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Abstract 

The issue of women is considered one of the most important issues in the life of 

mankind، which is preserved by Islamic law، and God revealed in his book verses that 

preserve and preserve the rights that have suffered in ignorance. It is the injustice of 

women and our knowledge of how to deal with them. The purpose of this article is to 

verify that God honored women and settled in the discourse between them and men. "The 

faithful"، "the sincere" and "the Muslims" are meant by women and men، and by the 

knowledge that God honored women The writer focused on the social issues related to 

women in the light of the Holy Quran through its link to contemporary life. In this article، 

the researcher relied on the analytical method of deduction through the verses of the Holy 

Quran and reference to the books of ancient and contemporary interpretations، ، And the 

most important results of this research is that Islamic law is concerned with the matter of 

women's attention، and took care of the aspects of guardianship in the family and 

inheritance and preserved dignity dignity of marriage upon marriage between wives، and 

care for women is the educator of generations and the partner of life، and attention to 

issues of women is a mother and sister and wife، Attention has a significant role and role 

in the social changes، which are interested in and care to order and leave them to carry 

out their duties. 

Keywords: Social issues related to women in light of the Holy Quran. 
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 البحث ملخص

تعترب قضية املرأة  من أهم القضااي املهمة يف حياة البشرية، واليت  حفظتها الشريعة اإلسالمية، وأنزل هللا يف كتابه آايت 

وتظهر مشكلة البحث يف  وحيفظ حقوقها، اليت عانتها يف اجلاهلية، وما تعاين يف احلياة املعاصرة بدعاوى كثريةـحيفظها 

يتمتع فيها رخيصة  أن املرأة تعرضت يف مسريهتا احلياتية لكثري من الظلم  حتت مسمى التقاليد واألعراف، و أبهنا سلعة  

ملرأة وعلمنا كيف نتعامل معها واهلدف من هذا املقال هو التحقق أن مث ترتك يف بعض اجملتمعات، ولقد صان القرآن ا

هللا كّرم املرأة وساوى يف اخلطاب بينها وبني الرجل، فمكانتها اإلنسانية واإلميانية هي نفس املكانة، والواجبات الدينية 

جملتمع املسلم على حٍد سواء، فالـ” مماثلة، وأستخدم النص القرآين صيغة اجلمع املذكر لإلشارة إىل النساء والرجال يف ا

املؤمنون” و ” الصادقون” يُقَصد هبا النساء والرجال، ومن خالل معرفة أن هللا كرم املرأة يف كتابه وراعى الظروف اليت 

جبلت عليها، فقد ركز الكاتب على القضااي االجتماعية املتعلقة ابملرأة يف ضوء القرآن الكرمي من خالل ربطها ابحلياة 

املعاصرة، وقد أعتمد الباحث يف هذا املقال على املنهج التحليلي االستنباطي من خالل آايت القرآن الكرمي والرجوع 

إىل بعض كتب التفاسري املعاصرة، ومن أهم نتائج هذا البحث أن الشريعة اإلسالمية أهتمت أبمر املرأة اهتماماً بليغاً، 

اث وحفظت كرامتها حال الزواج عليها ابلعدل بني الزوجات، واحلرص على وراعت جوانب القوامة يف األسرة، و املري 

املرأة فهي مربية األجيال وشريكة احلياة، واالهتمام بقضااي املرأة فهي أم وأخت وزوجة، وهذا االهتمام له أثر ودور كبري 

 نوطة هبا. يف التغريات االجتماعية، اليت هتتم هبا والعناية إلمرها وتركها تقوم أبعماهلا امل

 قضااي، القرآن الكرمي، اجتماعية، املعاصرة.   الرجل، املرأة،  الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة 

 هلل الذي أعز من أطاعه، وأذّل من عصاه، وأختار واجتىب، وحث وأصطفى، وخلق الزوجني من ذكر وأنثى، احلمد 

حممد قائد اخلري، ورسول الرمحة، وعلى آله  ( 1) وصلى هللا على من أوصى ابلنساء خرياً فقال )واستوصوا ابلنساء خرياً( 

مجيع العصور على جوانب، تنطوي فيها مجيع املسائل الفرعية يف  تدور  قضااي املرأة  وصحبه املتأدبني آبدابه إىل يوم الدين.  

الثالثة الكربى  هي: الصفات الطبيعية،   قضااي واجلوانبأو حياهتا االجتماعية، وهذه الاليت تعرض هلا يف حياهتا اخلاصة  

  وحقوقها وواجباهتا يف األسرة، واملعامالت اليت تفرضها عليها األعراف والسلوك  وهي القدرة على كفاية نوعها وقومها.

 (2 ). 

نفسها ومع ذويها، ويف هذه املقالة احاول  والقرآن خياطب املرأة بصفتها اليت خلقت عليها، وهي التعامل مع

إبراز دور املرأة املسلمة مبينًا القضااي واألحداث اليت جاء السياق يف ذكر املرأة،  فال خيفى كثرة القائلني والكاتبني يف 

املتظاهر قضااي املرأة، وهم ذوو أفكار شىت وفلسفات خمتلفة، وكل يدىل دلوه فمنهم من خيالف املألوف، ومنهم املندس 

 ،( 3) حبرية املرأة، يريدها سلعة رخيصة، تزاحم الرجال يف العمل بعيدا عن الضوابط الفسيولوجية اليت خلقت عليها 

واألحرى بفتاة اإلسالم أن تعود للقرآن الكرمي واهلدى النبوي، ومتتثل أمهات املؤمنني ونساء الصحابة أمجعني وشعارهم 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن يَعْ َوَما َكاَن ٱ﴿ ه:قول ِص  ِلُمْؤِمٍن َوالَ ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى َّللاه

بِينًا َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضله َضالاَلً مُّ  إىل  املؤدي  الفطري  التقسيم  إىل  الناس  يثوب  حىت  رشدها للحياة  تستقيم  فلن  (4)﴾َّللاه

فتؤدي املرأة وظيفة املرأة ألهنا ميسرة هلا، ويؤدي الرجل وظيفة الرجل ألنه ميسر    والغاايت،  املفاهيم  وحتديد  األدوار  زيعتو 

