاف النساء وواليتهن على األوقاف

لقد أعطى اإلسالم المرأة حق الوقف  ،وحق النظارة عليه ،تعود اإلسهامات الوقفية النسائية
فه َّن أول من أوقف من النساء ،وكانت أم
األولى إلى أمهات المؤمنين رضي هللا عنهنُ ،
طاب رضي هللا عنهما أول من تولى نظارة وقف في
المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر بن الخ ّ
اإلسالم  ،حين عهد إليها الخليفة عمر بن الخطاب بمهمة اإلشراف على بعض األوقاف التي
يملكها في حال وفاته ،فدلل هذا على جواز والية المرأة للوقف ،وقد توالت المشاركات الوقفية
انقطاعا قط؛ إذ استطاعت
النسائية طوال التاريخ اإلسالمي وحتى عصرنا الراهن ولم تعرف
ً
مؤسسة الوقف أن تستقطب النساء على اختالف مواقعهن االجتماعية وتوزعهن ما بين نساء
تبعا
النخبة ونساء الطبقات الدنيا ،وهكذا تراوحت األوقاف النسائية بين الضخامة والضآلةً ،
للموقع االجتماعي للمرأة الواقفة .

أنماط المشاركة النسائية

ُعرف عن النساء ّأنهن أوقفن في المجاالت كافة ،فلم تكن إسهاماتهن مقصورة على مجال دون
مميز في مجالين :األول :تشييد األربطة ،وهي
ًا
حضور نسائيًّا
ًا
آخر ،ولكننا نلمس أن هناك

أماكن أقيمت ِخ ِ
يصا لسكنى األرامل والمطلقات والعجائز ومن ال عائل لهن ،وقد سمح لهن
ّ
ص ً
باإلقامة الدائمة فيها مع تقديم الغذاء والكساء والرعاية الصحية ،وإلى جانب تلك الوظائف
دروسا دينية ،ووفرت لهن محفظات لتيسر عليهن مهمة إتمام
الرعائية قدمت األربطة لنزيالتها
ً
51

حفظ كتاب هللا ،فكانت بذلك مؤسسة متكاملة رعائية واجتماعية وإنسانية .وأما المجال الثاني،
فتشييد المنشآت العلمية بغرض نشر العلم .حدود المشاركة وضوابطها هناك من المؤشرات ما
يرجح أن المشاركة الوقفية النسائية خالل التاريخ اإلسالمي كانت مشاركة واسعة وضخمة،
ومن هذه المؤشرات ما حفلت به المؤلفات التاريخية والفقهية من ذكر للوقفيات النسائية ،ومنها
أن
أيضا كتب السير والتراجم التي ّأرخت لحياة كثير من الواقفات ،والتي اتضح من خاللها ّ
ً
نسبة منهن كن عالمات فضليات .أما في عصرنا الراهن فتتكفل اإلحصاءات ببيان حجم
المشاركة النسائية حين تذكر أنها تبلغ حوالي  %25من حجم األوقاف الحالية في العالم
أن هذه النسبة تمثل متوسط المشاركة النسائية؛ إذ ترتفع النسبة في الدول
اإلسالمي ،ويبدو ّ

جميعا على تلك الصورة
أن نساء الخليج لسن
الخليجية حتى تصل إلى  ،%40وهذا يدل على ّ
ً
التي تروج له ا وسائل اإلعالم ،حيث يشغلهن هاجس المشاركة االجتماعية ،وتخفيف العبء

مضمر في ظل التركيز اإلعالمي على
ًا
بعدا
عن الشرائح الدنيا في المجتمع ،ولكنه يظل ً
1
الفعاليات السياسية والفنية والرياضية وعزوفه عن متابعة ما سواها .
وإلى وقت قريب كانت المرأة الحجازية ناظرة وقف ،فقبل نصف قرن تقر ًيبا ،كانت السيدة فاطمة
آل أسعد بالمدينة المنورة ناظرة على وقف آل أسعد.

 . 1مجلة الوعي اإلسالمي ،العدد (.)532
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والية المرأة للقضاء

ال يوجد نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع المرأة من

تولي وظيفة القضاء» هذا هو نص فتوى أصدرتها المؤسسة الدينية في مصر بتاريخ

2002/10/22موقعة من كل من شيخ األزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي الجمهورية

حاليا) ووزير األوقاف السابق ،الدكتور محمود حمدي
السابق الدكتور أحمد الطيب(شيخ األزهر ً
زقزوق ،حين خاطبت هذه الجهات المجتمعة وزير العدل األسبق المستشار فاروق سيف
النصر من أجل معرفة الموقف الشرعي من قضية تعيين المرأة في القضاء.
ومن المؤسف أن هذه الفتوى لم تستشهد باآليات القرآنية التي تمنح المرأة حق الوالية بما فيها
والية القضاء ،وهي:
اء ب ْعض ي ْأ ُمُرون باْلم ْعُروف ويْنه ْون ع ِن اْل ُم ْنك ِر)
ات ب ْع ُ
( .1واْل ُم ْؤمُنون واْل ُم ْؤمن ُ
ض ُه ْم أ ْولي ُ
2
( .2وإذا حك ْم ُت ْم ب ْين َّ
الناس أ ْن ت ْح ُك ُموا باْلع ْدل)
ِ
نت
 .3قوله تعالى عن ملكة سبأ أنها امرأة شورية(قال ْت يا أُّيها اْلملُ أ ْف ُتوني في أ ْمري ما ُك ُ
ق ِ
اطع ًة أ ْم ًار حتَّ َٰى ت ْشه ُدو ِن)3وقال عن قوة دولة سبأ(قالُوا ن ْح ُن أُوُلو ُق َّوة وأُولُو بأْس ش ِديد)4فقد
كانت امرأة شورية ودولتها قوية ،وبإسالمها أسلم قومها ففلحوا في الدنيا واآلخرة.
1

( .4يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ...فبايعهن) فإن كان لهن حق أن ُيبايعوا،
فلهن حق أن ُيبايعوا.

فهذه نصوص قرآنية قطعية الداللة تمنح المرأة حق الوالية ،ولكن للسف تجاهل الفقهاء

هذه اآليات ،حتى القائلين بالجواز المطلق لممارستها القضاء (الحسن البصري ،وابن جرير

الطبري ،وابن حزم ،وابن القاسم من المالكية ،وابن طراز الشافعي) فقد كانت حجتهم بأ ّن المرأة
 . 1التوبة .71 :
 . 2النساء .58 :
 . 3النمل .32 :
 4النمل .33 :
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تصلح للفتوي في كل مسألة من مسائل األحكام الفقهية ،فكذلك تصلح للقضاء من باب أولى،
وكذلك القائلين بالجواز المقيد ،وهم األحناف ،فلم يستند وا على ما أجازوه بتلك اآليات ،بل قيدوا
واليتها للقضاء فيما تشهد فيه.
وتقييد شهادة المرأة ،وحكم الفقهاء في عدم قبول شهاداتها في الجنائيات ال يستند على نص
من القرآن ،أو السنة؛ حيث أرجعوا ذلك إلى عدم قدرتها على مشاهدة الجريمة ،فتُغمض عينيها،
وهذا حكم ليس في محله ،فليس كل النساء كذلك ،وهناك رجال ال يستطيعون رؤية جريمة قتل،
الجراحات يفتحن البطن والمخ ،ويجرين أدق

فالطبيبات شرحت أمامهن جثث ،والطبيبات

العمليات الجراحية للقلب والمخ واألعصاب ،والكبد والكلى ،ثم لو فرضنا حدثت جريمة في
مجتمع نسائي ،فمن سيشهد عليها ،إن لم تُقبل شهادة النساء التي شهدنها؟
فعدم قبول شهادتها في الجنائيات يبيح القتل في المجتمعات النسائية ،واجتماعاتنا نحن النساء
في السعودية كلها نسائية من مدارس وجامعات ودوائر حكومية ومؤسسات وشركات وبنوك
وجمعيات..الخ
فعدم قبول شهادة المرأة في الجنايات ال يستند على نص شرعي ،وإنما هو مجرد اجتهاد من

أن فقهاء لم يأخذوا
بعض الفقهاء تناقله وردده اآلخرون ،وأصبح كأنه من الثوابت الشرعية ،رغم ّ
به مثل القائلين بالجواز المطلق لوالية المرأة للقضاء ،وأخذت بهذا القول دول إسالمية مثل
المغرب وماليزيا واليمن الجنوبي قبل الوحدة اليمنية ،والقاضيتان األردنية والتونسية رشحتا
لعضوية المحكمة الجنائية الدولية ،ويالحظ أن دوًال مثل المغرب وتونس واليمن التي أطلقت

والية المرأة للقضاء تسود فيها المذاهب التي ال تجيزها على اإلطالق ،فالفقهاء الذين أطلقوا

تماما اآليات القرآنية التي تمنح المرأة حق
وقيدوا ومنعوا والية المرأة للقضاء تجاهلوا
ً
الوالية(التوبة ،71:النساء ،58 :النمل ،33 ،32:الممتحنة]12:
أدلة الذين أطلقوا والية المرأة للقضاء

ومن أدلة الذين أطلقوا واليتها للقضاء(ابن حزم واإلمام ابن جرير الطبري ،والحسن البصري،

وابن القاسم المالكي ،وابن طراز الشافعي ،ومحمد بن حسن الشيباني):
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أن من يستطيع الفصل في قضايا الناس يكون
صالحا للقضاء ،وال يوجد أي دليل
 .1القاعدة ّ
ً
على استثناء المرأة من هذا األصل.

أن األنوثة ال شأن لها بتفهم أوجه النزاع وحجج المتنازعين والفصل في الخصومات.
ّ .2
أن المرأة يجوز أن تكون مفتية كما يجوز أن تكون محتسبة  ،ويجمع بين الحسبة والقضايا
ّ .3
كال منهما من الواليات العامة ،وقد ولي الخليفة عمر بن الخطاب الشفاء والية الحسبة
أن ً
ّ

في السوق.

أن المرأة لها الوالية على بيت زوجها ،وهي راعية ومسئولة عن رعيتها.
ّ .4
أن الممانعين لوالية المرأة للقضاء ينفون صحة رواية تولية عمر بن الخطاب
والغريب ّ
رضي هللا عنه -مؤسس ديوان الحسبة -للشفاء العدوية والية الحسبة التي استند عليها ابن حزم
في إطالق واليتها القضاء ،وهي نوع من أنواع القضاء ،وكثير من المصادر ذكرت توليته
للشفاء الحسبة ،وكان يستشيرها ،وأخذ بها ابن حزم ،واألستاذ محمد عزة دروزة ،والدكتور محمد

علي الجندي األستاذ بدار العلوم بالقاهرة في إطالق واليتها القضاء والتي أهملها الممانعون،

واكتفوا بمقولة اإلمام القرطبي(ت671ه)إّنها مدسوسة دون أن ُيثبت ذلك ،والذي يستوقفنا
إطالق االحسن البصري والية القضاء للمرأة الذي ولد قبل سنتين من نهاية خالفة عمر بن
الخطاب رضي هللا عنه في المدينة عام(21ه)فهو األقرب إلى عهد عمر رضي هللا عنه ،وقد
ولد وعاش في المدينة المنورة ،وتربى بين كبار الصحابة رضوان هللا عليهم ،فلو وجد خالف ما
ذهب إليه لما أطلق واليتها للقضاء ،والغريب أن بعضهم يقول لو ثبتت صحة الروايةِ ،
فف ْع ُل
ّ
عمر ال يحتج به ،مع ّأنهم يحتجون بمقولة منسوبة لسيدنا عمر في التطليق لعدم الكفاءة في
النسب ،وهي" ألزوجن ذوات األحساب من األكفاء"!

كما نجد فات على هؤالء مراقبة السيدة سمراء بنت نهيك األسدية رضي هللا عنها األسواق
في مكة المكرمة ،فقد أورد ابن عبد البر في االستيعاب ّأنها أدركت الرسول عليه الصالة
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السالم ،وعمرت ،وكانت تمر في األسواق ،وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب
و ّ
الناس على ذلك بسوط كان معها .روى عنها أبو بلج جارية بن بلج .كما أوردالطبراني في
الكبير ما ُذكر عن أبي بلج يحيى بن أبي ُسليم قال ":رأيت سمراء بنت نهيك عليها درع
غليظ وخمار غليظ ،بيدها سوط تؤدب الناس ،وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر1.قال
الهيثمي رجاله ثقات فما ذكره الطبراني يؤكد ما ذكره ابن عبد البر ،ولكن الممانعين
يرفضون رواية ابن عبد البر بدعوى ّأنها بال سند ،ويتجاهلون رواية الطبراني التي بها

إسناد!

فادعى بعضهم ّأنه
كما نجد الممانعين ينفون إجازة الطبري والية المرأة للقضاء دون تقييدّ ،
لم يصح عن الطبري إطالق واليتها للقضاء ،مستندين على مقولة القرطبي(توفي 671:ه

) بعد نقله رأي ابن جرير" :ولم يصح ذلك عنه" ،متجاهلين ما قاله الماوردي{شافعي}(364
  450ه) في أدب القاضي ،وهو األقرب لعصر الطبري(310-224ه)-واألولى أنفأما
يعلم ّ
بأنه لم يصح ذلك عنه-قالها صريحة ،عند حديثه عن شرط الذكورة في القضاء" ّ
فإنه علل جواز
فأما ابن جرير ّ
وجوزه ابن الطبري كالرجلّ ...
المرأة فال يجوز تقليدهاّ ،
واليتها بجواز فتواها"[ص ]625وقال في األحكام السلطانية ":وشذ ابن جرير الطبري فجوز

قضاءها في جميع األحكام" ،وأ ّكد ذلك ابن رشد الحفيد المالكي ،فقال ":وكذلك اختلفوا في

اشتراط الذكورة ،فقال الجمهور :هي في صحة الحكم ،وقال الطبري :يجوز أن تكون المرأة

حاكما على اإلطالق في كل شيء"
ً

2

 . 1الطبراني :المعجم الكبير ،311/24 ،رقم (.)785
 . 2ابن رشد الحفيد :شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد.2291/1 ,
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ووصف الماوردي لرأي الطبري بالشذوذ ،غير مطابق للواقع ،فقد سبقه في ذلك كل من:
الحسن البصري(توفي110:ه) وابن القاسم المالكي(توفي191 :ه)ومحمد بن حسن الشيباني
صاحب أبي حنيفة(توفي189 :ه)
فهؤالء سابقون للطبري (توفي  )310 :فكيف يقول الماوردي عن الطبري قد شذ بإطالقه والية
المرأة للقضاء؟
وفي هذا داللة على عدم حيدة وموضوعية الممانعين ،بل نجدهم ينحازون إلى رأيهم بنفيهم
حقائق ووقائع ال يمكن تجاهلها ،وغض الطرف عنها ،ونرى ذلك عند نفيهم عدم اشتراط
أن ذلك مثبت في كتبهم ،من
الحنفية الذكورة في القضاء فيما عدا الحدود والقصاص ،مع ّ
فليست ِمن شرط جواز
ذلك قول عالء الدين الكاساني الحنفي في البدائع ":وأما الذكورة،
ْ

ألن المرأة من أهل الشهادات في الجملة ،إالَّ ّأنها ال تقضي بالحدود
التقليد في الجملة؛ ّ
ألن ال شهادة لها في ذلك ،وأهليَّة القضاء تدور مع أهليَّة ا َّ
لشهادة" ،وقال
والقصاص؛ ّ
السرخسي في مبسوطه":وال ينبغي أن يستعمل في القضاء ّإال الموثوق به في عفافه
وصالحه وعقله وفهمه وعلمه بالسنة واآلثار ووجوه الفقه التي يأخذ منها الكالم" ثم
يقول":وال يتولى القضاء أعمى وال محدود في قذف ،وال ُمكاتب ،وال عبد يسعى في شيء
1
من قيمته"
وقال ابن عابدين في حاشيته عن أركان القضاء ":وأركانه ستة على ما نظمه ابن
الغرس بقوله":حكم ،ومحكوم به ،وله ،ومحكوم عليه ،وحاكم وطريق ،وأهله أهل
2
أن شروط الشهادة من اإلسالم
الشهادة" وفي شرح تنوير األبصار للتمرتاشي ":وحاصله ّ

 . 1السرخسي :المبسوط.2005 /2 .
 . 2حاشية ابن عابدين29-25/8 :
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والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى والحد في قذف شروط لصحة توليته ،ولصحة حكمه
بعدها"

1

ونقل عن األحناف ابن حجر العسقالني الشافعي"فتح الباري"" :واتفقوا على اشتراط
الذكورة في القاضي إالَّ عند أبي حنيفة ،واستثنوا الحدود".

قاضيا في
وقال ابن رشد الحفيد المالكي" بداية المجتهد" :وقال أبو حنيفة :يجوز أن تكون المرأة
ً
األموال.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني ":وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود،

ألنه يجوز أن تكون شاهدة فيه".
ّ
المحَّلى" :وجائز أن تلي المرأة الحكم ،وهو قول أبي حنيفة ".وقال
وقال ابن حزم الظاهري في ُ
2

محمد بن عبد السالم الصنعاني الزيدي في سبل السالم "وذهب الحنفيَّة إلى جواز توليتها
األحكام إالَّ في الحدود"
فهل كل هؤالء من أحناف وشافعية ومالكية وحنابلة وظاهرية وزيدية وهموا عدم اشتراط الحنفية
الذكورة في القضاء ّإال في الجنائيات؟

أن الممانعين والية المرأة القضاء لم يكتفوا بمنع واليتها على اإلطالق ،بل نجدهم
الخالصةّ :
ابتعدوا عن الحيدة والموضوعية والمنهج العلمي في سعيهم إلى نفي أو تضعيف جميع أدلة
وأقوال المجيزين واليتها المطلقة ،والمقيدين لها ،ليدعموا رأيهم في انتقاص عقل المرأة وأهليتها

لذلك.

 . 1حاشية ابن عابدين.29/8:
 . 2ابن قدامة  :المغني.381 /11 ،
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الممانعون لوالية المرأة القضاء

تحد ُت في الصفحات السابقة عن محاوالت الممانعين(الحنابلة والشافعية والمالكية والزيدية)
ّ

منعا مطلًقا نفي عدم اشتراط األحناف الذكورة في والية القضاء في فيما
لوالية المرأة القضاء ً
عدا في الحدود ،وكذلك نفيهم منح اإلمام الطبري للمرأة حق والية القضاء دون تقييد،

أن كتب األحناف ورد فيها عدم اشتراط الذكورة
يقين فيما استندوا إليه مع ّ
وإضعاف أدلة الفر ْ
وثبت فقهاء حنابلة وشافعية ومالكية وظاهرية وزيدية
في والية القضاء ما عدا في الحدودّ ،

أن الطبري أطلق للمرأة واليتها القضاء،
عن ّ
أدلة الممانعين لوالية المرأة القضاء

ولنبدأ بأدلتهم من القرآن الكريم؛ إذ استدلوا بآيات منها:
ِ
النس ِ
ّللاُ ب ْعض ُهم على ب ْع ٍ
أوًال ِّ :
اء ِبما ف َّ
ض وبِما أ ْنفُقوا ِم ْن أ ْموالِ ِه)
ضل َّ
امون على ّ
(الرج ُ
ْ
ال قَّو ُ

1

قوامون على كل النساء ،فكيف تقضي
وجعلوا القوامة عامة ومطلقة بمعنى أ ّن كل الرجال ّ

أن (ال) هنا لالستغراق فتشمل جميع النساء والرجال في جميع
بينهم ،ووجه استداللهمّ ":
األحوال واألصل وجوب العمل بالعام حتى يأتي ما يخصصه وال مخصص هنا" ،وهذا قول ال

أن
يتفق مع علم البالغة في اللغة العربية ،وال مع نص اآلية وسياقها ودالالتها ،فمعروف ّ
تعالى(:ولك ْم ِفي
دائما إرادة الشيوع ،مثال :قوله
ُ
التنكير أوسع داللة من التعريف ،وتذكر معه ً
ِ 2
اْل ِقص ِ
أن
اص حياةٌ يا أُولِي األْلب
اب)  ،فكلمة(حياة)جاءت من ّكرة ،لتشمل كل صور الحياة ،وذلك ّ
إقامة القصاص من المعتدي حياة للمجتمع كله؛ فجاءت كلمة(حياة)من ّكرة في مقابل

أن القصاص محدود ،له سببه الذي يستدعيه،
كلم
ة(القصاص)المعرفة ،مما يدل على ّ
ّ
فإنها واسعة شاملة متنوعة ،فأل التعريف في(الرجال)و(النساء)جاءت
بخالف(حياة) المنكرةّ ،
 . 1النساء.34 :
 . 2البقرة.179 :
59

للتخصيص في نطاق الزوجية ،بينما نجد التنكير في قوله تعالى(:وم ْن قتل ُم ْؤ ِمًنا خطأً فت ْح ِر ُير
ِ 1
ٍ
ٍ
خصصوه بالمذكر ،وقالوا بتنصيف دية
رقبة ُم ْؤ ِمنة وِدي ٌة ُمسَّلم ٌة ِإلى أ ْهلِه) جاء للعمومّ ،
ولكنهم ّ
المرأة ،آخذين بزيادة موضوعة للبيهقي" ودية المرأة نصف دية الرجل" على حديث" وفي النفس
المؤمنة مائة من اإلبل" ،فتركوا اآلية ،وتركوا الحديث ،وأخذوا بزيادة البيهقي ،وعندما تأتي آية
للتخصيص ِب" أل" في آية القوامة نجدهم يقولون
للتعميم ،فأطلقوا قوامة كل الرجال على كل
ّ
النساء!
يبين لنا مدى انحياز الرجل المفسر والفقيه واللغوي لجنسه الرجل ِّ
فيحول معنى
وهذا ِّ
أن الخالق جل شأنه منحاز للرجل،
وبالغيا
غويا
ً
ومعنا لصالح الرجل ،ويزعم ّ
ً
اآليات لُ ً
مما دفع ببعض شباب اإلسالم إلى
عما يصفون) ّ
ويفضله على المرأة (تعالى هللا ّ
اإللحاد؛ إذ كيف يؤمنون بخالق ليس بعادل ،ويمتهن المرأة ويظلمها.

أن هذه اآلية واردة في سياق أحكام الزواج وهو سياق مبدوء باآلية رقم ( )20من
ثم ّ
ّ
سورة النساء ،ويستمر إلى اآلية رقم()35التي ترسم طريق اإلصالح بين الزوجين عند خوف
أن القوامة
ومما يزيد التأكيد على ّ
قوامون على كل النساءّ ،
الشقاق بينهما ،فليس كل الرجال ّ
محصورة في نطاق الزوجيةّ ،أنها مشروطة بشرطي األهلية واإلنفاق ،فهل كل الرجال ُينفقون

على كل النساء؟

كما نجدهم يستدلون بقول اإلمام ابن كثير في تفسيره لآلية(:أي هو رئيسها ،وكبيرها
ألن الرجال
والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت ,بما فضل هللا بعضهم على بعض أي ّ

أفضل من النساء والرجل خير من الم أرة ،ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ،وكذلك الملك
األعظم لقوله صلى هللا عليه وسلم(:لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  )...وكذا منصب
القضاء ،وغير ذلك( ،وبما أنفقوا من أموالهم) أي من المهور ،والنفقات والكلف التي أوجبها
 . 1النساء .92 :
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هللا عليهن في كتابه ،وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم فالرجل أفضل من المرأة في نفسه،
يما عليها ،كما قال هللا تعالى(:وللرجال
وله الفضل عليها ،واإلفضال ,فناسب أن يكون ق ً
1
عليهن درجة)
وعند تأملنا في تفسير اإلمام ابن كثير -رحمه هللا  -لهذه اآلية ،نجد اآلتي:
قوام (القائم بخدمة من هو قواّم عليهم وتلبية
ّ .1
أن اإلمام ابن كثير ّ
غير معنى ّ
ِّ
إلى(قيم أي السيد اآلمر) فالقوامة ليس استعباد واسترقاق وإذالل ،و ّإنما
احتياجاتهم)
قوام عليهم.
عناية ورعاية وتلبية احتياجات من هو ّ

فضل هللا بعضهم على بعض)،
أن الرجال أفضل من النساء في تفسيره( بما ّ
أما قوله ّ
ّ .2
فهو تفسير ال يتفق مع قوله تعالى(يا أيُّها َّ
اك ْم
اكم ِّمن ذك ٍر وأُنث َٰى وجعْلن ُ
اس ِإَّنا خلْقن ُ
الن ُ
2
تبين
وبا وقب ِائل لِتعارُفوا ِإ َّن أ ْكرم ُك ْم ِعند َّ
ّللاِ أ ْتق ُ
اك ْم) فهذه آية قرآنية قطعية الداللة ّ
ُش ُع ً

ذكور وإناثًا ليس الذكورة ،و ّإنما التقوى ،فال
ًا
أن مقياس األفضلية عند الخالق لخلقه
ّ

بعض)أن الرجال
فضل هللا بعضهم على
نأتي ّ
ّ
أن هللا يقصد بقوله (بما ّ
وندعي ّ

أفضل من النساء ،فهذا افتراء على هللا ،فاآلية تتحدث عن شرط األهلية في القوامة

أهال للقوامة من
على األسرة ( بما فضل هللا بعضهم على بعض) فقد تكون المرأة ً
سفيها محجور عليه لسفهه ،أو
جنونا ،أو
الرجل ،عندما يكون الرجل
معتوها أو م ً
ً
ً

هابيا ،أو
مر ً
يضا بمرض نفسي ،أو بمرض ال يؤهله للقيام بمسؤوليات القوامة ،أو إر ً
منتهكا ألعراض محارمه ،فهل مثل هذا
مدمنا للمخدرات والمسكرات ،أو
قاتال ،أو
ً
ً
ً
أهال للقوامة على أسرته؟
يكون ً
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أما قوله ":فالرجل أفضل من المرأة في نفسه ،وله الفضل عليها ،واإلفضال ,فناسب
ّ .3
قيم ا عليها كما قال هللا تعالى(:وللرجال عليهن درجة)فلألسف اجت أز اآلية من
أن يكون ً

سياقها ،واستكثر على المرأة قوله تعالى(:وله َّن ِم ْثل َّال ِذي علي ِه َّن ِباْلمعر ِ
وف)الواردة
ْ
ُْ
ُ
ُ
قبل(ولِ ِلرج ِ
ال عل ْي ِه َّن درج ٌة) وهذه الدرجة هي التطليق ،وهذا ما يثبته سياق اآليات
ّ

من( )230 -227الذي يدور حول الطالق.

ِ َّ
ِ
ِ
ثانيا( :و ِ
ام أرت ِ
ان ِم َّمن
ً
است ْشه ُدوْا شهيد ْي ِن من ِّرجال ُك ْم فإن ل ْم ي ُكونا ر ُجل ْي ِن فر ُج ٌل و ْ
ْ
1
ِ
ِ
ت ْرضون ِمن ُّ
ُخرى)
اهما األ ْ
اهما فتُذ ّكر ِإ ْحد ُ
الشهداء أن تض َّل ْإ ْحد ُ
ْ
بأن المرأة الواحدة
أن هللا جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وعللوا ذلك ّ
ووجه استشهادهمّ :

عرضة للنسيان والضالل فجعل معها أخرى تذكي ار لها ،وهذا في الشهادات فكيف بالقضاء الذي
فيه حقوق الناس وليس من حفظ الحقوق تعريضها للنسيان والنقص.

وهذا استشهاد ليس في محله ،ألن سياق اآلية يتحدث عن اإلشهاد على عقود المداينة للتوثيق،
وليس الشهادة في المحاكم ،وقد ّبين ابن القيم َّ
أن المرأة إذا تعلمت ،ومارست هذه األعمال يكتفى
بشهادة امرأة مقابل شهادة رجلَّ ،
أما الشهادة في
ألن الهدف هو( :أن تذكر إحداهما األخرى) َّ
دين خاص ،و ليس عن
المحاكم  ،فالقضاء يعتمد على البينة ،فاآلية تتحدث عن اإلشهاد" في ْ
الشهادة ،و َّأنها نصيحة وإرشاد لصاحب َّ
موجها إلى القاضي ـ ـ الحاكم ـ ـ في
الد ْين وليست تشريعاً
ً
المنازعات.

طا لتكونوا ُشهداء على
ويستدل ابن القيم بالمساواة في الشهادة بآية ﴿:وكذلك جعلناكم أُم ًة وس ً

الن ِ
اس﴾ فالمرأة كالرجل في الشهادة على بالغ الشريعة ورواية الحديث ،الذي هو شهادة على
ّ
مما أجمعت عليه األمة ،ومارسته راويات
السالم ،وإذا كان ذلك َّ
رسول هللا عليه الصالة و ّ
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جيال بعد جيل والرواية شهادة ـ فكيف تقبل الشهادة من امرأة على رسول صلى
الحديث النبوي ً

هللا عليه الصالة والسالم ،وعلى شرع هللا ،وال تُقبل على واحد من َّ
الناس؟؟ َّ
إن المرأة العدل ـ كما
يقول ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ـ كالرجل في الصدق واألمانة والديانة.

اهلِي ِ
ثال ًثا ( :وقرن ِفي بيوِت ُك َّن وال تبَّرجن تب ُّرج اْلج ِ
َّة ْاألُولى)
ْ
ْ
ُُ

1

2

:أن هللا أمر المرأة بالقرار في البيت والقضاء يوجب خروجها واختالطها
وجه االستدالل ّ

ألن هذه اآلية وما
بالرجال بالبروز لهم مما ينافي اآلية ،وهذا استدالل ليس في محلهّ ،

أن المرأة المسلمة في
قبلها الخطاب فيها ألمهات المؤمنين رضوان هللا عليهن ،ومعروف ّ

العهد النبوي شاركت في تأسيس الدولة اإلسالمية ،فهاجرت وبايعت وقاتلت ،وعالجت
ومرضت الجرحى ،ومارست الرعي والزراعة والتجارة ،وشاركت في الحياة العامة.
ّ
أما أدلتهم من السنة حديث" ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة" ،ويقول ابن قدامة في
رً
ابعاّ :
ألن القاضي يحضر محافل الخصوم فيه إلى كمال الرأي ،وتمام العقل
المغني ":و ّ

أهال للحضور في محافل الرجال ،وال
والفطنة ،والمرأة ناقصة العقل ،قليلة الرأي ليست ً

تُقبل شهادتها  ،ولو كان معها ألف امرأة مثلها مالم يكن معهن رجل ،وقد ّنبه هللا تعالى
على ضاللهن ونسيانهن بقوله تعالى(:أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى) وال
تصلح لإلمامة العظمى ،وال لتولية البلدان ،ولهذا لم يول النبي صلى هللا عليه وسلم وال
أحد من خلفائه ،وال من بعدهم امرأة لقضاء ،وال والية بلد فيما بلغنا ،ولو جاز ذلك لم
يخل منه جميع الزمان"

3
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هذا نموذج لما تحويه بعض كتب التراث من تحقير وتقليل من شأن المرأة ،ومغالطات
لو قر ْأتها أية امرأة تريد الدخول اإلسالم ،لعزفت عنه ،وهذا من أسباب إلحاد بعض
شباب اإلسالم لوصفهم اإلسالم بالظالم للمرأة؛ إذ يحكمون على اإلسالم بموجب نظرة

بعض علمائنا وفقهائنا إليها.
ورويها ُحّد بحد القذف،
أن هذا الحديث رواية مفردة ال يؤخذ بها ا
أن ّبي ُ
نت ّ
هذا وسبق ّ
ولم يتب فال تقبل روايته ّ ،
ألن الرواية شهادة على شرع هللا  ،وهللا قال( وال ت ْقبلُوا لهُمْ

شهادةً أب ًدا)

تبين لنا-مبنية على مفاهيم
وهناك أدلة أخرى استدلوا بها من القرآن والسنة ،كلها -كما ّ
خاطئة ،وأحاديث موضوعة أو ضعيفة.
إن عدم تولي المرأة القضاء دليل على حرمة واليتها له من جهة  ،وعدم
أما القول ّ
خامسا ّ :
ً
أن الوصاية المجتمعية الذكورية على المرأة منذ
أهليتها لواليته  ،فهو قول مردود ،فمن المؤسف ّ

بداية الدولة األموية إلى عصرنا الراهن حال دون وصول المرأة الفقيهة العالمة إلى اإلفتاء

والقضاء ّإال ما ندر ،فليس من المعقول وجود هذا الكم من الفقيهات العالمات الالتي عّلمن

يتصدرن للفتوى
فقهاء ومنهم من أئمة المذاهب ،أمثال الشافعي وأحمد بن حنبل وابن حزم ،وال
ّ
والقضاء ،بل نجد أحد الفقهاء تلقى العلم من نساء ،ورفض أن تكون إحدى شيخاته مفتية ،كما
نجد من الفقهاء اشترطوا الذكورة في والية القضاء مع عدم وجود نص شرعي بذلك إلبعاد
المرأة عن والية القضاء.

