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ABSTRACT 
Women in Islam have an important and clear role. They have been honored and granted rights to 

raise their status higher than it was before Islam. Throughout history and in ignorant societies, 

women have suffered a painful reality from infanticide, oppression, humiliation, aggression and 

violation of their dignity. The rights of women are of great importance in the Islamic thought as 

obvious in many positions in the Holy Quran, especially in Surat An-Nesa’. The research addresses 

this point. It shows the rights of women in Islam as summarized in Surat An-Nesa’, since women 

are a reflection of society, it shows the extent of its development and raising. The purpose of this 

research is to clarify the legitimate rights of women granted by God Almighty and detailed in His 

holy book and make them comprehensive and complete for all spheres of life in this world and the 

Hereafter on equal terms with men with neither injustice nor derogation. Islam is the only system 

that has granted women unprecedented. The current study arrives to the following results: in pre-

Islam, women were maltreated and undervalued. After the advent of Islam, women have had an 

independent entity and personality, and been equated with men and women in terms of rights and 

dignity. The Islamic religion views women as half of society. She is the man's partner in building 

the universe, and his partner in slavery to God. 

 

 ملخص البحث

من احلقوق ما رفع مكانتها، وأعلى من شأهنا ابلنسبة ملا   هلا دور مهم وواضح، فقد كريمها ومنحها إن املرأة يف اإلسالم
وخبس،  ،لمظ. ولقد عانت املرأة يف التاريخ البشري واجملتمعات اجلاهلية وقائعا مؤملة من وأٍد، واإلسالم قبل كانت عليه

فحقوق املرأة من األمور اليت شغلت حيزًا كبريًا يف الفكر اإلسالمي، ويف العديد من املواطن  .لكرامتها واعتداء، وانتهاك
ياره يف  وأتيت أمهية هذا البحث وسبب اختوهنا تكمن مشكلة هذا البحث.  النساء, يف القرآن الكرمي وخاصًة يف سورة

كونه يبني حقوق املرأة يف اإلسالم بصورة خمتصرة من خالل سورة النساء، إذ أني املرأة هي انعكاس للمجتمع، فهي 
بحانه وتعاىل وبيينها ا إايها هللا س. ويهدف هذا البحث إىل بيان احلقوق الشرعية للمرأة اليت منحهتبني مدى تطوره ورقيه
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ُمفصلة يف كتابه العزيز وجعلها شاملة كاملة جلميع جماالت احلياة يف الدنيا واألخرة كشقيقها الرجل يف صورة عادلة ال 
 ظلم فيها وال انتقاص، والتوضيح أبن اإلسالم هو املنهج الوحيد الذي منح املرأة من احلقوق مامل مينحها ديٌن سواه.

أن املرأة كانت قبل اإلسالم مهضومة احلقوق، ال كرامة هلا وال إنسانية،  ظهر من خالل هذا البحث النتائج التالية:وت
 أن اإلسالم ساوى بني الرجل واملرأة يف الكرامة اإلنسانية،, و وبعد جميء اإلسالم أصبح للمرأة كيان وشخصية مستقلة

ا نصف اجملتمع. .فرقفكالمها ُخلق من نفس واحد، فال يوجد بينهما  فهي  وأن الد يين اإلسالميي ينظر إىل املرأة على أهني
 شريكة الرَُّجل يف ع مارة الكون، وشريكته يف العبوديية هلل تعاىل.

 الكلمات املفتاحية: احلقوق, الشرعية, املرأة, سورة النساء.

  املقدمة

سانيتها والرفق، والتعبري عن الرأي وحقوق أخرى كثرية، واعرتف إبنحق احلياة واملرياث، والنفقة، املرأة  منحجاء اإلسالم و 

ية إنسانية فحسب، حقوق املرأة ليست قض. و وحقوقها يف مجيع جماالت حياهتا اعرتافاً يتفق مع فطرهتا السليمة الرشيدة

هم حقوق املرأة كما أ بل هي قضية وطنية ترتبط ابلعديد من اجملاالت الفكرية، والسياسية، واالقتصادية، وفيما أييت

وردت يف سورة النساء. فاإلسالم ينظر إىل املرأة نظرة راقية، ويعتربها ذات مكانة كبرية ومهمة، فقد كرمها هللا سبحانه 

وتعاىل ورفع شأهنا من خالل ختصيص الكثري من احلقوق واحلرايت ما تكفل هلا احلياة السعيدة والكرمية، إىل جانب 

ة جلميع مناحي وجوانب احلياة اإلنسانية سواء االقتصادية، أم الفكرية، أم السياسية، أم جعل تلك احلقوق شامل

االجتماعية، أم الدينية، كما وجعلها عامة جلميع أفراد اجملتمع من مسلمني وغري مسلمني. احلقوق يف اإلسالم غري قابلة 

املساواة بني مجيع  عاىل، ومن أهم تلك احلقوق: حقللتغيري والتبديل، ألهنا مرتبطة بتعاليم وتشريعات هللا سبحانه وت

الناس على اختالف أعراقهم، وأجناسهم، وألواهنم، إىل جانب املعاملة احلسنة دون متييز بني أحد، وحق حتقيق العدالة 

انوية واليت ثبني اجلميع، وحق الكفاية اليت اهتم هبا اإلسالم، كما وتتفرع هذه احلقوق الرئيسية إىل الكثري من احلقوق ال
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رص وستعتمد هذه الدراسة مؤلفات كثرية أمهها كتب التفاسري واللغة وغريها لتبني لنا مدى حتعترب منهجا حلياة كرمية. 

