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ABSTRACT 

At a time when women were living in the worst times of human injustice, in a world filled with myths 

and delusions, and female infanticide considering her a commodity that is sold, bought, and conferred, 

depriving them of inheritance, class racism and ethnic discrimination, religious beliefs and texts that 

criminalize and describe them as Satan and put them in a state of complete servitude to man’s injustice 

whims and desires. Islam came to liberate her from those unjust beliefs and practices, and restored her 

position and gave her rights, which are inherent rights that God gave her, not a favor or favored by 

anyone, but they are the rights of every woman, without discriminating between sex to another, color 

to color, and rich to poor society that it is oppressed and has no right, therefore they are also equalized 

rights to those who live in a cottage with those who reside in the skyscrapers, both . This research aims 

to shed light on the most important and prominent topics for the liberation of women in Islam and the 

gap in the application in the contemporary time because of the dimension and the ignorance of the 

religion and unfiltered cultural openness .  In this research, I used the descriptive analytical approach to 

analyze the sharia texts and statements of some scholars in this matter, and the actual application or 

lack thereof in reality. In addition, I also discussed and touched on the great outcomes of what Islam 

presented to women and its distinction as a divine system and approach from all previous and 

subsequent systems, and the differences of this approach and the way it is applied and understood in 

the reality of the Islamic societies . 

Keywords: women's liberation in Islam, application, reality . 

 ملخص البحث 

  واعتبارها   للبنات،  وأد  من  والضالالت،  اخلرافات  متلؤه  عال   يف  اإلنساين،  الظلم  أزمنة  أسوأ  تعيش  املرأة  كانت  الذي  الوقت  يف
  جترمها   اليت  واملعتقدات  الدينية  والنصوص   والعرقي،  الطبقي  والتمييز  املرياث،  من   وحرماهنا   وتورث،  وتشرتى  تباع  سلعة

  املعتقدات   تلك   من  ليحررها  اإلسالم  أتى  وشهواته.  ونزواته  الرجل   لظلم   اتمة  عبودية  حالة   يف   وجتعلها   ابلشيطان  وتصفها 
  تفضالا   وال  مّنة   وليست   هلا،  للا   أعطاها  أصيلة  حقوق  وهي  حقوقها،   وأعطاها   مكانتها،  هلا  ورد    الظاملة،  املمارسات   وتلك

  ال  مظلوم  فقري  وآخر  غين  جمتمع   أو   ولون،   لون  بني  أو   وآخر،  جنس  بني  تفريق  دون  امرأة،  لكل   حقوق   هي   بل  أحد،   من
  البحث   هذا  ويهدف  بسواء.  سواء  السحاب   انطحات   يف  تقيم  من  مع  الكوخ،  ساكنة  احلقوق  هذه   يف  وتستوي  له،  حق
  بسبب  املعاصر  الوقت  يف  التطبيق  يف  املوجودة  والفجوة  االسالم  يف  املرأة  حترير  مواضع   وأبرز  أهم  على  الضوء  تسليط  اىل

  ة الشرعي  النصوص   لتحليل   التحليلي   املنهج  البحث   هذا  يف  اتبعت   وقد   منقح.  الغري  الثقايف   واالنفتاح   ابلدين   واجلهل  البعد 
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  للمرأة   اإلسالم  قدمه  ملا  العظيمة  للنتائج  وتطرقت  وعدمه،  تطبيق  من  الواقع   يف  ثحيد  وما  املوضوع،   هبذا  املختصني  وأقوال
  واقع  يف  وفهمه  تطبيقه  وطريقة  املنهج  هذا  بني  قوالفر   والالحقة،  السابقة  األنظمة   كل  عن   رابين  ومنهج  كنظام  ومتيزه

 اإلسالمية. اجملتمعات
 العريب. اجملتمع، التطبيق، الواقع،  اإلسالم،  املرأة،  حترير،  املفتاحية:  الكلمات

 املقدمـــة 

جتمع  
ُ
حلُقوِقها وُمساَندهتا واالهتمام املرأة مرآة اجملتمع، فهي اليت تَعكس مدى تقّدمه وَتطّوره ورُقّيه، وبقدر مراعاة امل

بتعليمها َيكوُن ارتقاؤه أبجيالِه؛ لذلك جاء اإلسالم الذي أساسه العدل بني الناس، فعدل بني الرجال والنساء يف خمتلف 
 مناحي احلياة، فكانت واجباهتم وحساهبم أمام للا تعاىل بشكٍل متساوي ال متييز فيه، حيث قال للا تعاىل: )َمْن َعِملَ 

، وأّكد الرسول (1) ِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن(َصاحِلاا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـن ُه َحَياةا طَيَِّبةا َولََنْجزِيـَنـ ُهْم َأْجَرُهْم أبَِْحسَ 
ا النساء شقائُق الرِّجاِل(  -صّلى للا عليه وسّلم - أهنن نظائر الرجال يف اخللق والطبائع واملراد هنا  ،  (2) ذلك بقوله: )إَّن 

.  وكفل (3) واألحكام كأهنن شققن منهم فما ثبت من األحكام للرجال يثبت للنساء إال ما قام عليه دليل اخلصوصية
شديدين اإلسالم للمرأة حقوقها وعّرفها إّّيها يف الوقت الذي عانت املرأة يف كل العال والقت يف اجلاهلّية ظلماا وأبساا  

واعتداءا من أولياء أمورها دون مربٍّر لذلك، وظّلت على ذلك احلال املرتّدي حىت جاء اإلسالم وحّررها من كّل ألوان 
العبوديّة والذّل الذي تعّرضت إليه، حيث كان العرب يف اجلاهلّية منذ أول حلظٍة يعلمون فيها أهّنم ُرزقوا مبولودٍة أنثى يبدأ 

َر َأَحُدُهْم اِبأْلُنـَْثى   - تعاىل-ووصف للا  سخطهم وشّرهم حنوها،   ذلك وصفاا دقيقاا يف القرآن الكرمي حيث قال: )َوِإَذا ُبشِّ
َر بِِه أَُُيِْسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم   َاِب َأاَل َظل  َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم*يـَتَـَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشِّ  َساَء َما َيُدسُُّه يف الرتُّ

