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 الباب الثالث

 وتفسير السيد محمد رشيد رضا الجندر

 ومفهومه الجندرتعريف  .أ

 الجند لغة واصطالحاتعريف  .1

 (Gender) اجلندر مفهوم

 وقد .األوىل بالدرجة واألنوثة الذكورة مبكونات املتعلق( اجلنس) :ومفهوما   لغة يعين: اجلندر

 اهلوية هو أو .اجلنسي لالنتماء الثقايف االجتماعي الوجه هو النوع اإلجتماعي وأن البيولوجيا، من استعري

 .واجملتمع الثقافة حتددها كما أنثى، أو كذكر للفرد اجلنسية

 االجتماعية والدالالت املضامني كل اشتقاق عملية مت للجندر، املفهوم هذا ضوء وعلى

 رفض تأيت اجلنسني بني بيلوجيا   القدرات واختالف الفروق نفس منطلق ومن والدور، للوظيفة األخرى

 1.واألنـثى الذكر بني والوظائف  واألدوار  االجتماعية والفروق التمييز رفض إىل الدعوة

 اإلطاراللغوي يف وتعين التيين أصل من تنحدر اجنليزية كلمة( gender) اجلندر مفهوم

Genus املصطلح أدخلت أوكلياليت آن ذكرته ما استعرنا وإذا"واألنوثة الذكورة حيث من اجلنس" أي 

 الذكر بني  البيولوجي التقسيم إىل تشري اجلنس أي Sex كلمة أن توضح أهنا سنجد االجتماع علم إىل
                                                           

 .5ص  ،بد  ،النوع اإلجتماعي ـ مفهومه ـ أهدافه )وموقف اإلسالم منه( ،حسن بن حممد علي شبالة 1 
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 الذكورة إىل اجتماعيا  ) املتكافئة وغري املوازية التقسيمات إىل Gender النوع يشري بينما واألنثى،

 مفهوم أن جند هذا ومن ،(م2791 عام واجملتمع والنوع اجلنس) هذاعنوانه عن كتاب ولديها( واألنوثة

 اتسع ولقد والنساء، الرجال بني للفروق( االجتماعي األساس) ذات اجلوانب إىل االنتباه يلفت( النوع)

 يشري ولكن الشخصية وإىل الفردية اهلوية إىل فقط ليس ليشري املصطلح هذا استخدام الوقت ذلك منذ

 إىل البنائي املستوى على واألنوثة،ويشري للرجولة الثقافية النمطية الصور إىل أيضا   الرمزي املستوى على

 إال األخرية اآلونة يف بكثرة استخدامه ورغم. والتنظيمات املؤسسات يف النوع أساس على العمل تقسيم

 منها عدة مصطلحات إىل العربية اللغة إىل وترمجته تعريبه يتم إذ غامضا  ( مفهوما) بصفته ظل أنه

 مفهوم يستخدم وحاليا  (  االجتماعي النوع االجتماعي، الدور االجتماعي، اجلنس البيولوجي، اجلنس)

 2.اجملتمع يف والرجل املرأة بني املتداخلة العالقة دراسة عملية عن للتعبري اجلندر

 - :الدعوة هذه منشأ ¨

 الدعوة منطلق ومن املاضي للقرن السبعينات أواخر منذ املفهوم هذا حول اجلدل بدأ

 .املعاصر اجملتمع يف املاسة وحقوقها املرأة موقف لتعزيز والضمين املباشر لالحنياز

 خالل من واضحة وكانت واألمريكية، األوربية احلداثة عمق من الدعوة هذه انطلقت وقد

 3.النامية الدول جمتمعات أوساط يف وخاصة الدولية، واملنظمات اهليئات أنشطة

                                                           

 .112ص  4ج  ،املرجع السابق ،املعاصرةموسوعة الرد على املذاهب الفكرية  ،علي بن نايف الشحود 2 
 .112، ص 4ج  ،نفس املرجع 3 
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 يف يتزايد استعماهلا وأصبح سنوات عشر من أكثر منذ"  جندر"  كلمة استخدمت لقد

 تعريف على(  كوثر)  والبحوث للتدريب املرأة مركز يف اخلرباء جمموعة اتفقت وقد القطاعات مجيع

 :أنه على اجلندر

 والصور واملسؤوليات والعالقات(  وااللتزامات والواجبات احلقوق)  األدوار اختالف" 

 قابلة وكلها ما جملتمع التارخيي التطور عرب وثقافيا   اجتماعيا   حتديدها يتم واليت والرجل املرأة ومكانة

 4."للتغيري

 اإلجتماعي للنوع( UNIFEM) للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق تعريف وجاء

 تتغري بالتعليم حتتسب اليت األدوار وهذه واألنثى، الذكر من لكل اجتماعيا   احملددة األدوار"  :(اجلندر)

 5.أخرى إىل ثقافة ومن الواحدة الثقافة داخل شاسعا   تباينا   وتتباين الزمن مبرور

وتسمى  .النوع اإلجتماعي هو عملية دراسة العالقة املتداخلة بني املرأة والرجل يف اجملتمع

وحتددها وحتكمها عوامل خمتلفة  .(Gender Relationship)هذه العالقة "عالقة النوع اإلجتماعي" 

عن طريق تأثريها على قيمة العمل يف األدوار اإلجنابية  .اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية

 6.واإلنتاجية والتنظيمية الىت تقوم هبا املرأة والرجل

                                                           

 .5م( ص 1225-ه2411القدس  :)فلسطني،النوع اإلجتماعي ،مصطفى أبو صوي 4 
 .نفس املرجع 5 
 ،م(،  الطبعة األوىل1221 ،منشورات مفتاح :)فلسطني ،مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع االجتماعي ،ليلي فضي 6 

 .4ص
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 حتديد يف الفطري ة البيولوجي ة الفروق لتأثري تتنك ر النوع اإلجتماعي فلسفة أن   يعين هذا" 

 وهي. وهرموين بيولوجي واقع إىل تستند نفسه عن الرجل فكرة تكون أن وتُنكر والنساء، الرجال أدوار

 الزعم حد إىل الفلسفة هذه وتتمادى. واألنثى الذكر من كل   سلوك يف البيولوجي ة للفروق تأثري أي تنكر

 مناقضا   ذلك كان ولو لنفسه، منهما كل   يريده وما واألنثى، الذكر به يشعر ما هي واألنوثة الذكورة بأن  

 حق ومن. آخر ذكر من الزواج فيه مبا كأنثى، يتصرف أن الذكر حق من جيعل وهذا. البيولوجي لواقعه

 أن   جند هنا من. تشاء ممن تنجب واحدة امرأة قوامها أسرة إنشاء يف حىت كذلك، تتصرف أن األنثى

 على ذلك تفرض أن وتريد لألسرة، النمطي ة الصيغة على اخلروج إىل تسعى ي ةالنوع اإلجتماعي السياسات

 بتعدد طالبت قد النسوي ة املؤمترات بعض أن   وجدنا لذلك. الرتهيب أو بالرتغيب البشرية اجملتمعات كل

 تتألف أن وميكن امرأتني، من أو رجلني من نظرهم يف األسرة تتشك ل أن فيمكن األسرة؛ وأمناط صور

، وأوالد رجل من  باعتبار املؤمترات هذه طالبت كما. بالتبين   أو للزنا مثرة جاءوا وأوالد امرأة من أو بالتبين 

 7.الشاذة اجلنسي ة العالقات حتظر دولة كل إدانة وطلبت طبيعي ة، عالقة اجلنسي الشذوذ

 واألنثى، الذكر بني كامل متاثل إىل تسعى ي ةالنوع اإلجتماعي الفلسفة أن   األمر خالصة

 اخللق أصل إىل تستند أن ميكن اليت تلك حىت التقسيمات، وترفض الفروقات، بوجود االعرتاف وترفض

 بينهما التماثل إىل تدعو بل اجلنسني، بني الفروقات تراعي اليت باملساواة تقبل ال الفلسفة فهذه. والفطرة

 . " شيء كل يف

                                                           

 .9ص  ،املرجع السابق ،النوع اإلجتماعي ،مصطفى أبو صوي 7 
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 جيمعون معا ، يعيشون الناس من جمموعة: " بأهنا األسرة يعر فون الفلسفة هذه خالل ومن

 . يوميا   األقل على الطعام من واحدة وجبة معا   ويتناولون احتياجاهتم، على لإلنفاق ويصنعوهنا أمواهلم