وصفه اخلاص زوجًا وزوجًة، أاًب وأماً، ابنًا أو بنتاً، أخًا أو أختاً، ولن تبلغ مسرية  هلا، وذلك عندما يكون لكل منهما

 

 .1091/ 2،ص: 1468، برقم، مسلم ،و صحيح مسلم  .26/ 7: ص ، 5186 ،برقم، البخاري،  صحيح البخاري (1)
 .5 :ص ،للعقاد ،(  املرأة يف القرآن الكرمي 2)
 .10 :ص ،مجال ابجالن  ،( املرأة يف الفكر اإلسالمي3)
 .٣٦:، آيةسورة األحزاب( 4)
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تزاحم املرأة  والرجل على موطئ القدم الواحدة من غري اعتبار لتوزيع األدوار بينهما توزيعا احلياة غرضها، وهي تشهد 

فطرايً الزمًا الختالف اجلنس بينهما عقاًل وعداًل، فال ميكن عقاًل أن يساوي هللا بني جنسني خمتلفني يف ما جيب أن 

وميكن تقسيم   ،( 5) عباده ال يسع العقل أن يتجاهلها  خيتلفا فيه ملصلحتهما ومصلحة اجملتمع أبسره، وهذه حكمة هللا يف

، مفهوم القضااي االجتماعية املتعلقة ابملرأة املسلمة يف ضوء القرآن الكرمياألول:  القضااي املتعلقة ابملرأة إىل مبحثني:

 وينقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب.  املرأةقضااي  والثاين:  

 اعية املتعلقة ابملرأة املسلمة يف ضوء القرآن الكرمي.املبحث األول: مفهوم القضااي االجتم 

تسقط ؛ حيث هبا  شدها خطراً، على اجملتمع املسلمأإن قضااي املرأة وحقوقها يف األمة اإلسالمية، هي من أعظم العلل و 

واملتأمل لسرية أمهات املؤمنني، وكذا  دعياء التغريب من أعداء اإلسالم.أنتيجة احنرافها وغزوها فكراًي بواسطة  دول

العابدات الصاحلات يف التاريخ اإلسالمي اجمليد جيد ما يدعو للفخر ابملرأة املسلمة، ومن ذلك ما يرى من صربها 

 واحتساهبا على الفتنة والبالء الذي أصاهبا.

ه أم عمار بن ايسر رضي ويذكر املؤرخون مجاعة من النساء منهن أسلمن وكن يعذبن على اإلسالم ومنهن مسي

عنها أول شهداء اإلسالم، ومنهن من اشرتاهن أبو بكر رضي هللا عنه وأعتقهن. منهن زنرية اليت يذكرون إهنا عميت 

ومنهن أم شريك وهي إحدى نساء قريش مث إحدى بين عامر  ( 6) هلة  بعد إسالمها فزعمت قريش إن ذلك من عمل اآل

فأسلمت، مث جعلت تدخل على نساء قريش سرّا فتدعوهن وترّغبهن يف  ( 7) ّدوسي،بن لؤّي، وكانت حتت أيب العكر ال

 اإلسالم حىت ظهر أمرها ألهل مّكة، فأخذوها وقالوا هلا:

 

 .11 :ص ،مجال حممد ابجالن  ،( املرأة يف الفكر اإلسالمي5)
 . 151/ 8 :ص ،ابن حجز العسقالين ،و اإلصابة يف متييز الصحابة .152/ 7 :ص ،ابن األثري ،أسد الغابة  (6)
الذين أعتقهم أبو بكر رضي هللا ( قال املؤلف وملا رأى أبو بكر رضي هللا عنه ما يناهلا من العذاب، اشرتاها فأعتقها، وهي أحد السبعة 7)

 .124/  7عنه ، أسد الغابة البن األثري، ص: 
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أم عمارة وأم  (9)، وكانت املرأة املسلمة حاضرة يف بيعة العقبة ( 8) "لوال قومك لفعلنا بك وفعلنا، ولكنا سنردك إليهم"

املرأة املشركة اليت حاربت اإلسالم وحاولت تثبيت من حوهلا من أسرهتا   يسطر التاريخ ما كانت تفعلهويف املقابل  .  منيع 

طعم أوقالت أم سعد: أليس هللا قد أمرهم ابلرب؟ فو هللا ال  "يب وقاص رضي هللا عنه:  أروي سعد بن    حيث  على الشرك،

 .( 10)   جروها(أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا مث أذا  إ أموت أو تكفر مبحمد. فكانوا  طعاماً وال أشرب شراابً حىت

كثر من موضع، خماطباً إايها يف موضع األم جاعالً هلا قضااي وواجبات اجتماعية أواملرأة يف القرآن ورد ذكرها يف  

يذكر البنت وما هلا من أحكام وقضااي،  ة، واتر جتاه أوالدها، ويف موضع يذكر الزوجة وواجباهتا االجتماعية جتاه زوجها

البنت حية بدون   وأد، وقد عانت املرأة قبل زمن النيب صلى هللا عليه وسلم حالة اجتماعية سيئة، من  وكذا العمة واخلالة

َوإِذَا اْلَمْوُؤوَدةُ  ﴿ٱ  قال هللا تعاىل: ،لغى هذه العادة االجتماعية الذميمة وحرمهاأ، فجاء الشارع الكرمي و أمهارضى 

كل ؤ وخصومة األزواج وكيف التعامل مع هذه القضية، وقضية اإلرث فاملرأة يف بعض اجملتمعات ال ترث ويُ   (11)﴾ُسئِلَت

وأعداء ،  والواجباتيف احلقوق    حقها وحق أوالدها من بعدها، والقرآن الكرمي عاجل هذه القضااي مساوايً بني الرجل واملرأة

سالح املرأة، وإخراجها   إالسالحاً يصلوا إىل هدفهم    ااإلسالم يسعون بكل طريقة لفك ترابط األسرة املسلمة، ومل جيدو 

غراءات دنيوية، وزخارف فانية، وموديالت فاضحة إمن حصنها وبيتها، ملزامحة الرجال يف األسواق، مبا قدموا هلا من 

وابملرأة الغربية اليت تزعم الدفاع عن حقوق املرأة املهضومة، ورد احلرية والكرامة املسلوبة،  جذابة، حىت تلتحق ابلركب

ويكمن اخلطر يف الذين   وتكون نظرياً للرجل، ونظموا املؤمترات، وعقدوا الندوات، ووضعوا هلا التشريعات احمللية والدولية.

