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امل ـق ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احلمد هلل الذي خلق اخللق و أ�بدعه و�شق �سمعه وب�صره وفرق
بني الرجل واملر أ�ة فلكل حقوق وعلى كل واجبات و أ��شهد أ�ال �إله �إال
اهلل وحده ال �شريك له و أ��شهد أ�ن حممد ًا عبده ور�سوله  وعلى �آله
و أ��صحابه ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ثم أ�ما بعد:
فلما كانت املر أ�ة �شقيقة الرجل وبانية أالجيال وحا�ضنة أالبطال
وملا لها من دور كبري يف التنمية والتطوير وحلاجة املر أ�ة ملعرفتها
حقوقها املختلفة التي كفلها ال�شرع و أ�كد عليها النظام كان البد من
�إ�صدار خا�ص يف هذه ال�سل�سلة يعنى بتثقيف املر أ�ة بحقوقها الق�ضائية
ويبني مدى اهتمام ال�شريعة ال�سمحة بذلك من خالل أالمر باحلفاظ
عليها والتو�صية بالرفق بها وحترمي ظلمها.
فاملر أ�ة على حد �سواء أ�مام الق�ضاء مع الرجل ال تفريق بينهما
�إال وفق ما جاء يف ال�شرع احلنيف فقد تكون مدعية أ�و مدعى عليها
وبائعة وم�شرتية وراهنة ومرتهنة وناظرة للوقف وو�صية وولية وغري
ذلك من أ�حكام وم�سائل.
واملر أ�ة يف جمتمعنا بحاجة �إىل �إ�صدار دليل �إجرائي ا�سرت�شادي
لبيان حقوقها ومن تلج أ� �إليه عند رفع �شكواها ولعل هذا الكتاب يكون
نواة ملثل هذا الدليل يف امل�ستقبل.
أ�� أس�ل اهلل أ�ن يوفقنا جميع ًا ملا يحبه وير�ضاه.



حق املر�أة يف التقا�ضي

ً
أوال :حماية اإلسالم للمرأة وحفظ حقوقها:

أ� -متهيد:

كانت املر أ�ة يف ع�صور اجلاهلية تعامل على أ�نها خملوق
ناق�ص وته�ضم حقوقها ويت�سلط عليها الرجل بل وتورث كما
يورث املتاع فال كرامة لها عندهم وال تقدير ،وتعد الن�ساء عيب ًا
من العيوب لذلك قد تو أ�د البنت وهي حية خوف ًا من العار.
وملا جاء ا إل�سالم حقق للمر أ�ة كرامتها وحفظ لها حقوقها بل
وميزها على الرجل وف�ضلها عليه يف العديد من أالمور وامل�سائل
و أ�وجب العناية بها و أ�مر باحلفاظ عليها و�ساوى بينها وبني
الرجل يف الثواب واجلزاء كما جاءت بذلك �آيات كثرية منها
قوله تعاىل :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ً ().
ﮛ ﮜ ﮊ() وقال « :ا�ستو�صوا بالن�ساء خريا»

فا إل�سالم كرم املر أ�ة ورفع مكانتها يف �شتى �صور احلياة
ولبى رغباتها الفطرية وجعل لها كامل احلق يف رفع �شكايتها
ملن ي أ�خذ بحقها وهذا من واجبات ويل أالمر أ�ومن ينيبه
من الق�ضاة فهي أ�مام الق�ضاء بالت�ساوي مع الرجل ال تفريق
 �سورة النحل (.)97
 متفق عليه.



بينهما �إال ب أ�حكام ال�شرع احلنيف.

ب  -مظاهر حلماية ا إل�سالم للمر أ�ة وحفظ حقوقها:

هناك الكثري من هذه املظاهر و� أس�كتفي ب أ�برزها و أ�همها
خ�صو�ص ًا تلك التي لها عالقة بحق املر أ�ة يف التقا�ضي ومنها:

 -1وجوب النفقة عليها:

من حقوق الزوجة على زوجها النفقة عليها و�إن كانت
غنية قال تعاىل :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ().
فالنفقة واجبة على الزوج لزوجته متي التزمت بحقوقه الزوجية،
قال ابن قدامه رحمة اهلل« :اتفق أ�هل العلم على وجوب نفقات
الزوجات على أ�زواجهن �إذا كانوا بالغني �إال النا�شز منهن ذكره ابن
املنذر وغريه() كما نقل ا إلجماع على ذلك ابن حجر  -رحمة اهلل
 حيث قال وانعقد ا إلجماع على الوجوب»() .وهذا مظهر بديع منللمر�ة وحفظ حقوقها كما أ�ن أ
مظاهر تكرمي ا إل�سالم أ
للمر�ة يف قول
جمهور العلماء() املطالبة بف�سخ نكاحها �إذا أ�ع�سر الزوج عن النفقة.
 الطالق.)7( :
 املغني ج�/9ص.23
 فتح الباري ج� 9ص .625
 ذهب �إىل ذلك املالكية وال�شافعية واحلنابلة.
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قال ابن قدامه رحمة اهلل  -و أ�ن أ�ع�سر الزوج بنفقتها أ�و
بع�ضها أ�و بالك�سوة خريت بني ف�سخ النكاح واملقام وتكون
النفقة ديناً يف ذمته() وقال أ�ي�ض ًا« :متى ثبت االع�سار بالنفقة
على ا إلطالق فللمر أ�ة املطالبة بالف�سخ من غري �إنظار»().
 -2النهي عن �إيذائها واالعتداء عليها:
توافرت الن�صو�ص وتعا�ضدت التي تنهي عن �إيذاء املر أ�ة
()
ج�سدي ًا ومعنوي ًا فمن ذلك قوله « :ال ت�ضربوا �إماء اهلل»
وعن أ�م كلثوم بنت أ�بي بكر  -ر�ضي اهلل عنها  -قالت :كان
الرجال نهوا عن �ضرب الن�ساء ،ثم �شكوهن �إىل ر�سول اهلل
فخلى بينهم وبني �ضربهن ثم قال« :ولن ي�ضرب خياركم »().
و أ�ما ما جاء يف قوله تعاىل :ﮋﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ() فاملق�صود بال�ضرب

هنا ب�ضوابطة امل أ�ذون بها �شرع ًا وفيها أ�ن يغلب على الظن نفعه،
و أ�ال يرتك أ�ثر ًا و أ�ن يتجنب الوجه أ
والماكن اخلطرة.
 املغني ج� /9ص � ،263ص .2633
 املرجع ال�سابق نف�سه.
 رواه أ�بو داود و�صححه أاللباين.
 رواه البيهقي يف ال�سنن.
 �سورة الن�ساء.)34( ،



