
 



او  فطرة هيأهم أن هعباد على تهن  م   وعظيم تعاىل هللا حكمة كمال  من لق   ما ألداء خ 
ي ر ب  ن ا }ق ال   تعاىل: قال ؛به كلفهم  مبا والقيام ،هل همخلق ط ى ال ذ  ل    أ ع  ء   ك  ي  ه   ش  ل ق   ث    خ 

ى{ د   أن فكما ؛(1)ذلكل هداه ث ،ي صلحه ما شيء كل  تعاىل هللا أعطى فقد ؛[50 ]طه: ه 
 له وهيأ املقومات، من منهما واحد كل  أعطى فقد واألنثى، الذكر الزوجني خلق تعاىل هللا

 به. أنيطت اليت بوظيفته والقيام مهمته وألداء له يصلح ما األسباب من
 هللا حبول- واستطاع وانفسح، صدره انشرح التدبر من حق ه وأعطاه املعىن هذا أتم ل ومن

 ابملرأة، الرجل عالقة حول واألخرى الفينة بني تثار اليت الشبهات دفع -وتوفيقه تعاىل
 اإلسالمي. الرتاث يف املرأة مبظلومية االدعاءات تلك وهاء له وانكشف

 مضامينها: ومن ،خطرها وتعاظم األخرية، اآلونة يف تكاثرت اليت اجلائرة الدعاوى تلك
 بعض وجلأ حقها، هضمها قد اإلسالمي الرتاث وأن اإلسالم، يف حظها تنل مل املرأة أن

 شبهاهتم؛ مع يتماشى خاطئ ا تفسري ا العزيز الكتاب آايت تفسري إىل املزاعم تلك أصحاب
ن والليرباليني العلمانيني من -املختلفة التواصل وسائل يف- ومسعنا رأينا وقد  إذاعة يتعمد م 

 ونشرها. تروجيها يف ويسعى ،املضللة الدعاوى تلك
 -واآلجل العاجل يف- واجملتمع الفرد على ضررها وع ظم الدعوات تلك خلطورة ونظر ا

 من أكثروا لطاملا تعاىل، هللا كتاب  يف آية على الضوء لت سل  ط العلمية؛ الورقة هذه جاءت
ال   تعاىل: قوله وهي ظاهرها، عن صرفها وحاولوا تردادها { ع ل ى ق  و ام ون   }الر  ج  اء   ]النساء: الن  س 

 هلذه األكارم وأئمتها األمة سلف فهم إبراز على -تعاىل هللا شاء إن- حبثنا وسيرتكز ،[34
  تفسريها. حول بعضهم أاثرها اليت الشبهات عن واجلواب املباركة، اآلية

 املعينة الوجوه أهم بيان يف القومي واملنهج العدل املسلك بتقرير نبدأ أن املناسب من ولعل
 فهم على لنا عون   ذلك ليكون الصحيح؛ الوجه على الكرمي القرآن تفسري إىل الوصول على
ا الكرمية اآلية ا، فهم  ا صحيح   اجلاهلني، وأتويل املبطلني وانتحال الغالني حتريف عن بعيد 

ف   }ب ل   القرآنية: للقاعدة وإعماال   ذ  ْل  ق    ن  ق  ل   ع ل ى اب  غ ه   ال ب اط  م  و   ف إ ذ ا ف  ي د  ق   ه  م   ز اه  ل ك   ال و ي ل   و 
{ ِم  ا ون  ف   ويزهق ي دحض والشبهات واألفكار العقائد من الباطل فإن ؛[18 ]األنبياء: ت ص 

                                         
 عنه. (372 /2) التفسري يف الرزاق عبد خرجهأ البصري، اْلسن قاله (1)



ق ل   تعاىل: قال كما  ،(1)أمره واستبان اْلق ظهر إذا ابلكلية ويهلك اء   }و  ق   اْل  ق   ج  ل   و ز ه   ال ب اط 
ل   إ ن   ان    ال ب اط  وق ا{ ك   .[81 ]اإلسراء: ز ه 

  صحيح ا: فهم ا الكرمي القرآن فهم إىل املوصلة الوجوه أهم
 تفسري ا تفسريها على الوقوف أراد ملن ثالثة أقسام إىل الكرمي القرآن آي تقسيم ميكن

ا ا صحيح   :(2)اللضوال الغي أهل طرق عن بعيد 
  األول: القسم

 هو فإنه وسلم؛ عليه هللا صلى الرسول ببيان إال تفسريه إىل يوصل ال ما الكرمي القرآن من
ر   إ ل ي ك   }و أ نزل ن ا تعاىل: هللا يقول املستقيم؛ طريقه إىل واهلادي تعاىل، هللا عن املبلغ  ل ت  ب ني     الذ  ك 

