بسم هللا الرحمن الرحٌم
اإلسالم والمساواة بٌن الرجل والمرأة

المساواة بٌن الذكر واألنثى:
أٌها اإلخوة الكرام ،المرأة فً اإلسالم مساوٌة للرجل تماما ً فً نقاط كثٌرة :
ٔ .المرأة من حٌث هً إنسان مساوٌة للرجل تماما:
فلها مشاعرها ،ولها أحوالها ،ولها خصائصها،
قال تعالى:
س َوا ِح َد ٍة
ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
اس ا َّتقُوا َر َّب ُك ُم الَّذِي َخلَ َق ُك ْم مِنْ َن ْف ٍ
[سورة النساء]

ٌا أٌها الناس :تعنً الرجال والنساء.
فالمشاااعر التااً ٌشااعر رهااا الرجاال تشااعر رهااا الماارأة ،والقااٌم التااً ٌساامو الٌهااا الرجاال تساامو الٌهااا الماارأة،
والرطولة التً ٌحققها الرجل تحققها المرأة ،فالرجل والمرأة من نفس واحدة.
هللا َكانَ
هللا الَّذِي َت َ
َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجاال َكثٌِرا َونِ َ
سا َءلُونَ ِب ِه َو ْاألَ ْر َحا َم إِنَّ َّ َ
ساء َوا َّتقُوا َّ َ
َعلَ ٌْ ُك ْم َرقٌِبا
[سورة النساء]

المرأة من حٌث هً انسان مشارهة للرجل تماما ً،
لقول النرً علٌه الصالة والسالم:
إنما النساء شقائق الرجال
ولقول النرً صلى هللا علٌه وسلم:
سانِ ِهَ ،ك َم َث ِل ا ْل َب ِهٌ َم ِة ُت ْن َت ُج ا ْل َب ِهٌ َم َة،
ص َرانِ ِه ،أَ ْو ٌُ َم ِّج َ
ُكل ُّ َم ْولُو ٍد ٌُولَ ُد َعلَى ا ْلف ِْط َر ِة ؛ َفأ َ َب َواهُ ٌُ َه ِّو َدانِ ِه ،أَ ْو ٌُ َن ِّ
َهلْ َت َرى فٌِ َها َجدْ َعا َء؟
[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائً وأبو داود وأحمد ومالك]

والمولود ذكراً كان أو أنثى.

أٌة نظرة الى المرأة على أنهاا مان طرٌعاة أخار  ،علاى أنهاا دون الرجال مان حٌاث أناه انساان هاً نظارة
جاهلٌة ،ال ٌقرها اإلسالم وال ٌقرلها رل جاء لٌحاررها وهً أحد أشكال العنصرٌة.
ٕ .المرأة سموها كالرجل:
شااًء رخاار أٌهااا اإلخااوة ،كمااا أن الرجاال ٌسااتقٌم الماارأة تسااتقٌم ،وكمااا أن الرجاال ٌنحاارف تنحاارف الماارأة.
ٌإمن وتإمنٌ ،كفر وتكفرٌ ،عصً وتعصًٌ ،طٌع وتطٌعٌ ،سمو وتسموٌ ،رقى وترقى.
قال تعالى:
ورهَا َو َت ْق َواهَا
س َّواهَا (َ )7فأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
س َو َما َ
َو َن ْف ٍ
[سورة الشمس]

والنفس ذكراً كان أو أنثى.
ورهَا َو َت ْق َواهَا
َفأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
أي مركب فً فطارة اإلنساان ذكاراً كاان أو أنثاى أنهاا تعارف طرٌا فجورهاا ،وطرٌا تقواهاا ،وأنهاا اذا
اتقت أو اذا فجرت تعلم رفطرتها أنها اتقت أو فجرت.
هذا هو اإلسالم من منارعه ،هذا هو اإلسالم من مصادره ،العررة ال رالواقع الذي ٌعٌشاه المسالمون ،ولكان
رالمرادئ السامٌة التً جاء رها الكتاب والسنة.
ثم ان هللا سرحانه وتعالى ٌقول:
ساهَا
اب َمنْ َد َّ
َقدْ أَ ْفلَ َح َمنْ َز َّكاهَا (َ )9و َقدْ َخ َ
[سورة الشمس]

وهذه اآلٌة تعنً الرجال والنساء معا ً.
من أحٌى نفسا ً فكؤنما أحٌى الناس جمٌعا ً ،ومن قتل نفسا ً فكؤنما قتل الناس جمٌعا ً.
أٌها اإلخوة الكرام ،انها مساوٌة للرجل مان حٌاث انساانٌتها ،ومسااوٌة للرجال تماماا ً مان حٌاث امكانهاا أن
ترقى ،وأن تسمو ،وأن تتفو  ،وأن تكون من الالتً ٌشار الٌهن رالرنان.
ٖ .المرأة مساوٌة للرجل فً التشرٌف والكرامة:
شًء رخر :مساوٌة له فً التشرٌف والكرامة.
أذكركم ؛ رؤن قانون حمورارً الذي ٌدرسونه فً كلٌات الحقو احد رناود هاذا القاانون أناه مان قتال رنتاا ً
لرجل كان علٌه أن ٌسلم رنته لذاك الرجل لٌقتلها ..ما ذنرها؟ ما ذنب ارنة القاتل لتقتل مكان المقتولة؟.

سئل علٌه الصالة والسالم:
ت :إِنَّ َذلِ َك لَ َعظِ ٌم ،قُ ْل ُ
ّلِل نِ ّدا َوه َُو َخلَ َق َك ،قُ ْل ُ
ي ال َّذ ْن ِ
ي؟ َقال ََ :وأَنْ
هللا؟ َقال َ :أَنْ َت ْج َعل َ ِ َّ ِ
ب أَ ْع َظ ُم ِع ْن َد َّ ِ
تُ :ث َّم أَ ُّ
أَ ُّ
اف أَنْ ٌَ ْط َع َم َم َع َك ،قُ ْل ُ
ار َك
تُ :ث َّم أَ ُّ
َت ْق ُتل َ َولَ َد َك َت َخ ُ
ي؟ َقال َ :أَنْ ُت َزان ًَِ َحلٌِلَ َة َج ِ
[متفق علٌه]

وقد قال هللا تعالى فً القررن الكرٌم:
ي َذ ْن ٍ
ب قُتِ َل ْت
سئِلَ ْت (ِ )8بأ َ ِّ
َوإِ َذا ا ْل َم ْو ُءو َدةُ ُ
[سورة التكوٌر]

وقد قال هللا عز وجل:
اص َح ٌَاة ٌَا أُولًِ ْاألَ ْل َبا ِ
ب لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ
ص ِ
َولَ ُك ْم فًِ ا ْلقِ َ
[سورة البقرة]

