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مقـــــدمة
المتتبع لمتاريخ عبر عصوره المختمفة يرى أف المرأة قد مرت بأطوار
وأوضاع متباينة  ،يشتد ذلؾ التبايف تارة ويضعؼ أخرى حيث كاف النظر
إلييا في الديانات القديمة وفي الجاىمية العربية قبؿ اإلسبلـ يختمؼ كثي ًار
عف الوضع الذي أصبحت عميو بعد إشراقة شمس الرسالة المحمدية .
كما كاف لممرأة وضع آخر  ،ونظر إلييا نظرة أخرى بعد قياـ الثورة
الصناعية في الغرب وارتفعت أصوات مف ىنا وىناؾ تعترض عمى ما
تتميز بو المرأة المسممة مف التزاـ بأخبلؽ وقياـ بالواجب في الوقت نفسو ،
وقد تعالت أصوات كثيرة مدوية منذ ذلؾ الوقت تقوؿ إف الحضارة الغربية
ىي التي حررت المرأة مف قيودىا ومف تبعيتيا لمرجؿ وأف الشريعة
اإلسبلمية تنتقص مف قيمة المرأة .
وفي ىذه الورقة أربعة محاور نتناوؿ مف خبلليا موقؼ الشريعة
اإلسبلمية مف ظمـ المرأة واستغبلليا يتحدث أوؿ ىذه المحاور عف نماذج
مف الظمـ واالستغبلؿ كانت تمارس بحؽ المرأة قبؿ اإلسبلـ  ،ويبيف
المحور الثاني نماذج مف الظمـ واالستغبلؿ كانت تمارس بحؽ المرأة قبؿ
اإلسبلـ  ،ويبيف المحور الثاني نماذج أخرى مغايرة لمنماذج األولى مف
مراعاة الحقوؽ ورد االعتبار في الشريعة اإلسبلمية  ،كما يتطرؽ المحور
الثالث إلى أنواع مف االتجار واالستغبلؿ والظمـ تمارس عمى المرأة في

-3-

الغرب  ،أما المحور الرابع فيو تأصيؿ وبياف لتجريـ االتجار بالنساء
واستغبلليف مف خبلؿ منطوؽ القرآف الكريـ والسنة النبوية .
وسيممس القارئ المنصؼ عدالة الشريعة اإلسبلمية واتزانيا في
موقفيا مف المرأة حيث ظؿ ذلؾ الموقؼ ثابتاً يعترؼ ليا بحقوقيا ببل إفراط
وال تفريط  ،بينما يتضح شطط األنظمة الوضعية األخرى وتطرفيا في ىذا
الموضوع  ،فمف عدـ االعتراؼ لممرأة بأي حؽ مف حقوؽ الحياة إلى
التجاوز في ذلؾ إلى درجة المساواة التامة بالرجؿ بؿ بالتقدـ أمامو مما أدى
إلى ظمميا أيضاً ظمم ًا جديداً حيث تجاوزت قدرتيا وصبلحياتيا الطبيعية .
وباهلل التوفيؽ ،،،،
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المبحث األول  :المرأة قبل اإلسالم  :نماذج من الظمم واالستغالل
كانت المرأة في المجتمعات القديمة ال قيمة ليا وال اعتبار  ،فقد
كانت تعد مف سقط المتاع عند اليوناف وسمعة تباع وتشترى في األسواؽ ال
حؽ ليا في ميراث وال حرية ليا في اختيار  ،وقد بمغ األمر مف ىوانيا عند
الينود أنيا كانت تحرؽ بعد موت زوجيا وىي حية  ،ولـ يكف حاليا بأفضؿ
كثي ار عند الروماف في بدء حضارتيـ  ،أما أىؿ الكتاب مف الييود
والنصارى فقد حرفوا الكمـ عف مواضعو  ،حيث نسبوا إلى التوراة أف المرأة
أمر مف الموت وأنيا لعنة لغوايتيا آدـ عميو السبلـ  ،واعتبرتيا الكنيسة
أساس الببلء (عصاـ البشير  ،ص  ، )667ولـ يكف أىؿ الجاىمية أكثر اعتبا اًر ليا
حيث كانوا يتشاءموف مف والدة األنثى ويكرىوف البنات ويئدوىف أحياء خوفاً
مف الفقر والعار ونشأ عف ىذا التصور عند العرب في الجاىمية أنواع مف
ظمـ المرأة منيا :
كراهية البنات :
وفي القرآف آيات عديدة تحكي ما كاف لودالة البنات مف كراىية
وتنديد بالكفار عمى نسبتيـ البنات إلى اهلل بينما المفضؿ عندىـ البنوف
ويكوف المعقوؿ أف يكوف هلل ما ىو المفضؿ  .وتذكر وأدىـ لمبنات كما نرى
في اآليات التالية :
( .4ويجعموف هلل البنات سبحانو وليـ ما يشتيوف  .واذا بشر أحدىـ
باألنثى ظؿ وجيو مسوداً وىو كظيـ  .يتوارى مف القوـ مف سوء ما
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بشر ايمسكو عمى ىونا أـ يدسو في التراب أال ساء ما يحكموف)
(النحؿ . )59-57 :
( .2ويجعموف هلل ما يكرىوف وتصؼ ألسنتيـ الكذب أف ليـ الحسنى ال
جرـ أف ليـ النار وانيـ مفرطوف) (النحؿ . )63 :

( .3واذا بشر أحدىـ بما ضرب لمرحمف مثبلً ظؿ وجيو مسوداً وىو
كظيـ أو مف ينشأ في الحمية وىو في الخصاـ غير مبيف  .وجعموا
المبلئكة الذيف ىـ عباد الرحمف إناثاً أشيدوا خمقيـ ستكتب شيادتيـ
ويسألوف) (الزخرؼ . )49-47 :
( .4فاستفتيـ ألربؾ البنات وليـ البنوف  .أـ خمقنا المبلئكة إناثاً وىـ
شاىدوف) (الصافات . )451-449
( .5ألكـ الذكر ولو األنثى تمؾ إذاً قسمة ضيزى) (النجـ . )22-24 :
( .6واذا المؤودة سئمت بأي ذنب قتمت ( )......التكوير . )9-8
ومف المعموـ طبعاً أف اآليات لـ تيدؼ إلى إقرار ما كاف عميو العرب
مف كراىية البنات وتفضيؿ البنيف عمييـ بدليؿ اإلنذار الذي احتوتو آيات
التكوير لمذيف يئدوف بناتيـ كراىية ليف  .وانما ىي في سبيؿ ما كاف عميو
األمر في تصور العرب وعاداتيـ

(الشنقيطي  ،محمد رسامييف  ،أضواء البياف في إضاح

القرآف . )344/3
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حرمان المرأة من المال :
لـ يكف حؽ المرأة في اإلرث معيناً ثابتاً سواء أكانت أما أـ أختاً أـ
زوجة أـ بنتاً  .ولـ يكف حقيا في الكسب والتصرؼ بما تممؾ مقر اًر معترف ًا
بو  .بؿ كاف ىذا وذاؾ متموجاً حسب الظروؼ  ،وكثي اًر ما كانت تحرـ منو
عمى ما يمكف أف ترشد إليو مف اآليات واألحاديث الكثيرة الواردة في تثبيت
ىذا الحؽ ومف ذلؾ .
 .4قولو تعالى  ( :لمرجاؿ نصيب مما ترؾ الوالداف واألقربوف ولمنساء
نصيب مما ترؾ الوالداف واالقربوف مما قؿ منو أو كثر نصيباً
مفروضاً ) (النساء . )7 :
( .2وال تتمنوا ما فضؿ اهلل بو بعضكـ عمى بعض لمرجاؿ نصيب مما
اكتسبوا ولمنساء نصيب مما اكتسبف واسألوا اهلل مف فضمو  ،إف اهلل
كاف بكؿ شيء عميما) (النساء . )32 :
( .3ويستفتونؾ في النساء قؿ الو يفتيكـ فييف وما يتمى عميكـ في
الكتاب في يتامى النساء البلتي ال تؤتيف ما كتب ليف)