 8وآثاره على المجتمع المسلم الجندرأهداف  .2

 .والسلوكية واألخالقية والفطرية العقدية املسلم، اجملتمع ثوابت من كثري يف التشكيك - :األول اهلدف

 عالقة وال متاما   خمتلفان وأهنما ،(االجتماعي النوع)و( اجلندر) بني بالتفرقة القول خالل من وذلك

 متغري، االجتماعي والنوع ثابت، البيولوجي النوع أن: يونالنوع اإلجتماعي يقرر حيث باآلخر، ألحدمها

 احلمل خصائص من هبما يتعلق وما واألنوثة الذكورة يف البيولوجي النوع مفهوم وحصروا ومكتسب،

 متعلقة ووظائف وأدوار صفات من ذلك عدا فيما: االجتماعي والنوع. فقط والتناسل والتناكح والوالدة

 وكذا باملرأة، املتعلقة واخلصائص الثوابت يف التشكيك يعين وهذا سواء، حد على واملرأة بالرجل

 أن تعدو ال ينيالنوع اإلجتماعي نظر وجهة يف وأهنا بالرجل، املتعلقة واخلصائص الثوابت يف التشكيك

 .ومتغرية مكتسبة ووظائف أدوارا   تكون

 - :يلي فيما النظر بإعادة يونالنوع اإلجتماعي يطالب املفهوم هذا على وبناء  

 .والنساء الرجال مفهوم - أ

 .واآلباء األمهات مفهوم -ب
                                                           

 .112، ص 4ج ، املرجع السابق، موسوعة الرد على املذاهب الفكرية املعاصرة ،علي بن نايف الشحود 8 
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 .والبنات األبناء مفهوم -ج

 واملكتسب، املتغري( االجتماعي النوع) نظرية على بناء   املفاهيم هذه قلب إىل يدعون و

 رجال   تكون أن ولألنثى امرأة يكون أن للذكر فيمكن واألنوثة، بالذكورة هلا عالقة ال املفاهيم هذه وأن

 .والبنات األبناء يف وهكذا أبا ، تكون أن واألم أما   يكون أن واألب

 - :يلي ما مثارها من فسيكون األدوار لتبادل تبعا   املفاهيم هذه لتغيري ونتيجة

 .النساء على الرجال قوامة مبدأ إلغاء

 .وحنوها واحلضانة واألمومة والسفر واالستئذان واخللوة احلجاب كأحكام بالنساء، اخلاصة األحكام إلغاء

 تبادل إىل دعوهتن خالل من الفتيات وخاصة -حياؤهن وهو- النساء تاج على القضاء

 .واألدوار الوظائف تلك كانت مهما والنساء الرجال بني فيما والوظائف األدوار

 وتنفيذ املسلمة اجملتمعات يف االجتماعي البناء عليه يقوم الذي األساس حتطيم -: الثاين اهلدف

 .املسلمة األسرة متزيق يف األعداء خمططات

 إىل يؤدي وهذا األسرة، تنشئة يف والتوجيهي القيادي الوالدين دور إلغاء خالل من وذلك

 والواضحة الصرحية الدعوة ثانية ناحية ومن ناحية من هذا األبناء، عند والسلوكي األخالقي االحنطاط
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 شرعا ، هلما وضع الذي والدور الوظيفة يف والرجل املرأة بني األسرة داخل األدوار تبادل ضرورة إىل

 .النظرية هذه على بناء   بينهما العمل تقسيم إعادة إىل والدعوة

 وإحالل واجلنس، النوع بتمييز املتعلقة والثوابت اللغة قواعد إلغاء إىل الدعوة: الثالث اهلدف

 والتارخيية الشرعية ومدلوالهتا اللغة ثوابت بني فاصل إجياد مث ومن عنها، بديل( مهجنة اصطالحات)

 يف جندها مل دعوى وهي والتارخيية، الشرعية النصوص مدلوالت فهم يف العريب واللسان اللغة أهل وبني

 .البشرية اجملتمعات من جمتمع أي

 قيم من األمة تاريخ من ورثناه وما املتقدمون لنا خلفه مبا االرتباط عدم إىل الدعوة -: الرابع اهلدف

 املطلق االجتهاد إىل ويدعون يونالنوع اإلجتماعي يطالب حيث املقدسة، للنصوص وفهم أصيلة، وتقاليد

 عصري فهم إىل الدعوة وكذلك والتغيري، التطور بدعوى شروط، وال ضوابط دون الناس لكل وفتحه

 شي كل بأن) القول وعلمائها؛وإطالق األمة سلف لفهم متاما   خمالف والسنة، القرآن لنصوص جديد

 .اجملتمع يف الشرعية الثوابت من كثري نسف معناه وهذا( والتجديد للتطور قابل

 خالل من كليا   مسخا   الرجل شخصية ومسخ املرأة شخصية مسخ إىل الدعوة -: اخلامس اهلدف

 .الشذوذ إىل والدعوة والنساء الرجال بني الفوارق إزالة إىل الدعوة

 االجتماعية، الرجولة وأدوار ووظائف ومميزات صفات كل تكتسب أن للمرأة ميكن حبيث

 لوجود انتقاص أي ودون متاما ، صحيح بالعكس والعكس. ذكرا   قط   تكون أن دون رجال   بذلك وتكون
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 كل يكتسب أن للرجل ميكن: آخر ومبعىن. اجتماعيا   اآلخر ووظيفة بعمل قام إذا منهما أي وإنسانية

 ودون أنثى، قط   يكون أن دون أمرأة بذلك ويكون االجتماعية، املرأة وأدوار ووظائف ومميزات صفات

 .وإنسانيته لوجوده انتقاص

النوع  به يطالب الذي هذا من أبشع شذوذ وأي هذا، من أشد بالعقول استخفاف فأي

 .يوناإلجتماعي

 9واألنثى الذكر بين اإلسالم بها وفرق ساوى التي األمور .3

 اإلسالم يف واألنثى الذكر بني املساواة (أ

 :منها عدة أمور يف واألنثى الذكر بني اإلسالم ساوى

 اإلنسانية القيمة: األول املطلب

 حيث ،( الوجودية)  اإلنطولوجية اإلنسانية القيمة يف واملرأة الرجل بني اإلسالم يسوي

 القيمة يف وال ،والفطرة األصل يف بينهما فرق فال ،واحد معني ومن واحدة طينه من األثنني اهلل خلق

 مساو وشطر روح مع لتتكامل خلقت وروح نفس، مع لتنسجم خلقت نفس هي واملرأة. واألمهية

 .لشطر

                                                           

 .33-17 ص ،املرجع السابق ،النوع اإلجتماعي ،مصطفى أبو صوي 9 
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 فاطر، سورة{ ) أزواجا   جعلكم مث نطفة من مث ،تراب من خلقكم واهلل}  :تعاىل قال

 .(22:آية

 إىل ترجع بل أنثى واآلخر ذكرا   أحدمها كون ترجع ال اجلنسني أحد قيمة أن يقرر واإلسالم

 10.والتقوى الصاحل العمل

 وقبائلً   شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا آمنوا الذين أيها يا}  تعاىل قال

 (23:آية احلجرات، سورة{ ) خبري عليم اهلل إن ،أتقاكم اهلل عند أكرمكم إن ،لتعارفوا

 .والعقاب الثواب ويف والعامة اخلاصة املسؤولية يف واألنثى الذكر بني املساواة: الثاين املطلب

  عمله عن مسؤول اهلل ميزان يف إنسان كل

 (12:آية الطور، سورة{ ) رهني كسب مبا إمرئ   كل}  :تعاىل قال

 ( 21 :فاطر، آية{ ) أخرى وزر وازرة تزر وال}  :تعاىل قال

 ( 37 :النجم، آية {) سعى ما إال لإلنسان ليس وأن}  :تعاىل قال

 وجل. عز العاملني رب عند واألجر الثواب له األنثى أم الذكر عمله سواء الصاحل فالعمل

                                                           

ج  ،م( الطبعة اخلامسة2777 -هـ 2412، )الكويت: دار القلم الرسالةحترير املرأة يف عصر  ،عبد احلليم حممد أبو شقة 10 
 .92/ ص 2
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 اجلنة يدخلون فأولئك مؤمن وهو أنثى أو ذكر من الصاحلات من يعمل ومن: } تعاىل قال

