
المكتـب اإلسـالمي ،     :بيـروت، دمـشق      (المرأة بين الفقـه والقـانون     مصطفى السباعي ،    
 )١٩٨٤الطبعة السادسة ،

يذكر الكاتب في المقدمة أن أصل كتابـه محاضـرة طويلـة ألقيـت فـي جامعـة دمـشق فـي                     
.  ، وأنـه رأى فيمـا بعـد أن يفـصل ويوضـح فيمـا أجملـه فيهـا                   ٦١/١٩٦٢الموسم الثقـافي    
على مقدمة وفصلين أولهما عـن موقـف اإلسـالم مـن المـرأة، ووضـع المـرأة              ويشتمل الكتاب   

أمـا المقدمـة فكانـت تاريخيـة ،        . المسلمة عبر التـاريخ ، ثـم قـضايا اإلصـالح االجتمـاعي              
استعرض فيها المؤلف تطور حقوق المرأة عبـر التـاريخ بـدءا مـن عهـود الرومـان واليونـان                    

وفي الفـصل الثـاني يوضـح الكاتـب مـا أسـماه          . سالمواليهود والمسيحيين وحتى العرب قبل اإل     
مبادئ اإلسالم في المرأة مرتكنا على ما تيـسر لـه مـن اآليـات القرآنيـة والحـديث النبـوي ،                       
ومن تلك المبادئ أن المرأة كالرجل في اإلنسانية سواء بـسواء ، وأنهـا أهـل للتـدين والعبـادة ،                      

ياهـا الـديانات الـسابقة فـي قـصة الخلـق ، وحـرم        وأن اإلسالم دفع عنها اللعنة التي حملتهـا إ      
التشاؤم بها ووأدها وأمر بإكرامها ورغّب فـي تعليمهـا وأعطاهـا حـق اإلرث ونظـم كـل مـن                     
حقوق الزوجين والطالق وتعـدد الزوجـات وبالجملـة يخلـص الكاتـب إلـى أن اإلسـالم أحـل                    

 بـاالعتراف بهـا كإنـسانة        ، اإلنـساني المجـال   : المرأة المكانة الالئقة بها في ثـالث مجـاالت          
.  بمنحهـا األهليـة الكاملـة      الحقـوقي ، بمنحها مكانتها وحقهـا فـي الـتعلم، و         واالجتماعيكاملة ،   

فيما عدا فوارق بينها وبـين الرجـل حـددها فـي مـسائل الـشهادة والميـراث والديـة ورئاسـة               
 .الدولة، وقد بررها جميعها بطبيعة المرأة وطبيعة مساهمتها االجتماعية

ما يتعلق بوضع المـرأة المـسلمة عبـر التـاريخ ، ميـز بـين عـصور االزدهـار التـي                      وفي
احترمت فيها المرأة ونالت حقوقهـا ، وتمتعـت بعـدم االخـتالط مـع الرجـال إال فـي مجـالس               

التجـاوز  "وبـين عـصور االنحطـاط التـي شـهدت           . العلم وأماكن العبادة ومعـارك التحريـر        
هذه الحقوق بقيـت ثابتـة فـي كتـب الفقـه والتـاريخ ، مـع                 رغم أن   " الواقعي على حقوق المرأة   

 موضـع غبطـة     -رغـم ظروفهـا   -كون المرأة المسلمة ظلـت متمتعـة بالعفـة التـي جعلتهـا              
 .الغربيين على حد تعبيره

وتحت عنوان الحاجة إلى اإلصالح، ميز بـين اتجـاهين لإلصـالح، فريـق  يبغـي االسـتفادة                   
.  ، وفريق يبغي اتبـاع الـنهج الغربـي فـي رقـي المـرأة                من اإلسالم ومن تجارب األمم السابقة     

وبين أن أحكام القانون الموضوعة حـديثا والخاصـة بـالمرأة وقـضاياها  ، تمـازج فيهـا تـأثير                   
الفريقين فمنها ما وافق الفقه ومنها مـا لـم يوافقـه ، ومـن ثـم اضـطلع المؤلـف بتبيـان هـذه                         

ترشـادا بنـصوص مـن القـرآن ومـن الحـديث        القضايا ومناقشتها مناقشة فقهيـة وقانونيـة ، اس        
 . ومن أحكام الفقه ، وارتكانا إلى المنطق وكذا آراء الحكماء والفالسفة الغربيين

األحـوال الشخـصية ، وتـشمل الـزواج         ) ١: (ويقسم حديثه في هذا الفصل على أربع قـضايا          
 بكافـة   وفيه ما يتعلق  بتعدد الزوجـات وضـرورته مبـررا توجـه اإلسـالم فـي هـذا األمـر                    

المبررات الواقعية والشرعية مـع بيـان مـضار عـدم التعـدد فـي الغـرب ، وبـنفس المـنهج                      



الحقـوق الـسياسية ، حيـث نفـى أن تكـون للمـرأة المـسلمة                ) ٢. (تعرض لقـضية الطـالق      
ممارسة سياسية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين مـن منطلـق أنهـا لـم تـشترك فـي اجتمـاع                     

