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اؼبرأة بُت اإلسبلـ و اليهودية



د۔ بی بی حمید ہ

The article contains a comparative study between the perception
of Islam and women between the Jewish view of women in terms of
their human rights and social rights of marriage, divorce, polygamy,
property and inheritance, as well as work outside the home and
then mixing with men and others, to have a clear accurate picture
of women's rights.

أحل اإلسبلـ اؼبرأة اؼبكانة البلئقة هبا فأعلن موقفو الصريح من إنسانية اؼبرأة
وأىليتها و كرامتها نظرا إىل طبيعتها وما تصلح ؽبا من أعماؿ اغبياة فأبعدىا عن
كل ما يناقض تلك الطبيعة ,أووبوؿ دوف آداء رسالتها كاملة ُب اجملتمع وؽبذا خصها
ببعض األحكاـ عن الرجل زيادة أو نقصانا ,كما أسقط عنها لذات الغرض بعض
الواجبات الدينية واإلجتماعية كصبلة اعبمعة ووجوب اإلحراـ َب اغبج.واعبهاد ُب
غَتأوقات النفَت العاـ ,وغَت ذلك وليس ُب ىذا مايتناَب مع مبدأ مساواهتا بالرجل ُب
اإلنسانية واألىلية والكرامة اإلجتماعية ,و تتلخص اؼببادئ اإلصبلحية اليت أعلنها
اإلسبلـ فيما يتعلق باؼبرأة ُب اؼببادئ التالية () 1
َّاس اتَّػ ُق ْوا َربَّ ُك ْم
أوال :أف اؼبرأة كالرجل ُب اإلنسانية سواء بسواء يقوؿ هللا تعاىل ":يَأَيػُّ َهاالْن ُ
َّ ِ
سوِ
ِ
اح َدةٍ " (.)2
الذ ْ َخلَ َق ُك ْم م ْن نَػ ْف ٍ َ
"(. ) 3
ويقوؿ الرسوؿ -صلى هللا عليو و سلم" :-إمبا النساء شقائق الرجاؿ

ثانيا  :دفع عنها اللعنة الىت كاف يلصقها هبا رجاؿ الديانات السابقة فلم هبعل عقوبة آدـ
باػبروج من اعبنة ناشئا منها وحدىا ,بل منهما معا .يقوؿ هللا تعاىل ُب قصة آدـ" :فَأ ََزَّؽبَُما
َخَر َج ُه َما ِفبَّا َكانَا فِْي ِو " (. )4
اْ َ
لشْيطَا ُف َعْنػ َها فَأ ْ
ثالثا :أهنا أىل للتدين والعبادة و دخوؿ اعبنة إف أحسنت ,ومعاقبتها إف أساءت كالرجل
ِ
سواء بسواء .يقوؿ سبحانو وتعاىل َ ":م ْن َع ِمل َ ِ ِ ٍ
ثى َوُى َوُم ْؤم ٌن فَػلَنُ ْحيِيَػنَّوُ
َ
صاغباً م ْن ذَ َكرأ َْو أُنْ َ
() 5
َح َس ِن َما َكانػُ ْوا يَػ ْع َملُ ْو َف"
َجَرُى ْم بِأ ْ
َّه ْم أ ْ
َحيَاةً طَيِّبَػػة َولَنَ ْ ِيَػنػ ُ

 لیکچرر عربی ،جناح کالج فار ویمن پشاور یونیورسٹی ،پشاور

املرأة بني اإلسالم و اليهودية 328
القلم  ---دمسرب 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويقوؿ سبحانو وتعاىل ":ومن يػعمل ِمن الْ َّ ِ
اغب ِ
ك
ات ِم ْن ذَ َك ٍرأ َْوأُنْػثَى َوُى َوُم ْؤِم ٌن فَأ ُْولَئِ َ
ص َ
ََ ْ َْ َ ْ َ
اعبَنَّةَ َوالَ يَظْلِ ُم ْو َف نَِقْيػًرا" ( . )6ويقوؿ عليو الصبلة و السبلـ ":إذا صلت اؼبرأة
يَ ْد ُخلُ ْو َف ْ
طبسها ,وصامت شهرىا وحفظت فرجها,وأطاعت زوجها,قيل ؽبا ادخلي اعبنة من أي
األبواب شئت " (.) 7

رابعا :حارب التشاؤـ هبا واغب ف لوالدهتا كما كاف شأف العرب وال ي اؿ شأف كثَتمن األمم
ِ ِ
ِ
ثى ظَ َّل
ومنهم بعض الغربيُت فقاؿ تعاىل منكرا ىذه العادة السيئةَ " :وإ َذا بُ ّشَرأ َ
َح ُد ُى ْم باَْألنْ َ
ِ ِ ِِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
لى ُى ْوف أ َْـ يَ ُد ُّسوُ
َو ْج ُهوُ ُم ْس َودِّا َوُى َو َكظْي ٌم يَػتَػ َو َار م َن الْ َق ْوـ م ْن ُس ْوء َمابُ ّشَر بو أَيبُْس ُكوُ َع َ
َِب الْتػُّر ِ
اب اَ َس ءَ َما َْوب ُك ُم ْو َف" (. )8
ْ َ
ِ
ِ
ِ
َي
خامسا :حرـ وأدىاوشنع على ذلك أشد تشنيع فقاؿ تعاىلَ ":وإ َذاالْ َم ْوءُْوَدةُ ُسئ َل ََ ْ
ت بأ ِّ
(.) 9
ِ
ت"
َذنْ ٍ قُتلَ ْ
سادسا  :أمر بإكرامها :بنتا ,وزوجة,وأ ُّماً .وأما إكرامها كبنت فقد جاء ُب ذلك أحاديث
كثَتة منها قولو صلى هللا عليو وسلم" :أيبا رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن
تعليمها ,وأدهبا فأحسن تأديبهاٍ,ب أعتقها وت وجها فلو أجراف" (.) 10ويقوؿ عليو الصبلة

والسبلـ":من كانت لو أنثى فلم يئدىا  ,ومل يهنها ,ومل يؤثر ولده عليها أدخلو هللا تعاىل
اعبنة" (.)11وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  ":من عاؿ جاريتُت حىت تبلغا جاء يوـ القيامة أنا

وىو كهاتُت"ضم أصابعو(.)12

وأما إكرامها ك وجة ففي ذلك آيات وأحاديث كثَتة منها َ ":وِم ْن آَيَاتِِو أَ ْف َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن
أَنْػ ُف ِس ُك ْم أ َْزَواجاً لِتَ ْس ُكنُػ ْوا إِلَْيػ َها َو َج َع َل بَػْيػنَ ُك ْم َم َوَّد ًة َوَر ْضبَةً" ( . )13وقولو صلى هللا عليو
وسلم":خَت متاع الدنيا ال وجة الصاغبة  ,إف نظرت إليها سرتك  ,و إف غبت عنها
(. ) 14

حفظتك"
ِ ِ
صْيػنَا ِْ
وأما إكرامها كأـ حيث يقوؿ سبحانو و تعاىلَ " :وَو َّ
اإلنْ َسا َف بَِوال َديْو إِ ْح َسانًاَ ,ضبَلَْتوُ
() 15
ك أََّال تَػ ْعبُ ُد ْو إَِّال إِيَّاهُ َوبِالْ َوالِ َديْ ِن
ض َعْتوُ ُك ْرىاً"
ضى َربُّ َ
 .وقولو تعاىلَ ":وقَ َ
أ ُُّموُ ُك ْرًىا َوَو َ
إِ ْح َسانا "(.) 16
ِِِ
ِ
ٍت َجبَّ ًارا َش ِقيِّا " ( .)17وعن معاوية بن جانبة أف جانبة-
وقولو تعاىلَ ":و بَػَّرا ب َوال َد ْ
ٌب َوَملْ َْهب َعلَ ْ
رضى هللا عنو -أتى رسوؿ هللا –صلى هللا عليو وسلم -فقاؿ :يا رسوؿ هللا,أردت أف
أغ و ,وقد جئت استشَتؾ .فقاؿ لو " :ىل لك من أـ ؟" قاؿ:نعم ,قاؿ " :فأل مها فإف
اعبنة عند رجليها "

() 18
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وعن ابن عمر –رضي هللا عنهما -عن رسوؿ هللا-صلى هللا عليو وسلم  -قاؿ ":ثبلثة ال
ينظر هللا إليهم يوـ القيامة  :العاؽ لوالديو,و مدمن اػبمر,واؼبناف ُب عطائو .وثبلثة ال
يدخلوف اعبنة ,العاؽ لوالديو والديوث والرجلة" ( . )19وقد أوصى اإلسبلـ بالوالدين وإف
اؿ
كانوغَتمسلمُت خَتا ,و يقوؿ القرآف الكرمي على لساف عيسى بن مرمي عليو السبلـ":قَ َ
ص َبلةِ والََّْكاةِ
إِِّن عب ُد هللاِ آَتَ ِ ِ
صِ ِ
اب و َج َعلَِ ِ
ِ
ٍت ُمبَ َاركاً أَيْػنَ َما ُكْن ُ
ّْ َ ْ
اّن بالْ َّ َ
ت َوأ َْو َ ْ
ْ
ٍت نَبيِّا َو َج َعلَ ْ
اّن الْكتَ َ َ ْ
() 20
َما ُد ْمتُ َحيِّا " .
وعن أظباء بنت أيب بكررضي هللا عنهما قالت:قدمت علي أمي وىي مشركة,فاستفتيت

رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم فقلت:قدمت أمي وىي راغبة أفأصل أمي ؟ قاؿ":نعم
(.) 21
صلي أمك"
أمر من
أما اؼبرأة اليهودية اعتربىا اليهود لعنة ألهنا أغوت آدـ وقد جاء ُب التوراة ":اؼبرأة ّ
اؼبوت وأف الصاحل أماـ هللا ين ومنها,رجبل واحدا بُت ألف وجدت ,أمااؼبرأة فبُت كل
أولئك مل أجد" وكانت بعض طوائف اليهود تعتربالبنت ُب مرتبة اػبدـ,وكاف ألبيها اغبق
ُب أف يبعها قاصرة ( )22وؽبذا جاء عقاهبا مضاعفا  :فمتاع حبلها كثَتة  ,ووالدهتا
بالوجع....واف عقاب اؼبرأة مل يقتصر على ا ـ اغبمل والوالدة  ,وال على متاع اغبياة
األخر اليت تشًتؾ فيها مع الرجل ,بل تعداه إىل تسلط الرجل عليها .فهوسيدىا ,وفق
نص الكتاب اؼبقدس,وىى" ال تكوف شريكة الرجل ,والتساويو بل سبسى فتنة الرجل  ,وىو
يستعبدىا لتلد لو االوالد"(.)23

الطالق يف اإلسالم

َب بعض األحياف تعسرالعشرة ال وجية بُت ال وجُت ويصبح حياة كل منهما جحيما
اليطاؽ فعندئذ يكوف اغبل الطبلؽ .فالطبلؽ أبا حو اإلسبلـ على كراىة حىت ال يغشاه
أحد إال لضرورة تضطره إليو  .وَب ذلك يقوؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ":أبغض

اغببلؿ إىل هللا الطبلؽ" ( )24ويقوؿ أيضا":ماخلق هللا شيئا أبغض إليو من الطبلؽ"

() 25

وعن علي رضى هللا تعاىل عنو عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم":ت وجوا وال تطلقوا
(. ) 26
الطبلؽ يهت منو العرش "
اعًتض دعاة ربريراؼبرأة َب جعل الطبلؽ َب يدالرجل دوف اؼبرأة فقالواىذاظلم للمرأة
وطالبوابأف تكوف اؼبرأة أيضاصاحبةالطبلؽ أويؤخذىذا اغبق من يد الرجل ويعطى للقاضي
فيقع الطبلؽ أماـ القاضي.
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ونرد عليهم بأف اإلسبلـ أعطى حق الطبلؽ للرجل غبكمة وىي أف الرجل َب اإلسبلـ
مكلف بإعالة األسرة فهو أمَتعليها ومسؤوؿ عن النفقة على أفراد األسرة ولذلك ىو يبتاز
بالصرب والتحمل أكثر من اؼبرأة وىو يتمتع بالقدرة على التفكَتأكثر من اؼبرأة ألف الرجل
سيدفع مهرا جديدا لئلقًتاف بإمرأة أخر  .وكذلك نقوؿ بعدـ إعطاء حق وقوع الطبلؽ
للقاضى غبكم كثَتة منها .ألنو سيؤد بال وجُت إىل الكذب واختبلؽ األقواؿ للتخلص
أحدنبا عن ا خر وىذا الشيئ يضر باجملتمعٍ ,ب للقاضي اغبق ُب عدـ وقوع الطبلؽ
عندما ير ىو ذلك و بالتايل سيؤدي ىذا إىل جرائم اإلنتحار والقتل للتخلص من ىذه
اغبياة بطرؽ أخر .
لذلك نظم اإلسبلـ قضية الطبلؽ دبا يبنع من تعسف الرجل فيو و استبداده ُب أمره ف عل
لو حدا اليت اوزه  ,وىوالثبلث ,وقد كاف عند العرب ليس لو حد يقف عنده  ,وجعل
() 27
إليقاع الطبلؽ وقتا ,وىوالثبلث ,وألثره عدة تتيح لل وجُت العودة إىل الصفاء والوئاـ.
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّب إِذَا طَلَّ ْقتُ ُم الْنّ َساءَ فَطَلّ ُق ْوُى َّن لعدَّهت َّن َو ْ
ص ْوا الْع َّدةَ َواتَّػ ُق ْوا هللاَ
اح ُ
لقولو تعاىل":يَاأَيػُّ َها الْن ِّ
ِِ
ؼَ ِ
ِ
ِ
ُت ِ ِ
ك ُح ُد
اح َش ٍة ُمبَػيِّنَ ٍة َو تِلْ َ
َربَّكػُ ْم الَ ُزبْ ِر ُج ْوُى َّن م ْن بػُيُػ ْوهت َّن َوالَ َىبُْر ْج َن إِالَّ أَ ْف يَأْت َْ
بَ َ َ
() 28
ِ
ك أَمػًْرا.
ث بَػ ْع َد ذَل َ
ْو ُد هللاِ َوَم ْن يَػتَػ َع َّد ُح ُد ْوَد هللاِ فَػ َق ْد ظَلَ َم نَػ ْف َسوُ الَيَ ْد ِر ْيَ َع َّل هللاَ َْوب ُد ُ
( ) 29وىذه العدة للمرأة
ص َن بِأَنْػ ُف ِس ِه َّن ثَبلَثَةَ قُػ ُرْوٍء"
وقولو تعاىلَ ":والْ ُمطَلَّ َق ُ
ات يَػتَػَربَّ ْ
اغبائض,أمامػػن
ال ربيض فتعتد ثبلثة أشهر .واغبامل عدهتا وضع اغبمل واألمة عدهتا قرءاف (.)30

الطالق عند اليهودية

أما اليهودية أباحت الطبلؽ دوف ربديد سب معُت يدعو ال وج إىل تطليق زوجتو و قد
تركتو بيد الرجل مطلقا  .جاء ُب التوراة  " :إذا أخذ رجل إمرأة و ت وج هبا فإف مل ذبد
نعمة ُب عينيو  ,ألنو وجد فيها عيبا  ,كت كتاب طبلؽ  ,ودفعو إىل يدىا وأطلقها من

بيتو " ( .)31و يعطي الربانييوف ال وج حق تطليق زوجتو ولو م اجيا لعدـ رضاه عنها كأف

ربرؽ طعاما أو أف ير أصبل منها  ,ويقوؿ بعضهم ُب تفسَت عبارة " مل ذبد نعمة ُب
(. ) 32
عينيو " :ألف ال وجة إف مل ربسن الطبخ فل وجها أف يطلقها ألنو شيء عي
و يقوؿ أحدىم نقبل عن التلمود" إف إمرأة ما إذا أس ءت إدارة بيتها أو وجد الرجل أصبل
(.) 33
منها فلو اغبق ُب أف يطردىا من البيت "
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ومن ع ائ اليهودية ,أف األب يستطيع تطليق ابنتو من زوجها إذا أراد أف ي وجها ب خر
اليت
 ,دوف إبداء سب مسوغ لطبلقها .وقد انتشرت ىذه الظاىرة ُب مرحلة الرعي
مرهبابنو إسرائيل وعندما زاؿ حق األب ُب إهناء زواج ابنتو وانتظمت العبلقة األسرية
أعطت الشريعة اليهودية ال وج حق الطبل ؽ وحده ,ومل يكن يعرؼ الطبل ؽ هبذا اإلسم
وإمبا كاف يعرؼ بإسم اإلطبلؽ أو الطرد من البيت ( )34وىذا الطرد خبلؼ ما قبده َب
عدتوا ,ولكن ذ لك ًب استد راكو َب
اإلسبلـ حيث تبقى اؼبرأة اؼبطلقة َب بيتها حىت تنتهي ػ
اليهودية دب ئ اغباخا ـ جرشوـ بن يهودا َب عاـ 1000ـ حيث أصدرإفتاء حرـ فيو طرد
ال وجة من البيت وقيد الطبلؽ وجعلو فبكنا َب حالة إفتاء القاضي بو أو إذا اتفق عليو
الطرفاف(.)35
فاػببل صة أف الشريعة اليهودية أطلقت للرجل حق الطبلؽ دوف إبدء األسباب إال ُب
حالتُت اثنتُت
األوىل  :و ىي ال نا بالعذراء غَت اؼبخطوبة والثانية  :إهتاـ الرجل ل وجتو
يسيء
ػ

بشيء

إىل ظبعتها( )36كأف يقوؿ بأنو وجدىا غَت بكر,فيدفعها إىل أىلها,فإذا أثبت أىلها بكارهتا
وأف العي فيها أماـ شيوخ اؼبدينة,دفع ال وج ()100شاقل *ألبيها,وت وجها اليستطيع
طبلقها أبدا"(.)37ولليهودية أحكاـ تنفرد هبا فيما ىبص الطبلؽ ,فإذا اقًتنت امرأة برجل
وطلقهاٍ ,ب اقًتنت ب خر ,فأفلتت منو بالطبلؽ أوالوفاة فإنو الوبق ل وجهااألوؿ أف
يت وجها مرة ثانية,حىت يكوف رادعا لو عن الطبلؽ,وأف يًتيث قبل إيقاعو ,ودافعا لو من
أجل العودة إليها بعقد جديد وإال استحاؿ األمرعليو)38(.

