
555 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

مساواة املرأة للرجل في اإلسالم

)1(
د. خالد املطريي 

1(  أستاذ مساعد الشريعة اإلسالمية في كلية القانون الكويتية العاملية.
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مخت�صــر

عن  الأول  المظهر  في  فيتحدث  المراأة،  الإ�سالم  تكريم  مظاهر  عن  البحث  يتكلم 

ال�سريعة،  التكليفي، وذلك من حيث العمومية في  المراأة للرجل في الخطاب  م�ساواة 

وعمومية الر�سالة النبوية. ثم جاء المظهر الثاني في بيان الم�ساواة بين الرجل والمراأة 

في التعليم والتعلم، وذلك من خالل عن�سرين؛ الأول: بيان م�ساواة المراأة للرجل في 

طلب العلم والتعلم، والثاني: بيان الم�ساواة بين الرجل والمراأة في القيام بواجب ن�سر 

ثم  العمل.  حق  في  والمراأة  الرجل  بين  الم�ساواة  الثالث:  المظهر  في  ويتناول  العلم. 

المظهر  المالية. وفي  الحقوق  المراأة للرجل في  الرابع في بيان م�ساواة  المظهر  كان 

الخام�س: م�ساواة المراأة للرجل في باب النكاح. ثم جاء المظهر ال�ساد�س: الم�ساواة في 

الحدود والدماء، وذلك من خالل اأربعة اأمثلة؛ هي الم�ساواة في حد الزنى، والم�ساواة 

واأخيرًا  الخمر.  �سرب  حد  في  والم�ساواة  الق�سا�س،  في  والم�ساواة  القذف،  حد  في 

وذلك  ال�سيا�سية،  الحقوق  في  والمراأة  الرجل  بين  الم�ساواة  في  ال�سابع  المظهر  كان 

في اأربعة عنا�سر؛ هي بيعة الر�سول، ودور المراأة في اأحداث الهجرة، ثم ال�سورى، 

واأخيرًا من خالل الإجارة )اإعطاء الأمان لغير الم�سلمين(.
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مقــــدمـــــة: 

عمياء،  جاهلية  في  تعي�س  الإ�سالم  ظهور  قبل  الزمن  من  ردًح��ا  الب�سرية  عا�ست 

�سهدت  الر�سل  من  فترة  في  تعالى  باهلل  وال�سرك  الجهل  ظلمات  دياجير  في  تتخبط 

الإن�سانية فيها انتكا�سة في القيم؛ حيث اأ�سبحت الفو�سى والحروب لأتفه الأ�سباب، 

ال�سمة  هي  وم�سيرها  اإرادتها  في  والتحكم  المجتمع،  من  ال�سعيفة  الفئات  و�سحق 

الظلم وال�سطهاد في  المراأة بمعزل عن  الجاهلية، ولم تكن  المجتمعات  ال�سائدة في 

عن  ناهيك  والجتماعية،  المدنية  حقوقها  للمراأة  تكن  لم  حيث  الح�سارات؛  مختلف 

الحقوق ال�سيا�سية، في ظل الح�سارات ال�سابقة على الإ�سالم، فلم تكن لها الأهلية في 

ا ل بّد منه.  ظل القانون الروماني، بل اإن بع�س الح�سارات نظرت اإليها باعتبارها �سرًّ

ر بمولود اأنثى  اأما عند العرب في الجاهلية فقد كانت م�سبة بينهم تقت�سي ممن ُب�سِّ

التواري عن الأنظار حتى َيِئدها في بع�س الأحيان، وقد �سور القراآن الكريم مواقف 

ا  َحُدُهْم ِباْلأُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُم�ْسَودًّ َر اأَ َذا ُب�سِّ القوم وروؤيتهم لالأنثى في قوله تعالى: {َواإِ

ُه ِفي  َيُد�سُّ اأَْم  اأَُيْم�ِسُكُه َعَلى ُهوٍن  ِبِه  َر  ُب�سِّ َما  ِمْن �ُسوِء  اْلَقْوِم  ِمَن  َيَتَواَرى   � َكِظيٌم  َوُهَو 

 .
)1(

َراِب اأََل �َساَء َما َيْحُكُموَن} التُّ

. وهكذا انت�سر الواأد في الجاهلية بين العرب، وكان م�سير الكثيرات منهنَّ

وقد عبرت عن و�سع المراأة في الجاهلية مقولة عمر بن الخطاب )ر�سي اهلل عنه(: 

»واهلل اإن كنا في الجاهلية ما نعد للن�ساء اأمًرا حتى اأْنَزَل اهلل فيِهنَّ ما اأْنَزَل وَق�َسَم لُهنَّ ما 

ا في اأي �سيء، فهي من �سقط المتاع،  ، فواقع الجاهلية اآنذاك ل يرى للمراأة حقًّ
)2(

ق�َسَم«

ولي�ست من المتاع النفي�س، فكانت تباع وت�سترى وتوؤجر وتورث، وكان الرجل مهما 

ر جواريه في احتراف البغاء، وقد يبعث بزوجته اإلى رجل اآخر قائاًل لها:  عال قدره ُي�سخِّ

 من فالن«، وكان الرجالن يتبادلن ما لديهما من ن�ساء، وكان الولد يرث 
)3(

»ا�ستب�سعي

1( سورة النحل، آية )58، 59(
2( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز، ح )5395(، ومسلم في صحيحه: 

كتاب الطالق، باب في اإليالء واعتزال النساء وتخييرهن، ح )3705(. 
3( هو استفعال من البضع، وهو اجلماع. انظر: لسان العرب مادة )ب ض ع(.
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امراأة اأبيه فيما يرث، وله اأن يت�سرف فيها كما �ساء، وكان الَع�َسرة من الرجال يدخلون 

اإلى المراأة الواحدة، اإلى غير ذلك من �سور المعاناة التي كانت تعانيها المراأة.

الرحمة  الإ�سالم  نبي  جاء  وال�سرك  الجهل  بغيوم  الملبد  الواقع  هذا  خ�سم  وفي 

المهداة للعالمين؛ ليعيد للب�سرية قيم العدل والم�ساواة، وي�سع معايير جديدة تحكم 

العالقة بين الفرد والمجتمع تتاأ�س�س على رعاية المجتمع لجميع اأفراده، خا�سة الفئات 

ال�سعيفة دون تمييز، ولم تفرق تلك القيم والمبادئ بين الذكر والأنثى. 

ل  واأ�سّ واإن�سانيتها،  الكاملة  كرامتها  ومنحها  رحمة،  نظرة  المراأة  اإلى  نظر  حيث 

، ثم 
)1(

لهذا المبداأ انطالًقا من اأن اأ�سلها مع الرجل واحد )اأنتم بنو اآدم، واآدم من تراب(

)ِمْن ُنْطَفٍة اأَْم�َساٍج( مخلوطة من ماء الرجل والمراأة، واأن جميع الآيات الخا�سة بكرامة 

بني اآدم والثواب والجزاء والحقوق والواجبات ت�سمل الطرفين، وقد اأكد ذلك من خالل 

َعِزيٌز   ُ َواهللَّ َدَرَجٌة  َعَلْيِهنَّ  َجاِل  َوِللرِّ ِباْلَمْعُروِف  َعَلْيِهنَّ  ِذي  الَّ ِمْثُل  {َوَلُهنَّ  تعالى:  قوله 

بالت�ساور  الحياة  �سفينة  وت�سيير  البيت  اإدارة  درج��ة  هي  الدرجة  وه��ذه   ،
)2(

َحِكيٌم}

َجاِل َن�ِسيٌب  والترا�سي والمحبة وال�سكينة نحو برِّ الأمان، وكذلك قوله تعالى: {ِللرِّ

.
)3(

ا اْكَت�َسْبَن} �َساِء َن�ِسيٌب ِممَّ ا اْكَت�َسُبوا َوِللنِّ ِممَّ

بل اإن القراآن الكريم نفى نفًيا قاطًعا اأن تكون المراأة الأولى )حواء( هي ال�سبب في 

خروج اآدم من الجنة، وبالتالي الم�سائب التي حلت ببني اآدم، وتحميلها الم�سئولية، 

كما كان ال�سائد لدى جميع الثقافات ال�سابقة، حيث بينت الآيات اأن الأمر بعدم القرب 

َفَتُكوَنا  َجَرَة  ال�سَّ َهِذِه  َتْقَرَبا  تعالى:{َول  فقال  وحواء،  لآدم  �ساماًل  كان  ال�سجرة  من 

 ،
)5(

ِبُغُروٍر} ُهَما  {َفَدلَّ تعالى:  فقال  بال�سيطان،  اغتّرا  مًعا  واأنهما   ،
)4(

اِلِميَن} الظَّ ِمَن 

1( رواه أبو داود في سننه، احلديث 5116 ط حمص )340/5(، والترمذي، احلديث 3950، وحسنه، ونقل املنذري تصحيحه.
2( سورة البقرة: اآلية 228.
3( سورة النساء: اآلية 32.

4( سورة األعراف: اآلية 19.

5( سورة األعراف: اآلية 22.
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{َبَدْت  مًعا  واأنهما   ،
)1(

َجَرَة} ال�سَّ َذاَقا  ا  تعالى:{َفَلمَّ قال  المخالفة،  ارتكبا  مًعا  واأنهما 

، كما اأنهما ت�ساويا في زجر 
)2(

ِة} َلُهَما �َسْواآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخ�ِسَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَّ

، واأنهما مًعا 
)3(

َجَرِة} ال�سَّ ِتْلُكَما  َعْن  اأَْنَهُكَما  اأََلْم  ُهَما  َربُّ اهلل لهما، قال تعالى:{َوَناَداُهَما 

َنا َظَلْمَنا اأَْنُف�َسَنا َواإِْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا  اعترفا بذنوبهما وتابا اإلى اهلل تعالى: {َقال َربَّ

، بل اإن بع�س الآيات ت�سند الع�سيان والم�سوؤولية اإلى اآدم، 
)4(

َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخا�ِسِريَن}

 .
)5(

ُه َفَغَوى} قال تعالى: {َوَع�َسى اآَدُم َربَّ

والثواب  الأج���ر  ف��ي  وال��م��راأة  ال��رج��ل  م�ساواة  على  ت��دل  القراآنية  الآي���ات  اأن  كما 

َواْلَقاِنِتيَن  ِمَناِت  َواْلُموؤْ َواْلُموؤِْمِنيَن  َواْلُم�ْسِلَماِت  اْلُم�ْسِلِميَن  {اإِنَّ  تعالى:  قال  والعقاب، 

اِبَراِت َواْلَخا�ِسِعيَن َواْلَخا�ِسَعاِت  اِبِريَن َوال�سَّ اِدَقاِت َوال�سَّ اِدِقيَن َوال�سَّ َواْلَقاِنَتاِت َوال�سَّ

اِئَماِت َواْلَحاِفِظيَن ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفَظاِت  اِئِميَن َوال�سَّ َقاِت َوال�سَّ ِقيَن َواْلُمَت�َسدِّ َواْلُمَت�َسدِّ

 .
)6(

ُ َلُهْم َمْغِفَرًة َواأَْجًرا َعِظيًما} اِكَراِت اأََعدَّ اهللَّ َ َكِثيًرا َوالذَّ اِكِريَن اهللَّ َوالذَّ

اإلى  اإنما ترجع في وجودها  وهكذا قرر القراآن اأن هذه الجموع من بني الإن�سان 

بالعمل  اإل  ذكر  على  لأنثى  اأو  اأنثى،  على  لذكر  ف�سل  فال  مجتمعين،  والأنثى  الذكر 

ن َذَكٍر َواأنَثى َوَجَعْلَناُكْم  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِنَّ َها النَّ يُّ
ال�سالح؛ حيث قال جل من قائل: {َيا اأَ

.
)7(

ِ اأَْتَقاُكْم} �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ

ْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها  ن نَّ ِذي َخَلَقُكم مِّ ُكُم الَّ ُقوْا َربَّ ا�ُس اتَّ َها النَّ يُّ
وقال تعالى: {َيا اأَ

اإِنَّ اهلّلَ  ِذي َت�َساءُلوَن ِبِه َوالأَْرَحاَم  ُقوْا اهلّلَ الَّ َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثيًرا َوِن�َساء َواتَّ

.
)8(

َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا}

1( سورة األعراف: اآلية 22.
2( سورة ألعراف: اآلية 22.

3( سورة األعراف: اآلية 22.