�سئل ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما  -ما ال�ضرب غري املربح؟
فقال« :بال�سواك ونحوه» ومع أ�ن ال�ضرب مباح �إال أ�نه ال ينبغي
اللجوء �إليه كما جاء يف احلديث املتقدم «ولن ي�ضرب خياركم
«ومل يكن النبي  وهو قدوة احل�سنة ي�ضرب ن�ساءه وال يعتدي
عليهن قالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها» ما �ضرب ر�سول اهلل 
قط بيده وال امر أ�ة وال خادم ًا �إال أ�ن يجاهد يف �سبيل اهلل ().
وبع�ض الرجال الذين قلت خمافتهم من اهلل ي�ستخدم
العنف ال�شديد �ضد املر أ�ة من يعتدي على هذه ال�ضعيفة اعتداء
�شديد ًا رمب ًا أ�فقدها �شيئ ًا من حوا�سها بل رمبا أ�زهق روحها يف
حلظة غ�ضب ،ويف هذه احلالة الواجب على املر أ�ة أ�ن حتافظ
على حقوقها وت�سعى لتثبيت االعتداء عليها حتى و�إن مل ترغب
بال�شكاية ورفع أالمر للق�ضاء ألن ال�سكوت املتكرر على ال�ضرب
ال�شديد �سي ؤ�دي �إىل نتائج وخيمة فكم من امر أ�ة �سكتت عن
حقها ومل تثبت ذلك فتكرر االعتداء عليها حتى ملت وجل أ�ت
للق�ضاء ومل ت�ستطيع االثبات إلنكار وليها االعتداء عليها وهذا
تفريط منها بحقها .وميكن للمر أ�ة أ�ن تلج أ� �إىل بع�ض الهيئات
واجلمعيات اخلريية التي ت�ساعدها يف حل م�شكالتها كوزارة
ال� ؤش�ون االجتماعية وبرنامج أالمان أال�سري الوطني وهيئة
حقوق ا إلن�سان وغريها مما ي�ساعدها يف الو�صول �إىل حقها.
 أ�خرجه م�سلم.
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 -3أالمر بح�سن الع�شرة مع الن�ساء:

عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :قال ر�سول اهلل 
«خريكم خريكم ألهله ،و أ�نا خريكم ألهلي»().
عن عمرو بن أالحو�ص ،قال :قال ر�سول اهلل  « :أ�ال
وا�ستو�صوا بالن�ساء خري ًا ،ف�إمنا هن عوان عندكم لي�س متلكون
منهن �شيئ ًا غري ذلك� ،إال أ�ن ي أ�تني بفاح�شة مبينة ف�إن فعلن
فاهجروهن يف امل�ضاجع وا�ضربوهن �ضرب ًا غري مربح ،ف�إن
أ�طعنكم فال تبغوا عليهن �سبي ًال»().
وعن أ�بي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل 
« أ�كمل امل ؤ�منني �إميان ًا أ�ح�سنهم خلف ًا ،وخياركم خياركم
لن�سائهم خلق ًا»().
قال ال�شيخ �صالح الفوزان  -حفظه اهلل « -وي�سن لكل من
الزوجني حت�سني اخللق ل�صاحبه ،والرفق به وحتمل أ�ذاه،
لقوله تعاىل :ﮋﮞ ﮟ ﮊ �إىل قوله :ﮋ ﮩ
ﮪﮊ() يقال «هو كل واحد من الزوجني»() وقال
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 �صحيح أاللباين يف �صحيح اجلامع ال�صغري.
 رواه أ�حمد ،وابن ماجه ،وح�سنه أاللباين.
 ح�سنه أاللباين.
الن�ساء.)36( ،
 �س امللخ�ص الفقهي ج� /2ص.299

تعاىل :ﮋ ﯢ ﯣﮊ () ويف هذه الن�صو�ص
وغريها الكثري داللة على مدى اهتمام ال�شارع احلكيم باملر أ�ة
أ
والمر بح�سن ع�شرتها ،بل ويحق للمر أ�ة عندما ي�سئ الرجل
ع�شرتها ويق�صر يف ذلك رفع �شكايتها للقا�ضي ليلزم الرجل
بح�سن الع�شرة لزوجته وح�سن التعامل معها.

 -4احرتام ذمتها املالية وحقوقها املادية:

للمر أ�ة حق الت�صرف مبختلف أ�نواع الت�صرفات املقررة
�شرع ًا فيما متلكه ،فلها أ�ن تبيع وت�شرتي  -وتقاي�ض وتهب
وتو�صي وتقر�ض وتقرت�ض .وغري ذلك من الت�صرفات،
وت�صرفاتها نافذة ب�إرادتها الذاتية وال يتوقف �شئ من ذلك
على ر�ضا أ�ب أ�و زوج أ�و أ�خ.
وقد توافرت الن�صو�ص ال�شرعية على مثل ذلك ومنها ما جاء
يف �صداق املر أ�ة ومهرها و أ�نه حق لها ال يجوز الت�صرف فيه أ�و
أ
الخذ منه �إال ب�إذنها كمــا قـ ــال تعاىل :ﮋﯳ ﯴ ﯵ
ﮊ() قال ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي رحمه اهلل�« :إ�ضافة
أالجور لهن دليل على أ�ن املر أ�ة متلك جميع مهرها ولي�س ألحد
منه �شئ �إال ما �سمحت به لزوجها أ�و وليها أ�و غريهما»().
الن�ساء.)19( ،
 املائدة (.)5
 تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان� ،ص .222
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وكذلك يف قوله تعاىل :ﮋ ﭦﭧﭨ ﭩﭪ
ﭫﭬﭭ ﮊ() فهذه ا آلية �صريحة يف أ�ن املر أ�ة تو�صي مبا ت�شاء

وو�صيتها تنفذ قبل ق�سم الرتكة وكذلك يف قوله « أ�ودين» دليل
على أ�ن لها ذمة مالية فهي تقرت�ض وتت�صرف كما يت�صرف
الرجل ولها أ�هليتها الكاملة يف ت�صرفاتها املالية.
ويف حديث النبي  يف ق�صة عتق بريرة «ا�شرتي
واعتقي ف�إن الوالء ملن اعتق» متفق عليه ،قال ابن حجر -
رحمه اهلل« :املر أ�ة الر�شيدة تت�صرف بنف�سها يف البيع وغريه
ولو كانت مزوجة ،وجواز ت�صرف املر أ�ة الر�شيدة يف مالها
بغري �إذن زوجها»().
وهنا يجدر تنبيه املر أ�ة �إىل م� أس�لة مهمة فقد ت�شارك
زوجها أ�و وليها مبال تدفعه يف م�شروع جتاري أ�و لبناء بيت
أ�و تقر�ض أ�حد ًا من أ�قاربها ما ًال وال ت�سعى لتوثيق ذلك بعقد
أ�و اتفاق أ�و �شهود وتظن أ�ن كتابة ذلك وتوثيقه عيب ًا يف حقها
وهو على العك�س.
من ذلك فال بد من �إثبات احلقوق وتوثيقها وهو توجيه
رباين كما يف �آية الدين :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
12

 الن�ساء.)12( ،
 فتح الباري ج� ،5ص.241

ﭗﭘﭙ ﭚﮊ() ا آلية تقول �إحدى الن�ساء« :لقد
أ�تفقت مع زوجي أ�ن يقتطع كل واحد من راتبه جزء ًا ل�شراء
قطعة أ�ر�ض وبعده أ�نكر هو ذلك متخذ ًا من عدم الكتابة بيننا
و�سيلة دنيئة للعدوان على مالها و أ�كله من غري وجه حق» ().