 ( 214:النساء، آية{ ) نقريا   يظلمون وال

 مفاضلة ال العقوبات يف اجلنسني بني املساواة: الثالث املطلب

املائدة،  {) اهلل من نكاال   كسبا مبا جزاء أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق: } تعاىل قال

 ( 31:آية

 ( 1:النور، آية {) جلده مائة منهما واحد كل فاجلدوا والزاين الزانية: } تعاىل قال

 كل   فيها؛ متساووين أيضا منهم العامة أم ا اخلاصة، املسؤولية يف اجلنسني بني املساواة هذه

 .إميانية دعائمه مستقيما   جمتما   ليكونا ميدانه حسب

 املنكر عن وينهون باملعروف يأمرون بعض أولياء بعضهم واملؤمنات واملؤمنون: } تعاىل قال

 سورة {)حكيم عزيز اهلل إن اهلل سريمحهم أولئك ورسوله اهلل ويطيعون الزكاة ويؤتون الصالة ويقيمون

  (92آية: التوبة،

  املدنية احلقوق يف واألنثى الذكر بني املساواة: الرابع املطلب
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 ورهينه وشراء وبيع وتعاقد متلك من مستوياهتا، كافة على املدنية احلقوق يف اجلنسني بني اإلسالم ساوى

 التصرف حق هلا اإلسالم يف الرجل مثل الكاملة شخصيتها فللمرأة ضمانه أو الغري توكيل يف وحق وهبه

 11.اإلسالمية الشريعة إطار يف شاءت كيفما وبعده الزواج قبل حاهلا يف

 الرأي إبداء حق يف واألنثى الذكر بني املساواة: اخلامس املطلب

 12.الرأي وإبداء واجملادلة احلوار حيث من كامال   حقها املرأة أعطى اإلسالم

 اجملادلة، سورة{ ) اهلل إىل وتشتكي زوجها يف جتادالك اليت قول اهلل مسع قد: } تعاىل قال

 (2:آية

  وسلم عليه اهلل صلى  النيب استشارها ملا  وسلم عليه اهلل صلى  النيب زوج سلمه أم وأيضا  

 وسلم عليه اهلل صلى  الرسول به أخذ الذي الرأي هو وكان رأيها أبدت احلديبية صلح أثناء يف

 والتعليم التعلم حق يف واألنثى الذكر بني املساواة: السادس املطلب

 {) األلباب أولوا يتذكر إمنا يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي هل قل: } تعاىل قال

 (7: آية الزمر، سورة

                                                           

 .35، ص علم نفس املرأةمدحية منصور الدسوقي، أمرية عباس عبد الرازق،  ،موسى رشاد علي عبد العزيز 11 
 133 ص ،م2712 -هـ  2422 ،الطبعة الثالثة ،،راجعه األستاذ وهيب سليمان الفاوجياإلسالم،  ،انظر: سعيد حوى

 ،م(، الطبعة األول1224 -هـ  2415)بريوت: مؤسسة الرسالة،  حقوق وواجبات املرأة يف اإلسالم ،زيدان عبد الكرمي 12 
 .11-94ص
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 اكتسب إذا إال   اخلطأ؛ عن وحييد الصواب ميارس ال فاإلنسان ،اجلهل مع يستوي ال العلم

 13.لذلك أهله علما  

 14" الدين يف يتفقهن أن احلياء مينعهن مل األنصار  نساء النساء نعم: " عائشة قالت

 الرجال، عليك غلبنا: -وسلم عليه اهلل صلى– للنيب   النساء قالت اخلدري سعيد أيب عن

 15. "وأمرهن   فوعظهن   فيه لقيهن   يوما ، فوعدهن   نفسك من يوما   لنا فاجعل

 االنفصال حق يف واألنثى الذكر بني املساواة: السابع املطلب

 يفرق ولكن احلق، هذا للمرأة أعطى زوجته عن االنفصال حق للرجل أعطى كما اإلسالم

 كيفية يف بينهما ويفرق احلق، يف بينهما يسوي فهو"  االنفصال هذا وأسلوب كيفية يف بينهما

 "اخللع حق املرأة ويعطي الطالق حق الرجل يعطي حيث احلق، هذا استخدام

 :واألنثى الذكر بني فيها اإلسالم فرق اليت األمور  (ب

 :يف كاألنثى الذكر ليس

                                                           

 .35-11ص  ،م(2797 -هـ  2377)بريوت: دار الفكر،  ماذا عن املرأةنور الدين عرت،  13 
ه( باب  195-129 ،)مطبعة دار إحياء الكتاب العربيةسنن ابن ماجه  ،أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ابن ماجه 14 

 .122ص  ،2، ج 141رقم حديث  ،يف احلائض كيف تغسله

ه( طبعة مزيدة 151-993 ،دار املعرفة :، )بريوتفتح الباري شرح البخاري ،أمحد بن علي ،ابن حجر العسقالين 15 
 .275، ص 2، ج 222رقم احلديث  ،بفهرس أجبدى بأمساء كتب صحيح البخاري
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 :التعبدية التكاليف بعض: األول املطلب

 ميادين كل يف طبيعتهما ويالئم يصلح ما كل يعلم واألنثى الرجل خلق الذي اهلل إن

 احلياة

 بعض يف تفرقة بينهما القائمة الطبيعية االختالفات"  أساس على يبين اإلسالم وبالتايل

 وتقديرا   هبا رمحة ،عنها والتخفيف وصيانتها املرأة مراعاة واألخري األول املقام يف هتدف التعبدية التكاليف

 16.لظروفها

 للمشقةً   دفعا والنفاس احليض أثناء والصيام الصالة املرأة عن يسقط اإلسالم فمثال  

 .هبا أعلم اهلل أخرى وألمور

 الشرعية األحكام بعض يف كاألنثى الذكر ليس: الثاين املطلب

 :الشرعية األحكام هذه ومن

 .وكفيها وجهها إال   األجانب أمام عورة كله بدهنا أن حيث الرجل، عورة ختالف عورهتا -

 .اجلماعة صالة عليها جتب ال -

 .حمرم أو زوجها مع إال   تسافر ال -

                                                           

 ،م( الطبعة الثالثة2771 -هـ 2423)املنصورة: دار الوفاء،  املرأة املسلمة وفقه الدعوة إىل اهلل ،علي عبد احلليم حممود 16 
 .333ص



50 
 

 .والنفقة احلضانة يف الرجال على تقدم -

 .عليها جهاد ال -

 النفقة يف كاألنثى الذكر ليس: الثالث املطلب

 (133: آية البقرة، سورة{ ) باملعروف وكسوهتن رزقهن له املولود وعلى: } تعاىل قال

  حتتاج فما ،بذلك املكلف هو والرجل املعيشية احلياة أعباء مجيع من املرأة أعفى اإلسالم

 على واجبة فنفقتها متزوجة كانت إن... ومسكن، وكساء وشراب طعام من املرأة إليه

 17.أوليائها على واجبة فنفقتها ،معتدة أو متزوجة ليست كانت وإن. غنية كانت وإن زوجها؛

 يكلف ال اهلل آتاه مما فلينفق رزقه عليه قدر ومن ،سعته من سعة ذو لينفق: } تعاىل قال

 (9:آية الطالق، سورة{ ) آتاها ما إال   نفسا اهلل

 18( باملعروف وولدك يكفيك ما خذي: ) هلند وسلم عليه اهلل صلى النيب قال

 املرياث يف كاألنثى الذكر ليس: الرابع املطلب

                                                           

 -هـ 2412)بريوت: مؤسسة الرسالة بيت املسلم يف الشريعة اإلسالميةاملفصل يف أحكام املرأة وال ،عبد الكرمي زيدان 17 
 .113-251ص  ،9ج ،،الطبعة الثالة( م1222

 .4/591ج  1122برقم،  ،فتح الباري شرح البخاري ،أمحد بن علي ،ابن حجر العسقالين
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 النساء، سورة{ ) األنثيني حظ مثل للذكر أوالدكم يف اهلل يوصيكم: } تعاىل قال

 (22:آية

 

 اجلنسني ألحد حماباة أي فيها ليست األنثيني، حظ مثل فللذكر املرياث، ملسألة بالنسبة

 .املرأة قيمة من إقالال   ال احلاجة، مالحظة إال   هي وما اآلخر على

 .عليها اإلنفاق املعيل فعلى غنية املرأة كانت مهما األسرة يف باإلنفاق املكلف هو فالرجل

