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ABSTRACT 

The paper discusses the rights and powers of men against their counterparts’ 

women in so many aspects of life, because it is the command of Almighty Allah, so 

the paper looks into some verses of the Holy Qur’an (Ayāt) and Prophetic 

traditions (Aḥadith) on the same matter and the causes for that powers. The paper 

highlighted the contemporary world’s perception of men’s rights and powers as 

well as Islamic perception and also misperception about the rights and powers of 

men against their wives. finally, the paper discussed on the equality of rights and 

powers of both the parties in some occasions in light of Islamic legal injection to 

remove difficulties and bodings from the two spouses. The methodology used in the 

research work is both historical and empirical, based on secondary sources.   

Keywords: Men, Wife, Qur’an, right, perception. 

 لتمهيدا
رأة، ألنو أمر إذلي، ويتحدث اإلسبلـ وقوامة الرجل على ادلىذا البحث مذكور ادلوضوع أعبله، يتحَدث حوؿ 

اظة على مفهـو قوامة الرجل على ادلرأة، وأصل القوامة ُب اإلسبلـ، كتبت فيو النصوص الدالة على قوامة الرجل ابلف
امة الرجل على فيو مفهـو قو  ناطبيعة الرجل وطبيعة ادلرأة. وكتبعلى ادلرأة، أسباب القوامة، وأيضا القوامة تتفق مع 

أيضا الفهم اخلاطئ للقوامة من حيث فهم ادلعاصرين، تضمن البحث سطرات تتكلم   ناالعصر احلديث، كتبادلرأة ُب 
 ، قوؽ والواجبات ليتحقق غاية البحثفيو ادلساواة بُت اجلنسُت ُب احل انبهات حوؿ القوامة، ٍبَ أخَتا سطر عن ش
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  ، فًتكو على ىيئتو وأحوالو منة من هللا وفضبل ال العكس،، فهو القادر عليونس أية جنس خلقفيو أنو تعاىل مل ي انبيَ 
 أخَتاأتكيد الشريعة على ذلك ومآؿ مساواة اخلاطئة إىل الفتنة.

 ادلقِدمة
 احلمد هلل رب العادلُت، وصلى هللا على نبينا دمحم صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو وسَلم تسليما كثَتا مزيدا.

  !أما بعد
رى ن اقوامة الرجل على ادلرأة، دلا كنو  االسبلـ ا البحث الذي ىو بعنوافالفرصة بكتابة ىذ نانين هللا تعاىل هتفبم

سمع من نداءات وتداعلات أوطاف الغرب حىت آؿ األمر إىل وطننا احلبيب، لرغبتهم على سوؽ النساء كالبعَت نو 
ليشاركن مع الرجاؿ ُب أمور اخلارجي والداخلي. وإرادهتم سفور النساء على أنو حل الوحيد لتحرير ادلرأة، وكأهنا 

 ٖتت سيطرة العبودية. 
 تعاىل من فوؽ سبع اووات مل يرد كارادهتم، وىو خالق كل شيء عامل األمر ليس كذلكن كما يزعموف، أف هللا
 البحث كما يلي:  كونتكل كما ىو،    تترك لكبطبيعة خلقو ومآذلم،، وطبيعة كل فرد لذا

 ادلراجع. \الوصااي  \التلخيص  \اخلا٘تة  \ثبلثة مباحث  \ادلقدمة  \التمهيد 
 قسمت البحث إىل مباحث ثبلثة وىي: 

 مفهـو قوامة الرجل على ادلرأة وما يليو. \ألوؿ ادلبحث ا
 مفهـو قوامة الرجل على ادلرأة ُب العصر احلديث \ادلبحث الثاين 

 ادلساواة بُت اجلنسُت ُب احلقوؽ والواجبات. \ادلبحث الثالث 
  عليو وسَلم.سأؿ هللا أف يساعد بو اجلميع إنو ويل ذلك والقادر عليو، وصلى هللا وسَلم على نبينا دمحم صلى هللان

 مفهوم قوامة الرجل على ادلرأة.  \ادلبحث األول 
، واألمر ليس كذلك ألنو ُب كل موضع إذا أمر التمييز ال يكوف إال ظلما للنساءفيظن أف  التفوؽيطرأ على ابؿ كل 

ايل ما فات من اىانة ادلرأة ُب اجلاىلية، نفهم خبلؿ ذلك كيف  التمييز مآؿ ذلك ال شك يرجع إىل تفضيل ادلرأة، 
فجاء اإلسبلـ وحررىا إبخراجها ٖتت ىذا الظلم وأكرمها إكراما ال مثيل لو. فاذا قيل القوامة فهو كرمها االسبلـ. 

بطرؽ ال تفضيبل ذلا ال اإلىانة. فقوامة الرجل عليها ال ظلمها إظلا مساعدىا على وجو خفي ْتيث ينفق عليها 
 تطيق محلها.

 اذلامة والضوابط الشرعية األحكاـ من ولكنو الكراـ. مرور عليو ظلر مصطلح، رلرد ليست اإلسبلـ، ُب القوامة
 وأسراي قانونيا اجلنسُت، بُت واألساسية

  طبقا مبلزلها، أوىل راوت ادلرأة، على الرجل قوامة أف التونسي، اجملتمع ومنها العربية، رلتمعاتنا ُب مبلحظ وماىو
  الشريعة تقتضيو ٔتا العمل دوف األنثى، على وتفضلو الذكر قيمة من تعلي اليت السائدة، والتقاليد لؤلعراؼ
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  ُب ويتمادى ويتجرب عياذلا على وال عليها ينفق ال زوج حكم ٖتت وسنُت، لسنُت الزوجة، تعيش وقد اإلسبلمية
 ابإلنفاؽ. إال تتحقق ال الشرعية القوامة أف متناسيا عليها، والقوامة الوالية ُب حقو بعذر إذالذلا
 وحىت واإلصبلح ةالتوعي بغية ىو بل اإلذلاء، عن ْتثا ليس السامية، اإلذلية، القوانُت ىذه ٔتثل للتعريف اليـو وسعينا

 الدور توضيح على يقـو مبدأ لغرس وتسعى واألنثى الذكر بُت تساوي متماسكة، إسبلمية، أسر أجل من اإلرشاد،
َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْػَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن  الصاحل، العمل على قائم احلياة، ىذه ُب إنساين فرد لكل ادلكلف

   ...1 َياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأْجَرُىْم ِبَِْحَسِن َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ فَػَلُنْحِييَػنَُّو حَ 
 يثَت ما غالبا ٓتَت، أيٌب ال والنساء الرجاؿ ٗتالط لكوف الفتنة درئ وىو أال حلكمة، اجلنسُت بُت اإلسبلـ فَرؽ إظلا

 اإلىانة. ال للمرأة، تكرما اجلنسُت اإلسبلـ فَرؽ لذا الفتنة، ىذه ُب فريق كل  ؼلوض ال حىت الفتنة،
 كاف  بل الًتكة، وبقية وادلاؿ البيت يورث وكما األرض، تورث كما  تورث ادلتاع كملك  كانت  اإلسبلـ قبل ادلرأة إف

 لو ملكا بذلك فتصبح ثواب عليها ويضع أخرى زوجة من أبنائو أكرب أيٌب زوجتو ىي إمرأة وترؾ مات إذا الرجل
 البنات والدة من يشمئزوف الرجاؿ من كثَت  وكاف تزوجها، شاء وإف ابعها شاء إف أراد كيفما فيها يتصرؼ

