احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني.
لقد جاء القرآن ليؤسس جمتمعا متكامال منسجما ،يسوده التدين الصحيح املنضبط،
ويسوسه الشرع احلكيم ،ومن أجل تكريس مفهوم اجملتمع الديين املتكامل بني الشارع احلكيم
احلقوق والواجبات اليت يلتزم هبا كل فرد جتاه صاحبه ،وببيان هذه احلقوق والواجبات يتمكن
النظام من اهليمنة على حياة األفراد لتوجيههم إىل الطريق السليم يف نيل احلقوق ومنحها،
وذلك وفق الضوابط اليت ختدم مقصد الشرع املنزل من تشريع األحكام ووضع احلدود.
ومن بني احلقوق اليت تنازعت فيها مجيع الفلسفات واألداين قديا وحديثا حقوق املرأة،
وانقسم الناس فيها طرائق قددا؛ بني من يؤسس جملتمع ذكوري يستبعد أي حق للمرأة ،وآخر
أنثوي يرى الكون من خالل املرأة ،ويؤكد على حقوقها وفق نظرة مادية حبتة تستبعد أي بعد
ديين يف تعيني احلقوق.
وقد تناول القرآن قضية حقوق املرأة من الناحية االجتماعية واالقتصادية والدينية ،وفصل
حقوقها أيا تفصيل ،وأعطاها من االمتيازات واالستحقاقات القدر الذي ينسجم مع طبيعتها
ووظيفتها احلياتية وفطرهتا الدينية ،وأكد على حقوقها يف املواضع اليت يظن أن تضيع فيها؛
وذلك ألن الذي ينح احلق نفسه قد يكون خصما كالويل والزوج وغريمها ،وأكد على
حقوقها املالية سواء يف ابب املرياث أو الزوجية.
وقد كانت سورة النساء منوذجا للعدالة االجتماعية اليت يدعو إليها القرآن يف حق املرأة،
وسوف نتناول احلقوق املتعلقة ابملرأة واليت أكد عليها القرآن من خالل هذه السورة الكرية.
احلقوق املالية:
ال شك أن املال يثل ضرورة ابلنسبة لكل إنسان؛ ولذا فإنه إذا استحقه يكون من كمال
العدل صرفه له كامال غري منقوص ،ونظرا إلمكانية التحايل على املرأة يف حق املال املستحق
هلا -إما بسبب عقد الزواج أو بسبب الورثة أو أبي سبب آخر -فإن القرآن أكد على
صرف هذه احلقوق هلا ،وتنوع هذا التأكيد حبسب اجملاالت ،فأكد عليه يف احلالة االعتيادية،
وطلب أن يصرف هلا حقها مبجرد استحقاقه ،كما أكد عليه عند االختالف ،وهو مظنة
ضياع احلق ،وانتصار الطرف األقوى لنفسه يف مقابل ظلم غريه ،كما أكد عليه وجعله فتوى

موقعة من هللا يف حالة ضعف املرأة واتصافها ابليتم ،ودونك تفصيل ذلك كما ورد يف
السورة:
احلالة األوىل :احلالة االعتيادية وهي الزواج:
فقد طلب يف أوائل السورة إعطاء املرأة حقها وهو املهر كامال ،وأال يؤخذ منه شيء إال
بطيب نفس منها ،فقال سبحانه{ :وآتوا النساء صدقاهتن ِنلة فإن طْب لكم عن شيء منه
ن فسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء .]4 :قال أبو جعفر" :يعين بذلك تعاىل ذكره :وأعطوا النساء
مهورهن عطية واجبة ،وفريضة الزمة"(.)1
واخلطاب هنا متجه لألولياء واألزواج معا؛ ألهنم مل يكونوا يعطون النساء من مهورهن
شيئا يف اجلاهلية( ،)2ويكون يف اآلية هني عن الشغار ،وهو :أن يزوج الرجل الرجل أخته على
أن يزوجه أخته ،ليس بينهما مهر(.)3
وحاصل األمر أن املهر حق مايل للمرأة ،قليال كان أو كثريا ،وليس ألحد من الطرفني -
سواء كان وليا أو زوجا -إسقاطه ،وال أخذ شيء منه بدون رضاها ،وهذا هو منطوق اآلية،
وقد جعل هللا هذا احلق داينة وفريضة كما هو مفهوم قوله تعاىلِ{ :نلة}(.)4
احلالة الثانية حالة اخلالف:
وهنا جيعل القرآن العالقة ابملرأة عالقة مقدسة ال يكن أن ختضع هلوى الزوج ،فإذا أراد
أن ينهي احلياة الزوجية احتال على احلقوق املالية لزوجته ،وأخذ ما أعطاها أو بعضه ليتزوج
أخرى ويرتك الزوجة األخرى للمصري اجملهول ،فيأيت القرآن ليعاجل هذا العرض اجلانيب والسلوك
الطارئ على احلياة الزوجية ابلتأكيد على املعاشرة ابملعروف ،وأنه إذا مل يكن ذلك فإن احلق
يبقى حمفوظا لصاحبه فقال سبحانه{ :وإن أردُّت استبدال زوج مكان زوج وآت ي تم إحداهن