. وىف هذا العصر كثر احلديث عن املرأة وتضاربت فيها اآلراء بني جاد وهازل وخمادع، حىت كادت حقوق (4) حَيُْكُمون(
املرأة أن تضيع بني هؤالء املتعاركني، وكثرت فيها املؤلفات وأصبحت مادة دمسة لكل متحذلق ومتزلف، واحتارت املرأة 

ا والبد هلا أن حتتار، فهي ال تدري إىل أي انعق تسمع، وال إىل أي جانب متيل، كل كثريا أمام هذا الضجيج من حوهل
   .يصيح هبا إيل  إيل  النجاة عندي

 املبحث األول: مصطلحات البحث 

 املطلب األول: مفهوم حترير املرأة يف اإلسالم 

 : أصالن   له   املضاعف   يف   والراء  احلاء عدة معان، منها ورد يف معجم مقاييس اللغة: "  العرب يراد به  يف اللغة:   التحـرير
ُ   ُحر    هو  يقال .  والن قص  العيب  من  وبَرئ  الُعبوِديّة  خالف  ما فاألّول  يقال  الرَبْد،  خالف:  والثاين.  (5) واحلُّريّة"  احْلَُرورِيّة  بنيِّ
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 جّيد  فاخر شيء كل:  واحلُرّ . قال األزهري: (6) "والل يل ابلنهار تكون  احلارّة الريح: واحلَُرور. حار   ويومٌ  َحرٍّ،  ذو يومٌ  هذا
 العبد،   نقيض  :احلُرّ :  الليثوأورد    . الَوْجنة:  واحلُر ة  وجهه  ُحر    لطم   يقال   ومنه .  الرجل   خدّ   واحلُرّ :  قال  غريه   أو  ِشْعر  من
 .(7) الوجنة  من   بدا  ما :  الوجه  وُحرّ .  أعتقه  شيء كل   من  واحلُر  قال  وأفاضلهم، خيارهم: الناس  من   واحلُرّ   قال

  ، (يريده  ما  فعل  على  املرء  قدرة  عن  عبارة)  أو  ،(القيود  انعدام")  :منها  تعاريف  بعدة  احلرية  تعريف  يمكنف  اصطالحاً:  أما
  غري   إىل  ،...(مصاحلهم  من  الغري   حرمان   حياولون   ال  كانوا  طاملا  يروهنا  اليت  ابلطريقة  خريهم  ليحققوا  للناس  العنان   إطالق)  أو

  حتمل   احلرية  إن  نقول  أن   وُيكن  .(8) " واالختيار  الفعل   على  القدرة   هو:  أساسي   معن   إىل  ترجع   اليت   التعاريف   من   ذلك
 معنيني: 

  واألغيار،   العالئق   مجيع  وقطع  الكائنات،   رق   عــــن   اخلروج   احلقيقة:  أهل   اصطالح   يف   احلرية   اجلرجاين:  الشريف  قاله   ما  األول:
  وحرية  احلـق،   إرادة  يف  إرادهتم  لفناء  املرادات؛  رق  عن  اخلاصة:  وحرية  الشـهوات،  رق   عـن  العامـة:  حريـة  مراتب:  على  وهي

  احلرية   يف متثل  يف  تتخلص  ذهنية،  فردية  "جتربة  وهو  األنوار.  نور   جتلي يف  َّنحاقهمال  واآلاثر؛ الرسوم  رق   عـن اخلاصة:  خاصة
  .(9) والنفسية واالجتماعية والطبيعية اخلارجية املؤثرات  كل  عن  االنسالخ بعد  املطلقة

حيمل داللة خلقية، وهو الذي كان معروفاا يف اجلاهلية، وحافظ عليه اإلسالم، ما عربت عنه معاجم اللغة   املعىن الثاين:
. ومنهم من عرف احلرية بقوله: "مقدرة اإلنسان (10)النساء  من  الكرُية  واحلُر ةُ   ل احلسن. يقا  لواألدب، أبن احلر هو: الفع
بعيداا عن سيطرة اآلخرين، وهي ملكة خاصة يتمتع هبا كل إنسان عاقل،   -الذاتيةإبرادته  -على فعل الشيء أو تركه

  عن  أما. (11) ويصدر أفعاله بعيداا ال سيطرة ألحد ال يف نفسه، وال يف بلده، وال يف قومه، وال يف أمته ألنه ليس مملوكاا"
  واحلضارية،   اإلُيانية،  والقيمية  الدينية،  ملنظوماتا  كل   من   حترر   أبنه:   عمارة  حممد  د.   ذكر  فقد  املرأة  لتحرير  الغريب   النموذج

 .(12) والتارخيي الشرعي  بشكلها األسرة من  التحرر ذلك يف مبا  والتارخيية، واالجتماعية، والفلسفية،

 التطبيقاملطلب الثاين: تعريف  

درُِّس بتطبيق املسائل إخضاع املسائل والقضاّي لقاعدة علمي ة أو قانونية أو    طَب قَ  مصدر  تطبيقات،   :اجلمع
ُ
حنويّة "يقوم امل

 .(13) يسعى لتطبيق التعليمات طبقاا للقانون"   - على النظرّيت

 الواقعاملطلب الثالث: تعريف  

  الش ركِ   يف  وغريُه  احليوانُ  وَقعَ  القانون،  أحكام  حبسب  للعقاب  خَضع  القانون:  طائلة  حتت وَقع   حَدث،  مّت،  األمُر: وَقعَ   لغة:
  احُلّب:  يف  وَقع   واخلطيئة،  الش رِّ   إىل   يدفع  ما   الت جربة:  يف  وَقع   به،  أْمسكوا  عليه،   قبضوا  أيديهم:  يف  َوَقع   .فيه  دَخلَ   وحنوِه: 
:  يف وَقع  ،فجأة أحبّ   .(14)قـَْبَضته  يف  وَقع   حيلة، عليه جازت اخندع، فخٍّ
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  التعريف  هذا  أن   إال  حبسبها«.  وتوجيهها  عليها  األحكام  تنزيل  يراد  اليت  اإلنسانية  األفعال  ابلواقع:  املقصود  اصطالحاً:
  الفردية  الوقائع   جمموع  إال   ليس  »والواقع   فقال  اخلادمي،  الدكتور  نفسه  الرأي   إىل   ذهب   وقد   اإلنسانية  األفعال  يف  الواقع   حيصر