من تروج هلذه األفكار، مبسمى اللحاق ابحلضارة احلديثة،  ينادون هلذه احلرية من أبناء جلدتنا، فأصبحت املرأة هي

خالقنا وقيمنا حتلل اإلابحة والفساد اليت حتطم املرأة واجملتمع أ، فصار تعليمنا وثقافتنا اتبعة للغرب، و العصريوالتقدم 

 

 .339/ 7. وأسد الغابة، ابن األثري، ص: 417/ 8( اإلصابة يف متييز الصحابة،  ابن حجز العسقالين، ص: 8)
مها أم عمارة وأم منيع يف بيعة العقبة األخرى.   ( وذكر بيعة العقبة، وذكر عدة أصحاب بيعة العقبة، وأهنم كانوا ثالثة وسبعني رجال وامرأتني9)

 .4/70الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام أبو القاسم السهيلي ص: 
 .1878/ 4، ص: 1748( صحيح مسلم، مسلم، برقم، 10)
 .٨آية:  ،( سورة التكوير11)
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حركة التغريب،  فالبد من إعداد جيل متعلم متمسك بتعاليمه حيي الفكر الرابين ومواجهة ،كما نشاهده على الواقع 

 عقيدة راسخة رسوخ اجلبال.  ذوويكون هذا اجليل  

 

 .املبحث الثاين: قضااي املرأة

 املطلب األول: مرياث املرأة.

 ةمرياث املرأة نظام حمكم، تكفل هللا سبحانه وتعاىل إبقراره يف القرآن الكرمي، وبينه صلى هللا عليه وسلم وفصله يف السن

النبوية، وخيتلف نظام اإلرث يف اإلسالم عن سائر النظم الوضعية، أبنه يقوم على أسس وقواعد ال تتغري وفقًا لألهواء  

والرغبات ابلرغم من مرونتها واتساعها حلاجات الناس املتعددة، فتحقق العدالة االجتماعية بني أبناء اجملتمع وليس أدل 

َجاِل نَ ﴿ٱ  :من ذلك قوله تعاىل ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقَربُوَن  ل ِلر ِ مه ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقَربُوَن َوِللن َِساء نَِصيٌب م ِ مه صيٌِب م ِ

ْفُروًضا ا قَله ِمْنهُ أَْو َكثَُر نَِصيبًا مه  أهنا تزعم  اليت النسائية  التحرر حركات اإلسالمي العامل يف وقد ظهرت ،(12)﴾ِممه

فقالوا: إن اإلسالم مل يساوي يف املرياث بني الذكر واألنثى، بل جعل نصيب األنثى  ظلم من املرأة وقع على ما رفع  تريد 

 يف معظم األحوال على مقدار النصف من نصيب الذكر، وهذا تفريق ينايف العدل.

ملرأة نصف ولقد عرب املستشرق الفرنسي " جاستون فبيت " عن ذلك حني زعم أنه من الظلم الواضح أن أتخذ ا

الرجل يف املرياث، يقول" فبيت":" إن دور املرأة يف اجملتمع اإلسالمي على جانب كبري من الضآلة، وأن ضآلة مرتبتها 

  كانت أمرًا مسلمًا به يف مجيع مظاهر احلياة، حىت إنه يف مسألة املرياث مل يكن نصيبها إال نصف نصيب الرجل ".

 واملرأة، الرجل بني يساوي أن  جيب اإلسالم يف املرياث أن نظام النسائية  املؤمترات أحد  يف النساء إحدى وقالت    ،( 13) 

 

 . ٧( سورة النساء: 12)
 . 38 :ص ،للسمان   ،(  مفرتايت اليونسكو على اإلسالم13)
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 جرت اإلسالمية الدول بعض أن  املؤسف الشرع، ومن ينص كما وليس والبنت بني الرجل ابملساواة املرياث ،بتقسيم

  هللا. أمر على خروجاً  املرياث يف الرجل مع  املرأة مبساواة فقضت املتحررات لصيحات النساء واستجابت التقليد  وراء

 األاننية إلاثرة العواطف غامض بشكل املسلمة األجيال صفوف يف الشبهة هذه يقذفون  اإلسالم أعداء وإن 

اإلسالم والنيل من تشريعاته دون تفكري أو منطق، فنظام  على اهلجوم إال به  يقصد  ومل ابطل ادعاء فهذا  اإلانث، عند 

 كان  ملا خالفاً  املرياث حق أعطاها فاإلسالم حلقوقها، ورعايته للمرأة تقديره اإلسالم نظام مثايل واقعي، أثبتاإلرث يف  

وكثري من الشعوب املعاصرة، اليت  والنصرانية اليهودية الطوائف وبعض القدمية، الشعوب من وكثري اجلاهلية عليه عرب

ذا مات الزوج تزوجوا زوجته أو زوجوها، كما أخرج إبل كانوا يف اجلاهلية  ، ( 14) منعت املرأة من جّل حقوقها ومنها املرياث

البخاري عن ابن عباس، قال: »كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق ابمرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا 

بعض اجملتمعات اإلسالمية   والناظر إىل  ،( 15)   زوجوها، وإن شاءوا مل يزوجوها، فهم أحق هبا من أهلها فنزلت هذه اآلية«

 جيد املرأة حمرومة من املرياث، ويتحايلون عليه مع علمهم أنه ال جيوز هلم حبال من األحوال فهو حق اثبت شرعه هللا هلا

ْذَهبُواْ بِبَْعِض َما  يَاأَيَُّها الهِذيَن آَمنُواْ الَ يَِحلُّ لَُكْم أَن تَِرثُواْ الن َِساء َكْرًها َوالَ تَْعُضلُوُهنه ِلتَ ﴿ قال تعاىل:

 . (16) ﴾آتَْيتُُموُهنه 

قال ابن عاشور يف تفسريها: استئناف تشريع يف أحكام النساء اليت كان سياق السورة لبياهنا وهي اليت مل تزل   