 األنثى ضعف يأخذ الذكر جعلت اليت هي واألنثى الذكر أعباء بني التوازن فمراعاة

 19.احلاجة مقدار حسب التوريث فهي العادلة فاملساواة

 الشهادة أداء يف كاألنثى الذكر ليس: اخلامس املطلب

 ممن وامرأتان فرجل رجلني يكونا مل فإن رجالكم من شهيدين واستشهدوا: } تعاىل قال

 البقرة( 111: آية البقرة، سورة{ ) األخرى إحدامها فتذكر إحدامها تضل أن  الشهداء من ترضون

111 

 .الرجل شهادة تعادل امرأتني شهادة الشهادة؛ يف

                                                           

واالجتماعية والشخصية للمرأة يف اجملتمع مكانة املرأة يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة، احلقوق السياسية حممد بلتاجي،  19 
 .252-243ص،م( الطبعة األول1222 -هـ 2412 ،)القاهرة: دار السالم ،،اإلسالمي
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 نفس يوجه الذي األساسي احملور هي العاطفية القدرة ان وجد النفسي املرأة طبيعة من

 انفعال ألي اخلضوع ألوان من لون أي على بالقضاء كفيل أخرى امرأة وجود"  وبالتايل. وتفكريها حواء

 20" إحياء أو تأثري أو

 (111: آية البقرة، سورة{ ) األخرى إحدامها فتذكر إحدامها تضل أن: } تعاىل قال

 ما مطلقا   فيه وليس والضمان، واالستيثاق احليطة قبيل من يكون أن يعدو ال األمر فهذا

 .وقدرها إنسانيتها من يقلل أو املرأة كرامة خيدش

 التعدد حق يف كاألنثى الذكر ليس: السادس املطلب

 أباح فاإلسالم قيده، ولكنه يبتكره مل واإلسالم اإلسالم قبل سائدا   كان الزوجات تعدد

 أن ميكن فاملرأة باملرأة، اإلسالم رمحة من وهذا بينهن   العدل واشرتط نساء، أربع بني جيمع أن للرجل

 زوجه زوجها عليها يتزوج أو تتطلق أن إم ا وبالتايل ذلك، غري أو مزمن مرض مريضة أو عقيم تكون

 أكثر تزوجت املرأة أن لو العكس لكن هلا، تعاىل اهلل بتكرمي مكرمة معززة زوجها بيت يف وتبقى أخرى

 21 الطفل؟ صاحب َمن محلت؛ إن فهي األنساب اختالط إىل يؤدي فهذا الوقت نفس يف شخص من

  .غريه دون واحد رجل مع تكون ألن حتن بطبيعتها واملرأة

                                                           

-297ص  ،م( الطبعة الثامنة2795 -هـ 2375، )بريوت: دار الشروق، اإلسالم عقيدة وشريعة ،حممود شلتوت 20 
271. 

 .255، ص الكرمي والسنة الصحيحةمكانة املرأة يف القرآن  ،حممد بلتاجي 21 
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 :الزوجات تعدد إباحة أسباب من

 غريها أو حرب لظروف الرجال عدد عن اجملتمع يف النساء عدد يزيد قد  (2

 .ملحة اجلنسية طاقته ممن التعبري يف الرجل رغبة تكون قد (1

 عند هي بينما فوقها، ما أو عاما   سبعني إىل متتد الرجل عند اإلخصاب فرتة أن   املعروف من (3

 عليها فطر اليت اهلل فطرة وتلك منها قريبا   أو اخلمسني سن عند تقف األحيان غالب يف املرأة

 .واألنثى الذكر من كال  

 .أصال   والوالدة للحمل مهيأة غري األوىل الزوجة تكون قد (4

 .احلاجة ضغوط من هلا ومحاية هلا، كافل ال صاحلة المرأة كفالة التعدد يف يكون قد (5

 .هلم وكفالة ألبنائه ورعاية اإلسالم شهداء من شهيد لزوجة صيانة التعدد يف يكون قد (1

 .ليتامى رعاية التعدد يف يكون قد (9

 احلياة يف الناس يعيشه الذي الواقع مع يتجاوب إمنا الزوجات تعدد يبيح وهو اإلسالم فإن

 22.كذلك الواقعية باحللول ويواجهه

 القوامة حق يف كاألنثى الذكر ليس: السابع املطلب

                                                           

 .173-111ص  ،1ج ،املرجع السابق ،املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية ،عبد الكرمي زيدان 22 
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 من أنفقوا ومبا بعض على بعضهم اهلل فضل مبا النساء على قوامون الرجال: } تعاىل قال

 (34:آية النساء، سورة{ )أمواهلم

 .الفكر أم العاطفة ؟ الرجل أم املرأة :بالقوامة أوىل من

 .تشريف درجة وليست وتكليف مسؤولية درجة إال   هي ما القوامة درجة

 وحبكم  األساسية، أعبائه حبكم له أن   عن تزيد ال للرجل القوامة إن  "  :سامل موسى أمحد األستاذ يقول

 له. تكون أن يصلحها، ما كل يف ومشاركته عنها والدفاع أسرته على للسعي تفرغه

    حقا ، هبا جيحد أو معروفا   هلا ينكر أو شرعا   هبا خيالف مل ما املشورة بعد األخرية الكلمة

 يف حتتكم وأن برأيه، تأخذ وأال   تراجعه أن احنراف إذا الزوجة حق من إسراف، أو سفه إىل جينح أو

 23" اهلل حدود يقيم أن وعليه له الذي اجملتمع سلطة إىل أو وأهله أهلها إىل باحلق عليه اعرتاضها

 يف حتمل والقوامة إليها، وأساء ظلمها الذي هي اخلاطئ الفهم وإمنا املرأة، تظلم مل القوامة

 وتلزمه كبرية، ومسؤوليات عظيمة، مهام الرجل وحتمِّل عميقة، معان   إىل وتشري متعددة، تكاليف طياهتا

 24.وخارجه البيت داخل كثرية بواجبات

                                                           

 .229-221م(  ص  1223 –ه  2414 ،اليمامة للطباعة والنشر والتوبيع :)بريوت ماذا عن املرأة ،نور الدين عرت 23 
 .77-11ص  ،د ب ،التفاضل، وما فضل اهله به النساء على الرجالعابدة املؤيد العظم، سنة  24 
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 يف هبا تعاىل اهلل أخربنا اليت بالطريقة النشوز معاجلة كيفية مسألة القوامة مسألة ويتبع

 25.الكرمي القرآن

 فإن واضربوهن املضاجع يف واهجروهن فعظوهن نشوزهن ختافون والاليت: } تعال قال

 (34: آية النساء، سورة{ ) كبريا علي ا   كان اهلل إن   سبيال عليهن تبغوا فال أطعنكم

 مل فإن باهلجران، مث   أوال   باملوعظة النساء يبدأ أن اهلل أمر{  واضربوهن: " } القرطيب قال

 الضرب هو اآلية هذه يف والضرب حقه، توفيه على وحيملها له يصلحها الذي هو فإنه فالضرب، ينجعا

 26."غري ال الصالح منه املقصود ،...املربح، غري

 اهلل بأمان أخذمتوهن فإنكم النساء يف اهلل فاتقوا)  :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

 ذلك فعلن فإن تكرهونه أحدا فرشكم يوطئن ال أن عليهن ولكم اهلل، بكلمة فروجهن واستحللتم

 27.(مربح غري ضربا   فاضربوهن

 

                                                           

 .327-327ص  ،9ج ،  يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالميةاملفصل  ،عبد الكرمي زيدان 25 

  ،م( 1221هـ ـ  2413 ،)القاهرة: دار احلديث ،اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب 26 
 .251ص  ،3ج 

  ،م( الطبعة األول2717 –ه 2349، )الطبعة املصرية باألزهار، صحيح مسلم بشرح النووي  ،حيىي بن شرف النووي 27 
 .241ص  ،1ج 
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 في تفسير السيد محمد رشيد رضا الجندر اتآي .ب

أن األصل العام يف أحكام العبادات واملعامالت يف اإلسالم من واجب ومندوب وحمرم 

أن تكون موجهة إىل املكلفني من الرجال واملكلفات من النساء  ،ويف آدابه من فضيلة ورذيلة ،ومكروح

 والنساء ببعضل األحكام كما تقدم يف املسأل ،وخاص الشرع الرجال ببعض األحكام ،على السواء