 .(15) والعامة  اخلاصة واجلماعية،

 ث الثاين: واقع املرأة قبل اإلسالم املبح

 قوية   فهي  أسطورية،  معطيات  ختفي  النظرة  هذه  ولعل  .(16) للشيطان   نظرهتم  إليها  ونظروا  ابلكيد،  اجلاهلية  يف  املرأة  عرفت
  ما   الشيطان،  مبرتبة  فيجعلها  يهاهبا  الذي  الذكوري  التقليد   بعني   ضعيفة  اجلنسي،  األنثوي/  بسحرها  قوية  آن؛  يف  وضعيفة

  بل   أيضاا؛   غريهم  عند   جندها  عامة   نظرة   هي   بل  ابجلاهليني،   خاصة   تكن   "ل  النظرة   هذه   واألنثوي,  املقدس  بني   التالزم  يعين
  حمليط   ملا  خاصة،  بدرجة  احلضر  عند   جندها   نظرة   وهي  الوقت،  ذلك  يف   العال  كل  يف  للمرأة  ابلنسبة  الرجل  نظر  وجهة  هي

 وسياسية،  واقتصادية  اجتماعية  حياة   من   هلا  وملا   ببعض،  بعضها  البيوت  والتصاق  تكتل،وال  التجمع  خصائص  من  احلضر
 .(17) األعراب من  أكثر احلضر أهل  من  الرأي هذا ث   من فنشأ ابلغرابء، االتصال على  املرأة جترب قد 

 املطلب األول: واقع املرأة يف اجلاهلية 

  من  فيطلب   سداسية،  تغدو   حىت  عليها   يُبقى  بل   مباشرة،   والدهتا  بعد  جيري   أن   ابلضرورة  فليس  اجلاهلية:   يف   البنت   وأد   أما 
  وقد   الرتاب.  حتت  حية  ويدفنها  الصحراء،  يف  هلا   حفرها  احلفرة، إىل  فيدفعها  معه،  األب  وأيخذ   وتزيينها،  تطييبها  والدهتا

  فيها، تنظر أن  منها  فيطلب  البئر، إىل  يرافقها عندما   أبوها،  منها   يريد  مبا  معرفة على  نت الب تكون وقد  البلوغ، بعد الوأد يتم
  أسباب   اجلاهلية   عرب   عند  وللوأد   .(18) فيه  البنات  تئِّد  قريش  كانت   دالمة"   "أبو   له   يُقال   جبل  مكة   يف   وكان  ويرميها،

  ويساعد   الغزو إىل  خيرج  الذكر  أن  ومبا  اجملاعة،  من  اخلوفو   فيها،  الطبيعة  املوارد  وندرة   الصحراء،  جبفاف  ارتبط  فقد   اقتصادية،
  مرحلة   يف   خصوصاا   والذكور   اإلانث   وأّدت  اإلسالم  قبل  العربية  القبائل  بعض   أن   علماا   للوأد،  يتعرض   ل   اقتصادّيا،  القبيلة

  القبلية؛  الكفاءة  عدم و   السيب،  من   املزدوج:   األب  خوف  بسبب  والدهتا،   منذ  اجلاهلية  أنثى  الشرف   رافق  واجملاعات.   القحط 
  من   لتزوجيها   ودرءاا  العار،  من خوفاا   لوأدها، فعمد البعض،  لبعضها   القبائل غزو بسبب "سبية" ابنته وقوع  من  خاف  األب
 .(19) "نسباا" يكافئه ال  رجل

  تدبري   انطالق  منذ  للمرأة  معادٍ   قبلي  َّنط   وإىل   شرسة،  ذكورية  ذهنية  إىل  يؤشر  الرمزي،   مبعناه  وهو  الشعبية،  أدبياته  وللوأد
  العنفية،  األمثال   من به  أبس   ال  كماا  لوجدان  اجلاهلية،  الشعبية  الذاكرة  إىل عدان  وإذا  الذكور،   إلجناب   اإلعداد   أي  اإلذكار، 

  الصهر  "نعم  فقال:   تدفن،  بنت إىل  أعرايب   نظر   املكرمات؛  من   البنات   دفن  قرب؛ال  اخلتُ   نعم   صهٌر؛  القربُ   بعضها:  نورد
     قربها.  وصاهرمت  مؤونتها  وكفاكم عارها للا أّمنكم قالوا: ابلبنت  هّنأوا وإذا صاهرمت"؛ 
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  وهي ة اجلاهلي النظم  أقدم   يف  جاء  كما   ظلماا   وأشد أصعب   وعيها فكان الوقت  ذلك  يف   األخرى: والنظم  الدساتري يف  أما
  الغري  إىل  هبتهم  أو  األسرة  أفراد  بيع   األسرة  رب حق  من "أن   فيها:  جاء  امليالد،  قبل  23  سنة إىل  ترجع   الذي  محورايب  شريعة

  من  وطردها جسمها   عن ثوهبا نزع  قتلها عدم أراد وإذا النهر، يف  تلقى فإهنا  زوجته طلق  إذا الزوج  أن  " وفيه الزمن.  من  مدة 
  إذا   املرأة   "أن  وفيها:  .املعاصرات  اجلاهالت   فلتسمع  إنسان"،   لكل   مباحا  شيئا  أصبحت   أبهنا  منه   إعالان   عارية   نصف  منزله

  عليها   دليل   بدون  ابلزان   ترمى  اليت  الزوجة  "أن  على:  قانونه  ونص   املاء".   يف   تلقى  بيتها  خراب  يف   تسببت  أو   زوجها   أمهلت 
  آمثة"،  اعتربت غطست  وإن  بريئة، كانت املاء وجه  على عامت فإن  املاء،  يف وتغطس النهر يف تلقى الناس ألسنة وتناولتها