آيها مبينة ألحكامها أتسيسا واستطرادا، وبدءا وعودا، وهذا حكم اتبع إلبطال ما كان عليه أهل اجلاهلية من جعل 

منوا للتنويه مبا خوطبوا به وخوطب الذين آمنوا ليعم اخلطاب مجيع زوج امليت موروثة عنه وافتتح بقوله: اي أيها الذين آ

األمة، فيأخذ كل منهم حبظه منه، فمريد االختصاص ابمرأة امليت يعلم ما خيتص به منه، والويل كذلك، ووالة األمور 

رادف معىن كذلك وصيغة ال حيل صيغة هني صريح ألن احلل هو اإلابحة يف لسان العرب ولسان الشريعة، فنفيه ي

 

 .27 :ص ،للسباعي  ،املرأة بني الفقه والقانون   و .587 :ص ،الرمحن الدمشقي( أجنحة املكر الثالثة  لعبد 14)
 .283/ 282/ 4حرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، ص: الت( 15)
 . 19: ( سورة النساء16)
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التحرمي إىل أن قال فتعدية فعل أن ترثوا إىل النساء من استعماله األول: بتنزيل النساء منزلة األموال املوروثة، إلفادة تبشيع 

وقال حممد رشيد رضا بعد ذكر آية املرياث واحلكمة يف جعل حظ الذكر كحظ  ،احلالة اليت كانوا عليها يف اجلاهلية

تاج إىل اإلنفاق على نفسه، وعلى زوجه، فكان له سهمان، وأما األنثى فهي تنفق على نفسها، األنثيني هي أن الذكر حي

فإن تزوجت كانت نفقتها على زوجها، وهبذا االعتبار يكون نصيب األنثى من اإلرث أكثر من نصيب الذكر يف بعض 

 .( 17) احلاالت ابلنسبة إىل نفقاهتما

ولكن قد أوثر  ،املرأة  وحفظ هلا مرياثها، وجعل للذكر مثل حظ األنثينيفجاءت الشريعة وحرمت أكل مرياث 

هذا التعبري لنكتة لطيفة وهي اإلمياء إىل أن حظ األنثى صار يف اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر، إذ كانت مهضومة 

 مة املال تكون ابعتباراجلانب عند أهل اجلاهلية فصار اإلسالم ينادي حبظها يف أول ما يقرع األمساع قد علم أن قس

ُ فِي أَْوالَِدُكْم ِللذهَكِر ِمثُْل َحظ ِ األُنثَيَْينِ ﴿قال تعاىل:  ،( 18) عدد البنني والبنات وليس فيه ظلم أو  ،(19)﴾يُوِصيُكُم َّللا 

اخلاطئ يف هذه جور على املرأة، بل هو من ابب االنصاف هلا، فهي ال تنفق يف بيت أبيها وال يف بيت زوجها، فالفهم  

املسألة حيتاج إىل تدبر ومعرفة بنظام اإلسالم، وما القاه على كاهل الرجل من األعباء وااللتزامات املالية يتضح أن 

َوآتُواْ ﴿  قال تعاىل:  ،اإلسالم مل يظلم املرأة ومل يفضل الرجل عليها، فالرجل يف اإلسالم هو املكلف أبن يقدم مهراً للمرأة

قال  ،وهو املكلف ابلنفقة والشاملة من طعام وكسوة ومسكن وملبس وعالج للمرأة ،(20) ﴾اتِِهنه نِْحلَةً النهَساء َصُدقَ 

ن ُوْجِدُكمْ ﴿ٱ   تعاىل:  . (21) ﴾أَْسِكنُوُهنه ِمْن َحْيُث َسَكنتُم م ِ

الثروة لتنفقها على نفسها، إن مرياث الرجل وهو الوارث لثلثي الثروة  ينفقها على من يعول من أسرته، واملرأة أتخذ ثلث  

فإيهما يصيب أكثر مبنطق احلساب واألرقام، الرجل ينفق تكليفًا ال تطوعًا مهما كانت ثروة املرأة اخلاصة، فال حيق له 

 

 .333/ 332/ 4( تفسري املنار، حممد رشيد رضا، ص: 17)
 .257/ 4التحرير والتنوير، ابن عاشور، ص: ( 18)
 . 11آية:  ،( سورة النساء19)

 . ٤آية:  ،( سورة النساء20)
 . ٦آية:  ،( سورة الطالق21)
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ومن جانب آخر تسوية الرجل ابملرأة، خيل ابلنظام العام للمجتمع، فاملرأة بطبيعتها   ،أن أيخذ منها شيئاً البتة إال ابلرتاضي

ائصها األنثوية ال ميكن أن تتحول إىل رجل أو تتحمل األعباء اليت يقوم هبا، بعكس األنثى فهي عاطفية ورحيمة، وخص

ومع هذا لقد قال املفكر الغريب" غوستاف  ال مبعونة رجلإوال تستطيع أن تتحمل احلمل الثقيل من تربية ومصاريف 

املرياث اليت ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل واإلنصاف، إن مبادئ   "لوبون " عن مرياث املرأة يف اإلسالم:

ويظهر من مقابليت بينها وبني احلقوق الفرنسية واإلجنليزية أن الشريعة اإلسالمية منحت الزوجات حقوقًا يف املرياث ال 

رياثها ليس حمصوراً يف هذه احلالة، وما علم الذين يشككون بظلم املرأة يف املرياث أن م، ( 22) جند هلا مثياًل يف قوانيننا "

وأن اإلسالم حني قرر  ،( 23) أو حتجبه من املرياث  وإمنا هناك حاالت أخرى قد تزيد فيها على الرجل أو تتساوى معه،

أن للمرأة نصف نصيب الرجل يف تلك احلاالت الفردية قد حقق بذلك توازان اجتماعياً، واعتدااًل اقتصاداًي بني أفراد 

 بصرف النظر عن وصف الذكورة واألنوثة.اجملتمع  

 املطلب الثاين: حرية املرأة.