4( سورة األعراف: اآلية 23.
5( سورة طـه: اآلية 121.

6( سورة األحزاب: اآلية 35.
7( سورة احلجرات: اآلية 13.

8( أول سورة النساء.
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وفي معر�س الحديث عن اأمانة التكليف لم يفرق بين الذكر والأنثى؛ حيث عبر عما 

َمَواِت َوالأَْر�ِس َواْلِجَباِل  َنا الأََماَنَة َعَلى ال�سَّ ا َعَر�سْ اإِنَّ يدل على الجميع، قال تعالى: { 

، فقد رتب 
)1(

ُه َكاَن َظُلومًا َجُهوًل} نَّ َفاأََبْيَن اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْسَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها الإِن�َساُن اإِ

اهلل  اأم��ام  م�سوؤولة  جعلها   حيث  المراأة،  فيهم  بمن  الجميع  على  الأمانة  ل  تحمُّ القراآن 

عن جميع اأعمالها كحال الرجل �سواء ب�سواء، فوعدها بالح�سنى اإذا اأح�سنت كما وعد 

الرجل، واأنذرها بالعقاب اإن هي اأ�ساءت، وقا�س اأعمالها بنف�س المقايي�س التي يقي�س بها 

اأعمال الرجل، وفر�س عليها كل ما فر�سه على الرجل من عبادات وواجبات وفرائ�س 

واأركان، غير مفرق بين الرجل والمراأة في اأي جزئية من هذه الأجزاء، بل لقد خلط بين 

الرجل والمراأة، فوجه الخطاب اإليهما في كل عباراته، حتى �سار من الأحكام المقررة 

ا�ستثناها  اإذا  اإل  به،  فالمراأة مكلفة  الرجل،  به  اأن كل ما كلف  الإ�سالمية  ال�سريعة  في 

القراآن اأو ال�سنة ب�سريح اللفظ، اأو دلت على ذلك �سواهد الحال. 

وح�سب الإن�سان اأن يطالع هذه الن�سو�س لكي يتبدد في نف�سه كل ظل لل�سك في 

نظرة القراآن للمراأة والرجل.

اأمثلة  الإ�سالم، ومن خاللها يمكننا تناول  للمراأة في  العامة  النظرة  اإذن هي  هذه 

من بع�س المظاهر التي �ساوت فيها ال�سريعة الإ�سالمية بين الرجل والمراأة، وذلك في 

�سبعة مظاهر وفق الخطة التالية:

مقــــدمــــة:

 المظهر الأول: م�ساواة المراأة للرجل في الخطاب التكليفي. 

اأوًل : العمومية في ال�سريعة. 

ثانيًا : عمومية الر�سالة النبوية. 

المظهر الثاني: الم�ساواة بين الرجل والمراأة في التعليم والتعلم. 

اأوًل: م�ساواة المراأة للرجل في طلب العلم والتعلم. 

1( سورة األحزاب: اآلية 72.
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ثانيًا : الم�ساواة بين الرجل والمراأة في القيام بواجب ن�سر العلم. 

المظهر الثالث: الم�ساواة بين الرجل والمراأة في حق العمل. 

المظهر الرابع: م�ساواة المراأة للرجل في الحقوق المالية. 

المظهر الخام�س: م�ساواة المراأة للرجل في باب النكاح. 

المظهر ال�ساد�س: الم�ساواة في الحدود والدماء. 

المثال الأول: الم�ساواة في حد الزنى. 

المثال الثاني: الم�ساواة في حد القذف. 

المثال الثالث: الم�ساواة في الق�سا�س. 

المثال الرابع: الم�ساواة في حد �سرب الخمر. 

المظهر ال�سابع: الم�ساواة بين الرجل والمراأة في الحقوق ال�سيا�سية. 

اأوًل : بيعة الر�سول.

ثانيًا : دورها في اأحداث الهجرة. 

ثالثًا :  ال�سورى. 

رابعًا : الإجارة )اإعطاء الأمان لغير الم�سلمين(. 

خـــاتمــــة. 
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المظهر الأول

م�ساواة المراأة للرجل في الخطاب التكليفي

اإن المتتبع للن�سو�س ال�سرعية الموجهة اإلى المكلفين يلحظ دون عناء اأنها ت�سمل 

الذكر والأنثى دون تمييز، فجميع الأوامر والنواهي ت�سملهما؛ حيث اإن المراأة فيهما 

يتوجه اإليها الخطاب ال�سرعي حالها كحال الرجل. وهذه الن�سو�س ال�سرعية تنق�سم 

اإلى ق�سمين: 

اأوًل : العمومية في ال�سريعة: 

الب�سر  لعموم  ج��اءت  اأنها  بمعنى  العموم،  الإ�سالمية  ال�سريعة  خ�سائ�س  فمن 

َها  يُّ
اأَ َيا  تعالى: {ُقْل  قال  الن�ساء منهم والرجال،  بلدانهم،  اأجنا�سهم ومختلف  بجميع 

ا�ِس  لنَّ ِلّ ًة  اإِلَّ َكافَّ اأَْر�َسْلَناَك  ، وقال تعالى: { َوَما 
)1(

اإَِلْيُكْم َجِميعًا }  ِ ي َر�ُسوُل اهللَّ اإِنِّ ا�ُس  النَّ

.
)3(

، والمراأة تدخل عموم لفظ {النا�س}بال خالف بين العلماء
)2(

َب�ِسيًرا َوَنِذيًرا }

ثانيًا : عمومية الر�سالة النبوية: 

من المعلوم اأن نبينا محمًدا )](  بعث اإلى النا�س كافة كما هو معلوم بال�سرورة، 

ومع ذلك �سرح الفقهاء بهذه العمومية، فهذا الفقيه ابن حزم الظاهري يقول: »وكان 

تعالى  اهلل  خطاب  وكان  م�ستوًيا،  بعًثا  والن�ساء  الرجال  اإلى  مبعوًثا    )[( اهلل  ر�سول 

تيقنا  وقد   ...« يقول:  اأن  اإل��ى  واح���ًدا...«  خطاًبا  والن�ساء  للرجال    )[( نبيه  وخطاب 

اإلى الرجال، واأن ال�سريعة  اإلى الن�ساء كما هو  اإليهن، اأي  اأن ر�سول اهلل )](  مبعوث 

بالعبادات  الخطاب  اأن  واأيقنا  للرجال،  الإ�سالم لزمة لهن كلزومها  التي هي �سريعة 

بدليل،  الرجال  خ�س  اأو  خ�سهن  ما  اإل  الرجال  اإلى  كتوجهه  اإليهن  متوجه  والأحكام 

1( سورة األعراف: اآلية 158.
2( سورة سبأ: اآلية 28.

3( انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني، ص111.
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وكل هذا يوجب األ يفرد الرجال دونهن ب�سيء قد �سح ا�ستراك الجميع فيه اإل بن�س 

.
)1(

اأو اإجماع«

اأهل  من  رج��ل  اأج���ران:  لهم  »ثالثة  �سحيحه:  في  البخاري  اأخرجه  حديث  وف��ي 

المراأة  »حكم  الحديث:  لهذا  �سرحه  في  الع�سقالني  حجر  ابن  قال   .
)2(

اإلخ« الكتاب... 

الكتابية حكم الرجل كما هو مطرد في جل الأحكام؛ حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية 

.
)3(

اإل ما خ�سه الدليل«

ب�سيغة  كانت  اأو  عامة،  ب�سيغ  ال��واردة  ال�سارع  خطابات  اأن  القول:  وخال�سة 

المذكر  المفرد  ب�سيغة  اأو  للعموم  المفيدة  التعريف(  )ب��األ  المعرف  المذكر  المفرد 

المعرف بالإ�سافة، فهذه ال�سيغ ت�سمل الذكور والإناث باأ�سل الو�سع اأو بالتبعية.

وعامة،   مجردة  القانونية  قواعدها  اأن  يجد  الكويتية  للت�سريعات  والمتاأمل   

ب�سروطها  وللوقائع  تحديد،  اأو  تميز  دون  واإن��اث��ا،  ذك��ران��ا  كافة  للنا�س  توجه  اأي 

، فهي ل تفرق بين الذكر والأنثى، ول ي�ستثنى من هذه الم�ساواة اإل ما 
)4(

وباأو�سافها

الخا�سة  الأحكام  الذي ينظم �سائر  الإمارة  الأ�سياء؛ كقانون توارث  اإليه طبيعة  دعت 

 ، اأو الخا�سة بزواج 
)6(

 اأو الخا�سة بتجني�س زوجة الكويتي الأجنبية
)5(

بتوارث الإمارة

    .
)7(

الكويتية من اأجنبي

1( اإلحكام في أصول األحكام البن حزم: )324/3(.
2( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: تعليم الرجل أمته وأهله، ح )95(.

3( فتح الباري، للعسقالني )192/1(.
4( د. إبراهيم أبو الليل، نظرية القانون، ط، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت ص27 وما بعدها.

5( القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث اإلمارة.
6( انظر املواد )8-9( من املرسوم األميري رقم 1959/15 بقانون اجلنسية الكويتية وتعديالته.

7( انظر املواد )10و12( من املرسوم األميري رقم 1959/15 بقانون اجلنسية الكويتية وتعديالته.
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المظهر الثاني

الم�ساواة بين الرجل والمراأة في التعليم والتعلم

انطالًقا من الن�سو�س ال�سرعية العامة الداعية اإلى طلب العلم، فاإن المراأة الم�سلمة 

مطالبة به كما الرجل، وقد دلت ن�سو�س كثيرة على هذا المعنى، قال تعالى: { َوَما َكاَن 

.
)1(

يِن} ُهوا ِفي الدِّ َيَتَفقَّ ْنُهْم َطاِئَفٌة لِّ ًة َفَلْوَل َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ الُموؤِْمُنوَن ِلَينِفُروا َكافَّ

وعن اأن�س بن مالك )ر�سي اهلل عنه( قال: قال ر�سول اهلل )]( : »طلب العلم فري�سة 

.
)2(

على كل م�سلم«

والمق�سود بهذا العلم الذي طلبه فر�س عين هو ما ل مندوحة عن تعلمه كمعرفة 

اهلل تعالى، ونبوة ر�سله، وكيفية ال�سالة، اأما غير ذلك فهو من فرو�س الكفاية.

وكل تلك الأحكام المتعلقة بالعلم وطلبه ت�سري على المراأة، �سرح بذلك ابن حزم � 

رحمه اهلل � حيث قال: »وفر�ٌس على كل امراأة التفقه في كل ما يخ�سها، كما ذلك فر�ٌس على 

الرجال، ففر�س على ذات المال منهن معرفة اأحكام الزكاة، وفر�س عليهن كلهن معرفة 

اأحكام الطهارة وال�سالة وال�سوم، وما يحل وما يحرم من الماآكل والم�سارب والمالب�س 

، وفيما يلي ن�ستعر�س اأمثلة لتعلم المراأة وتعليمها:
)3(

وغير ذلك كالرجال ول فرق«

اأوًل : م�ساواة المراأة للرجل في طلب العلم والتعلم: 

وم�ساركتها  للمراأة  العلمي  الح�سور  على  الإ�سالمي  التاريخ  من  �سواهد  دلت 

في  النبي)](  زوج��ات  بع�س  م�ساهمة  من  ذلك  على  اأدل  ول  وتعلًما،  تعليًما  للرجل 

العلم والتعليم، واأثر عن ال�سحابيات )ر�سي اهلل عنهن( طلب العلم من ر�سول اهلل)](،  

1( سورة التوبة: اآلية 122.
َضِعيف  َإنه  َفَقاَل:  احَلِديث  َهَذا  َعن  َوِوّي  النَّ الّدين  ُمحي  ْيخ  الشَّ ُسئَِل  البوصيري:  قال   ،)224( ماجه في سننه81/1، ح  ابن  2( رواه 
اِفظ جمال الّدين امْلزي: َهَذا احَلِديث روي من َطِريق تبلغ ُرْتَبة احْلسن، َوُهَو َكَما َقاَل، َفإنِّي َرَأْيت  وإن َكاَن َصِحيحا، َوَقاَل تِْلِميذه احْلَ

َلُه خمسني َطِريقا َوقد جمعتها ِفي ُجْزء. مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجة للبوصيري: )20/1(.
3( اإلحكام في أصول األحكام: )3/ 324(.
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بل اإنه خ�س�س لهن يوًما يعلمهن فيه، وباقي الأيام لهن ما للرجال من اإتاحة الفر�سة 

