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Abstract
Zainab Muhammad Al-Ghazali was one of the greatest women who had a 

real contribution to the modern interpretation of the Holy Quran to overcome the 
whole Islamic civilization’s problems. Her masterpiece “Nadzarat Fi Kitabillah” 
is becoming one of the important references in this century and included as the 
social interpretation book. This magnum opus of Zainab Al-Ghazali has several 
advantages that are focused on social problems, in particular, the role of women 
and family issues in this modern era in the Quran with the clear explanations 
and sample. Moreover, the work of Zainab Al-Ghazali was supported by 
elements of bil ma’tsur which are revealing the meaning of the Quran by Quran, 
and by  Hadits of the Prophet Muhammad Peace Be Upon Him, also by the 
explanation of companions. This research focused on four famous issues among 
women which are the witnesseth of women, polygamy, inheritance and the men 
leadership over women, inductive and analytical method that will be adopted. 
This inquiry has the same important results, First, oblivion is the biggest cause 
of the testimony of the two women is equivalent to the testimony of a man. 
Secondly, in the case of polygamy, Zainab refers to the majority opinion of the 
scholars and advises women to be the best partner in life. Third, the inheritance 
right in a woman according to of Zainab Al-Ghazali perception is determined 
by God. Fourthly, the meaning of qawamah is the responsibility to fill all material 
needs and to be a good partner for his family.
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Abstrak
Zainab Muhammad Al-Ghazali adalah salah satu wanita terhebat yang 

memiliki kontribusi nyata pada penafsiran modern Al-Quran untuk mengatasi 
seluruh masalah peradaban Islam. Karya besarnya “Nadzarat Fi Kitabillah” 
adalah salah satu referensi penting di abad ini dan dimasukkan sebagai buku 
interpretasi sosial. Magnum opus Zainab Al-Ghazali ini memiliki beberapa 
keunggulan yang difokuskan pada masalah sosial, khususnya, peran masalah 
perempuan dan keluarga di era modern dalam Quran ini dengan penjelasan 
dan sampel yang jelas. Juga, karya Zainab Al-Ghazali ini didukung oleh unsur-
unsur bil ma’tsur yang mengungkapkan makna Al-Quran dengan Al-Quran, 
dan oleh Hadits Nabi Muhammad SAW, juga dengan penjelasan dari para 
sahabat. Penelitian ini berfokus pada empat isu terkenal di kalangan perempuan 
yang menjadi saksi perempuan, poligami, warisan dan kepemimpinan laki-
laki atas perempuan, sehingga metode induktif dan analitis akan diadopsi. 
Penyelidikan ini memiliki hasil penting yang sama, Pertama, dilupakan adalah 
penyebab terbesar dari kesaksian kedua wanita ini setara dengan kesaksian 
seorang pria. Kedua, dalam kasus poligami, Zainab merujuk pada pendapat 
mayoritas para ulama dan menyarankan perempuan untuk menjadi mitra 
terbaik dalam hidup. Ketiga, hak waris pada seorang wanita di mata Zainab Al-
Ghazali ditentukan oleh Tuhan. Keempat, makna qawamah adalah tanggung 
jawab untuk memenuhi semua kebutuhan materi dan menjadi pasangan yang 
baik untuk keluarganya.

Kata Kunci: wanita, Zainab, Nazharat fi Kitabillah

املقدمة
إن قضية املرأة هي قضية كل جمتمع يف القدمي واحلديث، فاملرأة تشكل 
نصف اجملتمع من حيث العدد، وأمجل ما يف اجملتمع من حيث العواطف، 
وأعقد ما يف اجملتمع من حيث املشكالت، ومن مثة كان من واجب املفكرين 

أن يفكروا يف قضيتها دائما على أهنا قضية اجملتمع.1
ومن األمور اليت تشغل الرأي العام يف كل بالد املسلمني اليوم هي 
الدعوة إىل ما يسمى )حقوق املرأة(، أو ما كان يسّمى عند الدعاة األولني 

 0241 ط7،  الورّاق،  مكتبة  رايض:  والقانون،  الفقه  بني  املرأة  السباعي،  مصطفى   1
ه/9991 م، ص9.
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هلذه احلركة )حترير املرأة(، وأيضا احلركية اجلنسية والنسوية أي األنثية املتطرفة. 
ولقد أخذت  تلك القضااي العصرية للنساء حيزا مهما من تفكري الناس يف 

العصر احلايل حىت عقدت من أجل تلك القضااي املؤمترات والندوات. 
وجيد املتدبر للقرآن الكرمي أن هللا قد خص املرأة حبديث مستفيض، 
تستحقه من  مبا  عليها  وأثىن  ورفع من شأهنا،  وواجباهتا،  فيه حقوقها  بنّي 
تكرمي، ومشلها يف مجيع تشريعاته ابلرمحة والعدل، ووكل إليها أمورا هامة يف 
يفرق  ومل  احلياة،  معظم شؤون  الرجل يف  وبني  بينها  اجملتمع، وسوى  حياة 
ومراعاة  اجلنسني،  التفرقة طبيعة كل من  إىل هذه  تدعوا  إال حيث  بينهما 
املصلحة العامة لألمة، واحلفاظ على متاسك األسرة واستقامة أحواهلا، بل 

ومنفعة املرأة ذاهتا.2
يشعرها  الذي  السماوي  اخلطاب  لتلقي  أيضا  املرأة  مسؤولية  ومن 
ابلتكاليف الفردية كالرجل يف حفظ وكشف معاين القرآن الكرمي. ومل تقتصر 
تلك اهلمة على الرجال بل شاركت املرأة من أول حلظة بذلك، ألن القرآن 
الرجل، وهي مكلفة ابلتطبيق ألوامره وحدوده، كما  خاطبها كما خاطب 
فمن  وتفسريه.3   بفهمه  معنية  جيعلها  مما  واإلصالح  ابلدعوة  مكلفة  أهنا 
املستحسن، نظر قضااي املرأة من طرف املرأة نفسها، حىت تتجلى أسرار مل 