يف دراسته  وسيقتصر الباحث اإلسالم على املرأة وبيان ما ورد يف السورة من حقوق كفلتها الشريعة اإلسالمية للمرأة.

روعة للمرأة اليت تناولتها سورة النساء ألهنا كرست احلديث عن املرأة، وأولته عناية واضحة هلذا البحث على احلقوق املش

 أكثر من غريها من السور.

 املبحث األول: تعريف احلقوق لغًة واصطالحاً 

 املطلب األول: احلق لغة

رع إليه مث يرجع كل ف )َحقَّ( احلاء والقاف أصٌل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته. فاحلق نقيض الباطل،

دُّ و  )1(جبودة االستخراج وُحسن التلفيق ويُقال حق الشيء وجب فات ه ، والُقْرآُن، وض  احَلقُّ: من أمساء هللا  تعاىل، أو من ص 

ْقض يُّ، ويطلق احلق على: ) والعدل، واإلسالم، واملال، وامل لك، واملوجود الثابت، والصدق، واملوت،
َ
، واألمر امل  الباط ل 

لصدق ويستعمل يف اأنه الثابت الذي ال يسوغ إنكاره،  وذكر اجلرجاين يف تعريفه احلق )2(واحلزم( وواحُد احلُقوق  

ومن الثابت إن احلق يرتبط دائما ابلواجب ارتباط التزام وتناوب ، وإذا كانت مصاحبة ألحد حروف . )3(والصواب أيًضا

 )4(يه"حَق له" أي مبعىن وجب له ، ونقول أيضا "حَق عليه" مبعىن وجب علاجلر فتشري إىل معىن الواجب فنقول مثال:  

ويف ضوء . )5(عرَّف الغرب احلق بقوهلم: هو ما جيب أن يتحقق يف ذاته ويرتتب على ذلك حتقيقه مصلحة أو دفع مضرة

داين واملذاهب والعقائد واألاملعىن اللغوي للكلمة خنلص: إىل إن احلق هو: احلكم املطابق للواقع، ويطلق على األقوال 

الشتماهلا على ذلك، ويقابله الباطل. ويعين احلق أيضا الصدق، فقد شاع يف األقوال اخلاصة، ويقابله الكذب، وقد 

 .)6(يفرق بينهما، الن املطابقة تعد يف احلق من جانب الواقع، ومعىن حقيقته مطابقة الواقع إايه
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 احلق اصطالحاً  املطلب الثاين:

اصطالح أهل املعاين: هو احلكم املطابق للواقع، ويطلق على األقوال والعقائد واألداين واملذاهب، ابعتبار اشتماهلا ويف 

 .على ذلك، ويقابله الباطل

 املبحث الثاين: احلقوق الشرعية للمرأة يف سورة النساء

اقدة ألبسط كانت املرأة عند األمم السابقة فكفل اإلسالم للمرأة حقوقها يف خمتلف جماالت احلياة املتعلقة هبا، بينما  

األمور وأدىن احلقوق، ورمبا فقدت إنسانيتها وكرامتها يف كثري من األحيان، ويف واقعنا املعاصر تتعرض املرأة لكثري من 

لتعليم، ااالنتهاكات حلقوقها املشروعة هلا، كحرماهنا من املرياث، وإجبارها على الزواج ممن ليس كفًأ هلا، ومنعها من 

وتسخريها لعمل البيت اليت تفوق طاقتها وطبيعتها البشرية كأنثى، بينما الشارع الكرمي قد أنزل نصوص قطعية الداللة 

فحواها رعاية املرأة ومحايتها وحفظ حقوقها ورفع مقامها وشأهنا. كما أهنا نصوص قطعية ال تقبل االنتقاص منها أو 

 املزايدة عليها.

أة من الطفولة حىت األُمومة، فاعتىن هبا بنتاً وزوجاً وأُماً. وبينما الشرعية اإلسالمية قد كفلت فاإلسالم كرم املر 

للمرأة حقوقها وكرامتها ومكانتها؛ أتيت أصوات نشاز من منظمات ومجعيات ومؤسسات غربية علمانية تدعو للمساواة 

من الغرب  واجلهل والعنف وغريه. وليس هذا خوفاً وغريةبني الرجل واملرأة وتتغىن ابسم حقوق املرأة ومحايتها من الظلم 

على حقوق وحرايت املرأة املسلمة العفيفة، بل هو الكيد واملكر على اإلسالم وأهلة، فعمدوا إىل هدم أهم أركان اجملتمع 

يداً خطر ج املسلم وزعزعة كيانه من خالل بث مسومهم وشبهاهتم يف صفوف كثري من النساء املسلمات الاليت ال يدركن

هذه الشبهات الكاذبة اليت يطمع الغرب من خالل تنفيذها إىل خروج املرأة عن عفتها وحيائها وكرامتها إىل سلعة 
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رخيصة ممتهنة تباع يف الشوارع وعلى األرصفة وتزاحم الرجال يف أسواقهم وأعماهلم، بل رمبا تقلدت بعض املناصب اليت 

