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 يهخص انثحج
يدور هذا اًمٌح٨م طمقل ُمزاقمؿ وؿمٌٝم٤مت اعمًتنمىملم واًمٓم٤مقمٜملم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م     

سم٘مّمد قمدم صالطمٞمتٝم٤م ًمٚمٕمٛمؾ هب٤م سمزقمؿ أهن٤م ُمًتٛمدة ُمـ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م اًمٌنمي٦م وسما٤مٕظمص 

اًم٘ماااا٤مٟمقن اًمروُمااااا٤مقي وأهناااا٤م ُم٘مٞمااااادة مرياااا٦م اإلٟمًااااا٤من وومٞمٝمااااا٤م ُمااااـ اًمِمااااادة واًمقطمِمااااٞم٦م قمٜماااااد شمٓمٌٞم٘مٝمااااا٤م 

ُمااع ُمٌاادأ اًمرإاا٦م وةٟمًاا٤مٟمٞم٦م اإلٟمًاا٤من ي ويتٜماا٤مول اًمٌحاا٨م  يتٜماا٤مرم انٜماا٤م ل ُماا٤م وسماا٤مٕظمص ذم ان٤مٟماا٥م

أيْماا٤م مقمااؿ اعمًتنمااىملم سماا٠من اإلؾمااالم ق باا٤مرب اًماار  سمااؾ ومااتس أسمااقاب ٓؾمااؽمىم٤م  اإلٟمًاا٤مني هااذا 

ويتٕمار  اًمٌحاا٨م ًمِمااٌٝم٤مت اعمًتنماىملم اًمتاال أصم٤مروهاا٤م طمااقل شمٕما٤مًمٞمؿ اإلؾمااالم اعمتّمااٚم٦م سماا٤معمرأة ذم 

 اًمٓمال  ي واعمػماث ي واًمِمٝم٤مدة ي واًم٘مقاُم٦م ي وطم٘مق  اعمرأة. ىمْمٞم٦م شمٕمدد اًمزوضم٤مت ي وشمنميع

صمؿ ي٠ميت اًمرد قمكم هذه اًمِمٌٝم٤مت واعمزاقمؿ سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م واعمٜمٓم٘مٞم٦م ي ًمٌٞم٤من ميٗمٝم٤م    

يتٌٕمااقن اعمااٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛماال اًمّمااحٞمس وٓ  وأهناا٤م شم٘مااقم قمااكم همااػم ُأؾمااس صااحٞمح٦م ي وأن أصااح٤مهب٤م ٓ

 إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕمر .

إلو٤مقم٦م طم٘مقىمف  ؿ سمٞم٤من أن شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم ضم٤مءت إلؾمٕم٤مد اإلٟم٤ًمن وحت٘مٞمؼ ُمّمٚمحتف ٓصم   

 وةًمٖم٤مء طمريتف يمام يزقمؿ اعمًتنمىمقن.
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 ادلقذيح
 تطى اهلل انرمحٍ انرحيى

امٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ي واًمّمالة واًمًالم قمكم أذف اعمرؾمٚملم ي ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقماكم لًماف   

 هديف ةزم يقم اًمديـ . قمغم وأصح٤مسمف واًمت٤مسمٕملم وُمـ ؾم٤مر

 أُم٤م سمٕمد

ومتٕمتاااؼم اًمنمااايٕم٦م هااال اًم٘مًاااؿ اًمٕمٚمٛمااال اًمتٓمٌٞم٘مااال ًمتٕمااا٤مًمٞمؿ اإلؾماااالم اعمًاااتٛمدة ُماااـ اًمٙمتااا٤مب   

 ضم٤مء ذم اعمّمدريـ إصٚمٞملم. واًمًٜم٦م وةمج٤مع إُم٦م ي واضمتٝم٤مد اًمٕمٚمامء ذم وقء ُم٤م

عمحٌا٦م يرو  إلقمداء اإلؾمالم أن يتٛمًؽ اعمًاٚمٛمقن سمتٕما٤مًمٞمؿ اإلؾماالم اًمتال شمادقمق ةزم ا وٓ  

واًمقطمدة واًمتٕم٤مون واًمتآًمػ ويٓمٌ٘مقهن٤م ي ومًٕمقا ةزم شمِمقيف هذه اًمتٕما٤مًمٞمؿ ًمتِماٙمٞمؽ اعمًاٚمٛملم ذم 

 صحتٝم٤م وُمـ صَمؿَّ اًمتٗمريط وقمدم آًمتزام هب٤م .

واًمّماااااح٤مسم٦م وأقماااااالم  وم٠مصمااااا٤مروا اًمِماااااٌٝم٤مت طماااااقل اًم٘مااااارلن واًمًاااااٜم٦م اًمٜمٌقيااااا٦م ي واًمرؾماااااقل   

 يتّمؾ سم٤مإلؾمالم واعمًٚمٛملم. اإلؾمالم ويمؾ ُم٤م

وذم هاااذا اًمٌحااا٨م ٟمتٕمااار  ةزم سمٕماااض اًمِماااٌٝم٤مت اًمتااال أصم٤مرهااا٤م اعمًتنماااىمقن واًمٓمااا٤مقمٜمقن وماااٞمام 

يتّمااؾ سم٤مًمنمااايٕم٦م اإلؾمااالُمٞم٦م ُماااـ ٟم٤مطمٞماا٦م ُمّمااادره٤م وأطمٙم٤مُمٝمااا٤م ومٜمااذيمر سمٕمْماااٝم٤م وٟماارد قمٚمٞمٝمااا٤م وٟمٌااالم 

أرادوا ةٓ ةـمٗماا٤مء ٟمااقر اهلل و ياا٠مسمك اهلل ةٓ أن يااتؿ ٟمااقره وًمااق يمااره  ميااػ ُم٤ميدقمٞمااف هاا١مٓء وأهنااؿ ُماا٤م

 قن .اعمٌٓمٚمقن اعمزيٗم

وًم٘مااد ضماا٤مء اًمٌحاا٨م ُمِمااتٛمالً قمااكم ُم٘مدُماا٦م وخٝمٞمااد وومّمااٚملم وظم٤مخاا٦م ي وشمٗمّمااٞمؾ ا ٓماا٦م قمااكم   

 اًمٜمحق اًمت٤مزم :

 : وشمدور طمقل سمٞم٤من أمهٞم٦م اعمقوقع وسمٞم٤من ظمٓم٦م اًمٌح٨م . اعم٘مدُم٦م        

 : وومٞمف شمٕمريػ اًمنميٕم٦م وسمٞم٤من ظمّم٤م ّمٝم٤م . اًمتٛمٝمٞمد        
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 ُمّمدر اًمنميٕم٦م وظمّم٤م ّمٝم٤م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م .اًمٗمّمؾ إول : اًمِمٌٝم٤مت واعمزاقمؿ اعمث٤مرة طمقل 

 ويِمتٛمؾ قمكم مخ٦ًم ُم٤ٌمطم٨م وهل : 

 . اعمٌح٨م إول : اًمزقمؿ سم٠من اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شم٘مٚمٞمد وحم٤ميم٤مة ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مق 

 . اعمٌح٨م اًمث٤مق : اًمزقمؿ سم٠من اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ظم٤مرج ٟمٓم٤م  اًمديـ 

 طمري٦م اعمًٚمؿ . اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : اًمزقمؿ سم٠من اًمتحٙمؿ اًمٗم٘مٝمل ي١مدي ةزم وٞم٤مع 

 . اعمٌح٨م اًمراسمع : اًمزقمؿ سم٠من ذم اًمتنميع انٜم٤م ل ذم اإلؾمالم ىمقة ووطمِمٞم٦م 

  . اعمٌح٨م ا ٤مُمس : اًمزقمؿ سم٠من اإلؾمالم يدقمق ةزم آؾمؽمىم٤م  ويدقمٛمف 

 

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مق : اًمِمٌٝم٤مت واعمزاقمؿ اعمث٤مرة طمقل اعمرأة واًمرد قمٚمٞمٝم٤م .

 ويِمتٛمؾ قمكم ؾمٌٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م .

 ٌٝم٤مت اعمث٤مرة طمقل شمٕمدد اًمزوضم٤مت ذم اإلؾمالم .اعمٌح٨م إول : اًمِم 

  . اعمٌح٨م اًمث٤مق : اًمِمٌٝم٤مت اعمث٤مرة طمقل شمنميع اًمٓمال  ذم اإلؾمالم 

 . اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : اًمِمٌٝم٤مت اعمث٤مرة طمقل ىمقاُم٦م اًمرضمؾ قمكم اعمرأة 

 ؿ سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م وحتريؿ مواج اًمٙمت٤ميباعمٌح٨م اًمراسمع : مقمؿ قمدم اعم٤ًمواة ذم ةسم٤مطم٦م مواج اعمًٚم  

 ٚمؿ .سم٤معمً

 . اعمٌح٨م ا ٤مُمس : ؿمٌٝم٦م طمقل طمج٤مب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م 

 . اعمٌح٨م اًم٤ًمدس : ؿمٌٝم٦م طمقل اعمػماث وٟمّمٞم٥م اعمرأة ومٞمف 

 . اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع : اًمِمٌٝم٤مت اعمث٤مرة طمقل طم٘مق  اعمرأة ذم اإلؾمالم 

 (أهؿ اًمتقصٞم٤مت و أهؿ ٟمت٤م ٩م اًمٌح٨م .) يكم :  ا ٤مخ٦م : وشمِمتٛمؾ قمكم ُم٤م  
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وذم اًمٜمٝم٤ميااا٦م أؾماااا٠مل اهلل شمٕماااا٤مزم أن مٕمااااؾ هااااذا اًمٕمٛمااااؾ ظم٤مًمّماااا٤ًم ًمقضمٝمااااف اًمٙمااااريؿ ي وأؾماااا٠مًمف       

َْ َهاَدْيَتٜم٤َم َوَها٥ْم ًَمٜمَا٤م  (اًمتقومٞمؼ واهلداي٦م واًمرؿمد يوقماكم اهلل ىمّماد اًمًاٌٞمؾ  َٓ شُماِزْ  ىُمُٚمقسَمٜمَا٤م سَمْٕماَد ةِ ٜمَا٤م  َرسمَّ

٤مُب  ـْ ًَمُدٟمَْؽ َرْإ٦ًَم ةِٟمََّؽ َأٟم٧َْم اًْمَقهَّ  .               (8لل قمٛمران: أي٦م )ؾمقرة   ) ُِم

 

 

 يمتٌف اًمٗم٘مػم ةزم قمٗمق رسمف                                                                 

 أ.د/ قم٤مدل حمٛمد حمٛمد درويش                                                                 

 ضم٤مُمٕم٦م إمهر يمٚمٞم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م                                                                          
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 انتًهيذ
 انتعريف تانشريعح وتياٌ خصائصها

ًٓ : اًمتٕمريػ سم٤مًمنميٕم٦م :  أو

 شمٕمريػ اًمنميٕم٦م ذم اًمٚمٖم٦م : -3

ع  اًمااديـ ؾمااٜمَّف وسمٞمٜمااف يوذع إُماار : ي٘ما٤مل )ذع( ومااالن سمٗمٕمااؾ يمااذا ذقماا٤ًم : أظمااذ يٗمٕمااؾ ي ذَّ

ي ٤مل : اؿمؽمع ذقم٦م ومالن : شمٌع هنجفضمٕمٚمف ُمنموقم٤ًم ُمًٜمقٟم٤ًم و)اؿمؽمع( اًمنميٕم٦م ؾمٜمٝم٤م واشمٌٕمٝم٤م ي٘م

 ذع اهلل  ًمٕم٤ٌمده ُمـ اًمديـ ي وىمد َذع هلؿ أي ؾمـ . واًمنميٕم٦م : ُم٤م

ؿ ي واًمتنمااايع : ؾماااـ اًم٘ماااقاٟملم ي واًمِمااا٤مرع واواااع اًمنمااايٕم٦م ي واعمنماااقَم٦ٌم : اعماااذه٥م اعمًااات٘مٞم

واًمٔمااا٤مهر اعمًااات٘مٞمؿ ُماااـ اعماااذاه٥م  (3)ذقماااف اهلل ًمٕمٌااا٤مده ُماااـ اًمٕم٘م٤م اااد وإطمٙمااا٤مم  واًمنمااايٕم٦م : ُمااا٤م

قَم٦ِم سم٤مًمٙمن ومٞمٝمام ي واًمِم٤مرع : اًمٕم٤مق اًمرسم٤مق اًمٕم٤مُمؾ اعمٕمٚمؿ  ْ يم٤مًمنمَّ
(2)  

 شمٕمريػ اًمنميٕم٦م ذم آصٓمالح :  -2

إطمٙماا٤مم اًمٕمٛمٚمٞماا٦م هاال وٛمققماا٦م إطمٙماا٤مم اًمنمااقمٞم٦م اًمّماا٤مدرة قمااـ اًمِماا٤مرع ي شمٓمٚمااؼ ويااراد هباا٤م 

سمٛم٘م٤مسمؾ إطمٙم٤مم اًمٕم٘مديا٦م ي يماام شمٓمٚماؼ وياراد هبا٤م مجٞماع إطمٙما٤مم اًمنماقمٞم٦م قم٘مديا٦م يم٤مٟما٧م أو قمٛمٚمٞما٦م 

 وًَمؽ سمح٥ًم اًمًٞم٤م .

 وسم٤مًمٜمٔمر ةزم اًمنميٕم٦م ذم آصٓمالح ٟمجد أن هل٤م ُمٗمٝمقُملم : 

                                 
 مادة شرع . 141بتصرف ، راجع : خمتار الصحاح ص  343،341(املعجم الوجيز ص 1)
 .698/  2(ترتيب القاموس احمليط ج2)
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ذقمااااف اهلل شمٕماااا٤مزم ًمٕمٌاااا٤مده ُمااااـ اًمٕم٘م٤م ااااد  إول: هاااق اعمٗمٝمااااقم اًمٕماااا٤مم سمٛمٕمٜماااال أن اًمنماااايٕم٦م : ُمااا٤م

وإطمٙما٤مم وإظماال  واعمٕماا٤مُمالت وٟمٔماؿ امٞماا٤مة ذم ؿٌمإمٌِٝم٤م اعمختٚمٗما٦م ًمتح٘مٞمااؼ ؾمإم٤مد ؿ ذم اًماادٟمٞم٤م 

  (3)وأظمرة 

وقمكم هذا اعمٗمٝمقم شمٙمقن اًمنميٕم٦م سمٛمٕمٜمل اًمديـ ي ٕن اًمنميٕم٦م ُمـ طمٞما٨م ةهنا٤م شمٓما٤مع شمًاٛمل 

 .هق قمٜمد اًمرؾمقل  ةزم ىمٌقل ُم٤مديٜم٤ًم ي واًمديـ هق ووع ةهلل يدقمق أصح٤مب اًمٕم٘مقل 

اعمٗمٝمقم اًمث٤مق : هق اعمٗمٝماقم ا ا٤ما اعمٕماروف سم٤مؾماؿ اًمٗم٘ماف ي واًمٗم٘ماف ذم آصآمالح : اًمٕمٚماؿ 

  (2)سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمٙمت٦ًٌم ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م 

وقماااكم هاااذا يٛمٙماااـ اًم٘ماااقل سمااا٠من اًمنمااايٕم٦م : هااال إقماااامل اًمتااال ـمٚمٌٝمااا٤م اًماااديـ ُماااـ اعمًاااٚمؿ ُماااـ 

 ان٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم ذم اإلؾمالم . قم٤ٌمدات وُمٕم٤مُمالت ومٝمل

إول يٕماااارف اًمنماااايٕم٦م سم٠مهناااا٤م  واعمت٠مُمااااؾ ذم اعمٗمٝمااااقُملم اًمًاااا٤مسم٘ملم ًمٚمنماااايٕم٦م مااااد أن اعمٗمٝمااااقم

ي أُماا٤م اعمٗمٝمااقم اًمثاا٤مق ومٞمٕمتااؼم اًمنماايٕم٦م هاال اًمٗم٘مااف ي وسماالم اًمنماايٕم٦م سمٛمٕمٜماال اًمااديـ ي واًمنماايٕم٦م اًمااديـ

اهلل ي سمٞمااٜمام اًمٗم٘مااف هااق ومٝمٛمٜماا٤م  سمٛمٕمٜماال اًمٗم٘مااف شمٖماا٤مير ذم اعمٕمٜماال وم٤مًمنماايٕم٦م شمٕمٜماال اًمااديـ اعمٜماازل ُمااـ قمٜمااد

 ًمتٚمؽ اًمنميٕم٦م.

واًمنماااايٕم٦م حتتااااقي أيْماااا٤ًم قمااااكم إطمٙماااا٤مم آقمت٘م٤مدياااا٦م وانقاٟماااا٥م إظمالىمٞماااا٦م وأظمٌاااا٤مر إُمااااؿ 

اًمامواااٞم٦م ي واًم٘مقاقماااد وإصاااقل اًمٕم٤مُمااا٦م اًمتااال شمًاااتٛمد ُمٜمٝمااا٤م إطمٙمااا٤مم آضمتٝم٤مديااا٦م ي وًماااذًمؽ ومااا٢من 

 ٝم٤م وهق ومٝمؿ إطمٙم٤مم .ظمٓم٠م ومٞمٝم٤م ي ًمٙمـ اًمٗم٘مف يتٕمٚمؼ سمج٤مٟم٥م واطمد ُمٜم أطمٙم٤مُمٝم٤م صقاب ٓ

                                 
 . 15مناع القطان  ص  –(راجع : اتريخ التشريع اإلسالمي 1)
 .23(راجع : مقدمة يف العقيدة اإلسالمية  ص 2)
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واًمنماايٕم٦م ط٤مـماا٥م اًمٌنماا ذم يمااؾ مُماا٤من وُمٙماا٤من ًمثٌااقت وظمٚمااقد أصااقهل٤م ي سمٞمااٜمام اًمٗم٘مااف يٕماا٤مًم٩م 

يّمٚمس ذم همػمه ي وقمكم ًَمؽ وم٘مد ىمًؿ ؿماٞم  اإلؾماالم اسماـ  ُمِم٤ميمؾ مُم٤من أو ُمٙم٤من سمٕمٞمٜمف ي وىمد ٓ

صاؾ ةًمٞمٝما٤م شمق شمٞمٛمٞم٦م اًمنميٕم٦م ةزم )ذيٕم٦م ُمٜمزًم٦م وهل اًم٘مرلن واًمًٜم٦م ي وذيٕم٦م اضمتٝم٤مدي٦م وهل ُما٤م

  (3)قمـ ـمريؼ آضمتٝم٤مد ي وذيٕم٦م حمرُم٦م وهل اًمتل ئمـ أهن٤م ُمـ اًمنمع وهل حمض اومؽماءات(

شم٘مااادم وم٢مٟماااف ةَا وضمااادت ُم٘م٤مسمٚمااا٦م سمااالم اًمٕم٘مٞمااادة واًمنمااايٕم٦م ومااا٢من اًمٕم٘مٞمااادة يٕماااؼم هبااا٤م قماااـ  وُماااع ُمااا٤م

اعمًاا٤م ؾ واًم٘مْماا٤مي٤م اإليامٟمٞماا٦م ويٕمااؼم سم٤مًمنماايٕم٦م قمااـ انقاٟماا٥م اًمٕمٛمٚمٞماا٦م ذم اًمااديـ اعمتّمااٚم٦م سم٤مًمٕمٌاا٤مدات 

 واعمٕم٤مُمالت وإطمٙم٤مم.

وقمااااكم هااااذا وماااا٢من اًمنماااايٕم٦م هاااال : ان٤مٟماااا٥م اًمااااذي يٖمااااذي اًمٌاااادن وانااااقارح ي أو هاااال اًمااااٜمٔمؿ 

واًم٘مقاٟملم اًمتال شماٜمٔمؿ ان٤مٟما٥م اًمٕمٛماكم ذم طمٞما٤مة اإلٟمًا٤من اعمًاٚمؿ ُماـ طمٞما٨م قمالىمتاف سمرسماف صماؿ سمٜمٗمًاف 

 صمؿ سم٤معمجتٛمع اًمذي يٕمٞمش ومٞمف يم٤مًمّمالة وام٩م واًمزيم٤مة واًمّمقم.

حالالً يف رشيعة وحرامًا  اليشءخمتؾػة يف األوامر والـواهي فؼد يؽون  الرشائعثم إكـا كجد أن 

يف الرشيعة األخرى ، وقد يؽون خػقػًا فقزداد شدة يف األخرى ،  وذلك داا   فقفاا ماحل اةؽؿاة 

  (2)البالغة ولقعؾم محل يطقعه ممحل يعصقه 

اًمتنمايع اعمتا٠مظمر أو  أياده وًمذًمؽ وم٢من ذيٕم٦م يمؾ رؾمقل ٟم٤مؾمخ٦م ًمٚمنميٕم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ةٓ ُما٤م     

 ؾمٙم٧م قمٜمف ي وًَمؽ قمكم ُمذه٥م ُمـ ي٘مقل : ذيٕم٦م ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ذيٕم٦م ًمٜم٤م ُم٤مق يرد ُم٤م خي٤مًمٗمٝم٤م .

 صم٤مٟمٞم٤م : ظمّم٤م ص اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م :

لؾرشيعة اإلسالمقة خصائص تتؿقز هبا عحل غريهاا ماحل الرشاائع ، تاتؾ ص يف الـؼاا  

 التالقة :

                                 
 . 1388، 1387/  2ذاىب ج ، واملوسوعة امليسرة يف األداين وامل 19/338(راجع : جمموع الفتاوي ج 1)
 . 19/  1(راجع : العقيدة اإلسالمية يف نظر القرآن والسنة د/ حسن جرب ج 2)
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 رسم٤مٟمٞم٦م اعمّمدر: -3  

ؾمااااقاه ُمااااـ اًمتنماااايٕم٤مت ىمااااديٛمٝم٤م  شمٕمتااااؼم هااااذه اعمزياااا٦م إوزم ًمٚمتنماااايع اإلؾمااااالُمل قمااااكم ُماااا٤م     

وطماااااديثٝم٤م ذىمٞمٝمااااا٤م وهمرسمٞمٝمااااا٤م . ومٝماااااق اًمتنمااااايع اًمٗماااااذ ذم اًمٕمااااا٤مق اًماااااذي أؾم٤مؾماااااف وطمااااال اهلل ويمٚمامشماااااف 

اعمٕمّماااقُم٦م ُماااـ ا ٓمااا٠م اعمٜمزهااا٦م قماااـ اًمٔمٚماااؿ وهباااذا شم٘مااارر ذم إصاااقل إوزم ًم ؾماااالم أن اعمنماااع 

  (3) اًمقطمٞمد هق اهلل

 اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م : -2

وم٤مإلؾماااااالم يٛمتااااا٤مم سمٜمزقمتاااااف اإلٟمًااااا٤مٟمٞم٦م اًمقاواااااح٦م اًمث٤مسمتااااا٦م إصاااااٞمٚم٦م ذم ُمٕمت٘مداشماااااف وشمنمااااايٕم٤مشمف 

 وشمقضمٞمٝم٤مشمف ي ةٟمف ديـ اإلٟم٤ًمن .

 اًمقؾمٓمٞم٦م : -1

ويٕمااؼم قمٜمٝماا٤م سماا٤مًمتقامن ي وٟمٕمٜماال هباا٤م اًمتقؾمااط أو اًمتٕماا٤مدل سماالم ـمااروملم ُمت٘ماا٤مسمٚملم أو ُمتْمااا٤مديـ 

ي٠مظماذ أطماد اًمٓماروملم أيمثار  اًمٓمارف اعم٘م٤مسماؾ ي وسمحٞما٨م ٓيٜمٗمرد أطمدمه٤م سم٤مًمتا٠مصمػمي ويٓمارد  سمحٞم٨م ٓ

 ُمـ طم٘مف ي ويٓمٖمل قمكم ُم٘م٤مسمٚمف وبٞمػ قمٚمٞمف .

 انٛمع سملم اًمث٤ٌمت واعمروٟم٦م : -1

يٕمٜمااال اًمثٌااا٤مت وماااٞمام مااا٥م أن خيٚماااد ويٌ٘مااال ي واعمروٟمااا٦م وماااٞمام يٜمٌٖمااال أن يتٖماااػم ويتٓماااقر ي وهاااذه 

 ووٕمٞم٦م . ا ٤مصٞم٦م ٓ شمقضمد ذم ذيٕم٦م ؾماموي٦م وٓ

 هداف واًمٖم٤مي٤مت ي واعمروٟم٦م ذم اًمقؾم٤م ؾ وإؾم٤مًمٞم٥م.وم٤مًمث٤ٌمت قمكم إ

 اًمث٤ٌمت قمكم إصقل واًمٙمٚمٞم٤مت ي واعمروٟم٦م ذم اًمٗمروع وانز ٞم٤مت .   

 اًمث٤ٌمت قمكم اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م ي واعمروٟم٦م ذم اًمِمئقن اًمدٟمٞمقي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م.   

                                 
 .838،839أ.د/ أمحد علي طو الراين  ص   -(املوسوعة اإلسالمية العامة للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية1)
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 اًمِمٛمقًمٞم٦م : -1

ومٝمل ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ ؿمئقن امٞم٤مة شمٕم٤ميش اإلٟم٤ًمن ضمٜمٞمٜما٤ًم وـمٗماالً وؿما٤مسم٤ًم وؿماٞمخ٤ًم صماؿ شمٙمرُماف ُمٞمتا٤ًم 

 شمريمتف ةزم ُمـ سمٕمده. اٟمت٘م٤ملوشمٜمٔمؿ 

 اًمقاىمٕمٞم٦م : -1

طمٞمااا٨م راقمااا٧م اًمتااادرج ذم وااا٤مل اًمؽمسمٞمااا٦م يماااام راقمااا٧م ومٓمااارة اًمٌنمااا ومٚماااؿ حتااارم ؿماااٞمئ٤ًم بتااا٤مج اًمٞماااف 

 ًمقاىمع .اإلٟم٤ًمن ذم واىمع طمٞم٤مشمف يمام ق شمٌس ًمف رء ييه ذم ا

 وُمـ دٓ ؾ اًمقاىمٕمٞم٦م :

 اًمتٞمًػم ورومع امرج . -أ 

 ُمراقم٤مة ؾمٜم٦م اًمتدرج. -ب

 ًمٚميورة. إدٟمكازم اًمقاىمع  إقمغماًمٜمزول قمـ اعمثؾ  -ج  

ذم ُمراطمااؾ طمٞم٤مشمااف يمٚمٝماا٤م سماا٤مًمقضمقب أو طم٤ميمٛماا٦م قمااكم يمااؾ شمٍمااف ُمااـ شمٍمااوم٤مت اإلٟمًاا٤من  -1

 ٞم٤مة .امرُم٦م أو اًمٙمراه٦م أو اًمٜمدب أو اإلسم٤مطم٦م وذم يمؾ و٤مٓت ام

ي ومٝماال سم٤مىمٞماا٦م ظم٤مًماادة ةزم يااقم اًم٘مٞم٤مُماا٦م ي ومٝماال حمٗمقفماا٦م ُمااـ صااالطمٞمتٝم٤م ًمٙمااؾ مُماا٤من وُمٙماا٤من  -8

  (3)اًمتٌديؾ واًمتٖمٞمػم 

 

 

                                 
، 41القععععاىرة ، الطبعععععة الرابعععععة ص  (راجععععع : اصصععععاة  العامععععة لفسععععالم  د/ يوسععععه القر ععععاوي ، م تبععععة وىبععععة1)

 .113:111مناع القطان  ص  –، اتريخ التشريع اإلسالمي  112، 111ص
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 انفصم األول
انشثهاخ وادلساعى ادلثارج حىل يصذر انشريعح 

 وخصائصها وانرد عهيها.
 ويِمتٛمؾ قمكم مخ٦ًم ُم٤ٌمطم٨م وهل :

 إول : اًمزقمؿ سم٠من اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شم٘مٚمٞمد وحم٤ميم٤مة ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مق.اعمٌح٨م 

 اعمٌح٨م اًمث٤مق : اًمزقمؿ سم٠من اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ظم٤مرج ٟمٓم٤م  اًمديـ .

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : اًمزقمؿ سم٠من اًمتحٙمؿ اًمٗم٘مٝمل ي١مدي ةزم وٞم٤مع طمري٦م اعمًٚمؿ .

 ىمقة ووطمِمٞم٦م.اعمٌح٨م اًمراسمع : اًمزقمؿ سم٠من ذم اًمتنميع انٜم٤م ل ذم اإلؾمالم 

 اعمٌح٨م ا ٤مُمس : اًمزقمؿ سم٠من اإلؾمالم يدقمق ةزم آؾمؽمىم٤م  ويدقمٛمف .
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 ادلثحج األول
انسعى تأٌ انشريعح اإلضالييح تقهيذ وحماكاج نهقاَىٌ 

 انروياَي
 (3) ةن ُمٕمٔمااؿ اعمًتنمااىملم يٛمٞمٚمااقن ةمم اًم٘مااقل سمتاا٠مصمر اًمنماايٕم٦م اإلؾمااالُمٞم٦م سم٤مًم٘ماا٤مٟمقن اًمروُماا٤مق 

ومٛمااٜمٝمؿ ُمااـ ىماا٤مل: )ةن اًمٗم٘مااف اإلؾمااالُمل ُمتاا٠مصمر  (2)قمااغم اظمااتالف ومااٞمام سمٞمااٜمٝمؿ ذم درضماا٤مت هااذا اًمتاا٠مصمر 

وسمٕمْماااٝمؿ ٓ يٙمتٗمااال سمٛمجااارد اًمتااا٠مصمر ومٞماااذه٥م ةمم أسمٕماااد ُماااـ   (1)ةمم طماااد سمٕمٞماااد سم٤مًم٘مااا٤مٟمقن اًمروُمااا٤مق(

هذاي ويدقمل أن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل هق اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مق ُماع شمٕماديالت ـمٗمٞمٗما٦م أدظمٚما٧م قمٚمٞمافي ُماـ 

ًمد شمًٞمٝمري وومقن يمريٛمري وؿمٞمٚمدون لُمقسي وذم ًَمؽ ي٘مقل ؿمٞمٚمدون لُمقس سمٍميس أُمث٤مل ضمق

ًٓ ووماااؼ  اًمٕمٌاا٤مرة: )ةن اًمنمااع اعمحٛمااادي ًمااٞمس ةٓ اًم٘مااا٤مٟمقن اًمروُماا٤مق ًم ُمؼماـمقرياا٦م اًمنماااىمٞم٦م ُمٕمااد

إطمااقال اًمًٞم٤مؾمااٞم٦م ذم اعمٛمتٚمٙماا٤مت اًمٕمرسمٞماا٦م(ي وي٘مااقل أيْماا٤ًم: )ةن اًم٘ماا٤مٟمقن اعمحٛماادي ًمااٞمس ؾمااقى 

 .   (1)يب(ىم٤مٟمقن ضمًتٜمٞم٤من ذم ًم٤ٌمس قمر

 ويًتدل ه١مٓء قمغم دقمقاهؿ سم٠مدًم٦م خمتٚمٗم٦م أمهٝم٤م:    

 يم٤من قمغم ُمٕمروم٦م واؾمٕم٦م سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مق  .  ا أن اًمٜمٌل  3

                                 
(يقصد ابلقانون الروماين ذلك القانون الذي نشأ وطُبع  يف اتتمعع الرومعاين منعذ نشعأة مدينعة رومعا يف القعرن السعابع 1)

ر "جسعتنيان" يف القعرن السعادس املعيالدي. يراجعع : د/  عويف أو الثامن قبل امليالد حيت تقنينو يف جمموعات االمرباطو 
 م.1988مطبعة جامعة القاىرة  – 327ص  –جتماعية اتريخ النظم القانونية واال -الب أبو ط

، م تبعة وىبعة، 151، 153افعاااات املستشعرقني علعى اإلسعالم ع ععرد ونقعد ع أ.د/ عبعد العظعيم املطعع ، ص (2)
 .1992ىع/ 1413، القاىرة، الطبعة  األوىل

دمن ذىب إيل القول هبذا املستشرق اتري )جولد تسعيهر( راجعع اتعاد: دفعاع ععن العقيعدة والشعريعة /يل ال عزايل (3)
 .161د.أمحد يل مجال ص –، مفاايت علي اإلسالم  74ص
 مة.، اتاد األ137االستشراق واصلفية الف رية للصراع احلضاري، أ.د/ حممود محدي زقزوق، ص (4)
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ا أن وم٘مٝمااا٤مء اعمًاااٚمٛملم ىماااد شمٕمروماااقا قماااغم لراء وم٘مٝمااا٤مء ُمااادارس اًم٘مااا٤مٟمقن اًمروُمااا٤مق وأطمٙمااا٤مم  2

واعمحا٤ميمؿ ىم٤م ٛما٦م سمٕماد اًمٗماتس اعمح٤ميمؿ اًمروُم٤مٟمٞم٦م ذم اًماٌالد اًمتال يم٤مٟما٧م ٓ شمازال ومٞمٝما٤م هاذه اعمادارس 

 اإلؾمالُمل . 

ا وضماااقد ًَماااؽ اًمتِمااا٤مسمف ذم اًماااٜمٔمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞمااا٦م وإطمٙمااا٤مم واًم٘مقاقماااد اعمقضماااقدة ذم اًمنمااايٕم٦م  1

اإلؾماااالُمٞم٦م واًم٘مااا٤مٟمقن اًمروُمااا٤مق إُمااار اًماااذي يٕمٜمااال أن اًمنمااايٕم٦م اإلؾماااالُمٞم٦م اىمتًٌااا٧م هاااذه اًماااٜمٔمؿ 

 وإطمٙم٤مم ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مق سم٤مقمت٤ٌمره ؾم٤مسم٘م٤ًم قمٚمٞمٝم٤م . 

 د قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م:اًماار

شمثٌاااا٧ْم أُماااا٤مم اًمٜم٘مااااد  سماااا٤مًمٜمٔمر ذم هااااذه اًمِمااااٌٝم٦م وذم إدًماااا٦م اًمتاااال شمًااااتٜمد قمٚمٞمٝماااا٤م يتٌاااالم سمٓمالهناااا٤م وأهناااا٤م ٓ 

 اًمٕمٚمٛمل ان٤مد وًَمؽ ًمام يكم: 

أُمّٞم٤ًم ٓ ي٘مرأ وٓ يٙمت٥مي وق يٙمـ  روضمف ةمم اًمِم٤مم ذم اعمرشملم اًمٚمتلم    ا ًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل 3

ؾم٤مومر ومٞمٝمام أي أصمر ذم ةُمٙما٤من اـمالقماف قماغم اًم٘ما٤مٟمقن اًمروُما٤مق ي وم٘ماد يم٤مٟما٧م رطمٚمتاف إومم ُماع قمٛماف 

أيب ـم٤مًم٥م وهق اسمـ شمًع ؾمٜملم أو اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦مي وأُم٤م رطمٚمتف اًمث٤مٟمٞما٦م وم٘ماد يم٤مٟما٧م ؾماٜمف طمٞمٜماذا  

اااصي وق خيااااتٚمط سم٠مطماااد ُمااااـ قمٚماااامء اًم٘ماااا٤مٟمقن مخًااا٤ًم وقمنمااايـ ؾمااااٜم٦م ي وق يراوم٘ماااف ومٞمٝماااا٤م ةٓ قمااارب ظُمٚمط

اًمروُم٤مقي ومْمالً قمـ أٟماف ق يٙماـ هٜما٤م  أي ؾما٥ٌم يادقمق امٙما٤مم اًمروُما٤من أو أطماد قمٚمام ٝماؿ ًمتٕمٚماٞمؿ 

  (3)حمٛمد ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مق 

اًمروُم٤مٟمٞما٦م وم٢مٟماف ا أُم٤م شَمَٕمّرُف قمٚمامء اعمًٚمٛملم قمغم اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مق ُماـ اعمادارس واعمحا٤ميمؿ  2

ديًاااٛمؼم )يمااا٤مٟمقن  31مقماااؿ سم٤مـماااؾ ٕن هااااذه اعمااادارس يم٤مٟماااا٧م ىمااااد أًمٖمٞمااا٧م سم٘مااارار ةُمؼماـماااقري ذم 

                                 
 رسواًل . فضالً عن ذلك أن املرتني مل ي ن يل  (1)
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ق يٙماااااـ ًماااااف شمااااا٠مصمػم قماااااغم  مي وُمااااا٤م سم٘مااااال ُماااااـ هاااااذه اعمااااادارس ذم روُمااااا٤م واًم٘مًااااآمٜمٓمٞمٜمٞم٦م111إول( 

 اعمًٚمٛملم .