( )1تفسري الطربي (.)552 /7
( )2ينظر :غرائب التفسري وعجائب التأويل (.)273 /1
( )3ينظر :تفسري البغوي (.)556 /1
( )4ينظر :زاد املسري (.)178 /1

قنطارا فال َتخذوا منه شي ئا أَتخذونه هبتان وإثا مبينا وكيف َتخذونه وقد أفضى ب عضكم إىل
ب عض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [النساء.]21 ،20 :
فحني تكلم سبحانه يف سورة البقرة عن الفراق الذي سببه الزوجة وأن للزوج أخذ املال
منها -وهو املذكور يف قوله تعاىل{ :فإن خفتم أال يقيما حدود اّلل فال جناح عليهما فيما
اف تدت به تلك حدود اّلل فال ت عتدوها ومن ي ت عد حدود اّلل فأول ئك هم الظالمون} [البقرة:
 -]229بني يف هذه اآلية أن الطالق الذي مل ينتج عن سوء عشرة وال عن مشاكل زوجية ال
يكن للزوج أن أيخذ فيه شيئا من املرأة(.)5
وقوله سبحانه{ :وأخذن منكم ميثاقا غليظا} هو تنبيه على أن هذه احلياة والعالقة
عالقة مقدسة ،ال يكن التصرف فيها مبقتضى اهلوى وما متليه العواطف ،وقد أكد هذا املعىن
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال(( :فاتقوا هللا يف النساء؛ فإنكم أخذمتوهن أبمان هللا،
واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ،ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه))(.)6
احلالة الثالثة :حالة الضعف:
هذه احلاالت اليت تقدمت ليس ابلضرورة أن تكون املرأة فيها ضعيفة ،بل قد تكون هلا
خيارات أخرى السرتجاع حقها وبلوغ منيتها ،وإن كان الشرع قد اختصر عليها الطريق
وحفظ هلا هذا احلق وأكده؛ لكن تبقى احلالة الثالثة وهي احلالة اليت تكون فيها املرأة متنازعة
مع طرف يتلك من الصالحيات ما ال تستطيع املرأة له دفعا وال لظلمه رفعا ،فهنا توىل هللا
هذا األمر وجعل احلكم فيه فتيا منه سبحانه ،فقال{ :ويست فتونك يف النساء قل اّلل ي فتيكم
فيهن وما ي ت لى عليكم يف الكتاب يف ي تامى النساء الاليت ال ت ؤتوهنن ما كتب هلن وت رغبون
أن تنكحوهن والمستضعفني من الولدان وأن ت قوموا للي تامى ابلقسط وما ت فعلوا من خري فإن
اّلل كان به عليما} [النساء.]127 :
قال أبو جعفر" :يعين جل ثناؤه بقوله{" :ويست فتونك يف النساء} :ويسألك -اي
حممد -أصحابك أن تفتيهم يف أمر النساء ،والواجب هلن وعليهن ،فاكتفى بذكر النساء من
( )5ينظر :تفسري القرطيب (.)100 /5
( )6صحيح مسلم (.)1218