وفقهاااء الشاارٌعة اإلسااالمٌة ٌقااررون أن الرجاال ٌاقتاال رقتاال الماارأة ،فكرامتهااا ماان كرامتااه ،وكرامتااه ماان
كرامتها.
مساوٌة له فً انسانٌتها ،مساوٌة له فً سموه وسموها ،مسااوٌة لاه فاً كرامتاه وكرامتهاا ،فاً التشارٌف،
رل ان اإلساالم العظاٌم جعال الاذٌن ٌرماون المحصانات الثاافالت ثام لام ٌاؤتوا رؤررعاة شاهداء جعال قصاصاهم أن
ٌاجلدوا ثمانٌن جلدة ،وأال اتقرل لهام شاهادة أراداً ،حتاى لاو تااروا الراد مان أن ٌاجلادوا ثماانٌن جلادة ،عقااب الادنٌا ال
ٌسقط رالتورة ،لذلك ورد فً األثر:
قذف محصنة ٌهدم عمل مئة سنة
ٗ .المرأة مساوٌة للرجل بكل التكالٌف الشرعٌة:
أٌهااا اإلخااوة الكاارام ،مساااواتها فااً انسااانٌته ،ومساااواتها فااً سااموه ،ومساااواتها فااً كرامتااه راال ان الماارأة
مساوٌة للرجل فً أنها مكلفة رؤركان اإلٌمان ،ومكلفاة ركال التكاالٌف الشارعٌة التاً كلاف هللا رهاا الرجال .األدلاة
من كتاب هللا:
صا ِد َقا ِ
ت َوا ْل َقا ِنتٌِنَ َوا ْل َقانِ َتا ِ
ت َوا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ َوا ْل ُم ْؤ ِم َنا ِ
إِنَّ ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َوا ْل ُم ْسلِ َما ِ
اب ِرٌنَ
ت َوال َّ
صا ِدقٌِنَ َوال َّ
ت َوال َّ
ص ِ
صائِ َما ِ
ص ِّد َقا ِ
ت َوا ْل َخاشِ عٌِنَ َوا ْل َخاشِ َعا ِ
اب َرا ِ
وج ُه ْم
ت َوا ْل َحافِظِ ٌنَ فُ ُر َ
صائِمٌِنَ َوال َّ
ت َوال َّ
ص ِّدقٌِنَ َوا ْل ُم َت َ
ت َوا ْل ُم َت َ
َوال َّ
ص ِ
ت أَ َع َّد َّ
هللا َكثٌِرا َوال َّذاك َِرا ِ
َوا ْل َحافِ َظا ِ
هللا ُ لَ ُه ْم َم ْغف َِرة َوأَ ْجرا َعظِ ٌما
ت َوال َّذاك ِِرٌنَ َّ َ
[سورة األحزاب]

لو أن هللا سرحانه وتعالى قال :ان المسلمٌن ،والمإمنٌن والقاانتٌن والصاادقٌن والصااررٌن والخاشاعٌن الاى
رخر اآلٌة لكانت هذه اآلٌة تشمل الرجاال والنسااء ،ولكان هللا أراد أن ٌإكاد ،وأن ٌراٌن ،وأن ٌزٌال اللارس مان أن
المرأة كالرجل مساوٌة له تماما ً فً التكالٌف الشرعٌة ،وفً أركان اإلٌمان ،وفً أركان اإلسالم.
دلٌل رخر:
س ِن َما َكا ُنوا
صالِحا مِنْ َذ َك ٍر أَ ْو أ ُ ْن َثى َوه َُو ُم ْؤمِن َفلَ ُن ْح ٌِ ٌَ َّن ُه َح ٌَاة َط ٌِّ َبة َولَ َن ْج ِز ٌَ َّن ُه ْم أَ ْج َر ُه ْم ِبأ َ ْح َ
َمنْ َع ِمل َ َ
ٌَ ْع َملُونَ
[سورة النحل]

دلٌل ثالث:
ض
ض ُك ْم مِنْ َب ْع ٍ
اب لَ ُه ْم َر ُّب ُه ْم أَ ِّنً َال أُضِ ٌ ُع َع َمل َ َعام ٍِل ِم ْن ُك ْم مِنْ َذ َك ٍر أَ ْو أ ُ ْن َثى َب ْع ُ
اس َت َج َ
َف ْ
[سورة آل عمران]

٘ .المرأة مستقلة عن الرجل من حٌث مسؤلٌتها عن عملها:
أٌها اإلخوة الكرام ،رل ان المرأة مخلو مستقل من حٌث مسإولٌتها عن عملها ،وهً مكلفة استقالالً عان
الرجل رتكالٌف الشرعٌة ،مكلفة رشكل مستقل عن الرجل رتكالٌف الشرٌعة..
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
...والمرأة راعٌة فً بٌت زوجها ،وهً مسؤولة عن رعٌتها
[متفق علٌه]

معنااى ذلااك أن الماارأة مسااتقلة اسااتقالالً تاماا ً فااً أنهااا مكلفااة رؤركااان اإلٌمااان وأركااان اإلسااالم ،والتكااالٌف
الشرعٌة ،و اتحاسب وحدها عن تقصٌرها وأٌة امرأة تقول :ان زوجً ٌرٌد ذلك .هذه حجة عند هللا غٌر مقرولة.
قال تعالى:
َف َمنْ ٌَ ْع َملْ ِم ْث َقال َ َذ َّر ٍة َخ ٌْرا ٌَ َرهُ (َ )7و َمنْ ٌَ ْع َملْ ِم ْث َقال َ َذ َّر ٍة َ
ش ّرا ٌَ َرهُ
[سورة الزلزلة]

 .ٙالمرأة مساوٌة للرجل فً التربٌة والتهذٌب:
والمرأة أٌضا ً مساوٌة للرجل فً التررٌة والتهذٌب،
قال تعالى:
ارةُ َعلَ ٌْ َها َم َالئِ َكة غ َِالظ شِ َداد َال
اس َوا ْلح َِج َ
س ُك ْم َوأَهْ لٌِ ُك ْم َنارا َوقُو ُدهَا ال َّن ُ
ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا قُوا أَ ْنفُ َ
هللا َما أَ َم َر ُه ْم َو ٌَ ْف َعلُونَ َما ٌُ ْؤ َم ُرونَ
ٌَ ْع ُ
صونَ َّ َ
[سورة التحرٌم]

قو أنفسكم وأهلٌكم ،واألهل فً القررن الكرٌم الزوجة واألوالد الذكر منهم واإلناث.
وقد قال علٌه الصالة والسالم:
ما نحل والد ولده من نحلة أفضل من أدب حسن
والولد :ذكر كان أو أنثى.
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
ما من مسلم له بنتان فٌحسن إلٌهما ما صحبتاه ،أو صحبهما إال أدخلتاه الجنة
هذه رشارة لكم جمٌعا ً ..أي رجل له رنتان اذا أحسن الٌهما ورراهما التررٌاة اإلساالمٌة الصاحٌحة ،واعتناى
رهما ،وأحسن الٌهما فله الجنة.
وفً حدٌث رخر:
من كانت له ثالث بنات أو ثالث أخوات
هذا شًء دقٌ  .من كانت أخته عنده ،وأحسن الٌها وأكرمها ودلها على هللا فلاه الجناة .قاد ترقاى الرنات راال
زواج ،تصرح عانسا ً مصٌرها عند أخٌها ،هذا الحدٌث الشرٌف ٌرٌن أن الذي ٌرعى أختاه وٌحسان الٌهاا وٌررٌهاا
التررٌة الصحٌحة وٌدلها على هللا فله الجنة.
صلهى ه
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم:
َقا َل َرساو ال ه ِ
هللا َ
ت ،أَ ْو َث َال ُ
َمنْ َكانَ لَ ُه َث َال ُ
ث أَ َخ َوا ٍ
ث َب َنا ٍ
هللا فٌِ ِهنَّ َفلَ ُه
سنَ ُ
انَ ،فأ َ ْح َ
ص ْح َب َت ُهنَّ َ ،وا َّت َقى َّ َ
ان ،أَ ْو أ ُ ْخ َت ِ
ت ،أَ ِو ا ْب َن َت ِ
ا ْل َج َّن ُة
[أخرجه الترمذي والنسائً وأبو داود وابن ماجه]

 .7المرأة مساوٌة للرجل فً العلم والواجب العٌنً والعلم الكفائً:
أٌها اإلخوة الكرام ،والمرأة مساوٌة للرجل تماما ً فً العلم والواجب العٌنً ،وفً العلم الكفائً ،فاذذا كانات
مكلفة رؤركان اإلٌمان ،وأركان اإلسالم ،ورؤحكام الشرٌعة ،وال ٌكون هذا اال رالعلم،
لذلك قال تعالى:
َوقُلْ َر ِّب ِزدْ نًِ ِع ْلما
[سورة طه]

تقرأ هذه اآلٌة الفتاة وٌقرأها الفتى ،تقرأ هذه اآلٌة المارأة وٌقرأهاا الرجال .وطلاب العلام فرٌضاة علاى كال
مسلم أي على كل شخص مسلم ذكراً كان أو أنثى.