طماقل أُم٤م ُمدرؾم٦م سمػموت وم٘مد اٟمدصمرت ىمٌؾ اًمٗماتس اإلؾماالُمل سمثالصما٦م أرسما٤مع اًم٘مارني وُما٤م أصماػم 

شماا٠مصمر اإلُماا٤مم إوماقماال سم٤مًم٘ماا٤مٟمقن اًمروُماا٤مق ٓ أؾماا٤مس ًمااف ٕن إوماقماال يماا٤من ُمااـ وم٘مٝماا٤مء ُمدرؾمااا٦م 

امدي٨م اًمتل يم٤مٟم٧م أسمٕمد اعمدارس قمـ اًمت٠مصمر سمٛم١مصمرات أضمٜمٌٞم٦مي وىمد ىم٣م اًمٗمتس اإلؾمالُمل قمغم 

 أي ؾمٚمٓم٦م أضمٜمٌٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مء ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .

اإلؾماالُمٞم٦م واًم٘ما٤مٟمقن اًمروُما٤مق وما٢من اًمتِما٤مسمف ٓ ا أُما٤م اًم٘ماقل سم٤مًمتِما٤مسمف اعمزقماقم سمالم اًمنمايٕم٦م  1

يٕمٜمل سم٤مًميورة اًمت٠مصمري وم٘مد يٙمقن ٟم٤مؿمئ٤ًم ُماـ شمِما٤مسمف اًمٔماروف آضمتامقمٞما٦مي يماام أن اًمٕم٘ماقل شمتِما٤مسمف 

ذم يمثػم ُمـ أٟمقاع اًمتٗمٙمػمي وُمع ًَمؽ وم٢مٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ هذا اًمتِم٤مسمف اًمٔما٤مهري ذم سمٕماض اًماٜمٔمؿ 

 سمٞمٜمٝمام مم٤م يدل قمغم اؾمت٘مالل يمؾ ُمٜمٝمام قمـ أظمر واًم٘مقاقمد وم٢من هٜم٤م  اظمتالوم٤مت يمثػمة وأؾم٤مؾمٞم٦م 

ومْمااااالً قمااااـ اظمااااتالومٝمام ذم ُمّماااا٤مدر إطمٙماااا٤مم وماااا٤م الف ضمااااقهري سمٞمااااٜمٝمام ةَ شم٘مااااقم اًمنماااايٕم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أؾم٤مس اًمقطمل اإلهلل سمٞمٜمام يٕمتٛمد اًم٘ما٤مٟمقن اًمروُما٤مق قماغم اًمٕم٘ماؾ اًمٌنماي وًماذًمؽ 

)مياس(: )ةق أؿمإمر طمٞماٜمام أىمارأ ذم يمتا٥م يمام ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٗمرٟمز  (3) وم٢من اًمّمٚم٦م سمٞمٜمٝمام ُمٜم٘مٓمٕم٦م

اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أق ٟمًٞم٧م يمؾ ُم٤م أقمرف قمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز أو اًمروُم٤مق وأصٌح٧م أقمت٘مد أن 

اًمّمااٚم٦م ُمٜم٘مٓمٕماا٦م سماالم اًمنماايٕم٦م اإلؾمااالُمٞم٦م وهااذيـ اًم٘ماا٤مٟمقٟملمي ومٙمٞمااػ يتّمااقر اًمتقومٞمااؼ سماالم ٟمٔماا٤مُملم 

  (2)وصال ةمم هذه اًمدرضم٦م ُمـ آظمتالف(

ًمديمتقر اًمًٜمٝمقري : )ةن هذا اًم٘ما٤مٟمقن سمادأ قما٤مدات ... وٟماام وامدهار وذم هذا اًمّمدد ي٘مقل ا

ًٓ ُمااـ  قماـ ـمرياؼ اًمادقمقى واإلضماراءات اًمِماٙمٚمٞم٦مي أُما٤م اًمنماايٕم٦م اإلؾماالُمٞم٦م وم٘ماد سمادأت يمت٤مسما٤ًم ُمٜماز

                                 
 وما بعدىا . 138(االستشراق واصلفية الف رية، ص 1)
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قمٜمد اهلل وٟمٛم٧م وامدهرت قمـ ـمرياؼ اًم٘مٞما٤مس اعمٜمٓم٘مال وإطمٙما٤مم اعمقواققمٞم٦م ... ةٓ أن وم٘مٝما٤مء 

ًٓ وُم٤ٌمدئ اعمًٚمٛملم اُمت٤مموا قمـ وم٘مٝم٤مء اًمروُم٤م ن سمؾ اُمت٤مموا قمـ وم٘مٝم٤مء اًمٕم٤مق سم٤مؾمتخالصٝمؿ أصق

قم٤مُماا٦م ُمااـ ٟمااقع لظماار هاال أصااقل اؾمااتٜم٤ٌما إطمٙماا٤مم ُمااـ ُمّماا٤مدره٤م وهااذا ُماا٤م ؾمااٛمقه سمٕمٚمااؿ أصااقل 

 . (3)اًمٗم٘مف(

 واًمٗمرو  سملم ىم٤مٟمقن روُم٤م ووم٘مف اإلؾمالم شمٜمًػ دقمقى اعمًتنمىملم ٟمًٗم٤ًم شم٤مُم٤ًم واًمتل ُمٜمٝم٤م:

ًٓ وومروقماا٤ًمي أُماا٤م اًم٘ماا٤مٟمقن اًمروُماا٤مق ا اًمٗم٘مااف اإلؾمااالُمل ُمًااتٛمد ُمااـ اًمٙمتاا٤مب  3 واًمًااٜم٦م أصااق

 ومٛمًتٛمد ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٓمٌٞمٕمل وهق وًمٞمد اًمٕم٘مؾ اعمحض . 

ا اًمنماايٕم٦م اإلؾمااالُمٞم٦م ط٤مـماا٥م مجٞمااع اعمٙمٚمٗماالم وق شمٗماار  سماالم ضمااٜمس أو ٟمااقع أو سمٞمئاا٦مي أُماا٤م  2

يما٤من ظم٤مصا٤ًم سمجااٜمس ُمٕمالم ذم مُماـ ُمٕماالم  -أن -اًم٘ما٤مٟمقن اًمروُما٤مق وهااق أسماق اًم٘ماقاٟملم اًمقواإمٞم٦م 

 واًمقاضمٌا٤متي يمام شمقضمد اًمٗماقار  اًمقاواح٦م ذم اعمّما٤مدر واًمٖم٤ميا٤متي وذم ام٘ماق ي ُمٙم٤من ُمٕملميو

 ًمٜمٗمل هذا آومؽماء اعمٗمْمقح .  ُم٤م يٙمٗملواعم٤ٌمدئ واًمٕم٘مقسم٤مت 

ا اًمٗم٘ماااف اإلؾماااالُمل أقماااؿ وأؿماااٛمؾ ُماااـ طمٞمااا٨م ةٟماااف يِماااٛمؾ يماااؾ أطماااقال اًمٜمااا٤مس ديٜمااا٤ًم ودٟمٞمااا٤مي  1

ُمٕمااااا٤مُمالت وقمٌاااااا٤مداتي أُماااااا٤م اًم٘مااااا٤مٟمقن اًمروُماااااا٤مق ومٛمحّمااااااقر ذم دا ااااارة شمٜمٔمااااااٞمؿ اًمٕمالىماااااا٤مت وومااااااض 

 اعمٜم٤ممقم٤مت ذم إطمقال اعمدٟمٞم٦م وانٜم٤م ٞم٦م . 

ٕصااااقل ا اًمنماااايٕم٦م اإلؾمااااالُمٞم٦م دمٛمااااع سماااالم اًم٘مقاقمااااد وإصااااقل اًم٘م٤مٟمقٟمٞماااا٦م واًم٘مقاقمااااد وا 1

إظمالىمٞماا٦م ي وآضمتامقمٞماا٦م سمٞمااٜمام ي٘متٍماا اًم٘ماا٤مٟمقن اًمروُماا٤مق قمااغم انقاٟماا٥م اًم٘م٤مٟمقٟمٞماا٦م وٓ ي٘مااٞمؿ ومٟماا٤ًم 

 ًمألظمال  .
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ا ومم٤م ي١ميمد أص٤مًم٦م اًمٗم٘مف اإلؾماالُمل أن مجٞماع أطمٙم٤مُماف اًمتٗمّماٞمٚمٞم٦م شمرضماع ةمم ٟماص شمنمايٕمل  1

ًمنمااايٕم٦م ةُمااا٤م ُماااـ اًمٙمتااا٤مبي وةُمااا٤م ُماااـ اًمًاااٜم٦م أو آضمتٝمااا٤مد اعمٌٜمااال قماااغم ؾماااٜمد صاااحٞمس ُماااـ ُمّمااا٤مدر ا

أُم٤م اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مق ومٞمٕمتٛمد قمكم اًمٕمرف واًمتنميع وىمقاٟملم اًمِمٕمقب وهل يمٚمٝما٤م  (3)اإلؾمالُمٞم٦م 

  (2) قمٛمؾ سمنمي

 ادلثحج انثاَي
 انسعى تأٌ انشريعح اإلضالييح خارج َطاق انذيٍ

يزقمؿ اعمًتنم  اًمٗمرٟمز "ضمقميػ ؿما٤مظم٧م": أن اًمنمايٕم٦م ظم٤مرضما٦م قماـ اًماديـ اإلؾماالُمل 

 ٟمٗمًف؛ وذم ؾمٌٞمؾ شم٠ميمٞمد هذا اًم٘مقل اعمٗمؽمى ي٘مقل:

 ا ةن ان٤مٟم٥م اًمتنميٕمل ق يٙمـ ًمف وضمقد ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل وأصح٤مسمف وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ .  

  ا ةن قمٚمامء اإلؾمالم ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م إومم يم٤مٟمقا يمذاسملم وُمٚمٗم٘ملم .   

 ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمدي٨م واطمد صحٞمس  أ.ها . ا ةن إطم٤مدي٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل روي٧م ُمٜمًقسم٦م ةمم اًمٜمٌل 

واهلدف ُمـ هذا اًمزقمؿ أن يٕمٚمؿ اعمًاٚمٛمقن أن اًمتٛمًاؽ سم٠مطمٙما٤مم اًمنمايٕم٦م ًماٞمس واضمٌا٤ًمي سماؾ 

هلؿ أن يٓمقروه٤م يمٞمٗمام ؿم٤مءواي وذم هذا ومتس ًمٚم٤ٌمب قمغم ُمٍماقمٞمف عمنموقمٞم٦م اًم٘مقاٟملم اًمقوإمٞم٦مي 

  (1) ؾمالم وهق اهلدف اًمذي ؾمٕمك ةًمٞمف آؾمتٕمامر ُمٜمذ مُمـ ـمقيؾ وحتدي٨م اإل
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 اًمرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م : 

ًمٚمرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م ٟمٌدأ سمٓمرح هذا اًم١ًمال: هاؾ واىماع اإلؾماالم اًمٜمٔماري واًمٕمٛماكم يا١مدي 

ةمم ٟمٗمااس اًمٜمٔمريااا٦م اًمتااال اٟمتٝماااك ةًمٞمٝمااا٤م )ؿمااا٤مظم٧م( وهااال أن اًمنمااايٕم٦م اإلؾماااالُمٞم٦م شم٘ماااع ظمااا٤مرج ٟمٓمااا٤م  

 اًمديـ. 

وًم ضم٤مسماا٦م قمااغم هااذا اًمًاا١مال ٟم٘مااقل: ةن اًمنماايٕم٦م اإلؾمااالُمٞم٦م هلاا٤م ؿماا٘ملم ي ؿمااؼ ٟمٔمااري ي وؿمااؼ 

 قمٛمكم . 

ًٓ : اًمِماؼ اًمٜمٔماري :  أو

يتٙمااااااقن هااااااذا اًمِمااااااؼ اًمٜمٔمااااااري ُمااااااـ ُمّماااااادريـ ومهاااااا٤م اًمٙمتاااااا٤مب واًمًااااااٜم٦م ي ومهاااااا٤م اعمّماااااادران 

إؾم٤مؾمٞم٤من ًمٚمتنمايع ذم اإلؾماالمي وهمػممها٤م ُماـ اعمّما٤مدر ُمًات٘مك ُماٜمٝمامي واًمًا١مال هاق: هاؾ ظماغم 

اًم٘مااارلن ُماااـ اًمٜمّماااقا اًمتنمااايٕمٞم٦م. واناااقاب: يماااال. ةن اًم٘مااارلن طم٤موماااؾ سم٤مًمٜمّماااقا اًمتنمااايٕمٞم٦مي 

شمتٗماارع قمٜمٝماا٤م وااع إؾمااس اًمتنماايٕمٞم٦م اًمٙمٚمٞماا٦م اًمتاال وُمااٜمٝم٩م اًم٘ماارلن ذم اًمتنماايع ىمًااامن: إول: و

أطمٙم٤مم ٓ شم٘مع حت٧م طمٍم هيع وهذه هل اًمٓمري٘م٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم ذم اًم٘مرلني وىمد ومٓمـ ةمم هذا اإلُما٤مم 

هلل دًمٞمااااؾ قمااااغم ـمريااااؼ اهلاااادى طمٞماااا٨م ىماااا٤مل: ) ُماااا٤م شمٜماااازل سم٠مطمااااد ٟم٤ممًماااا٦م ةٓ وذم يمتاااا٤مب ا اًمِماااا٤مومٕمل 

  (3)ةًمٞمٝم٤م(

أُمااا٤م اًم٘مًاااؿ اًمثااا٤مق: ومٝماااق ورود أطمٙمااا٤مم شمنمااايٕمٞم٦م ُمٗمّماااٚم٦م سمقضماااف قمااا٤مم أو ظمااا٤ما ُمثاااؾ أطمٙمااا٤مم 

اعمقاريا٨مي ووم٘مااف إهةي وانٝما٤مدي وإـمٕمٛماا٦م وإذسما٦مي وهااذه اًمٓمري٘ما٦م شمااكم اًمٓمري٘ماا٦م إومم ذم 

 اًمٙمثرة . 
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ٜم٦م وم٘مااد وردت ومٞمٝماا٤م أطم٤مدياا٨م صااحٞمح٦م وطمًااٜم٦م ُمْمااٛمقهن٤م أطمٙماا٤مم وم٘مٝمٞماا٦م ظم٤مًمّماا٦م ي أُماا٤م اًمًاا

وىمد اهتؿ ومريؼ ُمـ اًمٕمٚمامء سمجٛمع إطم٤مدي٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم ُمّماٜمٗم٤مت ظم٤مصا٦م ُمثاؾ )اعمقـما٠م( ًم ُما٤مم 

 ُم٤مًمؽ ي و)ٟمٞمؾ إوـم٤مر( ًمٚمِمقيم٤مق ي و)سمٚمق  اعمرام( ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالق .

 صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمِماؼ اًمٕمٛمٚمال:

اًمتاازام اعمًااٚمٛملم ُمٜمااذ صاادر اإلؾمااالم سم٤مٓطمتٙماا٤مم ةمم يمتاا٤مب اهلل صمااؿ ةمم يتٛمثااؾ هااذا اًمِمااؼ ذم 

ؾمااااااٜم٦م رؾماااااااقًمف ؾماااااااقاء ذم اًمٕمٌااااااا٤مدات أو اعمٕمااااااا٤مُمالت ومٝماااااااام ُمّمااااااادري اًمتنمااااااايعي ويماااااااؾ إطمٙمااااااا٤مم 

آضمتٝم٤مدي٦م ُمًتٛمدة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مي وًمٞمس ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعمٕمٛمقل سماف ةمم أن ُمًا٠مًم٦م 

 ًمتنميع .  واطمدة ُم٘مٓمققم٦م اًمّمٚم٦م خ٤مُم٤ًم قمـ ُمّم٤مدر ا

أُم٤م ىمقًمف : ) ةن إطم٤مدي٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمدي٨م واطمد صحٞمس ( وم٘مد حتادث ومٞماف سماام ٓ 

يٕماارف ي وهمااػمه ُمااـ أسمٜماا٤مء ضمٚمدشمااف اعمٜمّمااٗملم ىمااد اقمؽمومااقا سماا٠من قمٚمااقم اماادي٨م رواياا٦م ودراياا٦م أىمااقم 

سم٤مًمًٜمد يتٕمٚمؼ  ي ومٚم٘مد ووع اًمٕمٚمامء ذوا ًم٘مٌقل اًمرواي٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م (3)اعمٜم٤مه٩م ذم شمقصمٞمؼ اًمٜمّمقا

 وأظمري شمتٕمٚمؼ سم٤معمتـ وحتروا اًمدىم٦م ذم حت٘مٞمؼ هذه اًمنموا .
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 ادلثحج انثانج
 انسعى تأٌ انتحكى انفقهي فيه ضياع حلريح ادلطهى

ًم٘مد مقمؿ اعمًتنمىمقن أن أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمٌا٤مرة قماـ ؾماجـ باٞمط سم٤معمًاٚمؿ ُماـ يماؾ 

ًٚمؿ ىمد شمٌددت وماًم٧م أُم٤مم إواُمر واًمٜمقاهل اًمتل يالطم٘مف هب٤م اًمٗم٘ماف ضمٝم٦مي ًمدرضم٦م أن طمري٦م اعم

 اإلؾمالُمل ُمـ ؾم٤مقم٦م أن يًتٞم٘مظ ُمـ ٟمقُمف ص٤ٌمطم٤ًم ةمم أن ي١موب ةمم اًمٜمقم ُمرة أظمرى .

 اًماارد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م:

هذه ومري٦م ًمٞمس هل٤م ؾمٜمد ٓ ُمـ واىمع اًمتقضمٞمف اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٛمًٚمؿ وٓ ُمـ واىمع امٞم٤مة اًمرؿمٞمدةي 

اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم طمٞم٤مة اعمًٚمؿ هق حتديد واوس ًمألهاداف واعمثاؾ اًمٕمٚمٞما٤م وظمٓما٦م ٕن ُم٤م صٜمٕمف 

حمٙمٛم٦م ًمٚمًٚمق  ذم امٞم٤مةي ورؾمؿ ًم ٟم٤ًمن اًمٓمريؼ اًمّمحٞمس ًمت٠مدي٦م شمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمّم٤مُمٞم٦م ومٝماق 

 يٕمرف هم٤ميتف ويٕمرف يمٞمػ ب٘مؼ ُم٤م يريد . 

قمغم صماالث ريما٤م ز وا ٓم٦م اًمتل رؾمٛمٝم٤م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمًٚمقيمٞم٤مت اعمًٚمؿ ذم امٞم٤مة شمٕمتٛمد 

 وهل شمتٛمثؾ ذم اًمٕم٤ٌمرات اًمٙمٚمٞم٦م أشمٞم٦م :

 اومٕمؾ .. وهذه اًمٙمٚمٛم٦م يٜمدرج حتتٝم٤م ومرقم٤من : - 3

إول : اًمقاضمٌاااا٤مت اًمٕم٤مُماااا٦م ؾمااااقاء أيم٤مٟماااا٧م واضمٌاااا٤مت ديٜمٞماااا٦م ُمثااااؾ َأد  اًمّمااااالةي وُصااااْؿ ؿمااااٝمر  

 ي اقمط سمدٟمؽ طم٘مف ُمـ اًمراطم٦م .     رُمْم٤مني أم واضم٤ٌمت دٟمٞمقي٦م ُمثؾ اقمٛمؾ ًمٙم٥ًم ىمقشمؽ

واًمث٤مق : إُمقر اعمٜمدوسم٦م وهل ُم٤م يم٤مٟم٧م أٟمزل درضم٦م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت وومٕمٚمٝما٤م أومم ُماـ شمريمٝما٤م 

ُمثاااؾ: شمقوااا٠م صمالصمااا٤ًم صمالصمااا٤ًمي اقماااػ قمٛماااـ فمٚمٛماااؽي وأقماااط ُماااـ طمرُماااؽي وهاااذه أُمثااا٤مل ًمٚمٛمٜمااادوسم٤مت 

اًمديٜمٞم٦مي وُمثؾ: ٟمؿ ُمٌٙمرًا واؾمتٞم٘مظ ُمٌٙمرًاي وسم٤مًمغ ذم ةشم٘م٤من صاٜمٕمتؽي وهاذان ُماثالن ًمٚمٛمٜمادوسم٤مت 

 اًمدٟمٞمقي٦م .   
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 ُم٤م اًمريمٞمزة اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمل :أ

 ٓ شمٗمٕمؾ .. ويمذًمؽ يٜمدرج حتتٝم٤م ٟمققم٤من :  -2

إول : إُمااااااقر اعمحٔمااااااقرة طمٔماااااارًا ىم٤مـمٕماااااا٤ًمي ٕن ذم ومٕمٚمٝماااااا٤م ومًاااااا٤مدًا و رًا سم٤مًمٖماااااا٤ًم يمٕم٘مااااااق  

 اًمقاًمديـي وىمتؾ اًمٜمٗمس اًمتل طمرم اهلل ةٓ سم٤ممؼ وشمًٛمك "سم٤معمحرُم٤مت" .

ٜمٝماا٤م "سم٤معمٙمروهاا٤مت" يم٠ميمااؾ ُماا٤مل ومٞمااف واًمثاا٤مق : إُمااقر اًمتاال ذم ومٕمٚمٝماا٤م  ر ظمٗمٞمااػ ويٕمااؼم قم

 ؿمٌٝم٦مي واًمؽماظمل ذم أداء اًمقاضم٤ٌمت . 

 أُم٤م اًمٕم٤ٌمرة اًمٙمٚمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م ومٝمل :

وهذا اًمتقضمٞمف اًمٗم٘مٝمل يٜمدرج حتتف يمؾ إُمقر اعم٤ٌمطم٦م ةسم٤مطم٦م يًتقي  ا اومٕمؾ أو ٓ شمٗمٕمؾ .. 1

ًمقوااااقء قمااااغم ومٞمٝماااا٤م اًمٗمٕمااااؾ واًمااااؽم  وماااا٢من ومٕمٚمٝماااا٤م ق يرشمٙماااا٥م خم٤مًمٗماااا٦مي وةَا شمريمٝماااا٤م ق ي٘مااااؽمف ةصماااااًمي يم٤م

اهلل سمٙمثاارة اًمٜمقاومااؾ ي واماا٩م ُماارة أظماارى ي واًمتّمااد  سماا٤مًمامل سمٕمااد ةظمااراج  اًمقوااقءي واًمت٘ماارب ةمم

 اًمزيم٤مة .

 وم٤مًمٜمِم٤ما يمٚمف اًمذي يامرؾمف اعمًٚمؿ حمٙمقم هبذه اًم٘مقاقمد اًمثالصم٦م ومٕمالً وشمريم٤ًم . 

م اًمٗم٘ماااف اإلؾماااالُمل ًمٚمٛمًاااٚمؿ ظمدُمااا٦م ضمٚمٞمٚمااا٦م اًمِمااا٠من يتح٘ماااؼ ُماااـ ظمالهلااا٤م ضمٚمااا٥م  وسماااذًمؽ ي٘ماااد 

ًٓ وما٠مىمرب ُما٤م يٙماقن ةًمٞماف ةرؿما٤مدات اعمارور سمٛمختٚماػ اعمٜم٤مومع  ودوماع اعمْما٤مري وةَا اًمتٛمًاٜم٤م هلاذا ُمثا٤م

أٟمقاقمٝماااا٤م وم٢مهناااا٤م ُماااا٤م وواااإم٧م ةٓ ًمتح٘مٞمااااؼ اًمًااااالُم٦م ودمٜماااا٥م اًمٙمااااقارثي وًمااااٞمس ومٞمٝماااا٤م اقمتااااداء قمااااغم 

  (3)امري٤مت

َت٘م ًْ ًٓ ولظمرًا ُمـ اًمقطمل ي وىمد أُمده اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سم٠مطمٙم٤مم يمٚمٞما٦م  كوم٤مًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُي أو

وضمز ٞمااا٦م ٓ حتَمااا ي أطمٙمااا٤مم شمتٜمااا٤مول اإلٟمًااا٤من ُماااـ ٟمٕمقُمااا٦م أفمٗمااا٤مره ةمم ُمثاااقاه إظماااػمي ومٛماااـ ؾمااا٤مقم٦م 
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اعمااٞمالد ةمم طماالم اًمتٙمٗماالم شمقضمااد ٟمّمااقا وم٘مٝمٞماا٦م حتاادد اًمٕمٛمااؾ اًمقاضماا٥مي وُمااـ ي٘مٔماا٦م اإلٟمًاا٤من ُمااع 

ٚمتف سمجاا٤مره ةمم اشمٗم٤مىماف ُمااع هماػمه قمااغم شمٜمّماٞم٥م ر ااٞمس اًمٗمجار ةمم هجٕمتاف ذم ومراؿمااف يماذًمؽي وُمااـ صا

  (3)اًمدوًم٦م 

 ويٛمت٤مم ُمٜمٝم٤مج اعمًٚمؿ سمام ي٠ميت:

 ا أٟمف ُمٜمٝم٤مج قم٤مم ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ صٖمػمة ويمٌػمة ُمـ ؾمٚمقيمٞم٤مت اعمًٚمؿ .  3

ا اعمًااٚمؿ يٛمزاا ويّمااٌس ويٕمٛمااؾ وسمااؽم  وهااق يٕماارف عمااـ ؾمااٞم٘مدم يمِمااػ طمًاا٤مسمف ومٞمجزيااف  2

همػمه هيٞمؿ قماغم وضمٝماف ي وٓ ي٘ماٞمؿ ومٟما٤ًم ًمٞماقم شمِماخص ومٞماف  قمغم ا ػم ظمػمًا وقمغم اًمنم  ذًا ي سمٞمٜمام

 إسمّم٤مر . 

ا اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل يْمع اعمًٚمؿ حت٧م رىم٤مسم٦م اهلل ي ومٞمقًم د ذم ٟمٗمًف وامقم٤ًم ديٜمٞم٤ًم يزيـ ًمف امؼ  1

 وا ػم واًمّمقاب ي ويٙمره ًمف اًم٤ٌمـمؾ واًمنم وا ٓم٠م ي سمٞمٜمام همػمه اًمٖم٤مي٦م قمٜمده شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م  .  

                                    

 ادلثحج انراتع
 انسعى تأٌ يف انتشريع اجلُائي يف اإلضالو قطىج ووحشيح

دأب اعمًتنمااىمقن اعمٕماا٤مدون ًم ؾمااالم قمااغم وصااػ أطمٙماا٤مم اًمنماايٕم٦م ذم انٜم٤مياا٤مت واماادود 

  (2)واًم٘مّم٤ما سم٠مهن٤م ىم٤مؾمٞم٦م ووطمِمٞم٦مي وأٟمف يؽمشم٥م قمغم سمٕمْمٝم٤م شمِمقيف هلٞمئ٦م اإلٟم٤ًمن 
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 اًمِمٌٝم٦م:اًمارد قمغم هذه 

اًمقاىمع أن هجاقم ها١مٓء اًمٙما٤مرهلم ًمِااَم أٟمازل اهلل قماغم أطمٙما٤مم اًمنمايٕم٦م اًمٕم٤مدًما٦م اًمرطمٞمٛما٦م ةٟماام 

هااق دوماا٤مع قمااـ اًمٗمًاا٤مد ذم إر ي وإ٤مياا٦م ًم ضماارام واعمجاارُملمي واًمٜمٔماار ذم هااذه إطمٙماا٤مم اًمتاال 

ي ىمررهاا٤م اإلؾمااالم سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ناارا ؿ حمااددة حتدياادًا دىمٞم٘ماا٤ًم ي٘مااػ سمااؽ قمااغم روقماا٦م اًمتنماايع اإلؾمااالُمل

وصمااامره اًمٞم٤مٟمٕماا٦م ذم إ٤مياا٦م امرُماا٤متي وشمااقومػم إُمااـ اًمٕماا٤مم ي وا اا٤ما وشمٓمٝمااػم اعمجتٛمااع ُمااـ شمٗماا٤مىمؿ 

   (3)اًمنمور وؿمٞمقع اًمٗم٤ًمد 

وُمـ واىمٕمٞم٦م اًمنمايٕم٦م اإلؾماالُمٞم٦م: أهنا٤م شمٕمٛماؾ سمٙماؾ ىماقة قماغم شمٓمٝماػم اعمجتٛماع ُماـ أؾما٤ٌمب      

انريٛم٦مي وشمرسمٞم٦م إوماراد قماغم طمٞما٤مة آؾمات٘م٤مُم٦م وًمٙمٜمٝما٤م ُماع هاذا ق شمٙمتاػ سما٤مًمقامع إظمالىمال وةن 

طمرص٧م قمٚمٞماف يماؾ اماراي وق شم٘متٍما قماغم اًمؽمسمٞما٦م وطماده٤م وةن يم٤مٟما٧م شمراها٤م ومريْما٦م و ورة 

٦مي وًمٙمـ ذم اًمٜم٤مس ُمـ ٓ يرشمادع ةٓ سمٕم٘مقسما٦م ماضمارةي وٓ شمٙمٗمٞماف اعمققمٔما٦م امًاٜم٦مي ديٜمٞم٦م واضمتامقمٞم

وٓ اًمتقضمٞمف اًمرؿمٞمدي وهلذا يم٤من ٓسمد ُمـ ؾمقا اًمًٚمٓم٤من سمجقار صاقت اًم٘مارلني طمتاك ضما٤مء قماـ 

ي وُماااااـ هٜمااااا٤م أوضمٌااااا٧م اًمنمااااايٕم٦م  (2): )ةن اهلل ياااااذع سم٤مًمًاااااٚمٓم٤من ُمااااا٤م ٓ ياااااذع سمااااا٤مًم٘مرلن ( قماااااثامن 

    (1)ا واًمتٕم٤مَير اًمٕم٘مقسم٤مت ُمـ امدود واًم٘مّم٤م

 وهٜم٤م ؾم١مال يٓمرح ٟمٗمًف :

هاؾ أرصاد اإلؾماالم ًمٙماؾ ظمٓما٠م قم٘مقسما٦م قم٤مضمٚما٦م . واناقاب: "سماال" وماام أيمثار إظمٓماا٤مء 

اًمتل يرشمٙمٌٝم٤م اًمٜم٤مسي وٓ شمٚم٘مك أيمثار ُماـ اًمزضمار واًمتاقسمٞم  أو ُماـ اًمٜمّماس واإلرؿما٤مدي ظماذ 

ًٓ قمااغم ًَمااؽ: اًمٙمٗماار ٟمٗمًااف وهااق أيمااؼم إظمٓماا٤مء وأؿمااده٤م ومحِماا٤ًم ي ةن اإلؾمااال م ق يٚم٘مااف ُمثاا٤م

                                 
 ( املرجع الساب .1)
 .1/117لتمهيد  ابن عبد الرب يف ا،  3/988أورده ابن شبة يف اتريخ املدينة  (2)
 . 162( اصصاة  العامة لفسالم ، د/ يوسه القر اوي، ص 3)
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سمٕم٘ماااا٤مب ُمٕماااالمي ًم٘مااااد اقمتااااؼم اًمٙماااا٤مومر ؿمخّماااا٤ًم خمٓمئاااا٤ًمي وًمٙمااااـ ُماااا٤مَا يّمااااٜمع ًمااااف ُماااا٤مدام يمٗمااااره ق 

يدومٕمف ةمم اقمتداء أو أَى.. ةٟماف بٞما٤م ُماع هماػمه ُماـ اعمًاٚمٛملم ُمرقمال اًماذُم٤مم ُمٙمٗماقل اماؼي 

وهٜمااا٤م  أظمٓماااا٤مء يمثاااػمة يمٕم٘مااااق  اًمقاًمااااديـي وأيماااؾ اًمرسماااا٤م يٕمتؼمهاااا٤م اإلؾماااالم ضماااارا ؿ ٟمٙمااااراءي 

 دودًا ظم٤مص٦م.ًمٙمٜمف ق مٕمؾ هل٤م طم

ةن اناااارا ؿ اًمتاااال اٟمااااؼمى اإلؾمااااالم ًمٙمٗم٤مطمٝماااا٤مي ق يااااؽم  ًمٌنماااا شم٘ماااادير اًمٕم٘ماااا٤مب ومٞمٝماااا٤م      

هااااال: اًم٘متاااااؾي واًمزٟمااااا٤مي واًمناااااىم٦مي واًم٘ماااااذفي واًمًاااااٙمري هاااااذه انااااارا ؿ شماااااقمم اهلل ورؾماااااقًمف 

شم٠مدي٥م ُمرشمٙمٌٞمٝم٤مي وسمٞم٤من ُم٤م يًاتح٘مقن ُماـ أَىي وًماق قمارف اًماذيـ يٜما٤مدون سم٢مًمٖما٤مء امادود 

 ةمم طمٙمؿ اهلل ي وأدريمقا أهن٤م قمداًم٦م ورإ٦م ُمٕم٤ًم .     طم٘مٞم٘متٝم٤م ٓـمٛم٠مٟم٧م ىمٚمقهبؿ ووام رهؿ 

 واإلؾمالم ذم شمنميٕم٤مشمف راقمك طم٘ملم ُمتٛمٞمزيـ: 

ـْ ) طماؼ اعمخٓمايف ذم ةقمٓم٤م ااف ومرصا٦م ًمٞمتااقب ويًاٚمؽ ُمًاٚمٙم٤ًم ٟمٔمٞمٗماا٤ًم  ـَ شَما٤مسُمقا ُِماا ااِذي َّٓ اًمَّ ةِ

َ هَمُٗمااااقٌر َرطِمااااٞمٌؿ  ي وطمااااؼ اعمجتٛمااااع ذم  {11ًمام اااادة/ }ا (ىَمٌْااااِؾ َأْن شَمْ٘مااااِدُروا قَمَٚمااااٞمِْٝمْؿ وَماااا٤مقْمَٚمُٛمقا َأنَّ ايَّ

