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ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ

اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﻘﻮق
ا4ﻧﺴﺎن ﻓﻲ ا4ﺳﻼم

اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن:
د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ
د .ﺻﻼح ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻠﻬﻮب
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
بسم هللا الرحمن الرحيم
يعﺪ مقﺮر النظــام اإلجتماعــي وحقــوق اإلنســان فــي اإلســالم مﻦ مﺘﻄﻠﺒاﺕ الﺠامعة اإلجﺒارية لﺠﻤﻴع ﻃالﺏ وﻃالﺒاﺕ الجامعــة
الســعو ِديَّةُ اإللكترونيــة ،حﻴـﺚ تﺘﻢ دراسﺘﻪ في ﺃحﺪ الﻤﺴﺘﻮياﺕ الﺪراسﻴة لﻠﻄالﺐ حﺴﺐ رؤية الكﻠيــة التــي يﺘﺒـع لهــا الﻄـالﺐ،
ويقـﻮم بﺘـﺪريﺴﻪ ﺃحـﺪ ﺃعﻀـاﺀ ﻗﺴـﻢ الﺪراساﺕ اإلسالمﻴة.
يﺘﻨاوﻝ الﻤقﺮر في وحﺪاتﻪ عﺪﺓ مﻮﺿﻮعاﺕ تﺸﻤﻞ مفهــوم المجتمع:تعريفــﻪ ،اإلنســان فــي اإلســالم ،ﺃســس بنــاء المجتمــع وعنايــة
اإلســالم بــﻪ ،ســماﺕ المجتمــع اإلســالمي ،تقويــة الروابــط اإلجتماعيــة ،األســرﺓ فــي اإلســالم :تعريفهــا ،مكانتهــا ،ﺃهميتهــا ،ﺃســس
بنــاء األســرﺓ ،الــزواج ومقاصــده ،حقــوق الزوجيــن ،حقــوق اآلبــاء واألوالد واألﻗــارﺏ ،مكانــة المــرﺃﺓ وحقوﻗهــا فــي اإلســالم،
الشــبهاﺕ حــوﻝ النظــام األســري فــي اإلســالم والــرد عﻠيهــا :تعــدد الزوجــاﺕ ،الحجــاﺏ ،ميــراث المــرﺃﺓِ ،ديَّـةُ المــرﺃﺓ ،الطــالق،
تحديــد النســﻝ.
سائﻠين المولى عز وجﻝ ﺃن يجعﻠﻪ عمالً متقبالً و مفيداً.

وهللا من وراء القصد
المؤلفون:
د .محمد بن طالب الشنقيطي
د .صالح بن فهد الشلهوب

اﻟﻮﺣﺪة ا3وﻟﻰ :اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ

اﻟﻮﺣﺪة اBوﻟﻰ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻣﻦﻣﻨﻈﻮرإﺳﻼﻣﻲ
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﺎن
أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت دراﺳﻴﺔ

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

أرﺑﻊ وﺣﺪات دراﺳﻴﺔ ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
●التعرف عﻠى مفهوم المجتمع من منظور إسالمي.
●القدرﺓ عﻠى تمييز تفوق المنظور اإلسالمي لﻠمجتمع.
●اإللمام بكيف يمكن ﺃن تكون سماﺕ المجتمع اإلسالمي واﻗعا ً مطبقا ً في المجتمع.
●اإللمام بكيف يمكن ﺃن يكون لﻪ دور فاعﻝ في المجتمع.

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
●تعريفﻪ.
●ﺃسس بناء المجتمع وعناية اإلسالم بﻪ.
●تقوية الروابط االجتماعية.
●سماﺕ المجتمع اإلسالمي.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
المجتمع اإلسالمي ﺃو المجتمع المسﻠم ،هو الذي تتمثﻝ فيﻪ كﻠمة « ال إلﻪ إال هللا محمد رسوﻝ هللا » كقاعدﺓ ﺃساس بكﻝ مقتﺿياتها،
إذ إنﻪ من غير تمث ّ ِﻝ هذه القاعد ِﺓ ومقتﺿيا ِتها فيﻪ ،ال يكون مسﻠ ًما .وبنا ًء عﻠى ذلك فإن هذه القاعدﺓ َ تصبح المرتكزَ األساس َّ
ي لمنهجٍ
تقوم هذه القاعدﺓ ،كما ﺃنها ال تكون حياﺓ ً إسالميةً إذا
كامﻝ تقوم عﻠيﻪ حياﺓ األمة المسﻠمة بحذافيره ،فال تقو ُم هذه الحياﺓ ﻗبﻝ ﺃن َ
ﻗامﺕ عﻠى غير هذه القاعدﺓ ،ﺃو ﻗامﺕ عﻠى ﻗاعدﺓٍ ﺃخرى معها ،ﺃو عدِﺓ ﻗواعدَ ﺃجنبي ٍة عنها.
من حيث إن ثقافة هذا المجتمع تكون مرجعتيها إلى تﻠك القاعدﺓ دون اختالط بمرجعيّاﺕ ثقافية ﺃخرى ﺃيًّا كانﺕ ،وهذا ال
ينفي عمﻠية االحتكاك الثقافي وال االنفتاح والتفاعﻝ الثقافي مع ثقافاﺕ ﺃخرى ْ
وﺃخذ المالئم لهذه المرجعية ،وذلك يتمثﻝ في
الح ْك َمةُ ﺿالةُ المؤمن فحيث وجدها فهو ُّ
ﺃحق بها » (رواه الترمذي).
ﻗوﻝ الرسوﻝ الكريم  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم « :-الكﻠمةُ ِ
تقرر ﺃن عبوديت َها الكامﻠة هلل وحده ،وﺃنها ال
والمجتمع المسﻠم ﺃو المجتمع اإلسالمي ،ال ينشأ ُ حتى
تقوم جماعة من الناس ّ
َ
ويطبق
ُ
تدين بالعبو ِديَّةُ لغير هللا في االعتقاد ،والتصور ،وفي العباداﺕ ،والشعائر ،وفي النظام االجتماعي ،والشرائع الالحقة لﻪ،
ثم تأخذُ في تنظيم حياتها َو ْفقًا لهذه العبو ِديَّةُ الخاصة « .فالمجتمع المسﻠم ينشأ من انتقاﻝ ﺃفراد ومجموعاﺕ من الناس من
العبو ِديَّةُ لغير هللا -معﻪ ﺃو من دونﻪ -إلى العبو ِديَّةُ هلل وحده بال شريك ،ثم تقرير هذه المجموعاﺕ ْ
تقيم نظا َمها الحياتي
ﺃن َ
واالجتماعي عﻠى ﺃساس هذه العبو ِديَّةُ.
الوحدﺓ  -بإذن هللا  -تعريف المجتمع المسﻠم ،وﺃسس بناء المجتمع وعناية اإلسالم بﻪ ،والحديث عن تقوية
وسنتناوﻝ في هذه َ
الروابط االجتماعية ،وسماﺕ المجتمع اإلسالمي.

أوﻻ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻐﺔ:
ُمجت َ َمع( :اسم) اسم مفعوﻝ من اجتم َع واجتم َع بـ .واسم مكان من اجتم َع واجتم َع بـمجﻠس ،ال ُمجْ ت َ َم ُع :موﺿع االجتماع.
ق تعني ِع ْﻠية
وجماعة من النَّاس تربطها روابط ومصالح مشتركة وعاداﺕ وتقاليد وﻗوانين واحدﺓ ُمجْ ت َ َمع المدينةُ ،مجْ ت َ َمع را ٍ
1

القوم ،ووجوه ال ُمجْ ت َ َمع يقصد بها سادتﻪ وﺃعيانﻪ.

 .1كﻠمة مجتمع موﻗع المعاني عﻠى الرابط:
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D985%%D8%AC%D8%AA%D985%%D8%B9/
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ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﺻﻄﻼﺣ:.
عرفﻪ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمة هللا ،فقاﻝ :المجتمع البشري واألمة عبارﺓ عن مجموعة من الناس .هي كﻝ مﻠتئم
عرف المجتمع اإلنساني بأنﻪ عدد هائﻝ من األفراد ،جمعﺕ بينهم روابط ،وﺃهدف مشتركة ،واستقرار
من ﺃجزاء هي األفراد .و ُ
2

في ﺃرض ،والتزموا بعرف ،ﺃو ﻗانون.

محمد الطاهر بن عاشور (تونس 1296هـ 13 - 1879 /رجب  1393هـ 12 /أغسطس :)1973عالم وفقيﻪ تونسي ،ﺃسرتﻪ منحدرﺓ من األندلس،
ترجع ﺃصولها إلى ﺃشراف المغرﺏ األدارسة تعﻠم بجامع الزيتونة ثم ﺃصبح من كبار ﺃساتذتﻪ.
كان عﻠى موعد مع لقاء اإلمام محمد عبده في تونس عندما زارها األخير في رجﺏ  1321هـ الموافق  1903م .سمي حاكما بالمجﻠس المختﻠط سنة 1909
ثم ﻗاﺿيا مالكيا في سنة  .1911ارتقى إلى رتبة اإلفتاء وفي سنة  1932اختير لمنصﺏ شيخ اإلسالم المالكي ،ولما حذفﺕ النظارﺓ العﻠمية ﺃصبح ﺃوﻝ شيخ
لجامعة الزيتونة وﺃبعد عنها ألسباﺏ سياسية ليعود إلى منصبﻪ سنة  1945وظﻝ بﻪ إلى ما بعد استقالﻝ البالد التونسية سنة  .1956من ﺃشهر ﺃﻗرانﻪ الذين
رافقهم في جامعة الزيتونة :شيخ األزهر الراحﻝ محمد الخﺿر حسين ،وابنﻪ محمد الفاﺿﻝ بن عاشور كان بدوره من عﻠماء الدين البارزين في تونس.

ومن تعريفاتﻪ ﺃيﺿا ً بأنﻪ عبارﺓ عن مجموعة من الناس التي تشكﻝ النظام نصف المغﻠق والتي تشكﻝ شبكة العالﻗاﺕ بين الناس،
والمعنى العادي لﻠمجتمع يشير إلى مجموعة من الناس تعيش سوية في شكﻝ ّ
منظم وﺿمن جماعة منظمة .والمجتمعاﺕ ﺃساس
ترتكز عﻠيﻪ دراسة عﻠم االجتماع.
ويمكن تعريفﻪ ﺃيﺿا ً بأنﻪ مجموعة من األفراد تعيش في موﻗع معين ترتبط فيما بينها بعالﻗاﺕ ثقافية واجتماعية ،يسعى كﻝ
واحد منهم لتحقيق المصالح واالحتياجاﺕ ،وإلى حد ما هو متعاون ،فمن الممكن ﺃن يُتي َح المجتمع ألعﺿائﻪ االستفادﺓ بطرق
ﻗد ال تكون ممكنة عﻠى مستوى األفراد ،وكال الفوائد سواء منها االجتماعية والفر ِديَّةُ ﻗد تكون مميزﺓ وفي بعض الحاالﺕ ﻗد
تمتد لتغطي جزءا ً كبيرا ً من المجتمع.
تقابﻝ كﻠمة مجتمع في اإلنكﻠيزية كﻠمة  societyالتي تحمﻝ معاني التعايش السﻠمي بين األفراد ،بين الفرد واآلخرين .والمهم
في المجتمع ﺃن ﺃفراده يتشاركون هموما ً ﺃو اهتماماﺕ مشتركة تعمﻝ عﻠى تطوير ثقافة ووعي مشترك يطبع المجتمع وﺃفراده
بصفاﺕ مشتركة تشكﻝ شخصية هذا المجتمع وهويتﻪ .وفي العﻠوم االجتماعية ،يميﻝ العﻠماء العتبار « المجتمع » نظاما ً شبﻪ
مغﻠق تشكﻠﻪ مجموعة من الناس ،بحيث ﺃن معظم التفاعالﺕ والتأثيراﺕ تأتي من ﺃفراد من نفس المجموعة البشرية .وتذهﺏ
بعض العﻠوم ﺃشواطا ً ﺃبعد في التجريد حين تعتبر المجتمع مجموعة عالﻗاﺕ بين كياناﺕ اجتماعية .تبرز في اإلنكﻠيزية كﻠمة
ﺃخرى ﻗريبة في المفهوم هي الجماعة المشتركة  communityالتي يعتبرها البعض التجمع ﺃو الجماعة بدون العالﻗاﺕ
المتداخﻠة بين ﺃفراد الجماعة ،فهو مصطﻠح يهتم بأن جماعة ما تشترك في الموطن والمأكﻝ دون اهتمام بالعالﻗاﺕ التي تربط
بين ﺃفراد الجماعة .بعض عﻠماء االجتماع مثﻝ تونيز يرى هنالك اختالفا ً عميقا ً بين الجماعة المشتركة والمجتمع ويعتبر ﺃهم
ما يميز المجتمع هو وجود بنية اجتماعية التي تتﺿمن عدﺓ نواحي ﺃهمها الحكم والسيطرﺓ والتراتﺏ االجتماعي.

 .2المجتمع واألسرﺓ في اإلسالم ،محمد طاهر الجوابي14 ،
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ّ
وتتطور باستمرار ،حيث تدفع تعقيداﺕ وتناﻗﺿاﺕ التطور
إن المجتمع البشري عبارﺓ عن منظومة معقدﺓ غير متوازنة تتغيّر
ّ
االجتماعي الباحثين إلی االستنتاج المنطقي التاليّ :
إن ﺃي تبسيط ﺃو تقﻠيﻝ ﺃو تجاهﻝ تعدّ ِديَّةُ العوامﻝ االجتماعية يؤدي حت ًما
استقر الرﺃي عﻠى ّ
اكتشاف القوانين العﻠمية العامة مستحيﻝ في مجاﻝ
ﺃن
إلی تكاثر األخطاء وعدم فهم العمﻠياﺕ المبحوثة .وﻗد
ّ
َ
صصون في اإلنسانيّاﺕ
التطور االجتماعي
دراساﺕ
مسيطرا سيطرﺓ ً شامﻠةً عﻠى المجموعة األكاديمية وخاصة بين الذين يتخ ّ
ً
ّ
ويواجهون بشكﻝ مباشر في بحثهم كﻝ تعقيداﺕ العمﻠياﺕ االجتماعية وتركيباتها .فطريقة بحث المجتمع البشري كمنظومة
بالغة التعقيد هي ﺃن نعترف بمستوياﺕ مختﻠفة من التجريد ومقاييس الزمن .فالمهمة األساسية لﻠتحﻠيﻝ العﻠمي هي إيجاد القوی
التجرد من التفاصيﻝ وانحرافاﺕ القواعد.
الرئيسية التي تؤثّر عﻠى ﺃنظمة معينة؛ الكتشاف القوانين العﻠمية المبدئية عن طريق
ّ
طبعا ً المجتمع البشري عبارﺓ عن منظومة بالغة التعقيد بالفعﻝ .فهﻝ يمكننا وصفها بقوانين عﻠمية بسيطة؟ ّ
إن المنجزاﺕ الحديثة
التطور االجتماعي
في مجاﻝ النمذجة الرياﺿية تم ّكننا ﺃن نجيﺏ عﻠى هذا السؤاﻝ جوابا ً إيجابيا ً محدّدﺃ  -من الممكن وصف
ّ
بواسطة ماكر وﻗوانين دﻗيقة وبسيطة بشكﻝ مقبوﻝ.
وعﻠى نطاق واسع ،فإن المجتمع ﻗد تُمثﻝ بُنيتﻪ األساسية اﻗتصا ِديَّةُ ﺃو اجتماعية ﺃو ثقافية ﺃو صناعية تكونها من مجموعة متنوعة
من األفراد .وﻗد يكون ﺃعﺿاء المجتمع من مجموعاﺕ عرﻗية مختﻠفة .المجتمع ﻗد يكون مجموعة عرﻗية معينة كالساكسون ﺃو
ﻗد يكون دولة ﻗومية كالبوتان ﺃو ﻗد يكون تجمعا ً ثقافيا ً ﺃوسع كالمجتمع الغربي.
الساكسون أو شعب الساكسون :هم مجموعة كنفدرالية من القبائﻝ الجرمانية القديمة .والتي كانﺕ تسكن سهﻝ ﺃلمانيا الشمالي ،واندمج بعﺿهم فيما بعد مع
بريطانيا العظمى خالﻝ العصور الوسطى مشكﻠين جزءا ً من األنجﻠوسكسونيون والتي شكﻠﺕ ﺃوﻝ ممﻠكة لحكم انكﻠترا.
كان الساكسون من القبائﻝ الغازية والذي استوطنوا مبكرا ً في منطقة نورد ﺃلبينغيا ،وكانﺕ هذه المنطقة تتداخﻝ مع مناطق االنجﻠو .ساهم الساكسون في إنشاء
المستوطناﺕ الجرمانية في بريطانيا خالﻝ وبعد القرن الخامس ومن غير المعروف عدد المهاجرين إلى الجزر البريطانية لكن تشير بعض التقديراﺕ إلى
ﺃن عدد المستوطنين األنجﻠوسكسونيون حوالي مئتي ﺃلف مستوطن .كان لﻠساكسون تأثير ﻗوي في الﻠغة والثقافة في شماﻝ ﺃلمانيا والبالتس وسالف بولونيا
وﻗبائﻝ سالفية ﺃخرى بسبﺏ تأثير الرابطة الهانزية التجارية.

كﻠمة مجتمع ﺃيﺿا ً ﻗد تشير إلى رابطة تطوعية منظمة من الناس معنية باألعماﻝ الدينية ،الخيرية ،الثقافية ،العﻠمية ،السياسية،
معان ﺃخرى مجازية تشير إلى المجتمع الحيوي كمستوطنة النمﻝ ﺃو ﺃي
الوطنية ﺃو ألغراض ﺃخرى .كﻠمة المجتمع ﺃيﺿا لها
ٍ
3

تعاون إجمالي ،عﻠى سبيﻝ المثاﻝ بعض الصيغ في الذكاء االصطناعي.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا5ﺳﻼﻣﻲ
إن المجتمع المسﻠم ككﻝ مجتمع إنساني لﻪ نفس العناصر األساسية المكونة لكﻝ مجتمع ،وهي :اإلنسان ،والروابط ،والمصالح،

 .3الموﻗع اإللكتروني الموسوعة الحرﺓ ويكيبيديا:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D985%%D8%AC%D8%AA%D985%%D8%B9
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واألهداف المشتركة ،والعرف ،ﺃو القانون ،واألرض .بيد ﺃنﻪ يتميز ببعض الروابط كالعقيدﺓ اإلسالمية ،وتحكيم الشريعة،
وعﻠى هذا يمكن تعريفﻪ بأنﻪ عدد هائﻝ من األفراد المسﻠمين ،جمعﺕ بينهم مصالح ،وعاشوا معًا في ﺃرض واحدﺓ ،واتبعوا
4
اإلسالم عقيدﺓ ،ومنهج حياﺓ.
ويمكن تعريف المجتمع اإلسالمي ﺃيﺿا ً بأنﻪ ذاك المجتمع الذي ت َ َميَّز عن المجتمعاﺕ األخرى بنظمﻪ الخاصة وﻗوانينﻪ القرآنية
وﺃفراده الذين يشتركون في عقيدﺓ واحدﺓ ويتوجهون إلي ﻗبﻠة واحدﺓ ولهذا المجتمع وإن تكون من ﺃﻗوام متعددﺓ والسنة متباينة
5

فإن لﻪ خصائص مشتركة وﺃعراف عامة وعاداﺕ موحدﺓ.

الشكل ()1-1
قبلة المسلمين (مكة المكرمة)

ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻨﺎﻳﺔ ا5ﺳﻼم ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
المجتمع عبارﺓ عن كيان ﻗائم بذاتﻪ ،وبهذا االعتبار فإنﻪ ال بُدَّ ﺃن يكون لﻪ ﺃسس يبنى عﻠيها ،وﻗد تكون هذه األسس مشتركة
بين المجتمعاﺕ اإلنسانية ،وﻗد يكون لكﻝ مجتمع ما يميزه ومن هنا نجد ﺃن المجتمع اإلسالمي تميز عن غيره باعتبار انتمائﻪ
لإلسالم دينا ً يؤثر في حياﺓ المجتمع ،والدين اإلسالمي يتميز بشموليتﻪ التي تنعكس عﻠى سﻠوك المجتمع وتؤثر في حركتﻪ
ونشاطﻪ وتمايزه عن المجتمعاﺕ األخرى.

 .4المجتمع واألسرﺓ في اإلسالم ،محمد طاهر الجوابي ،15 ،وتجد اإلشارﺓ إلى انﻪ تم االستفادﺓ من المرجع المذكور في ﺃكثر من موﺿع في
الكتاﺏ ،سواء باالﻗتباس ﺃو التنسيق.
 .5انظر المجتمع اإلسالمي ،الدكتور ﺃمين المصري17 ،
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ﺃما الثانية فإنﻪ بما ﺃوجده من مواصفاﺕ ،وبما وﺿعﻪ من اعتباراﺕ تجاه هذه األسس ،فجاء هذا المجتمع متميزا ً بتميز ﺃسسﻪ،
وهو ما سنعرض لﻪ في هذا المبحث.
يمكن القوﻝ َّ
األسس العامةَ التي يقوم عﻠيها بناء المجتمع اإلسالمي:
إن
َ
●اإلنسان.
●المكان ﺃو األرض.
●اعتماد اإلسالم عقيدﺓ ،ومنهج حياﺓ.
●الروابط االجتماعية.
●المصالح ،واألهداف المشتركة.

ا[ول :ا5ﻧﺴﺎن
عني اإلسال ُم باإلنسان الفرد عنايةً ال مثيﻝ لها ،بغية ﺃن يهيئﻪ ليكون األساس األوﻝ في بناء المجتمع ،وبرزﺕ هذه العناية اإللهية
ُ
منذ الخﻠق والتكوين حين خﻠقﻪ هللا تعالى بيديﻪ ونفخ فيﻪ من روحﻪ ومنحﻪ العقﻝ والحواس ،فبان بهذا ﺃنﻪ مخﻠوق كريم عﻠى هللا
ثم تبعتﻪ العناية اإللهية حين ﻗﺿى هللا تعالى ،ﺃن يكون خﻠيفة في األرض.
وﻗد ت ُ ّ ِوجﺕ هذه العناية بشريعة اإلسالم وبما تﺿمنتﻪ من توجيهاﺕ تخص الفرد المسﻠم في العهد المكي ،ولم يغفﻠها العهد
المدني ،هدفﺕ كﻠها إلى بناء شخصية متزنة مستقﻠة لﻠمسﻠم تجمع بين ما استودع فيها من رغباﺕ ونزعاﺕ ،وبين ما ﺃنيط بها
من مسؤولياﺕ تجاه اآلخرين ﺃفراد وجماعاﺕ ،وهذا ما جعﻝ من اإلنسان بحق مخﻠوﻗا ً متميزاً ،وصار خﻠيقا ً ألن يصب َح خﻠيفةً
في األرض ،وﺃهالً لﻠقيام بواجباتﻪ تجاه نفسﻪ وتجاه مجتمعﻪ.
لقد ﺃسهم في تحقيق هذه الغاية العظمى والمهمة األسمى ﺃن هللا تعالى ﺃودع في اإلنسان نزعتين متباينتين في الظاهر ،لكنهما
متكامﻠتان وهما النزعة الفر ِديَّةُ وهي التي تجعﻠﻪ يحﺏ الخير لنفسﻪ ويدفع الشر عنها ،ويحرص عﻠى تحقيق ذاتﻪ ،والنزعة
االجتماعية وهي التي تدفعﻪ إلى صف الجماعة وحﺿن المجتمع ،ألن هللا تعالى جعﻝ بحكمتﻪ حاجة الفرد إلى الفرد ،كحاجة
العﺿو إلى العﺿو في الجسد الواحد ،ويفهم هذا إذا عﻠم ﺃن سﻠوك الفرد ورغباتﻪ كالحﺏ والوفاء والتميز والفخر ،ال بُدَّ لها من
محيط اجتماعي تمارس فيﻪ.
يﺿاف إلى هذه الدوافع الفطرية ،دوافع مكتسبة ﺃوجدها الشارع الحكيم من خالﻝ تشريعاﺕ وتكاليف خوطﺏ بها الفرد ،لها
اتصاﻝ مباشر بالمجتمع ،وهذا مﻠحوظ في العباداﺕ كﻠها كما سنرى ،ذلك ألن الحياﺓ داخﻝ المجتمع ،تمنح الفرد ﻗوﺓ فوق ﻗوتﻪ.
إن المتأمﻝ في مكانة الفرد في اإلسالم وما ﺃحيط بﻪ من عناية وتهيئة ،يدرك ﺃنﻪ ﺃهال ليكون األساس األوﻝ في بناء المجتمع
باعتباره الﻠبنة األولى في األسرﺓ ،والتي تؤلف مع مثيالتها ،المجتمع اإلسالمي.
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اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﻜﺎن أو ا[رض
يعد المكان ﺃو األرض واحدﺓ من األسس التي يبنى عﻠيها المجتمع ،وبيان هذا :ﺃن هللا تعالى ﺃنزﻝ اإلسالم بأحكامﻪ وتشريعاتﻪ
ليحكم في األرض ،ويطبق عﻠى ﺃرض الواﻗع ،يتمثﻠﻪ الناس في شؤون حياتهم من ﺃجﻝ تقديم ﺃنموذج حي ومثالي لمجتمع مسﻠم
َ
متميز.
وال يخفي الغاياﺕ الكبرى تستدعي بعض العوامﻝ المساعدﺓ عﻠى تحقيقها ،منها توفر حرية التصرف لدى األفراد ،والسالمة
من التأثير الخارجي ،ووجود مناخ مناسﺏ إلﻗامة ﺃحكام هللا وتشريعاتﻪ ،ثم وجود سﻠطة تمﻠك صالحية اتخاذ القرار وتنفيذه،
ويتعذر توافر هذه العوامﻝ ﺃو يكاد إذا لم توجد بقعة من األرض تجمع المسﻠمين ،وتكون الكﻠمة فيها لهم.
تتﺿمن سيرﺓ النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم وﺃصحابﻪ الكرام ،إشاراﺕ توﺿح هذا المعنى ،فإن النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم لما بُ ِع َ
ث
في مكة وصار لﻪ ﺃتباع ،حرصوا عﻠى االلتفاف حوﻝ النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم وتكوين تجمع خاص بهم ،متميز في كثير من
نواحي الحياﺓ عن المجتمع الجاهﻠي الكبير الذي يعيشون فيﻪ ،فأمكنهم التميز في جوانﺏ كالعباداﺕ واألخالق ،وتعذر التميز
في جوانﺏ ﺃخرى كالمعامالﺕ العامة
ولم يكن لإلسالم يومئِ ٍذ ﻗانون نافذ ،ولم يكن لﻪ ﻗوﺓ يستطيع بها تنفيذ تعاليمﻪ ،فكان الوازع الداخﻠي لدى المسﻠمين آنذاك ،مغنيًا
عن القانون والسﻠطان.
لقد بحث النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم منذ وﻗﺕ مبكر عن ﺃرض يقيم بها هو وﺃصحابﻪ ،لينشئ مجتمعا ً خاصاً ،فقصد ﺃهﻝ الطائف
فﻠم يجيبوه ،ثم عرض دعوتﻪ عﻠى ﺃهﻝ المدينة ،فاستجاﺏ ﺃهﻠها الكرام لدعوتﻪ ،وفتحوا ﺃبواﺏ مدينتهم ﺃمام الرسوﻝ صﻠى
هللا عﻠيﻪ وسﻠم وجموع المسﻠمين من كﻝ مكان ،فكانﺕ الهجرﺓ من ﺃعظم ﺃحداث التاريخ اإلسالمي عﻠى اإلطالق ،ألنها هيأﺕ
األرض ووفرﺕ المناخ المناسﺏ إلﻗامة مجتمع إسالمي مستقﻝ ومتميز.
فبدﺃﺕ معالم هذا المجتمع تبرز لﻠعيان ،وتتابعﺕ التشريعاﺕ في شتى المجاالﺕ بخاصة تﻠك التي تنظم العالﻗاﺕ والمعامالﺕ
بين ﺃفراد المجتمع الواحد .لقد تﺿمن القرآن الكريم ربطا ً بين إﻗامة األحكام الشرعية وبين التمكين في األرض حين ﻗاﻝ تعالى:
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ
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[الحج .]41 :فقد سيقﺕ اآلية الكريمة في مقام الشكر لبيان ﺃن التمكين في األرض يقتﺿي شكر هللا تعالى بإﻗامة ﺃحكامﻪ التي
ﺃمر بها بسبﺏ زواﻝ كثير من العوائق.
إذا فهم هذا ،تبينﺕ العﻠة التي من ﺃجﻠها شنَّع القرآن الكريم عﻠى ﺃولئك الذين آثروا البقاء في ﺃرض الكفر ،ولم يهاجروا إلى
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ْ
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م ِصريا ) [النساء.]97 :
َ
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اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻋﺘﻤﺎد ا5ﺳﻼم ﻋﻘﻴﺪة وﻣﻨﻬﺞ ﺣﻴﺎة
يتم هذا األساس بتربية األفراد والجماعة عﻠى عقيدﺓ التوحيد ،وااللتزام بمقتﺿياتها بالمواظبة عﻠى عبادﺓ هللا تعالى ،والتحﻠي
باألخالق اإلسالمية الفاﺿﻠة ،وتطبيق الشريعة ممثﻠة في القرآن والسنة ،واالجتهاد الصحيح المتواصﻝ لحﻝ ﻗﺿايا المسﻠمين،
ورفض كﻝ ﻗانون وﺿعي يتعارض مع ﺃحكام الشريعة.

الشكل ()2-1
القرآن الكريم

اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
فطر اإلنسان عﻠى حﺏ االنتماء إلى المجتمع ،فهو يميﻝ بطبعﻪ إلى بني جنسﻪ ويكره العزلة ،ذلك :ﺃن االجتماع ما هو إالَّ
تعبير عن غريزﺓ مستكنة في ﺃعماق نفس اإلنسان والجماعة ،صفة الزمة من صفاتﻪ .وحيثما وجد تجمع إنساني برزﺕ روابط
اجتماعية وصالﺕ وهي عبارﺓ عن فكر وسﻠوك تنمو وتعمﻝ في ظﻝ التفاعﻝ االجتماعي بين األفراد.
ويرى بعض الباحثين ﺃن هذه الروابط منها ما هو عالﻗاﺕ اجتماعية ،مثﻝ الصداﻗة والمصاهرﺓ ،ومنها ما هو عمﻠياﺕ اجتماعية
ﺃشد تعقيدا ً من سابقتها ،مثﻝ الجوار والصراع .ومنهم من يقسم هذه الروابط إلى فطرية كالقرابة ،وإلى مكتسبة كالجوار.
وعﻠى كﻝ ،فهي ظواهر نمﺕ في ظﻝ االجتماع وتولدﺕ منﻪ بسبﺏ شعور كﻝ فرد بحاجتﻪ إلى التعاون مع اآلخرين واالرتباط
بهم تحقيقا ً لﻠمصالح المشتركة ،وهو ما كشف عنﻪ رائد عﻠم االجتماع ابن خﻠدون بقولﻪ( :إن ﻗدرﺓ الواحد من البشر ﻗاصرﺓ عن
تحصيﻝ حاجتﻪ ،فال بد من اجتماع القدر الكبير من ﺃبناء جنسﻪ).
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عبد الرحمن بن محمد ،ابن خلدون أبو زيد ،ولي الدين الحضرمي االشبيلي ( 1406 - 1332م) :مؤرخ من شماﻝ ﺃفريقيا ،تونسي
المولد ﺃندلسي األصﻝ ،كما عاش بعد تخرجﻪ من جامعة الزيتونة في مختﻠف مدن شماﻝ ﺃفريقيا ،حيث رحﻝ إلى بسكرﺓ وغرناطة وبجاية وتﻠمسان ،كما
ي عام 1406
ت ََو َّجﻪَ إلى مصر ،حيث ﺃكرمﻪ سﻠطانها الظاهر برﻗوقَ ،
ي فيها ﻗﺿاء المالكية ،وظ َّﻝ بها ما يناهز ربع ﻗرن ( 808 -784هـ) ،حيث ت ُ ُوفِّ َ
وو ِل َ
عن عمر بﻠغ ستة وسبعين عا ًما ودُفِنَ ﻗرﺏ باﺏ النصر بشماﻝ القاهرﺓ تاركا تراثا ما زاﻝ تأثيره ممتدا حتى اليوم ،ويعتبر ابن خﻠدون مؤسس عﻠم االجتماع
الحديث وﺃﺏ لﻠتاريخ واالﻗتصاد.

الشكل ()3-1
التعاون
يجدر بنا ﺃن نذكر في هذا المقام تميز المجتمع اإلسالمي عن غيره في مجاﻝ الروابط االجتماعية ،فهو وإن ﺃﻗر كثيرا ً من
الروابط ورعاها حق رعايتها ،إالَّ ﺃنﻪ جعﻝ الرابطة العظمى والعروﺓ الوثقى هي العقيدﺓ وما يفيض عنها من تشريعاﺕ
وهداياﺕ ،ألنها المرجعية األولى والعﻠيا ألبناء المجتمع اإلسالمي في كﻝ ما يصدر عنهم من سﻠوك وتصرفاﺕ فكان لﻠعقيدﺓ
والحالة هذه دور ظاهر في إيجاد روابط اجتماعية ،وفي تهذيﺏ روابط ﺃخرى كان ﻗد ﺃﻗرها العرف من ﻗبﻝ.
إن اإلسالم يعتمد في بناء مجتمعﻪ عﻠى ﻗوﺓ الرابطة التي يﺿعها بين المسﻠمين ويجعﻝ منهم جسما ً واحدا ً يتجﻪ بقوﺓ إلى غاية
واحدﺓ ،فعن النُّعمان بن بَشير رﺿي هللا عنهما ،ﻗاﻝ :ﻗاﻝ رسوﻝ هللا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم « :مثﻝ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم
6

سهر والح َّمى ».
وتعاطفهم ،مثﻝ الجسد ،إذا اشتكى منﻪ عﺿو ،تداعى لﻪ سائر الجسد بال َّ

 .6متفق عﻠيﻪ ،البخاري حديث رﻗم ( ،)6011ومسﻠم حديث رﻗم ( )2586والﻠفظ لﻪ
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النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جالس بن زيد األنصاري الخزرجى :ويكنى ﺃبو عبد هللا .ﺃحد صحابة الرسوﻝ ،وكان ﺃوﻝ مولود
شهرا فأتﺕ بﻪ ﺃمﻪ ( ﺃخﺕ عبد هللا بن رواحﻪ ) تحمﻠﻪ إلى النبي (صﻠي هللا عﻠيﻪ وسﻠم) فبشرها بأنﻪ
ولد في اإلسالم من األنصار بعد الهجرﺓ بأربعة عشر
ً
سيعيش حميدًا ويقتﻝ شهيدًا ويدخﻝ الجنة.
تمتع بمنزلة كبيرﺓ بين الصحابة فكان معاوية يقوﻝ يا معشر األنصار تستبطئونني وما صحبني منكم إال النعمان بن بشير وﻗد رﺃيتم ما صنعﺕ بﻪ وكان
واله الكوفة وﺃكرمﻪ.

حق في ﺿوء هذه المفاهيم ْ
ﺃن تكونَ الروابط االجتماعية واحدﺓ من األسس التي يبنى عﻠيها المجتمع ،وال نبتعد عن الصواﺏ
إذا ﻗﻠنا إن المجتمع نسيج مكون من صالﺕ اجتماعية..

اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وا[ﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
المصالح المشتركة :هي كﻝ ما ينتفع بﻪ الجميع ،كاستغالﻝ موارد البالد االﻗتصا ِديَّةُ مثﻝ استخراج المعادن ،والزراعة ،والمياه،
والمؤسساﺕ الدينية والصحية والتربوية ،وتعبيد الطرق ،وتوفير النقﻝ .وجرى بتعاون الجميع التنازﻝ  -إن اﻗتﺿى األمر-
عن جزء من المصﻠحة الفر ِديَّةُ التي تعوﺿها المنشآﺕ العامة ،واإلسالم ال يﻠغي المصﻠحة الفر ِديَّةُ ،ولكنﻪ يمنع تقديمها عﻠى
المصﻠحة العامة.

الشكل ()4-1
تعبيد الطرق
7

األهداف المشتركة :هي المصالح العامة التي لم تحقق بعد ،ويسعى المجتمع إلى تحقيقها.

.7

لمزيد من التفاصيﻝ انظر المجتمع واألسرﺓ في اإلسالم ،محمد طاهر الجوابي .21-14 ،مقرر تدريسي بعنوان اإلسالم وبناء المجتمع
لمجموعة من المؤلفين ،عﻠى الرابط:
www.riyadhalelm.com/researches/1457/w_islam_bnaa_mojtmaa.doc
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ﺛﺎﻟﺜ :ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ي بطبعﻪ ،ويحرص عﻠى
حرص الشارع الحكيم عﻠى
ِ
الروابط في المجتمع المسﻠم ،ذلك ﺃنﻪ عﻠى الرغم من ﺃن اإلنسانَ اجتماع ٌّ
التواصﻝ مع بني جنسﻪ ،إال ﺃن اإلسالم لم يركن إلى هذا الدافع الذاتي َوحدَه ،بﻝ تم تشريع مجموعة من األعماﻝ التي من شأنها
ﺃن تزيدَ روابط العالﻗة بين األفراد داخﻝ المجتمع المسﻠم ،وتعكس مستوى التفوق في التشريع اإللهي .ويمكن تﻠخيص األسباﺏ
التي توثق الروابط االجتماعية بما يﻠي:
●العباداﺕ.
●العناية بالسﻠوك واألخالق.
●الواجباﺕ االجتماعية.

أو ً
ﻻ :اﻟﻌﺒﺎدات
تُعتَبَ ُر العباداﺕ ﺃحد ﺃهم األعماﻝ التي تعزز الروابط بين المجتمع ،ومن األمثﻠة:
●تشريع الصالﺓ مع جماعة المسﻠمين
فالصالﺓ تعتبر ﺃحد األسباﺏ التي تقوي الروابط االجتماعية ،حيث يجتمع المسﻠمون لﻠصالﺓ بصفة مستمرﺓ ألسباﺏ منها:
خمس صﻠواﺕ في اليوم والﻠيﻠة ،ووجﻪ سبحانﻪ إلى
●ﺃوالً :صالﺓ الجماعة ،فرض هللا تعالى عﻠى ﺃبناء المجتمع المسﻠم
َ
إشعارا لهم
يﻠتقي المسﻠمون تحﺕ سقف واحد في صفوف متراصة ليكون هذا
نصﻠي في المساج ِد جماعة بغية ﺃن
ﺃن
ً
َ
َ
لم كان خطاﺏ هللا تعالى لﻠمسﻠمين في هذا الشأن
ﺿﻪ بع ً
بأنهم كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بع َ
ﺿا ،ولعﻝ هذا يفسر لنا َ
ْ
ْ
ْ
وا الصالة وآتوا الزكاة و ْ
ك ِعنيَ ) [البقرﺓ .]43 :فالصالﺓ هي الصالﺓ فردًا
ك ُعوا مع
ار
يم
الرا ِ
َ
َّ َ َ َ ُ
بصيغة الجمعَ ( :وأ َ ِق ُ
َ َ َّ
َّ َ َ َ
كانﺕ ﺃو جماعة بأركانها وواجباتها ،بيد َّ
ﺃن فﺿ َﻝ التجمع ورغبةَ اإلسالم في استمراره ،جعﻝ صالﺓ َ الجماعة ﺃفﺿ َﻝ
بسبع وعشرين درجة.
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الشكل ()5-1
صالة الجماعة
●ثانياً :صالﺓ الجمعة ،إذا كان الشارع الحكيم ﻗد ﺃمر بصالﺓ الجماعة في المسجد بنصوص تدﻝ عند الكثيرين عﻠى
ْ
الين آمنُوا ِإذَا نُو ِدي
فرﺿيتها ،فإنﻪ ال شك فرض صالﺓ ﺃسبوعية وهي صالﺓ الجمعة ،ﻗاﻝ هللا تعالى ( :يأَ ّ ُيا ّ َ ِ
َ
َ َ
ْ َ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ ٌ
وا الْب ْ
ري لَّك ْ
نتْ َتع َل ُمون ) [الجمعة.]9 :
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ﺃوجﺏ الشارع الحكيم صالﺓ الجمعة عﻠى الرجاﻝ ،والحاجة تدعو ﺃن ينتظم ﺃبناء المجتمع الواحد في لقاء ﺃسبوعي ،ال
يؤذن بالتخﻠف عنﻪ إال لصاحﺏ عذر شرعي ،ﻗاﻝ رسوﻝ هللا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم « :ليَنت َ ِهيَ َّن ﺃﻗوا ٌم عن َو ْد ِع ِهم الجمعاﺕ
ﺃو ليَختِ َم َّن هللاُ عﻠى ﻗﻠوبهم ،ثم ليكون ََّن من الغافﻠين » 8.وصالﺓ الجمعة مؤتمر ﺃسبوعي اجتماعي يتحقق من خاللﻪ منافع
ﺕ ومواع َ
عدﺓ ،يستمع فيﻪ المصﻠون إلى توجيها ٍ
ظ ترشدهم إلى الخير ،وت ِقّوم سﻠوكهم ،وتعالج مشاكﻠهم االجتماعية،
تكرار هذا المشهد المبارك كﻝ ﺃسبوع ،وما يحمﻠﻪ
وهو ما يؤكد ﺃهمية الحﺿور المبكر واالستماع إلى الخطبتين .إن
َ
من هداياﺕ دينية واجتماعية ،يوﺿح صالﺓ الجمعة في تقوية المسﻠمين حين ﻗاﻝ لن نتغﻠﺏ عﻠى المسﻠمين ما دام فيهم
القرآن الكريم وصالﺓ الجمعة.
●وﺃسباﺏ تقوية الروابط االجتماعية من العباداﺕ لﻪ ﺃمثﻠة كثيرﺓ غير ما سبق ،مثﻝ صالﺓ العيدين حيث يجتمع الناس لهذه
الصالﺓ يومي عيد الفطر واألﺿحى ،وصالﺓ الجنائز عﻠى الميﺕ ،وصالﺓ التراويح خالﻝ شهر رمﺿان ،والحج الذي
يجمع المسﻠمين من ﺃﻗطار األرض ألداء هذه الشعيرﺓ في ﺃيام محددﺓ ،وﺃعماﻝ مخصوصة يؤديها جميع ﻗاصدي بيﺕ هللا
لﻠحج سويًّا بﻠباس متشابﻪ ،والعمرﺓ التي يجري تأديتها مع الحج ﺃو في ﺃي وﻗﺕ من العام ولكنها تجمع المسﻠمين ألداء
الصيام يجمع المسﻠمين لﻠصيام في زمن محدد في شهر رمﺿان ،وهو وإن لم يجمع
ﺃعمالها في مكان واحد .كما ﺃن
َ
الناس في مكان واحد إال ﺃنﻪ يجمع بينهم في اإلمساك عن الطعام والشراﺏ من طﻠوع الفجر إلى غروﺏ الشمس. .

 .8صحيح مسﻠم حديث رﻗم ()865
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ﺛﺎﻧﻴ :اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك وا[ﺧﻼق
اعتنى التشريع اإلسالمي باألخالق والسﻠوك ،واألخالق باعتبار ﺃنها جزء من اإلسالم ومن ﺃكثر ﺃسباﺏ تقوية الروابط
االجتماعية ،وتقديم صورﺓ مثالية عن اإلسالم بسماحتﻪ ووﺿوحﻪ ويسره وﺃنها شريعة مصدرها الوحي من الخالق سبحانﻪ
وتعالى ،ومن ﺃمثﻠة ذلك ما يﻠي:
●إفشاء السالم لكﻝ مسﻠم تعرفﻪ ﺃو ال تعرفﻪ.
●حسن المعامﻠة مع الغير.
●السماحة في معامالﺕ البيع والشراء.
●توﻗير كبير السن واحترامﻪ وتقديره.
●اإلحسان إلى الحيوان.
●العناية بالبيئة.

ﺛﺎﻟﺜ :اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
فرض اإلسالم واجبا ٍ
ﺕ تجاه بعض األفراد الذين تربط المسﻠم بهم عالﻗة خاصة ،ومن ﺃمثﻠة ذلك:
●حقوق الوالدين.
●صﻠة األرحام.
●حقوق الجار.
●حقوق الزوجين.
●العناية بتربية األبناء.
ﺃكثر من ذلك ،لكن ما سبق عبارﺓ عن ﺃمثﻠة يتﺿح بها المقصود.
وﺃمثﻠة تقوية الروابط االجتماعية بين المجتمع المسﻠم ُ

راﺑﻌﺎ :ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا5ﺳﻼﻣﻲ
يتعايش مع اآلخرين بإيجابية وتعاون ،إال ﺃن
لﻠمجتمع المسﻠم سماﺕ تميزه عن المجتمعاﺕ األخرى ،فالمجتمع المسﻠم رغم ﺃنﻪ
ُ
ً
ﺏ ﺃفرادَه
ﺕ األخرى بصورﺓ تجعﻝ المجتمع المسﻠم يعكس
لﻪ سماﺕٌ تجعﻠﻪ
متفاعال مع المجتمعا ِ
تعاليم الشريعة اإلسالمية وتُك ِس ُ
َ
ً
الكبير في رغبة كثير من المجتمعاﺕ لالنﺿمام إلى المجتمع المسﻠم والرغبة في ﺃن يكونوا
األثر
ﻗبوال عند اآلخرين مما كان لﻪ
ُ
ُ
جز ًءا من ﺃفراده ،ومن سماﺕ المجتمع المسﻠم ما يﻠي:
●اإلسالم منهج حياﺓ.
●التوازن.
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●السماحة.
●النصيحة.
●المساواﺓ.
●االلتزام.

أو ً
ُ
ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻴﺎة
ا=ﺳﻼم
ﻻ:
ُ
الدين في حياﺓ المسﻠم مرجع لجميع شؤونﻪ ،واإلسالم جاء ليوﺿ َح الطريقَ الصحي َح لعبادﺓ هللا كما ﺃنﻪ يعطي توجيهاﺕ
لﻠبشرية في شؤون حياتهم كفيﻠ ٍة باستقام ِة شؤونهم وسالمة عالﻗاتهم ،وتحقيق المصﻠحة لﻠفرد والمجتمع عﻠى حد سواء،
وااللتزام باإلسالم كمرجع في شؤون الحياﺓ يقتﺿي التسﻠيم وااللتزام بما جاء من تعاليم من المصادر التشريعية المعتبرﺓ في
اإلسالم مع األخذ باالعتبار وجود اختالفاﺕ في وجهاﺕ النظر بين عﻠماء المسﻠمين في بعض المسائﻝ إال ﺃن ذلك في بعض
المسائﻝ التفصيﻠية ليس في القﺿايا الكبرى.
التشريع اإلسالمي يتناوﻝ العباداﺕ عﻠى ﺃن األصﻝ فيها التوﻗيف ،فال يجوز إحداث عبادﺓ من العباداﺕ ﺃو التغيير في صفة
مختﻠف في معامالﺕ الناس وشؤونهم
األمر
عبادﺓ مشروعة دون ﺃن يكون ذلك من مصادر التشريع المعتبرﺓ ،في المقابﻝ فإن
ٌ
َ
الدنيوية حيث إن األصﻝ في معامالتهم اإلباحة إال ما دﻝ التشريع عﻠى تحريمﻪ.
والمجتمع المسﻠم باعتبار ﺃنﻪ مﻠتزم باإلسالم دينًا لﻪ ،نجد ﺃنﻪ في شؤون حياتﻪ جميعًا يجعﻝ اإلسالم مرجعًا لﻪ سواء في عالﻗة
الفرد بربﻪ وعالﻗتﻪ مع ذاتﻪ وعالﻗتﻪ مع اآلخرين ،بﻝ إن األمر يتجاوز ذلك إلى ﺃمور الحكم والقﺿاء وإدارﺓ شؤون البالد في
ﺃكثر التزا ًما بهذه المعايير.
سياستها الداخﻠية والخارجية ،ومن هنا يأتي تميز المجتمع المسﻠم وتفوﻗﻪ متى ما كان َ

ﺛﺎﻧﻴ :.اﻟﺘﻮازن
التوازن سمة المجتمع المسﻠم ،حيث إن اإلسالم دين ودنيا ،فرسوﻝ هللا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ﺃسس هذا المنهج ،حيث ﺃمر ﺃصحابﻪ
ِّ
يﺏ ،و ُج ِع َﻝ ﻗرﺓ ُ عيني
ﺏ إلي منَ الدُّنيا ،النسا ُء،
والط ُ
بالتوازن في تصرفاتهم ،ويمارس التوازن في حياتﻪ ومعيشتﻪ ،فيقوﻝُ ( :ح ِبّ َ
في الصالﺓِ)  ،9كما ﺃنﻪ انتقد بشدﺓ النصراف المطﻠق لﻠعبادﺓ الذي يمنع الشخص من ﺃداء واجباتﻪ الدينية والدنيوية فقاﻝ( :فأما ﺃنا
فأﻗوم وﺃنامـ وﺃصوم وﺃفطر ،وﺃتزوج النساء فمن رغﺏ عن سنتي فﻠيس مني) ،10وهذا يؤكد عﻠى جانﺏ التوازن في تصرفاﺕ
النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ومنهج يجﺏ ﺃن يسﻠكﻪ ﺃتباعﻪ إذا ما ﺃرادوا االﻗتداء بﻪ صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ،والتوازن مطﻠﺏ في
ﺃمور المجتمع بصورﺓ عامة في جميع ﺃمورهم والتوازن مطﻠﺏ ﺃساسي لتحقيق طاعة هللا سبحانﻪ فال تستقيم حياﺓ اإلنسان دون
الطعام والشراﺏ وهو مطﻠﺏ دنيوي ،كما ﺃن بقاء الجنس البشري والتكاثر بين المجتمع لزيادﺓ عبّاد هللا في األرض ال يمكن
 .9رواه النسائي وصححﻪ األلباني في صحيح النسائي رﻗم ()3949
 .10ﺃخرجﻪ البخاري ( ،)5063ومسﻠم ()1401
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إال بالزواج والوالدﺓ والدافع لها رغباﺕ اإلنسان الدنيوية ،وهكذا األمر في السعي لﻠحصوﻝ عﻠى مسكن وعمﻝ وكسﺏ الماﻝ
عموما ً مطﻠﺏ ليقيم اإلنسان بها دنياه ليستقيم لﻪ األمر لﻠقيام بأمور دينﻪ ،كما ﺃنها ﺃدواﺕ تجعﻝ لﻠمجتمع المسﻠم ميزﺓ يتفوق بها
عﻠى غيره من المجتمعاﺕ.
هذه العناية من اإلسالم بأمور الدنيا ال تعني االنصراف لها وترك ما ﺃوجﺏ هللا من ﺃمور اآلخرﺓ ،إذ إن اآلخرﺓ هي األساس
وهي الهدف وغاية كﻝ مسﻠم ﺃن َّ
يمن هللا عﻠيﻪ بأن يدخﻠَﻪ الجنة دون عقوبة وعذاﺏ.

ﺛﺎﻟﺜ :.اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ
السماحة :السهولة في المخالطة والمعاشرﺓ ،وهي لين في الطبع في مظان تكثر في ﺃمثالها الشدﺓ .إن السماحة صفة بارزﺓ من
صفاﺕ المجتمع اإلسالمي ،ألنها ظاهرﺓ في ثنايا اإلسالم كﻠﻪ ،فاألحكام الشرعية مبنية عﻠيها ،فهذا ﻗوﻝ هللا تعالى ينطق بها:
ْ
ْ
ْ
ٍ
ال عا ٍد فَال ِإث ع َل ْي ِه ) [البقرﺓ ،]173 :وهللا تعالى يصف رسولﻪ صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم بالسماحة
و
اغ
ب
ري
غ
ر
ط
اض
ن
ُ
َ
( فَ َم ِ
َّ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ظا ًغليظ القلب النفضوا م ْ
ن
ويوجهﻪ لﻠمداومة عﻠيها ،وذلك في ﻗولﻪ تعالى ( :فبما رحة من الل لنت له ول ْو كن
ِ
ت فَ ّ َ ِ َ َ ِ َ َ ّ ُ
َ ِ َ َ َ ٍ ِّ َ ّ َ ِ ِ َ َ ُ َ َ ُ َ
ْ
ك ) [آﻝ عمران ،]159 :ويﻠخص هذا القوﻝ النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ( :ﺃحﺏ الدين إلى هللا الحنيفية السمحة).11
حولِ َ
َ
ووجﻪ النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم إلى السماحة بين المسﻠمين في معامالتهم ،وذلك يبرز ي ﺃمور معامالتهم المالية التي تبنى في
األساس عﻠى المشاحة وحرص كﻝ طرف عﻠى تعظيم مصﻠحتﻪ ،حيث ﻗاﻝ صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم « :رحم هللا رجالً سمحا ً إذا باع
إذا اشترى وإذا اﻗتﺿى » 12فالسماحة بمفهومها الواسع ،صفةٌ مصاحبةٌ لتصرفاﺕ ﺃفراد المجتمع اإلسالمي ،فهم بعيدون عن
االنفعاالﺕ ،حذرون من المشاحناﺕ ،معرﺿون عن التجاوزاﺕ ،وهذا ما تقتﺿيﻪ األخوﺓ في الدين .وال يعني هذا ﺃن السماحة
محصورﺓ بين المسﻠمين فيما بينهم ،فقد ﺃمر هللا تعالى بها مع المخالفين في الدين ،فأمر باإلحسان إلى الوالدين الكافرين ،وﺃذن
سبحانﻪ ببر المخالفين ما لم يكونوا محاربين ،وكﻠما كان المجتمع إلى اإلسالم ﺃﻗرﺏ كان باﺏ السماحة فيﻪ ﺃوسع وﺃرحﺏ،
فيحسن بالمرء ْ
سﻪ لتصب َح السماحةُ خﻠقا ً الزما ً لﻪ.
ﺃن يجاهدَ نف َ

راﺑﻌ :.اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
النصيحة تعتبر ﺃحد ﺃبرز سماﺕ المجتمع المسﻠم ،إذ إنها مسؤولية تقع عﻠى عاتق كﻝ مسﻠم ،واألساس الﻠغوي في مفهوم
النصيحة هو اإلخالص ،فالعسﻝ النصوح الخالص من الشوائﺏ ،وهذا ما تقتﺿيﻪ العالﻗة بين ﺃفراد المجتمع المسﻠم ،وﻗد جاء
في الحديث عن النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم وصف الدين بالنصيحة حيث ﻗاﻝ صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم « :إنما الدين النصيحة ،ﻗيﻝ

 .11رواه البخاري ،تعﻠيقا ً في كتاﺏ اإليمان باﺏ الدين يسر
 .12رواه البخاري ،حديث رﻗم ()2076
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لمن يا رسوﻝ هللا ،ﻗاﻝ :هلل وكتابﻪ ورسولﻪ وﺃئمة المسﻠمين وعامتهم » ،13وتقتﺿي النصيحة لﻠمسﻠم داللتﻪ عﻠى الخير ،وإذا
طﻠﺏ النصيحة من ﺃخيﻪ المسﻠم ْ
ﺃن يبذ َﻝ جهدَه الختيار الخيار الصحيح ،وتجنﺏ اإلﺿرار بﻪ ﺃو كتمان شيء عنﻪ ،وﺃوجﺏ ما
يكون ذلك في ﺃمور دينﻪ ،وما هو حاجة لﻪ في ﺃمور دنياه.

ﺧﺎﻣﺴ ُﺎ :اﻟﻤﺴﺎواة
المساواﺓ ﺃصﻝ عام معتبر في التشريع اإلسالمي ولكن مع األخذ باالعتبار الفوارق بين األفراد ألسباﺏ دائمة ﺃو طارئة،
فالخطاﺏ العام لﻠمجتمع المسﻠم ال يفرق بين ﺃفراده في جميع ما يتعﻠق بالحقوق والواجباﺕ والمسؤولياﺕ ،ولذلك جاءﺕ
النصوص التي تؤكد عدم التفريق بين ﺃفراد المجتمع إال بالتقوى ،وهذا في اآلخرﺓ ،ﺃما في الدنيا فالجميع يتساوون في الفرص
صورا كثيرﺓ لﻠمساواﺓ بين المسﻠمين
التي تقربهم إلى تعالى وبقدر إمكاناتهم ،والتاريخ اإلسالمي في العصور الفاﺿﻠة شهد
ً
دون التفريق بين شخص آخر بسبﺏ نسﺏ ﺃو ماﻝ ﺃو جاه.

ﺳﺎدﺳ ُﺎ :اﻻﻟﺘﺰام
الخيار
االلتزام والمسؤولية سمة من سماﺕ المجتمع المسﻠم إذ إن المسﻠم الذي يقيم بين مجموعة من األفراد ال يمكن ﺃن يكونَ لﻪ
ُ
ُ
المطﻠق في تصرفاتﻪ التي ﻗد تؤثر عﻠى اآلخرين ،فهناك مسؤولياﺕ عﻠى المسﻠم تتعﻠق بعالﻗتﻪ بالمجتمع ،فاألنظمة المرعية في
البالد مسؤولية عﻠى المسﻠم في تطبيقها ،والحرص عﻠى ْ
ﺃن يسودَ االلتزا ُم بها بين ﺃفراد المجتمع ﻗدر استطاعتﻪ ،كما ﺃن من
المسؤولياﺕ التزام كﻝ فرد بما ﺃوجﺏ هللا عﻠيﻪ تجاه اآلخرين بحسﺏ مستوى مسؤوليتﻪ كما ﻗاﻝ صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم « :كﻠكم
راعٍ ومسؤوﻝ عن رعيتﻪ ،فاإلمام راعٍ ومسؤوﻝ عن رعيتﻪ ،والرجﻝ راعٍ في ﺃهﻝ بيتﻪ ومسؤوﻝ عن رعيتﻪ ،والمرﺃﺓ راعية

في بيﺕ زوجها ومسؤولة عن رعيتها ،وكﻠكم راع ومسؤوﻝ عن رعيتﻪ » ،14كما ﺃن من مسؤولياﺕ المسﻠم العمﻝ عﻠى حفظ
األمن ومنع الفوﺿى بين ﺃفراد المجتمع ،حيث إن المرجع ألي خالف ﺃو نزاع هو كتاﺏ هللا وسنة رسوﻝ صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم،
يخالف هذا المنهج ينبغي ﺃن يواجﻪَ من ﻗبﻝ المجتمع
والرجوع إلى والﺓ األمر من العﻠماء والحكام الشرعيين ،وﺃي فرد يريد ﺃن
َ
بكﻝ ما يمكن ردعﻪ بﻪ ،إذ إن األثر السﻠبي لﻠفوﺿى يفوق كﻝ ما يمكن ﺃن يُظن بأنﻪ وسيﻠة لإلصالح ،واختالﻝ األمن ﺃمر ﻗد
يستغﻝ من ﻗبﻝ ﺿعاف النفوس لممارسة الكثير من ﺃشكاﻝ الجرائم التي تﺿر بجميع ﺃفراد المجتمع ،وتعطﻝ مسيرﺓ التنمية في
المجتمع ،وتعكر عﻠى األفراد معيشتهم مما يجعﻝ الشر والخراﺏ يزداد في المجتمع وال يستطيع األفراد إﻗامة شعائر هللا فيﻪ.

 .13رواه النسائي في سننﻪ وصححﻪ األلباني في صحيح سنن النسائي برﻗم ()4209
 .14رواه البخاري رﻗم ( ،)2558ومسﻠم رﻗم ()1829
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة
● ُمجت َ َمع( :اسم) اسم مفعوﻝ من اجتم َع واجتم َع بـ .واسم مكان من اجتم َع واجتم َع بـمجﻠس ،ال ُمجْ ت َ َم ُع :موﺿع االجتماع.
وجماعة من النَّاس تربطها روابط ومصالح مشتركة وعاداﺕ وتقاليد وﻗوانين واحدﺓُ ،مجْ ت َ َمع المدينة ،المجتمع البشري
عرف المجتمع اإلنساني بأنﻪ عدد هائﻝ
واألمة عبارﺓ عن مجموعة من الناس .هي كﻝ مﻠتئم من ﺃجزاء هي األفراد .و ُ
من األفراد ،جمعﺕ بينهم روابط ،وﺃهداف مشتركة ،واستقرار في ﺃرض ،والتزموا بعرف ،ﺃو ﻗانون ،ويمكن تعريفﻪ
ﺿا بأنﻪ مجموعة من األفراد تعيش في موﻗع معين ترتبط فيما بينها بعالﻗاﺕ ثقافية واجتماعية ،يسعى كﻝ واحد منهم
ﺃي ً
لتحقيق المصالح واالحتياجاﺕ ،وإلى حد ما هو متعاون ،فمن الممكن ﺃن يُتيح المجتمع ألعﺿائﻪ االستفادﺓ بطرق ﻗد ال
تكون ممكنة عﻠى مستوى األفراد ،وكال الفوائد سواء منها االجتماعية والفر ِديَّةُ ﻗد تكون مميزﺓ وفي بعض الحاالﺕ ﻗد
كبيرا من المجتمع.
لتغطي جز ًءا
تمتد
ً
َ
●المجتمع عبارﺓ عن كيان ﻗائم بذاتﻪ ،وبهذا االعتبار فإنﻪ ال بُدَّ ﺃن يكون لﻪ ﺃسس يبنى عﻠيها ،وﻗد تكون هذه األسس مشتركة
بين المجتمعاﺕ اإلنسانية ،وﻗد يكون لكﻝ مجتمع ما يميزه ومن هنا نجد ﺃن المجتمع اإلسالمي تميز عن غيره باعتبار
انتمائﻪ لإلسالم دينًا يؤثر في حياﺓ المجتمع ،والدين اإلسالمي يتميز بشموليتﻪ التي تنعكس عﻠى سﻠوك المجتمع وتؤثر في
حركتﻪ ونشاطﻪ وتمايزه عن المجتمعاﺕ األخرى .واألسس العامة التي يقوم عﻠيها بناء المجتمع اإلسالمي هو اإلنسان،
والمكان ﺃو األرض ،اعتماد اإلسالم عقيدﺓ ،ومنهج حياﺓ ،ووجود الروابط االجتماعية ،إﺿافة إلى المصالح واألهداف
المشتركة.
●حرص الشارع الحكيم عﻠى الروابط في المجتمع المسﻠم ،ذلك ﺃنﻪ عﻠى الرغم من ﺃن اإلنسان اجتماعي بطبعﻪ ،ويحرص
عﻠى التواصﻝ مع بني جنسﻪ ،إال ﺃن اإلسالم لم يركن إلى هذا الدافع الذاتي وحده ،بﻝ جرى تشريع مجموعة من األعماﻝ
التي من شأنها ْ
ﺃن تزيدَ روابط العالﻗة بين األفراد داخﻝ المجتمع المسﻠم ،وتعكس مستوى التفوق في التشريع اإللهي.
ويمكن تﻠخيص األسباﺏ التي توثق الروابط االجتماعية العباداﺕ والعناية بالسﻠوك واألخالق ووجود الواجباﺕ االجتماعية.
●لﻠمجتمع المسﻠم سماﺕ تميزه عن المجتمعاﺕ األخرى ،فالمجتمع المسﻠم رغم ﺃنﻪ يتعايش مع اآلخرين بإيجابية وتعاون إال
ً
متفاعال مع المجتمعاﺕ األخرى بصورﺓ تجعﻝ المجتمع المسﻠم يعكس تعاليم الشريعة اإلسالمية
ﺃن لﻪ سماﺕ تجعﻝ منﻪ
ً
ﻗبوال عند اآلخرين مما كان لﻪ األثر الكبير في رغبة كثير من المجتمعاﺕ لالنﺿمام إلى المجتمع المسﻠم
وتكسﺏ ﺃفراده
والرغبة في ﺃن يكونوا جز ًءا من ﺃفراده ،ومن سماﺕ المجتمع المسﻠم ،ﺃن اإلسالم منهج حياﺓ ،وﺃنﻪ مجتمع متوازن،
والتسامح والنصيحة بين ﺃفراده ،والمساواﺓ ،وااللتزام.
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اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
●الفطرية :لقو ُﻝ ّ
األفكار والمبادئ ِجبِﻠيَّة وموجودﺓ في النَّ ْفس ﻗبﻝ التجربة والتﻠقين.
بأن
َ
ٌ
ي إزا َء ﺃَي موﻗفٍ يواجهﻪ.
●السﻠوك :االستجابة الكﻠيّة التي يُ ْبدِيها
كائن ح ٌّ
●األخالق :مجموعة صفاﺕ نفسية وﺃعماﻝ اإلنسان التي توصف بال ُحسْن ﺃو القُبْح سمو.
الر ُج ِﻝ :ت َ ْع ِظي ُمﻪُ ،تَب ِْجيﻠُﻪُ ،اِحْ تِ َرا ُمﻪُ.
ير َّ
●توﻗير :ت َْوﻗِ ُ
اإلخوﺓ وبناﺕ األَعمام.
●األرحام :األَﻗارﺏ الذين ليسوا من العَ َ
صبة وال من ذوي الفُروض ،كبناﺕ ِ

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﺑﻤﺎذا ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة )ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ أو اiﺳﻴﻮي ﻣﺜﺎﻻ(.
ﻛﻴﻒ أﺳﻬﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ا5ﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﺎن ﺳﺒﺒ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ا5ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺴﻠﻢ )ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة(.
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال

32

١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ
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ا[ﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺴﺆال ا[ول :ﺿﻊ إﺷﺎرة ﺻﺢ أﻣﺎم اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وإﺷﺎرة ﺧﻄﺄ أﻣﺎم
اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ:
●المجتمع اصطال ًحا هو مجموعة من الناس التي تشكﻝ النظام نصف المغﻠق والتي تشكﻝ شبكة العالﻗاﺕ بين الناس( .
●تعتبر العباداﺕ ﺃحد ﺃهم األعماﻝ التي تعزز الروابط بين المجتمع ومن األمثﻠة عﻠيها اإلحسان إلى الحيوان( .

)
)

●التشريع اإلسالمي يتناوﻝ العباداﺕ عﻠى ﺃن األصﻝ فيها التوﻗيف ،فيجوز إحداث عبادﺓ من العباداﺕ ﺃو التغيير في صفة
عبادﺓ مشروعة دون ﺃن يكون لذلك من مصادر التشريع المعتبرﺓ( .

)

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺃحد المفرداﺕ اآلتية ليسﺕ من سماﺕ المجتمع المسﻠم:
●المساواﺓ.
●التوازن.
●الشدﺓ.
●االلتزام.
من األسباﺏ التي تؤدي إلى تقوية الروابط االجتماعية:
●اإلنسان.
●المكان ﺃو األرض.
●المصالح واألهداف المشتركة.
●العباداﺕ.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
●القرآن الكريم.
●صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيﻝ البخاري ،محﺏ الدين الخطيﺏ ،المكتبة السﻠفية – القاهرﺓ ،الطبعة األولى1400 ،هـ.
●صحيح مسﻠم ،لمسﻠم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،محمد فؤاد عبد الباﻗي ،دار إحياء الكتﺏ العربية ،األولى1374 ،هـ.
●صحيح سنن النسائي محمد ناصر الدين األلباني المحقق  /المترجم :بدون الناشر :مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ الخﻠيج
الطبعة :األولى سنة الطبع1409 :هـ
●المجتمع واألسرﺓ في اإلسالم ،محمد طاهر الجوابي ،دار عالم الكتﺏ لﻠطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة 1421هـ
 2000م.●مقرر تدريسي بعنوان اإلسالم وبناء المجتمع لمجموعة من المؤلفين ،عﻠى الرابط:
www.riyadhalelm.com/researches/1457/w_islam_bnaa_mojtmaa.doc
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻘﻮق ا4ﻧﺴﺎن ﻓﻲ ا4ﺳﻼم
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

ﺣﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن ﻓﻲ ا5ﺳﻼم

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮة واﺣﺪة
ﺳﺎﻋﺘﺎن دراﺳﻴﺘﺎن

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة
●التعرف عﻠى مفهوم حقوق اإلنسان في اإلسالم.
●التعرف عﻠى عناية اإلسالم بحقوق اإلنسان في اإلسالم.
●التعرف عﻠى تطور حقوق اإلنسان في األنظمة المعاصرﺓ وموﻗف اإلسالم منﻪ.

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
●تعريف الحق واإلنسان.
●التكريم اإللهي لإلنسان.
●تاريخ حقوق اإلنسان.
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أوﻻ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻖ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣ
اﻟﺤﻖ ﻟﻐﺔ:
ويح ّق ،و َحقًّا و َحقّةً و ُحقُوﻗًا ،فهو حقيق ،والمفعوﻝ محقوق عﻠيﻪَّ .
َّ
َح َّق( :فعﻝ) َّ
األمر :ص ّح وثبﺕ ،وصدق
حق
حق،
وحق عﻠىِ ،
ُ
ْ
اﺏ :وجﺏ ( لقد حق ْ
ون َوالعَ ْد ِﻝ ﺃي َ
ل
عﻠَ ْي ِﻪ ،و َح َّق القَانُونَ  :ﺃ َ ْو َجبَﻪُ ،وﺃَثْبَتَﻪَُ .ح َّق َ
ق َوﺃَثْبَتَﻪُ َ
غﻠَبَﻪُ َ
عﻠَ ْي ِﻪ العَذَ ُ َ َ َ
َحقَّﻪُ ِب ْالقَانُ ِ
عﻠَى ال َح ّ ِ
القو ُ
َ َ َّ َ
ص ُّحِ ،م ْن َح ِقّ َك
َصيبَ َك :يَ ِج ُ
ﺏ َ
عﻠَ ْي ِﻪ القَ َ
َع َل أكثَ ِر ِهْ ) [يسَ ]7 :حقَ ْقﺕُ َ
عﻠَ ْي ِﻪ ،يَ ِح ُّق ِلي ﺃ َ ْن ﺃَسْألَ َك :يَ ِ
س ِﻠّ َم َك ن ِ
ﺿا َء :ﺃ َ ْو َج ْبتُﻪُ يَ ِح ُّق ﺃ َ ْن يُ َ
ظنَّﻪُ :فَعَ ْﻠﺕُ َما َكانَ يَحْ ِز ُرهُ ْﺃو يَ ُ
سو ُ
غ لَ َكَ .حقَ ْقﺕُ َ
سوغ وهو َح ِقيق بكذا :جدير
ظنُّﻪُ َح َّق غ َِري َمﻪُ ،ويَ ِح ُّق لك ﺃن تفعﻝ كذا :يَ ُ
ﺃ َ ْن ﺃي يَ ُ
عﻠَى ذلك :واجﺏ.1
و َح ِقيق َ

اﻟﺤﻖ اﺻﻄﻼﺣ:.
اختﻠف الفقهاء وعﻠماء القانون في تعريف لحق اصطال ًحا ،ويﻠخص تعريفﻪ الدكتور محمد الزحيﻠي بقولﻪ« :مصﻠحة مقررﺓ
عا ﺃو ﻗانونًا» ،وفي تفصيﻝ تعريفﻪ يقوﻝ الدكتور الزحيﻠي« :فالحق مصﻠحة تثبﺕ إلنسان ،ﺃو لشخص طبيعي ﺃو اعتباري،
شر ً
ﺃو لجهة عﻠى ﺃخرى ،والمصﻠحة هي المنفعة ،وال يعتبر لحق إال إذا ﻗرره الشرع والدين ،ﺃو القانون والنظام والتشريع
والعرف ،وبالتالي يكون معنى الحق – في موﺿوع حقوق اإلنسان -مصﻠحة ومنفعة ﻗررها المشرع ،لينتف َع بها صاحبها،
مقررا وثابتًا بنظام ،ﺃو ﻗانون معين،
ويتمتع بمزاياها ،وبالتالي تكون واجبًا والتزا ًما عﻠى جهة ،ﺃو آخر يؤديها ،وﻗد يكون الحق
ً
ﺃو تشريع خاص ،ﺃو إعالن دولي ،ﺃو اتفاﻗية ثنائية دولية ».2
العرف :بالﺿم وسكون الراء هو العادﺓ ،وهو يشمﻝ العرف العام والعرف الخاص ،وغﻠﺏ إطالﻗﻪ عﻠى العرف العام .والعادﺓ ثالثة ﺃنواع العرفية العامة
والخاصة والشرعية .وﻗد يفرق بينهما باستعماﻝ العادﺓ في األفعاﻝ والعرف في األﻗواﻝ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ا5ﻧﺴﺎن ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ا=ﻧﺴﺎن ﻟﻐﺔ:
اإلنسان اسم جنس وا ُختﻠف في اشتقاﻗﻪ هﻝ هو من األُنس ﺃو من ال ِنسيان فقاﻝ البصريون من األُنس ،وﻗاﻝ الكوفيون من النسيان،
ٌ
إنسان ،وال يُقاﻝ إنسانﻪ.3
ي ،والجمع ﺃناسي ،ويقاﻝ لﻠمرﺃﺓ
واإلنس الواحد إِن ِس ٌّ

 .1انظر في تعريف الحق الموﻗع االلكتروني المعاني عﻠى الرابط التالي:
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D984%%D8%. AD%D982%/
 .2حقوق اإلنسان في اإلسالم ،محمد الزحيﻠي5 ،
 .3انظر (ﺃنس) لسان العرﺏ البن منظور ،حقوق اإلنسان في اإلسالم ،راوية الظهار.22 ،
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ﺗﻌﺮﻳﻒ ا=ﻧﺴﺎن اﺻﻄﻼﺣ:.
اإلنسان معروف ،وﻗد يختﻠف العﻠماء في تعريفﻪ ،ويعرفﻪ بعض عﻠماء المنطق والكالم بأنﻪ حيوان ناطق ،ﺃي المخﻠوق الحي
يعترض عﻠيﻪ البعض لتكريم هللا اإلنسان عﻠى سائر المخﻠوﻗاﺕ ومنها الحيوان ،ولكن ﻗد يستقيم
الذي يمتاز بالنطق والكالم ،وﻗد
ُ
ي ناطق ،والبعض اآلخر ﻗد يصفﻪ بآلة لإلنتاج .وفي الحقيقة ﺃن اإلنسان شيء
في حاﻝ ما إذا كان المقصود هو الحياﺓ ،ﺃي ح ٌّ
معروف خﻠقﻪ هللا لعبادتﻪ ،مكون من جسم وعقﻝ وروح تدﺏ فيﻪ الحياﺓ لينشط في هذه األرض ،ﺃبوهم آدم الذي خﻠقﻪ هللا من
تراﺏ ،وصوره في ﺃحسن صورﺓ وخﻠق من ﺿﻠعﻪ ﺃمهم حواء ،وما في هذا الكون كﻠهم من نسﻠهما ،سواء األبيض واألصفر
واألحمر واألسمر ،وتفرﻗوا بعد ذلك في هذا الكون.4

ﺛﺎﻧﻴ :اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ا5ﻟﻬﻲ ﻟﻧﺴﺎن
ﺃمور كثيرﺓ ومنها ما يﻠي:
من ﺃبرز ما يدﻝ عﻠى عناية هللا باإلنسان
ٌ
●استخالف هللا لإلنسان في األرض:
ْ
ﻗاﻝ تعالى ( :وإ ْذ قال ربك ل ْلمالئكة إن جاع ٌل ف األ ْرض خليف ً
اك
ن
ل
ع
ج
ا
ن
إ
ود
او
د
ا
ي
(
سبحانﻪ:
وﻗاﻝ
[البقرﺓ،]30:
)
ة
ِ
َ
َ َ ُ ُ ّ
َ
َ ِ َ َ َ ُّ َ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ ّ َ ِ ِ َ ِ َ ِ َ
َ َ َ ْ
خليف ًة ف األ ْرض ف ْ
ْ
ْ
يل اللِ ِإ ّ َن ّ َ
يل اللِ لَ ُه
ض ّل
الين ي
ك عن س ِب
ض ّل
اس ِبالح ّ ِق و َال َت ّ َت ِب ِع اهلَوى فَي
ك ْم بنيَ الن
اح
ُ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ ِ َ ِ
ون َعن َس ِب ِ
ِ
َ
ّ
ُ
َ ِ َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ
ٌ
عذ ٌ
ْ
اب ) [ص.]26:
اب َش ِديد بما ن
سوا َيوم ِ
الح َس ِ
َ َ
ِ َ َ ُ
َ
●خﻠق هللا لإلنسان في ﺃحسن تقويم:
فاهلل تعالى كرم اإلنسان بالصورﺓ والخﻠقة الحسنة ،ﻗاﻝ تعالى ( :خلق السماوات واأل ْرض بالحق وصورك ْم فأ ْ
حسن
َ
َ َ َ َّ َ َ ِ َ
َ ِ َ ّ ِ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ
صوركُ ْم و ِإلَ ْي ِه الم ِصري ُ ) [التغابن.]3:
َ
َ
ُ َ َ
ْ
ْ
وﻗاﻝ تعالى ( :لق ْد خل ْقنا اإلنسان ف أ ْ
مي ) [ال ِت ّين.]4:
و
ق
ت
ن
س
ح
ََ َ َ َ ِ َ َِ َ َ َِ ِ ٍ
●ﺃمر هللا تعالى المالئكة بالسجود آلدم:

ْ ْ
اسجدوا لدم فسجدوا إ ّال إ ْ
( وإ ْذ ق ْلنا ل ْلمالئكة ْ
ٰ
ب
أ
يس
ل
ب
كافِ ِرين ) [البقرﺓ.]34 :
ال
ن
م
ان
ك
و
ب
ك
ت
اس
و
ِ
ِ
ِ
َ ِ ُ َ ِ َ َ ِ َ ِ
َ
َ
ِ
ِ
َ ََ َ َ ُ
ُ ُ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ْ

 .4حقوق اإلنسان في اإلسالم ،محمد الزحيﻠي7-6 ،
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●تسخير الكون لخدمة اإلنسان:
ليعيش اإلنسان في هذه األرض في حاﻝ من االستقرار ،وبما يوفر لﻪ جميع
حيث إن ما في هذا الكون من كائناﺕ مسخر من هللا
َ
ْ
ْ
ْ
احتياجاتﻪ ،ﻗاﻝ تعالى ( :ولق ْد كر ْمنا بني آدم وحلناهْ ف الب والب ْحر ورزقناهْ من الطّ َيبات وفضلناهْ عل كثري مم ْ
ن
َ َ َ َ َّ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ُ ِ َ ِ ّ َ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ َ ِّ َ ِ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ِ ٍ ِ َّ
ْ
ْ
خل ْقنا ت ْفض ً
الي خلق السماوات واأل ْ
َ
ّ
السما ِء ماءً فَأَخرج ِب ِه
ن
م
ل
ز
ن
أ
و
ض
ر
الل
(
تعالى:
وﻗاﻝ
[اإلسراء]70:
)
يال
ِ
َ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ ِ
ُ
َ َ َْ َ َ َّ َ َ
َ
َ َ ْ َ َّ ْ َ َ
َ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ألن
كم
خر لَكم الفلك لتجري ف
ات ِرز ًقا ل
كم ا َ
ِمن الثّ َ َمر ِ
البح ِر ِبأَم ِر ِه َو َس ّ َ
ار (َ )32و َس ّ َ
كم َو َس ّ َ
خ َر لَ
خ َر لَ
َ
ُ
ُ ُ ُ َ َِ ِ َ ِ َ
َ َ
َ
ُ ُ
ُ ُ
َ
ْ
الش ْمس َوالقمر دائبني وسخر لكم الل ْ
النار ) [إبراهيم.]33-32 :
و
ل
ي
َ
َّ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ َ َّ َ َ
ُ ُ ّ َ َ َّ َ َ
●اإلنسان محور الرساالﺕ السماوية.
ْ
ٌ ْ
الل ع ِز ً
يزا
ان
ك
و
،
ل
س
الر
د
ع
ب
ة
ج
ح
الل
ل
ع
اس
لن
ل
ون
ك
ي
ال
ئ
ل
ين
ر
ذ
شين ومن
ومما يدﻝ عﻠى ذلك ﻗولﻪ تعالى ( :رس ًال مب
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ َّ ُ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ ُ ُ
ُ
ّ
َ
َ
َ َ
َ
َ
ُ
ك ً
يما ) [النساء.]165:
ح ِ
َ
●تكريم اإلنسان بعبادﺓ هللا سبحانﻪ.

ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ
()56
ون
د
ب
ع
ي
ل
ال
إ
س
ن
األ
و
ن
ج
ال
ت
ق
ويؤكد ذلك ﻗولﻪ تعالى ( :وما خل
ون
م
ع
ط
ي
ن
أ
يد
ر
أ
ا
م
و
ق
ز
ر
ن
م
م
ن
م
يد
ر
أ
ا
م
ّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ِ َ َ ُ ُ ِ
ِ ٍ َ َ ِ ُ ُ ُ ِ
َ ِ ُ ُ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ِ َّ َ
اق ذُو ال ُق ّو ِة الم ِتني ُ) [الذارياﺕ]58-56 :
(ِ )57إن الل هو
الر َّز ُ
َ َ
َّ َ ُ َ َّ
●تكريم هللا لإلنسان بالعﻠم والعقﻝ.
ويدﻝ عﻠى هذا المعنى ﻗولﻪ تعالى ( :وعلم آدم األ ْساء كلها ث عضهْ عل الْمالئكة فقال أ ْنبئون بأ ْساء هؤالء إ ْن كنتْ
َ ْ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ّ َ َ ُ ّ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ َ َ ِ ُ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ُْ ِ ُ ُ
ْ ْ
ْ
صادقني ( )31قالوا س ْ
كمي ()32
ح
ال
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ل
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ت
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ا
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ائ ْم فَ َل ّما
ال
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ن
ل
م
ل
ع
ال
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ان
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ّ
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ّ
َ
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َ
ِ
ِ
ّ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َْ ِ ِ َ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ َ
َ َ ُ َْ
َ ُ ُْ َ
َ
َ َُْ ْ
ُ
ْ
ْ
أنبأهْ بأس ْ
نت َتكت ُ ُمون ) [البقرﺓ:
ال أَلَ ْم أَقُل لَك ْم إن أعلم غ ْيب السموات واأل ْرض وأعلم ما ت ْبد
ائم َق َ
َ ََُ َِ َ ِِ
ون َو َما كُ ُ
َ
ُ ِ ِ ّ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ
]33-31

ﺛﺎﻟﺜ :ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن
َّ
االهتمام بمجاﻝ حقوق اإلنسان ليس وليد اآلونة المعاصرﺓ ،إنما هو نتاج تراكماﺕ تاريخية متتالية ومتعاﻗبة ،وما خﻠفتﻪ
إن
َ
ئ تُعﻠي من ﻗدر اإلنسان وﻗيمتﻪ ،وتنبذ التعسف معﻪ ﺃو ظﻠمﻪ .إالّ َّ
ي المعاصر -الذي لم
ﺃن
العقائد الدينية من مباد َ
االهتمام الغرب َّ
َ
ْ
يسبق لﻪ مثيﻝ من ﻗبﻝ -بهذا المجاﻝ عﻠى مستوى التنظير والممارسة ومن خالﻝ المنظماﺕ والمواثيق واإلعالناﺕ وغيرها ،ﻗد
ﺃخذ بُعدًا عالميًا ،وكان من نتائجﻪ المهمة ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر عن منظمة األمم المتحدﺓ سنة 1948م.
العقيدة الدينية :هي مجموعة المقوالﺕ التي تشكﻝ ﺃساس اإليمان ﺃو الدين ،فكﻝ متبع لهذا الدين يجﺏ ﺃن يؤمنَ بهذه المقوالﺕ حتى يصدقَ دخولﻪ في هذا
الدين ،ﺃو يعتبر خارج نطاق الجماعة الدينية.
سﻪ ﺃنﻪ مسﻠم دون ﻗولها واإليمان بﻪ.
في اإلسالم تشكﻝ مقولة « :ال إلﻪ إال هللا محمد رسوﻝ هللا » ﺃساس العقيدﺓ اإلسالمية التي ال يمكن ألي مسﻠم ﺃن
يصف نف َ
َ
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الشكل ()1-2
األمم المتحدة
وفي ﺿوء هذه األفكار انبثقﺕ المواثيق األولى لحقوق اإلنسان :في بريطانيا العهد األعظم سنة 1215م ،والئحة الحقوق
سنة 1688م وفي الوالياﺕ المتحدﺓ ،إعالن االستقالﻝ سنة 1776م ،كما انبثق في فرنسا اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان
والمواطن سنة 1789م وكذلك باﻗي دساتير الثورﺓ الفرنسية والتي اتفقﺕ جميعها حوﻝ ما يﻠي:
●ﺃن حقوق اإلنسان وحرياتﻪ طبيعية ال يُقبﻝ التنازﻝ عنها ،كما ال يجوز إجبار اإلنسان عﻠى ممارستها.
●ﺃن حقوق اإلنسان وإن لم تكن مطﻠقة ،فإنﻪ ال مناص من وﺿع ﻗيود تنظم ممارستها ،شريطة ﺃال تصﻝ هذه القيود إلى حد
إهدار ﺃصﻝ الحق نفسﻪ.
●ﺃن تﻠتزم الدولة بعدم التعرض لألفراد عند ممارستهم حقوﻗهم وعدم االعتداء عﻠيها ،كما ﺃن األفراد ليس لهم حقوق اﻗتﺿاء
ﺃو دينا ً عﻠى الدولة يﻠزمونها بموجبها تقديم الخدماﺕ ،فهي التزام عﻠى الدولة باالمتناع عن عمﻝ وليسﺕ التزا ًما بعمﻝ.
● َّ
ﺃن الحقوق فر ِديَّةُ وليسﺕ جماعية ،فهي مرتبطة بالفرد وليس بأي تجمعاﺕ كالمدينة ﺃو النقابة.
عمالية ،نشأ ما يسمى بالديموﻗراطية االﻗتصا ِديَّةُ واالجتماعية،
ومع ظهور التصنيع في ﺃوروبا وما نتج عنﻪ من مشكالﺕ ُ
وبدﺃﺕ تظهر آثار ذلك في حقوق اإلنسان منذ دستور 1848م في فرنسا ،وغيره من الدساتير األوروبية األخرى التي تﻠتﻪ،
والتي تﺿمنﺕ إشاراﺕ محدودﺓ األثر إلى التزام الدولة بحماية المواطن وتعﻠيمﻪ ومساعدتﻪ.
الديمقراطية االقتصا ِديَّةُ :فﻠسفة اﻗتصا ِديَّةُ-اجتماعية تدعو إلى نقﻝ سﻠطة صنع القرار من يد المساهمين إلى مجموعة ﺃكبر من ﺃصحاﺏ المصﻠحة العامة
كالعماﻝ والموزعين وﺃبناء األحياء وجماهير العامة.
ال يوجد تعريف واحد لﻠديمقراطية االﻗتصا ِديَّةُ ،لكن معظم ﺃنصارها يدعون بأن عالﻗاﺕ المﻠكية الخاصة الحديثة تﺿخم التكاليف وتخﺿع المصﻠحة العامة
والرفاه العام لسيطرﺓ الربح الخاص ،وتمنع ﺃي شكﻝ من ﺃشكاﻝ المشاركة الجماعية و الديمقراطية في النشاط االﻗتصادي .باإلﺿافة إلى هذه القﺿايا
األخالﻗية ،يدعي ﺃنصار الديمقراطية االﻗتصا ِديَّةُ تقديم حﻠوﻝ عمﻠية لمشكﻠة فجوﺓ الطﻠﺏ الفعاﻝ ،المالزمة لﻠرﺃسمالية.
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وفي الفترﺓ ما بين الحربين العالميتين ،نشأ تطور آخر ﺃكثر ج ِديَّةُ ،فقد نصﺕ دساتير بعض الدوﻝ األوروبية عﻠى ما يعتبر
استﻠها ًما لﻠفكر االشتراكي بصورﺓ مخففة ،إذ اعترفﺕ بحق العمﻝ وحق األمن االجتماعي وحماية تكوين النقاباﺕ وبعض حقوق
األسرﺓ ،وبذلك تأكد مبدﺃ تدخﻝ الدولة الذي يتعارض مع المذهﺏ الفردي الذي كان سائدًا ﻗبﻝ ذلك ،هذا إلى جانﺏ ﻗيام االتحاد
ً
كامال عﻠى ﺃساس االشتراكية وتدخﻝ الدولة.
السوفيتي ﻗيا ًما
ﺃما بعد الحرﺏ العالمية الثانية ،فقد صدرﺕ عدﺓ دساتير لدوﻝ ﺃوروبا الشرﻗية عﻠى النمط السوفيتي ،كما استقﻠﺕ كثير من دوﻝ
ﺃفريقيا وﺃصدرﺕ دساتير تحتوي عﻠى إعالناﺕ بحقوق اإلنسان وكذلك الحاﻝ في الدساتير الجديدﺓ لدوﻝ ﺃوروبا الغربية ،هذا
إلى صدور وثائق دولية هي:
●اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 1948/12/10م.
●المعاهدﺓ األوروبية لحقوق اإلنسان في 1950/11/14م.
●االتفاﻗية الدولية لﻠحقوق المدنية والسياسية في 1966/12/16م.
●االتفاﻗية الدولية لﻠحقوق االﻗتصا ِديَّةُ واالجتماعية والثقافية في 1966/12/16م.
إعالن :مجموعة ﺃفكار ومبادئ عامة ،ال تتمتع بالصفة اإللزامية ،ولﻪ ﻗيمة ﺃدبية ومعنوية ،وتتمتع بالثقﻝ السياسي واألخالﻗي إذا ما صدرﺕ عن هيئة دولية
مثﻝ الجمعية العامة لألمم المتحدﺓ .واإلعالن يعد من ﻗبيﻝ العرف الدولي .واإلعالن غالبا ً ما يصدر في ظروف نادرﺓ حينما ينص عﻠى مبادئ ذاﺕ ﺃهمية
كبرى وﻗيمة دائمة كما هو الحاﻝ بالنسبة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .واإلعالن مرادف :ﻗواعد – مبادئ – مدونة – مبادئ توجيهية.

وتعكس تﻠك اإلعالناﺕ والمعاهداﺕ واالتفاﻗياﺕ الدولية المتعددﺓ بشأن حقوق اإلنسان تنامي اإلدراك العالمي ألهمية الحفاظ
مستقرا َوجدﺕ إنسانًا مطمئنًا عﻠى
عﻠى تﻠك الحقوق التي تعد بمثابة حجر ﺃساس الستقرار المجتمع ،فأينما وجدﺕ مجتمعًا
ً
حقوﻗﻪ.
وبتتبع المراحﻝ المتعاﻗبة لﻠعناية بحقوق اإلنسان منذ الحرﺏ العالمية الثانية يمكن استقراء سماﺕ حقوق اإلنسان في تﻠك الفترﺓ،
وإيجازها عﻠى النحو التالي:
ﺃ َخذَﺕ حقوق اإلنسان وحرياتﻪ تتجﻪ من اإلطالق نحو النسبية والتقييد لصالح الدولة ليتحققَ التوافق بين الحرياﺕ والحقوق
المتنافرﺓ لألفراد ،ولكن هذا التقييد هو االستثناء فال يباح إالّ بقانون وال يقاس عﻠيﻪ وال يتوسع فيﻪ كما ﺃنﻪ يدور مع عﻠتﻪ ويقدر
دائما بقدره وال يخرج عن مسوغاتﻪ والﺿروراﺕ الدافعة إليﻪ.
تطورﺕ حقوق اإلنسان من الفر ِديَّةُ إلى الجماعية ،ﺃي التي ال يمكن تحقيقها إالّ جماعيًا مثﻝ :حقوق األسرﺓ ،واألﻗﻠياﺕ العرﻗية،
والجماعاﺕ اإلﻗﻠيمية ،وتعد هذه الجماعاﺕ وسائﻝ لخدمة اإلنسان الذي هو الهدف األصﻠي لها ،كما حدث تطور نحو الجماعية
من حيث ممارسة الحقوق ومنها :حرية العبادﺓ الجماعية ،وحق تكوين النقاباﺕ ،وحرية إنشاء األحزاﺏ السياسية.
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الشكل ()2-2
حرية العبادة الجماعية
تحولﺕ الحقوق من السﻠبية إلى اإليجابية ،ومنها الحقوق االﻗتصا ِديَّةُ واالجتماعية ،التي تفرض عﻠى الدولة التزاماﺕ إيجابية
بأن تكفﻝ هذه الحقوق ،وكظهور المرافق العامة التي توفر بعض االحتياجاﺕ لألفراد ،وكتأكيد حقوق األفراد في االﻗتﺿاء من
السﻠطة لجميع العناصر األساسية التي يستﻠزمها تطوره كالرعاية الصحية والكفالة االجتماعية والرفاهية والتعﻠيم والتثقيف،
وترتﺏ عﻠى ذلك ﺃنﻪ اتجﻪ المجتمع إلى إعادﺓ تنظيم ﺃوﺿاعﻪ االﻗتصا ِديَّةُ.5
ﺃما فيما يتعﻠق بنظرﺓ اإلسالم إلى حقوق اإلنسان في اإلسالم ،فإن اإلسالم إﺿافة إلى ما سبق اإلشارﺓ إليﻪ من التكريم اإللهي
لإلنسان والذي يقرر ما ميز هللا بﻪ بني آدم ،فإن اإلسالم ﺃسس لهذه الحقوق ﻗواعدَ وﺃصو َﻝ تحقق العدالة في العالﻗة بين البشر
وتحفظ لهم حقوﻗهم ،وهذه األصوﻝ ﻗررها العﻠماء في خالﻝ مقاصد لﻠشريعة اإلسالمية تشمﻝ خمسة مقاصد ،وهي الدين
والنفس والعرض والعقﻝ الماﻝ.