ذكر شأهنن؛ لداللة ما ظهر من الكالم على املراد منه{ .قل اّلل ي فتيكم فيهن} :قل هلم اي
حممد{ :اّلل ي فتيكم فيهن} ،يعين :يف النساء{ ،وما ي ت لى عليكم يف الكتاب يف ي تامى
النساء الاليت ال ت ؤتوهنن ما كتب هلن}"(.)7
روى البخاري عن عروة بن الزبري أنه سأل عائشة رضي هللا ت عاىل عن ها {وإن خفتم أن
ال ت قسطوا يف الي تامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء ،]3 :قالت :هي لليتيمة يف
حجر وليها ،فريغب يف مجاهلا وماهلا ،ويريد أن يتزوجها أبدىن من سنة نسائها ،فنهوا عن
نكاحهن إال أن يقسطوا هلن يف إكمال الصداق ،وأمروا بنكاح من سواهن من النساء .قالت
عائشة :مث استفىت الناس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد فأنزل هللا عز وجل:
{ويست فتونك يف النساء قل هللا ي فتيكم فيهن} [النساء ،]127 :قالت :فبني هللا يف هذه اآلية
أن اليتيمة إذا كانت ذات مجال ومال رغبوا يف نكاحها ،ومل يلحقوها بسنتها إبكمال
الصداق ،فإذا كانت مرغوبة عنها يف قلة املال واجلمال تركوها ،والتمسوا غريها من النساء.
قال :فكما يرتكوهنا حني يرغبون عنها ،فليس هلم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إال أن يقسطوا
هلا األوىف من الصداق ويعطوها حقها(.)8
ففي هذه اآلية حفظ حلق اليتيمة يف أال تنكح بغري صداق أو بصداق أقل من صداق
مثيالهتا من بين عمومتها أو من هم يف هيئتها يف اجلمال ،ويكفي تقريرا للحق أن يكون
فتوى من رب العاملني ،مل يكل أمرها إىل أحد سواه سبحانه وتعاىل ،وأكد على هذا احلق
املايل والذي به حفظ كرامتها ،وصاهنا من الضياع وجعلها متعة يف أيدي الوكالء واألولياء
ممن رق دينهم؛ ولذلك شدد الفقهاء يف نكاح اليتيمة ،واشرتطوا فيه شروطا ليست يف غريها،
فاشرتطوا يف تزوجيها بلوغ عشر سنني وميلها للرجال وإذهنا ابلقول ومشاورهتا ومشاورة
القاضي(.)9

( )7تفسري الطربي (.)253 /9
( )8صحيح البخاري (.)3672
( )9ينظر :منح اجلليل شرح خمتصر خليل (.)3277

وفائدة التسمية مراعاة حقها ،والشفقة عليها يف حتري الكفاية والصالح ،فإن اليتيم مظنة
الرأفة والرمحة(.)10
هذا فيما يتعلق ابحلقوق املالية يف حالة احلياة ،أما ما يتعلق ابحلقوق املالية يف حالة
املوت فإن وصية هللا عز وجل املذكورة يف السورة مل هتمل املرأة ،بل فرضت هلا حقها كزوجة
وكأم وكأخت ،قال تعاىل{ :للرجال نصيب مما ت رك الوالدان واألق ربون وللنساء نصيب مما
ت رك الوالدان واألق ربون مما قل منه أو كث ر نصيبا مفروضا} [النساء.]7 :
وهذه اآلية نزلت يف أوس بن اثبت األنصاري ،تويف وترك امرأة يقال هلا :أم كجة وثالث
بنات له منها ،فقام رجالن مها ابنا عم امليت ووصياه :سويد وعرفجة ،فأخذا ماله ومل يعطيا
امرأته وال بناته شيئا ،وكانوا يف اجلاهلية ال يورثون النساء وال الصغري ،وإن كان الصغري ذكرا،
وإمنا كانوا يورثون الرجال ،ويقولون :ال نعطي إال من قاتل وحاز الغنيمة ،فجاءت أم كجة
فقالت :اي رسول هللا ،إن أوس بن اثبت مات وترك علي ثالث بنات وأن امرأته ،وليس
عندي ما أنفق عليهن ،وقد ترك أبوهن ماال حسنا ،وهو عند سويد وعرفجة ،ومل يعطياين وال
بناته شيئا ،وهن يف حجري ،ال يطعمن وال يسقني ،فدعامها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فقاال :اي رسول هللا ،ولدها ال يركب فرسا وال حيمل كال وال ينكي عدوا ،فأنزل هللا عز وجل:
{للرجال نصيب} إخل ،يعين :للذكور من أوالد امليت وأقرابئه {نصيب} حظ {مما ت رك
الوالدان واألق ربون} من املرياث{ ،وللنساء} ولإلنث منهم {نصيب مما ت رك الوالدان
واألق ربون مما قل منه} ،أي :من املال{ ،أو كث ر} منه {نصيبا مفروضا} ،نصب على
القطع ،وقيل :جعل ذلك نصيبا فأثبت هلن املرياث ،ومل يبني كم هو ،فأرسل رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم إىل سويد وعرفجة(( :ال تفرقا من مال أوس بن اثبت شيئا؛ فإن هللا تعاىل
جعل لبناته نصيبا مما ترك ،ومل يبني كم هو حىت أنظر ما ينزل فيهن)) ،فأنزل هللا تعاىل:
{يوصيكم اّلل يف أوالدكم} [النساء .]11 :فلما نزلت أرسل رسول هللا إىل سويد وعرفجة :أن
ادفعا إىل أم كجة الثمن مما ترك وإىل بناته الثلثني ،ولكما ابقي املال(.)11
( )10ينظر :عون املعبود (.)72 /6
( )11ينظر :تفسري البغوي (.)572 /1