تعدد الزوجات يف اإلسالم
فاإلسبلـ يبيح تعدد ال وجات غبكم ومصاحل فيو فائدة اجملتمع فن د من قراءتنا لتارىبنا
اإلسبلمي بأف َب غ وة أحد استشهد سبعُت من الصحابة تركوا نساءا وأطفاال إيتاما فأن ؿ
ِ ِ
ِ ِ
َب اليَتَ َامى
هللا سبحانو وتعاىل ىذه ا يات غبل ىذه اؼبشكلة "( َوإ ْف خ ْفتُ ْم أَالَّ تػُ ْقسطُْوا ْ
ِ ِ ِ
ث ورباع ,فَإِ ْف ِخ ْفتُم أَالَّ تَػع ِدلُوا فَػو ِ
ِ
اح َدةً )(.)39
ٌت َوثُبلَ َ َ َُ َ
ح ْو َاما طَ َ
فَانْك ُ
ْ
ْ ْ َ
اب لَ ُك ْم م َن النّ َساء َمثْػ ََ
فِإف ما يعق اغبروب من زيادة عدد النساء عن الرجاؿ أجازاإلسبلـ أف يت وج الرجل
بأكثر من واحدة بشرط العدؿ َب اؼباؿ والنفقة واؼببيت,وإال فاإلكتفاء بواحدة  .أما اؼبيل
القلىب فهو مل يشًتط فيو‘ ألف النفوس ضعيفة ولذلك قاؿ تعاىلَ " :ولَ ْن تَ ْستَ ِطْيػعُ ْوا أَ ْف
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تػع ِدلُوا بػ ِ ِ
صتُ ْم "( .)40والرسوؿ صلى هللا عليو وسلم كاف يعدؿ بُت نساءه
َ ْ ْ َ َْ
ُت النّ َساء َولَ ْو َحَر ْ
ولكن أح أزواجو إليو السيدة عائشة رضى هللا تعاىل عنها ولذلك كاف يقوؿ ":اللهم
ىذا قسمي فيما أملك فبل تلمٍت فيما سبلك وال أملك" ( .)41فا يات القرآنية ال سبنع
التعدد كما تأولتها دعاة ربرير اؼبرأة بل يأمر بالعدؿ بُت ال وجات حىت ال يقع الظلم على
ِ (.) 42
إحداىن فيقوؿ ع وجل  ":فَبلَ َسبِْيػلُ ْوا ُك َّل الْ َمْي ِل فَػتَ َذ ُرْوَىا َكالْ ُم َعلَّ َقة"

وىناك حاالت أخرى يبيح اإلسالم فيها التعدد ملربرات أمهها :

أ -إذا ع ت اؼبرأة عن أداء وظيفتها كاملة َب ؿبيط األسرة فغدت ال تصلح متاعا لل وج.
ب -إذا حرمت اؼبرأة نعمة النسل واإلقباب ف از لل وج التعدد حىت يقرعينو بنسلو وينعم
بًتبيتو.
ت-ىناؾ طباع غَتعادية َب الرجاؿ التكتفى بواحدة ولذلك أبيح للرجل التعددحىت اليقع
َب اغبراـ.
ج -وىناؾ رأي جديد من قبل العلماء بتعدد ال وجات بأنو شرع غبل مشكلة القياـ حبق
() 43
اليتامى من قبل األوصياء.
حد اإلسبلـ من تعد د ال وجات ف علو أربعا و قد كاف عند العرب و عند غَتىم من
األمم اليت تبيح التعدد غَت مقيد بعدد معُت .وقد أباحتو األدياف السماوية  ,وأباحو
ِ
ِ
اع ( . )44وروي
اب لَ ُك ْم ِم َن الْنِّ َساء َمثْػ ٌَت َو ثُبلَ َ
ث َوُربَ َ
ح ْوا َما طَ َ
اإلسبلـ بقولو تعاىل  ":فَانْك ُ
البخار أيضا ىذا اغبديث عن عائشة ُب تفسَت ا ية نفسها  :اليتيمة تكوف عند
الرجل وىو وليها فيت وجها على ماؽبا ويسِتء صحبتها وال يعدؿ ُب ماؽبا  ,فليت وج ما
طاب لو من النساء سواىن مثٌت وثبلث ورباع.
وعن ابو ىريرة (رضى هللا عنو) قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم  ":ومن كانت لو
امرأتاف يبيل مع إحدانبا على األخر جاء يوـ القيامة وأحد شقيو ساقط"

() 45

تعدد الزوجات عند اليهودية
أما بالنسبة لتعدد ال وجات عند اليهود فقد أباحت الشريعة اليهودية لليهودي ال واج بأكثر
من واحدة حيث مل يرد نص بتحريبو ُب العهد القدمي أوالتلمود  ,وقد جرت العادة بُت
اليهود على ازباذ أكثر من زوجة ,ومل ذبد التوراة حدا معينا للتعد د ,بل كاف األمر
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مطلقا.فللرجل –عندىم  -أف يت وج العد د الذ يريد دوف قيد أو شرط ( .)46وتقوؿ
األسفارمن العهد القدمي من الكتاب اؼبقدس عند اليهود ":وإمرأة مع أختها ال تتخذ
لتكوف ضرهتا لكشف سوءهتا ُب حياهتا " و يعٍت ىذا أف األسفارمل ربرـ تعدد ال وجات
ولكن حرـ عليهم أف يت وج شقيقة زوجتو من األب و األـ وىي ربرـ ال واج ُب عصمة
رجل واحد  .وىذه التوراة نفسها تقوؿ إف النب داود عليو السبلـ كاف لو تسع وتسعوف
–
زوجة  ,و لسليماف عليو السبلـ سبعمائة زوجة من اغبرا ئر–وثبلشبائة من اعبواري
وابراىيم عليو السبلـ لو زوجتاف وغَتىم من أنبياء بٍت اسرائيل

 .يقوؿ نبينا ؿبمد عليو

الصبلة والسبلـ ":قاؿ سليماف بن داود عليو السبلـ ألطوفن الليلة دبائة إمرأة تلد كل
إمرأة غبلما يقاتل ُب سبيل هللا  ,فقاؿ لو اؼبلك  :قل إف شاء هللا ,فلم يقل ,ونسي فطاؼ
هبن ومل تلد منهن إال امرأة نصف إنساف"فقاؿ النب صلى هللا عليو وسلم :لو قاؿ إف شاء
(.) 47
هللا مل وبنث وكاف أرجى غباجتو"
من
وشريعة موسى عليو السبلـ مل سبنع تعدد ال وجات بدوف أف وبد د للرجل عددا
ال وجات حىت قرر بالتلمود ُب البيت اؼبقدس ربديد عدد ال وجات إال أف بعض علماء بٍت
اسرائيل منعوه وبعضهم أباحو إذا كانت ال وجة مريضة أوعقيمة وللخيانة وغَتىا
بأف التلمود أباح تعدد ال وجات  ,ولكنو قيده بعدد ؿبدود ومعُت