، وجعل قاعدة يف الشريعة اإلسالمية حتفظ املرأة، وجاء النص ني اجلنسني جاء القرآن وأكد عليهوالتفريق والتفضيل ب

ينادي بتحرير املرأة عطاها حقوق سلبت منها، ومحاها مما كانت تعاين من اضطهاد وامتهان، ونسمع من أالقرآين و 

مبقتضى أحكام الشريعة  ورائسة األسرة إىل املرأة دون الرجل وجعل القوامة ومساواهتا ابلرجل يف احلقوق والواجبات،

، ولتحريض املرأة املسلمة حىت تتمرد على الطبيعة القضية تالقي رواج ومناصرين هلا  وهذه  ويطالبون ابملساواة  ،اإلسالمية

لكل من الرجل واملرأة، ويؤدي حتمًا إىل نقص واختالل نظام احلياة االجتماعية، واملرأة يف بعض التكوينية للفطرة 

الشعوب تبقى مسلوبة الرأي، مما يتيح هلؤالء أن جيدو هلم مستنقع يصطادون فيه، وهللا خلق عباده و تكفل حبفظهم 

 

 . 37 :ص ،لشحاتا ،(  تفنيد الشبهات حول مرياث املرأة يف اإلسالم22)
خ سواء يف حال الكاللة وترث األم واالب السدس ، وترث اخت األم واألأةمر ا( ترث البنت النصف مع وجود األب  وهو رجل وهي 23)

 فيتساواين فيها. 
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مة فهي مل تؤمر ابإلنفاق إمنا جعل اإلنفاق على وحفظ املرأة وأعطاها حقوق والزمها بواجبات، وبنّي بعض أسباب القوا

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُواْ ِمْن  ﴿ :الرجل  قال تعاىل اُموَن َعلَى الن َِساء بَِما فَضهَل َّللا  َجاُل قَوه الر ِ

و قيام احلفظ والدفاع، وقيام وهذه اآلايت فيها داللة على أصل تشريعي، وقيام الرجال على النساء ه ،(24)﴾أَْمَواِلِهمْ 

االكتساب واإلنتاج املايل، ولذلك قال: مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم أي: بتفضيل هللا بعضهم 

بعضهم، وابلذي أنفقوه على بعض وإبنفاقهم من أمواهلم، إن كانت )ما( يف اجلملتني مصدرية، أو ابلذي فضل هللا به 

أن قال فالتفضيل هو املزااي اجلبلية اليت تقتضي حاجة املرأة إىل الرجل يف الذب عنها وحراستها لبقاء  إىل من أمواهلم

 ذاهتا، كما قال عمرو بن كلثوم:

 يقنت جيادان ويقلن لستم... بعولتنا إذا مل متنعوان

حجة برهانية على كون فهذا التفضيل ظهرت آاثره على مر العصور واألجيال، فصار حقا مكتسبا للرجال، وهذه 

الرجال قوامني على النساء فإن حاجة النساء إىل الرجال من هذه الناحية مستمرة وإن كانت تقوى وتضعف، وقوله: 

ومبا أنفقوا جيء بصيغة املاضي لإلمياء إىل أن ذلك أمر قد تقرر يف اجملتمعات اإلنسانية منذ القدم، فالرجال هم العائلون 

فاألصل أن هناك مساواة  بني الرجال والنساء يف احلقوق والواجبات، وجعل للرجال   ،( 25) اج وبناتلنساء العائلة من أزو 

ُ َعِزيٌز     ﴿   ٱ   قال تعاىل:  ،درجة فضله به على املرأة َجاِل َعلَْيِهنه َدَرَجةٌ َوَّللا  َولَُهنه ِمثُْل الهِذي َعلَْيِهنه بِاْلَمْعُروِف َوِللر ِ

 قال ابن عاشور:   ،(26)﴾َحُكيم

اإلمجال لكل  على اثبت التفضيل وهذا ابملعروف، قوله من املراد بيان ولزايدة مطردة، ابملعروف عليهن الذي مثل وهلن

ُ    ﴿:  وجل وقال عز،  ( 27) رجل، ويظهر أثر هذا التفضيل عند نزول املقتضيات الشرعية والعادية َوالَ تَتََمنهْواْ َما فَضهَل َّللا 

َ بِِه   ا اْكتََسْبَن َواْسأَلُواْ َّللا  مه ا اْكتََسبُواْ َوِللن َِساء نَِصيٌب م ِ مه َجاِل نَِصيٌب م ِ َ  بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض ل ِلر ِ  ِمن فَْضِلِه إِنه َّللا 

 

 . ٣٤آية: ،( سورة النساء24)

 .38/ 5( التحرير والتنوير،  ابن عاشور، ص:  25)
 .٢٢٨آية:  ،( سورة البقرة26)

 .401/ 2: ص  ،ابن عاشور ، ( التحرير والتنوير27)
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، آلية عاماً يف هذه اآلية هني عن التمين وتطلع النفوس إىل ما ليس هلا جاء يف هذه ا ،(28) ﴾َكاَن بُِكل ِ َشْيٍء َعِليًما

فكان كالتذييل لألحكام السابقة لسد ذرائعها وذرائع غريها، فكان من جوامع الكلم يف درء الشرور، وقد كان التمين 

من أعظم وسائل اجلرائم، فإنه يفضي إىل احلسد، وقد كان أول جرم حصل يف األرض نشأ عن احلسد، ولقد كثر ما 

رزق، أو فتنة نساء، أو نوال ملك، والتاريخ طافح حبوادث من هذا القبيل،   أموال، وقتلت نفوس للرغبة يف بسطةنتهبت  ا

والذي يبدو أن هذا التمين هو متين أموال املثرين، ومتين أنصباء الوارثني، ومتين االستئثار أبموال اليتامى ذكورهم وإانثهم، 

وإنصاف النساء يف مهورهن، وترك مضارهتن   ومتين حرمان النساء من املرياث ليناسب ما سبق من إيتاء اليتامى أمواهلم،

إجلاء إىل إسقاطها، ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم هللا هلم، وكل ذلك من تفضيل بعض الناس على بعض يف الرزق 

 (29 ) . 

