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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المرأة في ميزان الشريعة اإلسالمية مرور ًا بواقعها في المجتمع الغربي

اإلمام الشهيد البوطي
سأحتدث عن واجبات املرأة وحقوقها ،يف ميزان الشريعة اإلسالمية ،بقطع النظر عن واقع
اجملتمعات اإلسالمية ،اليت ختتلف يف مدى التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية.
أوالً  :خياطب اهلل كالً من الرجل واملرأة يف القرآن ،على مستوى واحد من اخلطاب التكرميي وعلى
مستوى واحد من التنويه بالقيمة اإلنسانية اليت يشرتكان فيها .فهو يقول مثالً:
بعض)[آل عمران:

(من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ،بعضكم من
 ]591ويقول( :إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات والصادقني
والصادقات والصابرين والصابرات واخلاشعني واخلاشعات واملتصدقني واملتصدقات والصائمني
والصائمات واحلافظني فروجهم واحلافظات والذاكرين اهلل كثريا والذاكرات أعد اهلل هلم مغفرة وأجرا
عظيما) [األحزاب]51:
ثاني ًا :يقرر القرآن ما يسمى يف الشريعة اإلسالمية بالوالية املتبادلة بن الرجل واملرأة ،فيجعل من
الرجل مسؤوالً عن رعاية املرأة ،وجيعل من املرأة مسؤولة عن رعاية الرجل .إذ يقول( :واملؤمنني
واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر) [التوبة]15:
ثالث ًا :يقرر اإلسالم طائفة من الواجبات يفرضها على كل من الرجل واملرأة ،كما يقرر طائفة من
احلقوق ميتّع هبا كالً منهما ،فما هو مصدر الواجبات اليت تالحقهما .وما هو مصدر احلقوق اليت
تعطى هلما؟
مصدر الواجبات يف كل من الرجل واملرأة عبوديتهما أي مملوكيتهما التامة هلل عز وجل .ومبا أن
صفة العبودية يف كل منهما واحدة ال تتفاوت ،فقد كانت الواجبات اليت خاطبهما اهلل تعاىل هبما
واحدة أيضاً .وإذا استعرضنا سلسلة التكاليف اليت ألزم اهلل هبا عباده ،الحظنا مصداق ما أقول .وإذا
كانت هناك حاالت استثنائية تتجلى فيها واجبات ال يتساوى فيها الرجل واملرأة ،فال مدخل لصفة
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الذكورة واألنوثة فيها ،وإمنا ذلك لعوارض أخرى ،كاليت قد حتدث فيما بني الرجال أنفسهم فتؤدي
إىل اختالف الواجبات فيما بينهم.
أما مصدر احلقوق لكل من الرجل واملرأة ،فهو معىن اإلنسانية املاثل يف كل منهما .ومبا أن معىن
اإلنسانية هذه يف كل منهما واحد ال يتفاوت ،فال يعلو يف ذلك رجل على امرأة وال العكس ،فقد
كانت احلقوق اليت متع اهلل كال منهما هبا واحدة .وإذا كانت هناك حاالت استثنائية ،فليس ذلك
مرده إىل العوارض الطارئة اليت استدعت هذا االختالف كما
عائداً لصفة الذكورة واألنوثة ،وإمنا ّ
سنجد من األمثلة اليت سنذكرها.
وال ب ّد لدى املقارنة من أن نتساءل يف املقابل عن مصدر واجبات املرأة وحقوقها يف اجملتمعات
الغربية .واجلواب الذي نتبينة على صعيد الواقع املرئي ،هو أن مصدر الواجبات اليت تالحقها هو
سلطان املصاحل املادية ،أما مصدر حقوقها فهو أنوثتها.
ولقد كان من آثار سلطان املصاحل املادية الذي ميثل مصدر الواجبات ،ظهور أنواع من التعسف
ط معظمه على املرأة .إذ هي مكلفة بسلطان هذا الدافع املادي بإعالة نفسها سواء
والظلم ،احن ّ
أكانت فتاة يف بيت أبويها ،أو زوجة يف كنف زوجها ،ما دامت قادرة على طرق باب أي عمل
تكتسب منه!..