يكشفها هؤالء الرجال من قبل يف كتبهم أو تفاسريهم. 
ال ميكن تقييم جهود املرأة يف التفسري إال من خالل ما نقلته املدوانت 
اللوايت  النساء  تدوين  قليلة جّدا؛ سواء من حيث  اجلهود، وهي  عن هذه 

حممد الغزايل وزمالء، املرأة يف اإلسالم، القاهرة: أخبار اليوم، ط1، د.ت، ص74.  2
عفاف عبد الغفور محيد، )من جهود املرأة يف تفسري القرآن الكرمي يف العصر احلديث(،   3
جملة كلية الشريعة والدراسات  اإلسالمية، جملة علمية حمكمة بكلية الشريعة اإلسالمية، 

جامعة قطر، العدد )52( 8241 ه /7002 م، ص761.
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اشتغلن ابلدرس القرآين بشكل عام أو ابلتفسري على وجه اخلصوص؛ وال 
التاريخ أو حىت املدوانت اليت عملت على  يكاد جيد يف كتب الرتاجم أو 
إحصاء أعالم التفسري واملشتغلني يف الدراسات القرآنية، إالّ أمساء تعد على 
بل ميكن  القرآنية  الدراسات  فقط يف  أمر ال ميكن حصره  وهو  األصابع، 
تعميمه على مستوى الكثري من الدراسات الشرعية، وإن كان غياب املرأة 

يف جانب التفسري أوضح.
ويعد كتاب )نظرات يف كتاب هللا( من أهم كتب التفسري يف عصر 
التاريخ  مدى  على  امرأة  تكتبه  الكرمي  للقرآن  تفسري  أول  وهو  احلديث 
اإلسالمي كله، للداعية اإلسالمية الراحلة السيدة زينب الغزايل. قامت زينب 
ال  واضح  وأسلوب  سهلة  بعبارات  معانيها  وكشف  اآلايت  بشرح  الغزايل 
غموض فيه وال غرابة وال إهبام، وربط معاين القرآن الكرمي وأحكامه ابلواقع 
الذي نعيشه، يف حماولة صادقة لتقومي هذا الواقع على هدي أحكام اإلسالم, 
وكذلك الرتكيز الشديد على اجلانب العملي يف اإلسالم الذي يقوم على بناء 
الفرد املسلم والبيت املسلم واجملتمع املسلم وتكوين األمة املسلمة وأستاذية 
العامل. وكان هذا البحث حّصر إىل أربعة حبوث مهمة معاصرة حول املرأة، 
وهي شهادة النساء، وتعدد الزوجات، وحق املرياث يف املرأة، وقوامة الرجل 

على النساء عند زينب الغزايل يف تفسريها )نظرات يف كتاب هللا(.

شهادة النساء 
َأَجل  ِإىَلٰٓ  ِبَدۡيٍن  َتَدايَنُتم  ِإَذا  َءاَمنـُٓواْ  ٱلَِّذيَن  َيُـَّها  ﴿يَٰٓ تعاىل:  هللا  يقول 
َيۡكُتَب  َب َكاِتٌب َأن 

ۡ
َي َواَل  بِٱۡلَعۡدلِۚ  َنُكۡم َكاِتُبۢ  بَـّيـۡ َوۡلَيۡكُتب  فَٱۡكتـُُبوُهۚ  مَُّسّمى 

َكَما َعلََّمُه ٱللَُّۚ فـَۡلَيۡكُتۡب َوۡلُيۡمِلِل ٱلَِّذي َعَلۡيِه ٱحۡلَقُّ َوۡليـَتَِّق ٱللََّ َربَُّهۥ َواَل يـَۡبَخۡس 
ِمۡنُه َشئۡ ۚا فَِإن َكاَن ٱلَِّذي َعَلۡيِه ٱحۡلَقُّ َسِفيًها أَۡو َضِعيًفا أَۡو اَل َيۡسَتِطيُع َأن ميُِلَّ ُهَو 
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فـَۡلُيۡمِلۡل َولِيُُّهۥ بِٱۡلَعۡدلِۚ َوٱۡسَتۡشِهُدواْ َشِهيَدۡيِن ِمن ّرَِجاِلُكۡمۖ فَِإن ملَّۡ َيُكواَن َرُجَلنۡيِ 
فـََرُجل َوٱۡمَرَأَتِن ممَّن تـَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشَُّهَدآِء َأن َتِضلَّ ِإۡحَدىـُٰهَما فـَُتذَكَِّر ِإۡحَدىـُٰهَما 

ٱأۡلُۡخَرٰىۚ ﴾ ]البقرة: 282[ 
ال ختفى مكانة الشهادة يف الشريعة اإلسالمية فهي أتيت يف املرتبة 
الثانية من مراتب اإلثبات بعد اإلقرار، وقد أمر هللا تعاىل إبثبات الشهادة 
وحرم كتماهنا. ومن قضااي الشهادة اجلديرة ابلبحث والدراسة شهادة املرأة4. 
وكانت هلذه القضية عدة نقاط مهمة ينبغي التفكري، منها: اختالف العلماء 

عن علة يف جعل شهادة املرأتني تعادل شهادة الرجل.
املوقف  الكرمية وسياقها، وكذلك  اآلية  أن  العلماء  وقد رأى بعض 
العام من الشهادة على املعامالت املالية، أن اإلسالم هنا يركز على خربة 
واألنوثة.  الذكورة  من حيث  على جنسه،  وليس  عليه،  يشهد  مبا  الشاهد 
وكان تريخ العرب آنذاك مل يعرف منهم نساء معنيات ابلتجارة، واملعامالت 
املالية، وال يكاد يعرف يف العرب نساء تجرت إال بعض النساء كخدجية 