احلضارات وحكم القرآن الكرمي بتفضيل الرجل على املرأة هو احلكم البني من اتريخ بين آدم، منذ كانوا قبل نشوء  

والشرائع العامة وبعد نشوئها، ففي كل أمة، ويف كل عصر، ختتلف املرأة والرجل يف الكفاية والقدرة على مجلة األعمال 

فالرجل واملرأة لكل واحد منهما ، اإلنسانية، ومنها أعمال قامت هبا املرأة طويالً، أو انفردت ابلقيام هبا دون الرجال

أابً أو أماً، أبنًا أو بنتاً، أخًا أو أختاً، فلكل واحد وضعه حسب اجملتمع الذي يعيشه،  وصفه اخلاص زوجًا أو وزوجًة،

مصطلح املماثلة واملساواة ال ميكن  ،نعيشهفالقضية ختص ابملقام االول مجلة من القيم والعادات لذلك اجملتمع الذي 

يف مجيع األشياء، وهذا التطابق ال ميكن حتقيقه على وجه   تطبيقه تطبيقاً دقيًقا وكامالً إال بني املتماثلني يف اجلنس والنوع

الدقة الكاملة يف النوع الواحد وعلى سبيل املثال؛ فيوجد تفاوت بني الرجال يف الصفات والقدرات واإلمكاانت، وكذلك 

فإننا نرى   يوجد هذا التفاوت بني النساء بعضهن مع بعض فمن ابب أوىل أن يوجد مثله بني الرجال والنساء، ومن هنا

أن التعبري املالئم لواقع احلياة ولطبيعة احلقوق بني النوعني أن يسمى ذلك ابسم العدالة واإلنصاف ورفع الظلم والغنب 

 

 . ٣٢آية: ،( سورة النساء28)
 .28/ 5 :ص ،عاشور( التحرير والتنوير، ابن 29)
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إن املرأة ذاهتا ال حترتم الرجل اليت تسريه فيخضع لرغباهتا، بل حتتقره بفطرهتا وال   ،( 30)   املرأة والرجل–عن مجيع األطراف  

ر، فنالحظ أن خصائص املرأة بشكل عام حتبب إليها أن جتد لدى الرجل ملجأ وسنداً، وقوة إرادة، تقييم له أي اعتبا

واستقرار عاطفة، وحكمة يف تصريف األمور، وسلطااًن ترى يف االنضواء إليه أنسها وطمأنينتها وأمنها وصالح ابهلا 

رة، مث مبا فرض على الرجال من واجب اإلنفاق والقوامة مستحقة بتفضيل الفط ،وراحتها من أعباء املسؤوليات اجلسام

على املرأة، وهو واجب مرجعه إىل واجب األفضل ملن هو دونه فضاًل، وليس مرجعه إىل جمرد إنفاق املال، وإال المتنع 

 .( 31) الفضل إذا ملكت املرأة مااًل يغنيها عن نفقة الرجل أو ميكنها من اإلنفاق عليه  

 يرجع الناس إىل التقسيم الذي أراده هللا من خالل توزيع األدوار وحتديد املفاهيم فلن تستقيم احلياة رشدها حىت

والغاايت، فتؤدي املرأة وظيفة املرأة سواء يف بيتها أو مكان عملها اليت مسحت هلا الشريعة اإلسالمية أن تعمل فيه وفق 

ن تبلغ مسرية احلياة غرضها، وهي تشهد تزاحم الضوابط فهي ميسرة هلا، ويؤدي الرجال وظيفة الرجل ألنه ميسر هلا، ول

زماً الختالف اجلنس بينهما دوار بينهما توزيعا فطرايً الاملرأة والرجل على موطئ القدم الواحدة من غري اعتبار لتوزيع األ

وعداًل أذ ليس من العدل وال من العقل أن يسوي هللا بني جنسني خمتلفني يف ما جيب أن خيتلفا فيه ملصلحتهما  عقال

ومصلحة اجملتمع أبسره، وهذه حكمة ال يسع العقل غريها، فالظاهرة االجتماعية ال بد أن تكون أثراً من آاثر التكوين 

لناحية الفكرية: فإن احلكمة يف اجملتمعات اإلنسانية تقضي أبن يكون الفطري للنفوس اإلنسانية ذكورها وإانثها، وأما ا

لكل جمتمع صغر أو كرب قّيم يقوده ويدير شؤونه، محاية له من الفوضى والتصادم والصراع الدائم، واألسرة أحد هذه 

 إىل رجعوا الشعوب عضب يف وجدانه ما وهذا ،اجملتمعات اليت حتتاج إىل قيِّم منها، توفر مؤهالت القوامة بشكل أمثل

 كان  مما اليوم يعاين ابملرأة املتعلق الفكر اإلسالمي يعد فلم، األحداث بفعل مكرهني أو طائعني فشيئا شيئا احلكمة

 

مؤمتر "املرأة يف جمتمعاتنا على ساحة  ،٢٦١ :ص ، آمنة نصريي ،( حقوق املرأة والرجل يف ميزان اإلسالم من خالل النوع االجتماعي30)
 .١٤- ١٦نوفمرب  ٢٠٠٦من   -جامعة عني مشس –أطر حضارية متباينة " املنعقد بدار الضيافة 

 .9 :ص ،مجال ابجالن ، آن الكرمي ( املرأة يف القر 31)
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والظلم للمرأة من جهات يعنيها جداً أن ابلتخلف  االهتام أبصابع إليه اإلشارة من، عاماً  ثالثني أو عشرين قبل يعانيه

 ابلتخلف والظلم.تتهمه  

 املطلب الثالث: تعدد الزوجات

إن تعدد الزوجات من املواضيع الذي حورب من الغرب بشكل صريح، واصبح تعدد الزوجات يراه أكثرهم شراً وابطاًل 

م مع بل يراه البعض أتخرًا حضاراًي وفسادًا فكرايً، فقد حاربته أوراب يف عصر النهضة حينما اتفق رجال الدين عنده

ومن ،  ( 32) على إلغاء حق الرجل يف الزواج أبكثر من واحدة مهما كانت األسباب والدوافع   ل القانون املدين الوضعيرجا

االهتامات اليت يثريوهنا، واحلمالت املغرضة اليت يشنوهنا: ]إابحة اإلسالم لنظام تعدد الزوجات، ومجع الرسول صلى هللا 