فما النتيجة اليت جناها الغرب من وراء االستسالم هلذا املصدر؟.
دمر أهم مقوماهتا .ذلك ألن األسرة
مها نتيجتان :أما أوالمها فهي أنه قضى بذلك على األسرة إذ ّ
ال تنتعش إال من خالل التضامن الذي يسري بني أفرادها ،والذي يتمثل يف مسؤولية الزوج عن
الزوجة ومسؤولية األبوين عن األوالد .وهذا ما قضت عليه فلسفة الواقع عندما جعلت كل فرد فيها
مسؤوالً عن نفسه.
ت إىل العمل
خخ جر تج ر
عرض أنوثة املرأة بذلك للدمار ،ألاها أ ر
وأما النتيجة الثانية ،فهي أن الغرب ّ
اضطراراً ال على وجه التوسع واالختيار ،األمر الذي حرمها من فرصة اختيار العمل املناسب هلا
وإال فال ب ّد هلا من قبول أي عمل ال جتد
واملتفق على أنوثتها .فإن وافاها احلظ بعمل مريح فذاكّ ،
أمامها خرياً منه  ..ويف هذا اجل ّو وحتت سلطان هذه الضرورة تغيب فوارق ما بني األعمال النسائية
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وأعمال الرجال .فما من عمل قاس جمهد مما ميارسه الرجال ،إال وجتد نساء كثريات قد سبقتهم إليها
حبكم الضرورة اليت ال مناص منها.
ولقد كان من آثار سلطان األنوثة الذي ميثل على الصعيد العملي املصدر األول حلقوق املرأة ،أنه
إذا ولّت هذه األنوثة وغاض ألق الشباب ،ولّت معها مظاهر اإلعزاز واإلكرام اليت كانت تتمتع هبا،
حل حملها كثري من ضروب اإليذاء واالمتهان.
ورمبا ّ
وإذا كانت نصوص القوانني املكتوبة على الورق تنطق بغري هذا الذي أقول ،فإن الوقائع املؤملة اليت
تدور رحاها عل املرأة الغربية اليت جتاوزت مرحلة الشباب والكهولة ،ال تخبقي أثراً لسلطان النصوص
القانونية وسحرها اخلالب.
تنتشر يف أمريكا اليوم مالجئ كثرية من نوع خاص ،الستقبال النساء الاليت أتيح هلن الفرار من
وابل الضرب والتحطيم ،من قبل األزواج أو األصدقاء .وحتيط هبذه املالجئ ديكورات مزخرفة
للتمويه ،ابتغاء قطع السبيل إىل معرفة هذه األماكن اليت يأوي إليها هذا القطيع الكبري من النساء
املنكوبات ،كي ال يالحقهن األزواج أو األصدقاء بالضرب واألذى إىل املأمن الذي التجأن إليه!..
وقد كتب  Richard.f.Jonesاألستاذ يف معهد القبالة وأمراض النساء يف أمريكا مقاالً عن
هذه الظاهرة الوبائية املخيفة بعنوان Domestic violence Let our :افتتح مقاله بقوله:
هناك وباء جيتاح بالدنا .إنه لشنيع ،وإنه غري قابل  Voices be heardللتجاوز عنه .مث قال
الكاتب :إنه يف كل  51ثانية امرأة تضرب إىل درجة القتل أو التحطيم ،من قبل صديق أو زوج.
ويف كل يوم نرى نتائج هذا الضرب وآثاره يف مكاتبنا يف غرف الطوارئ لدينا ،ويف عياداتنا!..
أقول :وأغلب الظن أنه ال يستثىن من التعرض هلذا الوباء إال الالئي أسعفهن حسن احلظ مبراكز
وظيفية مرموقة أو مكانة اجتماعية متميزة.
أما املرأة يف جمتمعاتنا اإلسالمية (وال يزال حيكم أكثرها كل من النظام والرتبية اإلسالمية) فتزداد
مكانتها يف نفوس الرجال وأعينهم مسواً ،كلما تقدم هبا السن وازدادت دنواً من مرحلة الشيخوخة.