بنت خويلد رضي هللا عنها مثال، ولذا كانت خربة املرأة املالية قليلة.  
قال صاحب املنار يف تفسريه: )تكلم املفسرون يف هذا وجعلوا سببه 
املزاج، فقالوا: إن مزاج املرأة يعرتيه الربد فيتبعه النسيان، وهذا غري متحقق، 
والسبب الصحيح أن املرأة ليس من شأهنا االشتغال ابملعامالت املالية وحنوها 
تكون كذلك يف  وال  فيها ضعيفة  ذاكرهتا  تكون  فلذلك  املعاوضات،  من 
األمور املنزلية اليت هي شغلها، فإهنا فيها أقوى ذاكرة من الرجل، يعين أن من 
طبع البشر ذكراان وإاناث أن يقوى تذكرهم لألمور اليت هتمهم ويكثر اشتغاهلم 
هبا، وال ينايف ذلك اشتغال بعض نساء األجانب يف هذا العصر ابألعمال 
حممد بن عبد العزيز اخلضري. )شهادة املرأة يف الفقه اإلسالمي(، جملة البحوث اإلسالمية،   4
جملة حمكمة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد ،211 9241 ه، ص892
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املالية فإنه قليل ال يعول عليه، واألحكام العامة إمنا تناط ابألكثر يف األشياء 
وابألصل فيها(.5

وقد أيده يف ذلك العالمة الشيخ حممود شلتوت رمحه هللا وزاد يف 
األمر وضوحا فقال: )واآلية جاءت على ما كان مألوفا يف شأن املرأة، وال 
يزال أكثر النساء كذلك، ال يشهدن جمالس املداينات، وال يشتغلن أبسواق 
به  تقضي  الذي  األصل  هذا  ينايف  ال  بذلك  بعضهن  واشتغال  املبايعات، 
طبيعتها يف احلياة. وإذا كانت اآلية ترشد إىل أكمل وجوه االستيثاق، وكان 
جمالس  وحضور  ابملبايعات  النساء  اشتغال  فيها  يغلب  بيئة  يف  املتعاملون 
املداينات، كان هلم احلق يف االستيثاق ابملرأة على حنو االستيثاق ابلرجل مىت 

اطمأنوا إىل تذكرها وعدم نسياهنا على حنو تذكر الرجل وعدم نسيانه(.6
بل قال الطاهر بن عاشور: )وفيه مرمى آخر، وهو تعويدهم إبدخال 
الشؤون،  هذه  تشرتك يف  اجلاهلية ال  إذ كانت يف  احلياة،  املرأة يف شؤون 
فجعل هللا املرأتني مقام الرجل الواحد، وعلل ذلك بقوله: ﴿أن تضل إحدامها 
فتذكر إحدامها األخرى﴾، وهذه حيطة أخرى من حتريف الشهادة، وهي 
خشية االشتباه والنسيان، ألن املرأة أضعف من الرجل أبصل اجلبلة حبسب 

الغالب، والضالل هنا مبعىن النسيان(.7
أتت  مل  فإهنا  القضية،  هذه  يف  الغزايل  زينب  ملوقف  ابلنسبة  وأما 
ابلكالم عن علة شهادة املرأتني تعادل شهادة الرجل إال وهو حالة النسيان 

حممد رشيد رضا، تفسري املنار، القاهرة: دار املنار، ط2، 6631 ه/7491 ه، ج3،   5
ص401. 

حممود شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة، ص: 042  6
حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، د. ط، 8002   7

م، ج3، ص901.
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أو  الضالل  احتمال وقوع  قالت: )... مث جعل  املرأة، حيث  الغالبة على 
عموم  الرجل، وجعل  تعادل شهادة  املرأتني  سببا يف كون شهادة  النسيان 
النساء وإن كان األمر ال خيلوا من  فأوقعه على عموم  احلكم على ذلك، 

وجود من ال تغفل وال تنسى(.8
يبينه املفسرون والفقهاء يف اآلية، وهو أن  وهناك ملمح آخر مهم 
اآلية ال تتحدث عن مقام الشهادة، بل عن مقام آخر، وهو طلب اإلشهاد، 
اليت  الشهادة  مقام  يف  واردا  ليس  النص  )إن  شلتوت:  حممود  الشيخ  قال 
يقضي هبا القاضي وحيكم، وإمنا هو وارد يف مقام اإلرشاد إىل طرق االستيثاق 

واالطمئنان على احلقوق بني املتعاملني وقت التعامل(.9 
)الشهادة(  بني  مهما  تفريقا  القضية  هذه  يف  عمارة  حممد  ويفرق 
و)اإلشهاد(، فيقول: )اآلية هنا تتحدث عن )اإلشهاد( وليس )الشهادة(، 
فالشهادة اليت يعتمد عليها القضاء يف اكتشاف العدل املؤسس على البينة، 
األنوثة  أو  الذكورة  من  تتخذ  ال  اخلصوم،  دعاوى  ثنااي  من  واستخالصه 
حتقق  معيارها  وإمنا  رفضها..  أو  قبوهلا  مث  ومن  أو كذهبا،  لصدقها  معيارا 
اطمئنان القاضي لصدق الشهادة، بصرف النظر عن جنس الشاهد، ذكرا 
كان أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود.. فللقاضي إذا اطمأن ضمريه 
البينة أن يعتمد شهادة رجلني، أو امرأتني، أو رجل وامرأة، أو  إىل ظهور 
رجل وامرأتني، أو امرأة ورجلني، أو رجل واحد، أو امرأة واحدة.. وال أثر 
للذكورة أو األنوثة يف الشهادة اليت حيكم القضاء بناء على ما تقدمه له من 

زينب الغزايل اجلبيلي، نظرات يف كتاب هللا، القاهرة: دار الشروق، ط1، 4141 ه/4991   8
م، ج1، ص381-281.

