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 ملخص:
تهدف الورقة إلى بيان منزلة المرأة وحقو قها فى  اإلسالم، خصوًصا فيما يتعلق بموضوع التفاضل والمساواة بينها وبين الرجل 

 الفردية، فاهللا سبحانه وتعالى لكمال حكمته خلق كل صنف من الحيوانات التى يريدفى  كثير من األحكام الشرعية والحقوق 
منهما إلى األخر بسلسلة الشهوة، وجعل كل منهما مناسًبا لألخر، كماجعل  كالا  يضمحل، وقاد إبقاءها ذكًرا وأنثى ليبقى النوع وال

ه تعالى يضعه بريء من جهل اإلنسان وهواه، وضعغه وشهوته، بينهما تفاوت األعمال ومقدارها، والشك أن هذا منهًجا من مناهج
ومنهًجا المحاباة فيه لفرد أو طبقت أو شعب، إذ ظهر فيه مساواة بينهما فى كثير من األحكام والحقوق. والدافع األساسى لكتابة 

سلكه  يمنهج الذ حرية الحياة، وأما سالم ظلم المرأة ومنعهامن أن اال ،الورقة هو ما الحظه الباحث من بعض منّددين للإلسالم
 مناقشة القضية، مع التكأ على األيات القرآنية واألحاديث النبوية فى إثبات الحقائق. يف منهج الوصفي الباحث هو

 

 المقدمة:
فالناس متساوون فى األصل والنشأة ولم يكن 
بينهم من اختالف فى كثير من الحقوق 
والواجبات الشرعية أو مدعاة إلى التنازع 
والتفرق، وإنما هوسبيل إلى اللقاء والتعاون على 
الخير، فالناس متساوون فى كل الخصائص، 
والوسيلة الوحيدة التى تمّيز إنسان على غيره هى 

امة فى السلوك والسعى لبلوغ التقوى واالستق
أقصى درجات الرشاد، ومع ذلك فاالمرأة قبل 
مجئي اإلسالم لم تنل مكانتها االجتماعية 
وحقوقها التى تستحقها بما يتفق مع رسالتها 
العظيمة التى خصصتها لها الحياة الطبيعية، 
والمع مكانتها التى ينبغي أن يتعرف بها، حتى 

د يتسابق الجميع جاء اإلسالم ورفع لواء واح
نقذها ليقفوا تحته، وهو لواء التقوى فى ظل هللا، لي

كل صورها  يمن عقابيل العصبية للجنس ف
ظل  يليقيم نظامه اإلنساني العالمي ف وأشكالها،

راية واحدة، وهى راية هللا تعالى، ال راية الوطنية، 
والقومية، وال راية لبيت والجنس، فكلها رايات 

 إلسالم. قال تعالى:زائفة اليعرفها ا
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ 

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  

 (1)ڈ   ڈ  ژ

 وقال صلى هللا عليه وسلم:
"لينتهين أقوام يفتخرون بأبائهم الذين ماتوا، 
إنماهم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على هللا من 
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الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، إن هللا أذهب 
ّعتّية عّبّية الجاهلية وفخرها باألباء، عنكم 

إنماهو مؤمن شقّي وفاجر شقّي، الناس كلهم 
 (2)بنوأدم، وأدم خلق من التراب"

وعلى هذا "تحتوى هذه الورقة على ثالثة 
محاور ثم الخاتمة التى تحتوي على النتجة 

 -والتوصية والمصادر والمراجع، وذلك كاألتي:
  يعة التعريف بالشر  –المحور األول

اإلسالمية، مع مفهوم التفاضل والمساواة 
 فيها.

  مبدإ المساواة فى اإلسالم. –المحور الثانى 
  المساواة بين الجنسين –المحور الثالث 
  ثم الخاتمة التى تتضمن النتائج والتوصيات

 والمراجع والمصادر.
التعريف بالشريعة اإلسالمية،  :المحور األول

 يها:مع مفهوم التفاضل والمساواة ف
فالشريعة اإلسالمية: هي كل ماجاء به 
الرسول صلى هللا عليه وسلم من عند هللا من 
األحكام بالوحيى أو باإللهام، فهو صلى هللا عليه 
وسلم ماينطق عن الهوى، وهذه األحكام تنقسم 

 -إلى ثالثة أقسام كا اآلتي:
قسم يبحث فى العقيدة ويطلق عليه  –األول  -

 علم الكالم.
قسم يبحث فى تطهير النفس  –الثانى  -

 وتزكيتها ويسميه العلماء علم األخالق.
قسم يبحث في تد بير شئون الناس  –الثالث  -

الدنيوية، وإصالح أحوالهم، وتنظيم 
المعامالت فيما بينهم، وهوما يعرف 

 بالمعامالت.

