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املـــقــــدمــــــــــــــــــة

وفرق  وب�صره  �صمعه  و�صق  واأبدعه  اخللق  الذي خلق  احلمد هلل 

اإل  اإله  األ  واأ�صهد  واجبات  كل  وعلى  فلكل حقوق  واملراأة  الرجل  بني 

اهلل وحده ل �صريك له واأ�صهد اأن حممدًا عبده ور�صوله � وعلى اآله 

واأ�صحابه ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين ثم اأما بعد: 

بطال  جيال وحا�صنة الأ فلما كانت املراأة �صقيقة الرجل وبانية الأ

ملعرفتها  املراأة  وحلاجة  والتطوير  التنمية  يف  كبري  دور  من  لها  وملا 

حقوقها املختلفة التي كفلها ال�صرع واأكد عليها النظام كان لبد من 

اإ�صدار خا�ض يف هذه ال�صل�صلة يعنى بتثقيف املراأة بحقوقها الق�صائية 

مر باحلفاظ  ويبني مدى اهتمام ال�صريعة ال�صمحة بذلك من خالل الأ

عليها والتو�صية بالرفق بها وحترمي ظلمها.

اأمام الق�صاء مع الرجل ل تفريق بينهما  فاملراأة على حد �صواء 

اإل وفق ما جاء يف ال�صرع احلنيف فقد تكون مدعية اأو مدعى عليها 

وبائعة وم�صرتية وراهنة ومرتهنة وناظرة للوقف وو�صية وولية وغري 

ذلك من اأحكام وم�صائل. 

واملراأة يف جمتمعنا بحاجة اإىل اإ�صدار دليل اإجرائي ا�صرت�صادي 

 اإليه عند رفع �صكواها ولعل هذا الكتاب يكون 
لبيان حقوقها ومن تلجاأ

نواة ملثل هذا الدليل يف امل�صتقبل.

اأ�صاأل اهلل اأن يوفقنا جميعًا ملا يحبه وير�صاه.
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حق املراأة يف التقا�ضي

أواًل: حماية اإلسالم للمرأة وحفظ حقوقها: 

�أ- متهيد:

خملوق  اأنها  على  تعامل  اجلاهلية  ع�صور  يف  املراأة  كانت 

كما  وتورث  بل  الرجل  عليها  ويت�صلط  وته�صم حقوقها  ناق�ض 

يورث املتاع فال كرامة لها عندهم ول تقدير، وتعد الن�صاء عيبًا 

من العيوب لذلك قد تواأد البنت وهي حية خوفًا من العار. 

�صالم حقق للمراأة كرامتها وحفظ لها حقوقها بل  وملا جاء الإ

مور وامل�صائل  وميزها على الرجل وف�صلها عليه يف العديد من الأ

وبني  بينها  و�صاوى  عليها  باحلفاظ  واأمر  بها  العناية  واأوجب 

اآيات كثرية منها  بذلك  الثواب واجلزاء كما جاءت  الرجل يف 

ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ژ  تعاىل:  قوله 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گگ  گ  گ 
 
.)2(

 وقال �: »ا�صتو�صوا بالن�صاء خريًا«
ڱ ڱ ژ)1(

�صالم كرم املراأة ورفع مكانتها يف �صتى �صور احلياة  فالإ

ولبى رغباتها الفطرية وجعل لها كامل احلق يف رفع �صكايتها 

ينيبه  اأومن  مر  الأ ويل  واجبات  من  وهذا  بحقها  ياأخذ  ملن 

من الق�صاة فهي اأمام الق�صاء بالت�صاوي مع الرجل ل تفريق 

)1( �صورة النحل )97(.

)2( متفق عليه.
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بينهما اإل باأحكام ال�صرع احلنيف.

�سالم للمر�أة وحفظ حقوقها: ب - مظاهر حلماية �لإ

واأهمها  باأبرزها  الكثري من هذه املظاهر و�صاأكتفي  هناك 

خ�صو�صًا تلك التي لها عالقة بحق املراأة يف التقا�صي ومنها:

1- وجوب �لنفقة عليها: 

كانت  واإن  عليها  النفقة  زوجها  على  الزوجة  حقوق  من 

ڇ  چ  چ  چچ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ  تعاىل:  قال  غنية 

.
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ)1(

 فالنفقة واجبة على الزوج لزوجته متي التزمت بحقوقه الزوجية، 

نفقات  وجوب  على  العلم  اأهل  »اتفق  اهلل:  رحمة  قدامه  ابن  قال 

الزوجات على اأزواجهن اإذا كانوا بالغني اإل النا�صز منهن ذكره ابن 

اهلل  رحمة   - حجر  ابن  ذلك  على  جماع  الإ نقل  كما   
)2(

وغريه املنذر 

. وهذا مظهر بديع من 
)3(

جماع على الوجوب« - حيث قال وانعقد الإ

�صالم للمراأة وحفظ حقوقها كما اأن للمراأة يف قول  مظاهر تكرمي الإ

 املطالبة بف�صخ نكاحها اإذا اأع�صر الزوج عن النفقة.
)4(

جمهور العلماء

)1( الطالق: )7(.

)2( املغني ج9/�ض23.

)3( فتح الباري ج9 �ض 625.

)4( ذهب اإىل ذلك املالكية وال�صافعية واحلنابلة.
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حق املراأة يف التقا�ضي

قال ابن قدامه رحمة اهلل - واأن اأع�صر الزوج بنفقتها اأو 

وتكون  و�ملقام  �لنكاح  ف�سخ  بني  خريت  بالك�صوة  اأو  بع�صها 

 وقال اأي�صًا: »متى ثبت الع�صار بالنفقة 
)1(

�لنفقة ديناً يف ذمته

 .
)2(

على الإطالق فللمراأة املطالبة بالف�صخ من غري اإنظار«

2- �لنهي عن �إيذ�ئها و�لعتد�ء عليها:

اإيذاء املراأة   توافرت الن�صو�ض وتعا�صدت التي تنهي عن 

 
)3(

ج�صديًا ومعنويًا فمن ذلك قوله �: »ل ت�صربوا اإماء اهلل«

اأبي بكر - ر�صي اهلل عنها - قالت: كان  اأم كلثوم بنت  وعن 

الرجال نهوا عن �صرب الن�صاء، ثم �صكوهن اإىل ر�صول اهلل� 

.
)4(

فخلى بينهم وبني �صربهن ثم قال: »ولن ي�صرب خياركم «

واأما ما جاء يف قوله تعاىل: ژ ٹ ٹ  ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
 فاملق�صود بال�صرب 

ڃڃ  ڃ  ڃ چ  چ چ چ ژ)5(
اأن يغلب على الظن نفعه،  هنا ب�صوابطة املاأذون بها �صرعًا وفيها 

ماكن اخلطرة. واأل يرتك اأثرًا واأن يتجنب الوجه والأ

)1( املغني ج9/ �ض 263، �ض 2633.

)2( املرجع ال�صابق نف�صه.

لباين. )3( رواه اأبو داود و�صححه الأ

)4( رواه البيهقي يف ال�صنن.