(النساء )427 :

 .4وفي الحديث عف جابر رضي اهلل عنو قاؿ (جاءت امرأة سعد بف
الربيع بابنتييا مف سعد إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فقالت يا
رسوؿ اهلل ىاتاف ابنتا سعد بف الربيع قتؿ أبوىما معؾ يوـ أحد شييداً
واف عميما أخذ ما ليما فمـ يدع ليما ماالً وال تنكحاف إال وليما ماؿ
 ،قاؿ  :يقضي اهلل في ذلؾ فنزلت آيات المواريث فبعث رسوؿ اهلل
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إلى صمى اهلل عميو وسمـ عميما أعط ابنتي سعد الثمثيف واعط أميما
الثمف وما بقي فيو لؾ) (سنف أبي داود  ،سنف الترمزي) .
ففي الحديث داللة واضحة عمى ما كاف عميو أىؿ الجاىمية مف
طمع الرجاؿ في ماؿ المرأة واستغبلليا استغبلالً بيناً وكأنيا سمعة
تباع وتشتري ال حؽ ليا في التممؾ وال في االستفادة مف الحياة .
الحيف في الحياة الزوجية :
ولـ تكف الحياة الزوجية قائمة عمى اعتراؼ بحقوؽ أو شركة
متبادلة بيف الزوجيف  ،بؿ كانت الزوجة موضع االضطياد والجنؼ
واالبتزاز حتى لقد كاف الرجاؿ يعمدوف إلى ما يمكف أف يسمى حيمو
دنيئة لحرماف الزوجات مف بعض المنافع كما كانوا يتخذوف الطبلؽ
وسيمة لمضارة الزوجات وابتزاز أمواليف وحمميف عمى افتداء أنفسيف
وكثي اًر ما كانت فكرة قضاء الشيوة واالستمتاع ىي الدافعة إلى التزوج
دوف قصد إنشاء كياف وأسرة بخبلؼ ما أرشد إليو القرآف في آيات
عديدة منيا :
( .4وآتوا النساء صدقاتيف نحمة فإف طبف لكـ عف شيء منو نفساً
فكموه ىنيئاً مريئاً) (النساء . )41:
" .2يأييا الذيف آمنوا ال يحؿ لكـ أف ترثوا النساء كرىاً وال تعضموىف
لتذىبوا ببعض ما آتيتموىف إال أف يأتيف بفاحشة مبينة وعاشروىف
بالمعروؼ فإف كرىتموىف فعسى أف تكرىوا شيئا ويجعؿ اهلل فيو
خي اًر كثي اًر  ،واف أردتـ استبداؿ زوج مكاف زوج وآتيتـ إحداىف
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قنطا اًر فبل تأخذوا منو شيئاً أتأخذونو بيتاناً واثماً مبيناً  .وكيؼ
تأخذونو وقد افضى بعضكـ إلى بعض وأخذف منكـ ميثاقا غميظاً
(وال تنكحوا ما نكح آباؤكـ مف النساء إال ما قد سمؼ انو كاف
فاحشة ومقتاً وساء سبيبل )

(النساء )22،49:

( .3أسكنوىف مف حيث سكنتـ مف وجدكـ وال تضاروىف لتضيقوا
عمييف واف كف أوالت حمؿ فأنفقوا عمييف حتى يضعف حمميف
فإف أرضعف لكـ فآتوىف أجورىف وأتمروا بينكـ بمعروؼ واف
تعاسرتـ فسترضع لو أخرى) (الطبلؽ . )6 :
فوضي الطالق ومضارة الزوجات بالهجران :
ولقد كاف الطبلؽ فوضوياً بدوف حد وانما بحسب مزاج الزوج  ،وال
يراعي فيو لمزوجة مصمحة وال عاطفة وال حؽ  ،وليس ليا إال الرضوخ لذلؾ
المزاج  ،كما يستفاد ذلؾ مف نوعيف مف أنواع الجور في حؽ المرأة كانا
قائميف آنذاؾ أوليما ( الظيار ) وذلؾ بأف يقوؿ الزوج لزوجتو ( أنت عمي
كظير أمي ) وثانييما اإليبلء وذلؾ أف يحمؼ الزوج عؿ عدـ معاشرة
زوجتو  ،فتصبح الزوجة في الحالتيف محرمة عميو مع بقائيا معمقة في
عصمتو فبل ىي زوجة وال ىي مطمقة .
وقد أشار القرآف إلي ذلؾ عمي سبيؿ اإلنكار عمى األزواج وتوجييف
باإلنصاؼ في قولو تعالى :
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 ( -4لمذيف يؤلوف مف نسائيـ تربص أربعة أشير فإف فاؤوا فإف اهلل غفور
رحيـ  .واف عزموا الطبلؽ فإف اهلل سميع عميـ )

(البقرة ) 226 :

( -2قد سمع اهلل قوؿ التي تجادلؾ في زوجيا وتشتكي إلي اهلل واهلل يسمع
تحاوركما إف اهلل سميع بصير  ،الذيف يظاىروف منكـ مف نسائيـ ما ىف
أمياتيـ إف أمياتيـ إال البلئي ولدنيـ وانيـ ليقولوف منك ار مف القوؿ وزو اًر
واف اهلل لعفو غفور  ،والذيف يظاىروف مف نسائيـ ثـ يعودوف لما قالوا
فتحرير رقبة مف قبؿ أف يتماسا ذلكـ توعظوف بو واهلل بما تعمموف خبير ،
فمف لـ يجد فصياـ شيريف متتابعيف مف قبؿ أف يتماسا فمف لـ يستطع
فإطعاـ ستيف مسكينا ذلؾ لتؤمنوا باهلل ورسولو وتمؾ حدود اهلل ولمكافريف
عذاب أليـ ) ( المجادلة . ) 3-4 :
وقد كاف األزواج يعمدوف إلي احدي ىاتيف العادتيف إما سخطا عمى
والدة البنات أو مضارة لمزوجة ووسيمة البتزاز أمواليا واسترجاع ما أخذتو
مف مير  .كما كاف الضف بتركاتيف وخشية حرماف الزوج منيا وأنفو
األزواج مف تزوج غيرىـ بمطمقاتيـ مف جممة أسباب ىذه العادة الجاىمية
أيضاً .
تعدد الزوجات بدون تحديد :
وقد كاف الرجؿ يجمع في عصمتو ما يشاء مف الزوجات بدوف تحديد
عدد ،وكثي اًر ما كاف يفعؿ ذلؾ ويجور عمي بعض أزواجو كوسيمة مف
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وسائؿ اإلبتزاز والمكايدة والمضارة  .أما اىتماـ األزواج بالعدؿ بيف
زوجاتيـ فكاف أم اًر مستبعداً ( دروزة . ) 46 ،
أساليب جائرة من النكاح في الجاهمية :
كؿ ما تقدـ في النبذة السابقة كاف يجري في نطاؽ اسموب الزواج
العادي القائـ عمي العقد والرضا بيف الزوجيف المدفوع فيو المير والمنسوب
فيو األوالد إلى أبييـ  .وتعد الذي كاف يمكف أف يقع فيو طبلؽ غير أنو
كاف إلي جانب ىذا األسموب العادي الذي أقره اإلسبلـ بعد أف أحاطو
بكثير مف الرعاية والتنظيـ  .أساليب أخرى مف النكاح  ،منيا ما وردت
اإلشارة إليو في القرآف  ،ومنيا ما ذكرتو األحاديث واآلثار  ،وقد أبطميا
اإلسبلـ وحرميا .
فعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت أف النكاح في الجاىمية كاف عمي
أربعة أنحاء فنكاح منيا نكاح الناس اليوـ يخطب الرجؿ إلي الرجؿ وليتو أو
ابنتو فيصدقيا ثـ ينكحيا  ،ونكاح آخر كاف الرجؿ يقوؿ المرأتو إذا طيرت
مف طمثيا أرسمي إلي فبلف فاستبضعي منو ويعتزليا زوجيا وال يمسيا أبدا
حتي يتبيف حمميا  ،مف ذلؾ الرجؿ الذي تستبضعي منو فإذا تبيف حمميا ،
أصابيا وزجيا إذا أحب  ،وانما يفعؿ ذلؾ رغبة في نجابة الولد  .فكاف ىذا
النكاح نكاح االستبضاع  ،ونكاح آخر يجتمع الرىط ما دوف العشرة
فيدخموف عمي المرأة كميـ يصيبيا  ،فإذا حممت ووضعت ومر لياؿ بعد أف
تضع حمميا أرسمت إلييـ فمـ يستطع رجؿ منيـ أف يمتنع حتى يجتمعوا
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عندىا تقوؿ ليـ  .قد عرفتـ الذي كاف مف أمركـ  ،وقد ولدت فيو ابنؾ يا
فبلف  ،تسمي مف أحبت باسمو فيمحؽ بو ولدىا ال يستطيع أف يمتنع منو
ناس الكثير  ،فيدخموف عؿ المرأة ال تمنع
الرجؿ  .ونكاح رابع  :يجتمع ال ٌ