ومن بين هذه األحكام ما يبحث عن 
العبادات من صالة وصيام، وزكاة وحج، وما 

ؤن األسرة، والجرائم والعقوبات أو يتعلق بش
بإثبات الحقوق وطريق الحصول عليها بالدعوى 
والقضاء، وما يتعلق بالعالقات الدولية فى السلم 
والحرب، ومايراعيه فى أحكامه من إصالح 

 صلة اإلنسان باهللا.
وعلى هذا فالشريعة اإلسالمية عبارة عن 
أحكام تناولت حياة اإلنسان فى كل نواحيها 

ظمتها بطريقة تكفل له العيش فى سالم ون
واطمئنان مع نفسه بينه وبين هللا ومع الناس فى 

 (3)عالقاته معهم.
 مفهوم التفاضل والمساواة فيها:

التفاضل والمساواة: هى عدم تمييز 
العنصري أو التعصب القبلي أو الطائفي أو 
الديني، أو استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان، 

سواء، يتمايزون فقط بمايعمر وإنما الجميع 
وما يصدر عنهم من عمل  ،قلوبهم من إيمان

صالح، تتحقق به طمأنينة النفس وسعادة الدنيا 
 (4) واآلخرة.

فهذه هى شريعة هللا فى المساواة بين البشر، 
فاالناس كلهم من أصل واحد وجنس واحد، 
فأكرمهم عند هللا، هو أكثرهم طاعة وانكفاًفا عن 

أكثرهم قرابة وقوًما، وال أشرفهم  المعاصي، ال
 نسًبا.

 اإلسالم:ي مبدإ المساواة ف –المحور الثانى 

شرع اإلسالم مبدئ المساواة بين البشرية 
حتى بلغ إلى حدِّ لم يصل إليه أى تشريع 
وضعي، فقد قرراإلسالم مساواة بين الناس أمام 
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القانون، وفى الحقوق العامة، فال فضل لعربي 
ألبيض على أسود، واللغني  على عجمي، وال

على فقير، وبذلك قضى اإلسالم على نظام 
الطوائف وأساليب التفرقة بين الطبقات فى 

 الحقوق والوجبات.
وقد دعا اإلسالم الناس كافة، وأشار إليهم 
جميًعا بأن أصلهم واحد وهو أدم وحواء، ومن 
كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة فال محل ألن يدعى 

على األخر من ناحية الجنس، بعضهم السمو 
وأنهم وإن تفرقوا فى البالد واختلفوا فى األجناس 
واللغات واأللوان، فإن تلك الخالفات ال تزيل 
عنهم صفة األخوة، بل توجب عليهم أن يتعار 
فوا، والتعارف يدعو إلى التآلف والتواّدد والتعاون 
على تذليل عقبات الحياة، إذ لواستقل كل واحد 

سه، لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب منهم بنف
عليه التناصر والتعاون والتورث والقيام بحقوق 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ   األقارب، قال تعالى:

چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  

 (5)ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

ومن هنا تشعر النفس اإلنسانية بسمو هذا 
 المبدإ، ويكاد هذا الشعور يد فعها إلى األخذ به

دون تردد لوال مايثور فيها من بقايا العصبية من 
إدعاء كل شعب بأنه األولى بالزعامة واألحق 
بالكرامة، وهنا أيضا يتلقاه الشطر األخير الذى 
تضمنه المبادئ اإلسالم، وهو عدم التفاضل بين 
الناس، إال على أساس أعمالهم ومايقدمه كل 

 منهم لرّبه ووطنه والمجتمع اإلنساني.