)5( �صورة الن�صاء، )34(.
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�صئل ابن عبا�ض ر�صي اهلل عنهما - ما ال�صرب غري املربح؟ 

فقال: »بال�صواك ونحوه« ومع اأن ال�صرب مباح اإل اأنه ل ينبغي 

اللجوء اإليه كما جاء يف احلديث املتقدم »ولن ي�صرب خياركم 

»ومل يكن النبي � وهو قدوة احل�صنة ي�صرب ن�صاءه ول يعتدي 

عليهن قالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها« ما �صرب ر�صول اهلل � 

.
)1(

قط بيده ول امراأة ول خادمًا اإل اأن يجاهد يف �صبيل اهلل 

ي�صتخدم  اهلل  من  خمافتهم  قلت  الذين  الرجال  وبع�ض 

العنف ال�صديد �صد املراأة من يعتدي على هذه ال�صعيفة اعتداء 

�صديدًا رمبًا اأفقدها �صيئًا من حوا�صها بل رمبا اأزهق روحها يف 

حلظة غ�صب، ويف هذه احلالة الواجب على املراأة اأن حتافظ 

على حقوقها وت�صعى لتثبيت العتداء عليها حتى واإن مل ترغب 

ن ال�صكوت املتكرر على ال�صرب  مر للق�صاء لأ بال�صكاية ورفع الأ

عن  �صكتت  امراأة  من  فكم  وخيمة  نتائج  اإىل  �صيوؤدي  ال�صديد 

حقها ومل تثبت ذلك فتكرر العتداء عليها حتى ملت وجلاأت 

نكار وليها العتداء عليها وهذا  للق�صاء ومل ت�صتطيع الثبات لإ

 اإىل بع�ض الهيئات 
تفريط منها بحقها. وميكن للمراأة اأن تلجاأ

ت�صاعدها يف حل م�صكالتها كوزارة  التي  واجلمعيات اخلريية 

وهيئة  الوطني  �صري  الأ مان  الأ وبرنامج  الجتماعية  ال�صوؤون 

ن�صان وغريها مما ي�صاعدها يف الو�صول اإىل حقها.  حقوق الإ

)1(  اأخرجه م�صلم.
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حق املراأة يف التقا�ضي

مر بح�سن �لع�سرة مع �لن�ساء:  3- �لأ

 � اهلل  ر�صول  قال  قالت:  عنها  اهلل  ر�صي  عائ�صة  عن 

.
)1(

هلي« هله، واأنا خريكم لأ »خريكم خريكم لأ

»األ   :� اهلل  ر�صول  قال  قال:  حو�ض،  الأ بن  عمرو  عن 

وا�صتو�صوا بالن�صاء خريًا، فاإمنا هن عوان عندكم لي�ض متلكون 

منهن �صيئًا غري ذلك، اإل اأن ياأتني بفاح�صة مبينة فاإن فعلن 

فاهجروهن يف امل�صاجع وا�صربوهن �صربًا غري مربح، فاإن 

 .
)2(

اأطعنكم فال تبغوا عليهن �صبياًل«

وعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال: قال ر�صول اهلل � 

خياركم  وخياركم  خلفًا،  اأح�صنهم  اإميانًا  املوؤمنني  »اأكمل 

 .
)3(

لن�صائهم خلقًا«

قال ال�صيخ �صالح الفوزان - حفظه اهلل - »وي�صن لكل من 

اأذاه،  وحتمل  به  والرفق  ل�صاحبه،  اخللق  حت�صني  الزوجني 

لقوله تعاىل: ژں  ں ژ اإىل قوله: ژ ہ 

وقال   
)5(

الزوجني« من  واحد  كل  »هو  يقال 
ھژ)4( 

لباين يف �صحيح اجلامع ال�صغري. )1( �صحيح الأ

لباين. )2( رواه اأحمد، وابن ماجه، وح�صنه الأ

لباين. )3( ح�صنه الأ

)4(الن�صاء، )36(.

)5( �ض امللخ�ض الفقهي ج2/ �ض299.
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الن�صو�ض  هذه  ويف   
)1( ۉژ  ۉ  ژ  تعاىل: 

وغريها الكثري دللة على مدى اهتمام ال�صارع احلكيم باملراأة 

مر بح�صن ع�صرتها، بل ويحق للمر�أة عندما ي�سئ �لرجل  والأ

ع�سرتها ويق�سر يف ذلك رفع �سكايتها للقا�سي ليلزم الرجل 

بح�صن الع�صرة لزوجته وح�صن التعامل معها.

4- �حرت�م ذمتها �ملالية وحقوقها �ملادية: 

املقررة  الت�صرفات  اأنواع  مبختلف  الت�صرف  حق  للمراأة 

وتهب  وتقاي�ض   - وت�صرتي  تبيع  اأن  فلها  متلكه،  فيما  �صرعًا 

الت�صرفات،  من  ذلك  وغري  وتقرت�ض.  وتقر�ض  وتو�صي 

وت�صرفاتها نافذة باإرادتها الذاتية ول يتوقف �صئ من ذلك 

على ر�صا اأب اأو زوج اأو اأخ.

وقد توافرت الن�صو�ض ال�صرعية على مثل ذلك ومنها ما جاء 

يف �صداق املراأة ومهرها واأنه حق لها ل يجوز الت�صرف فيه اأو 

خذ منه اإل باإذنها كمــا قــــال تعاىل: ژۆئ ۈئ ۈئ   الأ

»اإ�صافة  اهلل:  رحمه  ال�صعدي  الرحمن  عبد  ال�صيخ  قال   
ژ)2(

حد  جور لهن دليل على اأن املراأة متلك جميع مهرها ولي�ض لأ الأ

.
)3(

منه �صئ اإل ما �صمحت به لزوجها اأو وليها اأو غريهما«

)1(الن�صاء، )19(.

)2( املائدة )5(.

)3( تي�صري الكرمي الرحمن يف تف�صري كالم املنان، �ض 222.
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حق املراأة يف التقا�ضي

وكذلك يف قوله تعاىل: ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  

ية �صريحة يف اأن املراأة تو�صي مبا ت�صاء   فهذه الآ
ڤ ڤڤ  ژ)1(

وو�صيتها تنفذ قبل ق�صم الرتكة وكذلك يف قوله »اأودين« دليل 

على اأن لها ذمة مالية فهي تقرت�ض وتت�صرف كما يت�صرف 

الرجل ولها اأهليتها الكاملة يف ت�صرفاتها املالية.

»ا�صرتي  بريرة  عتق  ق�صة  يف   � النبي  حديث  ويف 

ابن حجر -  قال  اعتق« متفق عليه،  الولء ملن  فاإن  واعتقي 

رحمه اهلل: »املراأة الر�صيدة تت�صرف بنف�صها يف البيع وغريه 

الر�صيدة يف مالها  املراأة  ولو كانت مزوجة، وجواز ت�صرف 

.
)2(

بغري اإذن زوجها«

ت�صارك  فقد  مهمة  م�صاألة  اإىل  املراأة  تنبيه  يجدر  وهنا 

اأو لبناء بيت  اأو وليها مبال تدفعه يف م�صروع جتاري  زوجها 

اأو تقر�ض اأحدًا من اأقاربها ماًل ول ت�صعى لتوثيق ذلك بعقد 

اأو اتفاق اأو �صهود وتظن اأن كتابة ذلك وتوثيقه عيبًا يف حقها 

وهو على العك�ض.

 من ذلك فال بد من �إثبات �حلقوق وتوثيقها وهو توجيه 

رباين كما يف اآية الدين: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

)1( الن�صاء، )12(.

)2( فتح الباري ج5، �ض241.
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ية تقول اإحدى الن�صاء: »لقد   الآ
پ پ پ  ڀژ)1(

ل�صراء  جزءًا  راتبه  من  واحد  كل  يقتطع  اأن  زوجي  مع  اأتفقت 

قطعة اأر�ض وبعده اأنكر هو ذلك متخذًا من عدم الكتابة بيننا 

.
)2( 

و�صيلة دنيئة للعدوان على مالها واأكله من غري وجه حق«

5- تف�سيل �ملر�أة على �لرجل يف م�سائل عديدة:

وهذا التف�صيل يوؤكد اأن املراأة لن جتد مثل �صرع اهلل عز وجل 

�صور  من  ب�صورتني  و�صاأكتفي  ذاتها  ويحقق  حقوقها  يحفظ   -

تف�صيل املراأة على الرجل يف ال�صرع و�صورة واحدة من النظام.