مف جاءىا وىف البغايا كف ينصبف عمي أبوابيف رايات تكوف عمما  ،فمف
أرادىف دخؿ عمييف  ،فإذا حممت إحداىف ووضعت حمميا جمعوا ليا ودعوا

ليـ القافة  ،ثـ ألحقوا ولدىا بالذي يروف فالتاطتو  4بو ودعي ابنو ال يمتنع
مف ذلؾ  ،فمما بعث محمد صمي اهلل عميو وسمـ بالحؽ ىدـ نكاح الجاىمية
كمو  ،إال نكاح الناس اليوـ) 2ومف أساليب األنكحة غير المذكورة في ىذا
الحديث .
نكاح الشغار  :فقد روى ابف عمر رضي اهلل عنيما حديثا جاء فيو ( أف
رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ نيي عف الشغار  ،والشغار أف يزوج الرجؿ
ابنتو عمي أف يزوجو ابنتو وليس بينيما صداؽ ) . 3وفي حديث آخر (
والشغار أف يقوؿ الرجؿ لمرجؿ زوجني ابنتؾ وأزوجؾ ابنتي  ،أو زوجني
أختؾ وأزوجؾ أختي )

4

نكاح المتعة  :وىو زواج مؤقت لمدة معينة لقاء أجر معيف فإذا انتيي
األمد وقع الفراؽ .

 1أي لحؽ بو ونسب إليو واف كاف لزنا (أساس الببلغة ص )448
2

3

4

صحيح البخاري مع فتح الباري  88/9برقـ 5427
صحٌح مسلم مع شرح النووي  211/9برقم 1415

المرجع السابؽ برقـ 4446
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نكاح المقت  :وىو أف يتزوج الولد زوجة أبيو – غير أمو -بعد وفاة أبيو
عنيا وكاف الولد إذا رغب ذلؾ ألقى عمي زوجة أبيو ثوباً إعبلناً برغبتو فييا
فبل تستطيع أف تمتنع  .واذا كاف الولد صغي ار أمسكيا أىمو حتي يكبر فإف
شاء تزوجيا واف شاء سرحيا وقد أشير إلي إبطاؿ ىذا النوع في قولو تعالي
( :وال تنكحوا ما نكح آباؤكـ مف النساء إال ما قد سمؼ إنو كاف فاحشة
ومقتاً وساء سبيبلً)

(النساء)22 :

وعرؼ في اإلسبلـ بنكاح (المقت) .5

نكاح البدل  :وىو أف يتبادؿ زوجاف زوجتييما بدوف طبلؽ وعقد جديد .
وىي عممية سفاح بالتراضي .
نكاح المخادنة  :وىي ارتباط امرأة برجؿ مخادنة ومعاشرتيما معاشرة
األزواج بدوف عقد  ،وفد ذكر ذلؾ في آيات عديدة منيا قولو تعالي :
(محصنات غير مسافحات وال متخذات أخداف ) ( النساء  ، )25 :وقولو تعالي
( محصنيف غير مسافحيف وال متخذي أخداف ) ( المائدة. )5 :
نكاح الفصل  :وكاف أىؿ الزوج إذا مات يروف أنفسيـ أحؽ بزوجتو مف
نفسيا ومف أىميا فإذا شاء أحدىـ تزوجيا فبل يحؽ ليا وال ألىمو الممانعة
وكذلؾ إذا شاؤوا زوجوىا مف يشاؤوف وقبضوا ميرىا
)49

(دروزة محمد عزة  ،ص،9

.

5

أهل المقت فً العربٌة البغض  ،وكانت العرب تقول للمولود من زوجة أبٌه " المقت" فمن هللا تعالى هذا النكاح مقتا ً  :إذ هو مقت
ٌلحق فاعله (القرطبً  ،الجامع الضاح القرآن . )81/5
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المبحث الثاني  :المرأة في اإلسالم  :نماذج من مراعاة الحقوق ورد
االعتبار
مف تأمؿ في التاريخ عبر العصور عمـ أف المرأة قبؿ بزوغ شمس
الرسالة المحمدية لـ تنؿ عناية رشيدة وحقوقا قانونية منصفة  ،فجاء
اإلسبلـ محر اًر ليا مف أغبلؿ المعتقدات الزائفة وواضعاً لآلصار التي كانت
عمييا  ،وغدت موضع العناية والتبجيؿ  ،شقيقة لمرجؿ إذ يوصؿ ىي صنوه
الرجؿ في استقبلؿ المسؤولية وتحمؿ التكاليؼ وتمقي المثوبة(ومف يعمؿ مف
الصالحات مف ذكر أو أنثي وىو مؤمف فأولئؾ يدخموف الجنة وال يظمموف
نقي ار )

(النساء)424:

.