 يلرسول صلى هللا عليه وسلم يقول فا وكان
إثباث هذا المبدإ وهويدعو إلى المساواة فى حجة 

 الوداع:
"أيها الناس: "إن ربكم واحد وأباكم واحد، أال 
الفضل لعربى على عجمي، وال لعجمي على 
عربي، وال ألسود على أحمر، وال ألحمر على 

 (6)أسود إال بالتقوى"
ولد قبل أربعة  يالمساواة الذأ مبد هذا هو

عشر قرنا على يد رسول اإلسالم، الذي ال 
يعرف التمييز العنصرى وال التعصب القبلي أو 
الطائفى أو الديني وال يقر استغالل اإلنسان 
ألخيه، وإنما الجميع متساوون يتمايزون بما 
يعمر قلوبهم من إيمان، وما يصدر عنهم من 
 عمل صالح، تتحقق به طمأنينة النفس وسعادة

 الدنيا واألخرة.
نظرا لهذا يستفيد السامع أو القارئ ما شرعه 

اواة، وأنه لم يصل أى اإلسالم من مبدأ المس
في مبلغ الحرص على  يأو وضع ي تشريع سماو 

مبدأ المساواة إلى ما وصل إليه اإلسالم، فقد 
قرر اإلسالم مساواة بين الجنسين في الحقوق 

الشركة رياسة والوجبات بالمعروف مع جعل حق 
قضى زمن طويل عند  نأالزوجية للرجل بعد 

 كثير من الشعوب في استرقاق الرجال للنساء.
ومن بين هذه الحقوق خالل هذه الورقة 
يستفاد القارئ على الرجل لزوجته النفقة والسكن 
وعليه أن يكف عنها أذاه، فال يضر بها، وإذا 

جتناب اوجب تأديبها بالضرب فعليه جاء ما ي
رامته والحساسيته، ولئال يقع فيه من الوجه لك

ضربها ما ينفره منها من أثرشين، وعليه أن 
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يقابلها بالبشاشة والطالق، فإذا وجد ماتوجب 
توبيخها فليكن بالكالم والتوجيه، فال يكون 
باألحاديث، السيما األحاديث الودية وإذا احتاج 
األمر إلى تأديبها بهجرها وبترك كالمها، فليكن 

لبيت فقط ليس أمام الناس لئال يجرح هذا في ا
شعورها ويخجلها أمامهم فتظهر بمظهر المقلية 
المتروكة. هذه بعض الحقوق المتعلقة بسلوك 
 الرجل مع المرأة وخاصة بقد عقد الزواج بينهما.

ثم هناك عالقة بينهما، بعد عقد الزوجية، 
حيث جعل هللا كل واحد منهما موافًقا  لألخر 

لفطرية، نفسية وعقلية وجسدية، ملبيا لحاجته ا
بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة واإلستقرار، 
ويجد أن في اجتماعها السكن واإلكتفاء والمودة 
والرحمة، ألن تركيبها النفسى العصبى العضوى 
ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في األخر، 
وائالفهما وامتزا جهما في البنها في النهاية، ال 

ل في جيل جديد، ويصور جديدة تتمث نشاء حياة
 .يهذه المعان

وبذا كله تسقط جميع الفوراق، ويرتفع ميزان 
واحد بقيمة واحدة، وإلى هذا الميزان يتحاكم 
البشر، وإلى هذه القيمة يرجع اختالف البشر 
في الميزان. وبهذا أيضا تتوارى جميع أسباب 
النزاع والخصومات في األرض، وترخص جميع 

تى يتكالب عليها الناس،  ويظهر سبب القيم ال
واضح لأللفة والتعاون: ألوهية هللا للجميع، 
وخلقهم من أصل واحد، كما يرتفع لواء واحد 
يتسابق الجميع ليقفوا تحته: لواء التقوى في ظل 
هللا. وهذا هو اللواء الذى رفعه اإلسالم لينقذ 
البشرية من عقابيل العصبية للجنس، والعصبية 

العصبية للقبيلة، والعصبية للبيت، لألرض، و 
وكلها من الجاهلية وإليها تتزين بشتى األزياء، 
وتسمى بشتى األسماء وكلها جاهلية عارية من 

 اإلسالم.
وقد حارب اإلسالم هذه العصبية الجاهلة في 
كل صورها وأشكالها، ليقيم، نظامه اإلنساني 
العالمى في ظل راية واحدة، راية هللا، ال راية 

وظنية، وال راية البيت، وال راية الجنس فكلها ال
 رايات زائفة ال يعرفها اإلسالم.