ب يف �لرب: م على �لأ وىل: ف�سل �لأ �ل�سورة �لأ

فعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه - قال: جاء رجل اإىل ر�صول 

اهلل � فقال: من اأحق النا�ض بح�صن �صحابتي؟ قال »اأمك« 

قال: ثم من؟ قال »ثم اأمك« قال: ثم من قال »ثم اأمك« قال: 

 .
)3(

ثم من؟ قال »ثم اأبوك«

�ل�سورة �لثانية: تف�سيلها يف �ملري�ث: 

عند الطالع والتمحي�ض يف اأحكام املواريث يتبني اأن املراأة 

ن  قد تكون اأوفر حظًا يف املرياث من الرجل يف حالت عديدة، لأ

)1( البقرة 282.

)2( نقاًل من كتاب ظلم املراأة: حممد الهبدان �ض 51.

)3( متفق عليه.
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حق املراأة يف التقا�ضي

اإذ يقوم نظام  اأكرث بكثري من الرجال،  لها  تتاح  التي  الفر�ض 

�صالمية على طريقتني رئي�صيتني هما: املواريث يف ال�صريعة الإ

1-املرياث بالفر�ض وهي املحددة يف القراآن وال�صنة. 

2-املرياث بالتع�صيب وهو اأن يرث ما بقي بعد اأ�صحاب 

الفرو�ض وهم الوارثون بغري تقدير. 

ويجري نظام التوريث على اأن ياأخذ اأ�صحاب الفرو�ض ما 

فر�ض لهم اأوًل، ثم ياأخذ ذووا الع�صبات ما بقي بعد اأ�صحاب 

الفرو�ض اأو كل الرتكة اإن انفردوا بالرتكة.

بالفر�ض،  اأكرث  يرثن  الن�صاء  اأن  بال�صتقراء  ثبت  وقد 

واأن اإرثهن بالفر�ض اأحظى لهن من مرياثهن بالتع�صيب يف 

حالت كثرية.

�ل�سورة �لثالثة:

تف�سيلها يف �إقامة �لدعاوى �لزوجية:

ن�ض نظام املرافقات ال�صرعية يف مادته الرابعة والثالثني 

يف لئحتها العا�صرة الفقرة )هـ( على ما يلي:

للزوجة يف �مل�سائل �لزوجية �خليار يف �إقامة دعو�ها يف 

إذ� �سمع �لدعوى يف بلد  بلدها �أو بلد �لزوج، وعلى �لقا�سي �

جابة عن دعو�ها  �لزوج لالإ بلد  ��ستخالف قا�سي  �لزوجة 
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�إقامتها  حمل  �إىل  باحل�سور  �لزم  �لدعوى  توجهت  فاإذ� 

تتوجه  مل  إذ�  و� غيابياً،  �سمعت  �متنع  فاإذ�  فيها  لل�سري 

�لدعوى ردها �لقا�سي دون �إح�ساره �أ. هـ 

»وي�سرى  يلي:  ما  عليها  واأ�صيف  املادة  هذا  عدلت  وقد 

حو�ل  �لأ يف  و�لزيارة  �حل�سانة  دعاوي  يف  �حلكم  هذ� 

املراأة وحفظ  وتقدير  احرتام  كمال   ويف هذا 
)1(

�ل�سخ�سية«

حقوقها وعدم تكليفها مال تطيق من تكبد عناء ال�صفر اإىل 

وهي  زوجية  ق�صية  اأي  اأو  النفقة  دعاوى  قامة  لإ زوجها  بلد 

ن القاعدة املتبعة  �صورة من �صور تف�صيل املراأة على الرجل لأ

�صارة اإىل  اأن الدعوى تقام يف بلد املدعى عليه. كما جتدر الإ

حوال ال�صخ�صية  اأن نظام الق�صاء ن�ض على اإن�صاء حماكم لالأ

�صرية.  �صتكون معنية بالق�صايا الأ

)1(�صدر هذا التعديل بتعميم وزير العدل 13/ث/393 يف 1429/4/7هـ.
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ثانيًا: أسباب جهل املرأة بحقوقها القضائية وتفريطها فيها:

التي تكون  حداث  التاأمل يف الكثري من الق�صايا والأ عند 

اأو  بنتًا  اأو  اأختًا  اأو  زوجة  �صفتها  كانت  اأيا  فيها  طرفًا  املراأة 

التي  بحقوقها  املراأة  وعي  قلة  مدى  ونلم�ض  جند  ذلك  غري 

ال�صريعة  من  امل�صتمد  النظام  و�صنها  احلنيف  ال�صرع  كفلها 

�صالمية ولهذا اجلهل اأ�صباب كثرية نذكر اأهمها: الإ

1- �لعاد�ت و�لتقاليد �ملخالفة ل�سرع �هلل عز وجل:

ول  حقها  يف  تفرط  املراأة  جتعل  التي  �صباب  الأ اأبرز  من  وهو 

تطالب به ملا يغلب على ظنها باأن تلك العادات والتقاليد التي تربت 

خمالفتها  رغم  حقها  يف  ونافذة  عليها  واجبة  اأنها  ون�صاأت  عليها 

ل�صرع اهلل عز وجل ومن تلك العادات والتقاليد التي ت�صود وتنت�صر 

اعطائها  وعدم  املرياث  من  املراأة  حرمان  املجتمعات  بع�ض  يف 

حقها الذي �صرعه اهلل لها ظلمًا وبهتانًا وجهاًل ب�صرع اهلل احلنيف 

واتباعًا لعادات وتقاليد بالية مل ينزل اهلل بها �صلطان.

باأن  الفتاة  اإجبار  ثمة  الأ املحرمة  العادات  من  وكذلك 

زواج  بال  تبقي  فاإنها  رف�صت  واإن  غريه  دون  بقريبها  تتزوج 

اأو  ياأذن  واإذا كان قريبها ل يرغب فيها فتبقي حمرية حتى 

ي�صمح باأن تتزوج وهذا هو الظلم بعينه.
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�صن  اإىل  وت�صل  وتنق�صي  ال�صنون  الفتاة  على  ي  وكذلك 

الياأ�ض دون زواج فباأي ذنب يفعل بها هذا واأين من العادات 

واأ�صباب  واهية  بحجج  الزواج  عن  البنات  ع�صل  القبيحة 

�صعيفة حتى مت�ض خمافة اهلل؟

ل  �أنها  منها  ظناً  ليم  �لأ �لو�قع  بهذ�  تر�سى  قد  و�ملر�أة 

تن�سفها  �لتي  �جلهات  لدى  منه  �لتظلم  �أو  تغيريه  ت�ستطيع 

إلغاء هذه �ملفاهيم  وتاأخذ بحقها ومنها �ملحاكم �لتي من و�جبها �

�خلاطئة وهذه �لعاد�ت �لبالية و�لتقاليد �ملخالفة لل�سرع.