 28.املاضية

وعلة التخصيص وحكمته طبيعة كل من الزوجني الذكر واألنثى ووظائفة املنوطة يه الىت يكون 

فيكون الرجل رجال قائما شؤون  ،مكمال اآلخر يف تناسل النوع وترقية شؤونههبا كل منهما متمما و 

واملرأة مرأة قائما بشؤون النساء بالتعاون الذي يشعر به كل منهما أهنما يكونان حقيقة واحدة  ،الرجال

 29.يعمل كل منهما حلفظها كاألعضاء من جسد كل منهما كما تقدم أيضا

وسلم ينهى عن تشبيه الرجال بالنساء والنساء بالرجال  ولذلك كان النىب صلى اهلل عليه

من الرجال بالنساء(( وقال ويلعن فاعله فقد قال ))لعن اهلل املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهني 

وقال لعن اهلل الرجل يلبس  .لعن اهلل املخنثني من الرجال واملرتجالت من الرجال واملرتجالت من النساء

 .30ملرأة تلبس لبس الرجلوا ،لبس املرأة

                                                           

 .295ص  ،(م2714 -هـ 2423 ،املكتبة اإلسالمي :بريوت) ،حقوق النساء يف اإلسالم ،حممد رشيد رضا 28 
 .295ص  نفس املرجع 29 
م( الطبعة 2775 –ه 2421 ،دار احلديث :)القاهرة ،أمحد بن حممد بن حنبلمسند اإلمام  ،أمحد بن حممد بن حنبل 30 

 .332ص  3، ج 3212رقم   ،األوىل
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ومن أحكام وآداب واخلاصة بالنساء ما شرع لسد ذريعة الفساد وحلفظ شرف املرأة وكرامتها 

الرجال عليها وحماولتهم إفسادها كدأب الفاسقني يف كل زمان فقلما يوجد أمرأة من تعدي سفهاء 

وصارت تتقرب  ،الرجال من قبلخبيثة يف العامل إال وقد كان املفسد هلا رجل خبيث أو أمرأة أفسدها 

إال الفساد األكرب الذي اختذ صناعة وجتارة يشرتك فيها اخلبيثون واخلبيثات ألجل  ،إليهم بإفساد أمثاهلا

 31.مجع املال ال ألجل اخلبث نفسه

 رشيد رضا عن آية الرئاسة السيد محمد تفسير .1

الواجبات القرآن ساوى بني املرأة والرجل بافتسام  :قال السيد حممد رشيد رضا يف كتابه

واحلقوق باملعروف مع جعل حق رياسة الشركية الزوجية للرجل ألنه أقدر على النفقة واحلماية بقول اهلل 

اآلية  :لبقرة{)سورة اَوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجة  } عز وجل يف الزوجات

 َعَلى بـَْعَضُهمْ  اللَّهُ  َفضَّلَ  مبَا النَِّساءِ  َعَلى قـَوَّاُمونَ  الرَِّجالُ  ( وقد بني هذه الدرجة بقوله تعاىل }111

( فجعل من واجبات هذه القيامة على الزوج نفقة 34اآلية  :{)سورة النساءأَْمَواهلِِمْ  ِمنْ  أَنـَْفُقوا َومبَا بـَْعض  

فاملسلم يدفع ألمر أته مهرا  ،وزادها املهر ،ال تكلف الزوجة منه شيئا ولو كانت أغين منه الزوجة واالوالد

وهلما أن  ،عاجال مفروضا عليه مبقتضى العقد حىت إذا مل يذكر لزمه مهر مثلها يف اهليئة االجتماعية

  32.للرجليؤجال بعضه بالرتاضي على حني نرى بقية االمم حىت اليوم تكلف املرأة دفع املهر 
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 أَْمَواهلِِمْ  ِمنْ  أَنـَْفُقوا َومبَا بـَْعض   َعَلى بـَْعَضُهمْ  اللَّهُ  َفضَّلَ  مبَا النَِّساءِ  َعَلى قـَوَّاُمونَ  الرَِّجالُ 

يت  اللَّهُ  َحِفظَ  مبَا لِْلَغْيبِ  َحاِفظَات   قَانَِتات   فَالصَّاحِلَاتُ   يف  َواْهُجُروُهنَّ  َفِعظُوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  خَتَاُفونَ  َوالالَّ

ُغوا َفاَل  َأطَْعَنُكمْ  فَِإنْ  َواْضرِبُوُهنَّ  اْلَمَضاِجعِ   (34) َكِبري ا َعِليًّا َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َسِبيال   َعَلْيِهنَّ  تـَبـْ

 شأهنم من أن :أي نصهوقد كتب حممد رشيد رضا يف تفسريه من اجلزء اخلامس ما 

 عليهم يفرض أن ذلك ازم لو ومن والكفاية والوالية والرعاية باحلماية النساء على القيام املعهود املعروف

 من عليهم ألن ،حظهن من أكثر املرياث يف حظهم يكون وأن ،هلن احلماية يتضمن فانه دوهنن اجلهاد

 ما وأعطاهم ،اخللقة أصل يف النساء على الرجال فضل تعاىل اهلل أن ذلك وسبب ،عليهن ليس ما النفقة

 ،واالستعداد الفطرة يف التفاوت أثر ،واألحكام التكاليف يف التفاوت فكان ،والقوة احلول من يعطهن مل

 املهور فإن ،أمواهلم من النساء على الرجال ينفق ما وهو ،الفطري السبب يدعم كسيب آخر سبب ومث

 فرضت إذا املرأة كرمة فالشريعة ،الرجال رياسة حتت الزوجية بعقد دخوهلن على ومكافأة للنساء تعويضا

 من األمر هذا فجعل عليها قيما زوجها يكون أن وهو املعيشة ونظام الفطرة تقتضيه أمر عن مكافأة هلا

 عن باختيارها تنازلت املرأة كأن ،املصلحة ألجل بالعقود عليها الناس يتواضع الىت العرفية األمور قبيل

 بعوض ورضيت والرياسة القيامة درجة هي واحدة درجة عليها للرجل يكون بأن ومسحت ،التامة املساواة

 هلن أوجبت فاآلية( درجة عليهن وللرجال باملعروف عليهن الذي مثل وهلن) تعاىل قال فقد ،عنها مال

 هذه مقابلة يف ومكافأة إعطاؤهاعوضا املرأة تكرمي من كان لذلك الفطرة تقتضيها الىت الدرجة هذه

 :يقال وال .العني قريرة الصدر مثلجة النفس طيبة لتكون العرفية األمور قبيل من بذلك وجعلها ،الدرجة
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 بعض يف النساء نري فانا ،عوض بغري للرجل مرؤوسة جيعلها عقد قبول على املرأة جترب ال الفطرة إن

 عصيانه يستطيع ال الذي الفطرة بدافع إال هذا فهل ،رياستهم حتت ليكون املهور الرجال يعطني األمم

 33.األفراد بعض إال

 املرؤوس فيها يتصرف الىت الرياسة هو هنا بالقيام املراد :عبده حممد اإلمام األستاذ قال

 إليه يوجهه ما إال عمال اليعمل االرادة مسلوب مقهورا املرؤوس يكون أن معناها وليس ،واختياره بإرادته

 أي إليه يرشد ما تنفيذ يف عليه واملراقبة ارشاده عن عبارة عو آخر على قيما الشخص كون فإن ،رئيسه

 األوقات يف إال القربسي أوىل زيارة ولولنحو مفارقته وعدم املنزل حفظ ومنها ،وتربيته أعماله يف مالحظته

 34.ويرضى الرجل هبا بأذن الىت واألحوال

واملراد بتفضيل بعضهم على بعض تفضيل الرجال على النساء ولو قال )مبا فضلهم  :قال

وإمنا احلكمة يف هذا التعبري  ،عليهن( أو قال )بتفضيلهم عليهن( لكان أخصر وأظهر فيما قلنا إنه املراد

جل هي احلكمة يف قوله )وال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضكم على بعض( وهي إفادة أن املرأة من الر 

 35.فالرجل مبنزلة الرأس واملرأة مبنزلة البدن ،والرجل من املرأة مبنزلة األعضاء من بدن الشخص الواحد
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 أن للمرأة وال املرأة على قوته بفضل يبغي أن للرجل ينبغي ال أنه يعين :قال رشيد رضا

 وقلبه يده من أفضل أسهر  كان ان الشخص على عار ال فإنه ،لقدرها خافضا وتعده فضله تستثقل