إال أن زعماء العرب من قريش أنكرو على 
النبي صلى هللا عليه وسلم هذا المبدئ العظيم 

 الذي قام تبطيعه منذ ذاك الوقت فقالوا:
"كيف نجلس إليك يا محمد وأنت تجلس إلى 

فارسي، وصهيب مثل بالل الحبشي، وسلمان ال
الرومي، وعمار، وسواهم من العبيد وعامة 
الناس؟ أطردهم ونحن نحضر مجلسك ونسمع 

 دعوتك". 
فأبي رسول هللا صلى  هللا عليه وسلم، فقالو: 
فاجعل لنا يوًما، ولهم يوًما، فكاد أن يجيب 

ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ  رغبتهم فنزل عليه قوله تعالى:

ی    ىئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئ

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  

  چحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   

 (7) األنعام: 

وقد شاركهم بعض أعداء اإلسالم، وسائر 
الجّهال في زماننا هذا اإلنكار، حيث يزعمون 
أن اإلسالم نقص حق المرأة من تثبيتها لبيت 
زوجها بعد عقد النكاح، وإعطاها نصف نصيب 
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جهل باإلسالم الرجل عند الميراث. وهذا 
ومبادئه، فمن المستحيل أن يشرع اإلسالم شيئا 
ثم يأتي بما ينا قضه، أو يضع مبدأ ثم يضع 
أحكاما تخالفه، وما شرعه اإلسالم في الميراث 
بين الجنسين أمر يتعلق بالعدالة في توزيع 
األعباء والواجبات، ففي نظام اإلسالم يلزم 

ثلها الرجل بأعباء، ووجبات مإلية التلزم بم
المرأة، فهو الذي يدفع المهر، وينفق على زوجته 
وأوالده باالمعروف وّيجهز السكن الزوجية، أما 
المرأة فهي تأخذ المهر وال تسهم بشيء من نفقات 
البيت على نفسها أوعلى أوالدها ولو كانت 
غنية، و من هنا كان من العدالة أن يكون 
نصيبها في الميراث أقل من نصيب الرجل، 

اك أماكن تحظى بأكثّر من نصيب الرجل وهن
فى الميراث، وقد كان اإلسالم معها كرًيما 
متسامًحا حين طرح عنها كل تلك األعباء وألقاها 

 .على عبء الرجل ثم أعطاها نصف ما يأخذ
واألية التى أقرت المساواة بين الزوجين 

)وللرجال  إستثنت أمرا واحدا عّبر عنه القرآن
لدرجة مفسرة بأية أخري عليهن درجة( وهذه ا

ٹ   ڤ  ڤ    وردت فيه أيضا قوله تعالى:

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ      ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

النساء: ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

(8) 

فهذا يعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته 
لزوجته في جميع الشؤون واألحوال، فإذا هّم 
بمطالبتها بأمر من األمور، يتذكر أنه يجب 

زائها، وليس من العدل أن يتحكم عليه مثله بإ

أحد الجنسين باآلخر ويتخذه عبدا يستذله 
ويستخدمه في مصالحه، السيما بعد عقد 
الزوجية والدخول في الحياة المشتركة التي ال 
تكون إال باخترام كل من الزوجين اآلخر والقيام 

 (9)بحقوقه.
 المساواة بين الجنسين:: المحور الثالث

تتألف بين الرجل والمرأة لما كانت األسرة 
فإنه يتوقف على مقدار فهمهما الصحيح 
لمركزهما ولعالقة كل منهما باألخر عن طريق 

 االسقرار والهناءة.
فالزواج فيما مضى عند كثير من الشعوب 
يمثل ضرًبا من استرقاق الرجال للنساء، فلما جاء 
اإلسالم ساوى بين الجنسين)الزوجين( في 

المعروف مع جعل حق رياسة الواجبات والحقوق ب
الشراكة الزوجية للرجل،ألن الحياة الزوجية هي 
حياة اجتماعية، وال بد لكل اجتماع من رئيس، 
وألن المجتمعين البد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم 
في بعض األمور، وال تقوم مصلحتهم إال إذا كان 
هناك رئيس يرجع إلى رأيه في الخالف لئال يعمل 

تنفصم عروة الوحدة الجامعة، كل ضد األخر ف
ويختل النظام، والرجل أحق بالرياسة، ألنه أعلم 
بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله. قال 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں   چ  تعالى:

 (10) چ ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ
فقد قام اإلسالم بتحرير المرأة مما وقع عليها 
من هذا الظلم، ورفعها إلى مكانة عالية لم تصلى 
إليها في آخر تطوات المدينة، وأعلن قاعدة كلية 
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بأنها مساوية للرجل في جميع الحقوق، ومن 
 بعض هذه الحقوق ما يأتي:
 :حق المساواة فى اإلنسانية

تعد بينما كانت المرأة عند بعض الشعوب 
من الحيوان األعجم، أو م تنل مكانتها 

جاء اإلسالم معلًنا أنها أحد  (11)االجتماعية،
العنصرين اللذين تكاثر منهما اإلنسان، وجعل 

ٱ  چ  ذلك نعمة ومنة على الناس. قال تعالى:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    

ٿ  ٿ  ٿ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

 چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ   ٹ    ٹ

 (12)النساء: 
 اإلعتقاد: يحق المساواة ف

أن المرأة بينما كان بعض البشر يرون 
، حتي أنهم كانوا اليصح أن يكون لها دين

يحرمون عليها قراءة الكتب المقدسة، جاء 
اإلسالم وأمر المرأة بتكإلىف العقيدة وفضائل 

للنساء األخالق كما أمر الرجل، ثم قرر بأن 
  ثواب أعمالهن الصالحة كالرجل. قال تعالى:

ڎ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

 (13)النساء: چک  ک

ٹ   ٹ  ٹ   چ وقال تعالى أيضا:

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

األحزاب:  چڄ  ڄ  ڄ          ڄ  ڃ  ڃ    ڦڦ

َّ(14) 

 

 حق المساواة فى الحياة:
يئد البنات حًيا، جاء عندما كان بعض العرب 

رأة حق اإلسالم بتحريم وأدهن، بل أعطى الم
ڦ  ڄ   ڄ  چ ّٰ :الحياة كالرجل، قال تعالى

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  

ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ڍچ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

 (15) - ٥٨النحل:  چڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژژ

 حق المساواة فى االجتماعي:
نري بعض الشعوب تحتقر المرأة فال بينما 

تعتبر أهال لإلشتراك مع الرجال في النشاط 
االجتماعي، جاء اإلسالم فأثبت أنهن والرجال 

ک  گ  گ   چ  سواء. قال تعالى:

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳگ  گ

ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  

ہ  ہ    ہۀ  ۀ  ہ  ڻڻ  ڻ   ڻ

ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

ۋ     ۋۈ  ۈ  ٴۇ ۇ  ۆ  ۆ 

ې  ې   ې    ې  ى     ۉۅ  ۅ  ۉ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ڀ  ڀ  ٺ    ڀپ  ڀ   پپ

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ڦ    ڦٹ  ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ڃ    ڃڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ

ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چ

ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ
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گ  گ  گ  ڳ  ڳ     گک  ک  ک  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ې  ى  ى  ائ    ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ          ۆئ   

ېئ   ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  ىئ  ی     ۈئۆئ  ۈئ

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ    ٱ    ٻ  ٻ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

 چڎ   ڈ        ڈ  ژ    ڎڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڇڇ

(16) ٨١ - ٧١التوبة: 
 

ففي هذا أثبت اإلسالم والية المؤمنين 
لبعض، والوالية عبارة عن والمؤمنات بعضهم 

تعاونهم وتناصرهم لما فيه خيرهم في دينهم 
، كما أن اإلسالم أثبت للمرأة حق (17)ودنياهم

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام 
باألعمال الصالحة، وهذا برهان واضح في 

 إعطاء المرأة حقها من النشاط االجتماعي.
 حق المساواة فى التوريث:

، بل (18)العرب التوارث النساءكانت 
يجعلونها من ضمن التركة الميت، قشرع 
اإلسالم توريث المرأة وبين حقوقها في اإلرث، 

ٱ  ٻ  چ  وأختا. قال تعالى:-وأما -زوجا

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  

ٿ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ

 (19)النساء:  چٿ  ٿ  
 

 حق المساواة فى المبايعة:
ساوى بين المرأة والرجل في حق  أن اإلسالم

المبايعة، فقد  كان النبي صلى  هللا عليه وسلم 
يبايع الرجال على السمع والطاعة والقيام بحدود 
الشريعة، وكذالك بايع النساء كما أمره هللا. قال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  چ  تعالى:

پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  

ڦ    ڦڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ

 چڄ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ    ڄڦ  ڄ  ڄ

 (20)  ١٢الممتحنة: 
 حق المساواة فى المسؤلية:

فمسؤلية المرأة مستقلة عن مسؤلية الرجل، فال 
يؤثر عليها وهي صالحة فساد الرجل وطغيانه، 
وال ينفعها وهي فاسدة صالح الرجل وتقواه. قال 

گ       ک  ک  ک   گ  گ چ  تعالى:

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  ڳ  ڳ

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  
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ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  

 چۅ  ۉ  ۉ       ې    ې  

 (21) - ١٠التحريم:  

 حق المساواة فى االستمتاع بينهما:
الجنسين جعل اإلسالم حق اإلستمتاع بين 

عن طريق الزواج، وجعله أيضًا عهد وميثاق 
بينهما، يلتزم كل منهما بواجباته نحو األخر، 
فهو ليس عقد تمليك كعقد البيع واإلجارة أو نوًعا 
من االسترقاق، بل قيمة في اإليحاء بمعاني 

ٿ  چ  الحفظ والمودة والرحمة. قال تعالى:

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  

 چڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  

ڈ  چ  ُّ :وقا تعالى أيًضا (22) ٢١لنساء: ا

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

ڳ  ڳ  ڱ     ڳگ  گ  گ  گ  ڳ

 (23)َّ ٢١الروم:  چڱ  ڱ    ڱ  ں  

فهذه األية تنّبه الرجل والمرأة إلى أن من 
أعظم دالئل قدرة هللا وكرمه أن خلق للرجل زوجة 
من جنسه ليسكن إليها، والسكون النفسي، هو 

بليغ عن شعور الشوق والحب والرغبة تعبير 
الذي يشعر به كل منهما نحو األخر،والذي 
يزول به أعظم اضطراب فطري في القلب والعقل 
ال ترتاح النفس وتطمئن في سريرتها بدونه، كما 
جعل بينهما مّودة غيرها ممن ألفت بينهما 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  . قال تعالى:(24)الشهوات

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  پ    پ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ    ٺٺ

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ

ڇ     ڇ  ڍ   ڍ    ڇڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

   ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌڌ

گ      گ  گ    گڑ  ک  ک  ک  ک

 چڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ

 (25) ١٨٧البقرة:  

من الجنسين باللباس، فهذه األية شبهت كاّل 
ألن كاّل منهما يستر اآلخر فحاجة كل منهما 
إلى صاحبه كحاجته إلى المبس، فإن الملبس 
لستر معاتب الجسم ولحفظه من عاديات األذى 
وللتجمل والزينة، فكل من الجنسين لصاحبه 
كذالك يحفظه عليه شرفه، ويصون ويوفر له 

 راحته وصحته.
 خالصة:

الم وضع ميزان الحق من هنا نفهم أن اإلس
لكرامة المرأة، وأعطاها حقوقها كاملًة غير 
منقوصة، ورفع عن كاهلها وزر اإلهانات التى 
الحقت بها عبر التاريخ، والتى صنعتها أهواء 
األمم، وأعلن إنسانيتها الكاملة وأهايتها الحقوقية 
التامة، وصانها عن عبث الشهوات وفتنة 

ا حيوانًيا، وجلعها االستمتاع بها إستمتاًعا جنسيً 
عنصًرا فعااًل فى نهوض المجتمعات وتماسكها 

 وسالمتها.
 الخاتمة:

تتضمن أهم النتائج والتوصيات والمراجع 
 -والمصادر كاألتى:
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 النتائج:
يمكن تلخيص المبادئ التى أعلنها اإلسالم على 
لسان نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم فيها يتعلق 

 بالمرأة فيما يأتي:
  اإلسالم سوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق أن

 والواجبات األساسية.

  دفع عنها اللعنة التى يلصقها بها رجال الديانات
السابقة فلم يجعل عقوبة أدم بالخروج من الجنة 

 ناشًئا منها وحدها، بل منهما مًعا.

  حارب التشاؤم بها والحزن لوالدتها، كمت كان
مم ومنهم بعض شأن العرب واليزال شأن كثير األ

 الغربيين وغيرهم.

  ،أمر بإكر امها بنًتا، وزوحة، وأما إكرامها كأم
فقد جاء فى ذلك كثير من األيات القرآنية 

 واألحاديث النبوية.