2- ت�سلط �لرجال وعزل �ملر�أة عن �ملجتمع:

على  والت�صلط  والقوة  العنف  اإىل  يلجاأ  الرجال  فبع�ض 

وي�صرب  ويتوعد  فيهدد  اجلناح  مك�صورة  ال�صعيفة  املراأة 

تبوح  من  ول  تتاأمل  �صديد  خوف  يف  املراأة  فتبقى  ويعنف 

يجيب  من  ول  وتتاأوه  �صراخها  ُي�صمع  ول  وت�صرخ  باأملها  له 

فرت�صى بحالها وتعي�ض حتت وطاأة هذا الظامل الذي اأفهمها 

ف�صيزيد من عذابها  ب�صئ  تكلمت  اأو  حد  لأ ا�صتكت  اإذا  باأنها 

ملن  تدري  ول  احلرية  تعي�ض  وهنا  اأولدها  من  و�صيحرمها 

تلجاأ حتى ت�صيق بها احلال ول تدري هذه امل�صكينة اأن هناك 

من وجدوا لين�صفوها ووظفوا ليحموها وهذا جلهلها ولعدم 

وعيها بحقوقها.
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وهنا اأذكر اإخواين الرجال بقوله �: »اللهم اإين اأحّرج 

 .
)1(

حق ال�صعيفني اليتيم واملراأة«

عالم:  3- قلة �لتوعية يف و�سائل �لإ

يلم�ض  املختلفة  عالم  الإ لو�صائل  الفاح�ض  بعني  فالناظر 

وقد  املراأة بحقوقها  تب�صري  الواجب جتاه  بذل  التق�صري يف 

باأمور  املراأة  حقوق  عن  للدفاع  ت�صدوا  ممن  العديد  ان�صغل 

امل�صريية  ق�صاياها  تنا�صوا  اأو  ون�صوا  فيها  وجادلوا  ثانوية 

هي  بيتها  من  واإخراجها  املراأة  توظيف  م�صاألة  فاأ�صبحت 

يعيدون  التي  م�صاألتهم  هي  وجهها  وتغطية  ال�صاغل  �صغلهم 

حمور  ال�صائق  من  بدًل  لل�صيارة  وقيادتها  فيها  ويكررون 

مناق�صتهم فهل هذه الق�صايا هي جوهر ما تريده املراأة وما 

حتتاجه ماذا ي�صري املراأة اإن مكثت يف بيتها معززة مكرمة 

وما الذي �صيح�صل لها اإن التزمت باحلجاب ال�صرعي وغطت 

وجهها ومفاتنها �صوى الرفعة والكرامة وما امل�صكلة اإن مل تقد 

ال�صيارة لتزاحم يف الطرقات، األ يوجد ما هو اأهم من هذه 

الق�صايا التي حتتاجها املراأة اأين هوؤلء من العنف �صد املراأة 

واأينهم من  اأ�صرة  العنو�صة وحرمانها من تكوين  واأينهم من 

تثقيف الن�صاء باحلقوق التي كفلت لهن.

لباين. )1( رواه الن�صائي وح�صنه الأ
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عالم املختلفة واجب عظيم جتاه توجيه  اإن على و�صائل الإ

النا�ض اإىل احلفاظ على املراأة واأداء حقوقها التي اأوجبها اهلل 

ي�صاح كيفية و�صول املراأة اإىل دور العدالة  عز وجل وكذلك لإ

خذ حقها اإذا �صلب منها. واإىل اأين تتجه لأ

مع  بالو�قع  و�لر�سا  �مل�ستقبل  من  �خلوف   -4

�لظلم �حلا�سل عليها:

خذ حقها لعدم فهمها   اإىل املحكمة لأ
كثري من الن�صاء ل تلجاأ

حكام ال�صرعية وخلوفها من امل�صتقبل فقد تعي�ض مع  ووعيها بالأ

زوج ظامل ل يخاف اهلل ي�صربها �صربًا عنيفًا ول ينفق عليها 

باأخذ  اإن طلبت الطالق  نه يهددها  الواقع لأ فت�صرب على هذا 

اأولدها وحرمانها من روؤيتهم فت�صدق كالمه وتخ�صي من ذلك 

امل�صكينة  تدري هذه  ول  اأولدها  جل  لأ على ظلمه  معه  فتمكث 

عن اأحكام احل�صانة التي جاءت يف ال�صريعة ال�صمحة.

5- �لظن �ل�سائد باأن دخول �ملر�أة للمحكمة من 

�ملعائب و�لنقائ�ص:

وهذا الظن خطاأ حم�ض فلي�صت املحكمة فقط للف�صل يف 

�صالح  حكام بل هي كذلك مكان اآمن لالإ الق�صايا واإ�صدار الأ

�صرعًا  بها  التي ي�صطلع  القا�صي  واجبات  والتوجيه وهو من 

ونظامًا فاملراأة حني ُت�صد يف وجهها الطرق ت�صتطيع اأن تلجاأ 
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زوجها  على  �صكواها  يعني  ول  م�صكلتها  حلل  القا�صي  اإىل 

الذي �صيئ ع�صرتها اأنها تبغ�صه ول تريده بل على العك�ض فهي 

مر حني يع�صلها والدها  �صالحه وتوجيهه وكذلك الأ ت�صعى لإ

الن�صح  ليقدم  القا�صي  اإىل  فتلجاأ  الزواج  عن  اأخوها  اأو 

والتوجيه لوليها ليتق اهلل فيها ويزوجها بالكفء فاإن مل ينفع 

الن�صح كان القا�صي هو الويل وزوجها بالكفء.

فدخول املراأة للمحكمة لي�ض عيبًا يف حقها اأو حق وليها بل 

العيب تركها حقها والر�صا بالظلم الواقع عليها.
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ثالثًا : حقوق املرأة القضائية:
�صالمية جاءت بامل�صاواة بني  مما ل�صك فيه اأن ال�صريعة الإ

الرجل واملراأة يف احلقوق والواجبات فلكل منهما حقوقه الواجبة 

وعلى كل منهما واجبات يلتزم بها جتاه نف�صه وجمتمعه.

�ملر�أة  مع  �لرجل  فيها  ت�ساوى  �لتي  �حلقوق  ومن هذه 

لدى  �لدعاوي  وتقدمي  �ل�سكاوي  ورفع  �لتقا�سي  حق 

�صالم املراأة كيف تطالب  �ملحاكم للف�سل فيها ولقد علم الإ

بحقها اإذا وقع عليها ظلم اأو متييز بغري حق و�صاأبني �صيئًا من 

هذا من خالل النقاط التالية:

1- ن�سو�ص �سرعية تبني حق �ملر�أة يف �لتقا�سي:

ترفع  املراأة  اأن  على  تدل  التي  ال�صرع  ن�صو�ض  توافرت 

دعواها اإىل احلاكم للف�صل فيها واأن هذا ل يعيبها اأو ينق�ض 

من قدرها اأو ي�صر باأ�صرتها بل على العك�ض فاإن املراأة حينما 

ترفع الدعوى اإىل القا�صي فهي تبحث عن حقها الذي جاء به 

نظمة املرعية وهي كذلك تبحث عن  ال�صرع احلنيف واأكدته الأ

حل مل�صكلتها وانهاء ل�صراعها جاء يف احلديث عن ابن عبا�ض 

-ر�صي اهلل عنهما- اأن امراأة ثابت بن قي�ض اأتت النبي � 

فقالت »يا ر�صول اهلل، ثابت بن قي�ض ما اأعتب عليه يف خلق 

�صالم« فقال �: »اأتردين  ول دين، ولكني اأكره الكفر يف الإ
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»اأقبل احلديقة وطلقها   � عليه حديقته« قالت: نعم، قال 

ثابت  فاإمراآة  ذكرنا  ما  على  يدل  احلديث  فهذا   
)1(

تطليقه«

خ�صيت على نف�صها عدم القيام بحقوق زوجها فرفعت ذلك 

للنبي � فحكم باأن ترد املهر اإىل زوجها ويطلقها تطليقة 

ومل يعب ذلك اأيا منهما.