قاضية القضاة " ثمل"(توفيت 315 :هـ928/م)

عندما وّلت أم الخليفة المقتدر العباسي(320 -282هـ)التي تولت زمام أمور الدولة لصغر سنه
عينتها في منصب
وصيفتها" ثمل" (توفيت 315 :هـ928/م) دار المظالم برصافة بغداد أي ّ
قاضي القضاة في الزمن المعاصر؛ إذ وجدت فيها الذكاء والعلم في أمور الدين ،وقد استاء
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أن القاضي أبا الحسن ابن األشناني ساعدها في تخطي رفض الناس
الناس من تعيينها غير ّ
بإبراز ثقته بها .فبدأوا يثقون بها ،وعندما أروا قدرتها على الحكم بينهم توافد إليها الناس لتحكم
بينهم ،وخرجت التوقعيات وعليها خطها ،وكان يحضر مجلسها القضاة والفقهاء واألعيان،
بعض المؤرخين وعلماء الدين كالطبري(توفي310:هـ) والذي عاصر ثمل القهرمانة في بغداد،
تحول الحًقا
بأن “ثمل” قامت بمهمتها خير قيامّ ،
كتب ّ
األولي لتوليها القضاء ّ
وبأن رفض الناس ّ
إلى محبة بسبب اإلصالحات التي قامت بها.
ومن الطبيعي أن يكون البعض في ذاك العصر مستغرًبا من نجاحها في مهمتها كقاضية
فهناك من الرجال في ذاك الزمن لم يكونوا يريدون ممارسة المرأة لحقوقها التي منحها إياها

ألنها تعدل بين الناس وكانوا يتوقعون منها أن
الخالق جل شأنه ،ويرون في أحكام ثمل
:الشدةّ ،
ّ
رجال ،ويعود هذا إلى موروثاتهم
ألنها ليست ً
تطلق سراح الكل ،وأن ال تستطيع أن تقيم الحد ّ

المحسن بن
كونت نظرتهم إلى المرأة ،مثل القاضي أبو علي
ّ
الثقافية التي تربوا عليها والتي ّ
بأن “ثمل” كانت موصوفة بالشر واإلسراف في
علي التنوخي ذكر في كتاب “الفرج بعد الشدة” ّ
العقوبة.

أما ابن حزم االندلسي وضع تولي ثمل القضاء من ضمن أحداث اعتبرها من“ غرائب الدهر”
ً
ومما يثير الدهشة هذا الموقف من الفقيه ابن حزم ،مع ّأنه كان للنساء
في التاريخ اإلسالميّ ،
وظل في
دور بارز في تثقيفه وتربيته؛ حيث علمنه القرآن الكريم والق ارءة والكتابة والشعر
ّ
رعايتهن حتى مرحلة البلوغ.

وتنحت من عملها في عام (309هـ)922 /
ّ
ونالحظ هنا أمران:
عينها ،مع ّأنها أثبتت
أولهماّ :
عينت قاضية ،فلو كان األمر بيد رجل لما ّ
أن امرأة هي التي ّ
نجاحها وتفوقها ،وهذا سبب ندرة تولي المرأة القضاء واإلفتاء لتح ّكم الرجل في أمر توليها ،وليس
يكن قاضيات
لعدم جدارتها ،فإن كان فقيهات عّلمن فقهاء ومن أئمة المذاهب أال يجدر بهن أن ّ
ومفتيات؟
ُ
65

أن القاضي أبا الحسن ابن األشناني ساعد القاضية "ثمل" في تخطي رفض الناس
ثانيهماّ :
محرم شرًعا والية المرأة للقضاء
بإبراز ثقته بها ،وكان يحضر مجالسها قضاة وفقهاء ،ولو كان ّ

لما ساعدها القاضي األشناني ،ولما حضر مجالسها القضاة والفقهاء.

أما عن عدم قبول شهادة المرأة في الجنايات فهو ال يستند على نص شرعي ،و ّإنما مجرد اجتهاد
ّ
أن فقهاء لم
من بعض الفقهاء تناقله وردده اآلخرون ،وأصبح ّ
كأنه من الثوابت الشرعية ،رغم ّ
يأخذوا به مثل القائلين بالجواز المطلق لوالية المرأة للقضاء ،وقد أخذت به دول إسالمية مثل

المغرب وماليزيا واليمن الجنوبي قبل الوحدة اليمنية ،والقاضيتان األردنية والتونسية رشحتا
أن دوًال مثل المغرب وتونس واليمن التي أطلقت
لعضوية المحكمة الجنائية الدولية ،ويالحظ ّ
والية المرأة للقضاء تسود فيها المذاهب التي ال تجيزها على اإلطالق ،كما نجد بعض الدول
فمثال بدأ تعيين المرأة السودانية في
عينوا قاضيات يحكمن بين الناس،
ً
العربية واإلسالمية ّ
القضاء منذ عام 1965م  ،وأصبح اآلن لدى السودان حوالي  89قاضية في الدرجات العليا.
تعيين  100كاتبة عدل في المملكة العربية السعودية
رغم كثرة المعارضين لوالية المرأة للقضاء بل بعضهم اعتبرني من الفئات الضالة وطعن في
ألني قلت بأحقية المرأة توليها القضاء  ،نجد معالي وزير العدل السعودي الشيخ
عقيدتي ّ
قانونيأ في
الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ّ
عيا و ً
وجه بتعيين  100امرأة من المؤهالت شر ً
وظيفة كاتب عدل بتاريخ  08ربيع األول  1442هـ الموافق  25أكتوبر  2020م وفق ما
نشرته وكالة األنباء السعودية ( واس)
وتأتي هذه الخطوة للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية ،والتوسع بتمكين المرأة في

المرفق العدلي ،بعد قيام الو ازرة مؤخ اًر بتعيين العديد من النساء المؤهالت في مجاالت القانون
والشريعة واالجتماع واإلدارة والتقنية في الو ازرة للمرة األولى.

رسميا خالل عدة أيام ببرنامج
وأوضحت الو ازرة أن كاتبات العدل الـ 100سيباشرن العمل
ً
تدريبي متخصص مدته  3أشهر ،بالتعاون مع مركز التدريب العدلي ،باإلضافة إلى التدريب
التطبيقي في وكالة الو ازرة للتوثيق وكتابات العدل.
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أن البرنامج التدريبي لكاتبات العدل يشتمل على العديد من المحاور
وأشارت الو ازرة إلى ّ
النظرية والتطبيقية بما في ذلك معرفة مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق وفقاً لما ورد في
النظام ،ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل التوثيقي.

1

وتعد هذه الخطوة تمهيدية لوالية المرأة السعودية القضاء.

وهذا يؤكد عدم صحة األحاديث التي استند عليها المعارضون لوالية المرأة القضاء ،وفهمهم
الخاطئ لآليات القرآنية التي استدلو بها.

بناء على أحاديث موضوعة وضعيفة  ،ومفاهيم
وهكذا نجد ُحرمت المرأة من ممارسة حق لها ً
خاطئة لآليات المستدل بها.
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المرأة واإلفتاء

عاما على مطالبتي بعضوية المرأة في هيئة كبار العلماء،
بعد مضي أكثر من عشرين ً
جاءت مطالبة بعض عضوات مجلس الشورى بأال يقتصر اإلفتاء على المشايخ الرجال،
وبإشراك أكاديميات متخصصات في أبحاث الفقه في االستفتاء ،وأخذت وسائل اإلعالم على
اختالفها تناقش حكم والية المرأة لإلفتاء ،والحديث عن والية المرأة لإلفتاء يجر إلى حكم واليتها

قوم ولوا أمرهم امرأة"
القضاء ،ومن أسانيد المعارضين لواليتها لإلفتاء والقضاء حديث " لن يفلح ٌ
وهي رواية مفردة ُحّد راويها من قبل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بحد القذف ،ولم يتم،
عمال بقوله تعالى (:وال تقبلُوا لهم شهادة أبدا ۚوأ َٰ
ُولِئك هم اْلف ِ
اسُقونِ .إ َّال َّال ِذين
وبذلك ال تُقبل روايته ً
ْ
ً ً
ُْ
ُُ
1
ت ُابوا ِمن ب ْع ِد َٰذلِك)..
ِ
اء
وهؤالء أخذوا برواية غير مقبولة ،وتركوا قوله تعالى(:واْل ُم ْؤ ِم ُنون واْل ُم ْؤ ِمن ُ
ات ب ْع ُ
ض ُه ْم أ ْولي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ّللا
يعون َّ
يمون َّ
الصالة وُي ْؤتُون ال َّزكاة وُيط ُ
ْم ُرون باْلم ْع ُروف وي ْنه ْون ع ِن اْل ُمنك ِر وُيق ُ
ب ْعض ۚيأ ُ

ورُسول ُه) 2هذه اآلية التي تعطي المرأة حق الوالية في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وهذا
باب واسع تدخل فيه كل أنواع واليات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما فيها اإلفتاء
مما أعطاها ّإياه الخالق؟
والقضاء والحكم مثلها مثل الرجل ،فبأي حق يحرمها المخلوق ّ
أما ا شتراط الذكورة في القضاء ،فهذا مجرد اجتهاد من بعض الفقهاء بدون نص من القرآن
ّ
المطهرة؛ لذا نجد األئمة أبا حنيفة والطبري وابن حزم أجازوا تولية المرأة
الكريم ،أو السنة
ّ
القضاء ،كما نجد األمام ابن ِّ
ألن الفتيا – في أرييه –
القيم أجاز فتيا الم أرة ،كإجازته فتيا الرجل؛ ّ
أوسع من الحكم والشهادة.

 . 1النور.5-4 :
 . 2التوبة.71 :
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أن شروط المفتي أن يكون
مكلفا ،ثقة،
مأمونا ،متنزهاً
مسلماً ،
ً
كما نجد اإلمام النووي ذكر ّ
ً
من أسباب الفسق وخوارم المروءة فقيه النفس ،سليم الذهن ،رصين الفكر ،صحيح التصرف
ظا ،سواء فيه الرجل والمرأة.
واالستنباط ،متيق ً
أن اآلية القرآنية لم تحدد أن تكون فتوى النساء
وهناك من حصر فتوى المرأة للنساء ،مع ّ
للنساء ،وكانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي هللا عنها ،تفتي في زمني أبي بكر وعمر
رضي هللا عنهما ،وقد مألت فتاويها كتب الصحاح ،وكان كبار الصحابة وأعالمهم يستفتونها

ويرجعون إليها ،وأُخذت منها ربع األحكام الفقهية ،وفتاوى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي
هللا عنهما مذكورة في كتب الحديث ،وكانت أم سلمة وزينب وميمونة-رضوان هللا عليهن-
ُيفتين.

وفي كل العصور في المجتمعات اإلسالمية كان نساء فقيهات وعالمات يرشدن من كان

يسألهن عن أمر من أمور الدين ،ومن ذلك على سبيل المثال أم عيسى بنت إبراهيم الحربي،
وهذه كانت عالمة فاضلة تفتي في الفقه ،وأمة الواحد س ْتيتة بنت القاضي أبي عبد هللا الحسيني
المحاملي ،كانت عالمة فقيهة من أحفظ الناس على مذهب اإلمام الشافعي ،وكانت تفتي مع
أبي علي بن أبي هريرة في بغداد ،وأمة السالم بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل ،وفاطمة

بنت محمد بن أحمد السمرقندي" احتّلت مكانة عالية رفيعة في الفقه والفتوى ،وكانت الفتوى

تخرج وعليها توقيعها وتوقيع أبيها وزوجها ،فلما مات أبوها كانت توقع على الفتوى هي وزوجها
"الكاساني" لرسوخها في العلم وفقهها الواسع ،وأم زينب الواعظة فاطمة ابنه عباس الفتح،
الشيخة الفقيهة العالمة المسندة المفتية البغدادية ذكرها ابن رجب فقالّ :إنها كانت تأمر
بالمعروف وتنهي عن المنكر ،عال صيتها وانتفع بها خلق كثير.
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المرأة  ...والوزارة

الوزرة ،فالمرأة التي تكون
طالما تولت المرأة الحكم في اإلسالم ،فال يوجد ما يمنع من توليها ا

أهالً من حيث المبدأ واالختصاص إلحدى هذه الوظائف ،والتي تكون على استعداد ألن تضبط
نفسها وسلوكها بالضوابط الدينية التي أمر بها هللا عز وجل ،ليس في الشرع ما يمنع من

ممارستها لتلك الوظيفة بسبب َّأنها امرأة .فقد ولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

الشفاء بنت عبد هللا من بني عدي والية الحسبة  ،وهي بمثابة وزيرة "شؤون بلدية " ،وكانت أول

محتسب في اإلسالم َّ
عمر مؤسس الحسبة ،وكانت سمراء بنت ُنهيك األسدية رضي هللا
،ألن ًا
عنها تراقب األسواق في مكة.
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نساء محاربات وقائدات جيوش
صحابيات محاربات

الدين اإلسالمي طلب من المرأة الدفاع عن وطنها ،وأرضها ،وشعبها ،كما طلب ذلك من
الرجل  ،وقد أقر النبي صلى هللا عليه وسلم مشاركة النساء في الجهاد والغزوات ،بل شاركت
المرأة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الجهاد في نفس الوقت الذي شارك فيه الرجل،
إن دور المرأة الفعلي سابق له ،فأول من استشهد في سبيل هللا كان امرأة هي السيدة سمية
بل ّ

زوج ياسر ،وقد غامرت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي هللا عنها بحياتها عندما كانت تبعث

سر ل لرسول صلى هللا عليه وسلم  ،ومن معه من المسلمين في ِشعب أبي طالب أثناء
الطعام ًا
الحصار ،وأسماء أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنها أولى الفدائيات التي كانت تحمل
الطعام في نطاقها  ،وتصعد به إلى الغار؛ حيث النبي صلى هللا عليه وسلم وصحابه أبي بكر
الصديق ُمختبئان ،كما أنها تلقت األذى من أبي جهل في سبيل كتمان خبرهما.
وقد شاركت الصحابيات في القتال مع الرسول صلى هللا عليه وسّلم ،كأم سليم بن ملحان ،وأم
حرام بنت ملحان  ،وأم الحارث األنصارية  ،والربيع بنت معوذ عفراء  ،وأم سنان األسلمية  ،وأم
سليط  ،ليلى الغفارية  ،كعيبة بنت سعيد األسلمية  ،وحمنة بنت جحش  ،ورفيدة األنصارية ،
ونسيبة بنت كعب
وأم زياد األشجعيةُ ،
أم عمارة نسيبة بنت كعب األنصارية (توفيت سنة  13هـ)
صحابية من الخزرج ،من أوائل أهل يثرب دخوًآل في اإلسالم ،فقد كانت إحدى امرأتان بايعتا
النبي محمد في بيعة العقبة الثانية .تميزت باإلخالص لدينها ،وشجاعتها في الزود عنه،
وتطببهم ،لكنها بعد
فشاركت في موعة أحد مع زوجها غزية بن عمرو وابنيها ،لتسقى الجرحى
ّ
دفاعا عن النبي محمد ،وأبلت بالء
أن دارت الدائرة على المسلمين قاتلت هي وزوجها وابناها ً

رحا بين طعنة برمح أو ضربة بسيف ،فدعا لهم النبي محمد أن
ً
وجرحت ثالثة عشر ُج ً
حسنا ُ
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يكونوا رفقائه في الجنة .وحين نادى النبي محمد في أصحابه صبيحة يوم أُحد للخروج لمطاردة
همت أم عمارة للخروج معهم ،لكنها لم تقو على المشاركة في تلك الغزوة بعد أن أثقلتها
قريشّ ،
جراح يوم أحد .وحين عاد المسلمون من القتال ،أرسل أخاها عبد هللا بن كعب ُليطمئنه على أم

فسر النبي بذلك ،ثم شاركت أم عمارة
عمارة لما أبلته من بالء في أحد ،فطمئنه على سالمتهاُ ،
بعد ذلك في موقعتي بني قريظة خيبر ،وفي سنة  6هـ ،خرجت أم عمارة مع النبي محمد
وألف وخمسمائة من المسلمين ألداء العمرة .وقبل أن يدخل النبي محمد وأصحابه مكة ،أرسل

فظن المسلمون
عثمان بن عفان ليبلغ قريش ّأنهم جاءوا للعمرة ،تأخر عثمان في العودة بالردّ ،

ثأر لعثمان ،وكان فيهم أم عمارة
أن عثمان ُقتل ،فبايعوا النبي محمد بيعة الرضوان على الموت ًا
ّ
 ،وهي البيعة التي نزل فيها الوحي بقوله تعالى (لق ْد ر ِ
ّللاُ ع ِن اْل ُم ْؤ ِمِنين ِإ ْذ ُيبا ِي ُعونك
ضي َّ

ت ْحت َّ
الس ِكينة عل ْي ِه ْم وأثاب ُه ْم ف ْت ًحا ق ِر ًيبا(  ،كما قال النبي محمد
الشجرِة فعلِم ما ِفي ُقلُوِب ِه ْم فأ ْنزل َّ
النار أحٌد ِم َّم ْن بايع ت ْحت َّ
عن من بايعه يومها« :ال ي ْد ُخ ُل َّ
الشجرِة»  ،وهو الحديث الذي رواه
أحمد وأبو داود والترمذي وقال عنه أنه حديث حسن صحيح ،وصححه األلباني ،وقد شهدت أم

عمارة بعدئذ صلح الحديبية الذي ُعقد بين المسلمين وأهل مكة بعد عودة عثمان .ثم حضرت
مع النبي محمد عمرة القضاء في العام التالي .
وبعد فتح مكة ،بلغ النبي محمد أن هوازن قد جمعت لقتاله ،فقرر الخروج لقتالهم بكامل الجيش
الذي فتح مكة ،وكان قوامه عشرة آالف مقاتل .تقابل الفريقان في حنين ووقع المسلمون في
بداية المعركة في كمين نصبته هوازن ،ففر معظم جيش المسلمين .يومئذ ،وقفت أم عمارة وفي

يدها سيف تصيح في األنصار« :أيَّة عادة هذه؟! ما لكم ِ
وللفرار؟!» ووقفت تقاتل ،ثم عاد

لما أروا ثبات النبي محمد في قلة معه ،كا حاربت في موقعة اليمامة في عهد
المسلمون للقتال ّ
الصديق رضي هللا عنه ؛ حيث التحقت أم عمارة ببعث خالد بن الوليد الذي خرج لقتال بني
تميم ومن بعدهم بني حنيفة ومتنبئهم مسيلمة بن حبيب الذي كان قتل ابنها حبيب ومّثل به.
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حسنا،
بالء ً
شاركت أم عمارة ومعها ابنها عبد هللا بن زيد في قتال معركة اليمامة ،وأبلت فيها ً
ونجح ابنها عبد هللا في الثأر ألخيه ،وقتل بسيفه مسيلمة .أصيبت أم عمارة في تلك المعركة
جرحا ،وُقطعت يدها فبعث إليها خالد بن الوليد بطبيب كوى لها القطع بالزيت
بأحد عشر
ً
المغلي ،توفيت أم عمارة بعد معركة اليمامة بعام متأثرة بجراحها في خالفة عمر بن الخطاب،
ودفنت في البقيع.
أم سليم بنت ملحان األنصارية
الغميصاء ،ويقال  :الرميصاء  ،ويقال  :سهلة  ،ويقال  :أنيفة  ،ويقال  :رميثة  ،بنت ملحان
بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصارية الخزرجية
 ،أم خادم النبي صلى هللا عليه وسلم أنس بن مالك .مات زوجها مالك بن النضر  ،ثم
تزوجها أبو طلحة زيد بن سهل األنصاري  ،فولدت له أبا عمير  ،وعبد هللا  ،شهدت أحد وأبلت
حسنا  ،وشهدت حنيناً مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعها خنجر فقال أبو
فيها بالء ً

طلحة  :يا رسول هللا  ،هذه أم سليم  ،معها خنجر  .فقالت  :يا رسول هللا  ،أتخذه إذا دنا مني
أحد من المشركين بقرت به بطنه فتبسم رسول هللا( صلى هللا عليه وسلم ).
أم حرام بن ملحان

أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار

 ،األنصارية  ،النجارية  ،المدنية  ،أخت أم سليم  ،وخالة أنس بن مالك  ،وزوجة عبادة بن
الصامت  ،حديثها في جميع الدواوين سوى جامع أبي عيسى ،كانت من علية النساء  ،حدث
عنها أنس بن مالك وغيره.
قال في بيتها يوما فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول هللا ما أضحكك ؟ قال  :عرض علي
ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على األسرة ,قلت  :يا رسول هللا ،ادع هللا أن
يجعلني منهم .قال  :أنت من األولين .فتزوجها عبادة بن الصامت ،فغ از بها في البحر ،فحملها
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معه ،فلما رجعوا ،قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها فماتت رضي هللا عنها ،قلت
يقال هذه غزوة قبرس في خالفة عثمان رضي هللا عنه  .فنالت الشهادة وغزت في سبيل هللا
رضي هللا عنها.
الربيع بنت معوذ

هي الربيع بنت معوذبن عفراء األنصارية  ،من بني النجار  . . . ،وقد زارها النبي صلى هللا

دهر وروت أحاديث ،حدث عنها أبو سلمة
عليه وسلم صبيحة عرسها ؛ صلة لرحمها  ،عمرت ًا
بن عبد الرحمن  ،وسليمان بن يسار  ،وعبادة ابن الوليد بن عبادة  ،وعمرو بن شعيب  ،وخالد
بن ذكوان  ،وعبد هللا بن محمد بن عقيل  ،وآخرون .وأبوها من كبار البدريين  ،قتل أبا جهل ،
توفيت في خالفة عبد الملك سنة بضع وسبعين رضي هللا عنها.
بايعت النبي وهي من الصحابيات الجليالت وجاهدت مع المجاهدين  ،وخطبها إياس بن البكير
الليثي  ،ثم خرج هو وأخواه  ،وبعد بدر تزوجت الربيع من إياس فجاء النبي صلى هللا عليه
وسلم  ،فدخل عليها غداة بنى بها  .فجملت جويرات لها يضربن بالدف ويندبن من قتل من
آبائها يوم بدر  ،شهدت الربيع أحداً مع أم عمارة وعائشة رضي هللا عنهن.
أم سنان األسلمية

صحابية جليلة  ،روت عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،وروى عنها ابن عباس ،وروت عنها
ّ
ابنتها ثُبيتة بنت حنظلة األسلميَّة .كانت من الصحابيات المجاهدات ،حيث تتصف بالشجاعة
التوجه إلى خيبر ،وقالت له :
والهمة العالية  .أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندما أراد
ّ
حب أن أخرج معك ،أخرز السقاء ،واُداوي الجرحى ،وأنصر المجاهدين ،واحفظ
يا رسول هللا  ،اُ ُّ

لهم أمتعتهم ،وأسقي عطشاهم ،فقال النبي صلى هللا عليه وآله وسلم لها  «:تعالي معنا وكوني
ّ
مع اُم سلمة »  ،حيث كانت أكثر أوقاتها معه.
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ليلى الغفارية )توفيت عام 40ه)

وهي صحابية جليلة من فضيالت الصحابيات  ،كانت تغزو مع رسول هللا ( صلى هللا عليه

وسلم )  ،قالت  :كنت أغزو مع النبي صلى هللا عليه وسلم فأداوي الجرحى وأقوم على
المرضى فلما خرج علي إلى البصرة خرجت معه  .وتوفيت سنة  40هـ رضي هللا عنها
كعيبة بنت سعيد األسلمية

من كريمات النساء  ،وفضيالت الصاحبيات المجاهدات  ،شهدت خيبر مع رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  ،فأسهم لها سهم رجل فيما رواه الواقدي
وظلت المرأة منذ العهد األول تشارك في الحروب ،وتقوم بدورها في حماية األمة اإلسالمية
والدفاع عن الحق واألوطان ،وقد تطورت تطلعات المرأة إلى أن وصل إلى قيادة الجيش المسلم
مسلما.
جيشا
الذي يقاتل في سبيل هللا  ،ونذكر من ذلك هذه المرأة التي قادت ً
ً
ُخناس بنت مالك بن المضرب :محاربة خرجت في موقعة أحد.

1

محاربة شجاعة

خولة بنت األزور الكندي :من ربَّات الشجاعة والفروسية خرجت مع أخيها ِ
ضرار بن األزور

إلى الشام وأظهرت في الوقعات التي دارت رحاها بين العرب والروم بسالة فائقة خّلد التاريخ
اسمها في سجل األبطال البواسل ،وعندما أسر الروم أخاها ض ار اًر أخذت تقاتل الروم كأشجع
الفرسان ،وكانت تضع لثاماً ،فقال خالد :ليت شعري من هذا الفارس؟ وأيم هللا َّإنه لفارس شجاع

وتمكنت من
،ثم أتبعه خالد والناس ،هذا وقد أسرها الروم وبعض النسوة في إحدى المعارك،
َّ
ّ
تخليص نفسها ،ومن معها من النساء من األثر، .وتوفيت خولة في خالفة عثمان رضي هللا
عنه.2

 . 1سيرة ابن هشام.
 . 2البالذري :فتوح الشام .
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قائدة الجيش تركان خاتون

هي تركان خاتون بنت طغراج الملكة الجاللية صاحبة أصبهان  ،زوجة السلطان ملكشاه  ،وهي
سيدة جليلة من ربات العقل والرأي والدين والصالح والنفوذ والسلطان ،من نسل أفراسياب ملك
الفرس ،شاركت زوجها في الملك  ،وبعد وفاته دبرت األمور فاتخذت المستشارين والوزراء،
كثير من
عظيما في بالد فارس ،فأصحلت ًا
تأثير
وقادت الجيوش ،وحفظت أموال التجار ،وأثرت ًا
ً
عادات البالد وأخالق أهلها ،فبذلت لهم العطايا واإلقطاعات ،فأحبتها األمراء والرعية،
وصاهرت الخليفة العباسي المقتدي بأمر هللا حيث تزوج بابنته ،وماتت رحمها هللا سنة 487هـ.
البقومية وقيادتها لجيش قبيلتها
غالية ُ
ونعتت باألميرة
هي سيدة من عرب ا ُلبقوم من بادية بين الحجاز ونجد ،اشتهرت بالشجاعة ُ
،كانت أرملة رجل من أغنياء البقوم من سكان تربة على مقربة من الطائف  ،من جهة نجد
وكان أهل تربة أسبق أهل الحجاز إلى مواالة نجد ،واتبعوا مذهب الحنابلة ،وألهل تربة مواقف
معروفة فيما كان بين النجديين والترك والهاشميين ،وقد تحدث عنها  :محمود فهمي المهندس
في كتابه "البحر الزاخر" واصفاً بطولة امرأة في حرب آل سعود لألتراك سنة 1912م ما

مما أجراه عرب البقوم
خالصته  :لم يحصل من قبائل العرب القاطنين بقرب مكة مقاومة أشد َّ

في تربة  ،وكان قد لجأ إليها معظم عساكر الشريف غالب ،وقائد العربان في ذلك الوقت امرأة
أرملة اسمها" غالية" كان زوجها أشهر رجال هذه الجهة ،وكانت في غاية الغنى ،فأنفقت أموالها

على فقراء العشائر الذين يرغبون في محاربة الترك  ،وتحدث عنها المؤرخ المصري عبد
الرحمن الجبرتي فقال في حوادث صفر سنة 1222هـ  ":وفي ثانية وصل مصطفى بك أمير

ركب الحجاج إلى مصر  ،وسبب حضوره َّأنه ذهب بعساكره وعساكر الشريف من الطائف إلى
ناحية تربة  ،والمتأمر عليها امرأة فحاربتهم وانهزم منها شر هزيمة ،فحنق عليها الباشا وأمره
بالذهاب إلى مصر مع المحمل ،وقال أيضاً في حوادث جمادي األولى سنة 1229هـ  ( :وفي
هجانة من ناحية الحجاز  ،وأخبر المخبرون َّ
أن طوسون باشا وعابدين بك ركبا
رابعة وصلت َّ
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بعشائرهما على ناحية تربة التي بها المرأة التي ُيقال لها غالية ،فوقعت بينهما حروب ثمانية أيام
1
،ثُ َّم رجعوا منهزمين لم يظفروا بطائل ).

منهن :رضية بنت التمش ،ملكة من
وهناك حاكمات قدن الجيوش سيأتي ذكرهن ،
ّ
ملكات الهند،

هذا قليل من كثير من إسهامات المرأة في الحروب والجيوش المسلمة ،ولكنه يعد سابقة
أمر فر ًيدا لم يحققه الغرب
حضارية على االعتراف بدور المرأة في كل نواحي الحياة ،بل يعد ًا
بعد الذي يتغنى بالحريات والديمقراطية.
ُ

 - 1األعالم للزركلي.
77

المرأة ..ووالية الحكم
الصليحية
أروى بنت أحمد بن جعفر ُ

وتنعت بالحرة الكاملة وبلقيس الصغرى  :وهي ملكة حازمة  ،مدبرة يمنية ،ولدت في

حراز باليمن ونشأت في حجر أسماء بنت شهاب الصليحية ،وتزوجها المكرم وفلج
،ففوض إليها األمور ،فاتخذت لها حصناً بذي جبلة كانت تقيم به شهو اًر من كل سنة
َّ

،وقامت بتدبير المملكة والحروب إلى أن مات المكرم سنة 484هـ 1091 /م ،وخلفه
ابن عمه سبأ بن أحمد ،فاستمرت في الحكم ترفع إليها الرقاع ويجتمع عندها الوزراء،
وتحكم من وراء حجاب ،وكان يدعى لها على منابر اليمن ،فيخطب أوالً للمستنصر

للح َّرة ،ومات سبأ سنة 492هـ1098 /م  ،وضعف ملك
ثم للصليحيَّ ،
الفاطميَّ ،
ثم ُ
فتحصنت بذي جبلة ،واستولت على ما حوله من األعمال والحصون،
الصليحيين
ّ
وأقامت لها الوزراء والعمال ،وامتدت أيامها بعد ذلك أربعين سنة ،وتوفيت بذي جبلة،
ودفنت في جامعها ،ولها مآثر وسبل وأوقاف كثيرة ،وهي آخر ملوك الصليحيين.