 تناؿ فبل الًتكة ُب ذلا الحق اإلسبلـ قبل وكانت ،والعار الفاقة سلافة بناهتم يقتلوف بل واإلحباط، ابحلزف ويصابوف
 أف حقو من الرجل ،وليها رضيو شلن الزواج لىع ٕترب بل زواجها عند رأيها واليؤخذ أوقريبها أبيها مَتاث من شيئا

 .يريد وقتما ويراجعها ادلرات عشرات زوجتو يطلق أف وؽلكنو وغَته العدد ُب شرط أو قيد أو حد دوف يتزوج
 واألقربوف الوالداف ترؾ شلا نصيب للرجاؿ :تعاىل قاؿ حقو للرجل كما  ادلَتاث ُب حقها ادلرأة اإلسبلـ شريعة وأعطت
 وأعلى قدرىا ورفع أكرمها اإلسبلـ ،مفروضا نصيبا كثر  أو منو شلاقل فواألقربو  الوالداف ترؾ شلا نصيب وللنساء
 .إنسانيتها ذلا وأعاد مكانتها

 النصوص الدالة على قوامة الرجل على ادلرآة
بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض َؤتَا أَنْػَفُقوا ِمْن أَْمَواذِلِْم الّرَِجاُؿ قَػوَّاُموَف َعَلى النَِّساِء ٔتَا َفضََّل اَّللَُّ  قاؿ هللا تبارؾ وتعاىل:

ٌب َٗتَاُفوَف ُنُشوَزُىنَّ َفِعظُوُىنَّ َواْىجُ  ُروُىنَّ ُِب اْلَمَضاِجِع فَالصَّاحِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ٔتَا َحِفَظ اَّللَُّ َوالبلَّ
تَػبػُْغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيبًل ِإفَّ اَّللََّ َكاَف َعِليِّا َكِبَتًاَواْضرِبُوُىنَّ فَِاْف أَطَْعَنُكْم َفبَل 

}الّرَِجاُؿ قَػوَّاُموَف َعَلى النَِّسآِء{ أي قائموف  2
 عليهن ابألمر والنهي والتوجيو، والزجر والتأديب، واإلنفاؽ والرعاية؛ كما يقـو الوالة على الرعية.

، واحلاكم عليها ومؤدهبا إذا اعوجت )ٔتا فضل هللا بعضهم على الى ادلرأة، أي ىو رئيسها وكبَتىالرجل قيم ع
لك 

ُ
بعض(، أي ألف الرجاؿ أفضل من النساء، والرجل خَت من ادلرأة، وذلذا كانت النبوة سلتصة ابلرجاؿ، وكذلك ادل

كتابو وسنة نبيو األعظم )ؤتا أنفقوا من أمواذلم( أي من ادلهور والنفقات والُكلف اليت أوجبها هللا عليهم ذلن ُب  
ملسو هيلع هللا ىلص، فالرجل أفضل من ادلرأة ُب نفسو، ولو الفضل عليها واإلفضاؿ، فناسب أف يكوف قّيما عليها، كما قاؿ هللا 

 تعاىل: )وللرجاؿ عليهن درجة( اآلية، وقاؿ علي بن أيب طلحة عن ابن عباس: )الرجاؿ قواموف على النساء( يعٍت 
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 3.فيما أمرىا بو من طاعتو، وطاعتو أف تكوف زلسنة ألىلو حافظة دلالوأمراء، عليها أف تطيعو 
وذلك ألف القوامة أحوج إىل احلـز والتدبَت؛ منها إىل احلناف والوجداف فصفات الرايسة والقوامة متوافرة ُب الرجل 

والوجداف؛ متوافرة ُب ادلرأة؛ ألهنا توافراً كامبًل؛ ألنو خلق ليكوف قائدًا ورائداً؛ كما أف صفات الرقة واحلناف، والرمحة 
القوامة بسبب تفضيل هللا تعاىل للرجاؿ على النساء؛ لوفور علمهم، ومزيد قوهتم،  .خلقت لتكوف زوجًا وأماً 

ألف النفقة واجبة عليهم. وىذا ىو سبب قوامة الرجل على ادلرأة، فاذا انعدمت ىذه  اجلساـواضطبلعهم ابألعباء 
 خامبًل، ضعيفاً، جاىبًل، معدماً؛ فأي قوامة لو على ادلرأة الناهبة، القوية، العادلة، الغنية؟  األسباب؛ وكاف الرجل 

 أْسَباُب اْلِقَواَمُة:
 ذََكَر اْلُعَلَماُء أَفَّ اْلِقَواَمُة ُجِعَلْت َعَلى اْلَمْرأَِة لِلرَُّجل َثبلَثَِة َأْسَباٍب:

اؿ اْلُقْرُطِِبُّ: ِإفَّ الّرَِجاؿ ذَلُْم َفِضيَلٌة ُب زاَِيَدِة اْلَعْقل َوالتَّْدِبَِت َفُجِعل ذَلُْم َحقُّ اْلِقَياـِ ، قَ 4اأْلوَّؿ: َكَماؿ اْلَعْقل َوالتَّْمِييزِ 
 .5َعَلْيِهنَّ ِلَذِلكَ 

 .6الثَّاين: َكَماؿ الدِّينِ 
 .....َؤتَا أَنْػَفُقوا ِمْن أَْمَواذِلِمْ  تَػْفِسَتِِه لَِقْوؿ اَّللَِّ تَػَعاىَل: ، قَاؿ اْبُن َكِثٍَت ُِب 7الثَّاِلِث: بَْذؿ اْلَماؿ ِمَن الصََّداِؽ َوالنػََّفَقِة 

ُ َعَلْيِهْم ذَلُنَّ ُب ِكَتابِِو َوُسنَِّة نَِبيِّ  ُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَالرَُّجل َأْي ِمَن اْلُمُهوِر َوالنػََّفَقاِت َواْلُكَلِف الَّيِت أَْوَجبَػَها اَّللَّ أَْفَضل ِو َصلَّى اَّللَّ
َها َها، فَػَناَسَب أَْف َيُكوَف قَػيًِّما َعَليػْ  .8ِمَن اْلَمْرأَِة ُِب نَػْفِسِو، َوَلُو اْلَفْضل َعَليػْ

 القوامة تتفق مع طبيعة الرجل وطبيعة ادلرأة 
الشؤوف، وذلك اختار هللا الرجل لقيادة األسرة، وكلفو تكليفاً مباشراً هبذه القوامة والسياسة والرعاية، وادلسؤولية عن 

ة أتثر وشدة ها هللا على ضعٍف وسرعقلخلرجل وطبيعة ادلرأة أيضاً اليت حلكم عظيمة، وىذه القوامة تتفق مع طبيعة ا
ُر ُمِبُت ..، سرعة ُب االطلداع واالهنيارهاتطبيعانفعاؿ وعاطفة         9.أََوَمْن يُػَنشَّأُ ُِب احْلِْلَيِة َوُىَو ُِب اخلَِْصاـِ َغيػْ

الوصف ال يزاؿ قائمًا سواء كانت ادلرأة ُب عصر اجلامعات وقبل عصر اجلامعات، وعصر الشهادات العليا وىذا 
ىذه قضية فطرية، ىذه قضية ُب الداخل ُب الصميم، ىذه ادلسألة  وقبل عصر الشهادات، ألف ىذه قضية خلقية،