ا ل لن اس   م   نزل   م  م   إ ل ي ه  ل ع ل ه  { و  ر ون  ك  ف   آي من كثري  يف تكرر قد املعىن وهذا ،[44 ]النحل: ي  ت  
  اْلكيم. الذكر

 من فيه ما مجيع أتويل "وذلك ه (:310 )ت الطربي جعفر أبو املفسرين شيخ يقول
ب ه واجبه- أمره وجوه يه، وصنوف   ،-وإر شاده ون د   ومبالغ وحدوده، حقوقه ووظائف َن 

 ي در ك مل اليت آيه أحكام من ذلك أشبه وما ،لبعض خ ل قه بعض   الالزم ومقادير فرائضه،
ها ته، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ببيان إال علم   فيه، القول ألحد جيوز ال وجه   وهذا ألم 

بها، قد بداللة أو عليه، منه بنص    أتويل ه؛ له وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ببيان إال  نص 
ت ه دال ة    .(3)أتويله" على أم 

 الوصول ميكننا ال أننا أي: ،لبعض" خلقه بعض الالزم "ومقادير قوله: املؤمن فليتأمل
 هللا جعلها اليت كاْلقوق- ومقاديرها خلقه لبعض تعاىل هللا جعلها اليت اْلقوق معرفة إىل

 عليه هللا صلى النيب طريق من إال -املرأة على للرجل جعلها اليت أو الرجل، على للمرأة تعاىل
 عليه- حممد نبينا على الكرمي القرآن إنزال مقاصد أعظم من املعىن وهذا للقرآن، املبني    وسلم

                                         
 (.181 /7) للقامسي التأويل وحماسن (،336 /5) كثري  ابن تفسري نظر:ي (1)
 (.73-75 /1) الطربي تفسري ظر:ين (2)
 (.74 /1) الطربي تفسري (3)



ا ذكره: جل يقول ،-التسليم وأزكى الصالة أفضل م   هل  م   ل ت  ب ني     إ ال ال ك ت اب   ع ل ي ك   أ نزل ن ا }و 
ي وا ال ذ  ل ف  ت   ى ف يه   اخ  د  م   و ر ْح  ة   و ه  و  { ل ق  ن ون  م   افرتى، فقد ذلك عن حاد ومن ،[64 ]النحل: ي  ؤ 

ا قوال   وابتدع  منكر ا. قبيح 
 الثاين: القسم

 يف والنفخ الساعة، قيام كوقت  وجل؛ عز هللا إال أتويله يعلم ال ما الكرمي القرآن من
 بعلمه، تعاىل هللا استأثر ِما ذلك ميعاد فإن ذلك؛ أشبه وما مرمي، ابن عيسى ونزول الصور،

 أبشراطها. اخلرب إال أتويلها من أحد يعرف وال
  الثالث: القسم

 القرآن به نزل الذي العريب ابللسان علم له من كل    أتويل ه يعلم ما الكرمي القرآن من
يات ومعرفة إعرابه، إقامة مثل وذلك الكرمي،  وليس فيها، املشرت ك غري   الالزمة أبمسائها املسم 

 النيب طريق من إال تعرف ال فإَنا ومقاديرها؛ الشرعية األحكام معرفة يف دخل القسم هلذا
 تقدم. كما  وبيانه وسلم عليه هللا صلى

 النظر الصحيح الوجه على تعاىل هللا كتاب  يف آية تفسري على الوقوف أراد ملن ينبغي لذا
ال   تعاىل: قوله على ذلك وبتطبيق اآلية؛ تلك تندرج السالفة األقسام من قسم أي إىل  }الر  ج 

{ ع ل ى ق  و ام ون   اء   تلك تكون وملن للقوامة، الشرعي اْلكم عن البحث هو املراد نجند أ الن  س 
 األقسام من األول القسم حتت تندرج معان وكلها ذلك، وحنو ،الشرعية أسباهبا وما ،القوامة

  السابقة.
 الباطلة الدعوات تلك ترويج وراء الرئيس السبب

 شبهات عباءهتا حتت من خرجت اليت الكربى والشبهة الرئيس السبب أبن القول ميكن
راك يف الوقوع هي عليها املدعى الظلم من فكاكها يف والسعي املرأة حرية دعوات أصحاب  ش 

 له يكون منضبط، صحيح منهج إىل االستناد دون واهلوى، ابلرأي تعاىل هللا كالم  تفسري
 القول أعين:- املنحرف املسلك هذا من تعاىل هللا حذرن وقد إليها، ي تحاكم وقواعد أسس

ر م   إ َّن  ا }ق ل   تعاىل: فقال -علم بغري تعاىل هللا على ش   ر يب     ح  و اح  ا ال ف  ر   م  ا ظ ه  ه  ن   ا م  م   ب ط ن   و 
غ ي   و اإلث    وا و أ ن   اْل  ق    ب غ ري    و ال ب   ر ك  ّلل    ت ش  ا اب  ل ط ان   ب ه   ي نزل   مل    م  ا اّلل    ع ل ى ت  ق ول وا و أ ن   س   ال   م 