فعندما منع هؤالء النسوة تدخل القرآن يف تقرير حقهن ،وأمر بصرفه ،وسوى بينهن وبني
الرجال يف أصل املرياث للميت الذي اشرتكوا يف القرابة بدرجة واحدة ،مث عقب القرآن على
ذلك جبعل املرياث وصية مفروضة وحقا معلوما ال ينسخ وال يبدل فقال{ :يوصيكم اّلل يف
أوالدكم للذكر مثل حظ األنث يني فإن كن نساء ف وق اث ن تني ف لهن ث لثا ما ت رك وإن كانت
واحدة ف لها النصف وألب ويه لكل واحد من هما السدس مما ت رك إن كان له ولد فإن مل يكن له
ولد وورثه أب واه فألمه الث لث فإن كان له إخوة فألمه السدس من ب عد وصية يوصي هبا أو
دين آابؤكم وأبناؤكم ال تدرون أي هم أق رب لكم ن فعا فريضة من اّلل إن اّلل كان عليما
حكيما} [النساء.]11 :
فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال( :كان املرياث للولد ،والوصية للوالدين واألقربني،
فنسخ هللا عز وجل من ذلك ما أحب ،فجعل للولد الذكر مثل حظ األنثيني ،وجعل
للوالدين السدسني ،وجعل للزوج النصف أو الربع ،وجعل للمرأة الربع أو الثمن)(.)12
وال خيفى على القارئ الكرمي ما وصفت به هذه القسمة من الفرض وإرجاعها إىل
حكمة هللا عز وجل وكمال علمه وسعته ،فهو الذي يعطي احلقوق حبسب االستحقاق،
وههنا مسألة مهمة ،وهي أن احلق يف الزكاة ويف غريها ينحه الشارع مبقتضى العدل واحلكمة،
ليس رديفا للمساواة؛ ألن املساواة ال تكون عدال إال إذا كانت بني متماثلني ،لكنها تكون
ظلما حني تكون بني متغايرين ،والتغاير بني الذكر واألنثى يف الرتكة راجع إىل طبيعة
االلتزامات املنوطة بكل من الفريقني شرعا ،فالرجل جتب عليه نفقة ابنته وزوجته وأخته ،فمن
املعقول إذا ورث أن يعطى له من املال ابلقدر الذي يكنه من أداء هذا االلتزام الشرعي ،وقد
فرض هللا للمرأة حقا معلوما يف الرتكة ،إما على سبيل الوصية كما هو الواقع يف هذه اآلايت،
فقوله تعاىل{ :للذكر مثل حظ األن ث يني} يعين :لالبن من املرياث مثل حظ األنثيني .مث ذكر
نصيب اإلنث من األول فقال{ :فإن كن} يعين :البنات {نساء ف وق اث ن تني} ،ويف قوله
تعاىل{ :ف وق} قوالن :أحدمها :أهنا زائدة ،كقوله تعاىل{ :فاضربوا ف وق األعناق} ،والثاين:

( )12ينظر :تفسري جماهد (ص.)268 :