ور دينها وعلى رأسها حجاهبا وسرتها. وشرحية واسعة من نساء املسلمني اليت يشرتط فيها أن تتنازل عن كثري من أم

مصيبتها أهنا قد أتثرت هبذا الفريوس اخلطري وظنت أن تقليد الغرب واملطالبة حبقوقها على طريقتهم هو خمرجها الوحيد 

وقها. ونسيت أن قضاء املرأة وحق وقضيتها العادلة اليت لن جتد هلا إنصاف دون تطبيق األحكام العلمانية الغربية حول

اإلسالم احلنيف قد حفظ هلا حقها يف املساوة مع الرجل يف اخللقة واجلزاء، ويف اختيار الزوج، والتصرف يف ماهلا، 

ض حقوق وفيما يلي نستعر  وُحسن العشرة، واملهر، واإلرث، والعدل عند تعدد الزوجات، وغريها من احلقوق الكثرية.

 املرأة اليت كفلها هلا ديننا اإلسالمي احلنيف من خالل سورة النساء: 

 يف املساوة مع الرجل املرأة: حق املطلب األول

املرأة والرجل أمام هللا سبحانه وتعاىل سواء يف اإلنسانية، فكم من امرأة هي خري وأحب إىل هللا من ألف رجل إبمياهنا 

ها، واملرأة يف جمتمعنا هي نصف اجملتمع وقد خلقها هللا تعاىل لتكمل النصف اآلخر، كما أجاب رسول وتقواها وصالح

هللا صلى هللا عليه وسلم عن سؤال أُم ُسليم حني سألته عن قيضة االحتالم للمرأة، فقال صلى هللا عليه وسلم: }نَ َعْم، 

} َا الني َساُء َشَقائ ُق الري َجال  . فاإلسالم جاء لينري حياة املرأة اليت غشيها الظالم عند األُمم السابقة وخاصة أايم (7)إ َّنَّ

 اجلاهلية. فأكرمها ورفع شأهنا وبني أن املرأة كالرجل يف اخللقة واجلزاء والثواب والعقاب. 

 : املساواة بني الرجل واملرأة يف أصل اخللقةالفرع األول

ا حقوقها ليجعل للمرأة املكانة الالئقة هبا، وليعيد هلسالم إىل ترسيخه يف اجملتمع، إن مبدأ املساواة مبدأ ساٍم سعى اإل

املسلوبة منها، وما نسمعه اليوم من مناداة مبساواة املرأة ابلرجل مساواة اتمة يف املرياث، والتعليم، والتعدد، وطبيعة العمل، 

 خلقوا من اليت فطر هللا املرأة عليها. فالناس مجيعاً ذكوراً وإانثً وغريها من األمور ما هو إال أمر يتناىف مع الفطرة السليمة 
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أصٍل واحد ال ميتاز أحدهم عن اآلخر إال بتقواه وصالحه وإميانه وهذا قانون عام إىل قيام الساعة أقره هللا سبحانه 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ َخَلَقُكْم م ْن نَ ْفٍس َواح   وتعاىل يف مطلع سورة النساء بقوله: }اَيأَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَّذ ي ن ْ َدٍة َوَخَلَق م 

َ َكاَن َعَلْيكُ  َ الَّذ ي َتَساَءُلوَن ب ه  َواأْلَْرَحاَم إ نَّ اَّللَّ ُهَما ر َجااًل َكث ريًا َون َساًء َوات َُّقوا اَّللَّ ن ْ ْن نَ ْفٍس  )8(ْم َرق يًبا{م  وقوله تعاىل من }م 

َدٍة{ يقتضي  ن مميزاً أو حماىًب عن اآلخر يف أصل اخللقة "فاآلية جعلتهما م -الرجل أو املرأة–أبن ال يكون أحدمها َواح 

فاإلسالم مل ينظر يومًا للمرأة نظرة احتقار وامتهان  .)9(نفس واحدة لتدلل على أن كليهما سواًء بسواء يف اإلنسانية"

ن تساويه يعين مساواة املرأة ابلرجل يف أصل اخللقة واإلنسانية أ وازدراء يف أصل خلقتها وطبيعتها. ولكن يف املقابل ال

يف حكم طبيعتهما البشرية اليت فطرهم هللا عليها، فلكل منهما صفات ُخُلقية ومكتسبة يتميز هبا عن اآلخر وتؤهله 

قضية الذكورة واألنوثة،  للوظيفة والعمل الذي خلقه هللا ألجلها. "فالتفاصيل بني الرجل واملرأة ال يعود سببه وجوهره إىل

  .)10(بل يرجع إىل عوامل خارجية  اقتصادية أو اجتماعية اقتضت ذلك"

 : املساواة بني الرجل واملرأة يف اجلزاء اأُلخرويالفرع الثاين

ند هللا عومن صور املساواة اليت أقرهتا السورة الكرمية املساواة بني الرجل واملرأة يف الثواب والعقاب، فكالمها مكلف من 

. "ولقد كانت األُمم السابقة حتتقر املرأة  وخماطب ابألوامر والنواهي، وحماسب على عمله، إن خرياً فخري وإن شراً فشري

وتقول أهنا ال تدخل اجلنة، وأهنا ال تستطيع أن تسموا يف املراتب الدينية والروحية، أو أن تدرك القرب من هللا سبحانه 