} ون  ل م   إال علمه يدرك ال الذي هللا كتاب  أتويل يف "فالقائل الطربي: يقول ،[33 ]األعراف: ت  ع 
 قيله وافق وإن يعلم ، ال مبا قائل   بيانه إليه هللا جعل الذي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ببيان
 له علم ال ما هللا على قائل   علم بغري فيه القائل ألن معناه؛ من به هللا أراد ما أتويله يف ذلك

 .(1)به"
إ ن ه   تعاىل: قال مبني؛ عريب بلسان كتابه  أنزل أن العليا تعاىل هللا حكمة ومن ن ز يل   }و   ل ت  

ني   ر ب    ني   الر وح   ب ه   ن  ز ل   (192) ال ع ال م  ون   ق  ل ب ك   ع ل ى (193) األ  م  ن   ل ت ك  ن ذ ر ين   م   (194) ال م 
ان   { ع ر يب     ب ل س  م   ع ر ب ي ا   ق  ر آن   أ ن  ز ل ن اه   }إ ن   تعاىل: وقال ،[195-192 ]الشعراء: م ب ني  { ل ع ل ك  ل ون  ق   ت  ع 

 يكون أن تعاىل هللا كتاب  من آية لتفسري التصدي أراد ملن العلماء اشرتط لذا ؛[2 ]يوسف:
 عروبته "وقضية ه (:1367 )ت املالكي الزرقاين حممد يقول ؛(2)هلا متقن ا العربية ابللغة عامل  ا
 حيويه؛ ما ي فهم أن وال فيه، ما ي عقل أن يرجى فال وإال العرب، لغة قوانني على ي فهم أن هذه

م   قوله: معىن وذلك { }ل ع ل ك  ل ون  ق   أين -هللا رعاك اي- فانظر ؛(3){"ا}ع ر ب ي   قوله: بعد ت  ع 
  !.العرب لغة من قالوه ما موقع

 لفظ صرف شحرور حممد د. حماولة -معنا اليت اآلية نفس يف- ذلك على األمثلة ومن
ت   تعاىل: قوله يف املذكور "الضرب" ن   َت  اف ون   }و الال  وز ه  ن   ن ش  ن   ف ع ظ وه  ر وه  ج  ع   يف   و اه  اج  ض   ال م 

ن   ر ب وه  م   ف إ ن   و اض  ن ك  غ وا ف ال   أ ط ع  ن   ت  ب   ب يال   ع ل ي ه  ان    اّلل    إ ن   س  ب ري ا{  ع ل ي ا ك   عن (4)[34 ]النساء: ك 
 مبعىن الضرب يقصد كان  لو بسؤال: ففوجئ الصحيح، وجهه غري على وتفسريه ظاهره،

 ال قال: ث يفكر، وأخذ شحرور حممد هبت هنا ماذا؟! يقول أن املمكن من كان  ضربال
 وال برهان ال أبنه وليستيقن اْلصيف القارئ ليعلم ؛(5)وجيه سؤال أبنه وأقر أدري، ال أدري،

ا وهواه، برأيه القرآن يفسر ملن دليل  مبتدع. قول فهو وقواعدهم، العلم أهل طرائق عن بعيد 

                                         
 (.79 /1) الطربي تفسري (1)
 .(169 )ص: الرومي لفهد القرآن علوم يف دراسات نظر:ي (2)
 (.76 /2) القرآن علوم يف العرفان مناهل (3)
 تعاىل: قوله بعنوان: وهو اآلية، هذه حول الباطلة الدعاوى يناقش مقال سلف مركز يف (4)

  /https://salafcenter.org/796 رابطه: وهذا والتحريف، التفسري بني }واضربوهن{
 رابطه: وهذا اليوتيوب، موقع على بعضه نشر تلفزيوين لقاء نم (5)



 على يستشهد وهو إال امللة إىل ينسب ِمن مبتدع ا جتد "ال ه (:790 )ت الشاطيب يقول
 اليت األزلية اْلكمة يف اثبت أمر وهو وشهوته، عقله وافق ما على فينزله شرعي، بدليل بدعته

ل   تعاىل: قال هلا؛ مرد ال ث ري ا  ب ه   }ي ض  د ي ك  ي  ه  ث ري ا{  ب ه   و  ل ك   وقال: ،[26 ]البقرة: ك  ذ  ل   }ك   ي ض 
ن   اّلل    اء   م  ي ي ش  د  ي  ه  ن   و  اء { م    .(1)"[31 ]املدثر: ي ش 