  (3)صٞم٤مٟم٦م يمٞم٤مٟمف ُمـ ٟمزوات اًمٕمٛمٞم٤مني وطٌٓمٝمؿ اًمذي يّمٞم٥م إسمري٤مء واًمٖم٤مومٚملم 

وامٙمٛماا٦م ذم حتديااد هااذه اًمٕم٘مقسماا٤مت دون همػمهاا٤م أهناا٤م شمرضمااع ي يمااام ي٘مااقل إصااقًمٞمقن 

ةمم طمٗمااااظ اًميااااورات ا ٛمااااس ذم امٞماااا٤مة: اًمااااامل واًمااااٜمٗمس واًمٕماااار  واًمااااديـ واًمٕم٘مااااؾ ي 

هااااذه اًميااااورات شمااااقومػم إُمااااـ اًمٕماااا٤مم ًمٚمٛمجتٛمااااع يمٚماااافي صمااااؿ إُمااااـ  ويؽمشماااا٥م قمااااغم طمٗمااااظ

ا ٛماااس طمااادد اهلل شمٕمااا٤ممم قم٘مقسم٤م ااا٤م  ا ااا٤ما سمٙماااؾ ومااارد ُماااـ أومااارادهي وٕمهٞمااا٦م هاااذه إُماااقر

حتديدًا ُم٤ٌمذًا سم٤مًمٜمص اًم٘مٓمٕمالي وق ياؽم  أُمرها٤م ٕطماد ؾماقاه ىماد يّماٞم٥م ومٞمٝما٤م اضمتٝما٤مده أو 

 . خيٓميف ي ُم٤م قمدا طمد ؿم٤مرب ا ٛمر وم٘مد صم٧ٌم سم٤مًم٘مٞم٤مس انكم

                                 
 . 188، 187(راجع : دفاع عن العقيدة والشريعة ، ص 1)
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وةَا أُمٕمٜمااااا٧م اًمٜمٔمااااار ذم هاااااذه اًمٕم٘مقسمااااا٤مت وضماااااد ٤م قم٤مدًمااااا٦م رطمٞمٛمااااا٦م ٓ ىمًاااااقة ومٞمٝمااااا٤م وٓ 

   (3)وطمِمٞم٦م ي ٕن اًمٕم٘مقسم٦م ذم يمؾ ضمريٛم٦م ضم٤مءت ُمٜم٤مؾم٦ٌم هل٤م ومال ةومراا وٓ شمٗمريط 

 ادلثحج اخلايص
 انسعى تأٌ اإلضالو يذعى إيل االضرتقاق ويذعًه

هلااا٩م يمثااااػم ُمااااـ اعمًتنمااااىملم وُمااااـ ىمااااٌٚمٝمؿ اعمٌنماااايـ ُمااااـ أصااااح٤مب إهماااارا  آؾمااااتٕمامري٦م 

واًمّمااااٚمٞمٌٞم٦م سمٛمًاااا٠مًم٦م اًماااار  ذم اإلؾمااااالمي واطااااذوا ُمٜمٝماااا٤م ُمثٚمٌاااا٦م يًااااٌقن هباااا٤م هااااذا اًمااااديـ امٜمٞمااااػ ي 

وأؾمااٝمٌقا وأـماا٤مًمقا ذم ًَمااؽ يمثااػمًا طمتااك ق خيااؾ قمٍماا ُمااـ اًمٕمّمااقر ُمااـ ةصماا٤مرة هااذا اًمٙمااالم ذم همااػم 

سم٤مإلسم٘ماا٤مء قمااكم اًماار  وقماادم ةًمٖم٤م ااف ًمااف  ي وُمااـ اعمًتنمااىملم اًمااذيـ ا ٛمااقا اًمٜمٌاال حمٛمااد  (2)ـم٤م ااؾ 

اعمًتنماااا  اًمٗمرٟمزاااا )ؾمااااٞمديق( طمٞماااا٨م ىماااا٤مل: وامااااؼ أن ي١ماظمااااذ حمٛمااااد قمااااكم ةسم٘ماااا٤مء اًماااار  ذم سمااااالد 

  (1)اًمٕمرب

 اًمارد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م :

اًمااار   ًمٚمااارد قماااغم هاااذه اًمِماااٌٝم٦م ٟم٘ماااقل : ةن اإلؾماااالم ذع اًمٕمتاااؼ وق ينماااع اًمااار ي وم٘ماااد يمااا٤من

ُمنموقم٤ًم ىمٌؾ اإلؾمالم ذم اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م سمجٛمٞماع أٟمقاقمافي ر  إهى ذم اماروبي 

ور  اًمًاااااٌل ذم همااااا٤مرات اًم٘م٤ٌم اااااؾ سمٕمْماااااٝم٤م قماااااغم سمٕماااااضي ور  اًمٌٞماااااع واًمنمااااااءي وُمٜماااااف أيْمااااا٤ًم ر  

آؾمااتداٟم٦م أو اًمقوماا٤مء سم٤مًمااديقني وُمااـ ىماارأ اًمتاا٤مري  وضمااد أٟمااف ٓ يٙماا٤مد خيٚمااق قمٍماا ُمااـ اًمٕمّمااقر ُمااـ 

   سملم أهٚمف . وضمقد اًمر

                                 
 . 124، 123(راجع : افاااات املستشرقني على اإلسالم ، ص 1)
 وما بعدىا . 615(راجع : حقاة  اإلسالم يف مواجهة شبهات املش  ني، ص 2)
 .133ص –سيديو  -أ -عرد (اتريخ ال3)



 شبهات املستشرقني والطاعنني حول الشريعة اإلسالمية والرد عليها

 

  321 

 

وىمد ُوضِمَد اًمر  ذم يمؾ ضم٤مهٚمٞم٦م صمؿ شمٕمد ٤م ةمم ُم٤م يم٤من ُمٕمٝم٤م ُمـ إُمؿ اعمتحية وسم٘مٞم٧م ومٞمٝم٤م 

طمتك سمٚمقهمٝم٤م ؿم٠موًا سمٕمٞمدًا ُمـ امْم٤مرة واعمدٟمٞما٦مي ووضماد اًمار  قمٜماد ىمادُم٤مء اعمٍمايلم وقمٜماد اهلٜماقد 

 وقمٜمد اًمٞمقٟم٤من واًمروُم٤من وإًمامن وهمػمهؿ ُمـ إضمٜم٤مس . 

ُوضِمااَد قمٜمااد اًمٞمٝمااقد ُمٜمااذ ٟمِماا٠م ؿ ٟمققماا٤من ًمالؾمااؽمىم٤م  أطماادمه٤م: اؾمااؽمىم٤م  أُماا٤م ذم اًماادي٤مٟم٤مت وم٘مااد 

سمٕمض أومراد ُمٜمٝمؿ ٓرشمٙم٤مسمف ظمٓمٞمئا٦م ُماـ ا ٓم٤ميا٤م اعمحٔماقرة ذقما٤ًمي واًمثا٤مق: اؾماؽمىم٤م  هماػم اًمٞمٝماقد 

  (3)ممـ ىم٣م قمٚمٞمٝمؿ أن يّمٞمٌٝمؿ رء ُمـ قمًػ اًمٞمٝمقد وطمروهبؿ 

أُما٤م اًمٜمٍمااٟمٞم٦م ومٚماؿ شماتٛمٙمـ ُماـ ةًمٖما٤مء آؾماؽمىم٤م  أو طٗمٞماػ ؿمادشمفي وق يا٠مت ذم اإلٟمجٞمااؾ      

وأُمر سمقًمس اًمٕمٌٞمد سم٢مـم٤مقم٦م ؾم٤مد ؿ يماام يٓمٞمٕماقن اًمًاٞمد اعمًاٞمس    (2)ٟمص سيس ود آؾمؽمىم٤م 

  (1)يمام ضم٤مء ذم رؾم٤مًمتف ٕهؾ أومًس

ويم٤من أىمٌس أٟمقاع آؾمؽمىم٤م  ذم أُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦مي وفمؾ وم٤مؿمٞم٤ًم ومٞمٝمؿ طمتك وىمٕم٧م امروب    

م ي ومٙما٤من إُمريٙمال إسماٞمض اًمٜمٍمااق يٛمٚماؽ إُما٦م 3811اًمديٜمٞم٦م اًمتل شم٠مضمج٧م ٟم٤مره٤م ذم ؾماٜم٦م 

اًمًااقداء ويقًمااد ًمااف ُمٜمٝماا٤م اًمٌٜماالم وُمااع ًَمااؽ ٓ يٕمتؼمهاا٤م أم وًمااده يمااام ومٕمااؾ اإلؾمااالم ي سمااؾ يماا٤من ٓسمٜمااف 

  (1)أن يٌٞمٕمٝم٤م ويٌٞمع َريتف ُمٜمٝم٤م اًمذيـ هؿ ةظمقشمف ُمـ صٚم٥م أسمٞمفإسمٞمض 

وُمرت قمغم اًمٕم٤مق قمّمقر سمٕمد قمّمقر وهذا اًمٜمٔم٤مم ؿما٤م ع ذم أرضم٤م اف سمالم إُماؿ اعمٕمرووما٦م      

ذم اًم٘ماا٤مرات اًمااثالثي يٜمتنمااا سماالم أُمااؿ امْمااا٤مرة وىم٤ٌم ااؾ اًم٤ٌمديااا٦م اًمتاال شمٙمثاار ومٞمٝمااا٤م هماا٤مرات اًمًاااٚم٥م 

زراقمٞما٦م يماقادي اًمٜمٞماؾ وأوديا٦م إهنا٤مر اهلٜمديا٦مي ةٓ أن إُماؿ واعمرقمكي وي٘مؾ اٟمتِم٤مره سملم إُماؿ اًم

                                 
 . 14/  23. وسفر التثنية   2/  22( راجع : سفر اصروج :  1)
 م .1931طبع املطبعة االمري ية . بريوت   – 61-63/ ص2( راجع : قاموس ال تاد املقدس م2)
 .9-5/  6( أفسس  3)
 بتصرف. 356-351 ىاشم زاراي ، ص ( املستشرقون واإلسالم ، زاراي4)



 شبهات املستشرقني والطاعنني حول الشريعة اإلسالمية والرد عليها

 

  321 

 

اهلٜمدياا٦م يم٤مٟماا٧م شم٠مظمااذ سمٜمٔماا٤مم اًمٓمٌ٘مااا٦م اعمًااخرة أو اعمٜمٌااقَةي وقمااغم هااذه ام٤مًمااا٦م يماا٤من اًمٕماا٤مق يمٚمااف ياااقم 

ٌَِؾ اًمّمحراء.  ُمٌٕم٨م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ىِم

رىمٞماؼ ًم٘مد ُوضِمَد اًمر  يمٜمٔم٤مم اضمتامقمل ُمٜمذ قمّمقر أؾمٌؼ قمغم فمٝماقر اإلؾماالمي طمٞما٨م يما٤من اًم

شمرس اًمٕمجٚم٦م آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمروُم٤من اًمذيـ ٟمٔمروا ةًمٞمف يمٛمخٚمق  وضمد ًمٞمخدُمٝمؿي وم٢مَا ق شمٕمد هباؿ 

طم٤مضمااا٦م ةًمٞماااف ًمٙماااؼم ؾماااٜمف أو ُمااار  شمريماااقه ًمٞمٛماااقت يماااام يٛماااقت اًمٌٕماااػم ومٝماااق ًماااٞمس ؿماااٞمئ٤ًم يًاااتحؼ أن 

يراقمكي ويم٤من اًمر  قمٜمد اإلٟمجٚمٞمز يٜم٘مًاؿ ةمم ىمًاٛملم: اًمار  اًمٗمارديي واًمار  اإلىمٓما٤مقملي وما٤مًمر  

ٓ يٌااا٤مع سمٛمٗمااارده واااردًا قماااـ إر  سماااؾ يٌااا٤مع سمااا٤مٕر  يم٠مٟماااف ىمٓمٕمااا٦م ُمٜمٝمااا٤مي أم اًمرىمٞماااؼ اإلىمٓمااا٤مقمل 

   (3) اًمٗمردي ومٝمق اًمذي ي٤ٌمع سمٛمٗمردهي ويمال اًمّمٜمٗملم ُمـ اًمرىمٞمؼ يٕمتؼم ؿمٞمئ٤ًم ٓ ؿمخّم٤مً 

وماااا٤مًمر  يماااا٤من ُمقضمااااقدًا ذم أسمِمااااع صااااقره ًماااادى اًمِماااإمقب اعمختٚمٗماااا٦م وًمااااٞمس ذم أر  اًمٕماااارب 

ىمٌٞمااااؾ هن٤مياااا٦م اًم٘ماااارن اًمت٤مؾمااااع قمنماااا وق يااااتخٚمص  وطمااااده٤م ي وىمااااد اؾمااااتٛمر وضمااااقده ذم اًمٖماااارب طمتااااك

اًمٖمرب ُمٜمف  سمداومع ةٟمًا٤مق وةٟماام سماداومع ُما٤مدي اىمتّما٤مدي سمٕماد اظماؽماع أٓت يمٌاديؾ ةٟمتا٤مضمل هماػم 

 ُمٙمٚمػ اىمتّم٤مدي٤ًم يمام هق ام٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمٌٞمد .   

وُمااـ ؾمااخري٦م اًم٘مااقل وقمٌثااف اًماازقمؿ سماا٠من ُمٞمثاا٤م  ُمٜمٔمٛماا٦م إُمااؿ اعمتحاادة ٟمااص قمااغم ُماا٤م ق شمااٜمص 

ٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ةًمٖما٤مء اًمار ي وم٤معمٞمثا٤م  أقمٚماـ ذم وىما٧م ظماال اًمٕما٤مق ومٞماف ومٕماالً ُماـ اًمار  قمٚمٞمف اًمنمي

سمٛمٕمٜمااا٤مه اًمااادارج اعمّمااآمٚمحل اًماااذي قمااارف سماااف ىمااادياًمي وةن ق خياااؾ اًمٕمااا٤مق ُماااـ أًماااقان اًمااار  اعمًاااتؽم 

اعمتٛمثؾ ذم اؾمتٕم٤ٌمد اًمِمٕمقب اًمْمإمٞمٗم٦مي واؾماتٜمزاف صمروا ا٤م سم٤مؾماؿ امْما٤مرة ُمارة ي وسم٤مؾماؿ اعمدٟمٞما٦م 

ى وسم٤مؾماؿ ُمٙم٤مومحا٦م اإلرها٤مب صم٤مًمثا٦م ي واؾماتٕم٤ٌمد اًمٜمًا٤مء سم٤مؾماؿ امريا٦م واٟمتِما٤مر دما٤مرة ُما٤م ُمرًة إظمر

 اصٓمٚمس قمغم شمًٛمٞمتف سم٤مًمرىمٞمؼ إسمٞمض .

                                 
 . 239: 236يب ص د/ أمحد شل –اإلسالم  –مقارنة األداين ( راجع : 1)
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أُم٤م ذيٕم٦م اإلؾمالم وم٘مد ضم٤مءت ًمتجد اًمار  ٟمٔم٤مُما٤ًم اضمتامقمٞما٤ًم اىمتّما٤مدي٤ًم ُمت٠مصاالً ذم اعمجتٛماعي 

ىمااد ياا١مدي ةمم ٟمتاا٤م ٩م ٓ وُماا٤م يماا٤من سم٤مإلُمٙماا٤من ةًمٖماا٤مء هااذا اًمٜمٔماا٤مم دومٕماا٦م واطماادةي ومٛمثااؾ هااذا اًمتٍمااف 

حتٛمد قم٘م٤ٌمه٤م شم١مصمر قمغم اًمرىمٞمؼ واعمجتٛماع ُمٕما٤ًمي ُماـ هٜما٤م اشمٌٕما٧م ذيٕما٦م اًمارإـ ذم ُمٕم٤منتٝما٤م ًمٚمار  

أؾماااااٚمقسم٤ًم ُمتقامٟمااااا٤ًم يٕمتٛماااااد قماااااغم اًم٘مْمااااا٤مء قمٚمٞماااااف شمااااادرمٞم٤ًم سم٤مًمِماااااٙمؾ اًماااااذي بٗماااااظ ًمألرىمااااا٤مء لدُمٞماااااتٝمؿ 

 ووضمقدهؿ وٓ خيؾ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف سم٤مًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل وآىمتّم٤مدي ًمٚمٛمجتٛمع .

وم٤مإلؾمالم ةَن ق ي٘مر اًمر  ًمٙمٜمف أىمر ظمٓم٦م شمٙمٗمؾ اًم٘مْم٤مء قمغم اًمار  خ٤مُما٤ًمي ومٗماتس أسمقاسما٤ًم مريا٦م 

إرىماا٤مءي وأهمٚمااؼ أظماارى شماا١مدي ةمم اًماار  ذم ظمٓماالم ُمتااقاميلم ُمتًاا٘ملم هياادوم٤من ذم اًمٜمٝم٤مياا٦م ةمم ظمااػم 

 اًمٌنمي٦م وٟم٘م٤م ٝم٤م اًمروطمل .

 قم٦م أمهٝم٤م ؾمٌٕم٦م رواومد وم٘مد يم٤مٟم٧م رواومد اًمر  ذم اًمٕمٍم اًمذي فمٝمر ومٞمف اإلؾمالم يمثػمة ُمتٜمق

 أطمده٤م : ر  امرب سمجٛمٞمع أٟمقاقمٝم٤م . 

 صم٤مٟمٞمٝم٤م : اًم٘مرصٜم٦م وا ٓمػ واًمًٌل .

صم٤مًمثٝم٤م : ارشمٙم٤مب سمٕمض انارا ؿ ا ٓماػمة يم٤مًم٘متاؾ واًمناىم٦م واًمزٟما٤م ومٙما٤من بٙماؿ قماغم ُمرشمٙما٥م 

 واطمدة ُمٜمٝم٤م سم٤مًمر  عمّمٚمح٦م اًمدول أو عمّمٚمح٦م اعمجٜمل قمٚمٞمف أو أهشمف .

 ديٜمف ومٙم٤من بٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمر  عمّمٚمح٦م دا ٜمف . راسمٕمٝم٤م : قمجز اعمديـ قمـ دومع 

 ظم٤مُمًٝم٤م : ؾمٚمٓم٦م اًمقاًمد قمغم أوٓده ومٙم٤من ي٤ٌمح ًمف أن يٌٞمع أوٓده سمٞمع إرىم٤مء . 

ؾم٤مدؾمٝم٤م : ؾمٚمٓم٦م اًمِمخص قمغم ٟمٗمًف ومٙم٤من ي٤ٌمح ًمٚمٛمٕمقم أن يتٜم٤ممل قمـ طمريتف ويٌٞمع ٟمٗمًف 

 ًم٘م٤مء صمٛمـ ُمٕملم . 

  (3)٘م٤ًم وًمق يم٤من أسمقه طمرًا ؾم٤مسمٕمٝم٤م : شمٜم٤مؾمؾ إرىم٤مء ومٙم٤من وًمد إُم٦م يقًمد رىمٞم
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وًم٘مد اطذت اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وٛمققم٦م ُمـ ا ٓمقات ٓؾمتٕم٤مدة ةٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمرىمٞمؼ واًم٘مْم٤مء 

قماااغم اًمااار ي ويااا٠ميت ذم ُم٘مدُمااا٦م هاااذه ا ٓماااقات ةًمٖمااا٤مء مخًااا٦م ُماااـ رواوماااد اًمااار  اًمتااال أذٟمااا٤م ةًمٞمٝمااا٤مي 

 واإلسم٘م٤مء قمغم راومديـ وم٘مط مه٤م ر  اًمقراصم٦م ي ور  امرب .

ـ ووإم٧م ىمٞماقدًا قماغم ر  اًمقراصما٦م سماام يٙمٗماؾ اًم٘مْما٤مء قمٚمٞماف شمادرمٞم٤ًم طمالم سمؾ ةن ذيٕم٦م اًمرإ

اؾمتثٜم٧م ُمـ اًمر  أوٓد انقاري اًمذيـ اقماؽمف هباؿ ُماليمٝماؿي يماام ضمٕمٚما٧م ذم ةٟمجا٤مب إُما٦م ُماـ 

 ؾمٞمده٤م طمريتٝم٤م سمٕمد ووم٤مشمف ةَا اقمؽمف سم٠مسمقيتف ًمام ووٕم٧م .   

ر  إؾماػم اعمًاٚمؿ ويمذًمؽ ومٕمٚم٧م اًمنميٕم٦م ُمع ر  امرب ًمتحد ُمٜمف سمت٘مريره٤م قمادم ضماقام 

ةَا وىمع أؾمػمًا ًمدى ُمًٚمحلم ومال مقم هلؿ اؾمؽمىم٤مىمفي وىمٍمات سماذًمؽ اًمار  قماغم أهى امارب 

ُمااـ أقمااداء اإلؾمااالم واعمًااٚمٛملمي سمااؾ ةن هاا١مٓء أشمااٞمس هلااؿ أن يٌحثااقا قمااـ أسمااقاب اًمٗمااداء ًمٞمٗمتاادوا 

 أٟمٗمًٝمؿ ُمـ إه وسم٤مًمت٤مزم ُمـ اًمر  .

ف واااد اًمااار  ي وم٘ماااد أىمااارت سمحاااؼ هماااػم وَهٌااا٧م ذيٕمااا٦م اإلؾماااالم ةمم ُمااادى أسمٕماااد ذم اًمقىماااق

اعمًٚمؿ ذم سمٜمقة اًمٚم٘مٞمطي ةَا شمٜم٤ممع قمٚمٞمف ُمًٚمؿ وهمػم ُمًٚمؿ وم٤مدقمك اعمًٚمؿ أٟمف رىمٞمؼ ًمف وادقمك همػم 

اعمًٚمؿ أٟمف اسمٜمف ي ومٗمل هذه ام٤مًم٦م ي٘ميض سمٌٜمقشمف ًمٖمػم اعمًٚمؿ ًمٞمّمػم طمرًاي وٓ ي٘ميض ًمٚمٛمًٚمؿ طمتك 

ُمـ يٌٞمع طمرًا ُم١ميمدًا أن أؿمد اًمٜم٤مس  ُمـ يدقمل ُمٚمٙمٞم٦م طمري أو ٓ يّمػم قمٌدًاي وشمققمد اًمرؾمقل 

   (3) رضمؾ سم٤مع طمرًا وم٠ميمؾ صمٛمٜمف  قمذاسم٤ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

وُمااااـ  وطمٌاااا٥م اإلؾمااااالم ذم ٟمٗمااااقس اعمًااااٚمٛملم قمتااااؼ إرىماااا٤مء وضمٕمٚمااااف ُمااااـ اًم٘مرسماااا٤مت هلل 

 وؾم٤م ؾ اًمٙمٗم٤مرات وذع سمذًمؽ ٟمقاومٍذ قمديدة ًمٚمحري٦م ُمٜمٝم٤م: 

ـْ ىَمَتَؾ )ا يمٗم٤مرة اًم٘متؾ ا ٓم٠م ىم٤مل شمٕم٤مزم :  3 ٦ٌٍَم ُُم١ْمُِمٜم٦َمٍ َوَُم  .   {12}اًمٜم٤ًمء/  (ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ظَمَٓم٠ًم وَمَتْحِريُر َرىَم

                                 
  . 2227(  حيح البخاري، حديث رقم: 1)



 شبهات املستشرقني والطاعنني حول الشريعة اإلسالمية والرد عليها

 

  310 

 

٤مِ ِٝمْؿ صُمؿَّ َيُٕماقُدوَن ًمِااَم ىَما٤مًُمقا وَمَتْحِرياُر ) ا يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر ىم٤مل شمٕم٤مزم :  2 ًَ
ـْ ٟمِ ـَ ُئَم٤مِهُروَن ُِم ِذي َواًمَّ

 ُ ًمُِٙمْؿ شُمققَمُٔمقَن سمِِف َوايَّ ََ ٤م  ـْ ىَمٌِْؾ َأْن َيَتاَمؾمَّ ٦ٌٍَم ُِم  .  {1}اعمج٤مدًم٦م/  (سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمٌػِمٌ َرىَم

ـْ ُي١َماظِماُذيُمْؿ ( ا يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم ام٤مٟمث٦م ىم٤مل شمٕم٤مزم :  1 ْٖمِق ذِم َأْياَمٟمُِٙماْؿ َوًَمِٙما ُ سمِا٤مًمٚمَّ َٓ ُي١َماظِماُذيُمُؿ ايَّ

ـْ َأْوؾَمِط َُم٤م  لَم ُِم
٤ميمِ ًَ ِة َُم ٤مَرشُمُف ةـِمَْٕم٤مُم قَمنَمَ َْياَمَن وَمَٙمٗمَّ ْٕ ْدشُمُؿ ا اَقُ ُْؿ َأْو سماَِم قَم٘مَّ ًْ

شُمٓمِْٕمُٛمقَن َأْهٚمِٞمُٙمْؿ َأْو يمِ

٦ٌَمٍ   .{81}اًمام دة/    )حَتِْريُر َرىَم

ااَم ) ا وأُمر سمتخّمٞمص ؾمٝمؿ ُمـ اًمزيم٤مة ًمتخٚمٞمص اًمرىم٤مب ُمـ اًمار  وإهي ىماااا٤مل شمٕما٤ممم  1 ةِٟمَّ

َٗم٦ِم ىمُ  ٤ميمِلِم َواًْمَٕم٤مُِمٚمِلَم قَمَٚمٞمَْٝم٤م َواعْم١َُمًمَّ ًَ  َواعْمَ
ِ
َدىَم٤مُت ًمِٚمُْٗمَ٘مَراء ىَم٤مِب اًمّمَّ  .   {10}اًمتقسم٦م/ (ُٚمقهُبُْؿ َوذِم اًمر 

وَمااالَ اىْمااَتَحَؿ  ) ا وأؿماا٤مر اهلل شمٕماا٤ممم ةمم اًمٓمريااؼ اًمااذي ومٞمٝماا٤م اًمٜمجاا٤مة واًمٗماقم وم٘ماا٤مل ضمااؾ ؿماا٠مٟمف: 1

٦ٌََم  ٦ٌَُم  (33)اًْمَٕمَ٘م ٦ٌٍَم  (32)َوَُم٤م َأْدَراَ  َُم٤م اًْمَٕمَ٘م  . {31ا  33}اًمٌٚمد/  (وَمؽُّ َرىَم

ا أشم٤مطماا٧م اًمنمااايٕم٦م اإلؾمااالُمٞم٦م ًمألرىماا٤مء أن يٙماا٤مشمٌقا ُماا٤مًمٙمٞمٝمؿ قماااغم ُماا٤مل بّمااٚمقن سمااف قماااغم  1

طمري٤م ؿ وي١مدوٟمف قمغم أىم٤ًما سمام يتٞمس ًمٚمٕمٌد امري٦م وًمٚمامًمؽ أن يًاؽمد ُما٤م دومٕمااف ومٞماف ىما٤مل شمٕما٤مزم : 

  ٌَُقُهْؿ ةِْن قم
ـَ َيٌَْتُٖمقَن اًْمِٙمَت٤مَب مِم٤َّم َُمَٚمَٙم٧ْم َأْياَمُٟمُٙمْؿ وَمَٙم٤مشمِ ِذي ا َواًمَّ ْٛمُتْؿ وِمٞمِٝمْؿ ظَمػْمً

 .   {11}اًمٜمقر/  ٚمِ

ا ضم٤مءت ذيٕم٦م امؼ ًمت١ميمد قمغم طمؼ اًمرىمٞمؼ ذم شمٙمقيـ أهة وأسم٤مطم٧م ًمٚمرىمٞمؼ أن يتازوج  1

ىماد ُمٜماع  ُمـ أُم٦م أو طمرةي يمام أسم٤مطم٧م ًمألُما٦م أن شمتازوج ُماـ طمار أو قمٌاد سمروا٤م ُماقاهلٞمؿ. سماؾ ةٟماف 

ُماا٤م سماا٤مل أطمااديمؿ ياازوج قمٌااده أُمتااف صمااؿ    :اعمااقازم ُمااـ ةضمٌاا٤مر اًمرىمٞمااؼ قمااغم شمٓمٚمٞمااؼ موضماافي وم٘ماا٤مل 

   (3) يريد أن يٗمر  سمٞمٜمٝمام ةٟمام اًمٓمال  عمـ أظمذ سم٤مًم٤ًم 

ةَا شمني اًمًٞمد ضم٤مريتف وأٟمج٥م ُمٜمٝم٤م وًمدًا أصٌس اًمقًمد طمرًا شمٌٕما٤م ًماف وؾما٤مرت ان٤مريا٦م  -8

ريض طمرة سمٕماد ُماقت ؾماٞمده٤م وماال شمادظمؾ ذم ُمٚماؽ اًمقرصما٦م ي وإصاؾ ذم هاذا طمادي٨م اسماـ قمٌا٤مس 

                                 
  2381برقم  1/672وحسنو األلباين يف سنن ابن ماجو ( أخرجو ابن ماجو يف سننو ، 1)



 شبهات املستشرقني والطاعنني حول الشريعة اإلسالمية والرد عليها

 

  313 

 

ىما٤مل صا٤مطم٥م  ُماـ وـمايف أُمتاف ومقًمادت ًماف ومٝمال ُمٕمت٘ما٦م قماـ دسمار ُمٜماف  ىما٤مل: ٌال أن اًمٜماهلل قمٜماف 

ُمٜمت٘ماال إظمٌاا٤مر ذم  يمتاا٤مب اًمٕمتااؼ رواه أإااد واسمااـ ُم٤مضمااف وذم ًمٗمااظ : أيااام اُماارأة وًماادت ُمااـ ؾمااٞمده٤م 

 قمٜمااف اهلل ريض قمٌاا٤مس اسمااـ وطماادي٨م – أإااد رواه –ومٝماال ُمٕمت٘ماا٦م قمااـ دسماار ُمٜمااف أو ىماا٤مل ُمااـ سمٕمااده  

  (3): ) اقمت٘مٝم٤م وًمده٤م ( وم٘م٤مل

وىمد اطاذ اإلؾماالم ًمْماامن امريا٦م ًم ُما٤مء اًمقٓ اد اإلطمتٞم٤مـما٤مت ومحٔمار قماكم اًمًاٞمد ذم 

أصمٜماا٤مء طمٞم٤مشمااف سمٞمااع أم وًمااده أو هٌتٝماا٤م أو اًمتٍمااف ومٞمٝماا٤م سماا٠مي شمٍمااف يٜم٘مااؾ ُمٚمٙمٞمتٝماا٤م أو يٕمااق  

هنااال قمااـ سمٞماااع أُمٝمااا٤مت إوٓد  أن اًمٜمٌاال  طمريتٝماا٤م وذم هاااذا روي قمٛماار سماااـ ا ٓمااا٤مب 

ًمًااااٞمد ُماااا٤مدام طمٞماااا٤م وةَا ُماااا٤مت ومٝماااال ًااااتٛمتع هبااااذا اوىماااا٤مل : ٓياااإٌمـ وٓيااااقهٌـ وٓيااااقرصمـ ي

   (2)طمرة

سمؾ ةن اًمنميٕم٦م اإلؾماالُمٞم٦م ذم اطمؽماُمٝما٤م ًمألرىما٤مء أضما٤ممت هلاؿ اإلُم٤مُما٦م واًم٘مْما٤مء وإيماؾ ُماع 

   (1)ُمقاهلٞمؿ ي وطمث٧م اًم٤ًمدة قمغم طمًـ ُمٕم٤مُمٚم٦م أرىم٤م ٝمؿ ظم٤مص٦م وةن يم٤مٟمقا ةظمقة ذم اًمديـ 

واًم٘مْما٤مء قماغم اًمٕمٌقديا٦م ًمٚمٛمخٚماق   مم٤م ؾمٌؼ ٟمجد أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىم٤مصادة سما٨م امريا٦م

 وطمرُم٧م اًمر  سمجٛمٞمع صقره ةٓ ُم٤م يم٤من ُمـ ٟمٔمؿ إهى همػم اعمًٚمٛملمي صمؿ ي٠ميت سمٕمد ًَمؽ ُمـ

 ي٘مقل أن اإلؾمالم أىمر اًمر .!! . 

                                 
واحلديث رواه احلاام  6/96األوطار شرح منتقي األخبار _ اتاد العت _ ابد ماجاا يف أم الولد ج ( راجع : نيل1)

، وقعال ابعن مععني:  ععيه ، وقعال أبعو حعا : ،، الهم من طري  حسني بن عبد هللا عن ع رمة ععن بعن عبعاسوالبيهقي
 . ليس بثقةآخر:   عيه ي تب حديثو وال حيتج بو، وقال النساةي: ماوك، وقال يف مو ع

 ( رواه الدارقط  ورواه مالك يف املوطأ والدارقط  من طري  آخر عن ابن عمر من قولو وىو أ ح.2)
بتصععرف ابععري، راجععع : نشععأة االستشععراق  61ع  53(حقععوق اإلنسععان وواجباتععو يف اإلسععالم ، أسععامة األلفععي ، ص 3)

 وما بعدىا . 726مراحلو ودوافع  املستشرقني ، ص 



 شبهات املستشرقني والطاعنني حول الشريعة اإلسالمية والرد عليها

 

  312 

 

ًم٘ماااد ىميضااا اإلؾماااالم قماااكم ُمِمااا٤مقمر اإلطمًااا٤مس سم٤مًمٕمٌقديااا٦مي سمااا٠من شمروماااع قماااـ ٟماااداء اًمٕمٌاااد سمٙمٚمٛمااا٦م 

) ٓ ي٘مااؾ  :٤مريتل وومتاا٤مي وومتاا٤ميت ي ىماا٤مل قمٌااديي وةٟمااام سم٠مؾمااٚمقب أرىمااك وهااق يمٚمٛماا٦م همالُماال وضماا

اؽ ي وًمٞم٘ماؾ: ؾماٞمدي وُماقٓي ي وٓ ي٘ماؾ أطماديمؿ:  أطمديمؿ: أـمٕمؿ رسمَّؽ ي ووايف رسماؽ ي اؾماؼ رسمَّ

قماـ اًمتِماديد ذم ا دُماا٦م ي  وىماد هناك اًمٜمٌال   (3)قمٌادي أُمتال ي وًمٞم٘ماؾ: ومتا٤مي وومتا٤ميت وهمالُماال( 

ومال يٙمٚمٗمف ُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م يٖمٚمٌف ي وم٢من يمٚمٗمف ومٚمٞمٕمٞمٜمف وإُمر سمٙمٗم٤مي٦م ُم١مٟمتٝمؿ ويمًق ؿ ي ومٕمـ أيب َر 

) ةظمقاٟمٙمؿ ظمقًمٙمؿ ضمٕمٚمٝمؿ حت٧م أياديٙمؿ ي ومٛماـ يما٤من أظماقه   :ي ىم٤مل رؾمقل اهلل اًمٖمٗم٤مري 

٤م ٓ يٓمٞم٘مااقن وماا٢من حتاا٧م يااده ومٚمٞمٓمٕمٛمااف مماا٤م يٓمٕمااؿ ي ويٚمًٌااف مماا٤م يٚمااٌس ي وٓشمٙمٚمٗمااقهؿ ُمااـ اًمٕمٛمااؾ ُماا

وهناااك قماااـ  هباااؿ اًمياااب ا ااا٤مرج قماااـ اماااد اًماااالمم ي ومااا٢مَا َُمَثاااَؾ   (2)يمٚمٗمتٛماااقهؿ ومااا٠مقمٞمٜمقهؿ ( 

 اًمرضمُؾ سمٕمٌد وضم٥م قمت٘مف .