آن ليبني أن جزاء األعمال من ثواب أو عقاب ال يرتبط جبنس الفرد ذكراً كان أو أُنثى، بل وتعاىل كالرجل، فجاء القر 

ٌن فَُأولَئ َك )11(يرتبط بدرجة اإلميان والعلم الصاحل" ْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤم  َات  م  َن الصَّاحل  ،  قال تعاىل: }َوَمْن يَ ْعَمْل م 

فاآلية عامة، وهي أيضاً ُحجة على من حرم املرأة من حظوظ كثرية من اخلري سواًء  )12(َلُموَن نَق ريًا{يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َواَل يُظْ 

يف اجلاهلية أو عند أهل الكتاب، وتؤكد اآلية أيضًا على أهلية املرأة للتكليف واملسؤولية واجلزاء ودخول اجلنة، فهي 
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أن الرجل واملرأة سواء يف اجلزاء األخروي قوله تعاىل:}إ نَّ شريكة الرجل يف ذلك على حٍد سواء. ومما يؤيد ويؤكد 

َنات  َواْلَقان ت نَي َواْلَقان َتات  َوالصَّاد ق نَي َوالصَّاد قَ  ن نَي َواْلُمْؤم  ع نَي اْلُمْسل م نَي َواْلُمْسل َمات  َواْلُمْؤم  ات  َوالصَّاب ر يَن َوالصَّاب رَات  َواخْلَاش 

َعات  َوالْ  اك ر يَن اَّللََّ َكث ريًا ُمَتَصدي ق نَي َواْلُمَتَصدي قَات  َوالصَّائ م نَي َوالصَّائ َمات  َواحْلَاف ظ نَي فُ ُروَجُهْم َواحْلَاف ظَات  َواَواخْلَاش  لذَّ

ُ هَلُْم َمْغف رًَة َوَأْجرًا َعظ يًما{   .)13(َوالذَّاك رَات  َأَعدَّ اَّللَّ

 حق املرأة يف االختيار املطلب الثاين:

 حق املرأة يف اختيار الزوج ومفارقته الفرع األول:

شاء هللا تعاىل أن يكون بيت الزوجية هو املكان واملالذ  اآلمن ألفراده، جيد فيه الزوجان الراحة والطمأنينة والسكينة، 

ُكْم أَْزَواًجا ل َتْسُكُنوا إ لَي ْ  ْن أَنْ ُفس  َنكُ قال تعاىل: }َوم ْن آاَيت ه  َأْن َخَلَق َلُكْم م  ْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة إ نَّ يف  َذل َك آَلاَيٍت َها َوَجَعَل بَ ي ْ

ويف بداية أتسيس بيت الزوجية أعطى اإلسالم احلق للمرأة يف اختيار شريك حياهتا ابعتبارها أصاًل  )14(ل َقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن{

للتصرف، فهي ال ختتلف عن الرجل يف ذلك. "وإَّنا شرط موافقة ويل األمر على زواج الفتاة ال أييت إالي بعد رضى الفتاة 

ن طبيعة الفتاة تلميحاً، وإَّنا اشرتط الشارع موافقة ويل األمر أل وقبوهلا وتعبريها عن قبوهلا بشريك حياهتا إما تصرحياً أو

وحيائها وقلة خربهتا مبجتمع الرجال مينعها من مباشرة ذلك بنفسها، ولكن إن رفضت املرأة الزوج فالعقد ابطل وإن 

 .)15(وافق ويل أمرها وأكرهها"

ة ما يعكر قته، فقد حيدث أثناء حياهتما الزوجيلمرأة احلق يف اختيار الزوج فلها احلق أيضًا يف مفار لوكما أن  

صفو احلياة، فيكره كالً منها اآلخر وال تطيق الزوجة استمرار احلياة مع الزوج، فعندئذ أابح الشارع للمرأة االنفصال عن 

ا يف حق هللا ر الرجل مبخالعته إذا توصال إىل طريق ال يُرجى منه فرجاً وخمرجا، ورمبا طال النزاع الصراع بينهما حىت يقص

وطاعته. وكما أابح هللا للرجل الطالق ومفارقة املرأة كذلك أابح هللا للمرأة اخلُلع ومفارقة الرجل فكالمها سواء يف هذا 
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ًعا َحك يًما{ ُ َواس  ْن َسَعت ه  وََكاَن اَّللَّ ُ ُكالا م  وطن آخر: }اَيأَي َُّها وقال تعاىل يف م. )16(احلق. قال تعاىل: }َوإ ْن يَ تَ َفرَّقَا يُ ْغن  اَّللَّ

ُتمُ  َشٍة ُمبَ يي َنٍة الَّذ يَن آَمُنوا اَل حيَ لُّ َلُكْم َأْن َتر ثُوا الني َساَء َكْرًها َواَل تَ ْعُضُلوُهنَّ ل َتْذَهُبوا ب بَ ْعض  َما آتَ ي ْ وُهنَّ إ الَّ َأْن أَيْت نَي ب َفاح 

ْلَمْعُروف  فَإ ْن َكر ْهُتُموُهنَّ  ُروُهنَّ اب  ًئا َوجَيَْعَل اَّللَُّ ف يه  َخرْيًا َكث  َوَعاش  "ليبني للمران أهنا وإن  )17(ريًا{فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ

 )18(انفصلت عن زوجها األول فإهنا قد جتد السعادة وراحة البال مع زوج آخر يكون تعويضاً هلا عما كرهت من األول"

 ي الواقع عليها فسمح هلا إن رأت من الزوج ماال تطيق أن ختتاروبذلك يكون اإلسالم قد رفع عن املرأة الظلم االجتماع

 الفراق ابملخالعة.