 الكرمية: لآلية الصحيح التفسري
ال   تعاىل: يقول اء   ع ل ى ق  و ام ون   }الر  ج  م   اّلل    ف ض ل   مب  ا الن  س  ه  ض  ض   ع ل ى ب  ع  ق وا و مب  ا ب  ع   أ ن  ف 

ن   {، م  و اهل  م   رئيسة: حماور ثالثة على اشتملت الكرمية واآلية أ م 
 النساء. دون ابلقوامة الرجال َتصيص األول: احملور
 القوامة. معىن الثاين: احملور
 القوامة. تلك أسباب الثالث: احملور

 حوهلا. أثريت اليت للشبهات مناقشات طيه ويف احملاور، تلك تفصيل يف ولنشرع
 :النساء دون ابلقوامة الرجال ختصيص األول: احملور

ال   تعاىل: قوله { ع ل ى ق  و ام ون   }الر  ج  اء   فالرجال وخرب، مبتدأ من مكونة امسية مجلة الن  س 
 وتدبري النساء مصاحل رعاية على يقومون الرجال أن أي: "قوامون"، إليهم وأسند مبتدأ،

 وَنن.ؤ ش
ل : ه (:502 )ت األصبهاين الراغب يقول  ويقول ،(2)الناس" من ابلذ كر خمتص   "الر ج 

ا:  من أعطيه الذي والفضل ،له الذ اتي ة الفضيلة من الر جل به خص   مبا يعين: "فإنه أيض 
ا تتناول فاآلية .(3)والقو ة" واجلاه واملال املكنة ا حكم   مقتضى وهو النساء، دون ابلرجال خاص 

 الكرمي. القرآن هبا نزل اليت العربية اللغة

                                                                                                                     
https://www.youtube.com/watch?v=K9pvWFyx7T8. 

 (.234-235 /1) االعتصام (1)
 (.344 )ص: القرآن غريب يف املفردات (2)
 (.639 )ص: نفسه املرجع (3)



 ]يعين: املبالغة صيغة مع االمسية اجلملة "واختيار ه (:1270 )ت األلوسي ويقول
 .(1)إليهم" أسند مبا االتصاف يف ورسوخهم بعراقتهم لإليذان ق  و امون[؛
 يقول ابلرجال، ختتص ال القوامة أن من بعضهم هبا تعلق اليت الشبهة تدحض وهبذا

 ذكر، رجل كل  أن نعلم وحنن امرأة، مجع والنساء رجل، مجع "والرجال شحرور: حممد د.
 على ابلقدرات هنا القوامة يربط تعاىل فكأنه صحيح؛ غري العكس لكن أنثى، امرأة وكل

 .(2)امرأة" واألنثى رجال   الذكر ويصبح الرشد، سن عند تكتمل اليت أنواعها، اختالف
 د. أن القارئ يبصر حيث دليل؛ على ارتكازها وعدم الشبهة، تلك ضعف من وابلرغم

 القوامة يربط تعاىل "فكأنه فقال: عليها؛ تدليل غري من مباشرة النتيجة إىل زقف شحرور حممد
ا أننا إال "،...ابلقدرات هنا  فقهاء وخاصة- العلماء أقوال نورد الشبهة تلك دفع يف إنعام 

  ابلقوامة: الرجال اختصاص تثبت اليت -األربعة املذاهب
 على واألخذ أتديبهن يف ،نسائهم على قيام أهل الرجال" الطربي: جرير ابن يقول

 .(3)وألنفسهم" هلل عليهن جيب فيما أيديهن
ل   ه (:311 )ت الزجاج إسحاق أبو ويقول ا عليه، هلا جيب فيما املرأة على قي  م "الرج   فأم 

 الشاعر: قال وق و ام ها، املرأة قي  م   هذا ويقال: فال، ذلك غري
ين    يفر    قي  مها وبني   بيين اّلل     وأت بع اهب م 

 املهور يف أمواهلم وإلنفاقهم ،والتمييز العلم يف لفضلهم ؛للرجال ذلك وجل عز هللا جعل
 .(4)النساء" وأقوات

 أحدها: ،معان على اآلية "فدلت ه (:370 )ت اْلنفي اجلصاص بكر أبو ويقول
 على يدل وهذا وأتديبها، بتدبريها يقوم الذي هو وأنه ،املنزلة يف املرأة على الرجل تفضيل

                                         
 (.23 /3) األلوسي تفسري (1)
 (.320 )ص: املرأة فقه - اإلسالمي للفقه جديدة أصول وحن (2)
 (.290 /8) الطربي تفسري (3)
 (.47 -46 /2) وإعرابه القرآن معاين (4)



 تكن مل ما أمره وقبول طاعته عليها وأن اخلروج، من ومنعها بيته، يف إمساكها له أن
 .(1)"...معصية