 -5تف�ضيل املر أ�ة على الرجل يف م�سائل عديدة:

وهذا التف�ضيل ي ؤ�كد أ�ن املر أ�ة لن جتد مثل �شرع اهلل عز وجل
 يحفظ حقوقها ويحقق ذاتها و� أس�كتفي ب�صورتني من �صورتف�ضيل املر أ�ة على الرجل يف ال�شرع و�صورة واحدة من النظام.
ال�صورة أالوىل :ف�ضل أالم على أالب يف الرب:
فعن أ�بي هريرة ر�ضي اهلل عنه  -قال :جاء رجل �إىل ر�سول
اهلل  فقال :من أ�حق النا�س بح�سن �صحابتي؟ قال « أ�مك»
قال :ثم من؟ قال «ثم أ�مك» قال :ثم من قال «ثم أ�مك» قال:
ثم من؟ قال «ثم أ�بوك»().
ال�صورة الثانية :تف�ضيلها يف املرياث:
عند االطالع والتمحي�ص يف أ�حكام املواريث يتبني أ�ن املر أ�ة
قد تكون أ�وفر حظ ًا يف املرياث من الرجل يف حاالت عديدة ،ألن
 البقرة .282
 نق ًال من كتاب ظلم املر أ�ة :حممد الهبدان �ص .51
 متفق عليه.
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الفر�ص التي تتاح لها أ�كرث بكثري من الرجال� ،إذ يقوم نظام
املواريث يف ال�شريعة ا إل�سالمية على طريقتني رئي�سيتني هما:
-1املرياث بالفر�ض وهي املحددة يف القر�آن وال�سنة.
-2املرياث بالتع�صيب وهو أ�ن يرث ما بقي بعد أ��صحاب
الفرو�ض وهم الوارثون بغري تقدير.
ويجري نظام التوريث على أ�ن ي أ�خذ أ��صحاب الفرو�ض ما
فر�ض لهم أ�و ًال ،ثم ي أ�خذ ذووا الع�صبات ما بقي بعد أ��صحاب
الفرو�ض أ�و كل الرتكة �إن انفردوا بالرتكة.
وقد ثبت باال�ستقراء أ�ن الن�ساء يرثن أ�كرث بالفر�ض،
و أ�ن �إرثهن بالفر�ض أ�حظى لهن من مرياثهن بالتع�صيب يف
حاالت كثرية.

ال�صورة الثالثة:
تف�ضيلها يف �إقامة الدعاوى الزوجية:

ن�ص نظام املرافقات ال�شرعية يف مادته الرابعة والثالثني
يف الئحتها العا�شرة الفقرة (هـ) على ما يلي:
للزوجة يف امل�سائل الزوجية اخليار يف �إقامة دعواها يف
بلدها أ�و بلد الزوج ،وعلى القا�ضي �إذا �سمع الدعوى يف بلد
للجابة عن دعواها
الزوجة ا�ستخالف قا�ضي بلد الزوج إ
14

ف�إذا توجهت الدعوى الزم باحل�ضور �إىل حمل �إقامتها
لل�سري فيها ف�إذا امتنع �سمعت غيابياً ،و�إذا مل تتوجه
الدعوى ردها القا�ضي دون �إح�ضاره أ� .هـ
وقد عدلت هذا املادة و أ��ضيف عليها ما يلي« :وي�سرى
هذا احلكم يف دعاوي احل�ضانة والزيارة يف أالحوال
ال�شخ�صية»() ويف هذا كمال احرتام وتقدير املر أ�ة وحفظ
حقوقها وعدم تكليفها ماال تطيق من تكبد عناء ال�سفر �إىل
بلد زوجها إلقامة دعاوى النفقة أ�و أ�ي ق�ضية زوجية وهي
�صورة من �صور تف�ضيل املر أ�ة على الرجل ألن القاعدة املتبعة
أ�ن الدعوى تقام يف بلد املدعى عليه .كما جتدر ا إل�شارة �إىل
أ�ن نظام الق�ضاء ن�ص على �إن�شاء حماكم أ
للحوال ال�شخ�صية
�ستكون معنية بالق�ضايا أال�سرية.

�صدر هذا التعديل بتعميم وزير العدل /13ث 393/يف 1429/4/7هـ.
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ثاني ًا :أسباب جهل املرأة بحقوقها القضائية وتفريطها فيها:
عند الت أ�مل يف الكثري من الق�ضايا أ
والحداث التي تكون
املر أ�ة طرف ًا فيها أ�يا كانت �صفتها زوجة أ�و أ�خت ًا أ�و بنت ًا أ�و
غري ذلك جند ونلم�س مدى قلة وعي املر أ�ة بحقوقها التي
كفلها ال�شرع احلنيف و�سنها النظام امل�ستمد من ال�شريعة
ا إل�سالمية ولهذا اجلهل أ��سباب كثرية نذكر أ�همها:

 -1العادات والتقاليد املخالفة ل�شرع اهلل عز وجل:

وهو من أ�برز أال�سباب التي جتعل املر أ�ة تفرط يف حقها وال
تطالب به ملا يغلب على ظنها ب أ�ن تلك العادات والتقاليد التي تربت
عليها ون� أش�ت أ�نها واجبة عليها ونافذة يف حقها رغم خمالفتها
ل�شرع اهلل عز وجل ومن تلك العادات والتقاليد التي ت�سود وتنت�شر
يف بع�ض املجتمعات حرمان املر أ�ة من املرياث وعدم اعطائها
حقها الذي �شرعه اهلل لها ظلم ًا وبهتان ًا وجه ًال ب�شرع اهلل احلنيف
واتباع ًا لعادات وتقاليد بالية مل ينزل اهلل بها �سلطان.
وكذلك من العادات املحرمة أالثمة �إجبار الفتاة ب أ�ن
تتزوج بقريبها دون غريه و�إن رف�ضت ف�إنها تبقي بال زواج
و�إذا كان قريبها ال يرغب فيها فتبقي حمرية حتى ي أ�ذن أ�و
ي�سمح ب أ�ن تتزوج وهذا هو الظلم بعينه.
16

وكذلك ي على الفتاة ال�سنون وتنق�ضي وت�صل �إىل �سن
الي أ��س دون زواج فب أ�ي ذنب يفعل بها هذا و أ�ين من العادات
القبيحة ع�ضل البنات عن الزواج بحجج واهية و أ��سباب
�ضعيفة حتى مت�ض خمافة اهلل؟
واملر أ�ة قد تر�ضى بهذا الواقع أالليم ظناً منها أ�نها ال
ت�ستطيع تغيريه أ�و التظلم منه لدى اجلهات التي تن�صفها
وت أ�خذ بحقها ومنها املحاكم التي من واجبها �إلغاء هذه املفاهيم
اخلاطئة وهذه العادات البالية والتقاليد املخالفة لل�شرع.

 -2ت�سلط الرجال وعزل املر أ�ة عن املجتمع:

فبع�ض الرجال يلج أ� �إىل العنف والقوة والت�سلط على
املر أ�ة ال�ضعيفة مك�سورة اجلناح فيهدد ويتوعد وي�ضرب
ويعنف فتبقى املر أ�ة يف خوف �شديد تت أ�مل وال من تبوح
له ب أ�ملها وت�صرخ وال ُي�سمع �صراخها وتت أ�وه وال من يجيب
فرت�ضى بحالها وتعي�ش حتت وط أ�ة هذا الظامل الذي أ�فهمها
ب أ�نها �إذا ا�شتكت ألحد أ�و تكلمت ب�شئ ف�سيزيد من عذابها
و�سيحرمها من أ�والدها وهنا تعي�ش احلرية وال تدري ملن
تلج أ� حتى ت�ضيق بها احلال وال تدري هذه امل�سكينة أ�ن هناك
من وجدوا لين�صفوها ووظفوا ليحموها وهذا جلهلها ولعدم
وعيها بحقوقها.
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وهنا أ�ذكر �إخواين الرجال بقوله « :اللهم �إين أ�ح ّرج
حق ال�ضعيفني اليتيم واملر أ�ة»().