 .5حقوق اإلنسان في اإلسالم ،عماد حسن ﺃبو العينين ،15-13 ،عﻠى الرابط التالي:
www.riyadhalelm.com/researches/1448/w_hqoq_ensan_hasan.doc
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الشكل ()3-2
الرعاية الصحية
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة:
●الحق مصﻠحة تثبﺕ إلنسان ،ﺃو لشخص طبيعي ﺃو اعتباري ،ﺃو لجهة عﻠى ﺃخرى ،والمصﻠحة هي المنفعة ،وال يعتبر
لحق إال إذا ﻗرره الشرع والدين ،ﺃو القانون والنظام والتشريع والعرف ،وبالتالي يكون معنى الحق – في موﺿوع حقوق
اإلنسان -مصﻠحة ومنفعة ﻗررها المشرع ،لينتفع بها صاحبها ،ويتمتع بمزاياها.
●مما يدﻝ عﻠى عناية هللا باإلنسان ﺃمور كثيرﺓ ومنها :استخالف هللا لإلنسان في األرض ،وخﻠقﻪ في ﺃحسن تقويم ،وسجود
المالئكة لﻪ بأمر من هللا ،تسخير هللا الكون لتمكينﻪ من الحصوﻝ عﻠى احتياجاتﻪ ،وﺃنﻪ محور لﻠرساالﺕ اإللهية ،وتكريمﻪ
بعبادتﻪ هلل وبما ميزه ربﻪ من العﻠم والعقﻝ.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
●الحق اصطالحاً « :مصﻠحة مقررﺓ شرعا ﺃو ﻗانونا » ﺃو « فالحق مصﻠحة تثبﺕ إلنسان ،ﺃو لشخص طبيعي ﺃو اعتباري،
ﺃو لجهة عﻠى ﺃخرى ».
●تعريف اإلنسان لغة :اإلنسان اسم جنس وا ُختﻠف في اشتقاﻗﻪ هﻝ هو من األُنس ﺃو من ال ِنسيان فقاﻝ البصريون من األُنس،
ٌ
إنسان ،وال يُقاﻝ إنسانﻪ.
ي ،والجمع ﺃناسي ،ويقاﻝ لﻠمرﺃﺓ
وﻗاﻝ الكوفيون من النسيان ،واإلنس الواحد إِن ِس ٌّ

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ دارﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺣﺪى ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أن ﻳﻘ ّﻴﻢ ا5ﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا5ﺳﻼم ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن ،وﺿﺢ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ
وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال
١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
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ا[ﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻜﻠﻤﺔ )ﺧﻄﺄ(
أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
●الحق هو مصﻠحة ومنفعة ﻗررها المشرع ،لينتفع بها صاحبها ،ويتمتع بمزاياها ،وبالتالي تكون واجبًا والتزا ًما عﻠى جهة،
مقررا وثابتًا بنظام ،ﺃو ﻗانون معين.
ﺃو آخر يؤديها ،وﻗد يكون الحق
ً
●اإلنسان ليس محور الرساالﺕ السماوية.
●اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان صدر عن منظمة األمم المتحدﺓ سنة 1948م.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
من ﺃبرز ما يدﻝ عﻠى عناية هللا باإلنسان ﺃمور كثيرﺓ:
●استخالف هللا لإلنسان في األرض
●األمن
●الكرامة
●الحرية

من الوثائق الدولية التي تم صدورها:
●اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 1948/12/10م.
●حقوق اإلنسان في 1950/11/20م.
●االتفاﻗية الدولية لﻠحقوق المدنية والسياسية في 1966/12/16م.
●الخيار األوﻝ والخيار الثالث.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
●القرآن الكريم.
●البخاري :ﺃبو عبد هللا محمد بن اسماعيﻝ :الصحيح ،دار الفكر ،بيروﺕ ،ط1991 ،1م 1411هـ1991 .م1411-هـ.
●النووي :ﺃبو زكريا النووي :شرح النووي عﻠى صحيح مسﻠم :دار الفكر ،لبنان
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتور محمد الزحيﻠي ،الطبعة الرابعة 2005م ،دار ابن كثير ،دمشق-بيروﺕ
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتورﺓ راوية الظهار ،الطبعة الثانية2007 ،م ،دار الزمان ،المدينة المنورﺓ.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،عماد حسن ﺃبو العينين ،15-13 ،عﻠى الرابط التالي:
● www.riyadhalelm.com/researches/1448/w_hqoq_ensan_hasan.doc
●الصحيح ،لإلمام مسﻠم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق :محمد فؤاد عبدالباﻗي ،الطبعة األولى1374 ،هـ ،نشر:
دار إحياء الكتﺏ العربية  -عيسى البابي الحﻠبي وشركاه.
●السنن ،الحافظ ﺃبو عبد الرحمن ﺃحمد بن شعيﺏ النسائي ،طبعة مصطفي البابي الحﻠبي ،القاهرﺓ.
●السنن ،محمد بن يزيد بن ماجﻪ ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباﻗي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروﺕ.
●صحيح سنن النسائي ،لﻠمحدث محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة األولى1409 ،هـ ،نشر مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ
الخﻠيج.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق ا4ﻧﺴﺎن
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮة واﺣﺪة
ﺳﺎﻋﺘﺎن دراﺳﻴﺘﺎن

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
مبادئ حقوق اإلنسان.
●التعرف عﻠى
ِ
مبادئ حقوق اإلنسان من منظور إسالمي.
●التعرف عﻠى
ِ
●التعرف عﻠى عناية الممﻠكة العربية السعو ِديَّةُ بحقوق اإلنسان.

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
●مبادئ حقوق اإلنسان.
●حقوق اإلنسان بالممﻠكة العربية السعو ِديَّةُ.
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راﺑﻌ :ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن:
عناية الشريعة اإلسالمية مقررﺓ بناء عﻠى التشريع والمصدر األساس لألحكام وهو الكتاﺏ والسنة وما تبعها من ﺃصوﻝ التشريع
كاإلجماع والقياس وغيرها ،فهي ﺃسس يجﺏ االلتزام بها بناء ،كما ﺃنها تساير المتغيراﺕ اإلنسانية إذ إن من خصائص التشريع
اإلسالمي ﺃنﻪ يأخذُ باالعتبار المتغيراﺕ التي تؤثر في األحكام ،وهذا ما يجعﻝ لحقوق اإلنسان في اإلسالم ﺃساسا ً صﻠبا ً فيﻪ ما
يكفي من مرونة لتحقيق مقصد الشريعة اإلسالمية ،ومن هنا سنتناوﻝ في هذا المبحث ﺃمرين:
●األوﻝ :مقدمة في مقاصد الشريعة اإلسالمية.
●الثاني :مبادئ حقوق اإلنسان من منظور إسالمي.

ا[ول :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا5ﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺃبرز من تكﻠم في مقاصد الشريعة اإلمام ﺃبو إسحاق الشاطبي ،وﻗيﻝ بأنﻪ ﺃوﻝ من ﺃسس عﻠم مقاصد الشريعة في كتابﻪ الموافقاﺕ،
وفي استقراء اإلمام الشاطبي ألحكام الشريعة نجد ﺃنﻪ ﻗسمها ثالثة مراتﺏ :فاألوﻝ الﺿرورياﺕ التي ال يمكن ْ
ﺃمور
تستقيم
ﺃن
ُ
َ
الناس إال بتحقيقها والعناية بها .والثاني الحاجياﺕ؛ والتي يؤدي عدم االعتناء بها إلى وجود ﺿيق في مصالح الناس المؤديَ ِة
لﻠحرج والمشقة .والثالث التحسينياﺕ؛ وهي جمﻠة من العاداﺕ الحسنة ومكارم األخالق كأخذ الزينة والنوافﻝ.
أبو إسحاق الشاطبي :هو إبراهيم بن موسى بن محمد ﺃبو إسحاق الﻠخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ،وكنيتﻪ التي عرف بها ﺃبو إسحاق ،.وهو من
عﻠماء األندلس ،وشهد لﻪ العﻠماء بمآثره العديدﺓ.
تعرض الريسوني لمكان والدﺓ الشاطبي فقاﻝ « :فاألظهر ﺃنﻪ ولد بغرناطة » وسبﺏ هذا ﺃن اإلمام الشاطبي نشأ وترعرع بها ولم يُعﻠم ﺃنﻪ غادرها ،وسبﺏ
عدم ترحالﻪ ﺃن ﺃسفار العﻠماء كانﺕ طﻠبةً لﻠعﻠم ،ﺃما الشاطبي فكان العﻠم حاﺿر بﻠدتﻪ ،ﺃما عن وفات ِﻪ فهي يوم الثالثاء من شهر شعبان سنة  790هجري.
من ﺃبرز شيوخﻪ ابن الفخار البيري ،وﺃبو جعفر الشقوري ،وﺃبو سعيد بن لﺏ ،وﺃبو عبد هللا البﻠنسي.

ﺃدر َج هذه المستوياﺕ وﺃمثﻠت َها في خمس ﺿرورياﺕ يجﺏ العناية بها ،وهي :حفظ الدين والنفس والعقﻝ والنسﻝ ﺃو
وبعد ذلك َ
العرض والماﻝ ،كما يﻠي:
●األوﻝِ :ح ْف ُ
ظ الدِّين.
حيث يعتني اإلسالم بحفظ الدين سواء بمواجهة االعتداء عﻠى بيﺿة المسﻠمين من خالﻝ الدفاع عن النفس والجهاد في سبيﻠﻪ
لدفع هالك جزء من المجتمع المسﻠم ،كما ْ
يأمر بجميع الوسائﻝ التي تتسبﺏ في تﻠويث فِ ْكر المسﻠم ،سواء بالتطرف ﺃو
ﺃن
َ
الردَّﺓ.
االنحالﻝ ،وفرض عقوباﺕ شديدﺓ في هذا المقام من ﺃجﻝ حفظ الدين ،وﻗد فصﻝ ذلك الفقهاء في ﺃحكام ِ ّ
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●الثانيِ :ح ْف ُ
ظ النَّ ْف ِس
كرم هللا اإلنسانَ وفﺿَّﻠﻪ عﻠى كثير
النفس تشمﻝ؛ الجسد والروح ،ومن حق كﻝ إنسان في المجتمع ﺃن يكون آمنًا عﻠى حياتﻪ ،فقد َّ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
من مخﻠوﻗاتﻪ ،كما جاء في ﻗولﻪ تعالى ( :ولق ْد كر ْ
ات وفضلناهْ
اه
ن
ل
ح
و
م
آد
ي
ن
ب
ا
ن
م
اه ِّم
ب والبح ِر ور َزق َن
ال
ف
ِ
ِ
ن الطّ ِ َّي َب ِ َ َ ّ َ َ ُ
ُ
ُ
ِ
ّ
َ َ َ ََ َ
َ َ َ َ َّ َ َ
َ َ َ
َ
َ َ
ْ ْ ْ
ً
عدوانًا عﻠى البشرية
ضيال ) [اإلسراء ،]70 :وحرم االعتداء عﻠيﻪ ووصف العدوان عﻠى فرد واحد ُ
خ َلقنَا َتف ِ
َع َل َ
ك ِث ٍ
ري ِّم ّ َمن َ
ْ
ْ
ْ
جميعا ،وذلك في ﻗولﻪ تعالى ( :من َقت َل نف ً
جي ًعا ) [المائدﺓ،]32 :
ري َنف ٍس أ َ ْو فَسا ٍد ِف ا أل ْرض فكأنما قتل الن
اس َ ِ
سا ِب َغ ِ
َ َ َ
َ ِ َ َ َ ّ َ َ َ َْ َ ْ ّ َ ْ َ
َ
ً
ً
آؤه ج َه ّ َن
وﻗاﻝ تعالى في معرض بيان الجزاء األُخروي لقاتﻝ المؤمن دون وجﻪ حق ( :ومن يقتُل مؤ ِمنا ّ ُمتع ِّمدا فَجز
ُ
ََ
ُ
َ
َ َ
َ َ َ
ُ
ُ
ْ
ظ ً
خ ِ ً
يما ) [النساء .]93 :وفي نفس السياق يقوﻝ المصطفي صﻠى هللا
ض
الل ُ َع َلي ِه َولَ َعنَه ُ َوأ َ َع ّ َد َل ُ َع َذا ًبا َع ِ
الا ِفهيا َو َغ ِ
ب ّ
َ
َ
َ
1
ْ
َ
َ
ُصﺏْ دَ ًما َح َرا ًما » .
عﻠيﻪ وسﻠم « :ل ْن يَزَ ا َﻝ ال ُمؤْ ِم ُن فِي فُ ْس َح ٍة ِم ْن دِينِ ِﻪ َما ل ْم ي ِ
●الموﺿوع الثالثِ :ح ْف ُ
ظ العَ ْق ِﻝ
نوهَ اإلسالم بالعقﻝ والتعويﻝ عﻠيﻪ في ﺃمور العقيدﺓ والمسؤولية والتكﻠيف ،فمناط التكﻠيف مرتبط بالعقﻝ ،فﻠم يخاطﺏ العقﻝ
وﻗد َّ
ْ
يتحقق لﻪ كماﻝ العقﻝ الذي يعتبر مطﻠبًا لﻠتكﻠيف ،ويبرز حرص اإلسالم عﻠى حفظ العقﻝ من خالﻝ
المجنون ،ﺃو الصغير الذي لم
يتعﻠم اإلنسان الحد األدنى من احتياجاتﻪ في دينﻪ ودنياه ،كما شجع العﻠم وﺃثنى عﻠى ﺃهﻠﻪ ،وفي إطار حفظ
ﺃمور منها األمر ﺃن
َ
العقﻝ تحريم الخمر الذي يسبﺏ غيابًا مؤﻗتًا لﻠعقﻝ ،كما ﺃن اإلسالم يعتني بتحقيق األمن الفكري لما لذلك من ﺃثر في حماية العقﻝ
ْ
ْ
ْ
وتنميتﻪ ولﻪ عالﻗة مباشرﺓ بحفظ الدين ،وفي ذلك يقوﻝ القرآن ( :وال ت ْقف ما ل ْيس لك ب ِه ِع ْل ٌ
السمع والبصر والفُؤاد
ن
إ
م
ِ
َ ََ ُ َ َ َ َ َ ِ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
ْ
ً
كان عنه ُم ْس ُؤوال ) [اإلسراء ]36 :ومن منطﻠق حرص اإلسالم عﻠى ممارسة العقﻝ لوظائفﻪ.
كُ ّ ُل أُولـئك
ِ َ َ َ َ َ
المجنون :هو الشخص الذي ليسا لﻪ القدرﺓ عﻠى السيطرﺓ عﻠى العقﻝ ﺃو هو مجموعة من السﻠوكياﺕ الشاذﺓ التي تميز ﺃنماط من السﻠوك الشاذ التي يقوم بها
األشخاص بدون وعى وإدراك ورغما عن إرادتهم و الذي يودي إلى انتهاك المعايير االجتماعية وﻗد يصبح هؤالء األشخاص يشكﻠون خطرا عﻠى ﺃنفسهم
ﺃو اآلخرين ﻗد يكون في لحظة معينة وﻗد تستمر عدم القدرﺓ عﻠى السيطرﺓ عﻠى العقﻝ فترﺓ طويﻠة .وعدم القدرﺓ عﻠى السيطرﺓ عﻠى العقﻝ هو المفهوم الوحيد
لﻠجنون عند مناﻗشة األمراض النفسية بشكﻝ عام.

●الموﺿوع الرابعِ :ح ْف ُ
ظ النَّ ْس ِﻝ
« ومن هنا حرم اإلسالم االعتداء عﻠى الحياﺓ الزوجية واهتم بحمايتها من كﻝ ما يزعزع كيانها ،كما حرم االعتدا َء عﻠى
األعراض سواء بالقذف ﺃو بالفاحشة ،وﻗرر العقوباﺕ المناسبة لهذه الجرائم حماية لﻠنسﻝ .كما حرم ما يسمى بزواج المثﻠيين،
ً
رجال ،والمرﺃﺓ امرﺃﺓ ،فهذا إﺿافة إلى ﺃنﻪ سﻠوك ينافي الفطر السوية وانتكاسة إنسانية ،فإن استشراءه بين
كأن ينكح الرجﻝ
بني البشر يؤدي إلى انقراض لجنس البشر ،فحرمﻪ اإلسالم ﺃشد التحريم ،ورتﺏ عﻠيﻪ عقوبة شديدﺓ لحماية المجتمع من شرور
هذا السﻠوك.

 .1رواه البخاري في كتاﺏ الدياﺕ حديث [.]6862
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●الموﺿوع الخامسِ :ح ْف ُ
ظ ال َما ِﻝ
حف ُ
ظ الماﻝ ٌّ
ي ِ وسيﻠة من الوسائﻝ غير
حق من حقوق اإلنسان ،فكما ﺃن النفس
معصومة فكذلك الماﻝ ،فال يحﻝ ْﺃخذُ الماﻝ بأ ّ
ْ
ْ
ْ
اض
كون ِت
الَ أَن َت
ك ْم ب ْي َن
ال َتأكُلُوا أ َ ْموال
الين
ك ْم ِبالبا ِط ِل ِإ ّ
المشروعة ،يقوﻝ تعالى ( :يا أ َ ّ ُيا ّ َ ِ
ُ
جار ًة َعن َتر ٍ
آمنُوا َ
َ
ُ
ُ
َ
َ َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ
َ
نك ْم ) [النساء ]29 :وﺃكﻝ األمواﻝ بالباطﻝ يشمﻝ ﺃمورا منها الربا والقمار والرشوﺓ الغش واحتكار.
ِّم
ُ

الشكل ()1-3
القمار
وعبر بكﻠمة (ﺃموالكم) لإلشارﺓ إلى ﺃن ماﻝ الفرد هو ماﻝ األمة مع احترام الحيازﺓ والمﻠكية الخاصة وإباحة التصرف بالممﻠوك
ﺿرر باألمة ﺃو بالمصﻠحة العامة .ﻗاﻝ رسوﻝ هللا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠمَ « :م ْن ا ْﻗت َ َ
ئ
بحرية تامة ما لم يكن هناك
ٌ
ط َع َح َّق ْام ِر ٍ
سو َﻝ َّ ِ
ﺿيبًا ِم ْن
عﻠَ ْي ِﻪ ْال َجنَّةَ فَقَا َﻝ لَﻪُ َر ُج ٌﻝ َوإِ ْن َكانَ َ
ﺏ َّ
يرا يَا َر ُ
ش ْيئًا يَ ِس ً
ار َو َح َّر َم َ
ُم ْس ِﻠ ٍم بِيَ ِمينِ ِﻪ فَقَ ْد ﺃ َ ْو َج َ
الل ﻗَا َﻝ َوإِ ْن ﻗَ ِ
اللُ لَﻪُ بِ َها النَّ َ
ﺃ َ َراكٍ » 2 ،وفي إطار إباحة حماية المسﻠم لمالﻪ ،والدفاع عنﻪ بما يمكن من الوسائﻝ ،ﻗاﻝ رسوﻝ هللا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم:
ش ِهيدٌ ».3
« و َم ْن ﻗُتِ َﻝ دُونَ َما ِل ِﻪ فَ ُه َو َ
ُ
مستخﻠف فيﻪ بوصفﻪ خﻠيفة هللا في األرض ،ومن هنا يأمرنا القرآن الكريم
واإلنسان
والماﻝ في اإلسالم هو في الحقيقة ماﻝ هللا،
ٌ
ْ ْ
كم ّ ُمستخ َل ِفنيَ ِفي ِه ) [الحديد ،]7 :فالمﻠكية األصﻠية لكﻝ شيء
باإلنفاق مما جعﻠنا هللا مستخﻠفين فيﻪ ( :وأَن ِف ُقوا ِم ّ َما جع َل
ُ
َ
َ َ
َ
هى هلل ،ومﻠكية اإلنسان لﻠماﻝ ال يعدو ْ
ﺿا من هللا لإلنسان ،حيث ُجبﻝ عﻠى حﺏ الماﻝ.4
ﺃن تكونَ تفوي ً
 .2رواه مسﻠم في صحيحﻪ حديث (  ،)137والنسائي حديث ( ،)5419وابن ماجة حديث (.)2324
 .3رواه البخاري حديث ( ،)2480ومسﻠم في اإليمان حديث ( ،)141وﺃبو داوود حديث ( ،)4771والترمذي حديث ( ،)1419والنسائي حديث
(.)4084
 .4حقوق اإلنسان في اإلسالم بتصرف ،عماد حسن ﺃبو العينين ،عﻠى الرابط التالي:
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اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ
لتغطي جوانﺏ القصور في تعامالﺕ األفراد والمجتمعاﺕ والدساتير تجاه تعامﻠها
تتنوع مبادئ حقوق اإلنسان وموﺿوعاتها
َ
مع اإلنسان ،إذ شهد التاريخ اإلنساني خروﻗاﺕ كثيرﺓ في التعامﻝ مع اإلنسان ،ومع تطور المجتمعاﺕ اإلنسانية المعاصرﺓ
بدﺃ موﺿوع حقوق اإلنسان يأخذُ ﺃهمية كبيرﺓ ،وهو يعكس التطور الحﺿاري لﻠبشر ،ولهذا وفي إطار المبادئ التي ﻗررتها
ﺃهم تﻠك القواعد في إطار ما ﻗررتﻪ الشريعة اإلسالمية بصورﺓ،
المؤسساﺕ الحقوﻗية والمنظماﺕ الدولية ،سيجري
ُ
عرض ِ ّ
وﺃهم المبادئ لحقوق اإلنسان ما يﻠي:
●الحياﺓ.
●المساواﺓ.
●العدالة.
●األمن.
●الكرامة.
●الحرية.
●التمﻠك.
●األسرﺓ.
●التعﻠيم.
●العمﻝ.
●التكافﻝ االجتماعي.
ونتناوﻝ هذه المبادئ بشيء من التفصيﻝ فيما يﻠي:
●الحياﺓ
ويمكن ْ
يعتدي عﻠى نفسﻪ ﺃو
ﺃن يتﺿ َح ذلك من خالﻝ األحكام التي ﻗررها الشرع في هذا السياق حيث يحرم عﻠى اإلنسان ﺃن
َ
ﺿا اعتداء اإلنسان عﻠى غيره دون وجﻪ حق ،وهذا
يﺿر بها بأي صورﺓ من الصور ومن ذلك تحريم االنتحار ،كما ال يجوز ﺃي ً
حماية لﻠمجتمع من إشاعة االعتداءاﺕ فيما بينهم ،كما حرم اإلسالم وﺃدَ البناﺕ الذي كان موجودًا في الجاهﻠية ،وحرم اإلسالم
صا بعد نفخ الروح في الجنين.
ﺃي ً
ﺿا اإلجهاض ،خصو ً

www.riyadhalelm.com/researches/1448/w_hqoq_ensan_hasan.doc
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الشكل ()2-3
االنتحار
ﺿا عدم االحتياط في استخدام األدواﺕ التي ﻗد تكون ﻗاتﻠة ﺃو مؤذية لآلخرين ،مثﻝ توجيﻪ السالح لﻠمسﻠم
ومن المحرماﺕ ﺃي ً
اإلسالم عﻠى حماية النفس البشرية فمن كان سببًا في
ألي سبﺏ كان حتى لو كان ذلك ُمزا ًحا ،كما ﺃنﻪ في الجانﺏ اآلخر شجع
َ
حياﺓ نفس فكأنما ﺃحيا الناس جميعًا ،ومن هنا جاءﺕ ﺃهمية العناية بالصحة والعالج في المجتمع ،حيث ﺃصبحﺕ في المجتمعاﺕ
عا.
حاليًّا جز ًءا من المسؤولية التي تقع عﻠى عاتق المؤسساﺕ الحكومية وهذا تأكيد لمبدﺃ مقرر شر ً
●المساواﺓ
المساواﺓ في المجتمع بصورﺓ عامة ﺃكد عﻠيها اإلسالم ،حيث جاءﺕ رسالة النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم لتمن َع التفرﻗة بين بني
البشر وتؤكد عﻠى ﺃن األص َﻝ في البشر ﺃنهم ﺃبنا ُء آدم ال فرق بين عربي ﺃو ﺃعجمي ﺃو ﺃحمر ﺃو ﺃبيض إال بالتقوى ،والتفريق
في بعض األمور استثناء باعتبار ﺃنﻪ يناسﺏ ظروف البشر وﺃحوالهم حيث ﺃن األصﻝ المساواﺓ بين الرجﻝ والمرﺃﺓ كقاعدﺓ
ُ
شقائق الرجاﻝ ،ولكن في بعض الحقوق والواجباﺕ نجد فرﻗًا يهدف إلى تحقيق التوازن
عامة ،حيث ينظر اإلسالم إلى ﺃن النسا َء
والعدالة في الحقوق لكال الطرفين ،وذلك الختالفهما في بعض الوظائف والمسؤولياﺕ.
●العدالة
العدالة من األمور التي ﻗررها اإلسالم وجعﻠها ﺃساسا ً لﻠتعامﻝ بين البشر ،وتكررﺕ كثيرا ً في آي القرآن لعناية هللا بها سبحانﻪ،
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
حيث ﻗاﻝ تعالى ( :إن الل يأْمر بالْع ْدل و ْاإل ْ
ْ
ٰ
ب
ر
ق
ال
ي
ذ
ء
ا
يت
إ
و
ان
س
ح
ك ْم
ظ
ع
ي
،
ي
غ
ب
ال
و
ر
نك
م
ال
و
ء
ا
ش
ح
ف
ال
ن
ع
ى
ن
ي
و
ٰ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ُ
ِ َّ َّ َ َ ُ ُ ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ
ُ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ ُ َِ َ َ ِ َ
ﺕ اإلسالمي ِة في عالﻗاﺕ
لَع َّلك ْم تذ
كرون ) [النحﻝ ،]90 :وﻗد ﺃمر هللا عباده بالعدﻝ وحرم بينهم الظﻠم ،بﻝ إن التشريعا ِ
َ
ُ َ َ َّ ُ َ
الناس بعﺿهم ببعض تنبني عﻠى العدﻝ ،والعدﻝ ال يقتصر ﺃن يكون بين المسﻠمين بعﺿهم مع بعض بﻝ ﺃمر هللا سبحانﻪ بالقسط
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ْ
ْ
ْ ْ
ن ديارك ْم أ ْن تبوهْ
ن ّ
ين ولَ ْم يخ ِر
ل
الين لَ ْم ي َقا ِتلُوكُ ْم ِف ا
الل ع
م
اك
ن
مع غير المسﻠم حيث ﻗاﻝ سبحانﻪ ( :ال ي
ِ
ِ
َ
ُ
جوكُم ِم ِ َ ِ ُ َ َ َ ّ ُ ُ
ّ
ِ
ِ
ّ
ُ
َ َ ُ َ َُ
َ ُ
َ ُ
ْ ْ
وت ْق ِسطُوا إل ْهي ْ
ُ
سﻪ
ﺕ العدﻝ حق التقاﺿي في حاﻝ وجد
ح
ي
الل
ن
إ
م
طنيَ ) [الممتحنة ،]8 :ومن مقتﺿيا ِ
اإلنسان نف َ
ب ال ُمق ِس ِ
ِ
ِ
َ ُ
ِ َ ِ َّ َّ َ ُ ّ ُ
يكتسﺏ حقﻪ الثبوﺕ ،ﺃو في حاﻝ حصﻝ اعتدا ٌء عﻠيﻪ من ﻗِبَ ِﻝ اآلخرين.
سﻠﺏ حقﻪ ﺃو في حاﻝ ﺃراد ﺃن
مظﻠو ًما ﺃو ُ
َ

الشكل ()3-3
العدالة
●األمن
ُ
ُ
تحقيق الكثير من الحقوق ،ويُف ِسدُ ذلك عﻠى الناس معايشَهم،
يمكن
دون وجود األمن ،ال
األمن ﺃحد ﺃهم االحتياجاﺕ ،فمن
ِ
ﺃن تتحققَ الحياﺓ ُ والعدالةُ والكرامةُ والحريةُ
فكيف يمكن ْ
وغيرها من احتياجاﺕ البشر دون وجود األمن ،ولتحقيق األمن نجد
ُ
ﺃن
ﺕ لردع الذين يُخ ِﻠّون باألمن لحماية
ض العقوبا ِ
اإلسالم اعتنى باألساليﺏ الوﻗائية والعالجية ،وعند عدم فاعﻠيتها نجد ﺃنﻪ فَ َر َ
َ
المجتمع وتحقيق األمن في البالد.
●الكرامة
الكرامة اكتسبها اإلنسان بخﻠق هللا ،وتكريمﻪ بإسجاد المالئكة لﻪ ،وﺃمره بعبادتﻪ سبحانﻪ ونبذ عبادﺓ ﺃي شيء غيره سبحانﻪ ،كما
كرمﻪ بأن سخر لﻪ ما في الكون من كائناﺕ ،وفﺿﻠهم هللا عﻠى كثير ممن خﻠق سبحانﻪ واعتنى بإرساﻝ الرسﻝ وإنزاﻝ الكتﺏ
لﻠداللة عﻠى الطريق الصحيح والسراط المستقيم ،وﻗد فرض اإلسالم تكريم اإلنسان بأحكام تتعﻠق ،سواء بمنع صور اإلهانة
التي تتعﻠق بجنسﻪ ﺃو لونﻪ ﺃو بﻠده ،ﺃو من خالﻝ التعامﻝ معﻪ حتى في ﺃسوﺃ الحاالﺕ التي تمنع التمثيﻝ باإلنسان حتى في حاﻝ
ُ
وستره ﻗبﻝ دفنﻪ ،وحذر من
وتطهيره
حيث ﺃوجﺏ اإلسال ُم غس َﻝ المسﻠم
الحرﺏ ،بﻝ تجاوز ﺃمر حفظ كرامتﻪ حتى في المماﺕ،
َ
َ
تكريم اإلسالم لإلنسان جز ٌء من التشريع.
ﺃذيتﻪ ﺃو كسر عظمﻪ ،مما يدﻝ عﻠى ﺃن
َ
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●الحرية
كثير من األنظمة المعاصرﺓ ُّ
حق الحرية ،فاألصﻝ َّ
ﺃحرارا؛
ﺃن هللاَ خﻠق بني آدم
من الحقوق المقررﺓ في اإلسالم وجاءﺕ لتؤكدها ٌ
ً
فال يحق ألحد استعبادُهم بغير وجﻪ حق ،ومقتﺿى هذه الحرية ﺃن يكون لﻠفرد حق االختيار في شؤونﻪ الخاصة في إطار القواعد
يؤدي ذلك لإلﺿرار باآلخرين ،ومن األمور التي اعتنﺕ بها األنظمة المعاصرﺓ مسألة حرية الرﺃي ،وهذا
عا دون ﺃن
المعتبرﺓ شر ً
َ
عا ،والتي تعتبر من
من األمور المعتبرﺓ في اإلسالم ما لم يترتﺏ عﻠيﻪ ﺿرر ﺃو فتنة ﺃو يكون بما يخالف القواعد المقررﺓ شر ً
يتكﻠم اإلنسان بِما ال يعﻠ ُم بما تؤدي متابعتﻪ واإلصغاء لﻪ إلى إﺿرار باآلخرين كما ﻗاﻝ
المعﻠوم من الدين بالﺿرورﺓ ،كما يجﺏ ّﺃال
َ
ْ
ْ
ْ
ً
ْ
تعالى ( :و َال ت ْقف ما ل ْيسلك ب ِه ِع ْل ٌ
كان عنه ُم ْسئُوال) [اإلسراء.]36 :
ك
ئ
ول
أ
ل
ك
اد
ؤ
ف
ال
و
ر
ص
ب
ال
و
ع
م
الس
ن
إ
م
ّ
ُ
ُ
ُ
ِ
َ َ ُ َ َ َ َ َ ِ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َِ َ َ َ َ َ
●حق التمﻠك
بأن َّ
من األمور التي ﻗررها الشرع حق التمﻠك باعتباره ٌّ
ي فاألصﻝ َّ
ﺏ منﻪ
حق التمﻠك
مقرر شر ً
عا لإلنسان وال يُسﻠَ ُ
ٌ
حق إنسان ٌّ
ﺃسباﺏ التمﻠك المشروع في اإلسالم وذلك من خالﻝ إحراز المباح الذي لم يدخﻝ بعد في مﻠك محترم،
هذا الحق ،وتنوعﺕ
ُ
بشروط وﺿوابط معتبرﺓ لﻠشارع .ومن ﺃسباﺏ المﻠكية العقود ،كالبيع الذي تنتق ُﻝ المﻠكيةُ فيﻪ من شخص إلى آخر بمقابﻝ بعد
ﺿى وﻗبوﻝ الطرفين .ومن ﺃسباﺏ المﻠكية الميراث.
ر ً
●األسرﺓ
ينظر اإلسالم لألسرﺓ ﺃنها المكون الرئيسي لﻠمجتمع ،إذ تتكام ُﻝ في األسرﺓ البناء األساس لﻠمجتمع ،حيث تﺿم األسرﺓ الزوج
والزوجة وهما الوا ِلدان واألبناء ،ومن هنا يأتي اهتمام اإلسالم ببناء األسرﺓ عﻠى ﺃساس صالح ليتشك َﻝ المجتم ُع الصالح ،فاهتم
باختيار الزوجة بما يحقق استقامة في بناء األسرﺓ الصالحة ،ومن ث َ َّم العناية باألبناء وتربيتهم التربية الصالحة ،وتعﻠيمهم العﻠم
النافع من شؤون دينهم ودنياهم ،ومقابﻝ هذه العناية واالهتمام الذي فرﺿﻪ اإلسالم عﻠى الزوجين ،ﺃوجبﺕ الشريعةُ اإلسالمية
ردَّ ذلك اإلحسان عﻠى األبناء من خالﻝ البر بالوالدَين واالهتمام بهما والعناية باحتياجاتهم ،وذلك وجوبًا وحقًّا لهما بعد حق هللا
سبحانﻪ وتعالى.
●التعﻠيم
وا
ٱلين ء
شير لذلك في ﺃكثر من آية في كتاﺏ هللا حيث يقوﻝ تعالى ( :ي ْرفَ ِع
ٱلل ُ َّ ِ
اعتنى اإلسالم بالعﻠم ورفع ﻗدر العﻠماء وﻗد ﺃ ُ َ
ّ
امن ُ ۟
َ
َ َ َ
َ
ْ ْ
فرض عين عﻠى المسﻠم فيما يتعﻠق بما يحتاجﻪ من
ت ) [المجادلة ،]11 :والتعﻠم يعتبر
ـ
ج
ر
د
م
ل
ٱل
ِم
نك ْم و َّ ِ
ٰ
َ
ين أُوت ُ ۟
وا ٱل ِع َ َ َ َ ٍۢ
ُ َ
َ
ﺿا ما كان متطﻠبًا الستقامة ﺃمر دنياه.
ﺃمر دينﻪ ،ويجﺏ ﺃن
األمور التي تجﺏ عﻠيﻪ لكي
يتعﻠم ﺃي ً
يستقيم ُ
َ
َ

57

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق ا%ﻧﺴﺎن

الشكل ()4-3
●العمﻝ

التعليم

وليفي اإلنسان باحتياجاتﻪ هو وﺃسرتﻪ ،ولذلك نجد ﺃن اإلسالم اعتنى
من الحقوق التي يحتاجها المسﻠم توفير فرص العمﻝ لﻠكسﺏ
َ
ﺿا من الناس وتﺿر ببعض آخر ،ومنع األسباﺏ التي
بأمر تكافؤ الفرص بين األفراد بحيث ال تخدم التشريعاﺕ واألنظمة بع ً
ٌ
تﺿييق عﻠى الناس وتﺿييق دائرﺓ الكسﺏ ،ففي الوﻗﺕ الذي منع من ﺃن يبي َع الحاﺿر لﻠبادي الذي يأتي من جعﻝ
يكون فيها
ﺿا بحيث يستفيد ﺃكثر من شخص من عمﻠية الحركة االﻗتصا ِديَّةُ التي يمر بها المنتج
ذلك سببًا في ﺃن يرزق الناس بعﺿهم بع ً
حتى وصولﻪ إلى المستهﻠك النهائي ،كما منع اإلسالم من وسائﻝ الكسﺏ التي تحد من النشاط االﻗتصادي مثﻝ الربا والقمار
والغرر ،في حين شجع الجميع عﻠى الكسﺏ والعمﻝ كمصدر لﻠدخﻝ ً
ي
بدال من االعتماد عﻠى الصدﻗة فال يستحق الصدﻗةَ غن ٌ
ي ﻗادر عﻠى الكسﺏ.
وال ﻗو ٌ
●التكافﻝ االجتماعي
من الحقوق التي اعتنى بها التشريع اإلسالمي موﺿوع التكافﻝ االجتماعي ،حيث نجد ﺃن اإلسالم اعتنى بأهمية عناية اإلنسان
ً
مسؤوال عن إعانة المحتاج من ﺃﻗاربﻪ كوالديﻪ وإخوتﻪ
ﺿا
باإلنفاق عﻠى من تجﺏ عﻠيﻪ نفقتهم من الزوجة واألبناء ،وﻗد يكون ﺃي ً
وﺃخواتﻪ ،وﺃبناء ﺃبنائﻪ وبناتﻪ حتى يكبروا ويبﻠغوا سن الرشد عند الحاجة ،كما ﺃنﻪ من المعﻠوم ﺃن اإلسالم اعتنى بجانﺏ الزكاﺓ التي
تؤخذ من األغنياء لتعطى لفقراء والمحتاجين ممن ليس لديهم ﻗدرﺓ عﻠى الكسﺏ ،وحفز المجتمع عﻠى البذﻝ والصدﻗة واإلنفاق في
ﺃوجﻪ الخير المختﻠفة كما حث عﻠى الوﻗف باعتبار ﺃنﻪ وسيﻠة المرء الستمرار زيادﺓ رصيده من الثواﺏ حتى بعد وفاتﻪ.
ونجد ﺃن اإلسالم يعتني في هذا الموﺿوع عﻠى ﺃهمية البدء باألﻗرﺏ فاألﻗرﺏ باعتبار ﺃن اإلنسان إذا اعتنى بأﻗاربﻪ سيجد ﺃنﻪ
سد ثغرﺓ كبيرﺓ من احتياج المجتمع ،ولو اعتنى ك ُّﻝ فرد باألﻗربين من ﺃهﻠﻪ لق ّﻝ المحتاجون في المجتمع المسﻠم.5
 .5لمزيد من التفاصيﻝ انظر حقوق اإلسالم في اإلسالم لﻠدكتورﺓ راوية الظهار .وحقوق اإلنسان في اإلسالم لﻠدكتور محمد الزحيﻠي بتصرف.
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اﻟﺴﻌﻮد ﱠﻳ ُﺔ
ﺧﺎﻣﺴ :ﺣﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ِ
اعتنﺕ الممﻠكة العربية السعو ِديَّةُ بحقوق اإلنسان باعتبار ﺃنﻪ جزء ال يتجزﺃ من التشريع اإلسالمي ،وباعتبار ﺃن دستور الممﻠكة
العربية السعو ِديَّةُ هو الكتاﺏ والسنة ومرجع في جميع شؤون البالد ،فإن التأكيد عﻠى حقوق اإلسالم جاء من خالﻝ التأكيد عﻠى
تﻠك الحقوق من خالﻝ النظام األساس لﻠحكم ،ومن خالﻝ إنشاء ﺃجهزﺓ تنفيذية وﻗﺿائية ورﻗابية لﻠتأكد من االلتزام بذلك ،بﻝ تم
خالﻝ العقد الماﺿي إنشاء مؤسستين إحداهما حكومية واألخرى ﺃهﻠية من ﺃجﻝ الحرص عﻠى تطبيق ما جاء في النظام األساسي
الخاص بحقوق اإلنسان .وسنتناوﻝ هنا عناية الممﻠكة العربية السعو ِديَّةُ بحقوق اإلنسان من خالﻝ:
●النظام األساسي لﻠحكم.
●المؤسساﺕ الوطنية لحقوق اإلنسان.

ﺣﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ا[ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ.
صدر النظام األساسي لﻠحكم في الممﻠكة العربية السعو ِديَّةُ ،بمقتﺿى األمر المﻠكي الموسوم بالرﻗم ﺃ  90 /في 1412 / 8 / 27هـ.
وهو النظام الذي يوﺿ ُح شكﻝ الدولة ،ونظام حكمها ،ويحدد سﻠطاتها ،ويبين الحقوق والواجباﺕ لمواطنيها ،والمقوماﺕ االجتماعية،
والمبادئ االﻗتصا ِديَّةُ ،التي يسير عﻠيها المجتمع والدولة .فهو بإيجاز ،نظام الممﻠكة الذي تﻠتزمﻪ سﻠطاتها ومؤسساتها ،في سعيها
الدائم إلى حفظ الدين ،عقيدﺓ وشريعة ،وتحقيق مصالح الناس ،والوفاء بحقوﻗهم التي ﺃوجبها الشرع ،وﺿمان ﺃمنهم ورخائهم عﻠى
ﺃرض الممﻠكة .فالسيادﺓ والسﻠطة العﻠيا في الممﻠكة العربية السعو ِديَّةُ ،هي لكتاﺏ هللا تعالى وسنة رسولﻪ صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم وهما
مصدر السﻠطة فيها ،كما تصرح بذلك المادﺓ السابعة من نظام الحكم.
●وفي المادﺓ الثامنة من النظام األساسي ،يقوم الحكم عﻠى ﺃساس العدﻝ والشورى والمساواﺓ ،وفق ﻗواعد الشريعة اإلسالمية.
وتحقيق هذه المبادئ ،يتم وفق المرجع األعﻠى ،وهو الكتاﺏ والسنة.
●وفي مجاﻝ حقوق اإلنسان التي ﺃوردتها المواثيق الدولية ،وﺃهمها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة  1948م ،واتفاﻗيتا
الحقوق المدنية والسياسية ،واالجتماعية واالﻗتصا ِديَّةُ ،الصادرتان سنة  1966م ،والﻠتان بدﺃ العمﻝ بهما سنة 1976م.
نرى ﺃن النظام األساسي لﻠحكم في الممﻠكة ،نص عﻠى ﺃكثر مما نصﺕ عﻠيﻪ تﻠك المواثيق من مبادئ .لقد ﺃوردﺕ المواثيق
الدولية ،مفرداﺕ عديدﺓ من الحقوق ،تحﺕ هذه المبادئ ،مستمدﺓ كﻠها من واﻗع المجتمعاﺕ الغربية وظروفها وتراثها
التاريخي والديني واالجتماعي .غير ﺃنﻪ تبقى ميزﺓ الشرع اإلسالمي ،الذي استمد منﻪ النظام األساسي لﻠحكم في الممﻠكة،
في ﺃنﻪ يفتح الباﺏ لكﻝ الحقوق التي تبيحها الشريعة ،والتي تندرج تحﺕ مبادئ الكرامة اإلنسانية والحرية والمساواﺓ
والتكافﻝ االجتماعي والشورى.
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●ففي الباﺏ الثالث من نظام الحكم ،الذي يتعﻠق بمقوماﺕ المجتمع السعودي ،تظهر ﻗيمة األسرﺓ في النظر اإلسالمي نواﺓ
لﻠمجتمع ،حيث ي َُربّى ﺃفرادُها عﻠى ﺃساس العقيدﺓ اإلسالمية ،والوالء والطاعة هلل ولﻠرسوﻝ وألولي األمر ،واحترام النظام،
وتنفيذه ،وحﺏ الوطن واالعتزاز بﻪ ،وتحرص الدولة عﻠى توثيق روابط األسرﺓ ،والحفاظ عﻠى ﻗيمها العربية واإلسالمية.
شء ،وإكسابهم المعارف والمهاراﺕ .وفي المبادئ االﻗتصا ِديَّةُ ،نص النظام
ويهدف التعﻠيم إلى غرس العقيدﺓ في نفوس النُّ ْ
األساسي لﻠحكم ،عﻠى حرمة المﻠكية الخاصة ،ومنع االستيالء عﻠيها إال لﻠمصﻠحة العامة ،ومقابﻝ تعويض عادﻝ .وحظرﺕ
المادﺓ  19مصادرﺓ َ األمواﻝ مصادرﺓ ً عامة ،وال تكون المصادرﺓ ُ الجزئيةُ عقوبةً عﻠى جريمة إال بحكم ﻗﺿائي .وفي
الﺿرائﺏ والرسوم في الممﻠكة فال تفرض إال عند الحاجة ،وعﻠى ﺃساس العدﻝ .وﺃما الزكاﺓ ،فقد نصﺕ المادﺓ الحا ِديَّةُ
والعشرون ،عﻠى ﺃنها تجبى ،وتنفق في مصارفها الشرعية.
●وفي الباﺏ الخامس من النظام األساسي لﻠحكم المتعﻠق بالحقوق والواجباﺕ ،نصﺕ المادﺓ السادسة والعشرون ،عﻠى ﺃن
تحمي الدولة حقوق اإلنسان َو ْفقَ الشريعة اإلسالمية .وهو نص رئيسي ،يؤكد ﺃهمية هذه الحقوق ،والتزام الدولة بالوفاء
َ
بها.
● إن مفرداﺕ حقوق اإلنسان التي وردﺕ في النظام األساسي لﻠحكم ،تشمﻝ الحقوق التي نصﺕ عﻠيها المواثيق الدولية،
وتزيد عﻠيها في بعض الحقوق ،التي تﻠتزم بها الدولة تجاه المواطنين ،ومن ذلك ﺃن الدولة ،تكفﻝ حق المواطن وﺃسرتﻪ في
ﺕ العمﻝ لكﻝ ﻗادر
س ُر مجاال ِ
حاالﺕ الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة ،وتدعم نظام الﺿمان االجتماعي .والدولة تُيَ ِ ّ
عﻠيﻪ ،وت َ ِس ُّن األنظمةَ التي تحمي العامﻝ وصاحﺏ العمﻝ .وفي نظام العمﻝ والعماﻝ في الممﻠكة ،تفصيﻝ ألوجﻪ عديدﺓ من
وجوه حماية العامﻝ في ﺃجره وصحتﻪ ،وﺃمنﻪ من الفصﻝ التعسفي ،وخصص فصﻝ في النظام ،لمكافحة البطالة.
●والدولة ترعى العﻠوم والثقافة واآلداﺏ ،وتُعنَى بتشجيع البحث العﻠمي ،وتصون التراث اإلسالمي والعربي ،وتسهم في
الحﺿارﺓ العربية واإلسالمية واإلنسانية .وتوفر الدولة التعﻠيم العام ،وتﻠتزم بمكافحة األمية.
التراث :إن التراث ثروﺓ كبيرﺓ من اآلداﺏ والقيم والعاداﺕ والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة الما ِديَّةُ والفنون التشكيﻠية والموسيقية ،وهو عﻠم يدرس اآلن
في الكثير من الجامعاﺕ والمعاهد األجنبية والعربية لذا فإن االهتمام بﻪ من األولوياﺕ المﻠحة.
وهذا تعريف آخر لﻠكاتﺏ صالح زيادنة حوﻝ تعريف التراث هو ما ينتقﻝ من عاداﺕ وتقاليد وعﻠوم وآداﺏ وفنون ونحوها من جيﻝ إلى جيﻝ ،نقوﻝ « :التراث
اإلنساني « التراث األدبي ،التراث الشعبي » ،وهو يشمﻝ كﻝ الفنون والمأثوراﺕ الشعبية من شعر وغناء وموسيقى ومعتقداﺕ ّ
شعبية وﻗصص وحكاياﺕ
وﺃمثاﻝ تجري عﻠى ﺃلسنة العامة من الناس ،وعاداﺕ الزواج والمناسباﺕ المختﻠفة وما تتﺿمنﻪ من طرق موروثة في األداء واألشكاﻝ ومن ﺃلوان الرﻗص
واأللعاﺏ والمهاراﺕ
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●وفي المادﺓ الحا ِديَّةُ والثالثين ،تُعنَى الدولة بالصحة العامة ،وتوفر الرعاية الصحية لكﻝ مواطن .وزاد النظام األساسي
لﻠحكم ،حقًّا لﻠمواطن ،والتزا ًما عﻠى الدولة ،بالمحافظة عﻠى البيئة وحمايتها وتطويرها ،ومنع التﻠوث عنها.

الشكل ()5-3
الرعاية الصحية
ُ
يجوز تقييدُ تصرفاﺕ
●وفي المادﺓ السادسة والثالثين ،تﻠتزم الدولة بتوفير األمن لجميع مواطنيها والمقيمين عﻠى إﻗﻠيمها ،وال
ﺃحد ﺃو توﻗيفﻪ ﺃو حبسﻪ إال بموجﺏ ﺃحكام النظام .وفي المادﺓ السابعة والثالثين ،نص النظام األساسي لﻠحكم ،عﻠى ﺃن
لﻠمساكنَ حرمت َها ،وال يجوز دخولُها بغير إذن صاحبها ،وال تفتيشها إال في الحاالﺕ التي يبينها النظام .وفي المادﺓ الثامنة
والثالثين ،نص عﻠى ﻗاعدﺓ شرعية تأخذ بها دساتير الدوﻝ المتمدنة :العقوبة شخصية ،وال جريمة وال عقوبة إال بناء عﻠى
ً
ﺃصوال كبرى
نص شرعي ﺃو نظامي ،وال عقاﺏ إال عﻠى األعماﻝ الالحقة لﻠعمﻝ بالنص النظامي .وهذه النصوص ،تعد
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
●وفي مجاﻝ التعبير والرﺃي واالتصاﻝ ،نص النظام األساسي لﻠحكم ،عﻠى التزام وسائﻝ اإلعالم والنشر وجميع وسائﻝ
التعبير ،بالكﻠمة الطيبة وبأنظمة الدولة .وحظرﺕ المادﺓ التاسعة والثالثون ،ما يؤدي إلى الفتنة واالنقسام ،ﺃو يمس بأمن
الدولة وعالﻗاتها العامة ،ﺃو يسيء إلى كرامة اإلنسان وحقوﻗﻪ ،وتبين األنظمة كيفية ذلك .كما تصون المادﺓ األربعون،
حرمة المراسالﺕ البرﻗية والبري ِديَّةُ والمخابراﺕ الهاتفية ،فال ت ُ ُ
جيز مصادرتُها ﺃو االطالع عﻠيها ﺃو تأخيرها ﺃو االستماع
إليها ،إال في الحاالﺕ التي يبينها النظام .والﺿوابط التي وﺿعتها المادتان السابقتان لحرية التعبير ،ﺿماناﺕ معترف بها
في النظم القانونية العالمية.
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●وينص النظام األساسي لﻠحكم ،عﻠى استقالﻝ السﻠطة القﺿائية في الممﻠكة ،وال سﻠطان عﻠى القﺿاﺓ في ﻗﺿائهم إال
لﻠشريعة اإلسالمية .وحق التقاﺿي مكفو ٌﻝ لﻠمواطنين والمقيمين .والمﻠك ومن ينيبﻪ ،معنيون بتنفيذ األحكام القﺿائية.
واستقالﻝ السﻠطة القﺿائية ،وعناية المﻠك ومن ينيبﻪ بتنفيذ ﺃحكامها ،يعد ﺿمانة مهمة إلنفاذ حقوق اإلنسان ،التي نص
عﻠيها النظام األساسي لﻠحكم ،إذا تعرﺿﺕ لالنتهاك ﺃو االنتقاص.
●إن ميزﺓ حقوق اإلنسان التي نص عﻠيها النظام األساسي لﻠحكم في الممﻠكة ،ﺃنها ﻗواعدُ شرعيةٌ وﺃحكا ٌم نظاميةٌ واﺿحةٌ
ومحددﺓ ُ
المعالم والمفاهيم ،فحقوق اإلنسان في الشرع اإلسالمي ،تؤدي بمفاهيمها الصحيحة إلى رﻗيّﻪ ،وتقدمﻪ ،وجدارتﻪ
ِ
بعمارﺓ األرض.6

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ُﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن
●هيئة حقوق اإلنسان بالممﻠكة العربية السعو ِديَّةُ
هي هيئة حكومية ﺃنشئﺕ بتاريخ  1426-8-8هـ تهدف إلى حماية حقوق اإلنسان في السعو ِديَّةُ ،وتعزيزها َو ْفقًا لمعايير حقوق
اإلنسان الدولية في جميع المجاالﺕ ،ونشر الوعي بها ،واإلسهام في ﺿمان تطبيق ذلك في ﺿوء ﺃحكام الشريعة اإلسالمية،
والهيئة هي الجهة الحكومية المستقﻠة المختصة بإبداء الرﺃي والمشورﺓ فيما يتعﻠق بمسائﻝ حقوق اإلنسان.7
●الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالممﻠكة العربية السعو ِديَّةُ
ﺃنشئﺕ الجمعية لوطنية لحقوق اإلنسان بالممﻠكة العربية السعو ِديَّةُ في 1425/1/18هـ ،وذلك لحماية حقوق اإلنسان والدفاع
عنﻪ َو ْفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية والنظام األساسي لﻠحكم واألنظمة المرعية واالتفاﻗياﺕ والمواثيق الدولية التي ال تتعارض
ٌ
ارتباط باألجهزﺓ الحكومية ،وتعمﻝ لﻠدفاع عن حقوق
مع الشريعة اإلسالمية ،وهي جمعية مستقﻠة ماليًّا وإداريًّا وليس لها
زائرا وتتعاون مع الجمعياﺕ الحكومية واألهﻠية
اإلنسان في الممﻠكة العربية السعو ِديَّةُ وخارجها سواء كان مواطنًا ﺃو مقي ًما ﺃو
ً
داخﻝ الممﻠكة وخارجها .8

 .6منقوﻝ بتصرف من رسالة حقوق اإلنسان في اإلسالم ،معالي الدكتور عبدهللا التركي 65-57 ،عﻠى الرابط التالي:
http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_hokak_alnsan_in_islam.doc
 .7انظر موﻗع الموسوعة العالمية ويكبيديا عﻠى الرابط ،/https://ar.wikipedia.org :والموﻗع الرسمي لﻠهيئة عﻠى الرابط:
http://www.hrc.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx
 .8انظر موﻗع الجمعية عﻠى الموﻗع االلكتروني/http://nshr.org.sa :
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة
●عناية الشريعة اإلسالمية مقررﺓ بناء عﻠى التشريع والمصدر األساس لألحكام وهو الكتاﺏ والسنة وما تبعها من ﺃصوﻝ
التشريع كاإلجماع والقياس وغيرها ،فهي ﺃسس يجﺏ االلتزام بها بناء ،كما ﺃنها تساير المتغيراﺕ اإلنسانية إذ ﺃن من
خصائص التشريع اإلسالمي ﺃنﻪ يأخذ باالعتبار المتغيراﺕ التي تؤثر في األحكام ،وهذا ما يجعﻝ لحقوق اإلنسان في
اإلسالم ﺃساسا صﻠبا ً فيﻪ ما يكفي من مرونة لتحقيق مقصد الشريعة اإلسالمية.
●تتنوع مبادئ حقوق اإلنسان وموﺿوعاتها لتغطي جوانﺏ القصور في تعامالﺕ األفراد والمجتمعاﺕ والدساتير تجاه
تعامﻠها مع اإلنسان ،إذ شهد التاريخ اإلنساني خروﻗاﺕ كثيرﺓ في التعامﻝ مع اإلنسان ومع تطور المجتمعاﺕ اإلنسانية
لمعاصرﺓ بدﺃ موﺿوع حقوق اإلنسان ﺃهمية كبيرﺓ ،وهو يعكس التطور الحﺿاري لﻠبشر ،ولهذا وفي إطار المبادئ التي
ﻗررتها المؤسساﺕ الحقوﻗية والمنظماﺕ الدولية ،سيتم عرض اهم تﻠك القواعد في إطار ما ﻗررتﻪ الشريعة اإلسالمية
بصورﺓ ،وﺃهم المبادئ لحقوق اإلنسان هي حقوق الحياﺓ ،والمساواﺓ ،والعدالة ،واألمن ،والكرامة ،والحرية ،والتمﻠك،
واألسرﺓ ،والتعﻠيم ،والعمﻝ ،والتكافﻝ االجتماعي.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:
●النظام األساسي لﻠحكم في الممﻠكة العربية السعو ِديَّةُ :وهو النظام الذي يوﺿح شكﻝ الدولة ،ونظام حكمها ،ويحدد سﻠطاتها،
ويبين الحقوق والواجباﺕ لمواطنيها ،والمقوماﺕ االجتماعية ،والمبادئ االﻗتصا ِديَّةُ ،التي يسير عﻠيها المجتمع والدولة.
●هيئة حقوق اإلنسان بالممﻠكة العربية السعو ِديَّةُ:
●هي هيئة حكومية ﺃنشئﺕ بتاريخ  1426-8-8هـ تهدف إلى حماية حقوق اإلنسان في السعو ِديَّةُ ،وتعزيزها وفقا لمعايير
حقوق اإلنسان الدولية في جميع المجاالﺕ ،ونشر الوعي بها ،واإلسهام في ﺿمان تطبيق ذلك في ﺿوء ﺃحكام الشريعة
اإلسالمية.
●الهيئة هي الجهة الحكومية المستقﻠة المختصة بإبداء الرﺃي والمشورﺓ فيما يتعﻠق بمسائﻝ حقوق اإلنسان.
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اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ دارﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺣﺪى ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻗ ّﻴﻢ ا5ﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا5ﺳﻼم ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن ،وﺿﺢ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ
وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال
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١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ
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ا[ﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻜﻠﻤﺔ )ﺧﻄﺄ( أﻣﺎ
اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
●من الحقوق التي يحتاجها المسﻠم توفير فرص العمﻝ لﻠكسﺏ وليفي اإلنسان باحتياجﻪ هو وﺃسرتﻪ.
●حفظ الماﻝ حق من حقوق اإلنسان.
●ينظر اإلسالم لألسرﺓ ﺃنها ليسﺕ المكون الرئيس لﻠمجتمع.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃبرز من تكﻠم في مقاصد الشريعة:
●ﺃبو إسحاق الشاطبي.
●ابن جني.
●ابن عثيمين.
●ابن باز.
من مبادئ حقوق اإلنسان:
●الحياﺓ.
●المساواﺓ.
●العدالة.
●جميع ما ذكر.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
●القرآن الكريم.
●البخاري :ﺃبو عبد هللا محمد بن اسماعيﻝ :الصحيح ،دار الفكر ،بيروﺕ ،ط1991 ،1م 1411هـ1991 .م1411-هـ.
●النووي :ﺃبو زكريا النووي :شرح النووي عﻠى صحيح مسﻠم :دار الفكر ،لبنان.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتور محمد الزحيﻠي ،الطبعة الرابعة 2005م ،دار ابن كثير ،دمشق-بيروﺕ
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتورﺓ راوية الظهار ،الطبعة الثانية2007 ،م ،دار الزمان ،المدينة المنورﺓ.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،عماد حسن ﺃبو العينين ،15-13 ،عﻠى الرابط التالي:
●www.riyadhalelm.com/researches/1448/w_hqoq_ensan_hasan.doc
●الصحيح ،لإلمام مسﻠم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق :محمد فؤاد عبد الباﻗي ،الطبعة األولى1374 ،هـ ،نشر:
دار إحياء الكتﺏ العربية  -عيسى البابي الحﻠبي وشركاه.
●السنن ،الحافظ ﺃبو عبد الرحمن ﺃحمد بن شعيﺏ النسائي ،طبعة مصطفى البابي الحﻠبي ،القاهرﺓ.
●السنن ،محمد بن يزيد بن ماجﻪ ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباﻗي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروﺕ.
●صحيح سنن النسائي ،لﻠمحدث محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة األولى1409 ،هـ ،نشر مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ
الخﻠيج.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق ا4ﻧﺴﺎن
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮة واﺣﺪة
ﺳﺎﻋﺘﺎن دراﺳﻴﺘﺎن

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
●تقييم المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان في إطار ميثاق حقوق اإلنسان الذي صدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي.

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
●إعالن منظمة المؤتمر اإلسالمي.
●الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.
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أو ً
ﻻ :إﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ا5ﺳﻼﻣﻲ
إعالن القاهرﺓ حوﻝ حقوق اإلنسان في اإلسالم:
●تم إجازتﻪ من ﻗبﻝ مجﻠس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي ،القاهرﺓ 5 ،ﺃغسطس 1990
مؤتمر العالم اإلسالمي :تأسس مؤتمر العالم اإلسالمي سنة  1346هـ الموافق 1926م عﻠى اثر سقوط الخالفة اإلسالمية عام 1924م حيث عقدﺕ دورتﻪ
األولى في مكة المكرمة بدعوﺓ من المﻠك عبد العزيز آﻝ سعود ،الذي انعقد المؤتمر برئاستﻪ فكان بذلك المؤسس األوﻝ لهذه المنظمة
عﻠى ﺃثر ﻗيام مصطفى كماﻝ ﺃتاتورك بإلغاء الخالفة اإلسالمية ،التي كانﺕ تركيا مقرها عام ( 1343هـ1924/م) اﺿطرﺏ العالم اإلسالمي ،وتصاعدﺕ من
بعض ﺃﻗطاره دعواﺕ تنادي باستمرار الخالفة ،ومبايعة خﻠيفة جديد.
دعى المﻠك عبد العزيز بن عبد الرحمن آﻝ سعود إلى عقد مؤتمر إسالمي عالمي في مكة المكرمة ،لﻠبحث في شؤون المسﻠمين ،واﻗتراح سبﻝ توحيد كﻠمتهم،
والنظر في مختﻠف المشكالﺕ اإلسالمية ،ولم تكن الخالفة مدرجة في جدوﻝ ﺃعمالﻪ.
ولبﺕ الدعوﺓ ﺃﻗطار إسالمية كثيرﺓ ،وبدﺃ المؤتمر جﻠساتﻪ يوم  26ذو القعدﺓ 1344هـ الموافق  05يونيو 1926م حيث وجﻪ المﻠك عبد العزيز لﻠمؤتمرين
كﻠمة بهذه المناسبة.

الشكل ()1-4
مؤتمر العالم اإلسالمي

اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ:
خير ﺃمة ﺃورثﺕ البشرية حﺿارﺓ عالمية متوازنة ربطﺕ
تأكيدًا لﻠدور الحﺿاري والتاريخي لألمة اإلسالمية التي جعﻠها هللا َ
الدنيا باآلخرﺓ وجمعﺕ بين العﻠم واإليمان ،وما يرجى ﺃن تقوم بﻪ هذه األمة اليوم لهداية البشرية الحائرﺓ بين التياراﺕ والمذاهﺏ
المتناﻗﺿة وتقديم الحﻠوﻝ لمشكالﺕ الحﺿارﺓ الما ِديَّةُ المزمنة .ومساهمة في الجهود البشرية المتعﻠقة بحقوق اإلنسان التي تهدف
إلي حمايتﻪ من االستغالﻝ واالﺿطهاد وتهدف إلي تأكيد حريتﻪ وحقوﻗﻪ في الحياﺓ الكريمة التي تتفق مع الشريعة اإلسالمية.
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وثقة منها بأن البشرية التي بﻠغﺕ في مدارج العﻠم المادي شأنًا بعيدًا ،ال تزاﻝ وستبقى في حاجة ماسة إلى سند إيماني لحﺿارتها
وإلى وازع ذاتي يحرس حقوﻗها .وإيمانًا بأن الحقوق األساسية والحرياﺕ العامة في اإلسالم جز ٌء من دين المسﻠمين ال يمﻠك ﺃحدٌ
بشكﻝ مبدئي تعطيﻠَها كﻠيًّا ﺃو جزئيًّا ،ﺃو خرﻗَها ﺃو تجا ُهﻠَها في ﺃحكام إلهية تكﻠيفية ﺃنزﻝ هللا بها كتبﻪ ،وبعث بها خاتم رسﻠﻪ وتمم
منكرا في الدين وكﻝ إنسان مسؤوﻝ
بها ما جاءﺕ بﻪ الرساالﺕ السماوية وﺃصبحﺕ رعايتها عبادﺓ ،وإهمالها ﺃو العدوان عﻠيها
ً
سا عﻠى ذلك تعﻠن ما يﻠي:
عنها بمفرده ،واألمة مسؤولة عنها بالتﺿامن ،وﺃن الدوﻝ األعﺿاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي تأسي ً

اﻟﻤﺎدة ١
●البشر جميعا ﺃسرﺓ واحدﺓ جمعﺕ بينهم العبو ِديَّةُ هلل والنبوﺓ آلدم وجميع الناس متساوون في ﺃصﻝ الكرامة اإلنسانية وفي
ﺃصﻝ التكﻠيف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبﺏ العرق ﺃو الﻠون ﺃو الﻠغة ﺃو الجنس ﺃو المعتقد الديني ﺃو االنتماء السياسي
ﺃو الوﺿع االجتماعي ﺃو غير ذلك من االعتباراﺕ .وﺃن العقيدﺓ الصحيحة هي الﺿمان لنمو هذه الكرامة عﻠى طريق
تكامﻝ اإلنسان.
●ﺃن الخﻠقَ كﻠَّهم عيا ُﻝ هللا وﺃن ﺃحبَّهم إليﻪ ﺃنفعُهم لعيالﻪ وﺃنﻪ ال فﺿ َﻝ ألحد منهم عﻠى اآلخر إال بالتقوى والعمﻝ الصالح.

اﻟﻤﺎدة ٢
●الحياﺓ هبة هللا وهي مكفولة لكﻝ إنسان ،وعﻠى األفراد والمجتمعاﺕ والدوﻝ حماية هذا الحق من كﻝ اعتداء عﻠيﻪ ،وال
ُ
إزهاق روحٍ دون مقتض شرعي.
يجوز
●يحرم الﻠجوء إلى وسائﻝ تفﺿي إلى إفناء الينبوع البشري.
واجﺏ شرعي.
●المحافظة عﻠى استمرار الحياﺓ البشرية إلى ما شاء هللا
ٌ
ُ
ُ
المساس بها بغير مسوغ شرعي ،وتكفﻝ الدولة
يجوز
يجوز االعتدا ُء عﻠيها ،كما ال
●سالمة جسد اإلنسان مصونة ،وال
ُ
حماية ذلك.

اﻟﻤﺎدة ٣
●في حالة استخدام القوﺓ ﺃو المنازعاﺕ المسﻠحة ،ال يجوز ﻗت ُﻝ من ال مشاركة لهم في القتاﻝ كالشيخ والمرﺃﺓ والطفﻝ،
يداوي ،ولألسير ﺃن يطعم ويؤوى ويكسى ،ويحرم التمثيﻝ بالقتﻠى ،ويجﺏ تبادﻝ األسري
ولﻠجريح والمريض الحق في ﺃن
َ
وتالﻗي اجتماع األسر التي فرﻗتها ظروف القتاﻝ.
ُ
يجوز ﻗطع الشجر ﺃو إتالف الزرع والﺿرع ﺃو تخريﺏ المباني والمنشآﺕ المدنية لﻠعدو بقصف ﺃو نسف ﺃو غير ذلك.
●ال
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الشكل ()2-4
قطع األشجار

اﻟﻤﺎدة ٤
لكﻝ إنسان حرمتُﻪ والحفا ُ
ظ عﻠى سمعتﻪ في حياتﻪ وبعد موتﻪ وعﻠى الدوﻝ والمجتمع حماية جثمانﻪ ومدفنﻪ.

اﻟﻤﺎدة ٥
ُّ
الحق في الزواج وال تحوﻝ دون تمتعهم
●األسرﺓ هي األساس في بناء المجتمع ،والزواج ﺃساس تكوينِها ولﻠرجاﻝ والنساء
بهذا الحق ﻗيودٌ منشؤها العرق ﺃو الﻠون ﺃو الجنسية.
●عﻠى المجتمع والدولة إزالة العوائق ﺃمام الزواج وتيسير سبﻠﻪ وحماية األسرﺓ ورعايتها.

اﻟﻤﺎدة ٦
●المرﺃﺓ مساوية لﻠرجﻝ في الكرامة اإلنسانية ،ولها من الحق مث ُﻝ ما عﻠيها من الواجباﺕ ولها شخصيتُها المدنية وذمتها
المالية المستقﻠة وحق االحتفاظ باسمها ونسبها.
●عﻠى الرجﻝ عﺏء اإلنفاق عﻠى األسرﺓ ومسؤولية رعايتها

اﻟﻤﺎدة ٧
●لكﻝ طفﻝ عند والدتﻪ حق عﻠى األبوين والمجتمع والدولة في الحﺿانة والتربية والرعاية الما ِديَّةُ والصحية واألدبية كما
تجﺏ حمايةُ الجنين واألم وإعطاؤهما عناية خاصة.
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ُّ
الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون ألوالدهم مع وجوﺏ مراعاﺓ مصﻠحتهم ومستقبﻠهم في
●لآلباء ومن يحكمهم،
ﺿوء القيم األخالﻗية واألحكام الشرعية.
●لألبوين عﻠى األبناء حقوﻗهما ولألﻗارﺏ حق عﻠى ذويهم َو ْفقَا ألحكام الشريعة.

اﻟﻤﺎدة ٨
لكﻝ إنسان التمت ُع بأهﻠيتﻪ الشرعية من حيث اإللزام وااللتزام وإذا فقدﺕ ﺃهﻠيتﻪ ﺃو انتقصﺕ ﻗام وليُّﻪ مقا َمﻪ.

اﻟﻤﺎدة ٩
●طﻠﺏ العﻠم فريﺿة ،والتعﻠيم واجﺏ عﻠى المجتمع والدولة وعﻠيها تأمين سبﻠﻪ ووسائﻠﻪ وﺿمان تنوعﻪ بما يحقق مصﻠحة
المجتمع ويتيح لإلنسان معرفة دين اإلسالم وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.
●من حق كﻝ إنسان عﻠى مؤسساﺕ التربية والتوجيﻪ المختﻠفة من األسرﺓ والمدرسة وﺃجهزﺓ اإلعالم وغيرها ْ
ﺃن تعم َﻝ
ُ
وتعزز إيمانَﻪ باهلل واحترامﻪ لﻠحقوق والواجباﺕ
عﻠى تربية اإلنسان دينيًّا ودنيويًّا تربية متكامﻠة متوازنة تنمي شخصيت َﻪ
وحمايتها.

اﻟﻤﺎدة ١٠
ُ
يجوز ممارسةُ ﺃي لون من اإلكراه عﻠى اإلنسان ﺃو استغالﻝ فقره ﺃو جهﻠﻪ عﻠى تغيير دينﻪ إلى
اإلسالم هو دين الفطرﺓ ،وال
دين آخر ﺃو إلى اإللحاد.

اﻟﻤﺎدة ١١
يقهره ﺃو يستغﻠَّﻪ وال عبو ِديَّةُ لغير هللا تعالى.
حرا وليس ألحد ﺃن يستعبدَه ﺃو يذلَّﻪ ﺃو
●يولد اإلنسان ًّ
َ
●االستعمار بشتى ﺃنواعﻪ وباعتباره من ﺃسوﺃ ﺃنواع االستعباد محر ٌم تحري ًما مؤكدًا ولﻠشعوﺏ التي تعانيﻪ الحق الكامﻝ
واجﺏ النصرﺓ لها في كفاحها لتصفية ك ِّﻝ ﺃشكا ِﻝ االستعمار
لﻠتحرر منﻪ وفي تقرير المصير ،وعﻠى جميع الدوﻝ والشعوﺏ
ُ
ﺃو االحتالﻝ ،ولجميع الشعوﺏ الحق في االحتفاظ بشخصيتها المستقﻠة والسيطرﺓ عﻠى ثرواتها ومواردها الطبيعية.
●لألبوين عﻠى األبناء حقوﻗهما ولألﻗارﺏ حق عﻠى ذويهم َو ْفقَا ألحكام الشريعة.

اﻟﻤﺎدة ١٢
ُّ
واختيار مح ِّﻝ إﻗامتﻪ داخﻝ بالده ﺃو خارجها ولﻪ إذا اﺿطهد حق الﻠجوء
الحق في إطار الشريعة في حرية التنقﻝ،
لكﻝ إنسان
ِ
اﻗتراف جريمة في نظر الشرع.
سبﺏ الﻠجوء
يجيره حتى يبﻠغَﻪ مأمنﻪ ما لم يكن
إلى بﻠد آخر وعﻠى البﻠد الذي لجأ إليﻪ ﺃن
ُ
َ
َ
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اﻟﻤﺎدة ١٣
العمﻝ حق تكفﻠﻪ الدولة والمجتمع لكﻝ ﻗادر عﻠيﻪ ،ولإلنسان حريةُ
اختيار العمﻝ الالئق بﻪ مما تتحقق بﻪ مصﻠحتﻪ ومصﻠحة
ِ
ُ
يجوز تكﻠيفُﻪ بما ال يطيقﻪ ،ﺃو
المجتمع ،ولﻠعامﻝ حقُّﻪ في األمن والسالمة وفي كافة الﺿماناﺕ االجتماعية األخرى .وال
ً
عادال مقابﻝ عمﻠﻪ دون تأخير ولﻪ
ﺃجرا
إكراهﻪ ،ﺃو استغاللﻪ ،ﺃو اإلﺿرار بﻪ ،ولﻪ  -دون تمييز بين الذكر واألنثى -ﺃن يتقاﺿى ً
اإلجاراﺕ والعالواﺕ والفروﻗاﺕ التي يستحقها ،وهو مطالﺏ باإلخالص واإلتقان ،وإذا اختﻠف العماﻝ وﺃصحاﺏ العمﻝ فعﻠى
الدولة ْ
ﺃن تتدخ َﻝ لفض النزاع ورفع الظﻠم وإﻗرار الحق واإللزام بالعدﻝ دون تحيز.

الشكل ()3-4
حق العمل

اﻟﻤﺎدة ١٤
ُّ
ش ﺃو إﺿرار بالنفس ﺃو بالغير والربا ممنوع مؤكدًا.
لإلنسان
الحق في الكسﺏ المشروع ،دون احتكار ﺃو ِغ ٍ ّ

اﻟﻤﺎدة ١٥
ُّ
يﺿر بﻪ ﺃو بغيره من األفراد ﺃو المجتمع،
الحق في التمﻠك بالطرق الشرعية ،والتمتع بحقوق المﻠكية بما ال
●لكﻝ إنسان
ُّ
ُ
ع المﻠكية إال لﺿروراﺕ المنفعة العامة ومقابﻝ تعويض فوري .وعادﻝ.
وال
يجوز نز ُ
●تحرم مصادرﺓ ُ األمواﻝ وحجزها إال بمقتﺿى شرعي.

اﻟﻤﺎدة ١٦
ُّ
الحق في االنتفاع بثمراﺕ إنتاجﻪ العﻠمي ﺃو األدبي ﺃو الفني ﺃو التقني .ولﻪ الحق في حماية مصالحﻪ األدبية والمالية
لكﻝ إنسان
غير ُمنافٍ ألحكام الشريعة.
العائدﺓ لﻪ عﻠى ﺃن يكونَ هذا اإلنتا ُج َ
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اﻟﻤﺎدة ١٧
الحق في ْ
ُّ
يعيش بيئةً نظيفةً من المفاسد واألوبئة األخالﻗية تمكنﻪ من بناء ذاتﻪ معنويًّا ،وعﻠى المجتمع والدولة
ﺃن
●لكﻝ إنسان
َ
ﺃن يوفرا لﻪ هذا الحق.
●لكﻝ إنسان عﻠى مجتم ِعﻪ ودولتِﻪ ُّ
حق الرعاية الصحية واالجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود
اإلمكاناﺕ المتاحة.
●تكفﻝ الدولة لكﻝ إنسان حقﻪ في عيش كريم يحقق لﻪ تمام كفايتﻪ وكفاية من يَعولُﻪ ويشمﻝ ذلك المأكﻝ والمﻠبس والمسكن
والتعﻠيم والعالج وسائر الحاجاﺕ األساسية.

الشكل ()3-4
اﻟﻤﺎدة ١٨

حق الرعاية الصحية

يعيش آمنًا عﻠى نفسﻪ ودينﻪ وﺃهﻠﻪ وعرﺿﻪ ومالﻪ.
●لكﻝ إنسان الحق في ﺃن
َ
التجسس ﺃو الرﻗابةُ
●لإلنسان الحق في االستقالﻝ بشؤون حياتﻪ الخاصة في مسكنﻪ وﺃسرتﻪ ومالﻪ واتصاالتﻪ ،وال يجوز
ُ
عﻠيﻪ ﺃو اإلساءﺓ ُ إلى سمعتﻪ وتجنﺏ حمايتﻪ من كﻝ تدخﻝ تعسفي.
ُ
ُ
يجوز هد ُمﻪ ﺃو مصادرتُﻪ
غير مشروعة ،وال
●لﻠمسكن حرمتﻪ في كﻝ األحواﻝ وال
يجوز دخولُﻪ بغير إذن ﺃهﻠﻪ ﺃو بصورﺓ ِ
ﺃو تشريدُ ﺃه ِﻠﻪ منﻪ.

اﻟﻤﺎدة ١٩
●الناس سواسية ﺃمام الشرع ،يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
●حق الﻠجوء إلى القﺿاء مكفوﻝ لﻠجميع.
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●المسؤولية في ﺃساسها شخصية.
●ال جريمة وال عقوبة إال بموجﺏ ﺃحكام الشريعة.
●المتهم بريء حتى
تثبﺕ إدانتُﻪ بمحاكمة عادلة ت ُ َؤ ِ ّم ُن لﻪ فيها ك َّﻝ الﺿماناﺕ الكفيﻠة بالدفاع عنﻪ.
َ

الشكل ()4-4
اﻟﻤﺎدة ٢٠

القضاء

ُ
ُ
ﺿﻪ لﻠتعذيﺏ البدني ﺃو النفسي
القبض عﻠى إنسان ﺃو تقييد حريتﻪ ﺃو نفيﻪ ﺃو عقابﻪ بغير موجﺏ شرعي .وال
يجوز
ال
يجوز تعري ُ
ُ
ُ
ﺃو ألي من ﺃنواع المعامالﺕ ال ُمذِلَّة ﺃو القاسية ﺃو المنافية لﻠكرامة اإلنسانية ،كما ال
ي فر ٍد لﻠتجارﺏ الطبية ﺃو
يجوز إخﺿا ُ
ع ﺃ ِّ
ُ
س ُّن القوانين االستثنائية التي تخوﻝ ذلك لﻠسﻠطاﺕ
العﻠمية إال برﺿاه وبشرط عدم تعرض صحتﻪ وحياتﻪ لﻠخطر ،كما ال
يجوز َ
التنفيذية.
السلطة التنفيذية :هي في االستعماﻝ ذلك الفرع من الحكومة المسئوﻝ عن تنفيذ السياساﺕ والقواعد التي يﺿعها المجﻠس التشريعي .وهكذا فإنها تﺿم في
عﺿويتها رئيس الحكومة (رئيس الوزراء ﺃو المستشار ﺃو رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية) .وزمالء ذلك الرئيس من الوزراء واإلدارﺓ السياسية الدائمة
ﺃو المعينة سياسيا والدوائر من مثﻝ الشرطة والقواﺕ المسﻠحة.
يحكم ﻗادﺓ الحكوماﺕ الديمقراطية بموافقة مواطنيهم .وال يستمد مثﻝ هؤالء الزعماء ﻗوتهم ألنهم يسيطرون عﻠى جيوش ﺃو ثروﺓ اﻗتصا ِديَّةُ ،بﻝ ألنهم يحترمون
الحدود المفروﺿة عﻠيهم من ﻗبﻝ الناخبين في انتخاباﺕ حرﺓ ونزيهة.

اﻟﻤﺎدة ٢١
اإلنسان رهينةً
ﺃخذُ
محر ٌم بأي شكﻝ من األشكاﻝ وألي هدف من األهداف.
َّ
ِ
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اﻟﻤﺎدة ٢٢
ُّ
يتعارض مع المبادئ الشرعية.
الحق في التعبير بحرية عن رﺃيﻪ بشكﻝ ال
●لكﻝ إنسان
ُ
ُّ
الحق في الدعوﺓ إلى الخير واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر َو ْفقَا لﺿوابط الشريعة اإلسالمية.
●لكﻝ إنسان
●اإلعالم ﺿرورﺓ حيوية لﻠمجتمع ،ويحرم استغاللﻪ وسوء استعمالﻪ والتعرض لﻠمقدساﺕ وكرامة األنبياء فيﻪ ،وممارسة
كﻝ ما من شأنﻪ اإلخالﻝ بالقيم ﺃو إصابة المجتمع بالتفكك ﺃو االنحالﻝ ﺃو الﺿرر ﺃو زعزعة االعتقاد.
ُ
يجوز إثارﺓ ُ الكراهية القومية والمذهبية وك ِّﻝ ما يؤدي إلى التحريض عﻠى التمييز العنصري بكافة ﺃشكالﻪ
●ال
العنصرية أو التمييز العرقي ( :)Racismهو االعتقاد بأن هناك فروﻗًا وعناصر موروثة بطبائع الناس و/ﺃو ﻗدراتهم وعزوها النتمائهم لجماعة ﺃو لعرق ما
 بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق  -وبالتالي تبرير معامﻠة األفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكﻝ مختﻠف اجتماعيا وﻗانونيا .كما يستخدم المصطﻠحلإلشارﺓ إلى الممارساﺕ التي يتم من خاللها معامﻠة مجموعة معينة من البشر بشكﻝ مختﻠف ويتم تبرير هذا التمييز بالمعامﻠة بالﻠجوء إلى التعميماﺕ المبنية
عﻠى الصور النمطية وبالﻠجوء إلى تﻠفيقاﺕ عﻠمية .وهي كﻝ شعور بالتفوق ﺃو سﻠوك ﺃو ممارسة ﺃو سياسة تقوم عﻠى اإلﻗصاء والتهميش والتمييز بين البشر
عﻠى ﺃساس الﻠون ﺃو االنتماء القومي ﺃو العرﻗي.

اﻟﻤﺎدة ٢٣
●الوالية ﺃمانة يحرم االستبداد فيها وسوء استغاللها تحري ًما مؤكدًا ﺿمانًا لﻠحقوق األساسية لإلنسان.
َّ
●لكﻝ إنسان ُّ
الحق في تقﻠد
حق االشتراك في إدارﺓ الشؤون العامة لبالده بصورﺓ مباشرﺓ ﺃو غير مباشرﺓ ،كما ﺃن لﻪ
الوظائف العامة َو ْفقَا ألحكام الشريعة.

اﻟﻤﺎدة ٢٤
ﺕ المقررﺓِ في هذا اإلعالن مقيدﺓ ٌ بأحكام الشريعة اإلسالمية.
ق والحريا ِ
ك ُّﻝ الحقو ِ

اﻟﻤﺎدة ٢٥
1

توﺿيحها.
ي مادﺓ من موا ِدّ هذه الوثيقة ﺃو
ِ
الشريعة اإلسالمية هي المرج ُع الوحيدُ لتفسير ﺃ ِّ

 .1موﻗع جامعة مينسوتا األميركية االلكتروني:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a004.html
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اوال :منظمه املؤتمر االسالمي

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن
اعت ُ ِمدَ من ِﻗبَ ِﻝ القم ِة العربي ِة السادسةَ عشرﺓ َ التي استﺿافتها تونس 23.مايو/ﺃيار .2004

اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ
انطالﻗًا من إيمان األمة العربية بكرامة اإلنسان الذي َّ
ُ
وموطن
ي مهدُ الدياناﺕ
ﺃعزه هللاُ منذ بدء الخﻠيقة وبأن الوطنَ العرب َّ
القيم اإلنساني ِة السامي ِة التي ﺃكدﺕ حقَّﻪ في حياﺓ كريمة عﻠى ﺃسس من الحرية والعدﻝ والمساواﺓ .وتحقيقًا لﻠمبادئ
الحﺿاراﺕ ذا ِ
ﺕ ِ
ستْﻪُ
الخالدﺓ لﻠدين اإلسالمي الحنيف والدياناﺕ السماوية األخرى في األخوﺓ والمساواﺓ والتسامح بين البشر .واعتزازا ً منها بما ْ
ﺃر َ
الكبير في نشر مراكز العمﻝ بين الشرق والغرﺏ ما جعﻠها مقصدًا
الدور
ئ إنسانية كان لها
عبر تاريخها الطويﻝ من ﻗيم ومباد َ
ُ
ُ
ألهﻝ األرض والباحثين عن المعرفة والحكمة.
ً
مصيرها والمحافظ ِة عﻠى ثرواتها وتنميتها،
مناﺿال دون حريتﻪ ،مدافعًا عن حق األمم في تقرير
بوحدﺓ الوطن العربي
ِ
وإيمانًا منها َ
ودوره في حماية حقوق اإلنسان في مفهومها الشامﻝ والمتكامﻝ ،وإيمانًا َّ
بأن ت َ َمت ُّ َع اإلنسان بالحرية والعدالة
وإيمانًا بسيادﺓ القانون
ِ
ﺿا ألشكاﻝ العنصرية والصهيونية كافة التي تشكﻝ انتها ًكا لحقوق اإلنسان
ي مجتمع .ورف ً
وتكافؤ الفرص هو معيار ﺃصالة ﺃ ِّ
س ْﻠم واألمن العالميين ،وتأكيدًا لمبادئ ميثاق
س ْﻠم واألمن العالميين،
وإﻗرارا باالرتباط الوثيق بين حقوق اإلنسان وال َّ
وتهديدًا لﻠ َّ
ً
األمم المتحدﺓ واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وﺃحكام العهدين الدوليين لألمم المتحدﺓ بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق
االﻗتصا ِديَّةُ واالجتماعية والثقافية ومع األخذ في االعتبار إعالن القاهرﺓ بشأن حقوق اإلنسان في اإلسالم.
وبناء عﻠى ما تقدم اتفقﺕ األطراف في هذا الميثاق عﻠى اآلتي:

ﻣﺎدة :١
يهدف هذا الميثاق في إطار ال ُه ِويَّ ِة الوطني ِة لﻠدوﻝ العربية والشعور باالنتماء الحﺿاري المشترك إلى تحقيق الغاياﺕ اآلتية:
●وﺿع حقوق اإلنسان في الدوﻝ العربية ﺿمن االهتماماﺕ الوطنية األساسية التي تجعﻝ من حقوق اإلنسان َمث َ ًال ساميةً
وﺃساسيةً توجﻪ إرادﺓ اإلنسان في الدوﻝ العربية وتمكنﻪ من االرتقاء نحو األفﺿﻝ َو ْفقَا لما ترتﺿيﻪ القيم اإلنسانية النبيﻠة.
ﺿا وتاري ًخا ومصالح مشتركة مع التشبع
●تنشئة اإلنسان في الدوﻝ العربية عﻠى االعتزاز ب ُه ِويَّتِﻪ وعﻠى الوفاء لوطنﻪ ﺃر ً
بثقافة التآخي البشري والتسامح واالنفتاح عﻠى اآلخر َو ْفقَا لما تقتﺿيﻪ المبادئ والقيم اإلنسانية وتﻠك ال ُمعﻠَنة في المواثيق
الدولية لحقوق اإلنسان.
●إعداد األجياﻝ في الدوﻝ العربية لحياﺓ حرﺓ مسؤولة في مجتمع مدني متﺿامن وﻗائم عﻠى التالزم بين الوعي بالحقوق
وااللتزام بالواجباﺕ وتسوده ﻗيم المساواﺓ والتسامح واالعتداﻝ.
بأن جمي َع حقوق اإلنسان عالميةٌ
●ترسيخ المبدﺃ القاﺿي َّ
وغير ﻗابﻠة لﻠتجزئة ومترابطة ومتشابكة.
ُ

77

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق ا%ﻧﺴﺎن
ﻣﺎدة ٢
نمط
تقرر بحرية
●لﻠشعوﺏ كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرﺓ عﻠى ثرواتها ومواردها ولها الحق في ﺃن
اختيار ِ
َ
َ
نظامها السياسي ْ
وﺃن تواص َﻝ بحرية تنميت َها االﻗتصا ِديَّةُ واالجتماعية والثقافية.
ُّ
والوحدﺓ الترابية.
●لﻠشعوﺏ
الحق في العيش تحﺕ ظﻝ السيادﺓ الوطنية َ
ٌ
ي يحوﻝ دون
●ﺃن ﺃشكاﻝ العنصرية والصهيونية واالحتالﻝ والسيطرﺓ األجنبية كافة هي ت َ َح ٍدّ لﻠكرامة اإلنسانية
وعائق ﺃساس ٌّ
الحقوق األساسية لﻠشعوﺏ ومن الواجﺏ إدانة جميع ممارساتها والعمﻝ عﻠى إزالتها.
● لﻠشعوﺏ كافة الحق في مقاومة االحتالﻝ األجنبي.

ﻣﺎدة ٣
●تتعهد ك ُّﻝ دول ٍة طرفٍ في هذا الميثاق ْ
بأن تكف َﻝ لكﻝ شخص خاﺿع لواليتها َّ
حق التمتعِ بالحقوق والحرياﺕ المنصوص
عﻠيها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبﺏ العرق ﺃو الﻠون ﺃو الجنس ﺃو الﻠغة ﺃو المعتقد الديني ﺃو الرﺃي ﺃو الفكر ﺃو
األصﻝ الوطني ﺃو االجتماعي ﺃو الثروﺓ ﺃو الميالد ﺃو اإلعاﻗة البدنية ﺃو العقﻠية.
التدابير الالزمةَ
المنصوص
لتأمين المساواﺓ الفعﻠية في التمتع بالحقوق والحرياﺕ كافة
األطراف في هذا الميثاق
●تتخذُ الدو ُﻝ
ِ
ُ
َ
ِ
عﻠيها في هذا الميثاق بما يكفﻝ الحماية من جميع ﺃشكاﻝ التمييز بأي سبﺏ من األسباﺏ المبينة في الفقرﺓ السابقة.
ﺃﻗرتﻪ الشريعةُ
●الرجﻝ والمرﺃﺓ متساويان في الكرامة اإلنسانية والحقوق والواجباﺕ في ظﻝ التمييز اإليجابي الذي َّ
اإلسالميةُ والشرائع السماوية األخرى والتشريعاﺕ والمواثيق النافذﺓ لصالح المرﺃﺓ .وتتعهد تبعًا لذلك كﻝ دولة طرف
التدابير الالزمة لتأمين تكافُ ِؤ الفرص والمساواﺓ الفعﻠية بين النساء والرجاﻝ في التمتع بجميع الحقوق الواردﺓ
باتخاذ ك ِّﻝ
ِ
في هذا الميثاق.