 : حق املرأة يف اختيار التصرفات املاليةالفرع الثاين

أعطى اإلسالم للمرأة األهلية الكاملة كالرجل، وأثبت هلا حق التصرف يف ماهلا، ومباشرة مجيع أنواع العقود، وكذلك 

واإلجتار مباهلا اخلاص ضمن الضوابط الشرعية اليت أرادها هللا وذلك ل ما هلا من ذمية مالية مستقلة. حق اإلجارة والوكالة 

وابطل اإلسالم ما كانت عليه اجلاهلية من حرمان املرأة من املرياث سواًء كان قلياًل أو كثرياً، وكان الرجال يف اجلاهلية 

لك يف إلسالم ورفع عنها هذا الظلم، وأثبت هلا حق التصرف والتمُيضيقون على املرأة يف تصرفها فيما متلك، فجاء ا

يٌب مم َّا تَ َرَك اْلَوال َدان  وَ هذا املال. قال تعاىل: } يٌب مم َّا تَ َرَك اْلَوال َدان  َواأْلَقْ َربُوَن َول لني َساء  َنص  ْنُه ل لري َجال  َنص  اأْلَقْ َربُوَن مم َّا َقلَّ م 

يًبا مَ  يقول الطربي يف تعليقه على هذه اآلية: "كان النساء ال يورَّثن يف اجلاهلية من اآلابء، وكان  )19(ْفُروًضا{أَْو َكثُ َر َنص 

الكبري يرث، وال يرث الصغري وإن كان ذكرًا، فقال هللا تبارك وتعاىل: "للرجال نصيٌب مما ترك الوالدان واألقربون" إىل 

فمال املرأة سواًء اكتسبته بعملها، أو كان عطيية من أي جهة كانت، هو حق خالص هلا  .)20(قوله: "نصيًبا مفروًضا"

تتصرف فيه كيفما تشاء ومىت ما تشاء، ليس ألحد من الرجال مهما كانت صلة قرابته هبا أن يستبد هبا فيأخذ عنها 
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َْلًة فَإ ْن ط ْْبَ َلُكْم َعْن شَ هذا املال إالي عن طيب نفٍس منها قال تعاىل: }َوآتُوا الني َساَء َصُدقَاهت    ْنُه نَ ْفًسا َفُكُلوُه نَّ ِن  ْيٍء م 

  .)21(َهن يًئا َمر يًئا{

 : حق املرأة يف ُحسن العشرةاملطلب الثالث

 : ُحسن معاشرة املرأة ابملعروفالفرع األول

هينها أبي جمتمعها، وال حيق للزوج أن ياألصل يف املرأة أن تكون عظيمًة وجليلة الشأن يف بيتها، وأمام أوالدها، ويف 

شكٍل من األشكال، فال يكرمها إالي كرمي، وال يهينها إال لئيم،  ويف حق إجياب املعاشرة ابملعروف يقول تعاىل: 

} ْلَمْعُروف  ُروُهنَّ اب  روهن ش"فاآلية الكرمية ُتشعر أبن معناها يدخل فيه املساواة واملشاركة بني الزوجني، أي عا )22(}َوَعاش 

ابملعروف وليعاشرنكم أيضاً ابملعروف، وبذلك يكون كالً منهما مدعاة إلدخال السرور والبهجة على اآلخر. "فاملعاشرة 

ابملعروف تكون ابإلمجال يف القول والنفقة واملبيت. واملعروف: ما أتلفه الطباع السليمة وال يستنكره الشرع وال العرف 

فإحسان العشرة من الزوج ليس بتوفري الطعام والشراب وغريمها من األمور  )23(ُهنَّ فاصربوا"وال املروءة. فَإ ْن َكر ْهُتُمو 

املادية، وإَّنا هي أمور تنبعث من قلبه إىل قلبها ممزوجة بروح احملبة واملودة وروح اإلميان ابملهمة اليت مجعتهما من تربية 

 .)24(األبناء وتدبري املنزل"

 العشرة مع املرأة: صور من ًحسن الفرع الثاين

} ْلَمْعُروف  ُروُهنَّ اب  وقول النب صلى  )25(تتعدد صور إحسان الزوج إىل زوجته يف العشرة من خالل قوله تعاىل: }َوَعاش 

 هللا عليه وسلم عندما ًسئل ما حق زوجة أحدان عليه فقال: }َأْن ُتْطع َمَها إ َذا َطع ْمَت، َوَتْكُسَوَها إ َذا اْكَتَسْيَت، أَو  

، قَاَل أَبُو َداُوَد:  ُ"{"اْكَتَسْبَت، َواَل َتْضر ب  اْلَوْجَه، َواَل تُ َقبي ْح، َواَل هَتُْجْر إ الَّ يف  اْلبَ ْيت  , (26)َواَل تُ َقبي ْح َأْن تَ ُقوَل: قَ بََّحك  اَّللَّ

 ومن صور ُحسن املعاشرة ابملعروف ما يلي:



111 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 احتمال األذى منها واحللم عند طيشها وغضبها. -1

 املداعبة واملالعبة فهي تطييب قلبها. -2

 عابس.أن ال يضيق عليها ابلنفقة، وال يؤذيها ابلقول أو الفعل، وال يقابلها بوجه  -3

 ترك اإلعراض عنها أو امليل إىل غريها. -4

 يُكره أن يعتزهلا دون رضاها. -5

 الصرب على ما يصدر عنها وإحسان الظن هبا. -6

 أن يكون هلا مسكن وخادم من النساء أو احملارم أو الصغار. -7

 أن ال يشتمها أو يكذب عليها، وال يتتبع عثراهتا. -8

 مساء إليها.إكرامها ومناداهتا أبحب األ -9

 التودد إليها ابهلدااي واحرتام أهلها. -10

 أن يكون حسن اهليئة ويتزين هلا كما تتزين له. -11

 : حق املرأة يف الصداقاملطلب الرابع

 : احلكمة من مشروعية الصداقالفرع األول

 حقوقها كاملة، ومن تلك احلقوق اليت كفلتها هلا الشريعة اإلسالمية وأعطاها ،رفع اإلسالم مكانة املرأة وأكرمهالقد 

داقاً تتملكهسن املعاشرة، وفرض هلا حقها يف التملك وحُ  داقإذا تزوجت، وجعل  ص  يريد الرجل الذي  علىهلا حقاً  الص 

هو أيضاً تطييباً و عن االستمتاع هبا، هلا جرباً خلاطرها، وإشعاراً بقدرها، وعوضاً إكراماً هلا بذلك الص داق، و تزوجها، أن ي
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ورغبته يف احلياة الكرمية معها، ومن احلكم العظيمة يف مشروعية الصداق للمرأة  على حسن نية زوجها،، ودليل نفسهال

 ما يلي: 

تعة  -1
ُ
تعة يف الزواج، ألن امل

ُ
شرتكة بني ماملهر عطيية خالصة للمرأة من الرجل، وليس دفع الرجل مهراً للمرأة مقابل امل

 الزوجني، وليس أيضاً مقابل أتسيس البيت ألن هذا واجب على الزوج.

 ُشرع املهر كرمز للمحبة والوفاء للزوجة، وهو يتحقق أبي شيء يطلق عليه مااًل، حىت ولو خامتاً من ذهب. -2

امتهان املرأة  مهرا ألدى ذلك إىل أوجب هللا تعاىل املهر للزوجة جملرد العقد عليها تقديراً هلا، إذ لو كان الزواج دون -3

 وإزالة قداسة هذه الرابطة من نفس الزوج.

استمرار احلياة الزوجية، الن الرجل يعلم مدى اجلهد الذي بذله من أجل مجع املهر وحتصيله وذلك يف سبيل إقامة  -4

 هذه الرابطة املقدسة.

لبيت تطييب نفس الزوجة وإعطائها للزوج قوامة ا وجوب املهر للزوجة ودفعه هلا من قبل الزوج يكون سببًا يف -5

 وتصريف شؤونه، وطاعته واالنقياد ألوامره، الن وظيفة الرجل يف احلياة تؤهله للكسب ومجع املال.

حصول الزوجة على املهر يكون عوانً هلا يف املستقبل يف قضاء حوائجها، فيه ال تدري ما قد حيصل للزوج يف قادم  -6

 أو يطلقها، فاملهر يكون عوانً هلا يف وقت األزمة املفاجئة. األايم فقد ميوت

 دفع املهر للزوجة دليل على رسوخ العالقة الزوجية وأمهيتها يف أتسيس وبناء اجملتمعات. -7

 الصداق حق خالص للمرأة الفرع الثاين:

صل على مهٍر متلكها للمال أن حتاملرأة يف اإلسالم شخصية مستقلة حيق هلا أن تتملك املال وتتصرف فيه، ومن صور 

ْنُه نَ ْفًسا َفُكُلو  َْلًة فَإ ْن ط ْْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء م   )27( َهن يًئا َمر يًئا{هُ عند زواجها كما قال تعاىل: }َوآتُوا الني َساَء َصُدقَاهت  نَّ ِن 
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وكان ولييها  اجلاهلية حمرومة من مهرها،"وهذه اآلية الكرمية جاءت لتغري واقع العرب يف اجلاهلية، فقد كانت املرأة يف 

يتوىل قبض اهلمر بنفسه، أو يستبد به زوجها دون رضاها، فجاء اإلسالم ورفع هذا الظلم الواقع عليها، وأوجب هلا 

"وليس ألبيها وال ألقرب الناس إليها أن أيخذ شيئاً  .)28(املهر، الذي يُعطى هلا عن طيب نفس من الزوج وصدق نييته"

فعقد الزواج ليس عقد بيع أو شراء، وإَّنا هو ميثاق غليظ كما وصفه هللا تعاىل،  )29(يف حال الرضى واالختيار" منه إال

 ورابط مقدس إلجياد األُلفة واحملبة بني الزوجني وتكوين حياة مستقرة. 