1

ضيفة بنت الملك العادل بن أبي بكر بن أيوب

أميرة جليلة ولدت بقلعة حلب سنة 581هـ أو سنة 582هـ  ،1185 /كان أبوها

تيمناً “ضيفة” تزوجت من ابن عمها الملك الظاهر
يستقبل يوم والدتها ضيفاً فأسماها ّ
غازي وولدت له ولده العزيز محمد الذي أصبح ملكاً لمدينة حلب بعد وفاة والده ،وتوفي
الملك محمد مخّلفاً ولده الناصر يوسف والذي كان عمره حينها سبع سنوات  ،ولذلك
أصبحت جدته “ضيفة خاتون” وصية عليه لمدة ست سنوات حكمت خاللها حلب حتى

يوم وفاتها ،وتصرفت في الملك تصرف أشهر السالطين ،وقد تركت بصمة واضحة في
حياة المدينة في المجاالت االجتماعية والعمرانية وغيرها ،فقد نشرت االزدهار وخفضت
الضرائب ومدت قساطل المياه وبنت المدارس والخانقاهات ،وكانت تؤثر الفقراء وتحمل
إليهم الصدقات الكثيرة  ،وحصنت حلب بمعارك ظافرة ضد المغول ولسالجقة والصليبين
 . 1الزركلي  :األعالم .
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ومملكة خوارزمشاهيان ,وقامت بمملكتها أحسن قيام خالل ست سنوات ،وتوفيت بحلب
سنة  640ه1242 /م ،ودفنت بقلعة حلب.1
غازية خاتون أم الملك المنصور

من ربَّات العقل والتدبير والزهد والعبادة حفظت لولدها المنصور صاحب حماة بعد وفاة
َّ
َّ
وسلمته السلطة ،وتوفيت في ذي القعدة سنة
المظفر حتى كبر
زوجها الملك

656هـ/أكتوبر 1258م بقلعة حماة.2
شجرة الدر
من شهيرات الملكات في اإلسالم ذات إدارة وحزم وعقل ودهاء وبر وإحسان ،عظم أمرها
في الدولة الصالحية  ،وصار إليها غالب التدبير في أيام زوجها في مرضه  ،وكان
يعتمد عليها في أموره ومهماته ،وكانت بديعة الجمال ذات رأي وتدبير ودهاء وعقل،
ولما مات الملك الصالح كتمت موته ،وجمعت األمراء وأخذت البيعة البن الملك الصالح
توران شاه ،وباشرت الحكم إلى أن وصل توران شاه ،ولما وصل طالبها باألموال فعملت
وقبل لها األمراء
على قتله ،ولما قتل وقع االتفاق على تولية شجرة الدر السلطنة ،فتولتها َّ
األرض من وراء حجاب فكانت تاسع من تولى السلطنة بمصر من جماعة بني أيوب

سنة 648هـ1250 /م ،وجعلوا عز الدين أيبك الصالحي التركماني أتابك عسكرها.3
السيدة بنت المنصور بن يوسف الصنهاجي

كنيتها " أم مالل" :وهي من ربات النفوذ والسلطان والعقل والرأي ،والدها صاحب إفريقية
،وتربت تربية عالية  ،واقتطفت من األدب والعلم حتى فاقت أخاها نصير الدولة باديس
َّ
فأشركها في تدبير أمر الملك  ،وأخذ برأيها في سياسة الدولة  ،وعندما توفي أخاها بويع
ابنه المعز  ،وهو لم يبلغ يومئذ التاسعة من عمره َّ
وتسلم اإلمارة سنة 406هـ  ،وبإجماع
عظماء صنهاجة ومشيخة القطر وأمراء الجند والفقهاء والعلماء أقاموا عمته أم مالل

 . 1أعالم النساء لكحالة .340 ،339/2
 . 2أعالم النساء لكحالة نقالً عن تاريخ أبي الفداء  ،وتاريخ ابن الوردي  ،والنجوم الزاهرة البن تغري بردي.
 . 3أعالم النساء لكحالة . 2 87-286/2،
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وصية عليه إلى أن يبلغ سن الرشد ،وتولت أم مالل شؤون الملك بحسن وتدبير ورأي

ثاقب واستمرت على ذلك إلى أن بلغ محجورها سن الرشد وتأهل الستالم ِأزَّمة الحكم.

1

رضية بنت التمش

ملكة من ملكات الهند كانت ذات سلطة ونفوذ وإدارة .ارتقت الملك في  18ربيع األول

سنة 634هـ بعد خلع أخيها ركن الدين فيروز شاه  ،وهي خامس ملوك دولة المماليك
بالهند .وقد أبى األمراء في أول األمر أن يقسموا لها يمين الطاعة ،ولكنها بحزمها
وحسن تدبيرها تمكنت من إخضاع البالد كلها لسلطانها  ،وكانت السلطانة رضية تملك

كل الصفات التي تؤهلها لتولي الملك  ،وإدارة شؤون المملكة  ،فكان والدها إذا تغيب في
،ولما سأله
حروبه ينيبها عنه في إدارة أعمال حكومته مفضالً إياها على أبنائه الذكور َّ

أمراؤه لماذا اختار ابنته بدل أحد أبنائه في نيابة المملكة  .أجاب َّ :
إن أوالده انهمكوا في

،أما رضية بيكم ـ لفظة فارسية معناها أميرة ـ
الشرب واللعب فإدارة المملكة صعبة عليهم َّ

،ولما تبوأت عرش المملكة أظهرت من حسن
فمع َّإنها امرأة لكن لها عقل وقلب رجل َّ

اإلدارة ما يؤيد هذا الوصف عنها َّ
فإنها خلعت المالبس النسائية  ،ولبست الحلة الملكية
وشرعت تباشر أعمال المملكة بنفسها وتنظر في القضايا المعروضة عليها ،وتفصل فيها
بالعدل والقسطاس المستقيم ،وكثي اًر ما قادت جيوشها بنفسها  .وتآمر أخوها على خلعها،

حسداً منه لما بلغت من مكانة  ،ولم يفلح ،وتوفيت سنة 637هـ.2

خديجة بنت عمر بن صالح الدين البنجالي

من سلطانات الهند  ،نشأت وترعرعت في بالط أبيها ،وتلقت من العلم والثقافة ما

ولما توفي والدها خلفه في السلطنة
جعلها من أندر نساء زمانها أدباً وكماالً ومعرفةَّ ،

أخوها شهاب الدين ،فكان سيء السيرة فخلعه الشعب سنة 740هـ 1239 /م  ،ونادى

بأخته خديجة سلطانة على عرش أبيها وولي زوجها خطيب الدولة جمال الدين الو ازرة ،
 - 1أعالم النساء لعمر رضا كحالة .287/2
 - 2أعالم النساء لكحالة 448/1،ـ .451
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أما
فاعتمدت السلطانة عليه في مهام األمور وراقبت شؤون الدولة مراقبة خبير مطلع .و َّ

سلطانها فكان ينبسط على جزائر "زيبة المهل" بالهند ،وعددها نحو ألفي جزيرة ،فتقدمت
في سلطنتها تقدماً عظيماً في جميع مرافق الحياة ،وال سيما في الزراعة والصناعة ونشر
العدل على كل بقعة من بقاع السلطنة :وكانت المراسيم الملكية تكتب على سعف النخل

بنصل حديدي وتنفذ باسم خديجة ،وكان الخطباء يذكرونها بقولهم :اللهم انصر أمتك
التي اخترتها على العالمين ،وجعلتها رحمة لكافة المسلمين أال وهي خديجة بنت
السلطان جالل الدين بن السلطان صالح الدين ،وتوفيت سنة 770هـ1368 /1م.
نور جيهان
ملكة هندية ذات حسن وجمال تعرف الفارسية والعربية ومطلعة على آدابهما  ،وأدارت
مملكتها إدارة رشيدة  ،فوضعت الضرائب ،نظرت في أحوال المملكة اليومية  ،فكانت
تجلس أمام كوة في القصر فتقابل أمراء المملكة وتستعرض جنودها ونقش اسمها على
النقود إلى جانب اسم زوجها ،وكانت تساعد المحتاجين وتزوج األيتام ،وتغيث

وتعبد الطرق العامة ،وتشيد أفخم األبنية والمدارس والمستشفيات والتكايا،
الملهوفينِّ ،
ومن إصالحاتها أَّنها أصدرت أوامرها الشديدة للهنود تحظر عليهم تقديم الضحايا
البشرية ودفن نسائهم وهن أحياء مع أزواجهن المتوفين .وهي أول من أنشأت سوقاً
خيرية وهو سوق الشفقة ،وينسب إليها عطر الورد وإصالح ثياب النساء ،وتنظيم الطعام
على الموائد وتركيبه في الصحاف على شكل األزهار ،وروى عنها ّأنها كانت تخرج
للصيد هي ونساء بالطها راكبات صهوات الجياد كالرجال ،وقادت الجنود لما خرج

عليها مهابة خان ،وكان قد فاجأ زوجها وأخذه أسي اًر ،فلما بلغها الخبر ركبت في جيشها
ولما توفي زوجها سنة 1506هـ1646/م
لتنقذه  ،فكانت تهاجم العدو وترميه بيدهاّ ،
ثم توفيت بعد وفاة زوجها بقليل ودفنت بجانبه في حديقة سليمان.2
اعتزلت الحكم َّ ،

 . 1أعالم النساء لعمر رضا كحالة .338/1:
 . 2أعالم النساء لكحالة ً ،198 ،197/5،
نقال عن حقوق المرأة في اإلسالم ألحمد أجيف .مركز المرأة في اإلسالم ألمير
علي الهندي.
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السلطانة عنايت شاه
توفيت سنة 1100ه1688 /م  ،تولت ملك اتشين في سومطرة بعد وفاة السلطانة تقية
سنة 1089هـ1678 /م  ،وكان عصرها من العصور الذهبية.1
كمالت شاه السلطانة

وهي ملكة تولت ملك أتشين في سومطرة بعد وفاة السلطانة عنايت شاه سنة 1100هـ/

1688م ،فازدهرت المملكة في زمانها وعد عصرها من العصور الذهبية فيها  ،ولوجود
كثير من العرب األشراف في أتشين الذين ساءهم تولي امرأة الملك ،وأثاروا الرعية،

واستحصلوا من مكة على فتوى تخولهم خلع السلطانة فخلعوها سنة 1111هـ/
1699م.2
مشرفة تتمتع برجاحة العقل وقوة الحجة والبيان،
هذا قليل من كثير من نماذج نسائية ّ
وأهليتها للحكم وفالحها وفالح قومها بحكمها لهم ،فلو كان تفسير قوله تعالى(:أومن

المفسرون لما وجد في الكون
فسرها
ّ
ين ّشأ في الحلية فهو في الخصام غير مبين) كما ّ
الساعة تتمتع برجاحة العقل وقوة الحجة والبيان،
امرأة منذ بدء الخليقة إلى أن تقوم ّ
ولما أشاد هللا جل شأنه بملكة سبأ ،ولما أُخذ ربع األحكام
ولما صلحت امرأة للحكمّ ،
ّ
الفقهية من أم المؤمنين السيدة عائشة رضي هللا عنها!

كل هذه أدلة قاطعة وعملية على أهلية المرأة للوالية والحكم ،وكيف ّأنها حكمت
بالعدل والقسطاس؟
كما ّأنها أدلة قاطعة على مشروعية والية المرأة وحكمها ،و ّإال لما قبل علماء وفقهاء عصرها
واليتها للحكم ،بل نجد فقهاء وعلماء صنهاجة اختاروا أم مالل لتكون وصية على ابن أخيها
على حكم أفريقية ،ولم يرو التاريخ عن امرأة تولت الحكم ،وكانت ظالمة ومستبدة ،بل ما
هن حكمن بالعدل والقسطاس ،وأنشأن حضارة علمية وعمرانية،
قرأناه عن هؤالء الحاكمات ّأن ّ
حكمهن لها.
وعم الرخاء والخير البالد التي حكموها فترة
ّ
ّ
 . 1أعالم النساء لكحالة .372/3،
 . 2أعالم النساء لكحالة.
82

تولين الحكم في واليات وإمارات مسلمة  ،وفي حقب مختلفة،
هذه نماذج لنساء مسلمات ْ
إن االستعمار وّالها مخالفة لشرع هللا ،وتطبيًقا
سبقت االستعمار األوربي لها ،حتى ال ُيقال ّ

فمثال االحتالل الهولندي لجزيرة سومطرة كان عام 1837م ،بينما كانت
ألجندة غربيةً ،

والية السلطانات تقية ،وعنايت شاه ،وكمالت شاه لجزيرة سومطرة قبل االحتالل الهولندي لها

أن والية المرأة في تلك الواليات واإلمارات كانت في
بحوالي قر ْنين من الزمان ،وإن قيل ّ
فترات ضعف دولة الخالفة اإلسالمية ،وانقسامها إلى دويالت وإمارات ،فأقول لهم :م ْن
أوصلها إلى هذه الحال أليس حكم الرجل لها ؟ وماذا عن حال البالد العربية اآلن؟

83

الفصل اخلامس
انتقاص أهلية املرأة وحقوقها املدنية والسياسية
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أن انتقاص أهليتها وعدم
أن اإلسالم منح المرأة األهلية الكاملة بال استثناءاتّ ،إال ّ
مع ّ
االعتراف حتى بواليتها على نفسها وأوالدها القصر ُينسب إلى شرع هللا ,باالستناد على أحاديث

ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة ,مع علمهم بضعفها ووضعها وإفرادها وإعاللها ,مرددين مقولة

" شهرة الحديث تفوق ضعف إسناده ,وعدم شهرة الحديث تغلب صحة إسناده" ,وهذا أمر داللته

جد خطيرة ,وهي ترك األحاديث قوية اإلسناد التي ال توافق أهواء بعض الفقهاء وموروثاتهم
الفكرية والثقافية ,واعتماد األحاديث الضعيفة الموافقة لما يريدون إق ارره وإصداره من أحكام

فقهية.
تماما ،فساوى بينها
لقد أعطى اإلسالم للمرأة أهلية قانونية وذمة مالية مستقلة مثلها مثل الرجل ً
وبين الرجل في القصاص والحدود والعقوبات ،وفي البيع والشراء والرهن والقرض والوقف،

أن " لكل إنسان
والهبة ،كما َّ
نصت المادة السادسة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ّ
ونصت كذلك الفقرة (أ) من المادة
في أي مكان ،الحق في أن يعترف له بالشخصية القانونية"َّ ،

( )19من إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم (1411هـ 1990 /م)على َّ
أن " الناس
سواسية أمام الشرع  ،يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم".

نصت عليه المادة ( )6من اإلعالن العالمي
نسب للشريعة اإلسالمية ،وما َّ
هنا يصطدم ما ُي ُ
لحقوق اإلنسان ،والفقرة (أ) من المادة ( )19من إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم
نظاميا
عيا أو
ببعض التعليمات أو التعميمات أو الممارسات القضائية التي ال تجد ً
ً
سندا شر ً
والتي تقيد حق المرأة الرشيدة في التقاضي وفي إبرام التصرفات القانونية وذلك باستلزام ولي لها

رغم بلوغها سن الرشد .فهذا يعني عدم االعتراف لها بالشخصية القانونية بهذا الشأنَّ .
ألن
االعتراف بالشخصية القانونية لها يقتضى منحها إمكانية التقاضي والتصرف متى بلغت سن
نصت الفقرة  3من المادة ( )15من اتفاقية إ ازلة كافة أشكال التمييز ضد المرأة،
الرشد .وقد ّ
على أن  ":تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي
يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية" .فصياغة هذا

باطال أي إجراء أو نص نظام يخالف هذه
النص على هذا النحو المباشر يقر حًقا للمرأة ويعتبر ً
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المادة .ويحق بالتالي للقاضي االستناد مباشرة إلى هذا النص إللغاء وإبطال كل ما يتعارض
ِ
فقيها كان
ًا
معه .ولكن لألسف الشديد الموروث الفكري والثقافي لدى الرجل
مفسر كان أم ّ
محدثًاً ,
مستندا على مفاهيم خاطئة لبعض
قاضيا حكم على المرأة البالغة الرشيدة بنقصان أهليتها,
أم
ً
ً

اآليات القرآنية ،ومرويات ضعيفة وموضوعة ،وتعميم في غير محله ,من ذلك:
أوًال  :حديث "ناقصات عقل ودين".
أتين برجل واحد.
ثانيا  :تعميم شهادة امر ْ
ً

أن نص اآلية واضح (يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر
ثالثًا :تعميم للذكر مثل حظ األنثيين ,مع ّ
ُّ
ُنثيين)
مثل حظ األ ْ
ُ
قيم.
قوام إلى ّ
رً
ابعا  :تعميم القوامة وتحويل ّ
خامسا  :والية المرأة وحديث ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
ً
سادسا  :تنصيف دية المرأة بجعلها نصف دية الرجل.
ً
بالغيا ومعنى.
سابعا  :تحويل معنى (وليس الذكر كاألنثى) إلى معنى مخالف لمعنى اآلية
ً
ً
نشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين)
ثامنا :التفسير الخاطئ آلية ( أومن ُي ّ
ً
أوًال :حديث "ناقصات عقل ودين"
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن
ففي صحيح البخاري جاء هذا الحديثّ " :
جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد هللا عن أبي سعيد الخدري قال خرج
فمر على النساء فقال يا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى َّ

معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول هللا قال تكثرن اللعن

وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما

نقصان ديننا وعقلنا يا رسول هللا قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال
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ِ
تصم؟ قلن بلى قال فذلك من نقصان
فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم
ّ
تصل ولم ُ
دينها "
ط ُرق عن أربعة من الصحابة :
فهذا الحديث قد ورد في الصحيحين ِمن ُ
من حديث أبي سعيد ،ومن حديث ابن عمر ،ومن حديث جابر ،ومن طريق ابن عباس رضي
هللا عنهم أجمعين  ,وفيه:
 .1زيد بن أسلم العدوي ،مولى الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،قال عنه في ابن
صالحا،
رجال
حجر في التقريب" :ثقة عام  ،كان يرسل ،قال ابن ُعيينة  :كان زيد بن أسلم ً
ً
وكان في حفظه شيء ،وقال أبو حاتم :زيد عن أبي سعيد "مرسل" ،وذكرها بن عبد البر في
مقدمة التمهيد  ،ما يدل على ّأنه كان يدلس مما يفقد أحاديثه المعنعنة حجيتها ،وبالتالي
1
فأحاديث زيد في اإلسناد جديرة باالستبعاد.
ويالحظ الضعف الواضح في الحفظ فلم يحفظ زيد الزمن فطر أم أضحى أم كالهما؟
تغير قبل موته بأربع سنين ،
.2سعيد المقبري :قال عنه ابن حجر في تقريب التقريب" :ثقة" ّ
وروايته عن عائشة  ،وأم سلمة مرسلة'.
.3عمرو بن أبي عمرو ،واسمه :ميسرة مولى المطلب بن عبد هللا بن حنطب المخزومي أبو
عثمان المدني .قال عنه في التقريب ':ثقة ربما وهم" وجاء عنه في تهذيب التهذيب :في حديثه
ضعف ليس بالقوي" وكان كثير الحديث صاحب مراسيل ،وقال عثمان الدرامي" :في حديث رواه
حبان في
في األطعمة هذا الحديث فيه ضعف من أجل عمرو بن أبي عمرو" وقال ابن ّ
الساجي صدوق ّإال ّأنه يهم.
الثقات ":ربما أخطأ" ,وقال ّ
عندما نتأمل هذا الحديث من حيث المتن نجد:
 . 1ابن حجر :تهذيب التهذيب .346 ،345 /3 ،
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أن ليس من ُخلق الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يجمع العواتق وذوات الخدور
ّ .1
الحّيض في يوم العيد ،وحتى التي ال يكون لها جلباب تستعيره ممن لديها ،ليقول لهن
و ُ
"أنتن أكثر أهل النار ،وناقصات عقل ودين ،كما جاء في األحاديث.
النساء على الصدقة في العيدين ،دون ذكر النساء
 .2توجد أحاديث رواها البخاري تحث ّ
أكثر أهل النار ،وناقصات عقل ودين.
النار.
 .3توجد أحاديث ضعيفة ومنكرة عن النساء أكثر أهل ّ
 .4توجد أحاديث موضوعة وضعيفة عن تكفير العشير.
النار في قولهن
الحديث ال يتفق مع ما جاء به اإلسالم ،فهل ُيعقل ّأنه ينحصر دخول النساء ّ
خير منكمّ ّقط" .وال توج ــد معاص وال منكرات غير كفران العشير ،وفي
ألزواجهن" ما رأينا ًا
أن رواة الحديث الضعاف أرادوا منح
المقابل إنكار الزوج لخير زوجته أال يدخله ا ّلنار؟ ،واضح ّ
أيت منك
الزوج قدسية ،فتقولوا على رسول هللا هذا القول ,وجعلوا مجرد قول المرأة لزوجها ما ر ُ

،التقول على رسول هللا صلى هللا
ومما يؤكد عدم صحة هذا الحديث
ًا
ُّ
خير قط يدخلها ّ
النارّ ،
بأن النساء "ناقصات عقل ودين لشهادة امرأتين برجل واحد ،ولعدم صالتها وصومها
عليه وسلم ّ

فترة الحيض ،لو كان الرس ـ ــول ص ـ ــلى هللا عليه وسلم قـ ــال هذا القول ،لمـ ــا عم ــّم الشهادة
دين خاص ،وليس عن الشهادة،
والح ـ ــيض ،فهو يدرك ّ
أن اآلية َّإنما تتحدث عن" اإلشهاد" في ْ
و َّأنها نصيحة وإرشاد لصاحب َّ
موجها إلى القاضي الحاكم في المنازعات,
الد ْين وليست تشريعاً
ً
أما الحيض فهو ال يالزم المرأة طوال حياتها ،ومعروف ّأنه يأتي
فهي في عقود المداينةّ ،
الحيض في سن البلوغ ،وينقطع في الغالب عند بلوغها األربعين ،فهل تعتبر ناقصة دين على

نقصانا في الدين؟ وهو يمثل إرادة إلهية،
الدوام؟ وهل عدم صالة الحائض وصيامها يعد
ً
والتزامها بتعاليم دينها منعها من الصالة والصوم أثناء حيضها ،وليس بدافع منها ،حتى يعد

ولست أدري كيف
نقصانا في دينها ،كما ال يسقط الحيض الصيام عن الحائض ،فهي تقضيه،
ً
ُ
صنف هذا الحديث في باب"
أن ذلك من نقصان اإليمان؛ إذ ّ
يعتبر محقق صحيح اإلمام مسلم ّ
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بيان نقصان اإليمان بنقص الطاعات؟ ولألسف نجد علماء اإلسالم وفقهاءه قبلوا بهذا
التصنيف ،وقبلوا بهذا الحديث رغم ضعف بعض رواته ،بل تغاضوا عن ضعفه ،وبعد متنه عن
ألن ما جاء فيه يتفق مع أهواء الكثير في
مبادئ وقيم اإلسالم ،وتناقضه مع أحاديث صحيحةّ ،
األمرين من هذا الحديث الذي
التقليل من مكانة المرأة ،وبناء أحكام فقهية عليه ،وعانت المرأة
ْ
حرمها من كثير من حقوقها في مقدمتها أهليتها ،وواليتها على نفسها ،وعلى غيرها ،وحّقها في

الوالية والشورى والبيعة.

أن هذا خاص في عقود المداينة ،يوضح هذا قوله
أتين برجل واحد ،مع ّ
ثانيا :تعميم شهادة امر ْ
ً
تعالى ( :يا أيُّها َّال ِذين آم ُنوا ِإذا تداي ْنتُ ْم ِبد ْي ٍن ِإلى أج ٍل ُمس ًّمى فا ْكتُُبوهُ وْلي ْكتُ ْب ب ْين ُك ْم ك ِات ٌب ِباْلع ْد ِل
َّه وال ي ْبخ ْس
ّللاُ فْلي ْكتُ ْب وْل ُي ْملِ ِل َّال ِذي عل ْي ِه اْلح ُّق وْليتَّ ِق َّ
وال يأْب ك ِات ٌب أ ْن ي ْكتُب كما عَّلم ُه َّ
ّللا رب ُ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّه
يع أ ْن ُيم َّل ُهو فْل ُي ْمل ْل ولِي ُ
يها أ ْو ضع ًيفا أ ْو ال ي ْستط ُ
م ْن ُه ش ْيًئا فإ ْن كان الذي عل ْيه اْلح ُّق سف ً
ِ
ِ ِ
ِ
ِباْلع ْد ِل و ِ
ام أرت ِ
ان ِم َّم ْن ت ْرض ْون ِمن
است ْشه ُدوا شهيد ْي ِن م ْن ِرجال ُك ْم فإ ْن ل ْم ي ُكونا ر ُجل ْي ِن فر ُج ٌل و ْ
ْ
1
ِ
ُّ ِ
ِ
أن
اهما األ ْ
ُخرى)  ،فكما هو واضح من سياق اآلية ّ
اهما فتُذ ّكر ِإ ْحد ُ
الشهداء أ ْن تض َّل ِإ ْحد ُ
أتين برجل واحد ال عالقة له باألهلية ,و ّإنما هي النعدام خبرة المرأة باألمور المالية
شهادة امر ْ
لعدم ممارستها لها ,فإن مارستها انتفت العلة ,وتُعادل شهادة امرأة ,شهادة الرجل ,وال عالقة
لهذا بالشهادة في المحكمة ,فقال ابن تيمية فيما يرويه عنه ويؤكد عليه ابن القيم  :قال عن

بناء عليها ..التي وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث رسول هللا
البينة التي يحكم القاضي ً
صلى هللا عليه وسلم ":البينة على المدعي  ،واليمين على المدعي عليه " رواه البخاري

والترمذي وابن ماجه َّ (:
إن البينة في الشرع  ،اسم لما ُي ِّبين الحق ويظهره ،وهي تارة تكون أربعة
شهود ،وتارة ثالثة بالنص في بينة المفلس ،وتارة شاهدين ،وشاهد واحد ،وامرأة واحدة ،وتكون

ُن ُكوًال  -النكول االمتناع عن اليمين  -ويميناً  ،أو خمسين يميناً ،أو أربعة أيمان ،وتكون شاهد
البينة على المدعي " أي عليه أن يظهر ما يبين صحة
الحال ،فقوله صلى هللا عليه وسلمِّ ":
دعواه ،فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له" هذا ما جاء نصه في كتاب السياسة

 . 1البقرة .282 :
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الشرعية البن القيم ،وقد أورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان[ الطرق التي يحفظ

بها اإلنسان حقه] فقالَّ ":
أتين في طرق الحكم التي
إن القرآن لم يذكر الشاهدين ،والرجل والمر ْ
البينات في الطرق التي يحفظ بها اإلنسان حقه فقال
النوعين من ِّ
يحكم بها الحاكم ،و َّإنما ذكر ْ
الح ْكمية في السياسة الشرعية" :وليس في
تعالى وذكر آية المداينة ،ويقول ابن القيم في الطرق ُ
فإن هللا سبحانه وتعالى َّإنما أمر
القرآن ما يقتضي ّأنه ال ُيحكم إالّ
بشاهدين ،أو شاهد وامرأتين ّ
ْ
بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ،ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به،

فضالً عن أن يكون قد أمرهم أالّ يقضوا إالّ بذلك .ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة،
والمرأة الواحدة ،والنساء مفردات ال رجل معهن ،وبمعاقد ِ
الق ْمط ووجوه اآلجر ،وغير ذلك من
طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن .فإن كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفاً لكتاب هللا ،فهذه

أشد مخالفة لكتاب هللا منه ،وإن لم تكن هذه األشياء مخالفة للقرآن ،فالحكم بالشاهد ،واليمين
أولى أالَّ يكون مخالفاً للقرآن ،فطرق الحكم شيء ،وطرق حفظ الحقوق شيء آخر ،وليس بينهما

تالزم ,فتحفظ الحقوق بما ال يحفظ به صاحب الحق حقه ،وال خطر على باله من نكول ،ورد

يمين ،وغير ذلك ،والقضاء بالشاهد واليمين ،م ّما أراه هللا تعالى لنبيه صلى هللا عليه وسلم ،قال
الن ٍ
بالحق لتحكم ْبين َّ
اس ِبما أراك
تعالى في اآلية  105من سورة النساءَّ (:إنا أنزلنا إليك الكتاب
ّ

هللا ﴾

1

ومن هنا نجد ابن القيم يستدل بالمساواة في الشهادة بقوله تعالى ﴿:وكذلك جعلناكم أُم ًة
الن ِ
شهيدا﴾ على َّ
أن المرأة كالرجل في
اس وي ُكو ُن الرسول عليكم
وس ً
طا لتكونوا ُشهداء على ّ
ً
الشهادة على بالغ الشريعة ورواية السنة ،فالمرأة كالرجل في رواية الحديث ،التي هي شهادة

مما أجمعت عليه األمة ،ومارسته راويات
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وإذا كان ذلك َّ
جيال بعد جيل ،والرواية شهادة ـ فكي ــف تقـ ــبل الشهـ ــادة من امرأة على رسـ ــول
الحديث النبوي ً

. 1ابن القيم الجوزية :الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،تحقيق د .محمد اإلسكندراني علي محمد دندل ،ص ،112طبعة
بدون رقم1428 ،هـ 2007/م ،دار الكتاب العربي ـ بيروت .
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صـ ــلى هللا عليه وس ـ ـلم ،وعلى شرع هللا  ،وال تُقبل على واحد من ا َّلناس؟؟ َّ
إن المرأة العدل ـ كما
1
يقول ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية "كالرجل في الصدق واألمانة والديانة.
ثال ًثا  :تعميم للذكر مثل حظ األنثيين الواردة في قوله تعالى ( :ي ِ
ّللاُ ِفي أ ْوال ِد ُك ْم ۖ
يك ُم َّ
وص ُ
ُ
لِ َّ
أن الخطاب في اآلية الواضحة (يوصيكم هللا في أوالدكم) فالكل
لذك ِر ِم ْث ُل ح ِّ
ظ ْاأل ُْنثي ْي ِن)مع ّ
ُنثيين في أربع حاالت فقط  ،وفيها يكون مسؤوًال عن نفقة من أخذ
أن للذكر مثل ح ِّ
يعلم ّ
ظ األ ْ
تماما ،وهناك حاالت
ضعفها و ّ
أن في أضعاف هذه الحاالت األربع ترث فيها المرأة مثل الرجل ً
تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ،وحاالت هي ترث وهو ال يرث،
وبالرجوع آلية المواريث رقم ( )11من سورة النساء تتضح هذه الحقائق.
ِ
النس ِ
ابعا  :تعميم القوامة الواردة في قوله تعالى ِّ :
اء ِبما ف َّ
ّللاُ ب ْعض ُه ْم
ضل َّ
امون على ّ
رً
الرج ُ
ال قَّو ُ
ِِ 2
ِ
عل َٰى ب ْع ٍ
قوام
قوام التي تعني خدمة ورعاية من هو ّ
ض وبِما أ ْنفُقوا م ْن أ ْمواله ْم) ،وتحويل معنى ّ

قيم التي تعني االستعباد واالسترقاق كما جاء في تفسير ابن كثير لها  ،فجعلوا بذلك
عليهم إلى ّ
قيمين على كل النساء مستبعدين شرطي القوامة الواردة في اآلية الكريمة ،وهما
كل الرجال ّ

األهلية واإلنفاق ،وبذلك جردوا المرأة من حق الوالية الخاصة على نفسها وأوالدها ،وحق الوالية

ألنه
العامة ،وجعلوها كالرقيق  ،وهذا ُيفسر لنا مقولة لإلمام الزهري" ال يقتل الرجل في امرأته ّ
إن السيد قاهر لمملوكه ،حاكم
ملكها بعقد النكاح" ،ومقولة ابن القيم في إعالم الموقعين " ّ
عليه ،مالك له ،والزوج قاهر لزوجته ،حاكم عليها ،وهى تحت سلطانه وحكمه شبه األسير"،

ومقولة ابن علي الجوزي في أحكام النساء ":وينبغي للمرأة أن تعرف ّأنها كالمملوك للزوج
....وينبغي لها الصبر على أذاه كما يصبر المملوك" ,3ونسبة السرخسي في مبسوطه مقولة"

النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته" إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم.