  ترمى  أهنا  –  دليل  بدون   –  املقذوفة  يف  احلكم  وهذا  اجلاهلية،  املفاهيم  هذه  حسب  براءته  تثبت  أن   إىل  مدان   املتهم  أن   أي
  حكم   من   هو  وأين  اجلاهلية،  حكم  هكذا  ميتّة!!  املاء  على  طفت  إذا  ابلرباءة  هلا  احلكم  منه  وأعجب  عجيب،  أمر   النهر  يف
   .(20)ئةبري ميتة  طفت  إذا منه  ستستفيد  الذي  وما تعاىل،  للا

 واليوانين  الصيين القانوناملطلب الثاين: واقع املرأة يف 

  ويل   ممتلكات  ضمن  تدخل  واملرأة  ."املرأة  من  قيمة  أقل  شيء العال  يف  "ليس  أنه: القانون   قرر  حيث  هلا،  قيمة  ال املرأة  كانت
  جيلس  بينما  األرض   على  جتلس  أن   وعليها   املنزل،  يف   خادمة   تعد  الزوجة   كانت   واهلند   إيطاليا  بلدان  ويف   الزواج،   قبل  أمرها
  وال   .املسافة  بعد   كان  مهما  خلفه  قدميها  على  تسري  أن   فالبد   احلصان،  زوجها  ركب  إذا  البيت  وخارج  املقاعد،  على  الرجل
 ورغبتها.  مشيئتها وفق أمر أي  جتري   أن  حياهتا  مراحل  من  مرحلة أي  يف  للمرأة  جيوز 

 اليهودي  القانوناملطلب الثالث: واقع املرأة يف  

  يف   الشخصية  األحوال  قانون   ويف  .للبنت  وال   للزوجة  إرث  وال  يبيعها،  أن   وألبيها  اخلادم  مبنزلة  البنت  فرقهم  بعض  عند 
  إذا  إال  لغريه   حتل  وال  أبيه،  من  ألخيه  أو   زوجها   لشقيق  زوجة  تصبح  فإهنا   زوجته  من   له   ذكور   وال  الزوج   تويف  "إذا  إسرائيل:

  على  محراء  خرقة  وتضع  تطهر  أن   إىل   تلمس   وال  تلمس   ال  جنسة   احلائض   وعندهم  التوراة،  عليه  نصت  كما  منها"،  تربأ
  التوراة،   يف   جاء  ما  على   أتباعه  يعتمد   ولذا  االجتماعية،   احلياة  ينظم  نص   أي  اإلجنيل  يف  ليس  النصارى   عند و   .فراشها

 .   (21) احلائض( طهارة   يف  اليهود وخيالفون 

 املبحث الثالث: حقوق املرأة يف اإلسالم 

  يف  كالرجل  املرأة  البحث.   مبوضوع  يتصل   الذي  ابلقدر   للمرأة   األساسية  احلقوق  أهم   املبحث   هذا يف الباحث  يذكر   وسوف 
  واحدة  طينة  من   االثنني  للا  خلق  حيث )الوجودية(،  اإلنسانية  القيمة   يف   واملرأة  الرجل  بني  اإلسالم  يسوي  اإلنسانية:  القيمة
  نفس،   مع  لتنسجم  خلقت  نفسٌ   هي   واملرأة   واألمهية،   القيمة  يف  وال   والفطرة،   األصل   يف   نهمابي  فرق  فال  واحد،   معني  ومن 
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  َميِنٍّ   ِمنْ   نُْطَفةا   َيكُ   ُسدىا*أَلَْ   يرُْتَكَ   َأنْ   اإِلْنَسانُ   )َأحَيَْسبُ   تعاىل:  قال   لشطر،   مساو   وشطر   روح،   مع   لتتكامل  خلقت   وروح 
  نُْطَفةٍ   ِمنْ   ُث    تـُرَابٍ   ِمنْ   َخَلَقُكمْ   )َواّلل ُ   تعاىل:  وقال     ،(22)َواألُنـَْثى(  الذ َكرَ   الز ْوَجنْيِ   ِمْنهُ   و ى*َفَجَعلَ َفسَ   َفَخَلقَ   َعَلَقةا   َكانَ   ُُيَْن*ُث  

  إىل   ترجع  بل  أنثى  واآلخر  ذكراا   أحدمها   كون   إىل   ترجع   ال   اجلنسني  أحد  قيمة  أن  يقرر  واإلسالم   .(23) أَْزَواجاا(   َجَعَلُكمْ   ُث  
  َوقـََباِئلَ   ُشُعوابا   َوَجَعْلَناُكمْ   َوأُنـَْثى  ذََكرٍ   ِمنْ   َخَلْقَناُكمْ   ِإان    الن اسُ   أَيّـَُها   )ّيَ   تعاىل:   للا   يقول   الصاحل،  والعمل   الشخصية   الكفاية
  من   للجنس  ليس  أن  على  تنص  فيما  تنص  الكرُية  اآلية  فهذه   .(24) َخِبرٌي(  َعِليمٌ   اّلل َ   ِإن    أَتْـَقاُكمْ   اّلل ِ   ِعْندَ   َأْكَرَمُكمْ   ن  إِ   لِتَـَعاَرُفوا
  هكذاو   أَتْـَقاُكْم(،  اّلل ِ   ِعْندَ   َأْكَرَمُكمْ   )ِإن    قيمته  به  وتتحدد  الفرد  فضل  به  يعرف  واحد   ميزان   هناك  إَّنا  للا  ميزان   يف  حساب