 حفظن فإذا ،نساءهم الرجال أتديب على اآلية هذه "دلت املالكي: القرطيب ويقول
  .(2)عشرهتا" الرجل يسيء أن ينبغي فال الرجال حقوق

 هو أي: ،املرأة على قيم الرجل أي:" ه (:774 )ت الشافعي كثري  ابن اْلافظ ويقول
 . (3)اعوجت" إذا ومؤدهبا عليها، واْلاكم وكبريها، رئيسها

 ]هللا[ تفضيل يف تكلمن ملا النساء " ه (:775 )ت اْلنبلي عادل ابن حفص أبو ويقول
 املرياث؛ يف النساء على الرجال فضل إمنا أنه اآلية هذه يف بني   املرياث؛ يف عليهن الرجال

 فاهلل ابآلخر، منهم واحد كل  استمتاع يف اشرتكوا وإن فهم النساء؛ على قوامون الرجال ألن
 .(4)إليهن" املهر ودفع والنفقة، عليهن ابلقيام الرجال أمر

 القوامة: معىن الثاين: احملور
 فالن يقال: وإصالحه؛ عليه واْلفاظ الشيء على القيام من مأخوذ لغة: القوامة معىن

 أبمرها يقوم ألنه زوجها؛ املرأة: وق  ي  م شأَنم. يقيم الذي وهو :بيته أهل ق ي امو  ،بيته أهل ق و ام
  .(5)إليه حتتاج وما

 املرأة؛ شئون يصلح مبا القيام مبوجبها للرجل يفوض تفويض؛ والية هي شرع ا: والقوامة
 االستبداد وال املرأة، على الرجل تسلط الحب ذلك يعين وال لشأَنا، وتدبري ا ورعاية هلا حفظ ا

 ظلمها. أو عليها

                                         
 (.148-149 /3) القرآن أحكام (1)
 (.169 /5) القرطيب تفسري (2)
 (.292 /2) كثري  ابن تفسري (3)
 (.359 /6) الكتاب علوم يف اللباب (4)
 /5) اهلروي عبيد أليب واْلديث القرآن يف الغريبنيو  (،2017-2018 /5) للجوهري الصحاح (5)

 /12) منظور البن العرب ولسان (،263 )ص: الرازي بكر أليب الصحاح وخمتار ،(1595
502-503.) 



 على القيام من للمبالغة الفع   امقو  و " ه (:671 )ت املالكي القرطيب هللا عبد أبو يقول
 هذا على هو النساء على الرجال فقيام ابالجتهاد، وحفظه فيه ابلنظر واالستبداد الشيء

 طاعته عليها وأن الربوز، من ومنعها بيتها يف وإمساكها وأتديبها بتدبريها يقوم أن وهو اْلد،
 .(1)معصية" تكن مل ما أمره وقبول

 هي وليست أسرته، جتاه مسئولياته بتحمل الرجل على وتكليف غرم والية الوالية وهذه
 كما  املرأة، فوق هبا ويعلو ،واخلصائص امليزات ورائها من حيصل للرجل، ومكسب غ نم والية

 .(2)واْلفظ ابلرعاية حموطة اإلسالم جعلها أبن للمرأة؛ وإعزاز وتكرمي تشريف أَنا
ا؛ وزادته املطهرة، النبوية السنة بينته قد املعىن وهذا  هللا صلى النيب استعمل فقد إيضاح 

 عليه هللا صلى النيب فقال األمر؛ هبذا والعناية اْلفظ مدى عن للتعبري الرعاية كلمة  وسلم عليه
 وهو راع، الناس على الذي فاألمري رعيته، عن مسئول وكلكم راع، كلكم  أال)) وسلم:

 على راعية واملرأة عنهم، مسئول وهو بيته، أهل على راع والرجل رعيته، عن مسئول
 ه (:676 )ت الشافعي النووي اإلمام يقول .(3)((عنهم مسئولة وهي وولده، بعلها بيت
 قال نظره؛ حتت هو وما عليه قام ما صالح امللتزم املؤمتن، اْلافظ هو الراعي العلماء: "قال

ن كل  إن العلماء:  دينه يف مبصاْله والقيام فيه، ابلعدل مطالب فهو شيء نظره حتت كان  م 
 .(4)ومتعلقاته" ودنياه

 استوصوا)) فقال: ابلنساء؛ الوصاية يف ورغ ب وسلم عليه هللا صلى النيب حث   كما
 -وذويه أسرته يعين:- أهله إىل أحسن ملن تبع ا أمته يف اخلريية وجعل ،(5)((خري ا ابلنساء

 .(1)((ألهلي خريكم وأان ألهله، خريكم خريكم)) وسلم: عليه هللا صلى فقال

                                         
 (.169 /5) القرطيب تفسري (1)
 وهذا تكليف؟! أم تشريف املرأة على الوالية بعنوان: ويوضحه، املعىن هذا يبني مقال سلف مركز يف (2)