 . 1المرجع السابق  :ص .132
 . 2النساء .34 :
 . 3الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي :أحكام النساء ،تحقيق وليد أحمد عبد القادر ،ص  ،111الطبعة األولى
2002 -1423م ،دار قتيبة :دمشق ـــــ سوريا.
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وقيما على كل
يتقبل الرجل والية المرأة عليه طالما ّأنه يعتقد ّ
وبالتالي لن ّ
أن هللا جعله ّ
اما ً
قو ً
قوامون على النساء) في أي أمر يتعلق بوالية للمرأة،
نساء الدنيا؛ إذ نجد الكثير يردد(الرجال ّ
حتى في عضويتها لمجالس الشورى ،والمجالس النيابية ،بل في رئاستها لجمعيات خيرية.

خامسا . :القول" ال والية المرأة " استنادا على حديث أبي بكرة  ,وهو" لن يفلح قوم ُّ
ولوا أمرهم
ً
ً
امرأة " ال يؤخذ به لألسباب التالية:
 .1تناقضه مع قوله تعالى(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر).1

 .2تناقضه مع آية البيعة ( :يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ُيبايعنك .......فبايعهن)..

2

ِ
األمانات إلى أهلِها وإذا حكمتم بين
أن تُّدوا
ْم ُرُكم ْ
 .3تناقضه مع قوله تعالى ( ّ
إن هللا يأ ُ
3
الناس أن تحكموا بالعدل)
ّ
 .4تناقضه مع إشادة الخالق جل شأنه بملكة سبأ لكونها امرأة شورية  ,وبيان قوة دولتها في

قوله تعالى على لسان قومها (نحن أولو قوة وأُؤلوا بأ ٍ
ْس شديد) .4وهذه داللة على فالح

قومها بتولي امرأة عليهم؛ إذ وصلت حدود مملكتها إلى يثرب وشمال الجزيرة العربية،
ولو كان ال والية المرأة لبيَّن الخالق ذلك في هذه اآليات ،واستنكر حكمها لقومها ،بل
نجد سيدنا سليمان عليه السالم قد أقر ملكة سبأ على حكم اليمن بعد إسالمها.
 .5الحديث رواية مفردة ،فلم يروه ّإال عبد الرحمن بن أبي بكرة ،والروايات المفردة ال يعتد
بها في األحكام الفقهية.

 . 1التوبة .71 :
 . 2الممتحنة .12 :
 . 3النساء .58 :
 . 4النمل .33 :
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طبق عليه هذا
 .6ال تقبل رواية راوي هذا الحديث لتطبيق حد القذف عليه ،ولم يتب ،وقد ّ
حد
الحد الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وقد قال هللا ّ
عز وجل عمن ُحّد ّ
أبدا ّ ...إال الذين تابوا)
القذف( وال تقبلوا لهم شهادة ً

1

إن هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه ,فاإلمام البخاري ليس بنبي
أما القول ّ
ّ
معصوم من الخطأ ,و ّإنما بشر ,وقد انتقد ابن حجر صحيح البخاري في كتابه فتح الباري بإيراده
مرسال في صحيحه ,وذلك إليراده في باب "تزويج الصغار من
المرسل ،وما ينبغي أن يورد
ً

مرسال ,كما انتقد ابن حجر في مقدمة الفتح ا على
الكبار" حديث رقم  ،5081حديثًا
ً

مائتين وعشرة أحاديث ،وكذلك الدارقطني وغيرهما من الحفاظ ،وبينوا وجود ضعف
الصحيحين
ْ
ْ
ضعف الشيخ األلباني أحاديث للبخاري.
ووهم في بعض رواتهم ،وقد َّ
إن االجتهاد الفقهي بتنصيف دية المرأة الذي أُعتمد ،وأُخذ به
ساد ًسا :تنصيف دية المرأةّ ..
أهمل النص القرآني (ومن قتل ُم ْؤ ِم ًنا خطأً فت ْح ِر ُير رقب ٍة ُّم ْؤ ِمن ٍة وِدي ٌة ُّمسَّلم ٌة) كما يقول العلماء
مؤمنا) :هذه نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق
في المقصود بـ (
ً
النفي تعم ،ولذلك تعتبر من ألفاظ العموم .فكلمة (مؤمن) تشمل الذكر واألنثى ،وبهذا فال توجد

في القرآن أية آية تدل على تنصيف دية المرأة بالنسبة لدية الرجل ,وأخذ بزيادة موضوعة في
حديث صحيح؛ إذ ال يوجد حديث صحيح يدل على تنصيف دية المرأة ،وقد اعتمد الفقهاء في
ِ
ِ
ِ
النص ِ
الر ُج ِل" التي أضافها البيهقي من عنده
ف ِم ْن ِدي ِة َّ
تنصيف دية المرأة جملة" ديةُ اْلم ْأرة على ّ ْ
لحديث عمرو بن حزم" وفي النفس المؤمنة مائة من اإلبل" ،يقول ابن حجر العسقالني عن هذه
الجملة :هذه الجملة ليست موجودة في حديث عمرو بن حزم الطويل ،و ّإنما أخرجها البيهقي!
وهذا أمر خطير ،وهي أن تُضاف جملة إلى حديث لم تكن موجودة فيه ،ويؤخذ بها ،ويترك
النص القرآني ،والجزء الصحيح من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم!

 . 1النور .5-4 :
93

سابعا  :تحويل معنى قوله تعالى(وليس الذكر كاألنثى) إلى أفضلية الذكر على األنثى ،عكس
ً
معنى اآلية ،فالمقصود في اآلية األنثى التي ُوهبت خير من الذكر الذي نذرتيه لخدمة بيت

المشبه به في علم البالغة أقوى من المشبه ،فكيف
المقدس ,فاألنثى هنا هي المشبه بها ,و ّ
ُيحولون المعنى إلى غير مقاصده لمنح الذكر األفضلية ،ويعممونه؟!!!
أن المخلوق سلب المرأة أهليتها التي منحها ّإياها الخالق جل شأنه
وهكذا يتضح لنا كيف ّ

ينشأُ في الحلية و ُهو في اْلخصام غ ْيُر ُمبين)
ثامًنا :المفهوم الخاطئ لتفسير آية (أومن ّ
حدثيه يتركون اآليات
وم ّ
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا معظم علماء اإلسالم وفقهائه ُ
1

القرآنية قطعية الداللة التي تعطي المرأة حق الوالية ،مثلها مثل الرجل ،ويأخذون برواية مفردة،

حد القذف ،وطلب
ألن الفاروق عمر بن الخ ّ
حده ّ
طاب رضي هللا عنه ّ
وراويها ال تقبل روايته ّ
أبدا ّ ...إال
منه التوبة ولم يتب ،ومع هذا قبلوا روايته مخالفين قوله تعالى(:وال تقبلوا لهم شهادة ً
الذين تابوا)

2

المفسرين من مختلف العصور بما فيها
سنجد الجواب عن هذا التساؤل من خالل تفسير كبار
ّ
الح ِ
ينشأُ في ِ
لية و ُهو ِفي اْل ِخصا ِم غ ْي ُر ُمِب ٍ
ين)3؛ إذ نجدهم
عصرنا الراهن لقوله تعالى( :أومن ّ
حكموا على المرأة بموجب نشأتهم ونظرة مجتمعاتهم إليها ،وابتعدوا عن نظرة اإلسالم له،

وتجاهلوا ّأنها إنسان كاملة الخلقة ينطبق عليها قوله تعالى(:لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم)
تحمل أمانة االستخالف مثلها مثل الرجل ،ومساوية له في الشورى والبيعة والوالية ،وإجارة
المحارب ،وفي العبادات والتكاليف ،وفي العقوبات من حدود وقصاص وتعزيرات ،كما فاتهم
مشاركتها في تأسيس دولة اإلسالم األولى ،فكانت أول مستشار في اإلسالم ،امرأة ،وأول شهيدة
في اإلسالم ام أرة ،وأول من أؤتمن على سر الهجرة امرأة ،وأول من أؤتمن على حفظ النسخة

 . 1الزخرف .18 :
 . 2النور .5-4 :
 . 3الزخرف .18 :
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الوحيدة للقرآن الكريم امرأة ،وأول من تولى ِ
الحسبة امرأة ،بايعت وقاتلت وناصرت اإلسالم
ّ
ورسوله صلى هللا عليه وسّلم.
تفسير اإلمام الطبري(ت 310هـ922 /م) جاء في تفسير اإلمام عن قتادة (أو من ينشأ في
الحلية) يقول :جعلوا له البنات وهم إذا بشر أحدهم بهن ظل وجهه مسودا وهو كظيم .قال :وأما

قوله( :وهو في الخصام غير مبين) يقول :قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إال تكلمت
بالحجة عليها.
تفسير اإلمام الفخر الرازي(ت606هـ1209 /م )قال في تفسير هذه اآلية ":المراد من قوله

ألنه لوال
أن الذي يربى في الحلية يكون ناقص الذاتّ ،
(أومن ينشأ) التنبيه على نقصانها ،وهو ّ
نقصان في ذاتها لما احتاجت إلى تزيين نفسها بالحلية ،ثم ّبين نقصان حالها بطريق آخر ،وهو

قوله( :وهو في الخصام غير مبين) يعني ّأنها إذا احتاجت المخاصمة والمنازعة عجزت
ويقال قلما تكلمت امرأة
،وكانت غير مبين ،وذلك لضعف لسانها ،وقلة عقلها ،وبالدة طبعهاُ ،
فأرادت أن تتكلم بحجتها إالّ تكّلمت بما كان حجة عليها ،فهذه الوجوه دالة على كمال نقصها،
فكيف يجوز إضافتهن بالوالدية إليه".

1

تفسير اإلمام القرطبي(ت 671هـ1272 /م) يفسر الحلية بالزينة ،ويستدل بما قاله ابن عباس
رضي هللا عنهما وغيره يزنهن الجواري زيهن غير زي الرجال ،ويفسر قوله تعالى(وهو في
الخصام غير مبين) أي في المجادلة واإلدالء بالحجة ،ثم يستدل بمقولة قتادة التي استدل بها

المفسرون الذين سبقوه وتلوه.

2

تفسير اإلمام ابن كثير(ت 774هـ1372 /م) وفي تفسير ابن كثير لقوله تعالى(:أومن ُين َّشأُ
في اْلحْلية و ُهو في اْلخصام غ ْيُر مبين) ،3يقول ":أ ْي اْلم ْأرة ن ِاقصة ي ْكمل نْقصها ِبلُ ْب ِ
س اْل ُحلِي
ُ
ُ
ّ
 . 1اإلمام الفخر الرازي :التفسير الكبير.624\9 ،
 . 2القرطبي :الجامع ألحكام القرآن.67\ 8،
 . 3الزخرف.18 :
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م ْن ُذ ت ُكون ِطْفلة وإِذا خاصم ْت فال ِعبارة لها بل ِهي ع ِ
اجزة عِييَّة أوم ْن ي ُكون هكذا ُي ْنسب ِإلى
ْ
ُ
الصورة واْلمعنى في ْكمل نْقص ظ ِ
اهر واْلب ِ
الظ ِ
ّللا اْلع ِظيم؟ ف ْاأل ُْنثى ن ِاقصة َّ
اهرها
جناب َّ
اطن ِفي ُّ
ْ
ُ
وصورتها ِبُل ْب ِ
س اْل ُحلِي وما ِفي م ْعناهُ لِ ُي ْجبر ما ِفيها ِم ْن نْقص كما قال ب ْعض ُشعراء اْلعرب وما
ُ
ّ
ص ار وأ َّما ِإذا كان اْلجمال ُموَّف ًار ...
اْل ُحلِ ّي ِإ َّال ِزينة ِم ْن ن ِقيصة ُ ...يت ِّمم ِم ْن ُح ْسن ِإذا اْل ُح ْسن ق َّ
كحسِنك لم ي ْحت ْج ِإلى أ ْن يزَّو ار وأ َّما نْقص م ْعناها فِإَّنها ض ِعيفة ع ِ
اجزة ع ْن ِاال ْنِتصار ِع ْند
ُ
ُْ
ْ
ِ
ِ ِِ
ِ ِِ ٍ
ِ
ِ ِ
صرها
اال ْنتصار ال عبارة لها ،وال ه َّمة كما قال ب ْعض اْلعرب وق ْد ُب ّشر بب ْنت ما هي بن ْعم اْلولد ن ْ
ُبكاء وب ِّرها س ِرقة".

1

تفسير اإلمام البيضاوي(:ت 791هـ1388 /م) يفسر اإلمام البيضاوي هذه اآلية بقول ":أي أو
جعلوا له ،أو اتخذ من يتربى في الزينة يعني البنات(وهو في الخصام) في المجادلة(غير مبين)

مقر اًر لما يدعيه من نقصان العقل وضعف الرأي ،ويجوز أن يكون من مبتدأ محذوف الخبر،
أي أومن هذا حاله ،ولده وفي الخصام متعلق بمبين ،وإضافة غير إليه ال يمنعه لما عرفت".

2

تفسير اإلمام السيوطي(:ت 911هـ1505 /م) يقول اإلمام السيوطي في تفسير هذه اآلية":
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي هللا عنهما( أومن ينشأ في الحلية) قال :هن النساء،

فرق بين زيهن وزي الرجال ،ونقصهن من الميراث ،وبالشهادة ،وأمرهن بالقعدة ،وسماهن

بالخوالف .وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد  ،وابن جري ،وابن المنذر ،عن قتادة رضي هللا

أما قوله (:وهو في الخصام غير
عنه في قوله(:أومن ينشأ في الحلية) قال :جعلوا هلل البنات ..و ّ
3
مبين) قال :قلما تكلمت امرأة تريد أن تتكلم بحجتها ،إالّ تكّلمت بالحجة عليها"
تفسير لهذه اآلية ":مظهر
ًا
تفسير مهذب تفسير الجاللين :وجاء في مهذب تفسير الجاللين
4
الحجة لضعفه عنها باألنوثة".
 . 1ابن كثير  :تفسير سورة الزخرف.
 . 2البيضاوي :تفسير البيضاوي ،المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل370\2 ،
. 3اإلمام السيوطي :الدر المنثور في التفسير المأثور.718 \5 ،
 . 4مهذب تفسير الجاللين بمشاركة الشيخ علي بن مصطفى مخلوف وآخرون ،ص ،490ااطبعة األولى ،سنة 1423هــ
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تفسير اإلمام الشوكاني(:ت 1250هـ )1834 /يقول اإلمام الشوكاني في تفسير هذه اآلية":

مقدر معطوف
معنى ُي ّ
نشأ :يربى  ،النشوء :التربية ،والحلية الزينة ،ومن في محل نصب بتقدير ّ
على جعلوا ،والمعنى أي جعلوا له سبحانه من شأنه أن يربى في الزينة ،وهو عاجز عن أن
يقوم بأمور نفسه ،وإذا خوصم ال يقدر على إقامة حجته ،ودفع ما يجادله به خصمه لنقصان

ينبت في
عقله
وضعف رأيه .قال المبرد :تقدير اآلية أو يجعلون له من ينشأ في الحلية أي ُ
ّ
الضحاك ،وابن وثاب
الزينة .ق أر الجمهور (ينشأ) بفتح الياء وإسكان النون ،وق أر ابن عباس و ّ
وحفص وحمزة والكسائي ،وخلف بضم الياء وفتح النون ،وتشديد الشي ،واختار القراءة األولى

أبو حاتم ،واختار الثانية أبو عبيد .قال الهروي :الفعل على القراءة األولى الزم ،وعلى الثانية
متعد ،والمعنى يربى ويكبر في الحلية ،قال قتادة :قلما تتكلم امرأة بحجتها إالّ تكّلمت بالحجة

عليها ،وقال ابن زيد والضحاك :الذي ينشأ في الحلية أصنامهم التي صاغوها من ذهب
وفضة".

1

تفسير الشيخ محمد علي الصابوني :وهو من المفسرين المعاصرين ،ولكنه نقل من السابقين

له ،فقال في تفسير هذه اآلية :أي يجعلون هلل وينسبون إلى مقامه العظيم ،من ُيرّبى في الزينة،
بأن المرأة ناقصة في
الحجة والجدل ،وهن اإلناث ثم ينقل مقولة اإلمام ابن كثير ّ
وهو غير قوي ّ
الصورة والمعنى ،فيكمل نقص ظاهرها بلبس الحلي ليجبر ما فيها من نقص  ،كما قال بعض

الشع ارء:
قص ار
وما الحلي إالّ زينة من نقيصة يتمم من حسنٍ إذا ُ
الحسن ّ

2

وهذا القول مناقض لقوله تعلى(:لق ْد خلْقنا اإلنسان في أحسن تقويم) ،3فكيف يترك كالم
ويستشهد بكالم المخلوق؟
الخالق ُ

 . 1محمد بن علي بن محمد الشوكاني :فتح القدير .688 ،687 \ 4
2

 .الشيخ محمد علي الصابوني :التفسير الواضح الميسر ،ص .1231

 . 3التين .4 :
97

فإنها ضعيفة عاجزة عن االنتصار ،كما
ثم يكمل مقولة ابن كثير عن نقص المعنى ،فيقولّ ":
1
قال بعض العرب ،وقد بشر ببنت" ما هي بنعم الولد نصرها بكاء ،وــبره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة".
تفسير الشيخ سيد طنطاوي :يقول فضيلة الشيخ سيد طنطاوي شيخ األزهر ـ ـ رحمه هللا ـ ـ في

كتابه الوسيط لتفسير القرآن الكريم في تفسير قوله تعالى(:أومن ينشأ في الحلية وهو في
الخصام غير مبين) واالستفهام لإلنكار ،وكلمة (من) عبارة عن جنس اإلناث .وهى في محل
نصب بمضمر معطوف على (جعلوا) و (ينشأ ) يربى وينشأ .يقال نشأ فالن في بنى فالن،

إذا شب وترعرع فيهم و( الحلية ) :اسم لما يتحلى ويتزين به ،أي :أيجترئون ويجعلون هلل -

ألن هذه الحياة هي المناسبة لهن
تعالى  -اإلناث ،الالئي من شأنهم أن ينشأن في الزينةّ ،
ولتكوينهن الجسدي ،والالئي من شأن معظمهن أنهن ال يقدرون على الدفاع عن أنفسهن
لضعفهن وقصورهن في الجدال وفى بيان الحجة التي ترد الخصم ،وتزيل الشبهة ،فالمقصود
من اآلية الكريمة تأنيب هؤالء المشركين على جهلهم وسوء أدبهم ،حيث ّإنهم نسبوا إلى هللا -
تعالى  -اإلناث الالئي من شأنهن النشأة في الحلية والدعة والنعومة ،فصرن بمقتضى هذه
النشأة ،وبمقتضى تكوينهن البدني والعقل ،ال يقدرن على جدال أو قتال  . .بينهما نسبوا إلى

أنفسهم الذكور الذين هم قوامون على النساء".

2

أثر الموروث الفكري والثقافي على تفسير المفسرين لآلية (أومن ُين َّشأُ في اْلحْلية و ُهو في
اْلخصام غ ْيُر ُمبين)

تبين
بعد هذا العرض آلراء كبار مفسري القرآن الكريم الذين يمثلون مختلف الحقب التاريخيةّ ،

لنا مدى تحكم الموروث الفكري والثقافي في عقولهم ونفوسهم ،حتى نجدهم ابتعدوا عن المقصود
وكأن كل نساء العالم ينشأن في القصور وُيربين
وعمموها على كل النساء
ّ
القرآني من اآليةّ ،
ثم ليس كل من ُيربى في القصور وفي الزينة يكون ضعيف الحجة،
علي البذخ والترف والزينةّ ،

فالملوك واألباطرة يربون في الحلية والبذخ والترف ،ولكن يصبحون
حكاما ،فاإلنسان طبًقا لما
ً

 . 1المرجع السابق  :ص .1231
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تحمل أية
تربى ونشأ عليه ،وهذا المقصود من اآلية :فكل من ُي ّ
نشأ في الزينة والترف دون ّ
مسؤولية ،ودون تعليم وتثقيف وتدريب على استعمال العقل والحجة سيكون ضعيف الحجة
أيضا ،فيوجد من
والبيان ،وهذا ليس خاص بالنساء كما يقول المفسرون ،ولكنه يشمل الرجال ً
الرجال ممن نشأوا في القصور على الترف والبذخ ممن يتصفون بضعف العقل والحجة ،فكانت
رضية بنت التمش :ملكة من ملكات الهند كانت ذات سلطة ونفوذ وإدارة .ارتقت الملك في 18
ربيع األول سنة 634هـ 1236/م بعد خلع أخيها ركن الدين فيروز شاه ،وهي خامس ملوك
دولة المماليك بالهند ،وقد أبى األمراء في أول األمر أن يقسموا لها يمين الطاعة ،ولكنها
بحزمها وحسن تدبيرها تمكنت من إخضاع البالد كلها لسلطانها ،وكانت السلطانة رضية تملك

كل الصفات التي تؤهلها لتولي الملك ،وإدارة شؤون المملكة ،فكان والدها إذا تغيب في حروبه
مفضال إياها على أبنائه الذكور ،ول َّما سأله أمراؤه لماذا
ينيبها عنه في إدارة أعمال حكومته
ً
اختار ابنته بدل أحد أبنائه في نيابة المملكة ،أجابَّ :
إن أوالده انهمكوا في الشرب واللعب فإدارة
أما رضية بيكم ـ ـ ـ لفظة فارسية معناها أميرة ـ ـ ـ فمع َّإنها امرأة لكن لها
المملكة صعبة عليهم َّ ،

،ولما تبوأت عرش المملكة أظهرت من حسن اإلدارة ما يؤيد هذا الوصف عنها
عقل وقلب رجل َّ
َّ
فإنها خلعت المالبس النسائية ،ولبست الحلة الملكية وشرعت تباشر أعمال المملكة بنفسها

وتنظر في القضايا المعروضة عليها ،وتفصل فيها بالعدل والقسطاس المستقيم ،وكثي اًر ما قادت

جيوشها بنفسها ،وتآمر أخوها على خلعها ،حسداً منه لما بلغت من مكانة ،ولم يفلح ،وتوفيت

سنة 637هـ1239 /م .1

ثم هل كل اإلناث ُيربين في القصور والترف؟
إن معظمهن يعشن حياة بسيطة متواضعة وكثيرات منهن يعشن في فقر مدقع ،وقليالت أولئك
ّ
وير ْبين على البذخ والترف ،فليس من العدل أن تعمم القليل ،وتجعله
اللواتي يعشن في القصور ُ

 . 1أعالم النساء لكحالة 448/1،ـ .451
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على المطلق ،وبه تعمم حكمك على كل النساء ،وتنسب هذا الحكم للخالق جل شأنه ،ف ِّ
تقوله

مالم يقله!!!!

الرد على مقولة قتادة " قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إالّ تكّلمت بما كان حجة

عليها"

وما ذهب إليه قتادة الذي تناقل المفسرون مقولته " قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها

إالّ تكّلمت بما كان حجة عليها" يناقض ما وصفه القرآن لملكة سبأ التي كانت تتسم بالحكمة

إن الملوك إذا دخلوا قرية
والحجة ،وكانت امرأة شورية وقد وافق القرآن قولها عندما (قالت ّ
افقا لقولها(:وكذلك يفعلون)
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) فقال تعالى مو ً
كما ّأنه يناقض الواقع ،فالمرأة عبر التاريخ كان لها دور كبير في جميع مجاالت الحياة
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية حتى العسكرية منذ أقدم العصور واألمثلة

كثيرة على ذلك.
فالمرأة في مصر القديمة احتلت مكانة عالية تولت الملك وورثت العرش مثل الملكة حتشبسوت
ونفرتيتي ...وكيلويت ار ،كما مارست النساء هناك التجارة والمالحة.
أما في بالد الشام حكمت ملكات فاقت شهرتهن الرجال مثل زنوبيا ملكة تدمر وماريا الزباء
ّ
التي حكمت في منطقة الجزيرة على مشارف الشام ,كما تذكر الوثائق أسماء خمس ملكات
حكمن في دولة األنباط.
بل حازت على لقب ملكة العرب الملكة شمسة (سمسي) التي حكمت في منطقة أريبي وكانت
عضواً في تحالف (ضم ملك دمشق وقبائل عربية حتى منطقة سبأ في اليمن).
ذكر لملكات حكمن في كندا العربية كما ذكرت
وإذا اتجهنا نحو منطقة الجزيرة العربية نجد ًا
ملكت في اليمن فاقت شهرتهم الملوك الرجال مثل بلقيس والفارعة في سبأ اليمن فاقت شهرتهم
الملوك الرجال مثل بلقيس والفارعة في سبأ اليمن فاقت شهرتهم الملوك الرجال مثل بلقيس
والفارعة في سبأ.
100

الفصل السادس
الوصاية والقوامة
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الوصاية
الوصاية تكون على القاصر إلدارة أموره المالية فقط ال الشخصية ،وتعود الوصاية على
مال القاصر إلى الشخص الذي يعينه األب ،أو الجد العصبي قبل وفاتهما ،ويسمى بالوصي
فإن
المختار على أن تثبت المحكمة هذه الوصاية بعد الوفاة ،وإذا لم يكن هناك وصيّ ،
المحكمة الشرعية هي التي تعينه.
وقد تكون الوصاية المرأة حتى ممن يرث الحكم ،فتدير شؤون الحكم نيابة عنه إلى أن يبلغ
الرشد ،مثل السيدة بنت المنصور بن يوسف الصنهاجي ،وكنيتها" أم مالل" :وهي من ربات
وتربت تربية عالية ،واقتطفت من
النفوذ والسلطان والعقل والرأي ،والدها صاحب إفريقيةَّ ،

األد ب والعلم حتى فاقت أخاها نصير الدولة باديس ،فأشركها في تدبير أمر الملك ،وأخذ

برأيها في سيا سة الدولة ،وعندما توفي أخاها بويع ابنه المعز ،وهو لم يبلغ يومئذ التاسعة
من عمره َّ
وتسلم اإلمارة سنة 406هـ ،وبإجماع عظماء صنهاجة ومشيخة القطر وأمراء الجند
والفقهاء والع لماء أقاموا عمته أم مالل وصية عليه إلى أن يبلغ سن الرشد .وتولت أم مالل

شؤون الملك بحسن وتدبير ورأي ثاقب ،واستمرت على ذلك إلى أن بلغ محجورها سن الرشد
وتأهل الستالم ِأزَّمة الحكم.