ديدة قضية خلقية ال تتأثر بوجود شهادات و عدـ رقة ادلرأة، حياء ادلرأة، ضعف ادلرأة، ىذه ادلسألة عاطفة ادلرأة الش
وابلوصوؿ للقمر وادلريخ وزحل أو بعدـ الوصوؿ، ىذه قضية أصلية، ولذلك رعى اإلسبلـ ما تتميز  وجود شهادات،

بو ادلرأة من ادلشاعر الرقيقة، واألحاسيس اجليّاشة ادلرىفة، راعى حاجتها إىل رجٍل لو صبلبة بدف ػلميها، وقوة ٖتمل 
  .يها، وسلطاف عقل يوجهها ويرشدىايق
َأاَل يَػْعَلُم َمْن َخَلَق َوُىَو اللَِّطيُف العليم ٔتا خلق،..  -سبحانو وتعاىل-ىذه اخلصائص اليت منحها هللا للرجل، وىو  

 اخْلَِبَتُ 
   11قَاَؿ َربػَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُو ٍُبَّ َىَدى..وقولو ُب سورة أخرى...10

 ىذه اخلصائص اليت منحها هلل للجنسُت كل ٔتا يناسبو، وقد أثبتت الدراسات أف النساء أعطف على بعضهن من 



 2102دمسرب، -االسالم وقوامة الرجل علي ادلرأة                         يوليو                                     2، العدد 6: اجمللد برجس

~ 59 ~ 

 

عطف الرجاؿ على الرجاؿ، وأف عبلقة الرجاؿ ُب كثَت من األحياف تنتاهبا الندية والقوة، ٓتبلؼ عبلقة النساء، وأف 
جاؿ، وأثبتت الدراسات أف ادلرأة ٗتتلف عن الرجل ُب  النساء أقدر على الرؤية ُب الظبلـ واواع األصوات من الر 

كثافة الدماغ، وكمية الدماء والطوؿ والوزف والصفات ادلختلفة، ادلسألة مسألة فطرة وخلقة، ليست قضية شهادات 
ووصوؿ للكواكب، وتطور علمي تقٍت، وأجهزة وسلًتعات، القضية ُب الصميم ُب األحشاء ُب الداخل، وىل ادلرأة 

على إدارة سفينة األسرة برمتها وتكوف ىي ادلخططة وادلنظمة وادلسؤولة عن األوالد ّتميع اجلهات والسعي ُب قادرة 
قوهتم واإلنفاؽ عليهم، واحلماية والصيانة والرعاية والعبلج والدفاع، وماذا سيبقى إذًا للحمل والرضاع والوالدة 

ابألماكن القيادية ُب اجملتمع ىو خرؽ للقانوف اإلذلي، وىو واحلضانة وماذا يناسب النفاس واحليض، فتكليف ادلرأة 
َوقَػْرَف ُِب بُػُيوِتُكنَّ َواَل  ..ايل.يقوؿ تع اعتداء على الفطرة اليت فطر هللا ادلرأة عليها، وىو اعتداء على القانوف اإلذلي

َا يُرِيُد اَّللَُّ لُِيْذِىَب َعْنُكُم الّرِْجَس أَْىَل  تَػبَػرَّْجَن تَػبَػرَُّج اجْلَاِىِليَِّة اأْلُوىَل َوأَِقْمَن الصَّبَلَة َوآِتُتَ  الزََّكاَة َوأَِطْعَن اَّللََّ َوَرُسوَلُو ِإظلَّ
رَُكْم َتْطِهَتًا  12 اْلبَػْيِت َويَُطهِّ

دلا أاتح ذلا اخلروج للحاجة، ليس من احلاجة أف تسلط ادلرأة على ادلؤسسات العامة، وأف تكوف ذلا القيادة العامة، 
تلي أمور الرجاؿ العامة واجملتمع عموماً، ىذا ليس من شأهنا، ىذا تضييع ذلا، ىذا وضع ذلا ُب موضٍع ال تطيقو وأف 

وال تقدر عليو، وسواء كانت ادلرأة حديدية أو قطنية فنتيجة واحدة ال بد ذلا من ويل، ال يصلح أمر ادلرأة إال بويل، 
نكحها ويزوجها، ومهما بلغت ادلرأة ال تستطيع أف تسيطر على ال تستطيع أف تنكح نفسها، فبل بد ذلا من ويل ي

األوالد إذا كربوا إذا بلغوا، ستحتاج إىل رجل قوي، ولو فرضنا وجود بعض احلاالت اليت احتاجت فيها ادلرأة إىل 
عمل شيء يسد الفراغ، كأرملة على أيتاـ، فاضطرت أف أتخذ شيئًا من زوجها ادليت ألف الوضع اضطراري، أو 
وجود زوج مشلوؿ أو زوج ضعيف العقل ال يدبر األمور، أو زوج مدمن سلدرات، فتضطر ادلسكينة أف تركب مركباً 
ليست أصبًل مؤىلة لو لكن ىذا دور اضطراري، فهذه األدوار االضطرارية، ُب أحكاـ االضطرار وليست ُب أحكاـ 

( ألف 13الساعي على األرملة وادلسكُت كاجملاىد ُب سبيل هللااالختيار وليست ىي األصل، ولذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص:  )
الساعي على األرملة يغطي جزءًا من دور زوجها ادليت، ىو يغطي نسبة من مهاـ ذلك الراحل، ولذلك صار ُب 

 منزلة اجملاىد ُب سبيل هللا.
 مفهوم قوامة الرجل على ادلرأة يف العصر احلديث. \ادلبحث الثاين 

ِبف تكوف ذلا القوامة الكاملة مناصفة بُت الرجل وادلرأة، مفهـو األمم ادلتحدة ُب العصر احلديث،  يطالبوف ادلرأة
 ؟ من الذي يعطي ادلهر لآلخر،، التكنولوجيا، مناصفة ماذا يعٍت؟ نبدأ من البداية، تزوج نفسهاعصر الفضاء

، تداخلت ليت خلق هللا الناس عليها اانزعوا حىت خلقة هللا وللرجل دفع ادلهر اليها لكن ىو الذي ْتق االعطاء،
 .هللا اليت فطر هللا الناس عليها ادلهاـ إىل ىذه الدرجة، دلاذا عدـ الرضا ٓتلقة هللا وفطرة

 إف القوامة اليـو ال مربر ذلا، ألف ىذه القوامة مبنية على ادلزااي اليت كاف الرجل يتمتع " :إحداىن من ادلنافقات تقوؿ
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 اجملاالت؛ فبل  رلاؿ الثقافة وادلاؿ، وما دامت ادلرأة استطاعت اليـو أف تتساوى مع الرجل ُب كلهبا ُب ادلاضي، ُب 
  مربر للقوامة".

وكأف هللا ال يعلم ماذا سيحدث ُب مستقبل الزماف، لو كاف احلكم يتغَت لبيّنو رب العادلُت، يعلم ما كاف وما يكوف 
 وما سيكوف وما لو كاف، كيف كاف يكوف.