  فال  واحدة، بقيمة  واحداا  ميزاانا   ويرفع   اآلخر، دون  اجلنسني ألحد  املزعومة  األخرى االعتبارات مجيع  سقوط للا منهج  يقرر 
  تفرقة   بال   وإاناثا،   ذكراانا   اجلميع  عليه   جيزى   والذي   وحده   الصاحل  ابلعمل   االعتبار   وإَّنا   ذاهتا،  حد  يف   واألنوثة   للذكورة   اعتبار
  ُأِضيعُ  ال  )َأيّنِ  تعاىل:  يقول امليزان، يف سواء والكل بعض  من  بعضهم اإلنسانية يف سواء فالكل اجلنس، اختالف من انشئة
  كانت   اليت  السخيفة  التصورات  كل  اإلسالم  ُيحو  وهكذا   .(25) بـَْعٍض(   ِمنْ   بـَْعُضُكمْ   أُنـَْثى  أَوْ   ذََكرٍ   ِمنْ   ِمْنُكمْ   َعاِملٍ   َعَملَ 

  كاملة  حقوقها  للمرأة  اإلسالم   يعطي  وهكذا  والبالء،  والشر  للرجس  منبعاا   فيها   ترى  كانت  ليتوا  املرأة   عن   اإلنسانية  تتصورها
  خصائص   كل  سلبتها  اليت  السابقة  احلضارات  يف  منها  جمردة  كانت  أن   بعد   كرامتها،  إليها   ويرد  اإلنسانية،  القيمة  يف

 .(26) وحقوقها اإلنسانية

  شقائق  النساء  )إَّنا  وسلم:  عليه  للا  صلى  حممد   نبينا  قول  عام  كمبدأ   اإلسالمية  الشريعة  استخدمت  فقد   ذلك،  على  وعالوة
  من  شققن  فكأهنن  والطباع  اخللق  يف  وأمثاهلم  نظائرهم  أي  الرجال  شقائق"  اخلطايب:  سليمان   أبو  اإلمام  قال   .(27) الرجال(
  ابلنساء   خطااب   كان  الذكور   بلفظ   ورد   إذا   اخلطاب   وأن  ابلنظري  النظري   حكم  وإحلاق   القياس  إثبات  الفقه   من   وفيه  . الرجال

  اإلسالم   يف  األحكام  مجيع   أن   هو  العام  املبدأ  أن   أخرى،  وبعبارة .(28) "فيها  التخصيص  أدلة  قامت   اليت  اخلصوص   مواضع   إال
  ردها  اليت  احلقوق  ومن   النوع.  اختالف  بسبب  ذلك  خالف  على  الشرع  ينص  ل  ما  والنساء،  الرجال  من  كل  على  تنطبق
 هلا:  وأوجبها للمرأة الشرع

 املطلب األول: حق املرأة يف التملك 

 تكتسبه   ما   جمال   يف  الكاملة   وحريتها  املستقلة   شخصيتها  فلها  التملك،  وحق  التصرف  حرية  وهلا  مستقلة  مالية  ذمة  للمرأة 
  أنزل  ذلك   ويف  اقتناع.  أو  منها  رضاا   غري   من  شيئاا   منه  أيخذ  أن  يف  حق   لزوجها   وال  ألبيها  وليس  الرجل،  مثل  مثلها  متتلكه  وما 
  هلا  لتحفظ تتلى وآّيت يتنزل قرآانا  االعتداء، من حريتها وحتمي حقوقها، هلا حتفظ اليت اآلّيت من  الكثري وتعاىل تبارك للا

  من   ذلك   وغري  مهر   أو  إرث  خالل  من  إليها  آل   وأ  الشرعية،  ابلطرق  اكتسبته  فيما  املالية  وحريتها  وملكيتها  استقالليتها
  َما   بِبَـْعضِ   لَِتْذَهُبوا  تـَْعُضُلوُهن    َوال  َكْرهاا  النَِّساءَ   َترِثُوا  َأنْ   َلُكمْ   حيَِلُّ   ال  آَمُنوا  ال ِذينَ   أَيّـَُها  )ّيَ   تعاىل:  قال  التملك.  أسباب

ُتُموُهن ( ُتمْ   َزْوجٍ   َمَكانَ   َزْوجٍ   َدالَ اْسِتبْ   أََرْدمتُُ   )َوِإنْ   تعاىل:  وقال  ،(29)آتـَيـْ ئاا  ِمْنهُ   ََتُْخُذوا  َفال  ِقنطَاراا  ِإْحَداُهن    َوآتـَيـْ   أَََتُْخُذونَهُ   َشيـْ
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  من  هذا  "   َتخذونه  وكيف  .(30) َغِليظاا(  ِميثَاقاا  ِمْنُكمْ   َوَأَخْذنَ   بـَْعضٍ   ِإىَل   بـَْعُضُكمْ   أَْفَضى   َوَقدْ   ََتُْخُذونَهُ   ُمِبيناا*وََكْيفَ   َوِإمْثاا   هُبَْتاانا 
 . (31) احبقوقه والقيام  ابلعقد،  غليظا  ميثاقا األزواج  على  للا أخذ  وكذلك  واجلور،  الظلم أعظم

 املطلب الثاين: حق املرأة يف اإلرث

  املألوف،   الطوق  ويكسر  احلياة،  مقاييس  ليقلب   اإلسالم  جاء  حىت  لإلسالم،  السابقة   األزمان  كلّ   يف  املرياث  من   حمرومةا   املرأة
  والرجل،  املرأة  بني  مشرتكاا  شرعياا  نظاماا  بذلك اإلرث فأصبح وأقارهبا،  والديها من ابملرياث هلا  وأقرّ  احلصار، املرأة عن ففكّ 

  يف   الرجل   حقّ   تعاىل  للا   ذكر   أصالته؛  على   والتأكيد  املرياث   يف  املرأة   حقّ   حفظ  وألجل  واألقوّيء،  الضعفاء  والصغار،   الكبار
  َنِصيبٌ   َولِلنَِّساءِ   َواألَقْـَربُونَ   اْلَواِلَدانِ   تـََركَ   مم ا  َنِصيبٌ   تعاىل:)لِلّرَِجالِ   لقوله   أيضاا   منفرداا   املرياث  يف   املرأة  وحقّ   فرداا،من  املرياث