أٌها اإلخوة الكرام،
صلهى ه
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم:
َقا َل َرساو ال ه ِ
هللا َ
انَ ،وأَ ٌُّ َما َر ُج ٍل مِنْ
سنَ َت ْعلٌِ َم َهاَ ،وأَ َّد َب َها َفأ َ ْح َ
أَ ٌُّ َما َر ُج ٍل َكا َن ْت ِع ْن َدهُ َولٌِ َدة َف َعلَّ َم َهاَ ،فأ َ ْح َ
سنَ َتأْدٌِ َب َهاَ ،ف َل ُه أَ ْج َر ِ
أَهْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
ان
انَ ،وأَ ٌُّ َما َم ْملُوكٍ أَدَّى َح َّق َم َوالٌِ ِهَ ،و َح َّق َر ِّب ِه َفلَ ُه أَ ْج َر ِ
ب آ َمنَ ِب َن ِب ٌِّ ِهَ ،وآ َمنَ ِبً َفلَ ُه أَ ْج َر ِ
[متفق علٌه]

وقال عروة رن الزرٌر ٌصف خالته السٌدة عائشة رضً هللا عنها قال:
ما رأٌت أحدا أعلم بفقه ،وال بطب ،وال بشعر من عائشة رضً هللا عنها
وكثٌرة جداً األحادٌث التً روتها أمهات المإمنٌن ،وكثٌرة جداً تلك األقاوال المنساورة الاٌهن فاً التفساٌر،
وفقه الحدٌث ،وكثٌرات جداً النساء اللواتً حفظن كتاب هللا ،أو حفظن كثٌره.
 .8المرأة مساوٌة للرجل فً وجوب تمسكها باألخالق الباطنة والظاهرة:
أٌها اإلخوة الكرام ،والمرأة مساوٌة للرجل فً وجاوب تمساكها رااألخال الراطناة والظااهرة والراطناة مان
طهارة القلب ،وسالمة القصد ،والظاهرة أخال اللسان وأخال الجوارح.
قال تعالى:
صالِحا َو َال ٌُ ْ
ش ِر ْك بِ ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه أَ َحدا
َف َمنْ َكانَ ٌَ ْر ُجوا لِ َقا َء َر ِّب ِه َف ْل ٌَ ْع َملْ َع َمال َ
[سورة الكهف]

ذكراً كان أو أنثى.
وقااد قااال رعااا األقااوام :فااً كاال مشااكلة فااتر عاان الماارأة .أمااا اإلسااالم ٌقااول :فااً كاال مشااكلة فااتر عاان
المعصٌة ؛ ألنه ما من مشكلة على وجه األرا اال رسرب خروج عن منهج هللا ،وما مان خاروج عان مانهج هللا
اال رسرب الجهل ،والجهل أعد أعداء اإلنسان.
احد زوجاات رساول هللا صالى هللا علٌاه وسالم ،أدركتهاا الثٌارة التاً هاً مان خصاائص النسااء ،فقالات
لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :حسرك من صفٌة أنها قصٌرة ،فقال علٌه الصالة والسالم:
لقد قلت كلمة لو ُمزجت بمٌاه البحر ألنتنته
[أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد]

كم هً كرامة المرأة غالٌة فً اإلسالم ،وصفت رؤنها قصٌرة ،فقاال علٌاه الصاالة والساالم لمان قالات هاذه
الكلمة:
لقد قلت كلمة لو ُمزجت بمٌاه البحر ألنتنته

أٌها اإلخوة الكرام ،المرأة مسإولة عان قلرهاا مان حٌاث اإلٌماان أو النفاا  ،واإلخاالص والرٌااء ،مساإولة
عن لسانها من حٌث الصد والكذب ،ومسإولة عن أعضائها من حٌث الطاعاة والمعصاٌة ،مسااوٌة للرجال فاً
وجوب طهارة القلب وسالمة القصد ،وفً وجوب ضرط اللسان وضرط الجوارح.
 .9المرأة مساوٌة للرجل فً وجوب تحقٌق الكلٌات الست التً جاء اإلسالم من أجلها:
أٌها اإلخوة الكرام ،والمرأة مساوٌة للرجل فً وجوب تحقٌ الكلٌات الست التً جااء اإلساالم مان أجلهاا،
فاإلسالم ٌقوم على كلٌات ست ،من اعتد على احداهن فله فً نص القررن الكرٌم عقورة محددة هً الحد الاذي
جاء ره القررن الكرٌم وفصلته السنة.
فالشرٌعة كما تعلمون مصلحة كلها ،ورحمة كلها ،وعدل كلها ،وأٌة قضٌة خرجت من العدل الاى الجاور،
ومن المصلحة الى المفسدة ،ومن الرحمة الى القسوة فلٌست من الشرٌعة ولو أدخلت علٌها رؤلف تؤوٌل وتؤوٌل.
أٌها اإلخوة الكرام،
الدٌن ،والنفس ،والعقل ،والعرا ،والمال ،واألمن ،فمن اعتد على احد هذه الكلٌات فلاه جازاء مقارر
فً كتاب هللا ،واضح فً سنة رسول هللا ،ذكراً كان أم أنثى ،هذا الحد ٌصٌب الذكور كما ٌصٌب اإلناث.
قال هللا تعالى:
هللا َو َّ
هللا ُ َع ِزٌز َحكٌِم
س َبا َن َكاال مِنَ َّ ِ
ار ُق َوال َّ
َوال َّ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعوا أَ ٌْ ِد ٌَ ُه َما َج َزاء ِب َما َك َ
س ِ
س ِ
[سورة المائدة]

شارب الخمر ٌنرثً أن ٌاجلد ثمانٌن جلدة ذكراً كان أم أنثى.
العرا ؛ من اعتد على أعراا اآلخرٌن فعقورته الجلد أو الرجم:
قال هللا تعالى:
الزانِ ٌَ ُة َو َّ
َّ
اجلِدُوا ُكل َّ َوا ِح ٍد ِم ْن ُه َما ِم َئ َة َج ْل َد ٍة
الزانًِ َف ْ
[سورة النور]

والعدوان على النفس:
قال هللا تعالى:
اص َح ٌَاة ٌَا أُولًِ ْاألَ ْل َبا ِ
ب لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ
ص ِ
َولَ ُك ْم فًِ ا ْلقِ َ
[سورة البقرة]

والقصاااص ٌصااٌب الرجااال كمااا ٌصااٌب النساااء ،واألماان لماان ٌحااارب هللا ورسااوله وٌسااعى فااً األرا
فساداً ،اما أن ٌقتل ،واما أن تقطع أٌدٌه وأرجله من خالف.