فاملرأة املسنة يف الدار هي السيدة األوىل فيها بغري منازع .هلا الكلمة النافذة ،والكل يعاملها بالتبجيل
والتقديس.
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وأساس ذلك أن مصدر حقوق املرأة يف اإلسالم إنسانيتها كما قلنا .والرتبية اإلسالمية ال تزال –
بفضل اهلل – سارية التأثري يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية ،مهما قلنا عن تقصري املسلمني يف االلتزام
بإسالمهم ويف االنضباط بأنظمته وأخالقيته.
ولقد كان من آثار اعتماد الشريعة اإلسالمية هلذا املصدر (وهو إنسانية املرأة) أاها  -أي الشريعة
اإلسالمية  -متعت املرأة حبق العمل الذي يكون مشرعاً حبد ذاته ،على أن تتحقق كفايتها املعيشية
عن طريق مسؤولية األب أو الزوج ،لكي يكون سعيها إىل العمل ابتغاء رفاهية وحتسني معيشة ال
بدافع الضرورة .وبذلك تستطيع أن تقي نفسها من األعمال املرهقة اليت ال تتناسب مع أنوثتها،
وأجر العمل – فيما تقرره الشريعة اإلسالمية – مرتبط مبدى اتقان العمل ال هبوية العامل .فالرجل
واملرأة يف أجر العمل سواء ،ما دامت درجة اإلتقان فيه واحدة ،على أن يالحظ يف ذلك سلم
األولويات عند تزاحم األعمال.
وكان من آثار هذا املصدر أيضاً مساوة الرجل وملرأة يف حق الشورى ،سواء يف اختيار أعضائه ،أو
يف اشرتاكها مع الرجال يف هذه العضوية ،أو يف اختيار احلاكم ومبايعته.
غري أن يف الناس من يثري انتقادات توحي خبالف ما قد أوضحت:
منها وقوفهم عند قول اهلل تعاىل( :الرجال قوامون على النساء )..بالنقد .إذ يلحقون بكلمة
(قوامون) املعىن الباطل الذي يتماشى مع نقدهم ،وهو تسامي الرجل على املرأة يف احلياة الزوجية
بالقهر واالضطهاد! .غري أن املعىن املعروف لغة واملعتمد شرعاً هلا ،هو الرعاية واإلدارة اللتان تخشعران
املرأة بأاها تعيش يف كنف الرجل ،ال القهر واالضطهاد اللذان حتذر منهما شريعة اإلسالم.
ومن املقرر علمياً وعملياً ان املرأة إمنا يسعدها يف احلياة الزوجية أن تشعر بأاها تعيش يف كنف
الرجل ومحاه ،كما تقرر ذلك الطبيبة األملانية (إسرتفيالر) 1ولو ابتلتها األقدار حبياة زوجية معاكسة
حبيث تكون هي الراعية واحلامية ،ويكون الزوج هو املنضوي حتت كنفها ،لوقعت من جراء ذلك يف
شقاء وبيل.

 1انظر صفحة  12من كتاب :حق الرجل يف التزوج من امرأة ثانية للطبيبة  :أ .فيالد ترمجة اهلادي سليمان
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ومنها قوهلم :إن القرآن جعل شهادة املرأة بنصف شهادة الرجل ،وهو دليل واضح على أاها ال
تنال ّإال نصف ما يناله الرجل من احلقوق.
وأقول :إن الذين درسوا الشريعة اإلسالمية يعلمون أن موقفها من قيمة شهادة املرأة كموقف
القوانني واجملتمعات الغربية سواء بسواء .فالقوانني الغربية ،كغريها ،هتتم بعنصر الشهادة يف مرحلة
التحقيق ومجع املعلومات ،ال عند إصدار األحكام .ومن املعلوم أن هذه القوانني ال تفرق يف ذلك
بني شهادة الرجال والنساء .ومن الثابت أن الشريعة اإلسالمية تتفق يف هذا مع القوانني الوضعية كل
االتفاق .فعلى احملقق أن يستأنس يف مرحلة التحقيق بالشهادات املتوفرة الصحيحة ،والرجل واملرأة يف
ذلك سواء.