حممود شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة، القاهرة: دار الشروق، ط81، 1241 ه/1002   9
م، ص932.
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البينات(10.
ولذلك كانت زينب الغزايل أيضا قالت يف تفسريها: )ويف الشهادة 
على املداينات اشرتط اإلسالم ضرورة توافر شاهدين من الرجال(، يدل هذا 
القول أن اآلية تبني عن الشهادة على املداينات حسب ظاهر اآلية ومل تتكلم 

عن مقام الشهادة اليت يقضي هبا القاضي.
املرأة يف  الشهادة تكليف ومسئولية، وعندما خيفف هللا عن  مث أن 
أن  املعرفة  املسلمني  على  العكس، كما  وليس  هلا،  إكرام  فهذا  الشهادة 
الشروط اليت تراعى يف الشهادة، ليست عائدة إىل وصف الذكورة واألنوثة 
يف الشاهد، ولكنها عائدة إىل أمرين: عدالة الشاهد وضبطه، وهكذا رأى 

بعض العلماء.
ابلنسبة لعدالة الشاهد وضبطه قالت زينب الغزايل يف تفسريها: )مث 
إما رضا اجملتمع املسلم،  الرضا ابلشهود يرجع ألحد سببني:  اشرتط املوىل 
ويرى اإلمام الشافعي من هنا وجوب اشرتاط العدالة يف الشهود، وقد يكون 

سبب الرضا راجعا إىل طريف التعاقد، ال تشرتط العدالة يف الشهود(11. 

تعدد الزوجات
َما  فَٱنِكُحواْ  ٱۡليـَتََٰمٰى  يف  تـُۡقِسطُواْ  َأالَّ  ِخۡفُتۡم  تعاىل: ﴿َوِإۡن  يقول هللا 
َن ٱلنَِّسآِء َمثـۡىَنٰ َوثـُلََٰث َورُبََٰعۖ فَِإۡن ِخۡفُتۡم َأالَّ تـَۡعِدُلواْ فـَوَِٰحَدًة أَۡو َما  طَاَب َلُكم مِّ

ِلَك أَۡدَنٰٓ َأالَّ تـَُعوُلوْا﴾ ]النساء: 3[ َمَلَكۡت أمَۡيَُٰنُكۡمۚ ذَٰ

حممد عمارة، التحرير اإلسالمي للمرأة: الرد على شبهات الغالة، القاهرة: دار الشروق،   10

ط1، 2002 م، ص27.
11   زينب الغزايل، نظرات يف كتاب هللا ، ج1، ص381-281.
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لقد خلق هللا الزوجني الذكر واألنثى، وبث منهما رجاال كثريا ونساء، 
إبقامة عالقة األسرة والزواج، وجعل هذا الشرع العظيم من النظم والقوانني ما 
جيمع وال يفرق، ويبين وال يهدم، ويصلح وال يفسد، لتحقيق االستقرار هلذه 

األسرة ومحاية العائلة من التفكك واالهنيار.
كما جعل هللا تعاىل العالقة بني الرجل واملرأة أمرا فطراي، بين على 
ميل كل منهما إىل اآلخر، يف تكامل أشبه ما يكون ابملوجب والسالب يف 

تكاملها وإنتاج ما يراد منهما من طاقة انفعة12.  
أكثر من  يتزوج  أن  له  أجاز  تعاىل  املرأة أبن هللا  الرجل عن  وانفرد 
امرأة. ومل خيتلف املسلمون يوما يف حكم تعدد الزوجات يف اإلسالم، فمنذ 
الزوجات  تعدد  تعاىل  هللا  أابح  وسلم-  عليه  هللا  -صلى  رسول هللا  عهد 
للمسلمني، ومن بعدهم أمجع الفقهاء واملفّسرون على ذلك. فيحق للرجل 
املسلم أن يتزوج ابمرأة واحدة أو ابثنتني أو بثالث أو أبربع نساء، وهذا ما مل 
خيتلف عليه املسلمون يف عصر من العصور فيما خيص حكم تعدد الزوجات 
يف اإلسالم، وأن هللا سبحانه وتعاىل أابح للرجال تعدد الزوجات بشرط قدرة 

الرجل على العدل بني زوجاته.
لكن هناك مجلة صغرية من العلماء املعاصرين رأوا أن تعدد الزوجات 
أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضورورات، منهم حممد عبده، 
أشد  فيه  مضيق  أمر  اإلسالم  يف  الزوجات  تعدد  إابحة  )...أن  قال:  إنه 
الثقة إبقامة  تباح حملتاجها بشرط  اليت  الضرورات  التضييق كأنه ضرورة من 
العدل واألمن من اجلور. وإذا أتمل املتأمل مع هذا التضييق ما يرتتب على 
التعدد يف هذا الزمان من املفاسد جزم أبنه ال ميكن ألحد أن يريب أمة فشا 
مرزوق بن هياس الزهراين، حقوق املرأة يف ضوء الكتاب والسنة، املدينة املنورة: مكتبة   12

امللك فهد، ط1، 8241 ه، ص64 
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فيها تعدد الزوجات فإن البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد ال تستقيم له 
حال وال يقوم فيه نظام بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت كأن 
كل واحد منهم عدو لآلخر مث جييء األوالد بعدهم لبعض عدو، فمفسدة 

تعدد الزوجات تنتقل من األفراد إىل البيوت ومن البيوت إىل األمة(13. 
وكانت زينب الغزايل بعد أن بينت أسباب نزول سورة النساء اآلية 
الثالثة حيث قالت: )وإن خفتم حال تعددات النساء أن ال تعدلوا بينهن 
كما بني ذلك احلق يف موضع آخر: ﴿َوَلن َتۡسَتِطيُعٓواْ َأن تـَۡعِدُلواْ بـنَۡيَ ٱلنَِّسآِء 
يف كلمة  أهنا  واحدة(.  على  فليقتصر   ،]921 ]النساء:   ﴾ َحَرۡصُتۡمۖ  َوَلۡو 
واحدة مع اجلمهور أن العدالة هي أكرب الشروط لتعدد الزوجات ولكن ال 
يزال هذا الباب لتعدد الزوجات مفتوح عندها ألهنا تقف بعد هذا البيان ومل 