ويف رواية اأخرى عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها قال: اإن حبيبية 

بنت �صهل كانت عند ثابت بن قي�ض بن �صما�ض ف�صربها فك�صر 

بع�صها فاأتت ر�صول اهلل � بعد ال�صبح فا�صتكت اإليه فدعا 

النبي � ثابتًا فقال خذ بع�ض مالها وفارقها »فقال »وي�صلح 

ذلك يا ر�صول اهلل قال: »نعم« قال: فاإين اأ�صدقتها حديقتني 

 
.)2(

وهما بيدها فقال النبي � وخذهما وفارقها« ففعل

يف  حقها  للمراأة  حفظت  التي  العظيمة  الن�صو�ض  ومن 

التقا�صي ما رواه عبد اهلل ابن بريدة عن عائ�صة -ر�صي اهلل 

عنها- قالت: جاءت فتاة اإىل النبي � فقالت: يا ر�صول اهلل اإن 

ب هو- زوجني ابن اأخيه لريفع بي خ�صي�صته قال:  اأبي -ونعم الأ

اأبي، ولكني  اإليها فقالت: اإين قد اأجزت ما �صنع  مر  فجعل الأ

.
)3(

مر �صيء« باء من الأ اأردت اأن تعلم الن�صاء اأن لي�ض اإىل الآ

)1( رواه البخاري.

)2( اأخرجه اأبو داود.

مام اأحمد والن�صائي والدارقطني. )3( رواه الإ
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اإذنها  بغري  والدها  زوجها  حينما  احلكيمة  املراأة  فهذه 

اأرادت اأن ت�صن �صنة للن�صاء باأن ر�صاهن يف الزواج واجب ول 

حكام. حد اأن يجربهن اإل ما جاء يف بع�ض الأ يحق لأ

حممد  باأل  طاف  »لقد   � قوله  كذلك  الن�صو�ض  ومن 

ويف   
)1(

بخياركم« اأولئك  »لي�ض  اأزواجهن  ي�صكون  كثري  ن�صاء 

امراأة  امراأة كل  �صبعون  باآل حممد  »لقد طاف  اأخرى  رواية 

 .
)2(

ت�صتكي زوجها فال جتدون اأولئك خياركم«

ومن الن�صو�ض حديث هند ر�صي اهلل عنها - حني قالت لر�صول 

اهلل � اإن اأبا �صفيان رجل �صحيح، فهل علىَّ حرج اأن اآخذ من 

 ومن 
)3(

ماله �صرًا؟ قال: »خذي اأنت وبنوك ما يكفيك باملعروف«

الن�صو�ض قوله تعاىل: ژ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ 

ک   کک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
. »فاإذا اأدعى كل من الزوجني ظلم 

ک گ  گ گگژ)4(
�صالح بينهما فاإن احلاكم يبعث حكمني عدلني  خر، وتعذر الإ الآ

الو�صول  يف  الكامل  املراأة  حلق  وبيان  دليل  وهذا  اأهلهما«  من 

للق�صاء ورفع دعواها ومتكينها من ذلك.

لباين. )1( رواه اأبو داود وغريه و�صححه الأ

)2( اأخرجه ابن ماجة.

)3( رواه البخاري.

)4( الن�صاء 35.
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على حق  تدل  التي  الكثري  الن�صو�ض وغريها  بع�ض  هذه 

املراأة يف التقا�صي.

ب- �لوكالة على �خل�سومة:

ول  كالرجل  متامًا  اخل�صومة  يف  وكيلة  تكون  اأن  فللمراأة 

ي�صريها ذلك وترتافع لدى القا�صي وجتيب عن الدعوى دون 

اأن تخل بطبيعتها.

ولي�ض  حمدودة  ق�صايا  يف  اخلا�صة  الوكالة  هنا  واملق�صد 

لها  قريب  عن  تتوكل  اأن  فلها  حمامية  تكون  باأن  ذلك  امتهان 

ول  �صرعًا  ل  ما مينع من ذلك  ولي�ض هناك  نيابة عنه  وترتافع 

نظامًا اإذا التزمت باآداب ال�صرع يف لبا�صها وحجابها ومنطقها. 

ويف هذا �صمان حلقوق املراأة الق�صائية ومتييز لها. يقول 

ت�صرتط  »ل  اهلل:  حفظه  خنني  ابن  اهلل  عبد  ال�صيخ  ف�صيلة 

الذكورة يف الوكالة بعامة، بل كل من �صح ت�صرفه يف �صيء 

من ذكر اأو اأنثى جاز اأن يتوكل عن غريه فيما تدخله النيابة، 

اإل اأن يح�صل من املراأة فتنة بجمال اأو منطق رخيم اأو نحوه 

.
)1(

فتمنع من مبا�صرة اخل�صومة اأ�صيلة اأو وكيلة«

دلء بال�سهادة: ج- �لإ

وهذا من حقوق املراأة الق�صائية فلها اأن تديل ب�صهادتها 

)1( الوكالة على اخل�صومة، جملة العدل عددها 15، �ض 68.
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عند طلبها ول يعيبها ذلك قال تعاىل: ژ ڈ ژ  

.
ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ  ژ )1(

قال ابن القيم رحمه اهلل: »اتفق امل�صلمون على اأنه يقبل 

جل فيه  موال رجل واأمراآتان وكذا توابعها من البيع والأ يف الأ

.)2(

واخليار فيه والرهن والو�صية للمعني والوقف«..الخ

ن�صف  املراأة  �صهادة  كون  يف  احلكمة  تعاىل  اهلل  بني  وقد 

ية ژ ڳ ڳ ڱ  �صهادة الرجل بقوله تعاىل يف نف�ض الآ

ڱ  ڱ ڱ ژ  فقد تن�صى املراأة وتذكرها اأختها 
مريكية  ع�صاب جلامعة بيل الأ )ومن الطريف اأن اأحد اأطباء الأ

عند  والن�صاء  الرجال  يف  املخ  حركة  خالل  ر�صد  بحثًا  اأجرى 

كتابة مو�صوع معني اأو حل م�صكلة معينة فوجد اأن الرجال ب�صفة 

ت�صتعمل  املراأة  اأما  املخ،  من  ي�صر  الأ اجلانب  ي�صتعملون  عامة 

اجلانبني معًا ويف هذا دليل - كما يقول الطبيب- اأن ن�صف مخ 

.)3( 

الرجل يقوم بعمل ل يقدر -عليه مخ املراأة ب�صطريه(

مور التي ل يطلع عليها اإل  وتف�صل املراأة يف ال�صهادة يف الأ

الن�صاء كاأمور احلي�ض والنفا�ض والبكارة والر�صاع كما جاء 

اأم  تزوج  اأنه   - عنه  اهلل  ر�صي  احلارث  بن  عقبة  يف حديث 

)1( البقرة )282(. 

)2( اإعالم املوقعني )92/1(. 

)3( ر�صائل يف اأبوبا متفرقة: حممد احلمد �ض 132. 
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يحي بنت اأبي اإهاب، فجاءت اأمة �صوداء فقالت »اأر�صعتكما. 

عني  فاأعر�ض  و�صلم  اهلل  �صلى  للر�صول  ذلك  فذكرت  قال: 

وقد  »كيف  فقال:   � للر�صول  ذلك  فذكرت  فتنحيت  قال: 

وقال تعاىل: ژ ڇ 
 )1(

زعمت اأنها قد اأر�صعتكما، دعها عنك«

 قال ال�صيخ عبد 
)2(

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ژ 
قبول  على  دليل  ذلك  - ويف  اهلل  - رحمه  ال�صعدي  الرحمن 

يطلع  ل  الذي  مر  الأ من  نف�صها،  تخريه عن  عما  املراأة  خرب 

.
)3(

عليه غريها كاحلي�ض واحلمل ونحو«

ر بعد  د- حقها يف �لولية على �أمو�ل �أولدها �لق�سّ

إذ� مل يو�ص من يتوىل عليهم:  وفاة و�لدهم �

وهذه �مل�سائلة لها حالتان: 

على  الولية  بطلب  م  الأ غري  يتقدم  اأن  وىل:  �لأ �حلالة 

العدالة  من  التاأكد  وبعد  خ  الأ اأو  العم  اأو  كاجلد  ر  الق�صّ

ر لتقرر موافقتها وعدم  وال�صتقامة يلزم ح�صور والدة الق�صّ

م  ممانعتها على اإقامة املنهي وليًا وهذا كمال احلفظ حلق الأ

تطييب خلاطرها وم�صاورة لها فيمن يقوم على �صوؤون اأولدها 

ر ويحافظ على اأموالهم وكذلك فيه دفع ملا قد يح�صل  الق�صّ

)1( رواه اجلماعة اإل م�صلم وابن ماجه.