واحد[ ويتخذوهنا ذريعة للطعن يف الدين، وبرسالة النيب صلى هللا عليه وسلم، بل عليه وسلم بني تسع زوجات يف وقت  

يتهم عليه الصالة والسالم أبنه أهدر كرامة املرأة، واسقط اعتبارها الذايت يف احلياة، إن التعدد وحشية ال ترضى وشهوانية  

 .( 33) غري مقبولة، وأنه علة احنطاط الشرقيني

واهلنود، واآلشوريني، واملصريني،  ومل   ،األمم القدمية كلها تقريباً: عند األثينيني، والصينينيفالتعدد كان موجود يف  

يكن له عند أكثر األمم عدد حمدود، فقد مسحت شريعة "ليكي " الصينية بتعدد الزوجات إىل مائة وثالثني امرأة، وكان 

ة اليهودية كانت تبيح التعدد بدون حد، وأنبياء التوراة والداين ،( 34)  امرأةعند أحد أابطرة الصني حنو من ثالثني ألف 

أما يف الداينة النصرانية أن تعدد الزوجات مل يكن جمهوال حىت من  ،"( 35) كثرياتمجيعا بال استثناء كانت هلم زوجات  

واحدة القساوسة، وقد حدث بعد ذلك أن امللك " هيس فيليب " وامللك فردريك الثاين " والربوس تزوجا أبكثر من 

مبوافقة القساوسة اللوثريني وسن "فالفيوس فالنتيان" قانوان يبيح التعدد يف منتصف القرن الرابع امليالدي، وجعله مباحاً 

 

 .  3 :ص ،مازن مطبقاين ،( الزواج مثىن وثالث ورابع األسباب والضوابط32)
 . 65 :ص  ،للسباعي ،( املرأة بني الفقه والقانون 33)
 . 7: ص ،دار السالم ،عبدهللا علوان  ،النيب صلى هللا عليه وسلم( تعدد الزوجات يف اإلسالم وحكمة تعدد زوجات 34)
 . 71:ص  ،للسباعي ،( املرأة بني الفقه والقانون 35)
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ولو نظران إىل اجملتمعات  ،( 36) األابطرة أنفسهم الذين أتوا بعد لرعاايه أن يتزوجوا مبن شاءوا، ومل حتتج الكنيسة ومارس

لذكور لوجدان العدد يفوق الذكور، ويرجع ذلك إىل أن النساء أو أهاليهن يرفضون منهج كم نسبة اإلانث مقارنة اب

 .الزواج من شخص سبق له أن تزوج

واإلسالم جاء والرجل يتزوج مبا شاء من النساء حىت أسلم بعض أهل اجلاهلية وعنده عشره فحصر اإلسالم 

 ﴿: عباده، بل أابحه هلم بشروطه من العدل واالستطاعة بقوله تعاىلمل يوجبه على  وملا حدده العدد أبربع نسوة فقط،

َن الن َِساء َمثْنَى َوثاُلََث َوُربَاعَ  إذن فمقابله اجلمع   ،(37)﴾َوإِْن ِخْفتُْم أاَله تُْقِسُطواْ فِي اْليَتَاَمى فَانِكُحواْ َما َطاَب لَُكم م ِ

اب لكم من النسآء مثىن وثالث ورابع فإن خفتم أال تعدلوا ابجلمع تقتضي القسمة آحادا، وقوله: }فانكحوا ما ط 

ثالث  فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا{ هو قول خياطب مجاعة، فواحد ينكح اثنتني وآخر ينكح 

إابحة، فلم واحلق سبحانه وتعاىل حينما يشرع احلكم يشرعه مرة إجيااب ومرة يشرعه ، نساء، واثلث ينكح أربع نساء

يوجب ذلك األمر على الرجل، ولكنه أابح للرجل ذلك، وفيه فرق واضح بني اإلجياب وبني اإلابحة. والزواج نفسه 

حىت من واحدة مباح. إذن ففيه فرق بني أن يلزمك هللا أن تفعل وأن يبيح لك أن تفعل. وحني يبيح هللا لك أن تفعل 

فاإلسالم جعل الزواج إبمراه واحدة، ومل ينفي الزايدة طاملا أوجب العدل بني   ،( 38) ما املرجح يف فعلك؟ إنه جمرد رغبتك

وقال النيب  ،(39) ﴾فَِإْن ِخْفتُْم أاَله تَْعِدلُواْ فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ذَِلَك أَْدنَى أاَله تَعُولُوا ﴿ قال تعاىل: ،الزوجات

 . ( 40) "صلى هللا عليه وسلم: "من كان له امرأاتن فمال إىل احدمها جاء يوم القيامة وشقة مائل

 

  .26 :ص ،إبراهيم اجلمل ،(  تعدد الزوجات يف اإلسالم الرد على افرتاءات املغرضني يف مصر36)
 .3 :، آيةسورة النساء( 37)

 .2001/ 4 :ص ،لشعراويا ، حممد( اخلواطر38)
 .3 :، آيةسورة النساء (39)

 . صححه األلباين ، 242/ 2 ،ص:2133 برقم، ، أبو داود السجستاين ،( سنن أيب داود40)
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ن قَْبِلَك َوَجعَْلنَا  ﴿ٱ:  قال تعاىل  ( 41) والتعدد سنة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وسنة األنبياء قبله   َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسالً م ِ

يهةً لَُهْم   وقد تزوج النيب صلى هللا عليه وسلم أكثر من واحدة، وفعل النيب عليه الصالة والسالم شرع   ،(42) ﴾أَْزَواًجا َوذُر ِ

َ َواْليَْوَم اآلِخَر َوذََكَر  ﴿    :لنا، قال هللا ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ل َِمن َكاَن يَْرُجو َّللاه َ َكثِيًرالَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاه  ،(43) ﴾َّللاه

نكاره صلى هللا عليه وسلم  لبعض الصحابة يف احلديث " عن أنس، أن نفرا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم إو 

سألوا أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم عن عمله يف السر؟ فقال بعضهم: ال أتزوج النساء، وقال بعضهم: ال آكل اللحم، 

فقال: »ما ابل أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكين أصلي وأانم، وأصوم   ،أانم على فراش، فحمد هللا وأثىن عليهوقال بعضهم: ال  

وهذا اللفظ العظيم منه صلى هللا عليه وسلم يعم الواحدة  ( 44) وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين«

فمن رغب عن سنيت فليس مين( معناه من تركها إعراضا والعدد، ذيل الشارح للحديث حممد فؤاد عبد الباقي  بقوله )

والتعدد يصل إىل الوجوب إذا كان قادرًا على تكاليفه، وخيشى الزان  ،"( 45) عنها غري معتقد هلا على ما هي عليه 

كان   ، فمن الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة، فال تندفع حاجته بواحدة، فأطلق له اثنية واثلثة ورابعة( 46) برتكه

ملن ال يشتهيه وينقطع (  48) ويكون التعدد حراما ومكروهاً    ،( 47) هذا العدد موافقا لعدد طباعه وأركانه، وعدد فصول سنته

 به عن العبادة ومل يعدل. 