 

 

 

                                       
  

                                 
 ( .5838(، ورواه مسلم ، رقم )2552خاري يف  حيحو ، رقم )(رواه الب1)
 (رواه اإلمام مسلم يف ابد : إطعام اململوك ، والبخاري ، اتاد األدد ، واتاد اإلميان .2)
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 انفصم انثاَي

 انشثهاخ وادلساعى ادلثارج حىل ادلرأج وانرد عهيها .
 . ويِمتٛمؾ قمكم ؾمٌٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م                             

 اًمِمٌٝم٤مت اعمث٤مرة طمقل شمٕمدد اًمزوضم٤مت ذم اإلؾمالم .اعمٌح٨م إول : 

 . اًمِمٌٝم٤مت اعمث٤مرة طمقل شمنميع اًمٓمال  ذم اإلؾمالماعمٌح٨م اًمث٤مق : 

 . اًمِمٌٝم٤مت اعمث٤مرة طمقل ىمقاُم٦م اًمرضمؾ قمكم اعمرأةاعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : 

 ؿ مواجقمدم اعم٤ًمواة ذم ةسم٤مطم٦م مواج اعمًٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م  وحتري مقمؿاعمٌح٨م اًمراسمع : 

 اًمٙمت٤ميب سم٤معمًٚمؿ .

 ؿمٌٝم٦م طمقل طمج٤مب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م .اعمٌح٨م ا ٤مُمس : 

 : ؿمٌٝم٦م طمقل اعمػماث وٟمّمٞم٥م اعمرأة ومٞمف .اعمٌح٨م اًم٤ًمدس 

 اعمرأة ذم اإلؾمالم . اًمِمٌٝم٤مت اعمث٤مرة طمقل طم٘مق اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع : 
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 ادلثحج األول
 انشثهاخ ادلثارج حىل تعذد انسوجاخ يف اإلضالو

ةن ام٤مىمديـ ُمـ اعمًتنمىملم يرون ذم ُمٌدأ اًمتٕمدد ةه٤مٟما٦م ًمٚمٛمارأةي وةهاوما٤ًم ذم اًمِماٝمقةي ومما٤م 

يثػمه ها١مٓء اعمًتنماىمقن وقمٛمالمهاؿ أن اًمتٕمادد أٟم٤مٟمٞما٦مي ٕٟماف ُوِواَع ًمتٚمٌٞما٦م رهمٌا٤مت اًمرضما٤مل دون 

 اًمٜم٤ًمء . 

تااااال يماااااا٤من ًمّماااااقت اًمٖماااااارب اعمتٕمّمااااا٥مي ودقم٤ميتااااااف ةن شمٕمااااادد اًمزوضماااااا٤مت ةطمااااادى اعمًاااااا٤م ؾ اًم

اعمًاااٛمقُم٦م أصمااار ذم شمقضمٞماااف إومٙمااا٤مر ةمم ٟم٘ماااده٤مي طمتاااك طمااا٤مول ومرياااؼ ُماااـ أسمٜمااا٤مء اعمًاااٚمٛملم ذم وماااؽمات 

  (3)ُمتٕم٤مىمٌاا٦م ا وٓ يزاًمقن ب٤موًمقن ا ووع شمنميع هل٤م ي٘مٞمد ُمـ ةـمالىمٝم٤م سمام ق ي٘مٞمده اهلل سمف 

 اًماارد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م: 

 وًمٚمرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م واعمح٤موٓت اًمٗم٤مؿمٚم٦م ٟم٘مقل: 

ا ًمٞمس ذم ُمٌدأ اًمتٕمدد ةه٤مٟم٦م ًمٚمٛمرأة اعمًٚمٛم٦م سمؾ قمغم اًمٕمٙمس ومٞمف شمٙمريؿ هل٤م وةقمازام. وما٠مهيام  3

أومْماؾ ًمٚمٛماارأة قمٛمقُما٤ًم .. أن يّمااقن اًمرضماُؾ ويٕمااػ أرسمٕما٤ًم ُمااٜمٝمـ ُماع ىمدرشمااف قماغم ًَمااؽي أم ي٘متٍماا 

 واًمٞم٠مس اًم٘م٤مشمؾ . قمغم واطمدة وشمتٕمر  إظمري٤مت ًمٚمْمٞم٤مع وامرُم٤من 

وًمٞمس ذم ُمٌدأ اًمتٕمدد ةهاف ذم اًمِمٝمقة سمؾ هق شم٤ًمم هب٤م وشمٜمًٞمؼ قماغم وضماف يادومع اًمٗمًا٤مدي 

واًمتٕماادد أسمااٞمس سمْمااقاسمط وأطمااٞمط سمْمااامٟم٤مت ظمٚم٘مٞماا٦م وُم٤مدياا٦م يم٤مم٤مضماا٦م ةًمٞمااف ووضمااقب اًمٕماادلي وُمااع 

% سم٤مًمٜمًاا٦ٌم نٛمٞمااع اًمزماا٤مت طمتااك ذم 2هاذه اإلسم٤مطماا٦م وماا٢من اًمتٕماادد ذم أىمَماا صااقرة ق يتجاا٤موم ٟمًاا٦ٌم 

 أيمثر اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م شمٓمٌٞم٘م٤ًم ًمفي وم٠ميـ اإلهاف ذم اًمِمٝمقة ي٤م شمرى. .

                                 
، املعرأة بعني ط يعان النظعام ال عرا ولطععاةه  178راجعع: اإلسعالم عقيعدة وشعريعة، حممعود شعلتوت ، ص (1)

 . 95، ص124،  نظام األسرة ص 12الرابين ص   التشريع
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وًماااااٞمس ذم ُمٌااااادأ اًمتٕمااااادد أٟم٤مٟمٞمااااا٦م أو شمٗمْماااااٞمؾ ًمٚمرضمااااا٤مل دون اًمٜمًااااا٤مء ٕن اًمٜمًااااا٤مء شمًاااااتٗمٞمد ُمٜماااااف 

يم٤مؾماتٗم٤مدة اًمرضما٤ملي يماام أن اعمارأة ةَا وىمااع قمٚمٞمٝما٤م  ر ُماـ ُمٗم٤مضماآت فمٝماارت سمٕماد اًمازواج وما٢من هلاا٤م 

   (3)اًم٘م٤ميض طمٙماًم سمتٓمٚمٞم٘مٝم٤م ُمـ اًمزوج أن شمرومع أُمره٤م ًمٚم٘مْم٤مء ويّمدر 

ا ةن اإلؾماالم ٓ يا٠مُمر سمتٕمادد اًمزوضما٤مت وٓ يٗمروافي وٓ مٕمٚماف أطماد ذوا خا٤مم اًماديـي  2

وةٟمام أسم٤مطمف واقمتؼمه طم٤مًم٦م  ورة واًميورات شم٘مدر سم٘مدره٤مي وقمغم هذا وما٢من اًمتٕمادد ُمٌا٤مح وم٘ماط 

و شمٕمااد أؾمااا٤ٌمسم٤ًم داومٕمااا٦م ةًمٞماااف ومٝمااال أُماا٤م اًمياااورات اًمتااال شمٌاااٞمس اًمتٕمااادد أ  (2)مااقم ومٕمٚماااف وماااقم شمريماااف 

  ورات ومردي٦م و ورات اضمتامقمٞم٦م .

أُم٤م اًميورات اًمٗمردي٦م وم٠مؾم٤ٌمهب٤م يمثػمة: يم٠من شمٙمقن اًمزوضما٦م قم٘ماٞماًم أو ُمريْما٦م ُمروا٤ًم ُمزُمٜما٤ًمي 

وأُم٤م اًميورات آضمتامقمٞم٦م: يم٠من يٙمثر ومٜما٤مء اًمرضما٤مل سمحارب أو وسما٤مء أو هماػمه ويٙماقن ُماـ ا اػم 

قمااغم اؾمااتٛمرار اًمٜمااقع اإلٟمًاا٤مق أن يْمااؿ اًمرضمااؾ ةًمٞمااف أيمثاار ُمااـ  رقم٤مياا٦م ًمألراُمااؾ وًمٚمٞمتاا٤مُمك وطمرصاا٤مً 

    (1)واطمدة 

وقمااغم هااذا وماا٢من اإلؾمااالم أىمااار سم٢مسم٤مطماا٦م اًمتٕمااددي وًمٙمااـ سمنماااوا أن شماادقمق ةًمٞمااف طم٤مضماا٦م ُمٕمتاااؼمة 

ي وأٓ يزياد اًمٕمادد قماغم أرسماع موضما٤مت وأٓ خيا٤مف اًمٕمادل سمٞماٜمٝمـي  (1)ذقم٤ًم ًمدى اًمٗمرد واعمجتٛمع

َّٓ شَمْٕماااِدًُمقا  )ىمااا٤مل شمٕمااا٤ممم :   َُمثْٜمَاااك َوصُماااالََث َوُرسَمااا٤مَع وَمااا٢ِمْن ظِمْٗماااُتْؿ َأ
ِ
ااا٤مء ًَ ـَ اًمٜم  وَمااا٤مٟمِْٙمُحقا َُمااا٤م ـَمااا٤مَب ًَمُٙماااْؿ ُِمااا

                                 
 . 173، 169(راجع: افاااات املستشرقني على اإلسالم ع عرد ونقد ع ص 1)
 . 42ع  43(راجع: القرآن والرسول ومقاالت ظاملة، ص 2)
 . 41املرجع الساب  : ص (3)
 . 167(افاااات املستشرقني على اإلسالم ع عرد ونقد ع ، ص 4)
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َّٓ شَمُٕمقًُماقا ًمِاَؽ َأْدَٟماك َأ ََ ًمٖماٞمالن اًمث٘مٗمال  وىما٤مل اًمٜمٌال   {1}اًمٜمًا٤مء/  ( وَمَقاطِماَدًة َأْو َُما٤م َُمَٚمَٙما٧ْم َأْياَمُٟمُٙماْؿ 

 أُمًؽ ُمٜمٝمـ أرسمٕم٤ًم ووم٤مر  ؾم٤م رهـ   اًمذي أؾمٚمؿ وقمٜمده قمنم ٟمًاقة 
(3)  

وذم ُمنمااوقمٞم٦م شمٕماادد اًمزوضماا٤مت ُمّمااٚمح٦م ًمٚمرضمااؾ وم٘مااد شمٙمااقن موضمتااف همااػم حم٘م٘ماا٦م عمتٕمتااف يمااام 

يريدي وىمد شمٙمقن قم٘مٞماًم ٓ شمٚمد وهق يتق  ةمم اًمقًمد ي يمام أن ُمنموقمٞمتف ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمرأة ةَا يم٤مٟم٧م 

ي   (2)ٞمٝماااا٤م ةَا اٟمٗمّمااااٚم٧م قمٜماااافقم٘مااااٞماًم  أو ُمريْماااا٦م وشمٗمْمااااؾ اًمٌ٘ماااا٤مء ذم قمّمااااٛمتف ًمٕماااادم آـمٛمئٜماااا٤من قمٚم

وسمخ٤مصااا٦م ةَا يم٤مٟماااا٧م ذم طم٤مضمااا٦م ةمم يمٗم٤مًمتاااف واًمٓماااال  يٕمرواااٝم٤م ًمٚمٗم٤مىمااا٦م وامرُمااا٤من واًمْماااٞم٤مع ي وذم 

ُمنماااااوقمٞمتف أيْمااااا٤ًم ُمّماااااٚمح٦م ًمٚمٛمجتٛماااااع سمْماااااؿ إيااااا٤مُمك ورقم٤ميااااا٦م إيتااااا٤مم وسمخ٤مصااااا٦م ذم اًمٔماااااروف 

اعمخ٤مًمٚما٦م آؾمتثٜم٤م ٞم٦م اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م اعمجتٛمعي ويمذًمؽ ُمـ ُمّم٤ممف آضمتامقمٞم٦م اًمتٕمٗمػ قمـ اًمزٟم٤م و

اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م ُمـ يٚمتزُمقن سمزوضم٦م واطمدةي ويمذًمؽ مي٤مدة اًمٜمًؾ ذم سمٕمض اًمٌالد اعمحت٤مضم٦م أو ذم 

سمٕمااض اًمٔمااروف اًمتاال شمتٓمٚماا٥م ضمٜمااقدًا أو أياادي قم٤مُمٚماا٦م يمثااػمة. وقمااغم اًمٕمٛمااقم وماا٢من شمنماايع اًمتٕماادد 

    (1)وةسم٤مطمتف ومٞمف وم٤م دة سمؾ وم٤م دشمف أيمؼم ُمـ  ره 

هااق أول ديااـ أسماا٤مح شمٕمادد اًمزوضماا٤مت سمااؾ يماا٤من اًمتٕماادد ا ةن اإلؾمااالم ق ياا٠مت سمٌدقما٦م ي ومٚمااٞمس  1

ُمٕمرووما٤ًم وُمٜمتنماًا سمالم اًمٕمارب ىمٌاؾ فمٝماقر اإلؾماالم سماال ىمٞماقد وٓ واقاسمط ا سمادًمٞمؾ طمادي٨م هماٞمالن 

ي يماام اًمث٘مٗمل اًمذي ؾمٌؼ َيمره ا يمام يم٤من ُمٕمرووم٤ًم وُمٜمتنمًا سملم سمٜمل ةها ٞمؾ ىمٌؾ وسمٕمد ُمقؾماك 

                                 
.حعديث مرسعل  519/ 1، رواه أبو داود يف ابد: الطالق وعنده أاثر من أربع ، ج628/ 1ماجو، ج(سنن ابن 1)

 رواه الزىري .
، 227(بيان للناس من األزىععر الشريه، تقدمي: شيخ األزىر الشيخ جاد احل  علعي جعاد احلع  ، ا عزا الثعاين، ص 2)

 بدون طبعة، وبدون اتريخ .
 ومابعدىا . 121دية والنصرانية واإلسالم ص (راجع : نظام األسرة يف اليهو 3)
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ي يمااام اٟمتنماا سماالم اًمٗماارسي يماا٤من اًمتٕماادد ُمٜمتنمااًا وُمٕمؽموماا٤ًم سمااف ذم أياا٤مم اعمًااٞمس قمٞمًااك سمااـ ُمااريؿ 

 .  (3)واًمروُم٤من وًمٙمـ حت٧م قمٜمقان لظمر أو سم٤مؾمؿ خمتٚمػ 

وقماااغم هاااذا .. وم٤مإلؾماااالم ق يااا٠مت سمٌدقمااا٦م وةٟماااام اندياااد اًماااذي أشماااك سماااف أٟماااف أصاااٚمس ُمااا٤م أومًااادشمف 

ًاا٥م طمًاا٤مب اًمياورات اًمتاال ٓ يٖمٗمااؾ اًمٗماقى ُمااـ هاذه اإلسم٤مطماا٦م اعمٓمٚم٘ماا٦م ُماـ يمااؾ ىمٞمااد وأٟماف طم

وهٜما٤م  طمٞمٓما٦م   (1)وم٤مإلؾمالم ق ي٠مت سمتٕمدد اًمزوضم٤مت سمؾ طمدد قماددهـ  (2)قمٜمٝم٤م اًمِم٤مرع امٙمٞمؿ 

شمٕمدل ؾمٚمٓم٤من اًمتنميع يمٚمف ذم أُمر شمٕمدد اًمزوضم٤مت ٕهن٤م شمٙمؾ اًمٗمّمؾ ذم أُمر اًمزواج واًمتٕمدد ةمم 

هٝما٤م قمٚمٞماف وٓ يّماس اًمازواج ةَا اظمتٞم٤مر اعمرأة وم٢من ؿما٤مءت ىمٌٚمتاف وةن ق شمِما٠م رومْماتف وماال ماقم ةيمرا

    (1)سمٜمل قمغم اإليمراه 

ا وةَا يم٤من قمدد اًمّم٤مم٤مت ًمٚمزواج ُمـ اًمٜم٤ًمء أيمثار ُماـ قمادد اًم٘ما٤مدريـ قمٚمٞماف ُماـ اًمرضما٤مل  1

 :سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م وسمٕمد طمرب سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ومٚمٞمس أُم٤مم اًمٕمدد اًمزا د ةٓ واطمد ُمـ صمالصم٦م اطمتامٓت 

ٟمًااا٤ًم حمروُمااا٦م ُماااـ طم٘مٝمااا٤م ذم ةؿمااا٤ٌمع قم٤مـمٗمااا٦م أ ا أن شم٘ميضااا اًمٗمتااا٤مة قمٛمرهااا٤م ذم سمٞمااا٧م أهٚمٝمااا٤م قم٤م     

 اًمزوضمٞم٦م وقم٤مـمٗم٦م إُمقُم٦مي وذم هذا فمٚمؿ يمٌػم ًمٕمدد ُمـ اًمٜم٤ًمء سمدون ضمرم اىمؽمومتف .

ب ا اًمٌحاا٨م قمااـ ُمتااٜمٗمس همااػم ُمنمااوع ُمااـ وراء فمٝماار إهة واعمجتٛمااع وذم هااذا ضماارم ذم 

 وخم٤موم٦م ًمألظمال  .  طمؼ اعمرأة وذم طمؼ اعمجتٛمعي

                                 
 . 181، بتصرف، راجع: اإلسالم عقيدة وشريعة، ص 228/ 2( عظمة اإلسالم، يل عطية األبراشي ، ج1)
ىععع/ 1376، املععر ر اإلسععالمي ، الطبعععة األوىل، 179راجععع: حقععاة  اإلسععالم وأابطيععل خصععومو ، أ/ حممععود عبععاس العقععاد ، ص (2)

 م .1957
 . 229/ 2(راجع: عظمة اإلسالم، ج3)
 . 181، راجع: اإلسالم عقيدة وشريعة، ص 179(راجع: حقاة  اإلسالم وأابطيل خصومو، ص 4)
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وذم  قماغم ةطمّما٤مهن٤مي واصماؼ ُماـ اًمٕمادل سمٞمٜمٝما٤م وسمالم   ا٤ميج ا اًمزواج ُمـ رضمؾ ُمتازوج ىما٤مدر 

  (2) (3)هذا امؾ اًمٕم٤مدل واًمٜمٔمٞمػ واإلٟم٤ًمق وإظمالىمل وهق ُم٤م ضم٤مء سمف اإلؾمالم 

ي٘مااقل اًمِمااٞم  / حمٛمااقد ؿمااٚمتقت : ) وٓ يٗمقشمٜماا٤م ذم هااذا اعم٘ماا٤مم أن ٟمااذيمر يمٚمٛماا٦م ًم ُماا٤مم 

ٕم٤مُمااؾ انٜمزاا ي اًمااذي اًمٖماازازم ومااٞمام يتّمااؾ سمتٕماادد اًمزوضماا٤متي وؾماا٥ٌم ةسم٤مطمتااف سماا٤مًمٜمٔمر ةمم اًم

ذم شمٕمٚمٞمااااؾ فماااا٤مهرة اًمتٕماااادد ي ىماااا٤مل : ؾمااااٌؼ اًمٙمااااالم قمٚمٞمااااف ذم قماااار  لراء اًمٕمٚمااااامء واًمٌاااا٤مطمثلم 

وُماااااـ اًمٓمٌااااا٤مع ُمااااا٤م شمٖمٚمااااا٥م قمٚمٞماااااف اًمِماااااٝمقة سمحٞمااااا٨م ٓ حتّماااااٜمف اعمااااارأة اًمقاطمااااادة ي ومٞمًاااااتح٥م "

ًمّماا٤مطمٌٝم٤م اًمزياا٤مدة قمااـ اًمقاطماادة ةمم إرسمااعي وماا٢من يناا اهلل ًمااف ُمااقدة ورإاا٦مي واـمٛماا٠من ىمٚمٌااف 

ٞمًتح٥م ًمف آؾمتٌدال " وقماغم هاذا قمادد إصاح٤مب وىماؾ وماٞمٝمؿ ُماـ ًماٞمس ًماف هبـ ي وةٓ وم

 اصمٜمت٤من .

صماااؿ ىمااا٤مل اًمٖمااازازم: وًماااام يمااا٤من اًم٤ٌمقمااا٨م ُمٕمٚمقُمااا٤ًم ومٞمٜمٌٖمااال أن يٙماااقن اًمٕماااالج سم٘مااادر اًمٕمٚمااا٦مي 

ومااا٤معمراد شمًاااٙملم اًمٜمٔمااار ومٚمٞمٜمٔمااار ةًمٞماااف ذم اًمٙمثااارة واًم٘مٚمااا٦مي ويِماااػم اًمٖمااازازم هباااذا ةمم أن اًمتٕمااادد 

ًمتحّماااالم اًمااااٜمٗمس أُماااار ُمرهمااااقب ومٞمااااف ذقماااا٤ًمي أي ُمااااع أظمااااذ اًمااااٜمٗمس سم٤مًمٕماااادد اًمقاضماااا٥م سماااالم 

يـ يٕماااددون موضمااا٤م ؿ عمجااارد آٟمت٘مااا٤مل ُماااـ َو  ةمم اًمزوضمااا٤متي ويِماااػم أيْمااا٤ًم ةمم أن اًماااذ

َو ي دون طم٤مضمااااا٦م ةًمٞماااااف ذم حتّمااااالم اًماااااٜمٗمسي وقمٗمتٝمااااا٤م قماااااـ اعمحااااارم يٕمٛمٚماااااقن قمٛماااااالً شم٠مسمااااا٤مه 

  (1)اًمنميٕم٦م ويٛم٘متف أدب اًمديـ( 

                                 
 بتصرف . 163، 159(اصصاة  العامة لفسال م ، ص 1)
 اانعمل (عقب احلعرد العامليعة األوىل تعر عمل أملانيعا لعنق  شعديد يف ذاورىعا معع اثعرة اإل ث ومعن بعني احللعول العيت2)

معرو ة إابحة تعدد الزوجات واان ىعو احلعل األمثعل، بيعد أن ال نيسعة سعارعمل إىل منعع العمعل بعو تجعة أن يف تطبيع  
. راجعع : نظعام 168مبدأ تعدد الزوجعات انتصعاراً لفسعالم علعى املسعيحية. افعاااات املستشعرقني علعى اإلسعالم، ص 

 . 68األسرة يف اليهودية والنصرانية واإلسالم ص 
 . 188، 187(اإلسالم عقيدة وشريعة ، ص 3)
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وهمٜماال قمااـ اًمٌٞماا٤من أٟمٜماا٤م ةٟمااام ٟمتحاادث قمااـ اًمتٕماادد اعمنمااوع اًمااذي يٌٞمحااف ويااؼمره ذع اهلل 

 . وضمؾ خي٤مًمػ ذع اهلل قمزلظمر مم٤م  سمٌمءوًمًٜم٤م ُمٕمٜمٞملم  قمز وضمؾي

وم٤مإلؾماااالم ٓيتحٛماااؾ ُمًااا١موًمٞم٦م ُماااـ ىماااد يرشمٙمٌاااقن ُماااـ ظماااالل ةىماااداُمٝمؿ قماااكم اًمتٕمااادد ي 

شم٘ماااؾ ظمٓماااقرة ذم ُمٞمااازان اإلؾماااالم قماااـ آٟمااازٓ  ذم اًمٗماااقاطمش أو اًمٚمجاااقء  ُمقسم٘مااا٤مت ىماااد ٓ

ةزم اًمٓمااال  يم٤مًمااذيـ يٚمجاا١مون قمااـ ـمريااؼ اًمتٕماادد ةزم هجااران موضماا٤م ؿ اًمال اال ىمااد شمؼمُمااقا 

يم٤مًماااذيـ يٗم٤مواااٚمقن ذم اعمقاصاااٚم٦م أو ذم اإلٟمٗمااا٤م ...ةن اًماااذي يتحٛماااؾ ُمًااا١موًمٞم٦م  ُماااٜمٝمـ. أو

هاااذه اعمقسم٘مااا٦م ةٟماااام هاااق اًم٘مْمااا٤مء اإلؾماااالُمل اًماااذي مااا٥م قمٚمٞماااف أن يتٕم٘مااا٥م هااا١مٓء انااا٤مٟمحلم 

   (3) وم٤مإلؾمالم اًمذي ذع ُمـ اًمتٕمدد صامم أُم٤من ود ُمـ ي٠ميت سمٛمثؾ هذه اعمقسم٘م٤مت

مجٞمااااع اًمٌٚمااادان اإلؾمااااالُمٞم٦م ُماااـ شمٕماااادد  ةٟماااف ُماااـ اعمخجااااؾ اعم١مؾماااػ أن شمٌااااؽم أٟمٔمٛمااا٦م إهة ذم

اًمزوضماااا٤مت ي وقمااااكم ًَمااااؽ وماااا٢من رؾمااااقًمٜم٤م اًمٙمااااريؿ قمٚمٞمااااف اًمّمااااالة واًمًااااالم ي وصااااح٤مسمتف وقمٚمامءٟماااا٤م 

رُملم(( ذم ٟمٔمااااار شمنماااااايٕم٤مشمٜم٤م إضماااااالء ي اًماااااذيـ شمزوضمااااااقا سمااااا٠ميمثر ُمااااااـ واطمااااادة ىمااااااد يٕمتاااااؼمون ))واااااا

 ي وهذا همػم صحٞمس . (2)امديث٦م

  

                                 
 . 132(راجع : املرأة بني ط يان النظام ال را ولطاةه التشريع اإلسالمي ص 1)
 . 81مرمي مجيلة ص  –( راجع : اإلسالم يف النظرية والتطبي  2)
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 ادلثحج انثاَي
 انطــالق يف اإلضالوانشثهاخ ادلثارج حىل تشريع 

يٕمٞماا٥م قمٚمٞمٜماا٤م اعمتٕمّمااٌقن ُمااـ اعمٌنماايـ اعمٜمحااروملم أن اإلؾمااالم يٌااٞمس اًمٓمااال  واًمتٗمرىماا٦م سماالم 

  (3)اًمزوضملم ي وأن ٟمٔم٤مم اًمٓمال  ذم اإلؾمالم ُمٕمٞم٤ًٌم ورهٞم٤ًٌم وفم٤مًماًم ووحٗم٤ًم سمح٘مق  اعمرأة 

 اًمارد قمغم هذه اًمِمٌٝما٦م :

ةن اإلؾمالم ذع اًمٓمال  ًمٕمالج ا االف اًماذي يٜمِما٥م سمالم اًمازوضملم سمٕماد اؾماتٜمٗم٤مَ وؾما٤م ؾ 

اإلصااالح اًمًاا٤مسم٘م٦م قمٚمٞمااف ُماااـ اًمااققمظي واهلجاار ذم اعمْمااجعي واًمياااب همااػم اعمااؼمحي واؾمتٕمّمااا٤مء 

 اًمٕمالج مٕمؾ اًمٌٞم٧م ذم طم٤مًم٦م ُمـ اًمتٕم٤مؾم٦م اًمدا ٛم٦م ي ٓ ُمقدة ومٞمف وٓ رإ٦م . 

٤مح اًمٓمااااال ي وم٘مااااد يماااا٤من ُمٜمتنمااااًا سماااالم اًمٕماااارب ىمٌااااؾ وام٘مٞم٘ماااا٦م أن اإلؾمااااالم ًمااااٞمس أول ُمااااـ أسماااا

ي ويمااذًمؽ  اإلؾمااالمي ؿماا٤م ٕم٤ًم سماالم اًمروُماا٤من واإلهمريااؼي وُم٤ٌمطماا٤ًم ًماادى اًمٞمٝمااقد ذم دي٤مٟماا٦م ُمقؾمااك 

ًمدى اًمٜمّم٤مرى ةَا صم٧ٌم اًمزٟم٤مي وًمٙمـ اإلؾمالم أسم٤مطماف سم٘مٞماقد قم٤مدًما٦م وسمنماوا حمادودة وذم أطماقال 

 ٞمااا٨م ٓ  ورة ومًاااامه اًمٜمٌااال .. ٕٟماااف ىماااد شمااادقمق ةًمٞماااف اًمياااورة اًم٘مّماااقىي أُمااا٤م طم  (2)ظم٤مصااا٦م 

يمام أن اعمًاٚمٛملم    (1)أسمٖمض امالل ةمم اهلل شمٕم٤ممم اًمٓمال     :أسمٖمض امالل ةمم اهلل ي ىم٤مل 

اشمٗم٘مقا قمغم اًمٜمٝمل قمٜمف قمٜمد اؾمت٘م٤مُم٦م اًمزوضملم ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل ةٟمف هنل يمراه٦مي وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل هنل 

 ٓ  ر وٓ  ار قمٜمف ذم ىمقًمف    حتريؿ ي وىمد هنك اًمرؾمقل
(1)  

                                 
 . 176(راجع : نظام األسرة يف اليهودية والنصرانية واإلسالم ص 1)
 .2/293،جراجع : عظمة اإلسالم (2)
 . ورواه البيهقي مرسالً  مرفوعاً عن ابن عمر ، 2/261يف اراىية الطالق،ج (رواه أبو داود يف سننو ، اتاد:3)
ورواه مالعك يف املوطعأ مرسعالً ععن عمعرو بعن  حييعي  وغريمهعا ، مسعندًا، والعدار قطع  (حديث حسن رواه ابعن ماجعو،4)

 ، وقال حديث  حيح علي شرط مسلم.58/ 2، واحلاام يف املستدرك ،ج عن أبيو عن النيب 
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ًم٘مااد هناال اإلؾمااالم اعماارأة أن شمٓمٚماا٥م ـمالىمٝماا٤م ُمااـ همااػم قمٚماا٦م ذقمٞماا٦م ي يمااام هن٤مهاا٤م أن شمٕمٛمااؾ قمااكم 

ـمااال  همػمهاا٤م ًمتحااؾ حمٚمٝماا٤م ي يمااام هناال اإلؾمااالم اًمرضمااؾ فماا٤من يقىمااع اًمٓمااال  ُمااـ همااػم قمٚماا٦م ُم٘مٌقًماا٦م 

  (3)ذقم٤ًم ي وهن٤مه أيْم٤ًم أن يٕمٛمؾ قمكم ةوم٤ًمد اُمرأة قمكم موضمٝم٤م ًمٞمتزوضمٝم٤م

أيااااام اُماااارأة  سمِماااا٠من اًمٜمٝماااال قمااااـ أن شمٓمٚماااا٥م اعماااارأة ـمالىمٝماااا٤م ُمااااـ همااااػم قمٚماااا٦م ذقمٞماااا٦م :  وم٘ماااا٤مل اًمٜمٌاااال 

وىمااا٤مل سمِمااا٠من اًمٜمٝمااال قماااـ أن ي    (2)ؾمااا٠مًم٧م موضمٝمااا٤م ـمالىمٝمااا٤م ذم  هماااػم سمااا٠مس ومحااارام قمٚمٞمٝمااا٤م را حااا٦م انٜمااا٦م 

هنااال أن يٌٞماااع طمااا٤م  ًمٌااا٤مد أو   : أن اًمٜمٌااال  شمٕمٛماااؾ قماااكم ـماااال  همػمهااا٤م  ي )قماااـ أيب هريااارة 

يتٜم٤مضمِماااقا أو خيٓمااا٥م اًمرضماااؾ قماااكم ظمٓمٌااا٦م أظمٞماااف أو يٌٞماااع قماااكم سمٞماااع أظمٞماااف ي وٓشمًااا٠مل اعمااارأة ـماااال  

 (. (1)أظمتٝم٤م ًمتٙمتٗمل ُم٤م ذم ةٟم٤م ٝم٤م أو ُم٤م ذم صٗمحتٝم٤م

 وىم٤مل سمِم٠من هنل اًمرضمؾ قمـ مم٤مرؾما٦م طماؼ اًمٓماال  ُماـ هماػم قمٚما٦م ذقمٞما٦م ي قماـ أيب هريارة 

ي وىماا٤مل سمِماا٠من هناال اًمرضمااؾ قمااـ ةومًاا٤مد  (1)وماا٢من اًمٓمااال  هيتااز ُمٜمااف اًمٕماار  (  شمزوضمااقا وٓشمٓمٚم٘مااقا)

اعمرأة قمكم موضمٝم٤م : ) ُمـ ظمٞم٥م قمٌدًا قماكم ؾماٞمده ومٚماٞمس ُمٜما٤م وُماـ أومًاد اُمارأة قماكم موضمٝما٤م ومٚماٞمس 

  (1)ُمٜم٤م ( 

   (1)أُم٤م اًمٓمال  سم٥ًٌم ومٚمؿ يرومْمف أطمد وًمٙمـ اظمتٚمٗمقا ذم سمٞم٤من إؾم٤ٌمب 

  :وُمـ وضمقه امٙمٛم٦م ذم شم٘مرير ُمٌدأ اًمٓمال

                                 
 . 198(نظام األسرة يف اليهودية والنصرانية واإلسالم ص 1)
 . قال الامذي حديث "حسن" ، وقال احلاام " حيح علي شرط الشيخني" . 662/ 1ج –(سنن ابن ماجو 2)
 علي خطبة أخيو.ابد حترمي خطبة الرجل  –( حيح مسلم ، اتاد الن اح 3)
 (ا امع الص ري إبسناد  عيه ، رواه بن عدي يف ال امل .4)
 . 365/ 3(الاغيب والاىيب ج5)
،  نععة التعريعععه ابإلسعععالم، اتلعععس األعلعععى للشعععئون 347( راجععع :املستشعععرقون واإلسعععالم، م/ زاعععراي ىاشعععم ، ص 6)

 م .1965ىع/ 1385اإلسالمية، القاىرة، بدون طبعة، 
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 ىي شمرى اًمزوضم٦م سم٠من يْمؿ ةًمٞمٝم٤م أظمر ا ىمد شمٙمقن اًمزوضم٦م قم٘مٞماًم واًمرضمؾ يريد ٟمًالًي وٓ 3

أو ٓ يًاااتٓمٞمع هاااق أن يٜمٗماااؼ قماااغم موضمتااالم ي وسم٤معمثاااؾ ىماااد يٙماااقن سمااا٤مًمزوج قمٞمااا٥م يٛمٜماااع ُماااـ وضماااقد 

 اًمٜمًؾي وهل شمتق  ةزم ةؿم٤ٌمع همريزة إُمقُم٦م ومال ؾمٌٞمؾ ةٓ اًمٓمال  . 

ا ىماااد يٙمااقن سم٠مطماادمه٤م ُمااار  ُمٕمااد بااقل امٞماا٤مة سمٞماااٜمٝمام ةمم ُمت٤مقماا٥م ولٓم ومٞمٙمااقن اًمٕماااالج  2

 سم٤مًمٓمال  . 

ا ىمااد يٙمااقن اًماازوج ؾمااٞميف اًمٕمنمااة ظمِمااـ اعمٕم٤مُمٚماا٦م ٓ ماادي ُمٕمااف اًمٜمّمااسي وىمااد شمٙمااقن هاال  1

 يمذًمؽ ومال ُمٗمر ُمـ اًمٓمال .