  /https://salafcenter.org/399 رابطه:
 عنهما. هللا رضي عمر بن هللا عبد حدث من (،1829) ومسلم (،893) البخاري خرجهأ (3)
 (.213 /12) مسلم صحيح على النووي رحش (4)
 عنه. هللا رضي هريرة أيب حديث من (،1468) ومسلم (،3331) البخاري خرجهأ (5)



 اْلياة مقتضيات من قاعدة جعلوه حىت الفقهاء بني واشتهر املعىن هذا استفاض وقد
 قيام الزوجية مقتضى من :"قاعدة ه (:684 )ت املالكي القرايف العباس أبو يقول الزوجية؛

ال   تعاىل: لقوله األخالق؛ إلصالح والتأديب؛ والصون ابْلفظ املرأة على الرجل  }الر  ج 
{" ع ل ى ق  و ام ون   اء   .(2)الن  س 

 التالية. الشبهة تدفع وبه ينقطع، وال ومستمر مستدام للقوامة املعىن وهذا
 القوامة: إلهناء ةالدعو  شبهة

 :-ابلرجل ومساواهتا املرأة حرية لدعوات املتزعمات إحدى وهي- السعيد أمينة تقول
 يف هبا يتمتع الرجل كان  اليت املزااي على مبنية القوامة هذه ألن هلا؛ مربر ال اليوم القوامة "إن

  يف الرجل مع تتساوى أن اليوم استطاعت املرأة دامت وما واملال، الثقافة جمال يف املاضي،
  .(3)للقوامة" مربر فال اجملاالت كل

 الشبهة: هذه عن اجلواب
 قوله أن ترى أال أصله؛ من القرآين للنص إبطال فيه إذ له؛ أساس ال ابطل، القول هذا

ال   تعاىل: { ع ل ى ق  و ام ون   }الر  ج  اء   الثبات تفيد فهي ابلزمان، تعلق هلا ليس امسية مجلة الن  س 
 كما  النساء، على قوامون -واملستقبل واْلاضر املاضي يف- الرجال أن مبعىن التغري، وعدم
ل م   }أ ال   بذلك؛ تعاىل هللا حكم ن   ي  ع  ل ق   م  و   خ  يف   و ه   بقوامة فاْلكم ؛[14 ]امللك: اخل  ب ري { الل ط 

 أسبابه. بتخلف إال يتخلف وال وابق، مستمر النساء على الرجال
 القوامة تلك أسباب الثالث: احملور

 إرساء النساء على الرجال قوامة أبن الشبهة تدفع احملور هذا يف القول وبتفصيل
  املرأة. على ويتسلط الرجل فيه يسود الذي :أي الذكوري، اجملتمع لقواعد

                                                                                                                     
 ."صحيح حسن" وقال: (،3895) الرتمذي خرجهأ (1)
 (.153 /3) الفروق أنواء يف الربوق وأنوار (،341 /4) لذخريةا (2)
 (.48 )ص: اجلندي ألنور ،املسمومة واألقالم الصحافة ينظر: (3)



 يف السعي هو املرأة على الرجل قوامة يف السبب يكن فلم كذلك؛  ليس األمر وحقيقة
 ذلك يف السبب بني   قد تعاىل هللا فإن ؛-بعضهم يدعيه كما- الذكوري اجملتمع قواعد إرساء

ال   تعاىل: بقوله ون   }الر  ج  اء   ع ل ى ق  و ام  م   اّلل    ف ض ل   مب  ا الن  س  ه  ض  ض   ع ل ى ب  ع  ق وا و مب  ا ب  ع  ن   أ ن  ف   م 
،} و اهل  م   اآلخر: عن أحدمها ينفصل ال مركبني سببني على الكرمية اآلية اشتملت فقد أ م 

لقة يف تعاىل هللا ركبه ما وهو قي:ل  خ   األول  اليت والوظائف املهام ألداء مناسب ا الرجل خ 
  هبا. كلف  اليت واألعباء التكاليف ولتحمل هلا، خلق

 يده. حتت من على املستمرة والنفقة املهر من الرجل يبذله ما وهو كسيب:  والثاين
ا تعاىل: "قوله ه (:597 )ت اْلنبلي اجلوزي ابن يقول م   اّلل    ف ض ل   }مب  ه  ض   ع لى ب  ع 

} ض   يف اْلظ وتوفري العقل، بزايدة املرأة على الرجل وفضل النساء، على الرجال يعين: ب  ع 
 إىل إليه، الطالق وجعل واجلهاد، واإلمارة، واخلالفة، واجلماعات، واجلمعة، والغنيمة، املرياث،

ا تعاىل: وقوله ذلك. غري ق وا }و مب  ن   أ ن  ف  { م  واهل  م   والنفقة املهر يعين: عباس: ابن قال أ م 
 .(1)عليهن"
 التشويش إىل مدعاة الثاين دون السببني أحد على القوامة قصر فإن هذا: تبني إذا