ﻣﺎدة ٤
●في حاالﺕ الطوارئ االستثنائية التي تهدد حياﺓ األمة والمعﻠن ﻗيامها رسميًّا يجوز لﻠدوﻝ األطراف في هذا الميثاق ﺃن
تدابير ال تتقيدُ فيها بااللتزاماﺕ المترتبة عﻠيها بمقتﺿى هذا الميثاق ،بشرط
تتخذ في ﺃﺿيق الحدود التي يتطﻠبها الوﺿع
َ
تنطوي عﻠى تمييز يكون سبُبُﻪ
التدابير مع االلتزاماﺕ األخرى المترتبة عﻠيها بمقتﺿى القانون الدولي وﺃال
ﺃال تتنافى هذه
ُ
َ
الوحيد هو العرق ﺃو الﻠون ﺃو الجنس ﺃو الﻠغة ﺃو الدين ﺃو األصﻝ االجتماعي.
يجوز في حاالﺕ الطوارئ االستثنائية مخالفةُ
ُ
ﺃحكام الموادَّ اآلتية ،المادﺓ  5والمادﺓ  8والمادﺓ  9والمادﺓ  10والمادﺓ
●ال
ِ
 13والمادﺓ  14فقرﺓ « »6والمادﺓ  15والمادﺓ  18والمادﺓ  19والمادﺓ  20والمادﺓ  22والمادﺓ  27والمادﺓ  28والمادﺓ
ُ
ُ
تعﻠيق الﺿماناﺕ القﺿائية الالزمة لحماية تﻠك الحقوق.
يجوز
 29والمادﺓ  ،30كما ال
فورا عن طريق األمين
●عﻠى ﺃية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمﺕ حق عدم التقيد ﺃن تُع ِﻠ َم الدو َﻝ
األطراف األخرى ً
َ
العام لجامعة الدوﻝ العربية باألحكام التي لم تتقي ْد بها وباألسباﺏ التي دفعتها إلى ذلك وعﻠيها في التاريخ الذي تنهي فيﻪ
عدم التقيد ْ
ﺃن تُع ِﻠ َمها بذلك مرﺓ ﺃخرى وبالطريقة ذاتها.
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ﻣﺎدة ٥
●الحق في الحياﺓ حق مالزم لكﻝ شخص.
●يحمي القانون هذا الحق ،وال يجوز حرمان ﺃحد من حياتﻪ تعسفاً.

ﻣﺎدة ٦
ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام إال في الجناياﺕ بالغة الخطورﺓ وفقا ً لﻠتشريعاﺕ النافذﺓ وﻗﺕ ارتكاﺏ الجريمة وبمقتﺿى حكم نهائي
صادر عن محكمة مختصة ،ولكﻝ محكوم عﻠيﻪ بعقوبة اإلعدام الحق في طﻠﺏ العفو ﺃو استبدالها بعقوبة ﺃخف.

ﻣﺎدة ٧
●ال يجوز الحكم باإلعدام عﻠى ﺃشخاص دون الثمانيةَ
عشر عاما ً ما لم تنص التشريعاﺕ النافذﺓ وﻗﺕ ارتكاﺏ الجريمة عﻠى
َ
خالف ذلك.
●ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام عﻠى امرﺃﺓ حامﻝ حتى تﺿ َع حمﻠَها ﺃو عﻠى ﺃم مرﺿع إال بعد انقﺿاء عامين عﻠى تاريخ
الوالدﺓ ،وفي كﻝ األحواﻝ تغﻠﺏ مصﻠحة الرﺿيع.

ﻣﺎدة ٨
َّ
●يَحْ ُ
حاطةً بالكرامة ﺃو غير إنسانية.
تعذيﺏ ﺃي شخص بدنيَّا ﺃو نفسيًّا ﺃو معامﻠتُﻪ معامﻠةً ﻗاسية ﺃو مهينة ﺃو
ظ ُر
ُ
شخص خاﺿعٍ لواليتها من هذه الممارساﺕ ،وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسةُ هذه
●تحمي ك ُّﻝ دول ٍة طرفٍ ك َّﻝ
ٍ
التصرفاﺕ ﺃو اإلسهام فيها جريمة يعاﻗﺏ عﻠيها ال تسقط بالتقادم.
كما تﺿمن ك ُّﻝ دول ٍة طرفٍ في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لﻠتعذيﺏ وتمتعﻪ بحق رد االعتبار والتعويض

ﻣﺎدة ٩
ُ
تجارﺏ طبية ﺃو عﻠمية عﻠى ﺃي شخص ﺃو استغالﻝ ﺃعﺿائﻪ من دون رﺿائﻪ الحر وإدراكﻪ الكامﻝ لﻠمﺿاعفاﺕ
يجوز إجرا ُء
ال
َ
التي ﻗد تنجم عنها ،مع مراعاﺓ الﺿوابط والقواعد األخالﻗية واإلنسانية والمهنية والتقيد باإلجراءاﺕ الطبية الكفيﻠة بﺿمان سالمتﻪ
الشخصية َو ْفقَا لﻠتشريعاﺕ النافذﺓ في كﻝ دول ٍة طرفٍ  .وال يجوز بأي حاﻝ من األحواﻝ االتجار باألعﺿاء البشرية.

ﻣﺎدة ١٠
جار باألفراد في جميع صورهما ويعاﻗﺏ عﻠى ذلك ،وال يجوز بأي حاﻝ من األحواﻝ االسترﻗاق واالستعباد.
●يحظر ِ ّ
الر ُّق واالت ّ ُ
●تحظر السخرﺓ واالتجار باألفراد من ﺃجﻝ الدعارﺓ ﺃو االستغالﻝ الجنسي ﺃو استغالﻝ دعارﺓ الغير ﺃو ﺃي شكﻝ آخر ﺃو استغالﻝ
األطفاﻝ في النزاعاﺕ المسﻠحة.
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ﻣﺎدة ١١
جميع األشخاص متساوون ﺃمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايتﻪ من دون تمييز.

ﻣﺎدة :١٢
جميع األشخاص متساوون ﺃمام القﺿاء .وتﺿمن الدوﻝ األطراف استقالﻝ القﺿاء وحماية القﺿاﺓ من ﺃي تدخﻝ ﺃو ﺿغوط ﺃو
تهديداﺕ ،كما تﺿمن حق التقاﺿي بدرجاتﻪ لكﻝ شخص خاﺿع لواليتها.

ﻣﺎدة ١٣
●لكﻝ شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ﺿماناﺕ كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقﻠة ونزيهة ومنشأﺓ سابقا ً
بحكم القانون .وذلك في مواجهة ﺃية تهمة جزائية توجﻪ إليﻪ ﺃو لﻠبﺕ في حقوﻗﻪ ﺃو التزاماتﻪ ،وتكفﻝ كﻝ دولة طرف لغير
القادرين ماليًّا اإلعانة العدلية لﻠدفاع عن حقوﻗهم.
●تكون المحاكمة عﻠنية إال في حاالﺕ استثنائية تقتﺿيها مصﻠحة العدالة في مجتمع يحترم الحرياﺕ وحقوق اإلنسان.

ﻣﺎدة ١٤
ُ
يجوز توﻗيفُﻪ ﺃو تفتي ُ
سفًا وبغير سند ﻗانوني.
●لكﻝ شخص الحق في الحرية وفي األمان عﻠى شخصﻪ ،وال
شﻪ ﺃو اعتقالُﻪ تع ُّ
ُ
ُ
حرمان ﺃي شخص من حريتﻪ إال لألسباﺏ واألحواﻝ التي ينص عﻠيها القانون سﻠفًا وطبقًا لإلجراء المقرر فيﻪ.
يجوز
●ال
يجﺏ إبال ُ
فورا بالتهمة ﺃو
● ُ
غ كﻝ شخص يجري توﻗيفُﻪ بﻠغة يفهمها بأسباﺏ ذلك التوﻗيف لدى وﻗوعﻪ كما يجﺏ إخطاره ً
الت ُّ َه ِم الموجهة إليﻪ ولﻪ الحق في االتصاﻝ بذويﻪ.
●لكﻝ شخص ُح ِر َم من حريتِﻪ بالتوﻗيف ﺃو االعتقاﻝ ُّ
ﺏ في العرض عﻠى الفحص الطبي ويجﺏ إبالغﻪ بذلك.
حق الطﻠ ِ
وظائف ﻗﺿائية ،ويجﺏ
●يقدم الموﻗوف ﺃو المعتقﻝ بتهمة جزائية ﺃمام ﺃحد القﺿاﺓ ﺃو ﺃحد الموظفين المخولين ﻗانونًا مباشرﺓ
َ
ْ
غير ﻗانوني.
ﺃن يحا َك َم خالﻝ مهﻠة معقولة ﺃو يفرج عنﻪ .ويمكن ﺃن يكون اإلفرا ُج عنﻪ إذا كان توﻗيفُﻪ ﺃو اعتقالُﻪ َ
●لكﻝ شخص حرم من حريتﻪ بالتوﻗيف ﺃو االعتقاﻝ ُّ
حق الرجوعِ إلى محكمة مختصة تفصﻝ من دون إبطاء في ﻗانونية ذلك
غير ﻗانوني.
وتأمر باإلفراج عنﻪ إذا كان توﻗيفُﻪ ﺃو اعتقالُﻪ َ
غير ﻗانوني الحق في الحصوﻝ عﻠى التعويض
ي ﺃو ِ
●لكﻝ شخص كان ﺿحيةَ توﻗيفٍ ﺃو اعتقا ٍﻝ تعسف ٍّ

ﻣﺎدة ١٥
ال جريمة وال عقوبة إال بنص تشريعي سابق ،ويطبق في جميع األحواﻝ القانون األصﻠح لﻠمتهم.
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تثبﺕ إدانتُﻪ بحكم باﺕ َو ْفقَا لﻠقانون ،عﻠى ﺃن يتمت َع خالﻝ إجراءاﺕ التحقيق والمحاكمة بالﺿماناﺕ اآلتية:
كﻝ متهم بريء حتى
َ
فورا وبالتفصيﻝ وبﻠغة يفهمها بالتهم الموجهة إليﻪ.
●إخطاره ً
●إعطاؤه الوﻗﺕ والتسهيالﺕ الكافية إلعداد دفاعﻪ والسماح لﻪ باالتصاﻝ بذويﻪ.
●حقﻪ في ﺃن يحاكم حﺿوريًّا ﺃمام ﻗاﺿيﻪ الطبيعي وحقﻪ في الدفاع عن نفسﻪ شخصيًّا ﺃو بواسطة محام يختاره بنفسﻪ ويتصﻝ
بﻪ بحرية وفي سرية.
●حقﻪ في االستعانة مجانًا بمحام يدافع عنﻪ إذا تعذر عﻠيﻪ القيام بذلك بنفسﻪ ﺃو إذا اﻗتﺿﺕ مصﻠحة العدالة ذلك ،وحقﻪ إذا كان
ال يفهم ﺃو ال يتكﻠم لغة المحكمة في االستعانة بمترجم من دون مقابﻝ.
●حقﻪ في ْ
ش شهود االتهام بنفسﻪ ﺃو بواسطة دفاعﻪ ،وحقﻪ في استحﺿار شهود النفي بالشروط المطبقة في استحﺿار
ﺃن يناﻗِ َ
شهود االتهام.
يعترف بالذنﺏ.
ﺿدَّ نف ِسﻪ ﺃو ﺃن
●حقﻪ في ﺃال يُجبَ َر عﻠى الشهادﺓ ِ
َ
●حقﻪ إذا ﺃدين بارتكاﺏ جريمة في الطعن َو ْفقَا لﻠقانون ﺃمام درجة ﻗﺿائية ﺃعﻠى.
ُّ
الحق في ﺃن تُحت ََر َم سالمتُﻪ الشخصية وحياتﻪ الخاصة.
●وفي جميع األحواﻝ لﻠمتهم

ﻣﺎدة ١٧
تكفﻝ كﻝ دول ٍة طرفٍ بوجﻪ خاص لﻠطفﻝ المعرض لألخطار ﺃو الجانح الذي تعﻠقﺕ بﻪ تهمة ،الحق في نظام ﻗﺿائي خاص
باألحداث في جميع ﺃطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ األحكام ،وفي معامﻠة خاصة تتفق مع سنﻪ وتصون كرامتﻪ وتيسر تأهيﻠﻪ وإعادﺓ
إدماجﻪ وﻗيامﻪ بدور بَنَّاءٍ في المجتمع..

ﻣﺎدة ١٨
ال يجوز حبس شخص ثبﺕ ﻗﺿائيًّا إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاﻗدي.

ﻣﺎدة ١٩
ﺃن ْ
●ال يجوز محاكمة شخص عن الجرم نف ِسﻪ مرتين .ولمن تتخذ ﺿده هذه اإلجراءاﺕ ْ
يطعَنَ في شرعيتها ويطﻠﺏ اإلفراج
عنﻪ.
متهم ثبتﺕ براءتُﻪ بموجﺏ حكم باﺕ الحق في التعويض عن األﺿرار التي لحقﺕ بﻪ.
●لكﻝ ٍ

ﻣﺎدة ٢٠
●يعامﻝ جميع األشخاص المحرومين من حريتهم معامﻠةً إنسانيَّةً تحترم الكرامة المتأصﻠة في اإلنسان.
غير مدانين.
●يفصﻝ المتهمون عن المدانين ويعامﻠون معامﻠة تتفق مع كونهم َ
●يراعى في نظام السجون ْ
يهدف إلى إصالح المسجونين وإعادﺓ تأهيﻠهم اجتماعيًّا.
ﺃن
َ
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ُ
يجوز
●ال
غير ﻗانوني لﻠتدخﻝ في خصوصياتﻪ ﺃو شؤون ﺃسرتﻪ ﺃو بيتﻪ ﺃو
ُ
ي شخص عﻠى نحو تعسفي ﺃو ِ
تعريض ﺃ ِّ
مراسالتﻪ ﺃو التشهير بمس شرفﻪ ﺃو سمعتﻪ.
●من حق كﻝ شخص ْ
يحمي القانون من مثﻝ هذا التدخﻝ ﺃو المساس
ﺃن
َ

ﻣﺎدة ٢٢
ُّ
ف لﻪ بشخصيتﻪ القانونية.
لكﻝ شخص
الحق في ﺃن يُعت ََر َ

ﻣﺎدة ٢٣
تتعهد كﻝ دولة طرف في هذا الميثاق ْ
توفير سبيﻝ فعاﻝ لﻠتظﻠم ألي شخص انتهكﺕ حقوﻗﻪ ﺃو حرياتﻪ المنصوص عﻠيها
بأن تكف َﻝ
َ
في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا االنتهاك من ﺃشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

ﻣﺎدة ٢٤
لكﻝ مواطن الحق في:
●حرية الممارسة السياسية.
●المشاركة في إدارﺓ الشؤون العامة إما مباشرﺓ ﺃو بواسطة ممثﻠين يختارون بحرية.
●ترشيح نف ِسﻪ ﺃو اختيار من يمثﻠﻪ بطريقة حرﺓ ونزيهة وعﻠى ﻗدم المساواﺓ بين جميع المواطنين بحيث تﺿمن التعبير الحر
عن إرادﺓ المواطن.
●ﺃن تتاح لﻪ عﻠى ﻗدم المساواﺓ مع الجميع فرصة تقﻠد الوظائف العامة في بﻠده عﻠى ﺃساس تكافؤ الفرص.
●حرية تكوين الجمعياﺕ مع اآلخرين واالنﺿمام إليها.
●حرية االجتماع وحرية التجمع بصورﺓ سﻠمية.
ُ
يجوز تقييدُ ممارسة هذه الحقوق بأي ﻗيود غير القيود المفروﺿة طبقًا لﻠقانون التي تقتﺿيها الﺿرورﺓ في مجتمع يحترم
●ال
الحرياﺕ وحقوق اإلنسان لصيانة األمن الوطني ﺃو النظام العام ﺃو السالمة العامة ﺃو الصحة العامة ﺃو اآلداﺏ العامة ﺃو
لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

ﻣﺎدة ٢٥
ُ
ُ
تعاليم دينها وينظم القانون التمتع
األشخاص المنتمينَ إلى األﻗﻠياﺕ من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة
حرمان
يجوز
ال
ِ
ِ
بهذه الحقوق.
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●لكﻝ شخص يوجدُ بشكﻝ ﻗانوني عﻠى إﻗﻠيم دول ٍة طرفٍ حريةُ التنقﻝ واختيار مكان اإلﻗامة في ﺃية جهة من هذا اإلﻗﻠيم في
حدود التشريعاﺕ النافذﺓ.
ُ
ي
●ال
شخص ال يحمﻝ جنسيت َها ومتواجد بصورﺓ شرعية عﻠى ﺃراﺿيها إال بموجﺏ ﻗرار
ٍ
يجوز ألية دول ٍة طرفٍ إبعادُ ﺃ ِّ
صادر َو ْفقَا لﻠقانون وبعد تمكينﻪ من عرض تظﻠمﻪ عﻠى الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي األمن الوطني خالف ذلك وفي
كﻝ األحواﻝ يمنع اإلبعاد الجماعي.

ﻣﺎدة ٢٧
ُ
ي من ُع ﺃي شخص من مغادرﺓ ﺃي بﻠد بما في ذلك بﻠده ﺃو فرض حظر عﻠى إﻗامتﻪ في
●ال
يجوز بشكﻝ تعسفي ﺃو ِ
غير ﻗانون ٍّ
ﺃية جهة ﺃو إلزامﻪ باإلﻗامة في هذا البﻠد.
ي
شخص من بﻠده ﺃو منعﻪ من العودﺓ إليﻪ.
ٍ
نفي ﺃ ِّ
●ال يجوز ُ

ﻣﺎدة ٢٨
ُّ
الحق في طﻠﺏ الﻠجوء السياسي إلى بﻠد آخر هربًا من االﺿطهاد وال ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعﻪ من ﺃجﻝ جريمة
لكﻝ شخص
تهم الحق العام وال يجوز تسﻠيم الالجئين السياسيين.

ﻣﺎدة ٢٩
الحق في التمتع بجنسية وال يجوز إسقا ُ
ُّ
طها عن ﺃي شخص بشكﻝ تعسفي ﺃو غير ﻗانوني.
●لكﻝ شخص
●لﻠدوﻝ األطراف ْ
ﺕ التي تراها مناسبةً وبما يتفق مع تشريعاتها الداخﻠية الخاصة بالجنسية في تمكين
ﺃن تتخذَ اإلجراءا ِ
األطفاﻝ من اكتساﺏ جنسية األم مع مراعاﺓ مصﻠحة الطفﻝ في كﻝ األحواﻝ
●ال ينكر حق الشخص في اكتساﺏ جنسية ﺃخرى مع مراعاﺓ اإلجراءاﺕ القانونية الداخﻠية لبﻠده.

ﻣﺎدة ٣٠
ينص عﻠيﻪ التشريع النافذ.
●لكﻝ شخص الحق في حرية الفكر والعقيدﺓ والدين وال يجوز فرض ﺃية ﻗيود عﻠيها إال بما
ُّ
ُ
إظهار دي ِنﻪ ﺃو معتقدِه ﺃو ممارس ِة شعائره الدينية بمفرده ﺃو مع غيره إال لﻠقيود التي
ع حري ِة اإلنسان في
●ال
يجوز إخﺿا ُ
ِ
ﺕ وحقوق اإلنسان لحماية السالمة العامة ﺃو
ينص عﻠيها القانون والتي تكون ﺿروريةً في مجتمع متسامح يحترم الحريا ِ
ُّ
النظام العام ﺃو الصحة العامة ﺃو اآلداﺏ العامة ﺃو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية.
●لآلباء ﺃو األوصياء حريةُ
تأمين تربية ﺃوالدهم دينيًّا وخﻠقيًّا.
ِ
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ُّ
حق المﻠكية الخاصة مكفو ٌﻝ لكﻝ شخص ويحظر في جميع األحواﻝ مصادرﺓ ﺃموالﻪ كﻠها ﺃو بعﺿها بصورﺓ تعسفية ﺃو غير ﻗانونية.

ﻣﺎدة ٣٢
َّ
َّ
الحق في اإلعالم وحرية الرﺃي والتعبير وكذلك
●يﺿمن هذا الميثاق
اء األنباء واألفكار وت َﻠ ِقّيها ونقﻠها إلى
الحق في استِقَ ِ
ي وسيﻠة ودونما اعتبار لﻠحدود الجغرافية.
اآلخرين بأ ِّ
ُ
الحقوق والحرياﺕُ في إطار المقوماﺕ األساسية لﻠمجتمع وال تخﺿع إال لﻠقيود التي يفرﺿها احترام حقوق
س هذه
مار ُ
●ت ُ َ
اآلخرين ﺃو سمعتهم ﺃو حماية األمن الوطني ﺃو النظام العام ﺃو الصحة العامة ﺃو اآلداﺏ العامة.

ﻣﺎدة ٣٣
الوحدﺓ الطبيعية واألساسية لﻠمجتمع .والزواج بين الرجﻝ والمرﺃﺓ ﺃساس تكوينها ولﻠرجﻝ والمرﺃﺓ ابتداء من
●األسرﺓ هي َ
ﺿا
بﻠوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس ﺃسرﺓ َو ْفقَ شروط الزواج وﺃركانﻪ ،وال ينعقد الزواج إال برﺿا الطرفين ر ً
ً
كامال ال إكراه فيﻪ وينظم التشريع النافذ حقوق الرجﻝ والمرﺃﺓ وواجباتهم عند انعقاد الزواج وخالﻝ ﻗيامﻪ ولدى انحاللﻪ.
●تكفﻝ الدولةُ والمجتم ُع حمايةَ األسرﺓ وتقوية ﺃواصرها وحماية األفراد داخﻠها وحظر مختﻠف ﺃشكاﻝ العنف وإساءﺓ المعامﻠة
صا ﺿد المرﺃﺓ والطفﻝ .كما تكفﻝ لألمومة والطفولة والشيخوخة وذوي االحتياجاﺕ الخاصة الحماية
بين ﺃعﺿائها وخصو ً
ﺃكبر فرص التنمية البدنية والعقﻠية.
والرعاية الالزمتين وتكفﻝ ﺃي ً
ﺿا لﻠناشئين والشباﺏ َ
التدابير التشريعي ِة واإلداري ِة والقﺿائي ِة لﺿمان حماية الطفﻝ وبقائﻪ ونمائﻪ ورفاهيتﻪ في جو من
األطراف ك َّﻝ
●تتخذ الدو ُﻝ
ُ
ِ
ي لكﻝ التدابير المتخذﺓ بشأنﻪ في جميع األحواﻝ وسواء كان
واعتبار مصﻠحتِﻪ الفُﺿﻠى
الحرية والكرامة
َ
ِ
المعيار األساس َّ
ﺿا لالنحراف ﺃو جان ًحا.
معر ً
ّ
صا لﻠشباﺏ.
●تتخذ الدو ُﻝ
األطراف ك َّﻝ التدابير الﺿرورية لﺿمان الحق في ممارسة الرياﺿة البدنية وخصو ً
ُ

ﻣﺎدة ٣٤
●العمﻝ ٌّ
ي لكﻝ مواطن ،وتعمﻝ الدولة عﻠى توفير فرص العمﻝ ﻗدر اإلمكان ألكبر عدد ممكن من المقبﻠين عﻠيﻪ مع
حق طبيع ٌّ
ﺿمان اإلنتاج وحرية العمﻝ وتكافؤ الفرص ومن دون ﺃي نوع من ﺃنواع التمييز عﻠى ﺃساس العرق ﺃو الﻠون ﺃو الجنس ﺃو
الدين ﺃو الﻠغة ﺃو الرﺃي السياسي ﺃو االنتماء النقابي ﺃو األصﻝ الوطني ﺃو األصﻝ االجتماعي ﺃو اإلعاﻗة ﺃو ﺃي موﺿع آخر.
ُّ
رﺿيَ ٍة وتؤمن الحصوﻝ عﻠى ﺃجر مناسﺏ لتغطية مطالﺏ الحياﺓ األساسية
●لكﻝ عامﻝ
الحق في التمتع بشروط عمﻝ عادلة و ُم ِ
لﻪ وألسرتﻪ وتكفﻝ تحديدَ ساعاﺕ العمﻝ والراحة واإلجازاﺕ المدفوعة األجر وﻗواعد حفظ الصحة والسالمة المهنية وحماية
النساء واألطفاﻝ واألشخاص ذوي اإلعاﻗاﺕ ﺃثناء العمﻝ.
خطيرا ﺃو ْ
ﺃن
تعترف الدو ُﻝ
●
األطراف بحق الطفﻝ في حمايتﻪ من االستغالﻝ االﻗتصادي ومن ﺃداء ﺃي عمﻝ يرجح ﺃن يكونَ
ً
ُ
ُ
مﺿرا بصحتﻪ ﺃو بنموه البدني ﺃو العقﻠي ﺃو الروحي ﺃو المعنوي ﺃو االجتماعي ،ولهذا
يمث َﻝ إعاﻗة لتعﻠيم الطفﻝ ﺃو ﺃن يكونَ
ًّ
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األطراف بوجﻪ خاص بما يأتي:
الغرض ومع مراعاﺓ ﺃحكام الصكوك الدولية األخرى ذاﺕ الصﻠة .وتقوم الدو ُﻝ
ُ
●تحديد ِس ٍّن ﺃدنى لاللتحاق بالعمﻝ.
●وﺿع نظام مناسﺏ لساعاﺕ العمﻝ وظروفﻪ.
ﺕ ﺃو جزاءا ٍ
فرض عقوبا ٍ
ﺕ ﺃخرى مناسبة لﺿمان إنفاذ هذه األحكام بفعالية.
●
ُ
●ال يجوز التمييز بين الرجﻝ والمرﺃﺓ في حق االستفادﺓ الفعﻠية من التدريﺏ والتكوين والتشغيﻝ وحماية العمﻝ واألجور عند
تساوي ﻗيم ِة العمﻝ ونوعي ِتﻪ.
●عﻠى كﻝ دول ٍة طرفٍ ْ
ﺃن تﺿمنَ الحمايةَ الﺿرورية لﻠعماﻝ الوافدين إليها طبقًا لﻠتشريعاﺕ النافذﺓ.

ﻣﺎدة ٣٥
ُّ
الحق في حرية تكوين الجمعياﺕ ﺃو النقاباﺕ المهنية واالنﺿمام إليها وحرية ممارسة العمﻝ النقابي من ﺃجﻝ
●لكﻝ شخص
حماية مصالحﻪ.
ُ
ينص عﻠيها التشري ُع النافذُ وتشكﻝ تدابير
ي من القيود عﻠى ممارسة هذه الحقوق والحرياﺕ إال تﻠك التي
يجوز
●ال
ُّ
ُ
فرض ﺃ ٍّ
ﺿرورية لصيانة األمن القومي ﺃو السالمة العامة ﺃو النظام العام ﺃو حماية الصحة العامة ﺃو اآلداﺏ العامة ﺃو حماية
حقوق اآلخرين وحرياتهم.
َّ
ينص عﻠيها التشريع النافذ.
الحق في اإلﺿراﺏ في الحدود التي
●تكفﻝ ك ُّﻝ دول ٍة طرفٍ
ُّ

ﻣﺎدة ٣٦
األطراف َّ
ُ
مواطن في الﺿمان االجتماعي بما في ذلك التأمين االجتماعي.
حق ك ِّﻝ
تﺿمن الدو ُﻝ
ُ
ٍ

ﻣﺎدة ٣٧
ﺕ اإلنمائيةَ
حق من حقوق اإلنسان األساسية وعﻠى جميع الدوﻝ ْ
الحق في التنمية هو ٌّ
ُّ
والتدابير الالزمةَ لﺿمان هذا
ﺃن تﺿ َع السياسا ِ
َ
الحق ،وعﻠيها السعي لتفعيﻝ ﻗيم التﺿامن والتعاون فيما بينها وعﻠى المستوى الدولي لﻠقﺿاء عﻠى الفقر وتحقيق تنمية اﻗتصا ِديَّةُ
واجتماعية وثقافية وسياسية ،وبموجﺏ هذا الحق لكﻝ مواطن المشاركة واإلسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.

ﻣﺎدة ٣٨
ي كافٍ لﻪ وألسرتﻪ ويوفر الرفاهيةَ
ُّ
الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدماﺕ ولﻪ
والعيش
الحق في
لكﻝ شخص
ً
َ
مستوى معيش ٍّ
َ
الحق في بيئة سﻠيمة وعﻠى الدوﻝ األطراف اتخاذ التدابير الالزمة َو ْفقًا إلمكاناتها إلنفاذ هذه الحقوق.
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مستوى من الصحة البدنية والعقﻠية يمكن بﻠو ُ
غﻪ وفي حصوﻝ
األطراف بحق كﻝ فرد في المجتمع بالتمتع بأعﻠى
●ت ُ ِق ُّر الدو ُﻝ
ُ
ً
ق عالجِ األمراض من دون ﺃي نوع من ﺃنواع التمييز.
المواطن مجانًا عﻠى خدماﺕ الرعاية الصحية األساسية وعﻠى مراف ِ
األطراف التدابير اآلتية:
●تشمﻝ الخطواﺕ التي تتخذُها الدو ُﻝ
ُ
ُ
وﺿمان مجاني ِة الوصوﻝ إلى المراكز التي تقدم هذه الخدماﺕ وسهولتِﻪ بصرف النظر
تطوير الرعاي ِة الصحي ِة األولي ِة
●
ُ
عن الموﻗع الجغرافي ﺃو الوﺿع االﻗتصادي.
الوفَيَاﺕ.
●العمﻝ عﻠى مكافحة األمراض وﻗائيًّا وعالجيًّا بما يكفﻝ خفض َ
●نشر الوعي والتثقيف الصحي..
●مكافحة الممارساﺕ التقﻠي ِديَّةُ الﺿارﺓ بصحة الفرد.
●توفير الغذاء األساسي ومياه الشرﺏ النقية لكﻝ فرد.
●مكافحة عوامﻝ التﻠوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.
●مكافحة المخدراﺕ والمؤثراﺕ العقﻠية والتدخين والمواد الﺿارﺓ بالصحة.

ﻣﺎدة ٤٠
●تﻠتزم الدوﻝ األطراف بتوفير الحياﺓ الكريمة لذوي اإلعاﻗاﺕ النفسية والجس ِديَّةُ ،التي تكفﻝ لهم كرامت َهم مع تعزيز اعتمادهم
عﻠى ﺃنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعﻠية في المجتمع.
ي لﻠمحتاج من هؤالء
ﺕ االجتماعية مجانًا لجميع ذوي اإلعاﻗاﺕ ،كما توفر
●توفر الدو ُﻝ
األطراف الخدما ِ
ُ
الدعم الماد َّ
َ
س ِر التي ترعاهم كما تقوم بكﻝ ما يﻠزم لتجنﺏ إيوائهم في مؤسساﺕ الرعاية وفي جميع األحواﻝ
س ِرهم ﺃو لأل ُ َ
األشخاص وﺃ ُ َ
تُرا ِعي المصﻠحة الفﺿﻠى لﻠشخص المعوق.
سبُ ِﻝ الممكنة بما فيها برامج الصحة الوﻗائية ونشر
األطراف ك َّﻝ
●تتخذ الدو ُﻝ
التدابير الالزم ِة لﻠحد من اإلعاﻗاﺕ بكﻝ ال ُّ
ُ
ِ
الوعي والتثقيف.
ﺕ التعﻠيمي ِة المناسب ِة لألشخاص ذوي اإلعاﻗاﺕ آخذﺓ ً في االعتبار ﺃهميةَ الدمج في النظام
●توفر الدو ُﻝ
األطراف ك َّﻝ الخدما ِ
ُ
التعﻠيمي وﺃهمية التدريﺏ والتأهيﻝ المهني واإلعداد لممارسة العمﻝ وتوفير العمﻝ المناسﺏ في القطاع الحكومي ﺃو
الخاص.
ﺕ الصحي ِة المناسب ِة لألشخاص ذوي اإلعاﻗاﺕ بما فيها إعادﺓ التأهيﻝ لدمجهم في المجتمع.
●توفر الدو ُﻝ
األطراف ك َّﻝ الخدما ِ
ُ
ق الخدمة العامة والخاصة.
األطراف
●ت ُ َم ِ ّك ُن الدو ُﻝ
ُ
َ
األشخاص ذوي اإلعاﻗاﺕ من استخدام مراف ِ
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ﻣﺎدة ٤١
ُّ
الحق في التعﻠيم.
واجﺏ عﻠى الدولة .ولكﻝ شخص
األميَّ ِة التزا ٌم
ٌ
محو ِ ّ
● ُ
ُ
ي
تﺿمن الدو ُﻝ
●
ُ
األطراف لمواطنيها مجانيةَ التعﻠيم عﻠى األﻗﻝ في مرحﻠتيﻪ االبتدائية واألساسية ويكون التعﻠي ُم االبتدائ ُّ
إلزاميًّا ومتا ًحا بمختﻠف مراحﻠﻪ وﺃوﺿاعﻪ لﻠجميع من دون تمييز.
التدابير المناسب ِة لتحقيق الشراكة بين الرجﻝ والمرﺃﺓ من ﺃجﻝ تحقيق ﺃهداف
األطراف في جميع الميادين ك َّﻝ
●تتخذُ الدو ُﻝ
ُ
ِ
التنمية الوطنية.
تعﻠيم يستهدف التنميةَ الكامﻠةَ لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحرياﺕ
توفير
األطراف
●تﺿمن الدو ُﻝ
ٍ
ُ
َ
األساسية.
األطراف عﻠى دمج مبادئ حقوق اإلنسان والحرياﺕ األساسية في المناهج واألنشطة التعﻠيمية وبرامج التربية
●تعم ُﻝ الدو ُﻝ
ُ
والتكوين والتدريﺏ الرسمية وغير الرسمية.
ُ
األطراف وﺿ َع اآللياﺕ الكفيﻠة بتحقيق التعﻠم المستمر مدى الحياﺓ لكﻝ المواطنين ووﺿع خطة وطنية لتعﻠيم
تﺿمن الدو ُﻝ
●
ُ
الكبار.

ﻣﺎدة ٤٢
●لكﻝ شخص ُّ
حق المشارك ِة في الحياﺓ الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العﻠمي وتطبيقاتﻪ.
األطراف باحترام حرية البحث العﻠمي وت َكفَ ُﻝ حمايةَ المصالح المعنوية والما ِديَّةُ الناتجة عن اإلنتاج العﻠمي
●تت َع َهدُ الدو ُﻝ
ُ
ﺃو األدبي ﺃو الفني.
األطراف لﻠعمﻝ المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها عﻠى كﻝ األصعدﺓ وبمشاركة كامﻠة ألهﻝ الثقافة واإلبداع
●تسعى الدو ُﻝ
ُ
ومنظماتهم من ﺃجﻝ تطوير البرامج العمﻠية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.

ﻣﺎدة ٤٣
ُ
تفسير هذا الميثاق ﺃو تأويﻠﻪ عﻠى نحو ينتقص من الحقوق والحرياﺕ التي تحميها القوانين الداخﻠية لﻠدوﻝ األطراف ﺃو
يجوز
ال
ُ
القوانين المنصوص عﻠيها في المواثيق الدولية واإلﻗﻠيمية لحقوق اإلنسان التي صدﻗﺕ عﻠيها ﺃو ﺃﻗرتها بما فيها حقوق المرﺃﺓ والطفﻝ
واألشخاص المنتمين إلى األﻗﻠياﺕ.

ﻣﺎدة ٤٤
األطراف بأن تتخذَ ِط ْبقًا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا الميثاق ما يكون ﺿروريًّا ألعماﻝ الحقوق المنصوص
تتعهدُ الدو ُﻝ
ُ
عﻠيها من تدابير تشريعية ﺃو غير تشريعية.
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ﻣﺎدة ٤٥
●تنشأ بموجﺏ هذا الميثاق لجنةٌ تسمى «لجنة حقوق اإلنسان العربية» يشار إليها فيما بعد باسم «الﻠجنة» وتتكون من سبعة
األطراف في هذا الميثاق باالﻗتراع السري.
ﺃعﺿاء تنتخبهم الدو ُﻝ
ُ
●تتش َّك ُﻝ الﻠجنةُ من مواطني الدوﻝ األطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعﺿوية الﻠجنة ﺃن يكونوا من ذوي
الخبرﺓ والكفاية العالية في مجاﻝ عمﻠها .وعﻠى ﺃن يعمﻝ ﺃعﺿاء الﻠجنة بصفتهم الشخصية وبكﻝ تجرد ونزاهة.
يجوز ْ
ُ
ﺃكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف .ويجوز إعادﺓ انتخابﻪ مرﺓ واحدﺓ فقط ويراعى
●ال
ﺃن تﺿ َّم الﻠجنةُ َ
مبدﺃ التداوﻝ.
َﺏ ﺃعﺿا ُء الﻠجنة لمدﺓ ﺃربع سنواﺕ عﻠى ْ
تنتهي واليةُ ثالثة من األعﺿاء المنتخبين في االنتخاﺏ األوﻝ مرﺓ بعد
ﺃن
●يُنتَخ ُ
َ
عة.
عامين ويُحدَّدُون عن طريق القُر َ
ُ
األمين العا ُّم لجامعة الدوﻝ العربية من الدوﻝ األطراف
ﺏ
تقديم مرشحيها ﻗبﻝ ستة ﺃشهر من موعد االنتخاباﺕ ،يُب ِﻠّ ُغ
●يَطﻠُ ُ
َ
ُ
َخﺏ لعﺿوية الﻠجنة من
األمين العا ُّم الدو َﻝ
األطراف بقائمة المرشحين ﻗبﻝ شهرين من موعد انتخاﺏ ﺃعﺿاء الﻠجنة .ويُنت ُ
َ
ﺃكثر من العدد المطﻠوﺏ
يحصﻝ عﻠى ﺃعﻠى نسبة من ﺃصواﺕ الحاﺿرين .وإذا كان عددُ الحاصﻠين عﻠى ﺃعﻠى األصواﺕ َ
ُختار
بسبﺏ التساوي في األصواﺕ بين ﺃكثر من مرشح يعاد االنتخاﺏ بين المتسا ِوين مرﺓ ﺃخرى .وإذا تساوﺕ األصواﺕ ي ُ
العﺿو ﺃو األعﺿا ُء المطﻠوبون عن طريق القرعة ويُجرى االنتخاﺏ .ألوﻝ مرﺓ لعﺿوية الﻠجنة في موعد ال يقﻝ عن ستة
ُ
ﺃشهر من دخوﻝ الميثاق حيز النفاذ.
ُ
ص النتخاباﺕ ﺃعﺿاء الﻠجنة ويُعقَدُ في مقر جامعة الدوﻝ العربية
األمين العا ُّم الدو َﻝ
●يدعو
األطراف إلى اجتماع يُخ َّ
ص ُ
َ
ً
ويُعَدُّ
مكتمال النعقاد االجتماع بحﺿور غالبية الدوﻝ األطراف ،وإذا لم يكتمﻝ النصاﺏ يدعو األمين العام إلى
النصاﺏ
ُ
اجتماع آخر ،وينعقد بحﺿور ما ال يقﻝ عن ثﻠث الدوﻝ األطراف وإذا لم يكتمﻝ النصاﺏ في هذا االجتماع يدعو األمين
العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاﺿرين فيﻪ من الدوﻝ األطراف.
سا لها من بين ﺃعﺿائها لمدﺓ عامين ﻗابﻠة لﻠتجديد لمدﺓ
َنتخ ُ
●يدعو األمين العام الﻠجنة لعقد اجتماعها األوﻝ ت ِ
ﺏ خاللﻪ رئي ً
مماثﻠة ولمرﺓ واحدﺓ وتﺿع الﻠجنة ﺿواب َ
ط عم ِﻠها وﺃسﻠوﺏ اجتماعاتها .ودوريتها.
●تعقد الﻠجنة اجتماعاتها في مقر األمانة العامة لجامعة الدوﻝ العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها في ﺃي بﻠد طرف في هذا
الميثاق بناء عﻠى دعوﺓ منﻪ

ﻣﺎدة ٤٦
●يعﻠن األمين العام عن المقاعد الشاغرﺓ بعد إخطاره من ﻗبﻝ رئيس الﻠجنة في الحاالﺕ اآلتية:
●الوفاﺓ.
●االستقالة.
●إذا انقطع عﺿو في الﻠجنة  -بإجماع رﺃي ﺃعﺿائها اآلخرين  -عن االﺿطالع بوظائفﻪ بدون تقديم عذر مقبوﻝ وبسبﺏ
غير الغياﺏ ذي الطابع المؤﻗﺕ.
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●إذا ﺃعﻠن شغر مقعد ما ِط ْبقًا لﻠفترﺓ « »1وكانﺕ والية العﺿو الذي يجﺏ استبدالﻪ ال تنقﺿي خالﻝ األشهر الستة التي تﻠي
إعالن شغور مقعده؛ يقوم األمين العام لجامعة الدوﻝ العربية بإبالغ ذلك إلي الدوﻝ األطراف في هذا الميثاق التي يجوز
لها خالﻝ مهﻠة شهرين تقديم مرشحين َو ْفقَا لﻠمادﺓ  45من ﺃجﻝ مﻝء المقعد الشاغر.
●يﺿع األمين العام لجامعة الدوﻝ العربية ﻗائمة بأسماء جميع المرشحين عﻠى هذا النحو بالترتيﺏ األبجدي ويبﻠغ هذه القائمة
إلى الدوﻝ األطراف في هذا الميثاق وإذ ذاك يجري االنتخاﺏ الالزم ِلمﻝء المقعد الشاغر ِط ْبقًا لألحكام الخاصة بذلك.
●كﻝ عﺿو في الﻠجنة انتخﺏ ِلمﻝء مقعد ﺃُعﻠِنَ ُ
انقﺿاء ما تبقى
غوره طبقا لﻠفقرﺓ « »1يتولى مهام العﺿوية فيها حتى
ِ
ش ُ
من مدﺓ والية العﺿو الذي شغر مقعده في الﻠجنة ب ُمقتﺿى ﺃحكام تﻠك الفقرﺓ.
●يوفر األمين العام ﺿمن ميزانية جامعة الدوﻝ العربية ما يﻠزم من موارد مالية وموظفين ومرافقَ لقيام الﻠجنة بعمﻠها
بصورﺓ فعالة ويعامﻝ خبراء الﻠجنة فيما يتعﻠق بالمكافأﺓ وتغطية المصاريف معامﻠة خبراء األمانة العامة.

ﻣﺎدة :٤٧
تتعهد الدوﻝ األطراف بأن تﺿمن ألعﺿاء الﻠجنة الحصاناﺕ الالزمة والﺿرورية لحمايتهم ﺿد ﺃي شكﻝ من ﺃشكاﻝ المﺿايقاﺕ
ﺃو الﺿغوط المعنوية ﺃو الما ِديَّةُ ﺃو ﺃي تَبَعَاﺕ ﻗﺿائية بسبﺏ مواﻗفهم ﺃو تصريحاتهم في إطار ﻗيامهم بمهامهم كأعﺿاء في الﻠجنة.

ﻣﺎدة٤٨:
تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها إلعماﻝ الحقوق والحرياﺕ المنصوص عﻠيها في هذا
●تتعهد الدوﻝ األطراف بتقديم
ٍ
الميثاق وبيان التقدم المحرز لﻠتمتع بها ،ويتولى األمين العام لجامعة الدوﻝ العربية بعد تسﻠمﻪ التقارير إحالتها إلى الﻠجنة
لﻠنظر فيها.
●تقوم الدوﻝ األطراف بتقديم التقرير األوﻝ إلى الﻠجنة خالﻝ سنة من تاريخ دخوﻝ الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكﻝ دولة
طرف وتقرير دوري كﻝ ثالثة ﺃعوام  .ويجوز لﻠجنة ﺃن تطﻠﺏ من الدوﻝ األطراف معﻠوماﺕ إﺿافية ذاﺕ صﻠة بتنفيذ
الميثاق.
●تدرس الﻠجنة التقارير التي تقدمها الدوﻝ األطراف َو ْفقَا لﻠفقرﺓ « »2بحﺿور من يمثﻝ الدولة المعنية لمناﻗشة التقرير.
●تناﻗش الﻠجنة التقرير وتبدي مالحظاتها وتقدم التوصياﺕ الواجﺏ اتخاذها ِط ْبقًا ألهداف الميثاق.
تقريرا سنويًّا يتﺿمن مالحظاتها وتوصياتها إلى مجﻠس الجامعة عن طريق األمين العام.
●تحيﻝ الﻠجنة
ً
●تعتبر تقارير الﻠجنة ومالحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق عﻠنية تعمﻝ الﻠجنة عﻠى نشرها عﻠى نطاق واسع

ﻣﺎدة ٤٩
●يعرض األمين العام لجامعة الدوﻝ العربية هذا الميثاق  -بعد موافقة مجﻠس الجامعة عﻠيﻪ  -وعﻠى الدوﻝ األعﺿاء التوﻗيع
والتصديق ﺃو االنﺿمام إليﻪ.
●يدخﻝ هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدي األمانة العامة لجامعة الدوﻝ العربية.
●يصبح هذا الميثاق نافذًا بالنسبة لكﻝ دولة  -بعد دخولﻪ حيز النفاذ  -بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها ﺃو
انﺿمامها لدى األمانة العامة.
●يقوم األمين العام بإخطار الدوﻝ األعﺿاء بإيداع وثيقة التصديق ﺃو االنﺿمام.
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ﻣﺎدة ٥٠
يمكن ألي دولة طرف بوساطة األمين العام تقديم اﻗتراحاﺕ مكتوبة لتعديﻝ هذا الميثاق وبعد تعميم هذه التعديالﺕ عﻠى الدوﻝ
األعﺿاء يدعو األمين العام الدوﻝ األطراف لﻠنظر في التعديالﺕ المقترحة إلﻗرارها ﻗبﻝ عرﺿها عﻠى مجﻠس الجامعة العتمادها.

ﻣﺎدة ٥١
يبدﺃ نفاذ التعديالﺕ بالنسبة لﻠدوﻝ األطراف التي صادﻗﺕ عﻠيها بعد اكتماﻝ تصديق ثﻠثي الدوﻝ األطراف عﻠى التعديالﺕ.

ﻣﺎدة ٥٢
يمكن ألي دول ٍة طرفٍ ْ
ﺃن تقتر َح مالحقَ إﺿافيةً اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إﻗرارها اإلجراءاﺕ التي تتبع في إﻗرار تعديالﺕ
الميثاق.

ﻣﺎدة ٥٣
ﺃن تتحف َ
●يجوز ألي دولة  -عند توﻗيع هذا الميثاق ﺃو عند إيداع وثائق التصديق عﻠيﻪ ﺃو االنﺿمام إليﻪ ْ -
ظ عﻠى ﺃي مادﺓ
يتعارض هذا التحف ُ
ظ مع هدف الميثاق وغرﺿﻪ األساسي.
في الميثاق عﻠى ﺃال
َ
●يجوز  -في ﺃي وﻗﺕ  -ألي دول ٍة طرفٍ ﺃبدﺕ تحف ً
تسحﺏ هذا التحف َ
ظ بإرساﻝ إشعار
ظا َو ْفقَا لﻠفقرﺓ « »1من هذه المادﺓ ﺃن
َ
إلى األمين العام لجامعة الدوﻝ العربية.
●يقوم األمين العام بإشعار الدوﻝ األعﺿاء بالتحفظاﺕ ال ُمبداﺓ وبطﻠباﺕ سحبها .2

 .2موﻗع جامعة مينوسوتا األميركية االلكتروني:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a0032-.html
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة:
●إعالن منظمة المؤتمر اإلسالمي :حيث تم إعالن القاهرﺓ حوﻝ حقوق اإلنسان في اإلسالم.
●وتم إجازتﻪ من ﻗبﻝ مجﻠس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي ،القاهرﺓ 5 ،ﺃغسطس .1990
●الميثاق العربي لحقوق اإلنسان :حيث اعتمد من ﻗبﻝ القمة العربية السادسة عشرﺓ التي استﺿافتها تونس 23.مايو /ﺃيار
.2004

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:
●ميثاق :اصطالح يطﻠق عﻠى االتفاﻗياﺕ الدولية التي يراد إﺿفاء الجالﻝ عﻠى موﺿوعها وهي عادﺓ تكون منشأﺓ لمنظماﺕ
دولية ﺃو إﻗﻠيمية ،مثﻝ ميثاق األمم المتحدﺓ الموﻗع في  26يونيﻪ .1945
●انﺿمام :إجراء تمﻠك بمقتﺿاه دولة ليسﺕ طرفا ً في اتفاﻗية ،ﺃن تعرﺏ عن رغبتها في ﺃن تصبح طرفا ً في هذه االتفاﻗية،
وعﻠى الدولة ﺃن تراعى في هذه الحالة اإلجراءاﺕ المنصوص عﻠيها في االتفاﻗية بشأن االنﺿمام إليها.
●تحفظ :يقصد بﻪ إعالن من جانﺏ الدولة باستبعاد ﺃو تعديﻝ األثر القانوني ألحكام معينة في االتفاﻗية من حيث سريانها
عﻠى هذه الدولة ،ﺃي ﺃن الدولة تطﻠﺏ استثناء من التطبيق مادﺓ معينة في االتفاﻗية .والتحفظ يكون باالستبعاد ﺃو بالتفسير.

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ دارﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺣﺪى ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻗ ّﻴﻢ ا5ﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا5ﺳﻼم ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن ،وﺿﺢ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ
وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال

92

١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ
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ا[ﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻜﻠﻤﺔ )ﺧﻄﺄ(
أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
●يجوز حرمان شخص من جنسيتﻪ تعسفًا ﺃو إنكار حقﻪ في تغييره.
●لكﻝ إنسان حرمتﻪ والحفاظ عﻠى سمعتﻪ في حياتﻪ وبعد موتﻪ وعﻠي الدوﻝ والمجتمع حماية جثمانﻪ ومدفنﻪ.
●ليس لكﻝ إنسان الحق في ﺃن يعيش آمنا عﻠي نفسﻪ ودينﻪ وﺃهﻠﻪ وعرﺿﻪ ومالﻪ.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
لإلنسان الحق في الكسﺏ المشروع ،دون:
●احتكار ﺃو غش.
●إﺿرار بالنفس ﺃو بالغير.
●الربا.
●جميع ما ذكر.
بعض الخطواﺕ التي تتخذها الدوﻝ األطراف التدابير اآلتية:
●تطوير الرعاية الصحية األولية.
●العمﻝ عﻠى مكافحة األمراض وﻗائيا ً وعالجيا ً بما يكفﻝ خفض الوفياﺕ.
●نشر الوعي والتثقيف الصحي.
●جميع ما ذكر.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
●القرآن الكريم.
●البخاري :ﺃبو عبد هللا محمد بن اسماعيﻝ :الصحيح ،دار الفكر ،بيروﺕ ،ط1991 ،1م 1411هـ1991 .م1411-هـ.
●النووي :ﺃبو زكريا النووي :شرح النووي عﻠى صحيح مسﻠم :دار الفكر ،لبنان
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتور محمد الزحيﻠي ،الطبعة الرابعة 2005م ،دار ابن كثير ،دمشق-بيروﺕ
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتورﺓ راوية الظهار ،الطبعة الثانية2007 ،م ،دار الزمان ،المدينة المنورﺓ.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،عماد حسن ﺃبو العينين ،15-13 ،عﻠى الرابط التالي:
www.riyadhalelm.com/researches/1448/w_hqoq_ensan_hasan.doc
●الصحيح ،لإلمام مسﻠم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق :محمد فؤاد عبد الباﻗي ،الطبعة األولى1374 ،هـ ،نشر:
دار إحياء الكتﺏ العربية  -عيسى البابي الحﻠبي وشركاه.
●السنن ،الحافظ ﺃبو عبد الرحمن ﺃحمد بن شعيﺏ النسائي ،طبعة مصطفى البابي الحﻠبي ،القاهرﺓ.
●السنن ،محمد بن يزيد بن ماجﻪ ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباﻗي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروﺕ.
●صحيح سنن النسائي ،لﻠمحدث محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة األولى1409 ،هـ ،نشر مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ الخﻠيج.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

ا4ﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق

ا4ﻧﺴﺎن
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

ا5ﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮة واﺣﺪة
ﺳﺎﻋﺘﺎن دراﺳﻴﺘﺎن

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ُﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ُﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
●التعرف عﻠى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
●التعرف عﻠى المواد المنصوص عﻠيها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
●اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
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راﺑﻌ :ا5ﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن
اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ
االعتراف بالكرامة المتأصﻠة في جميع ﺃعﺿاء األسرﺓ البشرية وبحقوﻗهم المتساوية الثابتة هو ﺃساس الحرية
●لما كان
ُ
والعدﻝ والسالم في العالم.
●ولما كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها ﻗد ﺃفﺿيا إلى ﺃعماﻝ َه َمجيَّة آذﺕ الﺿمير اإلنساني ،وكان غايةُ ما يرنو إليﻪ
عامة البشر انبثاقَ عالم يتمتع فيﻪ الفرد بحرية القوﻝ والعقيدﺓ ويتحرر من الفزع والفاﻗة.
ُ
القانون حماية حقوق اإلنسان لكيال يﺿطر المرء آخر األمر إلى التمرد عﻠى االستبداد
●ولما كان من الﺿروري ﺃن يتولى
والظﻠم.
ُ
تعزيز تنمية العالﻗاﺕ الو ِديَّةُ بين الدوﻝ.
●ولما كان من الجوهري
●ولما كانﺕ شعوﺏ األمم المتحدﺓ ﻗد ﺃكدﺕ في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد وﻗدره
وبما لﻠرجاﻝ والنساء من حقوق متساوية وحزمﺕ ﺃمرها عﻠى ﺃن تدفع بالرﻗي االجتماعي ﻗُدُ ًما وﺃن ترف َع مستوى الحياﺓ
في جو من الحرية ﺃفسح.
●ولما كانﺕ الدو ُﻝ األعﺿاء ﻗد تعهدﺕ بالتعاون مع األمم المتحدﺓ عﻠى ﺿمان ّ
اطراد مراعاﺓ حقوق اإلنسان والحرياﺕ
األساسية واحترامها.

الشكل ()1-5
مقر األمم المتحدة
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●ولما كان لإلدراك العام لهذه الحقوق والحرياﺕ األهمية الكبرى لﻠوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عﻠى ﺃنﻪ المستوى المشترك الذي ينبغي ﺃن تسته ِدفَﻪ كافةُ
ﺏ ﺃعيُ ِنهم ،إلى توطيد احترام
الشعوﺏ واألمم حتى يسعى كﻝ فرد وهيئة في المجتمع ،واﺿعين عﻠى الدوام هذا اإلعالن نُ ْ
ص َ
هذه الحقوق والحرياﺕ عن طريق التعﻠيم والتربية واتخاذ إجراءاﺕ مطردﺓ ،ﻗومية وعالمية ،لﺿمان االعتراف بها ومراعاتها
بصورﺓ عالمية فعالة بين الدوﻝ األعﺿاء ذا ِتها وشعوﺏ ال ِبقاعِ الخاﺿعة لسﻠطانها.

اﻟﻤﺎدة ١
ﺃحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ،وﻗد ُو ِهبوا ً
ﺿا بروح
عقال
يولد جميع الناس
ﺿهم بع ً
ً
ً
وﺿميرا وعﻠيهم ﺃن يعامﻠوا بع َ
اإلخاء.

اﻟﻤﺎدة ٢
لكﻝ إنسان ُّ
حق التمتع بكافة الحقوق والحرياﺕ الواردﺓ في هذا اإلعالن ،دون ﺃي تمييز ،كالتمييز بسبﺏ العنصر ﺃو الﻠون ﺃو
الجنس ﺃو الﻠغة ﺃو الدين ﺃو الرﺃي السياسي ﺃو ﺃي رﺃي آخر ،ﺃو األصﻝ الوطني ﺃو االجتماعي ﺃو الثروﺓ ﺃو الميالد ﺃو ﺃي وﺿع
ً
ي تمييز ﺃساسﻪ الوﺿع السياسي ﺃو القانوني ﺃو
آخر ،دون ﺃية تفرﻗة بين الرجاﻝ والنساء.
وفﺿال عما تقدم فﻠن يكون هناك ﺃ ُّ
ًّ
غير متمتع بالحكم
مستقال ﺃو
الدولي لبﻠد ﺃو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البﻠد ﺃو تﻠك البقعة
َ
تحﺕ الوصاية ﺃو َ
الذاتي ﺃو كانﺕ سيادتﻪ خاﺿعة ألي ﻗيد من القيود.

الشكل ()2-5
المساواة بين الرجل والمرأة
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اﻟﻤﺎدة ٣
ُّ
الحق في الحياﺓ والحرية وسالمة شخصﻪ.
لكﻝ فرد

اﻟﻤﺎدة ٤
ُ
ال يجوز
ي شخص ﺃو استعبادُه ،ويحظر االسترﻗاق وتجارﺓ الرﻗيق بكافة ﺃوﺿاعهما.
استرﻗاق ﺃ ِّ
العبو ِديَّةُ أو الرق :هي امتالك اإلنسان لإلنسان ،وكون الرﻗيق ممﻠوكا لسيده .نوع من األشغاﻝ الشاﻗة القسرية طواﻝ الحياﺓ لﻠعبيد حيث يعمﻠون بالسخرﺓ
القهرية في األعماﻝ الشاﻗة والحروﺏ وكانﺕ مﻠكيتهم تعود لألشخاص الذين يستعبدونهم .وكانوا يباعون بأسواق النخاسة ﺃو يشترون في تجارﺓ الرﻗيق بعد
متنام في مصر،
اختطافهم من مواطنهم ﺃو يهدي بهم مالكوهم .وممارسة العبو ِديَّةُ ترجع ألزمان ما ﻗبﻝ التاريخ في مص ،،عندما تطورﺕ الزراعة بشكﻝ
ٍ
فكانﺕ الحاجة ماسة لأليدي العامﻠة .فﻠجأﺕ المجتمعاﺕ البدائية لﻠعبيد لتأ ِديَّةُ ﺃعماﻝ تخصصية بها.

اﻟﻤﺎدة ٥
َّ
الحاطة بالكرامة.
ي إنسان لﻠتعذيﺏ وال لﻠعقوباﺕ ﺃو المعامالﺕ القاسية ﺃو الوحشية ﺃو
ال ي َّ
ُعر ُ
ض ﺃ ُّ

اﻟﻤﺎدة ٦
ُّ
يعترف بشخصيتﻪ القانونية.
الحق في ﺃن
لكﻝ إنسان ﺃينما وجد
َ

اﻟﻤﺎدة ٧
َّ
الحق في حماية
كﻝ الناس سواسية ﺃمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنﻪ دون ﺃية تفرﻗة ،كما ﺃن لهم جميعًا
متساوية ﺿد ﺃي تمييز يَ ِخ ُّﻝ بهذا اإلعالن وﺿد ﺃي تحريض عﻠى تمييز كهذا.

اﻟﻤﺎدة ٨
ُّ
الحق في ﺃن يﻠجأ َ إلى المحاكم الوطنية إلنصافﻪ عن ﺃعماﻝ فيها اعتداء عﻠى الحقوق األساسية التي يمنحها لﻪ
لكﻝ شخص
القانون.

اﻟﻤﺎدة ٩
ُ
القبض عﻠى ﺃي إنسان ﺃو حجزه ﺃو نفيﻪ تعسفًا.
يجوز
ال
ُ

اﻟﻤﺎدة ١٠
الحق عﻠى ﻗدم المساواﺓ التامة مع اآلخرين ،في ﺃن تُن َ
ً
ُّ
عادال عﻠنيًّا لﻠفصﻝ
نظرا
لكﻝ إنسان
ظ َر ﻗﺿيتﻪ ﺃمام محكمة مستقﻠة نزيهة ً
في حقوﻗﻪ والتزاماتﻪ وﺃية تهمة جنائية توجﻪ إليﻪ.
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اﻟﻤﺎدة ١١
تثبﺕ إدانتﻪ ﻗانونًا بمحاكمة عﻠنية ت ُ َؤ َّم ُن لﻪ فيها الﺿماناﺕ الﺿرورية لﻠدفاع
متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى ﺃن
شخص
●ك ُّﻝ
َ
ٍ
ٍ
عنﻪ.
ي شخص من َج َّراء ﺃداﺓ عمﻝ ﺃو االمتناع عن ﺃداﺓ عمﻝ إال إذا كان ذلك يعتبر ُج ْر ًما َو ْفقًا لﻠقانون الوطني ﺃو
●ال يدان ﺃ ُّ
الدولي وﻗﺕ االرتكاﺏ ،كذلك ال توﻗع عﻠيﻪ عقوبة ﺃشد من تﻠك التي كان يجوز توﻗيعها وﻗﺕ ارتكاﺏ الجريمة.

اﻟﻤﺎدة ١٢
ض ﺃحدٌ لتدخﻝ تعسفي في حياتﻪ الخاصة ﺃو ﺃسرتﻪ ﺃو مسكنﻪ ﺃو مراسالتﻪ ﺃو لحمالﺕ عﻠى ش ََرفِﻪ وسمعتﻪ ،ولكﻝ شخص
ال ي َّ
ُعر ُ
ُّ
الحق في حماية القانون من مثﻝ هذا التدخﻝ ﺃو تﻠك ال َح ْمالﺕ.

اﻟﻤﺎدة ١٣
واختيار محﻝ إﻗامتﻪ داخﻝ حدود كﻝ دولة.
●لكﻝ فرد حريةُ التنقﻝ
ُ
●يحق لكﻝ فرد ْ
يح ُّق لﻪ العودﺓ إليﻪ.
ﺃن
يغادر ﺃيةَ بالد بما في ذلك بﻠده كما ِ
َ

اﻟﻤﺎدة ١٤
الحق في ْ
ُّ
ﺃن يﻠجأ َ إلى بالد ﺃخرى ﺃو يحاو َﻝ االلتجاء إليها هربًا من االﺿطهاد.
●لكﻝ فرد
االضطهاد :هو استخدام السﻠطة ﺃو القوﺓ لتدعيم مجموعة عﻠى حساﺏ تﺿعيف وتهميش مجموعة ﺃخرى .يمكن ﺃيﺿا ﺃن يكون القهر عﻠى مستوى فردي،
من شخص آلخر .واالﺿطهاد يظهر بوﺿوح في القومياﺕ والتمييز بينها بصورﺓ اﺿطها ِديَّةُ كتغﻠيﺏ فرﻗة عﻠى ﺃخرى.
يﻠقى االﺿطهاد مقاومة شديدﺓ في ﺃنحاء العالم ،وتقوم جمعياﺕ حقوق اإلنسان لﻠتصدي لعمﻠياﺕ االﺿطهاد ،وخصوصا في كثير من البﻠدان الغير مستقرﺓ.

غير سياسية ﺃو ألعماﻝ تناﻗض ﺃغراض األمم المتحدﺓ ومبادئها.
●ال ينتفع بهذا الحق من ﻗَد َِم لﻠمحاكمة في
جرائم ِ
َ

اﻟﻤﺎدة ١٥
●لكﻝ فرد حق التمتع بجنسية ما.
●ال يجوز حرمان شخص من جنسيتﻪ تعسفًا ﺃو إنكار حقﻪ في تغييرها.
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اﻟﻤﺎدة ١٦
سن الزواج ُّ
●لﻠرجﻝ والمرﺃﺓ متى بﻠغا َّ
وتأسيس ﺃسرﺓ دون ﺃي ﻗيد بسبﺏ الجنس ﺃو الدين ،ولهما حقوق متساوية
حق التزوج
ُ
عند الزواج وﺃثناء ﻗيامﻪ وعند انحاللﻪ.
ً
كامال ال إكراه فيﻪ.
ﺿى
ُبر ُم عقدُ الزواج إال برﺿى الطرفين الرا ِغبَيْن في الزواج ر ً
●ال ي َ
الوحدﺓ الطبيعية األساسية لﻠمجتمع ولها ُّ
حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
●األسرﺓ هي َ

اﻟﻤﺎدة ١٧
●لكﻝ شخص ُّ
حق التمﻠك بمفرده ﺃو باالشتراك مع غيره.
ُ
يجوز تجريدُ ﺃح ٍد من مﻠكﻪ تعسفًا.
●ال

اﻟﻤﺎدة ١٨
الحق حريةَ
ُّ
ُّ
تغيير ديانتﻪ ﺃو عقيدتﻪ ،وحرية اإلعراﺏ عنهما
الحق في حرية التفكير والﺿمير والدين ،ويشمﻝ هذا
لكﻝ شخص
ِ
سرا ﺃم مع الجماعة.
بالتعﻠيم والممارسة وإﻗامة الشعائر ومراعاتها سواء ﺃكان ذلك ًّ

اﻟﻤﺎدة ١٩
ُّ
ُّ
ق اآلراء دون ﺃي تدخﻝ ،واس ِتقَاء األنباء واألفكار
الحق في حرية الرﺃي والتعبير ،ويشمﻝ هذا
لكﻝ شخص
الحق حريةَ اعتنا ِ
وتﻠقيها وإذاعتها بأية وسيﻠة كانﺕ دون تقيد بالحدود الجغرافية.

اﻟﻤﺎدة ٢٠
ُّ
الحق في حرية االشتراك في الجمعياﺕ والجماعاﺕ السﻠمية.
●لكﻝ شخص
●ال يجوز إرغا ُم ﺃح ٍد عﻠى االنﺿمام إلى جمعية ما.

اﻟﻤﺎدة ٢١
ُّ
حرا.
الحق في االشتراك في إدارﺓ الشؤون العامة لبالده إما مباشرﺓ وإما بواسطة ممثﻠين يُختارون
●لكﻝ فرد
اختيارا ًّ
ً
ُّ
سﻪ الذي لغيره في تقﻠد الوظائف العامة في البالد.
●لكﻝ شخص
الحق نف ُ
●إن إرادﺓ الشعﺏ هي مصدر سﻠطة الحكومة ،ويعبر عن هذه اإلرادﺓ بانتخاباﺕ نزيهة دورية تجري عﻠى ﺃساس االﻗتراع
السري وعﻠى ﻗدم المساواﺓ بين الجميع ﺃو حسﺏ ﺃي إجراء مماثﻝ يﺿمن حرية التصويﺕ.
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اﻟﻤﺎدة ٢٢
الحق في الﺿمانة االجتماعية وفي ْ
ُّ
ﺃن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون
عﺿوا في المجتمع
لكﻝ شخص بصفتﻪ
ً
الدولي وبما يتفق ونظم كﻝ دولة ومواردها الحقوق االﻗتصا ِديَّةُ واالجتماعية والتربوية التي الغنى عنها لكرامتﻪ ولﻠنمو الحر
لشخصيتﻪ.

اﻟﻤﺎدة ٢٣
●لكﻝ شخص الحق في العمﻝ ،ولﻪ حرية اختياره بشروط عادلة مرﺿية كما ﺃن لﻪ حق الحماية من البطالة.
●لكﻝ فرد دون ﺃي تمييز الحق في ﺃجر متسا ٍو لﻠعمﻝ.
ُّ
رض يكفﻝ لﻪ وألسرتﻪ عيشة الئقة بكرامة اإلنسان تﺿاف إليﻪ ،عند الﻠزوم،
●لكﻝ فرد يقوم بعمﻝ،
الحق في ﺃجر عادﻝ ُم ٍ
وسائﻝ ﺃخرى لﻠحماية االجتماعية.
●لكﻝ شخص الحق في ﺃن ينشئ وينﺿم إلى نقاباﺕ حماية لمصﻠحتﻪ.

اﻟﻤﺎدة ٢٤
لكﻝ شخص الحق في الراحة ،وفي ﺃوﻗاﺕ الفراغ ،والسيما في تحديد معقوﻝ لساعاﺕ العمﻝ وفي عطالﺕ دورية بأجر.

اﻟﻤﺎدة ٢٥
●لكﻝ شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ لﻠمحافظة عﻠى الصحة والرفاهية لﻪ وألسرتﻪ ،ويتﺿمن ذلك التغذية
والمﻠبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدماﺕ االجتماعية الالزمة ،ولﻪ الحق في تأمين معيشتﻪ في حاالﺕ البطالة
والمرض والعجز والترمﻝ والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائﻝ العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادتﻪ.
الشيخوخة أو التعمير :هي عمﻠية الهرم والتقدم بالعمر التي تصيﺏ الكائناﺕ الحية نتيجة تناميها .التعريفاﺕ المؤخرﺓ لعمﻠية الشيخوخة تعتبرها عبارﺓ
عن خﻠﻝ وتﻠف في عمﻠياﺕ النظام مع مرور الوﻗﺕ والزمن ،نتيجة تداخالﺕ مﺿادﺓ لﻠشيخوخة (عندما يمكن إصالح الخﻠﻝ المتراكم) .الشيخوخة ﺃصبحﺕ
تدرس حاليا كعﻠم يتناوﻝ النواحي الثقافية واالﻗتصا ِديَّةُ ودراساﺕ الوعي والتغيراﺕ االجتماعية والديمغرافية ﺃما النواحي الفيزيولوجيا فتوصف بعمﻠية هرم.
تقرير األمم المتحدﺓ ﺃن بداية سن المسنين يختﻠف من مجتمع إلي آخر فبعض الدوﻝ اعتبرﺕ (  )65 -60سنﻪ بدء المسنين من  60سنﻪ لﻠرجﻝ 50 ،سنﻪ
لﻠمرﺃﺓ ،ودوﻝ ﺃخري تبدﺃ مرحﻠﻪ المسنين لﻠرجﻝ من  55سنﻪ ولﻠمرﺃﺓ من  50سنﻪ وذلك مرتبط بمستوي األعمار في كﻝ دولة.
وعرفﺕ الشيخوخة ﺃنها ليسﺕ مجرد عمﻠيﻪ بدنيﻪ وإنما هي ﺃيﺿا حالﻪ تعبر عن تغيراﺕ جذريﻪ في مجاﻝ األنشطة االجتماعية التي اعتاد عﻠيها الفرد فاعتبرﺕ
الشيخوخة بمثابة مرحﻠﻪ يتم فيها هجر العالﻗاﺕ االجتماعية واألدوار السابقة مما يخﻠق لﻠفرد عقدا نفسيﻪ تفقده الثقة في النفس وتجعﻠﻪ يشعر بأنﻪ ﻗد ﺃصبح
ﺃداﺓ عاطﻠة في المجتمع.

●لألمومة والطفولة الحق في مساعدﺓ ورعاية خاصتين ،وينعم كﻝ األطفاﻝ بنفس الحماية االجتماعية سواء ﺃكانﺕ والدتُهم
ناتجة عن رباط شرعي ﺃو بطريقة غير شرعية.
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الشكل ()3-5
البطالة

اﻟﻤﺎدة ٢٦
●لكﻝ شخص الحق في التعﻠم ،ويجﺏ ﺃن يكون التعﻠيم في مراحﻠﻪ األولى واألساسية عﻠى األﻗﻝ بالمجان ،وﺃن يكون التعﻠيم
األولي إلزاميًّا وينبغي ﺃن يعمم التعﻠيم الفني والمهني ،وﺃن ييسر القبوﻝ لﻠتعﻠيم العالي عﻠى ﻗدم المساواﺓ التامة لﻠجميع
وعﻠى ﺃساس الكفاءﺓ.
ً
كامال ،وإلى تعزيز احترام اإلنسان والحرياﺕ األساسية وتنمية
●يجﺏ ﺃن تهدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنما ًء
التفاهم والتسامح والصداﻗة بين جميع الشعوﺏ والجماعاﺕ العنصرية ﺃو الدينية ،وإلى زيادﺓ مجهود األمم المتحدﺓ لحفظ
السالم.
ُّ
الحق األو ُﻝ في اختيار نوع تربية ﺃوالدهم.
●لآلباء

اﻟﻤﺎدة ٢٧
حرا في حياﺓ المجتمع الثقافي وفي االستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العﻠمي
●لكﻝ فرد الحق في ﺃن يشترك اشترا ًكا ًّ
واالستفادﺓ من نتائجﻪ.
ُّ
الحق في حماية المصالح األدبية والما ِديَّةُ المترتبة عﻠى إنتاجﻪ العﻠمي ﺃو األدبي ﺃو الفني.
●لكﻝ فرد

اﻟﻤﺎدة ٢٨
ُّ
الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتﺿاه الحقوق والحرياﺕ المنصوص عﻠيها في هذا اإلعالن تحققًا تا ًّما.
لكﻝ فرد
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اﻟﻤﺎدة ٢٩
ً
كامال.
حرا
نموا ًّ
تنمو ًّ
●عﻠى كﻝ فرد واجباﺕ نحو المجتمع الذي يتاح فيﻪ َوحدَه لشخصيتﻪ ﺃن َ
●يخﺿع الفرد في ممارسة حقوﻗﻪ وحرياتﻪ لتﻠك القيود التي يقررها القانون فقط ،لﺿمان االعتراف بحقوق الغير وحرياتﻪ
واحترامها ولتحقيق المقتﺿياﺕ العادلة لﻠنظام العام والمصﻠحة العامة واألخالق في مجتمع ديمقراطي.
الحقوق ممارسةً
●ال يصح بحاﻝ من األحواﻝ ْ
ُ
تتناﻗض مع ﺃغراض األمم المتحدﺓ ومبادئها.
س هذه
ُ
ﺃن َ
تمار َ

اﻟﻤﺎدة ٣٠
ي حق في القيام بنشاط ﺃو تأ ِديَّةُ عمﻝ يهدف
ليس في هذا اإلعالن ٌّ
نص يجوز تأويﻠُﻪ عﻠى ﺃنﻪ يخوﻝ لدولة ﺃو جماعة ﺃو فرد ﺃ ُّ
إلى هدم الحقوق والحرياﺕ الواردﺓ فيﻪ .1

 .1الموﻗع األمم المتحدﺓ اإللكتروني:
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عﻠى ﺃنﻪ المستوى المشترك الذي ينبغي ﺃن تستهدفﻪ كافة
الشعوﺏ واألمم حتى يسعى كﻝ فرد وهيئة في المجتمع ،واﺿعين عﻠى الدوام هذا اإلعالن نصﺏ ﺃعينهم ،إلى توطيد احترام
هذه الحقوق والحرياﺕ عن طريق التعﻠيم والتربية واتخاذ إجراءاﺕ مطردﺓ ،ﻗومية وعالمية ،لﺿمان االعتراف بها ومراعاتها
بصورﺓ عالمية فعالة بين الدوﻝ األعﺿاء ذاتها وشعوﺏ البقاع الخاﺿعة لسﻠطانها.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
●إعالن :مجموعة ﺃفكار ومبادئ عامة ،ال تتمتع بالصفة اإللزامية ،ولﻪ ﻗيمة ﺃدبية ومعنوية ،وتتمتع بالثقﻝ السياسي
واألخالﻗي إذا ما صدرﺕ عن هيئة دولية مثﻝ الجمعية العامة لألمم المتحدﺓ .واإلعالن يعد من ﻗبيﻝ العرف الدولي.
واإلعالن غالبا ً ما يصدر في ظروف نادرﺓ حينما ينص عﻠى مبادئ ذاﺕ ﺃهمية كبرى وﻗيمة دائمة كما هو الحاﻝ بالنسبة
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .واإلعالن مرادف :ﻗواعد – مبادئ – مدونة – مبادئ توجيهية.

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ دارﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺣﺪى ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻗ ّﻴﻢ ا5ﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا5ﺳﻼم ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن ،وﺿﺢ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ
وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ا%ﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا%ﻧﺴﺎن
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال
١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦
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ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ا5ﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا5ﻧﺴﺎن

ا[ﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻜﻠﻤﺔ )ﺧﻄﺄ(
أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
●لكﻝ إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحرياﺕ.
●ليس عﻠى كﻝ فرد واجباﺕ نحو المجتمع الذي يتاح فيﻪ وحده لشخصيتﻪ.
●لألمومة والطفولة الحق في مساعدﺓ ورعاية خاصتين.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
كﻝ الناس سواسية ﺃمام القانون ولهم الحق في:
●التمتع بحماية متكافئة.
●حماية متساوية ﺿد ﺃي تميز يخﻝ بهذا اإلعالن.
●ﺿد ﺃي تحريض عﻠى تمييز كهذا.
●جميع ما ذكر صحيح.

لكﻝ فرد الحق في:
●الحياﺓ.
●الحرية.
●سالمة شخصﻪ.
●جميع ما ذكر صحيح.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ا%ﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا%ﻧﺴﺎن
اﻟﻤﺮاﺟﻊ●
●القرآن الكريم.
●البخاري :ﺃبو عبد هللا محمد بن اسماعيﻝ :الصحيح ،دار الفكر ،بيروﺕ ،ط1991 ،1م 1411هـ1991 .م1411-هـ.
●النووي :ﺃبو زكريا النووي :شرح النووي عﻠى صحيح مسﻠم :دار الفكر ،لبنان.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتور محمد الزحيﻠي ،الطبعة الرابعة 2005م ،دار ابن كثير ،دمشق-بيروﺕ.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتورﺓ راوية الظهار ،الطبعة الثانية2007 ،م ،دار الزمان ،المدينة المنورﺓ.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،عماد حسن ﺃبو العينين ،15-13 ،عﻠى الرابط التالي:
www.riyadhalelm.com/researches/1448/w_hqoq_ensan_hasan.doc
●الصحيح ،لإلمام مسﻠم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق :محمد فؤاد عبدالباﻗي ،الطبعة األولى1374 ،هـ ،نشر:
دار إحياء الكتﺏ العربية  -عيسى البابي الحﻠبي وشركاه.
●السنن ،الحافظ ﺃبو عبد الرحمن ﺃحمد بن شعيﺏ النسائي ،طبعة مصطفى البابي الحﻠبي ،القاهرﺓ.
●السنن ،محمد بن يزيد بن ماجﻪ ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباﻗي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروﺕ.
●صحيح سنن النسائي ،لﻠمحدث محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة األولى1409 ،هـ ،نشر مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ
الخﻠيج.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ

أﻫﻤﻴﺔ اBﺳﺮة وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ا4ﺳﻼم
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة
ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

أﻫﻤﻴﺔ ا[ﺳﺮة وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ا5ﺳﻼم
ﻣﺤﺎﺿﺮة واﺣﺪة
ﺳﺎﻋﺘﺎن دراﺳﻴﺘﺎن

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ُﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ُﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
●التعرف عﻠى ﺃهمية بناء األسرﺓ في اإلسالم.
●التعرف عﻠى الطريقة المشروعة لتكوين األسرﺓ في اإلسالم.

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
●المقدمة.
●ﺃهمية األسرﺓ وعناية اإلسالم بها.
●الزواج وﺃحكامﻪ في اإلسالم.
الخطبة ﻗبﻝ عقد الزواج.
● ِ
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
األسرﺓ هي ﻗِوام المجتمع المسﻠم الذي يُنا ُ
ُ
ي لﻠنظام االجتماعي
ط بﻪ حمﻝ الرسالة وتبﻠيغ الهداية إلى الناس ،كما ﺃنها
البيان العمﻠ ُّ
اإلسالمي ،والركن األساسي الستقرار األمة ،ولذلك فقد َح ِظيَﺕ األسرﺓ ُ بمكانة عظيمة في الدين اإلسالمي ،فنجد القرآن الكريم
يتحدث عن الزوج والزوجة  -وهما نواﺓ األسرﺓ  -ويصف ما تجﺏ ﺃن تكونَ عﻠيﻪ العالﻗةُ بينهما من المودﺓ والرحمة والسكينة،
ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
جا لت ْسكنوا إل ْهيا وجعل ب ْ
ﻗاﻝ هللا تعالى ( :وم ْ
ً
ك ْم مو ّ َد ًة ورح ًة )
ن
ي
ا
و
ز
أ
م
ك
س
ف
ن
كم ِمن أ
خ َل َق ل
ن آيا ِت ِه أَن
ُ
ِ
َ ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
[الروم.]21 :
ِّ
القوانين
كما عمﻝ اإلسالم عﻠى تنظيم العالﻗاﺕ بين ﺃفراد األسرﺓ الواحدﺓ ،ووﺿع
المنظم ِة لتﻠك العالﻗة وجعﻝ لكﻝ فرد من
ِ
تدوم السعادﺓ بين ﺃفراد األسرﺓ.
ﺃفراد األسرﺓ حقوﻗًا يتمت ُع بها وعﻠيﻪ واجباﺕ ال بُدَّ من القيام بها كي
َ
َ
َ
والحديث
وﺃحكامﻪ في اإلسالم،
والحديث عن الزواج
الوحدﺓ  -بإذن هللا  -ﺃهمية األسرﺓ وعناية اإلسالم بها،
ِ
وسنتناوﻝ في هذه َ
عن حقوق الزوجين.

الشكل ()1-6
األسرة
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أوﻻ :أﻫﻤﻴﺔ ا[ﺳﺮة وﻋﻨﺎﻳﺔ ا5ﺳﻼم ﺑﻬﺎ
أﻫﻤﻴﺔ ا[ﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:
من سنن هللا في الخﻠق ﺃن يكون ﻗائما ً عﻠى الزوجيّة ،فخﻠق سبحانﻪ وتعالى من كﻝ شيء زوجين ،ﻗاﻝ تعالى ( :و ِمن ك ّل ْ
ش ٍء
ُِ َ
َ
ْ ْ
ْ
كرون ) [الذارياﺕ ،]49 :كما ﺃودع سبحانﻪ وتعالى ميالً فطريا ً بين الزوجين ورﺃفة ورحمة،
ك ْم َت َذ
ل
ع
ل
ني
خ َلقنَا َزوج
َ
ّ
َ
ّ
َ
ِ
ُ
َ
َ
ُ َ
َ
مكرما ً مفﺿالً عند خالقﻪ  -عز وجﻝ  -عﻠى
وذلك لتكاثر المخﻠوﻗاﺕ واستمرار الحياﺓ عﻠى وجﻪ األرض ،ولما كان اإلنسان َّ
كثير ممن خﻠق ،فقد جعﻝ تحقيق هذا الميﻝ والزواج بين الرجﻝ بالمرﺃﺓ بشروط وﺃحكام تسمو بهذه العالﻗة ،ولهذا خﻠق هللا آدم
ْ
ْ
ح َد ٍة وجع َل ِمنا َز ْوج َها
ك ْم ِّمن ّنَف ٍس وا
الي خلق
عﻠيﻪ السالم وخﻠق منﻪ حواء ،ثم ﺃسكنهما الجنة فقـاﻝ تعالى ( :هو ّ َ ِ
ِ
َ
َ َ َ
َ
َ
َُْ ْ ْ َ ََ ْ ُ ْ
ْ
لي ْ
كن إل ْ
ك الجنّ َ َة ) [البقرﺓ.]35 :
ج
و
ز
و
ت
ن
أ
ن
ك
اس
م
آد
ا
ي
ا
ن
ل
ق
و
(
تعالى:
وﻗاﻝ
]189
[ألعراف:
)
ا
هي
س
ُ
ُ
َ
ِ
َ
ُ
َ
َ َ َ ُ
َِ
َ
َ َ َ َ ُ
َ َ
لقد اعتنى اإلسالم باألسرﺓ ،ألهميتها في بناء المجتمع ،وعبادتﻪ وطاعتﻪ في هذه األرض وتبرز ﺃهمية األسرﺓ ومكانتها بما
يأتي:
ع لﻠرغبة الفطرية لدى الطرفين الرجﻝ والمرﺃﺓ في بناء األسرﺓ.
●إشبا ٌ
ْ
ْ
ً
ن آياته أ ْن خلق لكم م ْ
تحقيق السكن النفسي والطمأنينة ﻗاﻝ تعالى ( :وم ْ
كنُوا ِإلَ ْهيا وجع َل
ك ْم أَزواجا لِّت َ ْس
ن أَنفُ ِس
ُ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
َ
َ َ َ َ
َ
َ
ْ
كم ّ َمو ّ َد ًة ورحة ) [الروم.]21 :
ب ْي َن
ُ
َ
َ َ َ َ
ُ
ُ
والبنوﺓ ،وحفظ األنساﺏ.
األبوﺓ
عاطفة
وتحقيق
األوالد،
إلنجاﺏ
ع
المشرو
الطريق
هي
ﺓ
األسر
●
ُ
ّ
●تُعدُّ األسرﺓ مؤسسةً لﻠتدريﺏ عﻠى تحمﻝ المسؤوليّاﺕ ،وإبراز الطاﻗاﺕ ،إذ يحاوﻝ ك ٌّﻝ من الزوجين بذ َﻝ الوسع لﻠقيام
بواجباتﻪ ،وإثباﺕ جدارتﻪ لتحقيق سعادﺓ األسرﺓ.
●تعد األسرﺓ هي الﻠَّبِنَة لبناء المجتمع.

ﺛﺎﻧﻴ :اﻟﺰواج وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻲ ا5ﺳﻼم
إن عقد النكاح من ﺃهم العقود في اإلسالم وﺃخطرها ،لذا فقد اهتم اإلسالم بﻪ اهتما ًما بالغًا ،حتى صارﺕ لﻪ مكانتُﻪ المرموﻗة،
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ً
ً
ْ
نكم ِّميثَاقا َغ ِليظا )
خذن ِم
كم ِإ َل بع ٍض وأ
ض
ضى بع
ونه ُو َقد أَف
ذ
ف َتأخ
ك ْي
َ
ُ
ومنـزلتُﻪ السامية ،ﻗاﻝ هللا تعالىَ ( :و َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
[النساء .]21 :ففي هذه اآلية الكريمة اعتبر هللا عقد النكاح ميثاﻗا ً ووصفﻪ بأنﻪ غﻠيظ ،مما يدﻝ عﻠى كبير ﻗدره ،وعظيم ﺃثره،
ومن صور اهتمام اإلسالم بهذا العقد ،ما شرع في بدايتﻪ من ﺃحكام وآداﺏ.
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الشكل ()2-6
الزواج

اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج
ِ
وتتناوﻝ الموﺿوعاﺕ التالية:
بالخطبة.
●المقصود ِ
الخطبة.
●مشروعية ِ
الخطبة.
●ﺃهمية ِ
●معايير اختيار الزوج والزوجة.
لﻠخطبة.
●األحكام العامة ِ

اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺨﻄﺒﺔ
وإظهار رغبتِﻪ في الزواج من امرﺃﺓ معينة خالية من الموانع الشرعية.
طﻠﺏ الرجﻝ
الخطبة:
ُ
ُ

ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺨﻄﺒﺔ

ْ
ك ْم فِيما َعض ُتْ ِب ِه
ال جنَاح ع َل ْي
وﻗد ثبتﺕ مشروعيتها بالقرآن والسنة واإلجماع والعرف ،فمن القرآن ﻗولﻪ تعالى ( :و
ُ
َ َّ
َ َ ُ َ َ
ْ ْ
خطب ِة النِّسآ ِء ) [البقرﺓ .]235 :ومن السنة :ﻗولﻪ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-إذا خطﺏ ﺃحدكم امرﺃﺓ ،فإن استطاع ﺃن
ِمن
ِ َ
َ
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ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فﻠيفعﻝ »  ،1وكذلك فعﻠﻪ عﻠيﻪ الصالﺓ والسالم عندما خطﺏ ﺃزواجﻪ  -رﺿي هللا عنهن  ،-ومن
ذلك :ما ﻗالﻪ عبد هللا بن عمر -رﺿي هللا عنهما  :-ﺃن عمر بن الخطاﺏ  -رﺿي هللا عنﻪ  -حين تأيمﺕ حفصة ،ﻗاﻝ :لقيﺕ ﺃبا
بكر فقﻠﺕ :إن شئﺕ ﺃنكحتك حفصة بنﺕ عمر ،فﻠبثﺕ ليالي ثم خطبها رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  ...-الحديث .2واإلجماع
3
منعقد عﻠى جوازها ،وﻗد تواﺿع الناس في عرفهم عﻠيها.
عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي :ويكنى بأبي عبد الرحمن ،صحابي جﻠيﻝ وابن ثاني خﻠفاء المسﻠمين عمر بن الخطاﺏ وراوي حديث
بدرا وﺃُحد لصغر سنِّﻪ ،وشارك في غزوﺓ الخندق عندما سمح لﻪ النبي بذلك ،وهو ابن خمسة عشر عا ًما ،وشارك في
وعالم من عﻠماء الصحابة .لم يشهد ً
بيعة الرﺿوان .كان فقي ًها كري ًما حسن المعشر ط ِيّﺏ القﻠﺏ ،ال يأكﻝ إال وعﻠى مائدتﻪ يتيم يشاركﻪ الطعام.

الشكل ()3-6
القران الكريم

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺨﻄﺒﺔ
وتأتي ﺃهمية الخطبة لتحقيق ﺃمور منها:
●التعرف عﻠى رغبة الخاطﺏ في نكاح المرﺃﺓ ،وذلك عندما يطﻠبها من وليها.
●وﺿوح الرؤية لﻠخاطﺏ في الموافقة عﻠى تزويجﻪ من عدم ذلك.
●تبين الخاطﺏ عن طريق الخطبة في ﺃن المرﺃﺓ التي تقدم لخطبتها ليسﺕ مخطوبة لغيره.

 .1سنن ﺃبي داوود ،رﻗم ]2082[ :مسند اإلمام ﺃحمد ،رﻗم ،]14586[ :ﻗاﻝ الحافظ ابن حجر :وسنده حسن ،فتح الباري .227/9
 .2مغني المحتاج :تأليف  /محمد الشربيني .135/3
 .3نظام األسرﺓ في اإلسالم ،تأليف  /الدكتور محمد عقﻠﻪ ص .157
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َّ
ليطمئن ك ُّﻝ واحد منهما ويتأكدَ ﺃنﻪ و ِفّق لحسن
●إن المدﺓ التي بين الخطبة وبين العقد ،تمثﻝ مرحﻠة تروي وتبصر لﻠطرفين،
االختيار.
●إن نظر الخاطﺏ إلى مخطوبتﻪ بالشروط الشرعية ،ال يتأتى غالبا ً إال بعد الخطبة ،ومن خاللﻪ يتعرف عﻠى ﺃوصاف
مخطوبتﻪ الخَﻠقية وال ُخﻠقية ،وهو من ﺃسباﺏ دوام الحياﺓ الزوجية.

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ
وﻗد حث اإلسالم ك َّﻝ من يرغﺏ في النكاح من الجنسين ،عﻠى حسن االختيار ،وبذﻝ الجهد في اختيار الطرف اآلخر المناسﺏ.
ﺕ التي و َّجﻪ الشرع إلى مراعاتها ،فإن السعادﺓ سترفرف
فإن وفّق ك ُّﻝ واح ٍد منهما في اختياره ،بأن راعى
المعايير والصفا ِ
َ
عﻠى حياتهما الزوجية ،واألنس والسرور سيغمرهما.
وﻗد جعﻝ كثير من العﻠماء والمربين حسنَ اختيار الزوج لزوجتﻪ ،من حقوق األوالد عﻠى ﺃبيهم-وهو كذلك في حق الزوجة-ألن
نتائج هذا االختيار ،ستظهر عﻠى األوالد بال ريﺏ ،إذ َّ
إن حاﻝ الزوج ﺃو الزوجة من حيث الدين واألخالق والسﻠوك ،سينعكس
عﻠى ﺃبنائهم ،وال ينتبﻪ لمثﻝ هذا األمر إال الموفقون الذين منحهم هللا بُعد النظر ،والتنبﻪ لﻠعواﻗﺏ.
معايير لالختيار عند الرغبة في الزواج لﻠرجﻝ والمرﺃﺓ منها:
وﻗد ﺃرشد التشريع اإلسالمي إلى
َ
المعايير الختيار الزوج ﺃو الزوجة هو الدين ،وﻗد حث اإلسالم األولياء عﻠى تزويج بناتهم وﺃخواتهم من صاحﺏ الدين
●ﺃه ُّم
ِ
والخﻠق ،ﻗاﻝ عﻠيﻪ الصالﺓ والسالم « :إذا جاءكم من ترﺿون دينﻪ وخﻠقﻪ فزوجوه ،إال تفعﻠوا تكن فتنةٌ في األرض وفسادٌ
عريض» 4فصاحﺏ الدين واالستقامة ،فهو الذي يؤدي ما لزوجتﻪ من حقوق شرعية ،ألنﻪ يخاف هللا تعالى ويراﻗبﻪ ،فإن
لم يُكرم المرﺃﺓ ال يظﻠمها ،وهذا من ﺃهم ﺃسباﺏ دوام الحياﺓ الزوجية واستمرارها .وهذا الوصف مهم في المرﺃﺓ المخطوبة،
ُ
ﺃحاديث كثيرﺓ ٌ تحث عﻠى اختيار ذاﺕ ال ِدّين ،من ذلك :ﻗولﻪ عﻠيﻪ الصالﺓ والسالم :« :لمالها ولحسبها
فإنﻪ ﻗد وردﺕ
ولجمالها ولدينها ،فاظفر بذاﺕ الدين تربﺕ يداك» متفق عﻠيﻪ 5.ودين المرﺃﺓ يدعوها لﻠقيام بواجباتها نحو ربها ونحو

ات
ﺃسرتها ،فهي طائعة لربها ،منفذﺓ ﺃوامره ،حافظة لغيبة زوجها ،كما وصفها هللا سبحانﻪ وتعالى بقولﻪ ( :فالصال
ح ُ
َ َّ ِ َ
ٌ
ٌ
ات ل ْلغ ْ
ﺃكثر لﻠمزيد
ظ
ف
ح
ا
م
ب
ب
ي
َقا ِنتات
ِ
حافِظَ
الل ُ) [النساء .]34 :وشيوع هذا المعيار بين األزواج يشجع المجتم َع َ
ِّ َ ِ ِ َ َ َ ّ َ
َ
َ
من المحافظة وااللتزام بأوامر هللا.
يختار الرج ُﻝ المرﺃﺓ البكر ،خصوصا ً في زواجﻪ األوﻝ وهو ﺃمر مستحﺏ ،وسبﺏ ذلك ما ورد في حديث النبي عﻠيﻪ
●ﺃن
َ
الصالﺓ والسالم لجابر رﺿي هللا عنﻪ وﻗد تزوج ثيباً « :فهال بكرا ً تالعبها وتالعبك » 6متفق عﻠيﻪ.