(. ) 48

 ,علما

امللكية واملرياث يف اإلسالم

ومن قضايا اؼبرأة الىت قبدىاتتباين تباينا شديدا بُت شريعتنا و النظم اليهودية مسألة اؼبلكية
واؼبَتاث.
لقد أعطى اإلسبلـ اؼبرأة كيانا خاصا مستقبل أصبحت دبوجبو سبلك وتتصرؼ وتنتفع
بشخصيتها مباشرة ,دوف وكالة أو وصاية,وتتعامل مع اجملتمع ببل وسيط ,فهي باإلضافة
إىل أهنا تتمتع بأمواؽبا اػباصة  ,وحقها ُب مهرىا,ال يطل منها وىي زوجة أف بشًتؾ ُب
اإلنفاؽ على البيت أواألىل ,فبا ينفق على متطلبات ال وجية  .فإف كاف ؽبا ماؿ قبل
ال واج ومل تكن أىليتها تسمح ؽبابالتصرؼ حىت انتقلت إىل زوجها فإف ذمتها تكوف
منفصلة عنو ماليا ,وأمواؽبا عند زوجها ال تعد شركةمالية بينهما ,فكل حر التصرؼ ,
يقوؿ ابن ح ـ " :وال هبوز أف ذبرب اؼبرأة على أف تت ه إىل زوجها بشيئ أصبل,
ال من ماؽبا وال من صداقها ,فهو كلو ؽبا ,الإذف لل وج ُب ذلك وال اعًتاض ,وؽبا أف سبلك
الضياع زالدور وسائر أصناؼ اؼباؿ بكافة أسباب التملك ,وؽبا أف سبارس الت ارة وسائر
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تصرفات الكس اغببلؿ اؼبباح ,وؽبا أف تضمن غَتىا ,وأف يضمنها غَتىا وأف هت
وتوصي ,دومبا وصاية من أحد  ,وتستطيع أف زباصم إىل القضاء"(.)49
وقد جعل اإلسبلـ مَتاث اؼبرأة أقل من نصي الرجل وذلك ألف اإلسبلـ يل ـ الرجل
بأعباء وواجبات مالية ال تل ـ دبثلها اؼبرأة فهوالذ يدفع اؼبهر وينفق على أثاث بيت
ال وجية .أما اؼبرأة فهي تأخذ اؼبهر وال تسهم بشئ من نفقات البيت على نفسها وعلى
أوالدىا ولوكانت غنية ( .)50فن ؿ قوؿ هللا سبحانو وتعاىل " :لِلِّ ِرجاِؿ نَ ِ
صْي ٌ ِفبَّا تَػَرَؾ
َ
ِ
ِ
الْوالِ َد ِاف و ْاألَ قْػربػو َف ولِْلنِّس ِء نَ ِ
صْي ٌ ِفبَّا تَػَرَؾ الْ َوالِ َد ِاف َو ْاألَ قْػَربػُ ْو َف ِفبَّا قَ َّل مْنوُ أ َْو َكثُػَر نَصْيبًا
َ َُ ْ َ َ
َ
(. ) 51
َم ْف ُرْوضاً"
وقد حرص اإلسبلـ على توريث اؼبرأة بنتا فقاؿ تعاىل ":فإف كن نساء فوؽ اثنتُت فلهن ثلثا
ما ترؾ ,وإف كانت واحدة فلها النصف...ا ية"( .)52وىنا قبد أف اإلسبلـ قد منح
البنت نصف الًتكة  ,أف مل يكن ؽباإخوة ,فإف كانتا اثنتُت فلكل واحدة منهما الثلث
وورثها حبس رابطتها,وقد اشًتط اإلسبلـ على اؼبرث أف اليوصي بأكثر من الثلث ,
غبديث سعد بن ايب وقاص رضي هللا عنو قػاؿ ":يا رسوؿ هللا إف يل بنتاويل ماؿ كثَت فهل
أوصي بو؟ قاؿ:ال.قاؿ بثلثيو؟قاؿ:ال.قاؿ :بنصفو؟ قاؿ :ال .قاؿ بثلثو؟قاؿ:والثلث
كثَت ,إنك إف تذرورثتك أغنياء خَتمن أف تذرىم عالةيتكففوف الناس"

( )53أوكماقاؿ

رسولنا.والًتكة تشمل األمواؿ والعقارات واألعنياف واألراضي منقولة وغَتمنقولة.
امللكية و املرياث عند اليهودية

أما اؼبرأة اليهودية فقد كانت قبل ال واج ربت وصاية أبيها مهما بلغ سنها ٍ ,ب صارت
ربت وصاية زوجها بعد ال واج,ولقد كانت اؼبلكية ؿبدودة,وىي تبع للقبيلة ٍ,ب تطور اغباؿ
وعرفت اؼبلكية الفردية ,وبلغت ذروهتا حيث سبثلت ُب ملكية األراضي  ,والضياع واألنعاـ,
والنقود واؼبنقوالت ,وكانت اؼبرأة ال سبتلك من ذلك شيئا  ,فمَتاث أبيها الذ تأخذه
يصبح ل وجها  ,ومنقوالهتا وأنعامها تؤوؿ إليو ,فملكيتها من نقد وما تكتسبو من عملها
خارج بيتها هب أف يصرؼ على بيتها,وقد منع الربانيوف اؼبرأة من التصرؼ ُب ماؽبا بينما
أباح القراءوف ؽبا ذلك,وعلى الرغم من أف القانوف اإلسرائيلي اغبديث قد أعطى اؼبرأة حرية
التصرؼ ُب فبتلكاهتا وإدارهتا كيفما بشاء ,إذ حدد القانوف مسؤولية كل شخص عن
فبتلكاتو ,وليس لو أف يفرض حقوقا على ا خر  ,إال أف ىذا القانوف يعترب تعديبل للشريعة
اليهودية اليت فرضت على اؼبرأة اػبضوع إلدارة زوجها ُب إدارة شؤوهنا اؼبالية,
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وفبتلكاهتا.وفبتلكات ال وجة اليت ينص عليها عقد ال واج لل وج اغبق ُب االنتفاع هبا دوف
التصرؼ ُب األصوؿ ,كما أنو ال وبق لل وجة التصرؼ دبمتلكاهتا إال بعد موافقة زوجها,
ألف نتاج ىذه اؼبمتلكات من حق ال وج حس الشريعة  ,بل إف من حق ال وج التصرؼ
باؽبدايا اليت تقدـ لل وجة بعد ال واج  ,إال إذا نص صاح اؽبدية على أهنا لل وجة فقط,
حىت مهرىا ليس ؽبا  ,وقاؿ بعض فقهاء اليهود  :ليس للمرأة إال متاعها ولباسها  ,وقد
حددوا ذلك ببعض القطع البسيطة)54(.
ما كانت اؼبرأة اليهودية ترث إال إذا مل يكن ألبيها ذرية من البنُت وإال ما كاف يتربع بو ؽبا
أبوىا ُب حياتو  ,وحُت ربرـ البنت من اؼبَتاث لوجود أخ ؽبا ذ كر يثبت ؽبا على أخيها
النفقة واؼبهرعند ال واج,إذا كاف األب قد ترؾ عقارا فيعطيها من العقار ,أما إذا ترؾ ماال

منقوال فبل شئ ؽبا من النفقة واؼبهر ولوترؾ القناطَتاؼبقنطرة ( .)55ولذ لك كانت اؼبلكية
ؿبد ودة  ,و ىي تبع للقبيلة ٍ ,ب تطوراغباؿ وعرفت اؼبلكية الفردية  ,وبلغت ذروهتا حيث
سبثلت َب ملكية األراضي ,واألنعاـ  ,والنقود واؼبنقوالت  ,وكانت اؼبرأة ال سبتلك من ذلك
شيئا فمَتاث أبيها الذ تأخذه يصبح ل وجها  ,و منقوالهتا وأنعامها تؤوؿ إليو ,فملكيتها
من نقد وما تكتسبو من عملها خارج بيتها هب أف يصرؼ على بيتها وقد منع الربانيوف
اؼبرأة من التصرؼ ُب ماؽبا بينما أباح القراءوف ؽبا بل إف من حق ال وج التصرؼ باؽبدايا
اليت تقدـ لل وجة فقط  ,حىت مهرىا ليس ؽبا.
لقد كاف بنو إسرائيل يورثوف الذ كور دوف اإلناث ويفضلوف الذكرعلى األ نثى على الدواـ
فأد ذلك إىل ىضم حقوؽ البنات  ,فإذامات الرجل وترؾ أوالدا ذكورا وإناثا فإف مَتاث
األب يوزع على الذكور دوف اإلناث  .وقد مي ت الشريعة اليهودية بُت اإلبن األكربوالذي
دونو  ,فلو كاف لرجل امرأتاف إحدانبا ؿببوبة واألخر مكروىة  ,وولد ت اؼبكروىة ذكرا
قبل احملبوبة  ,فإف ابن اؼبكروىة يعطى ضعف ابن احملبوبة  ,ورغم أنو ابن اؼبكروىة  ,كما
حدث وأعطي اسحاؽ إلبن ليئة ومل يعط ابن"راحيل"ألف لو حق البكورية (. )56وإذا آؿ
اؼبَتاث إىل البنت لعدـ وجود أخ ؽباذكرمل هب ؽبا أف تت وج من سبط آخر ,وال وبق ؽبا أف