  نّظم قضية الطالق بما يمنع من تعسف الرجل
فيه واسبتداده فى أمره فجعل له حًدا ال يتجاوزه، 

ثره عدة تتيح وهو الثالث، وجعل إليقاعه وقًتا، وأل
للزوجين العردة إلى الصفاء الوئام، وليس كما 

 هو معهود عند العرب قبل اإلسالم.

  حّد اإلسالم من تعد الزوجات، فجعله أربًعا
وقدكان عند العرب، وعند غيرهم من األمر التى 
تبيح التعدد غيره مقيد بعدد معين. فاإلسالم أباح 

ين التعدد، ولكن شرط لهذه اإلباحة العدل ب
الزوجات واألمن من الظلم، ومعنى العدل: 
المساواة، والمقصود المساواة فى المعاملة 
الظاهرة، أى فى اإلنفاق، واإلسكان، والمبيت 

 وحسن المعاشرة، والقيام بوا جبات الزوجية.

  جعلها قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها، وجعل
واليتهم عليها والية رعاية وتأديب وعناية بشؤونها 

نمية ألموالها، الوالية تملك واسبتداد، وجعلها وت
بعد البلوغ كاملة األهلية لاللتزامات المالية 

 كالرجل سواء.

وعلى هذا فمن تتابع أحكام اإلسالم لم يجد 
فرًقا بين أهلية الرجل والمرأةفى شتى أنواع 
التصرفات الحياة وشؤون االقتصادية كالبيع، 

رف والشفعة، واإلقالة والخيارات، والسلم والص
واإلجارة، والرهن، والقسمة، والبينات واإلقرار، 
والوكالة، والكفالة، والحوالة، لصلح والشركة، 

 المضاربة والود يعة، والهية، والوقف وغيرها.
وهذه هى مبادى اإلسالم التى ال تعرف التمييز 
العنصرى وال التعصب القبلى أو الطائفي أو 

سان ألخيه، وإنما الديني، وال تقر استغالل اإلن
الجميع سواء، يتمايزون به طمأنينة النفسي 
وسعادة الدنيا واألخرة، وعلى ذلك أقام العالقات 
بين الناس جميًعا، أفراًدا وجماعات على أساس 
اإلخاء والمساواة ال يفاضل بينهم بسبب جنس، 

 أو لون أودين أو مال.
 التوصيات:

إن كعادة كل بحث الذى اليحلو من توصيات، ف
 -لهذا البحث التوصيات الهامة التالية:

على المسلمين: وخاصة العلماء والوعاظ،  (1)
والخطباء في المنابر وسائر وسائل اإلعالم 
نشر هذه المبادئ، ولفِّ أنظار األمة 
اإلسالمية إليها بكل وسلية في كل مكان، كي 

 يفهمها أعداء اإلسالم وجّهاله.

https://alhikmahjois@umyu.edu.ng


 2020، يوليو 1، الرقم 8العدد    pp 34-44مجلة الحكمة للدراسات اإلسالمية، جامعة عمر موسى يرأدوا كشنه   
ghttps://alhikmahjois@umyu.edu.n 

 

 

43 | P a g e  
 

وافرا على الذكور من المسلمين حمل قسطة  (2)
من التكلفة الزوجية حسب طاقتهم، مع بذل 
صداق كاف نحو صداق الرسول صلى هللا 
عليه وسلم والصحابة رضوان هللا عليهم، بدال 
من استغراق آالف نيرات في الحفالت وسائر 
خدمات الزواج التي ال وجود لها في اإلسالم 

 وال في العرف القديم.

لها كي إعطاء النساء حقوق حياة الزوجية بأكم (3)
تتحقق العدالة، مع إرشادهن إلى واجبهن نحو 

 الحياة الزوجية.

تفضيل تعليم النساء فرائض األعيان في  (4)
اإلسالم، بدال من تعليم هن وسيلة جمع 

 حظوظ الدنيا وحطامها.

تبشير النسوة )الشابة( بأن هللا أعّد لهن مثل  (5)
أعد للرجال من األجر في العبادة، مثل 

عيدين وغيرها في التزام  الجنازة والجمعة وال
 بيوت أزواجهن.

تحريص النسوة على صيانة كرامتهن عند  (6)
الخروج من المنزل، وذلك من لبس ثياب 
كمال المروءة وغض البصر، وعدم المخالطة 

 باألجانب بغير ضرورة.