وقمااااغم  واًمقاىماااع ي٘ماااارر أن ًمٚمٓمااااال  ُمْماااا٤مرًا سمجاااقار ُماااا٤م ومٞمااااف ُمااااـ ُمٜماااا٤مومعي ومٚماااف أصمااااره قمااااغم اعماااارأة

اًمرضماااؾي وقماااغم إوٓد ةن وضمااادواي وُماااـ أضماااؾ هاااذا ضمٕمٚماااف اإلؾماااالم ذم أواااٞمؼ امااادود وهن٤ميااا٦م 

اعمٓم٤مف وسمٕمد اؾمتٕمامل اًمقؾم٤م ؾ اًمتل ذقمٝم٤م اإلؾمالم ًم صاالح واًمتقومٞماؼ ىمٌاؾ اًمٓماال  ي وىمارر 

أيااام اُماارأة ؾماا٠مًم٧م موضمٝماا٤م  : أٟمااف أسمٖمااض امااالل ةمم اهللي وطمااذر ُمٜمااف اًمرضمااؾ واعماارأةي وم٘ماا٤مل 

    (3)همػم سم٠مس ومحرام قمٚمٞمٝم٤م را ح٦م انٜم٦م  ـمالىمٝم٤م ذم

 ويم٤من ُمـ هدي اإلؾمالم ذم امد ُمٜمف ةمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م َيمر: 

ا أٟماااف وصاااػ اًمااازواج سم٤معمٞمثااا٤م  اًمٖمٚماااٞمظ وًَماااؽ يااادقمق ةمم اطمؽماُماااف وقمااادم اًمتٗمٙماااػم ذم طمٚمااافي ىمااا٤مل  3

 . {23}اًمٜم٤ًمء/   (َويَمٞمَْػ شَم٠مظُْمُذوَٟمُف َوىَمْد َأوْم٣َم سَمْٕمُْمُٙمْؿ ةمَِم سَمْٕمٍض َوَأظَمْذَن ُِمٜمُْٙمْؿ ُِمٞمَث٤مىًم٤م هَمٚمِٞمًٔم٤م )شمٕم٤ممم: 

ا ضمٕمااؾ اًمٓمااال  صمااالث ُماارات ومٚمااؿ بٙمااؿ هباادم امٞماا٤مة اًمزوضمٞماا٦م ُمااـ أول ٟماازاع سماالم اًماازوضملمي سمااؾ  2

اضمٕمٝماا٤مي وٓ حتااؾ ًمااف سمٕمااد اًمث٤مًمثاا٦م طمتااك ضمٕمٚمااف قمااغم صمااالث ُماارات يٛمٚمااؽ سمٕمااد يمااؾ ُمااـ إومم واًمث٤مٟمٞماا٦م أن ير

                                 
 .. قال الامذي حديث "حسن" ، وقال احلاام " حيح علي شرط الشيخني"  662/ 1ج –(سنن ابن ماجو 1)
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ااا٤مٍن  )شمتااازوج همػمهيىمااا٤مل شمٕمااا٤ممم:  ًَ ااايٌس سم٢ِِمطْم ااا٤مٌ  سمَِٛمْٕماااُروٍف َأْو شَمْنِ ًَ شَمااا٤مِن وَم٢ِمُْم اااالَُ  َُمرَّ وَمااا٢ِمْن  )ةمم أن ىمااا٤مل:  (اًمٓمَّ

ُه  ـْ سَمْٕمُد طَمتَّك شَمٜمِْٙمَس َمْوضًم٤م هَمػْمَ ؾُّ ًَمُف ُِم
 .   {210ي 221}اًمٌ٘مرة:  (ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَمالَ حَتِ

ٟمااادب ةمم ةُمًاااا٤م  اًمزوضماااا٦م وقماااادم ـمالىمٝماااا٤م ةن يمرهٝماااا٤م ُٕمااار ُماااا٤م وومٞمٝماااا٤م أُمااااقر أظماااارى شماااادقمق ةمم  ا 1

ُ  )  ةُمًاا٤ميمٝم٤مي ىماا٤مل شمٕماا٤ممم: َٕمااَؾ ايَّ ااك َأْن شَمْٙمَرُهااقا ؿَمااٞمًْئ٤م َوَمْ ًَ ّـَ وَمَٕم ّـَ سمِاا٤معْمَْٕمُروِف وَماا٢ِمْن يَمِرْهُتُٛمااقُه وُه َوقَماا٤مِذُ

ا يَمثػًِما   ٓ يٗمر  ُم١مُمـ ُم١مُمٜم٦م ةن يمره ُمٜمٝم٤م ظمٚم٘م٤ًم ريض ُمٜمٝم٤م لظمر  ي وىم٤مل{31}اًمٜم٤ًمء/  (وِمٞمِف ظَمػْمً
(3)   

ا ةَا ق يًاتٓمع اًمٓمروما٤من قماالج اعمِماٙمٚم٦م شمادظمٚم٧م قمٜما٤مس ًمٚمٕماالج  ٛمٝما٤م ُمّماٚمح٦م اًمازوضملمي ىما٤مل  1

ـْ َأْهٚمَِٝما٤م ةِْن ُيِرياَدا) شمٕما٤ممم:  ـْ َأْهٚمِاِف َوطَمَٙمااًم ُِما ُ  َوةِْن ظِمْٗماُتْؿ ؿِماَ٘م٤مَ  سَمٞمْاٜمِِٝماَم وَما٤مسْمَٕمُثقا طَمَٙمااًم ُِما اِؼ ايَّ ةِْصاالطًَم٤م ُيَقوم 

َ يَم٤مَن قَمٚمِٞماًم ظَمٌػًِما  . {11}اًمٜم٤ًمء/ (سَمٞمْٜمَُٝماَم ةِنَّ ايَّ

ا صاا٤من ىمداؾماا٦م اًمزوضمٞماا٦م ُمااـ اًمٕمٌاا٨م ومحااذر ُمااـ صاادور يمٚمٛماا٦م اًمٓمااال  طمتااك قمااغم ؾمااٌٞمؾ اهلاازلي  1

صمالث ضمدهـ ضمد وهزهلـ ضمد اًمٜمٙم٤مح واًمٓمال  واًمرضمٕم٦م    ىم٤مل 
(2)    

رومااااع قمااااـ أُمتاااال ا ٓماااا٠م واًمٜمًااااٞم٤من وُماااا٤م  ا ق بٙمااااؿ سمٓمااااال  اعمجٜمااااقن واعمٙماااارهي ومٗماااال اماااادي٨م:  1

اؾمتٙمرهقا قمٚمٞمف 
(1)   

ا ضمٕمااااؾ اًمٕمّمااااٛم٦م سمٞماااد اًمرضمااااؾ ٕٟمااااف هااااق اًماااذي دومااااع اعمٝماااار وهااااق اعمتٙمٗماااؾ سم٤مًمٜمٗم٘ماااا٦مي وهااااق أوااااٌط  1

 ًمٕمقاـمٗمف وأدرى سم٤مًمتٌٕم٤مت اًمتل شمؽمشم٥م قمٚمٞمف . 

 تٚمٗمظ سمف .ا ٓ ي٘مع اًمٓمال  سمحدي٨م اًمٜمٗمس دون اًم 8

ا طمرم قمغم اعمرأة أن شمِمؽما ًمزواضمٝم٤م أن يٓمٚمؼ اًمازوج ُماـ هال حتا٧م يادهي ومٗمال امادي٨م:  1

   شم٠ًمل اعمرأة ـمال  أظمتٝم٤م ًمتًتٗمر  صٗمحتٝم٤م وًمتٜمٙمس وم٢من هل٤م ُم٤م ىمدر هل٤م ٓ  (3)  

                                 
 .1469(رواه مسلم، اتاد / الر اع الو ية ابلنساا، رقم: 1)
 . حديث حسن . 265/ 2لى اهلزل ، ج(سنن أا داود ، اتاد: الطالق ، ابد: يف الطالق ع2)
 الدراقط  ، والطرباين واحلاام بسند حسن .و ححو النووي يف اتموع .(رواه ابن ماجو ، وابن حبان ، و 3)
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وةَا يماا٤من اًمٓمااال  طمااؼ اًمرضمااؾ ًمٚمخااالا ُمااـ هااذا اًمقوااع وماا٤م ٚمع طمااؼ اعماارأة ًمٚمراطماا٦م ُمٜمااف وًمااٞمس 

َٓ ) اعماارأة قماااغم اًمٌ٘ماا٤مء ذم سمٞماا٧م ُم٘متااا٧م صاا٤مطمٌفي وأطمًاا٧م اًميااار سمجااقاره ي ىماا٤مل شمٕمااا٤ممم:ٕطمااد أن يٙمااره  َو

ااُف  ًَ ًمِااَؽ وَمَ٘مااْد فَمَٚمااَؿ َٟمْٗم ََ ـْ َيْٗمَٕمااْؾ  اًرا ًمَِتْٕمَتااُدوا َوَُماا ّـَ ِ َ ااُٙمقُه
ًِ
ْ ي ويمااام ضماا٤مء ذم طماادي٨م مجٞمٚماا٦م  {213}اًمٌ٘ماارة:  (ُخ

شمٓمٚماا٥م اًمٓمااال  ُمااـ موضمٝماا٤م ٕٟمااف يماا٤من دُمااٞماًم ٓ شمٓمٞم٘مااف ي  موضماا٦م صم٤مسماا٧م سمااـ ىمااٞمس اًمتاال ضماا٤مءت ةمم اًمٜمٌاال 

ًمزوضمٝما٤م: أىمٌااؾ امدي٘ما٦م وـمٚم٘مٝماا٤م  أشماارديـ قمٚمٞماف طمدي٘متاافي ىم٤مًما٧م: ٟمٕمااؿي وم٘ما٤مل اًمٜمٌاال  : وم٘ما٤مل اًمٜمٌال 

 شمٓمٚمٞم٘م٦م 
(2)    

وًم٘مد أرهمؿ اًمقاىمع اعمًاٞمحٞم٦م اعمٕما٤مسة قماغم آقماؽماف سمحاؼ اًمٓماال  سمارهمؿ اًمتحاريؿ 

اعمًااإمقرة اًمتااال ـمااا٤مًمام ؿماااٜمتٝم٤م ىماااقى اًمتٌِماااػم دهااارًا  اًمٖمٚماااٞمظ ذم اإلٟمجٞماااؾي وسمااارهمؿ امٛماااالت

ـمقيالً قمغم اإلؾمالم اًمذي أسم٤مح اًمٓماال ي وما٢مَا هاؿ يْمآمرون اوآمرارًا إلسم٤مطمتاف ي ةزم طماد 

اعمتِمااااااددة ذم هااااااذا ان٤مٟماااااا٥م َول ي وةَا لظماااااار اًم٘مااااااالع اعمًااااااٞمحٞم٦م اًمتقؾمااااااع واإلهاف اعماااااار

ًمتال ٓ مٞماز ُماذهٌٝم٤م اًمااديٜمل أظماػمًا ي وشمٕمٚماـ ةسم٤مطما٦م اًمٓماال  وًَمااؽ ذم روُما٤م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞما٦م ا شمًا٘مط

اًمٓمال  ًمٕمٚم٦م ُم٤م وًمق يم٤مٟم٧م ا ٞم٤مٟم٦م اًمزوضمٞم٦م اًم٤ًمومرة )اًمزٟم٤م( واٟمتٍمت ذيٕم٦م ا ٤مًمؼ قمغم أوه٤مم 

 . (1)ا ٚمؼ 

  (1)وُمـ هٜم٤م ٟمجد أن إصؾ ذم اًمٓمال  اًمتحريؿ ةٓ سم٥ًٌم 

  

                                                                                  
 .حديث  حيح .  161/ 2(سنن أا داود ، اتاد : الطالق،  ابد: يف املرأة تسأل زوجها طالق امرأة لو ، ج1)
 يح .ع وايه الطالق فيو . حديث  ح(رواه البخاري والنساةي عن ابن عباس ، اتاد : الطالق ، ابد : اصل2)
 . 154( راجع : نظام األسرة يف اليهودية والنصرانية واإلسالم  ص 3)
 . 353(املستشرقون واإلسالم، م/ زاراي ىاشم، ص 4)
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 ادلثحج انثانج
 انشثهاخ ادلثارج حىل قىايح انرجم عهي ادلرأج

يااازقمؿ اعمرضمٗماااقن واعمِماااٙمٙمقن أن ىمقاُمااا٦م اًمرضماااؾ قماااكم اعمااارأة شمٜمٓماااقي قماااكم ةضمحااا٤مف سمح٘مٝمااا٤م 

  (3)ودًمٞمؾ قمكم قمدم اعم٤ًمواة سملم اًمرضمؾ واعمرأة ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

 وًمٚمرد قمكم هذه اًمِمٌٝم٦م ٟم٘مقل :     

ةن اًم٘مقاُم٦م هل اًم٘مٞم٤مدة واًمري٤مؾم٦م واعمًئقًمٞم٦م وًمٞم٧ًم اإلَٓل واًمتًخػم وآؾمتٕم٤ٌمد ي ومٝمل 

 ُمٖم٤مٟمؿ . شمنميػ وأقم٤ٌمء ٓ ٚمٞمػ ٓشمٙم

ةن اًم٘مقاُم٦م شمٙمٚمٞمػ ُمـ اهلل شمٕم٤مزم ةزم اًمرضمؾ ًمٞمحًـ رقم٤مي٦م إهة اًمتال حتا٥م أن شمٕماٞمش ذم 

  (2)ؾمٕم٤مدة يريض قمٜمٝم٤م اهلل وشمِم٤مر  ذم ىمٞم٤مم وتٛمع ُمٕم٤مذم ُمـ ُمٞمٙمروسم٤مت اًمتخٚمخؾ واًمْمٞم٤مع 

سم٤مٟٓمٗمااااا٤م  ي وسم٤مًمٌحااااا٨م واًم٘مقاُمااااا٦م شمٙماااااقن عماااااـ يتاااااقومر ومٞماااااف يماااااامل انًاااااؿ واًمٕم٘ماااااؾ واًماااااديـ واًم٘مٞمااااا٤مم 

واًمتااادىمٞمؼ ٟمجاااد أن هاااذه اًمنماااوا شمتاااقومر ذم اًمرضمااااؾ ذم هم٤مًمااا٥م إطماااقال وًماااام يم٤مٟمااا٧م إطمٙمااا٤مم اًمنمااااقمٞم٦م 

شمٌٜماال قمااكم اًم٘م٤مقماادة اًمٕمريْماا٦م ي وًمٞمًاا٧م قمااكم آؾمااتثٜم٤مءات ضمٕمااؾ اهلل اًم٘مقاُماا٦م ًمٚمرضماا٤مل قمااكم اًمٜمًاا٤مء ي ىماا٤مل 

ااااَؾ )شمٕماااا٤مزم :   سمِاااااَم وَمْمَّ
ِ
اااا٤مء ًَ اُُمااااقَن قَمااااغَم اًمٜم  ضَماااا٤مُل ىَمقَّ ـْ َأُْمااااَقاهِلِْؿ اًمر  ُ سَمْٕمَْمااااُٝمْؿ قَمااااغَم سَمْٕمااااٍض َوسمِاااااَم َأٟمَْٗمُ٘مااااقا ُِماااا  (ايَّ

 .{11}اًمٜم٤ًمء:

يًتٓمٞمع أطمد أن يٜمٙمر خ٤ميز يماؾ ُماـ انٜمًالم قماـ أظمار سمخّما٤م ص ظمٚم٘ماف اهلل قمٚمٞمٝما٤م ي  وٓ

ياااادقمقن أن ىماااادرات اًمرضماااا٤مل واًمٜمًاااا٤مء واطماااادة ي وةٓ ومااااام شماااازال دول  وطمتاااال أدقمٞماااا٤مء اعمًاااا٤مواة ٓ

                                 
 .98(راجع املرأة بني ط يان النظام ال را ولطاةه التشريع الرابين ص 1)
 . 29(استو وا ابلنساا خرياً ، د/ راوف شليب ص 2)
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ُمااااـ رمؾماااا٤مء  وآضمتامقمٞماااا٦مسم٤مًمرضماااا٤مل دون اًمٜمًاااا٤مء ذم ؾماااا٤م ر ُمًااااتقي٤م ٤م اًمًٞم٤مؾمااااٞم٦م اعمًاااا٤مواة حتٙمااااؿ 

 وومراء وسمرًمامٟمٞملم و...  .

ةن اًم٘مٞم٤مم قمكم ؿم١مون إهة واًمٜمٝمق  سمقاضم٥م رقم٤ميتٝم٤م وإ٤ميتٝم٤م ُمـ ؾم٤م ر إظمٓما٤مر اًمتال 

ىماااااد حتاااااد  هبااااا٤مي سماااااام ذم ًَماااااؽ اإلٟمٗمااااا٤م  وشماااااقومػم اًمٕماااااٞمش اًمٙماااااريؿ وأؾمااااا٤ٌمسمف ي ُماااااـ أهاااااؿ اًمقفمااااا٤م ػ 

قمٜماااف أمهٞماااا٦م وهاااق واضماااا٥م  ٓ ي٘مااااؾقمااااـ اًمقاضمااا٥م اًماااذي  ٓ خيتٚماااػوأىمدؾماااٝم٤م ي وهااااذا  ٞمااا٦مآضمتامقم

  (3)امْم٤مٟم٦م واًمرو٤مقم٦م ورقم٤مي٦م اًمٓمٗمقًم٦م وشمقومػم ُم٘مقُم٤مت اًمًٕم٤مدة اًمزوضمٞم٦م 

ُ سَمْٕمَْماُٝمْؿ قَماغَم سَمْٕماٍض َوسمِااَم َأٟمَْٗمُ٘ماقا  )ي٘مقل شمٕم٤مزم :     اَؾ ايَّ  سمِااَم وَمْمَّ
ِ
ا٤مء ًَ اُُمقَن قَماغَم اًمٜم  ضَم٤مُل ىَمقَّ اًمر 

ـْ َأُْمااَقاهِلِْؿ  أن اهلل ظمٚمااؼ اًمرضمااؾ قمااكم ومٓماارة وـمٌٞمٕماا٦م يٙمااقن  -. وُمٕمٜماال هااذه اًمدرضماا٦م {11}اًمٜمًاا٤مء: (ُِماا

دمٛمع سمٞمٜمٝمام ي وُمـ صمَّؿ وم٘ماد أوضما٥م ومٞمٝم٤م هق اعمٝمٞم٠م ًم٘مٞم٤مدة إهة وشمقزم شمٍميػ أُمقر امٞم٤مة اًمتل 

 قمٚمٞمف اإلٟمٗم٤م  اًمامزم ذم أُمقر اعمٕمٞمِم٦م.

ةن إهة يمتجٛمااع ٓسمااد ًمااف ُمااـ ىمٞماا٤مدة ي واًمرضمااؾ هااق اعمٝمٞماا٠م سمااام أودقمااف اهلل ومٞمااف ُمااـ صااٗم٤مت 

هلااااذه اًم٘مٞماااا٤مدة ي  وهااااق أىماااارب ةزم حتٙمااااٞمؿ اًمٜمٔماااار اًمٕم٘مااااكم ذم إُمااااقر ُمٜمااااف ةزم آؾمااااتج٤مسم٦م ًمٚمٕم٤مـمٗماااا٦م ي 

يٕمؽمهياا٤م ُمااـ طماا٤مٓت  اًمٕمٛمااقم ةزم آؾمااتج٤مسم٦م ًمٚمٕم٤مـمٗماا٦م وُمتٓمٚم٤ٌم اا٤م ي وُماا٤مواعماارأة أىماارب قمااكم وضمااف 

ظم٤مص٦م ُمـ امٛمؾ وامٞمض واًمقٓدة وؾمـ اًمٞم٠مس شم٥ًٌم ذم ُمت٤مقم٥م صحٞم٦م شمٜمتٝمل ةزم أٟمقاع ُمـ 

قمدم آؾمت٘مرار اعمزاضمل واًمٜمٗمز شمٙمقن ومٞمٝم٤م سمٕمٞمدة ؿماٞمئ٤ًم ُما٤م قماـ اًمٜمٔمارة اًمٕم٘مٚمٞما٦م اعمتقامٟما٦م اهل٤مد ا٦م 

ظمٚم٘مٝماااا٤م اهلل شمٕماااا٤مزم ُمتٛمٞماااازة هباااا٤م قمااااـ ومٓماااارة اًمرضمااااؾ ي وًمٙمااااؾ واطمااااد  ًمألُمااااقر ي وهااااذه ومٓماااارة ُمٕمٞمٜماااا٦م

٤مٟماااا٦م ويمراُماااا٦م يمااااام يتّمااااقر سمٕمااااض يِماااا٤مريمف ومٞمٝماااا٤م أظماااار ي وًمٞمًاااا٧م ىمْمااااٞم٦م ةه اظمتّماااا٤ما سماااا٠مُمقر ٓ

  (2)انٝم٤مل

                                 
 .132النظام ال را ولطاةه التشريع الرابين ص (راجع املرأة بني ط يان 1)
 بتصرف يسري،ط دار السالم . 133(م انة املرأة يف القرآن والسنة الصحيحة د/يل بلتاجي ، ص 2)
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 ي٘مقل إؾمت٤مَ قم٤ٌمس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مد:

) ةٟمف ُمـ اًمٚمج٤مضم٦م اًمٗم٤مرهم٦م أن ي٘م٤مل : ةن اًمرضمؾ واعمرأة ؾمقاء ذم مجٞمع ام٘ماق  واًمقاضمٌا٤مت 

شمٜمِميف ضمٜمًلم خمتٚمٗملم ًمتٙمقن هلام صاٗم٤مت اناٜمس اًمقاطماد وُم١مهالشماف وأقمامًماف...  ٕن اًمٓمٌٞمٕم٦م ٓ

ومٚمؿ يٙمـ ضمٜمس اًمٜم٤ًمء ؾمقاء نٜمس اًمرضم٤مل ىمط ذم شم٤مري  أُم٦م ُمـ إُمؿ اًمتل قم٤مؿما٧م وماق  هاذه 

اًمٙمرة إروٞم٦م قمكم اظماتالف اًمٌٞمئا٤مت وامْما٤مرات ...وًماٞمس قمجاز اعمارأة قماـ وا٤مراة اًمرضماؾ ذم 

٦م ٟم٤مؿمئ٤م قمـ ىمٚم٦م اعمزاوًم٦م ًمتٚمؽ إقمامل ي ٕهن٤م ماوًم٧م أقمامل اًمٌٞما٧م لٓف اًمًاٜملم ي إقمامل اًمٕم٤مُم

وٓياازال اًمرضمااؾ يٌزهاا٤م)ئمٝمر قمٚمٞمٝماا٤م( ذم هااذه إقمااامل ي ومٝمااق أىماادر ُمٜمٝماا٤م ذم اًمٓمٝماال ي وذم شمٗمّمااٞمؾ 

  (3) يِمؽميم٤من ومٞمف ُمـ أقمامل اًمٌٞمقت( اًمثٞم٤مب وومٜمقن اًمتجٛمٞمؾ وشمريمٞم٥م إصم٤مث ي ويمؾ ُم٤م

وًمٕمااؾ اًماإٌمض ي٘مااقل :)  ةن سمٕمااض اًمٜمًاا٤مء أومْمااؾ سمٙمثااػم ُمااـ اًمرضماا٤مل قمٚماااًم وقم٘مااالً وومْمااٞمٚم٦م 

شمّمااااٚمس امٞماااا٤مة سم٘مٞماااا٤مدة ُمثٚمااااف ...ومٙمٞماااػ يّمااااس أن يٙمااااقن واطمااااد ُماااـ هاااا١مٓء ىمقاُماااا٤ًم قمٚمٞمٝماااا٤م ي وهاااؾ 

 ..ُمثٚمٝم٤م(

 واإلضم٤مسم٦م قمكم هذه امج٦م يًػمة !

مٕمااااؾ اهلل  وًمااااـ )ُمًااااٚمٛم٦م  اُماااارأة ومٚمااااؿ ي٘مااااؾ أطمااااد ةن ُمنماااايم٤ًم يّمااااٚمس أن يٙمااااقن ىمقاُماااا٤ًم قمااااكم 

وق ي٘مااؾ أطمااد ةن اًمرضمااؾ ان٤مهااؾ اعمٜمحاارف ًمااف ىمقاُماا٦م قمااكم قم٤مىمٚماا٦م  (ًمٚمٙماا٤مومريـ قمااكم اعماا١مُمٜملم ؾمااٌٞمالً

 ٕن صٚمتٝم٤م سمف ةُم٤م )اًمزواج ي او اًمٜم٥ًم(. –وم٤موٚم٦م 

شمتاازوج ةٓ سمرواا٤مه٤م ورواا٤م أهٚمٝماا٤مي وهاال اعمًاائقًم٦م قمااام اظمت٤مرشمااف  وم٢مهناا٤م ٓ -وسم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٚماازواج

اإلؾمالُمٞم٦م هٞمئ٧م هل٤م ؾمٌٞمؾ ا الا ُمـ رسم٘ما٦م اًم٘مقاُما٦م هماػم وروٞم٧م سمفي وُمع ًَمؽ وم٢من اًمنميٕم٦م 

  (2) اًمّم٤مم٦م قمـ ـمريؼ ـمٚم٥م اًمتٗمريؼ ًمٕمدم اًمٙمٗم٤مءة ةَا حت٘م٘م٧م ذوا رومع هذه اًمدقمقي

                                 
 ، ط اتاد اهلالل. 64(الفلسفة القرآنية لألستاذ /عباس حممود العقاد ص1)
 .133،134ص (م انة املرأة يف القرآن والسنة الصحيحة د/يل بلتاجي 2)
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ـم٤مقماااا٦م عمخٚمااااق  ذم ُمٕمّمااااٞم٦م  ٓ وماااا٢من اًمنماااايٕم٦م اإلؾمااااالُمٞم٦م شم٘ماااارر أٟمااااف  –وسم٤مًمٜمًاااا٦ٌم ًمٚمٜمًاااا٥م 

 ا اا٤مًمؼ
أن بٛمٚمٝماا٤م قماااكم ُمٜمٙماار ُماااـ اًم٘ماااقل أو  –ومااا٢مَا طماا٤مول هاااذا اًمرضمااؾ ُمٝماااام يم٤مٟماا٧م ىمراسمتاااف   (3)

ُ سَمْٕمَْماااُٝمْؿ قَمااااغَم ) اًمٗمٕماااؾ ي ومااا٢من هلااا٤م طماااؼ رومْمااااف وةٟمٙمااا٤مره ي ومااا٢من اهلل شمٕمااا٤مزم ي٘مااااقل : اااَؾ ايَّ سمِااااَم وَمْمَّ

 . (سَمْٕمٍض..

ـْ  )وًم٘مااد يماا٤من ُمااـ قماادل اهلل شمٕماا٤مزم اعمٓمٚمااؼ ذم اًمٜمًاا٤مء أن ي٘مااقل  َوسمِاااَم َأْٟمَٗمُ٘مااقا ُِماا

ي ٕٟماف ضمٕماؾ اًمرضماؾ ىمقاُما٤ًم قماكم اعمارأة ُماديرًا ًمِمائقن إهة سمٞماٜمٝمام ي  ( َأُْمَقاهِلِْؿ ...

وُمٞماااازه سمّمااااٗم٤مت دمٕمٚمااااف صاااا٤مم٤ًم ًمااااذًمؽ ي ومٝمٞماااا٠م ًمااااف فمااااروف اًمٙمًاااا٥م وآسمتٙماااا٤مر ذم 

ؿمئقن امٞم٤مة ق شمتٝمٞم٠م ُمثٚمٝم٤م ًمٚمٛمرأة ي ٕن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ضمٕمٚم٧م اًمٌٞم٧م ُمٙما٤من 

٤م وطم٘ماق  اًمازوج اعمرأة إؾما٤مد وضمٕمٚما٧م ىمرارها٤م ذم سمٞما٧م اًمزوضمٞما٦م ُماـ واضم٤ٌم ا

قمٚمٞمٝمااا٤م دون أن يااا١مصمر هاااذا قماااكم طم٘مٝمااا٤م ذم شماااقزم اًمقفمااا٤م ػ سمنماااوا وىمٞماااقد حماااددة ي 

يتٝمٞماااا٠م  شمتٝمٞمااا٠م هلاااا٤م ُماااـ فمااااروف اًمٙمًااا٥م ُمثااااؾ ُمااا٤م وذم فماااؾ هاااذا وماااا٢من اعمااارأة قماااا٤مدة ٓ

ااؿ أقمٗمتٝمااا٤م اًمنماايٕم٦م اإلؾماااالُمٞم٦م ُمااـ يم٤مومااا٦م واضمٌاا٤مت اًمٜمٗم٘مااا٦م اًمامًمٞمااا٦م  ًمٚمرضمااؾ ي وُماااـ صمَّ

اماااؼ ؾماا٥ٌم لظمااار نٕماااؾ اًمرضماااؾ وضمٕمٚماا٧م ًَماااؽ طم٘مااا٤ًم قماااكم اًمرضمااؾ وأواااٞمػ هلاااذا 

ًٓ دون أن يًاااا٘مط قمٜمااااف اًمٜمٗم٘ماااا٤مت  ىمقاُماااا٤ًم قمااااكم ؿماااائقن إهة يٚمحااااؼ سمااااام ًمااااف هااااق أو

اًمقاضم٦ٌم ي وم٠مقمٓمل ًمف ذم ُم٘م٤مسمؾ هذا طمؼ اإلدارة واًمتٍمف ذم هاذه اًمِمائقن ي ٕن 

ًٓ ذم ُم٤مًماااااف ي دون أن يٚمحاااااؼ رء ُماااااـ ًَماااااؽ سماااااامل  اًمٖماااااٜمؿ أو اًمٖمااااارم يٚمحاااااؼ سماااااف أو

 ٟمٗم٘م٦م.اًمزوضم٦م ًمٙمقهن٤م ُمٕمٗم٤مه ُمـ يمؾ 

                                 
 ( حيح البخاري اتاد األح ام ابد السمع والطاعة ،  حيح مسلم اتاد اإلمارة ابد وجود طاعة األمراا.1)
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ـْ َأُْماَقاهِلِْؿ...  )وي٘ماقل اًم٘مرـمٌال رإاف اهلل :) وَمِٝمااؿ اًمٕمٚماامء ُماـ ىمقًمااف شمٕما٤مزم أٟمااف (َوسمِااَم َأٟمَْٗمُ٘مااقا ُِما

ةَا قمجااز قمااـ ٟمٗم٘متٝماا٤م ق يٙمااـ ىمقاُماا٤ًم قمٚمٞمٝماا٤م ويماا٤من هلاا٤م ومًاا  اًمٕم٘مااد ي وومٞمااف دًٓمٚماا٦م واوااح٦م ُمااـ هااذا 

٤مًماؽ واًمِما٤مومٕمل ي اًمقضمف قمكم صمٌقت ومً  اًمٜمٙم٤مح قمٜمد اإلقم٤ًمر سم٤مًمٜمٗم٘م٦م واًمٙمًقة وهق ُماذه٥م ُم

  (3) وومٞمف ظمالف ٕيب طمٜمٞمٗم٦م

ةن ىمقاُما٦م اًمرضمااؾ قمااكم اعماارأة ي ومااق  يمقهناا٤م ذم صا٤مًمس اعماارأة ي ومٝماال رء ُمًاا٤مير ًمٚمٓمٌٞمٕماا٦م همااػم 

قمكم أطمٙم٤مم  ُمٜم٤مىمض ًمّم٤مًمس إهة وانامقم٦م قمكم ٟمحق ُم٤مٟمًٛمع ُمـ سمٕمض اًمّمٞمح٤مت اًمتل شمت٠ميب

 اهلل شمٕم٤مزم دون ومٝمؿ ًمنمقمف وسمٍم سم٠مطمٙم٤مُمف ي ٟم٤ممقم٦م ذم أُمر هذه اًم٘مقاُم٦م.

ةن اًم٘مارلن طمٞمااٜمام ٟمازل يٕمٚمااـ ىمقاُماا٦م اًمرضماؾ قمااكم اعمارأة ق ياا٠مت سمجديااد خما٤مًمػ ًمٚمٛماا٠مًمقف ي سمااؾ 

يم٤من ًَمؽ اقمؽماوم٤ًم سمقوع ىم٤م ؿ ذم ًَمؽ اعمجتٛمف وذم همػمه ي وةقمالٟم٤ًم ٕؾم٤ٌمسمف يماام يراها٤م اإلؾماالم ي 

دث هااذا آقمااؽماف وااج٦م ي وق يثاار ؾمااخٓم٤م ي ٕٟمااف ووااع ُمتًاا٤موي ُمااع اًمٗمٓماارة ٟماا٤مسمع ًمااذًمؽ ق باا

 ُمٜمٝم٤م.

أُم٤م ٟمزقم٦م اًمثقرة قمكم ىمقاُم٦م اًمرضماؾ ومٚماؿ شمٕمارف ةٓ ذم هاذا اًمٕمٍما ي ٟمتٞمجا٦م ًمٚمثاقرة اًمّماٜم٤مقمٞم٦م 

اًمتل ومتح٧م ًمٚمٛمرأة و٤مل اًمٕمٛماؾ واًمٙمًا٥م وآظماتالا امار ويما٤من اًمٔماـ  أن ىمقاُما٦م اًمرضماؾ قماكم 

ف اعمٜمت٩م واًمٙم٤مؾم٥م ي وأٟمف ُمتل أٟمتج٧م اعمرأة وايمت٧ًٌم ومالطم٤مضما٦م هلا٤م ةًمٞماف وٓ اعمرأة راضمٕم٦م ةزم أٟم

 ةزم ىمقاُمتف.