الن�ساء  الموؤمنين )ر�سي اهلل عنها( قالت: »نعم  اأم  العلم وال�سوؤال، فعن عائ�سة  لطلب 

ن�ساء الأن�سار لم يمنعهن الحياء اأن يتفقهن في الدين«، وهذا ما رواه الإمام البخاري 

، ثم روى عن زينب بنت اأم �سلمة قالت: جاءت اأم �سليم اإلى ر�سول اهلل 
)1(

في �سحيحه

)]( فقالت: يا ر�سول اهلل، اإن اهلل ل ي�ستحيي من الحق، فهل على المراأة من غ�سل اإذا 

احتلمت؟ قال النبي)]( : »اإذا راأت الم��اء«، فغطت اأم �سلم��ة )زوج النبي �سلى اهلل عليه 

المراأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، ففيم  يا ر�سول اهلل، وتحتلم  و�سلم( وجهه��ا وقالت: 

.
)2(

ي�سبهها ولدها؟«

الم�سلمون  عنهن  فنقل  اإليهن،  به  عهد  بما  وفاته  بعد   )[( النبي  ن�ساء  قام  وقد 

اأن  على  والدنيا،  الدين  اأم��ور  في  وا�ستفتوهن  والأحكام،  الآراء  ومختلف  الأحاديث 

هذا  في  والأكمل  الأوفر  والن�سيب  المعلى،  القدح  �ساحبة  كانت  عائ�سة  الموؤمنين  اأم 

الباب، فقد بلغت في العلم اأعلى مكانة بما ل مطمع بعده لم�ستزيد، حتى كانت م�سيخة 

ال�سحابة وعلى راأ�سهم اأبو بكر وعمر وعثمان ي�ساألونها في بع�س ما يعر�س لهم من 

الم�سكالت، وكانوا ي�ساألونها ب�سفة خا�سة في علم الفرائ�س، وهو من اأدق علوم الفقه 

اإلى وقتنا الحا�سر، وقد ذكر ذلك ابن �سعد في طبقاته  اأذكى الأذكياء  واأع�ساها على 

عمن كان يفتي في المدينة بعد وفاة الر�سول، فقال: »وكانت عائ�سة تفتي في عهد عمر 

وعثمان )ر�سي اهلل عنهما( اإلى اأن ماتت يرحمها اهلل، وكان الأكابر من اأ�سحاب ر�سول 

. وذكر ابن �سعد عن 
)3(

اهلل )]( عمر وعثمان بعده ير�سالن اإليها في�ساألنها عن ال�سنن«

م�سروق قال: »والذي نف�سي بيده، لقد راأيت م�سيخة اأ�سحاب ر�سول اهلل )]( الأكابر 

.
)4(

ي�ساألونها عن الفرائ�س«

ول يتوهمن اأحد اأن علم اأم الموؤمنين عائ�سة كان محدوًدا بحدود الفقه والدين، فقد 

1( أخرجه البخاري في صحيحه معلًقا، كتاب العلم، باب احلياء في العلم.
2( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص 229.

3( الطبقات الكبرى )286/2(.
4( املصدر السابق، نفسه.
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كانت من اأعلم النا�س كذلك ب�سائر فروع العلم والمعرفة ال�سائدة في ذلك الع�سر، وهي 

ال�سعر والأدب والطب، فعن ه�سام بن عروة عن اأبيه قال: » ما راأيت اأحًدا اأعلم بفقه ول 

 .
)1(

بطب ول ب�سعر من عائ�سة«

فاأمهات  الم�سمار،  ذل��ك  في  الفذة  الوحيدة  هي  عائ�سة  الموؤمنين  اأم  تكن  ول��م 

الموؤمنين كن يحذون حذوها على اختالف في قدرة كل منهن. 

بالفتيا  ا�سطلعن  اللواتي  فيه  المتفوقات  العلم  لطالبات  موطًنا  المدينة  ظلت  وقد 

اإلى جوار الرجال، وا�ستهرن بها في بع�س الأحيان، فهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة 

الأموي ير�سل اإلى عامله على المدينة اأبي بكر بن محمد � على ما جاء في طبقات ابن 

�سعد � فيقول له: »انظر ما كان من حديث ر�سول اهلل )]( ، اأو �سنة ما�سية، اأو حديث 

 .
)2(

عمرة بنت عبد الرحمن فاكتبه؛ فاإني خفُت ُدرو�س العلم وذهاب اأهله«

ولي�س وراء هذه المكانة في العلم مطمع لرجل من الرجال الأفذاذ اأن ياأمر خليفة 

الم�سلمين بت�سجيل ما يقول وما يعلمه خوًفا على العلم و�سياعه ودرو�سه.

التي  على  بن  الح�سين  بنت  �سكينة  ال�سيدة  ا�سم  ل  �سجَّ فيما  التاريخ  ل  �سجَّ وقد 

كانت �سيدة ن�ساء ع�سرها اأدًبا وعلًما وكماًل وا�ستهاًرا بالنقد الأدبي، وال�سيدة نفي�سة 

التي قيل عنها اأن الإمام ال�سافعي قد �سمع منها الحديث، وكانت هي التي �سلَّت عليه 

في  حا�سرن  الالتي  الأع��الم  الن�ساء  من  الأ�سماء  ع�سرات  ذلك  غير  وهناك  مات،  لما 

التي  الن�ساء  بفخر  الملقبة  �سهدة  ال�سيخة  مثل  والأدب،  والتاريخ  الفقه  في  الم�ساجد 

، وف�سل ال�ساعرة، وزينب 
)3(

كانت تحا�سر في القرن الخام�س الهجري بجامع بغداد

اأم الموؤيد وغيرهن. 

ومن العبث اأن يحاول الإن�سان اأن يح�سي �سهيرات الن�ساء في م�سمار العلم؛ لأن 

التاريخ اإذا ذكر واحدة فقد اأغفل الع�سرات لأ�سباب مختلفة.

1( االستيعاب )4/ 1883(، أسد الغابة )7/ 207(، اإلصابة في متييز الصحابة )8/ 18(.
2( الطبقات الكبرى )295/2(.

3( انظر ترجمتها: تاريخ اإلسالم )40/ 145-146(، الوافي بالوفيات )16/ 111(، مرآة الزمان )400/3(.
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في  حرج  من  فلي�س  العلم،  م�سمار  في  الرجال  ناف�سن  الن�ساء  فاإن  وباخت�سار، 

خير  كله  فالعلم  قدرتها،  ت�سعه  ما  كل  العلوم  من  المراأة  تحذق  اأن  ومكان  زم��ان  اأي 

وبركة، والمتعلم اأف�سل من الجاهل، بل اإن المتعلم حي، اأما الجاهل فخارج عن حظيرة 

الإن�سان المتمدن.

فاإذا �سعت المراأة في ع�سرنا الحديث لحذق الفقه والقانون والت�سريع فال حرج 

امراأة  واإذا �سعت  الإ�سالم.  الن�ساء في �سدر  به  ا�ستغل  ما  في ذلك، وقد كان هذا لب 

في ع�سرنا الحديث لحذق فن الطب وعلومه فهي ل تقوم بعمل مرغوب فيه فح�سب، 

ا من فرو�س الكفاية، اإذ يجب على فريق من الم�سلمين  بل توؤدي عن الم�سلمين فر�سً

والم�سلمات حذق هذا الفن، واإل اأثم الم�سلمون جميًعا، لعدم ا�ستغناء المجتمع عن هذا 

العلم، �سواء في ذلك الرجال والن�ساء. وقد راأينا كيف اأن التمري�س والتطبيب كان ول 

لم  الطب  علم  كان  واإذا  وال�سلم،  الحرب  زمني  في  الن�ساء  خ�سائ�س  اأخ�س  من  يزال 

يعد ككل العلوم الأخرى، فاإن واجب الراغبة في حذق هذا العلم اأن تتلقاه في معاهده، 

وعلى يد اأ�ساتذته، واأن تنال من التدريب والمران كل ما يوؤهلها لإح�سان القيام به.

1965 في �ساأن التعليم الإلزامي بين  11 ل�سنة  وفي الكويت �ساوى القانون رقم 

المراأة والرجل؛ حيث ن�ست المادة الأولى منه على اأن: »يكون التعليم اإلزامًيا مجانًيا 

لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور واإناث...«.

ثانيًا : الم�ساواة بين الرجل والمراأة في القيام بواجب ن�سر العلم

من  واأحكامه  الإ�سالم  معاني  وتعليمهم  النا�س  بين  العلم  بن�سر  القيام  اأن  �سك  ل 

اأولى اأولويات اأولي العلم، فهم ماأمورون بتبليغ النا�س ما و�سل اإليهم من العلم، دلت 

على ذلك الآيات والأحاديث ال�سحيحة التي اأمرت بتبليغ ال�ساهد الغائب.

وقد اأخذ اهلل الميثاق على اأهل الُكتب بتبيينه للنا�س وعدم كتمانه، واأف�سل المبلغين 

وقد  ربهم،  من  اإليهم  نزل  ما  لهم  وبين  النا�س  علم  الذي   )[( اهلل  ر�سول  هو  واأزكاهم 

�ساوى في ذلك بين الرجل والمراأة، بل اإنه خ�س�س للن�ساء مواعظ ويوًما يخ�سهن به. 
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وقد قامت ال�سحابيات بعد ذلك بتبليغ العلم، واأخذ عنهن الرواة، ووفد اإليهن طلبة 

العلم، وبع�سهن اأخذن بحظ وافر من العلم حتى زاحمن الرجال في رواية الحديث، 

مثل اأم الموؤمنين عائ�سة )ر�سي اهلل عنها(، وحف�سة بنت عمر بن الخطاب )ر�سي اهلل 

عنهما(، واأم �سلمة وغيرهن،

ولم ي�سلم ع�سر التابعين وما بعده من القرون من ظهور عالمات في الدين يرجع 

عند  الذهبي  الدين  ل�سم�س  الإ�سالم(  تاريخ   ( ففي  الرجال،  مع  جنب  اإلى  جنًبا  اإليهن 

ترجمة فخر الن�ساء �سهدة بنت اأبي ن�سر الكاتبة قال: »فخر الن�ساء م�سندة العراق... 

ح�سن...  خّط  لها  وك��ان  حديثها،  من  كثيرًا  عليها  ق��راأت  الجوزي:  بن  الفرج  اأب��و  قال 

وعا�ست مخالطًة للدار ولأهل العلم، وكان لها بّر وخير، وقرئ عليها الحديث �سنين، 

.
)1(

وعّمرت حتى قاربت المائة »

وقال المقري في نفح الطيب في ترجمة عائ�سة بنت اأحمد القرطبية: قال ابن حيان 

في حقها: » لم يكن في زمانها من حرائر الأندل�س من يعدلها علًما وفهًما واأدًبا و�سعًرا 

.
)2(

وف�ساحة... وكانت ح�سنة الخط تكتب الم�ساحف«

والرجل  بالمراأة  العالي  التعليم  �ساأن  في   1916 ل�سنة   29 رقم  القانون  اأناط  وقد 

على حد �سواء بمهمة التعليم في جامعة الكويت باعتبارها ال�سرح الأكاديمي الأكبر 

في الدولة، حيث نظم الف�سل الرابع �سروط التعيين لأع�ساء هيئة التدري�س دون تمييز 

بين المراأة والرجل.

1( انظر ترجمتها: تاريخ اإلسالم )40/ 145-146(، الوافي بالوفيات )16/ 111(، مرآة الزمان )400/3(.

2(  نفح الطيب )4/ 290(، وانظر: الوافي بالوفيات )16/ 347(، نزهة اجللساء في أشعار النساء )ص61(.
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 المظهر الثالث

الم�ساواة بين الرجل والمراأة في حق العمل

�سغل  بوا�سطة  اأو  التجار  بوا�سطة  ال��رزق  ك�سب  في  الحق  المراأة  الإ�سالم  منح 

الأعمال الخدمية، خا�سة اأو عامة، والن�سو�س في ذلك كثيرة، منها ما هو عام ومنها 

الُة َفانَت�ِسُروا ِفي  ما هو خا�س، فمن الن�سو�س العامة قوله تعالى: {َفاإَِذا ُق�ِسَيِت ال�سَّ

َذُلوًل  الأَْر�َس  َلُكُم  َجَعَل  ِذي  الَّ ، وقوله تعالى: {ُهَو 
)1(

{ِ اهللَّ ِل  َواْبَتُغوا ِمن َف�سْ الأَْر�ِس 

.
)2(

�ُسوُر} ْزِقِه َواإَِلْيِه النُّ َفاْم�ُسوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن رِّ

الرزق  اإلى  العمل وال�سعي  الن�سو�س وغيرها ندرك م�سروعية  ومن مجمل هذه 

اإن  ا من حقوق الأفراد، بل  بالن�سبة للرجل والمراأة، وال�سرع يحث عليه باعتباره حقًّ

العمل قد يكون واجًبا اإل اإذا توفرت لالإن�سان و�سائل عي�س دونه، فاإنه يكون مباًحا.