النفقة والكسوة والسكن، قال ابن رجب يف فتح الباري "ولن  ( 49) ايموالعدل الواجب هنا يف القسمة بني النساء يف األ

تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء أشار بذكر اآلية إىل أن املنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة وابحلديث إىل أن املراد 

 

 .2/461 :( مدونة الفقه املالكي وأدلته للغرايين ص41)
 .٣٨آية:  ،( سورة الرعد42)
 .٢١آية: ،( سورة األحزاب43)

  .1020 /2، ص: 1401، برقم، سلمم  ،مسلم صحيح. و 2/ 7، ص:5063صحيح البخاري، البخاري، برقم، (  44)
  .1020/ 2 :صم، تذيل صحيح مسل( 45)
 . 1400/ 2 ،للغرايين ،( املدونة 46)
 . 323/ 3:ص ،البن قيم اجلوزية ،( إعالم املوقعني عن رب العاملني47)
 . 189/ 4 :للقرايف ص ،( الذخرية 48)
  .305/ 7 :ص ،البن قدامة ،( املغين 49)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 157 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ها مل يضره ما زاد على ابلعدل التسوية بينهن مبا يليق بكل منهن فإذا وىف لكل واحدة منهن كسوهتا ونفقتها واإليواء إلي

ذلك من ميل قلب أو تربع بتحفة وقد روى األربعة وصححه بن حبان واحلاكم من طريق محاد بن سلمة عن أيوب عن 

أيب قالبة عن عبد هللا بن يزيد عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقسم بني نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا 

وتعدد الزوجات قاعدة راسخة يف الطبيعة البشرية منذو خلق  ،"(50)ما متلك وال أملكقسمي فيما أملك فال تلمين في

هللا الذكر واألنثى يقول املفكر الغريب الدكتور "غوستاف لوبون ": إن مبدأ تعدد الزوجات هو ركن اإلسالم، وإنه علة 

لق اإلنصاف ن حب الشرقيني اجلم لكثرة األوالد وميلهم الشديد إىل حياة األسرة وخإن قال أاحنطاط الشرقيني إىل 

يردعهم عن ترك املرأة غري الشرعية بعد أن يكرهوها، كلها أمور حتفظ الشرائع إىل أتييد العادات اليت هي وليدة الطبائع 

فالتعدد قبل اإلسالم مل يكن له حد، وال يوجد له قانون، وال عرف، بل كان يفعل الرجل ما يراه لنفسه، وهو  ،( 51) "

واإلسالم جاء وراعى مصاحل العباد ابلفطرة  . ( 52) ن موجودًا قبله ويوجد اآلن أيضاً ليس خاص ابإلسالم وحده بل كا

والسماحة والضبط  تيسرياً لألمة يف دينها، وحفظ الرجل من الوقوع يف الزان، ومراعاة النسل والتكاثر الذي حث عليه 

سل وقيام الرجال على العدد الكثري من النيب صلى هللا عليه وسلم، فبالتعدد حيصل غض البصر وحفظ الفروج وكثرة الن

 النساء مبا يصلحهن وحيميهن من أسباب الشر واالحنراف أما من عجز عن ذلك وخاف أال يعدل فإنه يكتفي بواحدة. 

 اخلامتة:

وبعد أن انتهينا من ذكر بعض القضااي املتعلقة ابملرأة املسلمة وما يرتتب عليه من أاثر يطيب للباحث أن يسجل أهم 

 ما توصل إليه من نتائج:

أن ما يروج إليه أعداء اإلسالم من أن اإلسالم ظلم املرأة ومل يساويها ابلرجل ما هي أال ادعاءات كاذبة حىت تزاحم .  1

 الرجال.

 

 . 313/ 9 :ص ،البن حجر العسقالين ،( فتح الباري شرح صحيح البخاري50)
 .  La Civilisation des Arabes  Gustave Le Bon ،لغستاف لوبون  ،( حضارة العرب51)
 . 7:ص ،عبدهللا علوان  ،(  تعدد الزوجات يف اإلسالم52)
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 اإلسالم جاء وأكرم املرأة وأنصفها أي إنصاف فاملرأة تتساوى مع الرجل يف احلقوق والواجبات..  2

قوقها من املرياث، ومل يلزمها بواجب اإلنفاق على الزوج واألبناء بل جعلها مّكرمة مباهلا يف أعطى اإلسالم املرأة ح. 3

 بيتها، سواء كانت بنتاً أو زوجًة أو أماً ينفق عليها من يعوهلا.

حفظ هللا للمراءة يف الشريعة اإلسالمية حقها يف املرياث، يزيد عن حق الرجل وينقص، فهو نظام حمكم يقوم على . 4

 واعد ال تتغري ففيها حتقيق للعدالة.ق

ما ينادى إليه الغرب أن اإلسالم مل يكرم املرأة، ما هو اال  كذب وافرتاء بل اإلسالم كرمها وحفظ شرفها من الوقوع .  5

 يف احلرام.

 راعت الشريعة اإلسالم مصاحل العباد تيسرياً هلم من حيث ) الفطرة والسماحة والتحديد(..  5

 مبا أوجب على عباده من الفضل ابلقوامة للرجال و حفظ حق املرأة من املرياث واحلكمة من التعدد. التعبد هلل  .  6
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