ٓٔ .المرأة مساوٌة للرجل فً الدعوة إلى هللا:
أٌهاا اإلخاوة الكارام ،حتاى ان اإلساالم سااو راٌن الرجاال والمارأة فاً الادعوة الاى هللاٌ ،نرثاً أن تنقال مااا
تعلمته الى أخواتها ،وعلٌها أن تنشر هذا الدٌن لقول هللا تعالى:
صال َِحا ِ
ص ْوا
ص ْوا ِبا ْل َح ِّق َو َت َوا َ
ت َو َت َوا َ
سانَ لَفًِ ُخ ْس ٍر (ٕ) إِ َّال الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
ص ِر (ٔ) إِنَّ ْاإلِ ْن َ
َوا ْل َع ْ
ص ْب ِر
ِبال َّ
[سورة العصر]

السٌدة خدٌجة حٌنما جاء النرً الوحً ،وجاء الٌهاا وقاال لهاا :خشاٌت علاى نفساً ،مااذا قالات؟ قالات :كاال
وهللا ال ٌخزٌك هللا أرداً ،انك لتصل الرحم ،وتقري الضٌف ،وتحمل الكل ،وتعٌن على نوائب الدهر.
ما معنى ذلك؟ أنها كانت مع النرً فً دعوته.
وأول امرأة شهٌدة قاتلت فً اإلسالم :سمٌة وزوجها ٌاسار قاتال دفاعاا ً عان عقٌادتهما ،وعان تمساكهما رهاذا
الدٌن القوٌم ،فالمرأة أٌضا ً تدعو الى هللا ،وتنشر هذا الدٌن فً الحقل الذي ٌناسرها ،وفً الحادود التاً ٌسامح لهاا
ره.
ٔٔ .المرأة مساوٌة للرجل فً المٌراث:
أٌها اإلخوة ،والمرأة مساوٌة للرجل فً المٌراث،
قال تعالى:
َان َو ْاألَ ْق َر ُبونَ ِم َّما َقل َّ ِم ْن ُه أَ ْو
ان َو ْاألَ ْق َر ُبونَ َولِل ِّن َ
ل ِّ
ِلر َج ِ
سا ِء َنصِ ٌب ِم َّما َت َر َك ا ْل َوالِد ِ
ال َنصِ ٌب ِم َّما َت َر َك ا ْل َوالِ َد ِ
َك ُث َر َنصِ ٌبا َم ْف ُروضا
[سورة النساء]

مساوٌة له فً المٌراث ،وأما أن للذكر مثل حظ األنثٌٌن فله تفصٌل نتحدث عنه فً موضع رخر.
ٕٔ .المرأة مساوٌة للرجل فً العقود واألقارٌر:
ثم ان المرأة مساوٌة للرجل تماما ً فً األقارٌر (أي جمع اقرار) ،والعقاود والتصارفاتٌ .عناً رذمكانهاا أن
تشااتري ،وأن ترٌااع ،وأن تقااره رٌعاا ً أو شاارا ًء ،فااالتررع ،والصاادقة ،والاادٌن ،والوقااف ،والرٌااع ،والشااراء والكفالااة،
والوكالة ،هذه كلها المرأة مساوٌة للرجل،
ساااوته فااً األقااارٌر والعقااود والتصاارفات ،وساااوته فااً المٌااراث ،وساااوته فااً وجااوب الاادعوة الااى هللا،
وساوته فً وجوب طلب العلم ،ألنها مكلفة رؤركان اإلٌمان وأركان اإلسالم ،وأحكاام الشارٌعة ،ومسااوٌة لاه فاً

وجوب تطهٌر قلرها وقصدها ولسانها وجوارحها ،ومساوٌة له فً العلم والواجب العٌناً والكفاائً ،ومسااوٌة لاه
فً التررٌة والتهذٌب ،ومساوٌة له فً اإلٌمان راهلل والتكالٌف الشرعٌة ،ومساوٌة له فً الكرامة ،ومساوٌة له فً
الخلقة ،والمساواة الكاملة فً اإلنسانٌة.
هذه نصوص الكتاب والسنة ،التً ترٌن أن المرأة انسان ركل ما فً هذه الكلمة من معنى ،وأنها مساوٌة ل
للرجل تماما ً.
لٌس الذكر كاألنثى:
الماارأة كالرجاال تمام اا ً ماان حٌااث انسااانٌتها ،وماان حٌااث خلقهااا ،وماان حٌااث كرامتهااا ،وماان حٌااث أنهااا مكلفااة
رالتكالٌف الشرعٌة كما هو الرجل مكلاف ،ومان حٌاث وجاود تررٌتهاا ،وتعلٌمهاا ،وتحلٌهاا رااألخال الفاضالة ،ومان
حٌث العقورات والمسإولٌات ،ومن حٌث العقود والتصرفات كما شرحت سارقا ً ولكن
قال تعالى:
س ال َّذ َك ُر َك ْاأل ُ ْن َثى
َولَ ٌْ َ
[سورة آل عمران]

ٔ .اختالف المرأة عن الرجل اختالف تكامل ال اختالف نقص:
هً مساوٌة للرجل ،لكن رنٌتها الجسمٌة والعقلٌة ،واالنفعالٌة تختلاف عان رنٌاة الرجال ،ال اخاتالف نقاص،
ولكن اختالف تكامل ،هً تكمله وهو ٌكملها .هذا االختالف الاذي راٌن الازوجٌن ٌجعال كال منهماا ساكنا ً ل خار،
هذا االختالف الذي رٌن الزوجٌن ٌجعل كالً منهما ٌكمل نقصه فً اآلخر ،هذا االختالف الذي رٌن الازوجٌن هاو
سرُّ المودة والرحمة التً جعلها هللا رٌن الزوجٌن.
ٕ .الفروقات بٌن الجنسٌن ال بٌن الفردٌن:
أٌها اإلخوة الكرام:
ان تحدثنا عن الفرو رٌن الذكر واألنثى انطالقا ً ،أو رٌن الرجل والمرأة مآالً ،ان تحدثنا عن هاذه الفارو
فذنما أرٌن الفر رٌن الجنسٌن ال رٌن الفاردٌن ،فررماا فاقات امارأة الرجال لحكماة أرادهاا هللا ،وررماا فاا الرجال
المرأة فً اختصاصها .الحدٌث اآلن عن الفر رٌن الجنسٌن ،ال رٌن ذكر وأنثى فردٌن.

أٌها اإلخوة الكرام ،حٌنما أذكر هذه الفرو رٌن المارأة والرجال ال أقصاد الفار راٌن رجال رذاتاه ،وامارأة
رذاتها ،فقد تجد امرأة قلرها كالصخر ،وقد تجد رجالً عاطفته متؤججة .الحدٌث عن الفرو رٌن جانس النسااء ماع
جنس الرجال.
ٖ .الفروقات مرتبطة بالوظائف:
أٌها اإلخوة الكرام:
ماان الثاراات أن هناااك فروقاا ً جساامٌة واضا ً
احة رااارز ًة رااٌن الماارأة والرجاال هااذه الفاارو اخلقاات لتتناسااب مااع
الوظٌفة التاً أناطهاا هللا رالرجال ،والتاً أناطهاا هللا راالمرأة ،ولاو ررطات راٌن تلاك الفارو  ،وراٌن الوظٌفاة التاً
أرادها هللا للرجل أو الفرو التً تتمٌز رها المرأة ،والتاً أراد هللا لهاا أن تكاون لوجادت الحكماة التاً ماا رعادها
حكمة ،ولوجدت الرحمة التً ما رعدها رحمة.
ٗ .االستثناء من أجل أن تعرف قٌمة األصل
أٌها اإلخوة الكرام:
اذا كانت لهذه القاعدة استثناءات ،وهذه من حكمة هللا الرالثة ،االساتثناء مان أجال أن تعارف قٌماة األصال،
الشًء المؤلوف قد ال ٌالتفت الٌه ،الشًء الذي لٌس له استثناءات قد ال ننتره الٌه.
أنا أذكركم رمثال ال عالقاة لاه رالموضاوع اطالقاا ً ،ولكان رعاا أناواع الرقار ٌصاٌرها مارا ٌخرجهاا عان
تذلٌلها تصرح متوحشة ،فتقتل الرجال ،عندئذ ٌاضطر صاحرها الاى أن ٌنهاً حٌاتهاا ،وٌخسار ثمنهاا الرااهظ ،هاذا
االستثناء من أجل أن تعرف ما معنى أنها مذللة،
وذللناها لهم
ان رأٌت فً الحٌاة استثنا ًء هذا االستثناء هدفه تعرٌفً ،وهدفه ترروي ،فمن أجل أن تعرف قٌماة األصال،
وقٌمة التصامٌم ،وقٌماة هاذا الفار  ،الراد لهاذا الفار مان اساتثناءات ،االساتثناء هدفاه التعرٌاف ،ورٌاان نعماة هللا
وفضله على عراده.
٘ .الفروقات الجسدٌة:
أٌها اإلخوة الكرام:
قال العلمااء :هنااك فارو جسامٌة فاً المارأة تتنارساب ماع وظٌفتهاا التاً أعادها هللا لهاا ،فٌهاا غادد لٌسات
موجودة عن الرجل ،هذه الثدد اتعدها لخصاائص األنوثاة ،فمان نعوماة الملماس ،الاى عذوراة الحادٌث ،الاى غلراة
الحٌاء ،الى كثرة الخجل ،الى ضعف التحمل.