  تثبيت   يف  عامة  قاعدة  تقرر  اآلية  هذه  أن   ءالعلما  ويرى  .( 32) َمْفُروضاا(  َنِصيباا   َكثـُرَ   أَوْ   ِمْنهُ   َقل    مم ا  َواألَقْـَربُونَ   اْلَواِلَدانِ   تـََركَ   مم ا
 مألوفاا.  يكن ل  جديداا  حقوقياا  تشريعاا  فيه يرون  كما   وللنساء،  للرجال  اإلرث شرعية

 املطلب الثالث: حق املرأة يف الزواج ويف اختيار الزوج 

  أن  على  املرأة  جيرب  أن   أحد  يستطيع   فال  الزواج،  لصحة   شرطاا  املرأة  رضا  وجعل  الزوج،  اختيار  يف   احلق  املرأة  اإلسالم  أعطى
  اْلِبْكرُ  تـُْنَكحُ  وال   ُتْسَتْأَمرَ  حىت   اأْلَميُِّ  تـُْنَكحُ  )ال  وسلم:  عليه للا  صلى  للا  رسول  قال  قال:  هريرة أيب عن  ترضاه،  ال  مبن  تتزوج
  َيْسَتْأِذهُنَا  َواْلِبْكرُ   َولِيَِّها  من بنفسها   َأَحقُّ   )الثـ يِّبُ   ملسلم:   رواية  ويف   . (33) َتْسُكَت(  )أن  قال   إذهنا؟  كيف  قالوا  ْسَتْأَذَن(. تُ   حىت 
  َفال   َأَجَلُهن    فـَبَـَلْغنَ   النَِّساءَ   طَل ْقُتمُ   )َوِإَذا  تعاىل:   وقال  .(34)ِإقْـرَارَُها(   )َوَصْمتـَُها   قال:   ورمبا  ُصَماهُتَا(  َوِإْذهُنَا  نـَْفِسَها   يف   أبوها

نَـُهمْ   تـَرَاَضْوا  ِإَذا  أَْزَواَجُهن    يـَْنِكْحنَ   َأنْ   تـَْعُضُلوُهن    سواء   النكاح   عقد  يف   الرضا  اعتبار  على   تدل   اآلية   وهذه  .(35) اِبْلَمْعُروِف(   بـَيـْ
نَـُهمْ   )تـَرَاَضْوا  : تعاىل  لقوله   الزوجة؛   من   أو   الزوج،   من   كان    املرأة   أكانت   سواء  النكاح   لصحة   شرط   فالرضا   اِبْلَمْعُروِف(؛   بـَيـْ
  عن   أحدهم  مات   إذا  اجلاهلية  يف   كانوا  السعدي:   قال   لألب.  ليس  وأنه   غريه،   أم   أابها،   الويل  أكان  وسواء  ثيباا؛  أم   بكراا،

  أحبها  فإن  كرهت.  أو   أحبت  غريه،   عن   ومحاها   أحد،  لك من  بزوجته   أحق  أنه وحنومها  عمه وابن  كأخيه  قريُبه  رأى   زوجته، 
  له   تبذل   حىت  تزوجيها   من  امتنع   ورمبا   هو،  خيتاره   من  إال  يزوجها  فال  عضلها   يرضها  ل   وإن   دوهنا،   حيبه  صداق   على   تزوجها 

  للا  ىفنه  آاتها،  ما  ببعض  ليذهب  يكرهها  اليت  زوجته  يعضل  أيضا  الرجل  وكان   صداقها،  من  أو  قريبه  مرياث  من  شيئاا
  مفهوم  هو   كما  األول،  زوجها  قريب  نكاح   واختارت   رضيت   إذا  حالتني:  إال   األحوال  هذه  مجيع   عن  املؤمنني

  كما  الرجال   عن   يورثن   كاملال  النساء  جتعل   وأال   جاهليتهم،  يف   عليه   كانوا  ما   إذهاب  اآلية  من  واملقصود   .(36) قوله)َكْرهاا(
 .(37) املال  يورث
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 املرأة يف التعليم املطلب الرابع: حق  

 قرينة   هناك   كان  إذا   إال   للنساء،  خطاب   هو  والسنة  الكتاب  نصوص   يف   للرجال   خطاب   أي   أن  العلماء   لدى   املقرر   من
  مستوّي،   بعثا   والنساء  الرجال  إىل   مبعواث  سلم  و  عليه  للا  صلى  للا  رسول  كان   ملا  حزم:  ابن  قال   الرجال.  خلطاب  ختصصه

  ذلك   من  بشيءٍ   خُيَص    أن   جيز  ل  واحداا،  خطاابا   والنساء  للرجال  وسلم  عليه  للا  صلى  نبيه  وخطاب  تعاىل  للا  خطاب  وكان 
  هو  كما   إليهن   مبعوثٌ  وسلم عليه للا  صلى للا رسول أن  تيقنا قد وقال: .(38) إمجاع  أو جلي بنص إال النساء دون الرجال

  إليهن   متوجه   واألحكام   ابلعبادات  اخلطاب  أن   وأيقنا   للرجال،   ا كلزومه  هلن    الزمة   اإلسالم   هي  اليت   الشريعة  وأن  الرجال،  إىل
  صح   قد  بشيء  دوهنن   الرجال  يفرد  أال   يوجب  هذا  وكل  دليل،  منهن  الرجال   خص  أو  خصهن  ما  إال   الرجال  إىل   كتوجهه 
  وسلم  عليه  للا صلى  للا رسول   قال قال:  مالك   بن أنس  عن  النبوية: السنة ومن   .(39)إمجاع أو  بنص إال  فيه اجلميع  اشرتاك

  سبقت   فقد   يضر   ال   هذا  لكن  اثبتة،  غري   أهنا   احملدثون  ذكر  )ومسلمة(   ولفظة   .(40) ُمْسِلٍم(   ُكلِّ   َعَلى   َفرِيَضةٌ   اْلِعْلمِ   )طََلبُ   :
  والتعلم،  العلم   على   حريصات   وسلم   عليه  للا   صلى  الرسول   عهد   يف   النساء  كانت   وقد  اخلطاب.  بشمول  العامة  القاعدة