ويـرى  . اة النبي ، ولم يطلب منها أحد مـن الخلفـاء المـشورة الـسياسية              سقيفة بني ساعدة بعد وف    
أن التدليل ببيعة النساء على اشتغال المرأة بالسياسة هـو تحميـل لوقـائع التـاريخ مـا ال تحتمـل                     
، وبالمثل ينفي أن يكون اشتغال المرأة بـالحروب، أو خـوض عائـشة معركـة الجمـل أو تـولي                

الية أو ممارسة النساء تـأثير سياسـي غيـر مباشـر مثـل زبيـدة              بعض النساء مثل شجر الدر الو     
. زوجة الرشيد ، دليل على اشتغال المرأة المـسلمة يالـسياسة باعتبـار أن هـذه حـوادث فرديـة                   

ويقول أن اإلسالم يرى أن من الخيـر للمـرأة ولألسـرة والمجتمـع أن تتفـرغ المـرأة ألسـرتها                     
 .ومن ثم كان أن أسقط عنها تكاليف المعيشة

وهو يتعـرض تفـصيال لحقـي االنتخـاب والنيابـة ، فيـرى أن الـشريعة اإلسـالمية تـسمح            
باألول شريطة عدم االختالط بالرجال ، وكذلك تبـيح الثـاني للمـرأة بـشقيه التـشريع والمراقبـة                   
، بشرط أال يكون حائال بين المرأة وبين ممارسة دورهـا تجـاه األسـرة  وعـدم سـفرها وحـدها                

ثم يعود بعـد هـذا يعـود لينـاقش األمـر مـن منظـور                . دا الوجه واليدين  وعدم كشف جسدها ع   
المصلحة العامة ، وذلك ليثبت خطأ ممارسة المرأة للـسياسة لمـا فـي ذلـك مـن ضـرر علـى                      

الشئون االجتماعية ، وتعرض فيها للتعلـيم ، فبـين أن الـشريعة تقـر للمـرأة حـق                   ) ٣. (األسرة
العالمـة فاطمـة بنـت الـشيخ عـالء الـدين الـسمرقندي              وواجب التعلم والتعليم ، ضاربا مـثال ب       

 هجريـة ، والتـي تزوجـت مـن تلميـذ            ٥٣٩الفقيه الحنفي صاحب تحفة الفقهاء المتـوفي عـام          
فتخـرج وعليهـا   -قبـل زواجهـا  -والدها عالء الدين الكاساني ، ويقول أن الفتـاوى كانـت تـأتي        

 .وخط أبيها وزوجهاخطها وخط أبيها ، وبعد زواجها ، باتت تخرج وعليها خطها 
كما ناقش قضية التوظف ، مبينا أن اإلسـالم منـع تـولي المـرأة الرئاسـة وبـرر هـذا مـن                       
منطلقات شرعية واجتماعية ، ثم أقر أن للمـرأة سـائر ممارسـة سـائر الوظـائف مـا لـم تكـن            

كـذلك تعـرض هنـا لقـضية العمـل ، ورأى أن             . معطلة لعملها في البيت وما لم تخالط الرجـال        
عة تبيحه اضطرارا فقط ، ورفض خروج المرأة للعمـل فـي غيـر تلـك الظـروف، مؤيـدا                    الشري

آراءه بآراء أوردها محمد فريد وجدي مـن قبـل نقـال عـن أوجـست كونـت وجـول سـيمول                      
وغيرهم من الفالسفة الغربيين ، فضال عن بيانـه للمـشاكل التـي سـببها خـروج المـرأة للعمـل              

 .ش تحريم اختالط المرأة المسلمة باألجانب االختالط ، وفيه ناق) ٤. (في الغرب
ثم وضع الكاتب خالصة أوجز فيهـا مجمـل أراءه ومـا يـدعو إليـه مـن إصـالحات بـشأن                

وجوب تعليم المرأة مع مراعاة أن يكون العلـم الـذي تتلقـاه مـؤهال لهـا فـي                   : المرأة ، تضمنت  
هـا للقيـام باإلصـالح االجتمـاعي        حياتها المستقبلية وفي أداء رسالتها االجتماعية الرفيعـة، وتهيئت        

واألخالقي ، وإعدادها أليام النكبات والحروب، مع تمتعهـا بجميـع الحقـوق التـي منحهـا إياهـا                   
وكذلك التضييق من نطـاق توظيفهـا، ومنـع االخـتالط  بالرجـال األجانـب إلـى مـا          . اإلسالم  

ة باالشـتغال  تقتضيه الضرورة فـي حـدود األخـالق اإلسـالمية ، وعـدم إسـاءة سـمعة المـرأ            



بالسياسة، وعدم السماح  لها باالشتغال خارج منزلها إال حـين تكـون فقيـرة أو لـيس لهـا عائـل                 
ثم يلحـق بكتابـه عـدة مقـاالت لكتـاب شـرقيين وغـربيين               . ، ومنع التبرج ، ومنع أدب الجنس      

 . تؤكد صحة ما ذهب إليه
 
 
 