)2( البقرة: 228.

)3( تي�صري الكرمي الرحمن يف تف�صري كالم املنان �ض 1.1. 
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من اإ�صكالت ت�صر باأموال القا�صر. 

م هي املتقدمة للمحكمة بطلب  خرى: اأن تكون الأ �حلالة �لأ

ر ولها احلق يف ذلك فاإذا حتققت  الولية على اأولدها الق�صّ

اأولدها  على  ولية  تقام  فاإنها  املوانع  وانتفت  ال�صروط  فيه 

اأموال  على  ولية  م  الأ اإقامة  يف�صل  الق�صاة  وبع�ض  ر،  الق�صّ

ر لكونها اأ�صفق واأرحم بهم واأدري مب�صاحلهم  اأولدها الق�صّ

ويجعل لها يف �صك الولية احلق يف توكيل غريها مبا يخ�ض 

ر املالية فيما ل ت�صتطيع القيام به بنف�صها. �صوؤون الق�صّ

وهذه امل�صاألة توؤكد حقوق املراأة الق�صائية وكيف اأن ال�صرع 

الذي  الطبيعي  مكانها  وو�صعها يف  وقدرها  راعاها  احلنيف 

يجب اأن حتافظ عليه ول تتنازل عنه.

هـ- حقها يف �لزو�ج من �لكفء و�لنهي عن ع�سلها:

ولياء يجرم يف حق بنته اأو اأخته ومينعها من حقها  بع�ض الأ

يف الزواج من الكفء اإما طمعًا يف مالها اإن كانت ذات مال اأو 

لتقوم بخدمته، وهذا منتهي الظلم والت�صلط فكل فتاة تهفو 

لتكوين اأ�صرة ولتكون اأمًا وهذا الويل الظامل مينعها من ذلك 

دون وجه حق واإذا تقدم لها الكفء مل يزوجها بل ول يخربها 

ب�صبب  الزواج  قطار  فاتهن  الالتي  العوان�ض  اأكرث  وما  بذلك 

ولياء. الع�صل واجل�صع والطمع من الأ
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ترفع  اأن  كهذا  ويل  ولية  حتت  تقع  حني  للمراأة  �صرع  وقد 

�صكايتها للق�صاء ليلزم الويل بتزويجها بالكفء فاإن امتنع فاإن 

وحتقيق  لها  و�صون  للمراأة  حماية  هذا  ويف  يزوجها  القا�صي 

لفطرتها التي فطرها اهلل عليها واإن�صاف لها من الظلم. ولعل 

�صئلة من واقع املحاكم لق�صايا الع�صل  من املنا�صب ذكر بع�ض الأ

تقدمت  حيث  الق�صائية  حكام  الأ مدونة  يف  جاء  ما  ذلك  فمن 

ومنعها  ع�صلها  الذى  والدها  �صد  املحكمة  اإىل  بدعوى  امراأة 

والدي  فرف�ض  خلطبتي..  تقدم  دعواها  يف  قائلة  الزواج  من 

ا�صتقباله اأو حتديد موعدا للقائه فحاولت يف والدي عدة مرات 

اأن ي�صتقبله فرف�ض ذلك وكان اأول ما تقدم اإلينا منذ �صنتني واأنا 

ن ثماين وع�صرون  اأخ�صى اأن يفوتني حظى من الزواج وعمري الأ

ول ابنني وقد تزوج  �صنة و�صبق يل الزواج واأجنبت من زوجي الأ

ثم  بيتي  يف  وحيدة  اأعي�ض  و�صرت  والدتي  طالقه  بعد  والدي 

املتقدم  اإن  وحيث  املا�صي  رم�صان  وتوفيت يف  والدتي  مر�صت 

يل كفء يف الديانة والن�صب وهو حاليًا متفرغ للدرا�صة يف املعهد 

العايل للق�صاء، حيث يح�صر املاج�صتري وقد اأجلت املو�صوع عدة 

مرات من حني تقدم يل رغبة يف اإنهاء املو�صوع وديًا بيني وبني 

يزوجني  اأن  والدي  اأطلب من  لذا  يتي�صر.  ولكن هذا مل  والدي 

وقد  دعواي  ذلك هذه  املحكمة  وتويل  اإثبات ع�صله يل  اأو  منه 

اأجاب والد املدعية بجواب حم�صلته عدم موافقته على اخلاطب 
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�صباب ذكرها يف اإجابته منها اعرتا�صه على طريقة اخلطبة  لأ

ومنها اختالف امل�صتوى الجتماعي بني الطرفني.

ب  الأ اإقناع  وحماولة  الطرفني  بني  لل�صلح  حماولة  وبعد 

بتزويج ابنته رف�ض ذلك وبعد اأن تاأكدت املحكمة من كفاءة 

الزوج وح�صوره للمحكمة �صدر حكم مبا يلي:

اأوًل: ثبوت ع�صل املدعى عليه للمدعية عن كفئها يف الدين 

والن�صب.

.
)1(

ثانيًا: اإن املحكمة �صتتويل عقد نكاحها من املتقدم املذكور

ز / حقها يف ح�سانة �أولدها: 

وم�صاألة احل�صانة من اأبرز امل�صائل التي تواجه املراأة بل اإن 

تفكريها بذلك وخوفها من فقدان اأولدها يجعلها ت�صرب على 

الظلم والبقاء حتت زوج ل يخاف اهلل فيها ول يقوم بحقوقها.

فما اأكرث ما يت�صل بع�ض الن�صاء وت�صاأل عن م�صري اأولدها اإذ 

طلقها زوجها وتذكر اأنه يهددها بحرمانها منهم وعدم متكينها 

من روؤيتهم اإن طلبت الطالق فت�صرب على م�ص�ض وتتحمل وهي 

إن  كارهة وجتهل حقها �لذي كفله �ل�سرع يف ح�سانة �أولدها �

�سلح وحتققت فيها �ل�سروط و�نتفت �ملو�نع. كانت �لأ

حكام الق�صائية ج1/�ض378 باخت�صار. )1( مدونة الأ
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ب،  م اأ�صلح من الأ �صالم ابن تيمية رحمه اهلل: »الأ قال �صيخ الإ

وتنويله،  وتنوميه  وحمله  بتغذيته  واأخرب  بال�صغري،  اأرفق  نها  لأ

املو�صع،  هذا  يف  واأ�صرب  واأخرب  اأقدر  فهي  به،  واأرحم  واأخرب 

وقال ابن قدامة -
 )1(

فتعينت يف حق الطفل غري املميز بال�صرع«

رحمه اهلل- »اإذا افرتق الزوجان ولهما ولد طفل اأو معتوه، فاأمه 

اأوىل النا�ض بكفالته اإذا كملت ال�صرائط فيها، ذكرًا كان اأو اأنثى، 

.
)2(

وهو قول مالك واأ�صحاب الراأي، ول نعلم اأحدًا خالفهم«

اإنها  ويف حتقيق اأعدته جريدة الريا�ض تقول ) منى- ن ( 

ماأ�صاة حقيقة جترعت مرارتها بعد زواج مل ي�صتمر اأكرث من عام 

هانة وال�صرب وا�صطررت  عانيت من خالله من �صوء املعاملة والإ

حينها  واكت�صفت  للعذاب  تعر�صي  بعد  زوجي  بيت  من  للهرب 

اأنني حامل فف�صلت عدم طلب الطالق حتى اأجنب طفلي.