  حبديثك،  الرجال  ذهب   للا،  رسول  ّي  فقالت:   وسلم  عليه  للا  صلى  للا  رسول   إىل   امرأة  جاءت  قال:  سعيد  أبو  روى  فقد 
  تمعن،فاج  وكذا(  كذا  مكان  يف   وكذا  كذا  يوم   يف   )اجتمعن   فقال  للا،  علمك   مما  تعلمنا   فيه  أنتيك  يوما  نفسك  من  لنا  فاجعل
  بل الرجال  على النبوة عهد  يف  العلم  طلب  يقتصر  فلم   .( 41) للا( علمه  مما  )فعلمهن  وسلم  عليه  للا صلى  للا  رسول  فأاتهن
  نساء   النساء   )نعم   فقالت:   العلم   على   األنصارّيت   إبقبال  املؤمنني  أم   عائشة   السيدة   أعجبت   وقد  النساء،   فيه  انفست
 . (42)  الدين( يف  تفقهني  أن  من  احلياء  ُينعهن ل  األنصار

  وسلم:   عليه  للا  صلى  النيب  قول  فيه  وذكر  وأهله(،  أََمَته  الرجل  )تعليم  مس اه  كتاابا   صحيحه   يف   البخاري  عقد   وقد 
  مكل ف  شخص  املرأة  اجلوزي:  ابن  قال  .(43) احلديث  تـَْعِليَمَها..(  فََأْحَسنَ   َوَعل َمَها  ََتِْديبَـَها  فََأْحَسنَ   أََمَتهُ   الر ُجلُ   أَد بَ   )ِإَذا

  حمَرم   أو  زوج  أو  أخ   أو  أب  هلا   كان  فإن   يقني.  على  أدائها  من   لتكون  عليها   الواجبات  علم  طلب   عليها  فيجب  ل، كالرج
  تعلمت   امرأة  على  قدرت  فإن   وتعل مت،   سألت   تكن  ل  وإن   ذلك،  كفاها  الواجبات  تؤدي  كيف  ويعّرِفها  الفرائض  يعلِّمها
  هلا   حدثت  ومىت الالزم،  قدر  على   وتقتصد   هبا،  خلوة غري  من ان األسن  وذوي  األشياخ  من  تعلمت  وإال  منها،  وتعرفت  ذلك

  املؤسسة  ابعتبارها  واملعرفة  التعليم  حق  أعطاها  كذلك  .(44)احلق  من   يستحيي  ال   للا  فإن  تستحي؛  ول  سألت  دينها  يف   حادثة
  وقراءة  ابلعبادات   القيام   اجل  ومن   أبنائها،  نفوس  يف   الصحيحة واملفاهيم  القيم  غرس   عليها  يعتمد  حيث  األسرة   يف   الرتبوية
  كما   واألمية.  اجلهل  بسبب  األيدي  مكتوفة  األحكام   تلك  أمام  الوقوف   وعدم  أحكامها،  واستنباط  النبوية  والسنة  القرآن 

  عن  مستبعدة  فيه  نت كا  اليت  السابقة   العصور   يف   به  حتلم   تكن  ل   حقا   املرأة  منح   قد  اإلسالمي،  الدين   أن  السابق  من  تبني
  العلم  إعطاء  يف  واملشاركة  والتثقيف  التعليم  يف  احلق  منحها  وقد   العامة،  احلياة  ميادين  من  ميدان   أي  يف  الرجال  مع   املشاركة

  الوالدين   اإلسالم  حث  وقد   للعلم،   الطلب  أماكن   من   وغريها  والبيت  املسجد  يف  سواء  العلمية  االجتماعات  يف  واملشاركة
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  الصحيحة   اإلسالمية  الرتبية  وتربتهن   بناته  بتعليم  أهتم  من  يثيب  هو   فها  الذكور،   على  التعليم  قصر   وعدم  ت،البنا  تعليم  على
 . (45) املعاصي وارتكاب اإلشراك عن  البعيدة

 املطلب اخلامس: حق املرأة يف العمل 

  كان  سواء  وليها  على  وواجبة مكفولة  نفقتها  ألن   نفسها؛  على  لتنفق للعمل  حتتاج ال  املرأة  أن  اإلسالمي  التشريع   يف  األصل
  على   واإلشراف   األمومة   واجبات  وأداء  الزوجية  بيت  رعاية   يف  مشغولة   املتزوجة   املرأة   وألن  غريهم،  أو  األخ  أو   الزوج   أو   األب
  هلا   ظ وحف  البيت  خارج   العمل  عن  أغناها  أن   للمرأة  اإلسالم  كرمه  الذي  التكرمي  من  وهذا  األوالد.  وتربية  البيت  شئون 

  املرأة  اإلسالم منح  لقد  املبتذلني. وابتذال العابثني عبث  من  االبتذال من  هلا صيانةا  وأيضاَ  الزوج، قبل من  النفقة يف  حقوقها
  أو   التصدق   أو  اإلقراض  أو  الرهن  أو  اإلجارة  أو  اهلبة  أو  الوقف  أو  الشراء  أو  ابلبيع   ماهلا،  يف  والتصرف  التملك  يف  احلق

  األخ  أو  الزوج  أو  األب  كان   سواء  لوليها  جيوز  ال  بل  الرجل،  شأن   ذلك  يف  شأهنا  التصرف،  وجوه  من  ذلك  غري  أو  الوكالة
  واالنتفاع،  الكسب   يف  احلق  للمرأة   أن   كما   وإذهنا.  برضاها  إال  ذلك   يف  له  سلطان  ال  إذ  ماهلا؛  يف   التصرف   من  ُينعها  أن 

  غري   إىل  وتقرتض  وتقرض  وهتب  وتشرتي  تبيع   أن   فلها  لكه،مت  فيما  شرعاا  املقررة  التصرفات  أنواع  مبختلف  التصرف  حق  وهلا
  أخٍ   أو زوجٍ   أو أبٍ   إذن   أو  رضا  على  ذلك  من  شيء  يتوقف وال  الذاتية،  إبرادهتا  انفذة  وتصرفاهتا  املالية،  التصرفات  من  ذلك