 إمنا بعض دون رئيسيا بعضها جبعل بعض على البدن أعضاء بعض تفضيل فان ،مثال معدته من أشرف

 .بذلك األعضاء مجيع منفعة وتثبت تتحقق وإمنا ،عضوما على ذلك يف ضرر ال كله البدن ملصلحة هو

 هو ذلك ،واحلماية الكسب على والقدرة القوة يف املرأة على الرجل فضل يف احلكمة مضت كذلك

 ،سرهبا يف آمنة وهي األطفال وتربية والوالدة احلمل وهي الفطرية بوظيفتها القيام به هلا يتيسر الذي

 هو إمنا التفضيل هذا أن إىل االشارة وهي أخرى حكمة التعبري ويف .رزقها أمر من يهمها ما ومكفية

 يف زوجها نفضل أمرأة من فكم ،النساء أفراد مجيع على الرجال أفراد جلميع ال اجلنس على للجنسي

 36.واحلماية الكسب على والقدرة البنية قوة ويف به والعمل العلم

 هذا يف ،والزوجة الزوج بني باألسرة يتعلق اآلية هذا أن الطربي يقول اآلية تلك حول

 الذي األحاديث يذكر الطربي تفسريه يف. باألسرة يتعلق اآلية تلك أن رضا بالرشيد الطربي وفق البحث

  :يعين الطربي التفسري يف احلديث بلك ومن ،رأيه يقوي

عن على بن  ،حدثىن معاوية ابن صاحل ،حدثىن عبد اهلل بن صاحل قال ،حدثىن املثىن قال

عليها أن تعليعها فيما أمرها  ،أمراء :يعىن ،)الرجال قوامون على النساء( :عن ابن عباس قوله ،أيب ظلحة
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فضله عليها بنفقته وسعيه  .حافظة ملاله ،أن تكون حمسنة إىل أهله :وطاعته ،اهلل به من طاعته

 37(.7322:)حديث

 وهذه ،النساء على قوامون الرجال بأن يعتقدون املفسرين أكثر 34 اآلية النساء سورة من

 ِمْثلُ  َوهَلُنَّ  :هذا رأيهم ليأكد اآلخرى آية من ذلك إستدل املفسرون وهؤالء .تعاىل اهلل من الثابتة الدرجة

 .(111 اآلية: البقرة)َحِكيم   َعزِيز   َواللَّهُ  َدَرَجة   َعَلْيِهنَّ  َولِلرَِّجالِ  بِاْلَمْعُروفِ  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي

فهي  ،هذه كلمة جليلة جدا مجعت على إجيازها ماال يؤدى بالتفصيل إىل يف سفر كبري

قاعدة كلية ناطقةبأن املرأة مساوية للرجال يف مجيع احلقوق إال أمرا واحدا عرب عنه بقوله )وللرجال 

( اآلية وقد أحال يف 4/34 :عليهن درجة( وهذا الدرجة مفسرة بقوله تعاىل )الرجال قوامون على النساء

وما جيري عليه  ،هتم يف أهليهنمعرفة ماهلن وما عليهن على املعروف بني الناس يف معاشراهتم ومعامال

فهذه اجلملة تعطي الرجل ميزانا يزن به  ،عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآذاهبم وعاداهتم

يتذكر أنه جيب عليه مثله فإذا هم مبطالبتها بأمر من األمور  ،معاملته لزوجه يف مجيع الشؤون واألحوال

 38ا ))إنين ألتزين المرأيت كما تتزين يل هلذه اآلية((.وهلذا قال ابن عباس رضي اهلل عنهم ،بازائه

يوافق برأي األستاذ اإلمام حممد كتبه حقوق النساء يف اإلسالم يف  السيد حممد رشيد رضا 

هذه الدرجة الىت رفع النساء إليها مل يعفعهن  :ستاذ اإلمام حممد عبده يقولاأل .اآلية عبده عن هذه
                                                           

-114 ،مكتبة ابن تيمية :)القاهرة ،تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل القرآن ،أيب جعفر حممد بن جرير الطربي 37 
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 وهذه ،بل مل تصل إليها أمة من األمم قبل اإلسالم وال بعده ،وال شريعة من الشرائع ،إليها دين سابق

االمم االوربية الىت كان من تقدمها يف احلضارة واملدنية أن بالغت يف تكرمي النساء واحرتامهن وغيت 

ماهلا يدون إذا برتبيتهن وتعليمهن والعلوم والفنون ال تزال قوانني بعضها متنع املرأة من حق التصرف يف 

 39.ذلك من احلقوق الىت منختها إياها الشريعة اإلسالمية من حنو ثالثة عشر قرنا ونصفوغري  .زوجها

 من الرجال قوام عن املتقدمني املفسرين رأي من تفسريه يف يغري ال رضا رشيد حممد السيد

 حياول رضا رشيد حممد السيد هو املتقدمون املفسرون و رضا رشيد حممد السيد بني فرق ولكن ،النساء

 .النساء على قوامون الرجال أحسن من حكمة تظهر حىت اجلديد النظر وجهة

 هذه عن عبده حممد اإلمام األستاذ برأي يوافق رضا رشيد حممد السيد املنار تفسري يف

 :هو عبده حممد اإلمام األستاذ رأي من نقل هو املنار تفسري يف يكتب كما ،البحث

 أن معناها وليس ،واختياره بإرادته املرؤوس فيها يتصرف الىت الرياسة هو هنا بالقيام املراد

 قيما الشخص كون فإن ،رئيسه إليه يوجهه ما إال عمال اليعمل االرادة مسلوب مقهورا املرؤوس يكون

 ،وتربيته أعماله يف مالحظته أي إليه يرشد ما تنفيذ يف عليه واملراقبة ارشاده عن عبارة عو آخر على

 هبا بأذن الىت واألحوال األوقات يف إال القربسي أوىل زيارة ولولنحو مفارقته وعدم املنزل حفظ ومنها

 40.ويرضى الرجل
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 .11ص  ،5ج  ،املرجع السابق ،تفسري القرآن احلكيم بتفسري املنار ،حممد رشيد رضا 40 



63 
 

 موافقة رضا رشيد حممد السيد ،النساء من الرجال الدرجة إظهار الىت الكلمة عن تتعلق

 و الفكر أحسن و البدن قوة يف على النساء من الرجال فاضلة يعىن عبده حممد اإلمام األستاذ رأي عن

 لتنزيل ال ،املرضى املنزىل حلصول بعض على بعض أقوام والنساء الرجال ألن ،للنساء إمام و كحامية

 .أحدمها من واحد

 فضلهم مبا) قال ولو النساء على الرجال تفضيل بعض على بعضهم بتفضيل واملراد

 التعبري هذا يف احلكمة وإمنا ،املراد إنه قلنا فيما وأظهر أخصر لكان( عليهن بتفضيلهم) قال أو( عليهن

 الرجل من املرأة أن إفادة وهي( بعض على بعضكم به اهلل فضل ما تتمنوا وال) قوله يف احلكمة هي

 41.البدن مبنزلة واملرأة الرأس مبنزلة فالرجل ،الواحد الشخص بدن من األعضاء مبنزلة املرأة من والرجل

 على قوته بفضل يبغي أن للرجل ينبغي ال أنه يعين " :حممد رشيد رضا بقولهمث زاد السيد 

 أفضل أسهر  كان ان الشخص على عار ال فإنه ،لقدرها خافضا وتعده فضله تستثقل أن للمرأة وال املرأة

 رئيسيا بعضها جبعل بعض على البدن أعضاء بعض تفضيل فان ،مثال معدته من أشرف وقلبه يده من

 مجيع منفعة وتثبت تتحقق وإمنا ،عضوما على ذلك يف ضرر ال كله البدن ملصلحة هو إمنا بعض دون

 الكسب على والقدرة القوة يف املرأة على الرجل فضل يف احلكمة مضت كذلك .بذلك األعضاء

 وهي األطفال وتربية والوالدة احلمل وهي الفطرية بوظيفتها القيام به هلا يتيسر الذي هو ذلك ،واحلماية

 هذا أن إىل االشارة وهي أخرى حكمة التعبري ويف .رزقها أمر من يهمها ما ومكفية ،سرهبا يف آمنة
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 أمرأة من فكم ،النساء أفراد مجيع على الرجال أفراد جلميع ال اجلنس على للجنسي هو إمنا التفضيل