وأٌضاا ً ان قامااة المارأة فااً جمٌاع األجناااس أقصار ماان قاماة الرجاال ،رال ان معاادل الفار عنااد تماام النمااو
عشرة سنتٌمترات ،كذلك الوزن ؛ هٌكل المرأة العظمً ،أخف من هٌكل الرجل العظمً وتركٌب هٌكلها ٌجعلهاا
أقل قدرة على الحركة واالنتقال ،وعضالتها أضعف من عضاالت الرجال رمقادار الثلاث ،لكنهاا تفضاله رنساٌجها
الخلوي الذي ٌحوي كثٌراً من األوعٌة الدموٌة واألعصاب الحساسة ،ونسٌجها الخلوي ٌسمح لها رااختزان طرقاة
دهنٌة ،ورفضل هذه الطرقة الدهنٌة تكون استدارة الشكل .مخ الرجل ٌزٌد عن مخ المرأة رمائة غرام ،ونسارة ماخ
الرجل الى جسمه واحد من أررعٌن ،ونسرة ماخ المارة الاى جسامها واحاد مان أرراع وأررعاٌن ،مخهاا أقال ثنٌاات،
وتالفٌفهااا أقاال نظام اا ً ،أمااا القساام الساانجارً القساام اإلدراكااً فااً المااخ فهااو أقاال مساااحة ،لكاان مراكااز اإلحساااس
واإلثااارة والتهااٌج أشااد فاعلٌااة ركثٌاار ماان مراكااز الرجاال ،وتاانفس الماارأة ،صاادرها ورئتاهااا أقاال سااعة ماان صاادر
الرجل ورئتٌه ،لكن تنفسها أسرع من تنفسه ،وقلرها أصثر من قلره ،لكن نرضها أسرع من نرضه.
قال تعالى:
َومِنْ آَ ٌَاتِ ِه أَنْ َخلَ َق لَ ُك ْم مِنْ أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ ْز َواجا لِ َت ْس ُك ُنوا إِلَ ٌْ َها َو َج َعل َ َب ٌْ َن ُك ْم َم َودَّة َو َر ْح َمة إِنَّ فًِ َذلِ َك ََلَ ٌَا ٍ
ت
لِ َق ْو ٍم ٌَ َت َف َّك ُرونَ
[سورة الروم]

هااذا الضااعف وهااذه الصاافاة التااً تجااذب الرجاال هااً التااً تجعلهااا سااكنا ً لهااا اذاً الخصااائص الجساامٌة التااً
خصها هللا رها كمال فاً حقهاا ،وجاذب للرجال لٌساكن الٌهاا .والحادٌث عان الفارو الجسامٌة كثٌارة جاداً ،لكنناً
اقتطفت من هذه الفرو هذه العرارات الموجزات.
 .ٙالفروقات النفسٌة:
أٌها اإلخوة الكرام:
محرتها للزٌنة والتجمل أٌضا ً من خصائص المرأة التً فاطرت علٌها.
ثم انه أٌها اإلخوة هناك فرو نفسٌة رٌن المرأة ورٌن الرجل،
ٔ .العاطفة:
فعاطفة المرأة أقو من عاطفة الرجل ،من هنا كان حنوها على أوالدها ،وعلى أروٌها واخوتهاا أكثار مان
حنو الرجل ،وأكثر ظهوراً ووضوحا ً واثارة عاطفتها أسارع مان اثاارة عاطفاة الرجال ،ودرجاة تؤثرهاا العااطفً
أشااد ماان تااؤثر الرجاال .ان هااذا متفا مااع وظٌفتهااا األولااى فااً تررٌااة األوالد والحنااو علااٌهم وتثااذٌتهم رااالعواطف
الفاضلة مع اللرن.

ألم تؤت امرأة الى النرً صلى هللا علٌه وسالم وتقال لاهٌ :اا رساول هللا ان زوجاً تزوجناً وأناا شاارة ذات
أهل وجمال ومال ،فلما كررت سنً ،ونفر رطنً ،وتفر أهلً ،وذهاب ماالً قاال :أنات علاً كظهار أماً .ولاً
منه أوالد ان تركتهم الٌه ضاعوا ،وان ضممتهم الً جاعوا.
ٕ .اإلرادة:
ان ارادة المرأة أقل تماسكا ً من ارادة الرجل ما أكثر ما ترٌد المرأة ،وما أكثر ما تنسى ما ترٌد ،وما أكثار
مما تعرا عما ترٌاد ،وماا أسارع ماا ٌتثٌار مرادهاا ،وماا أسارع ماا تتراجاع عان مرادهاا .اذاً ارادة المارأة أقال
تماسكا ً ،وتصمٌما ً ،وثروتا ً من ارادة الرجل ،ما الحكمة فً ذلك؟ الحكمة فً ذلك أن هاذه اإلرادة غٌار المتماساكة
تتناسب مع وظٌفتها فً الحٌاة ،ولو كانت لها ارادة الرجل الثارتاة الحازماة التاً ال تترادل وال تتثٌار وال تتراجاع
لتصااادم الزوجااان وأد هااذا الااى فراقهمااا .هناااك فاار فااً ارادة الماارأة وفاار فااً عاطفتهااا ،وهااذان الفرقااان
ٌتوافقان مع مهمتها فً الحٌاة كزوجة وأم ،ومررٌة أوالد.
أٌها اإلخوة الكرام ،ولعل ضعف تماسك ارادتها من أجل أن تكاون صالتها رؤوالدهاا صالة العطاف والحاب
والرف  ،فاألوالد تثلب علاى عقاولهم العواطاف ،واألطفاال تثلاب علاٌهم نازواتهم ،فلاو أن للمارأة ارادة صالرة ال
تتزحزح ال تستطٌع أن تواجه أوالدها رعاطفاة ضاعٌفة وارادة حازماة ،لاذلك تجاد المارأة أقارب الاى أوالدهاا مان
األب ،ألنهااا ساارٌعة االسااتجارة ،كثٌاارة التقلااب تمٌاال مااع أوالدهااا حٌااث ٌمٌلااون ،لااذلك تجااد العطااف ،واالنسااجام،
والصلة رٌن األوالد وأمهم أشد من الصلة رٌن األوالد وررائهم.
ٖ .الشجاعة:
أٌها اإلخوة الكرام ،شًء رخر فً الفرو النفسٌة رٌن جنس النساء وجنس الرجال :شجاعة المرأة أقل مان
شجاعة الرجل ،فعادة المرأة أن ترود الطرٌ الذي ا
طر سارقا ً ،وأن تسٌر فً الطرٌا وراء الرجال ،وأن تاؤتً
ماان األعمااال مااا تعاارف ،ومااا اساارقت الٌااه ،والحكمااة ظاااهرة فااً هااذا ،فهااً رناات أو زوجااة ،والتشاارٌع أن تكااون
القوامة للرجل،
قال تعالى:
ضل َ َّ
ض َوبِ َما أَ ْن َفقُوا مِنْ أَ ْم َوالِ ِه ْم
ض ُه ْم َعلَى َب ْع ٍ
س ِ
هللا ُ َب ْع َ
اء بِ َما َف َّ
الر َجال ُ َق َّوا ُمونَ َعلَى ال ِّن َ
ِّ
[سورة النساء]