تنقل مَتاثها إىل غَت سبطها ( )57وإف مل تكن لو ابنة يعطوف ملكها إلخوة أبيها وإف مل
() 58
يكن ألبيها إخوة يعطى ملكو لنسبو األقرب من عشَتتو فَتثو.
وقاؿ بعض علماء التلمود إف البنت ؽبا حق اؼبَتاث مع اخيها من أمها وليس من أبيها ,
ورغم النتف اليت أعطيت للبنت دبنة إال أف الشريعة ظبحت لؤلب أف يبنع ووبرـ اإلناث
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من اؼبَتاث واليستطيع فعل ذلك مع الذكور,فقد جاء ُب كتاب األحكاـ الشرعية":ال وبق
لؤلب أف يوصي أويه نصف مالو إذاكاف لو أوالدا ذكورا,ولو أف يه صبيع مالو إف
كاف من نسلو من البنات"()59
فخبلصة القوؿ :إف مَتاث اؼبرأة دبعٌت اؼبَتاث اغبقيقي مل يكن معروفا عند اليهود حيث
كانت ترث رم ا ال حقيقة وسبلكا (.)60ألف التوراة أوجبت مَتاث ال وج ل وجتو فقد جاء
ُب التوراة  ":وكل بنت ورثت نصيبا من أسباط بٍت إسرائيل تكوف امرأة لواحد من
عشَتة سبط أبيها لكي يرث
بنو إسرائيل كل واحد نصي آبائو)61("....
واؼبرأة ترث أباىا فقط وال ترث ابنها وال أخاىا وال عمها وال جدىا وال أقرب الناس إليها؛
زوجها!والسب ُب عدـ مَتاثها ل وجها أف إخوة زوجها يل موف بال واج منها إف مل تعق
منو وحينئذ تل مهم نفقتها(.)62
يقوؿ التلمود ":والذ يثبت لل وجة من الًتكة ىو مؤخر صداقها ,ألنو حقها فإف كن
أكثر من واحدة فإف اغبق يعود إليهن حس األقدمية  ,فاألوىل مقدتة على الثانية والثالثة
 ,قإذا استوين ُب العقد فإهنن يت اضبن على الًتكة قسمة غرماء)63(.
ولكن اإلسبلـ جعلهن شركاء ُب الثمن أو الربع دوف فرؽ بُت األوىل والثانية وال داعي
للغرامة بينهن وإمبا حل األمر سلميا.
وُب قضية مَتاث ال وجة اليت زبالف دين زوجها فإف اإلسبلـ يبنع التوارث بُت اؼبسلم
وزوجتو ُب حاؿ موت أحدنبا أو كليهما.

ويف رئاسة الدولة
اإلسبلـ يبعد اؼبرأة عن األمور السياسية ألف اؼبهمة الرئيسية للمرأة اؼبسلمة ىي اإلىتماـ
بإدارة البيت ورعاية شؤوف ال وج والولد وىي الوظيفة األساسية والطبيعية للمرأةٍ .ب إف
مشاركة اؼبرأة للرجل َب اإلشتغاؿ بسياسة الدولة يستل ـ اختبلطها بالرجاؿ األجان ,
وردبا اختبلؤىا بعض الوقت كرئيس أورفيق  ,وكبل األمرين :اإلختبلط واإلختبلء
منكروحراـ )64(.وَب قصة سقيفة بٌت ساعدة َب اختيار اػبليفة األوؿ بعد رسوؿ هللا صلى
هللا عليو وسلم مل تشارؾ فيو إمرأةٍ .ب أين ىي ُب قيادة اعبيوش اإلسبلمية والوالية على
الواليات اإلسبلمية أو إقامة اؼبسلمُت ,كل ىذا مل يكن ؽبا نصي  .وأف ما نس
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لعمربن اػبطاب رضي هللا عنو من أنو ويل إمرأة اغبسبة فموضوع عليو  )65(.وقدقاؿ رسوؿ
هللا صلى هللا عليو وسلم عند ما وصل إليو خرب ابنة كسر وواليتهاعليهم فقاؿ " :لن
يفلح قوـ ولوا أمرىم إمرأة" (.)66
فاإلسبلـ يبنع اؼبرأة من رئاسة الدولة ػبطورة اؼبسؤو لية ألف رئيس الدولة ُب اإلسبلـ ىو
قائد اجملتمع ورأسو اؼبفكر ووجهو البارزولسانو الناطق ولو صبلحيات واسعة خطَتة
ا ثاروالنتائج وىذه الوظائف ال تتفق مع تكوين اؼبرأة النفسي والعاطفي وخباصة ما يتعلق
باغبروب وقيادة اعبيوش

) 67(.

ويقوؿ الرسوؿ عليو السبلـ" :إذا كاف أمرا ؤكم شراركم و

أغنياؤكم خببلءكم وأمركم إىل نسائكم فبطن األرض خَت من ظهرىا " (( .)68يقوؿ ابن
كثَت ُب البدا ية والنهاية)  :عن ابن اسحاؽ و موسى بن عقبة أف أبا سفياف أتى إىل
اؼبدينة قبيل مكة مست َتا بفاطمة ال ىراء -رضى هللا عنها -بعد أف نقض اؼبشركوف العهد
الذي كاف بينهم و بُت الرسوؿ صلى هللا عليو وسلم فتأىب فيقوؿ ؽبا" :يا بنت ؿبمد ىل

لك أف تأمري ابنك ىذا(عبد هللا اغبسُت) ؟ في َت بُت الناس فيكوف سيد العرب إىل آخر
الدىر  .فت يبو ال ىراء قائلة  :إمبا أنا امرأة و إمبا ذلك إىل الرسوؿ صلى هللا عليو وسلم.
فهذه فاطمة حبيبةرسوؿ هللا عليو السبلـ ابتعد ت عن أشياء تاركة السياسة للرجل
وحده الذي يفهم األمور اػبارجية )69(.
أما قيادة عائشة رضي هللا عنها ؼبعركة اعبمل فقد كانت من وراء ستار على ىودجها ,
وقد ندمت على فعلتها  ,بعد لوـ أمهات اؼبؤمنُت ؽبا ,ألنو ال هبوز ؽبا أف زبرج من بيتها
ك وجة للرسوؿ صلى هللا عليو وسلم  ,وقد تأولت عائشة رضي هللا عنها فأخطأت ,
وندمت فتابت واستغفرت  ,ومشلها علي رضي هللا عنو بالرعاية وىذا ليس دليبل على
اشتغاؽبا بأمر اغبكم أو توليها القيادة  ,ألهنا حادثة فردية  ,أدركت عائشة رضي هللا عنها
فيها خطأىا(.)70
وُب حقبة من التاريخ اإلسبلمي تولت ش رة الدر اؼبلك ,وكانت زبيدة زوجة ىاروف
الرشيد ذات تأثَت كبَت على زوجها ,وقد كاف ىذا من باب السيطرة على األزواج وزيادة
النفوذ وليس إسهماما منهن ُب أمر الدولة,وىي حوادث فردية كانت خارجة عن النظاـ
العاـ(.)71
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ومل وبدث ُب تاريخ اإلسبلـ أف كانت اؼبرأة جنبا إىل جن مع الرجاؿ ُب إدارة شؤوف
البػػبلد ,و من زعم أف بيعة الرسوؿ صلى هللا عليو وسلم ؽبن يوـ الفتح عي عمل قيادي
فقد أخطأ(.)72
يقوؿ الشيخ ؿبمد اػبضر حسُت شيخ األزىر سابقا ":ولقد حذر اإلسبلـ أىلو من ذلك
ُب ما نس لعمرابن اػبطاب رضي هللا عنو من أنو وىل امرأة اغبسبة فموضوع عليو ,نص
على ذلك كلو أيب بكر ابن العريب  .وما نس أليب خليفة من أنو أجاز والية اؼبرأة القضاء
.قاؿ ابن العريب  :مراده واليتها ُب ج ئية ال أهنا يصدر ؽبا " مرسوـ" بأنا ولينا فبلنة ُب

اإلقليم الفبل ّن لتحكم بُت الناس  ,فمن استدؿ بذلك ي ورعلى غَت حق ( . )73وجعل
الواليات العامة للرجاؿ بقوؿ جل وعبل َ ":ولِلْ ِر َج ِاؿ َعلَْي ِه َّن َد َر َجةٍ " ( )74وقولو تعاىل ":
ِّ
لى النِّ َس ِاء " ( )75و ىي قوامة الفعل  .أما اؼبرأة مكثرة العطافة وسريعة
الر َج ُ
اؿ قَػ َّو ُام ْو َف َع َ
اإلنفعاؿ والبكاء فتكوينها الطبيعي عكس الرجاؿ  .ومن ٍب فإننا قبد أف اؼبرأة تتعرض

() 76

لكثَتمن اإلختبلط واإلجتماعات واألسفار وغَت ذلك من األمور اليت تتطل منها .
وفوؽ ىذا أحاط اإلسبلـ اؼبرأة بسياج من العفة واغبياء فنهاىا عن سبويو خلقتها وتوصيل
شعرىا وكشف صدرىا والتربج ُب ثياهبا ,وإبداء زينتها إال ما ظهرمنها ,ىذا َب الوقت
الذ أباح ؽبا أف تت ين ل وجها وترؾ ؽبا اغبرية كاملة َب أف تبد زينتها لبعلها فتتطي