واألصؿ في خطاب الشارع أنو موجو لكمييما بدءاً مف تقرير الكرامة
وانتياء بالمسئولية الجنائية إال ما استثني بقيد بناء عمى مقتضيات الفطرة
في التمييز بينيما  ،قاؿ تعالي .. ( :وليف مثؿ الذي عمييف بالمعروؼ )

(

البقرة.)228 :
كما جاء في الحديث ( :إنما النساء شقائؽ الرجاؿ )  ،6والشقيؽ مثؿ
النظير  ،مما يؤكد األصؿ في إثبات المساواة في الحقوؽ والواجبات.
وقد تجمت شخصية المرأة وبرز أداؤىا في عصر التنزيؿ في أبيي صوره
 ..حيث برز استقبلليا نيوضيا بواجب التكميؼ الشرعي  ،فأسممت مخالفة
عقيدة أبييا وزوجيا وأخييا  ،واحتممت المحف واإلحف  ،وىاجرت في سبيؿ
 6مسند اإلمام أحمد  ،رقم  ، 24999وسنن أبً داود رقم . 214
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دينيا وكانت أوؿ شييدة في اإلسبلـ  ،كما أسيمت

في أوجو الحياة

بمختمؼ أشكاليا  ،ومف تمؾ األوجو عمي سبيؿ المثاؿ :
مشاركتها في العبادة:
ففي ميداف العبادة  ..شيدت الجمعة والجماعة  ،فعف عائشة رضي
اهلل عنيا قالت  ( :كف نساء المؤمنات يشيدف مع رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو
وسمـ صبلة الفجر متمفعات بمروطيف ثـ ينقمبف إلي بيوتيف حيف يقضيف
الصبلة ال يعرفيف أحد مف الغمس ) .7
وكانت تشيد صبلة العيديف  ،إف كانت شابة صغيرة مخدرة تخرج
إلدراؾ الخير ودعوة المؤمنيف  .واف كانت حائضا تتجنب المصمى فتكوف
خمؼ الناس تكبر بتكبيرىـ وتدعو بدعائيـ .
كما ال تتخمؼ عف صبلة الكسوؼ عمى طوليا البالغ مع رسوؿ اهلل
صمي اهلل عميو وسمـ  ،فعف أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنيا قالت :
(أتيت عائشة – زوج النبي صمي اهلل عميو وسمـ – حيف خسفت الشمس
فإذا الناس قياـ يصموف واذا ىي قائمة تصمي)

8

وكانت تحفظ سورة (ؽ) مف في رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ،
فعف أـ ىشاـ بنت حارثة النعماف قالت  :ما حفظت (ؽ) إال مف في رسوؿ
اهلل

صمي اهلل عميو وسمـ

9

.

7

البخاري  ،كاتب الصالة  ،ج ، 2ص. 195
8
البخاري  ،كتاب الوضوء  ،ج ، 1ص. 311
9
مسلم  ،كتاب الجمعه  ،ج ، 3ص. 13
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وحيف يتداعي المسمموف ألمر جامع بالمسجد يدعو إليو مؤذف
الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ كانت تسارع ممبية  ،فعف فاطمة بنت فيس
قالت  ... ( :نودي في الناس أف الصبلة جامعة فانطمقت فيمف انطمؽ مف
الناس فكنت في الصؼ المقدـ مف النساء وىو المؤخر لمرجاؿ )

41

مشاركتها في الجهاد :
وفي ميداف الجياد غزت مع رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ تخدـ
القوـ وتسقي العطشي وتداوي الجرحي وتنقؿ القتمى إلي المدينة  ،عف
الربيع بنت معوذ قالت  ( :كنا نغزو مع رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ
فنسقي القوـ ونخدميـ ونرد القتمي والجرحي إلي المدينة ) ، 44ومنيف مف
كانت تسأؿ رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ أف يدعو ليا بالشيادة مع أوؿ
غزاة لمبحر ويستجيب ليا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  ،فعف أنس بف
مالؾ قاؿ  :كاف رسوؿ اهلل عميو وسمـ إذا ذىب إلي قباء يدخؿ عمي أـ
حراـ بنت ممحاف فتطعمو  ،وكانت أـ حراـ تحت عبادة بف الصامت ،
فدخؿ يوماً فأطعمتو فناـ رسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ثـ استيقظ يضحؾ
ناس مف أمتي عرضوا
قالت  :فقمت  :ما يضحكؾ يا رسوؿ اهلل ؟ فقاؿ ٌ ( :

عمي غزاة في سبيؿ اهلل يركبوف ثبج ىذا البحر مموكا عمى األسرة  ...قالت
 :ادع اهلل أف يجعمني منيـ  ،فدعا  ،ثـ وضع رأسو فناـ ثـ استيقظ يضحؾ
فقمت ما يضحكؾ يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ  ( :ناس مف أمتي عرضوا عمي غزاة
11

مسلم كتاب الفتن جـ  / 8ص 215

 11البخاري  ،كتاب الجهاد  ،ج  ، 6ص 421
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في سبيؿ اهلل )  ..فقمت  :ادع اهلل أف يجعمني منيـ قاؿ  :أنت مف األوليف
 .فركبت البحر زماف معاوية فصرعت عف دابتيا حيف خرجت مف البحر
فيمكت )

42

مشاركتها في التممك :
لقد قرر اإلسبلـ لممرأة حؽ تممؾ األمواؿ المنقولة وغير المنقولة ،
وشرع مف أسباب التممؾ العمؿ واإلرث والمير وعقود التجارة  ،وشرع مف
األحكاـ ما يحافظ عمى ىذه الممكية  ،فحرـ االعتداء عمي ىذه األمواؿ
وقرر معاقبة مف يعتدي عمييا  ،وشرع مف األحكاـ ما يوجو طرؽ الكسب
وطرؽ التنمية بحيث تكوف مشروعة ونافعة .
وخير شاىد عمى ىذا االستقبلؿ المالي الرائع في تممؾ المرأة لمماؿ
إنفاقا وتنمية ما رواه أبو سعيد الخدري رضي اهلل عنو قاؿ  ( :جاءت زينب
امرأة ابف مسعود فقالت  :يا رسوؿ اهلل إنؾ أمرت اليوـ بالصدقة  ،وكاف
عندي حمي لي  ،فأردت أف أتصدؽ بو  ،فزعـ ابف مسعود أنو وولده أحؽ
مف أتصدؽ بو عمييـ  ،فقاؿ النبي صمي اهلل عميو وسمـ  :صدؽ ابف
مسعود  ،زوجؾ وولدؾ أحؽ مف تصدقت بو عمييـ ). 43

 12البخاري  ،كتاب االستذان  ،ج  ، 13ص . 313
 13رواه اإلمام أحمد فً مسنده  ،كنز الحقائق فً حدٌث خٌر الخالئق  ،لعبد الرؤوف المناوي وهو مطبوع
وملحق ألحادٌث الجامع الصغٌر للسٌوطً .511/2
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لقد كانت زوجة ابف مسعود تؤمف أف ماليا ىذا ليا  ،وال يممؾ ابف
مسعود رضي اهلل عنو وال أبناؤه أف يأخذوا منو شيئاً إال بطيب مف نفسيا أو
بإذف مف الشارع الحكيـ .
مشاركتها في العمل :
إف مما يستحؽ التأكيد عميو ىو أف المرأة في اإلسبلـ ال تجبر عمى
العمؿ لئلنفاؽ عمى نفسيا أو عمى غيرىا مف اآلباء واألقرباء  ،بؿ يجبر
اء كاف أباً أو زوجاً أو ابناً أو أخاً أو ولياً عمى العمؿ لئلنفاؽ
الرجؿ سو ً

عمى نفسو وعمى مف يعوؿ مف النساء  ،واإلنفاؽ مف الرجؿ عمى المرأة

واجب شرعي يحرـ التخمي عنو  ،ويتعرض مانعو إلى سخط اهلل وعذابو
ومما يجدر ذكره أف اإلسبلـ حفظ لممرأة كرامتيا  ،وصانيا  ،وجعؿ الميمة
األساس ليا ىي تربية األبناء واألجياؿ مف القادة والسياسييف والعسكرييف ،
وقرر أف االنشغاؿ بتربية األجياؿ واألبناء ليكونوا أمة إسبلمية متراصة
متوادة أفضؿ بكثير مف االنشغاؿ بالتجارة والصناعة والسياحة والزراعة
والبيع والشراء واألخذ والعطاء .
أما المجتمعات الجاىمية واألنظمة الجاىمية فقد شجعت عمؿ المرأة
واف لـ تكف بحاجة إلي العمؿ  ،لقد شجعوىا عمى الخروج مف البيت  ،ومف
ثـ إىماؿ الجيؿ وتنشئتو عمى العفة والنظافة والشجاعة والجياد .
ىذا وقد عمؿ الييودي كارؿ ماركس عمى أف تخرح المرأة مف البيت
وال تعنى بشأنو وال بتربية األبناء  ،بؿ تقوـ الدولة عند كارؿ ماركس
- 18 -

الييودي بتربية األوالد  ،فيصبحوا أبناء لمدولة ليس لؤلميات فضؿ في
تربيتيـ  .لقد أصر عمي عمؿ المرأة والخروج مف البيت حيف قاؿ  :إف
المرأة يجب أف تعمؿ.