فمن أجل أن تكون القوامة للرجل لذلك جعل اقدام المرأة أقل من اقدام الرجال .هاو الاذي ٌقاتحم ،هاو الاذي
ٌرود الطر  ،هو الذي ٌرحث عن المجهول ،هو الذي ٌرتكر ،هً معه تعٌنه ،لكنها تسٌر وراءه ،هً أكرار داعام
له من دون أن تملك قدرته على االقتحام.
 .7الفروق الدٌنٌة:
أٌها اإلخوة الكرام ،هناك فرو دٌنٌة رٌن المرأة والرجل ،تحدثت عن الفرو الجسمٌة رذٌجاز شدٌد ألنهاا
واضحة صارخة ال تحتااج الاى معالجاة ،وتحادثت عان الفارو النفساٌة مان حٌاث العاطفاة ،ومان حٌاث اإلرادة،
ومن حٌث اقتحام األخطار ،ورٌنت الفر رٌن الجنسٌن ،رقٌت الفرو الدٌنٌة.
ٔ .المسؤولٌة األدبٌة األخالقٌة:
فاهلل سرحانه وتعالى أناط رالرجل المسإولٌة األدرٌة األخالقٌة عن أسرته،
قال تعالى:
ارةُ َعلَ ٌْ َها َم َالئِ َكة غ َِالظ شِ َداد َال
اس َوا ْلح َِج َ
س ُك ْم َوأَهْ لٌِ ُك ْم َنارا َوقُو ُدهَا ال َّن ُ
ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا قُوا أَ ْنفُ َ
هللا َما أَ َم َر ُه ْم َو ٌَ ْف َعلُونَ َما ٌُ ْؤ َم ُرونَ
ٌَ ْع ُ
صونَ َّ َ
[سورة التحرٌم]

أٌها اإلخوة الكرام،
س ُك ْم َوأَهْ لٌِ ُك ْم َنارا
قُوا أَ ْنفُ َ
أحد المفسرٌن ٌقول :معناها احملوهم على ترك المعاصً وفعل الطاعات ،ان حملت زوجتاك علاى تارك
المعصٌة ،وفعل الطاعة فقد وقٌتها النار.
وقااال مفساار رخاار :األهلااٌن تشاامل الزوجااة ،والولااد واألوالدٌ .عنااً مجماال األساارة زوجااة وأوالداً تنطااوي
تحت كلمة قوا أنفسكم وأهلٌكم.
سؤل عمر رن الخطاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن معنى هذه اآلٌة فقال علٌه الصالة والسالم:
أن تنهاهن عن ما نهى هللا ،وأن تأمرهن بما أمر هللا ،فٌكون ذلك وقاٌة بٌنهن وبٌن النار.
هذا معنى اآلٌة ،وكل مإمن مؤمور رانص هاذه اآلٌاة أن ٌقاً أهلاه وأوالده الناار ،رحملهام علاى الطاعاات،
ونهٌهم عن فعل المعاصً والمنكرات.
لذلك ٌقول اإلمام علً كرم هللا وجهه:
علموا أنفسكم وأهلٌكم الخٌر وأدبوهم.

قص رؤنفسكم أوالدكم ،ألن الولد رضعة مان الوالاد .لاذلك اساتنرط الفقهااء أن علاى الرجال أن ٌطلاب العلام،
وأن ٌتعلم ما ٌنرثً أن ٌاعلم رالضرورة من أجل أن ٌعلم أهله وأوالده ..كٌف ٌعلمهام؟ كٌاف ٌقاً زوجتاه وأوالده
النار؟ ان لم ٌؤمرهم رؤمر هللا ،وٌنهاهم عما نهاى هللا عناه ،لاذلك ماا ال ٌاتم الفارا اال راه فهاو فارا ،ماا ال ٌاتم
الواجب اال ره فهو واجب ،ما ال تتم السنة اال ره فهو سنة ،فذذا أمرك هللا أن تقً أهلك النار رؤن تعارفهم أمار هللا
ونهٌاه ،وأن تحملهاام علاى طاعااة هللا وتاارك معصاٌته ،فهااذا ٌقتضاً أن تعاارف األماار والنهاً أناات ،وٌقتضااً أن
تطر أنت .ففً هذا األمر الذي أمرنا هللا ره من وقاٌة أهلنا النار أمار ضامنً مساتنرط أن تطلاب العلام أنات أٌهاا
الزوج ،أن تعرف أمر هللا ونهٌه ،وأن تحمل أهلك على طاعة هللا وعلى ترك معصاٌته ،مان أجال أن تحقا هاذه
اآلٌة.
وفً الحدٌث الشرٌف:
رحم هللا رجال قالٌ :ا أهاله صالتكم  -منصوب على اإلغراءٌ ،عنً الزموا صالتكم ٌ -ا أهاله صالتكم،
صٌامكم ،زكاتكم ،مساكنكم ،أٌتامكم ،جٌرانكم ،لعل هللا ٌجمعكم معه فً الجنة
لعل هللا ٌجمع األهل مع الرجل فً الجنة ،اذا أمرهم فؤتمروا ،واذا نهاهم فانتهوا.
هذه اآلٌة:
ٌا أٌها الذٌن أمنوا قوا أنفسكم وأهلٌكم نارا
أصل فً هذا الراب ،مسإولٌة اآلراء كرٌرة جداً،
رل ان النرً صلى هللا علٌه وسلم قال:
ض ٌِّ َع َمنْ ٌَقُ ُ
وت
َك َفى ِبا ْل َم ْر ِء إِ ْثما أَنْ ٌُ َ
[أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد]

الحاادٌث أثراات للرجاال أنااه ٌقااوت أرناااءهٌ ،طعمهاامٌ ،كسااب لهاام المااال لٌشااتري لهاام الاارز فٌااؤكلوا ،لكنااه
ضٌعهم ،ألنه ما عارفهم راررهم ،وال عارفهم راؤمر ررهام ،وال رنهٌاه ،وال حملهام علاى طاعاة ررهام ،وعلاى تارك
معصٌته.

ٕ .مسؤولٌة اإلنفاق:
أٌها اإلخوة الكرام،
فً األمور الدٌنٌة أناط هللا رالرجل المسإولٌة األدرٌة واألخالقٌة والدٌنٌة عن أسرته ،وهناك فر رخر هاو
أن هللا سرحانه وتعالى أناط رالرجل مسإولٌة اإلنفا على الزوجة واألوالد،

لذلك قالوا :طلب الرز فرٌضة رعد الفرٌضة.
ٌعنً رعد أن تإدي الفرائا ،الفرٌضة الثانٌة رعد أداء الفرائا أن تطلب الرز  ،وأن تكسب،
ألن النراً صالى هللا علٌااه وسالم أمساك ٌااد اران مسااعود مارة فررهاا خشاانة مان عملاه الشااا  ،فرفعهاا وقااال
ألصحاره ،ان هذه الٌد ٌحرها هللا ورسوله.
أٌها اإلخوة الكرام ،مسإولٌة اإلنفا علاى الزوجاة واألوالد مان طعاام وشاراب وكسااء وماؤو علاى قادر
السعة ،مسإولٌة أساسٌة ،لذلك ٌمكن أن ٌكون طلب الرز عرادة من أكرر العرادات.
اذا كاناات لااك حرفااة مشااروعة فااً األصاال ،وساالكت رهااا الطار المشااروعة ،وارتثٌاات منهااا كفاٌااة نفسااك
وأهلك ،وارتثٌات منهاا اإلنفاا علاى الفقاراء ،وارتثٌات منهاا خدماة المسالمٌن ،ولام تشاثلك عان فرٌضاة ،أو عان
واجب ،انقلرت هذه الحرفة الى عرادة،
رل ان الفقهاء ٌقولون:
إن المباحات إذا رافقتها النواٌا الصالحات انقلبت إلى عبادات
ٌقول هللا عز وجل:
ف َّ
س َعتِ ِه َو َمنْ قُد َِر َعلَ ٌْ ِه ر ْزقُ ُه َف ْل ٌُ ْنف ِْق ِم َّما آَ َتاهُ َّ
هللا ُ َن ْفسا إِ َّال َما آَ َتاهَا َ
هللا ُ َال ٌُ َكلِّ ُ
س َع ٍة مِنْ َ
لِ ٌُ ْنف ِْق ُذو َ
س ٌَ ْج َعل ُ
ِ
َّ
هللا ُ َب ْع َد ُع ْس ٍر ٌُ ْسرا
[سورة الطالق]

وفً رٌة أخر :
ِس َو ُت ُهنَّ ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
ف
َو َعلَى ا ْل َم ْولُو ِد لَ ُه ِر ْزقُ ُهنَّ َوك ْ
[سورة البقرة]

هااذا هااو الفاار الاادٌنً رنااً الماارأة والرجاال ،أناااط هللا ف فااً نطااا األساارة ف رالرجاال المسااإولٌة األدرٌااة
والدٌنٌة واألخالقٌة ،وأناط ره اإلنفا على الزوجة والولد.
اذاً كسب الرز من أجل أن تنف على أهلك هذا من العرادة.