ةٓ أن ًَمؽ اًمٔمـ شمٌدد طملم قمٛمٚم٧م اعمرأة واؾمتٖمٜم٧م وحت٘م٘م٧م هل٤م امري٦م آىمتّما٤مدي٦م ي ومٚماؿ 

يٖمٜمٝما٤م ًَمااؽ قمااـ ىمقاُماا٦م اًمرضمااؾ وىمٞم٤مدشمااف ي وق يٙمااـ ًمٚمتِمااقيش واًمتٝمااري٩م طمااقل ىمقاُماا٦م اًمرضمااؾ ُمااـ 

ًمّمااااٚم٦م سماااالم اًمرضماااا٤مل واًمٜمًاااا٤مء ذم اًمٌٞمئاااا٤مت اعمتحيااااة ي طماااالم اؾمااااتٓم٤مًم٧م اًمزوضماااا٦م أصماااار ةٓ ةومًاااا٤مد ا

                                 
 م.1933.ط دار ال تب املصرية ابلقاىرة 169(تفسري القرطيب / ا زا اصامس ص 1)
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وخردت ي وشمٓمٚمٕم٧م ًمٚمحري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ي اًمتل حُتدث اًمٗمقى وآظمتالل ي ومٖمدت إهة ُمٗمٙمٙم٦م 

ُمٜمحٚمااا٦م ي سماااالم موج ٓؾمااااٚمٓم٤من ًمااااف ي وموضماااا٦م طماااارة اًمتٍمااااف ي٘مقدهاااا٤م اًمٗمْمااااقل واهلااااقي ي وأسمٜماااا٤مء 

  (3) و٤م ٕملم سملم أسمقيـ يتٜم٤مولن ويتٜم٤ممقم٤من

 ؿمٝم٤مدة اًمٖمرب ًم٘مقاُم٦م اًمرضمؾ :

ُماااـ اعمٕمٚماااقم أن اعمااارأة اًمٖمرسمٞمااا٦م ىماااد اؾمااات٘مٚم٧م اىمتّمااا٤مدي٤ًم قماااـ موضمٝمااا٤م وًمٙماااـ ُماااع هاااذا شمٕمٛماااؾ 

ضم٤مهاادة ًمتٕماااٞمش حتااا٧م ىمقاُمااا٦م رضماااؾ ي ومٝمااال ٓشمِماإمر سمااا٤مُٕمـ واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمااا٦م ةٓ ذم فماااؾ هاااذه اًم٘مقاُمااا٦م 

ي٦م ي وصاا٤مر هلاا٤م ومٝمااذة اعماارأة إُمريٙمٞماا٦م اًمتاال ؾماا٤موت اًمرضمااؾ ُمًاا٤مواة يم٤مُمٚماا٦م ذم ام٘مااق  آىمتّماا٤مد

يمٞماا٤من َايت ُمًاات٘مؾ ي قماا٤مدت ي وم٤مؾمااتٕمٌدت ٟمٗمًااٝم٤م ًمٚمرضمااؾ ي وهاال يمااام شمتحاادث آقمؽماوماا٤مت اًمتاال 

شمٜمنماه٤م اًمّمااحػ إُمريٙمٞماا٦م ي ويماام يِمااٝمد اًمااذيـ ماروا شمٚمااؽ اًماٌالد شمتحًااس قمْمااالت اًمرضمااؾ 

وشمتٓمٚمع ةزم صدره اًمٕمريض وَراقمٞمف اعمٗمتقًملم ي صمؿ شمٚم٘مل سمٜمٗمًاٝم٤م سمالم أطمْما٤مٟمف طمتال شمٓمٛمائـ ةزم 

  (2)سم٤مًم٘مٞم٤مس ةزم وٕمٗمٝم٤م ىمقشمف 

شم٘ماااقل يم٤مشمٌااا٦م أُمريٙمٞمااا٦م : ) ًمقيم٤مٟمااا٧م زم اسمٜمااا٦م ٕوصاااٞمتٝم٤م سم٠مٟماااف ٓيٜمٌٖمااال أن شمٕماااد ٟمٗمًاااٝم٤م ُمًااا٤موي٦م 

ًمزوضمٝماااا٤م ذم اعم٘ماااا٤مم واعمٜمزًماااا٦مي وًمااااق أطمٌٝماااا٤م طمٌاااا٤ًم مجاااا٤ًم واطمؽمُمٝماااا٤م ( وشم٘مااااقل يم٤مشمٌاااا٦م ةٟمجٚمٞمزياااا٦م : ) ُمااااـ 

ي ٕن اعمارأة ُمٜماذ اًمًخ٤موم٦م وىمٚم٦م اًمٕم٘ماؾ أن حتا٤مول اًمزوضما٦م ؾماٚم٥م ىمقاُما٦م اًمازوج وؾماٚمٓمتف اًمٓمٌٞمٕمٞما٦م 

  (1)أن ضم٤مءت ةزم هذه اًمدٟمٞم٤م أصٌح٧م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م شمٓمٞمع موضمٝم٤م وطْمع  ًمف(

                                 
 . 73-71(انظر : األسرة يف اإلسالم  د/ مصطفي عبد الواحد ص 1)
 . 138، ونظام األسرة يف اليهودية والنصرانية واإلسالم ص  231بني املادية واإلسالم ص  (راجع : اإلنسان2)
 .41(املرأة وحقوقها يف اإلسالم ، مبشر الطرازي ص 3)
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ومٚمااٞمس ُمااـ ُمّمااٚمح٦م اعمجتٛمااع وٓ ُمااـ ُمّمااٚمح٦م إهة ي سمااؾ وٓ ُمااـ ُمّمااٚمح٦م اعماارأة ٟمٗمًااٝم٤م 

  (3)اعمٙم٤مسمرة واًمٕمٜم٤مد أُم٤مم أُمر أقمٗم٤مه٤م اهلل شمٕم٤مزم ُمٜمف رإ٦م هب٤م وؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م 

 ادلثحج انراتع
 ادلطاواج يف إتاحح زواج ادلطهى تانكتاتيح زعى عذو 

 وحتريى زواج انكتاتي تادلطهًح
ًمامَا يتزوج اعمًٚمؿ ُمـ هماػم اعمًاٚمٛم٦مي وٓ شمتازوج اعمًاٚمٛم٦م ُماـ هماػم اعمًاٚمؿ. ُماـ هٜما٤م شمٜمٕمادم 

   (1)ويٕمد ًَمؽ ٟمزقم٦م قمٜمٍمي٦م  (2)اعم٤ًمواة 

 اًمارد قمغم هذه اًمِمٌٝماا٦م :

ا ةن اإلؾماااالم يٕماااؽمف سمٙماااؾ اًمرؾمااا٤مٓت اإلهلٞمااا٦م اًمًااا٤مسم٘م٦مي سماااؾ وي٘مااارر أٟماااف ٓ يّماااس ةياااامن  3

 اعمًٚمؿ ةٓ ةَا لُمـ سمجٛمٞمع 

ؾُمقُل سماَِم ُأٟمِْزَل  )ي ىما٤مل اهلل شمٕم٤ممم رؾمؾ اهلل اًم٤ًمسم٘ملم قمغم رؾم٤مًم٦م رؾمقل اهلل حمٛمد  ـَ اًمرَّ َلَُم

 
ِ
ـَ سمِاا٤ميَّ ااِف َواعْم١ُْمُِمٜمُااقَن يُمااِؾ َلَُماا ـْ َرسم  ـْ ُرؾُمااٚمِفةًَِمٞمْااِف ُِماا ُ  سَماالْمَ َأطَمااٍد ُِماا َٓ ُٟمَٗماار  ِف 

 ( َوَُمالَِ َٙمتِااِف َويُمُتٌِااِف َوُرؾُمااٚمِ

ي وقمٚمٞمف ومزواج اعمًٚمؿ سمقاطمدة ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ُمنموع ٕٟمف أي اعمًٚمؿ يٙماقن يمٗمئا٤ًم  {281}اًمٌ٘مرة/ 

 هلااا٤م طمٞمااا٨م يٕماااؽمف سماااديٜمٝم٤م ورؾمااا٤مًم٦م رؾماااقهل٤مي وهاااذا ذم ام٘مٞم٘مااا٦م يٕمٜمااال شمٙماااريؿ اعمااارأة اًمٙمت٤مسمٞمااا٦م سمااا٠من

 شمتزوج ُمـ هق يمػء هل٤م ومٝمق ُم٤ًموي هل٤م وأيمثر .

                                 
 . 23(راجع :اصالفات الزوجية  د/ عبد احلي الفرماوي ص 1)
قسم الثاين، سلسلة قضااي إسالمية، ، ال44، 43(القرآن والرسول ومقوالت ظاملة، أ.د/ عبد الصبور مرزوق، ص 2)

 م . 1998ىع/ 1419(، اتلس األعلى للشئون اإلسالمية، القاىرة، 43العدد )
، الطبععععة الثالثعععة، 629، 628(حقعععاة  اإلسعععالم يف مواجهعععة شعععبهات املشععع  ني، اتلعععس األعلعععى للشعععئون، ص 3)

 م.2335ىع/ 1426القاىرة، 



 شبهات املستشرقني والطاعنني حول الشريعة اإلسالمية والرد عليها

 

  312 

 

أُماا٤م حتااريؿ شماازوي٩م اعمًااٚمٛم٦م ًمٖمااػم اعمًااٚمؿ ومٚمٚمًاا٥ٌم ٟمٗمًااف وهااق قماادم اقمؽماومااف سمرؾماا٤مًم٦م رؾمااقل 

اإلؾمالم  
(3)   

ا اًماازواج ذم اإلؾمااالم ىماا٤م ؿ قمااغم اعمااقدة واًمرإاا٦م واًمًااٙمـ اًمٜمٗمزااي وماا٢مَا شماازوج ُمًااٚمؿ ُمااـ  2

ٟمٍماٟمٞم٦م أو هيقدي٦م وم٢من اعمًٚمؿ ُم٠مُمقر سم٤مطمؽمام قم٘مٞمد ٤مي وٓ مقم ًمف ُمـ وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اإلؾماالُمٞم٦م 

 أن يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ مم٤مرؾم٦م ؿمٕم٤م ر ديٜمٝم٤م واًمذه٤مب ُمـ أضمؾ ًَمؽ ةمم اًمٙمٜمٞم٦ًم أو اعمٕمٌد . 

همااػم اعمًااٚمؿ ُمااـ ُمًااٚمٛم٦م وماا٢من قمٜمٍماا آطمااؽمام ًمٕم٘مٞماادة اًمزوضماا٦م يٙمااقن ُمٗم٘مااقدًا  أُماا٤م ةَا شماازوج 

 ورسمام يٛمٜمٕمٝم٤م موضمٝم٤م ُمـ مم٤مرؾم٦م ؿمٕم٤م ر ديٜمٝم٤م .

سم٤م ٝمؿ دا اًم ذم دي٤مٟمتٝمؿ وم٢مَا ُم٤م شمزوضم٧م ُمًٚمٛم٦م سمٞمٝمقدي أو ٟمٍمااق وما٢من لا إوٓد يتٌٕمقن  1

سمٞمٝمقديا٦م أو ٟمٍمااٟمٞم٦م وما٢من إسمٜما٤مء  أسمٜم٤مءه٤م طمتاًم ؾمٞمتٌٕمقن أسم٤مهؿ ذم دي٤مٟمتفي أُم٤م اعمًاٚمؿ وما٢مَا ُما٤م شمازوج

ؾماااٞمتٌٕمقن أسمااا٤مهؿ اعمًاااٚمؿ ذم دي٤مٟمتاااف ي وةن يمااا٤من ا ٓمااار بااادث هباااؿ ُماااـ يماااؾ ٟم٤مطمٞمااا٦م ٕٟماااف ٓ يااا١مُمـ 

 قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أُمٝمؿ أن شمٖمرس ومٞمٝمؿ قم٘مٞمد ٤م اًم٤ٌمـمٚم٦م . 

ومم٤م يذيمر هٜم٤م : أن اإلؾمالم يارى أن ُمًائقًمٞم٦م اعمارأة ُماـ اًمقضمٝما٦م اًمديٜمٞما٦م يمٛمًائقًمٞم٦م اًمرضماؾ 

ػ سم٤مًمٕم٘مٞمدة وشمٙمٚمػ هال أيْما٤ًم سم٤مًمٕم٘مٞمادةي ويٓم٤مًما٥م سم٤مًمٕمٛماؾ اًمّما٤مًمس وشمٓم٤مًما٥م ؾمقاء سمًقاءي يٙمٚم

هااال أيْمااا٤ًم سم٤مًمٕمٛماااؾ اًمّمااا٤مًمسي وشمْماااٛمـ أن ُمًااائقًمٞمتٝم٤م ذم ًَماااؽ ُمًااائقًمٞم٦م ُمًااات٘مٚم٦م قماااـ ُمًااائقًمٞم٦م 

اًمرضمؾي ٓ ي١مصمر قمٚمٞمٝم٤م ا وهل ص٤مم٦م ا وم٤ًمد اًمرضمؾ وظمٚمؾ قم٘مٞمدشمفي أيٜمٗمٕمٝم٤م صالح اًمرضمؾ وهل 

اًمرضمؾ واعمرأة ضمزاء ُم٤م ايمتًٌف ظمػم أو ذي وومٞمام ىماص  وم٤مؾمدة اًمٕمٛمؾ وم٤مؾمدة اًمٕم٘مٞمدةي ومٚمٙمؾ ُمـ

ـَ يَمَٗماااُروا اُِْماااَرَأَة ُٟماااقٍح َواُْماااَرَأَة ًُماااقٍا )قمٚمٞمٜمااا٤م ُماااـ ًَماااؽ ىمقًماااف شمٕمااا٤ممم :   (2)اهلل اااِذي ُ َُماااَثالً ًمِٚمَّ َب ايَّ َ َ

 ؿَماٞمًْئ٤م َوىِمٞماَؾ 
ِ
ـَ ايَّ ٤م وَمَٚمْؿ ُيْٖمٜمَِٞما٤م قَماٜمُْٝماَم ُِما ٤ٌَمِدَٟم٤م َص٤مِملَْمِ وَمَخ٤مَٟمَت٤ممُهَ ـْ قِم ـِ ُِم  اْدظُماالَ اًمٜمَّا٤مَر يَم٤مَٟمَت٤م حَت٧َْم قَمٌَْدْي

                                 
 وما بعدىا . 133نصرانية واإلسالم ، ص (راجع: نظام األسرة يف اليهودية وال1)
 . 12(اإلسالم عقيدة وشريعة  ، ص 2)
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اظِمٚمِلَم  َب  (30)َُمااَع اًماادَّ ـَ َلَُمٜمُااقا اُِْمااَرَأَة َوَ َ ااِذي ُ َُمااَثالً ًمِٚمَّ ـِ زِم قِمٜمْااَدَ  سَمٞمًْتاا٤م ذِم ايَّ َْ ىَم٤مًَماا٧ْم َرب  اسْماا وِمْرقَمااْقَن ةِ

لمَ 
ِ ِ
ـَ اًْمَ٘مْقِم اًمٔم٤َّمعم ٜمِل ُِم ـْ وِمْرقَمْقَن َوقَمَٛمٚمِِف َوَٟمج  ٜمِل ُِم   { .33ي 30}ؾمقرة اًمتحريؿ: ( اْنَٜم٦َِّم َوَٟمج 

                                       

 ادلثحج اخلايص
 شثهح حىل حجاب ادلرأج ادلطهًح

ياري يمثاػم ُماـ اًمٜما٤مس أن ذقما٦م امجا٤مب اًمتال أظماتص هبا٤م اإلؾماالم اعمارأةي ُماـ أيماؼم إدًماا٦م 

امدراء  ؾ رأي سمٕمْمٝمؿ أن امج٤مب دًمٞمالً قماغمقمكم اًمالُم٤ًمواة اًمتل أىم٤مُمٝم٤م سملم اعمرأة واًمرضمؾ ي سم

 اعمرأة واًمت٘مٞمٞمد اًم٤ٌمًمغ مريتٝم٤م.

ووماار  قمااكم اعماارأة اًمتخٚمااػي وأن شم٘ماادم اعماارأة  اإلؾمااالم يمٌااؾ اعماارأة سم٠مصم٘ماا٤مل امجاا٤مبيوأن 

  (3)وحترره٤م رهـ سمتحرره٤م ُمـ ىمٞمقد امج٤مب ....اًم 

 اًمرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م :

 ي٠ميت اًمرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م ذم اًمٜم٘م٤ما اًمت٤مًمٞم٦م :

ًٓ: امجاااا٤مب وؾمااااٞمٚم٦م ُمااااـ وؾماااا٤م ؾ شمٜمٔمااااٞمؿ اًمٕمالىماااا٦م سماااالم اًمرضمااااؾ واعماااارأةي وهااااذا  اًمتٜمٔمااااٞمؿ أو

ويمااؾ ُمااٜمٝمام ُماا٠مُمقر سمااف وُمٙمٚمااػ سم٤ممٗماا٤م    وري ًمتٕماا٤مون انٜمًاالم قمااغم قمااامرة إر  سماا٤م ػمي

قمٚمٞماافي ًمااام هااق ُمٕمٚمااقم ُمااـ إصماار اًم٘مااقي ًمٖمرياازة انااٜمس ذم اًمًااٚمق ي وًمااذًمؽ يماا٤من ُمٗمروواا٤ًم ىمٌااؾ 

اإلؾماااالم ذم إديااا٤من اإلهلٞمااا٦مي وُمقضماااقدًا ذم اًمتنمااايٕم٤مت اًمقوااإمٞم٦مي وًماااٞمس هاااق ىمااا٤مسًا قماااغم ؾماااؽم 

اعمٗمااا٤مشمـ وهماااض اًمٌٍماااي سماااؾ يااادظمؾ ومٞماااف قمااادم ا ٚماااقة وقمااادم اًماااتالُمس وقمااادم ا ْماااقع اًمزيٜمااا٦م و

 سم٤مًم٘مقلي وُمٜمف يمؾ ُم٤م يثػم اًمٗمتٜم٦م ويٖمري سم٤مًمًقء .

                                 
 .163،ص154( راجع: املرأة بني ط يان النظام ال را ولطاةه التشريع الرابين : د /البوطي ص1)
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صم٤مٟمٞماا٤ًم: ةن امجاا٤مب ٓ يٛمٜمااع اعماارأة أن خاا٤مرس أياا٦م ُمٝمٜماا٦م ذيٗماا٦م ذم سمٞمتٝماا٤م سمااؾ هلاا٤م أن طاارج ُمااـ 

ويٙماقن ظمروضمٝما٤م ةَا اطمت٤مضما٧م اًمٌٞم٧م عمزاوًم٦م هذه اعمٝمٜم٦مي وةن يم٤من آؾمت٘مرار ذم اًمٌٞم٧م أومْمؾي 

ًمٚمٕمٛمااؾ أو اطمتاا٤مج اًمٕمٛمااؾ هلاا٤مي وًَمااؽ ُمااـ سماا٤مب اًمتٜمًااٞمؼ واًمتقومٞمااؼ سماالم ُمٓم٤مًماا٥م اًمرضمااؾ واعماارأةي 

 وسملم واضم٤ٌمت يمؾ ُمٜمٝمام ذم اًمٌٞم٧م وظم٤مرج اًمٌٞم٧م . 

وىمد يٙمقن ظمروضمٝم٤م ُمـ اًمٌٞم٧م واضم٤ًٌم ًمتحّمٞمؾ ىمق ٤م وىمقت ُمـ شمٚمزُمٝم٤م ٟمٗم٘متٝمؿ ةَا ق يٙمـ 

ما٥م قمٚمٞمٝما٤م ا اروج ًمٓمٚما٥م قمٚماؿ واضما٥م ةن ق يٛمٙمٜمٝما٤م ًَماؽ ذم هل٤م قم٤م ؾ ىما٤مدر قماغم اًمٙمًا٥مي يماام 

قمااام  سمٞمتٝماا٤م سماا٠مي ـمريااؼ ُمااـ اًمٓماار  ومٓمٚماا٥م اًمٕمٚمااؿ ومريْماا٦مي ويماا٤من اًمٜمًاا٤مء خياارضمـ ًمًاا١مال اًمٜمٌاال 

هيٛمفي ُمـ أُمقر اًمديـي يمام م٥م قمٚمٞمٝما٤م ا اروج ًمٕمٛماؾ طّمّما٧م ومٞماف وٓ يقضماد همػمها٤م واطمتاٞم٩م 

ةَا ًمااازم إُماااري واإلؾماااٝم٤مم ذم ا اااػم قمٜماااد ةًمٞمٝمااا٤م ي ويماااذًمؽ ًم ؾماااٝم٤مم ذم انٝمااا٤مد سماااام يتٜم٤مؾمااا٥م ُمٕمٝمااا٤م 

 ٟمزول اًمٙمقارث . 

 وىمد ُوِوَٕم٧ْم وقاسمط  روج اعمرأة ُمـ سمٞمتٝم٤م ًمٚمٕمٛمؾ وهل: 

 ا أن ي٠مَن هل٤م موضمٝم٤م أو وزم أُمره٤م .  3

ا أن شمٙمقن حمتِمٛم٦م ذم ُمالسمًٝم٤م اًمتل ٓ شمّمػ وٓ شمِماػ وٓ شمًاتٚمٗم٧م  إٟمٔما٤مر سمزيٜما٦م أو  2

 ٝم٤م وُمٜمٕم٤ًم ًمٚمٗمتٜم٦م .     طمريم٦م أو يمالم أو همػم ًَمؽ طمرص٤ًم قمٚمٞم

ا قمادم ا ٚماقة ذم قمٛمٚمٝما٤م سمٛماـ بارم قمٚمٞمٝما٤م أن طاتكم سمافي ووضماقد قمادد يمٌاػم ُمٕمٝما٤م ذم ُمٙماا٤من  1

 واطمد يٛمٜمع ا ٚمقة . 

ا قمااادم ُمزاإااا٦م اًمرضمااا٤مل ذم اعمقاصاااالت وإؾماااقا  وآضمتامقمااا٤مت إظمااارى صاااٞم٤مٟم٦م هلااا٤م    1

 وًمٖمػمه٤م ُمـ اًمًقء . 

 ا إُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمتٜم٦م واًمٗم٤ًمد .  1
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ا قمدم وٞم٤مع واضم٥م ُماـ اًمقاضمٌا٤مت اًمتال قمٚمٞمٝما٤م سمخروضمٝما٤م ًمٚمٕمٛماؾي ؾماقاء أيما٤من اًمقاضما٥م  1

 ًمرهب٤م أم ًمزوضمٝم٤م وأوٓده٤مي وم٤مًمتٗمريط ذم اًمقاضم٥م طمرامي ويمؾ ُم٤م ي١مدي ةمم امرام ومٝمق طمرام . 

 وهبذا اًمٕمر  اعمقضمز ًمٚمحج٤مب وصٚمتف سمٕمٛمؾ اعمرأة شمٜمدومع آقمؽماو٤مت أشمٞم٦م :

ٚمٝم٤م وُمٕم٤مُمٚمتٝم٤م وُم١مدسم٦م ٓ شم١مَي أطمدًا ومٚمٞمس اًمزى اًمنماقمل ُم٤مداُم٧م اعمرأة ضم٤مدة ذم قمٛم -3

 وري٤ًم .. وانقاب أن اندي٦م شمٚمزُمٝم٤م امِمٛم٦مي وإدب يمام يٙمقن ذم اًمٙمالم واًمٕمٛمؾ م٥م أن 

يٙمقن ذم اًمزى وم٤مًمٙمؾ ُما٠مُمقر سماف ُماـ اهللي وادقما٤مء قمادم ةياذاء أطماد ُمروماق ي وم٢مهنا٤م شما١مَي ؿمإمقر 

ب اهلقىي وهلذا اًمتزيـ لصما٤مره اًمٙمٌاػمة قماغم اًمِماخص اًمٖمٞمقريـ قمغم إظمال  وشمزيـ اًمٗمتٜم٦م ٕرسم٤م

وقمااغم أهشمااف وقمااغم اعمجتٛمااعي سمااؾ وقمااغم اًمٕمٛمااؾ اًمااذي يزاوًمااف ذم هااذا انااق اعمِماادود ومٞمااف ةمم ميٜماا٦م 

 اعمرأة وم٤مإليذاء ُمقضمقد ٓ ُمٗمر ُمٜمف .

اًمٔماااروف امااا٤م ة ُماااـ ُمٌااا٤مذة اًمٕمٛماااؾ ومطمااا٤مم اعمقاصاااالت دمٕماااؾ اًمااازى اًمنماااقمل  - 2  

٦م .. وانقاب أن اعمرأة شمٖمػم ُمـ مهيا٤م ذم وماؽمات ُمت٘م٤مرسما٦م. ُما٤م سمالم اًم٘مّماػم ُمٕمقىم٤ًم وُمقضم٤ًٌم ًمٚمًخري

واًمٓمقيؾي ومام يم٤من اًمٓمقيؾ ُم٤مٟمٕم٤ًم هل٤م ُمـ اًمٕمٛمؾ وٓ ُمقضم٤ًٌم ًمٚمًخري٦مي وشمقضماد اًمٞماقم حمجٌا٤مت ٓ 

 يقضمد ُمـ مهيـ شمٕمقي٘م٤ًم قمـ اًمٕمٛمؾ أو اعمٌم أو امريم٦م . 

طمتااك ٓ شمتٕم٘مااد ٟمٗمًااٝم٤م ومٞمٙمااقن اًمياار  اًمااديـ يناا وُمااـ ينااه أٓ يٚماازم اعماارأة مياا٤ًم ىمااديامً  - 1

واًمياااار ي٠مسماااا٤مه اًمااااديـ .. وانااااقاب أن هااااذا اًم٘مااااقل ؾمٗمًاااآم٦مي ومٛمااااـ يناااا اإلؾمااااالم أٟمااااف أسماااا٤مح هلاااا٤م 

ا ااروج ًمٚمٕمٛمااؾي وق بًٌااٝم٤م ذم اًمٌٞماا٧م وأطم٤مـمٝماا٤م سم٤مًمرقم٤مياا٦م ومٛمٜمااع قمٜمٝماا٤م أَى اًمٖمااػمي وُمااـ واضمٌٝماا٤م 

٤م اًمٕم٘ماادة سم٢مي٘ماا٤مع ٟمٗمًااٝم٤م ةماء ًَمااؽ أن خٜمااع هاال أَاهاا٤م قمااـ اًمٖمااػمي واعماارأة هاال اًمتاال شمًاا٥ٌم ًمٜمٗمًااٝم

 حت٧م شم٠مصمػم يمالم اًمٜم٤مس اًمذيـ يٜمٔمرون ةمم ُمّمٚمح٦م أٟمٗمًٝمؿ ىمٌؾ ُمّمٚمحتٝم٤م . 
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اًماازى اًمنمااقمل باارم اعماارأة ُمااـ اًمتٛمتااع سمٛمٌاا٤مه٩م امٞماا٤مة . وانااقاب أن اًمتٛمتااع ٓ يٙمااقن  - 1

سماا٤مًمٕمري واًمتحاارر اعمٜمٓمٚمااؼي وم٘مااد ُماارت ُمئاا٤مت اًمًااٜملم قمااغم اًمٜمًاا٤مء اعمًااٚمامت اعمحتِمااامتي وهااـ 

 يٜم٦م اًمدٟمٞم٤م ذم أدب ويمامل . يتٛمتٕمـ سمز

سمٕماااااض أقماااااامل اعمااااارأة شم٘متيضااااا ميااااا٤ًم قمٍماااااي٤ًم يم٤مؾمااااات٘م٤ٌمل اًمِمخّماااااٞم٤مت اًمزا ااااارة وًَماااااؽ ٓ  -1

يتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمزى اًمنمقمل .. وانقاب أن هذا اًمٕمٛمؾ ٓ يؼمر ا روج قمغم ذع اهلل ومٝمق اًمذي 

أم ووع اًمزى اعمٜم٤مؾم٥مي واًمذي ووع اًمزى اًمٕمٍمي هق اعمجتٛمع ومٝماؾ ٟمٓمٞماع اًمنماع اعمٕمّماقم 

 اعمجتٛمع همػم اعمٕمّمقم .  

امج٤مب يٕمق  اعمرأة قمـ اإلؾمٝم٤مم ذم ظمدُم٦م اعمجتٛمع وشمٓمقره .. وانقاب أن اًمرضمؾ  - 1

ي٘مقم سمٙمؾ ا دُم٤مت اًمتل شماٜمٝمض سما٤معمجتٛمع وٓ بتا٤مج ةمم ضمٝماقد اعمارأة ةٓ قمٜماد قمادم وضماقد ُماـ 

سمااااادًا. ٓ يّماااااٚمس همػمهااااا٤م أو يم٤مٟمااااا٧م هااااال حمت٤مضمااااا٦م ةمم اًمٕمٛماااااؾي وُماااااع ًَماااااؽ وم٤ممجااااا٤مب ٓ يٕمقىمٝمااااا٤م أ

واًمِما٤مهد قماغم ًَماؽ ُمقضماقد ذم ةؾماٝم٤مم اعمارأة اعمتحجٌا٦م ذم ظمدُما٦م اعمجتٛماع سمٙمٗما٤مءةي اًمٚمٝمااؿ ةٓ ةَا 

يماا٤من اعمااراد سمخدُماا٦م اعمجتٛمااع وشمٓمااقيره هااق امٗمااالت اعمٕمرووماا٦م واًماارطمالت اعمِمااٌقه٦م وُماا٤م ةًمٞمٝماا٤مي 

  (3) وهذه أُمقر ٓ ي٘مره٤م أي ديـ

ومٞماف اعمارأةي وهال سمٓمٌٞمٕمتٝما٤م يمِمػ سمٕمض أضمزاء انًؿ يٜم٤مؾم٥م اناق اما٤مر اًماذي شمٕماٞمش  -1

حتس سم٤ممرارة أيمثر ُمـ اًمرضمؾ .. واناقاب هاؾ يماؾ اعمًاٚمامت يٕمِماـ ذم إضماقاء اما٤مرةي وهاؾ 

يمؾ ومّمقل اًمًٜم٦م طم٤مرة. ةن اعمحتِمامت قمِماـ ذم يماؾ ضماق وق شمْماؼ هباـ امٞما٤مة وإُمار ٓ يٕمادو 

 أن يٙمقن حت٤ميالً ًمٚمخروج قمغم اًمنمع اإلؾمالُمل .

                                 
 بعدىا. وما 162التشريع الرابين ص (راجع املرأة بني ط يان النظام ال را ولطاةه 1)
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ة ٕٟمف أُم٤مرة قمغم اًمِمؽ ذم ىمدر ٤م قمغم امٗم٤م  قمغم اًمنمف امج٤مب ـمٕمـ ذم طمؼ اعمرأ - 8

وأُماااا٤مرة قمااااغم واااإمػ ؿمخّمااااٞمتٝم٤م وةراد اااا٤م أُماااا٤مم اعمٖمرياااا٤مت .. وانااااقاب أن امجاااا٤مب يمااااام ذع 

ًمٚمٛماارأة ذع ًمٚمرضمااؾ يمااؾ ًمااف ُمٜمااف ُماا٤م يٜم٤مؾمااٌف ي ومٝمااؾ يٛمٙمااـ ًمٚمرضمااؾ أن ي٘مااقل: ةن حتااريؿ اإلؾمااالم 

 ًمٜمٔمري ةمم اعمرأة أو ظمٚمقيت هب٤م 

ٚم٘ماال وقمزيٛمتاال. ةن امجاا٤مب اطمتٞماا٤ما ي وًمااٞمس يمااؾ اًمرضماا٤مل وٓ يمااؾ ـمٕمااـ ذم قمٗمتاال وظم   

اًمٜمًااا٤مء قماااغم ظماااػم دا ااااًمي وهاااؾ وواااع اًم٘مٗماااؾ قماااغم سمااا٤مب اعمٜمااازل أو اعمتجااار ا ااا٤مم ُماااـ صااا٤مطمٌف ًمٙماااؾ 

 اًمٜم٤مس سم٠مهنؿ ًمّمقا. وهؾ وضمقد اًمنمـمل ام٤مرس دًمٞمؾ قمغم أن يمؾ اًمٜم٤مس ورُمقن. 

ٚمٔمٝمااااقر أدت ةمم قم٘مااااد ٟمٗمًااااٞم٦مي امجاااا٤مب ومٞمااااف يمٌاااا٧م ًمٚمٕمقاـمااااػي ةن ق دمااااد هلاااا٤م ُمٜمٗمااااذًا ًم - 1

وم٤مًمًاااٗمقر شمٜمٗماااٞمس ٕن ُم٘م٤موُمااا٦م اًمٓمٌٞمٕمااا٦م شمٖماااري سم٤مٟٓمت٘مااا٤مم ًمٜمٗمًاااٝم٤م سم٤مٟٓمحراومااا٤مت .. واناااقاب أن 

اإلؾمالم أُمر سم٤ممج٤مب شمٕمديالً ًمٚمٖمريزة وشمرويْم٤ًم هل٤مي وُم٤م ُمـ رء طمرُمف اهلل ةٓ ضمٕمؾ ًمف سمدياًل 

ح٤ًم هااااق اًماااازواج ي ُمااااـ اماااااللي واًمٓمريااااؼ اًمًااااٚمٞمؿ ًمٜمِماااا٤ما همرياااازة انااااٜمس ٟمِماااا٤مـم٤ًم ُمٜمتجاااا٤ًم صااااحٞم

وامجاا٤مب يقىمااػ اًمٖمرياازة قمٜمااد طمااد آقمتاادال ٓ يريااد أن يٛمٞمتٝماا٤م وي٘ميضاا قمٚمٞمٝماا٤مي وٓ أن ي٘مقهياا٤م 

      (3)سمِمٙمؾ يدقمق ةمم ا ٓمر 

ومااٜمحـ أُماا٤مم ٟمٔماا٤مم ةؾمااالُملي وشمنماايع ةهلاال ُمٗمّمااؾي ذم اًمٕمٗماا٦م وقمالىمتٝماا٤م سمًااؽم اًمٕمااقرات قمااـ 

  (2)ُمع همػم حمرم  همػم اعمح٤مرمي وهق شمنميع قم٤ممي ذم يمؾ ُمٙم٤من شمقضمد ومٞمف اعمرأة

وذم اًمٜمٝم٤مياااا٦م شم٘مااااقل : ةن شمٕماااار  امجاااا٤مب أو اًمٗمّمااااؾ اًمتاااا٤مم سماااالم انٜمًاااالم ي ًمٜمااااػمان ًمٞمًاااا٧م 

سم٤مٕىماااؾ وـماااا٠مة ُماااـ ُمث٘مٗمٞمٜماااا٤م انااادد ي اًمااااذيـ يٍمااااون قماااكم ةماًماااا٦م امجااا٤مب ي قمااااكم اقمتٌااا٤مر أٟمااااف همااااػم 

كم ةؾمااالُمل ي ويٍمااون قمااكم اًمتٕمٚمااٞمؿ اعمخااتٚمط ي وحترياار اعماارأة ي وشمِمااجٞمع اعماارأة سم٠مىم اا اًمٓم٤مىماا٦م قماا

                                 
 بتصرف . 226ع  216من األزىر الشريه ، الشيخ/ جاد احل  علي جاد احل ، ص  (راجع: بيان للناس1)
 . 613(راجع: حقاة  اإلسالم يف مواجهة شبهات املش  ني، ص 2)
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ـمٚم٥م اًمٕمٛمؾ ظم٤مرج اًمٌٞم٧م ي وقماكم ُمِما٤مريمتٝم٤م اًمت٤مُما٦م ذم امٞما٤مة اًمٕم٤مُما٦م ي وماذروة حتارر اعمارأة شمتٛمثاؾ 

ذم اإلؾمتٕمراواا٤مت امٙمقُمٞماا٦م ًمٚمٗمتٞماا٤مت اًمًاا٤مومرات ي ذم إمياا٤مء ا ٤مصاا٦م ي وهااـ يناان ذم ؿمااقارع 

اًمٕم٤مصااااٛم٦م ي يٚمااااقطمـ سماااا٤مٕقمالم ي ويّمااااحـ سم٤مًمِماااإم٤مرات اًم٘مقُمٞماااا٦م ي وذم اًمًااااٞمدات اًماااااليت ياااادًملم 

ـ ذم أوىمااا٤مت آٟمتخ٤مسمااا٤مت وذم ُمًااا٤مسم٘م٤مت اناااامل ي طمٞمااا٨م شُمٗمحاااص اعمتٜم٤مومًااا٤مت ٟمّماااػ سم٠مصاااقا 

سمحٙمااا٤مم ي خ٤مُمااا٤ًم يماااام ُمًااا٤مسم٘م٤مت اعماااقار اًمراسمحااا٦م ذم أؾماااقا  اًمٜمًااا٤مء ي  –واًمٕم٤مريااا٤مت  –اًمٕم٤مريااا٤مت 

وسم٤مًمٜم٤ًمء اًمٚمقايت يٚمًٌـ يم٤مًمرضم٤مل ي ومٞمح٤مرسمـ ُمع انٞمق  أو يٕمٛمٚمـ ذم ُمّم٤مٟمع دمٛمٞمع أٓت ي 

شٌم٘مااادر اعمااارأة وحتاااؽمم قماااكم أؾمااا٤مس اعمااادي اًماااذي شماااٜمجس ومٞماااف ذم أداء وفمااا٤م ػ ومٗمااال اعمدٟمٞمااا٦م امديثااا٦م 

 اًمرضم٤مل وم٘مط ي سمٞمٜمام شمٕمر  ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م أقمكم طمد ُمـ مج٤مهل٤م وؾمحره٤م ًمٚمجٛمٝمقر.