1

وأمثال هذه األحداث التاريخية ُيعتّم عليها ،ليعمم الخطاب السائد عن نقصان أهلية المرأة،
أن اإلسالم أعطى للمرأة حق الوالية مثلها مثل الرجل في قوله تعالى ( :والمؤمنون
مع ّ
وينهون عن المنكر) ويؤكد هذا المعنى
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف
ْ
أن دولتها كانت قوية ( قاُلوا ن ْح ُن أُوُلوا ُقَّوٍة وأُوُلوا بأ ٍ
ْس
إشادته بملكة سبأ ّ
بأنها امرأة شورية ،و ّ
ْم ِرين)،2وهذا يؤكد عدم صحة حديث" لن يفلح قوم ولو
ش ِد ٍيد و ْاأل ْم ُر ِإل ْي ِك ف ْان ُ
ظ ِري ماذا تأ ُ

أمرهم امرأة".
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أن
إ ًذا الوصاية والوالية شرًعا
ً
القصر من الذكور واإلناث ،ثُ ّم ّ
وقانونا غير أبدية ،وهي على ّ
الفقهاء لم يعتبروا األنوثة ضمن عوارض األهلية التي قصروها في الجنون والعته والغفلة
والسفه ،والسؤال هنا :لماذا ترفع الوصاية والوالية عن الذكور عند بلوغهم سن الرشد ،وتظل
أبدية على اإلناث حتى الممات في أنظمتنا وقوانينا؟
قد يقول قائل جعلوها أبدية بحكم قوامة الرجل عليها ،وهذا القول ينم عن الفهم الخاطئ للقوامة
الذي عكف خطابنا الديني على ترسيخه في األذهان ،إذن ما المفهوم الصحيح للقوامة؟
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القوامة
معنى القوامة

المتمعن في كتب التفسير والفقه لبعض المفسرين والفقهاء يجد لألسف الشديد التعامل

السائد مع المرأة بدونية وانتقاص يتنافيان تماماً مع نظرة اإلسالم للمرأة التي كلها تكريم وتقدير
جل شأنه جعلها في مرتبة متساوية مع شقيقها الرجل  ،فنجد ابن كثير( ت
وإعالء لشأنها ،فاهلل َّ
774 :هـ) يضع المرأة في مرتبة دون الرجل عند تفسيره

لقوله تعالى ِّ ﴿ :
امون على
الرج ُ
ال قَّو ُ
ِ
هم ﴾ فيقول  ":يقول تعالى ( :
أ ْموال ْ

ِ
النس ِ
ضل هللا ب ْعض ُهم على ب ْع ِ
اء ِبما ف َّ
ض وبما أ ْنفُقوا ِم ْن
ّ
ْ
الرجال قوامون على النساء) أي الرجل ِّ
قيم على المرأة  ،أي هو رئيسها وكبيرها ،والحاكم عليها

قيم  ،وهناك فرق بين المعنيين ،فالقّوام هو
ومؤدبها إذا
قوام إلى ّ
ّ
حول معنى ّ
أعوجت  .وهنا ّ
قوام عليهم ،وتلبية احتياجاتهم ،كما جاء في
القوام فهو القائم بشؤون من هو ّ
أما ّ
السيد اآلمرّ ،
لسان العرب ،والقوامة من حق من تتوفر فيه شرطيها ،وهما األهلية واإلنفاق ،توضحه

ِ
ِ
النس ِ
ِ
ِ
ِّ
اء ِبما ف َّ
هم﴾
امون على ّ
اآلية(الرج ُ
ضل هللا ب ْعض ُه ْم على ب ْعض وبما أ ْنفُقوا م ْن أ ْموال ْ
ال قَّو ُ
فقوله الرجال تشمل الذكور واإلناث ،ففي اللغة ُيقال على المرأة "رجلة" ،فقد ُوصفت السيدة

فضل هللا بعضهم على بعض)أي
عائشة رضي هللا عنها ّ
بأنها " رجلة في الحديث" ،وقوله(بما ّ
أن مصلحة األسرة تقضي أن يتولى القوامة األفضل بين الزوجين ،فليس كل رجل األفضل في
ّ
القوامة ،فقد يكون
مغتصبا لعرض إحدى
منا للمخدرات ،أو
عقليا ،أو مد ً
ً
ً
معتوها ،أو مختل ً

فالقوام البد أن يتولى
محارمه ،أو ..فكيف تكون له قيادة األسرة؟ والشرط الثاني اإلنفاق،
ّ
الزوجين في اتخاذ القرار،
قوام عليهم ،والقوامة شورية تقوم على اتفاق
ْ
اإلنفاق على من هو ّ
فمثال قرار فطام الطفل قبل إتمامه حولين كاملين ال يكون َّإال باتفاقهما(فإن أرادا فصاال عن
ً
تراض منهما وتشاور(
فضل بعضهم على بعض ) أي َّ
ويفسر ابن كثير قوله تعالى (بما َّ
ألن الرجال أفضل من
النساء  ,الرجل خيـ ــر من ا ل ـمـ ـرأة ،ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال  ،وكذلك الملك األعظم
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لقوله صلى هللا عليه وسلم " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخاري من حديث عبد الرحمن
بن أبي بكرة عن أبيه ،وكذا منصب القضاء ،وغير ذلك.
ويقول ابن القيم ":والزوج قاهر لزوجته ،حاكم عليها ،وهي تحت سلطانه ،وحكمها شبه
األسير ".فبموجب هذا المفهوم الخاطئ للقوامة ،صيغت األنظمة والقوانين في البالد العربية،
وأعطت للزوج حق منع زوجته من الدراسة والعمل والسفر.
ويفسر قوله تعالى  ( :وبما أنفقوا من أموالهم ) أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها
هللا عليهم لهن  ،في كتابه وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،فالرجل أفضل من المرأة في نفسه ،
وله الفضل عليها واإلفضال فناسب أن يكون ِّ
قيماً عليها  ،كما قال تعالى  ( :وللرجال عليهن
درجة )
ويفسر قوله تعالى  ( :والالتي تخافون ُنشوزهن ) أي والنساء الالتي تتخوفون أن ينشزن على
أزواجهن  ،والنشوز  :هو االرتفاع ،فالمرأة الناشز  :هي المرتفعة على زوجها التاركة ألمره

المبغضة له  ،فمتى ظهر منها إمارات النشوز فليعظها  ،وليخوفها عقاب هللا
المعرضة عنه ُ ،
ُ
في عصيانه َّ
وحرم عليها معصيته  ،لما له عليها
،فإن هللا قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته َّ ،
كنت آم اًر أحداً أن يسجد
من الفضل واإلفضال  ،وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :لو ُ

ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ".
ألحد
ُ

رجعت إلى تفسير هذه اآليات للطبري( توفي 310هـ ) ،فيقول  (:الرجال قوامون على
ولقد
ُ

النساء  :الرجال أهل قيام على النساء في تأديبهن واألخذ على أيديهن  ،فيما يجب عليهن هلل
وألنفسهم.
ويفسر(بما َّ
فضل هللا بعضهم على بعض)  :يعني بما فضل هللا به الرجال على أزواجهم من
سوقهم إليهن مهورهن  ،وإنفاقهم عليهن أموالهم  ،وكفايتهم إياهن مؤنهن ،وذلك تفضيل هللا
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قوامين عليهن  ،نافذي األمر عليهن ،فيما جعل هللا
تبارك وتعالى إياهم عليهن  ،ولذلك صاروا َّ
إليهم من أمورهن .
هن) فإنه يعني :استعالءهن على أزواجهن،
ويفسر قوله تعال ( :والالتي تخافون ُنشوز ّ

وارتفاعهن عن فرشهم بالمعصية منهن ،والخالف عليهم فيما لزمهن طاعتهم فيه بغضاً منهن،
وإعراضاً عنهم .

ويقول ابن كثير في السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري َّأنه قال  ":يا رسول هللا ما حق
امرأة أحدنا عليه  ،قال " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت  ،وال تضرب الوجه  ،وال

تقبح  ،وال تهجر إالَّ في البيت "وقوله (:واضربوهن) أي إذا لم يرتدعن بالموعظة  ،وال بالهجران
فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح.
وهنا نجد ابن كثير يورد رواية تناقض ما أورده بشأن أسباب نزول آية القوامة  ،عن أبي
الحسن البصري ّأنه جاءت امرأة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم تشكو َّ
أن زوجها لطمها  ،فقال

قوامون على النساء)
عز وجل ( الرجال َّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " القصاص" ،فأنزل هللا ّ

،فرجعت بغير قصاص .

بأن هللا أقر ضرب
فنجده هنا أعطى للقوامة معنى القهر والضرب واالستعباد  ،كما نجده يزعم ّ
الزوجة  ،وأقر ضرب الوجه ،في حين نجد الرسول صلى هللا عليه وسلم ينهى عن ضرب الوجه

أقره الخالق؟
 ،فكيف ينهى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن أمر َّ
وهل ُيعقل َّ
أن هللا يقر ضرب ا لزوج لزوجه  ،وهو القائل  ( :ولهن مثل الذي عليهن ) ،وقوله(:
ُه َّن لباس لكم وأنتم لباس لهن)  ،وقوله  ( :وعاشروهن بالمعروف ) ،وقوله ( إمساك بمعروف
أو تسريح بإحسان) ؟
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وليقر ابن كثير ضرب الزوجة نجده يستدل بحديث ضعيف  ،وهو  " :ال تسأل الرجل فيما
ضرب زوجته".
ضعفه األلباني .
وقد ّ
فنجد هنا تضارب في المعنى  ،وفي األحاديث التي أستدل بها  ،وفيها خلط بين األحاديث
عصينكم
الصحيحة والضعيفة ،كما نجد الطبري يورد حديثاً مرسالً ،وهو  " :اضربوهن إذا
ْ

في المعروف ضرباً غير مبرح " فهذا الحديث مرسل عن عكرمة ،ورواه السيوطي في الدرر
المنثور ،ولم بنسبه لغير الطبري .
ثم نجده يذكر سبب نزول هذه اآلية  ،ويورد حديث عباس بن أبي طالب  ،قال حدثنا يحي بن
أبي بكير عن شبل قال  " :سمعت أبا فزعة يحدث عن عمرو بن دينار عن حكيم بن معاوية ،
عن أبيه  :أنه جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ،فقال  :ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال " :
يطعمها ويكسوها  ،وال يضرب الوجه وال يقبح وال يهجر في البيت "
واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران  ،فالجمهور على ّأنه ترك الدخول عليهن واإلقامة

عندهن على ظاهر اآلية  ،وهو من الهجران وهو البعد  ،وظاهره ّأنه ال يضاجعها  .وقيل

المعنى يضاجعها ويوليها ظهره  ،وقيل يمتنع من جماعها  ،وقيل يجامعها وال يكلمها  ،وقيل

واهجروهن مشتق من الهجر بضم الهاء وهو الكالم القبيح أي أغلظوا لهن في القول  ،وقيل
م شتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به البعير يقال هجر البعير أي ربطه  ،فالمعنى
أوثقوهن في البيوت واضربوهن ،قاله الطبري وقواه  ،واستدل له ووهاه ابن العربي فأجاد.
أن هللا يقول أوثقوا نساءكم في البيوت واضربوهن ؟
هل ُيعقل ّ
هل هذا يتفق مع األسس التي تقوم عليها الحياة الزوجية ،وهي السكن والمودة والرحمة؟
هل يتفق مع العشرة بالمعروف ( وعاشروهن بالمعروف)؟
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هل يتفق مع قوله تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)؟
نالحظ هنا َّ
أن اإلمام الطبري ال يختلف كثي اًر عن ابن كثير  ،وإن كان أخف وطأة منه  ،وذلك

َّ
ألنه نسبياً أقرب لعصر النبوة من اإلمام ابن كثير الذي عاش فترة التراجع الحضاري التي
مرت باألمة  ،فتأثر بالفكر السائد في عصره ،فكلمة " عوان" التي وصف الرسول صلى هللا
َّ
عليه وسلم بها النساء  ،والتي تعني في لسان العرب َّ :
النصف والوسط" أي الخيار  ،وتعني
ذات المعنى في موسوعات مصطلحات الفنون  ..قد أصبحت تعني ـ في عصر التراجع
أن النساء أسيرات عند الرجال  ...و َّ
أن المرأة أسيرة لدى الرجال  ،و َّ
الحضاري ـ َّ
أن القوامة هي
لون من ألوان القهر ألولئك النساء األسيرات ! حتى وجدنا إماما مثل ابن ِّ
القيم يعبر عن واقع
ً
عصره ـ العصر المملوكي ـ فيقول هذا الكالم الغريب العجيب َّ " :
إن السيد قاهر لمملوكه ،
حاكم عليه  ،مالك له  ،والزوج قاهر لزوجته ،حاكم عليها ،وهي تحت سلطانه  ،وحكمه شبه
األسير ".
واإلمام ابن كثير عاش في العصر المملوكي  ،وتأثره بالفكر السائد في عصره الذي غلب
عليه في تفسيره  ،فجعله يفسر آيتي القوامة والنشوز بما يناقض ما جاء في القرآن الكريم من
مساواة المرأة بالرجل في اإلنسانية  ،فقوله الرجل أفضل من المرأة يتناقض مع عدل هللا في خلقه

سوِ
الن ُ َّ
َّكم َّال ِذي حلق ُكم ِّمن َّنْف ٍ
 ،ومع قوله تعالى  ﴿ :يا أيُّها َّ
احد ٍة ﴾
اس اتُقوا رب ً ُ
وقوله جل شأنه

لِتعارُفوا ِإ َّن أ ْكرم ُك ْم

 ﴿ :يا أيُّها َّ
وبا وقب ِائل
اكم ِّمن ذك ٍر وأُنثى وجعْلن ُ
اس ِإَّنا خلْقن ُ
اك ْم ُش ُع ً
الن ُ
اك ْم﴾ ،فجعل هنا مقياس األفضلية التقوى  ،وليس الذكورة.
ِعند َّ
ّللاِ أ ْتق ُ

وقوله صلى هللا عليه وسلم َّ " :إنما النساء شقائق الرجال"  ،وقوله صلى هللا عليه وسلم " أيها
الناس َّ
إن ربكم واحد  ،وأباكم واحد ،كلكم آلدم  ،وآدم من تراب ،وليس لعربي على عجمي  ،وال

لعجمي على عربي  ،وال ألحمر على أبيض  ،وال ألبيض على أحمر فضل إالَّ بالتقوى  ،أال

هل بلغت ؟ ! اللهم فاشهد .أال فيبلغ الشاهد منكم الغائب "
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رغم كل

التفسيرات الخاطئة البن كثير والطبري التي أوضحتها في أسطر السابقة،

وتوضيح معناها الحقيقي الذي يتفق مع سياق اآلية ،والمعنى اللغوي لآلية طبًقا لسياقها  ،ومع

أسس العالقة الزوجية في اإلسالم  ،قيل ّإنني أ ِّ
ُأول معاني اآليات إلى غير معانيها ،مع ّأني
أضع المعاني في مكانها الصحيح  ،فلو اطلعنا على مادة ( ضرب) في معاجم اللغة  ،تجد لها
ٍ
معان كثيرة ،منها اإلعراض عن  ،أو المفارقة والترك واالعتزال.
ففي لسان العرب  :وأضربت عن الشيء  :كففت وأعرضت .
وضرب عنه الذكر وأضرب عنه  :صرفه  .وأضرب عنه أي أعرض .
ألنكم
وقوله عز وجل  :أفنضرب عنكم الذكر
صفحا ; أي نهملكم فال نعرفكم ما يجب عليكم ; ّ
ً
أن الراكب إذا ركب
ألن أسرفتم  .واألصل في قوله  :ضربت عنه الذكرّ ،
قوما مسرفين أي ّ
كنتم ً
دابة فأراد أن يصرفه عن جهته  ،ضربه بعصاه ،ليعدله عن الجهة التي يريدها ،فوضع الضرب
موضع الصرف والعدل  .يقال  :ضربت عنه وأضربت  .وقيل في قوله  :أفنضرب عنكم الذكر
إن معناه أفنضرب القرآن عنكم  ،وال ندعوكم إلى اإليمان به صفحا أي معرضين
صفحا ّ :
ً
صفحا وهو مصدر مقام صافحين  .وهذا تقريع لهم ،وإيجاب للحجة عليهم "
عنكم  .أقام
ً
إن معاني الفاظ القرآن الكريم تُستخلص من القرآن نفسه  ،فإذا تتبعنا معاني كلمة (ضرب)
ّ
في القرآن تعني  :المفارقة  ،والمباعدة  ،واالنفصال والتجاهل ،خالفا لمعنى " الضرب البدني"
واألمثلة من القرآن الكريم:
ِ ِ
ِ
َّ
اف دركاً وال
(.1ولق ْد أ ْوح ْينا ِإلى ُموسى أ ْن أ ْس ِر ِبعبادي ف ْ
اض ِر ْب ل ُه ْم ط ِريقاً في اْلب ْح ِر يبساً ال تخ ُ
ت ْخشى) أي افرق لهم بين الماء طريًقا.
( .2فأوحينا ِإلى موسى أ ِن اض ِرب ِبعصاك اْلبحر فانفلق فكان ُك ُّل ِفر ٍق ك َّ
الط ْوِد اْلع ِظي ِم )
ْ
ْ ْ
ّ
ْ
ْ
ُ
أي باعد بين جانبي الماء .
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يل ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يعون ض ْرباً ِفي األ ْر ِ
ض) أي مباعدة وسفر.
( .3لْلُفقراء الذين أُحص ُروْا في سِب ِ ّ
ّللا ال ي ْستط ُ
ِ
ض ِرُبون ِفي ْاأل ْر ِ
ّللاِ )
ض ِل َّ
ض ي ْبت ُغون من ف ْ
( .4وآخ ُرون ي ْ

ِ ِ ِ ِِ
اطنه ِف ِ
ِ
( .5فض ِرب بينهم ِبس ٍ َّ
اب )
يه َّ
ُ
اب ب ُ ُ
ور ل ُه ب ٌ
الر ْحمةُ وظاه ُرهُ من قبله اْلعذ ُ
ُْ ُ
بسور ،وضرب به ُعرض الحائط أي أهمله وأعرض عنه  ،وذلك المعني األخير هو المقصود
1

أي فصل بينهم

وه َّن ِفي اْلمض ِ
وه َّن ) واآلية تحض على الهجر في
في قوله تعالى (ف ِع ُ
اج ِع و ْ
وه َّن و ْ
اض ِرُب ُ
اه ُج ُر ُ
ظ ُ
المضجع ،وإن لم تستجب ف( الضرب) بمعنى اإلعراض عن  ،بمعنى المباعدة  ،والمفارقة.
تفسر بمعنى الضرب البدني ونفسره بهذا
من خالل معاني ضرب في اآليات الوارد ذكرها لم لم ّ
المعنى في اآلية المتعلقة بالنساء ليعطى للرجل حق ضربهن؟

إن إعطاء معنى ( واضربوهن) معنى الضرب البدني للزوجة ظلم للمرأة يتنافى مع عدل هللا
ّ
وإنصافه لها الذي قال ( :وله َّن ِم ْثل َّال ِذي علي ِه َّن ِباْلمعر ِ
وف ۚ وِل ِلرج ِ
ّللاُ ع ِز ٌيز
ال عل ْي ِه َّن درج ٌة ۗ و َّ
ْ
ّ
ُْ
ُ
ُ
َّ
ٍ
ِ
)(الطال ُق م َّرت ِ
إن اإلسالم يعطي للرجل حق ضرب
يم
اك ِبم ْع ُروف  )...فالقول ّ
ان ۖ فِإ ْمس ٌ
حك ٌ
المرأة تشويه له ولصورته.

هذا وقد وقد أخذ ا لدكتور عبد الحميد أبو سليمان  ،وكذلك الشيخ خالد الجندي ،وغيره كثير

بمعنى المفارقة والترك واالعتزال لمعني( واضربوهن) ،وقد قال المف ِّكر الدكتور عبد الحميد أبو

ٍ
معان كثيرة  ،منها  :المفارقة والترك
سليمان في تفسيره آلية النشوز  " :وكلمة الضرب لها

واالعتزال  ،وهذا المعنى الذي يتفق مع هذه اآلية  ،وتؤكده السنة النبوية الفعلية حين فارق
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيوت زوجاته حين نشب بينه وبينهن الخالف  ،ولم يتعظن
وأصررن على عصيانهن وتمردهن رغبة في شيء من رغد العيش  ،فلجأ رسول هللا صلى هللا
مخير إياهن بعدها بين
ًا
تاركا ومفارًقا لزوجاته ومنازلهن
عليه وسلم إلى " المشربة" ًا
شهر ً
كامال ً
 . 1الحديد.13 :
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طاعته والرضا بالعيش معه على ما يرتضينه من العيش  ،وإالَّ انصرف عنهن َّ
وطلقهن في
َّ
منكن) وهو عليه أفضل الصالة والسالم
خير
اجا ًا
إحسان ( عسى ربه إن
ً
طلقك َّن أن ُيبدله أزو ً
يتعرض ألي واحدة منهن خالل ذلك بأي لون من ألوان األذى الجسدي  ،أو اللطم  ،أو
لم َّ
المهانة بأية صورة من الصور  ،ولو كان الضرب بمعنى األذى الجسدي والنفسي أم اًر إلهياً
اء ناجعاً لكان عليه السالم أول من بادر إليه ويفعل ويطيع.
ودو ً
ويؤيد هذا المعنى سياق اآلية ،واآلية التي بعدها؛ إذ يبدأ بالوعظ  ،ثم الهجر في المضجع  ،ثم

اإلعراض عن بترك بيت الزوجية ( :و َّ
وه َّن ِفي اْلمض ِ
اج ِع
الالِتي تخا ُفون ُن ُشوزُه َّن ف ِع ُ
وه َّن و ْ
اه ُج ُر ُ
ظ ُ
ير  .وإِ ْن ِخْفتُ ْم ِشقاق ب ْيِن ِهما
ّللا كان علًِّيا كِب ًا
يال ِإ َّن َّ
وه َّن فِإ ْن أط ْعن ُك ْم فال ت ْب ُغوا عل ْي ِه َّن سِب ً
و ْ
اض ِرُب ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يما
ّللاُ ب ْين ُهما ِإ َّن َّ
صال ًحا ُيوِّف ِق َّ
ف ْابعثُوا حك ًما م ْن أ ْهله وحك ًما م ْن أ ْهلها إ ْن ُي ِريدا إ ْ
ّللا كان عل ً
خِب ًيرا) .
تدرجا في التعامل مع الزوجة التي ترفض المعاشرة الزوجية بالبدء بالوعظ بالكلمة
فهنا نجد
ً
الطيبة ،فإن لم تستجب بالهجر في المضجع ،بمعنى يدير ظهره عنها ،فإن لم تستجب  ،بترك
البيت لفترة ،فإن استمر الشقاق بينهما يتدخل األهل بحكم من أهلها  ،وحكم من أهله لإلصالح
إصالحا ،وإذا فشلت كل هذه الطرق  ،ف( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
بينهما إن يريدا
ً
فأين الضرب البدني في اآلية؟
شرحا لحديث هجران الرسول صلى هللا عليه وسلم
 .يقول ابن حجر العسقالني في فتح الباري ً
كأنه أراد أن يستن
يوما خارج بيوتهن ،قال المهلب  " :هذا الذي أشار إليه البخاري ّ
لزوجاته ً 29
ألن
الناس بما فعله النبي صلى هللا عليه وسلم من الهجر في غير البيوت رفًقا بالنساء ّ ،
هجرانهن مع اإلقامة معهن في البيوت آلم ألنفسهن  ،وأوجع لقلوبهن بما يقع من اإلعراض في

ألن
تلك الحال  ،ولما في الغيبة عن األعين من التسلية عن الرجال  ،قال  :وليس ذلك بواجب ّ

فضال عن البيوت "
هللا قد أمر بهجرانهن في المضاجع
ً
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قد يقول قائل  :من أين لك هذا التحريف لآلية ؟؟ الضرب هو ما يفهمه العرب من معنا هذه
الكلمة  ،وبما فسره المفسرون  :غير المبرح وال الموضح الذي يبقي أثر .
بل هو المتفق مع قوله صلى هللا عليه وسلم  ( :يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله
يضاجعها من أخر يومه ) متفق عليه".
وكأن الرسول صلى هللا عليه وسلم يقر ضرب المرأة ،
وهنا أقول لماذا تبتر الحديث وتورده ّ ،

مع ّأنه كان لوعظ الرجال من عدم ضرب زوجاتهم ،وقد أورد البخاري في صحيحه هذه الرواية
اعيل حَّدثنا وهيب حَّدثنا ِهشام عن أِب ِ
 " :حَّدثنا موسى بن ِإسم ِ
ّللاِ ْب ُن زْمعة أَّن ُه
يه أَّن ُه أ ْخبرهُ ع ْب ُد َّ
ٌ ْ
ُ ٌْ
ُْ ْ
ُ
َّ ِ
ط ُب وذكر َّ
س ِمع َّ
ّللاُ عل ْي ِه
ّللاِ صَّلى َّ
ول َّ
النِب َّي صَّلى َّ
ّللاُ عل ْي ِه وسَّلم ي ْخ ُ
الناقة والذي عقر فقال رُس ُ
وسَّلم ( ِإ ْذ ْانبعث أ ْشقاها ) ْانبعث لها رجل ع ِز ٌيز ع ِ ِ
يع ِفي رْه ِط ِه ِم ْث ُل أِبي زْمعة وذكر
ارٌم من ٌ
ٌُ
ِ
ِ
ِ َّ
اجعها ِم ْن ِ
ِ
ِ
آخ ِر ي ْو ِم ِه ثُ َّم وعظ ُه ْم ِفي
ّ
ام أرت ُه جْلد اْلع ْبد فلعل ُه ُيض ُ
النساء فقال ي ْعم ُد أح ُد ُك ْم في ْجل ُد ْ
ض ِح ِك ِهم ِمن َّ ِ
ضح ُك أح ُد ُك ْم ِم َّما يْفع ُل" ،كما ورد في الرواية التي أخرجها
الض ْرطة وقال لِم ي ْ
ْ ْ
مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  ،باب النار يدخلها الجبارون  ،والجنة
مبينا فيها وعظ الرسول صلى هللا عليه بعدم السير
يدخلها الضعفاء  ،حديث رقم ( )2855
ً
على عاداتهم الجاهلية  ،وهي ضرب الزوجات " :حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ،

قاال  :حدثنا ابن ُنمير عن هشام ابن عروة  ،عن أبيه  ،عن عبد هللا بن زمعة ،قال خطب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فذكر الناقة  ،وذكر الذي عقرها  ،فقال  " :إذ انبعث أشقاها :

انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه  ،مثل أبي زَّمعة ،ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ،ثم
قال  " :إالم يجلد أحدكم امرأته ؟ " في رواية أبي بكر " " جلد األمة"  ،وفي رواية أبي ُكريب "

الضرمة ،فقال " إالم
جلد العبد .ولعله يضاجعها من آخر يومه"  ،ثم وعظهم في ضحكهم من
ّ
مما يفعل؟"
يضحك أحدكم ّ
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أيضا ابن ماجه في سننه " حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ،ثنا عبد هللا بن
وهذه الرواية أخرجها ً

ُنمير  ،ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن زَّمعة  ،قال  :خطب النبي صلي هللا عليه

وسلم  ،ثم ذكر النساء  ،فوعظهم فيهن  ،ثم قال  " :إالم يجلد أحدكم امرأته جلد األمة ؟ ولعله

أن يضاجعها من آخر يومه ".
ومعنى الحديث  :مذ أنتم على هذه الحالة  ،وإلى متى تبقون على هذه العادة  ،وهي أحدكم
شديدا كضرب األمة  ،أي  :اتركوا هذه العادة  ،والتشبيه ليس إلباحة ضرب
يجلد امرأته ضرًبا ً
ألنه جرى به عادتهم ،وقوله ( :ولعله) أي :الذي ضرب امرأته أول النهار ( أن
المماليك  ،بل ّ
يضاجعها) أن زائدة ،أي  :فكيف يضربها ذاك الضرب الشديد عند هذه المقاربة والمقابلة لكمال

االتحاد والمودة".
أن الحديث جاء لوعظ الرجال بتركهم عادة الجاهلية بضرب
الخالصة التي تخرج منها ّ :

زوجاتهم  ،وجاءت بصيغة النهي واالستنكار ،ويؤيد هذا رواية البخاري لهذا الحديث في كتاب
النكاح ؛ إذ جاءت الرواية بصيغة النهي " حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن
أبيه عن عبد هللا بن زَّمعة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  :ال يجلد أحدكم امرأته جلد العبد
ثم يجامعها في آخر اليوم "
ّ ،
أما حديث معاوية بن حيدة رضي هللا عنه قال  :قلت يا رسول هللا  ،ما حق زوجة أحدنا عليه
ّ
؟
قال  " :أن تطعمها إ ذا طعمت  ،وتكسوها إذا اكتسيت  ،ال تضرب الوجه  ،وال تقبح  ،وال
تهجر إال في البيت " حديث حسن رواه أبو داود ".
ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم هجر خارج البيت
هذا الحديث ال ينطبق على السنة الفعلية ّ ،

متنا.
 ،فكيف يفعل خالف ما يقول  ،إ ًذا هذا الحديث ال يقبل ً
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ووقع في شرح الكرماني قوله " ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه وال تهجر ّإال في البيت " أي
مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،واألول أي
ويذكر عن معاوية وال تهجر ّإال في البيت
ً
إسنادا ،وفي بعضها أي بعض النسخ من البخاري " غير أن ال
الهجرة في غير البيوت أصح
ً
تهجر ّإال في البيت " قال  :فحينئذ ففاعل يذكر هجر النبي صلى هللا عليه وسلم نساءه في غير

بيوتهن  ،أي ويذكر عن معاوية رفعه غير أن ال تهجر ،أي رويت قصة الهجرة عنه مرفوعة
فإن معاوية بن حيدة ما
ّإال ّأنه قال ال تهجر إال في البيت  ،وهذا الذي تلمحه غلط محضّ ،

روى قصة هجر النبي صلى هللا عليه وسلم أزواجه ،وال يوجد هذا في شيء من المسانيد وال
األجزاء ،وليس مراد البخاري ما ذكره  ،و ّإنما مراده حكاية ما ورد في سياق حديث معاوية بن

حيدة  ،فإن في بعض طرقه " وال يقبح وال يضرب الوجه ،غير أن ال يهجر إالّ في البيت "

أن االستثناء من تصرف البخار ،وليس كذلك بل هو حكاية منه عما ورد من
فظن الكرماني ّ
لفظ الحديث  ،وهللا أعلم".