تذكير النساء من إيثار هللا ورسوله في حياة  (7)
الزوجية بصرف النظر عن الدنيا وحذافرها 

 أعّد للمحسنات منهن أجًرا عظيمًا.وأن هللا 

 الهوامش: 
 .13سورة الحجرات:  -1

عيسى بن سورة إبن عيسى محمد  –ينظر  -2
 497ص  5جــ سنن  الترمذى–الترمذي 

دار القكر للطباعة والنشر والتوزيع ط األولى 
 م2013ه/1435-1434

نظام  –الغز الي محمد الشيخ  –ينظر  -3
المى إثبات الدعوى وأد لته فى الفقه اإلس

، دار الدعوة للطباع 29ص  1جـ  والقانون 
هــ 1417والنشرو التوزيع ط األولى 

 م.1996

التربية  –محيون عبد هللا محمد  –ينظر  -4
دار الكتب  267 -ص 2جــ  اإلسالمية

 م.1427هـ 1407الوطنية بنفازي، ط الثانية 

 13سورة الحجرات:  -5

أبوالقاسم سليمان بن  –الطبرانى  –ينظر  -6
 5 -جـ   المعجم األوسط–امى أيوب الش

 10القاهرة ط  –دار الحرمين  86 -ص
 بدون التاريح 

 .52 سورة األنعام: -7

 .54سورة النساء: -8

نداء للجنس -رضا رشيد الشيخ -ينظر -9
 -دار الكتاب المربير  48ص  2ج اللطيف

 دون التاريخ

 .228:قرةبسورة ال -10

المرأة -السباعي الدكتور مصطفي -ينظر -11
دار ابن  19-18ص والقانون بين الفقه 

 م.2010-هـ143حزم للطباعة والنشر

 .1:سورة النساء -12

 .124سورة النساء: -13

 .124سورة األحزاب: -14

 .59-58سورة النحل: -15

 .71سورة التوبة:  -16
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-جلسان العرب -ابن منظور -ينظر -17
 -التوفيقية للتراث دار 2ط. 552-ص7

 .2009\1991القاهرة 

المرأة -ينظر  السباعي الدكتور مصطفي -18
دار ابن حزم  28-ص بين الفقه  والقانون 

لبنان ط  –ع بيروت للطباعة والنشر والتوزي
  .م2010 -هـ1430األولى 

 .7 :سورة النساء -19

 .12سورة الممتحنة: -20

 .11-10سورة التحريم  -21

 .21:سورة النساء -22

 .21 :سورة الروم -23

روح الين –طّباره عفيف عبد التاح  –ينظر -24
دار العلم  362-361 –ص اإلسالمى

 .م1980للماليين ط األولى 

 .187سورة البقرة: -25
 

 المراجع والمصادر:
مصحف المدينة النبوية  –القرآن الكريم  -

 للنشر الجاسوبي

العسقال نى اإلمام الحافظ أحمد بن على بن  -
فتح الباري بشرح صحيح –حجر 
المنصورة  –دار الغد الجديد القاهرة البخاري 
 م.2012ه،1433

سنن  –محمد عيسى بن سورة أبى عيسى  -
الترمذى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 م.2013ه/1434-1435

أبو القاسم سليهان ين أيوب  –الطبرانى  -
المعجم األوسط، دار الحرمين  –الشامى 

 الفاهرة دون التاريخ.

نظام إثبات الدعوى  –د الشيخ الغزالي محم -
ته فى الفقه اإلسالمى والقانون، دار لّ وأد

للطبع والنشر والتوزيع اإلسكندرية الدعوة 
 م.1996ه/1417

المرأة بين الفقه  –السباعي الدكتور مصطفى  -
بن حزن للطباعة والنشر اوالفانون، دار 

 م.2010ه/1430والتوزيع 

التربية اإلسالمية، –محيون عبد هللا محمد  -
دار الكتب الوطنية بنغازي 

 م.1427ه/1407

 روح الدين –طّباره عفي عبد الفتاح -
 .1980اإلسالمى، دار العلم للماليين 

لسان العرب، دار  –إبن منظور إمام العاّلمة -
 م.1990/2009التوفقية للتراث القاهرة 

 نداء للجنس اللطيف –رضا رشيد الشيخ  -
  .دار الكتب المربى بدون التاريخ
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