 القوامة فطرة، وتنازؿ الرجل عن ىذا يشقي ادلرأة وال يسعدىا، ويسبب وىناً ُب األسرة.
ألمراض النفسية قاؿ أحد األطباء: جاءتٍت امرأة مريضة، وقد حّوذلا طبيبها اخلاص إىل قسم الطوارئ ُب مستشفى ا

:" أريد فأجابت ؟شعريناذا ت؟ ؤتنهارًة زلطمًة، فسألتها: ما مرضك.. فشاىدهتا ضعيفًة مالذي كنت أعمل بو
 14.وؿ يل: ال !!.. ما فيو شخصيةرجبًل، يق

 .الذي ؼلضع ذلا, ويستسلم لقيادهتاالزوجة ال ٖتًـت الرجل 
ليت عشتها، والعمل الذي شهدت ادلرأة الغربية من العاقبلت ادلنصفات العامبلت ُب اخلارج: لقد مللت احلياة ا

جل الضعيف، بقدر ما تعجب أشد اإلعجاب ابلرجل القوي، ابلشخصية تستاء ادلرأة ابلفطرة من الر  اخًتتو.
ادلناسب ُب الوقت ادلناسب، ىذه فطرة هللا اليت فطر الناس عليها،  القوية، صاحب التأثَت، القادر على اٗتاذ القرار

َها اَل   تَػْبِديَل خِلَْلِق اَّللَِّ َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اَّللَِّ الَّيِت َفطََر النَّاَس َعَليػْ
 15اَل يَػْعَلُموفَ 

وىؤالء ال يريدوف الدين القيم، ادلرأة بفطرهتا ٖتتاج إىل ركن أتوي إليو، تُػَنفس عنده، ٗترج ادلكنوانت، تفضفض،   
 والرجل يستوعب، الرجل ّقواـ، الرجل يستقطب، الرجل يلم الشعث، الرجل يصلح األمور.

لست بقواـ علي، فأان حرة ُب ت فاستفزت ادلرأة زوجها وقالت: أن ،واحتد النقاش بينهما ،وقع شجار بُت زوجُت
ساء وخلدا للنـو دخل ودلا كاف ادل. وقيمة على نفسي من اليـو ولست مسؤواًل علّي وال لك دخل ُّب! ،نفسي

فأيقظت ادلرأة زوجها مرتعبة تقوؿ: ىناؾ حركة ىناؾ شخص ُب الداخل اذىب أتكد قم اعمل، أان  ،البيَت لصّّ 
 أان مرعوبة؟  خائفة

 16اذىِب وأتكدي بنفسك(!! ،يت القّيمةفقاؿ ذلا: )أن
ادلرأة ٖتس وتشعر ابحلرماف والنقص والقلق وقلة السعادة عندما يكوف عندىا رجل ال يزاوؿ معاين القوامة، تنقصو 
من صفاهتا ما تنقصو، فتجد نفسها تنئ عنو وتريد رجبًل آخر، ىذا الكبلـ شهد بو الغرب، شهد بو الكفار، 

"ال ؽلكن للمرأة أف تعرؼ السعادة إال إذا شعرت ": سيادة ادلرأة" ٖتت عنواف: وريل""أوجست ف لدكتورا يقوؿ
ابحًتاـ زوجها، وإال إذا عاملتو بشيء من التمجيد واإلكراـ، وغلب أف ترى فيو مثلها األعلى إما ُب القوة البدنية، 

سرعاف ما يسقط ٖتت حكمها أو الشجاعة، أو التضحية وإنكار الذات، أو ُب التفوؽ الذىٍت.. وإال فانو 
 وسيطرهتا... وال ؽلكن أف تؤدي سيادة ادلرأة إىل السعادة ادلنزلية؛ ألف ُب ذلك سلالفة للحالة الطبيعية اليت تقضي 
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 17.تو، لتسوده ىي بقلبها وعاطفتها"ِبف يسود الرجل ادلرأة بعقلو وذكائو وإراد
 إىل بر األماف، اجتماع قّيمُت معاً كما ينادي بو بعض وجعل القوامة بيد الرجل ىو احلل الوحيد لتسَت األسرة 

ادلنافقُت، ىو مثل اجتماع رابنُت على سفينة واحدة، إىل أين تسَت؟، من الذي يقودىا؟ وإىل ماذا يؤدي النزاع بُت 
احلالة السيدين، ولذلك ال غلوز شرعًا أف يقاؿ عن الزوجة سيدة فبلنة، ألف الزوج ىو السّيد، ىذه ادلرأة ُب ىذه 

ليست سيدة، وإظلا مسودة، وؼلتار ذلا من ألفاظ االحًتاـ والتوقَت والتبجيل ادلناسبة ذلا، غَت الكلمة ادلتعلقة 
ابلسيادة، وعندما نسلط ادلرأة على البيت ونقوؿ حقوؽ متساوية، كما ينادي الكفار وادلنافقوف، فمن الذي 

ابلدخوؿ؟ كل أحد، وإذا قاؿ ذلا اعملي كذا ُب البيت  سيستأذف اآلخر عند اخلروج، ال أحد، من الذي سيأذف
تقوؿ ليس من اختصاصي، وال غلب علي، ٗترج مىت ما أرادت، وُتدِخل من أرادت، وىكذا ما ىي النتيجة؟ 

وتضيع الذرية، وعندما تكوف ادلرأة قّيمة األسرة فيها تفكك   وعندما تنقلب األدوار وٗتالف الفطرة تضعف الًتبية
ألف الزوجة ال سلطاف لو، وىكذا يضيع األبناء، وإذا كاف كبلعلا قائد، فيضيع األبناء بُت أبوين يتنازعاف واضلبلؿ، 

الصبلحيات، تشتت نفسي، ضياع عاطفي، ولذلك ُب الدراسات العلمية من أسباب الشذوذ واالضلراؼ ىذه 
ية والعائلية واالجتماعية تنشأ بسبب القضية، ضياع من ىو ادلسؤوؿ عن البيت، وأكثر ادلشكبلت واخلبلفات األسر 

َوَلِو اتػََّبَع  عدـ قوامة الرجل، أو ضعف ىذه القوامة، واإللغاء ذلذه القوامة الذي ينادى هبا اليـو ىو تدمَت للمجتمع،
َناُىْم ِبذِْكرِِىمْ    ..18فَػُهْم َعْن ذِْكرِِىْم ُمْعرُِضوفَ  احلَْقُّ أَْىَواَءُىْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ بَْل أَتَػيػْ

لقد وصلت السخافة والتفاىة وجد مؤ٘تر للنساء ُب دولة عربية يطالب ادلشاركات فيو ْتذؼ نوف النسوة من اللغة   
العربية، وقدموا طلبًا جملمع اللغة العربية حلذؼ نوف النسوة لتحقيق ادلساواة مع الرجاؿ، وًب االعًتاض من قبلهن 

بية ودلاذا أكثر من ادلؤنث وضمائر ادلخاطبة ادلذكر أكثر منها على كثرة وجود اسم اإلشارة ادلذكر ُب اللغة العر 
 للمؤنث، فطالنب اجملامع اللغوية ابلتعديل وتصحيح الوضع، وخرج ادلنافقوف يؤيدوف ويصفقوف، ضلن نعلن عن بدء

  .19واتء التأنيث من الوجود، فكتب بعضهم نظماً  ،محلة من أجل حذؼ حرؼ نوف النسوة
 الفهم اخلاطئ للقوامة

الناس ُب ابب القوامة طرفاف ووسط، فبعضهم يفرؽ ويًتؾ كل شيء للمرأة، وبعضهم يتسلط التسلط البغيض، 
عن ادلغَتة ولذلك جاء  "ال أمر وال رأي وال هني وال ٖتكمخاًب ُب أصبع زوجتو، " يصبح األوؿ ُب العبارة الدارجةو 

ورجل مؤنث  -ىذا الطبيعي  -ذكر وامرأة مؤنثة، فهو قواـ عليها.:"النساء أربع، والرجاؿ أربعة: رجل مهنع هللا يضر أنو قاؿ
وامرأة مذكرة فهي قوامة عليو. ورجل مذكر وامرأة مذكرة فهما كالوعلُت ينتطحاف. ورجل مؤنث وامرأة مؤنثة، فهما 