أتت بتأكيد عن منع تعدد الزوجات.  
 ابلنسبة لتفسري هذه اآلية سورة النساء: 921، أهنا قالت: ﴿َوَلن 
﴾: نقول بداية إذا كان الزوج  بـنَۡيَ ٱلنَِّسآِء َوَلۡو َحَرۡصُتۡمۖ َتۡسَتِطيُعٓواْ َأن تـَۡعِدُلواْ 
بتيسري  عنه  ختفف  أن  الزوجة  فعلى  ومسؤولياهتا  احلياة  متاعب  أثقلته  قد 
مسؤولياته ابلتعاون واملشاركة حىت يشعر الزوج حبناهنا وعطفها ومشاركتها، 
فيجاهد يف احلياة بقلب مفتوح، وصدر مشروح، ليوفر هلا مطالب األسرة 
وتكاليف احلياة. واملرأة العاقلة صاحبة التصرف احلسن والعقل الراجح، تعاجل 
قلب زوجها إبظهار االنشغال أبمره، واحلرص على سعادته وراحته، وابلسهر 
على مصاحله، وإشعاره دائما أن ما يعنيه يعنيها، إذ الزوجة العاقلة يرحيها 
ما يريح زوجها ويقلقلها ما يقلقله. وزوجان على هذا النمط سوف ميتعان 
ويسعدان وتسعد هبما احلياة واألبناء من حوهلا، فال بد أن حتل املودة والرمحة 
والكبرية  الصغرية  على  والرتكيز  والبغضاء  الشحناء  من  بدال  الزوجني،  بني 

حممد رشيد رضا، تفسري املنار، ج4، ص943-843.  13
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والتوافه يف عداد احلياة اليومي، وكان هللا واسعا حكيما14. 
اآلية  هذه  تفيسر  يف  اعتذرت  الغزايل  زينب  أن  النظر،  يلفت  ومما 
)سورة النساء 921( بل اختذت هذه اآلية لتشجيع املرأة أبن تقوم أحسن 
البيت  يف  صاحبة  أحسن  ولتكون  املرضية،  األسرة  لبناء  الزوج  حنو  القيام 
حالة  أي  األسرية يف  احلياة  يف  والرمحة  املودة  روح  وتربية  وأسرهتا.  لزوجها 
اخلارجية  التحدايت  ودفع  األعباء  أنواع  لتحمل  عوامل  أكرب  من  كانت 

والداخلية.      
وقوهلا: )... وزوجان على هذا النمط سوف ميتعان ويسعدان وتسعد 
احلياة  أسعد  إىل  للوصول  األصل  أن  واألبناء من حوهلا( رأت  احلياة  هبما 
األسرية هو يكفي بوجود زوج وزوجة يف البيت ولو مل متنع تعدد الزوجات، 
وأهنا ال تغرق يف حبر اجلدل الذي ال غاية فيه حول األمور املتعلقة بتعدد 

الزوجات خصوصا لدفع التحدايت احلديثة حول هذه القضية.   

حقوق املرأة يف املرياث
ُ يفٓ أَۡولَٰدُِكۡمۖ لِلذََّكِر ِمۡثُل َحظِّ ٱأۡلُنثـَيـنَۡيِۚ  يقول هللا تعاىل: ﴿ يُوِصيُكُم ٱللَّ
 

ۚ
 َوِإن َكاَنۡت وَِٰحَدة فـََلَها ٱلنِّۡصُف

ۖ
نـَتـنَۡيِ فـََلُهنَّ ثـُلُثَا َما تـََرَك فَِإن ُكنَّ ِنَسآء فـَۡوَق ٱثـۡ

نـُۡهَما ٱلسُُّدُس ممَّا تـََرَك ِإن َكاَن َلُهۥ َوَلد فَِإن ملَّۡ َيُكن لَُّهۥ  َوأِلَبـََوۡيِه ِلُكلِّ وَِٰحد مِّ
ِه ٱلسُُّدُسۚ ِمۢن بـَۡعِد َوِصيَّة  ٓ ِإۡخَوة َفأِلُمِّ  فَِإن َكاَن َلُهۥ

ۚ
ِه ٱلثُـُّلُث ٓ أَبـََواُه َفأِلُمِّ َوَلد َوَورِثَُهۥ

َن  َنٓاؤُُكۡم اَل َتۡدُروَن أَيُـُّهۡم أَقـَۡرُب َلُكۡم نـَۡفعۚا َفرِيَضةمِّ ـۡ يُوِصي هِبَآ أَۡو َدۡينٍۗ َءااَبٓؤُُكۡم َوأَب
ِۗ ِإنَّ ٱللََّ َكاَن َعِليًما َحِكيما﴾ ]النساء: 11[ ٱللَّ

أثبت اإلسالم تقديره للمرأة ورعايته حلقوقها إبعطائها حق املرياث 

زينب الغزايل، نظرات يف كتاب هللا، ج1، ص833.  14



Jurnal STUDIA QURANIKA 

212     Rochmad, Nashwan Abdo Khaled

خالفا ملا كان عليه عرب اجلاهلية وكثري من الشعوب القدمية وبعض الشعوب 
يف العصر احلاضر ابلنسبة للزوجة مثال15. بقيت املرأة حمرومة من املرياث يف 
ليقلب مقاييس احلياة،  السابقة لإلسالم، حىت جاء اإلسالم  كل األزمان 
ويكسر الطوق املألوف، ففّك عن املرأة احلصار، وأقّر هلا ابملرياث من والديها 
وأقارهبا، فأصبح اإلرث بذلك نظاما شرعيا مشرتكا بني املرأة والرجل، الكبار 
والصغار، الضعفاء واألقوايء، فجاءت سورة النساء: 11 إلبطال ظلم الذين 