 -3قلة التوعية يف و�سائل ا إلعالم:

فالناظر بعني الفاح�ص لو�سائل ا إلعالم املختلفة يلم�س
التق�صري يف بذل الواجب جتاه تب�صري املر أ�ة بحقوقها وقد
ان�شغل العديد ممن ت�صدوا للدفاع عن حقوق املر أ�ة ب أ�مور
ثانوية وجادلوا فيها ون�سوا أ�و تنا�سوا ق�ضاياها امل�صريية
ف أ��صبحت م� أس�لة توظيف املر أ�ة و�إخراجها من بيتها هي
�شغلهم ال�شاغل وتغطية وجهها هي م� أس�لتهم التي يعيدون
ويكررون فيها وقيادتها لل�سيارة بد ًال من ال�سائق حمور
مناق�شتهم فهل هذه الق�ضايا هي جوهر ما تريده املر أ�ة وما
حتتاجه ماذا ي�ضري املر أ�ة �إن مكثت يف بيتها معززة مكرمة
وما الذي �سيح�صل لها �إن التزمت باحلجاب ال�شرعي وغطت
وجهها ومفاتنها �سوى الرفعة والكرامة وما امل�شكلة �إن مل تقد
ال�سيارة لتزاحم يف الطرقات ،أ�ال يوجد ما هو أ�هم من هذه
الق�ضايا التي حتتاجها املر أ�ة أ�ين ه ؤ�الء من العنف �ضد املر أ�ة
و أ�ينهم من العنو�سة وحرمانها من تكوين أ��سرة و أ�ينهم من
تثقيف الن�ساء باحلقوق التي كفلت لهن.
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 رواه الن�سائي وح�سنه أاللباين.

�إن على و�سائل ا إلعالم املختلفة واجب عظيم جتاه توجيه
النا�س �إىل احلفاظ على املر أ�ة و أ�داء حقوقها التي أ�وجبها اهلل
عز وجل وكذلك إلي�ضاح كيفية و�صول املر أ�ة �إىل دور العدالة
و�إىل أ�ين تتجه ألخذ حقها �إذا �سلب منها.

 -4اخلوف من امل�ستقبل والر�ضا بالواقع مع
الظلم احلا�صل عليها:

كثري من الن�ساء ال تلج أ� �إىل املحكمة ألخذ حقها لعدم فهمها
ووعيها أ
بالحكام ال�شرعية وخلوفها من امل�ستقبل فقد تعي�ش مع
زوج ظامل ال يخاف اهلل ي�ضربها �ضرب ًا عنيف ًا وال ينفق عليها
فت�صرب على هذا الواقع ألنه يهددها �إن طلبت الطالق ب أ�خذ
أ�والدها وحرمانها من ر ؤ�يتهم فت�صدق كالمه وتخ�شي من ذلك
فتمكث معه على ظلمه ألجل أ�والدها وال تدري هذه امل�سكينة
عن أ�حكام احل�ضانة التي جاءت يف ال�شريعة ال�سمحة.

 -5الظن ال�سائد ب أ�ن دخول املر أ�ة للمحكمة من
املعائب والنقائ�ص:

وهذا الظن خط أ� حم�ض فلي�ست املحكمة فقط للف�صل يف
لل�صالح
الق�ضايا و�إ�صدار أالحكام بل هي كذلك مكان �آمن إ
والتوجيه وهو من واجبات القا�ضي التي ي�ضطلع بها �شرع ًا
ونظام ًا فاملر أ�ة حني ُت�سد يف وجهها الطرق ت�ستطيع أ�ن تلج أ�
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�إىل القا�ضي حلل م�شكلتها وال يعني �شكواها على زوجها
الذي �سيئ ع�شرتها أ�نها تبغ�ضه وال تريده بل على العك�س فهي
ت�سعى إل�صالحه وتوجيهه وكذلك أالمر حني يع�ضلها والدها
أ�و أ�خوها عن الزواج فتلج أ� �إىل القا�ضي ليقدم الن�صح
والتوجيه لوليها ليتق اهلل فيها ويزوجها بالكفء ف�إن مل ينفع
الن�صح كان القا�ضي هو الويل وزوجها بالكفء.
فدخول املر أ�ة للمحكمة لي�س عيب ًا يف حقها أ�و حق وليها بل
العيب تركها حقها والر�ضا بالظلم الواقع عليها.
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ثالث ًا  :حقوق املرأة القضائية:
مما ال�شك فيه أ�ن ال�شريعة ا إل�سالمية جاءت بامل�ساواة بني
الرجل واملر أ�ة يف احلقوق والواجبات فلكل منهما حقوقه الواجبة
وعلى كل منهما واجبات يلتزم بها جتاه نف�سه وجمتمعه.
ومن هذه احلقوق التي ت�ساوى فيها الرجل مع املر أ�ة
حق التقا�ضي ورفع ال�شكاوي وتقدمي الدعاوي لدى
املحاكم للف�صل فيها ولقد علم ا إل�سالم املر أ�ة كيف تطالب
بحقها �إذا وقع عليها ظلم أ�و متييز بغري حق و� أس�بني �شيئ ًا من
هذا من خالل النقاط التالية:
 -1ن�صو�ص �شرعية تبني حق املر أ�ة يف التقا�ضي:
توافرت ن�صو�ص ال�شرع التي تدل على أ�ن املر أ�ة ترفع
دعواها �إىل احلاكم للف�صل فيها و أ�ن هذا ال يعيبها أ�و ينق�ص
من قدرها أ�و ي�ضر ب أ��سرتها بل على العك�س ف�إن املر أ�ة حينما
ترفع الدعوى �إىل القا�ضي فهي تبحث عن حقها الذي جاء به
ال�شرع احلنيف و أ�كدته أالنظمة املرعية وهي كذلك تبحث عن
حل مل�شكلتها وانهاء ل�صراعها جاء يف احلديث عن ابن عبا�س
ر�ضي اهلل عنهما -أ�ن امر أ�ة ثابت بن قي�س أ�تت النبي فقالت «يا ر�سول اهلل ،ثابت بن قي�س ما أ�عتب عليه يف خلق
وال دين ،ولكني أ�كره الكفر يف ا إل�سالم» فقال  « :أ�تردين
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عليه حديقته» قالت :نعم ،قال  « أ�قبل احلديقة وطلقها
تطليقه»() فهذا احلديث يدل على ما ذكرنا ف�إمر�آة ثابت
خ�شيت على نف�سها عدم القيام بحقوق زوجها فرفعت ذلك
للنبي  فحكم ب أ�ن ترد املهر �إىل زوجها ويطلقها تطليقة
ومل يعب ذلك أ�يا منهما.
ويف رواية أ�خرى عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قال� :إن حبيبية
بنت �سهل كانت عند ثابت بن قي�س بن �شما�س ف�ضربها فك�سر
بع�ضها ف أ�تت ر�سول اهلل  بعد ال�صبح فا�شتكت �إليه فدعا
النبي  ثابت ًا فقال خذ بع�ض مالها وفارقها «فقال «وي�صلح
ذلك يا ر�سول اهلل قال« :نعم» قال :ف�إين أ��صدقتها حديقتني
().
وهما بيدها فقال النبي  وخذهما وفارقها» ففعل
ومن الن�صو�ص العظيمة التي حفظت للمر أ�ة حقها يف
التقا�ضي ما رواه عبد اهلل ابن بريدة عن عائ�شة -ر�ضي اهلل
عنها -قالت :جاءت فتاة �إىل النبي  فقالت :يا ر�سول اهلل �إن
أ�بي -ونعم أالب هو -زوجني ابن أ�خيه لريفع بي خ�سي�سته قال:
فجعل أالمر �إليها فقالت� :إين قد أ�جزت ما �صنع أ�بي ،ولكني
أ�ردت أ�ن تعلم الن�ساء أ�ن لي�س �إىل ا آلباء من أالمر �شيء»().
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 رواه البخاري.
 أ�خرجه أ�بو داود.
 رواه ا إلمام أ�حمد والن�سائي والدارقطني.