الذين رواهما أبو داود ينهى فيهما رسول هللا
أن هذا الحديث يخالف
كما ّ
الحديثين التاليين ْ
ْ
صلى هللا عليه وسلم عن ضرب الزوجة :
أولهما  :حديث رقم (  " )2143حدثنا ابن بشار [محمد بن بشار ] حدثنا يحي بن سعيد،
حدثنا بهز بن حكيم  ،حدثنا [ حدثني] أبي عن جدي ،قال قلت يا رسول هللا نساؤنا ما نأتي

منهن [ منها ] وما نذر ؟ قال  " :ائت حرثك ّأنى ِشئت ،واطعمها إذا طعمت ،واكسها إذا
قبح الوجه وال تضرب"
ْ
اكتسيت ،وال تُ ِّ
المهبلي النيسابوري  ،حدثنا عمر بن
ثانيهما  :حديث رقم (  " )2144حدثنا أحمد بن يوسف ُ
الوراق عن سعيد بن حكيم بن معاوية [ عن
عبد هللا بن رزين ،حدثنا سفيان بن حسين عن داود ّ

بهز بن حكيم  ،عن أبيه ـ ـ عن سعيد  ،عن ب ْهز بن حكيم  ،عن أبيه  ،عن جده معاوية
ْ
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فقلت [ قال فقال ] ما تقول في
أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،قال ُ :
القشيري  ،قال ُ :
تقبحوهن ".
مما تكسوهن  ،وال تضربوهن وال ِّ
مما تأكلون  ،واكسوهن ّ
نسائنا ؟ قال  " :أطعموهن ّ
هاتان الروايتان تؤكدان تحريم ضرب الزوجة .
أما عن قوله صلى هللا عليه وسلم  (( :ال تضربوا إماء هللا )) فجاء عمر رضي هللا عنه إلى
ّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقال  :ذئرن النساء على أزواجهن  ،فرخص في ضربهن ...
فأطاف بآل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن  ،فقال النبي صلى هللا
عليه وسلم  " :لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيارهم" [.حديث
رقم  ، 2146سنن أبي داود]
يقول الشافعي  :عن هذا الحديث  " :يحتمل أن يكون قبل نزول اآلية يضربهن  ،ثم أذن بعد
نزولها فيه" [ ابن حجر العسقالني  :فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،كتاب النكاح ،
]5205
مختلفين  ،جزء قبل نزول آية
بأن هذا الحديث  ،قيل في زمنيين
هذه إشارة من الشافعي ّ
ْ
واضربوهن  ،وجزء اإلباحة بعد نزول  ،واضربوهن.
وهنا أقول :
إن القرآن الكريم وحي من هللا في معناه ولفظه ،الحديث النبوي الشريف وحي من هللا في معناه
ّ

فقط ،ولفظه من الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فاهلل جل شأنه يعلم ما يصلح لعباده ،
إن تحريم النبي للضرب جاء قبل نزول آية ( النشوز) قول ال يتفق مع وحي هللا  ،فاهلل
والقول ّ

سابق في علمه ّأنه سينزل هذه اآلية ،فكيف يوحي لرسوله الكريم بالنهي عن ضرب النساء ،

إن كلمة "
وهو ينزل آية تأمر بضربهن ؟ الذي يتفق مع النهي النبوي عن ضرب النساء ّ
واضربوهن " ال يعنى بها الضرب البدني  ،كما فهمه الغالبية العظمى  ،ومادام هو وحي من
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طاب
هللا  ،فكيف يخالف هذا الوحي بإباحة ضرب النساء عندما شكا له سيدنا عمر بن الخ ّ
رضي هللا عنه نشوزهن ،ولم يبحه بنزول آية ( واضربوهن)  ،فهو ليس بحاجة أن ينتظر سيدنا
عمر رضي هللا عنه ليشكو له النساء  ،فيبيح ضربهن ؛ لذا فأنا ال أتفق مع تفسير اإلمام
أن الجزء الثاني من
ثم اإلباحة إن كان جاء أمر إلهي بذلك  ،ومن هنا نجد ّ
الشافعي للمنعّ ،
الحديث غير صحيح  ،ويؤيد قولي هذا الحديث الذي أخرجه النسائي حديث عائشة رضي هللا
شيئا
عنها" ما ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امرأة له وال
خادما ق ـ ـ ــط ،وال ض ــرب بي ــده ً
ً
قط ّإال في سبــيل هللا "..
إن اإلسالم يقوم على أسس ومبادئ وقيم  ،هي قاعدتنا في فهم النصوص وتحليلها ،ولدينا
ّ

عقول نفكر بها  ،فال نقبل تفسيرات البشر وتعليالتهم إن كانت مخالفة لتلك األسس والمبادئ

بناء على شكوى من
والقيم  ،فهل ُيعقل ّ
أن الرسول صلى هللا عليه وسلم يبيح ضرب النساء ً
سيدنا عمر  ،ويترك أمر إلهي بضربهن إن كانت اآلية تعني بالفعل الضرب البدني؟  ،هذا
الحديث يؤكد معنى ( واضربوهن ) في آية النشوز هو اإلعراض عن  ،أو المفارقة والترك
ألنه لوكان المقصود الضرب البدني،
واالعتزال ،أو الهجر خارج البيت ،وليس الضرب البدني ّ ،

بناء على شكوى سيدنا عمر رضي هللا
بناء على اآلية ،وليس ً
ألباح الرسول ضرب الزوجات ً
ِِ
ِ
ِ
اجا لِت ْس ُك ُنوا ِإل ْيها
عنه  ،و ّ
ألنه يتنافى مع قوله تعالى ( و ِم ْن آياته أ ْن خلق ل ُك ْم م ْن أ ْنُفس ُك ْم أ ْزو ً
وجعل ب ْين ُك ْم موَّدةً ور ْحمة )  ،ويتنافى مع قوله ( وعاشروهن بالمعروف)  ،ويتناقض مع قوله
تعالى ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)  ،ويتناقض مع قوله تعالى ( هن لباس لكم وأنتم
لباس لهن )  ،وقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) ،ويتناقض مع جميع األحاديث
خيرا.
التي توصي بالنساء ً
ولألسف بناء على هذا المفهوم الخاطئ أصبح الرجال يمارسون ضرب زوجاتهم وأخواتهم
أحيانا  ،بل نساء ال تربطهم بهن رابطة  ،كما في حملة العقال ،
وعماتهم وخاالتهم  ،وأمهاتهم
ً
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أحيانا إلى القتل  ،ولألسف الشديد نجد بعض قضاتنا يحكمون على قاتلي
ويصل الضرب
ً

أحكاما غير معقولة  ،من هذه القضايا حكم قاض على قاتل زوجته ضرًبا ثالث
زوجاتهم
ً
سنوات ومائتي جلدة  ،وحكم قاض آخر على سارقي خروفين بسجن كل منهما ثالث سنوات ،
وألفي جلدة لكل منهما ،أي سرقة خروف ْين أهم من روح امرأة  ،وقاض آخر من قضاتنا حكم
على ذابح زوجته التي كانت تطعم طفلها بالسجن خمس سنوات  ،وهذان القاضيان خالفا شرع
هللا في قتل القاتل  ،واتبعا مقولة لإلمام الزهري أوردها ابن قدامة في المغني  ،وهي "ال يقتل
ألنه ملكها بعقد النكاح"
الرجل في امرأته ّ
ونجد اإلمام الطبري وغيره من المفسرين يستندون إلى أحاديث ضعيفة ليثبتوا فضل الزوج ،
ويوجب على المرأة تقديسه مثل مرويات " لو كنت آمر أحداً أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن
تسجد لزوجها من عظم حقه عليها".
سأبينه في الفصل القادم.
وهذا ما ّ
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الفصل السابع
ّ

مدى صحة املرویات التي تنص على طاعة الزوجة للزوج
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بحكم قيام الرجل بتفسير القرآن الكريم ،وشرح األحاديث النبوية ،وإصدار األحكام الفقهية
خصص باب في الفقه بعنوان" تأديب الزوجة"  ،فقد أحاط نفسه بهاالت من التقديس
حتى َّ
والتبجيل وإعالء شأن الرجل في وقت قلل من شأن المرأة وقيمتها ،ونقل أحاديث ضعيفة وشاذة
وموضوعة تعلي من شأن الزوج وترفعه إلى مرتبة التقديس  ،كما رأينا من موقفي المفسرْين

الجليلين الطبري وابن كثير ـ رحمهما هللا.
ْ

وسندا
األصول التي تميز بين الصحيح والضعيف والموضوع متًنا
ً
قبل أن أوضح مدى ضعف المرويات عن طاعة الزوج  ،هناك قواعد وأصول في علم الحديث
تميز بين الحديث الصحيح والضعيف والموضوع من حيث المتن والسند.
وهناك عالمات في المتن تُ ِّبين الضعف  ،في مقدمتها :
.1

مخالفة الحديث لصريح القرآن  ،أو السنة المتواترة  ،أو الصحيحة المسلمة

كقول " لو

ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها " ،أو كقول  ":من حق الزوج
أردت أن آمر أحداً أن يسجد ألحد
ُ

وصديدا ،فلحسته بلسانها ما أدت حقه ،لو كان
وقيحا،
ً
دماً ،
على الزوجة ،أن لو سألت منخراه ً
فضله هللا عليها"
ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها ،إذا دخل عليها لما ّ
رجال أمر
أن ً
أو كقول " :لو أمرت أحدا أن يسجد ألحد  ،ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها  .ولو ّ

امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود  ،ومن جبل أسود إلى جبل أحمر  ،لكان نولها أن
تفعل"
.2

اللحن والركاكة.

.3

مخالفة العقل والحس.

.4

المجازفة بالوعد والوعيد.
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.5

مزج الكالم البليغ الفطري بعبارات معقدة من عبارات األصوليين والمتكلمين ،وإدخال

أشياء ال تليق بالنبي صلى هللا عليه وسلم ،ومن ذلك إدراج بعض العبارات التي يستحيل
صدورها عن الرسول صلى هللا عليه وسلم.
إما:
أما عالمات ضعف الحديث من حيث اإلسناد فهي َّ
َّ
.1

ضعف في الراوي ،فيخضع لعلم الجرح والتعديل.

.2

أو الضعف من إعالل وإعضال واضطراب وشذوذ وتدليس ،ونحو ذلك

و إن كنا نعلم هذا يقيناً ،ونشفع قولنا بأحكام الحفاظ الذين اطلعوا على الطرق المختلفة التي
ورد بها هذا الحديث مما استوجب وصفهم له بالضعف .
ومن األحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة التي يستدل بها المفسرون والفقهاء إلعالء شأن
الزوج وتقديسه  ،وإذالل الزوجة لها:
أوًال  :مرويات عن سجود الزوجة لزوجها

عن أيوب عن القاسم الشيباني عن ابن أبي أوفى  ،قال :لما قدم معاذ بن جبل من الشام

سجد لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ما هذا؟"
قال :يا رسول هللا! قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك،
شيئا أن يسجد لشيء ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها ،والذي
قال" :فال تفعل ،فإني لو أمرت ً
نفسي بيده ال تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب

لم تمنعه ".
إذا نظرنا إلى هذا الحديث من حيث المضمون أي (المتن) نجده:
أوًال :ال يتفق مع إيمان وعلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل ؛ إذ كيف يسجد لرسول هللا صلى

هللا عليه وسلم لمجرد َّأنه رأى قوم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم ،وهو يعلم َّأنه ال يجوز السجود
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لغير هللا  ،وكيف يفعل هذا والرسول صلى هللا عليه وسلم قال عنه عن أنس قال :قال رسول
هللا[ :أعلم أمتي بالحالل والحرام معاذ بن جبل] رواه اإلمام أحمد .
وقال عنه ابن مسعودَّ :
حنيفا ،فقيل إن إبراهيم كان أم ًة قانتًا
إن معاذ بن جبل كان أم ًة قانتًا هلل ً

حنيفا ،فقال ما نسيت هل تدري ما األمة؟ وما القانت فقلت :هللا أعلم ،فقال :األمة الذي يعلم
هلل ً
الخير ،والقانت المطيع هلل عز وجل وللرسول ،وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير وكان

مطيعا هلل عز وجل ورسوله .
ً
وعن شهر بن حوشب قال :كان أصحاب محمد إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له .
عظيما؟
إثما
ً
فهل مثله يفتن ويرتكب ً
ثانيا َّ :
أن "لو" تفتح عمل الشيطان ،فكيف يقولها صلى هللا عليه وسلم؟
ً
أحدا أن يسجد لغير هللا ألمرت
كنت آمر ً
ثالثًا  :ال يعقل أن يقول صلى هللا عليه وسلم  :لو ُ
المرأة أن تسجد لزوجها ،وال يتفق مع سلوكه مع زوجاته رضوان هللا عليهن أجمعين.

ابعا :ال يتفق هذا المضمون مع قوله تعالى  ( :ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال
رً
عليهن درجة ) وهي درجة القوامة المشروطة بشرطي األهلية والنفقة ،والمسبوقة بالمساواة بينهما
،ودرجة القوامة هي مسؤولية ،وليس فضل من الرجل على المرأة ّأنه ينفق عليها ،كما يقول ابن

ألنه من قبيل توزيع المهام ،ومن حق المرأة أن تطلب
كثير  ،فهو واجب شرعي عليه ّ ،

الطالق من زوجها إن كان ال ينفق عليها ،فالنفقة أحد شرطي قوامة الرجل ،وإن كانت النفقة

وتدبير شؤون األسرة من مهام الرجل  ،فالمرأة تقوم بمهام الحمل والوالدة والرضاعة وتربية
أيضا حقوق على الزوج ،فإن كان هناك
األوالد ورعايتهم ،وتدبير شؤون المنزل  ،فالمرأة لها ً

حق للزوج على الزوجة  ،فمن باب أولى األم التي جعلها الرسول صلى هللا عليه وسلم أحق

الناس بالصحبة  ،والجنة تحت أقدامها ؟
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لباس لهن) التي توضح
لباس لكم وأنتم ٌ
خامسا :ال يتفق هذا الحديث مع قوله تعالىُ (:ه َّن ٌ
ً
الطرفين.
معنى المساواة في الحقوق بين
ْ
أما من حيث اإلسناد  ،فإسناده ضعيف من أجل القاسم بن عوف الشيباني؛ قال فيه أبو حاتم
َّ
الرازي" :مضطرب الحديث ،وكون القاسم بن عوف على قلة روايته يضطرب في هذا الحديث ،
فهذا م ما يستدل به على ضعفه  ،وكونه لم يحفظ هذا الحديث فال يقبل منه هذا الحديث لعدم
كثير في هذا الحديث ،أما إخراج مسلم له في الصحيح
ضبطه له ،وهذا االضطراب مما يضره ًا
أن األئمة ينتقون من حديث
في حديث واحد فال يعني ذلك قبول جميع حديثه ،وكما نعلم ّ
الضعيف ما علموا عدم خطأه فيه  ،وال يلزمهم تخريج جميع حديث الراوي أو االحتجاج به.

َّ
عون  ،أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك ،عن حصين  ،عن الشعبي
•
حدثنا عمرو بن ْ
 ،عن قيس بن سعد ،قال  :أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم  ،فقلت  :رسول هللا أحق
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون
أن ُيسجد له  ،قال :
فأتيت النبي صلى هللا عليه وسلم ُ ،
ُ
ْ
فقلت َّإني ْ
لمرزبان لهم  ،فأنت يا رسول هللا أحق أن نسجد لك  ،قال  :أرأيت لو مررت بقبري أكنت
ألمرت النساء أن
كنت آم اًر أحداً أن يسجد ألحد
ُ
تسجد له ؟ قال  ،قلت  :ال  ،قال  " :لو ُ

يسجدن ألزواجهن لما جعل هللا لهم عليهن من الحق "

قال األلباني ( :صحيح دون جملة القبر )ضعيف الجامع الصغير  ،4842اإلرواء
،1998مشكاة المصابيح . 3266
وهنا أسأل كيف يجتزئ الشيخ األلباني الحديث  ،ويعتبره صحيحاً باستثناء جملة القبر ؟
قوما يسجدون
أن
فالصحيح  :صحيح كله ،والضعيف ضعيف كله  ،وهل يعقل ّ
ً
صحابيا يرى ً
لغير هللا  ،فيقرهم على المبدأ ،ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم أحق بالسجود له؟
•

أيضا  :عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة  -رضي هللا تعالى عنه-
جاء في المستدرك ً
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قال :جاءت امرأة إلى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقالت :يا رسول هللا ،أنا فالنة بنت
فالن ،قال( :قد عرفتك ،فما حاجتك؟) .قالت :حاجتي إلى ابن عمي فالن العابد  ،قال رسول
هللا  -صلى هللا عليه وسلم ( :-قد عرفته) ،قالت :يخطبني ،فأخبرني ما حق الزوج على
شيئا أطيقه تزوجته ،وإن لم أطق ال أتزوج  .قال " :من حق الزوج على
الزوجة ،فإن كان ً

وصديدا ،فلحسته بلسانها ما أدت حقه ،لو كان ينبغي
وقيحا،
ً
دماً ،
الزوجة ،أن لو سألت منخراه ً
لبشر أن يسجد لبشر ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها ،إذا دخل عليها لما فضلها هللا عليها قالت:
والذي بعثك بالحق ال أتزوج ما بقيت في الدنيا".
هذا الحديث من حيث المتن ال يتفق مع ما جاء به اإلسالم:
حرم الدم يوضح هذا قوله تعالى ُ ( :ح ِّرم ْت عل ْي ُكم اْلم ْيت ُة واْل َّدم ول ْحم اْل ِخ ْن ِز ِ
ير
 .1فاإلسالم َّ
ُ
ُ
ُ
ِ ِِ 1
ِ ِ
ّللا به)
وما أُه َّل لغ ْي ِر ّ
.2

الق يح والصديد فيهما ضرر كبير ،فكيف تلحسه المرأة لكونه من زوجها ،واإلسالم مبني

على قاعدة " ال ضرر وال ضرار".
.3

لم يفضل هللا الزوج على الزوجة ،لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )

لباس لهن)
لباس لكم وأنتم ٌ
،وقوله ( ُه َّن ٌ
•

-حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن على ابن زيد بن جدعان

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " لو أمرت أحدا
 ،عن سعيد بن المسيب  ،عن عائشة ّ ،
أن يسجد ألحد  ،ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها  .ولو أن رجال أمر امرأة أن تنقل من جبل

أحمر إلى جبل أسود  ،ومن جبل أسود إلى جبل أحمر  ،لكان نولها أن تفعل " .

 . 1المائدة.3 :
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في الزوائد  :في إسناده على بن زيد  ،وهو ضعيف  .لكن للحديث طرق أخر  .وله شاهدان
من حديث طلق بن على  .رواه الترمذي والنسائي  .ومن حديث أم سلمة  ،رواه الترمذي وابن
ماجة.
•

وعن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ ـ َّ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان في نفر من

المهاجرين واألنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول هللا تسجد لك البهائم والشجر
آمر أحد أن يسجد ألحد
فنحن أحق أن نسجد لك قال أعبدوا ربكم وأكرموا أحاكم  ،ولو كنت ًا
ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها ،ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل
إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعل” .
روى ابن ماجه بعضه بغير سياقه  ،رواه أحمد وفيه على بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف .
وفى عالمات النبوة غير حديث من هذا النحو .
•

وعن عصمة قال شرد علينا بعير ليتيم من األنصار فلم نقدر على أخذه فجئنا إلى

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذ كرنا ذلك له فقام معنا حتى جاء الحائط الذي فيه البعير فلما
رأى البعير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقبل حتى سجد له فقلنا يا رسول هللا لو أمرتنا أن
نسجد لك كما يسجد للملوك قال ":ليس ذاك في أمتي لو كنت فاعالً ألمرت النساء أن يسجدن
ألزواجهن"
رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف .
آمر
وعن غيالن بن سلمة قال كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم في سفر فقال لو كنت ًا
•
أحدا أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها"  .رواه الطبراني وفيه شبيب بن شيبة
ً
واألكثرون قاموا على تضعيفه ،وقد وثقه صالح جزرة وغيره.
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"أيما امرأة
•
ثانيا  :مرويات عن خروج الزوجة وصيامها التطوعي بدون إذن زوجهاّ .
ً
الشمس والقمر ّإال أن يرضى
خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لعنها كل شيء طلعت عليه ّ
عنها زوجها"

مرفوعا
موضوع  .الديلمي ( )354-353/2/1من طريق أبي نعيم عن أبي هدية عن أنس
ً

،ويقول الشيخ محمد ناصر األلباني  " :قلت  :وهذا موضوع ،وأبو هدية اسمه إبراهيم بن هدية ـ
متروك َّ
،حدث باألباطيل عن أنس.
"أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها  ،كانت في سخط هللا تعالى حتى ترجع
•
ّ
إلى بيتها  ،أو يرضى عنها زوجها"
موضوع .أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد (  )201 -200/6من طريق أبي نعيم
مرفوعا .ذكره في ترجمة عن إبراهيم هذا ،
حدثنا أنس
الحافظ بسنده عن إبراهيم بن ُهدبة ّ :
ً
،ثم روى عن ابن معين ّأنه
وقال ّ :
ثم ساق له أحاديث هذا أحدها ّ
"حدث عن أنس باألباطيل"ّ ،

قال فيه " :ك ّذاب خبيث" وعن علي بن ثابت ّأنه قال " :هو أكذب من حماري هذا "وقال الذهبي

حبان
ّ :
"حدث ببغداد وغيرها بالبواطل  ،قال أبو حاتم وغيره " :ك ّذب" .وفي اللسان " :وقال ابن ّ
دجال من الدجاجلة  ،وقال العقيلي والخليلي ُ :يرمى بالكذب".
ّ :

""أيما امرأة صامت بغير أذن زوجها  ،فأراده على شيء  ،فامتنعت منه  ،كتب هللا عليها
•
ّ
ثالثًا من الكبائر"
•

"ليس للمرأة أن تأذن في البيت ما كان الرجل فيه".
فيه  :المسيب بن شريك – متروك -عن إدريس األودي عن أبي هريرة ،وإدريس هذا هو

ابن يزيد بن عبد الرحمن األودي  ،وهو معروف بالرواية عن أبيه  ،كما في تهذيب الكمال ،
وليس له رواية عن أبي هريرة  ،وال يدركه  ،لعله سقط من األصل  :عن أبيه ،هللا أعلم.
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•

قال " َّ
إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير

ال تمنعه  ،ومن حقه أن ال تعطي شيئا من بيته إال بإذنه  ،فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها
واألجر له  ،ومن حقه أن ال تصوم تطوعا إال بإذنه  ،فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل
منها  ،وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها المالئكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب"
مقتصر على شطر الحديث  ،ورواه بتمامه من حديث ابن عمر وفيه ضعف
ًا
أخرجه البيهقي
•

أن امرأة من خثعم أتت رسول هللا  -صلى هللا عليه
عن عباس  -رضي هللا عنها ّ -

وسلم  -فقالت  :يا رسول هللا ! أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيَّم  ،فإن
ِ
أيما ؟ قال:
استطعت وإال جلست ّ

"فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر قتب أن ال تمنعه نفسها  ،ومن
ّ
حق الزوج على الزوجة أن ال تصوم تطوعاً إال بإذنه  ،فإن فعلت ؛ جاعت وعطشت  ،وال

تخرج من ب يتها إال بإذنه  ،فإن فعلت ؛ لعنتها مالئكة السماء ومالئكة الرحمة ومالئكة العذاب
حتى ترجع"
قالت  :ال جرم ال أتزوج أبداً .
قال المنذري في " الترغيب " (  " : ) 101 / 3رواه الطبراني " .
وقال الهيثمي في " المجمع " (  " : ) 307 / 4رواه البزار  ،وفيه حسين بن قيس المعروف
بحنش  ،وهو ضعيف ،وقد وثقه حصين بن نمير ،وبقية رجاله ثقات ".
قال األلباني ":قلت " بل هو متروك".
•

هذا الحديث يردده الكثير من مشايخنا في البرامج اإلذاعية والتلفازية عن حق الزوج في

أن طاعته أهم من زيارة والديها ،وقد أورده ابن قدامة في المغني دون
منع الزوجة من الخروج ،و َّ
تخريجه وتوضيح سنده ،فكل ما ذكره قوله :
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روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس َّ
أن رجالً سافر ومنع زوجته الخروج  ،فمرض أبوها
،فاستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عيادة أبيها ،فقال لها رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم " :اتق هللا وال تخالفي زوجك" ،فمات أبوها فاستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في
حضور جنازته ،فقال لها  " :اتقي هللا وال تخالفي زوجك" ،فأوحى هللا إلى النبي صلى هللا عليه

ِ
رت لها بطاعة زوجها".
وسلم ّ " :إني غف ُ

ويعلق ابن قدامة على هذا الحديث بقوله  " :و َّ
ألن طاعة الزوج واجبة ،والعيادة غير واجبة ،

ثم يعود ويستدرك
فال يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب  ،وال يجوز الخروج لها إالَّ بإذنه " َّ ،
فيقول  " :وال يجوز لها الخروج إالَّ بإذنه ،ولكن ال ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها
وزيارتهما َّ
ألن في ذلك قطيعة لهما وحمالً لزوجته على مخالفته  ،وقد أمر هللا تعالى بالمعاشرة
بالمعروف  ،وليس هذا من المعاشرة بالمعروف".
وسندا.
هذا الحديث ضعيف ً
متنا ً

ِ
ِ
يه اْلمح ِّد ُث  ،ش ْي ُخ اْل ِعر ِ
ّللاِ ُ ،عب ْي ُد
اق أ ُبو ع ْب ِد َّ
ام اْلفق ُ ُ
فمن حيث اإلسناد  ،فابن بطة هو ْ :اإلم ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ف ِكت ِ
اب " ِْ
اإلبان ِة اْل ُك ْبرى
ّللا ْب ُن ُمح َّمد ْب ِن ُمح َّمد ْب ِن ح ْمدان اْل ُع ْكب ِر ُّي اْلح ْنبل ُّي ْ ،اب ُن بطة ُ ،مصّن ُ
" ِفي ثال ِث مجَّلد ٍ
ات .
ُ
ويقول عنه صاحب كتاب سير أعالم النبالء  ":قلت  :البن بطة مع فضله أوهام وغلط  .وقد
َّ
صنفه ضمن الطبقة (.)21
وقال عبيد هللا األزهري  :ابن بطة ضعيف  ،وعندي عنه " معجم البغوي "  ،وال أخرج عنه في
الصحيح شيئا.
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وقال حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق  :لم يسمع ابن بطة الغريب من بن عزيز  ،وقال
 :ادعى سماعه،

قال الخطيب  :وروى ابن بطة كتب ابن قتيبة  ،عن ابن أبي مريم الدينوري

 ،عنه  ،وال يعرف ابن أبي مريم .
وجاء في صفحة ] 531 :أنبأنا المؤمل بن محمد  ،أخبرنا أبو اليمن الكندي  ،أخبرنا الشيباني
 ،أخبرنا أبو بكر الخطيب  ،حدثني عبد الواحد بن علي األسدي  ،قال لي أبو الفتح بن أبي
الفوارس  :روى ابن بطة  ،عن البغوي  ،عن مصعب بن عبد هللا  ،عن مالك  ،عن الزهري ،
عن أنس  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم  ،قال  :طلب العلم فريضة على كل مسلم.
قال الخطيب :هذا باطل ،والحمل فيه على ابن بطة .قلت  :أفحش العبارة  ،وحاشى
الرجل من التعمد  ،لكنه غلط ودخل عليه إسناد في إسناد.
وبه قال الخطيب  :أخبرنا العتيقي  ،أخبرنا ابن بطة  ،حدثنا البغوي  ،حدثنا مصعب عن مالك
 ،عن هشام بن عروة بحديث  :إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا قال الخطيب  :وهو باطل بهذا
اإلسناد. .
قال الخطيب  :أخبرنا عبد الواحد بن علي  ،قال لي الحسن بن شهاب

سألت ابن بطة

أسمعت من البغوي حد يث علي بن الجعد ؟ قال  :ال  .قال عبد الواحد  :وكنت قد رأيت في
كتب ابن بطة نسخة بحديث علي بن الجعد قد حكها  ،وكتب بخطه سماعه فيها  ،فذكرت ذلك
للحسن بن شهاب  ،فعجب منه.
قال عبد الواحد  :وروى ابن بطة  ،عن النجاد  ،عن العطاردي  ،فأنكر علي بن ينال عليه
 ،وأس اء القول فيه  ،حتى همت العامة بابن ينال  ،فاختفى  ،ثم تتبع ابن بطة ما خرجه كذلك ،
وضرب عليه.
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وروى ابن بطة في " اإلبانة "  :حدثنا إسماعيل الصفار  ،حدثنا الحسن بن عرفة  ،حدثنا
خلف بن خليفة  ،عن حميد  ،عن عبد هللا بن الحارث  ،عن ابن مسعود حديث  " :كلم هللا
موسى وعليه جبة صوف ونعالن من جلد حمار غير ذكي  ،فقال  :من ذا العبراني الذي
يكلمني من الشجرة ؟ قال  :أنا

"  .فتفرد ابن بطة برفعه  ،وبما بعد " غير ذكي ،وكذا غلط

ابن بطة في روايات عن حفص بن عمر األردبيلي  ،أنبأنا رجاء بن مرجى  ،فأنكر الدارقطني
بأن
هذا  ،وقال  :حفص يصغر عن هذا  ،فكتبوا إلى أردبيل يسألون ً
ابنا لحفص  ،فعاد جوابهم ّ
أباه لم ير رجاء قط فتتبع ابن بطة النسخ  ،وجعل ذلك عن ابن الراجيان  ،عن الفتح بن

شخرف  ،عن رجاء .
قلت  :فبدون هذا يضعف الشيخ .
متنا:
ضعف الحديث ً
.1

أن المرأة خرجت من بيتها لتستأذن الرسول صلى هللا عليه
واضح من نص الحديث ّ

وسلم في زيارة والدها المريض ،ومادام زوجها قد منعها من الخروج من البيت ،فهي عصته
وخرجت ،والذي يجعلها تخرج من بيتها ألخذ اإلذن من الرسول صلى هللا عليه وسلم بمخالفة
زوجها وزيارة والدها المريض ،يجعلها تذهب مباشرة إلى بيت والدها واالطمئنان عليه ،وكيف
يقبل رسول هللا صلى هللا عليه خروج المرأة لسؤاله ،وال ينبهها إلى عصيانها ألمر زوجها
بخروجها من البيت ؟ ونالحظ َّأنها كررت فعلتها مر ْتين .
.2

َّ
الدين
ال يتفق مضمون الحديث مع قوله تعالى  ( :وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالو ْ

الدين ،ومن اإلحسان إليهما برهما
إحسانا) فقد قرن هللا تعالى إفراد العبادة له باإلحسان إلى الو ْ
وزيارتهما وخدمتهما في المرض  ،وال طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،فعدم البر بالوالدين
والسؤال عنهما وزيارتهما من العقوق بهما  ،والعاق ال يدخل الجنة ،فالعقوق من أكبر الكبائر،

كما جاء في الحديث الشريف حيث يقول عليه الصالة والسالم  " :أال أنبئكم بأكبر الكبائر ؟
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الدين"  ،كما َّ
أن صلة الرحم تدخل الجنة  ،فعن أبي أيوب
ثالثاً ،اإلشراك باهلل وعقوق الو ْ
األنصاري رضي هللا عنه َّ
أن رجالً قال  :يا رسول هللا أخبرني بعمل يدخلني الجنة  ،فقال القوم
أرب ماله "  .فقال النبي صلى هللا عليه
 :ما له ،ماله؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُ " :
وسلم  " :تعبد هللا ال تشرك به شيئاً ،وتقيم الصالة ،وتؤتي الزكاة ،وتصل الرحم  ،ذرها"  ،قال

َّ
كأنه كان على راحلته.
.3

ما ذكره ابن قدامة من علة مرفوضة  ،فقوله ال يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ال

ينطبق على هذه الحالة  ،فزيارة المريض واجبة  ،فما بالكم بزيارة األب إن مرض  ،فهي من
الدين بإفراد العبادة له .
أوجب الواجبات  ،وقد قرن هللا اإلحسان إلى الو ْ
.4

مناقضة ابن قدامة لما جاء في الحديث  ،فلو كان على قناعة بصحة الحديث لما قال

ما قاله مناقضاً للحديث ،فكيف يأمر الرسول المرأة بتقوى هللا وعدم مخالفة زوجها  ،وهللا يوحي
للرسول صلى هللا عليه َّ
بأنه غفر للمرأة لطاعتها زوجها ،ويقول ابن قدامة ال ينبغي للزوج منعها

من عيادة والديها َّ
ألن في ذلك قطيعة لهما  ،وقد أمر هللا المعاشرة بالمعروف ،وليس هذا من
المعاشرة بالمعروف".؟
.5

أن هذا الحديث لم يرد في صحيحي البخاري ومسلم.
ومما يجدر ذكره ّ
هذا ّ

ثال ًثا :مرويات عن حبوط عمل الزوجة إن قالت لزوجها ما رأيت منك خي اًر قط:
•

أيت منك خي اًر قط  ،فقد حبط عملها"
"إذا قالت المرأة لزوجها ،ما ر ُ

موضوع  ،رواه ابن عساكر ( )1/140/16عن سالَّم بن رزين  ( ،األصل  :رزيق ) عن عمر
بن سليم عن يوسف بن إبراهيم عن أنس عن عائشة مرفوعاً.
قلت وهذا إسناد ساقط ،آفته يوسف هذا ،قال ابن حبَّان  :ويروي عن أنس ما ليس حديثه  ،ال
تحل الرواية عنه " وقال البخاري  " :صاحب عجائب".
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َّ
،ثم ساق حديثاً غير هذا بسنده
وسالم بن رزين ،قال الذهبي  " :ال يعرف  ،وحديثه باطل" ّ
الصحيح عن ابن مسعود  ،وقال أحمد  :هذا موضوع  ،هذا حديث َّ
الكذابين"
والحديث أورده السيوطي في الجامع ،من رواية ابن عدي  ،وابن عساكر عن عائشة  ،وتعقبه
المناوي في الفيض  ،يقول ابن حبَّان  :المذكور في يوسف بن إبراهيم ،ثم اقتصر في "التيسير"
على قوله  " :إسناده ضعيف ".
الالتي ال يكفرن العشير

عمار بن نصير عن عمرو بن
عمار ّ
حدثنا محمد بن أبي زرعة ّ
ّ
حدثني أبي ّ
حدثنا هشام بن ّ
أن سالمة حاضنة إبراهيم بن النبي صلى هللا عليه وسلم
سعيد الخوالني عن أنس بن مالك ّ

،قالت يا رسول هللا ّإنك تبشر الرجال بكل خير  ،وال تبشر النساء  ،قال أصويحباتك دسسنك ،

حامال من زوجها  ،وهو
قالت  :أجل من أمرتني  ،قال  :أما ترضى إحداكن ّأنها إذا كانت
ً

السماء
عنها راض ّ
أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل  ،فإن أصابها الطلق لم يعلم أهل ّ
واألرض ما أخفى هللا لها من قرة أعين  ،فإذا وضعت لم يخرج منها جرعة من لبنها  ،ولم

مصة حسنة  ،فإن أسهر ليلة كان لها مثل سبعين
مصة ّإال كان لها بكل جرعة  ،وبكل ّ
تمتص ّ
رقبة تعتقهن في سبيل هللا سالمة تدري لمن أعني بهذا ؟ للمتعففات الصالحات المطيعات
ألزواجهن الالتي ال يكفرن العشير ".
حبان عمرو بن سعيد الذي يروي هذا الحديث الموضوع عن أنس ال يحل ذكره ّإال
قال ابن ّ
على جهة االختبار للخواص .
ابعا  :مرويات عن رضا الزوج
رً
"أيما امرأة ماتت وزوجها عنها ر ٍ
اض دخلت الجنة"
•

131

منكر  ،أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( : )1(47/7ثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد هللا
سمعت
سمعت أم سلمة تقول " :
بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه ،قالت " :
ُ
ُ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  :فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي ( ، )217/1وابن ماجه ( ، )1854والثقفي في الثقفيات (ج
 9رقم  ، )30والحاكم ( )173/4وقال صحيح اإلسناد  ،ووافقه الذهبي  ،وقال الترمذي "حديث
حسن غريب"
ويقول األلباني  :وكل ذلك بعيد عن التحقيق َّ
مساور هذا وأمه مجهوالن  ،كما قال ابن
ًا
،فإن
صرح بذلك الحافظ ابن حجر في األول منهما  ،وسبقه
الجوزي في " الواهيات" (، )141/2وقد َّ
إليه الذهبي ،فقال في ترجمته من " الميزان" " فيه جهالة  ،والخبر منكر"  .بعني هذا  ،وقال في
تفرد عنها ابنها " يعني أَّنها مجهولة.
ترجمة والدة مساور َّ " :
الكتابين ،والحق َّ
أن كتابه " التلخيص" فيه أوهام
ويقول األلباني  :فتأمل الفرق بين كالميه في
ْ
كثيرة  ،ليبت َّ
أن بعض أهل الحديث على عزتهم في هذا العصر ـ يتتبعها ،إذن الستفاد الناس
من فوائد عظيمة ،وعفوا ضعف أحاديث كثيرة صححت خطأ ،وبالجملة فالحديث منكر ال يصح
لجهالة األم والولد .
•

باتت وزوجها عنها ر ٍ
اض دخلت الجنة "
"أيما امرأة ْ

ضعيف ـ ابن ماجه  [1854برقم ، 407وضعيف الجامع الصغير ]2227
•

" أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها كانت في سخط هللا حتى ترجع إلى بيتها  ،أو

يرضى عنها"
موضوع أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد" ( )201-/200/6من طريق أبي نعيم الحافظ
فوعا.
بسنده عن إبراهيم بن ُهدية :حدثنا أنس مر ً
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"وحدث عن أنس باألباطل".
ذكره في ترجمة إبراهيم هذا وقال ّ :
ثم ساق له أحاديث هذا أحدها  ،ثم روى عن ابن معن َّأنه قال فيه " َّ
كذاب خبيث" .وعن علي
ّ
بن ثابت َّأنه قال  " :هو أكذب من حماري هذا " ،وقال الذهبي َّ " :
حدث ببغداد وغيرها

َّ
دجال من الدجاجلة  ،وقال العقيلي
بالبواطل ،قال أبو حاتم وغيره :كذاب"" .وقال ابن ّ
حبانّ :
والخليليُ :يرمى بالكذب".
سود السيوطي " جامعه الصغير" بهذا الحديث من رواية
يقول األلباني  :قلت ومع هذا كله فقد َّ
المصنف َّ
أن
الخطيب ،وتعقبه المناوي في " فيض القدير" بقوله وأجاد  " :وقضية كالم
ّ

أقره ،وهو تلبيس فاحش َّ ،
فإنه تعقبه بقوله  :قال أحمد بن حنبل  :إبراهيم بن
خرجه و َّ
الخطيب َّ

ثم قال :
ُهدبة ال شيء  ،في أحاديثه مناكير .ثُ َّم ذكر قول ابن معين المتقدم فيه وغيره ّ ،
وقال الذهبي في " الضعفاء"  :هو َّ
َّ
للمصنف حذفه من الكتاب ،وليته إ ْذ
كذاب  ،فكان ينبغي
ِذ ْك ُره بيَّن حاله".