 .4ﺃخرجﻪ الترمذي في سننﻪ ،حديث [ ،]1084وﻗاﻝ :حسن غريﺏ.
 .5صحيح البخاري ،حديث [ .]5090صحيح مسﻠم ،حديث [.]1466
 .6صحيح البخاري ،حديث [ .]5247صحيح مسﻠم ،حديث [.]715
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جابر بن عبد هللا :جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن كعﺏ بن غنم بن كعﺏ بن سﻠمة ﺃمﻪ نسيبة بنﺕ عقبة بن عدي من بني سﻠمة ،صحابي جﻠيﻝ
الل ،وﻗيﻝ :ﺃَبُو عبد الرحمن ،واألوﻝ ﺃصح ،شهد العقبة الثانية مع ﺃبيﻪ وهو صبي ،وﻗد كان ﺃصغر من شهد العقبة الثانية ،وﻗاﻝ
من األنصار ،يكنى ﺃبا عبد َّ
بدرا ،وﻗيﻝ :لم يشهدها ،وكذلك غزوﺓ ﺃحد .وكان من المكثرين في الحديث ،الحافظين لﻠسنن ،روى عنﻪ محمد بن عﻠي بن الحسين ،وعمرو بن
بعﺿهم :شهد ً
دينار ،وﺃبو الزبير المكي ،وعطاء ،ومجاهد ،وغيرهم.

●ﺃن يختار الرجﻝ المرﺃﺓ الولود ،لما روى ﺃنس  -رﺿي هللا عنﻪ  -ﻗاﻝ :كان رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -يقوﻝ:
مكاثر بكم األمم يوم القيامة »  .7ووجود األوالد ،يوثق العالﻗة الزوجية ويقويها ،ويعرف
« تزوجوا الودودَ الولود ،فإني
ٌ
ُعر ْفن بكثرﺓ األوالد.
كون المرﺃﺓ ولودًا بأن تكون من نساء ي َ
●ﺃن يختار الرج ُﻝ المرﺃﺓ َ الودودَ ﺃي المتوددﺓ إلى زوجها ،وإن المودﺓ بين الزوجين من ﺃهم مالمح الحياﺓ الزوجية السعيدﺓ،
ْ
وا إل ْهيا وجعل ب ْ
ن آياته أ ْن خلق لكم م ْ
ومسبباﺕ دوامها .ﻗاﻝ تعالى ( :وم ْ
ن أنفسك ْم أ ْزواجا ًلت ْ
كم
ن
ي
ن
ك
س
ُ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِّ َ
َ
ّ
َ
ُ
َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ْ
ات لِّ َق ْو ٍم يت َف ّ َ
كرون ) [ الروم.]21 :
ك لي
ّ َمو ّ َد ًة ورح ًة ِإ ّ َن ِف ذَل
ٍ
ِ
َ
ََ
ُ َ
َ
َ َ َ َ
●ﺃن يختار الرجﻝ المرﺃﺓ ذاﺕ عقﻝ وحكمة ،فهذا ﺃَدْعى ألن تُعينَ زو َجها في ﺃمور حياتﻪ ،وتهتم بتربية ﺃبنائِﻪ التربية الصالحة
التي تجعﻝ اهتمامهم بمعالي األمور ،وال تفسد عالﻗتها بزوجها عند ﺃي خطأ ﺃو زَ لَّة ،وتعين زوجها في ﺃمور دينﻪ ودنياه،
وتعينﻪ عﻠى بر والديﻪ وصﻠة رحمﻪ ،وبناء عالﻗة إيجابية بينﻪ وبين إخوتﻪ وﺃخواتﻪ وجميع ﺃﻗاربﻪ ،وكما يستحسن ذلك في
تفوﺕ الرج َﻝ ذو العقﻝ والحكمة.
المرﺃﺓ فهو ﺃولى بالمرﺃﺓ ،حيث تحرص المرﺃﺓ عﻠى ّﺃال
َ

ﻟﻠﺨﻄﺒﺔ
اfﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ِ
ينظر إلى مخطوبتﻪ بﻝ استحﺏ لﻪ ذلك ،كما ثبﺕ في عدﺓ ﺃحاديث
●النظر إلى المخطوبة ،حيث شرع اإلسالم لﻠخاطﺏ ﺃن
َ
صحيحة ،منها ما ورد عن ﺃبي هريرﺓ  -رﺿي هللا عنﻪ  -ﻗاﻝ :كنﺕ عند النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -فأتاه رجﻝ فأخبره
ﺃنﻪ تزوج امرﺃﺓ من األنصار ،فقاﻝ لﻪ رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-ﺃنظرﺕ إليها؟ »ﻗاﻝ :ال ،ﻗاﻝ « :فاذهﺏ فانظر
إليها ،فإن في ﺃعين األنصار شيئا ً »  ،8وﻗوﻝ النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -لﻠمغيرﺓ بن شعبة  -رﺿي هللا عنﻪ  -وﻗد خطﺏ
امرﺃﺓ « :ﺃنظرﺕ إليها؟ » ﻗاﻝ :ال ،ﻗاﻝ « :انظر إليها ،فإنﻪ ﺃحرى ﺃن يؤدم بينكما ».9
سنَّة ﺃن ﺃبا هريرﺓ ﺃكثر الصحابة روايةً وحفظا ً لحديث رسوﻝ هللا.
االقتصاد الجزئي :ﺃبو هريرﺓ صحابي من صحابة رسوﻝ هللا ،ﻗد ﺃجمع ﺃهﻝ الحديث ال ُ
اسمﻪ في الجاهﻠية عبد شمس بن صخر ولما ﺃسﻠم سماه رسوﻝ هللا عبد الرحمن بن صخر الدوسي نسبة إلى ﻗبيﻠة دوس بن عدنان بن عبد هللا بن زهران.

 .7ﺃخرجﻪ ﺃبو داوود ،حديث [ ،]1805ﻗاﻝ األلباني :حديث حسن صحيح ،انظر صحيح سنن ﺃبي داوود .386/2
 .8ﺃخرجﻪ مسﻠم في صحيحﻪ ،حديث []1424
 .9ﺃخرجﻪ الترمذي ،حديث [ ]1087وﻗاﻝ :هذا حديث حسن.
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ويتحقق بهذا النظر مصﻠحة الطرفين ،فإن الخاطﺏ والمخطوبة إذا رﺃى ﺃحدهما اآلخر ،واجتمع بﻪ -مع حﺿور المحرم من
ﺃﻗاربها -فإما ﺃن يطمئن إلى اآلخر ويميﻝ إليﻪ ،ويقع لديﻪ موﻗع القبوﻝ ،فتصح رغبتهما في الزواج ،فإن تم كان ذلك ﺃدعى
الخطبة .واألرواح جنود مجندﺓ ما تعارف منها ائت ُ ِﻠف
لﻠوفاق ودوام العشرﺓ بينهما ،وإما ﺃن يحصﻝ عكس ذلك ،فيعدالن عن ِ
وما تناكر منها اختﻠف .ويكون النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كما في الحديث السابق مما يظهر غالبًا ،وﺃكثر ما ينص عﻠيﻪ
ﺃهﻝ العﻠم في هذا الباﺏ النظر إلى الوجﻪ والكفين .ألنهما ﺃكثر ما يظهر منها غالبًا ،وألنﻪ بالنظر إليهما يحصﻝ المراد .ويشترط
إلباحة النظر إلى المخطوبة ﺃن تكون المرﺃﺓ ممن ترجى موافقتها ،ﺃن يكون النظر بوجود محرم المرﺃﺓ ،ألنها ﺃجنبية عنﻪ ،فال
10
يقتصر عﻠى القدر الذي يجوز النظر إليﻪ.
تجوز الخﻠوﺓ بها .ﺃالَّ يقصدَ من النظر الشهوﺓ والتﻠذذ ،ﺃن
َ
يترتﺏ عﻠيها ﺃثر شرعي مما يكون من آثار
فالخطبة ال
ُ
الخطبة الخﻠوﺓ بالمخطوبة ﻗبﻝ العقد عﻠيها ِ
ومن المخالفاﺕ الشرعية في ِ
ُ
تجوز الخﻠوﺓ ُ بينهما.
العقد ،فيبقى كﻝ واحد من الخاطﺏ والمخطوبة ﺃجنبيًّا عن اآلخر ،وبالتالي فال

 .10مقرر تدريسي بعنوان اإلسالم وبناء المجتمع لمجموعة من المؤلفين ،عﻠى الرابط:
www.riyadhalelm.com/researches/1457/w_islam_bnaa_mojtmaa.doc
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة:
●من سنن هللا في الخﻠق ﺃن يكون ﻗائما ً عﻠى الزوجيّة ،فخﻠق سبحانﻪ وتعالى من كﻝ شيء زوجين ،ﻗاﻝ تعالى ( :و ِمن كُ ّ ِل
َ
ْ ْ
ْ
ْ
كرون ) [الذارياﺕ ،]49 :كما ﺃودع سبحانﻪ وتعالى ميالً فطريا ً بين الزوجين ورﺃفة
ك ْم َت َذ
ل
ع
ل
ني
ج
و
ز
ا
ن
ق
ش ٍء خل
َ
ّ
َ
ّ
َ
ِ
ُ
َ
َ
ُ َ
َ َ َ َ َ
ً
ً
مكرما مفﺿال عند خالقﻪ  -عز
ورحمة ،وذلك لتكاثر المخﻠوﻗاﺕ واستمرار الحياﺓ عﻠى وجﻪ األرض ،ولما كان اإلنسان َّ
وجﻝ  -عﻠى كثير ممن خﻠق ،فقد جعﻝ تحقيق هذا الميﻝ والزواج بين الرجﻝ بالمرﺃﺓ بشروط وﺃحكام تسمو بهذه العالﻗة،
ْ
ح َد ٍة
خ َل َق
هو ّ َ ِ
ك ْم ِّمن ّنَف ٍس َوا ِ
ُ
ولهذا خﻠق هللا آدم عﻠيﻪ السالم وخﻠق منﻪ حواء ،ثم ﺃسكنهما الجنة فقاﻝ تعالىُ (ْ :
الي َ
َ
ْ
ْ
وجعل م ْنا ز ْوجها لي ْسكن إل ْهيا ) [ألعراف ]189 :وﻗاﻝ تعالى ( :وقلنا يا آدم ْ
ن أنت وز ْ
اسك ْ
ك الجنّ َ َة )
ج
و
ُ
َ َ َ ِ َ َ َ َ َِ ُ
َ
َ َ َ ُ َ َ
َ َ َ َ ُ
َ
َ َِ َ
[البقرﺓ.]35 :

ك ْم فِيما
ال جنَاح ع َل ْي
●وﻗد ثبتﺕ مشروعيتها بالقرآن والسنة واإلجماع والعرف ،فمن القرآن :ﻗولﻪ تعالى ( :و
ُ
َ
َ َ ُ َ َ
ْ ْ
ْ
خطب ِة النِّسآ ِء ) [البقرﺓ .]235 :ومن السنة :ﻗولﻪ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-إذا خطﺏ ﺃحدكم امرﺃﺓ ،فإن
َعض ُتْ ِب ِه ِمن
ِ
َّ
َ
َ
استطاع ﺃن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فﻠيفعﻝ » ،وكذلك فعﻠﻪ عﻠيﻪ الصالﺓ والسالم عندما خطﺏ ﺃزواجﻪ  -رﺿي
هللا عنهن  ،-ومن ذلك :ما ﻗالﻪ عبد هللا بن عمر  -رﺿي هللا عنهما  :-ﺃن عمر بن الخطاﺏ رﺿي هللا عنﻪ حين تأيمﺕ
حفصة ،ﻗاﻝ :لقيﺕ ﺃبا بكر فقﻠﺕ :إن شئﺕ ﺃنكحتك حفصة بنﺕ عمر ،فﻠبثﺕ ليالي ثم خطبها رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ
وسﻠم  ...-الحديث .واإلجماع منعقد عﻠى جوازها ،وﻗد تواﺿع الناس في عرفهم عﻠيها.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:
●ال ِوجاء يقصد بﻪ ﺃنﻪ يقطع النكاح ،يقاﻝ لﻠفحﻝ إذا ُرﺿﺕ ﺃنثياه ﻗد ُو ِجيء ِو َجا ًء.
●النكاح في الﻠغة الﺿم والتداخﻝ يقاﻝ :تناكحﺕ األشجار ،إذا انﺿم بعﺿها إلى بعض.
●األسرﺓ :هي ﻗِوام المجتمع المسﻠم الذي يُنا ُ
ُ
ي لﻠنظام
ط بﻪ حمﻝ الرسالة وتبﻠيغ الهداية إلى الناس ،كما ﺃنها
البيان العمﻠ ُّ
االجتماعي اإلسالمي ،والركن األساسي الستقرار األمة.
●الخطبة :طﻠﺏ الرجﻝ وإظهار رغبتﻪ في الزواج من امرﺃﺓ معينة خالية من الموانع الشرعية.
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اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ دارﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺣﺪى اBﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ا[ﺳﺮة :ﻫﻲ ﻗِ ﻮام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي ُﻳ ُ
ﻨﺎط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻬﺪاﻳﺔ
ُ
اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ا5ﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺮﻛﻦ ا[ﺳﺎﺳﻲ
اﻟﺒﻴﺎن
إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ
¢
ﻻﺳﺘﻘﺮار ا[ﻣﺔ.
اﻟﺨﻄﺒﺔ :ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺟﻞ وإﻇﻬﺎر رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻣﺮأة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال
١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ
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ا[ﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻜﻠﻤﺔ )ﺧﻄﺄ( أﻣﺎ
اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
●الخطبة هي طﻠﺏ الرجﻝ وإظهار رغبتﻪ في الزواج من امرﺃﺓ معينة خالية من الموانع الشرعية.
●إن المدﺓ التي بين الخطبة وبين العقد ،تمثﻝ مرحﻠة تروي وتبصر لﻠطرفين ،ليطمئن كﻝ واحد منهما ويتأكد ﺃنﻪ و ِفّق لحسن
االختيار.
●نهى اإلسالم ﺃن ينظر الخاطﺏ إلى مخطوبتﻪ بﻝ استكره لﻪ ذلك.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
معايير اختيار الزوج والزوجة:
●الدين.
●المرﺃﺓ البكر.
●المرﺃﺓ الولود وذاﺕ عقﻝ وحكمة.
●جميع ما ذكر صحيح.
من ﺃهمية األسرﺓ في المجتمع:
●التعرف عﻠى رغبة الخاطﺏ في نكاح المرﺃﺓ.
●وﺿوح الرؤية لﻠخاطﺏ في الموافقة عﻠى تزويجﻪ من عدم ذلك.
●تبين الخاطﺏ عن طريق الخطبة.
●جميع ما ذكر صحيح.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
●القرآن الكريم.
●البخاري :ﺃبو عبد هللا محمد بن إسماعيﻝ :الصحيح ،دار الفكر ،بيروﺕ ،ط1991 ،1م 1411هـ1991 .م1411-هـ.
●النووي :ﺃبو زكريا النووي :شرح النووي عﻠى صحيح مسﻠم :دار الفكر ،لبنان.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتور محمد الزحيﻠي ،الطبعة الرابعة 2005م ،دار ابن كثير ،دمشق -بيروﺕ.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتورﺓ راوية الظهار ،الطبعة الثانية2007 ،م ،دار الزمان ،المدينة المنورﺓ.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،عماد حسن ﺃبو العينين ،15-13 ،عﻠى الرابط التالي:
www.riyadhalelm.com/researches/1448/w_hqoq_ensan_hasan.doc
●الصحيح ،لإلمام مسﻠم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق :محمد فؤاد عبد الباﻗي ،الطبعة األولى1374 ،هـ ،نشر:
دار إحياء الكتﺏ العربية  -عيسى البابي الحﻠبي وشركاه.
●السنن ،الحافظ ﺃبو عبد الرحمن ﺃحمد بن شعيﺏ النسائي ،طبعة مصطفى البابي الحﻠبي ،القاهرﺓ.
●السنن ،محمد بن يزيد بن ماجﻪ ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباﻗي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروﺕ.
●صحيح سنن النسائي ،لﻠمحدث محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة األولى1409 ،هـ ،نشر مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ
الخﻠيج.
●المجتمع واألسرﺓ في اإلسالم ،محمد طاهر الجوابي ،الطبعة الثالثة 2000م ،دار عالم الكتﺏ لﻠطباعة والنشر والتوزيع.،
●صحيح الجامع الصغير وزيادتﻪ محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ ،المكتﺏ اإلسالمي – بيروﺕ.
●صحيح سنن ﺃبي داوود ،محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة األولى1409 ،هـ ،مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ الخﻠيج
●نظام األسرﺓ في اإلسالم ،د .محمد عقﻠة ،الطبعة األولى1983 ،م ،مكتبة الرسالة الحديثة ،ع ّمان.
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اﻟﺰواج وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻲ
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﺰواج وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻲ ا5ﺳﻼم

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮة واﺣﺪة
ﺳﺎﻋﺘﺎن دراﺳﻴﺘﺎن

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ُﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ُﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
●التعرف عﻠى حقوق الزوجين في اإلسالم.
●التعرف عﻠى الزواج وﺃحكامﻪ في اإلسالم.

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
●الزواج وﺃحكامﻪ في اإلسالم.
●حقوق الزوجين.
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اﻟﺰواج وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻲ ا5ﺳﻼم
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺰواج:
1

الزواج والنكاح شرعاً :عقد يتﺿ َّمن إباحة وطءٍ بﻠفظ إنكاح ﺃو تزويج ﺃو ترجمتﻪ.

ﺣﻜﻢ اﻟﺰواج:
مندوﺏ إليﻪ في الجمﻠة لﻠنصوص الواردﺓ في الترغيﺏ فيﻪ كما سيأتي ،ﻗاﻝ الوزير ابن هبيرﺓ :اتفقوا عﻠى َّ
ﺃن الزوا َج
الزواج
ٌ
من العقود الشرعية المسنونة بأصﻝ الشرع .ﻗد وردﺕ نصوص كثيرﺓ من القرآن الكريم والسنة النبوية ،تر ّ
غﺏ في الزواج
ْ
ْ
وا ما طاب لك ْ
ُّ
اع ) [النساء .]3 :وﻗولﻪ عﻠيﻪ
ب
ر
و
ث
ال
ث
و
ى
ن
ث
م
ء
آ
س
الن
ن
م
م
وتحث عﻠيﻪ ،منها ﻗولﻪ تعالى ( :فانكح
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ َ
ُ ّ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ
َ ِ ُ َ
ُ
يستطع فعﻠيﻪ
وﺃحصن لﻠفرج ،ومن لم
ﺃغض لﻠبصر،
الصالﺓ والسالم « :يا معشر الشباﺏ من استطاع منكم الباءﺓ فﻠيتزوج ،فإنﻪ
ِ
ُّ
بالصوم ،فإنﻪ لﻪ ِوجاء » متفق عﻠيﻪ.2
الوزير ابن هبيرة .:ﺃحد الوزراء المشهورين .هو ﺃبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرﺓ الشيباني نسبا ً ثم الدوري البغدادي الحنبﻠي .ولد سنة  499هـ
وتوفى سنة  560هـ.
ابن هبيرﺓ عالم عامﻝ بعﻠمﻪ ،تولى الوزارﺓ فﻠم تشغﻠﻪ عن طﻠﺏ العﻠم والتأليف والتدريس ،فهو ﻗدوﺓ لكﻝ من اشغﻝ بمنصﺏ ﺃو اعتﻠى كرسيا ً في الدولة .ابن
هبيرﺓ تاريخ حافﻝ باآلراء السديدﺓ ،واالستنباطاﺕ العجيبة من الكتاﺏ والسنة .ابن هبيرﺓ بﻠغ درجة عظيمة من اإلحسان لمن ﺃساء إليﻪ ﺃو ظﻠمﻪ ،عقيدتﻪ
سﻠفية ،لﻪ كالم عجيﺏ حيث ﻗاﻝ :وهللا ال نترك ﺃمير المؤمنين عﻠي بن ﺃبي طالﺏ مع الرافﺿة ،بﻝ نحن ﺃحق بﻪ منهم ،وال نترك الشافعي مع األشعرية بﻝ
نحن ﺃحق بالشافعي منهم ،ما معنى ذلك؟ في الدرس ستجد اإلجابة .ابن هبيرﺓ ماﺕ مسموماً ،وجنازتﻪ خرج فيها ما لم ير في جنازﺓ غيره في عصره كما
ﻗاﻝ ابن الجوزي.

 .1ذكر هذا التعريف في مغني المحتاج ،انظر مقرر تدريسي بعنوان اإلسالم وبناء المجتمع لمجموعة من المؤلفين ،عﻠى الرابط:
www.riyadhalelm.com/researches/1457/w_islam_bnaa_mojtmaa.doc
 .2صحيح البخاري ،حديث [ .]5065صحيح مسﻠم ،حديث []1400
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الشكل ()1-7
الزواج

اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج:
ﺃساس ﻗيام األسرﺓ هو الزواج ،فقد اهتم اإلسالم بﻪ ﺃيَّما اهتمام ،ولتحقيق ﺃهداف عدﺓ منها:
لما كان
ُ
صﻪ،
●إشباع الغريزﺓ اإلنسانية الفطرية فالمولى سبحانﻪ خﻠق في اإلنسان غريزﺓ َ البحث عن الطعام التي بإشباعها يبقى شخ ُ
عﻪ ،وكان ال بُدَّ لإلنسان ْ
ﺃن يشبِ َع هذه الرغبة بالطريقة المشروعة وهي
والغريزﺓ الجنسية التي باالستجابة لها يبقى نو ُ
تيسير لها بﺿبطها بالعالﻗة المشروعة .وهذا الموﻗف هو العدﻝ والوسط ،فﻠوال شرع الزواج ما ﺃدﺕ الغريزﺓ ُ
النكاح ،فهذا
ٌ
دورها في استمرار بقاء اإلنسان بالطريقة الشرعية ،ولوال تحريم السفاح وإيجاﺏ اختصاص الرجﻝ بامرﺃﺓ ،ما نشأﺕ
َ
األسرﺓ التي تكون في ظاللها العواطف االجتماعية الراﻗية من مودﺓ ورحمة وحنان ،وحﺏ وإيثار ،ولوال األسرﺓ ما نشأ
المجتمع وال ﺃخذ طريقﻪ إلى الرﻗي.
●تحقيق السكن النفسي والروحي فبالزواج يجد ك ٌّﻝ من الزوجين في ظﻝ صاحبﻪ سكن النفس ،وسعادﺓ القﻠﺏ ،وراحة
ْ
وا إل ْهيا وجعل ب ْ
ن آياته أ ْن خلق لكم م ْ
الﺿمير ،ﻗاﻝ تعالى ( :وم ْ
ن أنفسك ْم أ ْزواجا ًلت ْ
كم ّ َمو ّ َد ًة
ن
ي
ن
ك
س
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ ِْ َ
َ
ور ْح ً
ات لِّ َقو ٍم يت َف ّ َ
كرون ) [الروم.]21 :
ك لي
ل
ذ
ف
ن
إ
ة
ٍ
ِ
ِ
ِ
ََ
ُ َ
َ َ َ َّ َ َ َ
●صيانة ﺃفراد المجتمع من االنحراف حيث يساعدُ الزوا ُج عﻠى حماية المجتمع من االنحراف ،والوﻗوع في الرذيﻠة،
فالزواج هو الوسيﻠةُ الوحيدﺓ ُ لتكوين األسرﺓ ،واألسرﺓ هي التي تحمي ﺃفرادَها بالتربية السﻠيمة ،والرﻗابة والمتابعة الدائمة
لهم ،ونﻠمس ذلك إذا نظرنا إلى المجتمعاﺕ التي تنادي بتأخير الزواج ،ﺃو المجتمعاﺕ التي تﺿع العراﻗي َﻝ ﺃمام الشباﺏ
الراغﺏ في الزواج ،حيث
تنتشر الرذيﻠةُ بصورﺓ ﺃزعجﺕ القائمين عﻠى هذه المجتمعاﺕ.3
ُ
 .3انظر :بناء المجتمع اإلسالمي ص160
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تنتشر بانتشار الزنا وشيوع الفاحشة؛ كالزهري ،ومرض
●صيانة المجتمع من األمراض الفتاكة وهي ﺃمراض وﺃدواء و ِعﻠَ ٌﻝ
ُ
ق الناس فيها من رباط
نقص المناعة (اإليدز) ،والهربس ،وها هي المجتمعاﺕ المنحﻠة تعاني من ويالتها ما تعاني بسبﺏ انعتا ِ
الزواج المقدس ،واتجاههم إلى كﻝ لون من ﺃلوان االتصاﻝ الحرام والمشبوه ،كﻝ ذلك تحقيقا ً لما ﺃخبر عن وﻗوعﻪ المصطفى-
صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -في ﻗولﻪ « :يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتﻠيتم بهن وﺃعوذ باهلل ﺃن تدركوهن ،لم تظهر الفاحشة في
ُ
ع التي لم تكن مﺿﺕ في ﺃسالفهم الذين مﺿوا ».4
ﻗوم ﻗط حتى يعﻠنوا بها إال فشى فيهم
الطاعون واألوجا ُ
الهربس :إصابة فيروسية متكررﺓ بسيطة (في العادﺓ) تصيﺏ الجﻠد ،وتنتج عن فيروس الحأل البسيط ،ومعظم اإلصاباﺕ تمر بدون ﺃن يتم مالحظتها ﺃو
تشخيصها .يقسم الهربس البسيط إلى هربس فموي يؤدي إلى تقرحاﺕ حوﻝ الفم ﺃو في الوجﻪ ،والهربس التناسﻠي ،بعض األفراد ال يظهرون ﺃي ﺃعراض
لإلصابة ،بينما ﺃغﻠبية األفراد يظهر لديهم ﻗروح بالقرﺏ من المنطقة التي دخﻝ منها الفيروس إلى الجسم .تتحوﻝ هذه التقرحاﺕ إلى بثور ،وتصبح حاكﻪ
ومؤلمة ،ثم تﻠتئم الحقا .هذا الفيروس يمكن ﺃن يكون خطيرا عند حديثي الوالدﺓ ﺃو في األفراد ذوي جهاز المناعة الﺿعيف.
فيروس الهربس البسيط ،ينتمي إلى عائﻠة فيروساﺕ تسمى فيروساﺕ الهربس تشمﻝ عدﺓ فيروساﺕ مثﻝ فيروس إيبشتاين -بار والفيروس النطاﻗي الحماﻗي
الذي يسبﺏ جدري الماء .وعﻠى الرغم من تواجد عدﺓ ﺃنواع من هذه العائﻠة إال ﺃن اإلصابة بأحدها ال يعني اإلصابة بباﻗي األنواع بشكﻝ آلي.

●غض البصر وحفظ الفرج وذلك ﺃن الزوا َج وسيﻠةٌ عظيمةٌ من الوسائﻝ التي تساعد المسﻠم عﻠى تحقيق التوجيﻪ اإللهي الكريم
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ
نأ ْ
وام ْ
ك
ل
ذ
ه
ار
ص
ب
ض
غ
ي
ني
ن
م
ؤ
لعباده بغض البصر وحفظ الفرج ،والمتمثﻝ في ﻗولﻪ
ه
وج
ر
ف
وا
ظ
ف
ح
ي
و
ِ
ُ
ُُ َ ُ ِ َ
تعالى ( :قُللِّل ْ ُم ِ ْ ِ َ َ ُ ّ ُ ِ َ َ ِ َ َ َ
ْ
ْ
ْ
ٌ
نأ ْ
ري بما ي ْصنعون ( )30وقل للم ْؤمنات يغضضن م ْ
ن ) [النور .]30 ،31 :وﻗد بين
ب
خ
ه
ار
ص
ب
الل
ن
إ
ه
ل
ى
ك
ز
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
َ ُ
أَ َ َ ُ َّ َّ َ َ
َّ
ُ َ
َ َ َُ َ
َ
َ
العظيم لﻠزواج في صيانة البصر والفرج بقولﻪ « :يا معشر الشباﺏ من استطاع منكم
األثر
ي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -هذا
َ
النب ُّ
َ
ٌ
وإغالق
الباءﺓ فﻠيتزوج ،فإنﻪ ﺃغض لﻠبصر وﺃحصن لﻠفرج » ،5ففي غض البصر سالمةٌ لﻠمجتمع من االنحالﻝ والتفسخ،
لﻠنافذﺓ األولى من نوافذ الفتنة وال ِغواية.
●المحافظة عﻠى النسﻝ ،حيث خﻠق هللاُ سبحانﻪ الخﻠقَ لعبادتﻪ ،والستمرار هذه العبادﺓ ال بُدَّ من استمرار النسﻝ بالطريقة
الشرعية وعدم انقطاعﻪ.
●المحافظة عﻠى األنساﺏ ،إذ إن اﻗترانَ الرجﻝ بالمرﺃﺓ ﺿمن هذه المؤسسة االجتماعية التي هي األسرﺓ يﺿمن لألبناء
االنتساﺏ إلى آبائهم ،مما يشعرهم باعتبار ذواتهم ،ويجعﻠهم يحسون بكرامتهم اإلنسانية ،فالولد فرع من شجرﺓ معروفة
ﺃن يحاف َ
َّ
األصﻝ والمنبﺕ ،وبهذا يرجع ك ُّﻝ فرعٍ إلى ﺃصﻠﻪ ،فيسعى ْ
يعتز بﻪ ويفخر ،ولوال هذا
طاهرا كي
ظ عﻠيﻪ نقيًّا
ً
التنظيم الرباني لجموع البشرية لتحولﺕ المجتمعاﺕ إلى ﺃخالط وﺃنواع ال تعرف رابطة ،وال يﺿمها كيان.
●العناية بتربية النشء فمن المعﻠوم ﺃن طفولة اإلنسان تمتد بﺿع عشرﺓ سنة ،والطفﻝ في هذه المرحﻠة في حاجة ماسة
ليستقيم سﻠو ُكﻪ ،وال يمكن هذا إال عن طريق األسرﺓ التي ﻗِوا ُمها الزوج والزوجة ،فال ﺃحد غير األﺏ
إلى التوجيﻪ السﻠيم
َ
يقدم هذه المتطﻠباﺕ لﻠطفﻝ ﺃو المراهق ،ألنهما يمﻠكان العاطفة األبوية الصادﻗة تجاهﻪ ،ومن هنا تبدو ﺃهميةُ
واألم يمكن ﺃن َ

 .4سنن ابن ماجﻪ ،كتاﺏ الفتن ،باﺏ العقوباﺕ ،حديث [.]4019
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خروجِ األطفاﻝ إلى الدنيا عن طريق الزوجين الﻠذين جمعهما الزواج الشرعي ،وتبدو ﺃهمية ﻗيام األم واألﺏ بهذه المهمة
مباشرﺓ دون االعتماد عﻠى غيرهما في العناية بتنشئة األبناء وتربيتهم

الشكل ()2-7
العناية بتربية األبناء

اس لك ْم وأ ْنتْلب ٌ
ٌ
ن ) [البقرﺓ،]187 :
اس ّ َهل ُ ّ َ
●تحقيق الستر لﻠمرﺃﺓ والرجﻝ وهذا الغرض واﺿح من ﻗولﻪ تعالى ( :ه
ن لِب ّ َ
ُ َ َ ُ َِ
ُ َّ َ
فالزوج ستر لزوجتﻪ ،وهي ستر لﻪ كما يستر الﻠباس صاحبﻪ ،ستر جسدي ،ونفسي ،وروحي ،وليس من ﺃحد ﺃستر ألحد
من الزوجين المتآلفين ،يحرص كﻝ منهما عﻠى عرض صاحبﻪ ،ومالﻪ ،ونفسﻪ ،وﺃسراره ﺃن ينكشف شيء منها.

أرﻛﺎن اﻟﺰواج ﺛﻼﺛﺔ
●األوﻝ :الزوجان وينبغي ﺃن يكونا خاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاحّ ،
بأال تكون المرﺃﺓ ،من الﻠواتي يحرمن عﻠى
الرجﻝ بنسﺏ ،ﺃو رﺿاع ،ﺃو مصاهرﺓ ،ﺃو عدﺓ ﺃو غير ذلك .والمحرماﺕ من النساء نوعان ،النوع األوﻝ محرماﺕ حرمة
مؤبدﺓ ،والنوع الثاني المحرماﺕ حرمة مؤﻗتة.
●فالنوع األوﻝ من المحرماﺕ حرمة مؤبدﺓ هن الالتي يرجع تحري ُمهن إلى سبﺏ ال يقبﻝ الزواﻝ ،والمحرماﺕ عﻠى
التأبيد ثالثة ﺃصناف ،فالصنف األوﻝ المحرماﺕ بالنسﺏ ،والثاني محرماﺕ بالمصاهرﺓ ،والثالث المحرماﺕ بالرﺿاع.
نص هللا
فالمحرماﺕ بالنسﺏ سبع ،وهن األمهاﺕ ،والبناﺕ ،واألخواﺕ والعماﺕ والخاالﺕ وبناﺕ األخ وبناﺕ األخﺕ ،وﻗد َّ
ْ
ت عل ْيك ْم أُمهاتك ْم وبناتك ْم وأخواتك ْم وعماتك ْ
ك ْم
و
م
تعالى عﻠيهن بقولﻪ ( :حرم
َ
خ َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
االت ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ َ
َّ
َ َ َ
َ َ
ُ ِّ ْ َ َ
َ َ َ
أل ِ
ات األُخت ) [النساء.]23 :
ات ا َ
خ َو َبنَ ُ
َو َبنَ ُ
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والمحرماﺕ بالمصاهرﺓ ﺃربع وهن ،ﺃمهاﺕ النساء والربائﺏ وهن بناﺕ النساء ،فكﻝ بنﺕ لﻠزوجة من نسﺏ ﺃو رﺿاع ،وزوجاﺕ
كم
ائب
ك ْم ورب
آئ
األﺏ وإن عال ،وحالئﻝ األبناء وإن نزلوا ،والدليﻝ ﻗولﻪ تعالى في آية
ِ
ات ن ِ َس ِ
ُ
المحرماﺕَ ( :وأ ُ ّ َم َه ُ
ُ
ُ َ َ َ
ُ
ْ
ْ
الالت ف حجورك ْم من ن ّسآئكم الالت دخ ْلتْ بن فإن ل ْم تكونوا دخلتْ بن فال جناح عل ْ
ك ْم ) [النساء،]23 :
ي
ّ َ ِ ِ ُ ُ ِ ُ ِّ ِ َ ِ
ُ ُ َّ ِ َ َ ُ ِ ِ َّ َ ِ َّ َ ُ ُ َ َ ُ ِ ِ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
ُ
ْ
ْ
الين م ْ
الَ ما َقد
كح آب
حوا ما َن
ك
ال َتن
كمْ ) [النساء ( ،]23 :و
ن أ َ ْصال َ ِب
ائ
( وحال َ ِئ ُل أ َ ْبن
اؤكُ ْم ِّمن النِّسآء ِإ ّ
كم ّ َ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
ف ) [النساء.]22 :
َس َل َ
َّ
كم الالّ َ ِت
والمحرماﺕ بالرﺿاع
وهن ك ُّﻝ امرﺃﺓ حرمﺕ من النسﺏ ،حرم مثﻠها من ِ ّ
الرﺿاع ،لقولﻪ تعالىَ ( :وأ ُ ّ َم َهات ُ
ُ ُ
ْ ْ
ْ
كم ِّمن الر َضاع ِة ) [النساء ،]23 :فنص عﻠى األم واألخﺕ وما سواهما من المنصوص عﻠيهن في
ُ
ُ
خ َوات ُ
كم َوأ َ َ
أَر َضعنَ
َ
َ َّ
النسﺏ ،مثﻠهن في التحريم ،لقولﻪ عﻠيﻪ الصالﺓ والسالم « :يحرم من الرﺿاعة ما يحرم من الوالدﺓ » ﺃي النسﺏ ،متفق عﻠيﻪ.6

●والنوع الثاني :المحرماﺕ حرمة مؤﻗتة ،المحرماﺕ بسبﺏ الجمع سواء لقرابة كالجمع بين األختين ﺃو بسبﺏ العدد
كالزواج بأكثر من ﺃربع نسوﺓ ،وزوجة الغير ،ومعتدﺓ الغير ،ومطﻠقتﻪ البائن بينونة كبرى فال تحﻝ لﻪ حتى تنك َح زو ًجا
كافر مطﻠقًا كتابيًّا
غيره ،والمحرماﺕ الختالف الدين فال يحﻝ لمسﻠم نكا ُح كافرﺓ غير كتابية ،وال يحﻝ لمسﻠمة ﺃن ينك َحها ٌ
َ
والمحرمة بسبﺏ اإلحرام في ﺃرجح ﻗولي ﺃهﻝ العﻠم ،والزانية حتى تتوﺏ ،والمرﺃﺓ المخطوبة لﻠغير
كان ﺃو غير كتابي.
َّ
إن ﺃجيﺏ ،فال تحﻝ خطبتُها.
●الثاني :اإليجاﺏ وهو ما يحصﻝ ً
يصدر من الولي ﺃو الخاطﺏ ،كأن يقوﻝ الولي :زوجتك ﺃو
ﺃوال إلنشاء عقد الزواج ،بأن
َ
ﺃنكحتك ابنتي عﻠى مهر ﻗدره كذا ،ﺃو يقوﻝ الخاطﺏ :تزوجﺕ ابنتك عﻠى مهر ﻗدره كذا.
●الثالث :القبوﻝ وهو الﻠفظ الداﻝ عﻠى الرﺿا بالزواج ،فيأتي تاليا ً إلتمام العقد ،ويصدر من الخاطﺏ ﺃو الولي ،كأن يقوﻝ:
ﻗبﻠﺕ هذا الزواج ﺃو هذا النكاح األلفاظ التي ينعقد بها النكاح ،ينعقد النكاح بﻠفظ (اإلنكاح ﺃو التزويج) بصيغة الماﺿي

ال
لﻠداللة
عﻠى العزم ،وهما الﻠفظان الصريحان في النكاح ،ألن نص الكتاﺏ ورد بهما ،وذلك في ﻗولﻪ تعالى ( :و َ
ْ
وا ما نكح آباؤك ْم من النسآء إال ما ق ْد سلف ) [النساء ،]22 :وﻗولﻪ تعالى ( :فلما قضى ز ْي ٌد م ْنا و َطرا ً
َتن ِ
ِّ َ َ َ
ح َ َ َ َ َ ُ ُ ِّ َ ِّ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ َ
َ َ َّ َ َ َ
ك ُ
ْ
اكها ) [األحزاﺏ ،]37 :ولم يذكر سواهما في القرآن الكريم ،فوجﺏ الوﻗوف معهما تعبدًا واحتيا ً
طا ،وال يص ُّح
َز ّ َوجنَ َ َ
ﺃن ينعقدَ بغيرهما من األلفاظ ،كالهبة والتمﻠيك ،ألن الزوا َج عقدٌ يعتبر فيﻪ النية مع الﻠفظ الخاص بﻪ ،ولو كان بغير
األخرس فتعتبر إشارتُﻪ المعهودﺓ.
العربية ،ﺃما
ُ
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ﺷﺮوط اﻟﺰواج
الزواج من ﺃغﻠظ المواثيق وﺃكرمها عند هللا تعالى ،ألنﻪ عقد متعﻠق بذاﺕ اإلنسان ونسبﻪ ،ولهذا العقد شروط كسائر العقود
ْ
ْ ْ
الصحيحة ،لكنﻪ يسمو عﻠيها باختصاص وصفﻪ بالميثاق الغﻠيظ كما ورد في ﻗولﻪ تعالى ( :و ْ
ضى
ف َتأخُ ُ
َ َ
ونه ُ َو َقد أَف َ
كي َ
ذ َ
ْ
ْ
ً
ً
ب ْعضك ْ
نكم ِّميثَاقا َغ ِليظا ) [النساء ،]21 :ولهذا التعبير ﻗيمتﻪ في اإليحاء بموجباﺕ الحفظ
م
ن
ذ
أ
و
ض
ع
ب
ل
إ
م
ٍ
خ َ ِ
َ
َ
ِ
ُ
ُ
َ ُ
َ َ
َ
والمودﺓ والرحمة ،والهدف من هذه الشروط :هو حماية األسرﺓ التي سيتم إنشاؤها من االختالف والتفرق ،وتحقيق األهداف
المرجوﺓ من النكاح ،ولعقد الزواج شرو ٌ
ط ﺃربعة:
●األوﻝ :تعيين الزوجين وﺃهﻠيتهما لﻠتصرف ،فال يكفي ﺃن يقوﻝ :زوجتك ابنتي :إذا كان لﻪ عدﺓ بناﺕ ،ﺃو يقوﻝ :زوجتها
ابنك ،ولﻪ عدﺓ ﺃبناء ،ويحصﻝ التعيين باإلشارﺓ إلى المتزوج ،ﺃو تسميتﻪ ،ﺃو وصفﻪ بما يتميز بﻪ ،وﺃهﻠية تصرف العاﻗدين،
بأن يكون العاﻗدُ لنفسﻪ ﺃو لغيره ً
غير مميز كصبي ومجنون لم ينعقد
ﺃهال لمباشرﺓ العقد ،وذلك بالتمييز؛ فإذا كان ﺃحدُهما َ
النكاح.
ﺃساس في عقد
●الثاني :رﺿا ك ٌّﻝ من الزوجين باآلخر ،فال يصح إن ﺃكره ﺃحدهما عﻠيﻪ ،وال سيما المرﺃﺓ ،فإن رﺿاها
ٌ
بكرا ﺃم ثيبًا ،لقولﻪ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-ال تنكح األيم حتى تستأمر ،وال تنكح البكر حتى
الزواج ،سواء ﺃكانﺕ ً
تستأذن .ﻗيﻝ :وكيف إذنها؟ ﻗاﻝ :ﺃن تسكﺕ » ،7وبهذا ندرك ﺃن رﺿا المرﺃﺓ ال بد منﻪ عند الزواج ،سواء سبق لها الزواج
ﺃو كانﺕ بكراً .ﺃما التي سبق لها الزواج ،فال بد ﺃن تصر َح برﺿاها ،إذ ال يمنعها الحياء من ﺃن تصرح ،بخالف البكر
التي يغﻠﺏ عﻠيها الحيا ُء عادﺓ ،فيكتفي منها بالسكوﺕ ﺃو ﺃية ﻗرينة يفهم منها رﺿاها.
عا ( :ال
●الثالث :الشهادﺓ عﻠى عقد النكاح ،فهي شرط الزم في عقد النكاح ال يعتبر صحي ًحا بدونها ،لحديث جابر مرفو ً
نكاح إال بولي وشاهدي عدﻝ ).
غيرها كابنتها
●الرابع :موافقة الولي ،وهو ﺃن يَع ِقدَ لﻠمرﺃﺓ وليُّها؛ كأبيها وﺃخيها ،فﻠو زَ َّوجﺕ المرﺃﺓ نف َ
سها ،ﺃو زَ َّوجﺕ َ
ُ
يجوز عﺿ ُﻝ المرﺃﺓ وهو ظﻠم وإﺿرار
غير وليِّها في تزويجها ولو بإذن وليِّها لم يصح النكاح .وال
ﺃو ﺃختها ،ﺃو وكﻠﺕ َ
ْ
ن أَن
بها في
منعها حقها في التزويج بمن ترﺿاه ،وذلك لنهي هللا تعالى عنﻪ في ﻗولﻪ مخاطبًا األولياء ( :فَال َ َتع ُ
ضل ُ ُ
وه ّ َ
ْ ْ
ن ) [البقرﺓ .]232 :فإذا تحقق العﺿﻝ من الولي دون سبﺏ مقبوﻝ ،انتقﻠﺕ الوالية إلى السﻠطان لقوﻝ
ينكحن أزو
اج ُه ّ َ
َ ِ َ َ َ َ
ي لﻪ » ،ألن الولي ﻗد امتنع ظﻠما ً من حق توجﻪ
ي من ال ول َّ
النبي -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-فإن اشتجروا فالسﻠطان ول ُّ
عﻠيﻪ ،فيقوم السﻠطان ﺃو نائبﻪ مقامﻪ إلزالة الظﻠم ،كما لو كان عﻠيﻪ دين وامتنع عن ﻗﺿائﻪ.
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الشكل ()3-7
موافقة الولي على الزواج

اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ اﻟﺰواج
والمراد بها ما يشترطﻪ ﺃحد الزوجين ﺃو كالهما في صﻠﺏ العقد ،ﺃو يتفقان عﻠيﻪ ﻗبﻝ العقد مما يصﻠح بذلﻪ واالنتفاع بﻪ ،وهي
غير شروط النكاح وتنقسم إلى ﻗسمين شروط صحيحة وشروط فاسدﺓ كما يﻠي:
●القسم األوﻝ :الشروط الصحيحة وهي نوعان:
●فالنوع األوﻝ ،شروط يتﺿمنها العقد وإن لم تذكر في صﻠبﻪ ،ألن مشروعية العقد من ﺃجﻠها ،فال حاجة لذكرها ،بﻝ هي
الزمة بمجرد العقد ،وذكرها في العقد ال يؤثر ،كما ﺃن إهمالَها ال يسقطها ،وذلك مثﻝ ﺃن يشترط انتقاﻝ المرﺃﺓ إلى بيﺕ
زوجها وتمكينﻪ من االستمتاع بها ،وكاشتراط النفقة والسكنى عﻠى الزوج ،فهذه من مﺿمون العقد.
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الشكل ()4-7
عقد الزواج
●والنوع الثاني :شروط نفع معينة ،يشترطها ﺃحد الزوجين ،فتكون مﻠزمة لآلخر إذا رﺿي بها ولم تكن مخالفة لﻠشرع،
فاشتراط الرجﻝ عﻠى امرﺃتﻪ في عقد الزواج تقسيط المهر ﺃو تأجيﻠﻪ غير مفهوم من مقتﺿى العقد ،لكن لما اشترطﻪ
عﻠيها كان الز ًما ،ﺃو اشتراط إتمام دراستها ،ﺃو ﺃن تسكن في منزﻝ مستقﻝ عن ﺃهﻝ الزوج ،ﺃو ﺃن تستمر في وظيفتها،
يفي بما اشترطﺕ عﻠيﻪ ،ولها ُّ
حق المطالبة بﻪ ﺃو الفسخ إن لم يف بما وعدها بﻪ ،وﻗد ﺃمر هللا تعالى
فعﻠى الزوج ﺃن َ
ْ ْ
ْ
بالوفاء بالعهود فقاﻝ ( :وأَوفوا بعه ِد اللِ إذا عاه ْ
دت ) [النحﻝ ،]91 :وفي الحديث « :إن ﺃحق الشروط ﺃن توفوا بﻪ
َّ ِ َ َ َ ّ ُ
ُ َِ
َ
ما استحﻠﻠتم بﻪ الفروج ».8
●القسم الثاني :شروط فاسدﺓ ،وهي نوعان:
● فالنوع األوﻝ :شروط فاسدﺓ بنفسها مع بقاء العقد صحي ًحا ،كأن يشترط ﺃال مهر لها ،ﺃو ال نفقة لها ،فيفسد الشرط ويصح
العقد ،ألن ذلك الشر َ
ط يعود إلى معنًى زائ ٍد في العقد ال يﻠزم ذكره وال يﺿر الجهﻝ بﻪ.
ليحﻠّﻠها لزوجها األوﻝ ،ﺃو
●والنوع الثاني :شروط فاسدﺓ مفسدﺓ لﻠعقد ،مثﻝ :ﺃن يشترط تزوجها مدﺓ معينة ،ﺃو يتزوجها ِ
يشترط الولي عﻠى الزوج ﺃن يزوجﻪ ﺃختﻪ ،وهو نكاح الشغار ،فهذه من األنكحة الفاسدﺓ.
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ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﻴﻦ
أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ رواﺑﻂ ا[ﺳﺮة
يحرص اإلسالم عﻠى استمرارية ودوام العالﻗة األسرية التي تكونﺕ ،ولكي يتم ذلك ال بد ﺃن يقوم كال الزوجين بدوره في
األسرﺓ ،والرجﻝ والمرﺃﺓ بفطرتهما مؤهﻝ كﻝ واحد منهما لﻠقيام بمهام ال يستطيعها اآلخر بنفس الكفاءﺓ ،ﺃو ﺃن إشغاﻝ نفسﻪ
بها يفوﺕ مسؤولية هي ﺃعظم في األهمية لألسرﺓ ،وتحقق االستقرار يكون في ظﻝ وﺿوح حقوق وواجباﺕ كﻝ منهما لآلخر،
لتقوم الحياﺓ الزوجية عﻠى ﻗواعد راسخة من التقدير والمحبة والوئام ،وشعور كﻝ منهما بدور اآلخر يدفعﻪ إلى التفاني في
إسعاد شريكﻪ وتقديم كﻝ ﺃسباﺏ الراحة ،فيعيش الزوجان في سعادﺓ وهناء ،وبذلك تؤتي الحياﺓ الزوجية ثمارها المرجوﺓ من
نسﻝ تﻠحظﻪ عناية األبوﺓ وترعاه عاطفة األمومة.
وإن المتأمﻝ في الحقوق التي شرعها هللا في هذا الدين لكﻝ واحد من الزوجين يرى فيها كماﻝ عﻠم هللا وحكمتﻪ وكماﻝ عدلﻪ
ورحمتﻪ ،وﺃنﻪ سبحانﻪ ﻗد منح كالً منهما من الحقوق ما تقوم بﻪ الحياﺓ الزوجية عﻠى ﺃكمﻝ وجﻪ والحياﺓ األسرية عﻠى ﺃتم حاﻝ.

اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ
هذه الحقوق يشترك فيها الرجﻝ والمرﺃﺓ فهو وإن كانﺕ تختﻠف في طبيعة الدور والمسؤولية إال ﺃنها مشتركة في ﺃساسها بين
الطرفين ،وهذه الحقوق هي:
● حسن ال ِع ْشرﺓ
ن
حسن العشرﺓ ،وﺃساس العشرﺓ الحسنة « المعروف » ،ألن هذا من المعروف المأمور بﻪ في ﻗولﻪ تعالىَ ( :و َع ِ
اش ُر ُ
وه ّ َ
ْ ْ
وف ) [النساء ،]19 :وتكون بحسن صحبة النساء واإلحسان اليهن ،وحسن العشرﺓ ال يقتصر عﻠى معامﻠة ﺃو تصرف،
ِبال َمع ِ
ُ
بﻝ بكﻝ ﺃشكاﻝ اإلحسان واالحترام وحفظ كرامة الطرفين والتﻠطف في التعامﻝ بين الزوجين وحسن العشرﺓ بأن يحفظ كﻝ
شخص لآلخر معروفﻪ إحسانﻪ ويتغافﻝ عن زالتﻪ.
●حﻝ استمتاع ك ٍّﻝ منهما باآلخر وإعفافﻪ.
ْ
وج ِه حافِظُون
الين ُهْ لِفُر
وهو ﺃنﻪ يحﻝ لكﻝ واحد منهما ﺃن يتمت َع باآلخر في الحدود التي رسمها الشارع ،لقولﻪ تعالى ( :و ّ َ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
( )5إال عل أ ْزواجهْ أ ْ
تأ ْ
ان ْم فَ ِإ ّ َن ْم َغري ُملُو ِمنيَ ) [المؤمنون ،]6 ،5:فيجﺏ عﻠى الزوجين ﺃن يعف
م
ي
ك
ل
م
ا
م
و
َّ
َ
َ
َ
َ
ِ َ َ َ َ ِِ َ َ َ
ُ
َ ُُ
ﺃحدهما اآلخر عند طﻠبﻪ لﻠفراش ﺃو حاجتﻪ ،وذلك جزء من الحقوق الزوجية ،ويحقق ذلك ﺿبطا لعالﻗة الطرفين وزيادﺓ األلفة
بينها ،كما ﺃنﻪ يمكن ﺃن يحدَّ من وﻗوع الزوج ﺃو الزوجة في الزنا وﺃسبابﻪ.
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●التعاون عﻠى طاعة هللا عز وجﻝ والتناصح في الخير والتذكير بﻪ.
ﺕ وغيرها ،ﻗاﻝ -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-رحم هللا رجالً ﻗام من الﻠيﻝ فصﻠى وﺃيقظ امرﺃتﻪ فصﻠﺕ ،فإن ﺃبﺕ
وهذا يشمﻝ العبادا ِ
نﺿح في وجهها الماء ،رحم هللا امرﺃﺓ ﻗامﺕ من الﻠيﻝ فصﻠﺕ وﺃيقظﺕ زوجها فصﻠى ،فإن ﺃبى نﺿحﺕ في وجهﻪ الماء ».9
●ثبوﺕ نسﺏ الولد لكال الزوجين.
●اإلرث:
من الحقوق المشتركة بين الزوجين الميراث ،فيرث الزو ُج زوجت َﻪ ،كما ترث الزوجةُ زو ُجها متى توافرﺕ الشروط ،وانتفﺕ
ميراث ك ّﻝ من الزوجين في ﻗولﻪ تعالى ( :ولك ْم ن ْصف ما ترك أ ْزواجك ْم إ ْن ل ْم يك ْ
ن َّ
ن
هل
الموانع ،وﻗد بين هللا تعالى
َ ٍ
ُ ِ
َ َ
ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ِ َّ َ ُ ُ َّ
ْ
ْ
ْ
ل فإن كان هلن و ٌ
ْ
و ٌ
ْ
ْ
ك ْم
ن
هل
و
ن
ي
د
و
أ
آ
ب
ني
وص
ي
ة
ي
ص
و
د
ع
ب
ن
م
ن
ك
ر
ت
ا
م
م
ع
ب
الر
م
ك
ل
ف
ل
كن لّ َ
الرب ُ ُع ِم ّ َما َترك ُت ِإن لّ َ ْم ي ُ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ
ِ
َ
ٍ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
َ
َ
ِ
َ َ ُ َّ ّ ُ
َ ْ َ َّ ُ
ُ ُّ ُ ُ
َ ُ َّ َ
َ
َ َ َْ
َ َ
َ
ْ
ْ
ٌ
ٌ
ْ
كان لَكم ول فلهن الثمن ِمما تركت ِمن بع ِد و ِصي ٍة توصون
ول فإن
ن ) [النساء ،]11:ويثبﺕ هذا الحق لكﻝ
بآ أَو َدي ٍ
َ َ َِ َ َ
ُ َ َ َ َ ُ َّ ّ ُ ُ ُ َّ َ َ ُ ّ َ َ َّ ُ ُ َ ِ َ
منهما بمجرد تمام العقد ولو ﻗبﻝ الدخوﻝ.
اإلرث (وقد يرادفه الميراث فهو تركة الميت) :هي عادﺓ توريث ممتﻠكاﺕ ﺃو ﺃلقاﺏ ﺃو ديون ﺃو مسؤولياﺕ عند وفاﺓ ﺃحد األشخاص .وهي من
العاداﺕ األساسية في المجتمعاﺕ .وﻗوانين الميراث يختﻠف من مجتمع إلى آخر وما بين األديان وكما ﺃنﻪ تطور عبر األزمان ،مما يؤدي لوجود نُ ُ
ظم لﻠميراث
مختﻠفة بين الشعوﺏ.
لإلرث في اإلسالم ﻗوانين وتوجهاﺕ مذكورﺓ في القرآن الكريم التي تحدد ﺃصوﻝ تطبيق الميراث .فﻠقد ﺃعطى اإلسالم الميراث اهتماما كبيرا ،وعمﻝ عﻠى
تحديد الورثة بشكﻝ واﺿح ليبطﻝ بذلك ما كان يفعﻠﻪ العرﺏ في الجاهﻠية ﻗبﻝ اإلسالم من توريث الرجاﻝ دون النساء ،والكبار دون الصغار.

ﺣﻘﻮق اﻟﺰوج:
فرض التشريع اإلسالمي حقوﻗًا لﻠزوج باعتباره َرﺏَّ األسرﺓ والقائم عﻠيها والذي يتولى إدارﺓ شؤونها ،ومن تﻠك الحقوق:
●الطاعة بالمعروف
فيجﺏ عﻠى المرﺃﺓ ْ
ﺃن تطي َع زو َجها في غير معصية هللا ،وذلك في منزلها وشؤونﻪ وفراشها ،ألن وجوﺏ الطاعة من
تتمة التعاون بين الزوجين ،فمن الﺿروري وجود ﻗائم عﻠى األسرﺓ؛ يرعاها ويتحمﻝ مسؤوليتها وهو الرجﻝ يقوﻝ تعالى:
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
وا م ْ
ن أ َ ْموالِ ِه ) [النساء ،]34:وﻗد حث النبي -
الل بع
( الرجال قوامون عل النسآ ِء بما فضل
ض ُه َع َل َبع ٍض َو ِب َمآ أَن َف ُق ِ
َ
ِ ّ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ِّ َ ِ َ َ َّ َ َّ ُ َ
َ
صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -النساء عﻠى طاعة ﺃزواجهن ،لما في ذلك من المصﻠحة والخير ،حيث جعﻝ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -رﺿا
10

راض عنها دخﻠﺕ الجنة ».
الزوج عﻠى زوجتﻪ سببًا لدخولها الجنة ،فقاﻝ « :ﺃيما امرﺃﺓ ماتﺕ وزوجها
ٍ
 .9سنن ﺃبي داوود ،حديث [ ،]1308ﻗاﻝ األلباني :حسن صحيح ،انظر :صحيح سنن ﺃبي داوود .243/1
 .10سنن الترمذي ،حديث [ ]1161وﻗاﻝ :حسن غريﺏ ،وسنن ابن ماجﻪ ،حديث [.]1854
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●ﻗرار الزوجة في بيتها وخروجها منﻪ بإذنﻪ:
يحق لﻠزوجة ْ
زوجها وموافقتﻪ ﺃو لﺿرورﺓ وحاجة لذلك ،ألنها هي القائمة عﻠى شؤون البيﺕ،
ﺃن تخر َج من بيﺕ الزوجية برﺿا
ِ
المحا ِف َ
ظة عﻠى ما فيﻪ ،وبهذا الحق يصﻝ ﺃمر بيﺕ الزوجية إلى خير ما يرام من حسن تعهد ورعاية ،ودﻗة إشراف وتنظيم،
يقوﻝ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-والمرﺃﺓ راعية في بيﺕ زوجها ومسئولة عن رعيتها ».11
●عدم إذن الزوجة في بيﺕ الزوج لمن يكره.
من حق الزوج عﻠى زوجتﻪ ّﺃال تأذنَ في بيتﻪ ألحد يكره دخولَﻪ ،لقوﻝ النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-فأما حقكم عﻠى نسائكم
فال يوطئن فرشكم من تكرهون ،وال يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ».12
●القيام عﻠى بشؤون المسكن.
يجﺏ عﻠى الزوجة ﺃن تقوم بشؤون المسكن وما يتطﻠبﻪ ليكون مناسبًا لسكن وراحة الزوجين وﺃبنائهما ،وﻗد جرى العرف في
تقوم المرﺃﺓ ُ بشؤون بيتها ،فقد كان النساء يقمن بخدمة ﺃزواجهن والعناية بأبنائهن وهو شكﻝ من ﺃشكاﻝ
كﻝ العصور عﻠى ﺃن
َ
حسن العشرﺓ بينهما ،مع ﺃهمية تعاون الزوج واألبناء في ذلك ،والقدرﺓ عﻠى إدارﺓ المنزﻝ بكفاءﺓ وإتقان من الخصائص التي
تُم ِيّ ُز المرﺃﺓ َ بين النساء وفي المجتمع ،ومن ﺃهم ﺃسباﺏ األلفة في األسرﺓ.

ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﺔ:
وهي الحقوق التي يجﺏ عﻠى الزوج ﺃن يقوم بها لزوجتﻪ ،ومن ﺃهمها:
●المهر.
وهو حق مقرر لﻠمرﺃﺓ يجﺏ عﻠى الزوج بالنكاح الصحيح ،وﻗد ثبﺕ هذا الوجوﺏ بالكتاﺏ والسنة واإلجماع ،فمن الكتاﺏ ﻗولﻪ
ْ
ْ
ن ِنح َل ً ) [النساء ،]4 :وهذا المهر عطية خالصة لﻠزوجة.
ات
ق
د
ص
النساء
وا
ِ
تعالىَ ( :وآت ُ
َ ُ َ ِ َّ
●النفقة.
تجﺏ النفقةُ لﻠزوجة عﻠى زوجها بمجرد تمام العقد الصحيح وانتقاﻝ الزوجة إلى بيﺕ زوجها وتمكينﻪ من االستمتاع بها ،لقوﻝ
ْ ْ
هللا تعالى ( :وعل الْم ْولود ل ر ْزقهن وك ْ
ن ِبالمعوفِ ) [البقرﺓ ،]233 :وﻗوﻝ رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم :-
ت
و
س
َ َ َ ُ ِ َ ُ ِ ُ ُ َّ َ ِ
َ ُ ُ َّ َ ُ
 .11صحيح مسﻠم ،حديث [.]1829
 .12سنن الترمذي ،حديث [ .]1163وﻗاﻝ :حديث حسن صحيح ،وسنن ابن ماجﻪ ،حديث [.]1851
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13

« اتقوا هللا في النساء فإنكم ﺃخذتموهن بأمان هللا واستحﻠﻠتم فروجهن بكﻠمة هللا ،ولهن عﻠيكم رزﻗهن وكسوتهن بالمعروف).
ْ
وتشمﻝ النفقة المسكن والمأكﻝ والمﻠبس ،وتقدر بحسﺏ يسار الزوج وإعساره ،لقولﻪ تعالى ( :لِين ِفق ذُو سع ٍة ِّمن سع ِت ِه ومن
َ َ
ُْ
َ َ َ َ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ً
ْ
ً
ع
د
ع
ب
س يُسا ) [الطالق .]7 :وهذا
الل
ل
ع
ج
ي
س
ا
اه
آت
آ
م
ال
إ
سا
ف
ن
الل
ف
ل
ك
ي
ال
الل
اه
آت
آ
م
م
ق
ف
ن
ي
ل
ف
ه
ق
ز
قدر عليه ر
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ُ
ِ
َ
َّ ُ َ َ ُ ٍ
ُ َّ ُ َ
َ َ َ َ َ َ
َّ َ ُ َّ ُ ُ
ُِ َ َ َ ِ ِ َُُ ُ
ﺃدعى لالستقرار ،حيث حبسﺕ نفسها عن العمﻝ من ﺃجﻝ القيام بشؤون البيﺕ والولد ،وهذا يستدعي ﺃن يعتني بشؤون نفقتها
وﺃن يوسع عﻠيها في ذلك ،مكافأﺓ لها ،وهو من ﺃسباﺏ حسن العشرﺓ ،ومظهر من مظاهر الكرم التي يُحمد عﻠيها الرجﻝ.
●تعﻠيمها ﺃمور دينها:
من حقوق الزوجة عﻠى زوجها ﺃن يعينَها عﻠى تعﻠم دينها ،وما تقوم بﻪ شؤون دنياها ،ويُعنى بتوجيهها إلى الخير والفالح سواء
بنفسﻪ إذا كان ذا عﻠم ،ﺃو يسهﻝ لها طريقَ التعﻠم ،وبهذا التعﻠي ُم تعرف واجباتها وحقوﻗها ،فال تقصر في ﺃداء واجﺏ وال تطمع
في غير حق ،كما ﺃن تعﻠيمها هو ﺃساس تعﻠيم ﺃفراد األسرﺓ ،ألنها إذا تعﻠمﺕ ،عﻠمﺕ ﺃبناءها بالقوﻝ والقدوﺓ الحسنة.
●حق المبيﺕ.
ﺃكثر من زوجة ،لقوﻝ الرسوﻝ  -صﻠى هللا
يجﺏ عﻠى الزوج إذا كانﺕ لﻪ امرﺃﺓ المبيﺕ عندها ،وﺃن يعدﻝ في ذلك إن كان لﻪ ُ
عﻠيﻪ وسﻠم  « :-إن لجسدك عﻠيك حقًّا وإن لعينك عﻠيك حقًّا وإن لزوجك عﻠيك حقًّا »،

 .13صحيح مسﻠم ،حديث [.]1218
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة
الزواج مندوﺏ إليﻪ في الجمﻠة لﻠنصوص الواردﺓ في الترغيﺏ فيﻪ كما سيأتي ،ﻗاﻝ الوزير ابن هبيرﺓ :اتفقوا عﻠى ﺃن الزواج
من العقود الشرعية المسنونة بأصﻝ الشرع .ﻗد وردﺕ نصوص كثيرﺓ من القرآن الكريم والسنة النبوية ،تر ّ
غﺏ في الزواج
ْ
ْ
وا ما طاب لك ْ
ُّ
اع ) [النساء.]3 :
ب
ر
و
ث
ال
ث
و
ى
ن
ث
م
ء
آ
س
الن
ن
م
م
ِ
ِ
ِ
وتحث عﻠيﻪ ،منها ﻗولﻪ تعالى ( :فَان ِ
ح َ َ َ َ
ُ ّ َ ّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َُ َ
ك ُ
●يحرص اإلسالم عﻠى استمرارية العالﻗة األسرية التي تكونﺕ ودوامها ،ولكي يكونَ ذلك ال بد ﺃن يقوم كال الزوجين بدوره
في األسرﺓ ،والرجﻝ والمرﺃﺓ بفطرتهما مؤهالن لﻠقيام بمهام ال يستطيعها اآلخر بنفس الكفاءﺓ ،ﺃو ﺃن إشغاﻝ نفسﻪ بها
يفوﺕ مسؤولية هي ﺃعظم في األهمية لألسرﺓ ،وتحقق االستقرار يكون في ظﻝ وﺿوح حقوق كﻝ منهما لآلخر وواجباتﻪ،
لتقوم الحياﺓ الزوجية عﻠى ﻗواعدَ راسخة من التقدير والمحبة والوئام ،وشعور كﻝ منهما بدور اآلخر يدفعﻪ إلى التفاني في
إسعاد شريكﻪ وتقديم كﻝ ﺃسباﺏ الراحة ،فيعيش الزوجان في سعادﺓ وهناء ،وبذلك تؤتي الحياﺓ الزوجية ثمارها المرجوﺓ
من نسﻝ تﻠحظﻪ عناية األبوﺓ وترعاه عاطفة األمومة .وإن المتأمﻝ في الحقوق التي شرعها هللا في هذا الدين لكﻝ واحد
من الزوجين يرى فيها كماﻝ عﻠم هللا وحكمتﻪ وكماﻝ عدلﻪ ورحمتﻪ ،وﺃنﻪ سبحانﻪ ﻗد منح ًّ
كال منهما من الحقوق ما تقوم
بﻪ الحياﺓ الزوجية عﻠى ﺃكمﻝ وجﻪ والحياﺓ األسرية عﻠى ﺃتم حاﻝ.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
●اإليجاﺏ :وهو ما يحصﻝ ﺃوالً إلنشاء عقد الزواج ،بأن يصدر من الولي ﺃو الخاطﺏ.
●القبوﻝ :وهو الﻠفظ الداﻝ عﻠى الرﺿا بالزواج ،فيأتي تاليا ً إلتمام العقد ،ويصدر من الخاطﺏ ﺃو الولي.
●الزواج :والنكاح شرعاً :عقد يتﺿ َّمن إباحة وطءٍ بﻠفظ إنكاح ﺃو تزويج ﺃو ترجمتﻪ.
●حقوق الزوجة :وهي الحقوق التي يجﺏ عﻠى الزوج ﺃن يقوم بها لزوجتﻪ.
●المهر :وهو حق مقرر لﻠمرﺃﺓ يجﺏ عﻠى الزوج بالنكاح الصحيح ،وﻗد ثبﺕ هذا الوجوﺏ بالكتاﺏ والسنة واإلجماع.
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اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ دارﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺣﺪى اBﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق واﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻗﻢ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ أو إﻋﺪاد أﺳﺌﻠﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﺗﻮﺿﺢ أﻧﻮاع اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻠﻔﻬﺎ اﻟﺰوج وﻣﺠﻤﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،وﻗﺎرﻧﻬﺎ
ﺑﺒﻌﺾ ا[ﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺪي اﻟﻨﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ ا Xﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -وأﺗﺒﺎﻋﻪ ،وﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﻓﺮق ،ﻓﻬﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ذﻟﻚ اﻟﻔﺎرق ﺷﺮﻋ.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال

138

١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ
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ا[ﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺧﻄﺄ( أﻣﺎ
اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
●الزواج والنكاح شرعاً :عقد يتﺿ َّمن إباحة وطءٍ بﻠفظ إنكاح ﺃو تزويج ﺃو ترجمتﻪ.
●تجﺏ لﻠزوجة النفقة عﻠى زوجها بمجرد تمام العقد الصحيح وانتقاﻝ الزوجة إلى بيﺕ زوجها وتمكينﻪ من االستمتاع بها.
●ال يحرص اإلسالم عﻠى استمرارية ودوام العالﻗة األسرية.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
من الحقوق التي يجﺏ عﻠى الزوج ﺃن يقوم بها لزوجتﻪ:
●ﻗرار الزوجة في بيتها وخروجها منﻪ بإذنﻪ.
●المهر.
●النفقة.
●تعﻠيمها ﺃمور دينها.

حكم الزواج:
●حرام.
●مكروه.
●مستحﺏ.
●مندوﺏ إليﻪ.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
●القرآن الكريم.
●البخاري :ﺃبو عبد هللا محمد بن إسماعيﻝ :الصحيح ،دار الفكر ،بيروﺕ ،ط1991 ،1م 1411هـ1991 .م1411-هـ.
●النووي :ﺃبو زكريا النووي :شرح النووي عﻠى صحيح مسﻠم :دار الفكر ،لبنان.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتور محمد الزحيﻠي ،الطبعة الرابعة 2005م ،دار ابن كثير ،دمشق -بيروﺕ.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتورﺓ راوية الظهار ،الطبعة الثانية2007 ،م ،دار الزمان ،المدينة المنورﺓ.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،عماد حسن ﺃبو العينين ،15-13 ،عﻠى الرابط التالي:
www.riyadhalelm.com/researches/1448/w_hqoq_ensan_hasan.doc
●الصحيح ،لإلمام مسﻠم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق :محمد فؤاد عبد الباﻗي ،الطبعة األولى1374 ،هـ ،نشر:
دار إحياء الكتﺏ العربية  -عيسى البابي الحﻠبي وشركاه.
●السنن ،الحافظ ﺃبو عبد الرحمن ﺃحمد بن شعيﺏ النسائي ،طبعة مصطفى البابي الحﻠبي ،القاهرﺓ.
●السنن ،محمد بن يزيد بن ماجﻪ ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباﻗي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروﺕ.
●صحيح سنن النسائي ،لﻠمحدث محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة األولى1409 ،هـ ،نشر مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ
الخﻠيج.
●المجتمع واألسرﺓ في اإلسالم ،محمد طاهر الجوابي ،الطبعة الثالثة 2000م ،دار عالم الكتﺏ لﻠطباعة والنشر والتوزيع.،
●صحيح الجامع الصغير وزيادتﻪ محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ ،المكتﺏ اإلسالمي – بيروﺕ.
●صحيح سنن ﺃبي داوود ،محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة األولى1409 ،هـ ،مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ الخﻠيج
●نظام األسرﺓ في اإلسالم ،د .محمد عقﻠة ،الطبعة األولى1983 ،م ،مكتبة الرسالة الحديثة ،ع ّمان.
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

ﺣﻘﻮق اiﺑﺎء وا[ﺑﻨﺎء

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮة واﺣﺪة
ﺳﺎﻋﺘﺎن دراﺳﻴﺘﺎن

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ُﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ُﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
التعرف عﻠى عناية اإلسالم بالعالﻗاﺕ اإلنسانية ومنها العالﻗة بالوالدين واألبناء.
التعرف عﻠى الواجباﺕ المستحقة عﻠيﻪ تجاه والديﻪ.
التعرف عﻠى واجباتﻪ تجاه تربية النشء من األبناء.

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
مقدمة في ﺃهمية العالﻗة بين اآلباء واألبناء.
حقوق الوالدين.
حقوق األبناء.

142

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺣﻘﻮق اiﺑﺎء وا[ﺑﻨﺎء

أو ً
ﻻ :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اiﺑﺎء وا[ﺑﻨﺎء
صا َّ
بطبيعة هذه الحياﺓ نجد ﺃنها تفرض عالﻗا ٍ
ﺃن اإلنسانَ
ﺕ بين البشر ،وهذه العالﻗة تحقق التكام َﻝ من خالﻝ المجتمع خصو ً
ينتابﻪ القصور في جميع جوانﺏ حياتﻪ ،ودوافع هذه العالﻗة والعناية نجد ﺃن جز ًءا منﻪ فطري بدافع غرسﻪ المولى سبحانﻪ
في هذا الكائن وﻗد يكون في غيره من الكائناﺕ ،وجزء منﻪ بدافع الحاجة التي تجعﻝ البعض يتنازﻝ من ﺃجﻝ ﻗيام حياتﻪ ،وهنا
نجد ﺃن التكامﻝ مطﻠﺏ إنساني ،فاإلنسان ال يمكن ْ
يعيش وحيدًا معتمدًا عﻠى نفسﻪ في كﻝ شؤونﻪ ،وبقدر ما يتحقق التعاون
ﺃن
َ
والتكامﻝ في المجتمع ،سنجد ﺃنﻪ سيكون ﺃكثر سعادﺓ ً ورفا ًها.
من تﻠك العالﻗاﺕ العالﻗة بين اآلباء واألبناء فمقتﺿى الحاجة في بداية نشأﺓ الطفﻝ يتطﻠﺏ األمر عناية فائقة من الوالدين ،وتخف
األعباء مع نمو الطفﻝ إلى ﺃن يكبر ،ودافع هذه العناية غريزي ،إذ إن هللا فطر الوالدين عﻠى محبة الولد وحرصهما عﻠى
العناية بﻪ ،وﺃن يريانﻪ في ﺃحسن حاﻝ حتى لو تفوق االبن عﻠى ﺃبيﻪ فإن األﺏ سيكون في ﺃحسن حاﻝ ،وكذا األمر في البنﺕ
مع والدتها ،وهذا كﻠﻪ بدافع غريزي ،كما ﺃن التشريع اإلسالمي حفز هذه الغريزﺓ وجعﻝ لﻠتربية الصالحة والنفقة عﻠى األبناء
ثوابًا ،ولكن عند التأمﻝ في واﻗع الناس المسﻠم وغيره نجد ﺃن االهتمام باألبناء غريزﺓ تدفع بهم إلى العناية الخاصة بهم وجعﻠهم
الولية حتى عﻠى مصالحهم الشخصية ،وال يستغرﺏ بنو البشر ﺃن يقدم الوالدين كﻝ ما يمﻠكون ولو وصﻝ األمر إلى ﺃرواحهم
من ﺃجﻝ ﺃن يعيش ﺃبناؤهم عيشة هنيئة.
َﺿ َرﺓ ،وﺃن ﺃمامﻪ الكثيَر
في المقابﻝ نجد ﺃن الغريزﺓ ال تكفي في ﺃمر العناية بالوالدين ،فاإلنسان بطبيعتﻪ يرى الحياﺓ َ حﻠوﺓ ً خ ِ
من المغرياﺕ ،وﺃنﻪ اعتاد عﻠى اعتماد والديﻪ عﻠى نفسيهما حاﻝ حياتﻪ ولم يحتاجا لﻪ إليﻪ ﺃثناء نموه ،فﻠم يﺿع في حساباتﻪ
حاجتهما المستقبﻠية ،وبدﺃ حينها في التزاماﺕ ﺃخرى كالزواج واألبناء يجد في نفسﻪ نزعة لالهتمام بها ﺃكثر ،ولذلك كان
كثيرا من المجتمعاﺕ المعاصرﺓ يجد ﺃن
االحتماﻝ األكبر هو التقصير في حق والديﻪ ،بﻝ ﻗد يغفﻝ عنهما تما ًما ،والذي يالحظ
ً
اهتمام ﺃو عناية ،سواء في اإليفاء بشيء من احتياجاتهم ،ﺃو حتى
ي
ٍ
ً
كثيرا من تﻠك المجتمعاﺕ ال يولي فيها األبنا ُء باآلباء ﺃ َّ
بزيارتهم واالطمئنان عﻠيهم.
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الشكل ()1-8
العناية بالوالدين
كثيرا بأمر الوالدين وﺃهمية العناية بهما ،بﻝ جعﻝ ذلك من ﺃهم صور العبادﺓ وهو جزء من
ولهذا السبﺏ نجد ﺃن اإلسالم اعتنى ً
رد الجميﻝ الذي ﻗدموه لنا ،في هذه الحياﺓ ،وهو ﺃﻗﻝ ما يمكن ﺃن نكافئهم بﻪ ،ومهما عمﻝ اإلنسان فال يستطيع ﺃن يكافئ والديﻪ
لسبﺏ بسيط جدًّا ،وهو ﺃن ما يقدمﻪ اآلباء لألبناء رغم ما فيﻪ من المشقة والعناء كان عن طيﺏ نفس ومحبة وحنانًا ورحمة،
المسﻠم بأمر اإلحسان
يعتني
في حين ﺃن ما يقدمﻪ األبناء لآلباء ال يكون بنفس الدرجة من اإلحساس ،ولهذا األمر كان ال بد ﺃن
َ
َ
إلى الوالدين وال تشغﻠﻪ مالذ الدنيا ومباهجها عن إدراك فﺿﻝ بر الوالدين واإلحسان إليهما ،فﻠيس لإلنسان إال والد واحد ووالدﺓ
يدرك فﺿ َﻝ اإلحسان إليهما.
واحدﺓ إذا فاتﻪ ذلك ال يمكنﻪ ﺃن
َ

ﺛﺎﻧﻴ :ﺣﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
إن حقوق الوالدين عﻠى األبناء من ﺃجﻝ الحقوق وﺃعظمها بعد حق هللا تعالى ،فهما يبذالن من الجهود من ﺃجﻝ تربية األوالد
ً
وإعدادهم لﻠحياﺓ ما يستحقان المكافأﺓ عﻠيﻪ ،وﻗد بين هللا
الَ
ك أَ ّ
ضى َر ّبُ َ
سبحانﻪ وتعالى كثيرا من هذه الحقوق بقولﻪ تعالىَ ( :و َق ْ َ
ْ
ْ
ْ
وا إال إياه وبالْوال ْين إ ْ
ْ
حسانا ًإما ي ْ
كالهما فال تقل ّ َهلمآ أ ُ ّ ٍف وال تن ْ
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ُ
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ُ ًَ َ َ
َ َ
َ
ْ َْ
ّ َهلم ُا ق ْوالً
ض هلما ج َناح الل من الر ْحة وقل َرب َ ْ
ار ْ
كما ر ّ َبي ِان ص ِغريا ً ) [اإلسراء،]24-23:
()23
يما
ر
ك
ا
م
ه
ح
ف
اخ
و
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ َ َ َ َ ّ ِ ّ َ ّ َ َ َ ُ ّ َ ِّ
َِ
َُ َ
َ ُ َ َ َ َ َ َ
َ
فهاتان اآليتان تﺿمنتا التأكيد عﻠى حقوق الوالدين ،ومن الممكن االستنباط من هذه اآلياﺕ ﺃحكاما تؤكد وجوﺏ البر بالوالدين
ومنها:
األمر باإلحسان إليهما ،فاإلحسان إلى الوالدين ﺃمر من هللا تعالى ليس ألحد ﺃن يتهاونَ فيﻪ ﺃبدًا ،وﻗد ﻗرن هللا سبحانﻪ وتعالى
اإلحسانَ إليهما بعبادتﻪ لعظم شأنهما ،واإلحسان من ﺃعﻠى رتﺏ الرﻗي في التعامﻝ وﺃفﺿﻠها ،وعند اإلشارﺓ إلى مراتﺏ
عبادﺓ هللا نجد ﺃن اإلحسان ﺃعالها فهو ﺃعﻠى من مرتبتي اإلسالم واإليمان.
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ﺿروﺏ اإلحسان كثيرﺓ فيما تتعﻠق بالتعامﻝ والبر بهما ،ويتطﻠﺏ تفﺿيﻠهما عﻠى النفس والزوج والولد ،وﺃن يكون في غاية
الرﻗي واألدﺏ معهما في القوﻝ والعمﻝ بما ال يشعرهما بأن ذلك يجﻠﺏ االستمتاع والراحة وليس شيئًا مرهقًا ً
ممال متعبًا إذ إن
ﺃثر لﻠتعﺏ حتى لو كان ذلك عﻠى حساﺏ احتياجاتﻪ.
ي ٍ
الوالدَ ال يريدُ ﺃن يرى عﻠى ابنﻪ ﺃ َّ
صا إذا كان ذلك مما
من اإلحسان بالوالدين ﺃن يخص والديﻪ بشيء من مالﻪ ،ه ِديَّةُ كان ذلك ﺃم نفقة ،ﺃو ألي سبﺏ كان ،خصو ً
يدخﻝ السعادﺓ عﻠى الوالدين ،يقوﻝ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-إن ﺃطيﺏ ما ﺃكﻠتم من كسبكم ،وإن ﺃوالدكم من كسبكم ،فكﻠوه
كثيرا ما ينفقﻪ االبن عﻠى ﺃبيﻪ.
هنيئا ً مريئا ً » ،1وهذا ﺃمر طبعي إذ إن ما ﺃنفقﻪ الوالد عﻠى ابنﻪ طيبة بﻪ نفسﻪ يفوق
ً
خبير بهذا العمﻝ ويتابع
صاحﺏ العمﻝ
صا بالناس وجﺏ تأديتﻪ عﻠى ﺃكمﻝ وجﻪ وكأن
اإلحسان :هو إتقان العمﻝ ليصبح عﻠى ﺃكمﻝ وجﻪ ،فإن العمﻝ خا ًّ
ٌ
َ
العامﻝ بكﻝ دﻗة.
وفي اإلسالم يعد اإلحسان مرتبة ثالثة من مراتﺏ الدين ،بعد اإلسالم واإليمان .فهو يعني عبادﺓ هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنﻪ يراك .فقد ورد في السنة
ﻗوﻝ النبي محمد في تعريف اإلحسان « :ﺃن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنﻪ يراك « (رواه مسﻠم وابن ماجﻪ).

النهي عن نهرهما ،ﺃي حرمة زجرهما بخشونة ،واإلساءﺓ إليهما بالكﻠمة الجارحة ،ﺃو رفع الصوﺕ عﻠيهما ،ﺃو تغﻠيظ الكالم
لهما وإن كان بأﻗﻝ كﻠمة وهي كﻠمة «ﺃف» الدالة عﻠى التﺿجر والتبرم ،لقولﻪ تعالى ( :فَال َ َت ُقل ّ َهلُمآ أ ُ ّ ٍف ) [اإلسراء]23:
َ
ً
وﺃلطف العباراﺕ ،وﺃن يكون ﻗولُهم كريما ال يصحبﻪ شيء
بﻝ يجﺏ عﻠى األوالد ﺃن يتخيروا في مخاطبة آبائهم ﺃجم َﻝ الكﻠماﺕ
َ
من العنف ،وإذا كانﺕ كﻠمة «ﺃف» القﻠيﻠة الحروف منهيا ً عنها فما بالنا بغيرها ،وهو نهي ليس خاصا ً بحالة الكبر ،وإنما في
جميع األحواﻝ.2
وﺃسوﺃ من ذلك سبهما ولعنهما بصورﺓ مباشرﺓ ،وهذا من ﺃسوﺃ ما يمكن ﺃن يكافئ االبن ﺃباه عﻠى ما ﻗدمﻪ لﻪ في صغره وحاجتﻪ!،
ي وصفٍ يجد َّ
االمتعاض من وظيفتﻪ ﺃو عمﻠﻪ ﺃو همزه ولمزه
ﺿا
كما ينبغي ﺃن
ﺃن فيﻪ ما يقﻠﻝ من احترامﻪ ،ويتجنﺏ ﺃي ً
ُ
َ
يتجنﺏ ﺃ َّ
بها مهما كانﺕ طبيعة ذلك العمﻝ.
التواﺿع لهما إلى حد التذلﻝ وهذا ليس عيبًا ،بﻝ هو مندوﺏ ومطﻠوﺏ ،وال يقصد بالتذلﻝ االمتهان ﺃو ﺃن يهين نفسﻪ فالعادﺓ
ﺃن الوالدين ال يريدان ﺃن يجدا ابنهما في ذﻝ ومهانة ولكن يقصد بﻪ شيء من الخﺿوع والتواﺿع الذي يدﻝ عﻠى االحترام،
ً
وتذلال
وإذا كان يجﺏ عﻠى المسﻠم ﺃن يكون متواﺿعًا مع ﺃخيﻪ المسﻠم رحي ًما بﻪ ،فقد وجﺏ عﻠيﻪ ﺃن يكون ﺃكثر تواﺿعًا
مع والديﻪ.

 .1سنن ﺃبي داوود ،حديث [ .]3528وسنن الترمذي ،حديث [ ،]1358وﻗاﻝ :حسن صحيح.
 .2انظر نظام األسرﺓ في اإلسالم ،164 ،مقرر تدريسي بعنوان اإلسالم وبناء المجتمع لمجموعة من المؤلفين ،عﻠى الرابط:
www.riyadhalelm.com/researches/1457/w_islam_bnaa_mojtmaa.doc
الوحداﺕ من المقرر التدريسي
 ،لقد جرى اﻗتباس معظم موﺿوعاﺕ هذه َ
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ْ
ْ
وجوﺏ شكرهما لقد ﻗرن هللا سبحانﻪ وتعالى شكر الوالدين بشكره فقاﻝ ( :أ َ ِن اش
ك ِإ َل الم ِصري ُ ) [لقمان،]14 :
ك ْر ِل ولِو ِال ْي
ُ
َ
َّ َ
َ َ َ
وهذا الشكر لما يقدمﻪ الوالدان لإلنسان من ﺃشياء كثيرﺓ لصالحﻪ وخدمة لﻪ ،وبخاصة األم (من حمﻝ ورﺿاعة وعناية وما إلى ذلك
من الواجباﺕ المناطة إليها) ،ولذلك ﻗدمﺕ األم عﻠى األﺏ في البر ،فقد سأﻝ رجﻝ النبي -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -عن ﺃحق الناس
بحسن صحبتﻪ ،فقاﻝ( :ﺃمك ،ﻗاﻝ :ثم من؟ ﻗاﻝ :ﺃمك ...وكررها ثالث مراﺕ ،ثم ﻗاﻝ في المرﺓ الرابعة :ﺃبوك).3
تقديم برهما عﻠى الجهاد في سبيﻝ هللا ،وذلك لما في برهما من اإلحسان إليهما ،وعمﻝ الصالح الذي يرﺿاه هللا
سبحانﻪ وتعالى ويرفعﻪ إليﻪ ،والجهاد من فروض الكفاياﺕ التي يمكن ْ
يقوم بﻪ كثير من ﺃفراد المجتمع ولكن ﻗد يكون
ﺃن
َ
توفير العناية الالزمة لألبوين إذا غاﺏ االبن ،سأﻝ عبد هللا بن مسعود  -رﺿي هللا عنﻪ  -النبي  -صﻠى هللا
من الصعﺏ
ُ
عﻠيﻪ وسﻠم  « :-ﺃي العمﻝ ﺃحﺏ إلى هللا عز وجﻝ؟ ﻗاﻝ :الصالﺓ عﻠى وﻗتها ،ﻗاﻝ :ثم ﺃي؟ ﻗاﻝ :بر الوالدين ،ﻗاﻝ :ثم ﺃي؟
ﻗاﻝ :الجهاد في سبيﻝ هللا » ،4والحديث دليﻝ عﻠى عظم فﺿيﻠة برهما ،وﺃنﻪ يقدم عﻠى جهاد التطوع.
عبد هللا بن

مسعود :الصحابي الجﻠيﻝ ،فقيﻪ األمة ،حﻠيف بني زهرﺓ وﺃحد ﺃوائﻝ المهاجرين حيث هاجر الهجرتين وصﻠى عﻠى القبﻠتين ،وﺃوﻝ من جهر

بقراءﺓ القرآن .تولى ﻗﺿاء الكوفة وبيﺕ الماﻝ في خالفة عمر وصدر من خالفة عثمان.

بر الوالدين ولو كانا كافرين ،فالوالدان الكافران لهما حق البر واإلحسان والطاعة فيما عدا الكفر والمعاصي ،فالطاعة في
المعروف ،وال طاعة لمخﻠوق في معصية هللا تعالى ،ألن حق هللا وتوحيده ﺃعظم من حق الوالدين ،يقوﻝ تعالى ( :و ِإن
َ
ْ
ْ
ْ
ً
شك ب ما ل ْيس لك به ع ْل ٌم فال تط ْعهما وصاح ْ
النيا معوفا ) [لقمان.]15:
ف
ا
م
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
اك َع َل أَن ت ُ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
َ
اه َد َ
ُ
َ
ِ
َ َ َ
ج َ
َُ
َ
ُ ُ َ َ َ
ّ َ َ ُ
وعن ﺃسماء بنﺕ ﺃبي بكر ـ رﺿي هللا عنهما ـ ﻗالﺕ( :ﻗدمﺕ ﺃمي وهي مشركة ،فاستفتيﺕ رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم -
فقﻠﺕ :إن ﺃمي ﻗدمﺕ عﻠي وهي راغبة ،ﺃفاصﻠها؟ ﻗاﻝ :نعم ،صﻠي ﺃمك).5
أسماء بنت عبد هللا بن عثمان أبي بكر

الصديق :وﻗد ولدﺕ ﻗبﻝ بعثة النبي بأربعة عشر عا ًما ،والمعروف في التاريخ اإلسالمي ﺃنها وﺃبوها

وزوجها وابنها وﺃختها كانوا من الصحابة السابقين إلى اإلسالم ،فأبوها الصديق ﺃبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار ،وزوجها الزبير بن العوام من العشرﺓ
المبشرين بالجنة ،وابنها عبد هللا بن الزبير ﺃمير المؤمنين وﺃوﻝ مولود لﻠمهاجرين بالمدينة ،وﺃختها ألبيها ﺃم المؤمنين عائشة وﺃخوها الصحابي الجﻠيﻝ عبد
هللا بن ﺃبي بكر ﺃحد العبادلة األربعة األجالء ،وﺃخوها ألبيها الصحابي الجﻠيﻝ عبد الرحمن بن ﺃبي بكر.وكانﺕ تﻠقﺏ بذاﺕ النطاﻗين ﻗاﻝ ﺃبو عمر :سماها
رسوﻝ هللا  -ألنها هيأﺕ لﻪ لما ﺃراد الهجرﺓ سفرﺓ فاحتاجﺕ إلى ما تشدها بﻪ فشقﺕ خمارها نصفين فشدﺕ بنصفﻪ السفرﺓ ،واتخذﺕ النصف اآلخر منطقا،
ﻗاﻝ :كذا ذكر ابن إسحاق وغيره.