 ٞمؿ اإلؾمااالم ًٓمواًمٜمتٞمجاا٦م هاال اظمااتالا دوري ًمٚمجٜمًاالم ذم اعمجتٛمااع اعمٕماا٤مس يمٚمااف ي وشمٕماا٤م  

  (3)شمًٛمس سم٘مٞمؿ صم٘م٤مومٞم٦م وم٤مؾمدة يمٝمذه

  

                                 
 . 83،  82تطبي  . مرمي مجيلة ص  (راجع : اإلسالم يف النظرية وال1)
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 انطادشادلثحج 
 شثهح حىل ادلرياث وَصية ادلرأج فيه

ىما٤مل اًمٓماا٤مقمٜمقن ذم اًمنمايٕم٦م اإلؾمااالُمٞم٦م : ةن اإلؾمااالم ق يٜمّماػ اعماارأة طمٞما٨م أقمٓم٤مهاا٤م ٟمّمااػ 

 ُم٤م يٕمٓمل اًمرضمؾ ذم اعمػماث.

 اًمرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م : 

سمداي٦م ٓسمد ُمـ اًمتذيمػم سم٠مٟمف ىمٌؾ اإلؾمالم ق يٙمـ ًمٚمٛمرأة ذم ان٤مهٚمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م طمؼ ذم رء 

ٓ ذم اعمااػماث وٓ همااػمه سمااؾ وٓ طمتااك طمااؼ امٞماا٤مةي ومٚمااام ضماا٤مء اإلؾمااالم ىماارر هلاا٤م وًمٚمٛماارة إومم ذم 

ضَما٤مِل َٟمِّماٞم٥ٌم  )شم٤مري  اًمٌنمي٦م  أن يٙمقن هل٤م ٟمّماٞم٥م ذم اعماػماث أقمٚمٜمتاف أيا٦م اًمٙمريٛما٦م  َّا٤م شَماَرَ   ًمِٚمر  مِم

َّااا٤م ىَماااؾَّ ُِمٜمْاااُف َأْو يمَ  ىَْمَرسُماااقَن مِم ْٕ َّااا٤م شَماااَرَ  اًْمَقاًمِاااَداِن َوا  َٟمِّماااٞم٥ٌم مِم
ِ
ااا٤مء ًَ ىَْمَرسُماااقَن َوًمِٚمٜم  ْٕ ٤ًٌم اًْمَقاًمِاااَداِن َوا ُثاااَر َٟمِّماااٞم

. أُماااا٤م ةقمٓم٤ممهاااا٤م ٟمّمااااػ ُماااا٤م يٕمٓمااااك اًمرضمااااؾ واًمااااذي شم٘ماااارره أياااا٦م اًمٙمريٛماااا٦م {1}اًمٜمًاااا٤مء/   (َُمْٗمُروًواااا٤م

( ُ ُٟمَْثَٞماالْمِ  ُيقِصااٞمُٙمُؿ ايَّ ْٕ يَمِر ُِمثْااُؾ طَمااظ  ا ِديُمااْؿ ًمِٚمااذَّ َٓ . ومٚمااٞمس اٟمت٘م٤مصاا٤ًم ٓ ُمااـ ُمٙم٤مٟماا٦م {33}اًمٜمًاا٤مء/  (ذِم َأْو

ُماااع طمجاااؿ اعمًااائقًمٞم٦م اًمتااال بٛمٚمٝمااا٤م اإلؾماااالم  ىُماااـ طماااؼ اعمااارأةي وًمٙمٜماااف شمقمياااع يتاااقاماعمااارأة وٓ 

اًمٌٞماا٧م  ووإمف ُمًائقًمٞم٦م اإلٟمٗما٤م  اًمٙم٤مُماؾ قماغم ًمٚمرضماؾ اًمازوج. وم٤مٕصاؾ أن يتاقمم اًمرضماؾ أيا٤ًم يماا٤من

وقمااغم إهةي وٓ شمًاا٠مل اًمزوضماا٦م )اعماارأة( قمااـ رء ُمااـ ًَمااؽ طمتااك وةن يم٤مٟماا٧م ُمااقهة ةٓ ةَا 

 شمٓمققم٧م هل ًمٚمٛم٤ًمقمدة سمقضمف أو سمآظمر . 

صمؿ ةن اعمرأة ظمالل طمٞم٤م ٤م يمٚمٝما٤م ُمٜماذ ُمٞمالدها٤م ةمم ووم٤م ا٤م ذم يمٗم٤مًما٦م اًمرضماؾ ةن يم٤مٟما٧م ـمٗمٚما٦م أو 

مجٞمٕماا٤ًم ي٘ماارر اإلؾمااالم اًمٜمٗم٘ماا٦م قمااغم اًمرضمااؾ ؿماا٤مسم٦م أو موضماا٦م أو ُمٓمٚم٘ماا٦م أو أرُمٚماا٦مي ومٗماال يمااؾ طم٤مٓ اا٤م 

سمحًااا٥م درضمااا٦م اًم٘مراسمااا٦م هبااا٤م إومم صماااؿ إومم ي وةَا ىمٍمااا أطمااادهؿ ومٕماااغم اًم٘مااا٤ميض ةًمزاُماااف سم٤مًمٜمٗم٘مااا٦م 

قمٚمٞمٝم٤م دون ةمه٤ملي وُمـ اًمٓمرياػ أن ُمٝمار اعمارأة )صاداىمٝم٤م( أطماد طم٘مقىمٝما٤م اعمّماقٟم٦م اًمتال ٓ ماقم 

َأَرْدشُمُؿ اؾْمتٌَِْداَل َمْوٍج َُمَٙم٤مَن َمْوٍج َوةِْن  )اعم٤ًمس هب٤م طمتك ًمق طمدث اٟمٗمّم٤مل سمٍميس ٟمص اًم٘مرلن
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ّـَ ىِمٜمَْٓم٤مًرا وَمالَ شَم٠مظُْمُذوا ُِمٜمُْف ؿَمٞمًْئ٤م َأشَم٠مظُْمُذوَٟماُف هُبَْت٤مًٟما٤م َوةصِْمااًم ُُمٌِٞمٜمًا٤م ) ( َويَمٞمْاَػ شَم٠مظُْمُذوَٟماُف 20َوَلشَمٞمُْتْؿ ةطِْمَداُه

ي وهذا هاق اًمٕما٥مء   (3) {23ي 20}اًمٜم٤ًمء:  (٤م هَمٚمِٞمًٔم٤مَوىَمْد َأوْم٣َم سَمْٕمُْمُٙمْؿ ةمَِم سَمْٕمٍض َوَأظَمْذَن ُِمٜمُْٙمْؿ ُِمٞمَث٤مىمً 

اًماامزم اًماذي يقضما٥م اًمنماع اإلؾمااالُمل قماغم اًماقارث حتٛمٚماف واًم٘مٞما٤مم سمااف طمٞما٤مل أظماريـ وهاذا هااق 

اعمٕمٞمااا٤مر إول ذم اًمتٗمااا٤موت سماااالم اًماااذيمر وإٟمثااااك ًمٙمٜماااف شمٗمااا٤موت ٓ يٗميضاااا ةمم أي فمٚماااؿ ًمألٟمثااااك أو 

 حٞمسي وهذا هق اعمٕمٞم٤مر إول . اٟمت٘م٤ما ُمـ ةٟمّم٤مومٝم٤م سمؾ رسمام يم٤من اًمٕمٙمس هق اًمّم

أُمااا٤م اعمٕمٞمااا٤مر اًمثااا٤مق : ومٞمتٛمثاااؾ ذم اًمتٗمااا٤موت سمااالم أٟمّمااا٦ٌم اًماااقارصملم واًمقارصمااا٤مت سمحًااا٥م درضمااا٦م 

اًم٘مراسم٦م سملم اًمقارث َيمرًا يم٤من أو أٟمثك وسملم اعمقرث اعمتقرم ومٙمٚمام اىمؽمسم٧م اًمّمٚم٦م ماد اًمٜمّمٞم٥م ذم 

 ٤ٌمر نٜمس اًمقارصملم .اعمػماثي ويمٚمام اسمتٕمدت اًمّمٚم٦م ىمؾ اًمٜمّمٞم٥م ذم اعمػماث دوٟمام اقمت

اعمٕمٞم٤مر اًمث٤مًم٨م : ُمقىمع انٞمؾ اًمقارث ُمـ اًمتت٤مسمع اًمزُمٜمل ًمألضمٞما٤ملي وم٤مٕضمٞما٤مل اًمتال شمًات٘مٌؾ 

امٞماا٤مة وشمًااتٕمد ًمتحٛمااؾ أقم٤ٌم ٝماا٤م قماا٤مدة يٙمااقن ٟمّمااٞمٌٝم٤م ذم اعمااػماث أيمااؼم ُمااـ ٟمّمااٞم٥م إضمٞماا٤مل اًمتاال 

ي وًَمااؽ شمًااتدسمر امٞماا٤مة وشمتخٗمااػ ُمااـ أقم٤ٌم ٝماا٤مي سمااؾ وشمّمااٌس أقم٤ٌممهاا٤م قماا٤مدة ُمٗمروواا٦م قمااغم همػمهاا٤م

سمٍماااف اًمٜمٔمااار قماااـ اًماااذيمقرة وإٟمقصمااا٦م ًمٚماااقارصملم واًمقارصمااا٤متي ومٌٜمااا٧م اعمتاااقرم شمااارث أيمثااار ُماااـ أُماااف 

ويمٚمت٤ممهاا٤م أٟمثاااك وشماارث اًمٌٜمااا٧م أيمثااار ُمااـ إب ي وُماااـ صمااؿ يتٌااالم ًمٜمااا٤م أن اًمتاميااز ذم أٟمّمااا٦ٌم اًماااقارصملم 

 واًمقارصم٤مت ٓ يرضمع ةمم ُمٕمٞم٤مر اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م.

ذم درضماااا٦م اًم٘مراسماااا٦مي واشمٗم٘مااااقا وشمًاااا٤مووا ذم ُمقىمااااع انٞمااااؾ وذم طم٤مًماااا٦م ُماااا٤م ةَا اشمٗمااااؼ وشمًاااا٤موى اًمقارصمااااقن 

اًماااقارث ُماااـ شمتااا٤مسمع إضمٞمااا٤مل يٙماااقن شمٗمااا٤موت اًمٕمااا٥مء اًماااامزم هاااق اًمًااا٥ٌم ذم اًمتٗمااا٤موت ذم أٟمّمااا٦ٌم اعماااػماثي 

وًماااذًمؽ ق يٕمٛماااؿ اًم٘مااارلن اًمٙماااريؿ هاااذا اًمتٗمااا٤موت سمااالم اًماااذيمر وإٟمثاااك ذم قمٛماااقم اًماااقارصملم وةٟماااام طمٍماااه ذم 

                                 
 . 245، 244عقيدة وشريعة ، ص الم ، راجع:اإلس735(نشأة االستشراق مراحلو ودوافع املستشرقني ، ص 1)
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ُٟمَْثَٞمااالْمِ  )لٟمٞمااا٦م: هااذه ام٤مًمااا٦م سم٤مًماااذات وم٘م٤مًماا٧م أيااا٦م اًم٘مر ْٕ يَمِر ُِمثْااُؾ طَماااظ  ا ِديُماااْؿ ًمِٚماااذَّ َٓ ُ ذِم َأْو وق  (ُيقِصااٞمُٙمُؿ ايَّ

 ي٘مؾ يقصٞمٙمؿ اهلل ذم قمٛمقم اًمقارصملم .

يمام أن اؾمت٘مراء طم٤مٓت وُم٤ًم ؾ اعمػماث يٙمِمػ قمـ طم٘مٞم٘م٦م شمذهؾ اًمٙمثػميـ قمـ أومٙم٤مرهؿ 

 اعمًٌ٘م٦م واعمٖمٚمقـم٦م ذم هذا اعمقوقع ومٝمذا آؾمت٘مراء ي٘مقل ًمٜم٤م : 

 ا ةن هٜم٤م  أرسمع طم٤مٓت وم٘مط شمرث ومٞمٝم٤م اعمرأة ٟمّمػ اًمرضمؾ . 3

 خ٤مُم٤ًم.ا هٜم٤م  طم٤مٓت أوٕم٤مف هذه ام٤مٓت إرسمع شمرث ومٞمٝم٤م اعمرأة ُمثؾ اًمرضمؾ  2

 ا هٜم٤م  طم٤مٓت قمنم أو شمزيد شمرث ومٞمٝم٤م اعمرأة أيمثر ُمـ اًمرضمؾ .  1

 ا هٜم٤م  طم٤مٓت شمرث ومٞمٝم٤م اعمرأة وٓ يرث ٟمٔمػمه٤م ُمـ اًمرضم٤مل .      1

أي أن هٜما٤م  طما٤مٓت ا أيمثار ُماـ صمالصمالم طم٤مًما٦م شم٠مظماذ ومٞمٝما٤م اعمارأة ُمثاؾ اًمرضماؾ أو أيمثار ُمٜمافي أو 

أرسماع طما٤مٓت حماددة شمارث ومٞمٝما٤م اعمارأة ٟمّماػ شمرث هل وٓ يرث ٟمٔمػمه٤م ُماـ اًمرضما٤ملي ذم ُم٘م٤مسمٚما٦م 

وماااا٠ميـ اًمٔمٚمااااؿ اًمااااذي ي٘مااااع قمااااغم اعماااارأة . وسمااااذًمؽ شمًاااا٘مط هااااذه اًمِمااااٌٝم٦م وشمثٌاااا٧م قمداًماااا٦م   (3)اًمرضمااااؾ

 اإلؾمالُمٞم٦م وسمراء ٤م مم٤م ٟم٥ًم ةًمٞمٝم٤م .  

  

                                 
 بتصرف . 558،  556( حقاة  اإلسالم يف مواجهة شبهات املش  ني ، ص 1)
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 ادلثحج انطاتع
 حىل حقـىق ادلـرأج يف اإلضالو

ياازقمؿ اًمٓماا٤مقمٜمقن أن اإلؾمااالم طماارم اعماارأة يمثااػمًا ُمااـ ام٘مااق  اًمتاال يتٛمتااع هباا٤م اًمرضمااؾ ُمثااؾ: 

 اًمتٕمٚمٞمؿي واًمِمٝم٤مدةي وـمٚم٥م اًمٓمال ي واًمتٛمٚمؽ وهمػمه٤م . 

 اًمرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م :

ًم٘مد ضم٤مء اإلؾمالم ومقضمد اعمرأة ذم أدٟمك ُمراشم٥م اعمجتٛمع ي قمٚمٞمٝم٤م واضم٤ٌمت وًمٞمس هل٤م طم٘مق  

وضمٝم٤مي ةَ بؼ ٓسمٜمف أن يتزوضمٝم٤م همّم٤ًٌم وهق ُم٤م يم٤من يًٛمك سمٜمٙم٤مح ي ومٝمل شمقرث يمره٤ًم ةَا ُم٤مت م

ؿماٞمئ٤ًم ومٙماؾ رء ُمرهاقن سما٠مُمر اًمرضماؾ وةرادشماف ةن ؿما٤مء ي وق شمٙمـ اعمرأة خٚمؽ ُمـ أُمرها٤م )اعم٘م٧م( 

 أقمٓمك وةن ؿم٤مء ُمٜمع . 

وق شمٙمـ ذيٕم٦م اإلؾمالم ًمت٘مٌؾ هذا اًمتٛمٞمز أو اًمتامياز اًماذي ؾماٚم٥م ام٘ماق  اًمتال ُمٜمحٝما٤م اهلل 

 طم٘مق  شمت٤ًموى ُمع شمٚمؽ اعمٛمٜمقطم٦م ًمٚمرضمؾ ةن ق شمزد . ًمٚمٛمرأةي وهل

ًم٘مد ارشمٗمع اإلؾمالم سم٤معمرأة ويمرُمٝما٤م أُما٤ًم وأظمتا٤ًم وموضما٦ًم وسمٜمتا٤ًم وظمّماٝم٤م سما٤مًمتٙمريؿ ذم أيمثار ُماـ 

لي٦م يمريٛم٦م وطمدي٨م ذيػي وىمرر هل٤م ُمـ ام٘مق  ُم٤م ق حتظ سمف قمغم اُمتداد اًمت٤مري  وومر  قمٚمٞمٝم٤م 

 ُمـ اًمقاضم٤ٌمت ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع ـمٌٞمٕم٦م إٟمثك. 

 وُمـ هذه ام٘مق  اًمتل أقمٓمتٝم٤م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٛمرأة ُم٤م ي٠ميت:
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 ا طمؼ إهٚمٞم٦م وآطمتٗم٤م  سم٤مًمِمخّمٞم٦م: 3

اًمنمااايٕم٦م اإلؾماااالُمٞم٦م ضمٕمٚمااا٧م اًم٘مقاُمااا٦م ًمٚمرضماااؾ قماااغم اعمااارأةي وًماااٞمس ُمٕمٜماااك اًم٘مقاُمااا٦م أن يًاااتٌد 

ي وم٘مقاُماا٦م اًمرضمااؾ قمااغم اعماارأة ٓ شمًاا٘مط طم٘مقىمٝماا٤م   (3)اًمرضمااؾ سماا٤معمرأة ويٕم٤مُمٚمٝماا٤م يم٠مهناا٤م رء يٛمتٚمٙمااف 

 اًمنمقمٞم٦م اًمتل وهٌٝم٤م اهلل ةي٤مه٤م. 

وما٤معمرأة اعمًاٚمٛم٦م طمالم شمتاازوج حتاتٗمظ سم٤مؾماٛمٝم٤م وؿمخّماٞمتٝم٤مي وهااذا اماؼ ق حتّماؾ قمٚمٞماف طمتااك 

اًمٞمااقم اعماارأة اًمٖمرسمٞماا٦م اًمتاال شمٗم٘مااد سمزواضمٝماا٤م اؾمااؿ قم٤م ٚمتٝماا٤م وشمٜمتًاا٥م همّماا٤ًٌم ةمم قم٤م ٚماا٦م اًماازوج ومتّمااٌس 

  (2)ُمدام ومالن 

وم٢من أسم٤مها٤م يٓم٤مًمٌٝما٤م سما٠من شمًات٘مؾ سمحٞم٤م ا٤م وشمٌحا٨م  -ذم اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م  -ىمٌؾ اًمزواج  سمؾ طمتك

هلااا٤م قماااـ ُمًاااٙمـ وقماااـ قمٛماااؾ شمٜمٗماااؼ ُمٜماااف قماااغم ٟمٗمًاااٝم٤مي وهاااذا ُمااا٤م يااادومٕمٝم٤م ذم يمثاااػم ُماااـ إطماااقال ةمم 

اًمرَيٚم٦م واًمٗم٤مطمِم٦م مم٤م أدى ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ةمم فمٝمقر ومئ٦م إُمٝم٤مت أٟم٤ًمت اًماليت أٟمجٌـ أوٓدًا دون 

ي يماام أن ىمقاُما٦م  (1)٤م اإلؾماالم ومٚماؿ يٙمٚماػ اعمارأة سمٌماء ُماـ اًمٜمٗم٘ما٦م ُمٝماام شمٙماـ همٜمٞما٦م أن يتزوضمـي أُما

اًمرضمااااؾ قمااااغم اعماااارأة ٓ شمٕمٜماااال ةًمٖماااا٤مء أهٚمٞمتٝماااا٤م ذم ةدارة أُمقاهلاااا٤م سمٜمٗمًااااٝم٤م أو شمقيمااااؾ أطماااادًا ًمٞم٘ماااااقم هلاااا٤م 

 سم٢مدارا ٤م يمام يم٤مٟم٧م شمّمٜمع اًمًٞمدة ظمدم٦م . 

 ا طمؼ اًمٕمٛمؾ واًمتٛمٚمؽ وةدارة إُمال : 2

ء سماا٠من اًمنماايٕم٦م اإلؾمااالُمٞم٦م حتااقل دون قمٛمااؾ اعماارأةي ومٚمٚمٛماارأة اعمًااٚمٛم٦م ًمااٞمس صااحٞمح٤ًم آدقماا٤م

اعمتزوضماا٦م امرياا٦م ذم أن شمتٍمااف ذم صمرو اا٤م يمااام شمريااد ذم طماادود اًم٘ماا٤مٟمقني وًمٚمزوضماا٦م امرياا٦م ذم أن 

شمتٕم٤مىمااد ُمااع ُمااـ شمريااد دون شماادظمؾ ُمااـ أسمٞمٝماا٤م أو موضمٝماا٤مي وىمااد أضماا٤مم اإلؾمااالم ًمٚمٛماارأة أن شمتٛمٚمااؽي 

                                 
 بتصرف . 67، 66(حقوق اإلنسان وواجباتو يف اإلسالم، ص 1)
 .68(املرجع الساب  ،  ص 2)
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حق ُم٤م أسم٤مطماف ًمٚمرضماؾ ؾماقاء سمًاقاء. وٓ ٟمٕمٚماؿ أطمادًا ُماـ وم٘مٝما٤مء وأسم٤مح اإلؾمالم هل٤م يمؾ ًَمؽ قمغم ٟم

 اإلؾمالم رأى أن اًمٜمّمقا اًمقاردة ذم ُم٤ٌمذة اًمتٍموم٤مت اًمامًمٞم٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمرضمؾ دون اعمرأة . 

وهااذه ُمٜمزًماا٦م ىمااد ُمٜمحٝماا٤م اإلؾمااالم ًمٚمٛماارأة سم٤مقمت٤ٌمرهاا٤م ةٟمًاا٤مٟم٤ًم يم٤مُمااؾ اإلٟمًاا٤مٟمٞم٦م ُمٜمااذ أن أذىماا٧م 

ا ق  ا وذم قمٍما امْما٤مرة وطم٘ماق  اإلٟمًا٤من يماام ي٘مقًماقنإر  سمٜماقرهي ذم طمالم أن اعمارأة اًمٖمرسمٞما٦م 

يماام أضما٤مم هلا٤م أن    (3)اإلٟم٤ًمق اًمذي ختٕما٧م سماف اعمارأة ذم فماؾ اإلؾماالم  شمّماؾ ةمم اًمتٛمتع هبذا امؼ

 شمٕمٛمؾ ذم ةدارة أُمقاهل٤م أو ذم همػمه٤م .

وسمااادهيل أن طماااؼ اعمااارأة ذم اًمٕمٛماااؾ ٓ مااا٥م أن يتٕمااا٤مر  ُماااع واضم٤ٌم ااا٤م ٟمحاااق سمٞمتٝمااا٤م وموضمٝمااا٤م 

وأوٓده٤مي وىمد ؾمٌؼ امدي٨م قمـ وقاسمط قمٛمؾ اعمرأة اًمتال ووإمٝم٤م اإلؾماالم قمٜماد امادي٨م قماـ 

 امج٤مب وقمٛمؾ اعمرأةي ومٞمام ؾمٌؼ ُمـ هذا اًمٌح٨م .

 ا طماؼ اًمتٕمٚماؿ: 1

  :ٚمٝما٤م ومريْما٦م قمٚمٞمٝما٤م طماؼ اًماتٕمٚمؿ ًم٘مقًمافوُمـ ام٘مق  اًمتل وومره٤م اإلؾمالم ًمٚمٛمارأة سماؾ ضمٕم

  (2)  (ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ )

ةدرايم٤ًم ُمـ اًمِم٤مرع امٙمٞمؿ سم٠من اعمرأة اعمتٕمٚمٛم٦م أىمادر قماغم شمرسمٞما٦م إسمٜما٤مءي وم٤مًمؽمسمٞما٦م ًمٞمًا٧م وارد 

طاااازيـ ُمٕماااا٤مرف وةٟمااااام هاااال قمٛمٚمٞماااا٦م سمٜماااا٤مء ُمًااااتٛمرة ًم ٟمًاااا٤من وسماااا٨م ًمألظمااااال  واًم٘مااااٞمؿ اًمٗم٤موااااٚم٦م ذم 

  (1) اعمجتٛمع

                                 
 53، ىذا ديننا، يل ال زايل، ص 232ص (راجع : اإلسالم عقيدة وشريعة، 1)
، 44، 43/ 2، واشعععه اصفعععا ، 123، 119/ 1، انظععر: جممعععع الزواةععد ، 24(رواه ابععن ماجعععو، حععديث  رقعععم: 2)

 حديث  حيح .1665حديث رقم:
 . 71ع  68(راجع : حقوق اإلنسان وواجباتو يف اإلسالم، أسامة األلفي، ص 3)



 شبهات املستشرقني والطاعنني حول الشريعة اإلسالمية والرد عليها

 

  311 

 

وًمااٞمس ُمااـ ؿمااؽ ذم أن حتٛمٞمٚمٝماا٤م اعمًاائقًمٞم٤متي مٕمااؾ هلاا٤م أو قمٚمٞمٝماا٤م امااؼ ذم أن شمااتٕمٚمؿ يمااؾ ُماا٤م 

ٌَاا٧ْم ُمٜمٝما٤م قمٚمٞماافي وهاق حتااري 
يٛمٙمٜمٝما٤م ُماـ اًم٘مٞماا٤مم هباذه اعمًاائقًمٞم٦م قماغم اًمقضمااف اًماذي طُمااِدَدْت سماف وـُمٚمِ

ا ػم واًمّمالحي واًمٌٕماد قماـ اًمنما واًمٗمًا٤مدي وُماـ هٜما٤م أوضما٥م اإلؾماالم قمٚمٞمٝما٤م ا يماام أوضما٥م قماغم 

اًمرضماااؾ ا ُمٕمرومااا٦م اًمٕم٘م٤م اااد واًمٕمٌااا٤مداتي وُمٕمرومااا٦م اماااالل وامااارام ذم اعمااا٠ميمقل واعمنماااوب وؾمااا٤م ر 

    (3)وم٤مت اًمتٍم

 ا طمؼ امٞما٤مء )امج٤مب(: 1

وىمد مقمؿ انٝماالء واعمٖمرواقن: أن طمجا٤مب اعمارأة باقل دون شمٚم٘مٞمٝما٤م اًمٕمٚماؿ ويٛمثاؾ طمجارًا  

وًمًاااٜم٤م ٟمااادري ُمااا٤م اًمٕمالىمااا٦م سمااالم ًماااٌس اعمااارأة   (2))قماااغم شمٗمٙمػمهااا٤م  واقمتاااؼموه ىمٞمااادًا قماااغم طمريااا٦م اعمااارأة 

اعمًٚمٛم٦م ًمٚمحج٤مب وهق ورد رداء ذقملي وسملم شمٚم٘مل اًمٕمٚمؿ أو امجر قمغم اًمرأيي صمؿ ُم٤م قمالىما٦م 

اًمتااؼمج سمااا٤مًمٕمٚمؿ واًمااتٕمٚمؿ ومٝمااا١مٓء ق يًااتققمٌقا أو ق يٗمٝمٛماااقا ُماا٤م ىمّماااده اًمنمااع امٙماااٞمؿ ُمااـ ومااار  

ٟمف أيْم٤ًم ذم اعم٘م٤مسمؾ طمؼ هل٤م سمؾ أيمثر ُمـ امج٤مب قمغم اعمرأةي وم٤ممج٤مب وةن يم٤من واضم٤ًٌم قمٚمٞمٝم٤م ةٓ أ

واارد طمااؼ هلاا٤مي ومٝمااق يٕمٜماال طمااؼ اًمًااؽم قمااـ اًمريٌاا٦م وطمااؼ امٞماا٤مء اًمااذي هااق ُمااـ ؿماإم٥م اإليااامني وىمااد 

يماا٤من ا ااامر ُمٕمرووماا٤ًم قمٜمااد اًمٞمقٟماا٤من اًم٘مااداُمكي يمااام ارشمدشمااف ٟمًاا٤مء اًمٜمّماا٤مرى طمتااك اًم٘ماارن اًمث٤مًماا٨م قمنماا 

مٞم٤مء ُمع هن٤مي٦م اًم٘مرن اًماميض وُمٓمٚمع اعمٞمالدي صمؿ اؾمتٌدًمـ سمف اإليِم٤مرب ةمم أن ظمٚمٕمـ يمؾ ميٜم٦م ا

 .٘مّمد اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم واًمٕمنميـ اا ي  (1)اًم٘مرن ام٤مزم 
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 ا طمؼ اظمتٞم٤مر اًمزوج : 1

ُمااـ ام٘مااق  اًمتاال ىمررهاا٤م اإلؾمااالم ًمٚمٛماارأة طمااؼ اظمتٞماا٤مر اًماازوجي وماا٤مًمزواج ي٘مااقم قمااغم اًمرواا٤م 

واًم٘مٌااقلي وقمااغم وزم إُماار أن يًاات٠مَن اعماارأة قمٜماادُم٤م يت٘ماادم ةًمٞمٝماا٤م ُمااـ يرهماا٥م ذم ٟمٙم٤مطمٝماا٤مي قمااـ أيب 

شُمًاات٠مُمري وٓ شُمااٜمٙمس اًمٌٙماار طمتااك شُمًاات٠مَن ي  شمااٜمٙمس إيااؿ طمتااك ٓ ىماا٤مل:  ي أن اًمٜمٌاال هرياارة 

    (3)ؾمقل اهلل ويمٞمػ ةَهن٤مي ىم٤مل: أن شمًٙم٧م ىم٤مًمقا: ي٤م ر

وًمٞمس ُمٕمٜمك وضمقد وزم ًمٚمٛمرأة أن مؼمه٤م قمغم اًمزواج ممـ شمٙماره أو مماـ ٓ شمريادهي وًم٘ماد رد 

يا٤م رؾماقل اهلل ىماد  مواج اعمرأة اًمتل موضمٝم٤م أسمقها٤م دون روا٤مه٤م. وًمٙمٜمٝما٤م ىم٤مًما٧م:  رؾمقل اهلل 

     (2)ًمٞمس ًمٚمرضم٤مل ذم هذا أُمرأُمْمٞم٧م ُم٤م ومٕمؾ أيب وةٟمام ىمٚم٧م ُم٤م ىمٚم٧م ًمتٕمٚمؿ اًمٜم٤ًمء أن 

ويمااذًمؽ أىماار اإلؾمااالم سمحااؼ اعماارأة ذم اعمٝماار وهااق طمااؼ هلاا٤م وًمااٞمس ًمقًمٞمٝماا٤مي وًمااٞمس يمااام باا٤مول 

ااا٤مَء  )اعمًتِماااارىمقن شمّماااقيره هباادف ةفمٝمااا٤مره سم٠مٟماااف صمٛمااـ سمٞماااع اعماارأة ًمٚمرضماااؾي ىمااا٤مل شمٕماا٤ممم:  ًَ َوَلشُماااقا اًمٜم 

ّـَ ٟمِْحَٚم٦مً   .{1}اًمٜم٤ًمء/   (َصُدىَم٤مِ ِ

ٟمٕماااؿي ضمٕماااؾ اإلؾماااالم ًممسمااا٤مء وًمًااا٤م ر إوًمٞمااا٤مء ةَا اٟمحرومااا٧م اعمااارأة ذم اظمتٞمااا٤مر اًمااازوجي طماااؼ 

آقمؽما ي أو طمؼ اعمٜماع ُمتاك فمٝمار هلاؿ ؾماقء اظمتٞم٤مرها٤مي وأهنا٤م شمزوضما٧م هماػم يماػءي وًَماؽ ٕن 

قم٘مد اًمزواج ًمف اشمّم٤مل سم٤مٕهةي ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن ًمألوًمٞم٤مء ومٞمف سمٕماض اًمِما٠مني وطمًاٌٝمؿ وماٞمام هلاؿ 

  (1)ٜمحقا طمؼ آقمؽما  أو اعمٜمع ومٞمف ُمـ طمؼي أن يٛم

                                 
واملرجععان، رواه البخععاري يف  ععحيحو، اتععاد: الن ععاح، ابد: ال يععن ح األد وغععريه الب ععر والثيععب إال بر ععاىا ، اللرلععر ( 1)
 . 74، 73/ 2ج
  حيح البخاري، اتاد: الن اح، ابد: إذا زوج ابنتو وىي اارىة . ( 2)
. اإلسعععالم يف النظريعععة  154، 153، ىعععذا ديننعععا، يل ال عععزايل، ص 234راجعععع: اإلسعععالم عقيعععدة وشعععريعة، ص ( 3)

 م.1978 – 1م تبة الفالح ط  – 83مرمي مجيلة ص  –والتطبي  



 شبهات املستشرقني والطاعنني حول الشريعة اإلسالمية والرد عليها

 

  311 

 

 اعمارأة واًمتٕمادد: 

وىمااررت اًمنماايٕم٦م ًمٚمٛمااارأة طمااؼ أن شمِمااؽما ذم قم٘ماااد اًماازواج ُماا٤م شماااراه ُمااـ ذوا شمتقاومااؼ ُماااع 

روح اًمنماااعي وحت٘ماااؼ ٟمٗمٕمٝمااا٤مي ومٚمٝمااا٤م قماااغم ؾماااٌٞمؾ اعمثااا٤مل أن شمِماااؽما قماااغم موضمٝمااا٤م طمااا٤مل اًمٕم٘ماااد أن ٓ 

يتزوج قمٚمٞمٝم٤مي وم٢مَا ق شمِمؽما اًمزوضم٦م قمدم اًمزواج قمٚمٞمٝم٤م وشمزوج اًمزوج أظمارى أو أظمريا٤مت وما٢من 

  (3)ٝم٤م وسملم موضم٤مشمف إظمري٤مت هل٤م قمٚمٞمف طمؼ اًمٕمدل سمٞمٜم

 ا طماؼ اًمٓمال  وا ٚماع : 1

اًمااازواج ي٘ماااقم قماااغم اًمروااا٤م واًم٘مٌاااقل ومااا٢مَا اٟمتٗماااك اًمروااا٤م واًم٘مٌاااقل سمًااا٥ٌم اًمااازوج يمااا٠من هيٛماااؾ 

ام٘مق  اًمزوضمٞم٦م أو يٕم٤مىمر ا ٛمر وخي٤مًمط ضمٚم٤ًمء اًمًقء أو ٓ يٜمٗمؼ قمغم موضمف وأوٓدهي أو أؾم٤مء 

٤ٌمب اًمتال شمٕماقد ةمم اًمرضماؾي ومٚمٚمٛمارأة أن خا٤مرس قمنم ٤م سم٤مًم٘مقل أو اًمٗمٕماؾ أو هماػم ًَماؽ ُماـ إؾما

طم٘مٝماااا٤م اًمااااذي أقمٓم٤مهاااا٤م اًمنمااااع ةياااا٤مه ذم ـمٚماااا٥م اًمتٓمٚمٞمااااؼي ويٜمٌٖماااال قمااااغم اًمرضمااااؾ ذم هااااذه ام٤مًماااا٦م أٓ 

ااا٤منٍ  ) يٕمْماااٚمٝم٤م ًم٘مقًماااف شمٕماااا٤ممم: ًَ اااايٌس سم٢ِِمطْم ااا٤مٌ  سمَِٛمْٕماااُروٍف َأْو شَمْنِ ًَ ّـَ ).  {221}اًمٌ٘مااارة/ (وَم٢ِمُْم ااااُٙمقُه
ًِ وَم٠َمُْم

ّـَ سمَِٛمْٕمُروٍف سمَِٛمْٕمُروٍف َأْو   .  {2}اًمٓمال /  (وَم٤مِرىُمقُه

ومااا٤مًمٓمال  ةَن ًماااٞمس طم٘مااا٤ًم ُمٓمٚم٘مااا٤ًم يٛمٚمٙماااف اًمرضماااؾ وطمااادهي وةٟماااام ظماااص اًمنماااع اًمرضماااؾ 

سمحؼ اًمٓمال  ٕٟمف هم٤مًمٌا٤ًم ٓ يٜمادومع ا سمٕمٙماس اعمارأة ا ُماع قمقاـمٗمافي ةٓ أن ًمٚمزوضما٦م هاذا اماؼ 

 رًا ةن اؿمااااؽمـم٧م ًَمااااؽ ذم قم٘مااااد اًماااازواج ي يمااااام أن هلاااا٤م امااااؼ ةَا شمياااارت ُمااااـ موضمٝماااا٤م 

ُمٜمااف ُماا٤م شمٙماارهي ويماا٤من  يًااتحٞمؾ ُمٕمااف اًمٕمنمااة أن شمٓمٚماا٥م ُمااـ اًم٘ماا٤ميض شمٓمٚمٞم٘مٝماا٤مي وماا٢من ق باادث

وَماا٢ِمْن   ًم٘مقًمااف شمٕماا٤ممم:  (2)اًمٓمااال  ًمًاا٥ٌم ُمٜمٝماا٤م يماا٠من ٓ شمرهماا٥م ومٞمااف وماا٢من هلاا٤م أن ط٤مًمٕمااف قمااغم قمااق 
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 بتصرف . 73، 72(حقوق اإلنسان وواجباتو يف اإلسالم ، أ/ أسامة األلفي، ص 2)
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 وَماالَ ضُمٜمَا٤مَح قَمَٚماٞمِْٝماَم وِماٞماَم اوْمَتاَدْت سمِافِ 
ِ
َّٓ ُيِ٘مٞماَم طُماُدوَد ايَّ ًمث٤مسما٧م سماـ  ي وًم٘مقًماف  {221}اًمٌ٘مارة/  ظِمْٗمُتْؿ َأ

    (3)أىمٌؾ امدي٘م٦م وـمٚم٘مٝم٤م شمٓمٚمٞم٘م٦م  ىمٞمس 

 ا طماؼ اًمِمٝما٤مدة : 1

ًم٘مااد أظمااذ اًمٙماا٤مرهلم ًم ؾماااالم قمااغم ذيٕمتااف اًمًااٛمح٤مء ضمٕمٚمٝمااا٤م ؿمااٝم٤مدة اعماارأة ٟمّمااػ ؿماااٝم٤مدة 

 اًمرضمؾي وؿمٝم٤مدة اًمرضمؾ ُمٕم٤مدًم٦م ًمِمٝم٤مدة اُمرأشملمي وىم٤مًمقا سم٠من هذا يٕمٜمل اٟمت٘م٤مص٤ًم ُمـ اعمرأة . 