وزبتض  ,وتكتحل وتلبس من الثياب أصبلها وأرقها.وفرض عليها اغب اب تكريبا ؽبا ,
إلبقائها على أنوثتها  ,ومنعها من التربج صيانة ؽبا من اػبروج عن طبيعتها واحملافظة على
اجملتمع واغبرص على أخبلؽ األمة لئبل تذوب ُب غَتىا من األمم أوتصبح تبعا ؽبا ُب
ملبسها وأسلوب حياهتا فتفقد خصائصها اإلسبلمية)77(.
أما اؼبرأة اليهودية ونيابتها  ,فرغم ربرمي التوراة والتلمود وكافة الكت التشريعية لذلك,
وعداوة األحبار والربانيُت للمرأة –رغم كل ذلك -فقد وصلتنا أخبار تفيد بأف اؼبرأة قد
اعتلت سدة اغبكم  ,وكانت ىي اؼبدبر األوؿ لشؤوف فبالك اليهود من خبلؿ شخص
أزواجهن  ,ولقد أصبحت اؼبرأة اليهودية اؼبعاصرة ُب دورة الكياف اإلسرائيلي ربظى دبا مل
تكن ربلم بو منذ قروف ,وذلك عن طريق اإلصبلحات التشريعية اؼبعاصرة ,وصارت ت احم
الرجل ُب كل أعمالو حىت ُب ؾبايل اغبكم واعبندية ,ومع كل ىذا فهي غَت راضية عما
وصلت إليو ,فيوجد ا ف ُب الكنيست اإلسرائيلي  3نساء نائبات,
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لكن األح اب الدينية ما زالت ربظر على اؼبرأة االشًتاؾ ُب ىذه األمور ألهنا من
خصوصيات الرجاؿ ( )78ألف الدين اليهودي وبرـ كل أشكاؿ اغبكم للمرأة اليهودية ,
فيقوؿ اغباخاـ الريب برخيا ( " : )79وىناؾ أربعة من أصناؼ البشرية يستحقوف الرثاء
حقا.. ..رابعهم  :اعبيل الذ ربكمو امرأة" ()80

عمل املرأة يف اإلسالم

يكاد يتفق العلماء على جواز عمل اؼبرأة  ,إف كانت مضطرة إليو ,كأف تفقد عائلها  ,أو
يكػوف عائلها غَت قادر على اإلنفاؽ عليها وال ذبد من ينفق عليها وعلى عياؽبا,
ويشًتطوف ُب ذلك شروطا نذكر أنبها-:
-1أف يكوف عملها متصبل ببنات جنسها,
 -2وأف يكوف قريبا من ؿبل إقامتها.
 -3أال يكوف فيو اختبلط بالرجاؿ.
 -4وإذا خرجت لعملها خرجت ؿبتشمة.
 -5وال زبرج إال بإذف وليها  ,إف كاف ؽبا ويل ال يستطيع اإلنفاؽ عليها.
وقد اختلف العلماء ُب خروج اؼبرأة إىل العمل غَت مضطرة فمنهم من قاؿ حبلو واشًتط
لذلك شروطا ( , )81ومنهم من منعو مستدال بعدة أدلة(.)82
وعلى ىذا يبكن أف نقوؿ  :كل عمل ت اولو اؼبرأة ال تراعي فيو ىذه الشروط اليت سبق
ذكرىا ربرمو الشريعة و تكوف اؼبرأة ـبالفة فيو تعاليم اإلسبلـ.
وكذلك وبرـ عليها م اولة ما ىبتص بالرجاؿ من اإلعماؿ كاعبندية وأعماؿ البناء والصيانة
اليت زبرج هبا عن ح اهبا وعفتها .فللرجل دور وللمرأة دور ىا  ,وكل ميسر ؼبا خلق
لو)83(.
واؼبرأة ُب اجملتمعات اؼبعاصرة ُب معظم األحياف تعمل أكثر من الرجل أوكعملو  ,وأجرىا
أقل إضافة غبملها ووالدهتا(.)84
وقددلت الدراسات اغبديثة أجريت ُب الواليات اؼبتحدة على أف النساء العامبلت أقل

ات انا مػػن الرجاؿ ,وأل هنن يتعرضن ؼبؤثرات .فمن أبرز مالمح ىذا التأزم النفسي:
(أ) أف ت اوؿ أعماال ال تتفق مع تكوينها النفسي والبيولوجي.
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(ب) واؼبقرر أف اؼبرأة ال يكتمل مبوىا النفسي واعبسمي إال باألمومة وأف عدـ اقباهبا
أوعدـ رغبتها فيو نقص ُب مبوىا النفسي واعبسمي .
وقد كانت ىناؾ آثار ػبروج اؼبرأة الغربية َب اجملتمع واختبلطها بالرجاؿ منها:
 -1قلة اؼبواليد :ىناؾ البفاض مريع َب عدد اؼبواليد  .و َب نسبة اؼبت وجُت ,وارتفاع
مستمر َب نسبة عدد اؼبواليد غَتالشرعيُت كما أف  %2من البالغُت – من األوالد والبنات
.
ال يت وجوف أبدا-2اإلح اـ عن ال واج :لقد كشفت أحباث ودراسات عديدة أجريت ىناؾ عن أف
نصف الرجاؿ األوروبيُت ونصف النساء األوروبيات ما بُت السن من  15إىل  45سنة
يعيشوف َب ع وبة برضاىم بل إف منهم من ال يفكر َب ال واج إطبلقا (.)85
 -3فساد النشء صحيا وعقليا وخلقيا  :لقد استعاضت األمم الغربية عن األمهات
باؼبؤسسات للًتبية واغبضانة وحرـ الطفل حناف األـ وشفقتها وعطفها ,فاألـ إذا مل سبنعها
أعماؽبا خارج اؼبن ؿ عن رعاية الطفل وتربيتو فهي ؽبا من اؼبيوؿ األخر ما تفضلها على
العناية بو .)86(.
 -4التدىوراألخبلقي:تقوؿ اإلحصاءات أف  %70من العامبلت يضطررف إىل ترؾ العمل
بسب اإلعتداءت,ومل تنج من ىذه اؼبهازؿ بل اؼب سي حىت اعبامعات َب أقسامها العليا,
وسبتد اؼبوجة العفنة إىل موظفات األمم اؼبتحده اليت كثَتاما يهرع اؼبسلموف إليها غبل
قضاياىم (. )87
أماال نا واػبيانات ال وجية ىي بشكل عاـ  .واكببلؿ األخبلؽ وطغياف الشهوات ,
وانتصار اغبيوانية على اإلنسانية ,وضياع اغبياء والعفاؼ بُت النساء والرجاؿ  ,واضطراب
() 88

اجملتمع كلو نتي ة ذلك.
ولقد قاؿ الرئيس الراحل"كنيدي" ُب تصريح مشهور لو ,تناقلتو الصحف ووكاالت األنباء
عاـ 1962ـ ":إف الشباب األمريكي مائع مًتؼ منحل,غارؽ ُب الشهوات  ,وإف من
بُت كل سبعة شباف يتقدمو للت نيد يوجد ستة غَت صاغبُت بسب اهنماكهم ُب الشهوات
() 89

" وأنذر ألف ىذا الشباب خطر على مستقبل أمريكا.
-5تفكك األسر :بناء اجملتمع ىناؾ على ىذه الشاكلة,وعن مشكبلت الطبلؽ أد إىل
تفكك األسر.
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 -6إنتشار اعبرائم الفتاكة :اغبديث عن اعبرائم َب أوربا مكرور مشهور وحسبنا أف نورد
ما أوردتو ( الديلي ميل) (-الصحيفة الربيطانية ) -أف أحد احملامُت األمريكاف يدير
أكربوكالة للنساء البلٌب يولدف باإلهبار!!إذ تلد اؼبرأة طفبل مقابل(  )9600جنيو اسًتليٌت
ٍب تذى ُب طريقها(للتعاقد) عن إقباب طفل آخرمقابل ثبلثُت ألفا (.)90
( )7يؤثر عملها اؼبختلط على عبلقتها بال وج ,فهي تسيئ عشرتو وال تر فيو ما يشبع
() 91
رغباهتا على النحو الذي تريد.