يقول األلباني  :وهذا حق  ،ولكن المناوي ـ عفا هللا عنه ـ َّ
حبا للنقد  ،وليس
كانه ينتقد السيوطي ً
لفائدة القراء والنصح  ،وإالَّ كيف يجوز لنفسه أن يسكت عن الحديث مطلًقا  ،فال يصفه  ،ولو
بالضعف في كتابه اآلخر " التيسير بشرح الجامع الصغير "  ،وهو قد ألفه بعد " الفيض " كما
ذكر ذلك في المقدمة ! أليس من في صنيعه هذا كتمان للعلم يؤاخذ عليه أكثر من مؤاخذته هو
سهوا  ،ولكن حال بيني وبين ذلك َّأنني
للسيوطي ؟
وكنت أود أن أقول َّ :
ُ
لعل ذلك وقع منه ً
أيت له من مثله أشياء كثيرة "..
ر ُ
اآلبق حتى يرجع
"ثالثة ال يقبل هللا لهم صالة  ،وال ُيرفع لهم إلى السماء حسنة  :العبد
•
ُ
إلى مواليه فيضع يده في أيديهم  ،والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ،والسكران حتى
يصحو"
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حبان في "
ضعيف رواه ابن عدي في " الكامل " ) ق ، 19/149وابن خزيمة ( ، )940وابن ّ
عمار  :حدثنا الوليد بن مسلم :
صحيحه" (،)1297وابن عساكر ( )1 /5 /12عن هشام بن َّ
حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً به.
َّ
المهذب " " هذا من مناكير زهير"  ،وقال
ذكره المناوي في شرحيه عن الذهبي َّ ،أنه قال في "
الهيثمي في " المجمع" (  )31/4رواه الطبراني في " األوسط" ،وفيه محمد بن عقيل  ،وحديثه
حسن  ،وفيه ضعف  ،وبقية رجاله ثقات".
كذا وقال  :علة الحديث لين زهير واضطرابه في سنده  ،ولوال ذلك لكان الحديث ثابتاً .
خام ًسا  :مرويات عن "طاعة الزوج"
عما جئت
أتت امرأة  ،فقالت  :يا رسول هللا ّإني وافدة النساء إليك من أر ُ
يت  ،ومن تخبرني ّ
أسألك عنه  :هللا رب الرجال ورب النساء  ،ودم أبو الرجال وأبو النساء  ،وأتيت رسول هللا إلى
الرجال والنساء  ،كتب هللا الجهاد على الرجال  ،فإن يصيبوا أجروا  ،وإن ماتوا وقع أجرهم على
هللا ،وإن قتلوا كانوا أحياء عند هللا يرزقون ،ونحن نحش دوابهم  ،ونقوم بهم  ،فلنا من ذلك
أن طاعة الزوج ،
شيء /فقال لها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أخبري من لقيت من النساء ّ
واعتراف حقه تعدل ذلك ،وقليل منكن من يفعل ذلك .

رواه جبارة بن المغلس – ضعيف -ثنا مندل بن علي – ضعيف – عن رشدين بن كريب –
عباس .
واه -عن أبيه  ،عن ابن ّ
قال ابن عدي باطل هذا اإلسناد آفته إسماعيل .
"إذا صّلت المرأة خمسها  ،وأحصنت فرجها  ،وصامت شهرها  ،وأطاعت بعلها  ،فلتدخل من
أي أبواب الجنة شاءت "
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ساد ًسا :مرويات عن ضرب الزوجة
فإنما َّ
هن عوان عندكم .ليس تملكون منهن شيئاً غير
•
( أال واستوصوا بالنساء خي اًر ّ ،
ذلك ،إالّ أن يأتين بفاحشة مبينة  .فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير

فسر الترمذي معنى قوله ( عوان عندكم )
ًمب ِّرح  .فإن أطعنكم فال ْتبغوا علي ِه ّن سبيالً  ) ...وقد َّ
يعني أسرى في أيديكم ،و هو مفهوم خاطئ للمعنى اللغوي لهذه الكلمة ،فالعوان َّ :
ف التي
النص ُ

بين الفارض  ،وهي المسنة ،وبين البكر  ،وهي الصغيرة ،والعوان من النساء التي قد كان لها

زوج  ،وقيل  :هي الثيب ،والجمع ُعون .
ضعف الحديث من حيث اإلسناد
الهذلي الخالَّل ،وقال ابن حجر العسقالني في
•
ومن رواة هذا الحديث الحسن بن علي ُ
التقريب ( صدوق)،ولكن اإلمام أحمد قال  " :ما أعرفه بطلب الحديث  ،وال رأيته يطلبه ،ولم
يحمده " ،ثُ َّم قال يبلغني عنه أشياء أكرهه " ،وقال مرة  :أهل الثغر عنه غير راضين  .أو ما
هذا معناه ".
،ويقال الزدي الكوفي  ،ذكره
•
ومن رواته ً
أيضا سليمان بن عمرو بن األحوص الجلُشيمي ُ
ابن حبَّان في الثقات  ،ولكن قال عنه ابن حجر في التقريب  " :مقبول "  ،وقال في التهذيب :
طان  :مجهول .
لكنه نسبه بارقياً ،وبارق من األزد  ،وقال ابن الق ّ
•

لم يرد هذا الحديث في صحيحي البخاري ومسلم.

ضعف الحديث من حيث المتن
.1

ال يتفق مع معنى ( واضربوهن ) في اآلية الكريمة التي يوضح سياقها َّ
أن معنى

الضرب هنا الترك واإلعتزال و اإلعراض عن  ،والسنة ال تناقض القرآن.
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.2

ال يتفق مع قوله تعالى  ( :وعاشروهن بالمعروف) ،وال مع قوله تعالى  ( :ولهن مثل

الذي عليهن بالمعروف)
.3

يناقض الحديث ( ال تضربوا إماء هللا ) ؛ إذ كيف يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم

هذا القول ،ثم يناقضه بقوله (واضربوهن ضرباً غير ًمب ِّرح ).؟ فالسنة ال تناقض نفسها.
.4

ال يتفق مع سلوكه صلى هللا عليه وسلم مع زوجاته  ،وال حتى مع خدمه  ،فهو لم

يضرب امرأة قط.
•

"ال ُيسأل الرجل فيما ضرب امرأته"

ضعيف [ ضعيف الجامع الصغير ، 6218ضعيف سنن ابن ماجة  ،431مشكاة المصابيح
 ، 3268اإلرواء ].2034
سابعا :مرويات عن ستر الزوج للمرأة
ً
"للمرأة ستران  :القبر والزوج .قيل  :وأيهما أفضل ؟ قال القبر"
•
قال األلباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة" ( 3/585 ) :
موضوع أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (  ) 2/271/3و في " الصغير " ( -448
الروض النضير )  ،و ابن عدي في " الكامل " ( ق  ) 2/115و اللفظ له  ،و من طريقه
ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (  ) 1/372/14و كذا ابن الجوزي في " الموضوعات( "
 ) 237/3عن خالد بن يزيد  :حدثنا أبو روق الهمداني عن الضحاك عن ابن عباس
مرفوعا  .و قال ابن الجوزي :حديث موضوع على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،المتهم به
خالد  ،و هو خالد بن يزيد عن أسد القسري  ،قال ابن عدي  :أحاديثه كلها ال يتابع عليها ال
متناو ال سندا" .
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قلت  :وكذلك قال العقيلي في " الضعفاء " ( 2/15/424 ) :ال يتابع على حديثه" .
و قال أبو حاتم :ليس بالقوي " .و ذكر الطبراني أنه تفرد به .و فيه علة أخرى  ،و هي
فإنه لم يلقه ; كما تقدم غير مرة ".
االنقطاع بين الضحاك  -و هو ابن م ازحم  -و ابن عباس; ّ
"للنساء عشر عورات  ،فإذا ُزِّوجت المرأة ستر الزوج عورة  ،وإذا ماتت المرأة ستر القبر
•
تسع عورات”
•

يقول األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  :منكر أخرجه الديلمي من

طريق إبراهيم بن أحمد الحسني ،حد ثنا الحسين بن عبد محمد األشقر عن أبيه محمد بن عبد
مرفوعا
هللا بن محمد عن أبيه الحسن ابن الحسن بن علي عن الحسن عن علي
ً
•

ذكره السيوطي في " الآللي" ( )438/2شاهداً على الذي قبله ،وسكت عنه هو وابن

عراق في " تنزيه الشريعة" ( 2/ 372- 373).
•

ويقول األلباني  " :وأقول  :إسناده مظلم ،من دون محمد األشقر لم أعرفهم ،وشيخه عبد

هللا بن محمد ؛ الظاهر َّأنه عبد هللا بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو محمد العلوي

 ،قال  :الحافظ " مقبول"  .يعني عند المتابعة  ،وإالَّ فهو ِّلين الحديث .
•

ومن فوقهم من أهل البيت معروفون بالصدق  ،ومترجمون في " التهذيب " فالعلة ممن

دونهم .
ثامًنا :مرويات عن تطيب المرأة لغير زوجها
فإنما هو نار وشنار.
•
تطيبت المرأة لغير زوجها ّ ،
"إذا ّ
ذكره األلباني في ضعيف الجامع .
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تاسعا :مرويات إذا وضعت المرأة خمارها في عير بيت زوجها
ً
"إذا وضعت المرأة خمارها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين هللا لم بناها دون
•
العرش "
عاشرا :مرويات عن وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها
ً
•

" ّأيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها  ،فهي ملعونة "

حادي عشر :مرويات عن طلب المرأة طالقها من غير بأس
•

"أيما امرأة سألت زوجها طالقها من غير بأس  ،حرم هللا عليها رائحة الجنة "

ثاني عشر :مرويات إذا المرأة لم تتزوج وبقيت مع أوالدها

السّبابة والوسطى"
" ّأيما امرأة قعدت على بيت أوالدها  ،فهي معي في ّ
الجنة  ،وأشار بإصبعه ّ
أورده األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة والموضرعة .
الخالصة
َّ
إن الترمذي وغيره من أهل الحديث حينما اعتمدوا األحاديث الضعيفة في مصنفاتهم لم
يوردوها ليدفعوا بها الصحيح من الحديث  ،ولكن أوردوها حينما لم يجدوا في الباب حديثًا أصح
منه أو كان معموًال به عند بعض أهل العلم.
وقال أبو داود في رسالته ألهل مكة " و َّ
إن من األحاديث في كتابي ( السنن) ما ليس
بمتصل  ،وهو مرسل ومدلس " ويضيف " ّإنه يخرج اإلسناد الضعيف إذا لم يوجد في الباب

ألنه أقوى من رأي غيره من الرجال " ويقول اإلمام أحمد في موضوع مؤلفه  " :لو أردت
غيره ّ
أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إالّ الشيء بعد الشيء  ،ولكنك يا بني تعرف
طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه"
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والغريب في األمر ّأننا أمام هذا الكم الكبير من المرويات الضعيفة والموضوعة والمنكرة

مما يؤكد َّ
أن الرجل الذي يتولى
التي توجب طاعة الزوج  ،لم نجد
ً
مقابال عن حقوق الزوجة ّ ،
مهمة تفسير القرآن الكريم والفتوى واستنباط األحكام الفقهية غلب عليه الهوى فاعتمد األحاديث
الضعيفة والموضوعة والمنكرة فيما يتعلق بالتقليل من شأن المرأة  ،وتعظيم الرجل وتقديسه
حتى بلغ به األمر أن يوصله إلى مرتبة السجود للزوج إن كان لإلنسان أن يسجد إلنسان.
بيت الطاعة
ليس من اإلسالم  ،فهو يتناقض مع جميع المعايير السابق ذكرها  ،وهو مأخوذ من المادة
 214من القانون الفرنسي الذي ينص على إلزام الزوجة بقوة الشرطة العيش في بيت الزوجية
الذي يحدده الزوج  ،وقد طبَّقته بعض البالد العربية التي أخذت بالقانون الفرنسي  ،ونسبه
الكثير إلى اإلسالم ،واإلسالم منه بريء  ،فال يتفق مع قوله تعالى(:أسكنوهن من حيث سكنتم
من وجدكم) واإلسالم ال يجبر المرأة أن تعيش مع زوج تكرهه أو تكره العيش معه ،يوضح هذا
قوله تعالى (:إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
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الخلط بين الوالية والوصاية والقوامة

هناك من يخلطون بين الوصاية والوالية ،ويجعلون من حق الرجل ممارستها على المرأة

أيت ضرورة التمييز بينها ،فالوالية والوصاية نيابة شرعية عن ناقصي
البالغة الرشيد؛ لذا ر ُ
األهلية كالصغير ،أو معدوميها ،وتزول عن الصغير ببلوغه الرشد ،يوضح هذا قوله تعالى:
ِ
ْكُلوها
النكاح فِإ ْن آن ْستُ ْم ِم ْن ُه ْم ُرْش ًدا ف ْادف ُعوا ِإل ْي ِه ْم أ ْموال ُه ْم وال تأ ُ
(و ْابتُلوا اْليتامى حتَّى ِإذا بل ُغوا ّ
ِ
ْكل ِباْلمعر ِ
ِ
وف فِإذا دف ْعتُ ْم
ف وم ْن كان ف ِق ًا
ِإ ْس ارًفا وبِد ًا
ار أ ْن ي ْكب ُروا وم ْن كان غنيًّا فْلي ْست ْعف ْ
ير فْليأ ُ ْ
ُْ
1
ِإلي ِهم أموالهم فأ ْش ِهدوا علي ِهم وكفى ِب َّ ِ ِ
أن على الولي ،أو الوصي على مال
ُ
اهلل حس ًيبا) .بمعنى ّ
ْ ْ
ْ ْ ْ ُْ
أجر مقابل إدارته ألمواله ،وإن
غنيا فليستعفف ،وال يأخذ منه ًا
الصغير أن يتقي هللا ،وإن كان ً
كان فق ًيرا ،فال يأخذ منه ّإال المتعارف عليه ،وليتق هللا ،وليعطه ماله عند بلوغه الرشد.
والوالية في اصطالح الفقهاء :تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية .والقاصر:

فاقدا لها كغير المميز ،أم ناقصها كالمميز ،والوالية
هو من لم يستكمل أهلية األداء سواء أكان ً
قسمان :والية على النفس ،وهي اإلشراف على شؤونه الشخصية ،ووالية على المال ،وهي
أن الوالية على الطفل تنتهي ببلوغه ،والبلوغ قد يكون
وبينوا ّ
اإلشراف على شؤونه الماليةّ ،
بالسنين ،وقد يكون بالعالمات.

والوالية في قوانين األحوال الشخصية العربية صيغ معظمها بموجب المصطلح الفقهي وآراء

الفقهاء ،ففي نظام األحوال الشخصية الموحد لدول مجلس التعاون نجد الوالية هي:
أ) الوالية على النفس هي العناية بكل ما له عالقة بشخص قاصر.

ب) الوالية على المال هي العناية بكل ما له عالقة بمال القاصــر( ..المادة.)156 :

وفي قانون األحوال الكويتي « يخضع الوالية على النفس الصغير والصغيرة إلى أن يبلغا

شرًعا ،أو يتي ًما ( )15من العمر ،عاقلين كما يخضع لها البالغ المجنون ،أو المعتوه،
ذكرا ،أو أنثى( .المادة.)208 :
ً
 . 1النساء.6 :
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واشترط الفقهاء الولي للمرأة في الزواج ،ولكن اإلمام أبوحنيفة أعطى للبالغة الرشيدة حق

تزويج نفسها ،وسار على هذا النهج قانون األحوال الشخصية المصري ،يقول مفتي

أن البالغة الرشيدة ال والية
مصر السابق الدكتور علي جمعة« :وقد رأى اإلمام أبوحنيفة ّ
ثيبا،
ألحد عليها ،وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها ًا
بكر كانت أو ً
وحصر الوالية في الصغيرة غير البالغة ،وجعل الوالية على البالغة الرشيدة وكالة وليست

والية ..وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية ،فجعل للمرأة البالغة حق تزويج
صحيحا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها».
نفسها ،ويعد زواجها
ً
كما سارت على هذا النهج مدونة األسرة المغربية في مادتيها ( )25 -24وقانون

األحوال الشخصية الجزائري في مادته ()11

ذكر أو أنثى ،وتنتهي ببلوغهما
أن الوالية في القرآن الكريم على القاصر و ًا
يتبين لنا ّ
وهكذا ّ
الرشد ،وهذا ما أخذ به الفقهاء وواضعوا مدونات األحوال الشخصية العربية ،وإن اختلفوا في
تحديد سن الرشد ،فمنهم من اعتبره()15سنة للذكر واألنثى ،ومنهم من اعتبره()17سنة لألنثى،
معا .هذا واشترط الفقهاء الولي للمرأة عند
و()18سنة للذكر ،ومنهم من اعتبره()18سنة لالثنين ً
الزواج ،ولكن أبا حنيفة أعطاها حق تزويج نفسها ،وسار على نهجه قوانين األحوال الشخصية
في مصر والمغرب والجزائر.
القوامة

قوام عليهم ،وتلبية احتياجاتهم ،كما جاء في لسان العرب،
القوام هو القائم بشؤون من هو ّ
ّ
ِّ
ال
والقوامة من حق من تتوفر فيه شرطيها ،وهما األهلية واإلنفاق ،توضحه
اآلية(الرج ُ
ِ
ِ
النس ِ
ِ
ِ
اء ِبما ف َّ
هم﴾ فقوله الرجال
امون على ّ
ضل هللا ب ْعض ُه ْم على ب ْعض وبما أ ْنفُقوا م ْن أ ْموال ْ
قَّو ُ
تشمل الذكور واإلناث ،ففي اللغة ُيقال على المرأة "رجلة" ،فقد ُوصفت السيدة عائشة رضي

أن مصلحة
هللا عنها ّ
فضل هللا بعضهم على بعض)أي ّ
بأنها " رجلة في الحديث" ،وقوله(بما ّ
األسرة تقضي أن يتولى القوامة األفضل بين الزوجين ،فليس كل رجل األفضل في القوامة،
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فقد يكون
تصبا لعرض إحدى محارمه،
عقليا ،أو
ً
ً
مدمنا للمخدرات ،أو مغ ً
معتوها ،أو مختل ً
فالقوام البد أن يتولى اإلنفاق على
أو ..فكيف تكون له قيادة األسرة؟ والشرط الثاني اإلنفاقّ ،

فمثال قرار
لزوجين في اتخاذ القرارً ،
قوام عليهم ،والقوامة شورية تقوم على اتفاق ا ْ
من هو ّ
فطام الطفل قبل إتمامه حولين كاملين ال يكون َّإال باتفاقهما(فإن أرادا فصاال عن تراض
منهما وتشاور)

قوام إلى قيم أي السيد اآلمر ،فجعل
حول معنى ّ
المنجز من قبل البشر ّ
ولكن خطابنا الديني ُ
القوامة سلطة واستعباد واسترقاق ،فنجد ابن كثير يقول في تفسيره آلية القوامة ":أي الرجل
ِّ
فحول معنى
قيم على المرأة ،أي هو رئيسها وكبيرها ،والحاكم عليها ومؤدبها إذا
ّ
أعوجتّ ،
فضل هللا بعضهم على بعض)أي َّ
المعنين ،ويفسر(بما َّ
ألن
قيم ،وفرق كبير بين
ْ
قوام إلى ّ
ّ
الرجال أفضل من النساء "..ويقول ابن القيم ":والزوج قاهر لزوجته ،حاكم عليها ،وهي تحت
سلطانه ،وحكمها شبه األسير".
فبموجب هذا المفهوم الخاطئ للقوامة ،صيغت األنظمة والقوانين في البالد العربية،
وأعطت للزوج حق منع زوجته من الدراسة والعمل والسفرّ ،إال ّأننا نجد بعض الدول العربية
تحررت من هذا المفهوم الخاطئ ،فأصدرت المحكمة الدستورية العليا بمصر عام(2000م)
ّ
حكما بسقوط المادة()3من القرار رقم)3937لسنة()1996الذي كان يشترط لمنح جواز سفر
ً
للزوجة موافقة زوجها على سفرها للخارج والغاء هذه الموافقة بإقرار من الزوج.

حق
وفي2009/10/20م أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت قرًا
ار بمنح النساء ّ
الحصول على جوازات سفر ،وحق السفر من دون موافقة مسبقة من أزواجهن ،وقالت
إن طلب موافقة الزوج على منح زوجته جواز سفر كانت تشكل" خرقا لضمانات
المحكمة ّ
الحرية والمساواة بين الجنسين اللتين يكفلهما الدستور ".كما حكمت المحكمة :بعدم دستورية

الفقرة()1من المادة()15من القانون رقم()11لسنة( )1962في شأن جوازات السفر المعدل

بالقانون رقم()105لسنة(،)1994وذلك فيما تضمنته من النص على ّأنه ال يجوز منح
الزوجة جواز سفر مستقل ّإال بموافقة الزوج.
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فمتى يتحرر واضعو األنظمة والقوانين في بالدنا من المفاهيم الخاطئة للوالية والوصاية
والقوامة ،ويعطون البالغة الرشيدة حق استخراج وتجديد بطاقة أحوالها وجواز سفرها ،ومنحها
حق الدراسة والعمل والسفر بدون إذن أحد؟
أهلية المرأة ونظرة المجتمع والعنف ضدها

َّ
إن نظرة المجتمع إلى المرأة َّأنها ناقصة األهلية ترتب عليه تعرضها إلى العديد من مظاهر
عرضها إلى كثير من العنف
العنف ،فاشتراط موافقة ولي األمر عند طلب المرأة للتعليم والعمل َّ
مما كان له األثر في ارتفاع نسبة األميات
،وأدى إلى حرمان البعض من حقهن في التعليم َّ ،
لدى اإلناث عن الذكور ،فحسب إحصائيات و ازرة التربية والتعليم لعام  ،1427بلغ عد األميات
( ، )62441بينما بلغ عدد األميين من الذكور ( ، )22623المجموع ( )85078أي نسبة
األميات اإلناث لألميين الذكور (  ،)%73.4كما أدى هذا إلى ظاهرة األميات الصغيرات ،مع
َّ
أن طلب العلم فريضة دينية ،فلم ُيشترط فيها موافقة ولي األمر ؟
وإعطاء ولي األمر حق سحب أوراق بناته وقتما شاء دون الرجوع إلى أمهن جعل بعض اآلباء
عند تطليقهم لزوجاتهم يسحبون ملفات بناتهم من مدارسهن أو كلياتهن حتى لو كن في السنة
النهائية نكاية بأمهن .
كما أن ربط عمل المرأة بموافقة ولي األمر  ،جعلها تحت رحمة الطليق الذي يحتفظ باسمها
في دفتر العائلة  ،وفي جواز سفره لتظل تحت رحمته ،فال تستطيع أن تتعلم أو تعمل أو تسافر

ثم
إالَّ بإذنه  ،وعندئذ يساومها  ،ويبتزها ،ويرفض عمل ابنته ،أو بناته نكاية بأمهن المطلقة َّ ،

أن ربط عمل المرأة بموافقة ولي األمر البد من ربطه أيضاً بإلزام هذا الولي باإلنفاق على المرأة
ّ
،أما أن نجعل
في حالة طالقها ،أو حالة حاجتها إلى من ينفق عليها  ،مع توفير السكن لها َّ

،ثم يطلقها  ،ويقذف بها إلى الشارع  ،هي وأطفالها بال مأوى ،
الرجل يحول دون عمل المرأة َّ
وال نوفر لها ما يحفظ لها حقوقها  ،ويهيئ لها حياة كريمة ،فهذا فيه ظلم للمرأة  ،وتفريط في
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ثم قد يكون الزوج الرافض عمل زوجته  ،يهجرها  ،أو
حقها في الحياة ،والعيش حياة كريمة َّ ،
يتركها معلقة  ،وال ينفق عليها كيف تعيش؟ وهي ال تسطيع العمل إالَّ بموافقته ،فمن أين تأتي
بها ؟ .
والضمان االجتماعي والجمعيات الخيرية ال يصرفون إعانات إالَّ للمطلقات واألرامل ،أما

المعلقات والمهجورات فال ُيصرف لهن إالَّ إذا أحضرن صك هجران ،وهذا بصعوبة بمكان أن
تحصل عليه المرأة المهجورة  ،أو المعلقة .
فكما َّ
وفرت الدولة حماية للسعودية المتزوجة من غير سعودي بجعل واليتها ووالية اوالدها
منه ألبيها  ،أو أحد إخوتها  ،أو أقاربها  ،فلم ال توفر الحماية للمرأة التي يرفض وليها
خروجها إلى العمل تأمين لها ما يعيشها من مال هذا الولي في حالة طالقها؟؟
وإالَّ فال نقيد عمل المرأة بموافقة ولي األمر.
َّ
إن ( ) %31من قضايا األحوال الشخصية الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
خالل ثمان سنوات  ,أي من بداية تأسيسها عام 1432 -1425ه كانت من الطليق  ،و كان
أيضا متظلم منه بنسبة ( )%7.8في قضايا العنف األسري ,وبنسبة ( )%21من قضايا
الطليق ً
األحوال المدنية المتظلم فيها من أحد أولياء األمور بحجب أوراقها الثبوتية  ,أو التي تخص
أوالدها  ,بل نجد ممارسة أهل الطليق في بعض القضايا يمارسون بعض أنواع العنف ضد
مما يعطي مؤش اًر إلى وجود خلل في بعض األنظمة والقوانين التي أعطت للطليق
المطلقةّ ,
فرصة ممارسة العنف ضد مطلقته وأوالدها منه ,والبد من إعادة النظر فيها.
إن تعامل مجتمعنا مع المرأة كناقصة أهلية يلزمها البحث عن وكيل إلدارة أعمالها وتلبية
احتياجاتها ،وإن أرادت أن تتولى شؤون نفسها بنفسها ،فسوف تتعطل أعمالها َّ
ألن المرأة في
نظر مجتمعنا ليس لها األهلية في ذلك ،فهو مصر على التعامل معها كناقصة األهلية ليظل
الرجل هو المسيطر والمهيمن ،والمرأة هي التابع الخاضع  ،وهذا يفسر لنا مناهضة المجتمع
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،وي َّ
حرم حالله سداً
ألي مطلب ألي حق من حقوق المرأة ،فالمطلب يخضع للحالل والحرام ُ
للذرائع ودرًء للفتن لتظل وصاية الرجل على المرأة أبدية ،وهذا من أهم أسباب تنامي ظاهرة
العنف ضد المرأة في مجتمعنا.