كانوا مينعون النساء من اإلرث.  
من أغرب املفارقات يف تريخ البشرية أن اإلسالم الذي أنصف املرأة 
إنصافا كامال ورد هلا حقوقها املهدرة على مدى حضارات اإلنسانية الغابرة 
ويف األداين السابقة له يتعرض هلجمات شرسة من أعدائه حتت دعاوى زائفة 
واهتامات ابطلة له أبنه حيط من شأن املرأة ويهدر حقوقها ويكبلها بقيود 
وينادون  املرياث،  اخلطأ يف مسألة  رأيهم  ذلك  أمثلة  وأغالل صارمة، ومن 
ويستمسكون بضرورة العدل املزعوم بينهما، مع أن بينهما اختالفا ال ينكره 
أحد. فمعىن التسوية عندهم تسوية مطلقة من كل جهات، وليس التسوية 

الصحيحة والسليمة كما يريده التشريع.  
فرّدت زينب الغزايل ملثل هذا القول، حيث قالت يف تفسريها: )واآلية 
أتمران ابلعدل يف األوالد بعد أن كان كل املرياث يذهب يف اجلاهلية القدمية 
إىل الذكر دون األنثى. فأمر هللا تعاىل ابملساواة بينهما، والتسوية يف أصل 
ِمۡثُل َحظِّ ٱأۡلُنثـَيـنَۡيِ﴾ يف اآلية لعلة يعلمها احلكيم اخلبري  املرياث و﴿لِلذََّكِر 
ومصاعب  والكلفة،  النفقة  مؤنة  إىل  الرجل  احتياج  أعلم،  وهللا  مؤداها، 
العمل، والتكسب والتجارة، وحتمل املشاق، فكان حقا أن يخذ ضعف ما 

مصطفى السباعي، املرأة بني الفقه والقانون، ص92.  15
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أتخذه األنثى(16.  
معىن  أن  واضح،  املرياث  يف  املرأة  حق  يف  الغزايل  زينب  فموقف 
القرآن  تعاىل يف  قرر هللا  ما  املرياث حسب  تقسيم حقوق  عندها  التسوية 
الكرمي للعلة املذكورة. فالتسوية عندها ليست تسوية مطلقة كما فهمها بعض 

الناس ألجل احلرية اإلنسانية أو حرية املرأة السيئة. 
ويف هذه القضية زايدة البيان من تفسري املراغي، قال: )أي للذكر 
منهم مثل نصيب اثنتني من إانثهم إذا كانوا ذكورا وإاناث، واختري هذا التعبري 
ومل يقل لألنثى نصف حظ الذكر إمياء إىل أن إرث األنثى كأنه مقرر معروف 
وللذكر مثله مرتني، وإشارة إىل إبطال ما كانت عليه العرب ىف اجلاهلية من 

منع توريث النساء(17. 
سبيل  على  القرطيب،  أقوال  من  الكثري  نقلت  الغزايل  زينب  كانت 
املثال عندما فسرت اآلايت ابآلايت يف قضية املرياث حيث قالت: ﴿َواَل 
 
ۖ
ٱۡكَتَسُبوْا َّا  ممِّ َنِصيب  لِّلّرَِجاِل  بـَۡعض  َعَلٰى  بـَۡعَضُكۡم  ِبِهۦ   ُ ٱللَّ َفضََّل  َما  تـََتَمنَـّۡواْ 

 ِإنَّ ٱللََّ َكاَن ِبُكلِّ َشۡيٍء 
ۚ
ٓ َُلواْ ٱللََّ ِمن َفۡضِلِهۦ ۚ َوسۡ ٔ

َّا ٱۡكَتَسۡبَ َولِلنَِّسآِء َنِصيب ممِّ
َعِليما﴾ ]النساء: 23[: »ال تتمنوا ما قسم هللا من أموال املرياث أبن للرجل 
مثل امرأتني، فذلك تنظيم للنفقة، إذ أعطى هللا الرجل بقدر ما كلفه, وأعطى 
املرأة بقدر ما كلفها، فاسألوا هللا أن مين عليكم من فضله الواسع«. كانت 

هذه اآلية بيان وتفسري لسورة النساء اآلية: 11. 
 ِۚ مث استمرت زينب الغزايل ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿تِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ
ِفيَهۚا  ِلِديَن  ُر خَٰ ٱأۡلَنـۡهَٰ ِتَها  حَتۡ ِمن  رِي  َتۡ َجنَّٰت  يُۡدِخۡلُه  َوَرُسوَلُهۥ  ٱللََّ  يُِطِع  َوَمن 

زينب الغزايل، نظرات يف كتاب هللا ، ج1، ص582.  16

أمحد مصطفى املراغي، تفسري املراغي، القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب   17

وأوالده، ط1، 5631 ه/6491 ه، ج4، ص691.
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ِلَك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم﴾ ]النساء: 31[، حيث فّسرت هذه اآلية: )أي هذه  َوذَٰ
تعتدوها وال  فال  للورثة هي حدود هللا،  اليت جعلها هللا  واملقادير  الفرائض 
تاوزوها. ويف هذا التنبيه للعبد املسلم أال يظلم يف املواريث فذلك أمر عظيم 

عند هللا(.18
وأكدت املقدرا للورثة بتفسري اآلية بعدها: ﴿َوَمن يـَۡعِص ٱللََّ َوَرُسوَلُهۥ 
ِلدا ِفيَها َوَلُهۥ َعَذاب مُِّهني﴾ ]النساء: 41[،  َويـَتـََعدَّ ُحُدوَدُهۥ يُۡدِخۡلُه اَنرًا خَٰ
حيث قالت: )مث ينذر الذين ال خيافون هللا وجيورون على حدوده ويعطلون 
وذلك  مهني،  عذاب  وهلم  فيها  خالدين  انرا  يدخلهم  سبحانه  أبنه  أوامره 