 : حق املرأة يف العدلاملطلب اخلامس

 األفراد واجملتمعات، وهو يشمل مجيع مناحي احلياة، ومن األمور اليتالعدل من أهم املبادئ اإلسالمية اليت حتقق سعادة 

ْفُتْم َأالَّ  أوجبتها سورة النساء يف ذلك؛ عدل الزوج مع زوجاته، والعدل عند توزيع املرياث قال سبحانه وتعاىل: }َوإ ْن خ 

طُوا يف  اْليَ َتاَمى فَاْنك ُحوا َما طَاَب َلُكْم م َن الني َساء  َمثْ  ْفُتْم أَ تُ ْقس  َدًة أَْو َما َمَلَكْت ىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع فَإ ْن خ  الَّ تَ ْعد ُلوا فَ َواح 

  .)30({اأمَْيَانُُكْم َذل َك أَْدىَن َأالَّ تَ ُعوُلو 

 : العدل بني الزوجاتالفرع األول

، ومل يرتك هللا الرجل الواحدمن األمور اليت أوجبها هللا تعاىل على الزوج حقًا لزوجته العدل بينهن إذا تعددت زوجات 

للرجل األمر دون قيد أو شرط حىت ال يقع يف ظلمهن فيؤدي ذلك إىل إثرة الكراهية والبغضاء بينهن مما يؤثر ذلك 

سلباً على تكوين األسرة ، ورمبا انعكس ذلك على اجملتمع أبسره. والتعدد يف الزواج ليست فكرة وليدة يف اإلسالم، بل  

العرب يف اجلاهلية دون قيد أو شرط، فجاء اإلسالم وقيدها بضوابط وشروط حتفظ للمرأة كرامتها  كانت موجودة عند

وحقها. واملراد ابلعد بني الزوجات هو العدل يف األمور املادية كالنفقة واملبيت وامللبس واملسكن وغريها، أما األمور اليت 
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تعاىل:  امليول، فهذه أمور خارجة عن قدرة اإلنسان وقد قالال يستطيع الزوج عليها فليس بكلف هبا كاحلب والعاطفة و 

 .)31(َعلََّقة {}َوَلْن َتْسَتط يُعوا أَْن تَ ْعد ُلوا َبنْيَ الني َساء  َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل متَ يُلوا ُكلَّ اْلَمْيل  فَ َتَذُروَها َكاْلمُ 

 : أسباب إابحة اإلسالم لتعدد الزوجاتالفرع الثاين

ا فيه من مصاحل ؛ ملمالياً وجسدايً  إذا توفرت لديه القدرة واالستطاعة للرجل سبحانه وتعاىل تعدد الزوجاتشرع هللا 

 :متعددة تعود على الرجل واملرأة ابلنفع والفائدة، وحلكم متعددة أمهها ما أييت

 أسباب طبيعية: وهي زايدة أعداد اإلانث على الذكور يف العامل. -1

 هعمنها حتمل الرجل كامل األعباء والتكاليف مما جيعله عرضة للقتل واهلالك واخلطر أثناء مجأسباب اجتماعية:  -2

للرزق، ومنها أن الرجل هو من يتحمل تكاليف الزواج وهذا جيعله يبلغ سناً كبرياً من عمره دون زواج بينما املرأة تكون 

  صاحلة للزوج منذ بلوغها.

لزواج، ا الزوجية ظروف خاصة جتعل التعدد ضرورة حتمية لتحقق الغرض من أسباب خاصة: فقد تطرأ على احلياة -3

فقد يكون عند املرأة مرض خطري أو مصابة ابلًعقم فال ميكن هلا اإلجناب ففي هذه احلالة تقتضي أن يتزوج الزوج ابمرأة 

لخطر يف كرامتها أو يعرضها لثنية، ومن اإلكرام للزوج األوىل أن تبقى على ذمة ويف عصمته، ألن طالقها قد يهدر  

حياهتا االجتماعية، ولو ُمنع التعدد الضطربت احلياة االجتماعية  فتلجأ  الكثري من الفتيات للبحث عن إشباع رغبتهن  

  .)32(وشهوهتن عن طريق احلرام والزان والوقوع يف الرذيلة، مما يؤدي إىل اِنالل اجملتمعات وتدمريها

 يف املرياث: حق املرأة املطلب السادس

كانت املرأة يف اجلاهلية جزءًا من األموال اليت توريث ألقارب امليت، فال يوجد أي قيمة إنسانية هلا كما قال تعاىل: 

وملا جاء اإلسالم كريمها وأنصفها، فجعل هلا نصيبًا حمدداً  )33(}اَيأَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا اَل حيَ لُّ َلُكْم َأْن َتر ثُوا الني َساَء َكْرًها{
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من املرياث، فأصبحت ترث مثل الرجل. ولو نظران إىل األمم الطوائف اأُلخرى غري املسلمني لوجدان ظلماً عظيماً للمرأة. 

حق هلا يف شيء.  اشية الفاهلنود إذا مات الزوج حيرقون الزوجة معه دون تردد، ويف مملكة اببل كانوا يعتربون املرأة كامل

واليواننيون كانوا ال يعطون املرأة شيئًا بل الرجل هو املتسلط واحلاكم على املرأة، وعند الرومان كانت إذا ورثت البنت 

من مال أمها تتميز عن مال أبيها. وقد كانت العرب حترم املرأة من املرياث الهنم يعتقدون أن املرياث للرجل فقط، فهو 

ؤولية وحامي العشرية واملشارك يف احلروب، وهناك جمتمعات مسلمة ال تزال حىت وقتنا احلاضر حترم املرأة صاحب املس

من حقها يف املرياث لعدة أسباب، منها أهنا ليس على عاتقها مسؤولية، وأهنا قد انتقلت إىل بيت زوج غريب رمبا إن 

  أخذت نصيبها يف املرياث أيخذه زوجها الغريب عن العائلة.