وال تزال المرأة السعودية محرومة من حق الوالية على نفسها حتى ٍ
وقت قريب ،فهي
امرأة تحت الوصاية  ،مهما بلغت من السن والعلم والمعرفة والمكانة العلمية واالجتماعية ،
وقد تكون تحت والية ابنها ،أو حفيدها  ،أو أخيها األصغر منها  ،والتي تكون هي التي ربَّته،
وال تستطيع أن تسافر إالَّ بإذن منه  ،وقد يكون هو غير متول اإلنفاق عليها  ،وقد تعيش هي

في بلد  ،وهو في بلد آخر ،فبأي حق تكون له والية عليها  ،ويمارس قوامته عليها ،والقوامة
مشروطة بالنفقة .
فإن الفقهاء قالوا ال والية على األنثى البالغة القادرة على
هذا من ناحية  ،ومن ناحية أخرى ّ

حماية نفسها  ،وإدارة أمور نفسها ،والسيما المرأة المتعلمة والعاملة  ،ومعروف َّ
أن الوالية على
القاصر  ،وعندما نقول ولي أمر المرأة فنحن نقر َّ
بأنها قاصر على الدوام  ،مع َّ
أن اإلسالم

أزال عن المرأة تهمة القصر الدائم التي ألحقتها بها الشرائع والتشريعات السابقة له  ،وهناك
خلط بين الوالية والقوامة.
خاال,
عما ,أو ً
زوجا  ,أو ً
ونتيجة فرض وصاية ولي أمر المرأة عليها ًأبا كان أو ً
أخا ً ,
ابناً ,
ابن أخ  ,أو عم  ,أو خال  ,فقد بلغ عدد قضايا العنف األسري ضد المرأة الصادر من ولي
أمرها الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان منذ تأسيسها عام 1425ه حتى نهاية عام
1432ه  ,بلغ ( )1998قضية من مجموع قضايا العنف األسري البالغ عددها ( )2293أي
بنسبة ( )%87.6
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وبلغ عدد قضايا العنف األسري ضد المرأة المتظلم فيها من الزوج (  )860قضية  ,أي
بنسبة( )%43من عدد أولياء األمور المتظلم منهم البالغ عددهم ( , )1998و ( )156قضية
المتظلم منه الطليق  ,أي بنسبة ( ,)%7.8و ( )618قضية ُمتظّلم فيها من األب  ,أي بنسبة

( )274( , )%30.9من األخ  ,أي بن ـ ـسبـ ـة ( )74 ( ,)%11.2م ـن االبـ ـن  ,أي بنس ـ ـبة
 , )%3.7و( )31من أهل الزوج  ,أي بنسبة ( , )%1.5و( )38من العم والخال وأوالد األخ
والعم والخال والجد ,أي بنسبة ()%1.9
وعدد قضايا األحوال الشخصية المتظلم فيها من ولي أمر المرأة منذ تأسيس الجمعية حتى نهاية
عام 1432ه (  )1938من مجموع القضايا (  )2198قضية  ,أي بنسبة ( ,)%88وبلغ عدد

األزواج المتظلم منهم ( )938قضية أي بنسبة ( ,)%48والمطلِقون (  )603أي بنسبة (31

 ,)%واآلباء (  , )166أي بنسبة ( )%9واإلخوة (  )106أي بنسبة ( , )%5.5واألبناء
( )15حوالي ( )%.8وأهل الزوج ( ,)61أي بنسبة ( , )%3وأهل الطليق (  )9أي بنسبة .7
 )%الجد والعم والخال وأوالد األخ والعم والخال (  ,)40أي بنسبة (. )%2
قضايا األحوال المدنية المتظلم فيها من ولي األمر
وبلغ عدد قضايا األحوال المدنية المتسبب فيها أولياء أمور المرأة ( )309قضية تتمثل في
حرمانها من أوراقها الثبوتية ,وقد بلغ عدد قضايا التظلم من الزوج ( , )117أي بنسبة (
 , )%37.9ومن الطليق (  , )65أي بنسبة  ,%21ومن األب ( , )103أي بنسبة ()%33.3
ومن األخ (  )9أي بن ـ ـسبـ ـة (  )%2,9وم ـ ـن االبن (  ,)2أي بنس ـ ـ ـبة (  )%,7ومن الـ ـعم
( ,)5أي حوالي بنسبة(  )%1.6و من ابن الزوج (  )8أي بنسبة .)%2.6
ويتبين لنا مما سبق اآلتي :
ّ
.أن نس ـ ـبة ممارسة ولي أم ـ ـر المرأة العنف ضدها في قضايا العن ـ ـ ـ ـ ـف األسري بلغت
ّ 1
 ,%87.6وفي قضايا األحوال الشخصية بلغت ( )%88
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أن الزوج أكثر أولياء أمور المرأة ممارسة العنف ضدها ؛ إذ
 .2في قضايا العنف األسري نجد ّ
بلغت نسبته ( , )%43يليه األب ,ونسبته (  , )%30.9يليه األخ  ,ونسبته (  )%11.2ثم

الطليق (  , )%7.8ثم االبن ( ,)%3.7ثم الجد و العم والخال وابن األخ والعم والخال
( ,)%1.9وأهل الطليق ( .)%1.5
ِ
المعنفين للم أرة و فب ـ ـلغت نسبته
 .3في قضايا األحوال الشخصية يتصدر الزوج قائمة
ّ

( ,)%48والطليق( ,)% 31واألب ( )%9واألخ ( , )%5.5واالبن حوالي ( )%.8وأهل
الزوج ( , )%3وأهل الطليق (  )% .7الجد والعم والخال وأوالد األخ والعم والخال ( ()%2

أيضا الزوج في عدد قضايا األحوال المدنية المتسـ ـ ـ ـبب فيها أوليـ ـ ـاء أمور المـ ـ ـ ـ ـ ـرأة
 . 4ويتصدر ً

 ،والمتمثلة في حرمانها من أوراقها الثبوتية ,وقد بل ـ ـ ـ ـغ عدد قض ـ ـ ـايا التظلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم منه ( )%37.9
 ,والطليق (  ,) %21واألب ( )%33.3واألخ (  )%2,9واالبن (  )%,7و العم (
 )%1.6و ابن الزوج ( .)%2.6
.5نجد هؤالء أولياء األمور قد مارسوا كل أنواع النعف من مدني ونفسي وتحرش جنسي ,
وحرمان من التعليم والعمل والراتب والممتلكات والميراث والزواج  ,ورؤية أوالدها  ,وتطليقها لعدم

الكفاءة في النسب  ,وحرمانها من أوراقها الثبوتية ,أو تعليقها وهجرها ,وذلك لوجود أنظمة
وقوانين تساعده  ,بل حتى القضاء يعين أولياء األمور على اختالفهم على ممارسة بعض أنواع
العنف من خالل أحكامهم القضائية.
األهلية المالية

اإلسالم أعطى المرأة أهلية مالية مستقلة  ،ولها ذات الحقوق التي للرجل ،فلها حق البيع

والشراء والتملك  ،والتأجير واإليجار  ،والقرض واالقراض  ،والوقف  ،والرهن  ،والمنح
،والهبة ،واإلرث ،والتوريث  ،وسائر المعامالت المالية ،ولها أن تتصرف في مالها كما تشاء
بدون إذن أو وصاية أحد طالما بلغت سن الرشد  ،مثلها في ذلك مثل الرجل  ،ولكن السائد
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أن المرأة مهما بلغت من
في مجتمعنا لألسف الشديد ـ طبقاً ألعراف وعادات وتقاليد جاهلية ـ ّ

السن والعلم والمعرفة والمكانة االجتماعية  ،فهي تحت وصاية الرجل  ،وال تستطيع التصرف
في مالها إالَّ عن طريق ولي األمر  ،أو الوكيل ،فاشتراط الوكيل أو ولي األمر في كل

تصرف من تصرفاتها حتى إن ارادت أن تفتح حساباً ألوالدها في أحد البنوك لتودع لهم من
،يشترط موافقة ولي أمر األوالد ،فهي ال تملك حق فتح حساب ألوالدها ،بل ال يحق لها
مالها ُ
التبرع بأحد أعضائها بعد وفاتها إالَّ بإذن وموافقة ولي أمرها ،هذا الغلو في إعطاء ولي األمر
أخا ،بل نجد بعض األزواج
ابنا  ،أو ً
ما ليس له جعل الرجل يتحكم في مال المرأة زوجاً  ،أو ً

ُيلزمون زوجاتهم أن يودعوا رواتبهن في حساب أزواجهن  ،وإن استلمت الزوجة راتبها ،
وتصرفت في بعضه دون الرجوع إلى الزوج يمارس العنف معها ،كتلك التي ذهبت إلى

مصففة الشعر لتصفيف شعرها لحضور حفل زفاف شقيقة زوجها ،وأعطت لمصففة شعرها

أجرتها من راتبها ،فما كان من الزوج إالَّ أن حلق شعرها عقاباً لها على التصرف في مالها
بدون إذنه َّ
،وهددها إن كررت مثل هذا الفعل فسيقطع يدها !

كما نجد البنوك تتجاوز حق الذمة المالية المستقلة للمرأة ب :
•

إعطائها الزوج حق اكتتاب األسهم باسم زوجته وأوالده دون إذن منهم ،ودون أخذ

مما جعل بعض األزواج يستغلون أسماء زوجاتهم ويشترون أسهماً بأسمائهن دون
موافقتهم ّ ،
علمهن  ،وعندما ُيردن االكتتاب ُيفاجأن بشراء أسهم بأسمائهن  ،في حين نجد البنوك ذاتها ال

تسمح لألم فتح حساب ألوالدها من مالها الخاص بها دون موافقة أبيهم ،كما ال تستطيع شراء

أسهم باسم زوجها .

السماح بالحساب المشترك  ،وفي هذا ضياع لحقوق المرأة َّ ،
غالبا ما يفرض
•
ألن ً
الزوج على زوجه هذا الحساب المشترك  ،ليستولي على أموالها ،و يصبح هو المتحكم فيه ،
ولو طلقها يأخذ هذا المال  ،ويصعب عليها عندئذ إثبات حقها ،وفصل مالها عن ماله  ،فقد
أن ال مال لها  ،و َّ
يدعي الزوج َّ
أن ما أنفق من الرصيد هي التي سحبته وأنفقته.
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•

قبولها تسجيل الزوجة حساب زوجها البنكي في بياناتها الوظيفية إليداع راتبها الشهري

فيه ،وفي هذا ضياع لحقوقها ،ففي الغالب الزوج يفرض عليها ذلك ليكون هو المتصرف
الوحيد في راتبها  ،وهي في ذمته  ،أو عند طالقها منه  ،وإن توفى  ،وهي على ذمته

سيشاركها فيه ورثته من زوجة أخرى وأوالده من تلك الزوجة  ،ووالديه أو أحدهما إن كانوا
على قيد الحياة ،وإن لم يكن لديه أوالد ذكور يشاركها فيها ورثته من إخوته.
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الخاتمة
وهكذا نجد مدى تأثير الموروث الفكري والثقافي المتمثل في النظرة الدونية للمرأة وانتقاص
أهليتها من خالل أعراف وعادات وتقاليد جاهلية للمجتمعات التي دخلت اإلسالم ،ولم تتم ّكن

المحدثين
من التخلص منها رغم مخالفتها لما جاء به اإلسالم ،بل نلمس تأثر بعض
المفسرين و ّ
ّ
والفقهاء بتلك الموروثات في تفاسيرهم ،وفي ما يتناقلونه من روايات ،وما ُيصدرونه من أحكام

فسر اآليات القرآنية المتعلقة بالمرأة وعالقاتها األسرية والزوجية بموجب
فقهية حتى ّ
أن بعضهم ّ
ومفردة ومقطوعة ،وبنى بعض
تلك الموروثات ّ
ودعموها بأحاديث ضعيفة وموضوعة وشا ّذة ُ

ويبين تناقضها مع القرآن
الفقهاء أحكامهم عليها ،وأُلِبست لباس اإلسالمْ ،و ّ
عد من ُيعارضهاِّ ،
اليا ُينّفذ أجندة غربية ،وقد نسبوا بذلك ما أعطاه
مانيا لبر ً
السنة النبوية الصحيحة عل ً
الكريم ،و ّ
اإلسالم للمرأة من حقوق للغرب ،و ّأدى هذا إلى حرمان المرأة من كثير من حقوقها بما فيها
حقوقها السياسية ،فاإلسالم أعطى للمرأة حقوق الشورى والبيعة والوالية بنصوص قرآنية واضحة
قطعية الداللة ال تحتاج إل ى تأويل ،وال اجتهاد ،بل آية البيعة جاء فيها الخطاب للنساء(يا أيها

المؤمنات ُيبايعنك) ،وآية الوالية ذكر فيها المؤمنات مع المؤمنين( والمؤمنون
النبي إذا جاءك ُ
معا،
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وآيتا الشورى جاءتا بصيغة العموم شاملة الذكور واإلناث ً

ورغم توليها م ناصب قيادية في العهد الراشدي ،وتوليها الحكم في مختلف العصور اإلسالمية ،
ولكن المجتمعات العربية واإلسالمية عندما أنشأت مجالس البرلمانية أقصت المرأة عنها

أن صيغة العموم تشمل
أن آيتي الشورى جاءتا بصيغة العموم ،وهم مدركون ّ
لعقود طويلة رغم ّ
الذكور واإلناث ،أف ّول مستشار في اإلسالم كانت امرأة هي أم المؤمنين السيدة خديجة رضي
بعضويتها تحت ضغوط
هللا عنها ،ومع هذا نجدهم استثنوها من الشورى ،وعندما ُسمح لها ُ
المنظمات النسائية ،والحقوقية لم يكن عن اقتناع تام بحقها ،فنجد ترشيح األحزاب السياسية لها

رشح الحزب الحاكم آنذاك ـ ـ
جداً ،
فمثال في االنتخابات البرلمانية في مصر عام 2005م ّ
قليل ً
مرشحا ،بينما كانت مصر ثالث دولة عربية تمنح
الحزب الوطني ـ ـ ست مرشحات من 444
ً
المرأة حق االنتخاب والترشيح في البرلمان عام ،1956؛ إذ سبقتها المرأة اللبنانية والسودانية
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بثالث سنوات ؛حيث حصلتا على هذا الحق عام 1953م ،ومع هذا نسبة مشاركة المرأة
جدا؛ إذ بلغت  ، %2.3وإن دخلت المرأة كمستقلة ال تكسب
اللبنانية في البرلمان متدنية ً
ألن هناك من ينتمون إلى جماعات أطلقت على نفسها
أصواتًا تؤهلها لعضوية تلك المجالسّ ،
مرددين

جماعات إسالمية تُؤثم من ُيدلي بصوته المرأة كما حدث في البحرين والكويت،
ألنه ُحّد بحد القذف ولم يتب ،وهو
الحديث المفرد الذي راويه ال تقبل روايته بحكم من هللا ّ
حديث " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رغم تناقضه مع القرآن الكريم في آيات سبق وأن

أوضحتها بل بموجب هذا الحديث ُحرمت المرأة من حق الوالية والحكم ،إلى جانب ترديدهم
ومتنا ،ولتعميم ما جاء في هذه اآليات
سندا ً
لحديث " ناقصات عقل ودين" الذي ثبت ضعفة ً
((ي ِ
ّللا ِفي أوال ِد ُكم ۖ لِ َّ
ظ ْاأل ُْنثي ْي ِن (يا أيُّها َّال ِذين آم ُنوا ِإذا تداي ْنتُ ْم ِبد ْي ٍن ِإلى
لذك ِر ِم ْث ُل ح ِّ
وص ُ
ُ
يك ُم َّ ُ
ْ ْ
ٍ
ِ ِ
است ْش ِه ُدوا ش ِهيد ْي ِن ِم ْن ِرجالِ ُك ْم فِإ ْن ل ْم
أجل ُمس ًّمى فا ْكتُُبوهُ وْلي ْكتُ ْب ب ْين ُك ْم كات ٌب باْلع ْدل  ........و ْ
ِ
ان ِم َّمن ترضون ِمن ُّ ِ
ِ
ام أرت ِ
اهما
اهما فتُذ ّكر ِإ ْحد ُ
الشهداء أ ْن تض َّل ِإ ْحد ُ
ْ ْ ْ
ي ُكونا ر ُجل ْي ِن فر ُج ٌل و ْ
ِ
النس ِ
ّللاُ ب ْعض ُهم عل َٰى ب ْع ٍ
ُخرى)ِّ 1
اء ِبما ف َّ
ض وبِما أ ْنفُقوا ِم ْن
ضل َّ
األ ْ
امون على ّ
(الرج ُ
ْ
ال قَّو ُ
ِِ 2
المعنيين ،فجعلوا كل الرجال
قيم  ،وهناك فرق كبير بين
ْ
القوام إلى ّ
أ ْمواله ْم) وتحويل معنى ّ
قيمين على كل النساء ،أي مستعبدين النساء  ،ومستبعدين شرطي القوامة ،وهما األهلية
ّ
واإلنفاق!

وللفهم الخاطئ في تفسيرهم لهذه اآليات (وم ْن قتل ُم ْؤ ِمًنا خطأً فت ْح ِر ُير رقب ٍة ُم ْؤ ِمن ٍة وِدي ٌة ُمسَّلم ٌة
4
الح ِ
ِإلى أهلِ ِه) 3أومن ين ّشأُ في ِ
لية و ُهو ِفي اْل ِخصا ِم غ ْي ُر ُمِب ٍ
ين) )( وليس الذكر كاألنثى)
ْ

 . 1البقرة .282 :
 . 2النساء .34 :
 . 3النساء.92 :
 . 4آل عمران .36 :
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ومن خالل هذه الدراسة بعد تنقية مفاهيم اآليات القرآنية المتعلقة بالمرأة وعالقاتها األسرية
والزوجية من الموروثات الفكرية والثقافية في الجاهلية  ،وكذلك من األحاديث الضعيفة
والموضوعة  ،اتضح لنا اآلتي:
أن المرأة البالغة الرشيدة كاملة األهلية مثلها مثل شقيقها الرجل ،فهي مكّلفة مع
 .1أوًال ّ :
بتحمل أمانة االستخالف ،ومتساوية معه في األجر والثواب ،وفي القصاص
الرجل
ّ
والحدود والعقوبات ،وفي الحقوق المدنية والدينية والمالية والسياسية والعلمية والتعليمية

والثقافية ،وإن ُوجدت بعض الفروق في هذه الحقوق بينها وبين الرجل ،فهذا ال ينتقص
من أهلية المرأة ،و ّإنما يعود الختالف طبيعتها الفسيولوجية المترتبة عليه اختالف مهامها
عن الرجل ،الختالف وظيفتها الفطرية،

فالوالية ال تكون ّإال على القاصر والمعتوه

والمجنون والسفيه لتدبير شؤونه الحياتية والمالية ،وليست على المرأة البالغة الرشيدة،
فللمرأة البالغة الرشيدة الوالية الخاصة المتمثلة في الوالية على نفسها وعلى أوالدها ومن
هي مسؤولة عن اإلنفاق عليهم ورعايتهم إلى بلوغهم سن الرشد ،كما لها حق الوالية
على مالها ،ولها حرية التنّقل ،كما لها حق الوالية العامة المتمثلة في واليتها على
األوقاف الخاصة والعامة والقضاء واإلفتاء والو ازرة  ،واالحتساب ونظارة األوقاف،
وعمادة الكليات ورئاسة الجامعات ،والمستشفيات والبنوك وقيادة الجيوش  ،وغيرها ،كما
لها حق والية الحكم ،فحقها في المشاركة السياسية عامة وفي الوالية خاصة ثابت
بنصوص قرآنية قطعية الداللة ،وبشواهد ووقائع تاريخية منذ العهد النبوي وما تاله من
ولوا أمرهم امرأة" فقد ثبت ّأنه رواية مفردة ،وراويها
أما حديث " لن يفلح قوم ْ
عصورّ ،
طاب رضي هللا عنه بحد القذف ،ولم يتب ،فال تقبل شهادته ،كما قال
حده عمر بن الخ ّ
ّ
أن
ألن رواية الحديث شهادة على هللا ورسوله ،كما ّ
تعالى ،وفي المقابل ال تقبل روايته ّ

هذه الرواية تناقض ما جاء في القرآن الكريم من آيات واضحة جاء خطابها على
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النبي إذا جاءك
تأكيدا
التخصيص للنساء ً
ّ
لحقهن ،وهما آية البيعة في قوله تعالى(يا أيُّها ّ

المؤمنات ُيبايعنك )...وآية الوالية( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)....
ُ

تم االستناد عليها في انتقاص أهلية المرأة،
هذا مع بيان ضعف ووضع المرويات التي ّ
العهدين النبوي والراشدي
مع تقديم نماذج من تولي المرأة مختلف هذه الواليات في
ْ
ومختلف العصور اإلسالمية.

ثانيا :الوصاية ال تكون ّإال على الصغير والقاصر والصغير والمعتوه والمجنون.
ً
أن معنى ( واضربوهن) في الترك واالعتزال  ،واإلعراض
ثالثًا  :من سياق آية نشوز الزوجة ّ

قدس الزوج
عن ،وال تعني الضرب البدني ،وقد ثبت وضع وضعف جميع المرويات التي تُ ّ

وتُعطيه حقوًقا ليست له لتعظيمه وتقديسه  ،وتمعن في إذالل الزوجة وإخضاعها له .
التوصيات
أوصي باآلتي:

.1إعطاء المرأة البالغة الرشيدة حق الوالية على نفسها ،وعلى من هي مسؤولة عن
رعايتهم واإلنفاق عليهم ممن هم دون سن الرشد ،وتعديل جميع األنظمة والقوانين التي
تضعها تحت والية الرجل عليها.

1

 .2إعطاء المرأة البالغة الرشيدة المعضولة من قبل األهل والقاضي حق تزويج نفسها  ،طبًقا
لفتوي فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا.
 .3إعطاء المرأة البالغة الرشيدة حق تولي المناصب القيادية في الدولة إن توفرت لديها
شروط تولي تلك المناصب.
 . 1صدر قرار منح المرأة السعودية البالغة الرشيد الوالية على نفسها  ،وإلغاء والية الرجل عليها في  1أغسطس عام 2019م
 .وأصبح من حقها إستصدار هويتها وجواز سفرها بنفسها وتجديدهما وسفرها بدون موافقة ولي أمرها ،وكل شأن يتعلق بها
من تعليم وعمل  ،وذلك بعد عدة مطالبات ومناشدات تقدم بها نساء الوطن  ،ومؤلفة الكتاب واحدة من هؤالء.
153

 .4القوامة مسؤولية مشتركة بين الزوجين كل منهما يمارسها فيما يتميز به  ،وهي شورية
بينهما.
عنفا ضدها ينبغي أن ُيعاقب
.5
ليس من حق الزوج ضرب زوجته  ،وإن مارس ً
عينا بعين  ،وسناً بسن إالَّ إذا تنازلت عن حقها بتعويض مالي ،طبًقا
ًا
سجنا
وتعذير ً ،
ً

لتصحيح معنى (واضربوهن) ,ولثبوت وضع وضعف األحاديث المنسوبة للرسول صلى
هللا عليه وسلم التي تنص على ضرب الزوجة.

 .6الطاعة الزوجية حق مشترك للزوجين بالمعروف  ،وفي حدود العشرة بالمعروف ،وال
طاعة في معصية  ،و ال في إذالل وامتهان ،لثبوت عدم صحة األحاديث التي تنص
ومتنا.
سندا ً
على طاعة الزوج ً
 .7للم أرة الراشدة حق حرية التنقل والعمل والمشاركة في الحياة العامة  ،وال يحق للزوج  ،أو
األخ ،أو األب ،أو االبن منعها من ممارسة حقوقها هذه بحكم الوالية  ،أو القوامة.
.8

إلغاء أبواب تأديب الزوجة من كتب الفقه  ،ومن المناهج الدراسية في مختلف
المراحل الدراسية بما فيها مناهج كليات الشرعية وأصول الدين والمعاهد العليا للقضاء .
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.22

ابن كثير (1417هـ ـ 1997م) .البداية والنهاية .توثيق عبد الرحمن الالدقي.

ومحمد غازي بيضون .ط .2دار المعرفة  .بيروت ـ لبنان .

 .23ابن قدامة1417( .هـ )1997 /المغني .ط .2دار الفكر .بيروت  -لبنان.
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 .24ابن منظور 1414 (.هـ 1994 /م ) لسان العرب .ط .3دار صادر .بيروت ـ
لبنان.
 .25ابن هشام .السيرة النبوية .تحقيق مصطفى السقا  .وإبراهيم اإلبياري  .وعبد
الحفيظ شلبي  .جدة  .مؤسسة علوم القرآن.
 .26البخاري 1418( .هـ 1997 /م) اإلمام الحافظ أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل(
ت 256هـ ) صحيح البخاري .ط، .2المكتبة العصرية للطباعة والنشر .بيروت ـ
صيدا ـ لبنان.
 .27البالذري .أبو الحسن1403 (.هـ1983 /م ).فتوح البلدان .ط .3مكتبة الهالل.
بيروت ـ ـ لبنان
 .28البيضاوي 1415( .هـ \ .)1995القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد هللا بن

عمر الشيرازي ( .ت 791هـ) :تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار
التأويل .ط .1دار الكتب العلمية .بيروت ـ ـ لبنان.

 .29البوطي .د .محمد (1417هـ ـ 1996م) .المرأة بين طغيان النظام الغربي
دار الفكر :دمشق ـ ـ سوريا .دار الفكر

ولطائف التشريع الرباني .ط.1
المعاصر.بيروت ـ ـ لبنان.
 .30الترمذي .سنن الترمذي.
 .31الدرامي .سنن الدرامي.
 .32ابن ماجه .سنن ابن ماجه.

 .33الجوزي .الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (.2002 -1423م) أحكام
النساء .تحقيق وليد أحمد عبد القادر .ط .1م .دار قتيبة .دمشق ـ ـ ـ سوريا.
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 .34الجوزية1973(.م ).ابن قيم  .إعالم الموقعين .طبعة بيروت .دار الجيل.
.35

الجوزية  .ابن القيم الجوزية1428( .هـ 2007/م ) الطرق الحكمية في

السياسة الشرعية  .تحقيق د .محمد اإلسكندراني علي محمد دند  .طبعة بدون رقم.

دار الكتاب العربي ـ بيروت .
 .36الخطابي .أبو سليمان حمد بن محمد  .معالم السن.
خياط .د .محمد هيثم ( . )2008المرأة المسلمة وقضايا العصر .دمشق؟.
 .37ال ّ
دار الفكر.
 .38الحويني .أبو إسحاق (1407ه1987 /م)  .جنة المرتاب بنقد المغني عن
الحفظ والكتاب البن بدر الموصلي  .ط .1بيروت ـ ـ ـ لبنان  :دار الكتاب العربي.
 .39الذهبي .اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (1419ه1998 /م) .
تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد :تلخيص كتاب العلل المتناهية .ط1 .
الرياض مكتبة الرشد  .وشركة الرياض للنشر والتوزيع .
 .40الذهبي1423 (.هـ 2001 /م ) محمد بن أحمد بن عثمان  .سير أعالم النبالء
.مؤسسة الرسالة .بيروت ـ لبنان.
الرازي .اإلمام الفخر(1429هـ \ 2008م) .التفسير الكبير .ط .1دار إحياء
ّ .41
التراث العربي للطباعة والنشر .بيروت ـ لبنان.
 .42الزحيلي .د .وهبة1425 (.ه2004 /م) الفقه اإلسالمي وأدلته ،ط . 4دار
الفكر .دمشق ـ سوريا.
 .43الزركلي .خير الدين )1995( .األعالم  .ط .11دار العلم للماليين ،بيروت ـ
لبنان.
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 .44الزمخشري  .أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري .الك َّشاف عن
حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل .دار المعرفة  .بيروت.

 .45السرخسي الحنفي  .المبسوط  .األردن  .بيت األفكار الدولية  ،ط.1
 .46السيوطي .جالل الدين .الدر المنثور في التفسير المأثور.
 .47السيوطي .جالل الدين(1408هـ\1988م)االتقان في علوم القرآن .تحقيق محمد
أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية للطباعة والنشر .بيروت ـ ـ لبنان.
 .48السيوطي .اإلمام جالل الدين ( 1395هـ ـ 1975م) .الاللئ المصنوعة في
األحاديث الموضوعة .ط . 2دار المعرفة  .بيروت ـ لبنان.
 .49الشافعي .اإلمام أبو عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي القرشي .األم .دار إحياء
التراث العربي  .بيروت ـ لبنان.
 .50الشوكاني1416( .هـ \1996م) محمد بن علي بن محمد .فتح القدير.ط .2دار
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  .بيروت ـ ـ لبنان.
 .51الصابوني  .محمد علي ( 1422ه2001 /م) .التفسير الواضح الميسر .ط.1
األفق للطباعة والنشر ،ومؤسسة الريان للطباعة والنشر .بيروت ـ ـ لبنان.
 .52الصالح .أ .د  .صبحي (. )1991علوم الحديث ومصطلحاته .ط .18دار العلم
للماليين  .بيروت ـ لبنان.
 .53الطبري  .أبو جعفر محمد بن جرير(ت310هـ 922/م)( 1415هـ 1995 /م)
جامع البيان في تأويل آي القرآن .تحقيق .صدقي جميل العطار .ط .2بدار الفكر-
بيروت  .نسخة ثانية (1412ه . )1992 /ط .2دار الكتب العلمية .بيروت ـ
لبنان.
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 .54الطبري  .أبو جعفر بن جرير (1417هـ  .)1987 /تاريخ األمم والملوك .ط.1
دار الفكر .بيروت ـ لبنان .
 .55العسقالني .ابن حجر(1416هـ1996/م) .فتح الباري في شرح صحيح البخاري
 .طبعة (بدون )  .دار الفكر .بيروت ـ لبنان .

 .56العسقالني .ابن حجر1415( .هـ 1995 /م ) اإلصابة في تمييز الصحابة.
دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض.
ط .1دار الكتب العلمية .بيروت ـ ـ لبنان.
 .57العسقالني .ابن حجر(1415هـ 1994 /م)  .تهذيب التهذيب  .تحقيق وتعليق
مصطفى عبد القادر عطا  .ط . 1دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان.
 .58العسقالني .ابن حجر1416 ( .هـ ـ 1996م ) تقريب التهذيب  .ط .1مؤسسة
الرسالة  .بيروت ـ لبنان.
 .59القرطبي1415 (.هـ \ )1995أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي.
الجامع ألحكام القرآن .دار الفكر للطباعة والنشر.
 .60كحالة .عمر رضا (1397هـ 1977 /م) .أعالم النساء .ط .3مؤسسة الرسالة.
 .61الماوردي1391 (.هـ ـ 1971م) أدب القاضي ،تحقيق محيي هالل السرحان،
طبعة بغداد .
 .62الماوردي .األحكام السلطانية .دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان.
.63

مخلوف 1423 ( .ه2002 /م) مهذب تفسير الجاللين بمشاركة الشيخ علي

بن مصطفى مخلوف وآخرون  .ط.1
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 .64المرابط .د .أسماء  .دور النساء في بناء الحضارة اإلسالمية .مركز الدراسات
والبحوث في القضايا النسائية في اإلسالم ،الرابطة المحمدية للعلماء -المغرب.
 .65المسعودي .أبو الحسن علي بن الحسين بن علي  .مروج الذهب ومعادن الجوهر
 .دار الكتب العلمية  .بيروت ـ لبنان.
 .66المقدسي .محمد بن طاهر بن القيسراني ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف
واأللفاظ ( ترتيب أحاديث الكامل في تراجم الضعفاء وعلل الحديث) .جنة المرتاب.
 .67المودودي .أبو األعلى  .نظرية اإلسالم وهديه.
 .68النيسابوري .الحاكم النيسابوري.
 .69النووي .شرح صحيح مسلم .
 .70نصيف .د .فاطمة (1417ه1997 /م)  .حقوق المرأة وواجباتها في ضوء
الكتاب والسنة  .دار جدة للنشر.
 .71الهندي .أمير علي  .مركز المرأة في اإلسالم .
 .72الهيثمي .مجمع الزوائد للهيثمي.
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