ا اباب   ذلك يفتح كما  والغلط،  أيت. فيما وبيانه والضرر، الفساد من عظيم 
 قيل  ال   دون الكسيب السبب على القوامة قصر شبهة

 هنا "من فقال: النساء، دون ابلقوامة الرجال اختصاص عدم إىل شحرور حممد د. اجته
م   أن نرجح ه  ض  { ع ل ى }ب  ع  ض   هللا فضل مبا املعىن: ليصبح والنساء؛ الرجال كل  تشمل ب  ع 
 .(2)والنساء" الرجال من آخر بعض على والنساء الرجال بعض

 الشبهة: هذه عن اجلواب
 وجوه: من بطالنه وبيان العلم؛ أهل من أحد به يقل ومل صحيح، غري الكالم هذا

 لآلية العلم أهل تفسري األول: الوجه
                                         

 (.401 /1) املسري ادز  (1)
 (.320 )ص: املرأة فقه - اإلسالمي للفقه جديدة أصول وحن (2)



م   تعاىل: بقوله املراد بيان يف التفسري كتب  استفاضت ه  ض  {؛ ع ل ى }ب  ع   وأن ب  ع ض 
} م  ه  ض  { }ع ل ى الرجال، يعين: }ب  ع  ض   "بني   ه (:885 )ت البقاعي يقول النساء؛ يعين: ب  ع 

 يداىن، ال الذي والكمال البالغة اْلكمة له الذي أي: اّلل  {، ف ض ل   }مب  ا بقوله: ذلك سبيب
{ كسب  غري من وفضال   منه هبة م  ه  ض    وهلذا والشجاعة، والقوة العقل يف الرجال، وهم }ب  ع 

 أمر كل  من ذلك وحنو النكاح، يف والوالية الكربى، واإلمامة والوالة، األنبياء، فيهم كان
{ }ع ل ى والدين، والعقل البدن يف قوة فضل إىل حيتاج ض   اتفق وقد ،(1)النساء" يعين: ب  ع 

 أقواهلم. من طائفة لذكرت اإلطالة خشية ولوال املعىن، هذا على اإلسالم علماء
 الصحيح للمعىن القرآن بيان الثاين: الوجه

ا الصحيح ابملعىن الكرمي القرآن جاء قد املبتدع: التفسري هبذا يقول ملن يقال  من واضح 
ال   تعاىل: فقال لبس؛ غري ل لر  ج  ن   }و  ة { ع ل ي ه  ر ج   يف جرب بن جماهد يقول ،[228 ]البقرة: د 

ل تفسريها: ل اجلهاد، من عليها به هللا فضله ما "ف ض  ل ما وكل مرياثها، على مرياثه وف ض   فض  
 .(2)عليها" به

 الصحيح للمعىن السنة بيان الثالث: الوجه
 أبلغ الرجل به تعاىل هللا اختص الذي اخللقي الفطري السبب النبوية السنة أوضحت قد

  ذلك: على الدالة األحاديث بعض أيت وفيما إيضاح،
 يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج قال: عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب عن -1

 فإين تصدقن؛ النساء، معشر اي)) فقال: النساء، على فمر   املصلى، إىل فطر أو أضحى
 العشري، وتكفرن اللعن، تكثرن)) قال: هللا؟ رسول اي وب   فقلن: ،((النار أهل أكثر أريتكن  

 وما قلن: ،((إحداكن من احلازم الرجل للب أذهب ودين   عقل   انقصات من رأيت ما
 شهادة نصف مثل املرأة شهادة أليس)) قال: هللا؟ رسول اي وعقلنا ديننا نقصان

                                         
 (.269 /5) والسور اآلايت تناسب يف الدرر نظم (1)
 (.533 /4) تفسريه يف الطربي أخرجه (2)



 ومل تصل مل حاضت إذا أليس عقلها، نقصان من فذلك)) قال: بلى، قلن: ،؟!((الرجل
  .(1)((دينها نقصان من فذلك)) قال: بلى، قلن: ،؟!((تصم

 شهادة نصف مثل املرأة شهادة أبن املرأة عقل نقصان وسلم عليه هللا صلى النيب فبني  
ون   مل    }ف إ ن   تعاىل: فقال ذلك؛ على الكرمي القرآن نص كما  الرجل، ل ني    ي ك  ل   ر ج  ن   ف  ر ج  ر أ َت   و ام 

ن   ِم  ن   و  ن   ت  ر ض  { م  اء  د  ه   .[282 ]البقرة: الش 
 متتنع املرأة فإن اْليض جاءها إذا أبَنا دينها نقصان وسلم عليه هللا صلى أوضح كما