 42."واحلماية الكسب على والقدرة البنية قوة ويف به والعمل العلم يف زوجها نفضل

 احلال تلك ،ورسوله اهلل إىل يطيع بعد بزوجها ليطيع الزوجة بواجبة يتعلق البحث تلك من

وصامْت شهَرها وحفظْت  إذا صلت املرأُة مخَسها" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول باحلديث يتعلق

أمحد  .)ابن حبان عن أىب هريرة "فرَجها وأطاعْت زوَجها قيل هلا ادخلى اجلنَة من أى أبواِب اجلنِة شئتِ 

 43البزار عن أنس( .عن عبد الرمحن بن عوف

 على يظهر هو ولكن ،املتقدمني املفسرين من وفق رضا رشيد أن نظر قد البينة تلك ومن

 .قبله املفسرين يفسرون ال بسباب اآلية هذا من الناس أكثر مسؤلة قبله الذي رأيه

 أصلية من يرجع يريدان يعىن املنار تفسري كتابة يف رضا رشيد أستاذه عبده حممد غاية

 الغربية الثقافة على اتباع و املسلمني وتأخر زمانه يف مسألة ألن املنار تفسري من اإلسالم دين وحتدث

 .نفسه اإلسالم دين ليطهر العالية الغاية من وذلك .ضعفه لتغلب

 جوهري يف ولكن ،الرجال ويقوى اتباع نظر قد الذي القرآن آية احلكمة يظهر ذلك بعد

 .تفسريه يف رضا رشيد يفسر ال ما يفسر الذي قبله املفسرين يظهر ال حكمة آيته من
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 رشيد رضا عن آية الشهادة  السيد محمد تفسير .2

))لو  :روي عن أبو سعيد اخلدري عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

ولو يعلمون ما يف  ،يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ؛ مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه ال ستهموا

  45ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ؛ ألتومها ولو حبوا((. ،؛ ال ستبقوا إليه 44التهجري

لشاهد هو دليل الفقه الكالسكني يف باب منع النساء أن تكون القاضي واهذا احلديث 

 .والويل وغري ذلك

ولكن ال جيوز  ،كما نعرف أن بني الرجال والنساء عندمها احلق متساويا على الشهادة

علماء الفقه على النساء عن الشهادة يف أمر خمصوص. مثالة الجيوز املرأة تشاهد يف احلدود. وبذلك 

كما يبني القرآن عن هذا  46.مسألة أساسي يف هذا األمر يعىن شهادة مرأتني كما شهادة رجال واحد

 فـََرُجل   َرُجَلنْيِ  َيُكونَا ملَْ  فَِإنْ  رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا}..... :111البحث يف سورة البقرة اآلية 

 (.111اآلية  :....{ )البقرةاأْلُْخَرى ِإْحَدامُهَا فـَُتذَكِّرَ  ِإْحَدامُهَا َتِضلَّ  َأنْ  الش َهَداءِ  ِمنَ  تـَْرَضْونَ  ممَّنْ  َواْمرَأَتَانِ 

                                                           

 .التبكري إىل الصلوات :التهجري 44 
 -هــ 2411 ،املكتبة املعار للنشر والتوزيع :)الرياض ،خمتصر صحيح اإلمام البخاري ،حممد ناصر الدين األلباين 45 

 .121ص  ،2/319ج  ،الطبعة الشرعية الوحيدة  ،مــ(1221
 ،UIN MALIKI PRESS :نج)مال،Fiqh Perempuan Berwawasan Gender ،توتيك محدة 46 

 .211ص  ،الطبعة األوىل ،م(1222
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يبحث  111يبني ابن تيمية يف كتابه الطروق احلكمية السياسة الشرعية سورة لبقرة آية 

خصوص  111يف سورة البقرة آية  1:2حكمة مقارنة  47.عن مسألة شهادة يف البيع ليس يف احلكم

 48.يف البيع ألن يف حال ال أصح يف تلك املسألة

 :السيد حممد رشيد رضا يف تفسري املناروأما بواسطة 

{ أي أطلب أن يشهد على ذلك زجالن ممن حضر رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا }

فالشهيد من شهد الشيء وحضره بامعان كما يؤخذ من صيغة  .ذلك منكم أو أشهدومها على ذلك

ويطلق الشهيد على  .ك عند احلاجة إليهواستشهده سأله أن يشهد أي أن يكون شاهدا بذل ،املبالغة

األمني يف الشهادة كما يف القاموس ولعل الوصف منتزع من صيغة املبالغة ولكن محل هذا التفسري على 

والسباق يدل مع الصيغة على أن وصف الكمال معترب  .الشهيد امسا هلل تعاىل وال دليل على التخصيص

وما بيناه يف معىن الشهيد يرد قول القائلني إن املراد  .الوىليستشهد كما اعترب مثله يف الكاتب و فيمن 

وقوله )من رجالكم( واخلطاب  .بالشهيدين من سيكونان شاهدين بذلك احلق من باب جماز األول

وكون استشهاد غريهم ليس مشروعا هلم أو  .للمؤمنني يدل على أهنم ال يستشهدون من مل يكن منهم

ليس جائزا عمال مبفهوم الصفة ال بعد نصا على أن شهادته إذا هو شهد ال تصح أوال تدل على شيئ 

                                                           

 ،دار عامل الفوائد :)جدةالطرق احلكمية يف السياسة الشرعية  ،أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزيية 47 
 .47-41ص  ،هـ( اجمللد األوىل172-952

 Tafsir Jender, Study Perbandingan antara Tokoh ،عبد املالك بن عبد الكرمي أمر اهلل 48 
Indonesia dan Mesir جاكرتا(: Badan Litbangdan Diklat Departemen Agama RI، 1227 )م

 .191ص  ،الطبعة األوىل
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ولكن العلماء اتفقوا على شروط يف الشهادة الشرعية منها االسالم والعدالة هلذه اآلية ولقوله )وأشهدوا 

آخران من و قوله تعاىل يف آية الوصية )اثنان ذوى عدل منكم أو اآلية [ وجعل :ذوال عدل منكم(]سورة

وال أحفظ  .وأوهلا بعضهم بغري ذلك كما يأيت يف حمله .أألآية[ خاص مبثل تلك الواقعة :غريكم( ]سورة

شيئا يف املسألة وقد حقق العالمة ابن القيم أن البينة يف الشرع أعم من  حممد عبده االماماألستاذ عن 

فكل ما يتبني به احلق بينة كالقرائن القطعية وميكن أن تدخل شهادة غري املسلم يف البينة هبذه الشهادة 

 49.املعىن الذي استدل عليه بالكتاب والسنة واللغة إذا تبني للحاكم هبا احلق

وجعل املفسرون الضمري للشاهدين { َرُجَلنْيِ { أي من تستشهدوهنا }َيُكونَا ملَْ  فَِإنْ  }

وتفديرنا أوىل من  .{ يستشهدان أو فليستشهد رجل وامرأتانَواْمرَأَتَانِ  فـََرُجل  اإلرادة والقصد }حبسب 

{ الش َهَداءِ  ِمنَ  تـَْرَضْونَ  ممَّنْ تقدير اجلمهور االشهاد وإمنا وافقوا اصطالح الفقهاء واتبعنا نظم القرآن }

وإمنا وصف الرجل مع املرأتني هبذا التهم حال كوهنم من الشهداء قالوا أي ممن ترضون دينهم وعد

ولذلك و كل أمر فيه إىل رضى املستشهدين مث بني  ،الوصف لضعف شهادة النساء وقلة ثقة الناس هبا

 50.جعل املرأتني مبنزلة رجل واحدعلة 

إن اهلل تعاىل جعل شهادة واحدة فاذا تركت إحدامها " :حممد عبده ماماإلألستاذ وقال ا

وللقاضى بل عليه أن يسأل  ،نسيته أو ضل عنها تذكرها األخرى وتتم شهادهتا شيئا من الشهادة كأن

                                                           

 .213-211ص  ،3ج  ،املرجع السابق ،تفسري القرآن احلكيم بتفسري املنار ،حممد رشيد رضا 49 
 .213ص  ،تفس املرجع 50 
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إحدامها حبضور األخرى ويعتد جبزء الشهادة من إحدامها وبباقيها من األخرى. قال هذا هو الواجب 

وإن كان القضاة ال يعملون به جهال منهم وأما الرجال فال جيوز له أن يعاملهم بذلك بل عليه أن يفرق 

