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   المرأة في اإلسالم : عنوان الدرس

  les_wo_3 : آود الدرس

  حياة اسماعيل : الكاتب

  

مكانة المرأة في اإلسالم من أآثر المواضيع خالفًا وخطورة، ليس فقط لدى المسلمات ومن يمثل حقوقهن في إطار حقوق المرأة في العالم 

قد يجد القارئ العادي نفسه في ارتباك نظرًا للمؤلفات الكثيرة التي . وليين أيضًااإلسالمي، بل إنها مادة اهتمام ودراسة عند المسلمين األص

فهناك من يتحدث عما أنجز اإلسالم بحق المرأة ويدعي أن اإلسالم هو الذي . عالجت وما تزال ُتعالج هذا الموضوع بسطحية وانحيازية

وضع المرأة المسلمة إلى اإلسالم وسوف نعرض األمر بموضوعية وهناك من ينسب جميع السلبيات في . منح المرأة حقوقها وآرامتها

  .ونترك للقارئ التفكير في األمر

 مقام المرأة
،  فالرجال ) أي على الجنس ذاته، الجنس األنثوي( إن القرآن ال يميز بين  المرأة المسلمة وغير المسلمة من ناحية قوامة الرجل عليها

ومما يساعدنا على فهم العقلية ). 63: 3آل عمران (أو غير مسلمات، وألن الذآر ليس آاألنثى  قوامون على النساء، سواء آن مسلمات

تلك إذًا قسمة . أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى، ألكم الذآر وله األنثى: "ن لعادات مشرآي مكةآالسائدة ما نقرأه في انتقاد القر

ذي يدين وأد البنات عند العرب المشرآين يحيطنا في نفس الوقت علمًا بالتصور السائد حينذاك إن القرآن ال). 22-19: 35النجم " (ضيزى

وإذا ُبشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودًا وهو آظيم، يتوارى من القوم من سوء ما ُبشر به أيمسكه على ُهون أم يدسه في : "عن المرأة

 ).95و 85: 61النحل " (أال ساء ما يحكمون. التراب

ن سلمنا بما ورد في القرآن بحق المرأة في المجتمع الجاهلي، وبما سجله المؤرخون المسلمون وهم يبذلون قصارى جهدهم في إثبات أن إ

اإلسالم حّسن وضع المرأة ونقلها من قعر الهاوية إلى حياة آريمة، يجب أن نعترف بأن اإلسالم لم يستطع تحقيق إصالح آبير في هذا 

الذي اتَّبعه " المنهج الذرائعي"إن من أهم األسباب لهذه الظاهرة آان . فس التصورات عن المرأة في معظم البقاع اإلسالميةالميدان، لوجود ن

ولم تكن غايته القصوى تأسيس نظام أخالقي جديد، بل تحقيق النصر النهائي . محمد، وهو الذي تبنى حتى التقاليد الجاهلية النتصار دعوته

 .وإرغام البدو على االعتراف بسيادة اهللا على اآللهة جمعاء" محمد رسول اهللا. ال إله إال اهللا"له 

الرجال قوامون على النساء بما : "آما ذآرنا في السطور السابقة فإن أهم آية قرآنية يوردها الفقهاء برهانًا على أن المرأة دون الرجل هي

 ).43: 4ساء الن" (فضَّل اهللا بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم

الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن واألخذ على أيديهن فيما يجب ) الرجال قوامون على النساء(يعني بذلك جل ثناؤه : "يقول الطبري

به من  أمراء، عليها أن تطيعه فيما يأمرها اهللا) أي الرجال(عن ابن عباس قال هم : ويذآر عدة روايات نورد بعضها". عليهن هللا وألنفسهم

الرجل قائم على المرأة يأمرها بطاعة اهللا، فإن أبت فله أن يضربها ضربًا : وعن الضحاك قال. طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله

 ".يأخذون على أيديهن ويؤدبونهن: "وقال السدي" غير مبرٍح، وله عليها الفضل بنفقته وسعيه
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وال تعجل بالقرآن "امرأة فأتت النبي تلتمس القصاص، فجعل النبي بينهما القصاص فنزلت  أما سبب نزول هذه اآلية فُيذآر أن رجًال لطم

يذآر ابن عباس في رواية عما يعنيه القرآن  ربما ". الرجال قوامون على النساء"ونزلت ). 411: 02طه " (من قبل أن ُيقضى إليك وحيه

  ).6"(النساء بالعقل والقسمة في الغنائم والميراثإن اهللا فضل الرجال على "فيقول " فضل اهللا بعضهم على بعض

: هناك آثار مروية عن محمد يصف فيها النساء آمن ينقصهنَّ العقل والفهم: وما نجده في مجموعات األحاديث عن المرأة ليس إيجابيًا بحقها

يا معشر النساء تصدَّقن فإني (ء فقال خرج رسول اهللا ص في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمرَّ على النسا: عن أبي سعيد الجندي قال"

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لُلّب الرجل . تكثرن اللعن، وتكفرن العشير(قال : فيم يا رسول اهللا: فقلن) ُأريتكن أآثر أهل النار

فذلك (قال . فقلن بلى) دة الرجل؟أليس شهادة المرأة مثل نصف شها(وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهللا؟ قال : فقلن) الحازم من إحداآن

  ).فذلك من نقصان دينها: (قال. بلى: قلن) أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تُصم؟. من نقصان عقلها