  ."20ال أيتياف ٓتَت، وال يفلحاف
 شبهات حول القوامة

 من قدًن الزمن وأعداء ادلسلمُت ػلاولوف تشويو صورة اإلسبلـ عرب قنوات متعددة، وال شك أف موضوع ادلرأة من 
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 ادلوضوعات اليت يتعلق هبا أولئك القـو لتشويو صورة اإلسبلـ من خبلؿ إبراز مفاىيم خاطئة عن مكانة ادلرأة 
  زوجتو، فحّملوىا ما ال ٖتتمل وجعلوا منها سبباً  ادلسلمة وحقوقها، ومن ذلك موضوع القوامة قوامة الرجل على

 :إلاثرة ضغائن النساء، ومن تلك الشبو اليت أوردوىا على موضوع القوامة ما أيٌب
 .القوامة تقييد حلرية ادلرأة وسلب حلقوقها، وإىانة لكرامتها -1
 .القوامة سبب للقدح ُب عقل ادلرأة وحسن تدبَتىا -2
 للرجل عليها القوامة استعباد للمرأة ووصاية -3

وللرد على ىذه الشبو ؽلكن القوؿ ابتداًء: إف تلك الشبو إظلا ىي صادرة من أعداء اإلسبلـ الذين يريدوف اإلساءة 
إليو، ومن ٍب إذا علمنا مصدر تلك الشبو استطعنا أف نرد تلك الشبهة بكل يسر وسهولة، ال سيما إذا استحضران 

 .بطها ُب الشريعة اإلسبلمية وادلقاصد الشرعية إلقرارىاجهل أولئك ٔتعٌت القوامة ومقتضاىا وضوا
إف القوامة الزوجية ُب الشريعة اإلسبلمية ليست تسلطاً وال قهراً وليست سلباً حلقوؽ ادلرأة أو حطاً من كرامتها، بل 

الذي شرع ىي تقدير وتشريف ذلا ورفعة لشأهنا، وإقرار بكرامتها، فاف الذي خلق الرجل ىو الذي خلق ادلرأة وىو 
 ....َّ َأاَل يَػْعَلُم َمْن َخَلَق َوُىَو اللَِّطيُف اخْلَِبَت القوامة، أَوليس الذي خلق ادلرأة عادلاً ٔتا يصلح ذلا ؤتا يناسبها ...

إف الشريعة اإلسبلمية دلا جاءت ابلقوامة للرجل مل تنس وظيفة ادلرأة فهي ربة البيت، والقائمة على شؤونو من تنظيم 
ورعاية، وىي الراعية ُب بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كما أهنا مربية األجياؿ، فهي ملكة متوجة ُب وترتيب 

بيت الزوجية، قد كفل ذلا الشرع السكٌت والنفقة والكسوة ابدلعروؼ، وكفل ذلا أيضًا حسن ادلعاملة واالحًتاـ 
 .والتقدير

 اإلسبلـ للمرأة، وما علموا أف الرسوؿ الكرًن وىو ُب مرضو إف الذين أاثروا مثل ىذه الشبو جهلوا أو ٕتاىلوا تكرًن
وىاىن نساء الغرب يشتكُت الويبلت بسبب  .نساء، وكفى هبا شرفًا ومنقبة ذلنالذي توُب فيو يوصي الرجاؿ ابل

ريسيت: "إف تقوؿ الروائية اإلصلليزية الشهَتة أجااث ك .للمرأةٖتررىن من تعاليم اإلسبلـ، فقد فقدف الوظيفة احلقيقية 
ادلرأة مغفلة، ألف مركزىا ُب اجملتمع يزداد سوءًا يومًا بعد يـو ألننا بذلنا اجلهد الكبَت للحصوؿ على حق العمل 

أننا اجلنس اللطيف الضعيف ٍب نعود لنتساوى اليـو ُب  –ضلن النساء  –وادلساواة مع الرجل، ومن احملزف أننا أثبتنا 
، وىذا قوؿ إحداىن. وتوؽ احملامية الفرنسية كريستُت: "سبعة "يب الرجل وحدهاجلهد والعرؽ اللذين كاان من نص

أسابيع قضيتها ُب زايرة كل من بَتوت ودمشق وعّماف وبغداد، وىا أان أعود إىل ابريس فماذا وجدت؟ وجدت 
و خبز، ويشقى... يعمل حىت إذا كاف ادلساء عاد إىل زوجتو ومع –يتعب  –رجبًل يذىب إىل عملو ُب الصباح 

 .ومع اخلبز حب وعطف ورعاية ذلا ولصغارىا
 على األقل الرجل الذي كاف األنثى ُب تلك الببلد ال عمل ذلا إال تربية اجليل، والعناية ابلرجل الذي ٖتب، أو

 ُب الشرؽ تناـ ادلرأة وٖتلم وٖتقق ما تريد، فالرجل وفّر ذلا خبزاً وراحة ورفاىية، وُب ببلدان حيث انضلت  .قدرىا 
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 ادلرأة من أجل ادلساواة فماذا حققت؟
 ومع الكد والتعب  ادلرأة ُب غرب أورواب سلعة فالرجل يقوؿ ذلا: اهنضي لكسب خبزؾ فأنت قد طلبت ادلساواة،

فهذه كتاابت نساء الغرب البلٌب  ."لكسب اخلبز تنسى ادلرأة أنوثتها وينسى الرجل شريكتو وتبقى احلياة ببل معٌت
 .21تعالُت على القوامة، وطلنب ادلساواة اليت ٘تنعها الفطرة فضبلً عن العقل والدين

وأما الظلم الذي تعيشو ادلرأة الغربية فحدث وال حرج، وىل ىناؾ ظلم أعظم من أف تفقد ادلرأة وظيفتها احلقيقة، بل  
ثتها، ىذا إضافة إىل العنف والقسوة اليت تقابل ذلا ادلرأة ُب تلك كما تقدـ على لساف إحدى الغربيات تفقد أنو 

ُب معرض حديثها عن العنف ضد النساء ُب الغرب: "وإليكم بعض ما  22تقوؿ الدكتورة فاطمة نصيف .اجملتمعات
ف ضد حصلت عليو قبل ذىايب دلؤ٘تر بكُت حيث طلبنا من الشرطة الفيدرالية األمريكية أف ٘تنحنا تقارير عن العن

 :ادلرأة األمريكية
 من الرجاؿ ُب أمريكا يضربوف زوجاهتم ضرابً يؤدي إىل عاىة.79%

منهن تستدعي حالتهن الدخوؿ للعناية ادلركزة وحسب تقرير الوكالة ادلركزية األمريكية للفحص والتحقيق  17%
 اثنية ُب أمريكا. 18ىناؾ زوجة يضرهبا زوجها كل 

 Family Relation نساء يضرهبا زوجها، فعقبت عليها صحيف 10من كل وكتبت صحيفة أمريكية أف امرأة 
 .أف امرأة من كل امرأتُت يضرهبا زوجها وتتعرض للظلم والعدواف

أما ُب فرنسا فهناؾ مليوان امرأة معرضة للضرب سنوايً، وتقوؿ أمينة سر الدولة حلقوؽ ادلرأة )ميشيل اندريو(: "حىت 
من النساء، فلو أف رجبًل ضرب كلبًا ُب الشارع سيتقدـ شخص ما يشكوه جلمعية  احليواانت تعامل أحيااًن أفضل