فهذه املر أ�ة احلكيمة حينما زوجها والدها بغري �إذنها
أ�رادت أ�ن ت�سن �سنة للن�ساء ب أ�ن ر�ضاهن يف الزواج واجب وال
يحق ألحد أ�ن يجربهن �إال ما جاء يف بع�ض أالحكام.
ومن الن�صو�ص كذلك قوله  «لقد طاف ب أ�ل حممد
ن�ساء كثري ي�شكون أ�زواجهن «لي�س أ�ولئك بخياركم»() ويف
رواية أ�خرى «لقد طاف ب آ�ل حممد �سبعون امر أ�ة كل امر أ�ة
ت�شتكي زوجها فال جتدون أ�ولئك خياركم»().
ومن الن�صو�ص حديث هند ر�ضي اهلل عنها  -حني قالت لر�سول
على حرج أ�ن �آخذ من
اهلل  �إن أ�با �سفيان رجل �شحيح ،فهل َّ
ماله �سر ًا؟ قال« :خذي أ�نت وبنوك ما يكفيك باملعروف»() ومن
الن�صو�ص قوله تعاىل :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕﮊ()« .ف�إذا أ�دعى كل من الزوجني ظلم

ا آلخر ،وتعذر ا إل�صالح بينهما ف�إن احلاكم يبعث حكمني عدلني
من أ�هلهما» وهذا دليل وبيان حلق املر أ�ة الكامل يف الو�صول
للق�ضاء ورفع دعواها ومتكينها من ذلك.
 رواه أ�بو داود وغريه و�صححه أاللباين.
 أ�خرجه ابن ماجة.
 رواه البخاري.
 الن�ساء .35
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هذه بع�ض الن�صو�ص وغريها الكثري التي تدل على حق
املر أ�ة يف التقا�ضي.

ب -الوكالة على اخل�صومة:

فللمر أ�ة أ�ن تكون وكيلة يف اخل�صومة متام ًا كالرجل وال
ي�ضريها ذلك وترتافع لدى القا�ضي وجتيب عن الدعوى دون
أ�ن تخل بطبيعتها.
واملق�صد هنا الوكالة اخلا�صة يف ق�ضايا حمدودة ولي�س
امتهان ذلك ب أ�ن تكون حمامية فلها أ�ن تتوكل عن قريب لها
وترتافع نيابة عنه ولي�س هناك ما مينع من ذلك ال �شرع ًا وال
نظام ًا �إذا التزمت ب آ�داب ال�شرع يف لبا�سها وحجابها ومنطقها.
ويف هذا �ضمان حلقوق املر أ�ة الق�ضائية ومتييز لها .يقول
ف�ضيلة ال�شيخ عبد اهلل ابن خنني حفظه اهلل« :ال ت�شرتط
الذكورة يف الوكالة بعامة ،بل كل من �صح ت�صرفه يف �شيء
من ذكر أ�و أ�نثى جاز أ�ن يتوكل عن غريه فيما تدخله النيابة،
�إال أ�ن يح�صل من املر أ�ة فتنة بجمال أ�و منطق رخيم أ�و نحوه
فتمنع من مبا�شرة اخل�صومة أ��صيلة أ�و وكيلة»().

ج -ا إلدالء بال�شهادة:

وهذا من حقوق املر أ�ة الق�ضائية فلها أ�ن تديل ب�شهادتها

 الوكالة على اخل�صومة ،جملة العدل عددها � ،15ص .68
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عند طلبها وال يعيبها ذلك قال تعاىل :ﮋ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ ().

قال ابن القيم رحمه اهلل« :اتفق امل�سلمون على أ�نه يقبل
يف أالموال رجل و أ�مر�آتان وكذا توابعها من البيع أ
والجل فيه
().
واخليار فيه والرهن والو�صية للمعني والوقف»..الخ
وقد بني اهلل تعاىل احلكمة يف كون �شهادة املر أ�ة ن�صف
�شهادة الرجل بقوله تعاىل يف نف�س ا آلية ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ فقد تن�سى املر أ�ة وتذكرها أ�ختها
(ومن الطريف أ�ن أ�حد أ�طباء أالع�صاب جلامعة بيل أالمريكية
أ�جرى بحث ًا ر�صد خالل حركة املخ يف الرجال والن�ساء عند
كتابة مو�ضوع معني أ�و حل م�شكلة معينة فوجد أ�ن الرجال ب�صفة
عامة ي�ستعملون اجلانب أالي�سر من املخ ،أ�ما املر أ�ة ت�ستعمل
اجلانبني مع ًا ويف هذا دليل  -كما يقول الطبيب -أ�ن ن�صف مخ
().
الرجل يقوم بعمل ال يقدر -عليه مخ املر أ�ة ب�شطريه)
وتف�ضل املر أ�ة يف ال�شهادة يف أالمور التي ال يطلع عليها �إال
الن�ساء ك أ�مور احلي�ض والنفا�س والبكارة والر�ضاع كما جاء
يف حديث عقبة بن احلارث ر�ضي اهلل عنه  -أ�نه تزوج أ�م
 البقرة (.)282
 �إعالم املوقعني (.)92/1

 ر�سائل يف أ�بوبا متفرقة :حممد احلمد �ص .132
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يحي بنت أ�بي �إهاب ،فجاءت أ�مة �سوداء فقالت « أ�ر�ضعتكما.
قال :فذكرت ذلك للر�سول �صلى اهلل و�سلم ف أ�عر�ض عني
قال :فتنحيت فذكرت ذلك للر�سول  فقال« :كيف وقد
زعمت أ�نها قد أ�ر�ضعتكما ،دعها عنك»() وقال تعاىل :ﮋ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ () قال ال�شيخ عبد
الرحمن ال�سعدي  -رحمه اهلل  -ويف ذلك دليل على قبول
خرب املر أ�ة عما تخريه عن نف�سها ،من أالمر الذي ال يطلع
عليه غريها كاحلي�ض واحلمل ونحو»().

الق�صر بعد
د -حقها يف الوالية على أ�موال أ�والدها ّ
وفاة والدهم �إذا مل يو�ص من يتوىل عليهم:

وهذه امل�سائلة لها حالتان:
احلالة أالوىل :أ�ن يتقدم غري أالم بطلب الوالية على
الق�صر كاجلد أ�و العم أ�و أالخ وبعد الت أ�كد من العدالة
ّ
الق�صر لتقرر موافقتها وعدم
واال�ستقامة يلزم ح�ضور والدة ّ
ممانعتها على �إقامة املنهي ولي ًا وهذا كمال احلفظ حلق أالم
تطييب خلاطرها وم�شاورة لها فيمن يقوم على � ؤش�ون أ�والدها
الق�صر ويحافظ على أ�موالهم وكذلك فيه دفع ملا قد يح�صل
ّ
 رواه اجلماعة �إال م�سلم وابن ماجه.
 البقرة.228 :
 تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان �ص .1.1
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من �إ�شكاالت ت�ضر ب أ�موال القا�صر.
احلالة أالخرى :أ�ن تكون أالم هي املتقدمة للمحكمة بطلب
الق�صر ولها احلق يف ذلك ف�إذا حتققت
الوالية على أ�والدها ّ
فيه ال�شروط وانتفت املوانع ف�إنها تقام ولية على أ�والدها
الق�صر ،وبع�ض الق�ضاة يف�ضل �إقامة أالم ولية على أ�موال
ّ
الق�صر لكونها أ��شفق و أ�رحم بهم و أ�دري مب�صاحلهم
أ�والدها ّ
ويجعل لها يف �صك الوالية احلق يف توكيل غريها مبا يخ�ص
الق�صر املالية فيما ال ت�ستطيع القيام به بنف�سها.
� ؤش�ون ّ
وهذه امل� أس�لة ت ؤ�كد حقوق املر أ�ة الق�ضائية وكيف أ�ن ال�شرع
احلنيف راعاها وقدرها وو�ضعها يف مكانها الطبيعي الذي
يجب أ�ن حتافظ عليه وال تتنازل عنه.