( )8إنتشارالبطالة :قالت ؿبررة "مع اؼبرأة" َب األىراـ 1960\10\19ـ" بدأ الرجاؿ
َب أمريكا ىبشوف اكتساح اؼبرأة عبميع ميادين العمل بشكل يهددىم بالبطالة فقد دلت
اإلحصاءات األخَتة على أف ىناؾ  24مليوف إمرأة عاملة نظامية ,عبلوة على السيدات
البلٌب يعملن بصفة غَت رظبية وبذلك تصبح نسبتهن ثلث عدد العاملُت ,ولوحظ أف نسبة
العامبلت ترتفع بشكل ـبيف جدا َب كل عاـ حىت تنبأ اإلخصائيوف بإكتساح اؼبرأة َب
() 92

خبلؿ سنوات قليلة جدا.
( )9انتشار األبناء غَت الشرعيُت  :تقوؿ أحدث اإلحصاءات هبذا الصدد ": ..إف أكثر
من ثلث مواليد عاـ 1983ـ ُب نيويورؾ ىم" أطفاؿ غَتشرعيُت"وأكثرىم ولدوا لفتيات
ُب التاسعة عشرة من العمر وما دوهنا  ,أ من ؾبموع مواليد نيويورؾ"

(. ) 93

( )10انتشار األمراض الفتاكة  :انتشار األمراض السرية  ,والعصبية  ,والعقلية  ,والنفسية
() 94
 ,وكثرة العقد واإل ضطرابات اليت يعد ضحاياىا دبئات األلوؼ.
وقد ندمت النساء َب لغرب على شتغاؽبن خارج اؼبن ؿ فقد جاء َب كتاب" فتاة الشرؽ َب
حضارة الغرب"لؤلستاذ ؿبمد صبيل بيهم:حيث ذكراستفتاء معهد "غالوب"َب أمريكارأي
النساءالكاسبات بصدد العمل,وإذا ىوينشراػببلصة ا تيػ ػ ػػة:
" إف اؼبرأة متعبة ا ف ,ويفضل  %65من نساء أمريكا العودة إىل منازؽبن ,كانت اؼبرأة
تتوىم إهنا بلغت أمنية العمل ,أما اليوـ وقد أدمت عثرات الطريق قدميها واستن فت اعبهود
قواىا,فإهنا تودالرجوع إىل عشها والتفرغ إلحتضاف فراخها "(.)95
من ىذا كلو يتبُت أف للمرأة وظيفة طبيعية أصيلة فهي كفتاة هب أف تتهيأ ؼبستقبلها
األسري وىِت ك وجة هب أف تؤدي حق ال وج وىي كأـ هب أف تقوـ بدورىا ُب اعداد
اعبيل و تربية األوالد فهي ربة البيت وملكتو  ,واؼبسؤلة عنو أوال وأخَتا  .ومن اؼبؤكد على
ضوء الت ربة والواقع أف األب إذا انشغل عن تربية ولده وتوجيهو حبكم عملو اػبارجي وأف
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األـ إذا زبلت عن تربية ولدىا وحضانتو واعداده حبكم انشغاؽبا بالعمل الذ ت اولو  ,فإف
الولد – الشك – سينشأ كاليتيم الذ حرـ عطف أبويو ورعايتهما وتربيتهما ُب مقتبل
سٍت عمره وال ىبفى ما ُب ىذا اإلنشغاؿ والتخلى من أثر سيئ ُب اكبراؼ الولد سلوكيا
وشذوذه أخبلقيا .ورحم هللا اضبد شوقي حُت قاؿ:
ليس اليتيم من انتهى أبواه

من ىم احلياة وخلفاه ذليال

ان اليتيم ىو الذى تلقى لو

أما ختلت أو أبا مشغوال ( ) 96

إف فكرة م اضبة اؼبرأة أماـ الرجل قد ىبت روبها على ببلد اؼبسلمُت من ديار الغرب ,وىي
ديار ال يقيم أىلها لآلداب العامة حرمة  ,وردبا تكوف اؼبرأة الغربية معذورة بعض العذر ُب
خروجها من اؼبن ؿ  ,وحبثها عن العمل  ,ذلك ألف األعراؼ اإلجتماعية األ ليمة ىناؾ
تفرض عليها إذا بلغت سن الثامنة عشرة من عمرىا أف تبحث عن عمل تتكس منو ,
ألف أباىا أصبح غَت مسؤؿ عن نفقتها بل تطرد من البيت بعض األحياف إذا مل تدفع إىل
وليها أجرة البيت ونفقة الطعاـ  ,ومن ناحية أخر  ,فإف اؼبرأة الغربية مكلفة بدفع اؼبهر
ؼبن يرغ ب واجها  ,فهي تكدح وتعمل اذف من أجل اإلنفاؽ على نفسها  ,ومن أجل
أجرة البيت  ,ومن أجل زواجها  . . .ىذا عدا عن التقاليد الفاجرة و األعراؼ البغيضة
اليت تفرض عليها أف زبرج من بيتها سافرة متربجة زبالط من شاءت وتصاح وتعشق من
أرادت دوف أف تر ُب ذلك حرجا وال عيبا)97(.

عمل املرأة يف الشريعة اليهودية

إف أوؿ ما يطالعنا بو العهد القدمي ُب سفر "األمثاؿ" صفة ال وجة الفاضلة وطبيعة عملها
اؿ 1تقوـ بو  ,فهي ال تنقطع عن العمل ُب بيتها  ,وال تفكر إال ُب زوجها وأطفاؽبا.
تقوؿ التوراة":امرأة فاضلة من هبدىا,ألف شبنها يفوؽ الآليلء,هبا يثق قل زوجها فبل وبتاج
إىل غنيمة,تصنع خَتا لو الشراكل أياـ حياهتا,تطل صوفاوكتاناوتشتغل بيدين راضيتينهي
كسفن التاجر ذبل طعامهامن بعيد,وتسهر الليل الطويل,وتعطي أكبلألىل بيتها,

وفريضةلفتياهتا ,تتأمل حقبل فتأخذه)98("..
اإلختالط يف اإلسالم

لقد منع اإلسبلـ اختبلط اؼبرأة بالرجاؿ درءا للمفاسد الىت تصاح االختبلط وحفظا
لؤلجياؿ من الوقوع ُب الفاحشة  ,فاالختبلط سواء كاف عاما أو خاصا ,خطر كبَت يهدد
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اعبنسُت ,فبل ع ُب أف يبنعو اإلسبلـ ,وىذا ُب حد ذاتو حفظ لكرامة اؼبرأة من
الت ارة الرخيصة ,ومن الذئاب اؼبتوحشة فهي أوؿ من يت رع كأس اػبطر نتي ة موافقتها
مثل ىذه الدعوات()99
ومن االختبلط احملرـ  ,اختبلط الذكور واالناث بعد التميي حىت بُت اإلخوة غبديث أيب
داود رضى هللا عنو ,قاؿ صلى هللا عليو وسلم":فرقوا بينهم ُب اؼبضاجع"()100
إال أف ىناؾ إختبلطا مشروعا للمرأة مع الرجاؿ َب ثبلثة مواطن :
(أ) مواطن العبادة كصبلة اعبمع واعبماعات .
(ب) أماكن العلم للضرورة القصو شريطة التقيد باغب اب واإللت اـ با داب اإلسبلمية .
(ت) َب ميداف اعبهاد حُت يعلن النفَت العاـ)101(.