 ."الرفق ابحليواف، لكن لو ضرب رجل زوجتو ُب الشارع فلن يتحرؾ أحد ُب فرنسا
من الشكاوى الليلية اليت تتلقاىا شرطة النجدة ُب ابريس ىي  60%من عمليات الضرب تقع ُب ادلدف و92%

 .ء أزواجهن معاملتهناستغاثة من نساء يسي
عضو ؽلثلوف إحدى عشرة دولة كاف موضوع الندوة إساءة معاملة ادلرأة ُب العامل،  200ُب أمسًتداـ اشًتؾ ُب ندوة 

وأمجع ادلؤ٘تروف أف ادلرأة مضطهدة ُب مجيع اجملتمعات الدولية، وبعض الرجاؿ ػلرقوف زوجاهتم ابلسجائر ويكبلوهنن 
  .ابلسبلسل

من األزواج يضربوف زوجاهتم دوف أف يكوف ىناؾ سبب لذلك. و٘تضي الدكتورة  77%د تقرير أف ُب بريطانيا يفي
فاطمة قائلة: "وعندما نعلم أف كل ىذا ػلدث ُب ببلدىم وتركوهنا لًتكيز األضواء على ادلرأة ادلسلمة والعربية 

ة ادلسلمة لكنها تريد تشويو صورهتا ٍب ويقولوف: مظلومة وتتدخل جلاهنم فبل بد أف نعي أهنا لن تتدخل إلنقاذ ادلرأ
 "23إلصاؽ التهم ابإلسبلـ
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 ادلساواة بني اجلنسني يف احلقوق والواجبات. \ادلبحث الثالث 
 البد من ذكر ىذه ادلقدمة حيث تثار اآلف قضية ادلساواة بُت اجلنسُت.

 ادلساواة َب مفهومها الصحيح ىى إاتحة الفرصة لكل من الرجل وادلرأة أف يكمل نفسو ماداي وأدبيا، وهبذه  - 1
ُ بِِو بَػْعَضُكْم َعَلى بَػْعٍض لِلّرَِجاؿِ اإلاتحة تكوف ادلساواة، بصرؼ النظر عن حجمها ونوعها،   َواَل تَػَتَمنػَّْوا َما َفضََّل اَّللَّ

 وقاؿ .. ...،24ُبوا َولِلنَِّساِء َنِصيٌب شلَّا اْكَتَسنْبَ َواْسأَُلوا اَّللََّ ِمْن َفْضِلِو ِإفَّ اَّللََّ َكاَف ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًماَنِصيٌب شلَّا اْكَتسَ  
بَػْعٍض فَالَِّذيَن َىاَجُروا َوأُْخرُِجوا ِمْن فَاْسَتَجاَب ذَلُْم رَبػُُّهْم َأيّنِ اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْػَثى بَػْعُضُكْم ِمْن 
ُهْم َسيَِّئاهِتِْم َوأَلُْدِخَلنػَُّهْم َجنَّاتٍ  َٕتْرِي ِمْن َٖتِْتَها اأْلَنْػَهاُر ثَػَوااًب ِمْن  ِداَيرِِىْم َوأُوُذوا ُِب َسِبيِلي َوقَاتَػُلوا َوقُِتُلوا أَلَُكفَِّرفَّ َعنػْ

ُ ِعْنَدهُ   ُحْسُن الثػََّوابِ  ِعْنِد اَّللَِّ َواَّللَّ
25    

 وذكر حديث وافدة النساء أف حسن قياـ ادلرأة بواجبها ضلو زوجها وأوالدىا يعدؿ ما يقـو بو الرجل من مهاـ.
وقد جعل هللا لكل من الرجل وادلرأة خصائص واستعدادات تتناسب مع الدور احليوى الذى يؤديو َب الدنيا،  - 2

فة َب األرض، فاخلصائص البيولوجية سلتلفة فيهما، وليست متساوية ٘تاما، وذلا َب جو من التعاوف على ٖتقيق اخلبل
 أتثَت على الفكر والعاطفة، وابلتاىل على السلوؾ. وعلى أساسها كاف توزيع االختصاص َب ىذه الشركة التعاونية.

بَػْعٍض َؤتَا أَنْػَفُقوا ِمْن أَْمَواذِلِْم فَالصَّاحِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت الّرَِجاُؿ قَػوَّاُموَف َعَلى النَِّساِء ٔتَا َفضََّل اَّللَُّ بَػْعَضُهْم َعَلى 
ٌب َٗتَاُفوَف ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ ُب اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوىُ  نَّ فَِاْف أََطْعَنُكْم َفبَل تَػبػُْغوا لِْلَغْيِب ٔتَا َحِفَظ اَّللَُّ َوالبلَّ

ومن ىنا ال يصح أف يقوؿ واحد منهما: دلاذا ال يعطيٌت هللا مثل ما أعطى   26نَّ َسِبيبًل ِإفَّ اَّللََّ َكاَف َعِليِّا َكِبَتًاَعَلْيهِ 
اآلخر، وإال دلا كاف ىناؾ داع إىل خلق نوعُت. وقد جاءت األدايف كلها مقررة ذلذه احلقيقة، وعلى أساسها 

 يضا.وضعت التشريعات السماوية، بل الوضعية أ
إل٘تاـ عملية اإلخصاب من أجل التناسل  -إذا مل يكن ىناؾ موانع  -من ادلعلـو أف الرجل صاحل َب كل وقت  -3

 َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِّْحُو َوِإْداَبَر النُُّجوـِ  الذى ىو ادلهمة األوىل خللق الذكر واألنثى من كل صنف من ادلخلوقات،
27 ... 

لذلك إال بنسبة ضئيلة، وىى يـو أو يوماف َب كل شهر عند نضج البويضة، وال أما األنثى فهى غَت مستعدة  
يكوف ىناؾ َب األعم األغلب إال محل واحد َب كل عاـ، فاذا شغلت ْتمل فبل ؽلكن حلمل آخر أف يزامحو أو 

عدد الزوجات يفسح لو اجملاؿ وألجل أف الغرض من ىذا التكوين ىو تنظيم التناسل والشهوة أابحت األدايف كلها ت
لرجل واحد، وحرمت تعدد األزواج المرأة واحدة، ألنو سيكوف جملرد إرضاء الشهوة ال غَت. وما يقاؿ عن عدـ 

 التعدد َب دايانت غَت اإلسبلـ فهو تعاليم كنسية ليست من الشريعة ادلوحى هبا.
ىو للشبع وتتبعو فضبلت قذرة، وليس  ليكن معلـو أف قوانُت اآلخرة ال توافق دائما قوانُت الدنيا، فاألكل ىنا - 4

األمر كذلك َب اجلنة، والزواج ىنا للحاجة إىل النسل وال حاجة إليو َب اجلنة، وإف كانت للبعض رغبة َب الولد فبل 
 ".28يتحتم أف يكوف عن طريق الوالدة، كما قاؿ بعض العلماء 
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 اجلنة فهو أسلوب يقرب ادلعٌت إىل األذىاف وما غلىء من التشابو َب النصوص ادلتصلة ابألكل والشرب وادلتع َب
 ابدلعهود عند الناس، ذلك ألف اجلنة فيها ما ال عُت رأت وال أذف اوعت وال خطر على قلب بشر. وىناؾ عبارة 

 مشهورة تقوؿ: كل ما خطر ببالك فاجلنة على خبلؼ ذلك.
َها يُػنػْزَُفوفَ  اَل ِفيَهاويظهر ذلك االختبلؼ َب القوانُت َب اخلمر الىت جاء فيها      29َغْوٌؿ َواَل ُىْم َعنػْ

وَب احلور العُت البلتى وصفهن اَّللَّ بقاصرات الطرؼ، أى ال ػلبنب غَت أزواجهن، وال يشتهُت غَتىم، وال توجد 
 غَتة بينهن إذا تعددف لرجل واحد، وىذا أمر يتناقض مع الطبيعة البشرية َب الدنيا.