بسبب عدم العدل بني الورثة واجلور يف الوصية(.19
وأهنا انقلة من أقوال املفسرين املعتربين يف هذه القضية، منهم ابن كثري 
حيث قالت: )أي هذه الفرائض واملقادير اليت جعلها هللا للورثة هي حدود 
هللا، فال تعتدوها وال تاوزوها. وهلذا قال:  ﴿َوَمن يُِطِع ٱللََّ َوَرُسوَلُه﴾، أي 
فيها فلم يزد بعض الورثة، ومل ينقص بعضها، حبيلة ووسيلة، بل تركهم على 
ِلِديَن  ُر خَٰ ِتَها ٱأۡلَنـۡهَٰ رِي ِمن حَتۡ حكم هللا وفريضته وقسمته. ﴿يُۡدِخۡلُه َجنَّٰت َتۡ
ِلَك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم ، َوَمن يـَۡعِص ٱللََّ َوَرُسوَلُهۥ َويـَتـََعدَّ ُحُدوَدُهۥ يُۡدِخۡلُه  ِفيَهۚا َوذَٰ
ِلدا ِفيَها َوَلُهۥ َعَذاب مُِّهني﴾  أي لكونه غرّي ما حكم هللا به، وضاد  اَنرًا خَٰ
هللا يف حكمه، وهذا إمنا يصدر عن عدم الرضا مبا قسم هللا وحكم به، ولذا 

جيازيه ابإلهانة يف العذاب األليم املقيم(20.   
فخالصة الكالم، أن زينب الغزايل أكدت معىن التسوية يف املرياث 

زينب الغزايل، نظرات يف كتاب هللا ، ج1، ص882  18

زينب الغزايل، نظرات يف كتاب هللا ، ج1، ص982  19

إمساعيل بن كثري، تفسري القرآن العظيم، القاهرة: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، ط1،   20

ج3، 1241 ه/0002 م، ص283.
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من منظور إسالمي الصحيح وتكلمت عن تريخ حرية املرأة يف اإلسالم يف 
التشريع اإلسالمي، مث جاءت ابلتبشري واإلنذار الشديد يف تفسيم املرياث 
يف سورة النساء من اآلية احلادية عشرة إىل الرابعة عشرة وهي تبعة ملذهب 

اجلمهور فنقلت األقوال من كتب التفسري املعتربة.      
وأهنا بعد تفسري قوله تعاىل سورة النساء منذ اآلية األوىل إىل التاسعة 
عشرة اختتمت قوهلا بسؤال للتأكيد أن اإلسالم دين كاملة وتراعي النساء: 
)هل هناك أكثر من ذلك تكرمي وإكرام للمرأة؟ فاملرأة كانت كما مهمال كان 
عليها ومل يكن هلا، وجاء اإلسالم وصاهنا، وصان كرامتها وعززها، وأغناها 
بتعاليمه وحدوده احلامسة(21. هذا السؤال لتأكيد موقف اإلسالم يف تكرمي 

النساء منذ بدايته، ومل يوجد يف مثل هذا العمل من غريه من األداين. 
وبلغ من تكرمي اإلسالم للمرأة أن خصص هلا سورة من القرآن مساها 
)سورة النساء( ومل خيصص للرجال سورة هلم، فدل ذلك على اهتمام اإلسالم 

ابملرأة، وال سيما األم، فقد أوصى هللا تعاىل هبا بعد عبادته.22     

قوامة الرجال على النساء
ُ بـَۡعَضُهۡم  يقول هللا تعاىل: ﴿ ٱلّرَِجاُل قـَوَُّٰموَن َعَلى ٱلنَِّسآِء مبَا َفضََّل ٱللَّ
ِفظَٰت لِّۡلَغۡيِب مبَا َحِفَظ  ُت قَِٰنتٌَٰت حَٰ هلِِۡمۚ فَٱلصَِّٰلحَٰ َعَلٰى بـَۡعض َومبَآ أَنَفُقواْ ِمۡن أَۡموَٰ
ۖ فَِإۡن 

ٱللَُّۚ َوٱلَّٰيِت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ يف ٱۡلَمَضاِجِع َوٱۡضرِبُوُهنَّ
ـُۡغواْ َعَلۡيِهنَّ َسِبياًلۗ ِإنَّ ٱللََّ َكاَن َعِلّيا َكِبريا﴾ ]النساء: 43[ َأَطۡعَنُكۡم َفاَل تـَب

املرأة االجتماعية احلديثة ومنبع  القضية من أكرب قضااي  تعترب هذه 

زينب الغزايل، نظرات يف كتاب هللا ، ج1، ص192.  21

حممد بن مجيل زينو، تكرمي املرأة يف اإلسالم، الرايض: دار القاسم، د.ط، د.ت، ص5.  22
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اجلدل بني الناس عندما يتحدثون عن موقف املرأة يف هذا العصر احلديث. 
كانت األسرة قبل قدوم اإلسالم قائمة على الظلم والتعّسف، وكان األمر 
كّله للرجال فقط، أّما النساء فال حّق هلّن يف شيء، فاإلسالم فإنه ينظر 
لألسرة على أهّنا اللبنة األوىل للمجتمع، فال بّد هلا أن تكون صلبة متماسكة؛ 
حىت يكون اجملتمع كّله كذلك، لذلك فقد شرع اإلسالم يف تقوية تلك اللبنة 
وتدعيمها، فجاء ابملبادئ والقوانني اليت حتقق ذلك وحتافظ عليه، وأوجب 