أما االختالط يف اليهودية
فيظهر أف اليهودية كانت ربرـ االختبلط بُت اليهود وغَتىم كشع وليس ىناؾ ما يبنع
من اجتماع الرجل باؼبرأة  ,فما نقلتو الوثائق يظهر أف األمر كاف عاديا عند اليهود فيختلط
الرجاؿ بالنساء ُ ,ب كل ميادين اغبياة  ,بل وقد جعلت عقوبة زنا العازبُت
زواجهما( )102فما بالك باختبلطهما؟!.غَت أننا قبد بعض التحذيرات ُب الشريعة
اليهودية  ,فقد جاء ُب التلمود ":ال ينظر رجل إىل امرأة غَت زوجتو ,وال يلمس يديها وال
يتحدث معها(.)103
إف موقف اإلسبلـ من اؼبرأة كاف ثورة على اؼبعتقدات وا راء السائدة قبل عصره من حيث
الشك بانسانيتها وأهنا غَت جديرة بتلقى الدين ودخوؿ اعبنة وأف اإلسبلـ اعطى اؼبرأة
حقوقها من غَت سبلق ؽبا أو استغبلؿ ألنوثتها بينما ال قبد ىذه اغبقوؽ ُب الديانة اليهودية
 .فعلى على اؼبرأة اؼبسلمة أف تفاحر صبيع نساء العامل بسبق تشريعاهتا وجضارهتا صبيع
شرائع العامل وحضاراهتا إىل تقرير حقوقها.
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( )19ؿبمد ناصر الدين األلباّن .صحيح سنن النسائي..كتاب  :الكاة .باب  :اؼبناف دبا أعطى
.حديث رقم
( .541 /2 . )2402
( )20سورة مرمي .31-30 /
( )21لئلماـ البخاري .صحيح البخاري  .شرحو وخرج أحاديثو  :د .مصطفى دي البغا  .باب  :صلة
اؼبرأة أمها وؽبا زوج  .رقم ( . )5634ج . 5ص . 2230
( )22مصطفى السباعي .اؼبرأة بُت الفقو و القانوف  .ص.19
( )23اللواء اضبد عبد الوىاب .تعدد نساء االنبياءومكانة اؼبرأة ُب اليهودية واؼبسيحية واالسبلـ.
ص.191-190
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( )24اغبافظ سليماف األشعث الس ستاّن  .سنن أيب داود  .ربقيق  :سعيد ؿبمد اللحاـ  .كتاب
الطبلؽ  .باب ُب كراىية الطبلؽ  .ج . 1حديث رقم (  . )2178ص . 484
( )25اؼبصدر السابق  .حديث رقم ( . )2177
()26أخرجو الديلمي واستشهد بو القرطىب َب تفسَته . 149 / 18
( )27أضبد خَتت  .مرك اؼبرأة ُب اإلسبلـ  .ص.146-145
( )29البقرة.228:
( )28الطبلؽ.1 /
( )30سعيد اغباسبي  .البعث اإلسبلمي " اؼبرأة قبل اإلسبلـ و بعده " .ص .91-89
( )31سفر التثنية اإل صحاح ( . )2-1 :24
( )32السيد عاشور .مرك اؼبرأة ُب الشريعة اليهودية  .ص.114
( )33ظفر اإلسبلـ خاف  .التلمود وتارىبو و تعاليمو  .ص. 58
( )34ترصبة ؿبمد صربي .التلمود شريعة بٍت اسرائيل .ص .17
( )35سيد فرج  .السامريوف و اليهود  .ص .172
( )36ؿبمد على ؿبمد خطاب  .مكانة اؼبرأة ُب اإلسبلـ واليهودية .ص *.108-104الشاقل يساوي
درىم فضة.
( )37التثنية ( )19-13 :22
( )38ؿبمد على ؿبمد خطاب  .مكانة اؼبرأة ُب اإلسبلـ واليهودية .رسالة ماجستَت  .ص .108
( )40النساء .129 :
( )39النساء.3:
( )41اغبافظ اؼبنذري ـبتصر سنن أيب داود  .ربقيق  :أضبد ؿبمد شاكر  .باب ُ :ب القسم بُت النساء
 .رقم اغبديث ( . 64 /3 . )2047
( )42النساء .129 :
( )43د .ؿبمود الشريف  .القرآف ودنيا اؼبرأة  .ص .115 -109
( )44النساء.3 :
( )45اإلماـ أضبد .مسند اإلماـ أضبد  .ج . 2ص . 471
( )46د .حسن ظا ظا .الفكر الديٍت اليهودي أطواره و مذاىبو  .ص.193
( )47ربقيق واشراؼ :عبد هللا اضبد ابو زينة .صحيح مسلم بشرح النووي  .كتاب األيباف  .باب
اإلستثناء ُب اليمُت وغَتىا  .ج . 4ص .201
( )48أضبد عبدالع ي اغبصُت  .اؼبرأة اؼبسلمة أماـ التحديات .ص.187-186
( )49د.حسن الًتايب .تقبل عن كتاب اؼبرأة بُت تعاليم الدين وتقاليد اجملتمع .ص .18وللم يد ُب ىذا
اؼبوضوع انظر :البهي اػبويل .اإلسبلـ واؼبرأة اؼبعاصرة .ص .28-26و ؿبمد ابو زىرة .تنظيم اإلسبلـ
للم تمع .ص 88
و .أماؿ الربيع  .اؼبرأة بُت الشريعة اإلسبلمية والنظم اليهودية .ص.53-52
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( )50د.مصطفى شاىُت  .اإلسبلـ و التغيَتاغبضاري .ص.149-148
()52النساء ا ية .11:
( )51سورة النساء . 7:
()53رواه اعبماعة من حديث اين عياس ,باب ما جاء ُب كراىة ؾباوزة الثلث واليصاء للوارث  .ؿبمد
على الشوكاّن .نيل األوطار شرح منتقى األخبار .ص.3/6
( )54سوزاف السعيد .اؼبرأة ُب الشريعة اليهودية.رسالة ماجستَت .ص .96
( )55مصطفى السباعي  .اؼبرأة بُت الفقو و القانوف  .ص .19
( )56سفر التثنية (. )17 :21 ( )21-17 :15
( )57مصطفى السباعي  .اؼبرأة بُت الفقو و القانوف  .ص.19
( )58ؿبمد على ؿبمد خطاب  .مكانة اؼبرأة ُب اإلسبلـ و اليهودية " رسالة ماجستَت"  .ص56
( )59العبلمة اليهودي حاي بن مشعوف .االحكاـ الشرعية لئلسرائليُت ُب األحواؿ الشخصية .
اؼبادة.356
(  )60أضبد خَتت.مكانة اؼبرأة ُب اإلسبلـ واليهودية  .ص . 60
( )62التكوين ( )11-6 :38
( )61سفر العدد ( )9-7 :36
( )63ؿبمد على ؿبمد خطاب .مكانة اؼبرأة ُب اإلسبلـ واليهودية .ص.61
( )64أضبد ؿبمد صباؿ  .مكانك ربمدي  .ص .138 -137
( )65أضبد عبد الع ي اغبصُت .اؼبرأة اؼبسلمة أماـ التحديات  .ص.58-57
( )66البخاري .صحيح البخاري  .كتاب اؼبغازي  ,باب كتاب النىب إىل كسر وقيصر رقم (
. )4425
( )67مصطفى السباعي  .اؼبرأة بُت الفقو و القانوف  .ص.40-25
( )68كشف اػبفاء  .332 /2رقم (. )2883
( )69نور الدين عًت  .ماذا عن اؼبرأة  .ص .23
( )70مصطفى السباعي  .اؼبرأة بُت الفقو والقانوف .ص ,152
( )71اؼبصدر السابق ,ص .153
( )72توفيق علي وىبة .دور اؼبرأة اؼبسلمة ُب اجملتمع اإلسبلمي ,ص .210
( )73موقف الشريعة اإلسبلمية من اؼبرأة  .عن جريدة األىراـ الصادرة ُب 1953/6/ 27ـ
( )75النساء 34 :
( )74البقرة 228
( )76أضبد عبد الع ي اغبصُت .اؼبرأة اؼبسلمة أماـ التحديات  .ص .59-58
( )77نور الدين عًت  .ماذا عن اؼبرأة  .ص .23
( )78ؿبمد على ؿبمد خطاب .مكانة اؼبرأة بُت اإلسبلـ واليهودية .ص.81
()79ىومفسر الكتاب اؼبقدس دبنهج اؼبدراش واؼبسمى بلقوط انظر :اؼبرأةُب الشريعة اليهودية.ؿبمد
عاشور.ص.88
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( )80الدكتور حسن ظاظا ُب مقدمتو لكتاب مرك اؼبرأة ُب الشريعة اليهودية للسيد ؿبمد عاشور.
( )81حسن الًتايب .اؼبرأة بُت تعاليم الدين وتقاليد اجملتمع .ص .25-13
( )82نور الدين عًت .ماذا عن اؼبرأة  .ص .118
( )83اؼبصدر السابق .ص .119
( )84للم يد من التفصيل انظر :اإلسبلـ واؼبرأة اؼبعاصرة  .البهي اػبويل .ص .253-134
( )85سيدقط َ.ب ظبلؿ القرآف  634\2 .وما بعدىا .
( )86عبد الرب نواب الدين اؿ نواب .عمل اؼبرأة وموقف اإلسبلـ منو  .ص .63
( )87جريدة اليوـ العدد  14إبريل 1980ـ  .وعمل اؼبرأة َب اؼبي اف  .ص .184
( )88د .يوسف القرضاوي .مبلمح اجملتمع اؼبسلم الذ ننشده  .ص .377
( )89اؼبصدر السابق  .ص . 378
( )90جريدة اليوـ العدد 1405\1\4ىػ  .وؾبلة الدعوة السعودية .العدد 1405 \1\13ىػ
.ربت عنواف ( أطفاؿ للبيع) .ص .42
( )91عبد الرب نواب الدين اؿ نواب .عمل اؼبرأة وموقف اإلسبلـ منو  .ص .68
( )92مصطفى السباعي .اؼبرأة بُت الفقو والقانوف  .ص.258
( )93جريدة الشرؽ األوسط  .السنة السابعة العدد (  )2086يوـ الثبلثاء  17ذو القعدة 1404ىػ
 14 ,اغسطس – آب – 1984ـ .
( )94د .يوسف القرضاوي مبلمح اجملتمع اؼبسلم الذ ننشده  .ص .380
( )95مصطفى السباعي .اؼبرأة بُت الفقو والقانوف  .ص.259
( )96أضبد شوقي .الشوقيات.221 /1
( ) 97منار اإلسبلـ .ـ" الفروؽ بُت اؼبرأة والرجل " ص.40-38
( )98ؿبمد علي ؿبمد خطاب .مكانة اؼبرأة ُب اليهودية واإلسبلـ .رسالة ماجستَت.ص .70
( )99عبد هللا أضبد اعببليل  .شبهات ُب طريق اؼبرأة اؼبسلمة  .ص.41
( )100رواه وابو داود من حديث عمرو بن شعي عن أبيو عن جده ,باب أمر الصب بالصبلة سبرنا
ال وجوبا ,نيل األوتار .298 /1
( )101مصطفى السباعي .اؼبرأة بُت الفقو والقانوف .ص .192
( )102سفر اػبروج ص.17-16 :22
( )103ؿبمد علي ؿبمد خطاب  .مكانة اؼبرأة ُب االسبلـ واليهودية .ص .74