وهذا من دالئﻝ عظمة هذا الدين وﺃنﻪ ال يمكن إال ﺃن يكون وحيًا ّ
منز ًال من عند هللا سبحانﻪ وتعالى ،حيث ﺃمر باإلحسان إليهما،
حﺕ لو ارتكبا ﺃكبر ذنﺏ وهو الكفر باهلل سبحانﻪ وتعالى الذي ال يقبﻝ هللا معﻪ طاعة ،ولعﻝ في اإلحسان إليهما وهما كافرين ﺃن
يكون ذلك سببًا في إسالمهما فيجتمع لإلنسان الحسنيين ،وهو ﺃن يكون سببًا لهما في دخوﻝ الجنة كما كانا سببًا لﻪ في الخروج
ّ
ومن هللا عﻠيﻪ بهذا الدين العظيم. .
لهذه الدنيا،
 .3صحيح البخاري ،حديث [ ،]5971صحيح مسﻠم ،حديث [.]2548
 .4صحيح البخاري حديث [ ،]2782وصحيح مسﻠم ،حديث [.]85
 .5صحيح البخاري ،حديث [ ،]5979وصحيح مسﻠم ،حديث [.]2324
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تجنﺏ ﺃسباﺏ سبهما وشتمهما :ﻗاﻝ رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم « :-إن من الكبائر شتم الرجﻝ والديﻪ ،ﻗالوا :يا رسوﻝ
هللا وهﻝ يشتم الرجﻝ والديﻪ؟ ﻗاﻝ :نعم ،يسﺏ الرجﻝ ﺃبا الرجﻝ فيسﺏ ﺃباه ويسﺏ ﺃمﻪ فيسﺏ ﺃمﻪ »  ،6فكم من إنسان
يتسبﺏ في شتم والديﻪ وهو ال يدري.
وهذا الحديث يدﻝ عﻠى الفطرﺓ السوية التي كان يتمتع بها الناس في زمن النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -حيث كان من المستغرﺏ
لديهم ﺃن يسﺏ الرجﻝ والديﻪ مباشرﺓ.
مقصورا عﻠى حياتهما ،وإنما هو ممتد إلى ما بعد الوفاﺓ ،ألن رابطةَ المودﺓ
بر الوالدين بعد وفاتهما :إن بر الوالدين ليس
ً
باﻗيةٌ في الحياﺓ وبعد المماﺕ بالدعاء واالستغفار وﻗﺿاء دينهما سواء ﺃكان دَ ْينًا لﻠعباد ﺃم دَ ْينًا هلل عز وجﻝ ،فقد جاءﺕ امرﺃﺓ
إلى النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -فقالﺕ( :إن ﺃمي نذرﺕ ﺃن تحج فﻠم تحج حتى ماتﺕ ،ﺃفأحج عنها؟ ﻗاﻝ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ
وسﻠم  « :-نعم ،حجي عنها » ،7والحج عن الوالدين بعد موتهما نوع من ﺃنواع البر بهما واإلحسان إليهما.
ومن تمام برهما صﻠة ﺃهﻝ ودهما ،وهذه الصﻠة حق من حقوﻗهما ،وهي ﺃن يُحسِنَ إلى من كانا يحسنان إليﻪ ويودانﻪ ،ﻗاﻝ  -صﻠى
هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-إن ﺃبر البر صﻠة الولد ود ﺃبيﻪ بعد ﺃن يولي ».8

ﺛﺎﻟﺜ :ﺣﻘﻮق ا[ﺑﻨﺎء

ْ
ْ
ال والبنُون
م
ال شك ﺃن الفطرﺓ جعﻠﺕ لإلنسان رغبة مﻠحة في ﺃن تكون لﻪ الذريةُ من األبناء والبناﺕ ،كما ﻗاﻝ تعالى ( :ال
َ ُ َ َ َ
ْ
ْ
ومنَّة من هللا
ة
ا
ي
ح
النيا ) [الكهف ،]46 :وهم ركيزﺓ من ركائز األسرﺓ وبنائها لهم حقوق وعﻠيهم واجباﺕ ،هم نعمة ِ
ِزينَة ُال َ ِ
ُّ َ
َ
ً
عﻠى بني البشر ،وهم ﺃﻗوى الروابط التي تجعﻝ بناء األسرﺓ متينا ﻗويًّا.
ﺃثر في هذا الكون ولهم حقوق وهم في بطون ﺃمهاتهم ﺃجنة ،وتستمر
حقوﻗهم تبدﺃ ﻗبﻝ ﻗدومهم إلى الحياﺓ وﻗبﻝ ﺃن يكون لهم ٌ
هذه الحقوق وتعظم بعد ﻗدومهم إلى الحياﺓ وهم ﺃطفاﻝ رﺿع ،ثم في مرحﻠة المراهقة ،ثم في مرحﻠة الشباﺏ وبعد ﺃن يكونوا
راشدِين مكﻠفين ،ومن تﻠك الحقوق:

 .6صحيح البخاري ،حديث [ ،]5979وصحيح مسﻠم ،حديث [.]2324
 .7صحيح البخاري ،حديث [.]1852
 .8صحيح مسﻠم ،حديث [.]6513
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حق الولد في اختيار ﺃبويﻪ لبعﺿهما:
الخاطﺏ عﻠى إعماﻝ ﺃﻗصى درجاﺕ التثبﺕ والتحقق والتحري في اختيار شريكة العمر ،ورفيقة الدرﺏ ،وجعﻝ
فقد حث اإلسال ُم
َ
لذلك ﺃسسا ً ينبغي عﻠى كﻝ مسﻠم ﺃن يﻠتزمها جهد استطاعتﻪ ،ليﺿمن لكيانﻪ الجديد ﺃن يبنى عﻠى الصالح والتقوى ،وﺃن يدوم
عﻠى التفاهم والمحبة؛ فمن ﺃسس اختيار الزوجة جاء ﻗولﻪ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-تنكح المرﺃﺓ ألربع ،لمالها ،ولحسبها،
ولجمالها ،ولدينها ،فاظفر بذاﺕ الدين تربﺕ يداك ».9
فالدين هو العنصر األساس في اختيار الزوجة ،ذلك ﺃن الزوجة سكن لزوجها ،وهي مهوى فؤاده ،وربة بيتﻪ ،وﺃم ﺃوالده ،عنها
يأخذون صفاتهم وطبائعهم ،وبديهي ﺃن الرجﻝ إذا تزوج المرﺃﺓ الحسيبة المنحدرﺓ من ﺃصﻝ كريم ﺃنجبﺕ لﻪ ﺃوالدا ً مفطورين
عﻠى معالي األمور ،متطبعين بعاداﺕ ﺃصيﻠة ،ألنهم سيرﺿعون منها لبن المكارم ،ويكتسبون خصاﻝ الخير.
وﺃما المعايير المتعﻠقة بالزوج فيشير إليها الحديث « :إذا خطﺏ إليكم من ترﺿون دينﻪ وخﻠقﻪ فزوجوه إال تفعﻠوا تكن فتنة في
األرض وفساد عريض » ،10فالزوج إذا كان ذا خﻠق ودين كان ﺃمينا ً عﻠى زوجتﻪ.
حق الحياﺓ لﻠجنين:
وتبدﺃ رعاية الطفﻝ منذ المرحﻠة الجنينية ،وذلك عن طريق رعاية الحامﻝ صحيا ً وغذائيا ً ونفسياً ،باالبتعاد عما يحرم ﺃو يﺿر
بالصحة خصوصا ما يؤثر حاالً ﺃو الحقا ً عﻠى الجنين ،والبعد عن ﺃماكنﻪ ،وإحاطة األﺏ زوجتﻪ بالرعاية النفسية المناسبة،
وبمشاعر الحنان والعطف واالهتمام ،وﻗد ثبﺕ ﺃن كثيرا ً من الحاالﺕ التي يولد الطفﻝ فيها ﺿعيفاً ،ﺃو متخﻠفاً ،ﺃو مشوهاً ،تعود
جذورها في األصﻝ إلى وﺿعية الحامﻝ السيئة.
ويﻠحق بذلك إسقاط الحمﻝ (اإلجهاض) عموماً ،فهو حرام واالعتداء عﻠى الجنين في هذه المرحﻠة يشكﻝ جناية عﻠى مخﻠوق لم
ير نور الحياﺓ ،فال يباح إال لﺿرورﺓ شرعية بهدف إنقاذ األم من خطر محقق.
حقوق تتعﻠق باستقباﻝ المولود:
المساواﺓ في الفرح عند استقباﻝ المولود بين الذكر واألنثى ،خالفا ً لعاداﺕ الجاهﻠية.
استحباﺏ األذان في ﺃذن المولود ،وذلك لما روي عن ﺃبي رافع  -رﺿي هللا عنﻪ  -ﻗاﻝ « :رﺃيﺕ النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ
وسﻠم  -ﺃذن في ﺃذن الحسن بن عﻠي حين ولدتﻪ فاطمة بالصالﺓ ».11

 .9صحيح البخاري ،حديث [ .]5090وصحيح مسﻠم ،حديث [.]1466
 .10سنن الترمذي ،حديث [ ،]1084وﻗاﻝ :حسن صحيح ،وسنن ابن ماجﻪ ،حديث [.]1967
 .11سنن ﺃبي داوود ،حديث [ .]5105حسنﻪ األلباني ،انظر :صحيح سنن ﺃبي داوود 961/3
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الشكل ()2-8
األذان في أذن المولود
استحباﺏ تحنيكﻪ بتمرﺓ ﺃو حالوﺓ والدعاء لﻪ بالبركة ،لما روي عن ﺃبي موسى األشعري  -رﺿي هللا عنﻪ  -ﻗاﻝ( :ولد
لي غالم فأتيﺕ بﻪ النبي -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -فسماه إبراهيم وحنكﻪ بتمرﺓ).12
حق اختيار االسم الحسن:
فمن حق الولد عﻠى والديﻪ ﺃن يختارا لﻪ االسم الحسن في الﻠفظ والمعنى ،وال يطﻠق عﻠيﻪ من األسماء ما ينفر ﺃو يكون سبيالً
لﻠسخرية منﻪ ،والثابﺕ من فعﻝ رسوﻝ هللا -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -ﺃنﻪ كان يغير األسماء المنفرﺓ والمكروهة إلى األسماء الحسنة،
فغيَّر اسم عاصية إلى جميﻠة 13 ،وﻗاﻝ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-إن ﺃحﺏ ﺃسمائكم إلى هللا عبد هللا وعبد الرحمن » 14 ،وال شك
ﺃن لالسم تأثير عﻠى شخصية اإلنسان ،فمن المهم العناية باختيار االسم المناسﺏ الذي يكسﺏ الطفﻝ الحقا ً ثقة بنفﻪ ويحفزه عﻠى
فعﻝ مكارم األمور.

 .12صحيح البخاري ،حديث[ ،]5467وصحيح مسﻠم ،حديث [.]2145
 .13صحيح مسﻠم ،حديث [.]2139
 .14صحيح مسﻠم ،حديث [.]2132
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الختان:
وهو من الشعائر الواجبة في حق الذكور ،يقوﻝ النبي -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-الفطرﺓ خمس :الختان ،واالستحداد ،وﻗص
الشارﺏ ،وتقﻠيم األظافر ،ونتف اإلبط » 15.وهو من الفطر التي لها ﺃثر صحي لإلنسان ،وفيﻪ طهارﺓ لإلنسان من ﺃن تعﻠق
بﻪ نجاسة.
فجعﻝ الختان رﺃس خصاﻝ الفطرﺓ ،وذكر ابن القيم ـرحمﻪ هللا ـ ﺃنﻪ يجﺏ عﻠى الولي ﺃن يختن الصبي ﻗبﻝ البﻠوغ ،فإن ذلك
مما ال يتم الواجﺏ إال بﻪ ،واألفﺿﻝ ﺃن يكون الختان في األيام األولى من والدﺓ الولد حتى إذا عقﻝ وتفهم األمور وﺃصبح في
مرحﻠة التمييز وجد نفسﻪ مختوناً ،فال يحسﺏ لﻪ في المستقبﻝ حساباً ،وال يجد في نفسﻪ هما ً .16
العقيقة عن المولود:
وهي الذبيحة التي تذبح لﻠمولود ،وﻗد وردﺕ ﺃحاديث عن النبي -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -تبين هذا الحق منها ﻗولﻪ  -صﻠى هللا
عﻠيﻪ وسﻠم  « :-كﻝ غالم رهينة بعقيقتﻪ ،تذبح عنﻪ يوم سابعﻪ ،ويحﻠق ويسمى » ،17والسنة ﺃن يعق عن الذكر بشاتين ،وعن
األنثى بشاﺓ.
حق النسﺏ ،حيث صانﺕ الشريعة اإلسالمية النسﺏ من الﺿياع والعبث والكذﺏ والتزييف ،ولم تتركﻪ ألهواء من يدعونﻪ
ﺃو ينفونﻪ ،فهو من الحقوق الشرعية المترتبة عﻠى عقد الزواج ،ويتعﻠق بﻪ عدﺓ حقوق:
حق األﺏ :ألنﻪ يترتﺏ عﻠى ثبوﺕ نسﺏ الولد ثبوﺕ الوالية عﻠيﻪ وحق اإلرث واإلنفاق.
حق األم :ألن من حقها صيانة الولد من الﺿياع ودفع التهمة عنها ،وثبوﺕ حق الرﺿاعة ،والحﺿانة ،واإلرث.
18
حق الولد :دفع التعيير عن نفسﻪ ،وثبوﺕ حقوق النفقة ،والرﺿاعة ،والسكن ،واإلرث وغير ذلك.
حق الرﺿاعة:
الرﺿاع حق لﻠطفﻝ يثبﺕ بمجرد والدتﻪ ،وواجﺏ عﻠى األم ،تأثم بترك القيام بﻪ من غير عذر مشروع ،ﻗاﻝ تعالى:
( والْو ِالات ي ْرض ْعن أ ْوالدهن ح ْول ْني كامل ْني لم ْ
ن أَراد أَن ي ِتّ َالر َضاعة ) [البقرﺓ .]233 :والنص وإن كان واردا ً في
َ
َ َ َ ُ ُ ِ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ِ َ ِ َ ِ ِ َ َ َ ُ َّ
19
صيغة الخبر ،إال ﺃنﻪ خبر في معنى األمر الداﻝ عﻠى الوجوﺏ كما ﻗرره األصوليون ،وﺃجرﺓ الرﺿاع واجبة عﻠى األﺏ في
الحاالﺕ التي ال تكون األم متعينة لإلرﺿاع.

 .15صحيح البخاري ،حديث [ .]5889وصحيح مسﻠم ،حديث [.]257
 .16انظر :تحفة المودود بأحكام المولود126 ،
 .17سنن ﺃبي داوود ،حديث [ .]2838وصححﻪ األلباني ،انظر :صحيح سنن ﺃبي داوود 547/2
 .18انظر :حقوق األوالد في اإلسالم ،21 ،مقرر تدريسي بعنوان اإلسالم وبناء المجتمع لمجموعة من المؤلفين ،عﻠى الرابط:
www.riyadhalelm.com/researches/1457/w_islam_bnaa_mojtmaa.doc
 .19انظر :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان104 ،
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حق الحﺿانة:
يحتاج الطفﻝ إلى العناية بﻪ ،وذلك بالقيام عﻠى ما يتعﻠق بتربيتﻪ من نظافة وتمريض ومعاونة في المأكﻝ والمشرﺏ والمﻠبس،
والقيام بهذه المهمة هو ما يطﻠق عﻠيﻪ الفقهاء كﻠمة « الحﺿانة » ،فهي حق لﻠصغير ،وواجبة عﻠى األم ،وهي ﺃحق الناس بها
وﺃﻗدرهم عﻠيها ،لما جبﻠﺕ عﻠيﻪ من مشاعر الحنان والشفقة ،والقدرﺓ عﻠى التحمﻝ والصبر ،وفي الحديث « :من ﺃحق بحسن
صحابتي يا رسوﻝ هللا؟ ﻗاﻝ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  :-ﺃمك ،ﻗاﻝ :ثم من؟ ﻗاﻝ :ﺃمك ،ﻗاﻝ :ثم من؟ ﻗاﻝ :ﺃمك ،ﻗاﻝ :ثم من؟ ﻗاﻝ:
ﺃبوك ».20
حق النفقة:
النفقة حق من حقوق األوالد عﻠى اآلباء إلى ﺃن يستطيع األبناء إعالة ﺃنفسهم ،لقوﻝ النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -لهند « :خذي
ما يكفيك وولدك بالمعروف ».21
والمرجع في تحديد النفقة ونوعها إلى العرف ،وﻗد تتغير من زمان إلى آخر ،ومن مكان إلى آخر ﺃيﺿا ،وفي هذا الزمان يمكن
ﺃن تتﺿمن النفقة إﺿافةً إلى المأكﻝ والمشرﺏ والمﻠبس العالج والنفقة بهدف والتعﻠيم في جميع المراحﻝ التعﻠيمية ،والتدريﺏ
عﻠى المهاراﺕ التي تمكنﻪ من العمﻝ والكسﺏ ،ومسؤولية الوالد عنها نسبية إذ تعتمد بصورﺓ كبيرﺓ عﻠى العرف السائد في
المجتمع ،وبحسﺏ ﻗدرﺓ الوالد عطفا ً عﻠى األولوياﺕ التي تقع عﻠى عاتقﻪ.
حق التربية:
إن ﺃعظم مسؤولياﺕ األسرﺓ المسﻠمة تربية الطفﻝ ،وذلك لتربية الطفﻝ تربية سﻠيمة بهدف تكوين شخصية الطفﻝ تكوينا ً سويا ً
متزناً ،فهو مسؤولية جسيمة:
ﺃوالً :ﺃن التربية تقوم عﻠى ﺃساس غرس العقيدﺓ الصافية في نفسية الطفﻝ المسﻠم ومحبة هللا سبحانﻪ وطاعتﻪ الرسوﻝ  -صﻠى
هللا عﻠيﻪ وسﻠم .-
ثانياً :وفي مرحﻠة التمييز يبدﺃ دور التعﻠيم والتدريﺏ عﻠى بعض األركان األساسية في الدين ،وذلك بتعﻠيمﻪ الصالﺓ
والقرآن ،وآداﺏ اإلسالم الشخصية واالجتماعية ،ﻗاﻝ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-مروا ﺃوالدكم بالصالﺓ وهم ﺃبناء سبع
سنين ،واﺿربوهم عﻠيها وهم ﺃبناء عشر وفرﻗوا بينهم في المﺿاجع ».22

 .20صحيح مسﻠم ،حديث [.]2548
 .21صحيح البخاري ،حديث [ ،]5364وصحيح مسﻠم ،حديث [.]1714
 .22سنن ﺃبي داوود كتاﺏ الصالﺓ ،حديث [ .]495وصححﻪ األلباني ،انظر :صحيح سنن ﺃبي داوود .97/1
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الشكل ()3-8
تعليم القرآن
ثالثاً :تقوم التربية عﻠى ﺃساس ﺃن يكون الوالدان ﺃنفسهما القدوﺓ الحسنة ألوالدهما في ﺃﻗوالهما وﺃفعالهما وتصرفاتهما
المختﻠفة ،فالقدوﺓ الحسنة لها ﺃثر كبير في نفس الطفﻝ ،ألنﻪ مولع بالتقﻠيد والمحاكاﺓ ،فهو يراﻗﺏ سﻠوك الوالدين ،فإن
وجدهما صادﻗين نشأ عﻠى الصدق ،وهكذا في باﻗي األمور.
رابعاً :التربية تعتمد عﻠى التخطيط السﻠيم القائم عﻠى ﺃساس التشاور والتكامﻝ المسبق بين األبوين ،بحيث ال يهدم ﺃحدهما
ما يبنيﻪ اآلخر.
خامساً :تجنﺏ المحاذير الثالثة وهي:
التدليﻝ المفسد ،وما يتعﻠق بﻪ من شدﺓ الخوف عﻠى الولد.
القسوﺓ المفرطة ،وما يتعﻠق بها من تقريع الطفﻝ عﻠى مشهد من اآلخرين.
التفرﻗة في المعامﻠة ،وما يتعﻠق بها من تفﺿيﻝ وإيثار بعض األبناء عﻠى بعض ،فذلك يولد العداوﺓ والبغﺿاء والحقد
بينهم سواء ﺃكان التفاﺿﻝ بين الذكور ﺃم بين اإلناث ،ﻗاﻝ رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-اتقوا هللا ،واعدلوا
بين ﺃوالدكم ».23
سادساً :ﺃن تقوم التربية اإلسالمية عﻠى الرحمة والتعاطف والمحبة والحنان :صح عنﻪ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -ﺃنﻪ كان
يقبﻝ ذاﺕ مرﺓ الحسن بن عﻠي رﺿي هللا عنهما وعنده األﻗرع بن حابس ،فقاﻝ األﻗرع :إن لي عشرﺓ من الولد ما ﻗبﻠﺕ
منهم ﺃحداً ،فنظر إليﻪ رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -ثم ﻗاﻝ « :من ال يَرحم ال يُرحم ».24

 .23صحيح البخاري ،حديث [ ،]2587وصحيح مسﻠم ،حديث [.]1623
 .24صحيح البخاري ،حديث [ ،]5997وصحيح مسﻠم ،حديث [.]2318
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األقرع بن حابس:

هو بن عقاﻝ التميمي المجاشعي الدرامي ،وﻗاﻝ ابن دريد :اسمﻪ فراس بن حابس ،ولقﺏ األﻗرع لقرع كان بﻪ في رﺃسﻪ والقرع:

انحصاص الشعر.
والقرعة بالقاف هي :نخبة الشيء وخياره وﻗريع اإلبﻝ :فحﻠها وﻗريع القبيﻠة :سيدها ومنﻪ اشتق األﻗرع بن حابس وغيره ممن سمي من العرﺏ باألﻗرع وهو
عم الشاعر المشهور الفرزدق وﺃم الفرزدق هي ليﻠَى بنﺕ حابس ﺃخﺕ األﻗرع بن حابس.

سابعاً :ﺃن تهدف التربية إلى تكوين الشخصية المتوازنة ،والتي تجمع بين التمسك بمبادئ الدين الحنيف وتعاليمﻪ وﻗيمﻪ
25

ومقوماﺕ الحياﺓ المعاصرﺓ ،فتكون شخصية متمسكة بدينها وهويتها ،ومنفتحة عﻠى عصرها.
حق األبناء:

ْ
ظ
ذل
ال ِدكُ ْم ل
الل ِف أ َ ْو
وصيكم
ك ِر ِمث ُل ح ِّ
َ
ِ
ﺃن يرثوا آباءهم وﺃمهاتهم ،وهذا الحق ﻗرره لهم هللا سبحانﻪ في كتابﻪ بقولﻪ ( :ي ُ ِ
ّ
َ
َ
ُ ُ َّ ُ
َ
ْ ْ
ني ) [النساء ،]11:فاالبن يرث بطريق التعصيﺏ ،فيحوز التركة كﻠها إذا انفرد ولم يوجد وارث غيره ،فإن كانوا ﺃكثر
األُنثَ َي ِ
من واحد ذكورا ً ﻗسم بينهم بالتساوي ،ﺃما بالنسبة لﻠبنﺕ فهي ترث بالفرض النصف عند انفرادها ،وبالعصبة بالغير مع ﺃخوها
ﺃو إخوتها لﻠذكر مثﻝ حظ األنثيين ،ﺃي عﻠى النصف من نصيﺏ الرجﻝ ،وبالعصبة مع الغير في حاﻝ كان الورثة من البناﺕ فقط
فيقتسمون بينهم ثﻠثي اإلرث .وهذا مقتﺿى العدﻝ حيث إن األبناء هم األكثر انتفاعا بما يخﻠفﻪ آبائهم باعتبار ﺃن الدنيا بالنسبة
لهم مقبﻠة ،وهذا الحق مكتسﺏ لهم ال يمكن لألﺏ ﺃن يغير فيﻪ ،فال يجوز لﻪ ﺃن يتصرف بعد في مالﻪ بأكثر من الثﻠث ،وحكمة
الشريعة تقتﺿي ﺃن يحرص الوالد عﻠى ﺃن يغتني ﺃبناءه بعده ،وال يحتاجون ﺃو يتكففون الناس بعد وفاتﻪ.

 .25انظرمقرر تدريسي بعنوان اإلسالم وبناء المجتمع لمجموعة من المؤلفين ،عﻠى الرابط:
www.riyadhalelm.com/researches/1457/w_islam_bnaa_mojtmaa.doc .
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة
مقتﺿى الحاجة في بداية نشأﺓ الطفﻝ يتطﻠﺏ األمر عناية فائقة من الوالدين ،وتخف األعباء مع نمو الطفﻝ إلى ﺃن يكبر،
ودافع هذه العناية غريزي ،إذ إن هللا فطر الوالدين عﻠى محبة الولد وحرصهما عﻠى العناية بﻪ ،وﺃن يريانﻪ في ﺃحسن
حاﻝ حتى لو تفوق االبن عﻠى ﺃبيﻪ فإن األﺏ سيكون في ﺃحسن حاﻝ ،وكذا األمر في البنﺕ مع والدتها ،وهذا كﻠﻪ بدافع
غريزي ،كما ﺃن التشريع اإلسالمي حفز هذه الغريزﺓ وجعﻝ لﻠتربية الصالحة والنفقة عﻠى األبناء ثواباً ،ولكن عند التأمﻝ
في واﻗع الناس المسﻠم وغيره نجد ﺃن االهتمام باألبناء غريزﺓ تدفع بهم إلى العناية الخاصة بهم وجعﻠهم الولية حتى عﻠى
مصالحهم الشخصية ،وال يستغرﺏ بنو البشر ﺃن يقدم الوالدين كﻝ ما يمﻠكون ولو وصﻝ األمر الى ﺃرواحهم من ﺃجﻝ ﺃن
يعيش ﺃبناؤهم عيشة هنيئة.
إن حقوق الوالدين عﻠى األبناء من ﺃجﻝ الحقوق وﺃعظمها بعد حق هللا تعالى ،فهما يبذالن من الجهود من ﺃجﻝ تربية
األوالد وإعدادهم لﻠحياﺓ ما يستحقان المكافأﺓ عﻠيﻪ ،وﻗد بين هللا سبحانﻪ وتعالى كثيرا ً من هذه الحقوق بقولﻪ تعالى:
ْ
ْ
وا إال إياه وبالْوال ْين إ ْ
حسانا ًإما ي ْبلغن عندك الْكب أحدهما أ ْ
هما فَال َ َت ُقل
ال
ك
و
د
ب
ع
الَ َت
َ
ِ
ِ
ّ
ك أَ ّ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ِ
ُ
ُ
َ
ضى َر ّبُْ َ
( َو َق َ
َ
َّ
ْ َّ ْ َ َ َّ
ُْ َ
َ َْ ُ َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ً
ً
ّ َهلمآ أُف وال تن ْرهما وقل ّ َهلما ق ْوال كريما ( )23واخفض هلما جناح الل من الرحة وقل رب ار ْ
كما
حهم ا
َ ِ
َ ُ َ َ َ َ ّ ُ ِ ّ ِ َ ّ َ َ ِ َ ُ ّ َ ِّ
َِ
ُ َ ٍّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ
َ ُ َ َ َ
ر ّ َبي ِان ص ِغريا ً ) [اإلسراء]24-23:
َ
َ َ
ْ
ْ
ال والبنُون
م
ال شك ﺃن الفطرﺓ جعﻠﺕ لإلنسان رغبة مﻠحة في ﺃن يكون لﻪ الذرية من األبناء والبناﺕ ،كما ﻗاﻝ تعالى ( :ال
َ ُ َ َ َ
ْ
ْ
النيا ) [الكهف ،]46 :وهم ركيزﺓ من ركائز األسرﺓ وبنائها لهم حقوق وعﻠيهم واجباﺕ ،هم نعمة ّ
ومن من
ة
ا
ي
ح
ِزينَة ُال َ ِ
ُّ َ
َ
هللا عﻠى بني البشر ،وهم ﺃﻗوى الروابط التي تجعﻝ بناء األسرﺓ متينا ﻗويا .حقوﻗهم تبدﺃ ﻗبﻝ ﻗدومهم إلى الحياﺓ وﻗبﻝ ﺃن
يكون لهم ﺃثر في هذا الكون ولهم حقوق وهم في بطون ﺃمهاتهم ﺃجنة ،وتستمر هذه الحقوق وتعظم بعد ﻗدومهم إلى الحياﺓ
وهم ﺃطفاﻝ رﺿع ،ثم في مرحﻠة المراهقة ،ثم في مرحﻠة الشباﺏ وبعد ﺃن يكون راشدين مكﻠفين.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
لمص الثدي وشرﺏ لبنﻪ .وهو ﺃيﺿا اسم لحصوﻝ لَبَ ِن امرﺃﺓٍ ﺃو ما حص َﻝ منﻪ في
ﺿاع ،بفتح الراء وكسرها :اسم
ّ
َّ
الر َ
جوف ِطف ٍﻝ.
ْ
النفقة :مشتقة من النفوق وهو الهالك ،يُقاﻝ نفقﺕ الدابة نفوﻗا ً ﺃي ماتﺕ وهﻠكﺕ ،وهي تطﻠق عﻠى ما يبذلﻪ اإلنسان من
الدراهم ونحوها فيما يحتاجﻪ هو ﺃو غيره ،وتجمع عﻠى نفقاﺕ وﻗيﻝ مشتقة من اإلنفاق وهو اإلخراج ،ومنﻪ النفق المسﻠك
عرفﺕ اصطالحا :كفاية من يمونﻪ طعاما وكسوﺓ ومسكنا ً وتوابعها فأدخﻠوا الكسوﺓ
النافذ الذي يمكن الخروج منﻪ ،و ُ
والسكنى في النفقة ،ألن من وجبﺕ لها النفقة وجبﺕ لها الكسوﺓ والسكنى باتفاق.
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اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ دارﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﺣﺪ ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻻﺑﻦ ﻣﻘﻴﻤ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ وواﻟﺪه ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻓﻤﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻟﻮاﻟﺪه) .اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﻄﺮق ووﺳﺎﺋﻞ(.
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻴﻮم ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ وﻗﺎﻳﺔ
ا[ﺑﻨﺎء ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ وأﺧﻼﻗﻴﺎ.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال
١

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
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ا[ﺳﺌﻠﺔ:
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺧﻄﺄ( أﻣﺎ
اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

التربية تعتمد عﻠى التخطيط السﻠيم القائم عﻠى ﺃساس التشاور والتكامﻝ المسبق بين األبوين.
يقتصر بر الوالدين عﻠى ما يقدمﻪ االبناء ألباءهم في حياتهما.
ﻗدّم هللا تعالى بر الوالدين عﻠى الجهاد في سبيﻝ هللا.
تأثم األم بترك الرﺿاع من غير عذر مشروع.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
من حقوق األبناء عﻠى والديهم:
اختيار االسم الحسن.
الختان.
العقيقة.
جميع ما ذكر.

من حقوق الوالدين عﻠى ﺃبناءهم:
التواﺿع لهما إلى حد التذلﻝ.
اإلحسان ﺃليهما.
بر الوالدين بعد وفاتهما.
جميع ما ذكر.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
القرآن الكريم.
البخاري :ﺃبو عبد هللا محمد بن إسماعيﻝ :الصحيح ،دار الفكر ،بيروﺕ ،ط1991 ،1م 1411هـ1991 .م 1411-هـ.
حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتور محمد الزحيﻠي ،الطبعة الرابعة 2005م ،دار ابن كثير ،دمشق-بيروﺕ
حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتورﺓ راوية الظهار ،الطبعة الثانية2007 ،م ،دار الزمان ،المدينة المنورﺓ.
حقوق اإلنسان في اإلسالم ،عماد حسن ﺃبو العينين ،15-13 ،عﻠى الرابط التالي:
www.riyadhalelm.com/researches/1448/w_hqoq_ensan_hasan.doc
الصحيح ،لإلمام مسﻠم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق :محمد فؤاد عبد الباﻗي ،الطبعة األولى1374 ،هـ ،نشر:
دار إحياء الكتﺏ العربية  -عيسى البابي الحﻠبي وشركاه.
السنن ،الحافظ ﺃبو عبد الرحمن ﺃحمد بن شعيﺏ النسائي ،طبعة مصطفى البابي الحﻠبي ،القاهرﺓ.
السنن ،محمد بن يزيد بن ماجﻪ ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباﻗي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروﺕ.
صحيح سنن النسائي ،لﻠمحدث محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة األولى1409 ،هـ ،نشر مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ
الخﻠيج.
المجتمع واألسرﺓ في اإلسالم ،محمد طاهر الجوابي ،الطبعة الثالثة2000 ،م ،دار عالم الكتﺏ لﻠطباعة والنشر والتوزيع.،
صحيح الجامع الصغير وزيادتﻪ محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ ،المكتﺏ اإلسالمي – بيروﺕ.
صحيح سنن ﺃبي داوود ،محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة األولى1409 ،هـ ،مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ الخﻠيج
نظام األسرﺓ في اإلسالم ،د .محمد عقﻠة ،الطبعة األولى1983 ،م ،مكتبة الرسالة الحديثة عمان.
تحفة المودود بأحكام المولود ،البن ﻗيم الجوزية ،المكتبة القيمة ،القاهرﺓ.
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،لﻠعالمة عبد الرحمن بن سعدي ،الطبعة األولى1421 ،هـ ،مؤسسة الرسالة،
بيروﺕ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

اﻟﻤﺮأة وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ا4ﺳﻼم
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻤﺮأة وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ا5ﺳﻼم

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮة واﺣﺪة.
ﺳﺎﻋﺘﺎن دراﺳﻴﺘﺎن.

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

َوﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ُﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ُﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
●التعرف عﻠى عناية اإلسالم بالمرﺃﺓ في اإلسالم.
●التعرف عﻠى حكمة التشريع اإلسالمي في المسائﻝ التي تتساوى ﺃو تختﻠف فيها المرﺓ عن الرجﻝ.

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت:
●المقدمة.
●نظرﺓ تاريخية لمعامﻠة المرﺃﺓ عند األمم والحﺿاراﺕ.
●مكانة المرﺃﺓ في اإلسالم.
●المساواﺓ بين الرجﻝ والمرﺃﺓ.
●المسائﻝ التي تختﻠف فيها المرﺃﺓ عن الرجﻝ.
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أو ً
ﻻ :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
كبيرا من االهتمام في العصر الحاﺿر ،إذ شهدﺕ اإلنسانية خالﻝ القرون
ﻗﺿية المرﺃﺓ هي من القﺿايا التي ﺃخذﺕ حج ًما
ً
ً
ﺃشكاال من االﺿطهاد وعد العناية بحقوﻗها ،ولعﻝ من ﺃهم ﺃسباﺏ ذلك جانﺏ الﺿعف الذي يعتري المرﺃﺓ مقارنة
الماﺿية
بالرجﻝ في كثير من المجتمعاﺕ مما جعﻠﻪ يفرض األنظمة والقوانين التي تﺿطهد المرﺃﺓ وتمنعها من ﺃبسط حقوﻗها ،بﻝ ﻗد
ليوظف ذلك في معامﻠة تنتقص من كرامة
ذهﺏ البعض في تﻠك العصور إلى فرض تفسير لطبيعة المرﺃﺓ ووظيفتها وعقﻠها،
َ
المرﺃﺓ واألسﻠوﺏ الذي ينبغي ﺃن يتعامﻝ بﻪ الرجﻝ معها.
وبقدر ما كانﺕ بعض الحﺿاراﺕ بعيدﺓ كﻝ البعد عن إنصاف المرﺃﺓ ومنحها حقوﻗها ،والبعض منها وكان تشكك في كماﻝ
ً
فﺿال عن مسألة النظر في حقوﻗها ،وكانﺕ تمنع من ﺃبسط حقوﻗها مثﻝ التمﻠك والميراث ،بﻝ وإلى وﻗﺕ ﻗريﺏ
إنسانية المرﺃﺓ،
كثيرا في المجتمعاﺕ عمو ًما ،ومن هنا بدﺃﺕ كثير من المنظماﺕ الدولية تعتني بحقوﻗها ،ورعﺕ المواثيق
كانﺕ المرﺃﺓ تعاني
ً
واألنظمة التي تطالﺏ المجتمعاﺕ اإلنسانية باحترامها والتزامها فيما يتعﻠق بحقوق المرﺃﺓ ،وهذا تطور كبير ،وانتقاﻝ إيجابي
فيما يتعﻠق بما تستحقﻪ المرﺃﺓ من االهتمام باعتبارها ﺃ ًّما وبنتًا وﺃختًا وشري ًكا لﻠرجﻝ في بناء الحﺿارﺓ واإلنسان .عﻠ ًما َّ
بأن
اإلسالم ﻗبﻝ ﺃكثر من ﺃلف وﺃربعمائة سنة ﻗد ََّم نموذ ًجا مثاليًّا لﻠنظرﺓ لإلنسان عمو ًما ومن ذلك المرﺃﺓ.
َ
الحضارة :هي نظام اجتماعي يعين اإلنسان عﻠى الزيادﺓ من إنتاجﻪ الثقافي ،وإنما تتألف الحﺿارﺓ من عناصر ﺃربعة :الموارد االﻗتصا ِديَّةُ ،والنظم
السياسية ،والتقاليد الخﻠقية ،ومتابعة العﻠوم والفنون؛ وهي تبدﺃ حيث ينتهي االﺿطراﺏ والقﻠق ،ألنﻪ إذا ما ِﺃمنَ اإلنسان من الخوف ،تحررﺕ في نفسﻪ دوافع
التطﻠع وعوامﻝ اإلبداع واإلنشاء ،وبعدئذ ال تنفك الحوافز الطبيعية تستنهﺿﻪ لﻠمﺿي في طريقﻪ إلى فهم الحياﺓ وازدهارها.
ترتكز الحﺿارﺓ عﻠى البحث العﻠمي والفني التشكيﻠي بالدرجة األولى ،فالجانﺏ العﻠمي يتمثﻝ في االبتكاراﺕ التكنولوجيا وعﻠم االجتماع...ﺃما الجانﺏ الفني
التشكيﻠي فهو يتمثﻝ في الفنون المعمارية والمنحوتاﺕ وبعض الفنون التي تساهم في الرﻗي .فﻠو ركزنا بحثنا عﻠى ﺃكبر الحﺿاراﺕ في العالم مثﻝ الحﺿارﺓ
الرومانية سنجد ﺃنها كانﺕ تمتﻠك عﻠماء وفنانين عظماء .فالفن والعﻠم هما عنصران متكامالن يقودان ﺃي حﺿارﺓ.

التكﻠيف ﻗبﻝ الرجﻝ غالبًا،
فهي تتحمﻝ – كالرجﻝ مسؤوليةَ التكﻠيف الذي فرﺿﻪ هللا عﻠى اإلنسان ،بﻝ إنﻪ باعتبار ﺃنها تبﻠغ ِس َّن
ِ
ض حقوﻗَها العادلة
فإنها تتحمﻝ مسؤولية تجاه عبادﺓ هللا ﻗبﻝ الرجﻝ .وﻗد اعتنى اإلسال ُم بشأن المرﺃﺓ منذ بداية التشريع ،وفَ َر َ
تشريعًا الز ًما فهي في األساس مساوية لﻠرجﻝ من حيث المبدﺃ باعتبارها شقيقة لﻠرجﻝ ،مع االستثناء الذي يخص ك َّﻝ واح ٍد
ﺿا مع الفطرﺓ اإلنسانية واإلمكاناﺕ التي ميز هللا بها ك َّﻝ
منهما بما يحقق التكامﻝ في المهام المنوطة باألسرﺓ ،وبما يتناسﺏ ﺃي ً
واح ٍد منهما مع اآلخر.
فمقتﺿى العدﻝ ﺃن يتساوى الجميع في الحقوق إذا تساوﺕ الواجباﺕ والمسؤولياﺕ وفي حاﻝ اختالفها ينعكس ذلك عﻠى الحقوق
ﺿا ،والظﻠم يكون بتساوي الحقوق مع تفاوﺕ الواجباﺕ والمسؤولياﺕ.1
ﺃي ً

.1

انظر حقوق اإلنسان في اإلسالم ،محمد الزحيﻠي  ،211حقوق اإلنسان في اإلسالم ،راوية الظهار143 ،
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الشكل ()1-9
عبادة هللا
الخ ْﻠقة ،صفة يتَّصف بها المخﻠوق ﺃوﻝ
الفطرة :هي إيجاد هللا لﻠخﻠق ابتداء ،وهي مجموع االستعداداﺕ والميوﻝ والغرائز التي تولد مع اإلنسان ]1[.وهي ِ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
[ف َ
خﻠقﻪ؛ صفة اإلنسان الطبيعيّة .بال ِفطرﺓُ :متَّصف بصفة ﺃو موهبة معيَّنة منذ الوالدﺓ ]2[.جمع :فِ َ
َ
َ
َ
الصفة األولى التِي
ط ٌرِ .
عﻠى ال ِفط َرﺓِ »ّ ِ :
ط ْر].ما يَزَ ا ُﻝ َ
ي ِخ ْﻠقَتُﻪُ َّ
الخﻠقة التي ُخـﻠِقَ عﻠيها المولود وهو في بطن ﺃمﻪ لقولﻪ تعالى (الذي
الط ِبي ِعيَّةُ .والفطر كﻠمة عربية وهي ِ
يَ ُكونُ َ
اإل ْن َ
سانُ فِي ﺃ َ َّو ِﻝ َحيَاتِ ِﻪ ،ﺃ َ ْ
عﻠَ ْي َها ِ
فطرني فإنﻪ سيهدين) ،وتأتي ﺃيﺿا ً صفة اإلنسان الطبيعية (مثال ً :شعوﺏ تعيش عﻠى الفطرﺓ؛ ﺃي تعيش عﻠى الصفاﺕ الطبيعية ،و حسﺏ الديانة اإلسالمية،
ان اإلنسان يولد مع معرفة فطرية عن التوحيد ،هذا وإﺿافةً إلى الذكاء ،اإلحسان وكﻝ الصفاﺕ التي تكون معنى اإلنسانية ،هي جزء من الفطرﺓ .لهذا
السبﺏ يفﺿﻝ بعض المسﻠمون ان ينعتوا من يعتنقوا الدين اإلسالمي بالعائدون عوﺿا ً عن المهتديون ،إذ يعتقد انهم يرجعون إلى الحالة الصافية.

ﺛﺎﻧﻴ :ﻧﻈﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺮأة ﻋﻨﺪ ا[ﻣﻢ واﻟﺤﻀﺎرات
كبير منها عﻠى النظرﺓ
اختﻠفﺕ نظرﺓ المجتمعاﺕ والحﺿاراﺕ اإلنسانية في تاريخ اإلنسانية في معامﻠة المرﺃﺓ ،واتفق جز ٌء
ٌ
الدونية لﻠمرﺃﺓ مع سﻠبها جز ًءا من حقوﻗها ،وفي هذا المبحث نتطرق إلى ﺃمثﻠة لمعامﻠة المرﺃﺓ عند بعض األمم والحﺿاراﺕ.

اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن:٢
كانﺕ المرﺃﺓ عند اليونانيين مسﻠوبة الحرية ،والحقوق اإلنسانية واالجتماعية ،واالﻗتصا ِديَّةُ .كما كانﺕ تُباع وتشترى ،وال تحظى
غير
باحترام ،وبقيﺕ المرﺃﺓ عﻠى هذه الحاﻝ ،إلى ﺃن تبذلﺕ واختﻠطﺕ بالرجاﻝ
ً
مؤخرا ،فشاع الزنا عندَهم وصار فع ُﻝ الفاحشة َ
ُمست َبشَعٍ وال ُمست َن َكر ،فكان ذلك إيذانًا بانهيار حﺿارتهم وسقوطها.

.2
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اﻟﺮوﻣﺎن:٣
كانﺕ المرﺃﺓ ُ الرومانيةُ معدومةَ األهﻠية تما ًما كالصغير والمجنون ،وعندما تتزوج تدخﻝ في سيادﺓ زوجها ،وتصير في حكم
ابنتﻪ ،ولﻪ ﺃن يحاك َمها ،ويعاﻗِبَها باإلعدام في بعض األحيان ،ثم تغير وﺿعُها ،فخرجﺕ إلى مجالس الﻠهو والطرﺏ ،و ُ
ﺏ
شر ِ
الخمور مما ﺃدى إلى خراﺏ حﺿارﺓ الرومان وزوالها.

اﻟﻬﻨﺪ:٤
كانﺕ المرﺃﺓ ُ عندَهم ﻗاصرﺓ ،وليس لها ُّ
سةٌ لكﻝ
حق االستقالﻝ عن ﺃبيها ﺃو زوجها ﺃو ابنها ،وهي في نظرهم
ُ
مصدر شؤم ،ومد ِنّ َ
لهوان ﺃشد عذابًا من النار ،وكانﺕ المرﺃﺓ تُقدَّم
سها
شيء تمسﻪ ،وال بد لها من حرق نفسها عند موﺕ زوجها ،وإال َّ
عرﺿﺕ نف َ
ٍ
ﻗربانًا لآللهة لترﺿى ،ﺃو لتأمر بالمطر ﺃو الرزق.
القربان :هو شيء ﺃو نباﺕ ﺃو حيوان وﺃحيانا ً إنسان يقدم عادﺓ لﻠقوى التي يعتقد البشر بأنها تتدخﻝ في حياتهم ،وذلك خوفا ً ﺃو حباً ،ويتم ذلك في ﺃوﻗاﺕ
محددﺓ ،ﻗد تكون دورية ﺃو لحدث بعينﻪ ،وعادﺓٍ ما يرتبط تقديم القرابين بطقوس ﺃخرﺓ يُجري شعائرها وفق ترتيباﺕ معينة كاهن ﺃو كاهنة ،كما يمكن ألي
شخص ﺃن يقوم بذلك وفق الختالف العقائد واألحواﻝ.

اﻟﻴﻬﻮد:٥
يَعُدُّ اليهودُ  -بنا ًء عﻠى ﺃصﻠهم المحرف  -المرﺃﺓ َ لعنة ،إذ هي ﺃصﻝ الشرور ومنبع الخطايا ،ألنها  -بحسﺏ زعمهم  -ﺃغرﺕ
ُّ
الحق
سة في ﺃيام حيﺿها ،وهي عندهم بمرتبة الخادم ،وألبيها
آدم  -عﻠيﻪ السالم  -باألكﻝ من الشجرﺓ المﻠعونة ،كما يعدونها ن َِج َ
في بيعها ﻗاصرﺓ ،وهي محرومة من الميراث ،ثم تغير حاﻝ المرﺃﺓ عند كثير من اليهود ،من النقيض إلى النقيض ،ويكفي ْ
ﺃن
نعﻠم ﺃن المرﺃﺓ ﺃصبحﺕ عندهم من األسﻠحة التي يستخدمونها في غزو ﻗﻠوﺏ الشباﺏ وإفسادهم ،والسيطرﺓ عﻠى العالم .وﻗد
َ
جاء في بروتوكوالﺕ حكماء صهيون « :يجﺏ ﺃن نعمﻝ لتنهار األخالق في كﻝ مكان فتسهﻝ سيطرتنا ،إن فرويد منا وسيظﻝ
يعرض العالﻗاﺕ الجنسية في ﺿوء الشمس ،لكيال يبقى في نظر الشباﺏ شيء مقدس ،ويصبح همﻪ األكبر هو إرواء غرائزه
الجنسية ،وحينئ َ ٍذ تنهار ﺃخالﻗﻪ ».

اﻟﻨﺼﺎرى:٦
كانﺕ النظرﺓ إلى المرﺃﺓ عند رجاﻝ الكنيسة ﻗديما ً نظرﺓ سوداوية ،ألنها في نظرهم هي التي ﺃغرﺕ آدم عﻠيﻪ السالم باألكﻝ من
7
الشجرﺓ المﻠعونة ،وكانوا يشككون في إنسانية المرﺃﺓ ،وليس لها عندهم حق في التمﻠك ،بﻝ إنﻪ يباح بيعها في بعض األحيان،
كما ﺃنهم كانوا يحتقرون العالﻗة الجنسية بين الرجﻝ والمرﺃﺓ ،ويز ِ ّهدون بها ،وإن كانﺕ عن طريق مشروع.
 .3انظر الحجاﺏ لﻠمودودي 20 ،وما بعدها بتصرف.
 .4المرﺃﺓ بين الفقﻪ والقانون.18 ،
 .5ينظر المرﺃﺓ بين الفقﻪ والقانون .19
 .6انظر :المرﺃﺓ بين الفقﻪ والقانون ،20 ،الحجاﺏ لﻠمودودي 24 ،وما بعدها.
.7

المرﺃﺓ بين الفقﻪ والقانون.21 - 20 ،
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الشكل ()2-9
الكنيسة
عشر تعديﻝ هذه النظرﺓ نحو المرﺃﺓ ،لكن شيئًا فشيئًا تجاوز األمر الحد إلى ﺃن تم َّخض
وﻗد حاوﻝ بعض مجددي القرن الثامنَ
َ
النظام االجتماعي في القرن العشرين عن نظرياﺕ ثالث هي :المساواﺓ بين الرجاﻝ والنساء ،واستقالﻝ النساء بشؤون معاشهن،
واالختالط المطﻠق بين الرجاﻝ والنساء .8

اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ:٩
ْ
ْ
كان العرﺏ يتشاءمون من والدﺓ األنثى ،ﻗاﻝ تعالى (:وإذا بش أ
ظميٌ ( )58يتوارى ِمن
ك
هو
ظ ّ َل وج ُهه ُ م ْسو ّدا ًو
د ُهْ ِباألُنثَى
ِ
َ
َ
ح ُ
ُ
َ ِ َ ُ ِّ َ َ َ
َ
َ
َََ َ
ُ َ َ َ
ْ
الْق ْوم من سو ِء ما بش به أي ْمسكه عل هون أ ْ
ُ
ون ) [النحﻝ ]59 ،58 :وليس لﻠمرﺃﺓ حق في المشورﺓ
ك ُم
ال سآء ما يح
اب أ
الت
ف
ه
س
د
ي
م
ّ
ُ
َ
َ
ِ
َ ِ
َ ِ ِ ُ َ ُ ِّ َ ِ ِ َ ُ ِ ُ ُ َ َ ُ ٍ َ َ ُ ُّ ُ
َ
َ َ َ َ

ﺃو إبداء الرﺃي ،ولو كان ذلك في ﺃخص خصوصياتها ،كاختيار الزوج ً
مثال ،وليس لها حق في اإلرث ،وال في المهر ،وليس
لتعدد الزوجاﺕ عندهم حد معين ،وال لﻠطالق عدد محدود ،وتعد زوجة األﺏ إرثًا ألكبر ﺃبنائﻪ من غيرها ،كما كانﺕ هناك
بعض األنكحة الفاسدﺓ ،كالشغار واالستبﺿاع والبغاء وغيرها.

 .8انظر :الحجاﺏ لﻠمودودي.30 ،
 .9انظر :المرﺃﺓ بين الفقﻪ والقانون ،22 ،وﺃنظر الحجاﺏ ،14 – 13 ،وانظر فيما سبق ﺃنظر مقرر تدريسي بعنوان اإلسالم وبناء المجتمع
لمجموعة من المؤلفين ،عﻠى الرابط:
www.riyadhalelm.com/researches/1457/w_islam_bnaa_mojtmaa.doc.
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ﺛﺎﻟﺜ :ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ا5ﺳﻼم
ﺃنصف اإلسالم المرﺃﺓ ،وﺃعطاها حقوﻗها المختﻠفة ،ورد لها اعتبارها كإنسان ،وحظيﺕ بمكانة عظيمة لم تح َ
ظ بها في ﺃي مجتمع
غير مسﻠم ،سواء ﺃكان ﻗدي ًما ﺃم حديثًا .وﻗد تناوﻝ القرآن الكريم – وهو كالم هللا سبحانﻪ وتعالى والمصدر األوﻝ لﻠتشريع،
والمعجزﺓ األعظم في اإلسالم -في عدﺓ آياﺕ ،دون ﺃن يكونَ في صورﺓ انتقاص ﺃو تقﻠيﻝ من مكانتها ﺃو دورها في المجتمع،
يشاطر الرج َﻝ جزء من الرسالة والمسؤولية كما اعتنى اإلسالم ببيان الحقوق
بﻝ تناولﻪ باعتبار اهتمام اإلسالم بالمرﺃﺓ كإنسان
ُ
والمسؤولياﺕ الخاصة بها باعتبارها شري ًكا في هذه الحياﺓ لﻠرجﻝ ،ال تقﻝ عنﻪ في اإلجماﻝ فيما يتعﻠق بحجم المسؤولية والحقوق.
ويمكن اإلشارﺓ إلى مجموعة من األمثﻠة التي تؤكد هذا المعنى .نجد ﺃن بعض األمم تﻠوم ﺃ ُّمنا حواء بأنها السبﺏ وراء خروج ﺃبينا
ُﻠصق
قربَها ،ولكن هللا ﺃنصف ﺃ ُّمنا حواء في كتابﻪ الكريم فﻠم ي ِ
آدم من الجنة ،بسبﺏ ﺃنها ﺃﻗنعتﻪ باألكﻝ من الشجرﺓ التي منعﻪ هللا ﺃن يَ َ
الخطيئة بها َوحدَها كما جاء في بعض المصادر المحرفة ،فالنصوص القرآنية صريحة في ﺃن آدم شارك حواء في المعصية
ْ ْ
واألكﻝ من الشجرﺓ المحرمة بعد ﺃن وسْوس إليهما الشيطان وﺃغراهما بذلك ،ﻗاﻝ هللا  -تعالى  ( :-وق ْلنا يا آدم ْ
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ك
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انا ِفي ِه ) [البقرﺓ ،]36 -35 :وﻗاﻝ هللا  -تعالى  -في سورﺓ األعراف ( :فَوسوس َهلُما
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ال َ
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وكذلك ﺃمر المولى َ -ج َّﻝ وعال  -باإلحسان إليهن ،وكفﻝ لهن كﻝ الحقوق الما ِديَّةُ والمعنوية بآياﺕ صريحة ﻗاطعة في القرآن
تسوﻝ لﻪ نفسﻪ إهدار حقوﻗهن ﺃو االنتقاص منها عﻠى ﺃي نحو وبأية وسيﻠة.
الكريم ،حتى يقطع الطريق عﻠى كﻝ من ّ ِ
الخﻠقَة وﺃصﻝ الكرامة،10
وﺃﻗر اإلسالم إنسانيةَ المرﺃﺓ وكرامت َها ،وﺃنها مخﻠوﻗة من نفس الرجﻝ ،وهي إنسانةٌ مثﻠُﻪ تما ًما ،في ِ
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وﻗد اهتم
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 .10ﺃنظر مقرر تدريسي بعنوان اإلسالم وبناء المجتمع لمجموعة من المؤلفين ،عﻠى الرابط:
www.riyadhalelm.com/researches/1457/w_islam_bnaa_mojtmaa.doc
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ﻗومهن ،وتعرﺿن لألذى بسبﺏ إصرارهن عﻠى اإليمان باهلل ،ومن تﻠك النساء
وﺿرﺏ هللا ﺃمثﻠة لمؤمناﺕ واجهن
َ
الموﺕ ونَبذَ ِ
امرﺃﺓ فرعون الذي ﺿرﺏ ﺃسوﺃ مثاﻝ لﻠبَغي ِ والطغيان والكفر باهلل ،مع َّ
هللا منحﻪ المﻠك والقوﺓ ولكن لم يمنع ذلك امرﺃﺓ
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َ
ْ
ْ
ْ
ِعنْدك بي ً
جنِي ِمن ال َقو ِم ال ّ
ظَالِ ِمنيَ ) [التحريم]11 :
ن
و
ل
م
ع
و
ن
و
ع
ر
ف
ن
م
ي
ن
ج
ن
و
ة
ن
ج
ال
ف
ا
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
َ َ َ َ َ َ َ ّ
َ َ َ ّ
َ َ َ
َ
وفي مثاﻝ آخر معاصر لبعثة النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم وفي الحديث الذي روتﻪ ﺃم المؤمنين عائشة  -رﺿي هللا عنها  -ﻗالﺕ:
ﺿﻪ وهي تشتكي زوجها إلى رسوﻝ هللا
ي بع ُ
تبارك الذي ﺃوعى سمعﻪ كﻝ شيء ،إني ألسمع كالم خولة بنﺕ ثعﻠبة ،ويخفى عﻠ َّ
صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم وهي تقوﻝ:
ْ
كبرﺕ سني ،وانقطع ولدي ظاهر مني!! الﻠهم إني ﺃشكو
« يا رسوﻝ هللا ،ﺃكﻝ مالي ،وﺃفنى شبابي ،ونثرﺕ لﻪ بطني ،حتى إذا
إليك ».

ْ
برحﺕ حتى جاء جبريﻝ بهذه اآلية ( :ق ْد سع الل ق ْول التي تجادلك ف ز ْ
ْ
الل ي َ ْسمع
و
الل
ل
إ
ي
ك
ت
ش
ت
و
ا
ه
ج
و
ﻗالﺕ :فما
ِ
ِ
َ
ِ
َ ِ َ ُ ِ َ ُ ِ َ ّ َ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ 11
َ َ َ َ
ِ َ َّ َ َّ ُ َ ُ
ٌ
ٌ
تحاوركما إن
الل َسِيع ب ِصري ) [المجادلة. ]1 :
َ َ ُ َ ُ َ ِ َّ َّ َ
َ
ﺃمرها إلى هللا وجادلﺕ النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم في زوجها ،وما جرى
لقد نزﻝ الوحي مؤيدًا لهذه المرﺃﺓ الصالحة التي شكﺕ َ
معها ،فاستجاﺏ هللا شكواها حاالً.
كانﺕ ﺃ ّما ً ﺃو بنتا ً ﺃو زوجة .ﺃما األم فقد ثبﺕ إكرا ُمها بنصوص
حياتها ،سواء
لقد ﺃمر اإلسالم بإكرام المرﺃﺓ في جميع مراحﻝ
ْ
ْ
ْ
ً
ْ
ْ
ن ِإحسانا ) [اإلسراء ]23 :فقد ﻗرن هنا سبحانﻪ
الَ إياه وبالو ِ
الَ تعبدوا إ ّ
كثيرﺓ منها :ﻗولﻪ تعالى ( :وقضى ربك أ ّ
الي ِ
َ َ َ َ ّ ُ َ َ َ ُ ُ ِ ِ َّ ُ َ ِ َ َ
َ
صها بذكر
اإلحسان لألبوين بعبادتﻪ .وفيما يتعﻠق باالعتناء
كوالدﺓ فقد ﺃكد القرآن عﻠى البر بالوالدين وزاد في ﺃمر المرﺃﺓ ْوخ َّ
بها ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
الحمﻝ والوالدﺓ واإلرﺿاع ( :ووصينا
كر ِل
اإلنسان ِبو ِالي ِه َح َلته ُأ ُ ّ ُمه ُوهناعلوهنوفصالفع
نيأ َ ِناش ُ
ام ِ
معاناتها ْ في ْ
َ َ َّ َ ِ َ َ َ َ
َ َ َ ٍ َ ِ َ ُ ُِ َ َ
َ
َ
بارا بهما إلى ح ِدّ
ولواليك إ
ض أل ِ ّمﻪ وﺃبيﻪ جنا َح الذﻝ؛ ﺃي :ﺃن يكون رﻗيقًا ًّ
ل ال َم ِصري ُ ) ْ[لقمان ،]14 :وﺃمر هللا االبن ﺃن ي ُْخ ِف َ
َ ِ َ ِ َ َ ِ َ َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
كما ر ّ َبي ِان ص ِغريا) [اإلسراء.]24 :
ب ارحهما
التذلﻝ بين ﺃيديهما( :واخ ِفضهلماجناح الل من
الرحَ ِة َوقُل َر ِّ
َ ُ َ َ َ َ ّ ُ ِّ ِ َ َّ
َ ُ َ َ َ َ َ َ
َ
وﻗد جاء رجﻝ إلى رسوﻝ هللا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم فقاﻝ « :من ﺃحق الناس بحسن صحابتي؟ ﻗاﻝ :ﺃمك ،ﻗاﻝ :ثم من؟ ﻗاﻝ :ثم
ﺃمك ،ﻗاﻝ :ثم من؟ ﻗاﻝ :ثم ﺃمك .ﻗاﻝ ثم من؟ ﻗاﻝ :ثم ﺃبوك.12
اثا ويب لم ْ
وﺃما البنﺕ فقد ﻗاﻝ سبحانﻪ وتعالى في شأنهاِ ( :لل م ْلك السماوات و ْاأل ْرض ي ْخلق ما يشاء يب لم ْ
ن يشاء إن ً
ن
ُ َِ
ِ
َّ ِ ُ ُ َّ َ َ ِ َ َ ِ
ً َ ُ ُ ٌ َ َ َ ٌ َُ َ ُ َ َ َ ُ ِ َ َ َ َ
اثا وي ْجعل م ْ
يشاء الكور ( )49أ ْو يزوجهْ ذ ْكرانًا وإن ً
شاء ع ِقيما ِإ ّنَه ُع ِلمي َق ِدير ) [الشورى .]50-49 :فوصفها
ي
ن
ُ
َ
َ
َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ ُ َ
َ َ ُ ُّ ُ َ
ً
بالهبة هنا ،مما يدﻝ عﻠى ﺃنها نعمة ﺃنعم هللا بها عﻠى والدها ،لما في وجودها لديﻪ ﺃنسا ،ولما في فﺿﻝ تربيتها والعناية بها من
سعة رزﻗﻪ وبركة مالﻪ وحياتﻪ ،وﻗد رغﺏ اإلسالم في تربية البناﺕ واإلحسان إليها ،ورتّﺏ
األجر والمثوبة ،وﻗد تكون سببا ً في َ
ي من البناﺕ بشيء
األجر العظيم عﻠى ذلك ،فعن عائشة  -رﺿي هللا عنها  -ﺃن النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ﻗاﻝ « :من ابت ُ ِﻠ َ
سنَ إليهن كن لﻪ سترا ً من النار.13
فأح َ

 .11رواه ﺃبو داوود ي سننﻪ ،حديث [ ،]2214وصححﻪ األلباني في صحيح سنن ابي داوود.
 .12صحيح البخاري ،حديث  5971وصحيح مسﻠم ،حديث  2548والﻠفظ لمسﻠم.
 .13صحيح البخاري ،حديث ،1418وصحيح مسﻠم ،حديث2629
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ُ
حقوق الزوجة في ﺃمور متعددﺓ تتعﻠق
وﺃما الزوجة فقد جاء إكرا ُمها كذلك في القرآن فقد ورد في كثير من اآلياﺕ بالتفصيﻝ
باإلحسان إليها كزوجة والعناية بها وبحقوﻗها المالية ،ومن ذلك فيما يتعﻠق بحسن العشرﺓ مع الزوجة والسنة ،ﻗاﻝ تعالى:
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
وا ش ْيئا ًوي ْجعل الل فيه خ ْريا ً
ك ِثريا ً ) [النساء،]19 :
ه
ر
ك
ت
ن
أ
ى
س
ع
ف
ن
وه
م
ت
ه
ر
ك
ن
إ
ف
وف
ع
اشروهن بالم
( َو َع ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ّ
َ
َ َ ُ َ
َ
ُ
َ َ َ
ُ ُ َّ ِ َ ُ
ُ ُ ُ َّ َ َ َ
ْ
ْ
ْ
ٌ
ٌ
ب)
ويؤكد القرآن مسألة توزيع الحقوق في ﻗولﻪ جﻝ وعال ( :للر
ج ِ
ال َن ِصيب ِم ّ َما اكت َ َسبُوا َولِلنِّ َسا ِء َن ٌ ِصيب ِم ّ َما اكت َ َس َ
ِ ِّ َ
ْ
ْ
[النساء ،]32 :وﻗولﻪ تعالى فيما يتعﻠق بحسن التعامﻝ مع الزوجة حاﻝ االختالف معها ( :فإ ْمساك بمعوف أ ْو تس ٌ
يح
ِ َ ُ ٍ َ َ ِ
َِ َ
ْ
ان ) [البقرﺓ ،]229 :دون اإلﺿرار بها ﺃو التﺿييق عﻠيها ومساومتها لالفتداء بنفسها منﻪ .وﻗاﻝ صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم:
ِب ِإح َس ٍ
« الدنيا متاع ،وخير متاع الدنيا المرﺃﺓ الصالحة .14

راﺑﻌ :اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة
ُ
شقائق
كما سبقﺕ اإلشارﺓ فإن األصﻝ في العالﻗة بين الرجﻝ والمرﺃﺓ تقوم عﻠى المساواﺓ في ﺃساس التشريع باعتبار ﺃن النسا َء
ً
بارزا
عا فالمرﺃﺓ مخاطبة بﻪ ،وﻗد كان ذلك
الرجاﻝ وكﻝ خطاﺏ يخص الرجﻝ في ﺃي مصدر من مصادر التشريع المعتبرﺓ شر ً
في ﻗﺿايا كثيرﺓ منها:
جعﻝ اإلسالم المرﺃﺓ ً
فيجﺏ عﻠيها االلتزا ُم بجميع ما ﺃمر هللا بﻪ من العباداﺕ كالصالﺓ والزكاﺓ والصيام
ﺃهال لﻠتكﻠيف كما الرجﻝ،
ُ
والحج ،وغيرها من العباداﺕ ،مع وجود اختالفاﺕ في تفاصي َﻝ تحدث عنها الفقهاء بإسهاﺏ في كتبهم ،مثﻝ وجوﺏ المحرم في
الحج ،فهي مكﻠفة كما ﺃن الرجﻝ مكﻠف ،ومجزية بأعمالها دنيا وآخرﺓ ،إن خيرا فخير وإن شرا فشر ،ﻗاﻝ تعالى ( :م ْ
ن ع ِم َل
ًّ
ً
َ َ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
جره بأ ْ
اة طيب ً
صالحا ًمن ذكر أ ْو أ ُ ْنثى وهو م ْؤم ٌ
ن فلن ْحيينه حي ً
كانُوا يعملُون) [النحﻝ.]97:
ا
م
ن
س
ح
أ
م
ن
ي
ز
ج
ن
ل
و
ة
َ َ ُ ُ ِ
َ
َ ِ ِّ َ َ ٍ َ
َ
َ
ِ
ُ
َ ِ َ َ
ِّ َ َ َ َ ِ َ َّ ُ
َ َ
َ
َ َ ُ ِ َ َّ ُ َ َ
َ
َ

الشكل ()3-9
الحج

 .14صحيح مسﻠم ،حديث1467
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ﺃعطاها اإلسالم حقوﻗًا ماليةً كما هو الحاﻝ في الرجﻝ فﻠها حق التمﻠك والبيع والشراء وإمﺿاء العقود مع كماﻝ األهﻠية في ذلك،
ي عﻠيها ﺃخذ اإلذن من ﺃحد وليس ألحد ﺃن يمنعَها من التصرف مهما كنﺕ صﻠتﻪ بها ،كما
يفر ُ
بحيث ال ِ
ض التشري ُع اإلسالم ُّ
َّ
الحق ﺃن ترث ،وتتصرف فيما تمتﻠكَ ،و ْفقَ حدود الشرع ،باإلﺿافة إلى ﺃن التشري َع ﺃوجﺏ عﻠى والدها ﺃن يعامﻠَها مثﻝ
ﺃن لها
ُ
يجوز لﻪ ﺃن يميزَ هم بأن يعطيَهم ما يزيد عما يجﺏ من نفقتهم دون اعتبار لبناتﻪ.
إخوتها في مبدﺃ العطاء وال
ْ
ْ
كما جعﻝ هللا لﻠمرﺃﺓ َّ
اض ِّمنُما
وإبداء الرﺃي ،فيما يختص بها من ﺃمور ﻗاﻝ تعالى ( :فَ ِإن أَرادا فِصاالً عن َتر
ِ
حق المشاورﺓِ
ٍ
َ
َ
َ َ َ
َ
وتشاور فال جناح عل ْ
هيما ) [البقرﺓ ،]233 :وﻗد كانﺕ المرﺃﺓ سندًا لرسولنا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم فقد ساندﺕ ﺃم المؤمنين
َ َ َ ُ ٍ َ َ ُ َ َ َ َ ِ َ
خديجة  -رﺿي هللا عنها  -نبينا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم من ﺃجﻝ ﺃن يب ِﻠّ َغ هذه الرسالة العظيمة الخاتمة ،وﺃسهمﺕ بقية نسا ِئﻪ  -صﻠى
هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -في نقﻝ هذا التراث العظيم إلى اإلنسانية عمو ًما ،وﺃمة محمد  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -عﻠى وجﻪ الخصوص
صا ﺃ ُّم المؤمنين عائشة  -رﺿي هللا عنها .-
خصو ً

ﺧﺎﻣﺴ :اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮأة ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ
األصﻝ في التشريع اإلسالمي المساواﺓ بين الرجﻝ والمرﺃﺓ ،ولكن مقتﺿى العدﻝ وجودُ بعض المسائﻝ التي تختﻠف فيها المرﺃﺓ
عا من التفﺿيﻝ ،إذ َّ
ﺕ بين
إن الفروﻗا ِ
عن الرجﻝ بسبﺏ طبيعة المسؤولياﺕ التي تﺿطﻠع بها المرﺃﺓ مقارنة بالرجﻝ ،وليس هذا نو ً
ٌ
تمايز وليس تفﺿيﻝ ،بمعنى َّ
ﺃن ك َّﻝ واحد منهما يتميز عن اآلخر بشيء ،ومن تﻠك المسائﻝ ما يﻠي:
الرجﻝ والمرﺃﺓ في األحكام
ٌ
ْ
ْ
ْ
الشهادﺓ ،حيث كما جاء في ﻗولﻪ تعالى ( :و ْ
ان
ني فَر
ونا رج َل
ك
ن ِمن ِّرجال
يد ْي
دوا َش ِه
استَش ِه
ك ْم ۖ فَ ِإن لّ َ ْم ي ُ
ِ
جل َوامرأ َ َت ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ْ
حداه َما فتذكر إ ْ
ممن ت ْرض ْون من الشهداء أن تضل إ ْ
اهما األُخر ٰى ۚ ) [البقرﺓ ،]282:فظاهر اآلية ﺃن الرجﻝ يعدﻝ
د
ح
ّ
ِ
ِ
ِ َّ َ َ َ ِ َ ّ ُ َ َ ِ َ َ ِ َّ ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ
امرﺃتين في الشهادﺓ ،وهذا تقﻠيﻝ من كرامتها باعتبارها ال تتساوى مع الرجﻝ في ﺃمر الشهادﺓ ،والحقيقة ﺃن الشهادﺓ في
المعامالﺕ هي من األمور التي ال تهتم بها المرﺃﺓ وبالتالي ﻗد تنسى ما تم من العقود بالتفصيﻝ ،واألمر مختﻠف بالنسبة لﻠرجﻝ،
مع العﻠم َّ
ي طﻠﺏ لﻠشهادﺓ في العقود شا ِهدَيْن من الرجاﻝ ،ولم يكتفي بواحد.
بأن التشري َع اإلسالم َّ
الرﺿاع فإنﻪ يكفي فيﻪ شهادﺓ امرﺃﺓ واحدﺓ رغم خطورﺓ هذا األمر ،عﻠ ًما بأن الشهادﺓ َ في
في المقابﻝ نجد في مسائ َﻝ ﺃخرى مثﻝ ِ ّ
تكﻠيف وعﺏ ٌء عﻠى الرجﻝ والمرﺃﺓ.
ﺃمور العقود
ٌ
األمر اآلخر الذي فُﺿﻝ فيﻪ الرجﻝ عﻠى المرﺃﺓ مسألة اإلرث ،إذ َّ
نصف ميراث الرجﻝ ،وهذا في غالﺏ مسائﻝ
إن المرﺃﺓ َ ترث
َ
المواريث ،وهذا ليس نقيصة في حق المرﺃﺓ إذا ما نظرنا لﻠمسألة بصورﺓ متكامﻠة في التشريع اإلسالمي ،إذ إن المرﺃﺓ َ في
التشريع اإلسالمي ليس عﻠيها ﺃعبا ٌء ما ِديَّةٌُ سواء بالنفقة عﻠى األسرﺓ ﺃو الزوج ﺃو ﺃﻗاربها وﺃبنائها ،فواﻗع الحاﻝ ﺃن الماﻝ الذي
جبر عﻠى إنفاﻗﻪ بأي وجﻪ من الوجوه إال في حاﻝ الزكاﺓ ،بﻝ يﺿاف لذلك ﺃنﻪ يجﺏ عﻠى زوجها النفقةُ عﻠيها
ستحصﻝ عﻠيﻪ لن ت ُ َ
مهرا عند الزواج وغير ذلك.
غير
ميسور الحاﻝ ،ولها الحق بمطالبتﻪ بالنفقة ،كما ﺃنها تستحق ً
حتى لو كان َ
ِ
ﺕ التي كﻠف
فﻠﻠمرﺃﺓ في هذه الحالة ميزﺓ عﻠى الرجﻝ ومن هنا كان
الشار ُ
ع حكي ًما في ﻗسمتﻪ لﻠميراث ،مراعيًا مجم َﻝ التشريعا ِ
ِ
بها عباده.
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واجﺏ عﻠى المرﺃﺓ المسﻠمة .فمن األدلة
من األمور التي يختﻠف فيها الرجﻝ عن المرﺃﺓ هو الﻠباس ﺃمام األجانﺏ .والحجاﺏ
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اإل ْرب ِة
انن أ ْو بني أخواتن أ ْو نسآئن أ ْو ما ملكت أ ْيمانن أو التابعني غري أ ْول
انن أو بني إخو ِ
بعولتن أو إخو ِ
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من الرجال أو الطّفل ّ َ
ن وتُوبوا
الين لم يظهروا عل عورات النسآء وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفني من زينت
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والحكمة من األمر بالحجا بطهارﺓ ﻗﻠـوﺏ الرجـاﻝ والنسـاء من الوساوس والخواطر التي تفسد النفوس ،وتميﺕ القﻠوﺏ ،ﻗاﻝ
ْ
تعالى ( :ذلِك ْم أطهر لِقلوبك ْ
ن ) [األحزاﺏ ،]53 :وفيﻪ حفظ لﻠنساء وصيانتهن من ﺃن يتعرﺿن ألذى ﺃو
وب
ل
ق
و
م
ُ َ َ ُ ُ ُ ِ
ُ َ ُ ُ ِ ِ َّ
ْ
ك أَد َن
شر،
وذلك ألن الحجاﺏ يﺿفي عﻠى مرتديتﻪ مهابة ،تصد الفساق عن التجرؤ عﻠيها بالﻠفظ ﺃو الﻠحظ ،ﻗاﻝ تعالى ( :ذَلِ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
أَن يعفن فَال يؤذَ ْين ) [األحزاﺏ.]59 :
ُ
ُ
َ َ
غير
وصفاﺕ الحجاﺏ الشرعي :ﺃن يكون
ف عما تحتﻪ ،ﺃن يكونَ فﺿفا ً
ساترا لجميع بدن المرﺃﺓ ،ﺃن يكونَ ثخينًا ال يَ ِش ُّ
ً
ﺿا َ
ف جسمهاّ ،ﺃال يكونَ زينةٌ في نفسﻪ وال يكون مطيّبًا بأي نوع من ﺃنواع الطيﺏّ ،ﺃال يشبﻪَ لباس الرجاﻝ ،ﺃالّ
ﺿيّق حتى ال يَ ِ
ص َ
لباس شهرﺓ ،كما يوجد ﻗﺿايا ﺃخرى ﺃسهﺏ العﻠماء في الحديث عنها مثﻝ ﻗﺿايا الزواج وجواز التعدد لﻠرجاﻝ
الحجاﺏ
يكونَ
ُ
َ
مقارنة بالمرﺃﺓ .15

الوحدﺓ ﺃنظر مقرر تدريسي بعنوان اإلسالم وبناء المجتمع لمجموعة من المؤلفين ،عﻠى الرابط:
 .15لﻠتفاصيﻝ في موﺿوع هذه َ
حقوق اإلنسان في اإلسالم ،محمد الزحيﻠيwww.riyadhalelm.com/researches/1457/w_islam_bnaa_mojtmaa.doc ،
 ،229-211حقوق اإلنسان في اإلسالم ،راوية لظهار ،149-143 ،تكريم المرﺃﺓ في اإلسالم ،محمد بن جميﻝ زينو ،بتصرف
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة
●فمقتﺿى العدﻝ ﺃن يتساوى الجميع في الحقوق إذا تساوﺕ الواجباﺕ والمسؤولياﺕ وفي حاﻝ اختالفها ينعكس ذلك عﻠى
ﺿا ،والظﻠم يكون بتساوي الحقوق مع تفاوﺕ الواجباﺕ والمسؤولياﺕ.
الحقوق ﺃي ً
●اختﻠفﺕ نظرﺓ المجتمعاﺕ والحﺿاراﺕ اإلنسانية في تاريخ اإلنسانية في معامﻠة المرﺃﺓ ،واتفق جزء كبير منها عﻠى النظرﺓ
الدونية لﻠمرﺃﺓ مع سﻠبها جز ًءا من حقوﻗها.
●ﺃنصف اإلسالم المرﺃﺓ ،وﺃعطاها حقوﻗها المختﻠفة ،ورد لها اعتبارها كإنسان ،وحظيﺕ بمكانة عظيمة لم تح َ
ظ بها في ﺃي
مجتمع غير مسﻠم ،سواء ﺃكان ﻗدي ًما ﺃم حديثًا .وﻗد تناوﻝ القرآن الكريم – وهو كالم هللا سبحانﻪ وتعالى والمصدر األوﻝ
لﻠتشريع ،والمعجزﺓ األعظم في اإلسالم  -في عدﺓ آياﺕ ،دون ﺃن يكون في صورﺓ انتقاص ﺃو تقﻠيﻝ من مكانتها ﺃو دورها
في المجتمع ،بﻝ تناولﻪ باعتبار اهتمام اإلسالم بالمرﺃﺓ كإنسان يشاطر الرجﻝ جزء من الرسالة والمسؤولية كما اعتنى
اإلسالم ببيان الحقوق والمسؤولياﺕ الخاصة بها باعتبارها شريك في هذه الحياﺓ لﻠرجﻝ ،ال تقﻝ عنﻪ في اإلجماﻝ فيما
يتعﻠق بحجم المسؤولية والحقوق.
ُ
شقائق الرجاﻝ وكﻝ خطاﺏ
●األصﻝ في العالﻗة بين الرجﻝ والمرﺃﺓ تقوم عﻠى المساواﺓ في ﺃساس التشريع باعتبار ﺃن النسا َء
عا فالمرﺃﺓ مخا َ
طبَةٌ بﻪ.
يخص الرج َﻝ في ﺃي مصدر من مصادر التشريع المعتبرﺓ شر ً
●مقتﺿى العدﻝ وجود بعض المسائﻝ التي تختﻠف فيها المرﺃﺓ عن الرجﻝ بسبﺏ طبيعة المسؤولياﺕ التي تﺿطﻠع بها المرﺃﺓ
ٌ
تمايز وليس تفﺿيﻝ ،بمعنى
عا من التفﺿيﻝ ،إذ إن الفروﻗاﺕ بين الرجﻝ والمرﺃﺓ في األحكام
مقارنة بالرجﻝ ،وليس هذا نو ً
ﺃن كﻝ واحد منهما يتميز عن اآلخر بشيء.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
األجانﺏ من رؤية شيء من جسدها.
●الحجاب :هو لباس شرعي سابغ ت َ ْستَتِ ُر بﻪ المرﺃﺓ المسﻠمة ليمن َع الرجا َﻝ
َ
●العدل :العدﻝ ِخالف ال ُجور ،وهو القصد في األمور ،وهو استعماﻝ األمور في مواﺿعها ،وﺃوﻗاتها ،ووجوهها ،ومقاديرها،
س َرف ،وال تقصير ،وال تقديم ،وال تأخير.
من غير َ
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اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻚ ﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق ا4ﻧﺴﺎن ،اذﻛﺮ أﺑﺮز ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻣﻦ
ﺣﻘﻮق
ﻗﺎرن ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻋﻼن
اBﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال
١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ
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ا[ﺳﺌﻠﺔ:
اﻟﺴﺆال ا[ول :ﺿﻊ إﺷﺎرة ﺻﺢ أﻣﺎم اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وإﺷﺎرة ﺧﻄﺄ أﻣﺎم
اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ:
●جعﻝ اإلسالم المرﺃﺓ ﺃهالً لﻠتكﻠيف كما الرجﻝ ،فيجﺏ عﻠيها االلتزام بجميع ما ﺃمر هللا بﻪ من العباداﺕ كالصالﺓ والزكاﺓ
والصيام والحج ،وغيرها من العباداﺕ.
●مقتﺿى العدﻝ ﺃن يتساوى الجميع في الحقوق إذا تساوﺕ الواجباﺕ واختﻠفﺕ المسؤولياﺕ.
●كان العرﺏ يتشاءمون من والدﺓ األنثى.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ساوى اإلسالم بين المرﺃﺓ والرجﻝ في:
●الصالﺓ
●الزكاﺓ
●الصيام
●جميع ما ذكر

ﺃنصف اإلسالم المرﺃﺓ ،وﺃعطاها حقوﻗها المختﻠفة:
●ﻗدي ًما
●حديثًا
●ال شيء مما ذكر
●ﻗدي ًما وحديثًا
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
●القرآن الكريم.
●البخاري :ﺃبو عبد هللا محمد بن اسماعيﻝ :الصحيح ،دار الفكر ،بيروﺕ ،ط1991 ،1م1411هـ1991 .م1411-هـ.
●النووي :ﺃبو زكريا النووي :شرح النووي عﻠى صحيح مسﻠم :دار الفكر ،لبنان
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتور محمد الزحيﻠي ،الطبعة الرابعة 2005م ،دار ابن كثير ،دمشق  -بيروﺕ
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الدكتورﺓ راوية الظهار ،الطبعة الثانية2007 ،م ،دار الزمان ،المدينة المنورﺓ.
●حقوق اإلنسان في اإلسالم ،عماد حسن ﺃبو العينين ،15-13 ،عﻠى الرابط التالي:
www.riyadhalelm.com/researches/1448/w_hqoq_ensan_hasan.doc
●الصحيح ،لإلمام مسﻠم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق :محمد فؤاد عبد الباﻗي ،الطبعة األولى1374 ،هـ ،نشر:
دار إحياء الكتﺏ العربية  -عيسى البابي الحﻠبي وشركاه.
●السنن ،الحافظ ﺃبو عبد الرحمن ﺃحمد بن شعيﺏ النسائي ،طبعة مصطفى البابي الحﻠبي ،القاهرﺓ.
●السنن ،محمد بن يزيد بن ماجﻪ ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباﻗي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروﺕ.
●صحيح سنن النسائي ،لﻠمحدث محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة األولى1409 ،هـ ،نشر مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ
الخﻠيج.
●صحيح الجامع الصغير وزيادتﻪ محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ ،المكتﺏ اإلسالمي – بيروﺕ.
●صحيح سنن ﺃبيداوود ،محمد ناصرالدين األلباني ،الطبعةاألولى1409 ،هـ ،مكتﺏ التربية العربي لدوﻝ الخﻠيج
● مقرر تدريسي بعنوان اإلسالم وبناء المجتمع لمجموعة من المؤلفين ،عﻠى الرابط:
www.riyadhalelm.com/researches/1457/w_islam_bnaa_mojtmaa.doc
●المرﺃﺓ بين الفقﻪ والقانون ،لﻠدكتور مصطفى السباعي ،الطبعة السادسة1401 ،هـ ،المكتﺏ اإلسالمي.
●الحجاﺏ ،ﺃبو األعﻠى المودودي ،الطبعة الثانية1406 ،هـ ،الدار السعو ِديَّةُ.

173

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :اﻟﻤﺮأة وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ا5ﺳﻼم

174

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺎﺷﺮة :ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺎﺷﺮة
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﺎن
أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت دراﺳﻴﺔ

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ُﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ُﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
التعرف عﻠى مفهوم تعدد الزوجاﺕ.
●التعرف عﻠى تاريخ تعدد الزوجاﺕ والحكمة من مشروعيتﻪ.
●التعرف عﻠى شروط تعدد الزوجاﺕ.
●التعرف عﻠى الشبهاﺕ حوﻝ تعدد الزوجاﺕ والرد عﻠيها.

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
مقدمة عن تعدد الزوجاﺕ:
●تاريخﻪ.
●الحكمة من مشروعيتﻪ.
●شروطﻪ.
●شبهاﺕ حوﻝ تعدد الزوجاﺕ.
●وﻗفة بين التعدد وارتكاﺏ المحرماﺕ.
●الحكمة من تعدد زوجاﺕ النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت:
إن نظام تعدد الزوجاﺕ نظام إلهي محكم ال يأتيﻪ الباطﻝ من بين يديﻪ وال من خﻠفﻪ ،ألن كﻝ ما يأتينا من هللا سبحانﻪ وتعالى عن
طريق القرآن الكريم ﺃو السنة النبوية المشرفة فهو ٌّ
حق ال باطﻝ فيﻪ  .وإذا كان لتعدد الزوجاﺕ مساو ُ
َﺏ
ئ كما يذَ ُك ُر
ُ
بعض َم ْن َكت َ
ئ ناتجةٌ عن ﻗصورنا وسوء تطبيقنا لﻠنظام ،وإن ما يحدث في بعض
عن هذا النظام من ﺃعداء األمة اإلسالمية؛ فإن تﻠك المساو َ
حاالﺕ تعدد الزوجاﺕ من خالفاﺕ وظﻠم فإن سببَها هو تهاون الزوج وعدم عدالتﻪ وسوء معامﻠتﻪ لبعض زوجاتﻪ .هذا باإلﺿافة
إلى ﺿعف الوازع الديني لدى بعض الزوجاﺕ؛ األمر الذي يدفعها إلى إثارﺓ المشاكﻝ مع زوجها وزوجاتﻪ األخرياﺕ.1
النهوض بهذه
ف المسﻠمون ﺃن ينهﺿوا بها ،ويقوموا بتبﻠيغها لﻠناس ،وهم ال يستطيعون
َ
وإن لإلسالم رسالةً إنسانيةً عﻠياُ ،ك ِﻠّ َ
الرسالة إال إذا كانﺕ لهم دولة ﻗوية ،وسبيﻝ هذه القوﺓ والكثرﺓ إنما هو الزواج المبكر من جهة ،والتعدد من جهة ﺃخرى ،كما ﺃنﻪ
كبير منهم ،وال بُدَّ من رعاية ﺃرامﻝ هؤالء الذين استشهدوا بتزويجهن وتعويﺿهن
كثيرا ما يتعرض الرجاﻝ لﻠجهاد فيُفقَدُ عددٌ ٌ
ً
نظرا لما يعانيﻪ الرجا ُﻝ غالبًا من المخاطر واألهواﻝ؛ لذا
من فقدوا ،وﻗد يزيد إناث شعﺏ من الشعوﺏ عﻠى عدد الذكور،
ً
ندرك ﺃن نظام تعدد الزوجاﺕ رحمة بالعباد ونعمة ،فهو الطريق السﻠيم إلشباع الرغباﺕ دون التردي في مهاوي الشهواﺕ.
وﻗد وﺿع اإلسالم شرو ً
المبارك
الوحدﺓ تتناوﻝ هذا التشري َع
َ
طا وﻗيودًا ،راعى فيها المصالح العامة واالستعداداﺕ الثابتة ،وهذه َ
ً
ُحر ُم الرج ُﻝ الولدَ لعقم زوجتﻪ ،وال تُحْ َر ُم المرﺃﺓ ُ
الناس رحمةَ هذا الدين بالمكﻠفين
الذي شرعﻪ ربُّنا ليرى
ُ
رجاال ونساء ،فال ي َ
األمومةَ لفقدان زوجها 2 .وسيكون الحديث  -بإذن هللا  -في هذه الوحدﺓ حوﻝ موﺿوع تعدد الزوجاﺕ ،وتاريخﻪ ،والحكمة من
مشروعيتﻪ ،وشروطﻪ ،ورد الشبهاﺕ عنﻪ ،والحكمة من تعدد زوجاﺕ النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم .-

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺪد:
منتشرا
لما جاء اإلسالم كان تعددُ الزوجاﺕ موجودًا في المجتمع العربي كما هو الحاﻝ في كثير من المجتمعاﺕ األخرى ،وكان
ً
في الجزيرﺓ العربية ﻗبﻝ اإلسالم؛ كما تدﻝ عﻠى ذلك شواهدُ عديدﺓ؛ منها« :ﺃن غيالن بن سﻠمة الثقفي ﺃسﻠم وتحتﻪ عشر نسوﺓ ،فقاﻝ
لﻪ النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-اختر منهن ﺃربعًا» رواه ﺃحمد ( ،)4595وصححﻪ األلباني في التعﻠيقاﺕ الحسان ()245/6
ُ
ثمان نسوﺓ ،فذكرﺕ ذلك لﻠنبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  ،-فقاﻝ النبي
رﻗم ( .)4144وعن وهﺏ األسدي ﻗاﻝ « :ﺃسﻠمﺕ وعندي
 صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-اختر منهن ﺃربعًا » (رواه ﺃبو داوود ( .)2241وابن ماجﻪ ( ،)1952وصححﻪ األلباني في صحيحﺃبي داوود ( .)1939وعن نوفﻝ بن معاوية ،ﻗاﻝ« :ﺃسﻠمﺕ وتحتي خمس نسوﺓ ،فسألﺕ النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -فقاﻝ« :فارق
واحدﺓ ،وﺃمسك ﺃربعًا » رواه الشافعي في مسنده ( )70/3رﻗم ( )1191ترتيﺏ سنجر .وكان لﻠرجﻝ ْ
ﺃن يتزو َج ما شاء من النساء
دون حد ،فحدد اإلسالم ذلك بأربع نسوﺓ ،ووﺿع لﻠتعدد شرو ً
طا وﺿواب َ
درﺃ ُ المفاسد المتوﻗعة.
ط حتى تتحققَ المصالح المنشودﺓ ،وت ُ َ

 .1ينظر :مجﻠة البحوث اإلسالمية :العدد السادس والثالثون  -اإلصدار :من ربيع األوﻝ إلى جمادى الثانية لسنة 1413هـ ،تعدد الزوجاﺕ في
اإلسالم ،موﻗف ﺃعداء اإلسالم من تعدد الزوجاﺕ.258/36:
 .2ينظر :كتاﺏ الثقافة اإلسالمية المستوى الثالث ،مركز النشر العﻠمي ،جامعة المﻠك عبد العزيزص59بتصرف.
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وجاء التشريع اإلسالمي في التعدد موافقًا لشرع من ﻗبﻠنا في الجمﻠة ،فقد عدد ﺃنبياء هللا إبراهيم ويعقوﺏ وداوود وسﻠيمان عﻠيهم
الصالﺓ والسالم جميعًا.
نص صري ٌح في اإلنجيﻝ بتحريم ذلك ،بﻝ هو ﺃمر ﺃحدثتﻪ الكنيسة واعتبرتﻪ
والشائع في النصرانية تحريم التعدد إال ﺃنﻪ لم يَ ِرد ٌّ
من تعاليم الدين النصراني ،إال ﺃنﻪ ظهر من الغربيين من ينادي بالتعدد ويدعو لﻪ .وفي عام1949م تقدم ﺃهالي مدينة (بون)
3
عاصمة ﺃلمانيا االتحا ِديَّةُ بطﻠﺏ إلى السﻠطاﺕ المختصة يطالبون فيﻪ ﺃن ينص الدستور األلماني عﻠى إباحة تعدد الزوجاﺕ.

اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت:
ﺃنﻪ ﻗد يكون ﺿروريًّا في بعض األحيان ،مثﻝ :ﺃن تكون الزوجةُ كبيرﺓ َ السن ،ﺃو مريﺿة لو اﻗتصر عﻠيها لم يكن لﻪ منها
ذاﺕ ﺃوالد منﻪ ،فإن ﺃمسكها خاف عﻠى نفسﻪ المشقة بترك النكاح ،ﺃو ربما يخاف الزنا ،وإن طﻠقها فرق
إعفاف ،وتكون َ
بينها وبين ﺃوالدها ،فال تزوﻝ هذه المشكﻠة إال بحﻝ التعدد.
ْ
خ َل َق ِمن الما ِء
سبﺏ لﻠصﻠة واالرتباط بين الناس ،وﻗد جعﻠﻪ هللا تعالى ﻗسي ًما لﻠنسﺏ فقاﻝ تعالى ( :و
●ﺃن النكا َح
ٌ
هو ّ َ ِ
الي َ
َ َ
َ َُ
ْ
ﺃسر كثيرﺓ ،ويصﻝ بعﺿهم
شا فَجع َل نَس ًبا و ِصه ًرا ۗ وك
ك َق ِد ً
بَ َ ً
يرا ) [الفرﻗان ،]54 :فتعدد الزوجاﺕ يربط بين ٍ
ان َر ّبُ َ
َ َ َ
ََ ُ َ َ
ببعض ،وهذا ﺃحد األسباﺏ التي دعﺕ النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ﺃن يتزوج بعدد من النساء.
●يترتﺏ عﻠيﻪ صون عدد كبير من النساء ،والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكثرﺓ األوالد ،والنسﻝ ،وهذا ﺃمر مطﻠوﺏ
لﻠشارع.
يقﺿي َو َ
ط ًرا في التمتع
ي نزيﻪ ،ويخاف الزنا ،ولكن يريد ﺃن
●من الرجاﻝ من يكون حادَّ الشهوﺓ ال تكفيﻪ الواحدﺓ ،وهو تق ٌّ
َ
الحالﻝ ،فكان من رحمة هللا تعالى بالخﻠق ﺃن ﺃبا َح لهم التعدد عﻠى وجﻪ سﻠيم.ﺃ.هـ4 .
سعةٌ في الزواج من غيرها فال يقوﻝ عاﻗﻝَّ :
إن
●وﻗد
ُ
يظهر بعد الزواج عق ُم المرﺃﺓ ،ويكون الح ُّﻝ هو طالﻗَها ،فإذا كان لﻪ َ
طالﻗَها ﺃفﺿﻝ.
كثير السفر ﺃو الغربة ،فيحتاج إلى إحصان نف ِسﻪ في غربتﻪ .
●وﻗد يكون الزو ُج
َ
●كثرﺓ الحروﺏ ،ومشروعية الجهاد في سبيﻝ هللا سبﺏ في ﻗﻠة الرجاﻝ وكثرﺓ النساء ،وهذا األمر تحتاج معﻪ النساء إلى من
يستر عﻠيهن ،وال سبيﻝ إلى ذلك إال بالزواج.
ُ
ي لﻠقاء كﻝ منهم باآلخر.
●وﻗد يُع َج ُ
ﺏ الرج ُﻝ بامرﺃﺓ ﺃو بالعكس بسبﺏ الدين ﺃو الخﻠق ،فيكون الزوا ُج هو الطريقَ الشرع َّ
●وﻗد يحدث خالف بين الزوجين ،ويتفرﻗان بالطالق ،ثم يتزوج الرجﻝ ،ويرغﺏ بالعودﺓ إلى امرﺃتﻪ األولى ،فهنا يأتي
تشريع التعدد ًّ
حال حاس ًما لمثﻝ هذه الحالة .
●واألمة اإلسالمية بحاجة ماسة إلى كثرﺓ النسﻝ لتقوية صفوفها واالستعداد لجهاد الكفار ،وال يكون ذلك إال بكثرﺓ الزواج
من ﺃكثر من واحدﺓ وكثرﺓ اإلنجاﺏ .
●ومن ِح َكم التعدد تفرغ المرﺃﺓ في غير نوبتها لطﻠﺏ العﻠم وﻗراءﺓ القرآن ،وتنظيف بيتها ،وهذا ال يتيسر  -غالبًا  -لﻠمرﺃﺓ
ذاﺕ الزوج غير المعدِّد .

 .3ينظر :موسوعة األسرﺓ.55/6:
 .4ينظر :كتاﺏ « الزواج »لﻠعالمة ابن عثيمين رحمﻪ هللا :ص .28-27
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●ومن ِح َكم التعدد زيادﺓ األلفة والمحبة بين الزوج ونسائﻪ ،إذ ال تأتي نوبة الواحدﺓ منهن ،إال وهو في شوق المرﺃتﻪ ،وهي
كذلك في اشتياق لﻪ .5
●وغيرها كثير ،والمسﻠم ال يشك لحظة ﺃن في تشريع هللا حكمة بالغة ،وﺃعظم حكمة هو االمتثاﻝ ألمر هللا وطاعتﻪ فيما
حكم وﺃمر.

الشكل ()1-10
الحروب اإلسالمية

ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻌﺪد:
ف
األصﻝ في تعدد الزوجاﺕ اإلباحة ،وﻗد يتغير حكمﻪ بحسﺏ حاﻝ الرجﻝ الراغﺏ في التعدد ،فقد يكون حرا ًما في حقﻪ إذا َ
ع َر َ
ُ
تحقيق لمصالح إﺿافية فوق مصﻠحة الزواج بشرط القدرﺓ عﻠى
من نفسﻪ عدم القدرﺓ عﻠى العدﻝ ،وﻗد يكون مندوبًا إذا كان فيﻪ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
العدﻝ ،ﻗاﻝ تعالى ( :وإ ْن خ ْفتْ
كحوا ما طاب لك ْ
َ
اع ۖ فَ ِإن
ب
ر
و
ث
ال
ث
و
ى
ن
ث
م
ء
ا
س
الن
ن
م
م
ان
ف
ى
ام
ت
ي
ال
ف
وا
ط
س
ق
ت
ال
ّ
أ
ٰ
ٰ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
ّ
ُ
ُ
َ َ َُ َ
َ ِ ِ ُ
َ
ََ َ َ ْ ُ َ
َ َ َ َ َ
ْ
ْ
ْ
خ ْفتْ
ٰ
حد ًة أ ْو ما ملكت أيمانك ْ
ك أَد َ ٰ
َ
ذ
ۚ
م
ا
و
ف
وا
ل
د
ع
ت
ال
ّ
أ
ن أ َ ّ َال َت ُعولُوا ) [النساء.]3 :
ل
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ ُ ُ َ َ
َ
ِ ُ
َ ُ ََ

 .5ينظر :رسالة الدكتور عبد هللا الطيار « العدﻝ في التعدد » بتصرف.
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ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺪد:
ﻗادرا عﻠى التعدد ،والقدرﺓ تعني النفقة ،والوطء ،وما ﺃشبﻪ ذلك.
ﺃن يكون ً
ْ
ك ْم ِمن النِّسا ِء مثنَى
ﺃكثر من ﺃربع زوجاﺕ في آن واحد؛ ﻗاﻝ تعالى ( :فانكحوا ما ط
● َّﺃال يجم َع في عصمتﻪ
َ
اب لَ
ُ
َ ِ ُ َ َ َ
َ َ َ
اع ) [النساء .]3 :ﻗاﻝ ابن سعدي رحمﻪ هللا « :ﺃي َم ْن ﺃحﺏ ﺃن يأخذ اثنتين فﻠيفعﻝ ،ﺃو ثالثًا فﻠيفعﻝ ،ﺃو
َوث ُ َ
الث َو ُر َب َ
عا »
ﺃربعًا فﻠيفعﻝ ،وال يزيد عﻠيها؛ ألن اآليةَ سيقﺕ لبيان االمتنان ،فال يجوز الزيادﺓ عﻠى غير ما سمى هللا تعالى إجما ً
(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،ص ( )163مؤسسة الرسالة).
جور في ذلك ،بﻝ يكون غايةً في القسط والعدﻝ ،وذلك بأن يعدﻝ بينهن في النفقة ،والمبيﺕ،
●ﺃن يعد َﻝ بين زوجاتﻪ ،وال يَ ُ
ط جميعها جاز لﻪ التعدد ،وإال فال يجوز لﻪ ذلك .ﻗاﻝ تعالى ( :وإ ْن خ ْفتْ
والمسكن ،وما ﺃشبﻪ ذلك .فإذا توفرﺕ هذه الشرو ُ
ُ
َ ِ ِ ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
انكحوا ما طاب لك ْم من النساء م ْثن ٰى وثالث ورباع ۖ فإ ْن ْ ْ
ح َد ًة أ َ ْو
ف
ى
ام
ت
ي
ال
ف
وا
ط
س
ق
ٰ
ُ
خف ُت أ َ ّ َال َتع ِدلُوا فَوا ِ
ُ ِ
ِ
ِّ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ِ ِ
ِ
َ
َ َ
ِ ََ َ َ
أ َ ّ َال ت ُ
ُ ْ َ
َ
َ َ
ْ ْ
ْ ٰ
ك أَد َ ٰ
ن أ َ ّ َال َت ُعولُوا ) [النساء.]3 :
كت أَي َمان ُ ُ
َما َم َل َ
كم ۚ ذَلِ َ

عص ُم تعنيَ :حفَ َ
العصمة  -لغةً  -هي :الحفظ والوﻗاية؛ ّ
ظ ووﻗى .إذ العصمة في كالم العرﺏ معناها :المنع .والعاصم :المانع الحامي .وفي
ألن َ
ص َم يَ ِ
ع َ
لطف يفعﻠُﻪُ هللاُ تعالى بالمكﻠّف ،بحيث تمنع منﻪ وﻗوع المعصية ،وترك الطاعة؛ مع ﻗدرتﻪ عﻠيهما » ،.وبالتالي فهي تعني االمتناع
المصطﻠح العقائدي« :
ٌ
ي مع عدم سﻠﺏ القدرﺓ عﻠى فعﻝ المعصية .وهي عا ّمة لألنبياء والرسﻝ عند باﻗي المسﻠمين؛
عن الوﻗوع في الذنوﺏ والمحرماﺕ من ﻗبﻝ المعصوم بتوفيق إله ّ
ّ
لكن الشيعة اإلمامية يﺿيفوناألئمة اإلثني عشر باعتبارهم مكﻠفين من هللا لهداية البشر كما األنبياء (غير ﺃنهم ليسوا بأنبياء ،وال يوحى إليهم) .وبالتالي
ي ذنﺏ؛ سوا ًء كان صغيرا ً ﺃو كبيراً ،ال عمدا ً وال نسياناً ،وال خطأ ً في التأويﻝ ،وال إسها ًء
فالمعصومون  -ﺃنبياء كانوا ﺃو ﺃوصياء (ﺃئمة)  -ال يصدر عنهم ﺃ ّ
جوزا االسهاء ،ال السهو الذي يكون من
من هللا سبحانﻪ .ولم يخالف في ذلك من الشيعة إالّالشيخ الصدوق ،وشيخﻪ محمد بن الحسن بن الوليد؛ فإنّهما ّ
الشيطان .كما ﺃنهم يرون في عصمة األنبياء واألئمة ﺃربعة محاور ﺃساسية :العقائد ،والتبﻠيغ ،واألحكام ،واألفعاﻝ.

الشكل ()2-10
القدرة على النفقة
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اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ا Xﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:
فمن الحكم المتعددﺓ في زواج نبينا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -كما ذكرها الحافظ ابن حجر:-
ﺃن يكثر من يشاهد ﺃحوالﻪ الباطنة فينتفي عنﻪ ما يظن بﻪ المشركون من ﺃنﻪ ساحر ﺃو غير ذلك.
لتتشرف بﻪ ﻗبائﻝ العرﺏ بمصاهرتﻪ لهم.
●
َ
●لﻠزيادﺓِ في تألفهم لذلك.
●لﻠزيادﺓِ في التكﻠيف حيث كﻠف ّﺃال يشغﻠَﻪ ما حبﺏ إليﻪ منهن عن المبالغة في التبﻠيغ.
●لتكثير عشيرتﻪ من جهة نسائﻪ فتزداد ﺃعوانﻪ عﻠى من يحاربﻪ.
●نقﻝ األحكام الشرعية التي ال يطﻠع عﻠيها الرجاﻝ ،ألن ﺃكثر ما يقع من الزوجة مما شأنﻪ ﺃن يخفى مثﻠﻪ.
●االطالع عﻠى محاسن ﺃخالﻗﻪ الباطنة صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم.
●خرق العادﺓ لﻪ في كثرﺓ الجماع مع التقﻠيﻝ من المأكوﻝ والمشروﺏ وكثرﺓ الصيام والوصاﻝ.
●تحصين نسائﻪ والقيام عﻠى حقوﻗهن.ﺃ.هـ « .فتح الباري » (.)143/9
ومن ﺃبرز الشبهاﺕ التي تثار حوﻝ تعدد الزوجاﺕ في اإلسالم ما يأتي:
الشبهة األولى :إن تعدد الزوجاﺕ فيﻪ إهدار لكرامة المرﺃﺓ وإجحاف بحقوﻗها.
الرد عﻠى الشبهة :بأن إهدار كرامة المرﺃﺓ وحقوﻗها ال يكون في التعدد وإنما يكون من منعها ﺃن تكون زوجة لها كامﻝ الحقوق
الزوجية لﻠرجﻝ وإن كان معددًا ،مع السماح لها بأن تكون عشيقة لﻠرجﻝ -ولو كان متزو ًجا-ال يقوم نحوها بأي التزام شرعي
ًّ
محال لتفريغ شهوتﻪ ثم يتركها بعد ﺃن يجد غيرها ،تار ًكا لها مسؤولية تحمﻝ تبعاﺕ السفاح من ولد
وال ﻗانوني ،وإنما يجعﻠها
الوحدﺓ الرابعة :ص ،60جامعة المﻠك عبد العزيز ،مركز
ونفقاﺕ وﺃمراض مع ِديَّةُ .ينظر الثقافة اإلسالمية ،المستوى الثالثَ ،
النشر العﻠمي.
الشبهة الثانية :ﺃن اإلسالم ﺃباح تعدد الزوجاﺕ لمصﻠحة الرجﻝ عﻠى حساﺏ المرﺃﺓ! وذلك بتﻠبيتﻪ لرغباﺕ الرجﻝ وانتقاصﻪ
من حقوق المرﺃﺓ في المعامﻠة بالمثﻝ! فﻠم ي ُِجز لها ﺃن تقترن بأكثر من رجﻝ في آن واحد؛ كما ﺃجاز ذلك لﻠرجﻝ!.

اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اiﺗﻴﺔ:
أو ً
ﻻ :ﺃن تعدد الزوجاﺕ ليس خاصا باإلسالم ،فقد كان موجودًا ﻗبﻝ مجيئﻪ بآالف السنين ،وكان ذلك من دون ﻗيد ﺃو شرط،
بخالف اإلسالم فقد وﺿع لذلك ﺿوابط صارمة ،وشروط مشددﺓ ،ومما يدﻝ عﻠى ﺃن تعدد الزوجاﺕ كان موجودا ً ﻗبﻝ اإلسالم
ﺃنﻪ :كان لﻠفرعون الشهير رمسيس الثاني ثمان زوجاﺕ ،وعشراﺕ المحظياﺕ ،وﺃنجﺏ منهن ﺃكثر من مائة وخمسين ولدا ً
وبنتاً ،وﺃسماء الجميع منقوشة عﻠى جدران المعابد ،وﺃجساد بعﺿهن موجودﺓ حتى اآلن بالمتاحف .وكان لفرعون موسى ِعدَّﺓ
زوجاﺕ منهن السيدﺓ آسية رﺿي هللا عنها التي ربّﺕ موسى عﻠيﻪ السالم وكانﺕ ﻗد احتﺿنتﻪ رﺿيعًا ومنعﺕ فرعون من ﻗتﻠﻪ
لتتخذه ولداً.ﺃهـ[ 6زوجاﺕ ال عشيقاﺕ ،ص ( )4لحمدي شفيق]

 .6ينظر :زوجاﺕ ال عشيقاﺕ ،لحمدي شفيق ص(.)4
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ﺛﺎﻧﻴ :.ﺃن تعدد الزوجاﺕ كان مباحا في شرائع األنبياء ﻗبﻝ نبوﺓ نبينا محمد عﻠيﻪ الصالﺓ والسالم وﻗبﻝ نزوﻝ القرآن عﻠيﻪ؛
تزوج خﻠيﻝ الرحمن إبراهيم عﻠيﻪ السالم سارﺓ وهاجر ،ثم اثنتين ﺃخريين هما :ﻗطور ابنة يقطان الكنعانية ،وحجون بنﺕ
فقد َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
كتاب وال ِحكمة وآت ْيناه مل ً
كا
آل ِإ ْبر
آت ْينَآ
اهمي ال ِ
ِ
َ
َ َ َ َ َ ُ ُّ
ﺃهيﺏ .وكان لداوود عﻠيﻪ السالم زوجاﺕ عدﺓ؛ ﻗاﻝ تعالى ( :فَ َقد َ
َ
َ َ
َ
َ
ظ ً
يما ) [النساء.]54.
َع ِ

الشكل ()3-10
رمسيس الثاني
ﻗاﻝ ابن كثير رحمﻪ هللا « :يعني ما آتى هللا سﻠيمان بن داوود كانﺕ لﻪ ﺃلف امرﺃﺓ ،سبعمائة مهرية ،وثالثمائة سرية ،وكانﺕ
لداوود عﻠيﻪ السالم مائة امرﺃﺓ منهن امرﺃﺓ ﺃوريا ﺃم سﻠيمان بن داوود التي تزوجها بعد الفتنة هذا ﺃكثر مما لمحمد صﻠى هللا
عﻠيﻪ وسﻠم .وﻗد ذكر الكﻠبي نحو هذا ،وﺃنﻪ كان لداوود عﻠيﻪ السالم مائة امرﺃﺓ ولسﻠيمان ﺃلف امرﺃﺓ ،منهن ثالثمائة سرية »
(ﻗصص األنبياء ( )278/2وانظر :البداية والنهاية ( )19/2ط :إحياء التراث.
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع القرشي المعروف بـ(ابن كثير) :عالم مسﻠم ،وفقيﻪ،
ومفﺕ ،ومحدث ،وحافظ ،ومفسر ،ومؤرخ ،وعالم بالرجاﻝ ،ومشارك في الﻠغة ،ولﻪ نظم .كان والده (عمر بن كثير) خطيﺏ مسجد جامع بمدينة (بصرى)
ويعود اصﻠﻪ إلى (البصرﺓ) التى نزح منها إلى الشام.
ولد في سوريا سنة  701هـ كما ذكر ذلك في كتابﻪ البداية والنهاية
وكان مولده بقرية « مجدﻝ » من ﺃعماﻝ بصرى من منطقة سهﻝ حوران -درعا حاليا -في جنوﺏ دمشق.

ومما يؤكد ذلك ما في حديث ﺃبي هريرﺓ عن النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ﻗاﻝ « :ﻗاﻝ سﻠيمان بن داوود « :ألطوفن الﻠيﻠة عﻠى تسعين امرﺃﺓ
كﻠها تأتي بفارس يقاتﻝ في سبيﻝ هللا » ،فقاﻝ لﻪ صاحبﻪ « :ﻗﻝ إن شاء هللا » ،فﻠم يقﻝ إن شاء هللا فطاف عﻠيهن جميعا ً فﻠم تحمﻝ منهن إال
امرﺃﺓ واحدﺓ فجاءﺕ بشق رجﻝ ،وﺃيم الذي نفس محمد بيده لو ﻗاﻝ إن شاء هللا لجاهدوا في سبيﻝ هللا فرسانًا ﺃجمعون » (رواه مسﻠم (.)1654
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فهذا الحديث يدﻝ داللة واﺿحة ﺃن سﻠيمان عﻠيﻪ السالم كانﺕ تحتﻪ تسعين امرﺃﺓ؛ فﻠماذا الﻠئام ﺃعداء اإلسالم يقبﻠون هذه األعداد
الهائﻠة ،وال يجدون فيها ﺃية غرابة ،بينما تمتﻠئ ﻗﻠوبهم حقدا ً عﻠى نبينا عﻠيﻪ الصالﺓ والسالم فيستعظمون ﺃنﻪ تزوج إحدى عشرﺓ َ
امرﺃﺓ ً ُجﻠُّهن ﺃرامﻝ ومطﻠقاﺕ ،وبعﺿهن ﺃكبر منﻪ سنّاً؟! وذلك مما اختص بﻪ عﻠيﻪ الصالﺓ والسالم عن بقية ﺃ ُ َّمتﻪ.
ﺛﺎﻟﺜ :.ﺃن تعدد الزوجاﺕ كان منتشرا ً في الجزيرﺓ العربية ﻗبﻝ اإلسالم؛ كما تدﻝ عﻠى ذلك شواهد عديدﺓ؛ منها « :ﺃن غيالن بن
سﻠمة الثقفي ﺃسﻠم وتحتﻪ عشر نسوﺓ ،فقاﻝ لﻪ النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم « :اختر منهن ﺃربعا ً » (رواه ﺃحمد ( ،)4595وصححﻪ
األلباني في التعﻠيقاﺕ الحسان ( )245/6رﻗم ( .)4144وعن وهﺏ األسدي ﻗاﻝ « :ﺃسﻠمﺕ وعندي ثمان نسوﺓ ،فذكرﺕ ذلك لﻠنبي
صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ،فقاﻝ النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم « :اختر منهن ﺃربعا » » (رواه ﺃبو داوود ( .)2241وابن ماجﻪ (،)1952
وصححﻪ األلباني في صحيح ﺃبي داوود ( .)1939وعن نوفﻝ بن معاوية ،ﻗاﻝ « :ﺃسﻠمﺕ وتحتي خمس نسوﺓ ،فسألﺕ النبي صﻠى
هللا عﻠيﻪ وسﻠم فقاﻝ « :فارق واحدﺓ ،وﺃمسك ﺃربعا ً » (رواه الشافعي في مسنده ( )70/3رﻗم ( )1191ترتيﺏ سنجر).
راﺑﻌ :.واﻗع هؤالء الﻠئام يكذبهم فيما يزعمونﻪ! فإنهم لم ولن يكتفوا بامرﺃﺓ واحدﺓ؛ كما تشهد عﻠى ذلك الفوﺿى الجنسية العارمة!
والدنس واالنحالﻝ! وذلك ليس بخاف عﻠى ﺃحد.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :شهادﺓ كبار عﻠماء االجتماع عندهم؛ فقد شهدوا بعظمة اإلسالم في إباحتﻪ لتعدد الزوجاﺕ؛ فهذا المفكر الفرنسي
ً
الكبير « جوستاف لوبون » يرى ﺃن نظام التعدد الذي ﺃﻗَ َّره اإلسالم هو ﺃفﺿ ُﻝ ح ٍﻝ ممكن لﺿبط العالﻗاﺕ بين الجنسين ،كما
يذكر ذلك في كتابﻪ (حﺿارﺓ العرﺏ) فيقوﻝ « :إن التعدد كان موجودا ً ﻗبﻝ اإلسالم ،وﺃن ﺃحواﻝ المسﻠماﺕ ﺃفﺿﻝ كثيرا ً من
ﺃحواﻝ األوروبياﺕ » (ينظر كتاﺏ جوستاف لوبون الرائع (حﺿارﺓ العرﺏ) ترجمة عادﻝ زعيتر ،طبعة الهيئة المصرية العامة
لﻠكتاﺏً ،
نقال عن كتاﺏ( :زوجاﺕ ال عشيقاﺕ).
غوستاف لوبون7 :مايو  13 - 1841ديسمبر  1931هو طبيب ومؤرخ فرنسي ،عمل في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا ،كتب في علم اآلثار وعلم
االنثروبولوجيا ،وعني بالحضارة الشرقية .من أشهر آثاره :حضارة العرب وحضارات الهند و»باريس  »1884و»الحضارة المصرية» و»حضارة
العرب في األندلس» و»سر تقدم األمم» و»روح االجتماع» الذي كان انجازه األول .هو أحد أشهر فالسفة الغرب وأحد الذين امتدحوا األمة العربية
والحضارة اإلسالمية .لم يسر غوستاف لوبون على نهج معظم مؤرخي أوروبا ،حيث اعتقد بوجود فض ٍل للحضارة اإلسالمية على العالم الغربي.

ونحن وهلل الحمد في غنًى عن شهادتهم ،ولكن نذكر ذلك من باﺏ « :والحق ما شهدﺕ بﻪ األعداء! » ،ومن باﺏ الرد عﻠى
المستغربين من ﺃبناء جﻠدتنا ،والذين يتكﻠمون بألسنتنا ،والذين يتبجحون ويفتخرون بما عﻠيﻪ الغرﺏ!!
ﺳﺎدﺳ :.واﻗع المرﺃﺓ العفيفة العاﻗﻠة نفسها ،فإنها تفﺿﻝ العيش مع رجﻝ متزوج بأكثر من امرﺃﺓ؛ مع العدﻝ وكفالة حقوﻗها
وﺃوالدها؛ وال تحﺏ ﺃن تعيش عيشة العُنُوسة ،ﺃو ﺃن تعيش مع زوج لﻪ خدناﺕ وعشيقاﺕ! كما صرحﺕ بذلك كثير من النساء
العفيفاﺕ!
وﻗد يعترض معترض فيقوﻝ :لماذا لم ي ُِجز اإلسالم لﻠمرﺃﺓ ﺃن تقترن بأكثر من رجﻝ كما ﺃجاز ذلك لﻠرجﻝ؟!
فنقوﻝ :لو ﺃنﻪ ﺃباح لﻠمرﺃﺓ ﺃن تتزوج بأكثر من رجﻝ في وﻗﺕ واحد؛ كما ﺃباح لﻠرجﻝ! ألدى ذلك إلى مفاسدَ عظيمة؛ منها :هدم
كﻠية من كﻠياﺕ اإلسالم الخمس ،وهي حفظ العرض ،واختالط األنساﺏ ،والطعن في األنساﺏ ،وانتشار األمراض القاتﻠة ،وغير
ذلك من المفاسد؛ ومع هذه المفاسد كﻠها نوجﻪ لهذا المعترض عدﺓ ﺃسئﻠة:
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السؤاﻝ األوﻝ :إذا ﺃنجبﺕ المرﺃﺓ التي تعاشر ﺃكثر من ﺃزواج في آن واحد لمن يكون الطفﻝ؟!
●السؤاﻝ الثاني :إذا طﻠﺏ كﻝ زوج من ﺃزواجها مجيئها إلى فراشﻪ في وﻗﺕ واحد؛ فمن تُجيﺏ؟ وكيف ت َصنع؟ وما هو
الحﻝ؟!
●السؤاﻝ الثالث :إذا كان األزواج في بيﺕ واحد؛ فمن يدير دفة األمور؟! ولمن يكون األمر والنهي؟!
●السؤاﻝ الرابع :إذا كنتم ﺃيها المتشدﻗون بهذه الشبهة صادﻗين فعالً فيما تزعمون :فﻠماذا تﻠومون الرجﻝ الذي تزوج بأكثر
من زوجة وال تﻠومون المرﺃﺓ التي وافقﺕ عﻠى الزواج منﻪ مع عﻠمها بذلك؟! وﺃنَّى لﻪ ﺃن يجيﺏ عﻠى هذه األسئﻠة؟!
ﺛﺎﻣﻨ :.ليس صحيحا ً ﺃن اإلسالم ﺃباح تعدد الزوجاﺕ لمصﻠحة الرجﻝ فحسﺏ ،بﻝ ﺃباح ذلك لمصﻠحة المرﺃﺓ والرجﻝ جميعاً؛
ﻗاﻝ صاحﺏ ﺃﺿواء البيان « :فالقرآن ﺃباح تعدد الزوجاﺕ لمصﻠحة المرﺃﺓ في عدم حرمانها من الزواج ،ولمصﻠحة الرجﻝ
بعدم تعطﻝ منافعﻪ في حاﻝ ﻗيام العذر بالمرﺃﺓ الواحدﺓ ،ولمصﻠحة األمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كﻠمة هللا هي
العﻠيا ،فهو تشريع حكيم خبير ال يطعن فيﻪ إال من ﺃعمى هللا بصيرتﻪ بظﻠماﺕ الكفر .وتحديد الزوجاﺕ بأربع؛ تحديد من حكيم
خبير ،وهو ﺃمر وسط بين القﻠة المفﺿية إلى تعطﻝ بعض منافع الرجﻝ ،وبين الكثرﺓ التي هي مظنة عدم القدرﺓ عﻠى القيام
بﻠوازم الزوجية لﻠجميع » (ﺃﺿواء البيان).24/3
ولو تأمﻝ منصف في المصالح التي تجنيها المرﺃﺓ من وراء تعدد الزوجاﺕ لوجدها ﺃكثر من الرجﻝ ،ومن ذلك :ﺃن تعدد
الزوجاﺕ يعد حال لمشكالﺕ عديدﺓ تخص المرﺃﺓ؛ ومنها:
الحد من انتشار ظاهرﺓ العُنُوسة ،وتفشيها في المجتمعاﺕ ،فقد باتﺕ هذه الظاهرﺓ ُ آفةً تهدد كيان المجتمعاﺕ العربية ناهيك
عن المجتمعاﺕ الغربية!؛ فقد ﺃظهرﺕ دراسة الجهاز المركزي لﻠتعبئة واإلحصاء في مصر « :ﺃن عدد من وصﻠوا إلى
سن الخامسة والثالثين دون زواج ،وصﻝ إلى تسعة ماليين شخص ،منهم ما يزيد عﻠى ثالثة ماليين امرﺃﺓ ،وستة ماليين
رجﻝ .كما ﺃوﺿحﺕ إحصائية وزارﺓ التخطيط السعو ِديَّةُ ﺃن عدد النساء الالتي بﻠغن الثالثين دون زواج وصﻝ إلى مﻠيون
و 90ﺃلف.
وو ْفقًا لإلحصائياﺕ الرسمية الجزائرية فإن نسبة النساء العازباﺕ وصﻠﺕ إلى  %51من إجمالي عدد النساء ،من بينهم ﺃربعة
َ
ماليين فتاﺓ لم يتزوجن رغم تجاوزهن الرابعة والثالثين عاماً .وﺃوﺿحﺕ الدراسة التي ﺃعدها ﺃستاذ عﻠم االجتماع األردني
الدكتور إسماعيﻝ الزيود بعنوان « واﻗع العُنُوسة في العالم العربي » ﺃن  % 50من الشباﺏ السوري عازبون ،و % 60من
الفتياﺕ السورياﺕ عازباﺕ .،وفي نفس السياق فإن نسبة العازبين بﻠغﺕ  %20في ك ٍّﻝ من السودان والصوماﻝ ،وفي العراق
 % 85ممن بﻠغن سن الزواج وتجاوز عمرهن الخامسة والثالثين بسبﺏ العيش في ظﻝ االحتالﻝ.
وﺃظهرﺕ الدراسة ﺃن نسبة العازباﺕ في البحرين ﺃكثر من  ،%20وفي الكويﺕ  ،%30وﺃن  %35من الفتياﺕ في كﻝ من
الكويﺕ وﻗطر والبحرين واإلماراﺕ بﻠغن مرحﻠة العُنُوسة ﺃو (اليأس من الزواج) ،وانخفﺿﺕ هذه النسبة في كﻝ من السعو ِديَّةُ
واليمن ،بينما بﻠغﺕ  %20في كﻝ من السودان والصوماﻝ ،وبﻠغﺕ  %10في كﻝ من سﻠطنة عمان والممﻠكة المغربية ،وكانﺕ
في ﺃدنى مستوياتها في فﻠسطين حيث لم تتجاوز فتاﺓ واحدﺓ من بين كﻝ مائة فتاﺓ » ً
[نقال عن موﻗع « مجﻠة البيان » عﻠى شبكة
اإلنترنﺕ ،عﻠى الرابط التالي ،)http://www.albayan.c...cle.aspx?ID=499( :فﻠو لم يكن من محاسن التعدد إال
القﺿاء عﻠى هذه الظاهرﺓ لكفى!
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مستقرﺓ لمن تحتاج إلى ذلك من األرامﻝ والمطﻠقاﺕ وغير القادراﺕ عﻠى اإلنجاﺏ ،والطاعناﺕ في
توفير حياﺓ اجتماعيَّة
َّ
السن .وغير ذلك من المصالح التي يعود نفعها لﻠمرﺃﺓ.
ﺗﺎﺳﻌ :.ﺃن تعدد الزوجاﺕ في العصر الحديث ﺃصبح حاجة ماسة ألسباﺏ عدﺓ ،ﻗاﻝ صاحﺏ ﺃﺿواء البيان « :وال شك ﺃن
الطريق التي هي ﺃﻗوم الطرق وﺃعدلها ،هي إباحة تعدد الزوجاﺕ ألمور محسوسة يعرفها كﻝ العقالء ،منها:
ﺃن المرﺃﺓ الواحدﺓ تحيض وتمرض ،وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من ﻗيامها بأخص لوازم الزوجية ،والرجﻝ
ً
باطال في غير ذنﺏ.
مستعد لﻠتسبﺏ في زيادﺓ األمة ،فﻠو حبس عﻠيها في ﺃحواﻝ ﺃعذارها لعطﻠﺕ منافعﻪ
●ﺃن هللا ﺃجرى العادﺓ بأن الرجاﻝ ﺃﻗﻝ عددا ً من النساء في ﺃﻗطار الدنيا ،وﺃكثر تعرﺿا ً ألسباﺏ الموﺕ منهن في جميع
ميادين الحياﺓ ،بسبﺏ الحروﺏ الطاحنة التي تنشﺏ بين الدوﻝ ،وألن نسبة عدد المواليد من اإلناث ﺃكثر من عدد المواليد
من الذكور ،فﻠو ﻗصر الرجﻝ عﻠى واحدﺓ ،لبقي عدد ﺿخم من النساء محروما ً من الزواج ،فيﺿطرون إلى ركوﺏ
الفاحشة فالعدوﻝ عن هدي القرآن في هذه المسألة من ﺃعظم ﺃسباﺏ ﺿياع األخالق ،واالنحطاط إلى درجة البهائم في عدم
الصيانة ،والمحافظة عﻠى الشرف والمروءﺓ واألخالق ،فسبحان الحكيم الخبير.
●ﺃن اإلناث كﻠهن مستعداﺕ لﻠزواج ،وكثير من الرجاﻝ ال ﻗدرﺓ لهم عﻠى القيام بﻠوازم الزواج لفقرهم ،فالمستعدون لﻠزواج
من الرجاﻝ ﺃﻗﻝ من المستعداﺕ لﻪ من النساء؛ ألن المرﺃﺓ ال عائق لها ،والرجﻝ يعوﻗﻪ الفقر وعدم القدرﺓ عﻠى لوازم النكاح،
فﻠو ﻗصر الواحد عﻠى الواحدﺓ ،لﺿاع كثير من المستعداﺕ لﻠزواج ﺃيﺿا ً بعدم وجود ﺃزواج ،فيكون ذلك سببا ً لﺿياع
الفﺿيﻠة وتفشي الرذيﻠة ،واالنحطاط الخﻠقي ،وﺿياع القيم اإلنسانية » (ﺃﺿواء البيان (.)23 -22/2
●التعدد يقﻠﻝ من ﺃعداد البغايا والمواليد غير الشرعيين ،وتندر معﻪ األمراض الجنسية المنتشرﺓ في الغرﺏ( .رد شبهاﺕ
الﻠئام حوﻝ تعدد الزوجاﺕ في اإلسالم) عبده ﻗايد الذريبي من موﻗع المختار اإلسالمي تاريخ النشر1435/9/27ه
الشبهة الثالثة :ﺃن اإلسالم ﺃهدر كرامة الزوجة التي يقترن زوجها بأخرى ،ﺃو ﺃخرياﺕ ،ولم يعبأ بمشاعرها وﺃحاسيسها؟!
الرد عﻠى هذه الشبهة :ﺃن اإلسالم حينما ﺃباح تعدد الزوجاﺕ لم يجعﻝ ذلك موافقا ً لهوى الرجﻝ واختياره؛ بﻝ ﺃلزم الرجﻝ
بمراعاﺓ شروط عدﺓ ،منها:
ﺃن يكون ﻗادرا ً عﻠى التعدد ،والقدرﺓ تعني النفقة ،والوطء ،وما ﺃشبﻪ ذلك.
ْ
الث
ث
و
ى
ن
ث
ك ْم ِمن النِّسا ِء م
ﺃال يجم َع في عصمتﻪ ﺃكثر من ﺃربع زوجاﺕ في آن واحد؛ ﻗاﻝ تعالى ( :فانكحوا ما ط
ُ
اب لَ
ُ
َ
َ
َ ِ ُ َ َ َ
َ َ َ
َ
اع ) [النساء .]3 :ﻗاﻝ ابن سعدي رحمﻪ هللا « :ﺃي َم ْن ﺃحﺏ ﺃن يأخذ اثنتين فﻠيفعﻝ ،ﺃو ثالثا ً فﻠيفعﻝ ،ﺃو ﺃربعا ً فﻠيفعﻝ،
َو ُر َب َ
عا » (تيسير الكريم الرحمن
وال يزيد عﻠيها؛ ألن اآلية سيقﺕ لبيان االمتنان ،فال يجوز الزيادﺓ عﻠى غير ما سمى هللا تعالى إجما ً
في تفسير كالم المنان ،ص ( )163مؤسسة الرسالة).
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●ﺃن يعدﻝ بين زوجاتﻪ ،وال يجور في ذلك ،بﻝ يكون غاية في القسط والعدﻝ ،وذلك بأن يعدﻝ بينهن في النفقة ،والمبيﺕ،
والمسكن ،وما ﺃشبﻪ ذلك .فإذا توفرﺕ هذه الشروط جميعها جاز لﻪ التعدد ،وإال فال يجوز لﻪ ذلك.
الشبهة الرابعة :ﺃن تحقيق العدﻝ بين الزوجاﺕ مستحيالً! وربما استدلوا عﻠى ذلك بجزء من آيةَ ( :ولَ ْن ت َ ْست َِطيعُوا ﺃ َ ْن ت َ ْع ِدلُوا
صت ُ ْم ) [النساء.]129:
س ِ
اء َولَ ْو َح َر ْ
بَيْنَ النِّ َ
الرد عﻠى هذه الشبهة من خالﻝ النقاط اآلتية :ﺃن العدﻝ بين الزوجاﺕ ليس مستحيالً ،بﻝ ذلك ممكنا ً ومتيسراً؛ كما تدﻝ عﻠى
ذلك حاالﺕ كثيرﺓ من ﺃحواﻝ الرجاﻝ المتزوجين بأكثر من امرﺃﺓ ،وإن ُوجد بعض الحاالﺕ التي جار فيها بعض الرجاﻝ عﻠى
زوجاتهم ،فتﻠك حاالﺕ نادرﺓ! والنادر ال حكم لﻪ كما تدﻝ عﻠى ذلك النصوص الشرعية ،وﺃيﺿا ً يقاﻝ في هذه الحاالﺕ الشاذﺓ
والنادرﺓ ﺃن العيﺏ والخﻠﻝ في الرجﻝ نفسﻪ ،وليس ذلك عيبا ً وخﻠالً في اإلسالم الذي ﺃباح ذلك بشروطﻪ وﺿوابطﻪ!
ْ
ْ ْ
وﺃما ما استدﻝ بﻪ المشككون في إمكانية العدﻝ بين الزوجاﺕ في ﻗولﻪ ( :ول ْ
يعوا أَن َتع ِدلُوا بنيَالنِّسا ِء ولَ ْو حر ْص ُتْ )
ط
ن ت َ ْست
ِ
َ َ
ُ
َ
ََ
َ
َ َ
فنقوﻝ :إن فالمقصود بالعدﻝ الذي ال يُستطاع في اآلية « :الميﻝ القﻠبي » فإن الرج َﻝ ال يمﻠكُ ﻗﻠبَﻪ الذي بين جنبيﻪ ،ولذلك كان
دعاء النبي عﻠيﻪ الصالﺓ والسالم « :الﻠهم هذه ﻗسمتي فيما ﺃمﻠك فال تﻠمني فيما تمﻠك وال ﺃمﻠك » [رواه الترمذي (.)1140
وابن ماجﻪ ( )1971وﺃحمد ( )2207من حديث عائشة رﺿي هللا عنﻪ ،وﻗاﻝ محققو المسند « :هذا إسناد رجالﻪ ثقاﺕ رجاﻝ
الشيخين غير حماد بن سﻠمة -وعبد هللا ابن يزيد -وهو رﺿيع عائشة -فمن رجاﻝ مسﻠم ،وﺃخرج البخاري لحماد تعﻠيقاً ،وﻗد
ﺃخطأ حماد بن سﻠمة في وصﻠﻪ ،والصواﺏ ﺃنﻪ مرسﻝ »].
فالرجﻝ يستطيع العدﻝ بين زوجاتﻪ في النفقة والكسوﺓ والقسم في المبيﺕ والفراش ،ونحو ذلك ،وذلك هو المطﻠوﺏ شرعاً ،وﺃما
ميﻝ القﻠﺏ فﻠيس مطﻠوبا شرعاً؛ ألن العبد ال يمﻠك ذلك؛ ولم يكﻠفﻪ هللا بذلك ،ألن تكﻠيفﻪ بذلك تكﻠيف بما ال يستطاع ،وهللا لم يكﻠف
ْ ْ
ً
الل ما
العباد إال بما يستطيعونﻪ ( :فاتقوا
الل نفساإال وسعها ) [ البقرﺓ]286:
استطَع ُتْ ) [التغابن ،]16:وﻗاﻝ ( :ال يكلف
َ
َ ُ َ ِّ ُ َّ ُ
َ َّ ُ َّ َ َ
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة:
إن نظام تعدد الزوجاﺕ نظام إلهي محكم ال يأتيﻪ الباطﻝ من بين يديﻪ وال من خﻠفﻪ ،ألن كﻝ ما يأتينا من هللا سبحانﻪ وتعالى
عن طريق القرآن الكريم ﺃو السنة النبوية المشرفة فهو حق ال باطﻝ فيﻪ.
●األصﻝ في تعدد الزوجاﺕ اإلباحة‘وﻗد يتغير حكمﻪ بحسﺏ حاﻝ الرجﻝ الراغﺏ في التعدد ،فقد يكون حراما في حقﻪ إذا
عرف من نفسﻪ عدم القدرﺓ عﻠى العدﻝ ،وﻗديكون مندوبا إذا كان فيﻪ تحقيق لمصالح إﺿافية فوق مصﻠحة الزواج بشرط
القدرﺓ عﻠى العدﻝ.
●يجﺏ األخذ بعين االعتبار ﺃن هناك عدﺓ شروط لتعدد الزوجاﺕ.
●ث َ َّمةَ حكم متعددﺓ في زواج نبينا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -ذكرها الحافظ ابن حجر.
●من ﺃبرز الشبهاﺕ التي تثار حوﻝ تعدد الزوجاﺕ في اإلسالم ،إن تعدد الزوجاﺕ فيﻪ إهدار لكرامة المرﺃﺓ وإجحاف
بحقوﻗها ،ﺃن اإلسالم ﺃباح تعدد الزوجاﺕ لمصﻠحة الرجﻝ عﻠى حساﺏ المرﺃﺓ! وذلك بتﻠبيتﻪ لرغباﺕ الرجﻝ وانتقاصﻪ من
حقوق المرﺃﺓ في المعامﻠة بالمثﻝ! فﻠم يجز لها ﺃن تقترن بأكثر من رجﻝ في آن واحد؛ كما ﺃجاز ذلك لﻠرجﻝ!.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:
تعدد الزوجات :هو ﺃن يجمع الرجﻝ تحتﻪ اثنتين من النساء ،ﺃو ثالثًا ﺃو ﺃربعًا من غير مﻠك اليمين ،وﺃال يزيدَ عﻠى هذا
تنقﺿي عدﺓ المطﻠقة
العدد ،فمن كان عنده ﺃربع نسوﺓ فطﻠق إحداهن طالﻗًا رجعيًا فال يحﻝ لﻪ ﺃن يتزوج غيرها حتى
َ
الرجعية ،ﺃما إن كانﺕ الطﻠقة بائنة بينونة كبرى فﻠﻪ ﺃن يتزو َج الرابعة وكذلك إذا ماتﺕ إحداهن.
حكم تعدد الزوجات :ﺃنﻪ حال ٌﻝ طيﺏ ،وﻗد يكون واجبًا لمن كان تواﻗًا لﻠنساء وعنده ﻗدرﺓ عﻠى اإلنفاق عﻠيهن كما هو الحاﻝ
اآلن مع كثرﺓ النساء ،وعزوف الشباﺏ عن الزواج والمستطيعين عن التعدد.
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اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋ tﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻮﺣﺪة ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ
ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ uﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ا4ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال
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١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺎﺷﺮة :ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت

ا[ﺳﺌﻠﺔ:
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺧﻄﺄ(
أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
لم يعرف العرﺏ التعدد إال بعد اإلسالم.
●ال يجوز التعدد إال لﻠﺿرورﺓ فقط واألصﻝ عدم التعدد.
●التعدد يقﻠﻝ من ﺃعداد البغايا والمواليد غير الشرعيين ،وتندر معﻪ األمراض الجنسية المنتشرﺓ في الغرﺏ.
ْ
ْ ْ
ﺃن تحقيق العدﻝ بين الزوجاﺕ مستحيالً! لقولﻪ تعالى ( :ول ْ
يعوا أَن َتع ِدلُوا بنيَالنِّسا ِء ولَ ْو حر ْص ُتْ )
ط
ن ت َ ْست
ِ
َ َ
ُ
َ
ََ
َ
َ َ
●ﺃن الحكمة من تعدد زوجاﺕ النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم :نقﻝ األحكام الشرعية التي ال يطﻠع عﻠيها الرجاﻝ ،ألن ﺃكثر ما
يقع من الزوجة مما شأنﻪ ﺃن يخفى مثﻠﻪ.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ.
من شروط التعدد:
●ﺃال يجم َع في عصمتﻪ ﺃكثر من ﺃربع زوجاﺕ.
●ﺃال يجم َع في عصمتﻪ ﺃكثر من ﺃتثنين.
●ﺃن يجم َع في عصمتﻪ ﺃكثر من ﺃربع زوجاﺕ.

نظام تعدد الزوجاﺕ:
●نظام إلهي محكم.
●نظام إلهي مﺿطرﺏ.
●نظام ظالم.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
مجﻠة البحوث اإلسالمية :العدد السادس والثالثون  -اإلصدار :من ربيع األوﻝ إلى جمادى الثانية لسنة 1413هـ ،تعدد
الزوجاﺕ في اإلسالم ،موﻗف ﺃعداء اإلسالم من تعدد الزوجاﺕ.258/36:
●كتاﺏ الثقافة اإلسالمية المستوى الثالث ،مركز النشر العﻠمي ،جامعة المﻠك عبد العزيز.
●رسالة الدكتور عبد هللا الطيار « العدﻝ في التعدد ».
●موسوعة األسرﺓ.
●كتاﺏ « الزواج » لﻠعالمة ابن عثيمين رحمﻪ هللا .ط مؤسسة ابن عثيمين.
●ﺃﺿواء البيان لﻠعالمة الشنقيطي.
●موﻗع « مجﻠة البيان » عﻠى شبكة االنترنﺕ ،عﻠى الرابط التالي:
)http://www.albayan.c...cle.aspx?ID=499
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،لﻠعﻠمة السعدي رحمﻪ هللا .مؤسسة الرسالة.
●زوجاﺕ ال عشيقاﺕ ،لحمدي شفيق.
●(رد شبهاﺕ الﻠئام حوﻝ تعدد الزوجاﺕ في اإلسالم) عبده ﻗايد الذريبي من موﻗع المختار اإلسالمي تاريخ النشر1435/9/27ه
●مسند اإلمام ﺃحمد.
●سنن ﺃبي داوود.
●سنن ابن ماجة.
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اﻟﺤﺎد ﱠﻳ ُﺔ ﻋﺸﺮة
اﻟﻮﺣﺪة
ِ
اﻟﺤﺠﺎب
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﺤﺠﺎب

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﺎن
أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت دراﺳﻴﺔ

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ُﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ُﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
التعرف عﻠى مفهوم الحجاﺏ.
التعرف عﻠى حكم الحجاﺏ.
التعرف عﻠى شروط الحجاﺏ الشرعي.
التعرف عﻠى الشبهاﺕ حوﻝ الحجاﺏ والرد عﻠيها.
التعرف عﻠى الحكمة من فرض الحجاﺏ.

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
تعريف الحجاﺏ وحكم الحجاﺏ.
مقاصد الحجاﺏ وحقيقتﻪ.
شبهاﺕ حوﻝ الحجاﺏ والرد عﻠيها.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
كثيرا من الناس وخاصة النساءْ ،
َّ
جعﻠنَ من تﻠك النعمة
ولكن
يستر بدنَﻪ ،ويتجمﻝ بﻪ،
لقد ﺃنعم هللا عﻠى اإلنسان بأن جعﻝ لﻪ ما
ً
ُ
المستور من لحمها
فتنة ،بﻠبس المالبس الﺿيقة والشفافة والقصيرﺓ ،التي تبدي تقاطيع جسمها ،ولون بشرتها ،حتى باﺕ
ُ
عا ،ألنﻪ ليس بساتر لﻠمرﺃﺓ بﻝ هو مبرز لمفاتنها ،ومغر لها ،ومغر بها من رآها
ﺃﻗ َّﻝ مما يكشف عنﻪ بكثير ،وهذا محرم شر ً
وشاهدها ،وهي بذلك داخﻠﻪ في ﻗوﻝ النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم « :صنفان من ﺃهﻝ النار لم ﺃرهما بعد  -وعد منهما  -ونساء
كاسياﺕ عارياﺕ مميالﺕ مائالﺕ رؤوسهن كأسنمة البخﺕ المائﻠة ،ال يدخﻠن الجنة وال يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من
تكتسي المرﺃﺓ بما ال يسترها ،فهي كاسية ولكنها عارية في الحقيقة ،ألن كسوﺓ المرﺃﺓ هو
مسيرﺓ كذا وكذا « وفُسر الحديث بأن
َ
ً
كامال ،بحيث يكون كثيفًا فال يبدي جسمها ،وال يصف لون بشرتها لرﻗتﻪ وصفائﻪ ،ويكون واسعًا فال يبدي حجم
سترا
سترها ً
ﺃعﺿائها ،وال تقاطيع بدنها ،فهي مأمورﺓ باالستتار واالحتجاﺏ.
وﻗد لقيﺕ المرﺃﺓ المسﻠمة من التشريع اإلسالمي عناية فائقة كفيﻠة بأن تصونَ عفتها ،وتجعﻠها عزيزﺓ الجانﺏ ،سامية المكان،
وإن الشروط التي فرﺿﺕ عﻠيﻪ في مﻠبسها وزينتها لم تكن إال لسد ذريعة الفساد الذي ينتج عن التبرج بالزينة ،وهذا ليس
تقييدًا لحريتها بﻝ هو وﻗاية لها ﺃن تسقط في درك المهانة ،ووحﻝ االبتذاﻝ ،ﺃو تكون مسر ًحا ألعين الناظرين وسنتناوﻝ في
الوحدﺓ  -بإذن هللا  -تعريف الحجاﺏ ،وحكم الحجاﺏ ،والحكمة من مشروعيتﻪ ،وشروط الحجاﺏ الشرعي ،وشبهاﺕ حوﻝ
هذه َ
الحجاﺏ والرد عﻠيها.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺠﺎب وﺣﻜﻢ اﻟﺤﺠﺎب
تعريف الحجاﺏ :هو لباس شرعي سابغ تستر بﻪ المرﺃﺓ المسﻠمة ليمنع الرجاﻝ األجانﺏ من رؤية شيء من جسدها.

الشكل ()1-11
الحجاب
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ْ
ٓ
ك
حكم الحجاﺏ :الحجاﺏ واجﺏ عﻠى المرﺃﺓ المسﻠمة بالقران والسنة .والدليﻝ ﻗوﻝ هللا تعالى ( :ي ٰـأَ ّ ُيا ٱلنَّ ِبى قُل ِّ َ
ألز َو ِ
ٰج َ
َ َ
ُّ
وبناتك ونسآ ِء ٱلْم ْؤمنني ي ْدنني عل ْ
ن ) [األحزاﺏ.]59 :
يب
ب
ـ
ل
ج
ن
م
ن
هي
ٰ
ِ
ِ
ُ ِ ِ َ ُ ِ
ِ
ِ
َ َ
ِ َّ
َ َ َ ِ َّ
َ َ َ َ َ ِ َ

ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺤﺠﺎب وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺤﺠﺎب:

ْ
طهارﺓ ﻗﻠوﺏ الرجاﻝ والنساء من الوسواس والخواطر الشيطانية ﻗاﻝ تعالى ( ٰذلِك ْم أطهر لِقلوبك ْ
ن)
وب
ل
ق
و
م
ُ َ َ ُ ُ ُ ِ
َ
ُ َ ُ ُ ِ ِ َّ
[األحزاﺏ.]53 :

ْ ْ
ْ ٓ
ْ
ك أَد َ ٰ
ن أَن يعفن فَ َال يؤذَ ْين ) [األحزاﺏ.]59 :
حفظ النساء وصيانتهن من ﺃن يتعرﺿن ألذى ﺃو شر ﻗاﻝ تعالى ( :ذَ ٰلِ َ
ُ
َ
ُ َ َ
يعد الحجاﺏ في الظاهر ترجمة لصالح المرﺃﺓ في الباطن وإشعارا بحسن مسﻠكها.

ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﺠﺎب:
يتكون من جانبين هما صفاﺕ الحجاﺏ وحدود الحجاﺏ.

ﺻﻔﺎت اﻟﺤﺠﺎب اﻟﺸﺮﻋﻲ:
ﺃن يكون ساترا ً لجميع بدن المرﺃﺓ.
ﺃال يكون زينة في نفسﻪ وال يكون مطيبا بأي نوع من ﺃنواع الطيﺏ.
ﺃال يشبة لباس الرجاﻝ ،ففي الحديث الصحيح (لعن رسوﻝ هللا صﻠى هللا عﻠية وسﻠم المتشبهين من الرجاﻝ بالنساء
والمتشبهاﺕ من النساء بالرجاﻝ) صحيح بخاري ،رﻗم .5885
ﺃال يكون الحجاﺏ لباس شهرﺓ ﻗاﻝ الرسوﻝ صﻠى هللا عﻠية وسﻠم « :من لبس ثوﺏ شهرﺓ في الدنيا ﺃلبسﻪ هللا ثوﺏ مذلة يوم
القيامة » سنن ﺃبو داوود ،رﻗم  ،4029ومسند ﺃحمد (.)92\2
ْ ْ
ضر ْ
ل
ع
ن
ه
ر
م
خ
ب
ن
ب
حدود الحجاﺏ :البد ﺃن يشمﻝ جميع البدن والدليﻝ ﻗوﻝ هللا تعالى ( :ولي
ن ) [النور.]31 :
وب
ي
ج
ٰ
َ َ ِ َ ِ ُ ُ ِ ِ َّ َ َ ُ ُ ِ ِ َّ
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ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻮل اﻟﺤﺠﺎب
ﺗﺰﻣﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﺮ:
اﻟﺸﺒﻬﺔ ا[وﻟﻰ :اﻟﺤﺠﺎب ّ
ﺕ فيﻪ وال تشدّد ،وإباحة السفور مصﻠحةٌ
يدّعي بعض دعاﺓ التبرج والسفور ّ
بأن الحجاﺏ تز ّمﺕ في الدين ،والدين يسر ال تز ّم َ
تقتﺿيها مشقّة التزام الحجاﺏ في عصرنا.1
اﻟﺠﻮاب:

ْ ْ
يد
ر
ي
ال
و
س
ٱلل ِب
عسر فيها ،ﻗاﻝ تعالى ( :يريد
إن تعاليم الدين اإلسالمي وتكاليفَﻪ الشرعية جميعها يسر ال
َ
َ
ُ
ك ُم ٱلي ُ َ َ ُ ِ ُ
ُ ِ ُ َّ ُ
كم ف ٱلين م ْ
بكم ٱلْع ْس ) [البقرﺓ ،]185 :وﻗاﻝ تعالى ( :وما جعل عل ْ
ْ
ن حر ٍج ) [الحج ،]78 :وﻗاﻝ:
ي
ِ
ِ
ِ ّ ِ
َ َ َ َ َ َ َ
ُ ُ ُ َْ
َ َ
ْ
ٌ
ال وسع َها ) [البقرﺓ .]232 :فهذه اآلياﺕ صريحة في التزام مبدﺃ التخفيف والتيسير عﻠى الناس في
ف َنفس إ
ال ت ُ َ
( َ
ك َّل ُ
ِ َّ ُ َ
ﺃحكام الشرع.

وعن ﺃبي هريرﺓ رﺿي هللا عنﻪ ﺃن رسوﻝ هللا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ﻗاﻝ « :إن هذا الدين يسر ،ولن يشاد الدين ﺃحد إال غﻠبﻪ،
فسدّدوا وﻗاربوا وﺃبشروا  ،»2وعن ﺃبي موسى األشعري رﺿي هللا عنﻪ ﻗاﻝ :كان رسوﻝ هللا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم إذا بَعَ َ
ث
ﺃحدًا من ﺃصحابﻪ في بعض ﺃمره ﻗاﻝ « :بشروا وال تنفروا ،ويسروا وال تعسروا .»3
سنَّة ﺃن ﺃبا هريرﺓ ﺃكثر الصحابة روايةً وحفظا ً لحديث رسوﻝ هللا .اسمﻪ في الجاهﻠية
أبو هريرة :صحابي من صحابة رسوﻝ هللا ،ﻗد ﺃجمع ﺃهﻝ الحديث ال ُ
عبد شمس بن صخر ولما ﺃسﻠم سماه رسوﻝ هللا عبد الرحمن بن صخر الدوسي نسبة إلى ﻗبيﻠة دوس بن عدنان بن عبد هللا بن زهران.
ﻗيﻝ ﺃن اسم ﺃبيﻪ هو عمير و إنﻪ بن عامر بن ذي الشرى بن طريف بن عيان بن ﺃبي صعﺏ بن هنية بن سعد بن ثعﻠبة بن سﻠيم بن فهم بن غنم بن دوس بن
عدنان بن عبد هللا بن زهران بن كعﺏ بن الحارث بن كعﺏ بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن األزد ،ﺃما ﺃمﻪ فهي :ﺃميمة ابنة صفيح بن الحارث بن شابي
بن ﺃبي صعﺏ بن هنية بن سعد بن ثعﻠبة بن سﻠيم بن فهم بن غنم بن دوس.
ﺃسﻠم في ﻗبيﻠة دوس عﻠى يد الطفيﻝ بن عمرو الدوسي سنة  7هـ ،وهو وحده الذي ﺃجاﺏ دعوﺓ الطفيﻝ بن عمرو الدوسي بعد ﺃبي الطفيﻝ وزوجتﻪ .عندما
سا إلى اإلسالم ،وﻗدم مع الطفيﻝ بن عمرو الدوسي إلى الرسوﻝ عندما طﻠﺏ الطفيﻝ من رسوﻝ هللا ﺃن يدعو عﻠى ﻗبيﻠة دوس ،وﻗاﻝ ﺃبو
دعا الطفيﻝ ﻗبيﻠتﻪ دو ً
هريرﺓ عندها « هﻠكﺕ ﻗبيﻠة دوس » ولكن النبي ﻗاﻝ « الﻠهم اهد دوسا ».

سهم ،فك ّﻝ ما ثبﺕ ﺃنﻪ تكﻠيف من هللا لﻠعباد فهو داخ ٌﻝ في
فالشارع ال يقصد ﺃبدًا إعناﺕ المكﻠَّفين ﺃو تكﻠيفهم بما ال تطيقﻪ ﺃنف ُ
مقدورهم وطاﻗتهم.4

 .1عودﺓ الحجاﺏ :محمد ﺃحمد إسماعيﻝ المقدم (.)391/3
.2

ﺃخرجﻪ البخاري في اإليمان ،باﺏ :الدين يسر (39

.3

ﺃخرجﻪ مسﻠم في الجهاد (.)1732

.4

عودﺓ الحجاﺏ (.)393/3
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اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺤﺠﺎب ﻣﻦ ﻋﺎدات اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺗﺨﻠﻒ ورﺟﻌﻴﺔ:
ألن العرﺏ ُ
طبِعوا عﻠى حماية ال ّ
ﻗالوا :إن الحجاﺏ 5كان من عاداﺕ العرﺏ في الجاهﻠيةّ ،
شرف ،ووﺃدوا البناﺕ خوفًا من العار،
فألزموا النساء بالحجاﺏ تعصبًا لعاداتهم القبﻠية التي جاء اإلسالم بذ ّمها وإبطالها ،حتى إنّﻪ ﺃبطﻝ الحجاﺏ ،6فااللتزام بالحجاﺏ
رجعية وتخﻠّف عن ركﺏ الحﺿارﺓ والتقدم.
اﻟﺠﻮاب:
تبرج نساء الجاهﻠية ،فوجﻪ
إن الحجاﺏ الذي فرﺿﻪ اإلسالم عﻠى المرﺃﺓ لم يعرفﻪ العرﺏ ﻗبﻝ اإلسالم ،بﻝ لقد ذ ّم هللا تعالى ّ
ْ
ب ُج
كن وال تبجن ت
نساء المسﻠمين إلى عدم التبرج حتى ال يتشبهن بنساء الجاهﻠية ،فقاﻝ ج ّﻝ شأنﻪ ( :و َق ْر َن ِف بُيُو ِت ُ
َ
َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ ّ َ
ْ
َٰ
ٱألول ) [األحزاﺏ.]33 :
ٱلج ٰـ ِه ِل ّي ِة
َ
َ
كما ﺃن األحاديث الحافﻠة بذ ّم تغيير خﻠق هللا ﺃوﺿحﺕ ّ
ﺃن وص َﻝ الشعر والتن ّمص كان شائعًا في نساء اليهود ﻗبﻝ اإلسالم ،ومن
المتبرجاﺕ.
المعروف ﺃنﻪ مما تستخدمﻪ
ّ
ﺃﻗرها اإلسالم فﻠم يبطﻠها،
صحيح ﺃن اإلسالم ﺃتى فأبطﻝ عاداﺕ ذميمة لﻠعرﺏ ،ولكن باإلﺿافة إلى ذلك كانﺕ لهم عاداﺕ جميﻠة ّ
كإكرام الﺿيف والجود والشجاعة وغير ذلك.
متبرجاﺕ كاشفاﺕ الوجوه واألعناق ،بادياﺕ الزينة ،ففرض هللا الحجاﺏ عﻠى
وكان من ﺿمن عاداتهم الذميمة خروج النساء
ّ
ساق والمغرﺿين.7
المرﺃﺓ بعد اإلسالم ليرتقي بها ويصونَ كرامتها ،ويمنع عنها ﺃذى الف ّ
إذا كانﺕ النساء المسﻠماﺕُ راﺿيا ٍ
ﺕ بﻠباسهن الذي ال يجعﻠهن في زمرﺓ الرجيعاﺕ والمتخﻠفاﺕ فما الذي يﺿير التقدميين
في ذلك؟! وإذا ّ
كن يﻠبسن الحجاﺏ وال يتأفّفن منﻪ فما الذي حشر التقدميين في ﻗﺿية فر ِديَّةُ شخصية كهذه؟! ومن العجﺏ
سها ﺃحد ،ثم هم يتد ّخﻠون في حرية غيرهم في
ﺃن تسم َع منهم الدعوﺓ َ إلى الحرية الشخصية وتقديسها ،فال يجوز ﺃن يم َّ
ارتداء ما شاؤوا من الثياﺏ.8
ّ
إن التخﻠف لﻪ ﺃسبابﻪ ،والتقدم لﻪ ﺃسبابﻪ ،وإﻗحام شريعة الستر واألخالق في هذا األمر خدعة مكشوفة ،ال تنطﻠي إال
عﻠى متخﻠّف عن مستوى الفكر والنظر ،ومنذ متى كان التقدّم والحﺿارﺓ متعﻠّقَين بﻠباس اإلنسان؟! ّ
إن الحﺿارﺓ والتقدم
صﻝ إليها اإلنسان بعقﻠﻪ وإعماﻝ فكره ،ولم تكن بثوبﻪ ومظهره.9
والتطور كان نتيجةَ ﺃبحاث تو َّ

 .5انظر :عودﺓ الحجاﺏ (.)396-395/3
.6

المتبرجاﺕ لﻠزهراء فاطمة بنﺕ عبد هللا (.)122

.7

انظر :المتبرجاﺕ (.)122

.8

المتبرجاﺕ ( )124بتصرف

.9

المتبرجاﺕ (.)125-124
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اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺤﺠﺎب وﺳﻴﻠﺔ 5ﺧﻔﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:
يقوﻝ بعﺿهمّ :
بعض النساء الﻠواتي يقترفن الفواحش.10
الحجاﺏ يس ّهﻝ عمﻠية إخفاء الشخصية ،فقد يتستّر ورا َءه
إن
ُ
َ
اﻟﺠﻮاب:
تستر وجهها ألن ذلك ﺃزكى وﺃطهر لقﻠوﺏ المؤمنين والمؤمناﺕ .وكﻝ عاﻗﻝ يفهم من سﻠوك
يشرع لﻠمرﺃﺓ في اإلسالم ﺃن
َ
ً
فﺿال عن سائر بدنها ـ ﺃن هذا دليﻝ االستعفاف
المرﺃﺓ التي تبالغ في ستر نفسها حتى ﺃنها ال تبدي وج ًها وال كفًّا ـ
تبر َج المرﺃﺓ وإظهارها زينتها يُش ِع ُر بوﻗاحتها وﻗﻠة حيائها وهوانها عﻠى نف ِسها ،ومن
والصيانة ،وكﻝ عاﻗﻝ يعﻠم ﺃي ً
ﺿا ﺃن ُّ
فتجر عﻠى نفسها وصمةَ ُخبث النية
تعرض زينتها كالسﻠعة،
ّ
ث َ َّم فهي األَولى ﺃن يُساء بها الظن بقرينة مسﻠكها الوخيم حيث ِ
وفساد الطوية وطمع الذئاﺏ البشرية .11
ّ
إن من المتواتر لدى الكافة ﺃن المسﻠمة التي تتحجﺏ في هذا الزمان تذوق الويالﺕ من األجهزﺓ الحكومية واإلداراﺕ
كﻠّﻪ ابتغا َء وجﻪ هللا تعالى،
الجامعية والحمالﺕ اإلعالمية والسفاهاﺕ من المنافقين في كﻝ مكان ،ثم هي تصبر عﻠى هذا ِ
وال يفعﻝ هذا إال مؤمنة صادﻗة رباها القرآن والسنة ،فإذا حاولﺕ فاسقة مستهترﺓ ساﻗطة ﺃن تتجﻠبﺏ بجﻠباﺏ الحياء
وتتوارى عن األعين بارتداء شعار العفاف ورمز الصيانة وتستر عن الناس آفاتها وفجورها بمظهر الحصان الرزان
فما ذنﺏ الحجاﺏ إذًا؟!.
الحمالت اإلعالنية  :Advertising campaignsهي سﻠسﻠة من اإلعالناﺕ المختﻠفة ﺃو إعالن واحد في واحدﺓ ﺃو ﺃكثر من وسائﻝ اإلعالم،
يجمعها هدف واحد وتستهدف جمهورا ً محددا ً وتقوم عﻠى امتداد فترﺓ زمنية ﻗد تطوﻝ ﺃو تقصر عﻠى حسﺏ هدف الشركة من هذه الحمﻠة ،وغالبا ً تستخدم
التكرار والخطاﺏ اإلعالني المكثف لتحقيق هدف الشركة من هذه الحمﻠة والذي ﻗد يكون طرح منتج جديد ﺃو تعزيز صورﺓ ﺃو مبيعاﺕ منتج ﻗديم ﺃو لﻠعمﻝ
عﻠى تغيير ﺃو تدعيم الشركة والمنتج في ﺃذهان الجمهور المستهدف من إعالنها.
الحمالﺕ اإلعالنية ﻗد تكون في:
 -1الجرائد والمجالﺕ والمطوياﺕ التي توزع مع الجرائد..إلخ
 -2التﻠيفزيون والراديو
 -3عﻠى مواﻗع اإلنترنﺕ ﺃو الهواتف النقالة
 -4اإلعالن الخارجي (لوحاﺕ الشوارع وعﻠى الحافالﺕ العامة..إلخ)

إن االستثناء يؤيد القاعدﺓ وال ينقﺿها كما هو معﻠوم لك ّﻝ ذي عقﻝ ،مع ّ
يروج فيها هذه األراجيف
نفس هذه المجتمعاﺕ التي َّ
ﺃن َ
التبرج والفسوق والعصيان ما يغني الفاسقاﺕ عن التستّر ،وال يح ِو ّ
جهن إلى التواري
ﻗد بﻠغﺕ من االنحدار والتردّي في مهاوي ّ
عن األعين.

 .10عودﺓ الحجاﺏ (.)412/3
 .11عودﺓ الحجاﺏ ( )413-412/3باختصار.

197

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺤﺎدِ ﱠﻳ ُﺔ ﻋﺸﺮة :اﻟﺤﺠﺎب
بأن في هذا خطرا ً عﻠى ما يس ّمونﻪ األمن فﻠيبينوا كيف ّ
وإذا كان بعض المنافقين يتشدّﻗون ّ
يهتز األمن ويخت ّﻝ بسبﺏ المتحجباﺕ
المتستراﺕ ،مع ﺃنﻪ لم يتزلزﻝ مرﺓ واحدﺓ بسبﺏ السافراﺕ والمتبرجاﺕ!.12
لو ﺃن رجالً انتحﻝ شخصية ﻗائد عسكري كبير ،وارتدى بِ َّزت َﻪ ،وتحايﻝ بذلك واستغﻝ هذا الثوﺏ فيما ال يباح لﻪ كيف تكون
مبررا لﻠمطالبة بإلغاء الزي المميّز لﻠعسكريين مثالً خشية ﺃن يسيء ﺃحد استعمالﻪ؟!
عقوبتﻪ؟! وهﻝ يصﻠح سﻠوكﻪ
ً
ي الرياﺿة ،فإذا وجد في المجتمع الجندي الذي يخون والفتى الذي يسيء
وما يقاﻝ عن البزﺓ العسكرية يقاﻝ عن لباس ّ
الفتو ،وز ّ
والرياﺿي الذي يذنﺏ هﻝ يقوﻝ عاﻗﻝّ :
ي الرياﺿة لخياناﺕ ظهرﺕ
إن عﻠى األمة ﺃن تحارﺏ
شعار العسكر ولباس ّ
َ
الفتوﺓ وز ّ
وإساءاﺕ تكررﺕ؟! فإذا كان الجواﺏ « :ال » فﻠماذا يقف ﺃعداء اإلسالم من الحجاﺏ هذا الموﻗف المعادي؟! ولماذا يثيرون
حولﻪ الشائعاﺕ الباطﻠة المغرﺿة؟!.13
إن اإلسالم كما يأمر المرﺃﺓ بالحجاﺏ يأمرها ﺃن تكون ذاﺕ خﻠق ودين ،إنﻪ يربي من تحﺕ الحجاﺏ ﻗبﻝ ﺃن يسدﻝ عﻠيها
ْ ٌ
الجﻠباﺏ ،ويقوﻝ لها( :ولباس ٱلت ْقو ٰى ٰ
خري) [األعراف ،]26:حتى تصﻝ إلى ﻗمة الطهر والكماﻝ ﻗبﻝ ﺃن تصﻝ
ك
ل
ذ
ِ
ِ
َ َ
َ َ ُ َّ َ
إلى ﻗمة الستر واالحتجاﺏ ،فإذا اﻗتصرﺕ امرﺃﺓ عﻠى ﺃحدهما دون اآلخر تكون كمن يمشي عﻠى رجﻝ واحدﺓ ﺃو يطير
بجناح واحد.
ُ
سﻪ استغالﻝ
تصدر
إن التصدي لهؤالء المستهتراﺕ ـ إذا وجدن ـ ﺃن
تسوﻝ لﻪ نف ُ
ﻗوانين صارمة بتشديد العقوبة عﻠى كﻝ من ّ
َ
عا في شريعة هللا الغراء التي حرصﺕ عﻠى صيانة النفس
الحجاﺏ لتسهيﻝ الجرائم وإشباع األهواء ،فمثﻝ هذا التشديد جائز شر ً
ووﻗاية العرض ،وجعﻠتهما فوق كﻝ اعتبار ،وإذا كان التخوف من سوء استغالﻝ الحجاﺏ مخطرﺓ محتمﻠة إال ﺃن المخطرﺓ في
التبرج والسفور بنشر الفاحشة وفتح ذرائعها مقطوع بها لدى كﻝ عاﻗﻝ.14

اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﻋﻔﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ:
يقوﻝ البعض :إن عفة الفتاﺓ حقيقة كامنة في ذاتها ،وليسﺕ غطاء يﻠقى ويسدﻝ عﻠى جسمها ،وكم من فتاﺓ محتجبة عن الرجاﻝ في
ظاهرها وهي فاجرﺓ في سﻠوكها ،وكم من فتاﺓ حاسرﺓ الرﺃس كاشفة المفاتن ال يعرف السوء سبيالً إلى نفسها وال إلى سﻠوكها.15
اﻟﺠﻮاب:
إن هذا صحيح ،فما كان لﻠثياﺏ ﺃن تن ِس َج لصاحبها عفّةً مفقودﺓ ،وال ﺃن تمن َحﻪ استقامةً معدومة ،ورﺏَّ فاجرﺓ سترﺕ فجورها
بمظهر سترها.
 .12عودﺓ الحجاﺏ (.)413-412/3
 .13إلى كﻝ ﺃﺏ غيور يؤمن باهلل لعبد هللا ناصح عﻠوان ( ،)44انظر :عودﺓ الحجاﺏ (.)414/3
 .14عودﺓ الحجاﺏ (.)415/3
 .15إلى كﻝ فتاﺓ تؤمن باهلل .د.محمد سعيد البوطي (.)97
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ولكن من هذا الذي زعم ﺃن هللا إنما شرع الحجاﺏ لجسم المرﺃﺓ ليخﻠق الطهارﺓ في نفسها ﺃو العفة في ﺃخالﻗها؟! ومن هذا الذي
زعم ﺃن الحجاﺏ إنما شرعﻪ هللا ليكون إعالنًا بأن كﻝ من لم تﻠتزمﻪ فهي فاجرﺓ تنحط في وادي الغواية مع الرجاﻝ؟!
إن هللا عز وجﻝ فرض الحجاﺏ عﻠى المرﺃﺓ محافظة عﻠى عفة الرجاﻝ الذين ﻗد تقع ﺃبصارهم عﻠيها ،وليس حفا ً
ظا عﻠى عفتها
من األعين التي تراها فقط ،ولئن كانﺕ تشترك معهم هي األخرى في هذه الفائدﺓ في كثير من األحيان إال ﺃن فائدتهم من ذلك
ﺃعظم وﺃخطر ،وإال فهﻝ يقوﻝ عاﻗﻝ تحﺕ سﻠطان هذه الحجة المقﻠوبة :إن لﻠفتاﺓ ﺃن تبرز عارية ﺃمام الرجاﻝ كﻠهم ما دامﺕ
ليسﺕ في شك من ﻗوﺓ ﺃخالﻗها وصدق استقامتها؟!
ﺕ النساء وفتنتهن هو المشكﻠة التي ﺃحوجﺕ المجتم َع إلى ح ّﻝ ،فكان في شرع
إن بالء الرجاﻝ بما تقع عﻠيﻪ ﺃبصارهم من مغريا ِ
هللا ما تكفّﻝ بﻪ عﻠى ﺃفﺿﻝ وجﻪ ،وبالء الرجاﻝ إذا لم يجد في سبيﻠﻪ هذا الح ّﻝ اإللهي ما من ريﺏ سيتجاوز بالسوء إلى النساء
ﺿا ،وال يغني عن األمر شيئًا ﺃن تعتصم المرﺃﺓ المتبرجة عندئِ ٍذ باستقام ٍة في سﻠوكها ﺃو عفة في نفسها ،فإن في ﺿرام ذلك
ﺃي ً
البالء الهائج في نفوس الرجاﻝ ما ﻗد يتغﻠّﺏ عﻠى كﻝ استقامة ﺃو عفة تتمتّع بها المرﺃﺓ إذ تعرض من فنون إثارتها وفتنتها
ﺃمامهم.16

اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :دﻋﻮى أن اﻟﺤﺠﺎب ﻣﻦ وﺿﻊ ا5ﺳﻼم:
زعم آخرون ﺃن حجاﺏ النساء نظام وﺿعﻪ اإلسالم فﻠم يكن لﻪ وجود في الجزيرﺓ العربية وال في غيرها ﻗبﻝ الدعوﺓ المحم ِديَّةُ.17
اﻟﺠﻮاب:
إن من يقرﺃ كتﺏ العهد القديم وكتﺏ األناجيﻝ يعﻠم بغير عناء كبير في البحث ﺃن حجاﺏ المرﺃﺓ كان معروفًا بين العبرانيين
من عهد إبراهيم عﻠيﻪ السالم ،وظﻝ معروفًا بينهم في ﺃيام ﺃنبيائهم جميعًا ،إلى ما بعد ظهور المسيحية ،وتكررﺕ اإلشارﺓ
إلى البُرﻗُع في غير كتاﺏ من كتﺏ العهد القديم وكتﺏ العهد الجديد.

 .16إلى كﻝ فتاﺓ تؤمن باهلل (.)99-97
 .17يا فتاﺓ اإلسالم اﻗرئي حتى ال تخدعي لﻠشيخ صالح البﻠيهي (.)124
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العبرانيون :هم خﻠيط من الشعوﺏ اآلسيوية السامية القديمة والذين يرجع نسبهم إلى سام بن نوح وﻗد استقروا لفترﺓ في ﺃرض كنعان ﺃي فﻠسطين القديمة،
وكان منهم اآلراميون و العموريون و اآلشوريون و األموريون ،ومنهم من العماليق ( العمالقة ) وغيرهم من الشعوﺏ واألعراق ،كما يعتقد ﺃن الهكسوس
ﻗد تشكﻠوا من ﺃجناس مشابهة وكان منهم عبرانيون ﺃيﺿا يعتبر إبراهيم و يعقوﺏ طبقا لهذا التعريف عبرانيين ،ورجح بعض العﻠماء بأن لهم صﻠة وثيقة
بجماعاﺕ مختﻠفة ورد ذكرها في الكتاباﺕ القديمة ككتاباﺕ الهالﻝ الخصيﺏ وﺃلواح العمارنة من يسمون بالعابيرو ( العبيرو ) ﺃو الخابيرو ﺃو اإلخالمو،
لﻠعبد:
ففي اإلصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين عن (رفقة) ﺃنها رفعﺕ عينيها فرﺃﺕ إسحاق ،فنزلﺕ عن الجمﻝ وﻗالﺕ
وتبعا لهذا المفهوم ﺃيﺿا فإن العبرانيين ال يمثﻠون عرﻗا ﺃو جنسا من األجناس بقدر ما يمثﻠون جماعاﺕ مختﻠطة من شعوﺏ آسيوية سامية ،عﻠى ﺃن العبرانيين
البرﻗع
فأخذﺕ
لﻠقائي،
الحقﻝ
بني في
الماشي
الرجﻝ
منلم هذا
وتغطﺕ .العبرانيين هم اليهود ) وهذا خطأ شائع ،فبني
هذا المفهوم ﺃن
لبسا في
سيدي ،الناس
هو بين عامة
العبد:انتشر
فقاﻝ( وإن
شائع اآلن
كما هو
إسرائيﻝ
نسبهم عﻠى
يقتصر
إسرائيﻝ األوائﻝ وعﻠى رﺃسهم يعقوﺏ نفسﻪ يعتبروا من العبرانيين ،بﻝ إن ﺃباه إسحاق وجده إبراهيم عﻠيهما السالم يعدان تبعا لهذا عبرانيين ،ولم يمثﻝ بني
ﺃينغيرهم
نفسي،دون
تحبﻪلﻠعبرانيين
ﺃنفسهم
بعد ذلك وﺃن
تقوﻝاليهود
سﻠيمانلم يﻠبث
العبرانيين ،ثم
إال فرعا
إسرائيﻝ
ترعى عند الظهيرﺓ؟ ولماذا ﺃكون كمقنعة
نسبوامن
ﺃخبرني يا
المرﺃﺓ:
صغيرامنمنﺃناشيد
الخامس
النشيد
وفي

عند ﻗطعان ﺃصحابك؟
وفي اإلصحاح الثالث من سفر ﺃشعيا :إن هللا سيعاﻗﺏ بناﺕ صهيون عﻠى تبرجهن والمباهاﺓ برنين خالخيﻠهن بأن ينزع عنهن
زينة الخالخيﻝ والﺿفائر واألهﻠة والحﻠق واألساور والبراﻗع والعصائﺏ.
ﺿا ﺃن تامار مﺿﺕ وﻗعدﺕ في بيﺕ ﺃبيها ،ولما طاﻝ الزمان خﻠعﺕ عنها
وفي اإلصحاح الثامن والثالثين من سفر التكوين ﺃي ً
ثياﺏ ترمﻠها وتغطﺕ ببرﻗع وتﻠففﺕ.
ويقوﻝ بولس الرسوﻝ في رسالتﻪ كورنثوس األولى « :إن النقاﺏ شرف لﻠمرﺃﺓ ،وكانﺕ المرﺃﺓ عندهم تﺿع البرﻗع عﻠى وجهها
حين تﻠتقي بالغرباء وتخﻠعﻪ حين تنزوي في الدار بﻠباس الحداد.18
فالكتﺏ الدينية التي يقرؤها غير المسﻠمين ﻗد ذكرﺕ عن البراﻗع والعصائﺏ ما لم يذكره القرآن الكريم.
وكان الرومان ي ِسنُّون القوانين التي تحرم عﻠى المرﺃﺓ الظهور بالزينة في الطرﻗاﺕ ﻗبﻝ الميالد بمائتي سنة ،ومنها ﻗانون
عرف باسم « ﻗانون ﺃوبيا » يحرم عﻠيها المغاالﺓ بالزينة حتى في البيوﺕ.19
وﺃما في الجاهﻠية فنجد ﺃن األخبار الواردﺓ في تستّر المرﺃﺓ العربية موفورﺓ كوفرﺓ ﺃخبار سفورها ،وانتهاكُ سترها كان
سببًا في اليوم الثاني من ﺃيام حروﺏ الفجار األوﻝ؛ إذ إن شبابًا من ﻗريش وبني كنانة رﺃوا امرﺃﺓ جميﻠة وسيمة من بني
عامر في سوق عكاظ ،وسألوها ﺃن تسفر عن وجهها فأبﺕ ،فامتهنها ﺃحدهم فاستغاثﺕ بقومها.
وفي الشعر الجاهﻠي ﺃشعار كثيرﺓ تشير إلى حجاﺏ المرﺃﺓ العربية ،يقوﻝ الربيع بن زياد العبسي بعد مقتﻝ مالك بن زهير:
مسرورا بمقتﻝ مالك
من كان
ً

*** فﻠيـأﺕ نسوتنا بوجﻪ نهـار

حواسرا يندبنﻪ ***
يجد النسـاء
ً

 .18يا فتاﺓ اإلسالم ( )126-128باختصار.
 .19يا فتاﺓ اإلسالم (.)126
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تسترا *** فاليوم حيـن برزن لﻠنظـار
ﻗد كن يخبأن الوجـوه
ً
فالحالة العا ّمة لديهم ﺃن النساء كن محجباﺕ إال في مثﻝ هذه الحالة حيث فقدن صوابهن فكشفن الوجوه يﻠطمنها ،ألن الفجيعة
ﻗد تنحرف بالمرﺃﺓ عما اعتادﺕ من تستر وﻗناع.
خمارها لحسنها وهي عﻠى عفة.20
وﻗد ذكر األصمعي ﺃن المرﺃﺓ كانﺕ تﻠقي
َ
وكانﺕ ﺃغطية رؤوس النساء في الجاهﻠية متنوعة ولها ﺃسماء شتى ،منها:
ويﻠف عﻠى جزء من الوجﻪ.
الخمار :وهو ما تغطي بﻪ المرﺃﺓ رﺃسها ،يوﺿع عﻠى الرﺃس،
ّ
وﻗد ورد في شعر صخر يتحدث عن ﺃختﻪ الخنساء:
وهللا ال ﺃمنحها شرارها

***

ولو هﻠكﺕ مزﻗﺕ خمارها

وجعﻠﺕ من شعر صدارها
مقصورا عﻠى العرﺏ ،وإنما كان شائعًا لدى األمم القديمة في بابﻝ وﺃشور وفارس والروم والهند.21
ولم يكن الخمار
ً
النقاﺏ :ﻗاﻝ ﺃبو عبيد « :النقاﺏ عند العرﺏ هو الذي يبدو منﻪ محجر العين ،ومعناه ﺃن إبداءهن المحاجر محدث ،إنما كان
النقاﺏ الصقًا بالعين ،وكانﺕ تبدو إحدى العينين واألخرى مستورﺓ ».22

 .20المرﺃﺓ بين الجاهﻠية واإلسالم ،محمد الناصر وخولة درويش (.)170 ،169
 .21المرﺃﺓ بين الجاهﻠية واإلسالم (.)171
 .22غريﺏ الحديث ( ،)441-440/2عند شرح ﻗوﻝ ابن سيرين« :النقاﺏ محدث».
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الشكل ()2-11
النقاب
مارن األنف ال تظهر منﻪ إال العينان ،وهو البرﻗع الصغير ،ويس ّمى الخنق ،ﻗاﻝ الشاعر:
الوصواص :وهو النقاﺏ عﻠى ِ
صا
يا ليتها ﻗد لبسﺕ وصوا ً
البرﻗع :فيﻪ خرﻗان لﻠعين ،وهو لنساء العرﺏ ،ﻗاﻝ الشاعر:
وكنﺕ إذا ما جئﺕ ليﻠى تبرﻗعﺕ فقد رابني منها الغداﺓ سفورها.23

ﺑﺘﺒﺪل اﻟﺰﻣﺎن:
اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ :اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻘﺎﻋﺪة :ﺗﺒﺪل ا[ﺣﻜﺎم
ّ
بتطور
متطورﺓ
فهم ﺃعداء الحجاﺏ من ﻗاعدﺓ « :تبدﻝ األحكام بتبدﻝ الزمان » وﻗاعدﺓ « :العادﺓ مح ّكمة » ﺃنﻪ ما دامﺕ ﺃعرافهم
ّ
ّ
األزمان فال بدّ ﺃن تكون األحكام الشرعية كذلك.24
اﻟﺠﻮاب:
ال ريﺏ ﺃن هذا الكالم لو كان مقبوالً عﻠى ظاهره الﻗتﺿى ﺃن يكون مصير شرعية األحكام كﻠها رهنًا بيد عاداﺕ الناس
وﺃعرافهم ،وهذا ال يمكن ﺃن يقوﻝ بﻪ مسﻠم ،لكن تحقيقَ المراد من هذه القاعدﺓ ﺃن ما تعارف عﻠيﻪ الناس وﺃصبح عرفًا لهم ال
يخﻠو من حاالﺕ:
 .23انظر :المرﺃﺓ بين الجاهﻠية واإلسالم (..)172-171
 .24عودﺓ الحجاﺏ (.)403/3
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ﺿا بأن ﺃوجده الشرع ،ﺃو كان موجودًا فيهم فدعا إليﻪ وﺃ ّكده ،مثاﻝ ذلك :الطهارﺓ من
إما ﺃن يكون هو بعينﻪ حك ًما شرعيًا ﺃي ً
النجس والحدث عند القيام إلى الصالﺓ ،وستر العورﺓ فيها ،وحجﺏ المرﺃﺓ زينتها عن األجانﺏ ،والقصاص والحدود وما
شابﻪ ذلك ،فهذه كﻠها ﺃمور تعدّ من ﺃعراف المسﻠمين وعاداتهم ،وهي في نفس الوﻗﺕ ﺃحكام شرعية يستوجﺏ فعﻠها الثواﺏ
سنًا لﻪ كحكم القسامة والديﻪ
وتركها العقاﺏ ،سواء منها ما كان متعارفًا عﻠيﻪ ﻗبﻝ اإلسالم ثم جاء الحكم الشرعي مؤيّدًا ومح ّ
سﻪ كأحكام الطهارﺓ والصالﺓ والزكاﺓ وغيرها.
والطواف بالبيﺕ ،وما كان غير معروف ﻗبﻝ ذلك ،وإنما ﺃوجده اإلسالم نف ُ

الشكل ()3-11
الطواف بالبيت
فهذه الصورﺓ من األعراف ال يجوز ﺃن يدخﻠَها التبديﻝ والتغيير مهما تبدلﺕ األزمنة وتطورﺕ العاداﺕ واألحواﻝ؛ ألنها بحدّ
ذاتها ﺃحكا ٌم شرعيةٌ ثبتﺕ بأدلة باﻗية ما بقيﺕ الدنيا ،وليسﺕ هذه الصورﺓ هي المعنية بقوﻝ الفقهاء« :العادﺓ مح َّكمة».
وإما ﺃال يكون حك ًما شرعيًا ،ولكن تعﻠّق بﻪ الحكم الشرعي بأن كان منا ً
طا لﻪ ،مثاﻝ ذلك :ما يتعارفﻪ الناس من وسائﻝ
التعبير وﺃساليﺏ الخطاﺏ والكالم ،وما يتواﺿعون عﻠيﻪ من األعماﻝ المخﻠّة بالمروءﺓ واآلداﺏ ،وما تفرﺿﻪ سنة الخﻠق
والحياﺓ في اإلنسان مما ال دخﻝ لإلرادﺓ والكﻠيف فيﻪ كاختالف عاداﺕ األﻗطار في سن البﻠوغ وفترﺓ الحيض والنفاس إلى
غير ذلك.
فهذه األمثﻠة ﺃمور ليسﺕ بحد ذاتها ﺃحكا ًما شرعية ولكنها متعﻠَّق ومناط لها ،وهذه الصورﺓ من العرف هي المقصودﺓ من ﻗوﻝ
الفقهاء « :العادﺓ محكمة » ،فاألحكام المبنيّة عﻠى العرف والعادﺓ هي التي تتغيّر بتغيّر العادﺓ ،وهنا فقط يص ّح ﺃن يقاﻝ « :ال
ينكر تبدّﻝ األحكام بتبدﻝ الزمان » ،وهذا ال يعدّ نس ًخا لﻠشريعة ،ألن الحكم باق ،وإنما لم تتوافر لﻪ شروط التطبيق فط ِبّق غيره.
يوﺿّحﻪ ّ
ﺃن العادﺓ إذا تغيرﺕ فمعنى ذلك ﺃن حالة جديدﺓ ﻗد طرﺃﺕ تستﻠزم تطبيق حكم آخر ،ﺃو ﺃن الحكم األصﻠي باق ،ولكن
تغير العادﺓ استﻠزم توافر شروط معينة لتطبيقﻪ.25
 .25عودﺓ الحجاﺏ ( ]26[ .)404-403/3عودﺓ الحجاﺏ (.)409/3
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اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﻧﺴﺎء ﺧ ﱢﻴﺮات ّ
ﻛﻦ ﺳﺎﻓﺮات:
كثيرا ممن لم يرتدين الحجاﺏ ولم يتجنّبن
احت ّج ﺃعداء الحجاﺏ بأن في شهيراﺕ النساء المسﻠماﺕ عﻠى اختالف طبقاتهن
ً
االختالط بالرجاﻝ.
وعمد المروجون لهذه الشبهة إلى التاريخ وكتﺏ التراجم ،يفتشون في طولها وعرﺿها وينقبون فيها بحثًا عن مثﻝ هؤالء النساء
حتى ظفروا بﺿالتهم المنشودﺓ ودرتهم المفقودﺓ ،فالتقطوا ﺃسماء عدد من النساء لم يكن يبالين ـ فيما نقﻠتﻪ األخبار عنهن ـ ﺃن
يظهرن سافراﺕ ﺃمام الرجاﻝ ،وﺃن يﻠتقين معهم في ندواﺕ ﺃدبية وعﻠمية دونما تحرز ﺃو تحرج.26
اﻟﺠﻮاب:
عا ﺃن األدلة الشرعية التي عﻠيها تبنى األحكام هي الكتاﺏ والسنة واإلجماع والقياس ،فﺿمن
من المعﻠوم والمتقرر شر ً
ي مصدر من مصادر التشريع تندرج مثﻝ هذه األخبار ،خاصة ّ
وﺃن ﺃغﻠبَها وﻗع بعد من التشريع وانقطاع الوحي؟!.27
ﺃ ّ
وإذا ع ِﻠم ﺃن ﺃحكام اإلسالم إنما تؤخذ من نص ثابﺕ في كتاﺏ هللا تعالى ﺃو حديث صحيح من سنة رسوﻝ هللا صﻠى هللا
بالتصرفاﺕ
عﻠيﻪ وسﻠم ﺃو ﻗياس صحيح عﻠيهما ﺃو إجماع التقى عﻠيﻪ ﺃئمة المسﻠمين وعﻠماؤهم لم يص ّح حينئ َ ٍذ االستدال ُﻝ
ّ
الفر ِديَّةُ من آحاد الناس ﺃو ما يس ّميﻪ األصوليون بـ « وﻗائع األحواﻝ » ،فإذا كانﺕ هذه الوﻗائع الفر ِديَّةُ من آحاد الناس ال
ي حتى لو كان ﺃصحابها من الصحابة رﺿوان هللا عﻠيهم ﺃو التابعين من بعدهم فكيف
تعتبر دليالً شرعيًا أل ّ
ي حكم شرع ّ
بمن دونهم؟!
بﻝ المقطوع بﻪ عند المسﻠمين جميعًا ﺃن تصرفاتهم هي التي توزن صحة وبطالنًا ،بميزان الحكم اإلسالمي ،وليس الحكم
ّ
ّ
الحق تعرف ﺃهﻠﻪ.28
الحق بالرجاﻝ ،اعرف
اإلسالمي هو الذي يوزن بتصرفاتهم ووﻗائع ﺃحوالهم ،وصدق القائﻝ :ال تعرف
ولو كان لتصرفاﺕ آحاد الصحابة ﺃو التابعين ً
مثال ﻗوﺓ الدليﻝ الشرعي دون حاجة إلى االعتماد عﻠى دليﻝ آخر لبطﻝ ﺃن يكونوا
معرﺿين لﻠخطأ والعصيان ،ولوجﺏ ﺃن يكونوا معصومين مثﻝ رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  ، -وليس هذا ألحد إال
ّ
لألنبياء عﻠيهم الصالﺓ والسالم ،ﺃما من عداهم َّ
فحق عﻠيهم ﻗوﻝ رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  « :-كﻝ بني آدم خطاء »،
وجد فيمن سﻠف في القرون الخيِّرﺓ من شربها؟!.29
وإالّ فما بالنا ال نقوﻝ مثالً :يحﻝ شرﺏ الخمر فقد ِ
وما باﻝ هؤالء الدعاﺓ إلى السفور ﻗد عمدوا إلى كتﺏ التاريخ والتراجم فجمعوا ﺃسماء مثﻝ هؤالء النسوﺓ من شتى الطبقاﺕ

 .26عودﺓ الحجاﺏ (.)403/3
 .27عودﺓ الحجاﺏ ( ]26[ .)404-403/3عودﺓ الحجاﺏ (.)409/3
 .28عودﺓ الحجاﺏ (.)409/3
 .29عودﺓ الحجاﺏ (.)410-409/3
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والعصور ،وﻗد عﻠموا ﺃنﻪ كان إلى جانﺏ كﻝ واحدﺓ منهن سواد عظيم وجمع غفير من النساء المتح ّجباﺕ الساتراﺕ
لزينتهن عن األجانﺏ من الرجاﻝ؟! فﻠماذا لم يعتبر بهذه الجمهرﺓ العظيمة ولم يجعﻠها حجة بدالً من حاﻝ ﺃولئك القﻠة الشاذﺓ
المستثناﺓ؟!
يقوﻝ الغزالي « :لم تزﻝ الرجاﻝ عﻠى مر األزمان تكشف الوجوه ،والنساء يخرجن منتقباﺕ ﺃو يمنعن من الخروج » ،30ويقوﻝ
ابن رسالن « :اتفق المسﻠمون عﻠى منع النساء من الخروج سافراﺕ ».31
ولماذا لم يحتج بمواﻗف نساء السﻠف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في تمسكهم بالحجاﺏ الكامﻝ واعتباره ﺃصالً
راس ًخا من ﺃصوﻝ البنية االجتماعية؟!.32

اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :اﻟﺤﺠﺎب ﻛﺒﺖ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ:
ﻗالواّ :
إن الطاﻗة الجنسية في اإلنسان طاﻗة كبيرﺓ وخطيرﺓ ،وخطورتها تكمن في كبتها ،وزيادﺓ الﺿغط يولّد االنفجار ،وحجاﺏ
المرﺃﺓ ّ
يغطي جمالها ،وبالتالي ّ
ي يكاد ﺃن ينفجر ﺃو ينفجر ﺃحيانًا عﻠى شكﻝ حوادث االغتصاﺏ
فإن الشباﺏ يظﻠون في كبﺕ جنس ّ
وغيرها ،والعالج لهذه المشكﻠة إنما يكمن في تحرير المرﺃﺓ من هذا الحجاﺏ لكي ينفس الشباﺏ الكبﺕ الذي فيهم ،وبالتالي
يحدث التشبع لهذه الحاجة ،فيق ّﻝ طبقًا لذلك خطورﺓ االنفجار بسبﺏ الكبﺕ واالختناق.33
اﻟﺠﻮاب:
لو كان هذا الكالم صحي ًحا لكانﺕ ﺃمريكا والدوﻝ األوربية وما شاكﻠها هي ﺃﻗ ّﻝ الدوﻝ في العالم في حوادث االغتصاﺏ
والتحرش في النساء وما شاكﻠها من الجرائم األخالﻗية ،ذلك ألن ﺃمريكا والدوﻝ األوربية ﻗد ﺃعطﺕ هذا الجانﺏ عناية
ّ
كبيرﺓ جدًا بحجة الحرية الشخصية ،فماذا كانﺕ النتائج التي ترتبﺕ عﻠى االنفالﺕ واإلباحية؟ هﻝ ﻗﻠّﺕ حوادث االغتصاﺏ؟
هﻝ حدث التشبّع الذي يتحدّثون عنﻪ؟ وهﻝ ُحميﺕ المرﺃﺓ من هذه الخطورﺓ؟
سﺕ دﻗائقَ في ﺃمريكا  .34ويعني بالقوﺓ :ﺃي تحﺕ
جاء في كتاﺏ « الجريمة في ﺃمريكا » :إنﻪ تتم جريمة اغتصاﺏ بالقوﺓ كﻝ ّ ِ
تأثير السالح.
وﻗد بﻠغ عدد حاالﺕ االغتصاﺏ في ﺃمريكا عام 1978م إلى مائة وسبعة وﺃربعين ﺃلف وثالثمائة وتسع وثمانين حالة ،لتصﻝ
في عام 1987م إلى مائتين وواحد وعشرين ﺃلف وسبعمائة وﺃربع وستين حالة .فهذه اإلحصائياﺕ تكذّﺏ هذه الدعوى.35

 .30عودﺓ الحجاﺏ (.)410/3
 .31إحياء عﻠوم الدين (.)74/2
 .32انظر :عون المعبود (.)106/4
 .33عودﺓ الحجاﺏ (.)411-410/3
 .34ﺃختي غير المحجبة ما المانع من الحجاﺏ؟ لعبد الحميد الباللي (.)7
 .35هذا بالنسبة لعام (1988م) عﻠى ما في الكتاﺏ.