وبعد اإجناب طفلي مل ي�صاأل والده عنه، ما جعلني اأتكفل 

برعايته، ومل تفلح م�صاعي ال�صلح مع زوجي فطلقني، وبعد 

اأن بلغ عمر ابني اأربع �صنوات جاء يريد روؤيته وهو يطلب اأن 

ين اأعرف اأنه  يكون يف ح�صانته، واأنا اأخاف اأن اأعطيه ابني لأ

اأح�صل عليه حتى لو كان معي �صك وقد  �صياأخذه واأنني لن 

�صمعت العديد من جتارب �صديقاتي التي جعلتني اأعي�ض يف 

)1( الفتاوى )122/34(.

)2( املغني )19/8.(.
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)1(

رعب اأن اأحرم يومًا من فلذة كبدي«

حكام   هذه الق�صة توؤكد ما ذكرنا من اأن املراأة جتهل بالأ

م  ب من روؤية ولده ول ت�صتطيع الأ والنظام فال ميكن اأن يحرم الأ

ب  فعل ذلك واإذا كان الولد يف ح�صانة والدته وخ�صيت من الأ

اأن يحرمها من ولدها فلها اأن تطلب من القا�صي حني حتديد 

ب ويدر�ض  الزيارة اأن يكون يف مكان حمايد بعيدًا عن منزل الأ

�صلح. وىل والأ مر وي�صدر فيه حكمًا هذا هو الأ القا�صي الأ

ح- حقوقها �لق�سائية يف �لدعاوى �لزوجية:

اإما  الزوجية  الق�صايا  يف  املحكمة  املراأة  تراجع  ما  اأكرث 

بنف�سها  �لرت�فع  يف  �حلق  كامل  ولها  عليها  مدعى  اأو  مدعية 

�أو عن طريق وكيلها يف �لق�سايا �لزوجية �ملختلفة وميكن اأن 

نعدد اأبرز تلك الق�صايا التي تكون املراأة طرفًا فيها فمن ذلك:

1-مطالبة املراأة لزوجها بح�صن الع�صرة.

2-املطالبة بالنفقة.

3-املطالبة بال�صكن.

4-املطالبة باملهر.

5-املطالبة باإثبات الطالق.

6-املطالبة بف�صخ النكاح.

حد 143/5/22.هـ، املوافق 17/مايو/2..9م. )1( جريدة الريا�ض رقم العدد 14937، الأ
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7-املطالبة باخللع.

8-املطالبة بالوفاء ب�صرط يف العقد.

9-املطالبة بالعدل يف الق�صم بني الزوجات.

10- املطالبة باإثبات الن�صب اأو نفيه.

ولد. 11-املطالبة بزيارة الأ

12-املطالبة باحل�صانة.

13-ق�صايا الن�صوز.

�صري. 14-دعاوى العنف الأ

كل ما ذكر من اأنواع الق�صايا التي يحق للمراأة رفعها جلهة 

�صالم حلق املراأة يف التقا�صي. الخت�صا�ض تدل على حفظ الإ
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رابعًا: إشكاالت وردود:
يذكرها  التي  يرادات  والإ �صكالت  الإ من  العديد  هناك 

بع�ض النا�ض ويركز عليها بع�ض الكتاب مما يتعلق باملراأة يف 

�صكالت واجتهد  الق�صاء واملحاكم و�صاأذكر �صيئًا من تلك الإ

�صكالت ما يلي: يف الرد ومن تلك الإ

ول: �سكال �لأ �لإ

�أن �لق�ساة يتحيزون للرجل �سد �ملر�أة ول يتيحون للمر�أة 

�لفر�سة لقول كل ما عندها ويعنفونها ول ي�سمعون منها.

�سكال: �لرد على هذ� �لإ

اأعطيت كامل  اأن املراأة  لل�صرع والنظام فاإنه يلم�ض  املتتبع 

مر  الأ واأن ترفع �صكايتها لويل  نف�صها  للتعبري عما يف  حريتها 

ليزيل الظلم عنها وي�صتمع اإليها هذا هو الواجب على من ويل 

اأمرًا من اأمور امل�صلمني واملراأة والرجل يف هذا �صواء وما اأح�صن 

ن�صارية ر�صي اهلل عنها - حينما  حديث اأ�صماء بنت يزيد الأ

ذهبت اإىل ر�صول اهلل � فقالت: »باأبي واأمي يا ر�صول اهلل، اأنا 

وافدة الن�صاء اإليك، واإن اهلل بعثك اإىل الرجال والن�صاء كافة. 

بيوتكم،  قواعد  مق�صورات،  حم�صورات  الن�صاء  مع�صر  واأنا 

وحامالت اأولدكم، واإنكم مع�صر الرجال ف�صلتم علينا باجلمع 
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من  واأف�صل  احلج،  بعد  واحلج  اجلنائز،  و�صهود  واجلماعات 

ذلك اجلهاد يف �صبيل اهلل عز وجل. واإن اأحدكم اإذا خرج يف 

واأموالكم.  اأولدكم  لكم  حفظنا  معتمرًا  اأو  حاجًا  اهلل  �صبيل 

فالتفت النبي � اإىل اأ�صحابه بوجهه كله وقال: »هل �صمعتم 

قالوا:  دينها«  اأمر  يف  م�صاألتها  من  اأح�صن  قط  امراأة  م�صاألة 

يار�صول اهلل ما ظننا امراأة تهدي اإىل مثل هذا فالتفت النبي 

� وقال: »افهمي اأيتها املراأة، واأعلمي من خلفك من الن�صاء، 
)1(

اأن ُح�صن تبعل املراأة لزوجها يعدل ذلك كله«

ال�صتماع  الواجب  واأن  املراأة  حقوق  تبني  احلادثة  فهذه 

فاإن  الق�صاء  ومنها  مور  الأ جميع  يف  حقها  واإعطائها  اإليها 

كانت مدعية مكنت من حترير دعواها واإن كانت مدعى عليها 

خالل  من  ولكن  الدعوى،  عن  جابة  لالإ الفر�صة  لها  اأتيحت 

الطالع على العديد من الق�صايا التي تكون املراأة طرفًا فيها 

تكون  الن�صاء  بع�ض  اأن  يلم�ض  الزوجية  الق�صايا  خ�صو�صًا 

زوجها  من  نكاحها  بف�صخ  تطالب  فتارة  دعواها  يف  مرتددة 

وتارة تطالب باملخالعة ثم تعود وتقول ل اأريد الطالق واإمنا 

اأريد اإلزامه بح�صن الع�صرة وقد يكون لهذا ال�صبب اأثر يف اأن 

بع�ض الق�صاة يعنف املراأة وياأمرها بتحرير دعواها ومعرفة 

ما تريده بال�صبط، فتحرير الدعوى واجب قبل الدخول فيها 

لباين. مام اأحمد و�صححه الأ )1(رواه الإ



3�

جابة. ليتمكن املدعى عليه من الإ

كذلك قد يدفع بع�ض الق�صاة لعدم اإعطاء املراأة م�صاحة 

�صرار  كالأ الق�صية  تعقد  اأمورًا  تذكر  اأن  من  خوفًا  للكالم 

التي بينها وبني زوجها خ�صو�صًا يف امل�صائل التي ل تطالب 

املراأة فيها بف�صخ النكاح اأو الطالق اأو اخللع واإمنا تطالب 

بن�صح الرجل بح�صن الع�صرة. ولو تكلمت املراأة وا�صرت�صلت 

وذكرت اأمورًا تف�صيلية فقد ي�صارع الزوج اإىل طالقها وهي 

ل تريد ذلك. 