هـ -حقها يف الزواج من الكفء والنهي عن ع�ضلها:

بع�ض أالولياء يجرم يف حق بنته أ�و أ�خته ومينعها من حقها
يف الزواج من الكفء �إما طمع ًا يف مالها �إن كانت ذات مال أ�و
لتقوم بخدمته ،وهذا منتهي الظلم والت�سلط فكل فتاة تهفو
لتكوين أ��سرة ولتكون أ�م ًا وهذا الويل الظامل مينعها من ذلك
دون وجه حق و�إذا تقدم لها الكفء مل يزوجها بل وال يخربها
بذلك وما أ�كرث العوان�س الالتي فاتهن قطار الزواج ب�سبب
الع�ضل واجل�شع والطمع من أالولياء.
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وقد �شرع للمر أ�ة حني تقع حتت والية ويل كهذا أ�ن ترفع
�شكايتها للق�ضاء ليلزم الويل بتزويجها بالكفء ف�إن امتنع ف�إن
القا�ضي يزوجها ويف هذا حماية للمر أ�ة و�صون لها وحتقيق
لفطرتها التي فطرها اهلل عليها و�إن�صاف لها من الظلم .ولعل
من املنا�سب ذكر بع�ض أال�سئلة من واقع املحاكم لق�ضايا الع�ضل
فمن ذلك ما جاء يف مدونة أالحكام الق�ضائية حيث تقدمت
امر أ�ة بدعوى �إىل املحكمة �ضد والدها الذى ع�ضلها ومنعها
من الزواج قائلة يف دعواها تقدم خلطبتي ..فرف�ض والدي
ا�ستقباله أ�و حتديد موعدا للقائه فحاولت يف والدي عدة مرات
أ�ن ي�ستقبله فرف�ض ذلك وكان أ�ول ما تقدم �إلينا منذ �سنتني و أ�نا
أ�خ�شى أ�ن يفوتني حظى من الزواج وعمري أالن ثماين وع�شرون
�سنة و�سبق يل الزواج و أ�جنبت من زوجي أالول ابنني وقد تزوج
والدي بعد طالقه والدتي و�صرت أ�عي�ش وحيدة يف بيتي ثم
مر�ضت والدتي وتوفيت يف رم�ضان املا�ضي وحيث �إن املتقدم
يل كفء يف الديانة والن�سب وهو حالي ًا متفرغ للدرا�سة يف املعهد
العايل للق�ضاء ،حيث يح�ضر املاج�ستري وقد أ�جلت املو�ضوع عدة
مرات من حني تقدم يل رغبة يف �إنهاء املو�ضوع ودي ًا بيني وبني
والدي ولكن هذا مل يتي�سر .لذا أ�طلب من والدي أ�ن يزوجني
منه أ�و �إثبات ع�ضله يل وتويل املحكمة ذلك هذه دعواي وقد
أ�جاب والد املدعية بجواب حم�صلته عدم موافقته على اخلاطب
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أل�سباب ذكرها يف �إجابته منها اعرتا�ضه على طريقة اخلطبة
ومنها اختالف امل�ستوى االجتماعي بني الطرفني.
وبعد حماولة لل�صلح بني الطرفني وحماولة �إقناع أالب
بتزويج ابنته رف�ض ذلك وبعد أ�ن ت أ�كدت املحكمة من كفاءة
الزوج وح�ضوره للمحكمة �صدر حكم مبا يلي:
أ�و ًال :ثبوت ع�ضل املدعى عليه للمدعية عن كفئها يف الدين
والن�سب.
ثاني ًا� :إن املحكمة �ستتويل عقد نكاحها من املتقدم املذكور().

ز  /حقها يف ح�ضانة أ�والدها:

وم� أس�لة احل�ضانة من أ�برز امل�سائل التي تواجه املر أ�ة بل �إن
تفكريها بذلك وخوفها من فقدان أ�والدها يجعلها ت�صرب على
الظلم والبقاء حتت زوج ال يخاف اهلل فيها وال يقوم بحقوقها.
فما أ�كرث ما يت�صل بع�ض الن�ساء وت� أس�ل عن م�صري أ�والدها �إذ
طلقها زوجها وتذكر أ�نه يهددها بحرمانها منهم وعدم متكينها
من ر ؤ�يتهم �إن طلبت الطالق فت�صرب على م�ض�ض وتتحمل وهي
كارهة وجتهل حقها الذي كفله ال�شرع يف ح�ضانة أ�والدها �إن
كانت أال�صلح وحتققت فيها ال�شروط وانتفت املوانع.
 مدونة أالحكام الق�ضائية ج�/1ص 378باخت�صار.
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قال �شيخ ا إل�سالم ابن تيمية رحمه اهلل :أ
«الم أ��صلح من أالب،
ألنها أ�رفق بال�صغري ،و أ�خرب بتغذيته وحمله وتنوميه وتنويله،
و أ�خرب و أ�رحم به ،فهي أ�قدر و أ�خرب و أ��صرب يف هذا املو�ضع،
فتعينت يف حق الطفل غري املميز بال�شرع»() وقال ابن قدامة -
رحمه اهلل�« -إذا افرتق الزوجان ولهما ولد طفل أ�و معتوه ،ف أ�مه
أ�وىل النا�س بكفالته �إذا كملت ال�شرائط فيها ،ذكر ًا كان أ�و أ�نثى،
وهو قول مالك و أ��صحاب الر أ�ي ،وال نعلم أ�حد ًا خالفهم»().
ويف حتقيق أ�عدته جريدة الريا�ض تقول ( منى -ن ) �إنها
م أ��ساة حقيقة جترعت مرارتها بعد زواج مل ي�ستمر أ�كرث من عام
عانيت من خالله من �سوء املعاملة وا إلهانة وال�ضرب وا�ضطررت
للهرب من بيت زوجي بعد تعر�ضي للعذاب واكت�شفت حينها
أ�نني حامل فف�ضلت عدم طلب الطالق حتى أ�جنب طفلي.
وبعد �إجناب طفلي مل ي� أس�ل والده عنه ،ما جعلني أ�تكفل
برعايته ،ومل تفلح م�ساعي ال�صلح مع زوجي فطلقني ،وبعد
أ�ن بلغ عمر ابني أ�ربع �سنوات جاء يريد ر ؤ�يته وهو يطلب أ�ن
يكون يف ح�ضانته ،و أ�نا أ�خاف أ�ن أ�عطيه ابني ألين أ�عرف أ�نه
�سي أ�خذه و أ�نني لن أ�ح�صل عليه حتى لو كان معي �صك وقد
�سمعت العديد من جتارب �صديقاتي التي جعلتني أ�عي�ش يف
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 الفتاوى (.)122/34
 املغني (.).19/8