حاجة إليها كي تعمل ال ُيكن ألي جمتمع من اجملتمعات أن يستغين عن عمل املرأة اإلدارية فهو يف  و .(46) سوامها  أو
رئيسة إداريني، وسكرترية طبية يف األقسام اإلدارية، وحماسبة طبية يف أقـسام النساء والتسجيل واإلدارة، والتعليم الطيب، 
فهذا قسم قد حيتاج اجملتمع فيه لعمل املرأة وقـد ال حيتاج له؛ ولذلك البد من وجود جزء من العامالت يف اإلدارة من 

ن العاملني يف اإلدارة من قسم الرجال وذلك حبيث يكون كل منهم على حـدة حتـى خيـرج اجملتمـع عـن النساء وآخر م
االختالط، فإذا احتاجت املرأة العاملة يف اجملال الصحي بعض اإلدارّيت جتد لديها يف مكـان عملها من يتعامل معها 

اريني جيد لديه يف مكان عمله من يتعامل معه من من جنسها وإذا احتاج الرجل العامل يف اجملال الصحي بعض اإلد
 .(47) جنسه لقضاء احلاجة اليت يريدها دون احلاجة إلـى فساد اجملتمع عن طريق االختالط

  كتابه يف  بوازار  مارسيل  الفرنسي  للمفكر  املنصفة   الشهادة  نتأمل   أن   اإلسالم   يف املرأة  وضع  عن  الكذوبة  املزاعم  إزاء  ويكفي
  "ليس أيضاا: وقال  .(48) املرأة" حقوق  محى حامية  أهنا حممد   وتعاليم القرآنية التعاليم "أثبتت  قال: حيث   م"اإلسال "إنسانية

  خاصة،  بصورة   حقوقها  املسلمة  جهل   وحده،   واجلهل   اإلسالمي.  العال   يف   الراهن   املرأة   وضع   يسوغ   ما   القرآنية  التعاليم  يف
 . (49) يسوغه" الذي  هو
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 املبحث الرابع: واقع املرأة العربية املسلمة يف العصر احلديث

  الوقت  يف   للناس  أخرجت   أمة  خبري  ويليق  ينبغي  كما   اإلسالم   منحها   اليت   ومكانتها   كرامتها  تعيش   ال    اليوم   املسلمة   املرأة   إن
  كامل   ومنحها  حلمايتها   واإلعالم  الثقافة  برامج  وُكّرِست  قوانني  وُشّرِعت  النساء  لتحرير  الغرب  صيحات  فيه  تعالت  الذي

  املرأة   تعاين   كله  هذا  خضم  ويف  حقوقها  وهضم  املرأة   اضطهاد  هتم   عن  املدافع  موقع  يف  سلمامل   العال   يبدو   بينما   حقوقها؟!،
  أن   املفروض   من   الذي   القانون  وغياب  الرجل  وتعصب  ابلدين  االجتماعية  القناعات  خلط   بسبب   حقيقي  ظلم من   املسلمة

  بني  الفجوة  مدى  أظهرت اليت والعقبات الصعوابت من  وغريها العصر  هذا  تناسب  تعد ل اليت  الفتاوى  وكذلك  الشرع ُيثل
  املمارسات  من  وثقافة.  وحكومات  كمجتمع   املسلمني  وتطبيق  فهم  و  ومكان   زمان   لكل  والصاحل  واملنصف  العادل  الشرع

 املمارسات: هذه ومن   املختلفة أبشكاله العنف العربية: البلدان  يف املسلمة  املرأة  معاانة   تعكس اليت

  وهي تتزوج  العريب  العال  يف  فتيات مخس  كل  من   واحدة أن العام  هذا   العال خترب  للمرأة   املتحدة  األمم هيئة عن   ذكر ما  -1
 مصر.  يف  سيما  ال  جدا، واسع  نطاق  على  ُيارس مازال  -العربية الدول من العديد  يف جترُيه  رغم  – اإلانث ختان  طفلة. 

  أو  آابء  كانوا  سواء   احلق.  صاحبة   وليس  الرجال  أيدي   يف  منها   الكثري   مازال  لوالعم  والتعليم  والزواج  املواريث  حقوق  -2
 يتخذوهنا. بقرارات النساء  مصائر  أن   يعتقدون  مازالوا -أبناء  أو أزواج  أو أخوال أو  أعمام أو  أشقاء

 سائداا. مازال التحرش -1
 مقبولة.   مازالت التقومي بغرض اإلهانة -2

  التاريخ  عرب   الوضع  هذا مر  حيث العال، من  أخرى  مناطق  يف  عليه كان عما  خمتلفاا  العريب  العال يف  املرأة وضع  يكن  ل وهلذا
  املعتقدات  على   َتسست  القيود  هذه  بعض  وحرّيهتا.  حقوقها  على   لقيود  املرأة  خلضوع  أدى   مما  التمييز،  من  مبراحل
  قائمة   كوهنا   من  أكثر  القبلية  والتقاليد   العادات  من  تنبع   كما   الثقافة  إىل   ترجع   القيود   هذه  من   العديد  ولكن   .(50)الدينية

  والتشريعات  القوانني  على  ابلتايل  وتنعكس  املرأة،  وحرّيت  حقوق   حنو  عقبة  القيود  هذه  ومتثل   .(51)الدينية  املعتقدات  على
 .واملهنية الصحية  الرعاية وكذا يموالتعل واالقتصاد اجلنائية ابلعدالة املتعلقة

 اخلامتة

  عصران   يف  األحوال  تغري  مع   تتناسب  لكي  املرأة  خبصوص  واحلديثة  القدُية  الفتاوى  من  كثري  يف  النظر  يعاد  أن   جيب  -1
 واملصلحة.  التيسري ومنها   الشريعة مقاصد  على  احلفاظ  مع احلاضر،

 اإلسالم.  ومشولية  عدل  القادمة  األجيال وتعليم  احلقة الدين قيم  إىل  العودة -2
 عليها. الواقع   االجتماعي الظلم  من  وحتميها  املرأة حق  حتفظ  اليت القوانني  صياغة -3
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