أهنا مبعىن الزايدة .قال القاضي أبو يعلى :إمنا نص على ما فوق االثنتني والواحدة ،ومل ينص
على االثنتني؛ ألنه ملا جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث ،كان هلا مع األنثى الثلث أوىل.
وقوله تعاىل{ :وألب ويه} قال الزجاج :أبواه تثنية أب وأبة ،واألصل يف األم أن يقال هلا:
أبة ،ولكن استغىن عنها أبم ،والكناية يف قوله{ :ألب ويه} عن امليت وإن مل جير له ذكر.
وقوله تعاىل{ :فألمه الث لث} أي :إذا مل خيلف غري أبوين ،فثلث ماله ألمه ،والباقي
لألب ،وإمنا خص األم ابلذكر ألنه لو اقتصر على قوله تعاىل{ :وورثه أبواه} ظن الظان أن
املال يكون بينهما نصفني ،فلما خصها ابلثلث دل على التفضيل(.)13
وهكذا إىل آخر ما ذكر مما لو تتبعناه خلرج بنا عن موضوع الورقة ،فمن املالحظ أن
تقرير حق املرأة والتأكيد عليه يف هذا الباب مل خيل منه جزء من هذه اآلايت؛ وذلك ملا
تضمنته اآلايت من قسمة وافية كافية مستوعبة حلق املرأة املايل يف امليت الذي يوت من
أقارهبا أو ممن له عالقة حياتية هبا كالزوج ،فال يكن منعها حقها أو التحايل عليه؛ ألن
القسمة جاءت من عند هللا سبحانه وتعاىل ،ويتوىل تنفيذها يف األغلب األعم قضاة املسلمني
أو احملكمون من عدوهلم؛ مما جيعل احلق خارجا عن حمل النزاع.
وبعد أن انتهينا من تبيني احلقوق املالية ،نعرج على مسألة يف غاية األمهية ،وقد تكررت
يف السورة ،وهي تقرير احلق أثناء اخلالف يف احلياة الزوجية وكيفية إدارة هذا اخلالف شرعا؛
فحني مست الشريعة احلياة الزوجية ميثاقا غليظا؛ فإهنا مل ترتك كل خالف يقع بني الزوجني
عفوا دون تدخل شرعي إما إبعطاء حكم أو تشريع قضائي؛ وذلك ما سوف نفصله يف
املوضوع املوايل:
إدارة اخلالفات يف احلياة الزوجية:
ال شك أن اخلالفات مظنة ضياع احلقوق والفجور يف اخلصومة والظلم ،ويظهر ذلك
حني تكون هذه اخلالفات نجتة عن معاشرة طويلة قد تؤدي إىل القلى بسبب ما يتكرر فيها
من أحداث قد تكون مقلقة لكل من الطرفني ،وألن الشريعة جعلت على املرأة حقوقا ،منها

( )13زاد املسري (.)379 /1

وجوب الطاعة لزوجها وحسن عشرته؛ فإن ذلك مل ينع من وجود حلول للمشاكل الزوجية
يف حالة تضييع أحد من الطرفني حلق اآلخر ،أو أن احلياة بينهما مل تعد ممكنة ،وعند النظر
يف اإلجراءات املتبعة لنزع فتيل اخلالف بني األسرة جند االهتمام الشديد بقضية احلقوق،
والتأكيد على احملافظة عليها ،وقد تناولت السورة هذه القضية يف مقطعني منها:
فاألول منهما أكدت فيه على احلقوق ،مث ذكرت بعد ذلك اإلجراء الالزم بعد معرفة
احلقوق ،فقال سبحانه مؤكدا حلقوق كل من الفريقني{ :وإن خفتم شقاق ب ينهما فاب عثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا ي وفق اّلل ب ي ن هما إن اّلل كان عليما
خبريا} [النساء" ،]35 :وهذا حكم أحوال أخرى تعرض بني الزوجني ،وهي أحوال الشقاق من
خماصمة ومغاضبة وعصيان ،وِنو ذلك من أسباب الشقاق ،أي :دون نشوز من املرأة"(.)14
وقد أمجع العلماء أن املخاطب هبذه اآلية احلكام واألمراء(.)15
وحسبك هبذا اهتماما؛ وقوله{ :فاب عثوا حكما من أهله} رجال يصلح للحكومة
واإلصالح بينهما{ ،وحكما من أهلها} ،ألن األقارب أعرف ببواطن األحوال وأطلب
للصالح ،ونفوس الزوجني أسكن إليهما ،فيربزان ما يف ضمائرمها من احلب والبغض وإرادة
الصحبة والفرقة ،وخيلو كل حكم منهما بصاحبه ويفهم مراده ،وال خيفي حكم عن حكم
شيئا إذا اجتمعا {إن يريدا} أي :احلكمان {إصالحا ي وفق اّلل ب ي ن هما} أي :الزوجني ،أي:
يقدرمها على ما هو الطاعة من إصالح أو فراق{ ،إن اّلل كان عليما} بكل شيء{ ،خبريا}
ابلبواطن كالظواهر ،فيمضى على الزوجني ما اتفق احلكمان عليه(.)16
فاختيار الشريعة للحكمني من أهل األزواج يف غاية العدل ،وذلك أن كال من الزوجني
يركن إىل قريبه ويعتقد حرصه على توفيته حقه ،وهذا احلكم خاص هبذه القضية ،وإال فالقرابة
يف احلكم يف غري هذه اخلصومة تعترب هتمة تسقط احلكم وترد شهادة الشاهد ،وال شك أنه
مع هذا اإلجراء ال يكن ألحد من الفريقني أن يدعي ضياع حقه؛ ألن الذي حكم به هو
( )14التحرير والتنوير (.)45 /5
( )15ينظر :شرح صحيح البخاري البن بطال ( ،)425 /7االستذكار البن عبد الرب (.)173 /6
( )16ينظر :شرح الزرقاين على املوطأ (.)324 /3