وحيث اإن المراأة مكفية المئونة لأن نفقتها على زوجها اإن كانت ذات زوج، و�سواء 

كانت غنية اأو فقيرة، فاإن لم تكن ذات زوج فنفقتها على اأبيها اأو غير هذين ممن تلزمهم 

نفقتها، فيكون العمل اإذن في حقها مباًحا. 

فمن  النبوية،  وال�سنة  الكريم  القراآن  في  جاء  ما  البيت  خارج  المراأة  عمل  على  ويدل 

ا�ِس َي�ْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم  َن النَّ ًة مِّ مَّ
ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه اأُ ذلك قوله تعالى: {َوَلمَّ

.
)3(

َعاُء َواأَُبوَنا �َسْيٌخ َكِبيٌر} ِدَر الرِّ ى ُي�سْ اْمَراأََتْيِن َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا َل َن�ْسِقي َحتَّ

ومما جاء في ال�سنة ما اأخرجه البخاري � رحمه اهلل � في �سحيحه عن اأ�سماء بنت 

الأر���س من مال ول  له في  الزبير وما  » تزوجني  � قالت:  اأب��ي بكر– ر�سي اهلل عنها 

مملوك ول �سيء غير نا�سح وفر�سه، فكنت اأعلف فر�سه، واأ�ستقي الماء، واأخرز غربه 

، ففي هذا الحديث دليل على خدمة المراأة خارج البيت.
)4(

واأعجن«

1( سورة اجلمعة، اآلية 10.
2( سورة امللك، اآلية 15.

3( سورة القصص، اآلية 23.
4( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: الغيرة، ح)4823(، ومسلم في صحيحه، كتاب: السالم، باب جواز إرداف 

املرأة األجنبية إذا أعيت، ح)4050(.
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 ومن ذلك ما ثبت اأي�ًسا من م�ساركتهن في الجهاد ومداواة الجرحى، ففي �سحيح 

اإذا غزا، في�سقين  باأم �سليم ون�سوة من الأن�سار معه  النبي )](  يغزو  م�سلم: »كان 

.
)1(

الماء، ويداوين الجرحى«

بل اإن ال�سرع اأباح للمراأة ممار�سة حرفتها خارج البيت، فقد كان في زمن النبي )]( 

 ،
)2(

قابالت، وكانت رفيدة تن�سب خيمة خارج بيتها بجوار الم�سجد لمداواة الجرحى

ومن هاهنا اأجاز لها العلماء في وقتنا الحا�سر فتح عيادتها خارج البيت، ويقا�س على 

ذلك غيره من المهن، ب�سرط األ يوؤثر على واجباتها داخل البيت؛ لأن العمل في حقها 

مباح في حال ما اإذا كانت محمولة النفقة.

ا�ستغالل  في  الأول  بالحق  للمراأة  ق�سى  الذي  الإ�سالم  اإن  القول:  يمكن  وختاًما 

ثروتها وا�ستثمار اأموالها والت�سرف فيها، قد اأحق لها اأن تزاول اأي حرفة من الحرف 

ال�سريفة، واأن تتعلم كل ما تراه نافًعا لإح�سان قيامها على اأموالها، اأو اكت�ساب رزقها 

ب�سرف حين فقدها العائل. 

ونحن نعلم اأن اأم الموؤمنين خديجة )ر�سي اهلل عنها( كانت تاجرة من اأ�سهر تجار 

قري�س بعد وفاة زوجها الأول قبل الإ�سالم، وكانت التجارة هي �سبب ات�سالها بالر�سول، 

هذا الت�سال الذي انتهي بالزواج الموفق ال�سعيد، ول مراء في اأن اأم الموؤمنين خديجة 

كانت تعلم كل ما يعلمه التجار في ع�سرها من اأ�سول التجارة واأ�سواقها وفنونها، واإل 

اأن امراأة في الع�سر الحديث التم�ست علوم التجارة  لما نفقت تجارتها وربحت، فلو 

وما يت�سل بها لما كان في ذلك اأي حرج، كما لو ا�ستغلت بالتجارة بالفعل، اأو الأعمال 

المت�سلة بها، وكذلك لو ا�ستغلت اأي امراأة بالزراعة اأو ال�سناعة، فقد كان الن�ساء على 

عليهن  ينكر  اأن  دون  قدرتهن  ح�سب  وغيرها  الأعمال  هذه  بمثل  يقمن  الر�سول  عهد 

الر�سول حقهن في ذلك، اأو يزهدهن فيه، فهذا جابر ال�سحابي يحدثنا اأن خالته طلقت، 

فقال   )[( للنبي  ذلك  فذكرت  ذلك،  عن  فنهاها  رجل  فلقيها  نخلها،   
)3(

تجد فخرجت 

1(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: اجلهاد والسير، باب: غزو النساء مع الرجال، ح)3375(.
2( انظر: جوامع السيرة البن حزم )194/2(، أسد الغابة البن األثير )2/ 442(.

3( أي: تقطع ثمره. انظر: اللسان مادة )ج د د(.



مجلة كلية القانون الكويتية العالمية572

، ولم يكن بقدرة 
)1(

ي نخلك لعلك اأن ت�سدقي منه اأو تفعلى خيًرا« لها: » اخرجي فُجدِّ

الر�سول اأن يقول لها غير ذلك وهو الذي ق�سى لها بالأهلية الكاملة والحرية المطلقة، 

اأن  المراأة  الحقوق والمعامالت. ولي�س من عار على  الرجل في  التامة مع  والم�ساواة 

اآية �سرفها  اأداة فعالة منتجة، بل قد يكون ذلك  اأن تكون  اأو  تك�سب من عرق جبينها، 

وفخارها، كما لو توفي زوج مخلًفا زوجته في اأولد �سغار ولم يكن هناك من يعولها 

�سغارها،  لتربية  الأعمال  من  بعمل  وا�ستغلت  واجتهدت  وجدت  فقامت  يعولهم،  اأو 

وكما لو كانت فقيرة ورغبت في الحتفاظ بعفافها وع�سمتها فا�ستغلت لتعول نف�سها، 

اأو تعول اأبوين مري�سين اأو ك�سيحين اأو مقعدين، اأو لتعين زوجها الذي اأقعده المر�س 

عن اكت�ساب رزقه، ففي كل هذه الأحوال وغيرها يكون من محامد الفتاة اأو المراأة.

المدنية  ال��خ��دم��ة  ���س��اأن  ف��ي   15/1979 رق���م  ب��ق��ان��ون  ال��م��ر���س��وم  ي��ف��رق  ول���م   

والمرا�سيم المكملة له بين المراأة والرجل في تولي الوظائف العامة في الدولة والتدرج 

اإجازة  اأو   -  )47( المادة  و�سع-  اإج��ازة  منحها  مثل  المراأة،  طبيعة  اقت�سته  ما  اإل  فيها 

خا�سة لمدة اأربعة اأ�سهر وع�سرة اأيام للمراأة الم�سلمة اإذا توفي زوجها- المادة )48(.

المظهر الرابع

م�ساواة المراأة للرجل في الحقوق المالية

�ساوى الإ�سالم بين الثنين في جميع الحقوق المالية، فجعل للمراأة كل ما للرجل 

الت�سرفات،  اأن��واع  بجميع  فيها  والت�سرف  المالية  الحقوق  تملك  في  كاملة  اأهلية  من 

اأو  اأو الوكالة  التاأجير  اأو  اأو الإعارة  اأو الإي�ساء  الهبة  اأو  ال�سراء  اأو  �سواء كانت بالبيع 

الإنابة، وغير ذلك من عقود اللتزامات والمعاو�سات والتبرعات، وما يتبع ذلك من 

حق الدفاع عن مالها كالدفاع عن نف�سها، بالتقا�سي اأمام الق�ساء وغيره من الو�سائل 

الم�سروعة، جاء في المو�سوعة الفقهية الكويتية » ل يفرق جمهور الفقهاء بين الرجل 

.
)2(

والمراأة في حكم الت�سرفات المالية«

سننه،  في  داود  وأبو  ح)2727(،  عنها،  واملتوفي  البائن  املعتدة  خروج  جواز  باب:  الطالق،  كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  أخرجه   )1
كتاب: الطالق، باب: في املبتوتة تخرج بالنهار، ح )1952( واللفظ له.

2( املوسوعة الفقهية الكويتية )34/ 298(.
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 فمتى ر�سدت البنت واأدركت �سن البلوغ �سار لها كل ما للولد من الحق المطلق في 

الت�سرف باأموالها ومبا�سرة الدعاوى ب�سخ�سها، ولم يجز لالأب اأو الزوج اأن يعتر�س 

على م�سيئتها اإل على �سبيل الن�سح والإر�ساد، ولم يجز لأحد اأن يبا�سر اإدارة اأموالها- 

ف�ساًل عن الت�سرف فيها- بغير اإذنها ور�ساها، ولي�ست هي في حاجة اإلى اإذن اأحد 

لت�سحيح ت�سرفاتها، وهو اأمر ل تتمتع به المراأة الفرن�سية حتى في ع�سرنا الحديث، 

فيها  الت�سرف  قادرة على  بالزواج، فال تعود  اأموالها  الت�سرف في  اأهلية  تفقد  حيث 

اإل بموافقة زوجها واإجازته لت�سرفاتها. وح�سُب الإن�سان هذا الفارق الخطير ليدرك 

عظم هذا النقالب الذي جاء به الإ�سالم منذ اأربعة ع�سر قرًنا في حياة المراأة.

كما اأن المراأة تتمتع بالحقوق المالية كالرجل، فلها اأن تك�سب المال باأ�سباب ك�سبه 

ْم  اأََرْدتُّ ال�سرعية كالإرث، ولها كذلك مبا�سرة ك�سب المال كالإجارة، قال تعالى: )َواإِْن 

، والمراد بال�ستر�ساع الأجرة عليه.
)1(

ُعوا اأَْولَدُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم( اأَن َت�ْسَتْر�سِ

وللمراأة اأن توكل من ت�ساء في �سائر ما تملكه من ت�سرفات كالبيع وال�سراء وغير 

ذلك، قال ابن قدامة: »وكل من �سح ت�سرفه في �سيء بنف�سه وكان مما تدخله النيابة 

اأن تهب من مالها ما ت�ساء  ، وكذلك لها الحق في 
)2(

اأو امراأة« اأن يوكل فيه رجاًل  �سحَّ 

دون اإذن من اأحد.

كما اأن للمراأة اأن تو�سي في مالها ما ت�ساء دون توقف على اإذن اأحد، �سواء كان 

اأًبا اأو زوًجا، يقول الحافظ العراقي: » فال فرق في �سحة الو�سية بين الرجل والمراأة، 

اأو لم ياأذن، ولو كانت بكرا ولم  اأذن زوجها  اأو غير متزوجة،  و�سواء كانت متزوجة 

ياأذن اأبوها ل يختلف الحكم بذلك، فاإنه تح�سيل قربة اأخروية عند انق�ساء العمر في 

.
)3(

قدر ما دون فيه �سرعا«

�سحة  في  والرجل  المراأة  بين  الكويتي  ال�سخ�سية  الأح��وال  قانون  �ساوى  وقد 

الو�سية، ولم ي�سترط الذكورة ل�سحتها، وذلك في المادة )217( منه؛ حيث ن�س على 

1( سورة البقرة، اآلية 233.
2( انظر: املغني: )51/5(.

3( طرح التثريب شرح التقريب للحافظ زين الدين العراقي )192/6(.
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.
)1(

اأنه » ي�سترط في �سحة المو�سي اأن يكون اأهال للتبرع قانوًنا«

والمراأة لها اأهلية وجوب واأهلية اأداء، وبالتالي لها الحق في اإجراء جميع الت�سرفات 

المالية مادامت بالغة عاقلة ر�سيدة غير محجور عليها، كالرجل في ذلك �سواء ب�سواء.