 .8االختالف كمال:
أٌها اإلخوة الكرام ،أود أن أشٌر فً هذا الموضوع الاى حقٌقاة دقٌقاة هاً ؛ أناه ماا زاد فاً قاوة عاطفتهاا،
ونقااص ماان قاادراتها النفسااٌة ،والعقلٌااة ،انااه كمااال رحقهااا ،راال منتهااى الكمااال ،ومااا زاد فااً قااوة ادراك الرجاال،
وارادته ،وشجاعته ونقص من قوة عاطفته هو كمال فٌه.

لعلً ان ضررت مثالً تتوضح الحقٌقة :سٌارتان ؛ احداهما معدة لنقل الركاب ،والثانٌة معدة لنقل الرضائع،
فالمساحة التً تزٌد فً السٌارة المعدة لنقل الرضائع والمساحة التً تقل من أجل الركاب كمال فً هذه المركراة،
أما التً أاعدت من لنقل الركاب ،فالمساحة التً اتوضع للركاب أكثر ركثٌر مان المسااحة التاً توضاع للرضااعة،
وهذا فً هذه المركرة كمال فٌها .فالنقص نقص كمال ال نقص ضعف ،فلذلك كلماة نقاص اذا عزٌات الاى المارأة
فهااو الكمااال رعٌنااه .مااا زاد ماان قااوة عاطفتهااا ،وانفعالهااا ،واهتمامهااا رؤوالدهااا ،وحنوهااا علااٌهم ،ومااا نقااص ماان
اهتمامها رالقضااٌا العاماة ،وعادم تماساك ارادتهاا ،وعادم اقتحامهاا األخطاار كالرجال ،هاذا كماال فاً حقهاا ،هاذا
كمال وذاك كمال ،وهذا التفاوت رٌن الرجل والمرأة هو الذي ٌسرب السكنى ،وٌسرب المٌال ،ألن كال طارف مان
الرجل والمرأة ٌجد فً الطرف اآلخر كماالً وسداً لنقصه.
 .9الفروقات تخدم الحٌاة الزوجٌة:
أٌها اإلخوة الكرام ،الموضوع طوٌل ،لكن أخذ القلٌل خٌر من تكره الكثٌر .كما أن المارأة مسااوٌة للرجال
ً
راعٌة فً رٌت زوجها ،وهً مسإولة عان رعٌتهاا،
فً التكلٌف ،وفً التشرٌف ،وفً المسإولٌة ،وقد جعلها هللا
كذلك هناك فر رٌن المرأة والرجل ٌنرثً أن ال نتجاهله ،ان هذا الفار هاو مان الحكماة رمكاان ،ان هاذا الفار
هو الذي ٌإكد الوظٌفة المقدسة التً أنٌطت رالمرأة ،ان هذا الفر هو الذي ٌجعل الرجل ٌنجذب الى المارأة هاو
الذي ٌجعلها سكنا ً له ،هو الذي ٌوف رٌنهما ،هو الذي ٌجعال كال طارف مان الازوجٌن ٌكمال نقصاه فاً الطارف
اآلخر ،فالشٌئان المفترقان ٌتطارقان ،لكن الشٌئٌن المتشارهٌن ال ٌنطرقان.
أٌها اإلخوة الكرام ،ألص شًء رحٌاة الرجال عملاه وزوجتاه ،فاذذا أحسان أحادكم أن ٌختاار أو لام ٌحسان،
اصالح الزوجة مفتوح راره طوال العمر ،فذذا أصالحت نفساك ،وطلرات مان هللا أن ٌصالح لاك زوجاك ،فااهلل جال
جالله ف فً األعم األغلب ف ٌستجٌب لهذا الدعاء المخلص ،فٌجعل من زوجتك قار ًة عاٌن لاك ،رال ان هللا سارحانه
وتعالى ٌرٌن أن اإلنسان اذا أحسن اختٌار زوجته ،واذا عرفها رررها ،وحملها على طاعة هللا ورسوله ٌكافئاه فاً
الدنٌا قرل اآلخرة ،ما هً هذه المكافؤة؟ تصرح الزوجة ،واألوالد قر َة عٌن للزوج،
قال تعالى:
اج َع ْل َنا لِ ْل ُم َّتقٌِنَ إِ َماما
َب لَ َنا مِنْ أَ ْز َوا ِج َنا َو ُذ ِّر ٌَّاتِ َنا قُ َّر َة أَ ْع ٌُ ٍن َو ْ
َوالَّذٌِنَ ٌَقُولُونَ َر َّب َنا ه ْ
[سورة الفرقان]

أٌها اإلخوة الكرام ،هذا الكالم ،وتلك النصوص ،وهذه الحقاائ هاً مقترساة مان مانهج هللا عاز وجال ،مان
الخال ،

قال تعالى:
ٌر
َو َال ٌُ َن ِّب ُئ َك ِم ْثل ُ َخ ِب ٍ
[سورة فاطر]

من هً الجهة الخرٌرة رطرٌعة الحٌاة الزوجٌة ،من هً الجهة التاً صاممت ،والتاً رترات ،والتاً أعطات
كل جنس خصائصه الجسمٌة والعقلٌة ،والنفسٌة ،واالجتماعٌاة ،ومان جعال كال جانس ٌكمال الجانس اآلخار؟ اناه
هللا.
لااذلك مهمااا تاهاات الرشاارٌة ومهمااا رحثاات ،ومهمااا تخرطاات ،الرااد ماان أن تعااود الااى كتاااب هللا ،الااى الماانهج
القوٌم ،والى الصراط المستقٌم ،الرد من أن تعود الى تعلٌمات الصانع ،الرد من أن تعود الاى خرارة الخرٌار ،الاى
العلٌم ،الى الذي خل فسو .
هذه الفرو الدقٌقة من حٌث ،القلب ،والتنفس ،ومراكاز اإلحسااس والادما  ،ومان حٌاث الهٌكال العظماً،
ومن حٌث القامة ،ومن حٌث الوزن ،هناك تصمٌم من عند حكٌم علٌم ،هذا التصمٌم هو الاذي ٌجعال المارأة كماا
ً
محررة الى الرجل وقد جعلها هللا سكنا ً ،قال تعالى ف وقرل أرٌد أن أذكر هذه اآلٌات الثالث:
قلت
س َم َاوا ِ
ض َو َما َب َّث فٌِ ِه َما مِنْ َدا َّب ٍة
ت َو ْاألَ ْر ِ
َومِنْ آَ ٌَاتِ ِه َخ ْل ُق ال َّ
[سورة الشورى اَلٌة ]ٕ9

َومِنْ آَ ٌَاتِ ِه اللَّ ٌْل ُ َوال َّن َها ُر َوال َّ
س َوا ْل َق َم ُر
ش ْم ُ
[سورة فصلت اَلٌة ]ٖ7