أما االعتماد على الشهادة يف قول اهلل تعاىل (فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان )..فذلك لدى
إصدار احلكم أي سنداً إلصداره .وإذا كانت الشريعة اإلسالمية تشرتط لالعتماد على الشهادة،
واحلالة هذه يف مكان الرجل الواحد امرأتني ،فإن القوانني الوضعية ال تعت ّد بشهادهتا يف ذلك مطلقاً،
كما ال تعت ّد بشهادة الرجل أيضاً.
على أن السبب يف اشرتاط القرآن شهادة امرأتني يف مكان شهادة الرجل يف قضايا املال ،ليس
عائداً إىل أنوثة املرأة كما قد يتوهم البعض .وإمنا هو عائد إىل شرط أساسي يف الشهادة ،وهو أن
تكون للشاهد صلة وثيقة باملوضوع الذي يشهد فيه ،رجالً كان الشاهد أو امرأة .فإذا كان موضوع
اخلصومة مما تكون صلته باملرأة أش ّد ودرايتها به أعمق فاألولوية لشهادة املرأة ،كمسائل احلضانة
والنسب والرضاع .وإذا كان مما صلة بالرجال أوثق ،فاألولوية يف ذلك لشهادهتم ،كمسائل اجلرمية
والسطو والقتل.
ومنها ما يتومهونه من أن نصيب املرأة يف املرياث نصف نصيب الرجل دائماً ،مستندين إىل قول اهلل
تعاىل..( :للذكر مثل حظ األنثيني)! ..وهذا الوهم يستند يف احلقيقة إىل جهالة كربى ال تغتفر.
املورث ويرتك أوالداً ذكوراً وإناثاً
فالقرآن إمنا قضى هبذا األمر يف حالة واحدة فقط .وهي أن ميوت ّ
أو إخوة وأخوات .من املعلوم أن االبن واألخ يعصب كل منهما أخته ،أي جيعلها شريكة معه يف
متلك ما يبقى من املرياث بعد أن ينال أصحاب احلصص احملددة حصصهم .فعندئذ يكون لألخ
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املعصبة .أما ما عدا ذلك ،فاملرأة والرجل يف احلصص اإلرثية احملددة
املعصب ضعف ما تناله أخته ِّ
ِّ
متساويان ،بل رمبا زادت حصة املرأة على حصة الرجل يف كثري من األحيان.
ومنها استنكارهم حجب الشريعة اإلسالمية وظيفة رئاسة الدولة عن املرأة يف ظل اجملتمع
ويل أمر
اإلسالمي .وأقول باختصار هلؤالء املستنكرين :إن قسماً كبرياً من املهام اليت يقوم هبا ّ
املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي ،دينيه حمضه كصالة اجلمعة وخطبتها واألعياد ،وصالة االستسقاء
والكسوف ..إخل ،ومن املعلوم أن املرأة ال يتأتى هلا النهوض هبذه الشعائر العبادية بشكل شخصي يف
كل األوقات ،فضالً عن أن تنهض هبا على مستوى القيادة لآلخرين.
وبقطع النظر عن هذه املعذرة اخلاصة ،فإن الواقع التارخيي منذ أقدم العصور كان وال يزال متفقاً مع
هذا الذي قررته شريعة اإلسالم .تأمل يف أمساء من نصبوا ملوكاً أو رؤساء لدوهلم منذ أقدم العصور
إىل يومنا هذا ،ستجد أن النساء الالئي تبوأن هذا املركز ال يزيد على عدد أصابع اليدين  ..وها هي
ذي الواليات املتحدة اليت هتيب بنساء العامل أن يطالنب حبقوقهن ،مل نسمع عن امرأة واحدة تولت
الرئاسة فيها ،منذ فجر والدهتا إىل اليوم ،بل مل نسمع عن امرأة رشحت نفسها للرئاسة فيها.
أعتقد أن هذا أكثر ما يقال يف الغرب عن املرأة يف ظل اإلسالم .أما ما نقوله حنن عن اجملتمع
املأساوي للمرأة يف الغرب فكثري ،وقد أشرت يف هذا املوجز إىل بعضه.
واحلمد هلل رب العاملني.
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