المظهر الخام�س

م�ساواة المراأة للرجل في باب النكاح

مع  جنب  اإل��ى  جنًبا  وانتهاء  ابتداء  ال��زوج  اختيار  في  المراأة  حق  الإ�سالم  راع��ى 

الرجل، ولم يجعل لأحد عليها من �سلطان اإل �سلطان اإرادتها ورغبتها الحرة الخالية 

من كل �سغط اأو اإكراه، فمتى ر�سدت البنت باإدراك �سن البلوغ - وهو ما تبلغه الفتيات 

حريتها  في  يت�سرف  اأن  لأح��د  الجائز  من  يعد  لم  ا-  ج��دًّ مبكرة  �سن  في  ال�سرق  في 

ال�سخ�سية بزواجها حين ل تريد الزواج، اأو بالحيلولة بينها وبين الزواج حين تريده، 

اأو باإكراهها على زواج من ل تحب اأو تختار، فعن اأبي هريرة )ر�سي اهلل عنه( اأن النبي 

، وفي رواية 
)2(

)](  قال: »ل تنكح الأيم حتى ت�ستاأمر، ول تنكح البكر حتى ت�ستاأذن«

. والر�سا عن 
)3(

اأخرى: »الثيب اأحق بنف�سها من وليها، والبكر ت�ستاأمر، واإذنها �سكوتها«

طريق ال�سكوت هو ما ي�سمى في القانون بالر�سا ال�سمني، و�سببه اأن الحياء قد يحول 

بين البنت ال�سغيرة وبين اأن تبدي موافقتها �سراحة، فيكون �سكوتها مت�سمًنا لمعنى 

�سرحت  لو  كما  ر�سائها،  عدم  هو  البنت  �سكوت  من  الم�ستفاد  كان  اإذا  اأما  الموافقة، 

بما يدل على عدم ر�سائها، ففي هذه الحالة يفقد الزواج ركًنا من اأهم اأركانه، وي�سبح 

العقد فا�سًدا، ومن حق الفتاة اأن ت�سعى لف�سخ هذا العقد حتى بعد تمامه. وقد دل على 

 من اأن جارية بكًرا جاءت اإلى النبي )](   فذكرت اأن 
)4(

ذلك ما رواه اأبو داود واأحمد

اأباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي )]( ، اأي: اإن �ساءت اأبقت على الزواج واإن 

1( قانون األحوال الشخصية الكويتي، املادة )217(، )ص67(.
في  ومسلم  ح)4741(،  برضاها،  إال  والثيب  البكر  وغيره  األب  ينكح  ال  باب:  النكاح،  كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   )2

صحيحه، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ح )2543(.
3( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ح )2546(.

4( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: النكاح، باب: في البكر يزوجها أبوها وال يستأمرها، ح )1794(، وأحمد في مسنده )1 /273(.
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اإلى ر�سول اهلل  اأن فتاة جاءت  اأحمد والن�سائي- باإ�سنادهما-  �ساءت ف�سخته. وروى 

اإليها  الأم��ر  فجعل  خ�سي�سته.  بي  ليرفع  اأخيه  ابن  من  زوجني  اأب��ي  اإن  فقالت:   )[(

فقالت: قد اأجزت ما �سنع اأبي، ولكني اأردت اأن تعلم الن�ساء اأن لي�س لالآباء من الأمر 

. تعني اأنه لي�س لهم اإكراههن على التزوج بمن ل ير�سينه.
)1(

�سيء

الإ�سالم  منحها  التي  المطلقة  التامة  الحرية  لمدى  اإظهار  الن�س  هذا  وراء  ولي�س 

للمراأة، فهذه فتاة قد اأنكرت على اأبيها اأن يزوجها بغير ر�ساها مع اأنها لي�ست كارهة 

لمن تزوجت، فلما خيرها ر�سول اهلل بين اأن تبقي على الزواج اأو تف�سخه، وراأت في 

بالزوج  تحتفظ  اأن  راأت  زوجها،  اختيار  في  حريتها  ويوؤكد  كرامتها،  يحقق  ما  ذلك 

اأرقى  اأن فازت بتقرير المبداأ، ولم تفز المراأة الحديثة في  اأبوها بعد  الذي اختاره لها 

ا، من الناحية النظرية، بينما  المجتمعات ح�سارة بهذا الحق اإل في ع�سور متاأخرة جدًّ

هذه  في  كما  �سنة  واأربعمائة  األف  منذ  ا  وعمليًّ ا  نظريًّ الم�سلمة  المراأة  به  تتمتع  كانت 

الأحاديث المتواترة.

اإعطاء  في  الإ�سالمية  ال�سريعة  الكويتي  ال�سخ�سية  الأح���وال  قانون  واف��ق  وق��د 

المراأة حرية اختيار الزوج؛ حيث ن�س في المادة )30( منه على اأن »الثيب اأو من بلغت 

 .
)2(

الخام�سة والع�سرين من عمرها، الراأي لها في زواجها«

واإذا كان الإ�سالم قد جعل ف�سخ الزواج بالطالق من حق الرجل وحده، فقد نظر 

اأحر�س على  اأبًدا  الأ�سرة و�سمان بقائها، فالرجل دائًما  اإلى �سالح  الإ�سالم في ذلك 

بقاء الزوجية من المراأة لما اأنفق من مال، وتكبد من عناء حتى ظفر بزوجته، وهو على 

العموم اأملك لنف�سه عند الغ�سب من المراأة التي تع�سف بها العواطف، حتى لتن�سى في 

لحظة واحدة ع�سر �سنوات من الهناء والمودة والحب، وما ذلك اإل لفرط ح�سا�سيتها، 

الطالق  يكون  اأن  الإ�سالم  قرر  ال�سبب  هذا  اأج��ل  ومن  للعاطفة،  ا�ستجابتها  و�سرعة 

حق الرجل، ولكنه لم ُيحرم على المراأة ا�ستعمال هذا الحق، بل اأباح لها اإذا �ساءت اأن 

1( مسند اإلمام أحمد )6 /136(، والنسائي في سننه، كتاب: النكاح، باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، ح )3217(.
2(  قانون األحوال الشخصية الكويتي، مادة )30(، )ص12(.
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 ،
)1(

نف�سها مثلما لزوجها الحق في تطليق  لها من  العقد، فيكون  ت�سترطه عند تحرير 

وهو ما يعبرون عنه في ال�سطالح ب��� »الع�سمة«، فيقولون: »ع�سمتها بيدها«، وحتى 

اإذا رغبت  الق�ساء  اإلى  اأن تلجاأ  فاإن بمكنتها دائًما  لنف�سها،  ال�سرط  لم ت�سترط هذا  لو 

في الطالق، وجدَّ من الأ�سباب الطارئة ما يبيح الطالق لعيب خفي، اأو لمر�س خطير، 

اأو عجز عن الإنفاق، اأو غيبة م�ستمرة، اأو هجر طويل، اأو �سقاق م�ستحكم، وفي هذه 

الحالة الأخيرة يجب اأن ي�سبق الطالق محاولة الإ�سالح والتوفيق بين الزوجين.

باإيقاع الطالق عن طريق  الزوجية  العالقة  اإنهاء  الحق في  للمراأة  وبالتالي يكون 

ا يقابل حق الرجل في اإيقاع الطالق بالخلع اأو  الخلع، اأو ح�سول ال�سرر، باعتباره حقًّ

الطالق عند ح�سول ال�سرر.

المثال الأول: حق الخلع:

َفِة َعلى َقُبول الَمراأَِة ِبَلفِظ الُخْلِع اأَو  َكاِح الُمَتَوقِّ يعرف الخلع باأنه » هو اإَِزاَلُة ِمْلِك النِّ

.
)3(

و َطاَلٍق« وِج، بلفِظ ُخْلٍع اأَ  اأو هو »ُفرَقٌة ِبِعَو�ٍس َمق�ُسوٍد ِلِجَهِة الزَّ
)2(

َما في َمعناه«

.
)4(

وفي فقه الحنفية: »الخلع اإزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع«

.
)5(

وعند المالكية: »الخلع هو الطالق بعو�س«

راجع  مق�سود  بعو�س  الزوجين  بين  ُفرقة  ال�سرع  في  »الخلع  ال�سافعية:  وعند 

.
)6(

لجهة الزوج بلفظ طالق اأو خلع«

وفي فقه الحنابلة: »الخلع فراق الزوج امراأته بعو�س ياأخذه الزوج من امراأته اأو 

.
)7(

غيرها باألفاظ مخ�سو�سة«

 ،)545  /3( البجيرمي  حاشية   ،)53/2( املجتهد  بداية   ،)485  /2( عابدين  ابن  حاشية   ،)117  /3( للكاساني  الصنائع  بدائع  انظر:   )1
الفقه على املذاهب األربعة )47/4(، وانظر املوسوعة الفقهية الكويتية )30/ 140(.

2( الدر املختار )766/2(، فتح القدير)199/3(، وانظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )32/ 132(.
3( املوسوعة الفقهية الكويتية )41/ 322(.

4( فتح القدير، 199/3.
5(  الشرح الكبير، للدردير، )347/2(.

6( روضة الطالبني )7/ 374(، مغني احملتاج )262/3(.
7( كشاف القناع، 126/3.
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وعند الظاهرية: »الخلع هو الفتداء اإذا كرهت المراأة زوجها فخافت األ توفيه حقه، 

.
)1(

اأو خافت اأن يبغ�سها فال يوفيها حقها، فلها اأن تفتدي منه ويطلقها اإن ر�سي هو«

وخال�سة تلك التعاريف اأن وقوع الفرقة بين الزوجين قد يقع من جانب الزوجة 

بالترا�سي، وبعو�س منها.

َتاِن  الُق َمرَّ وقد دل على هذا الحق الكتاب وال�سنة؛ فمن الكتاب قوله تعالى: {الطَّ

ا اآَتْيُتُموُهنَّ �َسْيئًا  ُخُذوا ِممَّ ن َتاأْ ْح�َساٍن َوَل َيِحلُّ َلُكْم اأَ ْو َت�ْسِريٌح ِباإِ َفاإِْم�َساٌك ِبَمْعُروٍف اأَ

ِ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما  اأَلَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللَّ ِ َفاإِْن ِخْفُتْم  اأَلَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللَّ اإِلَّ اأَن َيَخاَفا 

.
)2(

اْفَتَدْت ِبِه}

ومن ال�سنة: ما اأخرجه الإمام البخاري - رحمه اهلل - عن ابن عبا�س )ر�سي اهلل 

اأنقم  اإلى النبي )](  فقالت: يا ر�سول اهلل، ما  عنه( قال: »جاءت امراأة ثابت بن قي�س 

على ثابت في دين ول خلق اإل اأني اأخاف الكفر بعد الإيمان، فقال ر�سول اهلل )]( : 

.
)3(

ين عليه حديقته؟«، فقالت: نعم، فردت عليه، واأمره ففارقها« »فتردِّ

الحق في مفارقة زوجها مع مراعاة  للمراأة    )[( النبي  اأعطى  الحديث  ففي هذا 

حق الزوج في ا�سترداد حقه من المراأة، وبهذا قال جميع الفقهاء كما نقله ابن قدامة 

.
)4(

في المغني

اإذن يمكننا القول: اإن الإ�سالم �ساوى بين الرجل والمراأة في حرية كل منهما في قطع 

الرابطة الزوجية، فالخلع جعله اهلل في مقابل الطالق الذي يتمتع الزوج بالحق في اإيقاعه، 

فهو كالطالق في النتيجة، بل اإن المالكية قالوا في تعريف الخلع: اإنه طالق بعو�س.

والحكمة من الخلع وا�سحة جلية لما يترتب عليه من مراعاة لحقوق الزوجة، ومن 

جهة ثانية فيه �سد الذريعة اأمام الزوجين ووقاية لهما من التعدي على حدود اهلل التي 

1( انظر: املغني، 52/7.
2( سورة البقرة، اآلية 229.