رقام تكذب هذا الدعاء حيث  ومع كل ما �صبق فاإن لغة الأ

بلغت ق�صايا اخللع يف منطقة الريا�ض لعام 1428هـ ) 55( 

ق�صية وق�صايا ف�صخ النكاح )1222( ق�صية ويف منطقة مكة 

املكرمة لنف�ض العام بلغت ق�صايا اخللع )655( ق�صية وق�صيا 

دللة  تعطي  رقام  الأ وهذه   
)1(

ق�صية  )1585( النكاح  ف�صخ 

وا�صحة باأن الق�صاة يف املحاكم اأن�صفوا املراأة ومل يتحيزوا 

ق�صايا  ح�صا�صية  رغم  حكام  الأ هذه  �صدرت  ملا  واإل  �صدها 

نها غالبًا ما تقع بعدم ر�صا الزوج مما يوغر  اخللع والف�صخ لأ

�صدره �صد زوجته واأهلها و�صد القا�صي م�صدر احلكم. 

�سكال �لثاين: �لإ

)1( انظر الكتاب الإح�صائي الثاين والثالثني: وزارة العدل �ض 249.
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�لتاأخر من �لق�ساة يف �لبت يف �لق�سايا �لزوجية:

لهن  الالتي  الن�صاء  من  الكثري  تعر�صه  �صكال  الإ وهذا 

ق�صايا زوجية يف املحاكم واأجيب عنه بعدة نقاط كما يلي:

�أوًل: اأن الق�صاة يف الق�صايا الزوجية لهم توجهان:

ول: الرتيث وعدم ال�صتعجال يف اإنهاء النزاع  �لتوجه �لأ

ووجهة  وديًا  النزاع  واإنهاء  �صالح  الإ بغية  التاأجيل  وحماولة 

وعدم  ولد  والأ �صرة  الأ مل�صلحة  النظر  ذلك  يف  نظرهم 

ن املراأة قد تندم  ال�صتعجال يف فك رباط الزوجية وكذلك لأ

اإذا ا�صتعجلت املحكمة يف ف�صل النزاع واأذكر اأن اأحد الق�صاة 

عليه  وت�صر  الطالق  املراأة  تطلب  عنده  ق�صية  عن  حدثني 

ال�صلح وهي  وال�صرب وحماولة  بالرتيث  ين�صحها  والقا�صي 

ت�صر على طلب الطالق وهنا قام الزوج وطلقها يف جمل�ض 

احلكم فقامت قيامة املراأة وبداأت ت�صرخ وتولول وتدعو على 

ال�صيخ كيف ي�صمح للزوج باأن يطلقها واأنه خرب بيتها ون�صيت 

ما كانت ت�صر عليه مثل هذه احلوادث جتعل القا�صي يرتيث 

حتى يتاأكد من طلبات املراأة.

�لتوجه �لثاين: ال�صتعجال يف البت يف الق�صايا الزوجية 

خ�صو�صًا اإذا �صاءت الع�صرة وظهرت البغ�صاء من الطرفني 

مور اإىل مال يحمد عقباه تنهى الق�صية  فخ�صية من تطور الأ
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والنزاع بني الزوجني.

ثانياً: قد يكون من اأ�صباب التاأخر يف البت يف الق�صايا الزوجية 

اأحد  عليها  يطلع  ل  التي  مور  الأ ثبات خ�صو�صًا يف  الأ و�صائل  قلة 

كطريقة املعا�صرة بينهما وقد تدعي املراأة اأن زوجها ل ي�صلي اأبدًا 

ول اأثبات لديها على ذلك وقد تدعى اأنه ي�صربها وي�صبها وي�صتمها 

اإثبات لديها وكل ذلك قد ي�صبب التاأخر يف البت يف الق�صية  ول 

ملحاولة الو�صول اإىل �صلح ينهي النزاع بني الطرفني.

ثالثاً: اأن القا�صي يف ق�صايا اخللع خا�صة عليه اأن يعمل 

القا�صي  اأن  على  ن�ض  والذي   
)1(

العلماء كبار  هيئة  بقرار 

ال�صلح بني  اإىل زوجها، ثم يحاول  بالنقياد  الزوجة  ين�صح 

الزوج  ين�صح  اأن  فعليه  ال�صلح،  يتحقق  مل  فاإن  الزوجني 

مبفارقة زوجته باملعروف فاإن مل ي�صتجب لذلك فاإن القا�صي 

�صلح وبعد  يبعث حكمني لينظرا يف �صاأن الزوجني ويقررا الأ

كل هذه املراحل يقرر القا�صي ما يراه وياأمر الزوج مبخالعته 

لزوجته لعدم امكانية العي�ض بينهما وحل�صول النفرة ولتحقق 

الكره فاإن اأبى الزوج املخالعة فاإن القا�صي يف�صخ النكاح على 

العو�ض امل�صمي بينهما.كل هذه املراحل موؤكد اأنها حتتاج اإىل 

وقت وعناية قبل تقرير احلكم واإنهاء النزاع.

)1( انظر قرار هيئة العلماء رقم 26 يف 1394/8/21هـ املعمم معايل الوزير برقم 12/56/ت يف 1395/3/22هـ.
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�سكال �لثالث: �لإ

�أن �لق�ساة ل يعتدون ببطاقة �ملر�أة ويطلبون لها معرفني بها.

كان  واإن  �صكال  الإ وهذا  �سكال:  �لإ هذ�  على  جابة  �لإ

�صحيحًا اإل اأن امل�صاألة لي�صت يف كون الق�صاة يعرت�صون على 

�صكال  الإ ولكن  اأخرى  م�صاألة  فهذه  للمراأة  البطاقة  اإخراج 

لدى املحاكم هو اآلية التاأكد اأن حاملة البطاقة نف�ض �صاحبة 

يطلب  �صخ�صيتها  لنتحال  ومنعًا  للمراأة  فحماية  الدعوى 

معرفني بها تثبت معلوماتهم حتى اإذا ثبت التغرير باملحكمة 

والتزوير على املراأة فاإنهم حما�صبون على ذلك. 

من  ومنع  املراأة  حقوق  على  احلفاظ  كمال  فيه  وهذا 

العتداء على �صوؤونها اأو الت�صرف بغري اإذنها. 
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اخلــــاتــمــــــــــــــــــــة
تف�صيال  خلق  ممن  كثري  على  ف�صلنا  الذي  هلل  احلمد 

نبياء و�صيد املر�صلني وعلى  وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الأ

اآله واأ�صحابه ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين ثم اأما بعد 

من  العديد  لنا  تبني  املخت�صر  البحث  هذا  خالل  فمن 

النتائج والتو�صيات اأذكر اأبرزها:

�صالم كرم املراأة وحافظ على حقوقها بل وف�صلها  1-اأن الإ

مور.  على الرجل يف عديد من الأ

مدعية  فتكون  التقا�صي  يف  احلق  كامل  للمراأة  2-اأن 

ومدعى عليها.

باإ�صاعة حقوقها التي كفلها  3-اأن املراأة ت�صاهم بجهلها 

ال�صرع والنظام.

كامل  ولها  الرجل  عن  م�صتقلة  مالية  ذمة  للمراأة  4-اأن 

حد منعها من ذلك اإل اإذا  احلرية بالت�صرف برثوتها ولي�ض لأ

خالفت ال�صرع. 

املراأة  تثقيف  واجب  املختلفة  الإعالم  و�صائل  على  5-اأن 

بحقوقها التي جاءت يف ال�صرع واأكدها النظام.

هذه اأبرز النتائج والتو�صيات التي جاءت يف البحث فا�صاأل 

اأعلم  اأن ينفع به واأن يجعله خال�صًا لوجهه الكرمي واهلل  اهلل 

واأحكم و�صلى اهلل على نبيه حممد وعلى اآله واأ�صحابه و�صلم.
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