رعب أ�ن أ�حرم يوم ًا من فلذة كبدي»
هذه الق�صة ت ؤ�كد ما ذكرنا من أ�ن املر أ�ة جتهل أ
بالحكام
والنظام فال ميكن أ�ن يحرم أالب من ر ؤ�ية ولده وال ت�ستطيع أالم
فعل ذلك و�إذا كان الولد يف ح�ضانة والدته وخ�شيت من أالب
أ�ن يحرمها من ولدها فلها أ�ن تطلب من القا�ضي حني حتديد
الزيارة أ�ن يكون يف مكان حمايد بعيد ًا عن منزل أالب ويدر�س
القا�ضي أالمر وي�صدر فيه حكم ًا هذا هو أالوىل أ
وال�صلح.
()

ح -حقوقها الق�ضائية يف الدعاوى الزوجية:

أ�كرث ما تراجع املر أ�ة املحكمة يف الق�ضايا الزوجية �إما
مدعية أ�و مدعى عليها ولها كامل احلق يف الرتافع بنف�سها
أ�و عن طريق وكيلها يف الق�ضايا الزوجية املختلفة وميكن أ�ن
نعدد أ�برز تلك الق�ضايا التي تكون املر أ�ة طرف ًا فيها فمن ذلك:
-1مطالبة املر أ�ة لزوجها بح�سن الع�شرة.
-2املطالبة بالنفقة.
-3املطالبة بال�سكن.
-4املطالبة باملهر.
-5املطالبة ب�إثبات الطالق.
-6املطالبة بف�سخ النكاح.
 جريدة الريا�ض رقم العدد  ،14937أالحد .143/5/22هـ ،املوافق /17مايو9..2/م.
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-7املطالبة باخللع.
-8املطالبة بالوفاء ب�شرط يف العقد.
-9املطالبة بالعدل يف الق�سم بني الزوجات.
 -10املطالبة ب�إثبات الن�سب أ�و نفيه.
-11املطالبة بزيارة أالوالد.
-12املطالبة باحل�ضانة.
-13ق�ضايا الن�شوز.
-14دعاوى العنف أال�سري.
كل ما ذكر من أ�نواع الق�ضايا التي يحق للمر أ�ة رفعها جلهة
االخت�صا�ص تدل على حفظ ا إل�سالم حلق املر أ�ة يف التقا�ضي.
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رابع ًا :إشكاالت وردود:
هناك العديد من ا إل�شكاالت وا إليرادات التي يذكرها
بع�ض النا�س ويركز عليها بع�ض الكتاب مما يتعلق باملر أ�ة يف
الق�ضاء واملحاكم و� أس�ذكر �شيئ ًا من تلك ا إل�شكاالت واجتهد
يف الرد ومن تلك ا إل�شكاالت ما يلي:

ا إل�شكال أالول:

أ�ن الق�ضاة يتحيزون للرجل �ضد املر أ�ة وال يتيحون للمر أ�ة
الفر�صة لقول كل ما عندها ويعنفونها وال ي�سمعون منها.

الرد على هذا ا إل�شكال:

املتتبع لل�شرع والنظام ف�إنه يلم�س أ�ن املر أ�ة أ�عطيت كامل
حريتها للتعبري عما يف نف�سها و أ�ن ترفع �شكايتها لويل أالمر
ليزيل الظلم عنها وي�ستمع �إليها هذا هو الواجب على من ويل
أ�مر ًا من أ�مور امل�سلمني واملر أ�ة والرجل يف هذا �سواء وما أ�ح�سن
حديث أ��سماء بنت يزيد أالن�صارية ر�ضي اهلل عنها  -حينما
ذهبت �إىل ر�سول اهلل  فقالت« :ب أ�بي و أ�مي يا ر�سول اهلل ،أ�نا
وافدة الن�ساء �إليك ،و�إن اهلل بعثك �إىل الرجال والن�ساء كافة.
و أ�نا مع�شر الن�ساء حم�صورات مق�صورات ،قواعد بيوتكم،
وحامالت أ�والدكم ،و�إنكم مع�شر الرجال ف�ضلتم علينا باجلمع
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واجلماعات و�شهود اجلنائز ،واحلج بعد احلج ،و أ�ف�ضل من
ذلك اجلهاد يف �سبيل اهلل عز وجل .و�إن أ�حدكم �إذا خرج يف
�سبيل اهلل حاج ًا أ�و معتمر ًا حفظنا لكم أ�والدكم و أ�موالكم.
فالتفت النبي  �إىل أ��صحابه بوجهه كله وقال« :هل �سمعتم
م� أس�لة امر أ�ة قط أ�ح�سن من م� أس�لتها يف أ�مر دينها» قالوا:
يار�سول اهلل ما ظننا امر أ�ة تهدي �إىل مثل هذا فالتفت النبي
 وقال« :افهمي أ�يتها املر أ�ة ،و أ�علمي من خلفك من الن�ساء،
()
أ�ن ُح�سن تبعل املر أ�ة لزوجها يعدل ذلك كله»
فهذه احلادثة تبني حقوق املر أ�ة و أ�ن الواجب اال�ستماع
�إليها و�إعطائها حقها يف جميع أالمور ومنها الق�ضاء ف�إن
كانت مدعية مكنت من حترير دعواها و�إن كانت مدعى عليها
للجابة عن الدعوى ،ولكن من خالل
أ�تيحت لها الفر�صة إ
االطالع على العديد من الق�ضايا التي تكون املر أ�ة طرف ًا فيها
خ�صو�ص ًا الق�ضايا الزوجية يلم�س أ�ن بع�ض الن�ساء تكون
مرتددة يف دعواها فتارة تطالب بف�سخ نكاحها من زوجها
وتارة تطالب باملخالعة ثم تعود وتقول ال أ�ريد الطالق و�إمنا
أ�ريد �إلزامه بح�سن الع�شرة وقد يكون لهذا ال�سبب أ�ثر يف أ�ن
بع�ض الق�ضاة يعنف املر أ�ة وي أ�مرها بتحرير دعواها ومعرفة
ما تريده بال�ضبط ،فتحرير الدعوى واجب قبل الدخول فيها
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رواه ا إلمام أ�حمد و�صححه أاللباين.

ليتمكن املدعى عليه من ا إلجابة.
كذلك قد يدفع بع�ض الق�ضاة لعدم �إعطاء املر أ�ة م�ساحة
للكالم خوف ًا من أ�ن تذكر أ�مور ًا تعقد الق�ضية أ
كال�سرار
التي بينها وبني زوجها خ�صو�ص ًا يف امل�سائل التي ال تطالب
املر أ�ة فيها بف�سخ النكاح أ�و الطالق أ�و اخللع و�إمنا تطالب
بن�صح الرجل بح�سن الع�شرة .ولو تكلمت املر أ�ة وا�سرت�سلت
وذكرت أ�مور ًا تف�صيلية فقد ي�سارع الزوج �إىل طالقها وهي
ال تريد ذلك.
ومع كل ما �سبق ف�إن لغة أالرقام تكذب هذا االدعاء حيث
بلغت ق�ضايا اخللع يف منطقة الريا�ض لعام 1428هـ ( )55
ق�ضية وق�ضايا ف�سخ النكاح ( )1222ق�ضية ويف منطقة مكة
املكرمة لنف�س العام بلغت ق�ضايا اخللع ( )655ق�ضية وق�ضيا
ف�سخ النكاح ( )1585ق�ضية() وهذه أالرقام تعطي داللة
وا�ضحة ب أ�ن الق�ضاة يف املحاكم أ�ن�صفوا املر أ�ة ومل يتحيزوا
�ضدها و�إال ملا �صدرت هذه أالحكام رغم ح�سا�سية ق�ضايا
اخللع والف�سخ ألنها غالب ًا ما تقع بعدم ر�ضا الزوج مما يوغر
�صدره �ضد زوجته و أ�هلها و�ضد القا�ضي م�صدر احلكم.