3( صحيح البخاري بشرح العسقالني، 395/9.
4( انظر: املغني، 79/5. 
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حدها للزوجين من ح�سن المعا�سرة، وقيام كل منهما بما عليه من حقوق لالآخر، مع 

الرجل  قوامة  ت�ستدعيه وت�ستلزمه  بما  الزوجة  الحقوق، وقيام  المماثلة في  مالحظة 

اأي  الخلع: »والخلع -  ابن قدامة مبيًنا الحكمة من  اأنفق من ماله، قال  المراأة بما  على 

من  مع  والمقام  الع�سرة  ب�سوء  الزوجة-  اأي  يلحقها-  ال��ذي  ال�سرر  لإزال��ة   - �سرع 

.
)1(

تكرهه وتبغ�سه«

وقد جاء قانون الأحوال ال�سخ�سية متما�سًيا مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية؛ حيث 

ن�س في المادة )111( منه بعد تعريفه للخلع على اأنه »ل يملك الخلع غير الزوجين اأو 

.
)2(

من يوكالنه«

اأهلية كال الزوجين ل�سحة المخالعة ولم يفرق  كما ا�سترط في المادة التي تليها 

الزوجين لإيقاع  اأهلية  المخالعة  » ي�سترط ل�سحة  اأنه  المادة )112(  بينهما، فجاء في 

.
)3(

الطالق وفق هذا القانون«

المثال الثاني: الم�ساواة بين الرجل والمراأة في طالق ال�سرر:

�ساء،  متى  ويردها  �ساء  متى  يطلقها  الرجل  يد  في  لعبة  المراأة  الإ�سالمية  ال�سريعة  تترك  لم 

 ،
)4(

َتاِن َفاإِْم�َساٌك ِبَمْعُروٍف اأَْو َت�ْسِريٌح ِباإِْح�َساٍن} الُق َمرَّ فحددت عدد مرات الطالق، قال تعالى: { الطَّ

.
)5(

َتْعَتُدوا َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْف�َسُه } َرارًا لِّ وقال تعالى: { َوَل ُتْم�ِسُكوُهنَّ �سِ

واإذا ح�سل �سرر للزوجة ب�سبب معاملة الزوج اأو و�سعه ال�سحي، فاإن الإ�سالم 

اأو ترًكا؛ لذلك  اأو فعاًل  ا كان ذلك ال�سرر قوًل  اأيًّ التفريق بينهما  المراأة حق طلب  منح 

يمكن القول: اإن هناك نوعين من اأنواع ال�سرر المبرر للتفريق بين الزوجين:

الأول: �سرر مادي، وهو كل ما يلحق الأذى ببدن المراأة من �سرب مبرح باليد اأو 

اآلة اأو اأية و�سيلة. 

1( املغني )52/7(.
2( قانون األحوال الشخصية الكويتي، مادة )111(، )ص34(.
3( قانون األحوال الشخصية الكويتي، مادة )112(، )ص34(.

4( سورة البقرة، اآلية 229.

5( سورة البقرة، اآلية 231.
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الثاني: �سرر معنوي، وهو كل ما يلحق الأذى النف�سي للزوجة من �سب و�ستم 

ونحوه. 

فلها الحق في كل ذلك في رفع اأمرها اإلى القا�سي ليوقع الطالق وفًقا لإجراءات 

ال���زوج  ل��ل��زوج��ة- التطليق ع��ل��ى  اأي  ال��ك��ب��ي��ر: »ول��ه��ا-  ال�����س��رح  ال��ت��ق��ا���س��ي، ج���اء ف��ي 

.
)1(

بال�سرر«

وال�سرر كما قرره الفقهاء هو كل ما ل يجوز �سرًعا كهجرها بال موجب �سرعي، 

و�سربها كذلك، و�سبها و�سب اأبيها.

اأن  وكيف  الزوجية،  العالقة  في  المراأة  لحقوق  الإ�سالم  مراعاة  لنا  يتبين  وهكذا 

الإ�سالم �ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق الزوجة على اأ�سا�س العدل، واإعطاء كل 

من الزوجين حقه ابتداء من حيث �سرورة الترا�سي بين الزوجين، وانتهاًء بمنح كل 

منهما الحق في اإنهاء العالقة الزوجية طبًقا لل�سوابط ال�سرعية.

وقد وافق قانون الأحوال ال�سخ�سية الكويتي اأحكام ال�سريعة في اأن اأعطى للمراأة 

حرية تطليق نف�سها عند ح�سول ال�سرر، وذلك في المادة )126( منه، حيث ن�س على 

اأن »لكل من الزوجين قبل الدخول اأو بعده اأن يطلب التفريق ب�سبب اإ�سرار الآخر به 

.
)2(

قول اأو فعال، بما ل ي�ستطاع معه دوام الع�سرة بين اأمثالهما«

المظهر ال�ساد�س

الم�ساواة في الحدود والدماء

من  انطالًقا  والحدود  الدماء  في  له  م�ساواتها  للرجل  المراأة  م�ساواة  مظاهر  من 

مبداأ التكافوؤ بين الرجل والمراأة، فُيْقَتل الرجل بالمراأة كما ُتْقَتل المراأة بالرجل، وكذلك 

ال�ساأن في الحدود، �سواء تعلقت بحق هلل تعالى اأو حق لآدمي، وفيما يلي نورد بع�س 

الأمثلة: 

1( الشرح الكبير، )2/ 345(.
2( قانون األحوال الشخصية الكويتي، املادة )126(، )ص38(.
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المثال الأول: الم�ساواة في حد الزنى:

اإن زنى، رجاًل  اإقامة الحد في الزنى على البكر  ل خالف بين العلماء في وجوب 

كان اأو امراأة، ودليل ذلك �سريح القراآن الكريم وال�سنة المطهرة: 

.
)1(

ْنُهَما } اِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ اِنَيُة َوالزَّ اأوًل : من الكتاب: قال تعالى: { الزَّ

وقد جاء في تف�سيرها: اإن الجلد المذكور هو حد الزاني الحر البالغ البكر، وكذلك 

.
)2(

الزانية الحرة البالغة البكر

ثانًيا: ال�سنة: ما ثبت في �سحيح م�سلم عن عبادة بن ال�سامت )ر�سي اهلل عنه( من 

.
)3( 

قوله )]( : »... البكر بالبكر جلد مائة...«

المثال الثاني: الم�ساواة في حد القذف: 

�ساوت ال�سريعة الإ�سالمية بين الرجل والمراأة في حد القذف اإن توفرت �سروط 

اأن تكون  ال�سروط، وعلى هذا يمكن  تلك  الذكورية من  القاذف، ولي�ست  التكليف في 

المراأة قاذفة كما الرجل، باأن ي�سدر منها ما يعتبر قذًفا لغيرها، �سواء كان هذا الغير 

رجاًل اأو امراأة، قال الفقيه ابن حزم- رحمه اهلل- عن القذف: »هو الرمي بالزنى بين 

.
)4(

الرجال والن�ساء«

هذا  وقولهم   ،
)5(

التكليف« القذف  حد  »و�سرط  بالقول:  الآخ��رون  الفقهاء  واكتفى 

ي�سمل الرجال والن�ساء؛ لأن الن�ساء مخاطبات باأحكام ال�سرع، ومكلفات بهذه الأحكام، 

والتكليف يكون بالبلوغ والعقل– كما ذكرنا - فاإذا كانت المراأة بالغة عاقلة تحقق فيها 

�سرط التكليف، وبالتالي �سرط القاذف، فاإذا قذفت غيرها وجب اإقامة حد القذف عليها 

كما هو الحال بالن�سبة للرجل.

1( سورة النور، اآلية 2.
2( تفسير القرطبي، )159/12(.

3( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: احلدود، باب: حد الزنى، ح )1690(.
4( احمللى، البن حزم، )266/11(.

5( مغني احملتاج، )155/4(، حاشية الدسوقي، )325/4(.
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المثال الثالث: الم�ساواة في الق�سا�س: 

  �سرع الإ�سالم الق�سا�س في القتل، و�ساوى بين الرجل والمراأة في ذلك، فالمراأة 

يمكن اأن تكون قاتلة، فيجب عليها الق�سا�س كما يجب على الرجل اإن قتل امراأة، وبهذا 

التي يترتب  العمد  القتل  المذاهب، فال ي�سترط في جريمة  الفقهاء من مختلف  �سرح 

عليها الجزاء المقرر �سرًعا كون القتيل ذكًرا، بل يجوز اأن يكون اأنثى، فيقت�س من قاتلها 

كما يقت�س منها لو كان القتيل ذكًرا، فالذكورية لي�ست �سرًطا لوجوب الق�سا�س، وهذا 

الكويتية:  الفقهية  المو�سوعة  الأربعة؛ جاء في  الأئمة  العلم بمن فيهم  اأهل  قول عامة 

اْلُجْمَلِة،  ِفي  اْلِق�َسا�ِس  اأَْحَكاِم  ِفي  َواْلَمْراأَِة  ُجل  الرَّ َبْيَن  َفْرَق  َل  ُه  اأَنَّ اْلُعَلَماِء  ُة  َعامَّ َيَرى   «

.
)1(

َكُر ُيْقَتل ِبالأْْنَثى« َكِر، َوالذَّ ْنَثى ُتْقَتل ِبالذَّ
َفالأُْ

فمذهب عامة اأهل ال�سنة هو التكافوؤ في الق�سا�س، ومن اأدلتهم ما يلي:

ْف�ِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواْلأَْنَف ِباْلأَْنِف  ْف�َس ِبالنَّ نَّ النَّ
•قال تعالى : {َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها اأَ

اَرٌة َلُه َوَمْن َلْم  َق ِبِه َفُهَو َكفَّ نِّ َواْلُجُروَح ِق�َسا�ٌس َفَمْن َت�َسدَّ نَّ ِبال�سِّ َواْلأُُذَن ِباْلأُُذِن َوال�سِّ

.
)2(

اِلُموَن} ُ َفاأُوَلِئَك ُهُم الظَّ َيْحُكْم ِبَما اأَْنَزَل اهللَّ

.
)3(

ا لقتله جارية من الأن�سار )](  قتل يهوديًّ النبي  اأن  ثبت  • ما 

.
)4(

)](  كتب اإلى اأهل اليمن كتاًبا جاء فيه: »اإن الرجل يقتل بالمراأة« النبي  اأن  ثبت  • وما 

 ومن مظاهر الم�ساواة بين الرجل والمراأة في هذا الخ�سو�س اأنها تملك حق العفو 

اإن كانت من ورثة القتيل في�سقط الق�سا�س؛ لأنه ل يتبع�س، وقد جاءت ال�سنة المطهرة 

بذلك، فقد اأخرج اأبو داود والن�سائي عن الأوزاعي اأنه �سمع ح�سًنا، اأنه �سمع اأبا �سلمة 

يخبر عن عائ�سة اأم الموؤمنين )ر�سي اهلل عنها(، عن النبي )](  اأنه قال: »على المقتتلين 

1( املوسوعة الفقهية الكويتية )94/7(.
2( سورة املائدة، اآلية 45.

3( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الديات، باب: قتل الرجل باملرأة، ح )6885(.
4( أخرجه النسائي في سننه، كتاب: القسامة، باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، ح )4853(.
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. ومعنى على المقتتلين اأن ينحجزوا: اأي 
)1(

اأن ينحجزوا الأول فالأول واإن كانت امراأة«

اأولياء المقتول الطالبين الق�سا�س اأن يعفوا ويمتنعوا عن الق�سا�س.

المثال الرابع: الم�ساواة في حد �سرب الخمر:

كما هو معلوم فاإن عقوبة �سارب القليل والكثير من اأي م�سكر يعتبر اإثًما مبيًنا ي�ستوجب 

الحد المن�سو�س عليه في ال�سرع، فكل م�سكر خمر، وكل خمر حرام، ول فرق في ذلك 

اأن الفقهاء فرقوا في و�سعية التنفيذ بينهما مراعاة لخ�سو�سية  اإل  بين الرجل والمراأة، 

المراأة، حيث قالوا– وهذا في عموم الحدود: تجلد المراأة حد �سارب الخمر وهي جال�سة، 

وت�سد عليها ثيابها، ويتقي القائم بالجلد منها المقاتل والوجه كحال الرجل. 

كما يمكن وقف تنفيذ عقوبة الحد موؤقًتا ب�سبب الحر اأو البرد ال�سديدين، اأو ب�سبب 

حمل المراأة، حتى يبراأ المري�س، ويعتدل المناخ، وت�سع المراأة ويذهب نفا�سها.