44

إف اإلسبلـ عمي النقيض مف كبلـ ىذا الييودي كما عممت  ،فيو ال
يجبر المرأة عمي العمؿ  ،بؿ يجبرىا عمي طاعة زوجيا وتربية األبناء .
وليعمـ أف لجوء األـ إلي الوسائؿ الصناعية في إرضاع طفميا خيانة
لؤلمانة وتفريط فييا وتعطيؿ لسنة اهلل  ،ألف اهلل لـ يخمؽ ثدي المرأة لتبرزه
في السيرات  ،وتكشؼ عف جمالو وتنصبو شركا في الطرقات  ،ولكنو
أوجده لئلرضاع والرضاعة مع ذلؾ ليست عممية آلية فحسب  ،ولكنيا
حناف وميثاؽ غميظ

45

مشاركتها في التعميم
إف الذي يق أر كتاب اهلل وسنة رسولو صمي اهلل عميو وسمـ يستخمص بوضوح
حؽ تعميـ المرأة  ،سواء كاف ىذا التعميـ يتعمؽ بأمور دينيا أو بأمور دنياىا
كالقراءة والكتابة والتاريخ وعمـ األنساب وغير ذلؾ .
فإننا نجد اآليات القرآنية واألحاديث النبوية المتعمقة بالعمـ والتعميـ
والحض عميو عامة تعـ الرجاؿ والنساء  ،أمثاؿ قولو تعالي ( ىؿ يستوي
الذيف يعمموف والذيف ال يعمموف )

( الزمر )9 ،

 14أبو فارس محمد عبد القادر  ،حقوق المرأة  ،ص19
 15حصوننا مهددة من الداخل 127 ،
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 .وقولو تعالي ( :إنما يخشي

اهلل مف عباده العمماء ) ( فاطر ، )28 ،وقولو تعالي ؾ ( يرفع اهلل الذيف آمنوا
منكـ والذيف أوتوا العمـ درجات ) ( فاطر. ) 28،
ونجد كذلؾ أحاديث تحض عمى تعميـ النساء منيا قولو صمي اهلل
عميو وسمـ ( :أيما رجؿ كانت عنده وليدة فعمميا فأحسف تعميميا  ،وأدبيا
فأحسف تأديبيا  ،ثـ أعتقيا فمو أجراف) .

46

ىذا وقد وضع اإلماـ البخاري رحمو اهلل في صحيحو في كتاب العمـ
بابا خاصا بتعميـ المرأة ىو  :باب تعميـ الرجؿ أمتو وأىمو .

47

وعف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صمي اهلل
عميو وسمـ ( ما مف مسمـ تدرؾ لو بنتاف فيحسف إلييما ما صحبتاه إال
أدخمتاه الجنة ). 48
واإلحساف في الحديث يشمؿ تعميميما وتربيتيما واإلنفاؽ عمييما .
وعف أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صمي
اهلل عميو وسمـ ( مف كاف لو ثبلث بنات أو ثبلث أخوات أو بنتاف أو أختاف
فأحسف صحبتيف واتقي اهلل فييف دخؿ الجنة ) .49
وعنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ  ( :مف عاؿ ثبلث
بنات فأدبيف وزوجيف وأحسف إلييف فمو الجنة ). 21
 16صحٌح البخاري  ،فتح الباري 28/11 ،
 17صحٌح البخاري  ،فتح الباري 211/1 ،
 18الجامع الصغٌر  ،متن مختصر شرح الجامع الصغٌر 258/2 ،
 19سنن الترمذي  321/4 ،رقم الحدٌث 1916
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وعنو قاؿ  ( :قاؿ النساء لمنبي صمي اهلل عميو وسمـ  :غمبنا عميؾ
الرجاؿ  ،فاجعؿ لنا يوما مف نفسؾ فوعدىف يوما لقييف فيو  ،فوعظيف
وأمرىف  ،فكاف فيما قاؿ ليف  :ما منكف امرأة تقدـ ثبلثة مف ولدىا إال كاف
حجابا مف النار ،فقالت إمرأة  :واثنتيف؟ فقاؿ  :واثنتيف). 24
ومما نعمـ أف كثي ار مف السنة وبخاصة فيما يتعمؽ بالنساء والعشرة
الزوجية قد رواه عف النبي صمي اهلل عميو وسمـ أزواجو أميات المؤمنيف
رضي اهلل عنيف وأرضاىف .

21

22

سنن أبً داوود 631/2

 21صحٌح البخاري  ،مع فتح الباري 116/1
 22أنظر المرأة بٌن الفقه والقانون 22-21 ،
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المبحث الثالث  :المرأة في نظر الغرب

( ألوان أخري من االتجار واالستغالل )

عرفنا فيما سمؼ كيؼ كانت المرأة قبؿ اإلسبلـ  ،وما ىي المكانة
التي بوأىا اإلسبلـ إياىا  ،ولقد بقيت المرأة المسممة تنعـ بالسعادة في ظؿ
الدولة اإلسبلمية  ،وفي األسرة المسممة التي بناىا اإلسبلـ عمى المودة
والرحمة والسكف النفسي وغيره  ،قاؿ تعالي  ( :ومف آياتو أف خمؽ لكـ مف
أنفسكـ أزواجا لتسكنوا إلييا وجعؿ بينكـ مودة ورحمة إف في ذلؾ آليات
لقوـ يتفكروف ) ( الروـ . )24،
أما في الغرب الصميبي فكانت المرأة واقعة تحت ضغط نفسي رىيب
 ،يشؾ في إنسانيتيا وأنيا ىؿ ليا روح  ،واذا كاف ليا روح  ،فيؿ روحيا
روح إنساف أـ روح حيواف  ،وىؿ ىي إنسانة أـ شيطانو  ،وأنيا شر ال بد
منو  ،وأنيا رزء مطمي مموه  .وكاف القانوف اإلنجميزي يبيح بيع الزوجات
لغاية عاـ  . 4815وقد حدد ثمف الزوجو بستة بنسات  ،وباع انجميزي
زوجتو بعد ىذا التاريخ سنة  4934بخمسمائة جنيو  ،وفي نياية
الخمسينات مف ىذا القرف باع إيطالي زوجتو آلخر بالتقسيط  ،فمما امتنع
المشتري عف سداد األقساط األخيرة قتمو الزوج البائع  ،وىكذا كانت المرأة
ممتينة ميضومة الحقوؽ .