205

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺤﺎدِ ﱠﻳ ُﺔ ﻋﺸﺮة :اﻟﺤﺠﺎب
لح َكم كثيرﺓ ،منها استمرار
سر ﺃودعﻪ هللا تعالى في الرجﻝ والمرﺃﺓ ِ
إن الغريزﺓ الجنسية موجودﺓ في الرجاﻝ والنساء ،وهي ّ
والتعري
النسﻝ .وال يمكن ألحد ﺃن ينكر وجود هذه الغريزﺓ ،ثم يطﻠﺏ من الرجاﻝ ﺃن يتصرفوا طبيعيًا ﺃمام مناظر التكشف
ّ
دونما اعتبار لوجود تﻠك الغريزﺓ .36
التبرج والتعري ليحدث التشبع فإنﻪ بذلك يصﻝ إلى نتيجتين:
إن الذي يدّعي ﺃنﻪ يمكن معالجة الكبﺕ الجنسي بإشاعة مناظر ّ
●األولى :ﺃن هؤالء الرجاﻝ الذين ال تثيرهم الشهواﺕ والعوراﺕ البا ِديَّةُ من فئة المخصيّين ،فانقطعﺕ شهوتهم ،فما عادوا
يشعرون بشيء من ذلك األمر.
●الثانية :ﺃن هؤالء الرجاﻝ الذين ال تثيرهم العوراﺕ الظاهرﺓ من الذين ﺃصابهم مرض البرود الجنسي.
فهﻝ الذين يدعون صدقَ تﻠك الشبهة يريدون من رجاﻝ ﺃمتنا ﺃن يكونوا ﺿمن إحدى هاتين الطائفتين من الرجاﻝ؟!.37

اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :اﻟﺤﺠﺎب ﻳﻌﻄﻞ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:
ﻗالوا :إن حجاﺏ المرﺃﺓ يعطﻝ نصف المجتمع ،إذ إن اإلسالم يأمرها ﺃن تبقى في بيتها .38
اﻟﺠﻮاب:

ْ
ْ
َٰ
ٱألول )
ب ُج ٱلج ٰـ ِه ِل ّي ِة
بجن َت
كن وال ت
إن األصﻝ في المرﺃﺓ ﺃن تبقى في بيتها ،ﻗاﻝ هللا تعالى ( :و َق ْر َن ِف بُيُو ِت ُ
ّ
َ
َ َ
َ
َ 39
َّ َ َ َ َ َّ َ
[األحزاﺏ .]33 :وال يعني هذا األمر إهانة المرﺃﺓ وتعطيﻝ طاﻗاتها ،بﻝ هو التوظيف األمثﻝ لطاﻗاتها .
وليس في حجاﺏ المرﺃﺓ ما يمنعها من القيام بما يتعﻠق بها من الواجباﺕ ،وما يُسمح لها بﻪ من األعماﻝ ،وال يحوﻝ بينها
وبين اكتساﺏ المعارف والعﻠوم ،بﻝ إنها تستطيع ﺃن تقوم بكﻝ ذلك مع المحافظة عﻠى حجابها وتجنبها االختالط المشين.

وكثير من طالباﺕ الجامعاﺕ الالتي ارتدين الثوﺏ الساتر وابتعدن عن مخالطة الطالﺏ ﻗد ﺃحرزن ﻗصﺏ السبق في مﺿمار
االمتحان ،وكن في موﺿع تقدير واحترام من جميع المدرسين والطالﺏ.40
بﻝ إن خروج المرﺃﺓ ومزاحمتها الرجﻝ في ﺃعمالﻪ وتركها األعماﻝ التي ال يمكن ﺃن يقوم بها غيرها هو الذي يعطﻝ نصف
المجتمع ،بﻝ هو السبﺏ في انهيار المجتمعاﺕ وفُ ُ
سر ،ألن مهمة رعاية النشء
ش ّو الفساد وانتشار الجرائم وانفكاك األ َ
وتربيتهم والعناية بهم ـ وهي من ﺃشرف المهام وﺃعظمها وﺃخطرها ـ ﺃﺿحﺕ بال عائﻝ وال رﻗيﺏ.

 .36ﺃختي غير المحجبة (.)12
 .37ﺃختي غير المحجبة (.)13-12
 .38ﺃختي غير المحجبة (.)13-12
 .39يا فتاﺓ اإلسالم اﻗرئي (.)40-39
 .40المتبرجاﺕ (.)117
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اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة :اﻟﺘﺒﺮج أﻣﺮ ﻋﺎدي ﻻ ﻳﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ:
يدّعي ﺃعداء الحجاﺏ ﺃن التبرج الذي تبدو بﻪ المرﺃﺓ كاسية عارية ال يثير انتباه الرجاﻝ ،بينما ينتبﻪ الرجاﻝ عندما يرون امرﺃﺓ
ً
التعرف عﻠى شخصيتها ومتابعتها؛ ّ
ألن ك َّﻝ ممنوع مرغوﺏ .41
كامال يستر جسدها كﻠَّﻪ ،فيريدون
متحجبة حجابًا
ّ
اﻟﺠﻮاب:
تبرجﺕ؟! ولمن تبرجﺕ؟! ولماذا تح ّمﻠﺕ ﺃدواﺕ
ﺃمرا عاديًّا ال يﻠفﺕ األنظار وال يستهوي القﻠوﺏ فﻠماذا ّ
ما دام التبر ُج ً
42
التجميﻝ وﺃجرﺓ الكوافير ومتابعة الموﺿاﺕ؟! .
ّ
تزين وتج ّمﻠن ،كما تزداد الشهوﺓ
ﺃمرا عاديًا ونرى ﺃن األزواج مثالً،ـ تزداد رغبتُهم في زوجاتهم كﻠما
وكيف يكون التبر ُج ً
ً
جميال في ترتيبﻪ ولو لم يكن لذيذ الطعم؟! .43
عا
إلى الطعام كﻠما كان منسقًا متنو ً
إن الجاذبية بين الرجﻝ والمرﺃﺓ هي الجاذبية الفطرية ،ال تتغير مدى الدهر ،وهي شيء يجري في عروﻗهما ،وينبﻪ في كﻝ
من الجنسين ميولﻪ وغرائزه الطبيعية ،فإن الدم يحمﻝ اإلفرازاﺕ الهرمونية من الغدد الصماء المختﻠفة ،فتؤثر عﻠى المخ
واألعصاﺏ وعﻠى غيرها ،بﻝ إن كﻝ جزء من كﻝ جسم يتميز عما يشبهﻪ في الجنس اآلخر؛ ولذلك تظهر صفاﺕ األنوثة
في المرﺃﺓ في تركيﺏ جسمها كﻠﻪ وفي شكﻠها وفي ﺃخالﻗها وﺃفكارها وميولها ،كما تظهر مميزاﺕ الذكورﺓ في الرجﻝ في
تقوم
بدنﻪ وهيئتﻪ وصوتﻪ وﺃعمالﻪ وميولﻪ .وهذه ﻗاعدﺓ فطرية طبيعية لم تتغير من يوم خﻠق هللا اإلنسان ،ولن تتغير حتى َ
الساعة .44
سرا من ﺃسراره ،وحكمة من روائع حكمﻪ ج ّﻝ شأنﻪ ،وجعﻝ الممارسة الجنسية
ﺃودع هللا الشبق الجنسي في النفس البشرية ًّ
ً
رجال مرﺕ عﻠيﻪ امرﺃﺓ ٌ حاسرﺓ ٌ
من ﺃعظم ما ينزع إليﻪ العقﻝ والنفس والروح ،وهي مطﻠﺏ روحي وحسي وبدني ،ولو ﺃن
غير سوي
سافرﺓ ٌ عﻠى جماﻝ باهر وحسن ظاهر واستهواء بالغ ولم يﻠتفﺕ إليها وينزع إلى جمالها يحكم عﻠيﻪ الطﺏ بأنﻪ َ
وتنقصﻪ الرغبة الجنسية ،ونقصان الرغبة الجنسية في عرف الطﺏ مرض يستوجﺏ العالج والتداوي.45
إن ﺃعﻠى نسبة من الفجور واإلباحية والشذوذ الجنسي وﺿياع األعراض واختالط األنساﺏ ﻗد صاحبﺕ خروج النساء
متبرجاﺕ كاسياﺕ عارياﺕ ،وتتناسﺏ هذه النسبة تناسبًا طرديًا مع خروج النساء عﻠى تﻠك الصورﺓ المتحﻠﻠة من كﻝ شرف
وفﺿيﻠة ،بﻝ إن ﺃعﻠى نسبة من األمراض الجنسية كاإليدز وغيره في الدوﻝ اإلباحية التي تزداد فيها حرية المرﺃﺓ تفﻠّتًا،
ﻠجئ الشباﺏ والفتياﺕ لالنتحار
وتتجاوز ذلك إلى ﺃن تصبح همجية وفوﺿى ،باإلﺿافة إلى األمراض والعقد النفسية التي ت ُ ِ
ً
تحﻠال من األخالق.46
بأعﻠى النسﺏ في ﺃكثر بالد العالم
 .41المتبرجاﺕ (.)117
 .42المتبرجاﺕ (.)117
 .43المتبرجاﺕ (.)117
 .44التبرج لنعمﺕ صافي (.)24-23
 .45الفتاوى لﻠشيخ محمد متولي الشعراوي بمشاركة :د.السيد الجميﻠي .انظر :المتبرحاﺕ ()120-119
 .46ال َّ
شروى كجدوى :المثﻝ( .القاموس المحيط ،مادﺓ :شرى).
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الشكل ()4-11
اإليدز
ﺃما ﺃن العيون تتابع المتحجبة الساترﺓ لوجهها وال تتابع المتبرجة فإن المتحجبة تشبﻪ كتابًا مغﻠقًا ،ال تعﻠم محتوياتﻪ وعدد
صفحاﺕ وما يحمﻠﻪ من ﺃفكار ،فطالما كان األمر كذلك ،فإنﻪ مهما نظرنا إلى غالف الكتاﺏ ودﻗقنا النظر فإننا لن نفهم
محتوياتﻪ ،ولن نعرفها ،بﻝ ولن نتأثر بها ،وبما تحمﻠﻪ من ﺃفكار ،وهكذا المتحجبة غالفها حجابها ،ومحتوياتها مجهولة
َروى  47نقير وال بأﻗ ّﻝ القﻠيﻝ.
بداخﻠﻪ ،وإن األنظار التي ترتفع إلى نورها لترتد حسيرﺓ خاسئة ،لم تظفر بِش َ
سطرا ،وصفحة صفحة ،وتتأثّر بمحتوياتﻪ
سطرا
ﺃما تﻠك المتبرجة فتشبﻪ كتابًا مفتو ًحا تتصفّحﻪ األيدي ،وتتداولﻪ األعين
ً
ً
العقوﻝ ،فال يترك حتى يكونَ ﻗد فقد رونقَ ﺃوراﻗﻪ ،فتثنﺕ بﻝ تمزق بعﺿها ،إنﻪ يصبح كتابًا ﻗدي ًما ال يستحق ﺃن يوﺿ َع في
واجهة مكتبة بيﺕ متواﺿعة ،فما بالنا بواجهة مكتبة عظيمة؟! .48

اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺤﺎدِ ﱠﻳ ُﺔ ﻋﺸﺮة :اﻟﺴﻔﻮر ّ
ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺤﺠﺎب ﻇﻠﻢ:
زعموا ﺃن السفور ّ
حق لﻠمرﺃﺓ ،سﻠبها إياه المجتمع ،ﺃو سﻠبها إياه الرجﻝ األناني المتحجر المتزمﺕ ،ويرون ﺃن الحجاﺏ ظﻠم
لها وسﻠﺏ لحقها.49
اﻟﺠﻮاب:
لم يكن الرجﻝ هو الذي فرض الحجاﺏ عﻠى المرﺃﺓ فترفع ﻗﺿيتها ﺿدّه لتتخﻠّص من الظﻠم الذي ﺃوﻗعﻪ عﻠيها ،كما كان
َوﺿ ُع القﺿية في ﺃوروبا بين المرﺃﺓ والرجﻝ ،إنما الذي فرض الحجاﺏ عﻠى المرﺃﺓ هو ربُّها وخالقُها الذي ال تمﻠك إن
ْ
ْ
ٱلل
كانﺕ مؤمنة ،ﺃن تجادلَﻪ سبحانﻪ فيما ﺃمر بﻪ ﺃو يكون لها الخيرﺓ في األمر( ،وما ك
ن َو َ
ان لِ ُمؤ ِم ٍ
ال مُؤ ِمنَ ٍة ِإذَا َق َ
ضى ّ َُ
َ َ َ َ
 .47المتبرجاﺕ (.)118
 .48ﻗﺿية تحرير المرﺃﺓ لمحمد ﻗطﺏ (.)21
 .49ﻗﺿية تحرير المرﺃﺓ (.)19
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ْ
ْ
ورسول أ ْم ًرا أن يكون له ٱلْخرية م ْ
ن أ ْمر ِهْ
ول فَ َقد َض َّل َض َل ٰـال ً ّم ِبينًا) [األحزاﺏ.50]36:
ٱلل ورس
ص
ع
ي
ن
م
و
َ َ ُ ََ ُُ ِ ََُِ
ِ
َ
َ َ ُ َُُ
َ
ُ
َّ َ َ َ ُ ُ
ُِ َ َ
َ
ّ
الحجاﺏ في عهد رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  ،-ونُ ِفذَ في عهده،
ض
إن
ُ
َ
الحجاﺏ في ذاتﻪ ال يشكﻝ ﻗﺿية ،فقد ف ِر َ
واستمر بعد ذلك ثالثة عشر ﻗرنًا متوالية وما من مسﻠم يؤمن باهلل ورسولﻪ يقوﻝ :إن المرﺃﺓ كانﺕ في عهد رسوﻝ هللا -
صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -مظﻠومة.
فإذا وﻗع عﻠيها الظﻠم بعد ذلك حين تخﻠّف المسﻠمون عن عقيدتهم الصحيحة ومقتﺿياتها فﻠم يكن الحجاﺏ ـ بداهة ـ هو منبع
الرفعة
الظﻠم وال سببﻪ وال ﻗرينﻪ ،ألنﻪ كان ﻗائ ًما في خير القرون عﻠى اإلطالق ،وكان ﻗرين النظافة الخﻠقية والروحية ،وﻗرين ِ ّ
اإلنسانية التي ال مثيﻝ لها في تاريخ البشرية كﻠﻪ .51

اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة :اﻟﺤﺠﺎب رﻣﺰ ﻟﻠﻐﻠﻮ واﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ واﻟﺘﻄﺮف
اﻟﺪﻳﻨﻲ:
تنافرا
زعم ﺃعداء الحجاﺏ ﺃن حجاﺏ المرﺃﺓ رمز من رموز التطرف والغﻠو ،وعالمة من عالماﺕ التنطع والتشدد ،مما يسبﺏ
ً
في المجتمع وتصاد ًما بين الفئتين ،وهذا ﻗد يؤوﻝ إلى اإلخالﻝ باألمن واالستقرار.
اﻟﺠﻮاب:
رمزا لتﻠك األمور ،بﻝ وال ً
هذه الدعوى مرفوﺿة من ﺃساسها ،فالحجاﺏ ليس ً
رمزا من الرموز بحاﻝ ،ألن الرمز ما ليس
ُ
س َوﺓ الصغيرﺓ
لﻪ وظيفة إال التعبير عن االنتماء الديني لصاحبﻪ ،مثﻝ الصﻠيﺏ عﻠى صدر المسيحي ﺃو المسيحية ،والقُﻠن ُ
وح َك ًما نبيﻠة ،هي الستر
عﻠى رﺃس اليهودي ،فال وظيفة لهما إال اإلعالن عن الهوية .ﺃما الحجاﺏ فإن لﻪ وظيفة معروفة ِ
ﺃمر
والحشمة والطهر والعفاف ،وال يخطر بباﻝ من تﻠبسﻪ من المسﻠماﺕ ﺃنها تعﻠن عن نفسها وعن دينها ،لكنها تطيع َ
ً
رمزا لﻠتطرف والتنطع.
ربها ،فهو شعيرﺓ دينية ،وليس
حجاﺏ
ثم إن هذه الفرية التي ﺃطﻠقوها عﻠى حجاﺏ المرﺃﺓ المسﻠمة لماذا لم يطﻠقوها عﻠى حجاﺏ الراهباﺕ؟! لماذا لم يقولوا :إن
َ
ٌ
ٌ
رمز من رموز التطرف
رمز لﻠتعصﺏ الديني والتميز الطائفي؟! لماذا لم يقولوا :إن تعﻠيقَ الصﻠيﺏ
اليهودياﺕ والنصرانياﺕ
ُ
ٌ
رمز من
س َوﺓ َ الصغيرﺓ َ عﻠى رﺃسﻪ
جر ويالﺕ الحروﺏ الصﻠيبية؟! لماذا لم يقولوا :إن وﺿ َع اليهودي القُﻠن ُ
الديني وهو الذي ّ
رموز التطرف الديني وبسببﻪ يحصﻝ ما يحصﻝ من المجازر واإلرهاﺏ في فﻠسطين المحتﻠة؟!
إن هذه الفرية يكذّبها التاريخ والواﻗع ،فأين هذه المفاسد المزعومة والحجاﺏ ترتديﻪ المرﺃﺓ المسﻠمة منذ ﺃكثر من ﺃربعةَ
عش ََر ﻗرنًا؟!
ع
إن ارتداء المرﺃﺓ لﻠحجاﺏ جرى من منطﻠق عقدي وﻗناعة روحية ،فهي لم تﻠزَ م بالحجاﺏ بقوﺓ الحديد والنار ،ولم تد ُ
غيرها إلى الحجاﺏ إال بالحكمة والحجج الشرعية والعقﻠية ،بﻝ عكس القﺿية هو الصحيح ،وبيان ذلك ﺃن إلزام المرﺃﺓ
بخﻠع حجابها وجعﻝ ذلك ﻗانونًا وشريعة الزمة هو رمز التعصﺏ والتطرف الالديني ،وهذا هو الذي يسبﺏ التصادم
وردود األفعاﻝ السيئة ،ألنﻪ اعتداء عﻠى الحرية الدينية والحرية الشخصية.

 .50ﻗﺿية تحرير المرﺃﺓ لمحمد ﻗطﺏ (.)20-19
 .51موﻗع المنبر
http://www.alminbar.net/malafilmy/shopohat%20hawl%20almarraa/1.HTM
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة
مقاصد الحجاﺏ:

ْ
طهارﺓ ﻗﻠوﺏ الرجاﻝ والنساء من الوسواس والخواطر الشيطانية ﻗاﻝ تعالىٰ ( :ذلِك ْم أطهر لِقلوبك ْ
ن)
وب
ل
ق
و
م
ُ َ َ ُ ُ ُ ِ
َ
ُ َ ُ ُ ِ ِ َّ
[األحزاﺏ.] 53:
ْ
ْ ٓ
ْ
ْ
ك أَد َ ٰ
ن أَن يعفن فَ َال يؤذَ ْين ) [األحزاﺏ.]59 :
حفظ النساء وصيانتهن من ﺃن يتعرﺿن ألذى ﺃو شر ﻗاﻝ تعالى ( :ذَ ٰلِ َ
ُ
َ
ُ َ َ
يعد الحجاﺏ في الظاهر ترجمة لصالح المرﺃﺓ في الباطن وإشعارا بحسن مسﻠكها.
لقد اتهم ﺃعداء اإلسالم وﺃذنابهم الحجاﺏ بتهم باطﻠة وافتراءاﺕ كاذبة وﺃلقوا شبها لتشويهﻪ ومازاد ذلك المسﻠماﺕ إال تمسكا
بﻪ ودفاعا عنﻪ .إن ارتداء المرﺃﺓ لﻠحجاﺏ تم من منطﻠق عقدي وﻗناعة روحية ،فهي لم تﻠزَ م بالحجاﺏ بقوﺓ الحديد والنار،
ع غيرها إلى الحجاﺏ إال بالحكمة والحجج الشرعية والعقﻠية ،بﻝ عكس القﺿية هو الصحيح ،وبيان ذلك ﺃن إلزام
ولم تد ُ
المرﺃﺓ بخﻠع حجابها وجعﻝ ذلك ﻗانونا وشريعة الزمة هو رمز التعصﺏ والتطرف الالديني ،وهذا هو الذي يسبﺏ التصادم
وردود األفعاﻝ السيئة ،ألنﻪ اعتداء عﻠى الحرية الدينية والحرية الشخصية.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
الحجاب :هو لباس شرعي سابغ تستر بﻪ المرﺃﺓ المسﻠمة ليمنع الرجاﻝ األجانﺏ من رؤية شمن جسدها.
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اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋ tﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻮﺣﺪة ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ
واﺣﺪة ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ uﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ا4ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال
١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ
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ا[ﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺧﻄﺄ( أﻣﺎ
اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ
الحجاﺏ الشرعي ال يشمﻝ الوجﻪ بﻝ هو لﻠرﺃس فقط
الحجاﺏ عادﺓ عربية ولم يأمر بﻪ الشرع.
من مقاصد الحجاﺏ طهارﺓ ﻗﻠوﺏ الرجاﻝ والنساء من الوسواس والخواطر الشيطانية
يجوز لﻠمرﺃﺓ ترك الحجاﺏ احتجاجا بقاعدﺓ « :تبدﻝ األحكام بتبدّﻝ الزمان.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ا5ﺟﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
من صفاﺕ الحجاﺏ الشرعي:
ساترا لجميع بدن المرﺃﺓ.
ﺃن يكون
ً
ﺃن يكون شفافًا.
ﺃن يشبﻪ لباس الرجاﻝ.
ﺃن يكون فيﻪ زينة.

حكم الحجاﺏ:
واجﺏ
مندوﺏ
مكروه
مستحﺏ
212

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺤﺎدِ ﱠﻳ ُﺔ ﻋﺸﺮة :اﻟﺤﺠﺎب

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
[ ]1عودﺓ الحجاﺏ :محمد ﺃحمد إسماعيﻝ المقدم (.)391/3
[ ]2ﺃخرجﻪ البخاري في اإليمان ،باﺏ :الدين يسر (.)39
[ ]3ﺃخرجﻪ مسﻠم في الجهاد (.)1732
[ ]4عودﺓ الحجاﺏ (.)393/3
[ ]5انظر :عودﺓ الحجاﺏ (.)396-395/3
[ ]6المتبرجاﺕ لﻠزهراء فاطمة بنﺕ عبد هللا (.)122
[ ]7انظر :المتبرجاﺕ (.)122
[ ]8المتبرجاﺕ ( )124بتصرف.
[ ]9المترجاﺕ (.)125-124
[ ]10عودﺓ الحجاﺏ (.)412/3
[ ]11عودﺓ الحجاﺏ ( )413-412/3باختصار.
[ ]12عودﺓ الحجاﺏ (.)413-412/3
[ ]13إلى كﻝ ﺃﺏ غيور يؤمن باهلل لعبد هللا ناصح عﻠوان ( ،)44انظر :عودﺓ الحجاﺏ (.)414/3
[ ]14عودﺓ الحجاﺏ (.)415/3
[ ]15إلى كﻝ فتاﺓ تؤمن باهلل .د.محمد سعيد البوطي (.)97
[ ]16إلى كﻝ فتاﺓ تؤمن باهلل (.)99-97
[ ]17يا فتاﺓ اإلسالم اﻗرئي حتى ال تخدعي لﻠشيخ صالح البﻠيهي (.)124
[ ]18يا فتاﺓ اإلسالم ( )126-128باختصار.
[ ]19يا فتاﺓ اإلسالم (.)126
[ ]20المرﺃﺓ بين الجاهﻠية واإلسالم ،محمد الناصر وخولة درويش (.)170 ،169
[ ]21المرﺃﺓ بين الجاهﻠية واإلسالم (.)171
[ ]22غريﺏ الحديث ( ،)441-440/2عند شرح ﻗوﻝ ابن سيرين « :النقاﺏ محدث ».
[ ]23انظر :المرﺃﺓ بين الجاهﻠية واإلسالم (..)172-171
[ ]24عودﺓ الحجاﺏ (.)403/3
[ ]25عودﺓ الحجاﺏ ( ]26[ .)404-403/3عودﺓ الحجاﺏ (.)409/3
[ ]26عودﺓ الحجاﺏ (.)409/3
[ ]27عودﺓ الحجاﺏ (.)410-409/3
[ ]28عودﺓ الحجاﺏ (.)410/3
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[ ]29إحياء عﻠوم الدين (.)74/2
[ ]30انظر :عون المعبود (.)106/4
[ ]31عودﺓ الحجاﺏ (.)411-410/3
[ ]32ﺃختي غير المحجبة ما المانع من الحجاﺏ؟ لعبد الحميد الباللي (.)7
[ ]33هذا بالنسبة لعام (1988م) عﻠى ما في الكتاﺏ.
[ ]34ﺃختي غير المحجبة ( )10 ،8بتصرف.
[ ]35ﺃختي غير المحجبة (.)12
[ ]36ﺃختي غير المحجبة (.)13-12
[ ]37ﺃختي غير المحجبة (.)64
[ ]38ﺃختي غير المحجبة (.)64
[ ]39يا فتاﺓ اإلسالم اﻗرئي (.)40-39
[ ]40المتبرجاﺕ (.)117
[ ]41المتبرجاﺕ (.)117
[ ]42المتبرجاﺕ (.)117
[ ]43التبرج لنعمﺕ صافي (.)24-23
[ ]44الفتاوى لﻠشيخ محمد متولي الشعراوي بمشاركة :د.السيد الجميﻠي .انظر :المتبرحاﺕ ()120-119
[ ]45المتبرجاﺕ ( )120ولﻠمزيد من ذلك انظر :المرﺃﺓ المتبرجة وﺃثرها السيئ في األمة لعبد هللا التﻠيدي (.)25-12
[ ]46ال َّ
شروى كجدوى :المثﻝ( .القاموس المحيط ،مادﺓ :شرى).
[ ]47المتبرجاﺕ (.)118
[ ]48ﻗﺿية تحرير المرﺃﺓ لمحمد ﻗطﺏ (.)21
[ ]49ﻗﺿية تحرير المرﺃﺓ (.)19
[ ]50ﻗﺿية تحرير المرﺃﺓ لمحمد ﻗطﺏ (.)20-19
[ :]51موﻗع المنبر
http://www.alminbar.net/malafilmy/shopohat%20hawl%20almarraa/1.HTM
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة
ﻣﻴﺮاث اﻟﻤﺮأة
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

ﻣﻴﺮاث اﻟﻤﺮأة

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﺎن
أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت دراﺳﻴﺔ

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ُﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ُﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
●التعرف عﻠى مفهوم ميراث المرﺃﺓ في اإلسالم.
●التعرف عﻠى تاريخ ميراث المرﺃﺓ ﻗبﻝ اإلسالم.
●التعرف عﻠى الشبهة حوﻝ ميراث المرﺃﺓ في اإلسالم والرد عﻠيها.
●التعرف عﻠى الحكمة من كون المرﺃﺓ ترث نصف ميراث الرجﻝ.

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت:
●مقدمة عن ميراث المرﺃﺓ.
●ميراث المرﺃﺓ ﻗبﻝ اإلسالم.
●ميراث المرﺃﺓ في اإلسالم
●شبهة حوﻝ ميراث المرﺃﺓ في اإلسالم.
●الرد عﻠى هذه الشبهة.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻴﺮاث اﻟﻤﺮأة:
فإن الشبهاﺕ التي ﺃثارها ﺃعداء دين هللا عز و جﻝ حوﻝ ميراث المرﺃﺓ ،وادعائهم ﺃن اإلسالم ﻗد هﺿمها حقها حين فرض لها
نصف ما فرض لﻠذكر ،ين ُّم عن جهﻝ عظيم من هؤالء المتعالمين ،الذين ﺃرادوا ﺃن يطعنوا في اإلسالم بما هو ميزﺓ فيﻪ ،و
إليك بيان ذلك.

ﻣﻴﺮاث اﻟﻤﺮأة ﻗﺒﻞ ا5ﺳﻼم.
ﻣﻴﺮاث اﻟﻤﺮأة ﻗﺒﻞ ا5ﺳﻼم ،وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة:
أو ً
ﻻ :ميراث المرﺃﺓ عند اليهود:
يتميز نظام الميراث عند اليهود بحرمان اإلناث من الميراث ،سواء كانﺕ ﺃ ًّما ﺃو ﺃختًا ﺃو ابنة ﺃو غير ذلك إال عند فقد الذكور،
فال ترث البنﺕ ً
مثال إال في حاﻝ انعدام االبن
الميراث لغة :ياء لسكونها وكسر ما ﻗبﻠها ( .)1لسان العرﺏ باﺏ التاء ،فصﻝ الواو ،2/199 -200 ،ويطﻠق الميراث بالﻠغة عﻠى معنيين:
األوﻝ :البقاء ،سمي هللا تعالى ( الوارث) ﺃي الباﻗي بعد فناء الخﻠق ومنﻪ ﻗولﻪ صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ”:الﻠهم متعني بسمعي وبصري واجعﻠهما الوارث مني)،
ﺃي ﺃبقيهما معي سالمين صحيحين حتى ﺃموﺕ.
الثاني :انتقاﻝ الشيء من ﻗوم إلى ﻗوم آخرين ،سواء كان ماديا كاألمواﻝ معنويا كالمجد واألخالق.
الميراث شرعا :هو اإلرث الذي يورثﻪ الشخص ﺃو الجماعة لمن بعدهم ،وﻗاﻝ بعﺿهم اإلرث في الحسﺏ ،والورث في الماﻝ.

فيﻪ تكﻠم نبي إسرائيﻝ ﻗائالً :ﺃيما رجﻝ ماﺕ وليس لﻪ ابن تنقﻠون مﻠكﻪ إلى ابنتﻪ.سفر العدد إصحاح 11-1 :27
ﺃما الزوجة فال ترث من زوجها شيئا ً مطﻠقاً.
ﺛﺎﻧﻴ :.ميراث المرﺃﺓ عند الرومان:
إن المرﺃﺓ عند الرومان كانﺕ تساوي الرجﻝ فيما تأخذه من التركة مهما كانﺕ درجتها ،ﺃما الزوجة ،فﻠم تكن ترث من زوجها
ُ
ُ
الميراث عندهم
الميراث إلى ﺃسرﺓ ﺃخرى ،إذ كان
المتوفى ،فالزوجية عندهم لم تكن سببًا من ﺃسباﺏ اإلرث ،حتى ال ينتق َﻝ
يقوم عﻠى استبقاء الثروﺓ في العائالﺕ وحفظها من التفتﺕ ،ولو ماتﺕ األ ُّم فميراثها الذي ورثتﻪ من ﺃبيها يعود إلى ﺃخوتها ،وال
ذكورا وإناثًا ،ورثوه بالتساوي.
يرثها ﺃبناؤها ولو ترك الميﺕ ﺃوالدًا
ً
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ﺛﺎﻟﺜ :.الميراث عند األمم السامية ﺃو األمم الشرﻗية القديمة:
ونعني بهم الطورانيين والكﻠدانيين والسريانيين والفنيقيين والسوريين واألشوريين واليونانيين وغيرهم ممن سكن الشرق بعد
الطوفان الذي كانﺕ ﺃحداثُﻪ جاريةً ﻗبﻝ ميالد المسيح عﻠيﻪ السالم فقد كان الميراث عندهم يقوم عﻠى إحالﻝ االبن األكبر محﻝ
وسائر العشيرﺓ وتميز نظام
األصهار
ﺃبيﻪ ،فإن لم يكن موجودًا فأرشد الذكور ،ثم اإلخوﺓ ثم األعمام  ....وهكذا إلى ﺃن يدخ َﻝ
ُ
ُ
ً
فﺿال عما ذكرنا بحرمان النساء واألطفاﻝ من الميراث .
الميراث عندهم
الفينيقيون( :بنو ﻗين في المروياﺕ العربية القديمة ،ويقاﻝ ﺃنها حرفﺕ إلى فينيسيان عند نطقها من ﻗبﻝ الرومان) او الكنعانيون هم ﺃحد الشعوﺏ السامية
القديمة التي سكنﺕ لبنان وسورية وفﻠسطين وﺃنشأﺕ ممالك صغيرﺓ عكا و جبيﻝ وصيدا وصور وفي الفترﺓ مابين  700 - 1000ق.م ﺃنشأوا مستعمرﺓ
لهم في ﻗرطاج وكانوا ﻗوﺓ مهيمنة في العالم القديم حتى  146ق.م إثر سقوطها عقﺏ حروﺏ بونية ثالثة .ﺃختﻠف في ﺃصولهم فقيﻝ هم نازحين من الجزيرﺓ
العربية و كتبة اليهود إعتبروهم من نسﻝ كنعان من حام عﻠى طريقتهم في تقسيم األمم بينما األبحاث و الحفرياﺕ تظهر ﺃن ﺃصولهم تعود إلى سيناء الموطن
األوﻝ لألبج ِديَّةُ الكنعانية نشرﺕ عدد من الدراساﺕ البيولوجية ،إحداها نشرتها مجﻠة ناشوناﻝ جيوجرافيك ،ﺃن واحد من كﻝ ثالثة لبنانيين (سواء كانوا
مسﻠمين ﺃو مسيحيين) هم من ﺃصوﻝ فينيقية.

راﺑﻌ :.الميراث عند ﻗدماء المصريين:
نظام الميراث عندهم كان يجمع بين كﻝ ﻗرابة الميﺕ من آباء وﺃمهاﺕ،
ﺃما المصريون القدماء ،فقد بينﺕ اآلثار المصرية ،ﺃن
َ
وﺃبناء وبناﺕ ،وﺃخوﺓ وﺃخواﺕ ،وﺃعمام ،وﺃخواﻝ وخاالﺕ ،وزوجة ،فكﻠهم يتقاسمون الت َّ ِر َكة بالتساوي ال فرق بين كبير وصغير
وال بين ذكر وﺃنثى.
مصر القديمة :هي حﺿارﺓ ﻗديمة في الشماﻝ الشرﻗي ألفريقيا .تركزﺕ حﺿارﺓ القدماء المصريين عﻠى ﺿفاف نهر النيﻝ في ما يعرف اآلن بجمهورية
مصر العربية .بدﺃﺕ الحﺿارﺓ المصرية في حوالي العام  3150ق.م ،عندما وحد المﻠك مينا مصر العﻠيا والسفﻠى ،وتطورﺕ بعد ذلك عﻠى مدى الثالث
ﺃلفياﺕ الالحقة .ﺿمﺕ تاريخيا ً سﻠسﻠة من الممالك المستقرﺓ سياسياً ،يتخﻠﻠها فتراﺕ عدم استقرار نسبي تسمى الفتراﺕ المتوسطة .بﻠغﺕ مصر القديمة ذروﺓ
حﺿارتها في عصر الدولة الحديثة ،وبعد ذلك دخﻠﺕ البالد في فترﺓ انحدار بطئ .هوجمﺕ مصر في تﻠك الفترﺓ من ﻗبﻝ العديد من القوى األجنبية ،وانتهى
حكم الفراعنة رسميا ً حين غزﺕ اإلمبراطورية الرومانية مصر وجعﻠتها إحدى مقاطعاتها.

ﺧﺎﻣﺴ :.الميراث عند العرﺏ في الجاهﻠية:
نستطيع القوﻝ  :إن العرﺏ في الجاهﻠية ،لم يكن لهم نظا ُم إر ٍ
ث مستق ٍﻝ ﺃو خاص بهم ،إنما ساروا عﻠى نهج األمم الشرﻗية .
فالميراث عندهم خاص بالذكور القادرين عﻠى حمﻝ السالح والذَّ ْو ِد دون النساء واألطفاﻝ ،ذلك ألنهم ﺃهﻝ غارا ﺕ وحروﺏ ،بﻝ
يأتي الوارث ،ويﻠقي ثوبﻪ عﻠى ﺃرمﻠة ﺃبيﻪ ثم يقوﻝ :ورثتها كما ورثﺕ ماﻝ ﺃبي .فإذا
ﺃكثر من ذلك كانوا يرثون النساء كر ًها ،بأن َ
ﺃراد ﺃن يتزو َجها تزوجها بدون مهر ،ﺃو زوجها من ﺃراد ،وتسﻠم مهرها ممن يتزوجها ﺃو حجر عﻠيها ال يزوجها وال يتزوجها،
ْ
ك ْر ًها و َال
ك ْم أَن َت ِرثُوا النِّساء
ال
فمنعﺕ الشريعة اإلسالمية هذا الظﻠم حين نزﻝ ﻗولﻪ ْ تعالى (:يا أ َ ّ ُيا ّ َ ِ
َ
ين َآ َمنُوا َال َي ِح ّ ُل لَ ْ ُ
َ
َ
َ َ
ْ َ َ
ْ
ْ
َ ْ
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ْ
ْ
ًْ
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ك ِثريًا ) [النساء ،]19 :وفي حاالﺕ ﻗﻠيﻠة كان منهم من يورث اإلناث ويسويهن
خريا َ
هوا َشيئا َو َيج َع َل ّ َ
أَن َتك َر ُ
الل ُفِي ِه َ
بالذكور في النصيﺏ كما هو الحاﻝ عند ﻗدماء المصريين والرومانيين.
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ﻣﻴﺮاث اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ا5ﺳﻼم:
بعد ﺃن اطﻠعنا عﻠى ما كان عﻠيﻪ حاﻝ ميراث المرﺃﺓ ﻗبﻝ اإلسالم ومبﻠغ الظﻠم الذي لحق بها من جراء تﻠك التشريعاﺕ واألنظمة
وليقرر
كبير ،جاء اإلسالم بنوره وعدلﻪ ليرفع عنها ما لحق بها من البغي واإلجحاف،
دور ٌ
الفاسدﺓ التي كان لﻠطمع والهوى فيها ٌ
َ
ٌ
إنسان كالرجﻝ ،لها من الحقوق ما ال يجوز المساس بﻪ ﺃو نقصانﻪ ،كما عﻠيها من الواجباﺕ ما ال ينبغي التفريط ﺃو التهاون
ﺃنها
بﻪ ،وبمقارنة سريعة بين نظام اإلسالم في توريث المرﺃﺓ وبين الشرائع واألنظمة القديمة والحديثة نجد:
تقسيم التركاﺕ في اإلسالم هو هللا تعالى وليس البشر ،فكانﺕ بذلك من النظام والدﻗة والعدالة في
ﺃمر
ِ
●ﺃن الذي تولى َ
ْ
ْ
ْ
اؤكُ ْم َال َتدرون أ َ ّ ُي ْم
اؤكُم َوأَبنَ ُ
التوزيع ما يستحيﻝ عﻠى البشر ﺃن يهتدوا إليﻪ لوال ﺃن هداهم هللا ،ﻗاﻝ تعالىَ ( :آ َب ُ
ُ َ ُ
أ ْقرب لك ْم ن ْف ًعا فريض ً
ك ً
كان ع ِل ً
يما ) [النساء]11 :
يما
الل
ن
إ
الل
ن
م
ة
ِ
ِ
ح ِ
ِ
َ َ ُ َ
َِ َ
ُ َ
َ َّ َّ َّ َ َ َ َ
َ
●اإلسالم نظر إلى الحاجة فأعطى األكثر احتياجا ً نصيبا ً ﺃكبر من األﻗﻝ احتياجا ً ولذلك كان حظ األبناء ﺃكبر من حظ اآلباء،
ألن األبناء مقبﻠون عﻠى الحياﺓ واآلباء مدبرون عنها؛ ولذلك كان لﻠذكر مث ُﻝ حظ األنثيين في معظم األحيان فال شك ﺃن
االبن الذي سيصير زو ًجا ً
باذال لمهر زوجتﻪ ،منفقًا عﻠيها وعﻠى ﺃوالده منها ﺃكثر احتيا ًجا من ﺃختﻪ التي ستصير زوجة
تقبض مهرها ،ويرعاها وينفق عﻠيها زوجها.
●ﺃن اإلسالم ﻗد حصر اإلرث في الماﻝ ولم يتعداه إلى الزوجة كما كان في الجاهﻠية ،بﻝ كرم رابطة الزوجية ،وجعﻝ ما
بين الزوجين من مودﺓ ورحمة حاﻝ الحياﺓ سببًا لﻠتوارث عند الوفاﺓ ،فﻠم يهمﻠها كما فعﻠﺕ بعض الشرائع.

الشكل ()1-12
المال
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●اإلسالم لم يهمﻝ حق القرابة كسبﺏ من ﺃسباﺏ التوارث كما فعﻝ القانون الروماني واليوناني بﻝ اعتبر ﺃن ﻗرابة الرجﻝ
من الروابط الوثيقة بينﻪ وبين ﺃسرتﻪ ،ولها حق طبيعي من الشعور الخالص والصﻠة الموفورﺓ  ،والمرء يقوى بقرابتﻪ،
ويأنس بها في حياتﻪ ،ويبذﻝ في سبيﻠها ما يمكنﻪ من عطاء وخدمة ونصرﺓ ،ويجعﻠها في الدرجة األولى من الرعاية .
ﺿا لتعﻠق توارث األﻗارﺏ بمفهوم القرﺏ
●ﺃما المساواﺓ بين األﻗارﺏ في القانون المصري القديم فأمر يرفﺿﻪ اإلسالم ﺃي ً
والبعد من المورث ،وعﻠيﻪ فالبنوﺓ مقدمة عﻠى األبوﺓ وهذه مقدمة عﻠى اإلخوﺓ وهكذا  ...كما لم يقر اإلسالم المساواﺓ في
اإلرث بين اإلخوﺓ بالشكﻝ الذي ذهﺏ إليﻪ القانون الفرنسي والروماني بﻝ جعﻝ اإلخوﺓ عﻠى درجاﺕ ثالث ( ألبوين ،
لألﺏ ،ألم ) وﻗد راعى تﻠك الدرجاﺕ وورث األﻗوى واألﻗرﺏ .
●إيثار ﺃرشد الذكور وتمييزه عن باﻗي ﺃخوتﻪ في النصيﺏ اإلرثي مبدﺃ لم يقره اإلسالم كما درجﺕ عﻠيﻪ شرائع األمم الشرﻗية
القديمة والعرﺏ في الجاهﻠية .
بكرا ﺃية ﺃفﺿﻠية عﻠى باﻗي األبناء في اإلسالم ،عﻠى النحو الذي ذهبﺕ إليﻪ الشريعة اليهو ِديَّةُ ،حيث خصﺕ
●ليس لالبن كونﻪ ً
البكر بنصيﺏ اثنين من ﺃخوتﻪ .
●لقد ﺿمن اإلسالم حق مشاركة البناﺕ لألبناء في اإلرث من والدهن ولم يحجبهن باألبناء كما ذهبﺕ إليﻪ الشريعة اليهو ِديَّةُ،
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
األ ْقربون ولِلنِسا ِء ن ِص ٌ
ﻗاﻝ تعالى ( :لِلرجال ن ِص ٌ
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ً
كثُر َن ِصي ًبا مفروضا ) [النساء.]7 :
ِمنه ُأ َ ْو
َ
َ ُ
َ
وبعد هذه المقارنة يتبين لنا حقيقة ساطعة وهي ﺃن نظام اإلسالم في الميراث عامة وما يتعﻠق منﻪ بالمرﺃﺓ خاصةً هو النظام
الوحيد الذي يوافق حركة السعي والنشاط في الجماعاﺕ البشرية ،وال يعوﻗها عن التقدم الذي تستحقﻪ بسعيها ونشاطها.

ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﻴﺮاث اﻟﻤﺮأة:
إن المتأمﻝ في مسألة تشريع الميراث لﻠمرﺃﺓ يجد لذلك حكما ً كثيرﺓ نورد منها:
● التأكيد عﻠى إنسانية المرﺃﺓ وﺃنها شق الرجﻝ ،وﺃنها ﺃهالً لالستحقاق والتمﻠك والتصرف كالرجﻝ تماماً ،وفي هذا من
التكريم لﻠمرﺃﺓ ما فيﻪ.
● ثم إن هللا عز وجﻝ ﻗد جعﻝ اإلنسان في األرض خﻠيفة ،وشرفﻪ فوكﻝ إليﻪ مهمة عمارتها واستنباط خيراتها ،وزوده
بقدراﺕ تمكنﻪ من القيام برسالتﻪ ،ولفظ اإلنسان عام يشمﻝ الذكر واألنثى عﻠى ح ٍدّ سواء.
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الشكل ()2-12
إعمار األرض
●تﻠبيةً لنداء الفطرﺓ التي فطر هللا الناس عﻠيها ذكورا ً وإناثا ً من حﺏ التمﻠك لﻠماﻝ.

ْ ْ
ٌ
ٌ
●ﻗاﻝ تعالى ( :إ ِن ْاإلنْسانلربهلكن ٌ
ش ِديد )[العادياﺕ.]8-6:
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ّ َ ِ َ َ ِ َ ِّ ِ َ َ ُ
ْ
ْ
التاث أ ْك ًال ل ً
ُ
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)
19
(
ا
ال ح ًّبا َجًا ) [الفجر.]19-20:
م
ال
ون
ب
ح
ت
و
ّ
ِ
َ
●وﻗاﻝ تعالىَ ( :و َتأ ُ ُ َ َ َ
َّ
َ ُ ُّ َ َ َ ُ ّ
●تمﻠيك اإلسالم لﻠمرﺃﺓ فيﻪ عون لها عﻠى ﻗﺿاء حوائجها.
●وفيﻪ إعطاء المرﺃﺓ فرصة لتتعبد هللا عز وجﻝ بمالها كالرجﻝ عن طريق إنفاﻗﻪ في وجوه الخير المختﻠفة.
●إن حصر الميراث بالذكور ﻗد يؤدي بهم ﺃو ببعﺿهم إلى الشعور بالعظمة ،ويربي لديهم اإلحساس باألنانية والتسﻠط
فيقعون في ظﻠم النساء ،إما بإنقاصهن حقوﻗهن ﺃو بحرمانهن مم لهن مطﻠقاً.
● التنصيص عﻠى حق المرﺃﺓ في الميراث  -كبيرﺓ ً كانﺕ ﺃو صغيرﺓ  -في كتاﺏ هللا عز وجﻝ وسنة رسولﻪ الكريم يشكﻝ
رادعا ً لﻠمسﻠم يمنعﻪ من التهاون في إعطائها ما لها من حق في ماﻝ المتوفى.
● القﺿاء بتوريث النساء مع الرجاﻝ كﻝ حسﺏ درجتﻪ من المتوفى ،فيﻪ تفتيﺕ لﻠثروﺓ ،وتوزيع لها عﻠى ﺃكبر عدد ممكن
من الذرية ،وهذا يوسع دائرﺓ االنتفاع بها ،ويمنع تكديسها وحصرها في يد فرد ﺃو ﺃفراد معدودين.
الوحدﺓ في النفس
●كما ويحقق معنى التكافﻝ العائﻠي ،فال يحرم ً
ذكرا وال ﺃنثى ،ألنﻪ مع رعايتﻪ لﻠمصالح العمﻠية يراعي مبدﺃ َ
سا عﻠى جنس إال بقدر ﺃعبائﻪ.
الواحدﺓ ،فال يميز جن ً
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اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺣﻮل ﻣﻴﺮاث اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ا5ﺳﻼم واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ
●الشبهة :ﺃن اإلسالم ظﻠم المرﺃﺓ فأعطاها نصف ميراث الرجﻝ.
●الرد عﻠيها:
ومن األمور المهمة التي يجﺏ ﺃن يعرفها كا مسﻠم ﺃن مساحة االجتهاد في فقﻪ المواريث خاصة ﺿيقة ،وﺃحكام المواريث في
ْ
ﺃغﻠبها ليسﺕ إال تطبيقًا لنصوص الشارع الحكيم ،فالذي ﻗسم تﻠك األنصبة هو هللا سبحانﻪ وتعالى ،وصدق ربناَ ّ ( :ما فَرطنَا ِف
َّ
الكتاب ِمن ْ
تثار إال لﻠنيﻝ من التشريع اإلسالمي بدعوى ﺃنﻪ ظﻠم المرﺃﺓ ولم ينصفها
ش ٍء ) [األنعام .]38 :وهذه القﺿية ال ُ
ِ َ ِ
َ
وفﺿﻝ الرجﻝ عﻠيها وهذا ال يقولﻪ مسﻠم وإن ﺃتى بﻪ ﺃحد ممن يزعم اإلسالم فهو مكذﺏ بالدين وبرسالة النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ
وسﻠم  -ومتبع لﻠمنافقين وﺃعداء اإلسالم وﺃتباعهم ،واإلسالم ﻗد ﺃنصف المرﺃﺓ بعد ﺃن كانﺕ تورث مع الماﻝ .وعمو ًما فإن هناك
ﺃكثر من ثالثين حالةً تأخذ فيها المرﺃﺓ مثﻝ الرجﻝ ﺃو ﺃكثر منﻪ ﺃو ترث هي وال يرث نظيرها من الرجاﻝ في مقابﻝ ﺃربع حاالﺕ
َ
واردﺓ عﻠى سبيﻝ الحصر ترث فيها المرﺃﺓ نصف الرجﻝ ،واألكثر من ذلك ﺃن القرآن الكريم لم يجعﻝ مسألة األنصبة وتقسيم
اإلرث مجرد عمﻠية تقنية حسابية خاﺿعة لقواعد ﻗانونية جافة ،بﻝ إن ﺃمر اإلرث وﻗﺿاياه ترتبط بالنظام المالي لألسرﺓ في
التر ِكةَ بعد موﺕ مالكها توزيعًا يراعى فيها القريﺏ والبعيد ويراعى فيها هﻝ الوارث صغير .ﺃم بﻠغ
اإلسالم .فيوزع الماﻝ ﺃو َّ
من العمر ِعتِيًّا ،وخير مثاﻝ عﻠى هذا ﺃن كﻝ واحد من الوالدين يستحق من تركة ابنهما السدس لكﻝ منهما والباﻗي وهو الثﻠثان
يستحقﻪ ﺃوالده ألن الولد ال زاﻝ في حاجة إلى ما يستقبﻝ بﻪ الحياﺓ وﺃما الوالدين فسيكونان في مرحﻠة من العمر ال يحتاجان إلى
ماﻝ ﺃكثر من الصغير الذي ما زاﻝ في مقتبﻝ العمر ،فقد حفظ اإلسالم حق المرﺃﺓ عﻠى ﺃساس من العدﻝ واإلنصاف والموازنة،
نصيﺏ كﻝ واح ٍد منهما ،ومن العدﻝ ﺃن يأخذ « الرجﻝ »
فنظر إلى واجباﺕ المرﺃﺓ والتزاماﺕ الرجﻝ ،وﻗارن بينهما ،ثم بين
َ
ﺿعف « المرﺃﺓ » لألسباﺏ التالية.

الشكل ()3-12
بيان ميراث المرأة بالقرآن الكريم
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●فالرجﻝ عﻠيﻪ ﺃعباء مالية ليسﺕ عﻠى المرﺃﺓ مطﻠقاً.
ْ
ن ِنح َل ً ) [النساء [ ،]4 :نحﻠة :ﺃي فريﺿة مسماﺓ يمنحها الرجﻝ
فالرجﻝ يدفع المهر ،يقوﻝ تعالى ( :وآتُوا النِس
اء َص ُ
د َق ِ ِ
ات ّ َ
َ
ّ َ َ
المرﺃﺓ عن طيﺏ نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحﻠة طيبة بها نفسﻪ ] ،والمهر حق خالص لﻠزوجة وحدها ال يشاركها فيﻪ ﺃحد
فتتصرف فيﻪ كما تتصرف في ﺃموالها األخرى كما تشاء متى كانﺕ بالغة عاﻗﻠة رشيدﺓ.
●والرجﻝ مكﻠف بالنفقة عﻠى زوجتﻪ وﺃوالده؛ ألن اإلسالم لم يوجﺏ عﻠى المرﺃﺓ ﺃن تنفق عﻠى الرجﻝ وال عﻠى البيﺕ
ن سعته وم ْ
حتى ولو كانﺕ غنية إال ﺃن تتطوع بمالها عن طيﺏ نفس ،يقوﻝ هللا تعالى ( :لينْف ْق ذو سعة م ْ
ن ق ُ ِدر ع َل ْي ِه
ِ
ِ
ََْ
ِ ُ ِ ُ َ َ ٍ ِ َ َْ َ َ
ْ ْ ْ
ْ
ْ ً
الَ ما آتاها )[الطالق ،]7 :وﻗولﻪ تعالى ( :وعل الم ْ
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وف ) [البقرﺓ.]233 :
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ِ
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ِ
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ُ
ُ
َ
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فإنهن عوان عندكم
وﻗاﻝ رسوﻝ هللا ـ صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ـ في حجة الوداع عن جابر رﺿي هللا عنﻪ « :اتقوا هللا في النساء
َّ
َّ
َّ
َّ
وكسوتهن بالمعروف « صحيح البخاري رﻗم.1218:
رزﻗهن
ولهن عﻠيكم
ﺃخذتموهن بكﻠمة هللا ،واستحﻠﻠتم فروجهن بكﻠمة هللا،
والرجﻝ مكﻠف ﺃيﺿا ً بجانﺏ النفقة عﻠى األهﻝ باألﻗرباء وغيرهم ممن تجﺏ عﻠيﻪ نفقتﻪ ،حيث يقوم باألعباء العائﻠية وااللتزاماﺕ
االجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جز ًءا منﻪ ﺃو امتدادًا لﻪ ﺃو عاصبا ً من عصبتﻪ ،ولذلك حينما تتخﻠف هذه االعتباراﺕ
سوى بين نصيﺏ الذكر ونصيﺏ األنثى منهم في
كما هي الحاﻝ في شأن توريث اإلخوﺓ واألخواﺕ ألم ،نجد ﺃن الشارع الحكيم ﻗد َّ
ٌ
ْ
ً ْ ٌ
ْ
ْ
ْ
ٌ ْ ْ ٌ
كانُواأَكثَر
ن
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ف
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د
الس
ا
م
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م
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ل
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كانرج
الميراث ﻗاﻝ تعالى ( :و ِإن
ّ
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ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ
َ
ُ َ ُّ ُ ُ َ ِ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ُ
َ
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َ
َ َ ُ ُ َ
َ
ْ
ْ
ث ) [النساء.]12 :
ل
الث
شر
كاء ِف ّ ُ ُ ِ
َ
ك فَ ُه َُ
ِمن ذَلِ َ
ُ
فالتسوية هنا بين الذكور واإلناث في الميراث ،ألنهم يدلون إلى الميﺕ باألم ،فأصﻝ توريثهم هنا الرحم ،وليسوا عصبةً لمورثهم
حتى يكون الرجﻝ إمتدادًا لﻪ من دون المرﺃﺓ ،فﻠيسﺕ هناك مسؤولياﺕ وال ﺃعباء تقع عﻠى كاهﻠﻪ .بينما المرﺃﺓ مكفية المؤونة
والحاجة ،فنفقتها واجبة عﻠى ابنها ﺃو ﺃبيها ﺃو ﺃخيها شريكها في الميراث ﺃو ع ِ ّمها ﺃو غيرهم من األﻗارﺏ.
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مما سبق نستنتج ﺃن المرﺃﺓ غمرﺕ برحمة اإلسالم وفﺿﻠﻪ فوق ما كانﺕ تتصور بالرغم من ﺃن اإلسالم ﺃعطى الذكر ﺿعف
األنثى ،فهي مرفهة ومنعمة ﺃكثر من الرجﻝ ،ألنها تشاركﻪ في اإلرث دون ﺃن تتحمﻝ تبعاﺕ ،فهي تأخذ وال تعطي وتغنم وال
تغرم ،وتدخر الماﻝ دون ﺃن تدفع شيئـًا من النفقاﺕ ﺃو تشارك الرجﻝ في تكاليف العيش ومتطﻠباﺕ الحياﺓ ،ولربما تقوم بتنمية
مالها في حين ﺃن ما ينفقﻪ ﺃخوها وفا ًء بااللتزاماﺕ الشرعية ﻗد يستغرق الجزء األكبر من نصيبﻪ في الميراث .وباختصار فإن
الرجﻝ يدفع والمرﺃﺓ تأخذ ،وشتان بين من يُعطي ومن يأخذ؛ والعدﻝ واإلنصاف يقتﺿي ّ
ﺃكبر ﺃن
ﺃن من كانﺕ ﺃعباؤه الما ِديَّةُ َ
يُعطى ﺃكثر .واألمر إنما هو ﺃمر توازن بين ﺃعباء الذكر وﺃعباء األنثى في الحياﺓ ال ﺃمر محاباﺓ لحساﺏ جنس عﻠى جنس آخر،
عﻠى ﺃن تفﺿيﻝ الرجﻝ عﻠى المرﺃﺓ في الميراث ليس مطردًا في جميع الحاالﺕ -كما رﺃينا  ،-فقد تتساوى معﻪ كما في ميراث
اإلخوﺓ واألخواﺕ ألم ،وكما في ميراث األﺏ واألم في بعض الحاالﺕ والجد والجدﺓ في بعض ﺃحوالهم.
ْ ٌ
ْ
ٌ ْ ْ ٌ
ﻗاﻝ تعالى في ميراث اإلخوﺓ ألم ( :وإ ْن كان رج ٌل يورث كاللً
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واحد م ْنما السدس مما ترك إ ْن كان ل و ٌ
ل ) [النساء ،]11 :وبالتالي فإننا نعتبر هذه الشبهة التي ﺃثيرﺕ عﻠى اإلسالم من
َ ِ ٍ ِ ُ َ ّ ُ ُ ُ ِ َّ َ َ ِ َ َ َ ُ َ َ
َ
ﻗبﻝ ﺃعدائﻪ المتربصين ،وتناﻗﻠها بعض الجهﻠة والمقﻠدين من المسﻠمين ال تعدو كونها زوبعة.
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة
●إن الشبهاﺕ التي ﺃثارها ﺃعداء دين هللا عز وجﻝ حوﻝ ميراث المرﺃﺓ ،وادعائهم ﺃن اإلسالم ﻗد هﺿمها حقها حين فرض لها
نصف ما فرض لﻠذكر ،ين ُّم عن جهﻝ عظيم من هؤالء المتعالمين ،الذين ﺃرادوا ﺃن يطعنوا في اإلسالم بما هو ميزﺓ فيﻪ.
ﺃمر تقسيم التركاﺕ في اإلسالم هو هللا تعالى وليس البشر ،فكانﺕ بذلك من النظام والدﻗة والعدالة في التوزيع
●ﺃن الذي تولى َ
ما يستحيﻝ عﻠى البشر ﺃن يهتدوا إليﻪ لوال ﺃن هداهم هللا.
●نظام اإلسالم في الميراث عامة وما يتعﻠق منﻪ بالمرﺃﺓ خاصةً هو النظام الوحيد الذي يوافق حركة السعي والنشاط في
الجماعاﺕ البشرية ،وال يعوﻗها عن التقدم الذي تستحقﻪ بسعيها ونشاطها.
●إن مساحة االجتهاد في فقﻪ المواريث خاصة ﺿيقة ،وﺃحكام المواريث في ﺃغﻠبها ليسﺕ إال تطبيقًا لنصوص الشارع
الحكيم ،فالذي ﻗسم تﻠك األنصبة هو هللا سبحانﻪ وتعالى ،وصدق ربنا.
●إن المرﺃﺓ غمرﺕ برحمة اإلسالم وفﺿﻠﻪ فوق ما كانﺕ تتصور بالرغم من ﺃن اإلسالم ﺃعطى الذكر ﺿعف األنثى ،فهي
مرفهة ومنعمة ﺃكثر من الرجﻝ ،ألنها تشاركﻪ في اإلرث دون ﺃن تتحمﻝ تبعاﺕ ،فهي تأخذ وال تعطي وتغنم وال تغرم،
وتدخر الماﻝ دون ﺃن تدفع شيئـًا من النفقاﺕ ﺃو تشارك الرجﻝ في تكاليف العيش ومتطﻠباﺕ الحياﺓ.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
●الميراث :هو ما يتركﻪ الشخص بعد وفاتﻪ من ﺃمواﻝ و عقاراﺕ.
●الت َ ِركة في اللغة :بفتح التاء وكسر الراء ،ما يتركﻪ الميﺕ من ممتﻠكاتﻪ بعد موتﻪ ،وتخفّف بكسر التاء وسكون الراء.
عرفها بﻪ
●التركة في اصطالح الفقهاء :ما تركﻪ الميﺕ من األمواﻝ صافيًا عن تعﻠق حق الغير بعين من الماﻝ هذا ما ّ
الحنفية.
●القرابة :ﺃن يكون الوارث ممن تربطﻪ بالميﺕ ﻗرابة دم ،و تشمﻝ األصوﻝ كاآلباء و األجداد ،و الفروع ،كاألبناء و ﺃبناء
األبناء ،كما تشمﻝ اإلخوﺓ و األعمام و ذوي األرحام ،كاألخواﻝ و ﺃبناء البناﺕ.
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اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋ tﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻮﺣﺪة ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ
واﺣﺪة ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ uﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ا4ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال
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١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة :ﻣﻴﺮاث اﻟﻤﺮأة

ا[ﺳﺌﻠﺔ:
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺧﻄﺄ( أﻣﺎ
اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
●الرجﻝ والمرﺃﺓ عند اليهود في الميراث سواء.
●عند الرومان إذا ماتﺕ األم فميراثها الذي ورثتﻪ من ﺃبيها يعود إلى ﺃخوتها ،وال يرثها ﺃبناؤها.
● إن العرﺏ في الجاهﻠية ،لم يكن لهم نظام ارث مستقﻝ ﺃو خاص بهم ،إنما ساروا عﻠى نهج األمم الشرﻗية.
●يقوم الميراث عند األمم السامية ﺃو األمم الشرﻗية القديمة بحرمان النساء واألطفاﻝ من الميراث
●ﺃغﻠﺏ ﺃحكام المواريث منصوص عﻠيها واإلجتهاداﺕ فيها ﻗﻠيﻠة بالنسبة ألحكام الشرع األخرى.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ا5ﺟﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
إن الذي تولى ﺃمر تقسيم التركاﺕ في اإلسالم:
●هو هللا تعالى.
●البشر.
●هللا تعالى والبشر.
●ال شيء مما ذكر.
الميراث هو:
●ما يتركﻪ الشخص بعد وفاتﻪ من ﺃمواﻝ و عقاراﺕ.
●ما يتركﻪ الشخص بعد والدتﻪ من ﺃمواﻝ و عقاراﺕ.
●ما يمﻠكﻪ الشخص من ﺃمواﻝ و عقاراﺕ.
●ما يمﻠكﻪ الشخص من بالد ومدن.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
●القرآن الكريم.
●صحيح البخاري.
عورتاني ،بإشراف الدُكتور ُم َح َّمد
●ميراث المرﺃﺓِ في الفقﻪ اإلسالمي ،رسالة ماجستير ،لﻠباحثة  /ورود عادﻝ إبراهيم َ
صﻠَيبي ،جامعةُ النَّجاحِ الوطنية  ،1998 – 1419باختصار.
ال ُ
●منتدى التوحيد
http://www.eltwhed.com/vb/forum.php?s=b1e907fbb0de14e0ecb6 4f07c8570bba
●ﺃهﻝ األثرAhl_alathr@yahoo.com:
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
دِ ﱠﻳ ُﺔ اﻟﻤﺮأة
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

دِ ﱠﻳ ُﺔ اﻟﻤﺮأة

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﺎن
أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت دراﺳﻴﺔ

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ُﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ُﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
●التعرف عﻠى مفهوم ال ِدّية.
●التعرف عﻠى ِديَّ ِة المرﺃﺓ في اإلسالم.
●التعرف عﻠى الشبهة حوﻝ ِديَّ ِة المرﺃﺓ في اإلسالم والرد عﻠيها.
●التعرف عﻠى الحكمة من كون ِديَّ ِة المرﺃﺓ نصف ِديَّةُ الرجﻝ.

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت:
●مقدمة عن ال ِدّية.
●تعريف ال ِدّية لغة واصطالحا.
● ِديَّ ِة المرﺃﺓ في اإلسالم.
●شبهاﺕ حوﻝ ِديَّ ِة المرﺃﺓ في اإلسالم.
●الرد عﻠى هذه الشبهاﺕ.
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اﻟﺪ ﱠﻳ ُﺔ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ِ
أو ً
ﻻ :تعريف ال ِديَّةُ:
لغةً :ﻗاﻝ الفيروز آبادي في القاموس « :ال ِدّيَةُ بالكسرَ :ح ُّق القَتي ِﻝ ،جمعهاِ :دياﺕٌ »القاموس المحيط .484/3
وﻗاﻝ ابن نجيم « :وﻗد صار هذا االسم عﻠما ً عﻠى بدﻝ لنفوس دون غيرها وهو األرش » البحر الرائق شرح كنـز الدﻗائق
.229/23
عرفﺕ بأنها « :مقدار معﻠوم من الماﻝ عﻠى عاﻗﻠة القاتﻝ في الخطأ ،وعﻠيﻪ في العمد؛ بسبﺏ
ﺛﺎﻧﻴ :.تعريف ال ِديَّةُ اصطالحاًُ :
ﻗتﻝ آدمي حر معصوم  -ولو بالنسبة لقاتﻠﻪ  -عوﺿا ً عن دمﻪ » ،7وﻗاﻝ الشربيني الشافعي « :وهي الماﻝ الواجﺏ بجناية عﻠى
الحر في نفس ﺃو فيما دونها » مغني المحتاج إلى معرفة ﺃلفاظ المنهاج .408/15

الشكل ()1-13
دفع ال ِديَّةُ

أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ دِ ﱠﻳ ُﺔ اﻟﻤﺮأة:
●ذهﺏ ﺃكثر الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابﻠة_انظر البحر الرائق شرح كنـز الدﻗائق .229/23الفواكﻪ
الدواني عﻠى رسالة ابن ﺃبي زيد القيرواني .55/7مغني المحتاج إلى معرفة ﺃلفاظ المنهاج .408/15
●بدائع الصنائع في ترتيﺏ الشرائع  _352/16إلى ﺃن ِديَّةُ المرﺃﺓ عﻠى النصف من ِديَّةُ الرجﻝ واستدلوا بحديث معاذ بن
جبﻝ  -رﺿي هللا عنﻪ  -ﻗاﻝ :ﻗاﻝ رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ِ (( :-ديَّةُ المرﺃﺓ عﻠى النصف من ِديَّةُ الرجﻝ)) السنن
الكبرى لﻠبيهقي  ،96 ،95/8وﺿعفﻪ األلباني انظر :إرواء الغﻠيﻝ  ،306/7برﻗم.2250 :
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معاذ بن جبل :الخزرجي األنصاري هو ﺃبو عبد الرحمن معاذ بن جبﻝ بن عمرو بن ﺃوس ،يكنى ﺃبا عبد الرحمن ،إمام فقيﻪ ،وعالم ،ﺃسﻠم وهو ابن ثماني
بدرا والمشاهد كﻠها مع الرسوﻝ محمد صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ،وﺃردفﻪ الرسوﻝ وراءه ،وشيعﻪ ماشيًا في مخرجﻪ وهو راكﺏ ،وبعثﻪ ﻗاﺿيًا
عشرﺓ سنة ،شهد ً
إلى الجند من اليمن بعد غزوﺓ تبوك وهو ابن
ثمان وعشرين سنة ليع ِﻠّم الناس القرآن وشرائع اإلسالم ويقﺿي بينهم ،وكان لﻪ من الولد عبد الرحمن وﺃم
ٍ
عبد هللا وولد آخر لم يذكر اسمﻪ.

وبأثر ربيعة بن ﺃبي عبد الرحمن ﻗاﻝ ((:ﻗﻠﺕ لسعيد بن المسيﺏ :كم في هذه من المرﺃﺓ الخنصر؟ فقاﻝ :عشر من اإلبﻝ ،ﻗاﻝ:
ﻗﻠﺕ :في هذين  -يعني الخنصر والتي تﻠيها  -فقاﻝ :عشرون ،ﻗاﻝ :ﻗﻠﺕ :ففي هؤالء  -يعني الثالثة ،ﻗاﻝ :ثالثون ﻗاﻝ :ﻗﻠﺕ:
ففي هؤالء  -وﺃومأ إلى األربع  -ﻗاﻝ :عشرون ،ﻗاﻝ :ﻗﻠﺕ :حين آلمﺕ جراحها ،وعظمﺕ مصيبتها؛ كان األﻗﻝ ألرشها ،ﻗاﻝ:
ﺃعراﻗي ﺃنﺕ؟ ﻗاﻝ :ﻗﻠﺕ :عالم متثبﺕ ،ﺃو جاهﻝ متعﻠم ،ﻗاﻝ :يا ابن ﺃخي! السنة)) .مصنف ابن ﺃبي شيبة  ،368/6برﻗم،10 :
ﻗاﻝ األلباني :صحيح ،انظر :إرواء الغﻠيﻝ  ،309/7برﻗم.2555 :
عﻠية ذهبا إلى ﺃن ِديَّةُ المرﺓ تساوي ِديَّةُ الرجﻝ وﻗد
●وﻗد ذكر ابن ﻗدامة المقدسي  -انظر :المغني  -115/19ﺃن األصم وابن ُ
استدال بقوﻝ النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم (( :-في النفس المؤمنة مئة من اإلبﻝ))  -رواه النسائي في سننﻪ 13/15برﻗم:
 ،4770ﻗاﻝ األلباني :ﺿعيف .انظر :الجامع الصغير وزيادتﻪ  ،609/1برﻗم .2333 :ويرد عﻠى ﻗولهم باآلتي:

الشكل ()2-13
اإلبل

أو ً
ﻻ :الحديث ﺿعيف كما سبق في تخريجﻪ.
ﺛﺎﻧﻴ :.إن صح الحديث ،فهو حديث عام واألحاديث التي تقﺿي بالتنصيف ﺃحاديث خاصةٌ ،والخاص يقﺿي عﻠى العام ،ﻗاﻝ
ابن ﻗدامة « :وهذا ﻗوﻝ شاذ يعني ﻗوﻝ ابن عﻠية واألصم يخالف إجماع الصحابة ،وسنة النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  ،-فإن
في كتاﺏ عمرو بن حزمِ « :ديَّةُ المرﺃﺓ عﻠى النصف من ِديَّةُ الرجﻝ » ،وهو ﺃخص مما ذكروه ،وهما في كتاﺏ واحد ،فيكون
ما ذكرنا مفسرا ً لما ذكروه ،مخصصا ً لﻪ » ﺃهـ .انظر :المغني .115/19
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ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻮل ﺗﻨﺼﻴﻒ دِ ﱠﻳ ُﺔ اﻟﻤﺮأة:
فإن الشبهاﺕ التي ﺃثارها ﺃعداء دين هللا عز و جﻝ حوﻝ ِديَّةُ المرﺃﺓ ،وادعائهم ﺃن اإلسالم ﻗد هﺿمها حقها حين فرض لها نصف
ِديَّةُ الذكر ،ين ُّم عن جهﻝ عظيم من هؤالء المتعالمين وكذلك حقدهم عﻠى دين هللا تعالى ،والذين ﺃرادوا ﺃن يطعنوا في اإلسالم
بما هو ميزﺓ فيﻪ ،و إليك بيان ذلك:
شبهاﺕ وردود:
●األولى :إذا ﻗيﻝ كيف يقاﻝ بالتنصيف مع ﺃن األحاديث الواردﺓ بﻪ ﺿعيفة؟
ع ِﻠم من عﻠم
فالجواﺏ :ﺃن األحاديث وإن كان في ﺃفرادها مقاﻝ؛ إال ﺃنها تتقوى بمجموع طرﻗها إلى مرتبة االحتجاج ،وﻗد ُ
مصطﻠح الحديث ﺃن الحديث ﻗد يُﺿعَّف بﻠفظﻪ ولكنﻪ يصح بمعناه؛ لوروده من طرق ﺃخرى ،وبألفاظ متعددﺓ ،فاألحاديث تتقوى
ﺿ ِعّفﺕ إما باإلرساﻝ  -عند من ﺿعف
ببعﺿها إلى درجة االحتجاج ،السيما والﺿعف الوارد فيها من الﺿعف المحتمﻝ؛ ألنها ُ
بﻪ  ،-ﺃو ببعض الرواﺓ الذين ﻗد وثقهم ﻗوم ،وﺿعفهم آخرون ،كما ﺃن هذه األحاديث ﻗد عﺿدﺕ ﺃيﺿا ً بفعﻝ الصحابة الذي لم
ينقﻝ خالفﻪ عنهم ،كما عﺿدﺕ بأﻗواﻝ العﻠماء كافة إال من شذ.
●الثانية :إذا ﻗيﻝ :كيف يقاﻝ :إن في المسألة إجماعا ً مع ﺃن األصم وابن عﻠية ﻗد خالفا؟
فالجواﺏ :عن ذلك ﺃن خالفهم هنا ليس خالفا ً معتبراً ،وإنما الخالف الذي يخرم اإلجماع هو الخالف المعتبر ،ﻗاﻝ الناظم :وليس
كﻝ خالف جاء معتبرا ً إال خالف لﻪ حظ من النظر
والدليﻝ عﻠى ﺃن هذا الخالف غير معتبر ﺃن هذا القوﻝ ﻗد خالف صريح النصوص الشرعية الواردﺓ بالتنصيف ،كما ﺃن خالفهما
لم يبن عﻠى ﺃدلة واﺿحة ،وإنما بني عﻠى شبﻪ ﺃدلة؛ ولذلك فقد اعتبر العﻠماء ﻗولهما هذا خالفا ً شاذًّا كما ﺃن الخالف يكون غير
معتبر إذا كان ﻗد عارض نقﻝ العﻠماء الصريح لإلجماع في المسألة ،وهذا ما هو واﻗع في مسألتنا هذه.
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كم وبي َنُم ِّميثَاق فَ ِدية ّ ُمس ّلَمة ِإ َل أَه ِلِ و َتح ِرير ر َقب ٍة ّ ُمؤ ِمنَة ) [النساء]92 :
رقبة مؤمنة وإن ك
ان ِمن َقو ٍم َبينَ
َ َ َ
َ َ َ ٍ ُّ ِ َ ٍ َ ِ َ َ
ُ َ َ
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ُ َ َ
مساواﺓ ِديَّةُ المرﺃﺓ لﻠرجﻝ ،ألنﻪ لم يفرق بين ِديَّةُ و ِديَّةُ؟
فالجواﺏ عن ذلك :ﺃن اآلية فيها إجما ٌﻝ بينتﻪ النصوص الشرعية القاﺿية بالتنصيف ،وال تعارض بين مجمﻝ ومفسر؛ ألن
معنى اآلية و ِديَّةُ مسﻠمة إلى ﺃهﻠﻪ ،الرجﻝ تسﻠّم عنﻪ ِديَّةُ رجﻝ ،والمرﺃﺓ تسﻠّم عنها ِديَّةُ امرﺃﺓ ،ﻗاﻝ الشوكاني « :ال ِديَّةُ :ما تعطي
عوﺿا ً عن دم المقتوﻝ إلى ورثتﻪ ،والمسﻠَّمة :المدفوعة المؤداﺓ ،واألهﻝ المراد بهم :الورثة ،وﺃجناس ال ِديَّةُ ،وتفاصيﻠها ﻗد بينتها
السنة المطهرﺓ ».67
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ْ ً ْ ْ
ْ ْ
ْ
جل ذلك ْ
ري َنف ٍس
الرابعة :إذا ﻗيﻝ :هﻝ يمكن ﺃن نأخذ من ﻗولﻪ  -تعالىِ ( :-من أ َ ِ َ ِ
ائ َ
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َ
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أ ْو فساد ف األ ْرض فكأنما قتل الناس جيعا ًوم ْ
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سفُون ) [المائدﺓ ]32 :مساواﺓ ِديَّةُ المرﺃﺓ لﻠرجﻝ ،ألنﻪ اعتبر ﻗتﻝ النفس عموما ً كقتﻝ
أل ْر ِض لَ ُم
ك ِف ا
ك ِثريا ً ِّمنُم بع َد ذَل
َ
ِ
َ
ِ
َ
َ
َ
الناس جميعا ً من دون فرق بين الرجﻝ والمرﺃﺓ؟
فالجواﺏ :عن ذلك ﺃن هذه اآلية تتكﻠم عن حرمة القتﻝ وليس عن ال ِديَّةُ ،فﻠيسﺕ هذه اآلية في مسألتنا التي نتكﻠم عنها.

الشكل ()3-13
حرمة القتل
●الخامسة :إذا ﻗيﻝ :إن استدالﻝ العﻠماء عﻠى التنصيف بالقياس عﻠى الميراث والشهادﺓ؛ استدالﻝ منقوض ،بأن هناك حاال ٍ
ﺕ
ال يكون لﻠرجﻝ فيها مثﻝ حظ األنثيين ،بﻝ تكون المرﺃﺓ فيها مساوية لﻠرجﻝ ،فالتنصيف غير مطرد ،وبأن هناك حاال ٍ
ﺕ
تقبﻝ فيها شهادﺓ المرﺃﺓ وحدها ،وعﻠيﻪ فالتنصيف في الشهادﺓ غير مطرد ﺃيﺿاً؟
فالجواﺏ عن ذلك :ﺃن ﻗولنا :إن التنصيف غير مطرد غير منافٍ لما نقوﻝ؛ ألن اشتراط االطراد في القياس إنما يكون في عﻠة
القياس ،والتنصيف هنا حك ٌم ،وليس عﻠةً.
●السادسة :فإن ﻗيﻝِ :ل َم ال يمكن ﻗياس ال ِديَّةُ عﻠى الحاالﺕ التي تتساوى فيها المرﺃﺓ مع الرجﻝ في الميراث؟
ْ
ك ِر
وص
ال ِدكُ ْم لِ ّ َ
فالجواﺏ عن ذلك :ﺃن اآلية الواردﺓ في تنصيف ميراث المرﺃﺓ وهي ﻗولﻪ  -تعالى ( :-يـ ِ
الل ُ ِف أَو َ
ذل َ
يك ُم ّ
ُ
ْ
ُ
ْ
ني ) [النساء ]11 :جاءﺕ بﻠفظ الذكر واألنثى ،وهذه ﺃوصاف ﻗد ربط الحكم بها ،فالذكر استحق ﺿعف ما
ِمث ُل ح ِّ
ظ األُنثَ َي ِ
َ
ً
ً
ً
ً
لألنثى ألنﻪ ذكر ،بغض النظر عن كونﻪ ابنا ،ﺃو ﺃبا ،ﺃو جدا ،ﺃو ﺃخا ،كما ﺃن المرﺃﺓ استحقﺕ نصف ما لﻠذكر؛ لكونها ﺃنثى،
بغض النظر عن كونها بنتاً ،ﺃو ﺃماً ،ﺃو جدﺓً ،ﺃو ﺃختاً ،وهذا الوصف العام هو نفسﻪ الوصف الذي ورد في تنصيف ِديَّةُ المرﺃﺓ،
حيث ربط هذا التنصيف بكون المقتوﻝ امرﺃﺓ بغض النظر عن كونها بنتاً ،ﺃو ﺃماً ،ﺃو جدﺓً ،ﺃو ﺃختاً ،...ومعﻠوم ﺃن الحاالﺕ التي
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ترث فيها المرﺃﺓ مثﻝ الرجﻝ ليس لكونها ﺃنثى بﻝ لكونها ﺃ ًّما ،ﺃو جدﺓ ،ﺃو ﺃختا ً ألم ...وهذه ﺃوصاف ﺃخص من وصف األنوثة،
وال تعارض بين عام وخاص ،فيعمﻝ بالخاص فيما تناولﻪ وهو إرثها كالرجﻝ لكونها ﺃ ًّما ﺃو جدﺓ ،وبالعام في الباﻗي وهو إرثها
عﻠى النصف من الرجﻝ لكونها ﺃنثى.
وعﻠى هذا ال يصح القياس هنا؛ ألن عﻠﻝ الحكم مختﻠفة ،فعﻠة تنصيف ال ِديَّةُ عامة ،وعﻠة تنصيف الميراث عﻠة خاصة ،ومما
سبق تعﻠم ﺃن ﻗتﻝ السفيﻪ والمجنون والصبي فيﻪ ِديَّةُ كامﻠة؛ ألنهم ذكور ،كما ﺃن ﻗتﻝ السفيهة والمجنونة والصبية فيﻪ نصف
ِديَّةُ؛ ألنهن إناث ،وﺃما وصف السفﻪ والجنون والصبا فهي ﺃوصاف غير مؤثرﺓ في الحكم؛ ألن التنصيف لم يُربط بها وإنما
ُربط الحكم بالذكورﺓ واألنوثة كما في النصوص المتقدمة ،وهللا ﺃعﻠم.
●السابعة :إذا ﻗيﻝ :إن عدم مساواﺓ المرﺃﺓ بالرجﻝ في ال ِديَّةُ يُربي التفرﻗة والعنصرية بين جنس الرجاﻝ والنساء ،السيما
وهن يشتركن مع الرجاﻝ في اإلنسانية ،فهﻝ يمكن القوﻝ بالمساواﺓ سدا ً لهذه الذريعة كما يروج لهذه الشبهة العﻠمانيون
والﻠيبراليون والعقالنيون؟
العَلمانية :هي فصﻝ الحكومة والسﻠطة السياسية عن السﻠطة الدينية ﺃو الشخصياﺕ الدينية .وتعني ﺃيﺿا ً عدم ﻗيام الحكومة ﺃو الدولة بإجبار ﺃي ﺃحد عﻠى
اعتناق وتبني معتقد ﺃو دين ﺃو تقﻠيد معين ألسباﺏ ذاتية غير موﺿوعية .،كما تكفﻝ الحق في عدم اعتناق دين معيّن وعدم تبني دين معيّن كدين رسمي
صا السياسية منها يجﺏ ﺃن تكون غير خاﺿعة لتأثير
لﻠدولة .وبمعنى عام فإن هذا المصطﻠح يشير إلى الرﺃي القائﻝ بأن األنشطة البشرية والقراراﺕ وخصو ً
المؤسساﺕ الدينية.
تعود جذور العﻠمانية إلى الفﻠسفة اليونانية القديمة لفالسفة يونانيين ﺃمثاﻝ إبيقور ،غير ﺃنها خرجﺕ بمفهومها الحديث خالﻝ عصر التنوير األوروبي عﻠى
يد عدد من المفكرين ﺃمثاﻝ توماس جيفرسون وفولتير وسواهما .ينطبق نفس المفهوم عﻠى الكون واألجرام السماوية عندما يُفسّر النظام الكوني بصورﺓ
دنيوية بحتة بعيدا ً عن الدين في محاولة إليجاد تفسير لﻠكون ومكوناتﻪ .وال تعتبر العﻠمانيّة شيئا جامدًا بﻝ هي ﻗابﻠة لﻠتحديث والتكييف حسﺏ ظروف الدوﻝ
التي تتبناها.

فالجواﺏ عن ذلك :ﺃن هذا ال يكون إال عند من ﺃساء الظن بربﻪ وبشريعتﻪ؛ ألن هذا التشريع من عند هللا  -تعالى ،-وهو ﺃعﻠم
ما يحتاج إليﻪ العبد ،وهو األعﻠم بما يصﻠحﻪ ،فما عﻠى العبد إال ﺃن يسﻠم األمر لربﻪ ،ثم إن العمﻝ بسد الذرائع في الشريعة إنما
يكون فيما ليس فيﻪ نص وال إجماع ،والنص واإلجماع هنا واردان.
●الثامنة :فإن ﻗيﻝ :كيف لم يرد حكم هذه المسألة  -عﻠى ﺃهميتها  -في نص صحيح عن النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  ،-كما ﺃن
األحاديث الواردﺓ في التنصيف ﺃحاديث ظنية عﻠى فرض صحة االحتجاج بها ،فكيف تكون حجة في هذه المسألة الهامة؟
فالجواﺏ :ﺃن تسمية الحديث بكونﻪ صحيحا ً ﺃو ﺿعيفا ً اصطالح لم يكن في عهد النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  ،-وإنما ظهر
هذا االصطالح فيما بعد ،والنبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -يكفيﻪ ﺃن يوﺿح الحكم بقولﻪ ﺃو فعﻠﻪ ﺃو تقريره ،وهذا ما وﻗع هنا،
وليس النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -مسؤوال عن تصحيح الحديث ﺃو تﺿعيفﻪ عند المحدثين؛ ألن التصحيح والتﺿعيف مسألة
ﺃخﺿعها العﻠماء لشروط وﺿوابط بعد عهده  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم .-
كما ﺃن ثبوﺕ الحكم الشرعي في ﺃي مسألة ليس محصورا ً في ثبوﺕ النصوص الشرعية؛ ألن هنا طرق ﺃخرى يُعرف
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بها الحكم الشرعي وهي :اإلجماع ،والقياس ،وﻗوﻝ الصحابي ،وشرع من ﻗبﻠنا ،واالستصحاﺏ ...بشروطها المعروفة في
مواﺿعها من كتﺏ األصوﻝ ،وﺃما ﻗولهم ﺃن هذه األحاديث الدالة عﻠى تنصيف ِديَّةُ المرﺃﺓ ﺃحاديث ظنية فﻠيس في هذا دليﻝ عﻠى
المساواﺓ في ال ِديَّةُ؛ ألنﻪ ال يشترط لثبوﺕ الحكم الشرعي ﺃن يكون الحديث الثابﺕ بﻪ حديثا ً ﻗطعيا ً ﺃو متواتراً ،وغالﺏ األحكام
الشرعية ثبتﺕ بأحاديث ظنية ،والقوﻝ باشتراط التواتر يفﺿي إلى نفي كثير من األحكام الشرعية ،وهللا سبحانﻪ ﻗد ﺃﻗام الحجة
عﻠى الناس باألنبياء وهم ﺃفراد ،ولم يكن هذا مبررا ً ألﻗوامهم العصاﺓ في تكذيبهم بحجة ﺃنهم يريدون رسالً يبﻠغون حد التواتر،
فإذا كان التواتر ليس شرطا ً في الرسالة برمتها؛ فكيف يكون شرطا ً في األحكام الجزئية ﺃو الفرعية؟
●التاسعة :إذا ﻗيﻝ :كيف يقاﻝ إن ﻗوﻝ سعيد بن المسيﺏ :هي السنة ،يريد بﻪ سنة رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -السيما
وﻗد ﺃطﻠق بعض السﻠف لفظ السنة ،وﺃراد بها سنة ﺃهﻝ المدينة فقط

سعيد بن المسيب المخزومي القرشي 715 - 637( :م14 /هـ 94 -هـ) ،تابعي من كبار التابعين وعالم ﺃهﻝ المدينة في زمانﻪ ،كنيتﻪ ﺃبو محمد،
ولد لسنتين من خالفة عمر بن الخطاﺏ .كان سعيد بن المسيﺏ من كبار ﺃهﻝ العﻠم في الحديث والفقﻪ والتفسير القرآني ،يعتبر سيد فقهاء المدينة والتابعين،
روى عن عدد من الصحابة وبعض ﺃمهاﺕ المؤمنين وكان ﺃعﻠم الناس بقﺿايا رسوﻝ هللا محمد بن عبد هللا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم ،وﻗﺿاء خﻠيفتيﻪ ﺃبي بكر
وعمر بن الخطاﺏ رﺿي هللا عنهما ،جمع بين الحديث والفقﻪ والزهد والورع واسع العﻠم ويقاﻝ لﻪ فقيﻪ الفقهاء ،كان رجال وﻗورا لﻪ هيبة عند مجالسيﻪ فكان
يغﻠﺏ عﻠيﻪ الجد عفيفا معتزا بنفسﻪ ال يقوم ألحد من ﺃصحاﺏ السﻠطان وال يقبﻝ عطاياهم وال هداياهم وال التمﻠق لهم ﺃو االﻗتناع بهم.