هذا عن وقف التنفيذ الموؤقت، اأما اإلغاء التنفيذ فاإنه يح�سل بالن�سبة للرجل والمراأة على 

ال�سواء اإذا رجع المقر منهما عن اإقراره، اأو اإذا رجع ال�سهود عن �سهادتهم التي ثبت ال�سرب 

، وهو عام للرجل والم����راأة.
)2(

بموجبها؛ لقوله )]( : »ادرءوا الحدود بال�سبهات«

1( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الديات، باب: عفو النساء عن الدم، ح )4538(، والنسائي في سننه، كتاب: القسامة، باب: عفو 
النساء عن الدم، ح )4788(، قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى األولياء، وبلغني عن أبي عبيد قال: 

ينحجزوا: يكفوا عن القود.
مرفوًعا،  هريرة  أبي  )2545( عن  بالشبهات، ح  احلدود  ودفع  املؤمن  الستر على  باب:  احلدود،  كتاب:  في سننه،  ماجه  ابن  رواه   )2
ُدوَد َما َوَجْدُتْ َلُه َمْدَفًعا«، والبيهقي في السنن الكبرى )413/8( ح )17057(، عن عائشة مرفوًعا بلفظ: »اْدرُءوا  بلفظ: اْدَفُعوا احْلُ
وا َسبِيَلُه، َفإِنَّ اإْلَِماَم َأْن ُيْخِطَئ ِفي اْلَعْفِو َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن ُيْخِطيَء  ُدوَد َعِن امْلُْسِلِمنَي َما اْسَتَطْعُتْم، َفإِْن َوَجْدُتْ لِْلُمْسِلِم َمْخَرًجا َفَخلُّ احْلُ

ِفي اْلُعُقوَبِة«.
ُه ِمْن َطِريِق إْبَراِهيَم ْبِن اْلَفْضِل َوُهَو َضِعيٌف. نَّ ُه َعْنُه - َأْخَرَجُه اْبُن َماَجْه بِإِْسَناٍد َضِعيٍف أِلَ      قال الشوكاني: »َحِديُث َأبِي ُهَرْيَرَة - َرِضَي اللَّ

اِكُم َواْلَبْيَهِقيُّ َوَلِكْن ِفي إْسَناِدِه َيِزيُد ْبُن َأبِي ِزَياٍد َوُهَو َضِعيٌف...      َوَحِديُث َعائَِشَة َأْخَرَجُه َأْيًضا احْلَ
ْهِريِّ  َواِب. َقاَل: َوَرَواُه ِرْشِديُن َعْن ُعَقْيٍل َعْن الزُّ : ِرَواَيُة َوِكيٍع َأْقَرُب إَلى الصَّ َواُب امْلَْوُقوُف َكَما ِفي ِرَواَيِة َوِكيٍع. َقاَل اْلَبْيَهِقيُّ      َوالصَّ
ِديِث،  ُبَهاِت« َوِفيِه امْلُْخَتاُر ْبُن َناِفٍع، َقاَل اْلُبَخاِريُّ َوُهَو ُمْنَكُر احْلَ ُدوَد بِالشُّ َوِرْشِديُن َضِعيٌف، َوِفي اْلَباِب َعْن َعِليٍّ َمْرُفوًعا »اْدَرُءوا احْلُ
ُبَهاِت، اْدَفُعوا  ُدوَد بِالشُّ ِه ْبِن َمْسُعوٍد: َقاَل »اْدَرُءوا احْلُ ْوِريِّ َعْن َعاِصٍم َعْن َأبِي َوائٍِل َعْن َعْبِد اللَّ َقاَل: َوَأَصحُّ َما ِفيِه َحِديُث ُسْفَياَن الثَّ
اْلَقْتَل َعْن امْلُْسِلِمنَي َما اْسَتَطْعُتْم« َوُرِوَي َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َوُمَعاٍذ َأْيًضا َمْوُقوًفا، َوُرِوَي ُمْنَقِطًعا َوَمْوُقوًفا َعَلى ُعَمَر. َوَرَواُه اْبُن َحْزٍم ِفي 
اِفُظ: َوإِْسَناُدُه َصِحيٌح. َوَرَواُه اْبُن َأبِي َشْيَبَة ِمْن َطِريِق إْبَراِهيَم النََّخِعّي َعْن ُعَمَر بَِلْفِظ:  ِكَتاِب ااِلتَِّصاِل َعْن ُعَمَر َمْوُقوًفا َعَلْيِه، َقاَل احْلَ

ُبَهاِت«. ُبَهاِت َأَحبُّ إَليَّ ِمْن َأْن ُأِقيَمَها بِالشُّ ُدوِد بِالشُّ ْن ُأْخِطَئ ِفي احْلُ »أَلَ
ُبَهاِت«. َوَما ِفي اْلَباِب َوإِْن َكاَن  ُدوَد بِالشُّ        َوِفي ُمْسَنِد َأبِي َحنِيَفَة لِْلَحاِرثِيِّ ِمْن َطِريِق ِمْقَسٍم َعْن اْبِن َعبَّاٍس َمْرُفوًعا بَِلْفِظ: »اْدَرُءوا احْلُ
َتَمَلِة اَل  ْ ُبَهاِت احمْلُ ُدوِد بِالشُّ ِة َدْرِء احْلُ ِفيِه امْلََقاُل امْلَْعُروُف َفَقْد َشدَّ ِمْن َعُضِدِه َما َذَكْرَناُه َفَيْصُلُح َبْعَد َذلَِك لاِِلْحتَِجاِج بِِه َعَلى َمْشُروِعيَّ

ْبَهِة«. نيل األوطار للشوكاني )125/7(. ُمْطَلِق الشُّ
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المظهر ال�سابع

الم�ساواة بين الرجل والمراأة في الحقوق ال�سيا�سية

الجوانب  مختلف  في  ا  جليًّ وا�سًحا  الإ�سالم  في  للمراأة  ال�سيا�سي  الح�سور  كان 

الحكم  م�سطلحات  في  حا�سرة  المراأة  نجد  لذلك  العام؛  بال�ساأن  المتعلقة  ال�سيا�سية 

الإ�سالمي من قبيل البيعة وال�سورى. 

اأوًل : بيعة الر�سول:

فالبيعة هي عقد الإمامة بين الحاكم والمحكوم التي بموجبها يكون ال�سمع والطاعة 

لولة الأمور، وفي �سيرة نبينا محمد )](  نجد البيعة– وهي قيمة �سيا�سية- ي�سترك 

فيها الرجل والمراأة في الأ�سل واإن اختلفا في التفا�سيل مراعاة لطبيعة كل منهما، فقد 

�ساأن  الإعالء من  الإ�سالم في  العقبة دلياًل على مبدئية  بيعة  الن�ساء في  كان ح�سور 

المراأة ومنحها الحق ال�سيا�سي. 

البيعة  اإل��ى  و�سوًل  الم�سورة  في  وم�ساركتها  المراأة  ح�سور  توالى  ذلك  وبعد 

ُّ اإَِذا 
ِبي َها النَّ يُّ

الكبرى التي جاء القراآن بتقريرها، بل خ�سهن بالذكر، يقول تعالى: {َيا اأَ

ِ �َسْيًئا َول َي�ْسِرْقَن َول َيْزِنيَن َول َيْقُتْلَن  َجاءَك اْلُموؤِْمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَلى اأَن ل ُي�ْسِرْكَن ِباهللَّ

َمْعُروٍف  ِفي  َيْع�ِسيَنَك  َول  ْرُجِلِهنَّ  َواأَ اأَْيِديِهنَّ  َبْيَن  َيْفَتِريَنُه  ِبُبْهَتاٍن  َياأِْتيَن  َول  اأَْولَدُه��نَّ 

.
)1(

ِحيٌم} َ َغُفوٌر رَّ َ اإِنَّ اهللَّ َفَباِيْعُهنَّ َوا�ْسَتْغِفْر َلُهنَّ اهللَّ

اأغناه  كان  وما  الرجال،  بايع  كما  الن�ساء  يبايع  مكة  فتحه  بعد  الر�سول  جل�س  فقد 

عن مبايعة الن�ساء بعد اأن دانت له رقاب الرجال، واأخ�سعهم بقوة ال�سيف وال�سلطان، 

ودانت لعقيدته و�سلطانه جزيرة العرب، ولكن الر�سول الذي جاء للب�سر هادًيا وم�سلًحا 

ومر�سًدا، والذي لم تكن الم�ساألة عنده م�ساألة غلبة اأو اقتدار، واإنما م�ساألة عقيدة وت�سريع 

ل�سالح الب�سر، اأبى اإل اأن يتلقى بيعة الن�ساء بعد الفتح اأ�سوة ببيعة الرجال.

1( سورة املمتحنة، اآلية 12.
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ثانًيا: دورها في اأحداث الهجرة:

ويكفي اأن ن�سير اإلى دور المراأة العظيم في هجرة ر�سول اهلل )](، والتي تعد من 

اأعظم الأحداث ال�سيا�سية في تاريخ الم�سلمين، حيث كانت الهجرة تمهيًدا لقيام الدولة 

الإ�سالمية، ويت�سح ذلك الدور من خالل بيان دور رقيقة بنت اأبي �سيفي التي اأبلغت 

الر�سول )](  بنباأ الموؤامرة التي كانت تحاك �سده في دار الندوة، ون�سحته األ يبيت 

.
)1(

في داره

وكذلك دور اأ�سماء بنت اأبي بكر التي كانت توؤمن للر�سول ولأبيها الزاد في الغار، 

وتجلب لهما ما يقع على م�سامعها من اأخبار القوم من قري�س، وكتمت مكانهما حتى عن 

اأقرب النا�س اإليها، وحين �ساألها اأبو جهل عن مكان اأبيها و�ساحبه، لم ت�سف غليله بكلمة 

.
)2(

حتى لطمها لطمة اأطارت قرطها، ومع ذلك حفظت �سر ر�سول اهلل و�سر اأبيها

ثالًثا: ال�سورى:

ل غنى لولي الأمر عن الم�ساورة؛ فاإن اهلل تعالى اأمر بها نبيه -)]( - فقال تعالى: 

 َ اهللَّ اإنَّ   ِ اهللَّ َعَلى  ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت  َفاإَذا  الأَْمِر  ِفي  َو�َساِوْرُهْم  َلُهْم  َوا�ْسَتْغِفْر  َعْنُهْم  {َفاْعُف 

َحًدا  اأَ َراأَْي��ُت  »َما  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن  ُروي  وقد   ،
)3(

ِليَن} اْلُمَتَوِكّ ُيِحبُّ 

،  واإذا كان ذلك حاله )]( فغيره اأْولى 
)4(

»)[( ِ َحاِبِه ِمْن َر�ُسوِل اهللَّ اأَْكَثَر َم�ُسوَرًة ِلأَ�سْ

بالم�سورة.

قال النووي- رحمه اهلل تعالى-: »واعلم اأنه ُي�ستحّب لمن هّم باأمر اأن ُي�ساور فيه 

 .
)5(

َمن َيثُق بدينه، وخبرته وحذقه، ون�سيحته وَوَرعه و�سفقته«

يثبت  بما  بدورها  المراأة  ا�سطلعت  وقد  ب�سواء،  �سواء  ذلك  في  كالرجل  والمراأة 

1( انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )178/8(.
2( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر )1781/4(، أسد الغابة )7/7(.

3( سورة آل عمران، آية 159.
4( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: أبواب اجلهاد، باب: ما جاء في املشورة، ح )1714(.

5( األذكار للنووي )324/1(.
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اأن راأيها وحدها كان هو ال�سواب، ولو  رجاحة عقلها، وقد تبين من ق�سة ملكة �سباأ 

�س به المالأ من قومها وهو الحرب لكان فيه الهالك لهم جميعًا. اأخذت بما عرَّ

وها هو الر�سول )](  ي�ساور اأمهات الموؤمنين في كل اأمٍر عظيم من اأمور الإ�سالم، 

وكان لراأيهن اآثاٌر طيبة في م�سيرة هذه الدعوة المباركة، فهذه اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها 

اأمة  اأنقذ الموقف ورفع الغ�سب عن  ت�سير على ر�سول اهلل )](  يوم الحديبية براأي 

اأن يحلقوا رءو�سهم واأن ينحروا هديهم ويتحللوا، فلم  النا�س  اأمر  محمد )](، حين 

يفعلوا، فاأ�سارت عليه اأم �سلمة اأن يبداأ بنف�سه، واأن ينحر هديه واأن يحلق راأ�سه، فاإذا 

اأم �سلمة، امتثل  اأ�سارت به  فعل ف�سيفعله الم�سلمون، فلما امتثل ر�سول اهلل )](  ما 

ذلك الم�سلمون جميعًا، فاأنقذت هذا الموقف، وقامت بالوجه ال�سحيح الذي يقت�سي 

.
)1(

�سواب الراأي وتمام الحنكة والفطنة

وقد ا�ست�سير الن�ساء في اختيار خليفة الم�سلمين بعد الفاروق عمر ر�سي اهلل عنه، 

ا�َس ِفيِهَما  ُ َعْنُه، َي�ْسَت�ِسيُر النَّ  اهللَّ
َ

ي ْحَمِن ْبُن َعْوٍف، َر�سِ قال ابن كثير: »ُثمَّ َنَه�َس َعْبُد الرَّ

ا  ْجَناِدِهْم؛ َجِميًعا َواأَ�ْسَتاًتا، َمْثَنى َوُفَراَدى َوُمْجَتِمِعيَن، �ِسرًّ ا�ِس َواأَ َوَيْجَتِمُع ِبُرُءو�ِس النَّ

.
)2(

» َراِت ِفي ِحَجاِبِهنَّ �َساِء اْلُمَخدَّ ى َخَل�َس اإَِلى النِّ َوَجْهًرا، َحتَّ

ا�ستند فيه  الم�سلمين وحاكمهم من خطر عظيم،  ول يخفى ما في اختيار خليفة 

عبد الرحمن بن عوف لرجاحة راأي المراأة و�سداده.