الناحية اجلنسية، وركز على الرجل ابلذات، وأغراه ابلعمل لدخوؿ اجلنة لينعم  ٖتدث القرآف عن نعيم اجلنة َب - 5
بزوجات فيهن كل األوصاؼ ادلغرية، وجاء َب احلديث ادلتفق عليو بُت البخارى ومسلم أف الرجل الواحد سيكوف لو 

َب اجلنة أـ النساء؟  أكثر من زوجة، فقد أخرجا عن أىب ىريرة رضى هللا عنو أف الصحابة تذاكروا: الرجاؿ أكثر
من وراء سبعُت حلة، ما فيها  ما َب اجلنة رجل إال ولو زوجتاف، إنو يرى مخ ساقهارسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " فقاؿ: أمل يقل

" وجاء َب أحاديث أخرجها الًتمذى وصححها أف العبد يزوج َب اجلنة سبعُت زوجة، وَب حديث ألمحد عزب
 30دىن أىل اجلنة منزلة لو ثنتاف وسبعوف زوجة.والًتمذى وابن حباف أف أ

فأين احلديث عن ادلتعة اجلنسية للمرأة، وىل ذلا أف تتمتع ِبكثر من رجل كما يتمتع الرجل ِبكثر من امرأة؟ وإذا  
هِتِْم َواْلَمبَلِئَكُة يَْدُخُلوَف َجنَّاُت َعْدٍف يَْدُخُلونَػَها َوَمْن َصَلَح ِمْن آاَبئِِهْم َوأَْزَواِجِهْم  كانت مع زوجها َب اجلنة كما َوُذّرايَّ

 َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ اَببٍ 
31     

الًتكيز على نعيم الرجل ألف شهوتو طاغية، -فكيف ٖتس ابلنعيم مع أف الغَتة ٘تؤل قلبها من ضرائرىا احلسناوات؟ أ 
و وعف عن احلراـ. أما ادلرأة فشهوهتا فهو طالب ال مطلوب، فوعده هللا ٔتا ػلقق رغبتو َب ىذه اللذة إف جاىد نفس

ليست طاغية كما يقوؿ ادلختصوف، وإف اشتدت َب فًتة نضج البويضة يوما أو يومُت َب الشهر فهى َب غالب 
أايمها مطلوبة ال طالبة. وما قيل من أف شهوهتا أقوى من شهوة الرجل بنسبة كبَتة فليس عليو دليل صحيح، 

ِإفَّ َأْصَحاَب   ٖتـر ادلرأة من ىذه اللذة َب اجلنة، وستكوف مع زوجها ذلك ....والواقع خَت دليل. ومع ذلك فبل
 اجْلَنَِّة اْليَػْوـَ ُِب ُشُغٍل فَاِكُهوَف )( ُىْم َوأَْزَواُجُهْم ُِب ِظبَلٍؿ َعَلى اأْلَرَاِئِك ُمتَِّكُئوفَ 

-ومن مل تتزوج إما أف يزوجها هللا   32
 احلديث السابق الذى رواه الشيخاف، وإما أف ؽلتعها بلذة أخرى تقنع هبا. حيث ال يوجد عزب َب اجلنة كما َب

 قد يكوف ىناؾ تعويض عن ىذه اللذة ابلقناعة ٔتنزلتها عند زوجها ؤتتع أخرى يعلمها هللا وحده ..... -ب 
ُتْم تَػْعَمُلوف  َوتِْلَك اجْلَنَُّة الَّيِت أُورِثْػُتُموَىا ٔتَا ُكنػْ

33    
وقد قيل: إف هللا يكسوىا مجاال ال ٖتس معو نقصا ابلنسبة للحور العُت، وأف ذلا السيادة عليهن، وىى لن  - وو

 ٖتب رجبل غَت زوجها كاحلور العُت قاصرات الطرؼ.
 ألهنا تنغص النعيم، وليس فيها حسد وال حقد وال حزف وال أى  -كما َب الدنيا  -ليس َب اجلنة غَتة بُت الزوجات 
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َونَػَزْعَنا َما ُِب ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوااًن َعَلى ُسُرٍر ُمتَػَقابِِلَُت  حىت تتم اللذة ألىل اجلنة كما قاؿ تعاىل: .... أمل أبدا،
َها ٔتُْخَرِجَُت )( نَػبِّْئ ِعَباِدي َأيّنِ أاََن اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ   )( اَل ؽَلَسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُىْم ِمنػْ

 قاؿ على لساف أىل ...، و 34
 ُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِو اَلؽَلَسَُّنا َوقَاُلوا احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي أَْذَىَب َعنَّا احْلََزَف ِإفَّ رَبػََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر )( الَِّذي َأَحلََّنا َداَر الْ  اجلنة ...

 ِفيَها َنَصٌب َواَل ؽَلَسَُّنا ِفيَها لُُغوبٌ 
35 ..... 36  

ادلرأة ٘تاثل الرجل ُب أمور وتفارقو ُب أخرى وأكثر أحكاـ الشريعة اإلسبلمية تنطبق على الرجاؿ والنساء سواء، أف 
وما جاء من التفريق بُت اجلنسُت ينظر إليو ادلسلم على أنو من رمحة هللا وعلمو ٓتلقو، وينظر إليو الكافر ادلكابر 

جلنسُت فليخربان كيف ػلمل الرجل جنيناً ويرضعو ويركب رأسو وىو على أنو ظلم، ويركب رأسو ليزعم ادلساواة بُت ا
يرى ضعف ادلرأة وما ينزؿ عليها من الدـ حاؿ الدورة الشهرية، وىكذا يظل راكبًا رأسو حىت يتحطم على صخرة 

 .... 38 ِطيُف اخْلَِبَتُ َأاَل يَػْعَلُم َمْن َخَلَق َوُىَو اللَّ   37الواقع، ويظّل ادلسلم مطمئناً ابإلؽلاف مستسلماً ألمر هللا
أّكدت الّشريعة اإلسبلمّية على دور ادلرأة وأعلت من شأهنا، كما رّدت إليها مجيع احلقوؽ اليت نزعت منها أاّيـ 
اجلاىلّية، وقد ساوت الّشريعة اإلسبلمّية بُت الّرجل وادلرأة ُب كثٍَت من األمور، فالّتكاليف الّشرعّية وما افًتضو هللا 

ادلسلمُت من صبلٍة وصياـٍ تنطبق على كّل من الّرجل وادلرأة، وكذلك احلقوؽ ادلدنية اليت تثبت لئلنساف من على 
حّق ُب الّتملك وحّق ُب الّتعبَت عن الرّأي وغَت ذلك، ولكن الّشريعة اإلسبلمّية أّكدت على اختبلؼ ادلرأة عن 

رأة وبنيتها الّنفسّية واجلسديّة، فادلرأة ال تعمل ُب مّهاـ شاقّة الرجل ُب األموراليت يكوف سبب االختبلؼ فيها جبّلة ادل
يعمل فيها الّرجل،ومل تكلفها الشريعة ٔتهمة الّنفقة على البيت فتسعى ألجل ذلك ُب ٖتصيل العمل كما يفعل 