23

لقد قامت ىذه الحضارة المادية عمي فمسفة خطيرة  ،ىذه الفمسفة
تنظر إلي أف المرأة يجب أف تعمؿ لتحصيؿ قوتيا  ،وأف الرجؿ سواء كاف
 23أبو فارس  ،ص6
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أباً أ وابناَ أو أخاَ ليس مسئوال وال مكمفاَ باإلنفاؽ عمييا إذا وصمت سف البموغ
 ،بؿ عمييا أف تغادر البيت وتستقؿ في حياتيا وتنفؽ عمى نفسيا مف
كسبيا  ،دوف النظر حتى إلي وسيمة الكسب .
وبناء عميو فقد توجيت المرأة إلي ممارسة األعماؿ الشاقة مف أجؿ
لقمة العيش التي تحفظ عمييا حياتيا  ،وانبثت المرأة في المصانع والمتاجر
ودور الميو والخمارات والنوادي الميمية  .ولـ تترؾ مينة مف الميف تستطيع
أف تزاوليا سواء كانت تناسب أنوثتيا أو ال تناسب .

24

إف النموذج والتجربة الغربية فيما يسمي بتحرير المرأة نموذج حافؿ
بالمآسي وبأنات وصرخات النساء البلئي يعانيف مف الظمـ واالستغبلؿ ،
يشيد لذلؾ واقع السجبلت والبيانات والوثائؽ والدراسات التي صدرت في
الغرب وعمي ألسنة النساء الغربيات حيث اكتشفت المرأة الغربية – التي
خرجت إلي مياديف العمؿ ببل ضوابط أو حدود تحت شعار المساواة بالرجؿ
واثبات الذات – أنيا ساقطة بيف أنياب غوؿ مف الشيوانية التي تفترسيا مف
جية وواقعة تحت مطارؽ االستعباد واالبتزاز مف جية أخري .
ففي استطبلع لجامعة كورفيؿ األمريكية مف العامبلت في الخدمة
المدنية ثبت أف ( )%71منيف قد تعرضف إما لمضايقات أو اعتداءات
جنسية .

 24المرجع السابق
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وفي دراسة تـ رفعيا مؤخ اَر إلي وزيرة الشؤوف النسائية الكندية تبيف
أف ( )%41مف النساء العامبلت تعرضف إما لمضرب أو االغتصاب
وفي دراسة أمريكية أخرى ثبت أف()% 81مف األمريكييف باتوا
يعتقدوف أف أسباب انحدار القيـ األخبلقية لدى الشباب تكمف في التغيير
الذي ط أر عمى المجتمعات خبلؿ الثبلثيف عاما الماضية بسبب الحرية
المفتوحة  ،وقاؿ (  )% 87مف عينة الدراسة ( لو عادت عجمة التاريخ
العتبرنا المطالبة بالمساواة بيف الجنسيف مؤامرة اجتماعية ضد الواليات
المتحدة ) ( نقبلً عف مجمة المجتمع الكويتية  ،افتتاحية العدد  4594بتاريخ  42-6مارس 2114ـ) .
أما عف العنؼ ضد المرأة وتعرضيا لمبغاء واالتجار بيا في أي نقطة
مف العالـ  ،فيحدثنا عنو حساـ أبو جحجوع عضو منظمة العفو الدولية في
مقالو المنشور عمي اإلنترنت وفيو يقوؿ ( العنؼ ضد المرأة ظاىرة مزمنة
وىو أكثر أحد انتياكات حقوؽ اإلنساف شيوعاً وانتشا اًر  .وىو يخترؽ
الحدود الثقافية واإلقميمية والدينية واالقتصادية  .ويطاؿ كؿ طبقة وعنصر
وعرؽ وسف وديف أو عقيدة وقومية وىوية جنسية  .كما أف االنتياكات التي
تحصؿ ضد المرأة تكوف في غالبيا في دوؿ أجنبية تتغنى بالديمقراطية ،
ولكنيا ال تعرؼ لئلسبلـ الحامي الوحيد لحقوؽ المرأة طريقا  .ففي الواليات
المتحدة األمريكية حذر الطبيب العاـ مف أف العنؼ العائمي يمثؿ الخطر
األكبر عمي جميع النساء أكبر مف خطر االغتصاب والسطو وحوادث
السيارات مجتمعو حيث يستشري ىذا العنؼ في الواليات المتحدة  .وقد
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أبمغت لجنة حقوؽ اإلنساف في باكستاف عف أف أكثر مف  4111امرأة
ذىبف ضحايا ( جرائـ الشرؼ ) في الببلد في العاـ  . 4999وفي رواندا ،
تعرضت نحو  511011امرأة لبلغتصاب إباف عمميات اإلبادة الجماعية
في العاـ  ، 4994نجـ عنيا قرابة  50111حالة حمؿ ضد المرأة عمى
مدي الخمسة وعشريف عاما المنصرمة إلي الكشؼ عف أدلة متزايدة عمى
ضخامة حجـ ىذه الظاىرة عمي الصعيد العالمي .
بيد أف مف الميـ اإلشارة إلي أنو ال يجري اإلببلغ عف جميع حوادث
العنؼ ضد المرأة نظ ار لحساسية الموضوع  ،ويمكف القوؿ أف النتائج التي
تظير ال تمثؿ سوى الحد األدنى مف الحوادث التي تقع .
وتظير األدلة كذلؾ أنو ليس ثمة نظاـ سياسي أو اقتصادي مستثنى
عندما يتعمؽ الموضوع بالسماح بممارسة العنؼ ضد المرأة وتبريره وىو
يحدث عمناً وس اًر  ،في أوقات ( السمـ) وفي أوقات الحرب  .واساءة
المعاممة عمى أيدي الزوج أو الشريؾ ىو النوع األكثر شيوعاً بيف أنواع
العنؼ ضد المرأة التي يبمغ عنيا في جميع مناطؽ العالـ  ،ففي بنغبلديش
تصؿ نسبة النساء المواتي يقتمف عمي أيدي أزواجيف إلي ( )%51مف
مجموع حوادث القتؿ  ،وقد اكتشفت لجنة اإلصبلح القانوني في
بابوانيوغينيا أف ( )%67مف النساء الريفيات و( )%56مف النساء
الحضريات وقعف ضحايا إلساءة المعاممة عمي أيدي أزواجيف  .كما تذكر
اإلحصاءات الخاصة باإلغتصاب في جنوب افريقيا أنو تـ اإليبلغ عف
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 52 ،975حالة اغتصاب في العالـ  ، 2111وأف الفئة العمرية (-42
 )47سنة ىي األكثر عرضة ليذه الجرائـ  .حيث بمغت نسبتيا  472حالة
مف كؿ  411111حالة مف الفتيات البلتي تقؿ أعمارىف عف  42سنة)
.

25

كما كانت عصابات تتاجر بالرقيؽ األبيض في الياباف تحت سمع
العالـ المتمدف وبصره واليؾ مثاالً واحداً مف كثير :
نشرت المصري بعددىا الصادر في  4953/44 /3ما نصو :
( اليابانيوف يبيعوف أوالدىـ  :يؤخذ مف بعض اإلحصاءات الرسمية
التي أذيعت اليوـ  ،أف أكثر مف ألؼ وخمسمائة مف أبناء اليابانييف قد
باعيـ أىميـ خبلؿ ىذا العاـ  ،ومعظـ ىؤالء األبناء مف الفتيات البلئي
تتراوح أعمارىف بيف السادسة عشرة والسابعة عشرة  ،وكاف متوسط سعر
الفتاه أو الغبلـ  410111عشرة آالؼ فرنؾ  .ويبلحظ أف عدد األوالد
المبيعيف ىذا العاـ قد تضاعؼ عما كاف عميو في العاـ الماضي وتعزى
ىذه الزيادة إلي القحط الذي ساد عدة مقاطعات يابانية  ،عمى أثر الخراب
الذي أحدثتو األمطار والسيوؿ واألعاصير ) .