بل ا�ست�سيرت المراأة في كل �ساأن من �سئون الحياة؛ فهوؤلء اأ�سحاب ر�سول اهلل )](  

ورجال دولته من بعده كانوا يرجعون اإلى اأم الموؤمنين عائ�سة في كل اأمر ي�سكل عليهم.

وقد �ساوت المادة الأولى من القانون رقم )35( ل�سنة 1962 في �ساأن انتخابات   

اأع�ساء مجل�س الأمة بعد تعديلها بالقانون رقم 2005/17 على النحو الذي اأ�سبح يحقق 

الم�ساواة بين المراأة والرجل في ممار�سة حقوقهما ال�سيا�سية في النتخاب والتر�سح 

لع�سوية مجل�س الأمة.

1( احلديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الشروط، باب: الشروط في اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب، ح )2731(.
2( البداية والنهاية البن كثير )211/10(.
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اإلى اختالف الفقهاء في حكم تولي المراأة للوليات العامة بين  وتجدر الإ�سارة  

.
)1(

المنع والجواز مما لي�س هذا محل بحثه

رابًعا: الإجارة )اإعطاء الأمان لغير الم�سلمين(:

من حقوق المراأة ال�سيا�سية في الإ�سالم اأنها اإذا اأجارت اأو اأمنت اأحًدا من الأعداء 

المحاربين نفذ ذلك، فقد قالت اأم هانئ للنبي )](  – وهي بنت عمه اأبي طالب - يوم 

فتح مكة: اإنني اأجرت رجلين من اأحمائي، فقال )]( : »قد اأجرنا من اأجرت يا اأم هانئ«. 

وهذا حديث �سحيح متفق عليه. وفي بع�س الروايات اأنها اأجارت رجاًل فاأراد اأخوها 

.
)2(

علي ر�سي اهلل عنه اأن يقتله، ف�سكته اإلى النبي )](  فاأ�سكاها واأجاز جوارها

وعند الترمذي عن اأبي هريرة اأن النبي )](  قال: »اإن المراأة لتاأخذ للقوم« يعني 

المراأة  كانت  »اإن  قالت:  الموؤمنين  اأم  عائ�سة  عن  معناه  وفي   .
)3(

الم�سلمين على  تجير 

.
)4(

لتجير على الموؤمنين فيجوز«

.
)5(

 ونقل ابن المنذر اأن الم�سلمين اأجمعوا على �سحة اإجارة المراأة واأمانها

.
)6(

يقول الزرك�سي: » ول فرق بين الرجل والمراأة بالإجماع؛ لحديث اأم هانئ«

1( انظر كتاب املرأة واحلقوق السياسية في اإلسالم ملؤلفه مجيد محمود بوحجير.
صالة  كتاب:  صحيحه،  في  ومسلم   ،)3171( ح  وجوارهن،  النساء  أمان  باب:  اجلزية،  كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   )2

املسافرين وقصرها، باب استحباب صالة الضحى وأن أقلها ركعتان، ح )336(.
3( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: أبواب السير، باب: ما جاء في أمان العبد واملرأة، ح )1579(.

4( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: اجلهاد، باب: في أمان املرأة، ح )2746(.
5( اإلجماع البن املنذر )ص64(.

6( شرح الزركشي على مختصر اخلرقي )6/ 486(.
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خـــاتمـــة

المراأة  م��ن  يجعل  عقل  اأو  نقل  يوجد  ل  اإن��ه  ال��ق��ول:  يمكن  البحث  ه��ذا  ختام  ف��ي 

مخلوًقا اأدنى �ساأًنا اأو اأقل مكانة من الرجل، فالحياة تتاألف منهما مجتمعين، ويجب اأن 

يم�سيا في الحياة �سريكين متعاونين على قدم الم�ساواة في الحقوق العامة، �سيا�سية 

من  �ساءت  فرع  اأي  التما�س  وبين  المراأة  بين  يحال  واأل  مالية،  اأو  اجتماعية  اأو  كانت 

فروع المعرفة، اأو مزاولة اأي وظيفة من الوظائف اأو مهنة من المهن التي توؤهلها لها 

ا�ستعداداتها وقدراتها، وت�سطرها اإليها ظروفها الخا�سة اأو ظروف المجتمع العامة، 

كما لو قامت حرب عامة اأو غير ذلك من الظروف والأحوال، وذلك كله �سريطة األ يوؤثر 

ا وربة اأ�سرة، فهذه  ذلك في اعتبار وظيفة المراأة الأ�سا�سية، وهي اأن تكون زوجة واأمًّ

هي الوظيفة الطبيعية التي ل غنى للحياة عن قيام المراأة بها، ولي�س هناك اأ�سرف للمراأة 

من اأن ت�سطلع بالوظيفة التي انفردت بها من دون الرجال، والتي ل ت�ستقيم الحياة 

ف�ساًل عن اأن تقوم مدنية اأو ح�سارة بغيرها؛ ولذلك يجب اأن يتجه هم المجتمع اأول ما 

يتجه نحو تهيئة ال�سبيل لبناء الأ�سرة ودفع الرجال والن�ساء اإلى الزواج فالأن�سال، واأن 

اأو ن�ساء، فيعتبرون الزواج هو م�ستقرهم  يكون ذلك هو الهم ال�ساغل لالأفراد رجاًل 

اأو  عمل  اأي  على  المراأة  وتوؤثره  له،  ا�ستعداده  تهياأ  متى  عليه  الرجل  فيقدم  الطبيعي، 

وظيفة ت�ستغل بها مهما عال قدر هذه الوظيفة و�سما، ويجب اأن تتخلى المراأة عن كل 

وظيفة وعمل اإذا تعار�س مع واجباتها الزوجية والأمومية، ومتى كان في قدرة الزوج 

الذي اختارته اأن يكفل حياتها وحياة اأطفالها عن �سعة واقتدار.

واهلل ولـي التوفيق،،،
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محمد ال�سوكاني – دار الفكر – بيروت – ط الثالثة – �سنة 1393ه� / 1973م.

30 - الفقه على المذاهب الأربعة، ل عبد الرحمن بن محمد عو�س الجزيري )المتوفي: 

1360ه�(، ط.دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1424 ه� - 2003 

م. 

31 - قانون الأحوال ال�سخ�سية الكويتي،.

32 - ك�ساف القناع عن متن الإقناع: تاأليف: ال�سيخ من�سور بن يون�س بن �سالح الدين 

البهوتي الحنبلي )ت1051ه�( تحقيق: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى )1418ه�، 

1997م(.

33 - المحلى. تاأليف: اأبي محمد على بن اأحمد بن �سعيد ال�سهير بابن حزم الظاهري 

)456ه�(. تحقيق: اأحمد �ساكر. دار الجيل - بيروت. د.ت. 

34 - م�سند الإمام اأحمد )المتوفي: 241ه�(، تحقيق: �سعيب الأرنوؤوط - عادل مر�سد، 

واآخرين، اإ�سراف: د عبد اهلل بن عبد المح�سن التركي، ط. موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة: 

الأولى، 1421 ه� - 2001 م.

بن  اأحمد  الدين  �سهاب  العبا�س  لأب��ي  ماجه:  اب��ن  زوائ��د  في  الزجاجة  م�سباح   -  35

اأبي بكر بن اإ�سماعيل بن �سليم بن قايماز بن عثمان البو�سيري الكناني ال�سافعي 

)المتوفي: 840ه�(، المحقق: محمد المنتقى الك�سناوي، ط. دار العربية – بيروت، 

الطبعة: الثانية، 1403 ه� .
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ال�سربيني،  لل�سيخ محمد بن محمد  المنهاج،  اإلى معرفة معاني  المحتاج  36 - مغني 

– بيروت، الطبعة:  ت977ه�، تحقيق:  محمد المنتقى الك�سناوي، ط. دار العربية 

الثانية، 1403 ه�

العلمية-  الكتب  دار  قدامة، ت630ه�،  اأحمد بن  اهلل بن  المغني، لأبي محمد عبد   - 37

بيروت، الطبعة: الأولى، 1415ه� - 1994م

38 - المو�سوعة الفقهية الكويتية، �سادرة عن: وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية – 

الكويت، عدد الأجزاء: 45 جزءا، الطبعة: )من 1404 - 1427 ه�(، الأجزاء 1  - 23: 

الطبعة الثانية، دارال�سال�سل – الكويت، الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى، مطابع 

دار ال�سفوة – م�سر، الأجزاء 39 - 45: الطبعة الثانية، طبع الوزارة

39 - نزهة الجل�ساء في اأ�سعار الن�ساء، تاأليف: عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين 

ال�سيوطي )المتوفي: 911ه�(، اعتنى به: عبد اللطيف عا�سور، ط. مكتبة القراآن

40 - نظرية القانون، د. اإبراهيم اأبو الليل،  ط. مجل�س الن�سر العلمي، جامعة الكويت.

41 - نفح الطيب من غ�سن الأندل�س الرطيب، تاأليف: اأحمد بن محمد المقري التلم�ساني، 

تحقيق الدكتور اإح�سان عبا�س، دار �سادر- بيروت، �سنة 1388ه�ابن1968م.

42 - نيل الأوطار �سرح منتقى الأخبار من اأحاديث �سيد الأخيار. لمحمد بن على ابن 

دار  النا�سر:  ال�سبابطي،  الدين  ع�سام  تحقيق:  )ت1250ه�(.  ال�سوكاني،  محمد 

الحديث، م�سر، الطبعة: الأولى، 1413ه� - 1993م.

43 - الوافي بالوفيات. تاأليف: �سالح الدين محمد بن �ساكر بن اأحمد بن عبدالرحمن 

اإحياء  دار  النا�سر:  م�سطفي،  وتركي  الأرن��اوؤوط  اأحمد  تحقيق:  )764ه�(.  الكتبي 

التراث – بيروت،1420ه�- 2000م.
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الفهــر�س

ال�سفحة املــو�ســـوع

558 املقدمه

563 املظهر الأول: م�ساواة املراأة للرجل يف اخلطاب التكليفي 

563 اأول: العمومية يف ال�رشيعة: 

563 ثانيًا : عمومية الر�سالة النبوية: 

565 املظهر الثاين: امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف التعليم والتعلم

565 اأوًل: م�ساواة املراأة للرجل يف طلب العلم والتعلم: 

568 ثانيا: امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف القيام بواجب ن�رش العلم 

570 املظهر الثالث: امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف حق العمل 

572 املظهر الرابع: م�ساواة املراأة للرجل يف احلقوق املالية 

574 املظهر اخلام�س: م�ساواة املراأة للرجل يف باب النكاح 

579 املظهر ال�ساد�س: امل�ساواة يف احلدود والدماء 

580 املثال الأول: امل�ساواة يف حد الزنى: 

580 املثال الثاين: امل�ساواة يف حد القذف: 

581 املثال الثالث: امل�ساواة يف الق�سا�س: 

582 املثال الرابع: امل�ساواة يف حد �رشب اخلمر: 

583 املظهر ال�سابع: امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف احلقوق ال�سيا�سية 

583 اأول: بيعة الر�سول 

584 ثانيًا: دورها يف اأحداث الهجرة 

584 ثالثًا: ال�سورى

586 رابعًا: الإجارة )اإعطاء الأمان لغري امل�سلمني( 

587 خ����امت����ة 

588 ثبت امل�سادر واملراجع 
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