فالجواﺏ :عن ذلك ﺃن إطالق بعض السﻠف لﻠفظ السنة وﺃراد بها سنة ﺃهﻝ المدينة فقط؛ هو اصطالح اإلمام مالك ،وهو
اصطالح خاص بﻪ ،فال ينبغي ﺃن يُع َّمم هذا االصطالح عﻠى غيره ،والغالﺏ من حاﻝ السﻠف ﺃنهم عندما يطﻠقون هذا الﻠفظ
يريدون بﻪ سنة رسوﻝ هللا  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  ،-وإذا ﺃرادوا غير ذلك فإنهم يقيدون ذلك ويبينونﻪ.
●العاشرﺓ :إذا ﻗيﻝ :إن من العﻠماء من خالف في حجية اإلجماع ،فكيف يحتج بﻪ؟
فالجواﺏ :ﺃن من خالف في هذه المسألة فخالفﻪ غير معتبر؛ ألنﻪ لم يخالف فيﻪ إال من شذ من المعتزلة والخوارج والشيعة،
وابن عﻠية واألصم وهما مجروحان ،كما ﺃن اإلجماع عﻠى التنصيف في ِديَّةُ المرﺃﺓ ليس هو الدليﻝ الوحيد في هذه المسألة،
فهناك ﺃدلة ﺃخرى دلﺕ عﻠى التنصيف وهي النصوص الشرعية والقياس كما تقدم.
●الحا ِديَّةُ عشرﺓ :إذا ﻗيﻝ :إن المرﺃﺓ ﺃصبحﺕ تنافس الرجﻝ في شتى مجاالﺕ الحياﺓ ،كما ﺃن بعﺿهن ينفقن عﻠى ﺃنفسهن ،ﺃو
عﻠى ﺃسرهن ،فما دام وﻗد ساوﺕ الرجﻝ في هذه المسائﻝ فﻠماذا ال تساويﻪ في ال ِديَّةُ؟
فالجواﺏ :ﺃن هذه األمور كﻠها ليسﺕ مبررا ً لﻠمساواﺓ في ال ِديَّةُ؛ ألنها ﺃوصاف غير معتبرﺓ ،والوصف المعتبر الذي دلﺕ عﻠيﻪ
النصوص في هذه المسألة هو األنوثة ،والمرﺃﺓ حتى لو زاحمﺕ الرجﻝ في مجاالﺕ الحياﺓ ،ﺃو ﺃنفقﺕ عﻠى نفسها ،ﺃو عﻠى
ﺃسرتها ،إال ﺃن هذه األعماﻝ ال تغير من ﺃنوثتها شيئاً ،فهي ﺃنثى عﻠى كﻝ األحواﻝ ،عمﻠﺕ هذه األعماﻝ ﺃو لم تعمﻠها ،وليس
هذا إنقاصا ً لﻠمرﺃﺓ ﺃو تقﻠيالً من شأنها ،فالحياﺓ بدون وجود األنثى ال ﻗيمة لها ،والحياﺓ بدون وجود الذكر ال معنى لها ،وليس
إثباﺕ صفة األنوثة لﻠمرﺃﺓ تحقيرا ً لها ،كما ﺃن إثباﺕ صفة الذكورﺓ لﻠرجﻝ ليس مفخرﺓ لﻪ ،وإنما هو نظر إلى الفطرﺓ التي فطر
هللا الناس عﻠيها ،حتى يتم التعامﻝ مع هذه الفطرﺓ وفق مراد الشرع ،والشرع هلل وليس لﻠرجﻝ كما ﺃنﻪ ليس لﻠمرﺃﺓ ﺃيﺿاً.
بهذا نكون ﻗد ﺃشرنا إشاراﺕ إلى ﺃطراف المسألة ،وهللا تعالى ﺃعﻠى وﺃعﻠم ،وصﻠى هللا عﻠى نبينا محمد ،وعﻠى آلﻪ وصحبﻪ
ﺃجمعين
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة
ﺃن اإلسالم ﺃعطى المرﺃﺓ نصف ِديَّةُ الرجﻝ مراعاﺓ لﻠفوارق الفطرية والمالية بينهما ويكفي ﺃن ذلك تشريع من الحكيم الخبير
سبحانﻪ وتعالى.
ﺃورد ﺃعداء اإلسالم شبها لﻠطعن في هذا التشريع والذي هو تكريم لﻠمرﺃﺓ وليس انتقاصا لها وتم الجواﺏ عنها وتفنيدها.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
●ال ِديَّةُ لغةً :ﻗاﻝ الفيروز آبادي في القاموس « :ال ِدّيَةُ بالكسرَ :ح ُّق القَتي ِﻝ ،جمعهاِ :دياﺕٌ  .وﻗاﻝ ابن نجيم « :وﻗد صار هذا
االسم عﻠما ً عﻠى بدﻝ لنفوس دون غيرها وهو األرش ».
●ال ِديَّةُ اصطالحاً :مقدار معﻠوم من الماﻝ عﻠى عاﻗﻠة القاتﻝ في الخطأ ،وعﻠيﻪ في العمد؛ بسبﺏ ﻗتﻝ آدمي حر معصوم  -ولو
بالنسبة لقاتﻠﻪ  -عوﺿا ً عن دمﻪ » ،وﻗاﻝ الشربيني الشافعي « :وهي الماﻝ الواجﺏ بجناية عﻠى الحر في نفس ﺃو فيما
دونها ».
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اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋ tﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻮﺣﺪة ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ
ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ uﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ا4ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال
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١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ
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ا[ﺳﺌﻠﺔ:
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺧﻄﺄ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة
اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
●الرجﻝ والمرﺃﺓ في ال ِديَّةُ سواء وهذا مذهﺏ ﺃكثر العﻠماء.
●جميع األحاديث في تنصيف ال ِديَّةُ ﺿعيفة وال يمكن يقوى بعﺿها بعﺿا فال يقوم بها اإلستدالﻝ.
● إن إعطاء ولي المرﺃﺓ نصف ِديَّةُ الرجﻝ يدﻝ عﻠى كماﻝ الشريعة وعدلها حيث راعﺕ الفروق الفطرية والمالية بين الذكر
واألنثى فحكمﺕ بذلك وهللا يقوﻝ(:وليس الذكر كاألنثى).

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ا5ﺟﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
تعريف ال ِديَّةُ:
● َح ُّق القتيﻝ.
●مقدار معﻠوم من الماﻝ.
●الخيار األوﻝ والخيار الثاني.
●ال شيء مما ذكر.

ما هي المسﻠَّمة:
●ما تعطي عوﺿا ً عن دم المقتوﻝ إلى ورثتﻪ.
●المدفوعة المؤداﺓ.
●الورثة.
●جميع ما ذكر.
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اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ :اذﻛﺮ ﺷﺒﻬﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺗﻨﺼﻴﻒ دِ ﱠﻳ ُﺔ اﻟﻤﺮأة وأﺟﺐ ﻋﻨﻬﺎ:
●....................................................................................................
●....................................................................................................
●....................................................................................................
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
●القرآن الكريم.
●الصحاح في الﻠغة .273/2
●القاموس المحيط .484/3
●المبسوط .161/29
●البحر الرائق شرح كنـز الدﻗائق .229/23
●الفواكﻪ الدواني عﻠى رسالة ابن ﺃبي زيد القيرواني .55/7
●مغني المحتاج إلى معرفة ﺃلفاظ المنهاج .408/15
●بدائع الصنائع في ترتيﺏ الشرائع .352/16
●تحفة الفقهاء .113/3
●حاشية العدوي عﻠى شرح كفاية الطالﺏ الرباني .26/7
●السنن الكبرى لﻠبيهقي ،96 ،95/8
●إرواء الغﻠيﻝ  ،306/7برﻗم.2250 :
●مصنف ابن ﺃبي شيبة  ،441/6برﻗم.6 :
●ﺃهﻝ األثر:
Ahl_alathr@yahoo.com
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻄﻼق

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮة واﺣﺪة
ﺳﺎﻋﺘﺎن دراﺳﻴﺘﺎن

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
●التعرف عﻠى مفهوم الطالق.
●التعرف عﻠى حكم الطالق.
●التعرف عﻠى ﺃنواع الطالق.
●التعرف عﻠى الشبهة حوﻝ الطالق والجواﺏ عنها.

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
●المقدمة.
●تعريف الطالق لغة وشرعا.
●حكم الطالق.
●ﺃنواع الطالق.
●الشبهة حوﻝ الطالق والجواﺏ عنها.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
إن كﻝ إنسان في هذه الحياﺓ يبحث عن الحياﺓ المستقرﺓ الهادئة دون مشاحناﺕ ،التي تسودها السعادﺓ والبهجة واألمن والحياﺓ
الطيبة.
ً
حﻠوال عمﻠية يستهدي بها كﻝ من الزوج والزوجة في حالة
ولقد حرص الدين اإلسالمي عﻠى َوحدﺓ األسرﺓ وعدم تفككها فشرع
ً
يهجره ويؤدبَﻪ،
حﻠوال تدريجية تبدﺃ من وعظ كﻝ منهما لآلخر ،وﺃن
استفحاﻝ الخالف والشقاق بينهما ،بﻝ لقد ﺃعطى الزوجين
َ
صا عﻠى بقاء عشرﺓ الزوجية وحفظ كيان األسرﺓ سﻠي ًما ،ﺃما الدرجة الثانية إذا اشتد
وهذا ما يفعﻠﻪ الزوج في حالة الخالف حر ً
الخالف بينهما فيختار كﻝ منهما حك ًما لحﻝ المشكالﺕ الناشئة ْبينهما ولقد ﺃمر هللا  -سبحانﻪ وتعالى  -الزوجين بالصبر حتى
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
ً
ك ِثريًا ).
خريا َ
مع الكراهية :ﻗاﻝ هللا تعالي ( :فَ ِإن َ
هوا َشيئا َو َيج َع َل ّ َ
ن فَ َع َس ٰى أَن َتك َر ُ
ك ِرهت ُ ُم ُ
الل ُفِي ِه َ
وه ّ َ
ﺃما إذا استمر النزاع بين الزوجين عﻠى الرغم من المحاوالﺕ السابقة ،فيكون الموﻗف ﺃمام ﺃمرين ﺃحدهما استمرار الحياﺓ
الزوجية مع وجود ال ِ ّ
شقاق والخالف وسوء التفاهم ﺃو انفصاﻝ يجد فيﻪ ك ٌّﻝ من الزوجين راحت َﻪ .وهذه الفرﻗة التي تكون آخر
المطاف بين الزوجين هي العالج األخير حين يستعصي كﻝ عالج.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼق:
●الطالق لغة :من اإلطالق وهو اإلرساﻝ والترك ومنﻪ طﻠقﺕ البالد ﺃي تركتها ،ويقاﻝ :طﻠقﺕ الناﻗة :إذا سرحﺕ حيث
شاءﺕ ،واإلطالق :اإلرساﻝ.
●وشرعاً :حﻝ ﻗيد النكاح ﺃو بعﺿﻪ.

ﺣﻜﻢ اﻟﻄﻼق:
الطالق مما تعتريﻪ األحكام التكﻠيفية الخمسة ،وهي :التحريم واإلباحة واالستحباﺏ والكراهة والوجوﺏ.1
فيكون حراماً ،إذا كان الطالق ،طالق بدعة ،وذلك ﺃن يطﻠقها بﻠفظ الثالث ،دفعة واحدﺓ ،ﺃو في حيض ،ﺃو يطﻠقها في ُ
طهر
جامعها فيﻪ ،ﻗاﻝ ابن ﻗدامﻪ « :ﺃجمع العﻠماء في جميع األمصار ،وكﻝ األعصار ،عﻠى تحريمﻪ ،ويُسمى طالق البدعة ،ألن
المطﻠق خالف السنة ،وترك ﺃمر هللا تعالى ورسولﻪ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم.2» ...

 .1انظر :المغني ( )323/10وفتح الباري (.)346/9
 .2المغني (.)324/10
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الشكل ()1-14
الطالق
●ويكون مباحا ً إذا ترتﺏ عﻠى استمرارية الزواج ﺿرر بالزوجة ﺃو الزوج.
●ويكون مستحباً ،إذا كانﺕ الزوجة سﻠيطة الﻠسان ،مؤذية لزوجها ﺃو ألهﻠﻪ ،ﺃو ِخيف عدم إﻗامة حدود هللا بينهما.3
●ويكون مكروهاً ،إذا كان الحاﻝ بين الزوجين مستقيمة ،ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطالق ،ألن في إيقاع الطالق،
ﺿ َرار » ،4ويذهﺏ بعض الفقهاء إلى القوﻝ بالحرمة في هذه
ﺿررا ً بالزوجين ،واألوالد ،وفي الحديث « :ال َ
ﺿ َر َر وال ِ
الحاﻝ ،ألن في ذلك ﺿررا ً بالزوجين.5
●ويكون واجباً ،وذلك في طالق ال ُمو ِلي بعد التربص ،إذا ﺃبى الفيئة ،وطالق الحكمين في الشقاق إذا رﺃيا ذلك ،وطالق
المال ِعن ،ﺃو كان الرجﻝ عنيناً ،ففي هذه األحواﻝ يجﺏ الطالق لرفع الﺿرر عن الزوجة.
المالعنة :حكم في الشريعة اإلسالمية يحدث عندما يتهم الزوج زوجتﻪ بالزنا بدون ﺃن يأتي بأربعة شهداء عﻠى وﻗوع الزنا ،ففي هذه الحالة يطﻠﺏ منﻪ
القاﺿي ﺃن يحﻠف ﺃربع مراﺕ (بدﻝ الشهود األربعة) (ليدفع عن نفسﻪ حدّ القذف) ﺃنﻪ من الصادﻗين في دعواه ﺿدّ زوجتﻪ ،ثم يحﻠف مرﺓ خامسة بأن يقوﻝ:
ي إن كنﺕ من الكاذبين) ﺃي فيما اتهمﺕ زوجتي بﻪ من الزنا .وبالنسبة لﻠمرﺃﺓ التي تريد ﺃن تدرﺃ عن نفسها حد الزنا ﺃن تحﻠف ﺃربع مراﺕ (بدﻝ
(لعنة هللا عﻠ ّ
الشهود األربعة) كذلك ﺃنﻪ من الكاذبين فيما اتهمها بﻪ ،وفي الخامسة تؤكد بأن غﺿﺏ هللا عﻠيها وسخطﻪ إن كان زوجها صادﻗا فيما اتهمها بﻪ.

.3

انظر :المفصﻝ في ﺃحكام المرﺃﺓ (.)348/7

.4

ﺃخرجﻪ ابن ماجﻪ في األحكام ،باﺏ من بنى في حقﻪ ما يﺿر بجاره ،)2340( ،وصححﻪ األلباني في صحيح الجامع (.)7517

.5

انظر المغني (.)323/10
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الشكل ()2-14
تفكك األسرة عند الطالق
وعند حدوث المالعنة بين الزوجين يد ُِرﺃ حد القذف عن الرجﻝ وحد الزنا عن المرﺃﺓ ويحدث بينهم طالق بائن فال يمكن ﺃن
يتزوجا مره ﺃخرى ﺃبدا ووجﺏ لﻠمرﺃﺓ المهر كامالً.
لكن األصﻝ فيﻪ ـ في ﺃغﻠﺏ األحواﻝ ـ اإلباحة والحﻝ ،دﻝ عﻠى ذلك الكتاﺏ والسنة ،فمن ﺃدلة الكتاﺏ ﻗولﻪ تعالى:
ْ
ْ ْ
ْ
بي إذا طل ْقت النسآء فطلقوهن لعدتن وأ ْ
وا الل ربك ْ
ال
وت
ي
ب
ن
م
ن
وه
ج
ر
خ
ت
ال
م
ق
ات
و
ة
د
ع
ال
وا
ص
ح
(يأيا الن
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ن َو َ
َ
َ
ّ
َ َ ُ
َّ َ ْ َ َّ
ُ ِ ْ ُ ُ َّ
ْ ّ ُ َ ْ ّ َ ِ ّ ُ ِ َ ْ َ ّ َ ُ ُ ّ ِ َ َ َ َ ِّ ُ ُ ْ ّ َ ِ ِ ّ َ ِ ِ ّ َ َ َ ُ
ُْ
ُ ُ ْ ِ َّ ْ
ث بع َد
ال َتد ِرى لَع ّ َل الل يحد
الَ أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود الل ومن يتعد حد
يخرجن إ ّ
اللِ فَ َقد َ
ظ َل َم َنف َسه ُ َ
ود ّ َ
َ
َ ُ َ ِ َ َ ِ َ ِ َ ِ َ ٍ ّ ُ َ ِّ َ ٍ َ ِ َ ُ ُ ُ َّ ِ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ
َّ َ ُ ِ ُ َ
ك أ َ ْمرا ً) [الطالق.]1 :
ذَلِ َ
ومن السنة :ﺃن الرسوﻝ  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -طﻠق حفصة بنﺕ عمر بن الخطاﺏ رﺿي هللا عنهما ،ثم راجعها.6

حفصة بنت عمر بن الخطاب :ﺃم المؤمنين حفصة بنﺕ عمر بن الخطاﺏ إحدى زوجاﺕ النبي محمد ،وابنة الخﻠيفة الثاني عمر بن الخطاﺏ وشقيقة
الصحابي عبد هللا بن عمر .ﺃسﻠمﺕ حفصة في مكة ،ثم هاجرﺕ مع زوجها األوﻝ خنيس بن حذافة السهمي إلى المدينة المنورﺓ ،ثم تزوجها النبي محمد بعد
وفاﺓ زوجها األوﻝ إثر جروح ﺃصابتﻪ في غزوﺓ بدر.
وحفصة هي ﺃكبر ﺃبناء عمر بن الخطاﺏ سنًا ،ولها العديد من اإلخوﺓ ﺃشهرهم ﺃخيها ألبيها وﺃمها عبد هللا ،ولهما ﺃخ آخر شقيق اسمﻪ عبد الرحمن األكبر
ً
تمييزا لﻪ عن آخين آخرين من ﺃبناء عمر بن الخطاﺏ ثالثتهم يحمﻠون نفس االسم عبد الرحمن .وﻗد ﺃشار ابن سعد في طبقاتﻪ إلى ﺃخﺕ لحفصة تسمى
فاطمة ،ولم يرد ذكرها في ﺃي كتاﺏ ﺃخر.

.6

الحديث ﺃخرجﻪ ﺃبو داوود في كتاﺏ الطالق ،باﺏ في المراجعة )2283( ،وصححﻪ األلباني في إرواء الغﻠيﻝ (.)157/7
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وعن ابن عباس –رﺿي هللا عنهماَّ -
ْ
ﺏ عﻠيﻪ
ﺃن امرﺃﺓ َ ثابِﺕ بن ﻗَيْس ﺃت َﺕ النَّبي،
ﻗيس ما ﺃ ْعتِ ُ
فقالﺕ :يا رسو َﻝ هللا ثابﺕُ بن ٍ
ْ
في ُخ ُ
ﻗالﺕ :نَعَ ْم ،ﻗاﻝ رسوﻝ « :ا ْﻗبَ ِﻝ
سو ُﻝ هللا « :ﺃَت ُ ُردِّينَ عﻠيﻪ َحدِيقتَﻪُ؟ »
فر في اإلسالم ،فقاﻝ ر ُ
ِين ،ولكني ﺃكرهُ ال ُك َ
ﻠق وال د ٍ
ً 7
وطﻠّقها ت َْط ِﻠيقة » .
ال َحدِيقَةَ ِ
ومما تقدم من األدلة وغيرها ،يُعﻠم ﺃن الشريعة ﻗد ﺃباحﺕ الطالق ،بخالف بعض الشرائع السماوية المحرفة
المعاصرﺓ.8

األرﺿية

َض إل ْي ِﻪ ِم ْن َّ
ق
غير ﺃن شرع تعالى هللا حذَّر من الطالق من غير ﺃسباﺏ موجبة لذلك ففي الحديث « :ما ﺃ َح َّﻝ هللاُ شيْئا ً ﺃ ْبغ َ
الطالَ ٍ
ﺕ زَ ْو َجها َ
سأَلَ ْ
طالَﻗا ً في َ
عﻠَيْها َرائِ َحةُ ْال َجنَّ ِة ».10
غي ِْر َما بَأ َ ِس ،فَ َحرا ٌم َ
امرﺃَﺓٍ َ
» ،وفي الحديث ﺃيﺿاً « :ﺃَيُّ َما َ

9

وهو جائز بنص الكتاﺏ العزيز ،ومتواتر السنة المطهرﺓ ،وإجماع المسﻠمين ،وهو ﻗطعي من ﻗطعياﺕ الشريعة ولكنﻪ يكره مع
عدم الحاجة ،وﻗد ﺃخرج ﺃحمد والترمذي وحسنﻪ من حديث ثوبان ﻗاﻝ :ﻗاﻝ رسوﻝ هللا صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم :ﺃيما امرﺃﺓ سألﺕ
زوجها الطالق في غير ما بأس فحرام عﻠيها رائحة الجنة .وﺃخرج ﺃبو داوود والحاكم وصححﻪ عن عمر عن النبي صﻠى هللا
عﻠيﻪ وسﻠم ﻗاﻝ :ابغض الحالﻝ إلى هللا الطالق .ﻗاﻝ في الحجة البالغة ....:ومع ذلك ال يمكن سد هذا الباﺏ والتﺿييق فيﻪ فإنﻪ
ﻗد يصير الزوجان متناشزين إما لسوء خﻠقهما ...ﺃو لﺿيق معيشتهما ...ونحو ذلك من األسباﺏ ،فتكون إدامة هذا النظم مع
ذلك بالء عظيما ً وحرجاً .انتهى.

أﻧﻮاع اﻟﻄﻼق:
●الطالق المباح (طالق السنة)باتفاق العﻠماء  -إذا كانﺕ ممن يحيض  -ﺃن يطﻠق الرجﻝ امرﺃتﻪ طﻠقة واحدﺓ إذا طهرﺕ من
حيﺿتها بعد ﺃن تغتسﻝ وﻗبﻝ ﺃن يطأها ثم يدعها فال يطﻠقها حتى تنقﺿي عدتها وهذا الطالق يسمى طالق السنة ،وإن
كانﺕ المرﺃﺓ ممن ال يحﺿن لصغرها ﺃو كبرها ﺃو كانﺕ حامال فإنﻪ يطﻠقها متى شاء سواء كان وطئها ﺃو لم يكن وطئها
فإن هذه عدتها ثالثة ﺃشهر ،ففي ﺃي وﻗﺕ طﻠقها لعدتها فإنها ال تعتد بقروء وال بحمﻝ.
●الطالق المحرم (طالق البدعة) وهو ﺃن يطﻠقها في حيض ﺃو يطﻠقها بعد ﺃن وطئها وﻗبﻝ ﺃن يتبين حمﻠها فهذا الطالق محرم
ويسمى طالق البدعة وهو حرام بالكتاﺏ والسنة واإلجماع ،وإن كان ﻗد تبين حمﻠها وﺃراد ﺃن يطﻠقها :فﻠﻪ ﺃن يطﻠقها،
ٌ
يح بإ ْ
اك بم ْعوف أ ْو ت ْس ٌ
ان) [البقرﺓ:
س
ح
ان فَ ِإ ْمس
ٍ
َ
ِ
ِِ َ ٍ
ويمﻠك الزوج ثالث تطﻠيقاﺕ ،لقوﻝ هللا تعالى( :الطّ َالق مرت ِ
َ ِ
َ ُ
ْ ُ َ َّ َ ْ ً َ ْ
ْ ْ
ريه) [البقرﺓ]230:
ن بعد
 ،]229إلى ﻗولﻪ :فَإِ ْن ( طلقها فال تح ّ ُل ل م
ح ّ َتى َتن ِ
ك َح َزوجا َغ َُ
َ َّ َ َ َ َ ِ َ ُ ِ َ ُ َ
 .7ﺃخرجﻪ البخاري في الطالق ،باﺏ الخﻠع وكيف الطالق.)5273( ،...
 .8راجع مبحث مقارنة الطالق في الشريعة اإلسالمية مع غيره من النظم العالمية المعاصرﺓ ،من كتاﺏ :ﺃحكام الطالق في الفقﻪ اإلسالمي لﻠدكتور
عبد الرحمن الصابوني ص(.)20
 .9ﺃخرجﻪ ﺃبو داوود في كتاﺏ الطالق ،باﺏ كراهية الطالق )2177( ،وهو حديث مرسﻝ صحيح ،وجاء مرفوعا ً بﻠفظ « :ﺃبغض الحالﻝ إلى هللا
عز وجﻝ الطالق » وهو ﺿعيف ،والصحيح المرسﻝ ،انظر إرواء الغﻠيﻝ (.)107/7
 .10ﺃخرجﻪ ﺃبو داوود في الطالق ،باﺏ في الخﻠع )2226( ،وحسنﻪ الترمذي ،وصححﻪ الحاكم ووافقﻪ الذهبي.

248

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة :اﻟﻄﻼق
اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺣﻮل اﻟﻄﻼق واﻟﺠﻮاب ﻋﻨﻬﺎ:
يثير خصوم اإلسالم شبهة حوﻝ إباحة اإلسالم لﻠطالق رغم آثاره الﺿارﺓ وخاصة تأثيره السﻠبي عﻠى األطفاﻝ .كما يزعمون
ﺃن الشريعة اإلسالمية جعﻠﺕ الطالق بيد الرجﻝ ولم تﻠتفﺕ إلى إرادﺓ المرﺃﺓ ﺃو رغبتها.

الشكل ()3-14
أثر الطالق على األطفال
ﺿح
وﻗبﻝ ﺃن نرد بالتفصيﻝ عﻠى المزاعم الكاذبة نشير إلى ﺃن ﺃعﻠى معدالﺕ لﻠطالق في العالم ليس في الدوﻝ اإلسالمية .إذ تو ِ ّ
اإلحصاءاﺕ الرسمية في الوالياﺕ المتحدﺓ األمريكية مثالً ﺃن ﺃكثر من  83بالمائة من حاالﺕ الزواج هناك تنتهي بالطالق
خالﻝ  5سنواﺕ عﻠى األكثر من تاريخ إبرام عقد الزواج .فإذا ﺃﺿفنا حاالﺕ الطالق التي تقع بعد ﺃكثر من  5سنواﺕ فإن
الرﻗم ي ْ
مروعة.
ُظ ِهر كارثة اجتماعية ّ ِ
وفى إنجﻠترا زادﺕ معدالﺕ الطالق  23ﺿعفًا خالﻝ خمسين عا ًما فقط!!
وفى المقابﻝ نجد ﺃن بﻠدًا عربيا ً إسالميًّا مثﻝ ليبيا لم تتجاوز نسبة حاالﺕ الطالق فيﻪ خمسة بالمائة فقط من حاالﺕ الزواج
في العام 2008م .والفارق الهائﻝ بين األرﻗام هنا وهناك هو وحده دليﻝ كافٍ عﻠى كذﺏ مزاعم الخصوم .ولعﻝ السبﺏ في
رﺃينا هو ﺃن المسﻠم يدرك جيدًا ﺃن استمرار الزواج  -رغم إباحة الطالق  -يظﻝ ﺃكرم وﺃشرف وﺃفﺿﻝ من كﻝ الوجوه لجميع
صة األطفاﻝ  -كما استقر في الوعي المسﻠم كراهية الطالق تما ًما كالدواء المرير الذي ال يشربﻪ المريض إال
األطراف  -خا َّ
في حاالﺕ الﺿرورﺓ القصوى ،وبإرشاد الطبيﺏ الذي لن ينصحﻪ بتناولﻪ إال لعدم وجود ﺃي حﻝ آخر لتفادى تدهور صحتﻪ.
رابط الموﺿوع:
http://www.alukah.net/sharia/028123//#ixzz3egHpGmqc

249

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة :اﻟﻄﻼق
وﻗد سئﻠﺕ الﻠجنة الدائمة لإلفتاء عن ذلك:
لماذا يﺿع اإلسالم الطالق في يد الزوج وحده ،وما الحكم إذا كان الزوج
نفسﻪ ال تطاق عشرتﻪ ،وكيف يقاﻝ :إن اإلسالم سوى بين والمرﺃﺓ والرجﻝ؟
الجواﺏ :ﺃوال :وﺿع هللا الطالق بيد الزوج وحده لحكم عظيمة منها:
●ﻗوﺓ عقﻠﻪ وإرادتﻪ وسعة إدراكﻪ ،وبعد نظره لعواﻗﺏ األمور ،بخالف المرﺃﺓ فﻠيسﺕ كذلك.
●ﻗيامﻪ باإلنفاق وكونﻪ صاحﺏ السيطرﺓ واألمر والنهي في بيتﻪ ،فهو عماد البيﺕ ورﺏ ألسرتﻪ.
●ﺃن المهر يجﺏ عﻠى الزوج ،فجعﻝ الطالق في يده؛ لئال تطمع المرﺃﺓ ،فإذا تزوجﺕ وﺃخذﺕ المهر طﻠقﺕ زوجها لﻠحصوﻝ
عﻠى مهر آخر وهكذا ،وهذا يﺿر الزوج ،وﻗد نبﻪ هللا سبحانﻪ عﻠى هذا المعنى في ﻗولﻪ عز وجﻝ :سورﺓ النساء اآلية:
ْ
( الرجال قوامون عل النساء بما فضل الل ب ْعضهْ عل ب ْعض وبما أ ْنفقوا م ْ
ن أ َ ْموالِ ِه ) [النساء.]34 :
ِ ّ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ِّ ِ ِ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ ٍ َ ِ َ َ َ ُ ِ
َ
َ
المهر في اإلسالم :هو ﻗدر من الماﻝ يدفع لﻠمرﺃﺓ ،ويقصد بﻪ الفريﺿة بمعنى :ما فرﺿﻪ هللا تعالى لﻠمرﺃﺓ ،وجعﻠﻪ حقا لها .وﺃما ما عدا المفروض لﻠمرﺃﺓ
بسبﺏ عقد الزوجية؛ فهو « المتراﺿي عﻠيﻪ بعد الفريﺿة » ﺃو « ما يُ ْع َ
طى لﻠمرﺃﺓ كنوع من التقدير واالحترام لها » وهو اعتراف من َّ
الز ْوج باستقالليّة
َّ
زوجتﻪ؛ فهي تتسﻠَّ ُم َمهرها عند زواجها بﻪ فالمهر ليس ِس ْع َر العروس َّ
وألن كرامة العروس
عروس لزوجها،
ليس عبارﺓ عن بيع
ٍ
ألن الزوا َج في اإلسالم َ
ً
َ
الرجﻝ هو الذي البُدَّ ْ
ﺏ ال ُخطاﺏ .بﻝ َّ
وﺃن يُق ِد َّم لعروسﻪ ه ِديَّةُ الزواج بها ﺃو
إن ّ
ي منهم ﺃ َ ْن يُق ِد َّم ه ِديَّةُ ل َج ْذ ِ
وﺃهﻠها ُمصانة في ظﻝ اإلسالم فﻠيس ِلزا ًما عﻠى ﺃ َ ّ
َ
ُّ
خالص لها تتصرف فيﻪ كيفما شا َء ْ
َم ْه َرها وهو ِم ْﻠكٌ
يحق لزوجها ﺃو ﺃهﻠها ﺃ ْن يستمتعوا بجزء منﻪ ،ﺃو تكون أليهم عﻠيﻪ يدٌ .وتحتفظ المرﺃﺓ بمهرها
ﺕ ،وال
ٌ
وإن ُ
حتى ْ
ﺕ بعد ذلك ،وزو ُجها ليس لﻪ ال َح ّق في ْ
ط ِﻠّقَ ْ
نفس منها.
ي جزءٍ من هذا المهر إال ﺃ َ ْن تعطيَﻪُ هي منﻪ بمحض إرادتها عن طيﺏ ٍ
ﺃن يُقا ِس َمها ﺃ َّ

ﺛﺎﻧﻴﺎ :إذا كان الزوج نفسﻪ ال تطاق عشرتﻪ فيرجع في ذلك إلى المحكمة.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :جعﻝ هللا لﻠرجﻝ ﺃحكاما تخصﻪ ،وجعﻝ لﻠمرﺃﺓ ﺃحكاما تخصها ،وجعﻠهما مشتركين في كثير من األحكام ،والمرجع في
ذلك هو الشرع( .الجزء رﻗم ،20 :الصفحة رﻗم )10 :وباهلل التوفيق ،وصﻠى هللا عﻠى نبينا محمد وآلﻪ وصحبﻪ وسﻠم.
الﻠجنة الدائمة لﻠبحوث العﻠمية واإلفتاء.
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة
يثير خصوم اإلسالم شبهة حوﻝ إباحة اإلسالم لﻠطالق رغم آثاره الﺿارﺓ وخاصة تأثيره السﻠبي عﻠى األطفاﻝ .كما يزعمون
ﺃن الشريعة اإلسالمية جعﻠﺕ الطالق بيد الرجﻝ ولم تﻠتفﺕ إلى إرادﺓ المرﺃﺓ ﺃو رغبتها .وهذه شبهة باطﻠة حيث انﻪ ثبﺕ ﺃن بالد
اإلسالم هي ﺃﻗﻝ البﻠدان طالﻗا وﺃن اإلسالم رحم المرﺃﺓ فﻠم يجعﻝ الطالق في يدها لشدﺓ عاطفتها وغيرتها فجعﻠها في يد الرجﻝ
ألنﻪ ينظر إلى مآالﺕ األمور وال ينجر خﻠف العاطفة.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:
●الطالق شرعا :حﻝ ﻗيد النكاح ﺃو بعﺿﻪ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة :اﻟﻄﻼق
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋ tﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻮﺣﺪة ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ
ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ uﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ا4ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال
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١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة :اﻟﻄﻼق

ا[ﺳﺌﻠﺔ:
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺧﻄﺄ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة
اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
●األصﻝ في الطالق اإلباحة
●الطالق والزوجة حامﻝ طالق بدعي محرم
●الزوجة التي ال تحيض لصغر ﺃو كبر ال يقع عﻠيها الطالق البدعي
●جعﻝ الشرع الطالق بيد الرجﻝ لقوﺓ عقﻠﻪ وإرادتﻪ وسعة إدراكﻪ ،وبعد نظره لعواﻗﺏ األمور.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺿﻊ داﺋﺮة ﺣﻮل رﻣﺰ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃحكام الطالق:
●اثنان
●ثالثة
●ﺃربعة
●خمسة

ﺃنواع الطالق:
●الطالق المباح
●الطالق المحرم
●األختيار األوﻝ والثاني
●الطالق الواجﺏ
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة :اﻟﻄﻼق

اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
●مختار الصحاح » ،166/1
●لسان العرﺏ ،227/10
●المصباح المنير في غريﺏ الشرح الكبير » .376
●« كشاف القناع » .232/5
● انظر « :المبسوط »؛ لﻠسرخسي ،6/2
●اإلنصاف؛ لﻠمرداوي ،429/8
●ﺃسنى المطالﺏ شرح روض الطالﺏ »؛ لزكريا األنصاري .263/3
● رواه ﺃبو داوود وابن ماجﻪ ورواه الحاكم في « المستدرك » ،ورواه الدار ﻗطني في « سننﻪ » من حديث مكحوﻝ عن
ُمعاذ بن جبﻝ بﻠفظ(( :ماخﻠق هللا شيئًا ﺃبغض إليﻪ من الطالق)) ،ورواه البيهقي في « السنن الكبرى » مرسالً.
●وهذا الحديث اختﻠف المحدِّثون في تصحيحﻪ؛ فمنهم َمن ص َّححﻪ كالحاكم حيث ﻗاﻝ :صحيح اإلسناد (« المستدرك »
الكثير؛ منهم ابن حجر
 ،)196/2ووافَقﻪ الذهبي وﻗاﻝ :صحيح عﻠى شرط مسﻠم (« التﻠخيص »  ،)196/2بينما ﺿعَّفﻪ
ُ
في « تﻠخيص الحبير »  ،205/3وكذا األلباني في « إرواء الغﻠيﻝ » .106/7
●رابط الموﺿوع:
http://www.alukah.net/sharia/051967//#ixzz3hKOvs3HP.
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة
وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
ُ
ُ
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﺎن
أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت دراﺳﻴﺔ

زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

وﺣﺪﺗﺎن ﻓﻲ ا[ﺳﺒﻮع ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
●التعرف عﻠى مفهوم تحديد النسﻝ.
●التعرف عﻠى حكم تحديد النسﻝ في اإلسالم.
●التعرف الفرق بين تحديد النسﻝ وتنظيم النسﻝ.
●التعرف الشبهة حوﻝ تحديد النسﻝ في اإلسالم والرد عﻠيها.

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
●مقدمة عن تحديد النسﻝ.
●تعريف تحديد النسﻝ.
●الفرق بين تحديد النسﻝ وتنظيمﻪ.
●وسائﻝ تحديد النسﻝ وبدائﻠﻪ.
●شبهاﺕ حوﻝ تحديد النسﻝ والرد عﻠيها.
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ:
ﺿها
اختﻠفﺕ التسمية لهذا الموﺿوع ،والظاهر ﺃنﻪ تدرج ما ﻗبﻝ استقرار المصطﻠح ،فقد كان يطﻠق عﻠيها عدﺓ إطالﻗاﺕُ ،ه ِج َر بع ُ
ﺏ بها( :منع النسﻝ)( ،تحديد النسﻝ)( ،تنظيم النسﻝ)( ،تنظيم األسرﺓ)،
وﺃُﻗِ َّرﺕ ﺃخرى ،فمن المصطﻠحاﺕ التي اشت ُ ِه َرﺕ و ُكتِ َ
(تنظيم الوالدية).

الشكل ()1-15
تنظيم األسرة

ومن الظاهر ﺃن التعبير األوﻝ( :منع النسﻝ)ُ ،ه ِج َر مباشرﺓ لما الﻗاه من معارﺿة شديدﺓ ،وصار مصطﻠحا ً منفرا ً من اسمﻪ .ثم
َﺏ في الفرق بينهما ،ففريق اعتبرهما
كانﺕ الشهرﺓ لمصطﻠحي( :تحديد النسﻝ) ،و(تنظيم النسﻝ) ،واختﻠف الباحثون ومن َكت َ
مترادفان ،1ومنهم من اعتبر التنظيم لفظة ﺃريد بها تﻠطيف العبارﺓ فقط ،بدﻝ التحديد التي توحي بقطع النسﻝ بﻝ وﻗالوا إن المرادَ
بها التﺿﻠي ُﻝ عن هذه الحركة؛ حتى يسﻠَ ُموا من المعارﺿة عﻠى مشروعهم ،2وآخرون ﻗالوا بالتفصيﻝ :فالتحديد هو وﺿ ُع ح ٍدّ
تتعﺏ المرﺃﺓ.3
محدو ٍد ومعدو ٍد لألوالد ،ولﻪ حكم ،والتنظيم ترتيﺏ الحمﻝ والوالدﺓ بالمباعدﺓ فيما بينهما فقط حتى ال
َ

 .1يقوﻝ الشيخ رجﺏ بيوض التميمي عﺿو مجمع الفقﻪ اإلسالمي(:فكرﺓ تحديد النسﻝ ،والتي يطﻠقون عﻠيها ﺃيﺿا فكرﺓ تنظيم النسﻝ وكالهما بمعنى
واحد).
.2

يقوﻝ الدكتور حسان حتحوﺕ..( :نقوﻝ تنظيم النسﻝ وتحديده فما الفرق بينهما؟ تاريخيا ً -وﻗد عاصرﺕ ذلك -بدﺃﺕ الحركة بشعار منع الحمﻝ،
فﻠما ﺃثار غبارا ً غيرتﻪ لتحديد النسﻝ ،فﻠما ﺃثار غبارا غيرتﻪ لتنظيم النسﻝ ،ﺃو تنظيم األسرﺓ بقصد المباعدﺓ بين األحماﻝ.)..

.3

يقوﻝ د .حسين الربابعة (:هناك فرق كبير بين تحديد النسﻝ وتنظيمﻪ حيث ﺃن التحديد ﻗد يكون بمنع النسﻝ مطﻠقا...وﺃما التنظيم فهو التباعد
بين الوالداﺕ وجعﻝ حد فاصﻝ بين كﻝ مولودين ) تحديد النسﻝ وتنظيمﻪ بين العﻠم والدين ص.42
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ

الشكل ()2-15
الحمل
والذي يظهر ﺃن المصطﻠح مر بأطوار من االستعماﻝ ،حتى ﺃراد المتأخرون من الباحثين ﺃن يأصﻠوا لﻠفرق بينهما ،ويتعارف
الناس بعد ذلك عﻠيﻪ ،ويصدروا األحكام الشرعية عﻠى االسم بناء عﻠى ما استقر عﻠيﻪ العرف األخير.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ:
هو كﻝ ما ﻗد يَت َّ ِبعُﻪُ الزوجان  -بعد إنجاﺏ عدد محدد  -من الوسائﻝ واألسباﺏ التي من شأنها ﺃن ت َحو ُﻝ دون نشوء الحمﻝ مطﻠقًا.
وﺃما (تنظيم النسﻝ ﺃو األسرﺓ) معناه ( :ﺃن يتخذ الزوجان الوسائ َﻝ التي يريانها كفيﻠة بتباعد فتراﺕ الحمﻝ ،ﺃو إيقافﻪ لمدﺓ معينة
القيام برعاية
من الزمان يتفقان عﻠيها فيما بينهما ) .والمقصود من ذلك تقﻠي ُﻝ عد ِد ﺃفرا ِد األسرﺓ بصورﺓ تجعﻝ األبوين يستطيعان
َ
ﺃبنائهما رعاية متكامﻠة بدون عسر ﺃو حرج ﺃو احتياج غير كريم.4

وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وﺑﺪاﺋﻠﻪ:
اختﻠفﺕ وتنوعﺕ وسائﻝ تحديد النسﻝ والطرق المسﻠوكة والمقترحة ألجﻠﻪ ،ولﻠوصوﻝ إلى هذه الغاية ،ذكر في بياناﺕ المؤتمراﺕ
إﻗراره.
عا يراد
عددٌ من الوسائﻝ منها المباشر ومنها غير المباشر وذلك بالنظر لها عﻠى اعتبار كونها حركةً ومشرو ً
ُ

.4

تقرير عن تحديد النسﻝ لمحمد اليحي ،جامعة ﺃم القرى.
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:
●تحديد ِس ِّن الزواج وتأخيره.
س ُّن ﻗوانينَ تجعﻝ الممارساﺕ الجنسية ﺃمر شخصي بحﺕ ال عالﻗة لﻠمجتمع بﻪ.
● َ
س ُّن ﻗوانينَ تبُي ُح الشذوذ وال َمثَﻠية ورعاية حقوﻗهم.
● َ
●إلغاء مبدﺃ ال ِقوامة ،ومساواﺓ المرﺃﺓ بالرجﻝ مساواﺓ تامة.
●إلغاء حق حﻝ عقد الزوجية من جانﺏ واحد (الطالق).
●مشاركة المرﺃﺓ واختالطها بالرجاﻝ في جميع الميادين.
●تثقيف المراهقين والمراهقاﺕ جنسيًّا بحيث يُﺿ َم ُن عدم الحمﻝ ،ﺃو تناﻗﻝ األمراض الجنسية.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:
●إباحة اإلجهاض.
●تثقيف الناس باألخذ بالتحديد.
●طرح وسائﻝ منع الحمﻝ بشكﻝ متوفر وميسر.
●توعية األزواج بطرق منع الحمﻝ المختﻠفة.
س ِّن ﻗوانينَ تمنع وتجبر الناس عﻠى التحديد.
●الﺿغط عﻠى الحكوماﺕ من ﺃجﻝ َ

ولكﻝ من هذه الوسائﻝ آثار سيئة وعواﻗﺏ وخيمة ،وفيما يﻠي بيان شيء من ذلك:
●انتشار جريمة الزنا وانتهاك الحرماﺕ ،فإن الذي يردع اإلنسان ويقف بﻪ عند حده خوفﻪ من هللا ﺃوالً.
●وﻗد ذهﺏ ذلك باإللحاد ﺃو ﺿعف الوازع الديني ،وخوفﻪ من العار ثانياً ،وﻗد ذهﺏ ذلك بانتشار وسائﻝ منع الحمﻝ وتحديد
النسﻝ ،حيث ﺃمنﺕ المرﺃﺓ من الحمﻝ وعرفﺕ طريق التخﻠص منﻪ باستعماﻝ هذه الوسائﻝ فاجترﺃﺕ هي ومن يهواها عﻠى
ﻗﺿاء الوطر وإشباع الغريزﺓ الجنسية دون خوف ﺃو حياء.
●انتشار الزنا سبﺏ النتشار األمراض الخبيثة؛ كمرض الزهري والسيالن ،وهما من ﺃفتك األمراض وﺃشدها خطرا ً عﻠى
حياﺓ الناس.
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ
الزهري باإلنجليزية )Syphilis( :ويسمى ﺃيﺿا ً بالسفﻠس وداء األفرنجي ﺃو اإلفرنجي هو مرض من األمراض المنقولة جنسيا التي تسببها الجرثومة
المﻠتوية الﻠولبية الشاحبة( Treponema )pallidumمن ساللة البكتريا الشاحبة .طريق انتقاﻝ مرض الزهري هو دائما تقريبا عن طريق االتصاﻝ
الجنسي ،وإن كانﺕ هناك ﺃمثﻠة من الزهري الخﻠقي عن طريق انتقاﻝ العدوى من األم إلى الجنين داخﻝ الرحم ،ﺃو عن طريق انتقاﻝ العدوى عند عبور
الطفﻝ في ﻗناﺓ الوالدﺓ ﺃثناء عمﻠية الوالدﺓ.
السيالن بالالتينية )Gonorrhea (:التي يُشار إليها ﺃحيانا ً باسم ‹ﻗرﻗعة ‹هو عدوى شائعة تنتقﻝ جنسيا وتسببها بكتيريا النيسرية البنية (وتسمى ﺃيﺿا
البكتريا المكورﺓ ،التي غالبا ما تختصر باسم «  » GCمن ﻗبﻝ األطباء) .في الوالياﺕ المتحدﺓ ،يأتي حدوثﻪ في المركز الثاني بالنسبة لﻠكالميديا بين
األمراض الجرثومية المنقولة جنسيا .في كﻝ من الرجﻝ والمرﺃﺓ إذا ترك مرض السيالن دون عالج ،فإنﻪ ﻗد ينتشر في جميع ﺃنحاء الجسم ،مما يؤثر عﻠى
المفاصﻝ وصماماﺕ القﻠﺏ.

●انتزاع جﻠباﺏ الحياء ،وفساد األخالق ،وﺿياع األنساﺏ ،وﺿعف الروابط بين األسر ،وبذلك تعم الفوﺿى ويكثر الهرج
والمرج ويشتد البالء.
●نقص األيدي العامﻠة وكثرﺓ العجزﺓ والعجائز لقﻠة التناسﻝ والوﻗوف بﻪ عند غاية ،وبذلك يقﻝ اإلنتاج ،وتنقص وسائﻝ
المعيشة ،وتشتد األزماﺕ ،وتﺿعف سيطرﺓ األمة وﻗوﺓ الدفاع عنها.
●ﺿعف العالﻗة الزوجية بين الزوجين؛ لعَدْم األوالد ﺃو ﻗتﻠهم باستعماﻝ وسائ َﻝ تورث العقم ابتداء ﺃو تقف بالتناسﻝ عند حد،
فإن األوالد تقوى بهم ﺃواصر المحبة والوئام بين الزوجين ويﺿطر ًّ
كال منهما عﻠى الصبر عﻠى متاعﺏ الحياﺓ الزوجية
وتحمﻝ ما ﻗد يصدر من ﺃحدهما لآلخر من األذى وتعكير الصفو ،فإذا لم تكن بينهما هذه الرواب ُ
ط ﺿعفﺕ عرى الزوجية
دبيﺏ الشر والفساد بين األسر ،وفي ذلك ﺿعف المجتمع وفساده.
ﺃو انحﻠﺕ ،وكثرﺕ وﻗائع الطالق ،ودَﺏَّ
ُ
●في الرهبانية كبﺕ لﻠنفس وخروج بها عن فطرتها ومقتﺿى ما ﺃودع فيها من الغرائز ،وهذا مما يورثها ﺿيقًا وﻗﻠقًا
ﺿا عصبية وتبر ًما بالحياﺓ ،ولهذا وغيره نهى النبي  -صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم  -عن التبتﻝ.
وﺃمرا ً
صا من النسﻝ ﺃو من كثرتﻪ.
●سقوط الرحم وحدوث ﺃمراض ﺃخرى تكاد ت َفتِكُ بالمرﺃﺓ من جراء إسقاطها الحمﻝ تخﻠ ً
ً
ً
وتفصيال.
إجماال
مﺿار وسائ ِﻝ منع الحمﻝ وتحديد النسﻝ
وﻗد ذكر كثير من األطباء وعﻠماء النفس
َّ
من ذلك ما جاء عن الدكتور :كﻠير فولسوم ،ﻗاﻝ :ليسﺕ عندنا حتى اليوم ﺃية وسيﻠة سهﻠة ﺃو رخيصة غير ﺿارﺓ يمكن
استخدامها لتحديد النسﻝ
ولما تقدم وغيره من المﺿار ﻗام كثير من األطباء وعﻠماء النفس في دولهم بدعوﺓ مﺿادﺓ ،وحذروا الناس من استعماﻝ وسائﻝ
مﺿار ذلك عﻠ ًما وتجربة واستجابﺕ لهم حكوماتهم ،فحظرﺕ االتجار في هذه الوسائﻝ،
منع الحمﻝ وتحديد النسﻝ ،وشرحوا لهم
َّ
وﺃعطﺕ المكافأﺓ عﻠى كثرﺓ النسﻝ ،ورفعﺕ الﺿرائﺏ عمن كثرﺕ ﺃوالدهم ،وفرﺿﺕ العقوباﺕ عﻠى من ثبﺕ عﻠيﻪ استعماﻝ
هذه الوسائﻝ ﺃو االتجار فيها ﺃو الترويج لها والدعاية الستعمالها.
.
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ
ُ
ٌ
واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ:
ﻬﺎت ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
ﺷ ُﺒ

ﺏ في دعايتهم لرﺃيهم وترويجهم لﻪ وﻗذفهم الشبﻪ في
إن الدعاﺓ إلى تحديد النسﻝ ومنع الحمﻝ ﻗد اعتمدوا عﻠى عدﺓ دواف َع وﺃسبا ٍ
ذلك -نذكرها فيما يﻠي مع الرد عﻠيها:
اﻟﺸﺒﻬﺔ اfوﻟﻰ :ﺃن مساحةَ األرض محدودﺓ ٌ والصالح منها لسكنى الناس ولﻠزراعة وإنتاج ما يحتاجﻪ الناس محدود ،وﺃن
ﺿا.
وسائﻝ المعاش األخرى من الصناعة والصيد ،وتربية المواشي ،والتجارﺓ ،ونحوها محدودﺓ ﺃي ً
ﺃما تناسﻝ الناس :فهو في نمو مستمر وزيادﺓ غير محدودﺓ ،فإذا استمر الحاﻝ عﻠى ذلك ﺿاﻗﺕ األرض بسكانها ،ولم تسعهم
وسائﻝ المعاش ،ولم تكف لقوتهم وكسوتهم ،وهبط مستواهم في جميع النواحي صحة وعﻠما ً وثقافة ،وانتهى بهم األمر إلى ﺃن
يعيشوا عيشة بؤس وشقاء ﺃو ﺃن يهﻠكوا نتيجة لﻠعري والجوع والنزاع والتناحر عﻠى لقمة العيش ،وما يدفع عنهم غائﻠة الحر
والبرد ،فوجﺏ ﺃن يتخذ ما يﻠزم من الوسائﻝ لتحديد النسﻝ والوﻗوف بﻪ عند غايتﻪ ،إنقاذا ً لﻠناس من خطر داهم ﻗد ظهرﺕ بوادره
وﺃنذرتهم سوء المصير.
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻬﺔ:
ﺿي إلى ﺿيق األرض عن سكناهم وﺿيق وسائﻝ
●الحكـم في ﺃن زيادﺓ التناسﻝ وتﺿاعف عدد الناس في المستقبﻝ يُ ْف ِ
ص والتخمين والنظر االﻗتصادي الخاطئ الذي كذبﻪ
المعاش العديدﺓ عن ﺃن تسعهم وتكفي لسد حاجتهم  -حكم مبناه الخ َْر ُ
الواﻗع ﺃن األرض لم تﺿق بسكانها مع كثرﺓ نموهم وتزايدهم ،ولم تزﻝ وسائ ُﻝ المعاش تتسع لهم منذ خﻠقوا إلى يومنا
كثير من عﻠماء االﻗتصاد وخطئوا النظرية االﻗتصادية التي يبني عﻠيها دعاﺓ ُ تحديد النسﻝ رﺃيَهم .
الحاﺿر ،وﻗد ﻗرر ذلك ٌ
دعوى غير صحيحة؛ فإن ما سكن من
●إن دعوى ﺃن مساحة األرض التي تصﻠح لﻠسكنى والزراعة واإلنتاج محدودﺓ ً -
ﻗدر ﺿئي ٌﻝ بالنسبة لما لم يسكن وما لم يستغﻝ غير
األرض وما است ُ ِ
ثم َر منها في الزراعة واإلنتاج وإخراج دفائنﻪ وخاماتﻪ ٌ
ﺃنﻪ يحتاج إلى تهيئة لﻠسكنى واالستثمار وسعة لﻠعﻠم بالكونياﺕ ،وما ﺃودعﻪ هللا في األرض ،ومعرفة بطرق استخراجها
بخواصها وكيفية استغاللها واالنتفاع بها ،فعﻠى تقدير وجود مشكﻠة فهي لم تنشأ عن كثرﺓِ تناس ِﻝ السكان
وتخﻠيصها وخبرﺓ
ِّ
وتكاث ُ ِفهم ،وإنما نشأﺕ من الجهﻝ بما ﺃودعﻪ هللا في األرض من خيراﺕ ،وﻗﻠة العﻠم بطرق االستغالﻝ وإهماﻝ الناس ﺃو
إعراﺿهم عن العمﻝ والسعي لكسﺏ ما فيﻪ سعة ورخاء ونهوض بهم وارتقاء .
●إن ﺿرورﺓ الناس وشدﺓ حاجاتهم ﺃلجأتهم إلى تهيئة ما يستطيعون من األرض وإصالحﻪ لﻠسكنى والزراعة ،واﺿطرتهم
ﺃن يتعﻠموا من العﻠوم الكونية ما يساعدهم عﻠى التوسع في ذلك ،ويفتح لهم ﺃبوابًا كثيرﺓ لمعرفة الوسائﻝ العديدﺓ التي تقوم
عﻠيها حياﺓ الناس ،وتجعﻠهم مترفين منَّعَ ِمين ،وال يزالون يجدون في العمﻝ ويدﺃبون فيﻪ بدافع فطرتهم وغرائزهم حتى
كثيرا من طرق الكسﺏ والمعاش والنهوض والرخاء لم تكن
تكشفﺕ لهم وسائ ُﻝ عمرانية لم يعهدوها من ﻗبﻝ ،وعرفوا
ً
تخطر لهم بباﻝ ،وليس ببعيد.
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ
لو عرﺿﺕ عﻠيهم من ﻗبﻝ ﺃن يقوﻝ ﻗائﻠهم :إنها سحر ﺃو ﺿرﺏ من ﺿروﺏ الخياﻝ ،وما ندري ما يسفر عنﻪ المستقبﻝ من
شؤون الحياﺓ التي ﻗدرها هللا لعباده ،وﺃودع لهم ﺃصول َها في ﺃبواﺏ السماء وخزائن األرض ،وجعﻝ لهم من األفكار والعﻠوم ما
يتمكنون بﻪ من تسخيرها لمصالحهم وسعادتهم.
ٌ
ْ
ات ل ْلموقنني ( )20وف أ ْنفسك ْم أفال ت ْ
ﻗاﻝ هللا تعالى ( :وف األ ْ
()21
ون
ر
ص
ب
آي
ض
ر
ك ْم وما
ق
ز
ر
ء
ا
م
الس
ف
و
ِ
ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َّ َ
ُ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
دون ) [الذارياﺕ.]21 :
توع
ُ َ ُ َ
ومن نظر في زيادﺓ المساحة المعمورﺓ من األرض وتحويﻠها إلى ﻗصور شاهقة وزروع مثمرﺓ وجناﺕ فيحاء ممتعة ،ونظر
إلى زيادﺓ وسائﻝ العيش وكثرتها وتنوعها  -وجدها تتﺿاعف مﺿاعفة مطردﺓ مع نمو السكان وزيادﺓ عددهم ،وال عجﺏ في
ً
تبديال ،ولوال ذلك
ذلك ،فإنهم األيدي العامﻠة التي خﻠقها هللا لعمارﺓ األرض وإنها لسنة هللا سبحانﻪ في عباده ولن تجد لسنة هللا
لكانﺕ األرض خرابًا يبابًا ،ﺃو وﻗف بها العمران عند غاية تتفق مع عدد السكان وﻗدراتهم ومحارفهم حسبما تقﺿي بﻪ سنة هللا
سبحانﻪ في األسباﺏ العادية ونتائجها ،وإن الواﻗع ألﻗوى وﺃعدﻝ شاهد لما تقدم ،وإنﻪ لدليﻝ واﺿح عﻠى خطأ النظرية االﻗتصادية
كثيرا من عﻠماء االﻗتصاد ﺃن يردوا عﻠى إخوانهم دعاﺓ تحديد
التي بنى عﻠيها دعاﺓ تحديد النسﻝ مقالتهم ،وﻗد اﺿطر هذا الواﻗع ً
كثير ممن كانوا يدعون إليﻪ
النسﻝ مذهبهم ،وﺃن يبينوا لهم مخالفتﻪ لواﻗع الحاﻝ وحقيقة األمر؛ ولذلك ﺃي ً
ﺿا رجع عن هذا الرﺃي ٌ
حينما ﺃحسوا بعواﻗبﻪ السيئة من ﺿعف في ﻗوى حماية البالد
والدفاع عنها ،وفي ﻗوى اإلنتاج لقﻠة األيدي العامﻠة .إلخ ،ودعوا إلى التناسﻝ ،ورغبوا في كثرتﻪ بإعطاء المكافآﺕ؛ إنقاذًا
ألنفسهم من الخطر الذي ﺃصابهم من جراء الدعوﺓ المشؤومة إلى تحديد النسﻝ ،وبهذا يعرف فساد ما زعمﻪ بعﺿهم من ﺃن
عدم تحديد النسﻝ يخرج لألمة ﺃوالدًا ال حاجة إليهم ،وال يفيدونها في ميدان الحياﺓ ،وربما ولدوا مرﺿى فيكونون كال عﻠى
ﺃولياء ﺃمورهم ﺃو عﻠى حكومتهم ،وسيأتي لذلك زيادﺓ بيان عند الكالم عﻠى مﺿار وسائﻝ تحديد النسﻝ ﺃو منعﻪ ﺃو تنظيمﻪ .
●إن الدعاﺓ إلى تحديد النسﻝ خشية ﺃن تﺿيق األرض بالسكان ،وخشية ﺃن تﺿيق بهم وسائﻝ العيش من كثرتهم مع خطئهم
في تقديرهم وﻗصور عقولهم يظنون باهلل الظنون ،ويتدخﻠون في تقديره لشئون عباده ،وهذا هو الﺿالﻝ البعيد ،فإن هللا
هو الذي خﻠق عباده ،وهو الذي يدبر معايشهم ،وهو الرزاق ذو القوﺓ المتين ،وﻗد ﻗدر ﺃرزاﻗهم وما يجري عﻠيهم في جميع
ْ
ْ
ﺃحوالهم ﻗبﻝ ﺃن يكونوا ،ﻗاﻝ تعالى ( :إنا ك ّ َل ْ
ش ٍء خل ْقناه بقدر ) [القمر ،]49 :وﻗاﻝ ( :وك ّ ُل ْ
ش ٍء ِعن َده ِب ِمق َدار )
ِ َّ ُ َ
َ ُ َ
َ َ َ ُِ َ َ
ُ
ْ
ن دابة ف ا ْ
ْ
اللِ ِرزق ُ َها ) [ هود ،]6 :وﻗد ﺃنكر عﻠى المشركين ﻗتﻠهم ﺃوالدهم
[الرعد ،]8 :وﻗاﻝ ( :وما ِم َ ّ َ ٍ ِ َ
ألر ِض ِإال َع َل ّ َ
َ َ
خشية الفقر؛ الحتمالﻪ عﻠى جرائم :جريمة ﻗتﻝ النفس ،وجريمة ظن السوء باهلل ،ودخوﻝ اإلنسان فيما
ال يعنيﻪ مما هو شأن من شؤون هللا ،وكﻝ من ﻗتﻝ النفس ،وظن السوء باهلل ،والدخوﻝ فيما هو من شؤون هللا وحدَه جريمة ،ﻗاﻝ
ْ
هللا تعالى ( :وال ت ْقتلوا أ ْوالدك ْم م ْ
ن إ ْمالق ن ْحن ن ْ
ال َتقتُلُوا أ َ ْوالدكُ ْم
اهْ ) ]األنعام ،]151:وﻗاﻝ ( :و
ك ْم و ِإ ّ َي
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َ
ِ
ُ
ٍ
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ُ َ
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ْ
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ْ
ْ
خ ْشية إ ْمالق ن ْحن ن ْرزقه وإياك ْ
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(
تعالى:
وﻗاﻝ
[اإلسراء،]31:
)
ِ
َ ََِ
َ ِ
ٍ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ ِ َّ ُ ِ َّ َ َ ُ َ
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ْ
ِع ْل ٌ
ُ
كان عنه ُمسئُوال ) [اإلسراء ،]36 :فمن حدد النسﻝ بإجهاض ﻗد يكون مرتكبًا
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لهذه الجرائم الثالث ﺃو لبعﺿها ،ومن حدده بمنع الحمﻝ بوسيﻠة غير اإلجهاض فهو مرتكﺏ لجريمة ظن السوء باهلل ،وجريمة
ً
وﺿالال مبينًا .
الدخوﻝ فيما هو من شؤونﻪ َوحدَه  ،وكفى بذلك عدوانًا
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ
اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ذكر دعاﺓ تحديد النسﻝ :ﺃن الفطرﺓ وﺿعﺕ حدًّا مناسبًا لتنظيم النسﻝ والمنع من تﺿخمﻪ في جميع ﺃنواع
األحياء حتى اإلنسان ،وذلك بالقﺿاء عﻠى كثير من ﺃسباﺏ التوالد والتناسﻝ ابتداء ،وبالموﺕ والفناء بعد الوجود في ﺃطوار
وﺃزمان مختﻠفة ،فﻠيس بعجيﺏ ﺃن يقاﻝ بتحديد النسﻝ ﺃو تنظيمﻪ بالوسائﻝ الحديثة المتبعة اليوم ،بﻝ في ذلك مجاراﺓ ٌ لﻠفطرﺓ،
وسير معها إلى الهدف المنشود من التوازن بين عدد السكان ووسائﻝ العيش والنهوض باإلنسان إلى مستوى يكفﻝ لﻪ الراحة
وطمأنينة النفس والشعور بمتعة الحياﺓ ولذاتها.
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻬﺔ:
لتقوم الحياﺓ ُ
صهم وغرائِ ُزهم التي ﺃودعﺕ فيهم
●إن كان المراد بالفطرﺓ في نظر دعاﺓ تحديد النسﻝ :طبيعة األحياء وخوا ُّ
َ
مبررا لتحديد النسﻝ ﺃو تنظيمﻪ مناﻗـض لﻠفطرﺓ ،وحرﺏ عﻠى ما ﺃودعﻪ هللا في اإلنسان من
ويَع ُم ُر الكون  -فما ذكروه
ً
سﻪ إلى الذرية
طبائ َع وخواص ،فإن اإلنسانَ مجبو ٌﻝ عﻠى الرغبة المﻠحة في التزاوج ،مجبوﻝ عﻠى حﺏ التناسﻝ ،تواﻗة نف ُ
سى وحسرﺓ ً
مسﻠ ًما كان ﺃو
كافرا ،حتى إن من حرم الذرية ﺃو ﺃصيﺏ فيما رزق منها بآفاﺕ ﻗﺿﺕ عﻠيها ليكاد يتقطع ﺃ ً
ً
عﻠى ما فاتﻪ من نعمة الذرية ،واعتبر ذلك بال ًء نزﻝ بﻪ ،وﻗﺿى عﻠى سعادتﻪ ،إال من عصمﻪ هللا باإليمان ورﺿي بقﺿاء
هللا وﻗدره فيﻪ ،ومن آتاه هللا الذرية عد نفسﻪ سعيدًا ،وتجﻠﺕ فيﻪ عاطفة األبوﺓ ﺃو األمومة وحنانها ،وبذﻝ جهده فيما يﻠزم
لسعادﺓ ﺃوالده مع ارتياح ورحابة صدر ،وسهر الﻠيالي لسهرهم؛ ً
عمال عﻠى راحتهم ،وتحقيقًا لمصﻠحتهم.

الشكل ()3-15
األمومة

وبهذا اتﺿح ﺃي األمرين جرى عﻠى سنن الفطرﺓ ،ومقتﺿى الطبيعة البرية ،اإلبقاء عﻠى النسﻝ وعدم الوﻗوف في طريق
ازدياده ،ﺃم العمﻝ عﻠى منعﻪ والقﺿاء عﻠيﻪ بعد الحمﻝ بإجهاض ونحوه ﺃﺿف إلى ذلك ما في كالمهم من الزيغ ،حيثـما نسبوا
إلى فطرﺓ األحياء وطبائعهم تحديد النسﻝ ﺃو تنظيمﻪ بالعقم ﺃو بالموﺕ والقﺿاء عﻠى كثير من ﺃسباﺏ التناسﻝ ،وذلك ال يصدر
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ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ
اثا ويب لم ْ
إال عن جاهﻝ فاسد العقيدﺓ ،ﻗاﻝ تعالىِ ( :لل م ْلك السماوات واأل ْرض ي ْخلق ما يشاء يب لم ْ
ن يشاء إن ً
شاء
ي
ن
َ
ِ
َّ ِ ُ ْ ُ َّ َ َ ِ َ
ِ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ِ َ َ َ ُ ِ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ُ
اثا ويجعل م ْ
الكور ( )49أ ْو يزوجهْ ذ ْكرانًا وإن ً
يما ِإنَه ع ِلميٌ ق ِد ٌ
ن يشاء ع ِق ً
هو يح ِيي
(
وﻗاﻝ:
،]49
[الشورى:
)
ير
ُ
ّ
ُ َ َ
َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
َُ ُ
ُّ ُ َ
ْ
يت و ِإلَي ِه ت ُ ْرج ُعون ) [يونس.]56 :
ويم
َ
َ
َ ُِ ُ َ
●وإن زعموا ﺃن المراد بالفطرﺓ :ما يسمى في شريعة اإلسالم باهلل رﺏ العالمين :ففيﻪ ﺃوال :سوء ﺃدﺏ في التعبير ،وثانيا:
التدخﻝ في شأن من شؤون هللا وحده ،وليس مما يعود إليهم تدبيره ،وثالثا :ﻗياس في تقديرهم لتحديد النسﻝ عﻠى هللا في
تدبيره وتعريفﻪ لشؤون عباده ،وشتان ما بين عبد ممﻠوك خطاء ﻗاصر الفكر والتقدير والتدبير ،إلخ ،ورﺏ حكيم ،لﻪ كماﻝ
القدرﺓ وإحكام التدبير ،ولﻪ الخﻠق واألمر ،وكماﻝ االختيار ،يحكـم ما يشاء ويفعﻝ ما يريد ،إلخ.
لقد فشﻠﺕ نظرية تحديد النسﻝ ﺃوﻝ األمر اﻗتصاديا واجتماعيا وسياسيا؛ لمناﻗﺿتها مقتﺿى الفطرﺓ وطبيعة البشر ،وبنائها عﻠى
مﺿار
ومﺿار فادحة ،كما سيجيء بيانﻪ في
وعواﻗﺏ وخيمة،
الخرص والتخمين الذي كذبﻪ الواﻗع ،وإلفﺿائها إلى نتائ َج خبيثة،
َّ
ِّ
َ
الوسائﻝ التي تُتَّخذُ لذلك ،ولم يُكتﺏْ لها االنتشار إال بكثرﺓ الدعاية والتﻠبيس عﻠى الناس ومصادفة هوى عند عباد الشهواﺕ ومن
فرونَ من تحمﻝ المسؤولياﺕ ،ويحرصون عﻠى نزواتهم دون المصالح العامة مع عوامﻝ ﺃخرى؛ كالتقدم الصناعي ،وإﻗباﻝ
يَ ِ ّ
الناس عﻠى الصناعة ،وانتقالهم إلى المدن لذلك ،وزهدهم في الزراعة وانغماس الناس في الترف والنعيم ،وكثرﺓ الكمالياﺕ،
واألثرﺓ المادية ،فارتفعﺕ األسعار ،وكثرﺕ التكاليف ،وعمﻝ كﻝ لنفسﻪ بدافع غريزﺓ حﺏ التمﻠك ،وخرجﺕ المرﺃﺓ إلى ميدان
العمﻝ ،وكرهوا تحمﻝ ﺃعباء نفقة األوالد ورعايتهم ،ولم يﻠبث األمر ﺃن انكشف الستار وظهرﺕ الحقيقة لﻠمفكرين.
منهم فرجعوا عن ذلك ،وردوا عﻠى هذه النظرية ردودًا حاسمة.
وفقرا ،والطبقة الفقيرﺓ منهم ال تتسع ثروتُها لتربية األوالد تربية تكفﻝ لهم
ﺕ الناس متفاوتةٌ غنًى
اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺃن طبقا ِ
ً
السعادﺓ والهناء ،وليس في ﺃموالهم ما ينهض بتعﻠيمهم تعﻠي ًما عاليًا يسمون بﻪ وتسمو بﻪ ﺃمتهم ،فإذا تركوا وشأنهم في التناسﻝ
زاد عدد األوالد وتكاثر ،واشتدﺕ الكارثة ،وعجز ﺃولياء ﺃمورهم عن القيام بشؤونهم تغذية وكسوﺓ وتعﻠي ًما عﻠى ما يرام ،وعندئِ ٍذ
يعيشون عيشة ال يُغبَطون عﻠيها ،ﺃما الطبقة الغنية والمتوسطة فإن ﺃوالدهـم إذا زاد عددهـم تفتﺕ ثروتهم ،وهبط مسـتواهم،
وﺿعـفﺕ إمكانياتهم ،وبذلك تسوء حالهم وحاﻝ األمة ،ويﺿعف شأنها ،وتتأخر عﻠما وإنتاجا ،وتعيش عيشة بؤس وشقاء؛
فﻠهذا وجﺏ الحد من التناسﻝ؛ صيانة لألسرﺓ مما يتهددها من خطر كثرﺓ األوالد ،وإنقاذا لألمة مما يتوﻗع لها من البالء وشدﺓ
األزماﺕ.
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻬﺔ:
وصنو لها ،فيجاﺏ عنها بما تقدم من المناﻗشة فيها ،ثم هي ال تزيد عﻠى ﺃن تكون دعايةً لتحديد
هذه الشبهة وليدﺓ ٌ لﻠشبهة األولى
ٌ
النسﻝ بتزيين الباطﻝ ،والتﻠبيس عﻠى الناس؛ ليخدعوهم عن مقتﺿى فطرتهم السﻠيمة التي فطرهم هللا عﻠيها ،ويصدوهم عما هو
ُ
تتحقق بﻪ مصال ُحهم .ويحصﻝ لهم بﻪ عوام ُﻝ القوﺓ والنماء والرخاء؛ فإن األوالدَ هم األيدي العامﻠة وهم
مصدر سعادتهم ،وما
ُ
وتنهض األمم في جيشها وﻗوتها،
مصدر الثروﺓ والنماء وزيادﺓ الرخاء ،فبكثرتهم تكث ُ ُر الخيراﺕ ،ويزدادُ العمران في األرض،
ُ
ع َّمها
وفي عﻠمها واختراعها ،وفي إنتاجها ورعايتها لجميع مرافق حياتها ،وكثيرا ما وجدنا بيوتًا ﻗد فتحﺕ عﻠى ﺃيدي األوالد ،و َ
وكثيرا ما شاهدنا العﻠماء من ﺃبناء الفقراء والطبقاﺕ المتوسطة ،وﺃنهم نهﺿوا بأممهم ،وﻗاموا بمصالحهم،
الخير والرخاء،
ً
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ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ
وكانوا ُم ّال َك سعادتها ،وزهرﺓ َ حياتها ،وعنوان مجدها ،فإن تخﻠف شيء من ذلك فهو من الفوﺿى واإلهماﻝ والتفريط ال من
وﺃن الفسادَ والهبو َ
النهوض وليدُ الطموح ويقَ َ
ظةُ النفس وشعورها بالحاجةَّ ،
زيادﺓ التناسﻝ ،ومن المعروف َّ
ط وليدُ الدعة،
ﺃن
َ
وتبﻠد النفس ،وعدم اإلحساس بالحاجة ،وﻗد يكون ذلك مع الغني كما يكون مع الفقير ،وإذًا فﻠيسﺕ المشكﻠة من كثرﺓ التناسﻝ
وزيادﺓ األوالد حتى يسعى في حﻠها بتحديد النسﻝ ﺃو منع الحمﻝ.
اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :زعموا :ﺃن تحديد النسﻝ ﺃو منع الحمﻝ يحفظ لﻠمرﺃﺓ صحتها وجمالها ،وﺃن تتاب َع الحمﻝ والوالدﺓ وما يتبع
ﺏ ﻗوا َمها وجمال َها ،ويهدد
ذلك من رعايتها ألوالدها وﻗيامها بشؤونهم ورعايتها لهم وسهرها عﻠى مصالحهم يهدم كيانَها ويُذ ِه ُ
حيات َها الزوجية ،فقد يزهد فيها زوجها ،فيطﻠقها ﺃو ينصرف عنها إلى غيرها؛ لسوء حالها واشتغالها عنﻪ بأوالدها
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻬﺔ:
● َّ
إن هذه الشبهةَ إنما يَت َشد َُّق بها وي َُر ّ ِو ُج لها من طغﺕ عﻠيﻪ شهوتُﻪ الحيوانية ،وانحرفﺕ فطرتُﻪ اإلنسانية فال هم لﻪ إال
طره منها ،ويفر من تكاليف الذرية وتحمﻝ ﺃعبائهـا ،استجابة لدواعي الشهوﺓ البهيمية،
االستمتاع بزوجتﻪ ،وﻗﺿاء َو َ
وإيثارا لجانﺏ الﻠذائذ الحيوانية التي ال تعدﻝ في نفس من سﻠمﺕ فطرتﻪ من الناس ،ﺃو تقارﺏ إرواء عاطفة األبوﺓ واألمومة
ً
●إن عزﻝ المرﺃﺓ عن وظيفة الحمﻝ والوالدﺓ التي هي من ﺃجﻝ ما خﻠقها هللا لها يحدث فيها كبتًا ،ويولد فيها عقدًا نفسية،
سا وكآبة تذهﺏ بجمالها وحسن رونقها ،وإذا استعمﻠﺕ لمنع الحمﻝ ﺃو إسقاطﻪ العقاﻗير وﺃمثالها زادها ذلك
ويورثها بؤ ً
ومﺿارها.
ه ًّما ،وﺿاعف آفات َها
َّ
الخطر يزيد عﻠى ما يذكره دعاﺓ ُ تحدي ِد النسﻝ في شبهتهم من
وال شك ﺃن هذا
المﺿار الناشئة عن كثرﺓ الحمﻝ والوالدﺓ ،مع
ِّ
َ
ُّ
ﺃحق
ما في زيادﺓ التناسﻝ من النماء في اإلنتاج وزيادﺓ وسائﻝ المعيشة والنفع الخاص باألسرﺓ والعام لألمة ،فأي األمرين
بالحرص عﻠيﻪ والدعوﺓ إليﻪ؟!
ﻗاﻝ الدكتور ( الكسيس كارﻝ ) في كتابﻪ [اإلنسان ذلك المجهوﻝ]:
فكر اإلنسان ولم يَشعُ ْر عﻠى الوجﻪ التام بما لوظيفة التوليد من األهمية في حياﺓ المرﺃﺓ ،إن ﻗيام
إنﻪ حتى هذه األيام لم يَنﺿُجْ ُ
النساء عن التوليد ورعاية الطفﻝ إال حماﻗةٌ شنيعةٌ ال يُق ِد ُم
تحريف
المرﺃﺓ بهذه الوظيفة مما ال مندوحة عنﻪ لكمالها القياسي ،فما
ِ
ُ
عﻠيها عاﻗﻝ .وﻗاﻝ الدكتور ( ﺃزوالد شوارز ) ﺃحد عﻠماء النفس في كتابﻪ [نفسية الجنس] :ﺃي شيء يا ترى يدﻝ عﻠيﻪ وجود
الغريزﺓ الجنسية في اإلنسان؟ وألي غرض ﻗد وﺿعﺕ فيﻪ؟ ومن الحقيقة التي ال غبار عﻠيها :ﺃن هذه الغريزﺓ إنما هي إلنجاﺏ
يؤدي وظيفت َﻪ الخاصة
الذرية وتخﻠيد النسﻝ؛ إذ إن من القوانين الثابتة في عﻠم األحياء ﺃن ك َّﻝ عﺿ ٍو في جسد اإلنسان يجﺏ ﺃن
َ
تتعرض
المستقﻠة حتى يحققَ بذلك المهمة التي ﻗد ﺃسندﺕ إليﻪ ،وعﻠى هذا إذا منع هذا العﺿو من ﺃداء وظيفتﻪ الخاصة فال بد ﺃن
َ
حياﺓ ُ اإلنسان لمشاك َﻝ مرهق ٍة متعددﺓ ،ومما يتعﻠق بهذا البحث َّ
ﺃن
جسدَ المرﺃﺓ لم يخﻠق في معظمﻪ إال لوظيفة الحمﻝ والتوليد ،فهي إذا منعﺕ ﺃن تعمﻝ لتحقيق هذه الوظيفة األساسية لنظامها
تذهﺏ ﺿحيةُ االﺿمحالﻝ والتذمر والعقد النفسية المتعددﺓ ،وعﻠى خالف هذا فإنها عندما تصبح ﺃ ًّما
الجسدي والعقﻠي فال بد ﺃن
َ
ً
جماال جديدًا وبها ًء روحيًّا يتغﻠﺏ عﻠى ما ﻗد يعتريها من الﺿعف واالﺿمحالﻝ بسبﺏ وﺿع الطفﻝ وإرﺿاعﻪ.
تجد
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ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ
يقوم بوظيفتﻪ ،وعﻠى هذا فإنﻪ إذا حيﻝ بينﻪ وبين ْ
يقوم بوظيفتﻪ فال بد ﺃن يخت َّﻝ
وﻗاﻝ ﺃي ً
ﺃن َ
ﺿا :إن ك َّﻝ عﺿ ٍو في جسدنا يجﺏ ﺃن َ
ُ
التوازن في نظامنا الجسدي ،إن المرﺃﺓ ليسﺕ بحاجة إلى إنجاﺏ ذرية لمجرد ﺃن ذلك تقتﺿيﻪ عاطفة األمومة التي ﻗد فطرﺕ
بﻪ
عﻠيها ،ﺃو لمجرد ﺃنها ترى القيام بهذه الخدمة واجبًا عﻠيها ،بناء عﻠى ﺿابط خﻠقي مفروض عﻠيها ،وإنما هي بحاجة إليها؛
ألن نظامها الجسدي ما بني كﻠﻪ إال لﻠقيام بها ،فهي إذا منعﺕ ﺃن تقوم بها فال بد ﺃن تتأثر شخصيتها كﻠها باالنقباض والحرمان
والهزيمة واليأس المميﺕ .ﺃهـ.
إن الذين بدؤوا بالدعوﺓ إلى منع الحمﻝ ﺃو تحديد النسﻝ ،وروجوا دعوتهم بما تقدم من الشبﻪ وﺃمثالها -جماعة ال يؤمنون بأن
خبيرا بشؤون عباده ،حكي ًما في تدبير ﺃمورهم وتصريف ﺃحوالهم وال يرﺿون بشريعة اإلسالم دينا وال بمحمد
لﻠعالم ربًّا عﻠي ًما
ً
القاصر المحدودَ فيما هو من شأنﻪ َوحدَه ،وﺃن يناﻗﺿوا
تفكيرهم
رسوال ،فال عجﺏ ﺃن يظنوا باهلل الظنون الكاذبة ،وﺃن يدخﻠوا
َ
َ
بعض جهﻠ ِة المسﻠمين
يسير في ركابهم ،ويدعو بدعوتهم
ﺿا ﺃن
شريعة اإلسالم ويكونوا حربا عﻠى مقاصدها ،وال عجﺏ ﺃي ً
ُ
َ
وﺃرباﺏ الهوى منهم ،فإن الجه َﻝ ﻗتا ٌﻝ يقذف بصاحبﻪ في لجج الﺿالﻝ
ُ
والهالك وﺃن الهوى يعمي ويصم ،وإنما العجﺏ ﺃن يناﻗﺿوا ما يدعون ﺃنهم ﻗتﻠوه بحثًا ،وﺃحاطوا بﻪ عﻠ ًما من نظرياﺕ االﻗتصاد
وﺃصوﻝ عﻠم النفس وعﻠم األحياء وتاريخ األمم وما جرى عﻠيها من ﺃحداث.

اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ:
تبين مما تقدم َّ
ﺃن ما ذكره الدعاﺓ ُ إلى تحديد النسﻝ ﺃو منع الحمﻝ من البواعث التي اعتمدوا عﻠيها في ترويج ذلك والدعاية لﻪ
ﺿا ﺃن لتحديد النسﻝ
ال تصﻠح
غير صحيحة لمناﻗﺿتها الواﻗع ،ومنافاتها مقتﺿى الفطرﺓ واإلسالم ،وتبين ﺃي ً
مبررا لﻪ ،بﻝ هي ُ
ً
مﺿار كثيرﺓ ً دينية واﻗتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية وجسمية.
ﺃو منع الحمﻝ بأي وسيﻠة من الوسائﻝ
َّ
محر ًما إال في حاالﺕ فردية نادرﺓ ال عموم لها ،كما في الحالة
محر ًما مطﻠقًا ،ويكون منع الحمﻝ
وعﻠى هذا يكون تحديد النسﻝ
ّ
ّ
التي تدعو الحامﻝ إلى والدﺓ غير عادية ويﺿطر معها إلى إجراء عمﻠية جراحية إلخراج الولد ،وفي حالة ما إذا كان عﻠى
خطر من الحمﻝ لمرض ونح ِوه ،فيستثنى مثﻝ هذا منعًا لﻠﺿرر ،وإبقاء عﻠى النفس.
المرﺃﺓ
ٌ
ﺃخف الﺿررين عند
فإن الشريعة اإلسالمية جاءﺕ بجﻠﺏ المصالح ،ودرء المفاسد ،وتقديم ﺃﻗوى المصﻠحتين ،وارتكاﺏ
ِّ
التعارض.
وهللا الموفق ،وصﻠى هللا عﻠى نبينا محمد وعﻠى آلﻪ وصحبﻪ وسﻠم.5

.5

ﺃبحاث هيئة كبار العﻠماء .لجزء رﻗم ،2 :الصفحة رﻗم.528 :

266

وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻮﺣﺪة
تعريف تحديد النسﻝ :هو كﻝ ما ﻗد يتبعﻪ الزوجان -بعد إنجاﺏ عدد محدد -من الوسائﻝ واألسباﺏ التي من شأنها ﺃن تحوﻝ دون
نشوء الحمﻝ مطﻠقاً .وﺃما (تنظيم النسﻝ ﺃو األسرﺓ) معناه( :ﺃن يتخذ الزوجان وسائﻝ التي يريانها كفيﻠة بتباعد فتراﺕ الحمﻝ،
ﺃو إيقافﻪ لمدﺓ معينة من الزمان يتفقان عﻠيها فيما بينهما) .والمقصود من ذلك تقﻠيﻝ عدد ﺃفراد األسرﺓ بصورﺓ تجعﻝ األبوين
يستطيعان القيام برعاية ﺃبنائهما رعاية متكامﻠة بدون عسر ﺃو حرج ﺃو احتياج غير كريم.6
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وﺑﺪاﺋﻠﻪ:
اختﻠفﺕ وتنوعﺕ وسائﻝ تحديد النسﻝ والطرق المسﻠوكة والمقترحة ألجﻠﻪ ،ولﻠوصوﻝ إلى هذه الغاية ،ذكر في بياناﺕ المؤتمراﺕ
عدد من الوسائﻝ منها المباشر ومنها غير المباشر وذلك بالنظر لها عﻠى اعتبار كونها حركة ومشروع يراد إﻗراره.
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:
●تحديد سن الزواج وتأخيره.
●سن ﻗوانين تجعﻝ الممارساﺕ الجنسية ﺃمر شخصي بحﺕ ال عالﻗة لﻠمجتمع بﻪ.
●سن ﻗوانين تبيح الشذوذ والمثﻠية ورعاية حقوﻗهم.
●إلغاء مبدﺃ القوامة ،ومساواﺓ المرﺃﺓ بالرجﻝ مساواﺓ تامة.
●إلغاء حق حﻝ عقد الزوجية من جانﺏ واحد(الطالق).
●مشاركة المرﺃﺓ واختالطها بالرجاﻝ في جميع الميادين.
●تثقيف المراهقين والمراهقاﺕ جنسيا ً بحيث يﺿمن عدم الحمﻝ ،ﺃو تناﻗﻝ األمراض الجنسية.
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:
●إباحة اإلجهاض.
●تثقيف الناس باألخذ بالتحدي.
●طرح وسائﻝ منع الحمﻝ بشكﻝ متوفر وميسر.
●توعية األزواج بطرق منع الحمﻝ المختﻠفة.
●الﺿغط عﻠى الحكوماﺕ من ﺃجﻝ سن ﻗوانين تمنع وتجبر الناس عﻠى التحديد.
وعﻠى هذا يكون تحديد النسﻝ محرما مطﻠقا ،ويكون منع الحمﻝ محرما إال في حاالﺕ فر ِديَّةُ نادرﺓ ال عموم لها ،كما في الحالة
التي تدعو الحامﻝ إلى والدﺓ غير عا ِديَّةُ ويﺿطر معها إلى إجراء عمﻠية جراحية إلخراج الولد ،وفي حالة ما إذا كان عﻠى

.6

تقرير عن تحديد النسﻝ لمحمد اليحي ،جامعة ﺃم القرى.
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ
المرﺃﺓ خطر من الحمﻝ لمرض ونحوه ،فيستثنى مثﻝ هذا منعا لﻠﺿرر ،وإبقاء عﻠى النفس.
فإن الشريعة اإلسالمية جاءﺕ بجﻠﺏ المصالح ،ودرء المفاسد ،وتقديم ﺃﻗوى المصﻠحتين ،وارتكاﺏ ﺃخف الﺿررين عند
التعارض.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:
●تحديد النسل :هو كﻝ ما ﻗد يتبعﻪ الزوجان  -بعد إنجاﺏ عدد محدد  -من الوسائﻝ واألسباﺏ التي من شأنها ﺃن تحوﻝ دون
نشوء الحمﻝ مطﻠقاً .وﺃما (تنظيم النسﻝ ﺃو األسرﺓ) معناه( :ﺃن يتخذ الزوجان وسائﻝ التي يريانها كفيﻠة بتباعد فتراﺕ
الحمﻝ ،ﺃو إيقافﻪ لمدﺓ معينة من الزمان يتفقان عﻠيها فيما بينهما).
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋ tﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻮﺣﺪة ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ
ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ uﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ا4ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﺆال
١

أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ

٢

ا[ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ

٣

ﺗﺸﺮح اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٤

ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ

٥

ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮزﻋﺔ ِﺑ َ
ﺸ ْﻜﻞ ﺟﻴﺪ

٦

ا[ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة

٧

ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

٨

إﻋﻄﺎء َﺗ َﻤﺎ ِرﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪ

ﻣﻘﺒﻮل

ﺳﻲء

ﺳﻲء
ﺟﺪ
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ

ا[ﺳﺌﻠﺔ:
اﻟﺴﺆال ا[ول :أﺟﺐ ﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺻﺢ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻌﻼﻣﺔ )ﺧﻄﺄ( أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة
اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
●يجﺏ تحديد النسﻝ ألنﻪ نمو مستمر وزيادﺓ غير محدودﺓ ،فإذا استمر الحاﻝ عﻠى ذلك ﺿاﻗﺕ األرض بسكانها ،ولم تسعهم
وسائﻝ المعاش.
●تحديد النسﻝ ﺿعف في التوكﻝ وخالف لﻠفطرﺓ.
● ال فرق بين تحديد النسﻝ وتنظيمﻪ.
●يستحﺏ تكثير النسﻝ استجابة لﻠشرع وتحقيقا لمباهاﺓ النبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم يوم القيامة
●تحديد النسﻝ هو كﻝ ما ﻗد يتبعﻪ الزوجان -بعد إنجاﺏ عدد محدد -من الوسائﻝ واألسباﺏ التي من شأنها ﺃن تحوﻝ دون
نشوء الحمﻝ مطﻠقاً.

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺿﻊ داﺋﺮة ﺣﻮل رﻣﺰ ا5ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
من الوسائﻝ المباشرﺓ لتحديد النسﻝ:
●إباحة اإلجهاض.
●تثقيف الناس باألخذ بالتحديد.
●طرح وسائﻝ منع الحمﻝ بشكﻝ متوفر وميسر.
●جميع ما ذكر.
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ
اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :اذﻛﺮ ﺷﺒﻬﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وأﺟﺐ ﻋﻨﻬﺎ:
.......................................................................................................-1
.........................................................................................................
......................................................................................................-2
..........................................................................................................
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
●تقرير عن تحديد النسﻝ لمحمد اليحي ،جامعة ﺃم القرىhttps://uqu.edu.sa/page/ar/206048 .
●ﺃبحاث هيئة كبار العﻠماء ،المجﻠد الثاني  -إصدار :سنة  1425هـ  2004 -م
●تحديد النسﻝ وتنظيمﻪ .إعداد الشيخ :رجﺏ بيوض التميمي.
http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-5197
●تنظيم النسﻝ ﺃو تحديده في الفقﻪ اإلسالمي .إعداد األستاذ الدكتور حسن عﻠى الشاذلي .ﺃستاذ ورئيس ﻗسم الفقﻪ المقارن
كﻠية الشريعة والقانون جامعة األزهر.
●مجﻠس هيئة كبار العﻠماء المنعقدﺓ في مدينة الطائف ﺿمن ﺃعماﻝ الدورﺓ الثامنة ،في النصف األوﻝ من شهر ربيع اآلخر
عام 1396هـ
●تحديد النسﻝ وتنظيمﻪ بين العﻠم والدين .حسين محمد الربابعة .دار ﻗنديﻝ لﻠنشر والتوزيع - 2006 ،جامعة ميتشيغان.
●حوﻝ تنظيم النسﻝ وتحديده :إعداد الدكتور حسان حتحوﺕ المركز اإلسالمي لجنوﺏ كاليفورنيا.
http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-4961
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وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:
ُ
ُ
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