وابلّتايل  يل هللا،ومل تكّلف ابلقتاؿ واجلهاد ُب سب الّرجل، وإف كانت الشريعة ال ٘تنع عمل ادلرأة وفق ضوابط معيّنة،
ال يعٍت اختبلؼ الّرجل عن ادلرأة ُب بعض األمور وجود الظّلم وعدـ ادلساواة بل ىو فهم حقيقّي لطبيعة احلياة 

 .اإلنسانّية وخصائص ومّيزات كل من الذّكر واألنثى فيها
الفكر إىل تبٍّت مطالبات ٗتالف إّف اإلؽلاف ٔتفهـو ادلساواة بُت الّرجل وادلرأة ُب مجيع األمور قد أّدى ِبصحاب ىذا 

أعراؼ اجملتمع وتقاليده، وٗتالف تعاليم األدايف الّسماويّة ومن ىذه ادلطالب: ادلطالب اليت تدعو إىل ٖترير ادلرأة 
ْتيث ٗترج من بيتها كما ؼلرج الّرجل بدوف حجاب ساتر دلفاتن جسدىا، وكذلك إعطائها احلرّية ُب االختبلط 

لعمل ُب أّي مكاف بدوف ضوابط شرعّية أو أخبلقّية. مساواة ادلرأة مع الّرجل ُب بعض األحكاـ ابلّرجاؿ األجانب وا
الّشرعّية ومنها اآلراءالّشاذة ُب جواز إمامة ادلرأة للمأمومُت ُب الّصبلة تويّل ادلرأة وظائف وقيامها ٔتهاـ ال تتناسب 

يرفع كثٌَت من الّناس شعار  . تتطّلب قّوة بدنّية واحتماؿمع طبيعتها وقد تؤّدي إىل إىدار كرامتها مثل األعماؿ اليت
ادلساواة بُت الّرجل وادلرأة كمطلٍب ػلّقق العدالة بُت اجلنسُت، وال شّك أّف كثَتًا من تلك الّشعارات ىي شعارات 

سُت ضمن جوفاء أو ٗتفي وراءىا غاايٍت سيئة تستهدؼ النّيل من استقرار اجملتمعات إبحداث اخلبلفات بُت اجلن
العائلة واألسرة الواحدة، وتشجيع الّنساء على الّتمرد على تقاليد رلتمعهّن وتعاليم دينهّن احلنيف، وعلى الّرغم من 
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أّف شعار ادلساواة بُت الّرجل وادلرأة يبدو مجيبًل ُب ظاىره، إاّل أّف ىذا ادلفهـو ينبغي أف يتّم ٖتديده بشكٍل واضح 
 منو على وجو الّتحديد، فما ىو مفهـو ادلساواة بُت الّرجل وادلرأة ؟ وىل ؽلكن تطبيق ىذا  حىّت يتبُّت النّاس ما يراد

 .ادلفهـو ُب مجيع مناحي احلياة ؟
 يرغب كثٌَت شلّن يتبّنوف شعار ادلساواة بُت الّرجل وادلرأة أف ػلصل كبل اجلنسُت على نفس الفرص ُب احلياة، وأف يتم 

ادلساواة وبعيًدا عن الّتمييز سواء كاف ذلك ُب العمل أو تويّل ادلناصب أو احلياة العامة لّتعامل مع كليهما على قدـ ا
 .39عموماً، وكذلك احلصوؿ على نفس احلقوؽ وأداء نفس الواجبات

طلقة بُت الرَّجل وادلرأة فكرٌة علمانيَّة اندت هبا احلركات العلمانيَّة النِّسوية ُب  إفّ 
ُ
تماثلة أو ادل

ُ
العامل العريب، ادلساواة ادل

وانتشرت ُب العامل اإلسبلمي، وىي تدعو إىل إبعاد ادلرأة عن دينها ابعتماد ادلساواة ادلطلقة بُت الرَّجل وادلرأة، 
استجابًة دلا اندت بو من قَػْبل احلركات العلمانيَّة لتحرير ادلرأة ُب الغرب، قبل تطوُّرىا إىل  وظهرت ىذه احلركات

. واليت تستند إىل فكرة أفَّ ادلرأة مضطهدة بسبب جنسها، فيجب إحداث تغيَت ُب 40طرِّفةاحلركة األُنثويَّة ادلت
..كما رفضت  41العبلقات القائمة بُت اجلنسُت، فقد أتسَّست على رفض مبدأ االختبلفات التَّكوينية بُت اجلنسُت

ا تعٍت  السَّيطرة والتَّبعية، كما هُتاجم الفكر الذُّكوري، وتدعو أيضًا السُّلطة األبويَّة ُب األسرة، فبل لقوامة الرَّجل؛ ألهنَّ
إىل ادلساواة ُب ادلَتاث، وتطالب إبلغاء تعدُّد الزَّوجات، بل وتنادي بتعدُّد األزواج، وُب الوقت نفسو تؤمن بدور 

، ولكن طغياف الِقَيم ادلاديَّة ُب اجملتمعات الغربيَّة جعلها تنظر إىل ادلرأة ُب إطار ا دلنفعة، واللَّذَّة، واجلدوى األّـِ
االقتصاديَّة على حساب الِقَيم األسريَّة، والعمل ابألجور على حساب الِقَيم األخبلقيَّة، وإعلاؿ َدور ادلرأة كأّـٍ 
ياؽ االجتماعي ذلا، شلَّا ساىم ُب تغيَت مفهـو األسرة وادلرأة  وزوجة، شلَّا غلعلهم ينظروف إىل ادلرأة وحقوقها خارج السِّ

، وبداية تعريفها من جديدو   ..43..42األّـِ
 التلخيص

من سورة النساء تعترب عمدة ُب ىذا البحث إذ أهنا تشَت إىل كِل فريق، وتظهر إحتياج ادلرأة اف تكوف  34اآلية 
ٖتت سلطة الرجل، ذلك ىو فضلها ألهنا شقيقة الرجل كما جاء ُب احلديث الشريف، وال يعٍت ذلك تساواي ُب 

ة، إذا إلتفتنا إىل مكانتها ُب  اجلاىلية، وإكراـ اإلسبلـ عنها. نرُد شبهات الغرب على أهنا مظلومة، األموراليومي
زلبوسة ٖتت سيطرة الرجل، األمر ليس كذلك، إذ أف اخلرباء أثبتوا ُب الغرب ادلرأة حزينة ببل قائم، وىذا ىو حقيقة 

مل يكن معها من أيمر وينهى أمورىا، فالنهي واألمر الذي  ما أشار إليو اإلسبلـ، ال تكوف مسرورة ُب جِل حياهتا إف
 يكوف بيد رجل ىي ٖتتو من إجبلذلا.

 اخلامتة
تم ىذا البحث بذكر أحواؿ الناس حوؿ ىذا ادلوضوع، فمن الناس من يظن ظَن السوء ٔتا للنساء هبذه ادلكانة طل

يرقدعلى األخرى، ومنهم من ىو دوف ذلك،  العظيمة، ومنهم من ىو متوسط الرِجلُت مل ينزؿ إىل ىذا دلنشأ ومل
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َأاَل يَػْعَلُم فالفرقة األخَتة ىي اليت رصدت على الصواب، ألف هللا ال ؼللق شيئا وغلهل مآلو، تعاىل هللا عن ذلك.....
  44 َمْن َخَلَق َوُىَو اللَِّطيُف اخْلَِبَتُ 
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