26

والمبلحظ أف كثي اًر مف اإلحصاءات السالفة صدر بعد صدور اتفاقية
القضاء عمي جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة (سيداو) التي بدأت فكرتيا
بمعاىدة حقوؽ المرأة السياسية حيث أعدتيا مفوضية مركز المرأة باألمـ
 25حسام أبو جحجوح  ،العنف ضد المرأة "مقال منشور على االنترنت فً 2113/9/15م
 26كمال أحمد عون (1413هـ)  ،المرأة فً اإلسالم  ،دار العلوم للطباعة والنشر  ،الرٌاض  ،ص.34
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المتحدة وتبنتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ثـ أعدت إعبلف خاصا بإزالة
التمييز ضد المرأة ثـ أجازت ذلؾ اإلعبلف عاـ 4967ـ بعد إجازة اإلعبلف
بدأػ مفوضية مركز المرأة باألمـ المتحدة في إعداد معاىدة القضاء عمي
جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في عاـ 4973ـ وأكممت إعدادىا في عاـ
4979ـ واعتمدتيا األمـ المتحدة في نياية السنة نفسيا وأصبحت سارية
المفعوؿ بعد توقيع خمسيف دولة عمييا في 4982/42/3ـ

( 27عصاـ البشير ،نقبلً عف كتاب االتفاقية ص. ) 691
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27

المبحث الرابع  :داللة منطوق القرآن والسنة عمي تحريم ظمم بالنساء
واستغاللهن
لقد كرـ اإلسبلـ اإلنساف مف حيث ىو وفضمو عمي كثير مف خمقو :
( ولقد كرمنا بني أدـ وحممناىـ في البر والبحر ورزقناىـ مف الطيبات
وفضمناىـ عمي كثير ممف خمقنا تفضيؿ) (اإلسراء . )71:
ويقتضي ىذا التكريـ تحريـ ظممو وتحريـ استعباده واستغبللو بأي
وجو غير مشروع  ،وقد أعمف الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ المبادئ التي
يجب مراعاتيا والحقوؽ التي يجب حفظيا لئلنساف وذلؾ بتصريحو في
حديثو المشيور في حجة الوداع ( إف دماءكـ وأموالكـ وأعراضكـ حراـ
عميكـ كحرمة يومؾ ىذا في بمدكـ ىذا في شيركـ ىذا )

28

كما جاءت مقاصد الشريعة رامية إلي حفظ الضروريات الخمس التي
اتفقت الشرائع السماوية عمي وجوب مراعاتيا ومف ىذه الضروريات العرض
والماؿ .المذاف يتضمف حفظيما االبتعاد عف كؿ ما قد يخدش في صيانتيما
أو ينقص منيا .
فحرـ اإلسبلـ الزنا وعده مف جممة الكبائر ورتب عميو أقسى
العقوبات سواء كاف ذلؾ الفعؿ المشيف برضا الطرفيف أو بغير رضاىما ،
وسواء كاف بمقابؿ مف الماؿ أو بدوف مقابؿ .
 ( 28صحيح البخاري. )492/42
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فجاء التصريح بتحريـ الزنا عمى وجو العموـ في قولو تعالي ( :وال
تقربوا الزنا إنو كاف فاحشة وساء سبيبل)

(اإلسراء)32 :

كما جاء التصريح

بتحريمو عمي وجو العوض في قولو تعالي  ( :وال تكرىوا فتياتكـ عمي
البغاء إف أردف تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومف يكرىيف فإف اهلل مف
بعد إكراىيف غفور رحيـ ) ( النور. )33 :
فقد كاف أىؿ الجاىمية إذا كاف ألحدىـ أمة أرسميا تزني وجعؿ عمييا
ضريبة يأخذىا منيا وىذا ىو البغاء في صورتو التي ما تزاؿ معروفة حتى
اليوـ .فمما أراد اإلسبلـ تطيير البيئة اإلسبلمية حرـ الزنا بصفة عامة
وخص ىذه الحالة بنص خاص  ( :وال تكرىوا فتياتكـ عمى البغاء )  ،فنيي
الذيف يكرىوف فتياتيـ عمى ىذا المنكر ووبخيـ عمى ابتغاء عرض الحياة
الدنيا مف ىذا الوجو الخبيث ووعد المكرىات بالمغفرة والرحمة بعد اإلكراه
الذي ال ليف فيو  .وذكر المفسروف في سبب نزوؿ ىذه اآلية أف عبد اهلل
بف أبي بف سموؿ المنافؽ كانت لو جاريتاف وكاف يكرىما عمى الزنا
بالضريبة يأخذىا منيما كما كانوا يفعموف في الجاىمية فمما جاء اإلسبلـ
أتت الجاريتاف إلي رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ وشكتا إليو فنزؿ قولو
تعالي ( وال تكرىوا فتياتكـ عمي البغاء ) ...

29

ويعتبر تحريـ ىذا النوع مف التجارة جزءا مف خطة الشريعة التي
تضعيا لتطيير البيئة المسممة واغبلؽ السبؿ القذرة لتحقيؽ الشيوة الجنسية
( 29البغوي 4446 ،ىػ ج .2ص. )643
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ولمحصوؿ عمي الماؿ بيذا الوجو الذي يعتبر في منتيى اإلىانة والظمـ
لممرأة الضعيفة  ،فالشريعة اإلسبلمية تقرر أف الميؿ الجنسي يجب أف يظؿ
نظيفاً موجياً إلي إمدادىا الحياة باألجياؿ الجديدة .
كما توجب عمي الدولة أف تصمح نظميا االقتصادية بحيث يكوف كؿ
فرد فييا في مستوى يسمح بالحياة المعقولة وبالزواج  .وال يمكف أف يكوف
فساد النظاـ االقتصادي حجة عمى ضرورة المتاجرة بالمرأة  ،بؿ إف النظـ
االقتصادية ىي التي يجب أف تعالج بحيث ال تخرج مثؿ ىذه المعامبلت
القذرة  ،وىذا التصحيح ىو الذي ترمي إليو الشريعة اإلسبلمية بنظاميا
المتكامؿ النظيؼ العفيؼ الذي يصؿ األرض بالسماء ويرفع البشرية إلي
األفؽ المشرؽ المضيء المستمد مف نور اهلل .

31

كما دلت نصوص الشريعة عمى تحريـ استغبلؿ اإلنساف عمي أي
وجو غير مشروع  ،فنص الحديث الشريؼ عمى عظـ جريمة بيع اإلنساف
مف حيث ىو ،رجبلً كاف أو امرأة  ،بؿ إف الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ عد
ىذا الفعؿ مف الجرائـ العظيمة حيث يقوؿ  ( :ثبلثة أنا خصميـ يوـ القيامة
 ،ومف كنت خصمو خصمتو ،رجؿ أعطى بي ثـ غدر  ،ورجؿ باع ح اًر
فأكؿ ثمنو ورجؿ استأجر أجي اًر فاستوفى منو ولـ يوفو .