تكون الشهادة باطلة يعين وإذا ترك شيئا  هم فان قصر أهد الشاهدين أو نسى فليس لآلخر أن يذكرهبين

وال بشهادة اآلخر يبني احلق فكانت شهادته وحده غري كافية لبيانه فاهنا ال يعتد هبا شيئا مما رك إذا ت

 51"وحدها وإن بينت

)أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى( أي حذر أن تضل إحدامها  :بقوله عز وجل

فتكون شهادهتا متعممة  ،أي ختطئ لعدم ضبطها وقلة عنايتها فتذكر كل منهما األخرى مبا كان

أي الضياع وعدم اإلهتداء إىل ما كان وقع بالضبط  ،لشهادهتا أي إن كل منهما عرضة للخطأ والضالل

 ،ألهنما بتذكري كل منهما لألخرى تقومان مقام الرجال ،تني مقام الرجال الواحدفاحتيج إىل إقامة الثن

كما فهم كثري من   ،وهلذا أعاد لفظ )إحدامها( مظهرا وليس املعىن لئال تنسى واحدة فتذكرها الثانية

وقال بعضهم )وهو احلسني بن على الغريب( معناه أن تضل إحدى الشهادتني عن إحدى  .املفسرين

وأيده الطربسي بأن بأن  ،فجعل إحدى األوىل للشهادة والثانية للمرأة ،ني فتذكرها مبا املرأة األخرىاملرأت

واملرأة ال تضيع واستدل على التفرقة بني  ،ألن الضالل معناه الضياع ،نسيان الشهادة ال يسمى ضالال

 52.الضالل والنسيان

                                                           

 .215ص  ،نفس املرجع 51 
ص  ،3ج  ،م 2772اهليئة املصرية العامة للكتاب  ،تفسري القرآن احلكيم بتفسري املنار ،حممد رشيد بن علي رضا 52 

222. 
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 اإلرث آية رشيد رضا عن السيد محمد تفسير .3

 :يعىن "الوحي احملمدي"به احممد رشيد رضا يف كتقال السيد 

وبعضهم يضيق عليهن حق  ،"كان بعض البشر حيرمون النساء من حق املرياث وغريه

وأثبت هلن حق متلك والتصرف بأنفسهن يف دائرة  ،فأبطل االسالم هذا الظلم ،التصريف فيما ميلكن

 اْلَواِلَدانِ  تـََركَ  ممَّا َنِصيب   َولِلنَِّساءِ  َواأْلَقْـَربُونَ  اْلَواِلَدانِ  تـََركَ  ممَّا َنِصيب   لِلرَِّجالِ }قال اهلل تعاىل ،الشرع

 53(9اآلية  :)النساء{َمْفُروض ا َنِصيب ا َكثـُرَ  أَوْ  ِمْنهُ  َقلَّ  ممَّا َواأْلَقْـَربُونَ 

 وحنن نرى أن دولة الواليات املتحدة االمريكني مل متنح النساء حق التملك والتصرف إال

وان املرأة الفرنسية ال تزال مقيدة بارادة زوجها يف التصرفات املالية  ،من عهد قريب يف عصرنا هذا

 54.وقد منحت املرأة املسلمة هذه احلقوق منذ ثالثة عشر قرنا وتصف قرن ،والعقود والقضائية

اللَُّه يُوِصيُكُم  :22يعىن سورة النساء آية  النوع اإلجتماعيوآية الذي قد اختلف يف حبث 

 َوِإْن َكاَنْت َواِحَدة  فـََلَها يف أَْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنـْثـَيَـنْيِ فَِإْن ُكنَّ ِنَساء  فـَْوَق اثـَْنتَـنْيِ فـََلُهنَّ ثـُُلثَا َما تـََركَ 

ُهَما الس ُدسُ   (.22اآلية  :......) النساءالنِّْصُف َوأِلَبـََوْيِه ِلُكلِّ َواِحد  ِمنـْ

                                                           

 .335-334ص  ،املرجع السابق ،الوحي احملمدي ،حممد رشيد رضا 53 
 .335ص  ،نفس املرجع 54 
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 الرجال بني الوارث حق عن يبحث الذي الوارث عن يبحث التاىل آية أن عرف دق

 يبحث اآلية تلك .القطعى آية من اآلية تلك الفقه علماء ومجهور ،االنثيني حظ مثل للرجال ،والنساء

 اآلية هذا يف أن يظنون ألن ،التفسري وعلماء الفقه علماء اختلف قد الذي النوع اإلجتماعي مسألة عن

 .291 آية و22 آية النساء سولرة يف املتفارقة أقوال يثبت حىت ،والنساء الرجال بني تفريق على يثبت

 :يعىن التاىل آية يفسر رضا ورشيد

)للذكر مثل حظ االنثيني( استئاف لبيان الوصية يف إرث االوالد وقدمه ألنه األهم يف بابه  

قال األستاذ  .أي للذكر منهم مثل نصيب اثنتني من إنائهم إذا كانوا ذكروا وإناثا ،كما يسأيت بيانه

مجلة مفسرة ال حمل هلا من األعراب واختري فيها هذا التعبري لالشعار بابطال ما   :اإلمام حممد عبده

رب بأن فكأنه جعل إرث األنثى مقررا معروفا وأخ ،كانت عليه اجلاهلية من منع توريث النساء كما تقدم

 ،للذكر مثله مرتني أو جعله هو األصل يف التشريع وجعل إرث الذكر حمموال عليه ؛ يعرف باإلضافة إليه

 ،وإذا ال يفيد هذا املعىن وال يلتئم السياق بعده كما ترى ،لالنثى نصف حظ الذكر :ولوال ذلك لقال

آليتني من تقدمي بيان ما لالناث ويؤيد هذا ما تراه يف بقية الفرائض يف ا :قال السيد حممد رشيد رضا

بالنطوق الصريح مطلقا أو مع مقابلته مبا للذكور كما ترى يف فرائض الوالدين واألخوات واألخوة وليس 
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عندنا يف هاتني اآليتني يف الفرائض شيء عن األستاذ اإلمام حممد عبده عري بيان هذه النكتة وما تقدم 

 55.من نكتة اخلطاب يف جمموع األمة

كمة يف جعل حظ الذكر كحظ األنثيني هي أن الذكر حيتاج إىل االنفاق على نفسه واحل

تها على زوجها قففسها فان تزوجت كانت ناألنثى فهي تنفق على ن وأما .وعلى زوجه فكان له سهمان

وهبذا االعتبار يكون نصيب االنثى من االرث أكثر من نصيب الذكر يف بعض احلالت بالنسبة إىل 

 56.نفقاهتما

وما ذكره بعض املفسرين يف بيان احلكمة من نقص عقوهلن وغلبة شهولتهن املفضية إىل 

االنفاق يف الوجوه املنكرة فهو قول منكر شنيع وضعف عقوهلن ال يقتضى نقص نصيبهن بل رمبا يقال 

إنه يقتضى زيادته كضعف أبداهنن لقلة حيلتهن يف الكسب وعجزهن عن الكثري منه ولذلك روى عن 

وما أرى الرواية صحيحة كما أن معناها غري  ،السلف أن املرياث جاء على خالف القياس املعقولبعض 

وأما ما يزعمون من كون شهوهنن أقوى من شهوة الرجال وما  .صحيح ملا علمت من احلكمة الىت بيناها

بار أن الرجال هم بنوه عليه من إفضائه إىل كثرة إنفاق املال فهو باطل بىن على باطل وإننا نعلم باالخت

هلا يف ئا من ماالذين ينفقون الكثري من أمواهلم يف سبيل إرضاء شهواهتم وقلما نسمع أن امرأة أنفقت شي

نعم إن  .بذلون ألهنم أقوى شهوة وأشد ضراوة. والرجال هم الذي يمثل ذلك فهن يأخذن وال يعطني
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ولكن علم باالختبار أن هن كثريا ما يرجحن  ،النساء ميلن إىل االسراف فال تكون أحكامه مبنية عليه

االقتصاد إذا كان أمر النفقة موكوال إليهن فان كانت من الوالد أو الزوج فال يكاد إسرافهن يقف عند 

وهلذا نرى بعض الرجال املقتصدين يكالون أمر النفقة يف بيوهتم إىل أزواجهم فتقل النفقة ويتوفر  ،حد

 57.منها مامل يتوفر من قبل

                                                           

 .421ص  ،نفس املرجع 57 