ا إل�شكال الثاين:
 انظر الكتاب ا إلح�صائي الثاين والثالثني :وزارة العدل �ص .249
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الت أ�خر من الق�ضاة يف البت يف الق�ضايا الزوجية:
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وهذا ا إل�شكال تعر�ضه الكثري من الن�ساء الالتي لهن
ق�ضايا زوجية يف املحاكم و أ�جيب عنه بعدة نقاط كما يلي:
أ�و ًال :أ�ن الق�ضاة يف الق�ضايا الزوجية لهم توجهان:
التوجه أالول :الرتيث وعدم اال�ستعجال يف �إنهاء النزاع
وحماولة الت أ�جيل بغية ا إل�صالح و�إنهاء النزاع ودي ًا ووجهة
نظرهم يف ذلك النظر مل�صلحة أال�سرة أ
والوالد وعدم
اال�ستعجال يف فك رباط الزوجية وكذلك ألن املر أ�ة قد تندم
�إذا ا�ستعجلت املحكمة يف ف�صل النزاع و أ�ذكر أ�ن أ�حد الق�ضاة
حدثني عن ق�ضية عنده تطلب املر أ�ة الطالق وت�صر عليه
والقا�ضي ين�صحها بالرتيث وال�صرب وحماولة ال�صلح وهي
ت�صر على طلب الطالق وهنا قام الزوج وطلقها يف جمل�س
احلكم فقامت قيامة املر أ�ة وبد أ�ت ت�صرخ وتولول وتدعو على
ال�شيخ كيف ي�سمح للزوج ب أ�ن يطلقها و أ�نه خرب بيتها ون�سيت
ما كانت ت�صر عليه مثل هذه احلوادث جتعل القا�ضي يرتيث
حتى يت أ�كد من طلبات املر أ�ة.
التوجه الثاين :اال�ستعجال يف البت يف الق�ضايا الزوجية
خ�صو�ص ًا �إذا �ساءت الع�شرة وظهرت البغ�ضاء من الطرفني
فخ�شية من تطور أالمور �إىل ماال يحمد عقباه تنهى الق�ضية

والنزاع بني الزوجني.
ثانياً :قد يكون من أ��سباب الت أ�خر يف البت يف الق�ضايا الزوجية
قلة و�سائل أالثبات خ�صو�ص ًا يف أالمور التي ال يطلع عليها أ�حد
كطريقة املعا�شرة بينهما وقد تدعي املر أ�ة أ�ن زوجها ال ي�صلي أ�بد ًا
وال أ�ثبات لديها على ذلك وقد تدعى أ�نه ي�ضربها وي�سبها وي�شتمها
وال �إثبات لديها وكل ذلك قد ي�سبب الت أ�خر يف البت يف الق�ضية
ملحاولة الو�صول �إىل �صلح ينهي النزاع بني الطرفني.
ثالثاً :أ�ن القا�ضي يف ق�ضايا اخللع خا�صة عليه أ�ن يعمل
بقرار هيئة كبار العلماء() والذي ن�ص على أ�ن القا�ضي
ين�صح الزوجة باالنقياد �إىل زوجها ،ثم يحاول ال�صلح بني
الزوجني ف�إن مل يتحقق ال�صلح ،فعليه أ�ن ين�صح الزوج
مبفارقة زوجته باملعروف ف�إن مل ي�ستجب لذلك ف�إن القا�ضي
يبعث حكمني لينظرا يف � أش�ن الزوجني ويقررا أال�صلح وبعد
كل هذه املراحل يقرر القا�ضي ما يراه وي أ�مر الزوج مبخالعته
لزوجته لعدم امكانية العي�ش بينهما وحل�صول النفرة ولتحقق
الكره ف�إن أ�بى الزوج املخالعة ف�إن القا�ضي يف�سخ النكاح على
العو�ض امل�سمي بينهما.كل هذه املراحل م ؤ�كد أ�نها حتتاج �إىل
وقت وعناية قبل تقرير احلكم و�إنهاء النزاع.
 انظر قرار هيئة العلماء رقم  26يف 1394/8/21هـ املعمم معايل الوزير برقم /12/56ت يف 1395/3/22هـ.
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ا إل�شكال الثالث:

أ�ن الق�ضاة ال يعتدون ببطاقة املر أ�ة ويطلبون لها معرفني بها.
ا إلجابة على هذا ا إل�شكال :وهذا ا إل�شكال و�إن كان
�صحيح ًا �إال أ�ن امل� أس�لة لي�ست يف كون الق�ضاة يعرت�ضون على
�إخراج البطاقة للمر أ�ة فهذه م� أس�لة أ�خرى ولكن ا إل�شكال
لدى املحاكم هو �آلية الت أ�كد أ�ن حاملة البطاقة نف�س �صاحبة
الدعوى فحماية للمر أ�ة ومنع ًا النتحال �شخ�صيتها يطلب
معرفني بها تثبت معلوماتهم حتى �إذا ثبت التغرير باملحكمة
والتزوير على املر أ�ة ف�إنهم حما�سبون على ذلك.
وهذا فيه كمال احلفاظ على حقوق املر أ�ة ومنع من
االعتداء على � ؤش�ونها أ�و الت�صرف بغري �إذنها.
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احلمد هلل الذي ف�ضلنا على كثري ممن خلق تف�ضيال
وال�صالة وال�سالم على أ��شرف أالنبياء و�سيد املر�سلني وعلى
�آله و أ��صحابه ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ثم أ�ما بعد
فمن خالل هذا البحث املخت�صر تبني لنا العديد من
النتائج والتو�صيات أ�ذكر أ�برزها:
 -1أ�ن ا إل�سالم كرم املر أ�ة وحافظ على حقوقها بل وف�ضلها
على الرجل يف عديد من أالمور.
 -2أ�ن للمر أ�ة كامل احلق يف التقا�ضي فتكون مدعية
ومدعى عليها.
 -3أ�ن املر أ�ة ت�ساهم بجهلها ب�إ�ضاعة حقوقها التي كفلها
ال�شرع والنظام.
 -4أ�ن للمر أ�ة ذمة مالية م�ستقلة عن الرجل ولها كامل
احلرية بالت�صرف برثوتها ولي�س ألحد منعها من ذلك �إال �إذا
خالفت ال�شرع.
 -5أ�ن على و�سائل ا إلعالم املختلفة واجب تثقيف املر أ�ة
بحقوقها التي جاءت يف ال�شرع و أ�كدها النظام.
هذه أ�برز النتائج والتو�صيات التي جاءت يف البحث فا� أس�ل
اهلل أ�ن ينفع به و أ�ن يجعله خال�ص ًا لوجهه الكرمي واهلل أ�علم
و أ�حكم و�صلى اهلل على نبيه حممد وعلى �آله و أ��صحابه و�سلم.
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فهرس احملتويات
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