( 31في ظبلؿ القرآف . )254602547/4

31

(السيوطي ،الجامع الصغير برقـ ، 3494وقاؿ إنو حديث حسف) .
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34

وىكذا نجد حرص اإلسبلـ عمى مراعاة حقوؽ الناس فضبلً عف
مراعاة حياتيـ وكرامتيـ وممتمكاتيـ  ،فالوعيد الشديد يشمؿ أيضاً مف ال
يوفوف بالعيود  ،كما يشمؿ مف ال يراعوف األجراء في حقوقيـ وأمواليـ ،
فمف ال يعطي األجير حقو يدخؿ في معناه مف ال يعطي المرأة ميرىا ،
ومف ال يقوـ بالنفقة الواجبة ليا  ،ومف باب أولي االعتداء واإلىانة
واالستغبلؿ غير المشروع .
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الخاتمــة
بعد مطالعة ما تيسرت مطالعتو مما كتب حوؿ المرأة مف حيث استغبلليا
سواء كاف ذلؾ االستغبلؿ بالمتاجرة الصريحة أو المتاجرة الممبسة ثوباً آخر
 ...بعد ىذه الجولة يمكف تسجيؿ النتائج اآلتية :
 -4أف الفترة التاريخية التي سبقت بعثة محمد صمى اهلل عميو وسمـ
المبعوث رحمة لمعالميف كانت ىي أحمؾ فترات التاريخ وأفظعيا
وأفحشيا ظمماً بالنسبة لممرأة  ،سواء في ذلؾ فترة الجاىمية العربية
والفترة السابقة ليا  ..حيث كانت تباع وتشتري في األسواؽ  ،بؿ
إف ىوانيا بمغ عند بعضيـ أنيا كانت تحرؽ بعد موت زوجيا وىي
حية واعتبرىا بعض آخر ىي أساس الببلء  ،ووئدت عند قوـ
آخريف .
 -2أف الرسالة المحمدية كانت رحمة لمعالميف ،وقد جاءت برداً وسبلماً
بالنسبة لممرأة التي كانت تكتوي بألواف مف الظمـ واالضطياد
واالستغبلؿ يندى الجبيف ليا  .حيث أعادت الشريعة اإلسبلمية ليا
اعتبارىا وبوأتيا المكانة البلئقة بيا  ،فكانت ىذه ىي الفترة الذىبية
بالنسبة لممرأة بؿ ولغيرىا مف البشرية  .فأعطت الشريعة لممرأة
حقوقيا المادية وحقوقيا المعنوية واعتبرتيا شقيقة الرجؿ في
استقبلؿ المسئولية وتحمؿ التكاليؼ  ،تشاركو في العبادة  ،والجياد،
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وليا حؽ التممؾ وليا حؽ التعمـ والتعميـ  ....إلي غير ذلؾ مف
الحقوؽ .
 -3أف الغرب – واف تعالت أصواتو وىتافاتو بحقوؽ المرأة – فإنو لـ
يعطيا حقيا في واقع األمر ولـ يعامميا المعاممة البلئقة بيا ،
والوقائع التاريخية خير شاىد لذلؾ حيث كانت الزوجات تباع في
بعض المجتمعات الغربية وكاف البنات يجبرف عمي الخروج مف
بيوت آبائيف لمحصوؿ عمي المادة بأي وسيمة  ،فاضطرت المرأة
إلي ممارسة أعماؿ شاقة تارة وأعماؿ إجرامية قذرة تارة أخري .
ولعؿ ىذا الظمـ واالستغبلؿ مما دفع مفوضية مركز المرأة باألمـ
المتحدة إلي المطالبة بإحداث شيء ما  ،يخفؼ عف المرأة مف وطأة
االضطياد والظمـ  ،حيث صدرت أخي اًر معاىدة القضاء عمي جميع
أشكاؿ التمييز ضد المرأة  ...ومع ذلؾ فما زالت اإلحصائيات
الحديثة تشير إلي تزايد العنؼ والظمـ ضد المرأة إلي حد الساعة .
 -4أف الحقوؽ والمبادئ العظيمة التي جاءت بيا الشريعة اإلسبلمية
في شأف المرأة وتحريـ استغبلليا واالتجار بيا يعتبر تطبيقيا
وااللتزاـ بيا ىو الحؿ الناجع والمنقذ الوحيد لممرأة مف التسمط والظمـ
واالستغبلؿ  ،وىذه الحقيقة قد اعترؼ بيا المنصفوف مف مفكري
الغرب ومف األمثمة عمبل ذلؾ قوؿ المستشرؽ األمريكي (إدوارد) ( :
كانت ببلد العرب قبؿ نبوءة محمد غارقة في أحط الدركات ،
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فالفوضى العظيمة التي كاف الناس منيمكيف فييا في ذلؾ العصر ،
وجرائـ األطفاؿ – يعني قتميـ خشية الفقر  -ووأد البنات وىف أحياء
والضحايا البشرية التي كانت تقدـ باسـ الديف ،والحروب الدائمة
التي كانت سبباً في سيادة اليمجية وازدياد الجرائـ وانتياؾ الحرمات
 ،وىنا بزغ فجر عصر جديد  ،وأتى اليوـ الذي أعادت فيو يد
المصمح العظيـ محمدػ صمي اهلل عميو وسمـ ػ ما فقد مف العدؿ
والحرية والتسامح والفضيمة) .

32
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المراجـــع
 )4أبو داود ،سميماف بف األشعث (4388ىػ)  ،صحيح سنف المصطفي
 ،دار الحديث ،بيروت .
 )2أبو فارس ،محمد عبد القادر(4421ىػ) ،حقوؽ المرأة المدني
والسياسية في اإلسبلـ ،دار الفرقاف ،األردف .
 )3اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ،المسند ،المكتب اإلسبلمي ،دار صادر،
بيروت .
 )4اإلماـ البخاري ،محمد بف إسماعيؿ(4419ىػ)  ،صحيح البخاري،
مع فتح الباري ،دار الرياف .
 )5البشير،عصاـ أحمد (2114ـ) حقوؽ المرأة بيف الشعريعة والقانوف
الوضعي ،بحث مطبوع ضمف أبحاث مؤتمر أبحاث مؤتمر حقوؽ
اإلنساف بيف الشريعة اإلسبلمية والقانوف الوضعي ،أكاديمية نايؼ
العربية لمعموـ األمنية ،الرياض .
 )6البغوي ،الحسيف بف مسعود (4446ىػ)  ،معالـ التنزيؿ ،مكتبة
المعارؼ ،الرياض .
 )7الترمذي،محمد بف عيسي ( د.ت)  ،سنف الترمذي  ،دار الكتب
العممية  ،بيروت.
 )8السيوطي،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر (4414ىػ)  ،الجامع
الصغير في أحاديث البشير النذير  ،دار الفكر ،بيروت.
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 )9حساـ أبو جحجوح ،مقاؿ منشور عمي اإلنترنت بتاريخ
2113/6/45ـ) بعنواف ( العنؼ ضد المرأة )  :فضيحة في مجاؿ
حقوؽ اإلنساف .
)41

حسيف ،محمد محمد( 4397ىػ) حصوننا ميددة مف داخميا،

المكتب اإلسبلمي ،بيروت .
)44

دروزة ،محمد عزة(4985ىػ)  ،المرأة في القرآف والسنة  ،دار

الجيؿ ،دمشؽ .
)42

عوف ،كماؿ الديف أحمد(4413ىػ)  ،المرأة في اإلسبلـ ،دار

العموـ ،المممكة العربية السعودية ،الرياض .
)43

قطب ،سيد(4412ىػ) ،في ظبلؿ القرآف  ،دار الشروؽ،

بيروت .
)44

مجمة المجتمع الكويتية ،العدد( 42-6 )4594مارس 2114ـ

.
)45

مسمـ بف الحجاج (د-ت)  ،صحيح مسمـ مع شرح النووي،

دار القمـ ،بيروت .
)46

ياسيف روضة محمد (4423ىػ)  ،منيج القرآف في حماية

المجتمع مف الجريمة المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب،
الرياض .
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