احلكم الذي ارتضاه من أهله ويعلم حرصه على حقه ومعرفته مبراده ،أما اآلية األخرى فقد
حددت سبب الفرقة بني الزوجني ومربره من طرف املرأة ،وهو جمرد اخلوف وغلبة الظن على
ضياع احلق ،فجعلت هلا احلق يف اخلروج من ربقة الزوجية إذا مل تتمكن من الصلح ،فقال
سبحانه{ :وإن امرأة خافت من ب علها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا ب ي ن هما
صلحا والصلح خري وأحضرت األنفس الشح وإن حتسنوا وت ت قوا فإن اّلل كان مبا ت عملون
خبريا} [النساء .]128 :فعن خالد بن عرعرة قال :مسعت علي بن أيب طالب عليه السالم
يقول يف قوله عز وجل{ :وإن امرأة خافت من ب علها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن
يصلحا ب ي ن هما صلحا} ،قال( :هو الرجل يكون عنده امرأاتن ،فتكون إحدامها قد عجزت،
أو تكون دميمة ،فرييد فراقها ،فتصاحله على أن يكون عندها ليلة وعند األخرى ليايل وال
يفارقها ،فما طابت به نفسها فال أبس به ،فإن رجعت سوى بينهما)(.)17
وقوله{ :خافت} مبعىن :ت وق عت( ،)18وقوله{ :نشوزا} دوام النشوز ،وقد جعلت
الشريعة يف هذه املسألة أحكاما ،منها جواز املصاحلة على مال يف مقابل التنازل عن حقها
يف املبيت أو التنازل عنه تلقائيا أو اإليثار(.)19
مث مع هذا أكد على حقها ،وأهنا مع مشقة العدل فيما يتعلق بني األزواج يف األمور
القلبية فإن ذلك ال جييز تضيع احلق{ :ولن تستطيعوا أن ت عدلوا بني النساء ولو حرصتم فال
متيلوا كل الميل ف تذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وت ت قوا فإن اّلل كان غفورا رحيما} [النساء:
 .]129مث ذكر أن الفراق أحد احللول اليت ال تغلق على أحد من الزوجني ابب اخلري ،بل قد
يكون فيها خري كثري{ :وإن ي ت فرقا ي غن اّلل كال من سعته وكان اّلل واسعا حكيما} [النساء:
.]130
فيعلم مما سبق أن احلقوق الشرعية للمرأة غري مهملة ،بل هي مقررة يف كتاب حمفوظ ،ال
أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،تنزيل من حكيم محيد؛ ولذا فقد قررت يف هذه
( )17ينظر :تفسري جماهد (ص ،)294 :تفسري الطربي (.)260 /9
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السورة أصوهلا وكثري من فروعها ،مما لو تتبع خلرجت منه جملدات ال يفي القلم بعدها ،وال
العقل حبصرها ،واملراد من هذه الوقفات السريعة إرشاد القارئ إىل املعاين القريبة املقصودة
للشارع ،ومن أراد التوسع فعليه بكتب التفسري واألحكام ،ففيها البغية ،وإليها املنتهى يف
االستيعاب ،وقد متيزت أحكام القرآن يف حفظ احلقوق عموما وحقوق املرأة خصوصا مبا
تتميز به األحكام املنزلة من رب العاملني ،وهو اإلتقان واحلسن ،فهي ليست نجتة عن ردة
فعل ذات طابع فكري أو مادي ،وال تستحضر املعاين استحضارا عاطفيا خيرج عن طور
احلق ،ويورد املهالك ،بل هي من احلكيم اخلبري الذي يشرع لعباده ،وهو عامل حباهلم وما
يطيقون ،وحيكم ابألصلح الذي جيمع بني العدل واإلحسان ويزيل اخلالف.