وه١مٓء ق يٗمٝمٛمقا امٙمٛم٦م اًمتل ىمّمده٤م اًمِم٤مرع امٙمٞمؿ ُمـ ًَمؽ وًمق أهنؿ أُمٕمٜمقا اًمٜمٔمر ذم 

ـْ )ىمقًماااف شمٕمااا٤ممم:  َّااا ـْ ِرضَمااا٤مًمُِٙمْؿ وَمااا٢ِمْن َقْ َيُٙمقَٟمااا٤م َرضُمَٚمااالْمِ وَمَرضُماااٌؾ َواُْمَرَأشَمااا٤مِن مِم ـِ ُِمااا َواؾْمَتِْماااِٝمُدوا ؿَماااِٝمٞمَدْي

 َأْن شَمِْمااؾَّ ةطِْمااَدامُهَ 
ِ
ااَٝمَداء ـَ اًمِمُّ ظُْمااَرى شَمْرَوااْقَن ُِماا ْٕ ٤م ا َر ةطِْمااَدامُهَ . ًمااق أن هاا١مٓء  {282}اًمٌ٘ماارة/  (٤م وَمُتااَذيم 

أُمٕمٜمقا اًمٜمٔمر ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ًمقضمدوا أن ا ٤مًمؼ قمٜمل سماذًمؽ ـمٌٞمٕما٦م اعمارأة ذم ٟمًاٞم٤من اًمتٗم٤مصاٞمؾي 

وهلاااذا ومااا٢من وضماااقد اُمااارأة أظمااارى ُمٕمٝمااا٤م ُماااـ ؿمااا٠مٟمف أن يًااا٤مقمده٤م ذم شماااذيمػمه٤م ةَا همٗمٚمااا٧م قماااـ رء 

 وٟمًٞمتف . 

يتٕماا٤مُمقن أيْماا٤ًم قمااـ أن اًم٘ماا٤ميض بٙمااؿ أيْماا٤ًم سم٤مًمٌٞمٜماا٦مي وهاال ذقماا٤ًم أىمااقى ُمااـ يمااام أن هاا١مٓء 

أضم٤مم ومٞمام ٓ يٓمٚمع قمٚمٞماف ةٓ اًمٜمًا٤مء ؿماٝم٤مدة اعمارأة اًمقاطمادة  اًمِمٝم٤مدةي ومْمالً قمـ أن رؾمقل اهلل 

  (2)ةَا يم٤مٟم٧م صم٘م٦م وذم هذا دًمٞمؾ قمغم أهٚمٞم٦م اعمرأة ذم اًمِمٝم٤مدة 

وُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتال شُم٘مٌاؾ ومٞمٝما٤م ؿماٝم٤مدة اعمارأة وطماده٤م ي اًماقٓدة ي واًمٌٙما٤مرة ي وقمٞماقب اًمٜمًا٤مء 

  (1)ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ي واًمرو٤مقم٦م وهل ىمْم٤مي٤م ق دمر اًمٕم٤مدة سم٤مـمالع اًمرضم٤مل قمكم ُمقوققم٤م ٤م 

                                 
 . 5273(رواه البخاري ، اتاد: الطالق، ابد: اصلع وايه الطالق فيو، حديث رقم: 1)
 .  74(حقوق اإلنسان وواجباتو يف اإلسالم ، مرجع ساب  ، ص 2)
 . 243(راجع : اإلسالم عقيدة وشريعة ، ص 3)
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يماااام أن أيااا٦م شمرؿماااد ةمم أومْماااؾ أٟماااقاع آؾماااتٞمث٤م  اًماااذي شمٓمٛمااائـ سماااف ٟمٗماااقس اعمتٕمااا٤مُمٚملم قماااغم 

 .طم٘مقىمٝمام 

وًماٞمس ُمٕمٜماك هاذا أن ؿماٝم٤مدة اعمارأة اًمقاطمادة أو ؿماٝم٤مدة اًمٜمًا٤مء اًمااليت ًماٞمس ُمٕمٝماـ رضمااؾي ٓ 

يث٧ٌم هب٤م امؼي وٓ بٙمؿ هب٤م اًم٘م٤ميض وم٢من أىمَم ُم٤م يٓمٚمٌف اًم٘مْم٤مء هق "اًمٌٞمٜم٦م" وىمد طم٘مؼ اًمٕمالُم٦م 

 يتٌلم سمف امؼ وئمٝمرهي هق سمٞمٜم٦م ي٘ميض اسمـ اًم٘مٞمؿ أن اًمٌٞمٜم٦م ذم اًمنمع أقمؿ ُمـ اًمِمٝم٤مدة وُمـ يمؾ ُم٤م

هباا٤م اًم٘ماا٤ميض وبٙمااؿي وُمااـ ًَمااؽ بٙمااؿ اًم٘ماا٤ميض سماا٤مًم٘مرا ـ اًم٘مٓمٕمٞماا٦مي وبٙمااؿ سمِمااٝم٤مدة همااػم اعمًااٚمؿ 

ُمتك وصمؼ هب٤م واـمٛم٠من ةًمٞمٝم٤مي واقمت٤ٌمر اعمرأشملم ذم آؾمتٞمث٤م  يم٤مًمرضمؾ اًمقاطمد ًمٞمس ًمْمٕمػ قم٘مٚمٝم٤م 

    (3)اًمذي يتٌع ٟم٘مص ةٟم٤ًمٟمٞمتٝم٤م ويٙمقن أصمرًا ًمف 

اُماارأشملم ُمٓمٚم٘ماا٦مي ومٝمٜماا٤م  أُمااقر ٓ شم٘مٌااؾ  ةن اإلؾمااالم ق مٕمااؾ ؿمااٝم٤مدة اًمرضمااؾ ُمًاا٤موي٦م ًمِمااٝم٤مدة

ومٞمٝم٤م ةٓ ؿمٝم٤مدة اًمٜم٤ًمء وٓ شم٘مٌاؾ ومٞمٝما٤م ؿماٝم٤مدة اًمرضما٤مل قماغم اإلـماال ي وًَماؽ ذم يماؾ إُماقر اًمتال 

شمتّمؾ سم٤معمرأة مم٤م ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف اًمرضم٤ملي وهذا يدًمٜم٤م قمغم أن اًمِمٝم٤مدة ُمٌٞمٜم٦م قمغم أؾم٤مس ُمـ ا اؼمة 

أُمااار اًمٌٞماااع واًمنمااااء واعمٕمااا٤مُمالت ذم  واعمٕمرومااا٦م وًماااٞمس قماااغم أؾمااا٤مس ُماااـ اًماااذيمقرة وإٟمقصمااا٦مي ومٗمااال

اعمج٤مٓت آىمتّم٤مدي٦م سمّماٗم٦م قم٤مُما٦م يما٤من وٓ يازال اؿماتٖم٤مل اعمارأة هبا٤م حمادودًا وظمؼما ا٤م ومٞمٝما٤م ىمٚمٞمٚما٦م 

سم٤مإلو٤موم٦م ةمم ظمؼمات اًمرضم٤مل اعمٜمٖمٛمس ومٞمٝم٤م يقُمٞم٤ًم سمّمٗم٦م ُمًتٛمرةي وًمذًمؽ يم٤من اًمتقضمٞمف اًم٘مارلق 

ُمٜمٓمٚماااؼ أن ظماااؼمة اًمرضماااؾ هٜمااا٤م شمٕمااا٤مدل هٜمااا٤م أن ؿماااٝم٤مدة اًمرضماااؾ اًمقاطماااد شمٕمااا٤مدل ؿماااٝم٤مدة ةُمااارأشملم ُماااـ 

ظمؼمة اُمرأشملم ومٚمٞمس اًم٘مْمٞم٦م قمدم صم٘ما٦م ذم اعمارأة واٟمت٘ما٤ما ُماـ ؿما٠مهن٤م وًمٙمٜمٝما٤م ُمًا٠مًم٦م ظماؼمة سم٤ممٞما٤مة 

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م . 

                                 
 .147. راجع : املرأة بني ط يان النظام ال را ولطاةه التشريع الرابين ص 243، 239(املرجع الساب  ، ص 1)
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وهٜماا٤م  ضم٤مٟماا٥م لظماار يٚمحٔمااف اإلؾمااالم ذم ىمْمااٞم٦م اًمِمااٝم٤مدة سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٚمرضمااؾ واعماارأة ويااتٚمخص 

ىمااد ياا١مصمر أصمٜماا٤مء ًَمااؽ قمااغم ُمزاضمٝماا٤م هااذا ان٤مٟماا٥م ذم أن اعماارأة شمتٕماار  ًمٚمٕماا٤مدة اًمِمااٝمري٦مي وهااذا أُماار 

واٟمٗمٕم٤مٓ ٤م وسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ أن ي١مصمر قمغم ؿمٝم٤مد ٤م ةَا قمٜم٧م اًمِماٝم٤مدة أصمٜما٤مء شمٚماؽ اًمٗماؽماتي وومْماالً 

قمـ ًَمؽ وم٤معمرأة قم٤مـمٗمٞم٦م أيمثر ُمـ اًمرضمؾ ومارسمام شمتا٠مصمر سمحا٤مل أي ُماـ ـمارذم اًمادقمقى وشمار  م٤مًمافي 

الم ذم ُمثااؾ هااذه إطمااقال ومٞماا١مصمر ًَمااؽ أيْماا٤ًم قمااغم ؿمااٝم٤مد ٤م دون ىمّمااد ُمٜمٝماا٤م وًمااذًمؽ أؿماا٤مر اإلؾماا

سمِمٝم٤مدة اُمرأشملم طمتك ةَا ٟمًٞم٧م ةطمدامه٤م أو أظمٓم٠مت ومٞمٛمٙمـ أن شماتالرم إظمارى هاذا اًماٜم٘مص أو 

      (3)ا ٓم٠مي ًمٙمـ اًم٘م٤ميض هٜم٤م أيْم٤ًم أن ي٠مظمذ سمِمٝم٤مدة اعمرأة اًمقاطمدة ةَا اـمٛم٠من ةمم ؿمٝم٤مد ٤م 

 ا طماؼ اإلرث : 8

أظمااارى هماااػم اًمٕمااارب ٓ شمااارث ُماااع ةن اعمااارأة يم٤مٟمااا٧م ذم ان٤مهٚمٞمااا٦م قمٜماااد اًمٕمااارب وقمٜماااد ؿمااإمقب 

ةظمق اا٤م اًمااذيمقري وضماا٤مء اإلؾمااالم ًمٞمّمااحس اًمقواااع ا اا٤مـميف وًمٞمٕمٞمااد طمااؼ اإلرث ًمٚمٛماارأة ُم١ميمااادًا 

 ي ىمرره ا ٤مًمؼ ذم يمت٤مسمف اعمحٙمؿ ةٟم٤ًمٟمٞمتٝم٤م ويمراُمتٝم٤مي وُمِمددًا قمغم قم٘مقسم٦م طمرُم٤مهن٤م ُمـ طم٘مٝم٤م اًمذ

سم٤معم٘ماادار اًماااذي يٚمٌااال وقمداًماا٦م اإلؾماااالم ق شمٗمااار  سماالم اًمرضماااؾ واعمااارأة ُمااـ ٟم٤مطمٞمااا٦م اعماااػماث ةٓ 

ام٤مضماا٤مت واًمقاضمٌاا٤مت اعمؽمشمٌاا٦م قمااغم يمااؾ ُمااٜمٝمام وسمااام ب٘مااؼ اًمٕمداًماا٦م ا قمداًماا٦م اًمتقميااع ا اًمتاال هاال ذم 

ؾمااااؽ ىماااا٤م ؿ قمااااغم أؾمااااس اًمٙمٗم٤مياااا٦م ُم٘مدُماااا٦م أهااااداف اًمتنماااايع اإلهلاااال اًمراُماااال ةمم ةماااا٤مد وتٛمااااع ُمتام

  (2)واًمٕمدل

 

  

                                 
 .  737حلو ودوافع املستشرقني، ص (راجع: نشأة االستشراق مرا1)
 . 232/ 2بتصرف ، عظمة اإلسالم ، أ/ يل عطية األبراشي ، ج 76(املرجع الساب  ، ص 2)
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 اخلامتح
ًٓ : أهؿ اًمٜمت٤م ٩م :  أو

ا ةن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م رسم٤مٟمٞم٦م اعمّمدر وهل٤م ظمّم٤م ّمٝم٤م اًمتل خٞمزه٤م قمـ همػمه٤م وًماٞمس يماام  3

يزقمؿ اًمإٌمض أن أطمٙم٤مُمٝما٤م ُمًاتٛمدة ُماـ اًم٘ما٤مٟمقن اًمروُما٤مق ُماع شمٕماديالت ًماف ي وىماد صمٌا٧م سم٤ممجا٦م 

واًمؼمه٤من سمٓمالن هذا اًمزقمؿي وسم٤معم٘م٤مرٟم٦م سملم ُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مق 

 د سمٓمالن هذا اًم٘مقل.  ي يت٠ميم

ا ردد اعمرضمٗمااقن اًم٘مااقل سماا٠من اًمنماايٕم٦م اإلؾمااالُمٞم٦م ظماا٤مرج ٟمٓماا٤م  اًمااديـي وهاادومٝمؿ أن يٕمٚمااؿ  2

اعمًاااٚمٛمقن أن اًمتٛمًاااؽ سم٠مطمٙمااا٤مم اًمنمااايٕم٦م ًماااٞمس واضمٌااا٤ًم ي وهاااذا يماااالم سم٤مـماااؾ وظمٓماااػم وىماااد صمٌااا٧م 

 .   سمٓمالٟمف ُمـ ظمالل اًمدراؾم٦مي يمام صم٧ٌم سمٓمالن أن ذم اًمتنميع انٜم٤م ل ذم اإلؾمالم ىمًقة ووطمِمٞم٦م

ا شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم ضم٤مءت إلؾمٕم٤مد اإلٟم٤ًمن وحت٘مٞمؼ ُمّمٚمحتف ٓ إلوا٤مقم٦م طم٘مقىماف ي وةًمٖما٤مء  1

طمريتف يمام مقمؿ اعمًتنمىمقني وم٤معمًٚمؿ يًػم ُمـ سمداي٦م يقُماف ةمم هن٤ميتاف ووماؼ شمٕما٤مًمٞمؿ اإلؾماالم اًمتال 

 ضم٤مءت ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م . 

ي وماا٢مَا شمازوج ُمًااٚمؿ ُمااـ ا اًماازواج  ذم اإلؾمااالم ىما٤م ؿ قمااغم اعماقدة واًمرإاا٦م واًمًااٙمـ اًمٜمٗمزا 1

ٟمٍمااااٟمٞم٦م أو هيقديااا٦م ومااا٢من اعمًاااٚمؿ ُمااا٠مُمقر سمااا٤مطمؽمام قم٘مٞماااد ٤م ي وٓ ماااقم ًماااف أن يٛمٜمٕمٝمااا٤م ُماااـ مم٤مرؾمااا٦م 

ؿمااإم٤م ر ديٜمٝمااا٤م واًماااذه٤مب ُماااـ أضماااؾ ًَماااؽ ةمم اًمٙمٜمٞمًااا٦م أو اعمٕمٌاااد ي أُمااا٤م ةَا شمااازوج هماااػم اعمًاااٚمؿ ُماااـ 

ُمااـ مم٤مرؾماا٦م  ُمًااٚمٛم٦م وماا٢من قمٜمٍماا آطمااؽمام ًمٕم٘مٞماادة اًمزوضماا٦م يٙمااقن ُمٗم٘مااقدًا ورسمااام يٛمٜمٕمٝماا٤م موضمٝماا٤م

 ؿمٕم٤م ر ديٜمٝم٤م . 

ا مقمااؿ اعمًتنمااىمقن أن شمٕماادد اًمزوضماا٤مت ومٞمااف ةه٤مٟماا٦م ًمٚمٛماارأةي وةهاوماا٤ًم ذم اًمِمااٝمقةي وهااذا  1

يماااالم سم٤مـماااؾ وقمٙمًاااف هاااق اًمّماااحٞمس ومٗمٞماااف اًمٕمٗمااا٤مف ًمٚمااازوضملم واإلقمااازام واًمتٙماااريؿ ًمٚمٛمااارأةي وىماااد 

ي وق ووع اإلؾمالم اًمْمقاسمط ًمتح٘مٞمؼ اًمتٕمددي اًمذي ومٞمف طمؾ ًمٙمثػم ُمـ ُمِم٤ميمؾ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء
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يٙمـ اإلؾمالم سمدقم٤ًم ذم هذا إُمر سمؾ يم٤من ُمًاٌقىم٤ًم ذم ًَماؽي ُماع وضماقد اًمٗما٤مر  ذم شمٜمٔماٞمؿ وحت٘مٞماؼ 

 ُمٌدأ اًمتٕمدد دون فمٚمؿ أو ضمقر ُمـ أطمد اًمزوضملم قمغم أظمر . 

ا ًم٘مد أسم٤مطما٧م اًمنماا ع اًمًا٤مسم٘م٦م قماغم اإلؾماالم اًمٓماال ي وضما٤مء اإلؾماالم وما٠مىمر ًَماؽ وضمٕماؾ  1

ج ا الوما٤مت اًمزوضمٞما٦م ىمٌاؾ اًمٚمجاقء ًمٚمٓماال ي وةَا يما٤من ًمف أؾم٤ٌمب شمٌٞمحفي ُمع ووع وؾم٤م ؾ ًمٕماال

اًمٓماال  طمااؼ اًمازوج ةَا شمياار ُماـ اًمزوضماا٦مي وم٘ماد ضمٕمااؾ اإلؾماالم ا ٚمااع ًمٚمٛمارأة ةَا شمياارت ُمااـ 

 اًمرضمؾ ُمع ةساره قمغم ًَمؽ ورومْمف ـمالىمٝم٤م . 

ا ذع اإلؾمالم اًمٕمتؼي وق ينمع اًمر ي وىمد يم٤من اًمر  ُمقضمقدًا ىمٌؾ اإلؾمالم ذم اًم٘مقاٟملم  1

واًمديٜمٞم٦مي ويم٤من ُمـ أؾم٤ٌمسمف امروبي واًمٖم٤مراتي واًمٌٞمعي واًمنماءي وآؾمتداٟم٦مي وفمؾ اًمقوٕمٞم٦م 

ُمقضمااقدًا ةمم أن ضمااا٤مء اإلؾماااالم وماا٠مًمٖمك يماااؾ أٟماااقاع اًمااار ي وق يٌااؼ ةٓ ر  امااارب )إؾمااا٤مرى( صماااؿ 

 ذع ٟمقاومذ قمديدة ًمٚمحري٦م ُمٜمٝم٤م اًمٙمٗم٤مراتي واًمزيم٤مة وام٨م قمغم قمتؼ اًمرىم٤مب . 

ة وقمٗماا٦م وقمٛمٚمٝماا٤م ظماا٤مرج سمٞمتٝماا٤م ُمنمااوع سمْمااقاسمط وواإمٝم٤م ا طمجاا٤مب اعماارأة اعمًااٚمٛم٦م ـمٝماا٤مر 8

 ة سمًٛمٕمتٝم٤م وقمٗمتٝم٤م اإلؾمالم وطم٨م اعمرأة قمغم آُمتث٤مل هل٤م طمتك ٓ شمتٕمر  ةمم آسمتذال واًمتج٤مر

ا حت٘مٞمؼ اإلؾمالم اًمٕمدل ذم شم٘مًٞمٛمف ًمٚمٛمػماث وأٟمّمػ اعمرأة اًمتل طُمِرَُما٧َم ُماـ طم٘مٝما٤م ومٞمافي  1

ٛمٞماز اًمرضماؾ قمٚمٞمٝما٤مي سماؾ صمٌا٧م أن اعمارأة شم٠مظماذ ُمثاؾ ذم إمُمٜم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وقمٜماد إُماؿ إظمارىي وق ي

اًمرضمااؾ أو أيمثاار ُمٜمااف ذم يمثااػم ُمااـ طماا٤مٓت اعمااػماث ي وذم سمٕمْمااٝم٤م شماارث هاال وٓ ياارث ٟمٔمػمهاا٤م ُمااـ 

 اًمرضم٤ملي ذم ُم٘م٤مسمؾ أرسمع طم٤مٓت حمددة شمرث ومٞمٝم٤م اعمرأة ٟمّمػ اًمرضمؾ . 

ى شمٜمٗمارد ومٞماف ا ةىمرار اإلؾمالم يمثػمًا ُمـ ام٘مق  ًمٚمٛمرأة ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمِم٤مر  ومٞماف اًمرضماؾ وأظمار30

قمـ اًمرضمؾي وُمـ هاذه ام٘ماق : اًمتٕمٚماٞمؿ وأهٚمٞما٦م اًمتٍمافي واًمٕمٛماؾ واًمتٛمٚماؽي واظمتٞما٤مر اًمازوج 

 واًمِمٝم٤مدةي واإلرثي وـمٚم٥م ا ٚمع قمٜمد م٘مق  اًمير هب٤م ُمـ اًمزوج .    

 



 شبهات املستشرقني والطاعنني حول الشريعة اإلسالمية والرد عليها

 

  311 

 

 صم٤مٟمٞم٤م : اًمتقصٞم٤مت :   

اًمقىمااقف قمااكم ؿمااٌٝم٤مت اعمًتنمااىملم وـمٕمقٟماا٤مت اًمٓماا٤مقمٜملم ذم شمٕماا٤مًمٞمؿ اإلؾمااالم وشمٗمٜمٞمااده٤م  -3

رد قمٚمٞمٝماا٤م وسمٞماا٤من سمٓمالهناا٤م ًمتٌ٘ماال شمٕماا٤مًمٞمؿ اإلؾمااالم قمااكم صااٗم٤م ٝم٤م وٟم٘م٤م ٝماا٤م ظم٤مًمّماا٦م ُمااـ يمااؾ ظمٌاا٨م واًماا

 أًمّمؼ هب٤م.

اًمٕمٛمؾ قماكم خٞمٞماز أقماامل اعمًتنماىملم ًمٌٞما٤من اعمٗمٞماد ُمٜمٝما٤م ُماـ اًمْما٤مر وطمتال ٓيٜمخادع هباؿ  -2

 اعمًٚمٛمقن ويًػموا وراءهؿ دون خٞمٞمز ي وُمٕمروم٦م ُمـ ظمدم اإلؾمالم ُمٜمٝمؿ وُمـ أؾم٤مء ةًمٞمف.

عمًااااٚمٛملم ًمٚمتٛمًااااؽ سمتٕماااا٤مًمٞمؿ اًمااااديـ اًمّمااااحٞمح٦م طمتاااال يٙمقٟمااااقا صااااقرة صاااا٤مدىم٦م دقمااااقة ا -1

 ًم ؾمالم ي واًمٕمٛمؾ قمكم ةسمرام حم٤مؾمـ اإلؾمالم ودقمقة اًمٖمػم ًمٚمدظمقل ومٞمف.

ةسمرام ُمٙم٤مٟم٦م اعمرأة ذم اإلؾماالم ُماـ ظماالل اعمِما٤مريم٦م ذم اعمح٤موماؾ اًمدوًمٞما٦م ًمتٖمٞماػم اًمّماقرة  -1

ؿ اإلؾمااااالم اًمتاااال يٗمٝمٛمقهناااا٤م سمٓمري٘ماااا٦م اًمًااااٞمئ٦م اًمتاااال شمرشمًااااؿ ذم أَهاااا٤من اًمٖماااارب قمٜمٝماااا٤م ذم فمااااؾ شمٕماااا٤مًمٞم

 ُمٖمٚمقـم٦م.

امااادي٨م اعمتٙماااررقمـ طم٘ماااق  اإلٟمًااا٤من ذم اإلؾماااالم ويمٞماااػ أقماااكم ُماااـ ةٟمًااا٤مٟمٞمتف وطمااا٤مومظ  -1

قمٚمٞمااف وقمااكم طم٘مقىمااف ذم يمااؾ ُمرطمٚماا٦م ُمااـ ُمراطمااؾ قمٛمااره وذم أي قمٛمااؾ ي٘مااقم سمااف ويمٞمااػ ؾماا٤موي سماالم 

راقماال ومٞمٝماا٤م  اًمرضمااؾ واعماارأة ذم يمثااػم ُمااـ اعمجاا٤مٓت وام٘مااق ي وأوماارد ًمٙمااؾ ُمااٜمٝمام طم٘مااق  ُمًاات٘مٚم٦م

 ظمّم٤م ص يمؾ ٟمقع ُمٜمٝمام.
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 أهى يراجع ويصادر انثحج
 اًم٘مرلن اًمٙمريؿ .

 يمت٥م اًمًٜم٦م   :

 –اعمًاااتدر  ًمٚمحااا٤ميمؿ  –ؾماااٜمـ اسماااـ ُم٤مضماااف  –ؾماااٜمـ اًمٜمًااا٤م ل  –صاااحٞمس ُمًاااٚمؿ  –صاااحٞمس اًمٌخااا٤مري  -3

 اعمقـم٠م ًم ُم٤مم ُم٤مًمؽ. –ؾمٜمـ أيب داود 

 اعمراضمع اًمٕم٤مُم٦م  :

ا  –ُمٙمتٌاا٦م وهٌااا٦م اًم٘مااا٤مهرة  –د/قمٌاااداًمٕمٔمٞمؿ اعمٓمٕمٜمااال  –اومااؽماءات اعمًتنماااىملم قمااكم اإلؾماااالم قمااار  وٟم٘مااد  -3

 م.3112 –ه 3113( 3)

( 2ا ) –يمتاااا٤مب إُماااا٦م  –د/ حمٛمااااقد إاااادي مىماااازو   –آؾمتنمااااا  ا ٚمٗمٞماااا٦م اًمٗمٙمرياااا٦م ًمٚمٍماااااع امْماااا٤مري  -2

 ه. 3101

   -د/ ُمّمٓمٗمل قمٌد اًمقاطمد  –إهة ذم اإلؾمالم  -1

 م.3110-ه3130(31ا ) –دار اًمنمو   –ًم ُم٤مم / حمٛمقد ؿمٚمتقت  –م قم٘مٞمدة وذيٕم٦م اإلؾمال -1

اااد  –اعمٝمديااا٦م : ُماااريؿ مجٞمٚمااا٦م  -اإلؾماااالم ذم اًمٜمٔمريااا٦م واًمتٓمٌٞماااؼ -1 ه 3118 3ا –ُمٙمتٌااا٦م اًمٗماااالح  –شمرمجااا٦م س.َإَ

 م .3118-

حاااااقث وٛماااااع اًمٌ –شم٘ماااااديؿ اًمِماااااٞم  / ضمااااا٤مد اماااااؼ قماااااكم ضمااااا٤مد اماااااؼ  –سمٞمااااا٤من ًمٚمٜمااااا٤مس ُماااااـ إمهااااار اًمنمااااايػ - 1

 سمدون شم٤مري .–اإلؾمالُمٞم٦م 

 م .3181 -ه 3101(8ا ) –ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  –ُمٜم٤مع اًم٘مٓم٤من  –شم٤مري  اًمتنميع اإلؾمالُمل  -1

 -ه 3101( 3ا ) –دار اًمٙمتاااااا٥م اًمٕمٚمٛمٞماااااا٦م سمااااااػموت  –اًمنماااااايػ قمااااااكم سمااااااـ حمٛمااااااد انرضماااااا٤مق  –اًمتٕمريٗماااااا٤مت  -8

 م .3181

 -ه 3113( 3ا ) –اعمااا١مخر اإلؾماااالُمل  –أ/ حمٛماااقد قمٌااا٤مس اًمٕم٘مااا٤مد  –طم٘مااا٤م ؼ اإلؾماااالم وأسم٤مـمٞماااؾ ظمّماااقُمف  -1

 م.3111
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اًم٘ماااا٤مهرة ا  –اعمجٚمااااس إقمااااغم ًمٚمِماااائقن اإلؾمااااالُمٞم٦م  –طم٘ماااا٤م ؼ اإلؾمااااالم ذم ُمقاضمٝماااا٦م ؿمااااٌٝم٤مت اعمِمااااٙمٙملم  -30

 م .2008 -ه 3121( 1)

 أؾم٤مُم٦م إًمٗمل . –طم٘مق  اإلٟم٤ًمن وواضم٤ٌمشمف ذم اإلؾمالم  -33

دار ُمٍماااااا ًمٚمٓم٤ٌمقماااااا٦م  –ٌاااااادامل اًمٗمرُماااااا٤موي د/ قم –قمالضمٝماااااا٤م  ا الوماااااا٤مت اًمزوضمٞماااااا٦م : صااااااقره٤م ي أؾماااااا٤ٌمهب٤مي -32

 م .3111-ُمٓمٌٕم٦م إُم٤مٟم٦م  –واًمٜمنم واًمتقميع 

 -اًمٓمٌٕمااااااا٦م اًمراسمٕمااااااا٦م–د/ يقؾماااااااػ اًم٘مروااااااا٤موي .ُمٙمتٌاااااا٦م وهٌااااااا٦م اًم٘ماااااا٤مهرة  –ا ّماااااا٤م ص اًمٕم٤مُمااااااا٦م ًم ؾمااااااالم  -31 

 م.3181-ه3101

هنْمااا٦م ُمٍمااا ًمٚمٓم٤ٌمقمااا٦م واًمٜمنمااا  –حمٛماااد اًمٖماازازم  –دوماا٤مع قماااـ اًمٕم٘مٞمااادة واًمنمااايٕم٦م وااد ُمٓمااا٤مقمـ اعمًتنماااىملم  -31

   –واًمتقميع

 م .2030( 3ا )

 م .2000-ه3123( 3ا ) –دار آقمتّم٤مم  –د/ حمٛمد رسمٞمع حمٛمد ضمقهري  –قم٘مٞمدشمٜم٤م  -31

 م .2002-ُمٍم  –ُمٙمت٦ٌم إهة  –حمٛمد قمٓمٞم٦م إسمرار  –قمٔمٛم٦م اإلؾمالم  -31

ا  –دار اًمٜمٗمًااا٤مء  –د/ قمٛمااار إؿمااا٘مر  –اًمٕم٘مٞمااادة ذم اهلل  –اًمٕم٘مٞمااادة اإلؾماااالُمٞم٦م ذم واااقء اًمٙمتااا٤مب واًمًاااٜم٦م  -31

 م .2003-ه 3122( 31)

 يمت٤مب اهلالل . –قم٤ٌمس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مد  –اًمٗمٚمًٗم٦م اًم٘مرلٟمٞم٦م  -38

 م 3882-ه  3100-دار انٞمؾ  –حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموم أسم٤مدي  –اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  -31

ؾمٚمًااٚم٦م ىمْماا٤مي٤م ةؾمااالُمٞم٦م  –اًم٘مًااؿ اًمثاا٤مق  –د/ قمٌداًمّمااٌقر ُماارمو   –اًم٘ماارلن واًمرؾمااقل وُم٘مااقٓت فم٤معماا٦م  -20

 م .3118-ه3131-اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘م٤مهرة –( 10اًمٕمدد) –

 م .3188 –ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من . سمػموت  –حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرامي  –خمت٤مر اًمّمح٤مح  -23

ُمٓماا٤مسمع  –مجاع وشمرشمٞماا٥م / قمٌاداًمرإـ سماـ حمٛمااد اًمٜمجادي  –ًم ُما٤مم اسماـ شمٞمٛمٞماا٦م  –وٛمققما٦م اًمٗمتا٤موي اًمٙمااؼمى  -22

 ه . 3183 -( 3ا ) –اًمري٤م  
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-(2ا ) –دار اًمِمااإم٥م ًمٚمّماااح٤موم٦م واًمٓم٤ٌمقمااا٦م واًمٜمنمااا  –د/ أإاااد حمٛماااد مجااا٤مل  –ُمٗمؽميااا٤مت قماااكم اإلؾماااالم  -21

 م .3111

 دار اًمًالم . –د/ حمٛمد سمٚمت٤مضمل  –ُمٙم٤مٟم٦م اعمرأة ذم اًم٘مرلن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م  -21
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