ضلِ ِه
ار َوا ْبتِ َغاؤُ ُك ْم مِنْ َف ْ
َومِنْ آَ ٌَاتِ ِه َم َنا ُم ُك ْم بِاللَّ ٌْ ِل َوال َّن َه ِ
[سورة الروم اَلٌة ٖٕ]

قال هللا تعالى:
َومِنْ آَ ٌَاتِ ِه أَنْ َخلَ َق لَ ُك ْم مِنْ أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ ْز َواجا لِ َت ْس ُك ُنوا إِلَ ٌْ َها َو َج َعل َ َب ٌْ َن ُك ْم َم َودَّة َو َر ْح َمة إِنَّ فًِ َذلِ َك ََلَ ٌَا ٍ
ت
لِ َق ْو ٍم ٌَ َت َف َّك ُرونَ
[سورة الروم]

هذه المودة والرحمة رٌن الازوجٌن هاً مان خلا هللا عاز وجال ،وهاً األصال فاً العالقاة الزوجٌاة ،فاذذا
فقدت فهناك خلل خطٌر ،هناك خروج عن تصمٌم هللا عز وجل ،هناك خروج عن سنة هللا فً خلقه،
أٌها اإلخوة الكرام ،مادام فً العمر رقٌة ،ومادام هناك فسحة أمام اإلنسان فعلٌه أن ٌصلح ذاتاه ،وعلٌاه أن
ٌصلح أقرب الناس الٌه زوجته ،وعلٌاه أن ٌقاً أوالده مان الناار رتاررٌتهم ،ونصاحهم ،وتاوجٌههم وحضاهم علاى
طلب العلم،

أٌهااا اإلخااوة الكاارام ،أكاااد أقااول ،وأنااا واثا ممااا أقااول :أنااه مااا ماان مشااكلة علااى وجااه األرا صااثٌرة أو
كرٌرة ،ضٌقة أو واسعة ،فردٌة أو جماعٌة ،فً شتى رقااع األرا ،ماا مان مشاكلة اال رسارب خاروج عان مانهج
هللا ،وما من خروج عن منهج هللا جل جالله ،اال رسرب الجهل.
كٌف أمر اإلسالم أن ُتعامل المرأة؟
أٌها اإلخوة الكرام،
صلهى ه
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم:
َقا َل ال هن ِرًِّ َ
َخ ٌْ ُر ُك ْم َخ ٌْ ُر ُك ْم ِألَهْ لِ ِه َوأَ َنا َخ ٌْ ُر ُك ْم ِألَهْ لًِ
[أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمً]

صلهى ه
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم:
وقال أٌضا ً َ
وما أكرم النساء إال كرٌم ،وال أهانهن إال لئٌم ٌغلبن كل كرٌم وٌغلبهن لئٌم ،وأنا أحب أن أكون كرٌما
مغلوبا من أن أكون لئٌما غالبا
[ابن عساكر عن علً ،انظر الجامع الصغٌر]

وقال علٌه الصالة والسالم موجها ً الخطاب الى النساء ،قال إلحداهن:
اعلمً أٌتها المرأة ،وأعلمً من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها ٌعدل الجهاد فً سبٌل
هللا
[أخرجه البٌهقً عن أسماء بنت ٌزٌد األنصارٌة]

كان علٌه الصالة والسالم اذا دخل رٌته كان رسهاما ً ضحاكا ً،
وقد وصف النساء فقال:
إنهن المؤنسات الغالٌات،
الجهل أعدى أعداء الحقٌقة:
هذا هو الدٌن ،هذا هو الشرع الحنٌف الذي جاء ره النرً علٌه الصاالة والساالم ،اإلساالم ٌنرثاً أن نعرفاه
من أصوله ،ال ٌنرثً أن نعرفه من خالل واقاع المسالمٌن الاذي ررماا لام ٌكان وفا مانهج هللا ،اإلساالم ٌنرثاً أن
نعرفه من ٌنارٌعه ،ال من روافده التً رفدته من الثقافات الثررٌة التً شوهت معالمه.
قال هللا تعالى:
ت َعلَ ٌْ ُك ْم ن ِْع َمتًِ َو َرضِ ُ
ت لَ ُك ْم دٌِ َن ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
ا ْل ٌَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
ٌت لَ ُك ُم ْاإلِ ْس َال َم دٌِنا
[سورة المائدة اَلٌة ٖ]

اإلكمااال نااوعً ،واإلتمااام عااددي ،فكاال القضاااٌا التااً نحاان رااؤمس الحاجااة الٌهااا ،عالجهااا معالجااة كاملااة
وأدرجها فً منهجه القوٌم ،وفً كتاره الكرٌم .ما علٌنا اال أن ندرس ،وأن نتعلم ،وأن نطلب العلم.
ومن ضٌ األف  ،ومن سذاجة اإلنسان أن ٌتهم شٌئا ً دون أن ٌعرفه ودون أن ٌتعما فاً فهماه ،ودون أن
ٌسلك السرٌل القوٌم فً معرفته ودون أن ٌؤخذه من ٌنارٌعه األصٌلة ،اذا أردت أن تعرف اإلسالم فهذا هو القررن
وهذه هً سنة النرً العادنان ،اذا أردت أن تعارف اإلساالم فاعرفاه مان خاالل أصاحاب رساول هللا الاذٌن اترعاوه
رذحسان ووعً وفهم،
قال تعالى:
هللا َو َما أَ َنا مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركٌِنَ
س ْب َحانَ َّ ِ
س ِبٌلًِ أَدْ ُعو إِلَى َّ ِ
ٌر ٍة أَ َنا َو َم ِن ا َّت َب َعنًِ َو ُ
هللا َعلَى َبصِ َ
قُلْ َه ِذ ِه َ
[سورة ٌوسف]

ال ٌنرثً أن تحكم على اإلسالم قرل أن تفهمه،ال ٌنرثً أن تتهماه قرال أن تتعما فاً دراساته ،اطلاب العلام
فطلب العلم فرٌضة على كل مسلم وماا مان شاًء ٌسامو راك اال العلام .اذا أردت الادنٌا فعلٌاك راالعلم ،واذا أردت
اآلخرة فعلٌك رالعلم ،واذا أردتهما معا ً فعلٌك رالعلم.
أٌها اإلخوة الكرام ،طلب العلم فرٌضة على كل مسلم،
هناك علم ممتع ،وأي علم ممتع ،وهناك علم ممتع نافع ،لكن العلم راهلل ،وعلم أماره ونهٌاه علام ممتاع ناافع
مسعد فً الدنٌا واآلخرة .هناك علوم تنتهً عند الموت ،أما علوم الدٌن تردأ منذ طلاب العلام ،وتساتمر معاك الاى
أرد اآلرادٌن ،العلام الادٌنً هاو العلام الحقٌقاً ،ماا كال ذكاً عاقال الاذي ٌعارف هللا ،وٌعارف ساره وجاوده ،وغاٌاة
وجوده هو العاقل.
مره علٌه الصالة السالم مع أصحاره ررجل مجنون ،قال ألصحاره وقد سؤلهم سإال العارف :من هذا؟،
قالوا هذا مجنون ،قال:
هذا مبتلى المجنون من عصى هللا
دخل الى المسجد ،رأ نسارة ،سؤلهم سإال العارف :قال من هذا؟ قالوا :هذا نسهارة ،قال :وما نساره؟،
قالواٌ :عرف أنساب العرف .فقال علٌه الصالة والسالم:
ذاك علم ال ٌنفع من تعلمه ،وال ٌضر من جهله
لذلك كان علٌه الصالة والسالم ٌدعو وٌقول:
اللهم إنً أعوذ بك علم ال ٌنفع ،ومن قلب ال ٌخشع ،ومن عٌن ال تدمع ،ومن أذن ال تسمع ومن نفس
ال تشبع ،وأعوذ بك من هؤالء األربع.
أٌها اإلخوة الكرام ،الذي ٌإكد فً اإلنسان انسانٌته طلب العلم
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