 : املرياث حق مشروع للمرأةالفرع األول

يُكُم اَّللَُّ يف  أَْواَلد ُكْم يُو لقد ثبت حق املرأة يف املرياث بنصوص شرعية تتلى إىل قيام الساعة قال سبحانه وتعاىل: } ص 

ْثُل َحظي  اأْلُنْ ثَ َينْي  فَإ ْن ُكنَّ ن َساءً فَ ْوَق اثْ نَ َتنْي  فَ َلُهنَّ ثُ ُلثَا  ٍد َما تَ َرَك َوإ نْ ل لذََّكر  م  َبَ َوْيه  ل ُكلي  َواح  َدًة فَ َلَها الني ْصُف َوأل   َكاَنْت َواح 

ُمي ه  الث ُّ  ُهَما السُُّدُس مم َّا تَ َرَك إ ْن َكاَن َلُه َوَلٌد فَإ ْن ملَْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَور ثَُه أَبَ َواُه َفِل  ن ْ ُمي ه  ام  ْن ُلُث فَإ ْن َكاَن َلُه إ ْخَوٌة َفِل  لسُُّدُس م 

َا أَْو َدْيٍن آاَبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفًعا َفر يَضةً  يٍَّة يُوص ي هب  َن اَّللَّ  إ نَّ اَّللََّ َكاَن َعل يًما َحك يًما  بَ ْعد  َوص  م 

نَي نَّ َوَلٌد فَإ ْن َكاَن هَلُنَّ َوَلٌد فَ َلُكُم الرُّبُُع مم َّا ت َ ( َوَلُكْم ن ْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجُكْم إ ْن ملَْ َيُكْن هلَُ 11) يٍَّة يُوص  ْن بَ ْعد  َوص  رَْكَن م 

َا أَْو َدْيٍن َوهَلُنَّ الرُّبُُع مم َّا تَ رَْكُتْم إ ْن ملَْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَإ ْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَ َلُهنَّ ا َا ثُُّمُن مم َّا تَ رَْكتُ لهب  يٍَّة تُوُصوَن هب  ْم م ْن بَ ْعد  َوص 

ُهَما السُُّدسُ  ن ْ ٍد م  فَإ ْن َكانُوا َأْكثَ َر م ْن َذل َك فَ ُهْم  أَْو َدْيٍن َوإ ْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَلَلًة َأو  اْمرَأٌَة َوَلُه َأٌخ أَْو ُأْخٌت فَل ُكلي  َواح 

يَّةٍ  ْن بَ ْعد  َوص  ُ َعل يٌم حَ  ُشرََكاُء يف  الث ُُّلث  م  يًَّة م َن اَّللَّ  َواَّللَّ َا َأْو َدْيٍن َغرْيَ ُمَضارٍي َوص   . )34(ل يٌم{يُوَصى هب 
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 : احلكمة من إعطاء املرأة حقها من املرياث الفرع الثاين

حكم و من كمال صفات هللا سبحانه وتعاىل أنه مل يشرع شيئًا عبثاً، فما أمر من أمٍر أو هنى عن شيء  إال وله فوائد 

 عظيمة نقف عليها خلف هذا التشريع، ومن احلكم املتمثلة يف مرياث الزوجة ما يلي:

"ساوى اإلسالم بني الرجل واملرأة يف الكرامة اإلنسانية، فكالمها ُخلق من نفس واحد، فال يوجد بينهما فرق، لذا  -1

 .)35(استحق كالمها املرياث"

 .ذكوراً وإانثً، وحيرص على أن يرتك هلم ما يغنيهم عن حاجة الناسإن اإلنسان مفطوراً على حب أوالده  -2

 .)36(تتمثل يف النساء كاألم واألخت والبنت"و  الرفق والود يف القرابة -3

املرأة خملوق ضعيف بطبيعتها، وقد كانت حمرومة من هذا احلق، فجاء اإلسالم وأوجب هلا احلق يف املرياث من ابب  -4

 . )37(فه لضعفهامراعاة حاجتها وإنصا

 اخلامتة

 للباحث النتائج اآليت: وبعد توضيح وسرد حقوق املرأة ابختصار تبنيي 

املرأة كانت مهضومة احلقوق قبل اإلسالم، ال كرامة هلا وال إنسانية، وبعد جميء اإلسالم أصبح للمرأة كيان . أن 1

 منها كافية.وشخصية مستقلة، حيث أعلى من شأهنا، وأعاد إليها حقوقها املسلوبة 

 .اإلسالم ساوى بني الرجل واملرأة يف الكرامة اإلنسانية، فكالمها ُخلق من نفس واحد، فال يوجد بينهما فرق. أن 2

ا نصف اجملتمع. فهي شريكة الرَُّجل يف ع مارة الكون، وشريكته يف . أ3 ن الد يين اإلسالميي ينظر إىل املرأة على أهني

 جيب أن يُتعامل معها على أهنا قضية جمتمع ال قضية جنس ومتعة.  و  تعاىل, العبوديية هلل
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