" إياآم والنساء، فإن أول فتنة بين بني إسرائيل آانت بسببهن: "ويخبرنا محمد بسبب آخر يدفع الرجل إلى أن يخاف ويحترز من المرأة

 ".لوال المرأة لدخل الرجل الجنة" "ما أخاف على أمتي فتنة أخوف عليها من النساء والخمر"و

ليس "و". نهى النساء أن يتكلمن إال بإذن أزواجهن"بنفوذ أو قدرة، فإن محمدًا  وليس للمرأة أن تتصرف وآأن لها بجانب الرجال ما يوحي

ليس للنساء وسط "و" وليس لهن نصيب في الطرق إال الحواشي. األضحى والفطر: للنساء نصيب في الخروج إال مضطرة، إال في العيدين

فإن النار ُخلقت للسفهاء، وإن . ساء آالغراب األعصم في الغربانالمرأة المؤمنة في الن" "ليس للنساء سالم وال عليهن سالم"و". الطريق

 .وإذا أرادت المرأة أن تبرئ نفسها من هذه التهمة عليها أن تخدم زوجها" النساء أسفه السفهاء

" كلب والحمارالمرأة وال: ثالث يفسدن الصالة"وفي حديث عند مسلم أنه ". نجس"بأنها خلق ) في روايات مختلفة عنه(وصف محمد المرأة 

  .يقطع صالة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرجل، الحمار والكلب األسود والمرأة: قال رسول اهللا"

ويبدو ". وال أحسب النساء ُخلقن إال للشر" "إن المرأة دابة سوء"ولدينا عدة أحاديث حيث يذآر محمد النساء مع الحيوانات في نفس السياق 

رور والشؤم فكرة متأصلة عند محمد، وهي الفكرة المعادية للمرأة والتي ترجع جذورها إلى التقاليد اليهودية ترافقنا في أن المرأة مصدر الش

 ".القبر: فأيهما أفضل؟ قال: قيل. القبر والزوج: للمرأة ستران". "الفرس والمرأة والبيت: الشؤم في ثالث: "مصنفات الحديث بوجوه مختلفة

خبار عن المرأة، والتي تشكل جزءًا يسيرًا نظرًا لِغنى الروايات الصحيحة منها والمنكرة، يبدو آالم الشيخ محمود بعد هذه اآلثار واأل

إنها مكانة لم تحَظ المرأة بمثلها في شرع سماوي سابق، وال في : "شلتوت استهزاًء ساخرًا بالقارئ إذ يقول عن مكانة المرأة في اإلسالم

إن اإلسالم منح المرأة آل خير وصانها عن آل شر، ولم يأَب عليها سوى ما دفعتها : "ويضيف" اس فيما بينهماجتماع إنساني تواضع الن

من حرية جعلت المرأة الغربية إذا ما خلت إلى ضميرها اإلنساني، تبكي دمًا على الكرامة المفقودة ) يعني الغرب(إليه هذه المدنية الكاذبة 

  ".عةوالعرض المبتذل والسعادة الضائ
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 حقوق الزوج على الزوجة
وأدل خبر على صحة . اهتم الفقهاء في باب النكاح بحقوق الزوجين بعضهما على بعض، ووضعوا نصب أعينهم حقوق الزوج على زوجته

". صية فيهفعليها طاعة زوجها مطلقًا في آل مطلب منها في نفسها، مما ال مع. النكاح نوع رق، فهي رقيقة له: "هذا الوضع قول الشافعي

ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو "و" ر اهللا إلى امرأة ال تشكر لزوجها وهي ال تستغني عنهال ينظ: "وهناك أحاديث تؤيد هذا الموقف

: سألت النبي أي الناس أعظم حقًا على المرأة: "وعن عائشة". صلح البشر أن يسجد لبشر ألمرُت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها

وآان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته : "وفي إحياء علوم الدين". أمه: فأي الناس أعظم حقًا على الرجل؟ قال: قلت. زوجها: لقا

فقال رسول اهللا . فأرسلت المرأة إلى رسول اهللا تستأذن في النزول إلى أبيها. وآان أبوها في األسفل فمرض. أال تنزل من العلو إلى أسفل

فأرسل رسول اهللا يخبرها أن اهللا قد غفر ألبيها بطاعتها . فُدفن أبوها. أطيعي زوجك: فاستأمرته فقال. فمات". زوجك أطيعي) "ص(

إذا حصلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت : "إن طاعة المرأة زوجها من دعائم اإليمان عند الغزالي". لزوجها

يا رسول : سألت فتاٌة رسوَل اهللا: ""قالت عائشة وهي تروي عن محمد. هذه الرواية إلى محمد وينسب الغزالي" زوجها دخلت جنة ربها

أتت امرأة من خثعم إلى : "روى ابن عباس". لو آان من فرقه إلى قدمه صديد فلحسته ما أدت شكره: اهللا، ما حق الزوج على المرأة؟ قال

إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها على نفسها وهي على : الزوج؟ قال إني امرأة أيم وأريد أن أتزوج، فما حق: النبي فقالت

ومن حقه أال تصوم تطوعًا إال . ومن حقه أال تعطي شيئًا من بيته إال بإذنه، فإن فعلت ذلك آان الوزر عليها واألجر له. ظهر بعير ال تمنعه

  ". من بيته بغير إذنه لعنتها المالئكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوبوإن خرجت . بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت فلم تقبل منها

 

 

  

  