 .(2)والصيام الصالة عن
 صلى هللا رسول من مسعتها بكلمة هللا نفعين لقد قال: عنه هللا رضي ب كر ة   أيب وعن -2

 بلغ ملا قال: معهم، فأقاتل اجلمل أبصحاب أْلق أن ك دت    بعدما اجلمل، أايم وسلم عليه هللا
 يفلح لن)) قال: كسرى،  بنت عليهم ملكوا قد فارس أهل أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .(3)((امرأة أمرهم ولوا قوم
 املرأة أن على منعقد   واإلمجاع وحنوه، كالقضاء  العامة للوالايت املرأة تولية جواز عدم وفيه

ا تكون فال لألمة، الكربى اإلمامة منصب تتوىل ال ا أو حاكم   رام وقد ،(4)للدولة رئيس 
 .(5)بينة بغري فيه والطعن اْلديث تضعيف بعضهم
 الكاملة ابملساواة املنادية املغرضة الدعوات تلك من وليحذر لدينه؛ املؤمن فليستبصر أال

 تلك لبواكري املعاصرين أحد وهو- ه (1354 )ت رضا رشيد الشيخ يقول واملرأة؛ الرجل بني

                                         
 (.79) ومسلم (،1462 ،304) البخاري واهر  (1)
 يف مقال سلف مركز ويف شحرور، وحممد الكيايل كعلي  اْلديث صحة يف الطعن بعضهم اولح (2)

  للمرأة". اإلسالم وإنصاف ودين عقل "نقصات بعنوان: الطاعنني، مناقشة
 (.7099 ،4425) البخاري واهر  (3)
 (.388 /7) اْلاجب ابن خمتصر شرح يف التوضيح نظر:ي (4)
 "اْلرايت كتابه  يف الغنوشي وراشد واملسلمني"، العرب أتخر "سر كتابه  يف الغزايل حممد نهم:م (5)

 وقد املعاصر"، السياسي الفقه يف "اجلديد كتابه  يف هاليل الدين وسعد اإلسالمية"، الدولة يف العامة
 وتفهيم". أتصيل - امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح "لن بعنوان: مقال يف مبناقشتهم سلف مركز يف قمنا



 مثل يف والرجال النساء من كثري  دعوة املقام هذا يف املثل من أذكر ال يل "وما :-الدعوات
 فيما يكون ال حىت شيء، كل  يف الرجل هبا تساوي استقاللية، تربية املرأة تربية إىل البالد هذه

  شيء. يف عليها
 إال الزوجية الشئون يف والنساء الرجال بني املساواة إىل امللل مجيع اإلسالم سبق

هل  ن   تعاىل: بقوله ؛الدرجة هذه ث ل   }و  ي م  ن   ال ذ  ر وف   ع ل ي ه  ع  ل م  ال   اب  ل لر  ج  ن   و  ة { ع ل ي ه  ر ج   د 
ال   قوله: يف بينها اليت الرايسة وهي ،[228 ]البقرة: اء   ع ل ى ق  و ام ون   }الر  ج   اّلل    ف ض ل   مب  ا الن  س 

م   ه  ض  ض   ع ل ى ب  ع  ق وا و مب  ا ب  ع  ن   أ ن  ف  {، م  و اهل  م   على ابلقوة عليهن تفضيلهم سببها فجعل أ م 
  والنفقة. املهر من عليهم هلن فرض وما والدفاع، واْلماية الكسب

 النساء الرجال فساوى الشريعة؛ هذه أقاموا وحكامهم املسلمني أفراد أن لو أفرأيت
 وإمامة العظمى، كاإلمامة  العامة: الرايسة وكذا املنزل، رايسة عدا ما شيء، كل  يف أبنفسهم
 ابْلاجة تشعر النساء أكانت وسلم، عليه هللا صلى الرسول أوصاهم كما  وكرموهن الصالة،

لن أم الشاقة؟! الرجال أعمال من وغريه للكسب أنفسهن إعداد إىل  هناء يف يعشن أن ي فض  
 ال مبا حكومتهم تنفذها اليت الشريعة وكفالة كفاهتم  ظل يف الرجال، كسب  من يتمتعن وراحة،

  أنفسهم؟! الرجال به يتمتع
 مبا تفض ل ه ولكنها مأكله، ألمر املدبرة وهي أيكل، ما الرجل كسب  من أتكل املرأة فإن

 .(1)املغبون" هو فالرجل غ ب   ث    كان  فإن اْللى، من به تتزين وما اْللل، من تلبس
 نبينا عليه هللا وصلى الغي؛ وشبهات الفنت مضالت من أمتنا حيفظ أن أسأل تعاىل وهللا

ا وسلم ،وصحبه آله وعلى حممد  كثري ا.  تسليم 

                                         
 (.110 )ص: اخلالفة (1)