اإلسالم على اجملتمع االلتزام بتلك القوانني وتنفيذها.
للرجال  اليت جعلها هللا  القوامة  معىن  يفهمون  الناس  من  وأن كثريا 
اليت  الذكورية  النساء فهما خاطئا، حيث يفسروهنا مبا يرضي نزعتهم  على 
تنح إىل التميز والتسلط وعلو املكانة على األنثى، ولرتسيخ هذا الفهم يولع 
القرآن والسنة بعد تفسريها تفسريا  الناس ابالستشهاد بنصوص من  بعض 
يدلل على هذا التميز والتسلط للرجال على النساء، ومن أبرز النصوص اليت 
يستشهدون هبا لرفع مكانة الرجال وخفض منزلة النساء وال سيما الزوجات 

طبعا سورة النساء: 43 إلثبات تفضيل الرجل على النساء.
إن القوامة تكليف من هللا تعاىل إىل الرجل حلسن رعاية األسرة، وهي 
أن  اليت حتب  أنشودة األسرة  تتكامل هبا  ليست تسلطا، ولكنها مسؤولية 
تعيش يف سعادة، يرضى عنها هللا، وتشارك يف جمتمع معاىف من ميكروابت 
التخلخل والضياع. وقد كلف هللا تعاىل الرجل تكليفا مباشرا وواضحا بقوامة 
البيت وسياسته ورعاية شئونه، فهو املسؤول األول املنوط به هذه املسؤولية 
الكبرية، واألدلة على ذلك واضحة ال خالف فيها. والقوامة يف اإلسالم، 
األحكام  من  ولكنه  الكرام.  مرور  عليه  الرجل  مر  مصطلح،  جمرد  ليست 
الشرعية والضوابط اهلامة واألساسية بني اجلنسني، قانونيا وأسراي. والقوامة 

حق للمرأة وليس تفضيل للرجل. 
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ومن النظر اإلسالمي أن احلياة الزوجية حياة اجتماعية، وال بد من 
ورغبتهم  آراؤهم  ختتلف  أن  بد  ال  اجملتمعني  ألن  رئيس،  من  اجتماع  كل 
يف بعض األمور، وال تقوم مصلحتهم إال إذا كان هلم رئيس يرجع إىل رأيه 
يف اخلالف لئال يعمل كل ضد اآلخر فتقصم عروة الوحدة اجلامعة وخيتل 

النظام23.
الرجال مجع رجل، ذلك املمتلئ من الذكورة الذي يتحمل املسؤولية، 
اثبت القلب واجلنان، عظيم النفس واألخالق، رجل من الرجولة، قّوامون 
يقوم  الذي  هو  والقّيم  وقّوام،  قّيم  فيقال  مبالغة،  صيغة  والقّوام  قّوام،  مجع 
قّيم وزايدة، يقوم  القيام،  قّوام كثري  على الشيء ويرعاه ويصلح من شأنه، 
مباذا؟ ابملصاحل والتدبري والتأديب والرعاية واحلماية واإلنفاق، الزوج قّيم على 
زوجته، أمني عليها، يتوىل أمرها ويصلح حاهلا، حيوطها ويعتين هبا، قال ابن 

عباس رضي هللا عنه يف معىن هذه اآلية : الرجال أمراء على النساء.24
وهذا هو معىن القوامة عند زينب الغزايل، حيث قالت: »واألصل يف 
القوامة: املسؤولية، مبعىن أن الرجل هو صاحب النفقة على الزوجة واألوالد، 
ومسؤول كذلك عن مشاركة زوجته يف كل شؤون البيت، متخذين من القرآن 
الكرمي، وسنة احلبيب املصطفي صلى هللا عليه وسلم هنجا وقدوة وسلوكا. 
فاألسرة هي مدرسة األمة األوىل. والزوجة هي ولية أمرها داخل البيت وهي 
حماسبة أمام هللا على سالمة الزوج واألوالد. وذلك كله ال يتأتى إال بتسليم 
املرأة عن رضا وحب وطاعة هللا أبن قوامة الرجل عليها هي عني العدل، ويف 

حممد عمارة، حتررير املرأة بني الغرب واإلسالم، القاهرة: مكتبة اإلمام البخاري، ط1،   23

0341ه/9002 م، ص22
عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، بريوت:   24

دار الكتب العلمية، ط1، 2241 ه/1002 م، ج2، ص811.
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صاحلها. ألن القوامة تكلف الرجل حسن املعاملة واإلنصاف تاهها يف كل 
ما حتتاج إليه من خدمة، وحفظ لكرامتها وعزهتا وإنسانيتها، ألهنا بواليته 
عليها أصبحت أمانة بني يديه. وذلك الفهم السليم للقوامة يعطي املرأة ثقة 
تتفرغ  آمنة، وبذلك  الزوجية مستقرة  احلياة  فتصبح  إليه،  بزوجها واطمئناان 

املرأة لتدبري بيتها، وتربية أوالدها«.25 
الزهور  من  إقامة دوحة  ابلزوجني  اإلسالم  يريد  قالت: )كذلك  مث 
هي  تلك  أبرجيها،  املستظلني  إلسعاد  مبعطياهتا  غنية  حديقة  يف  املتناسقة 
الزوجية يف اإلسالم، وتلك هي درجة الرجل يف ميزان األسرة لتقيم بنجاح 
صرح سعادة أسرته فيستقر البيت ويرقي اجملتمع، وذلك مبا أحسنوا يف فهم 

كتاب هللا الذي هو عدل مطلق(.
ابن كثري:  املشهورين، منهم  املفسرين  أقوال  نقلت  ولتأكيد كالمها 
وكبريها  رئيسها  هو  أي  املرأة  على  قيم  الرجل  ابن كثري:  يقول  هذا  )ويف 

واحلاكم عليها ومؤدهبا إذا أعوجت(26. 
أن هذه اآلية الكرمية قرار من هللا أبن الرجال قوامون على النساء وأن 
هلم حق القيادة يف األسرة. مبعىن أهنا رأت أن هذه اآلية تدور حول حياة 
األسرة يف البيت وليست كما فهم بعض املسلمني بل وبعض املفسرين من 
الغزايل: )وذلك  النساء27. قالت زينب  الرجال على  أن املراد بيان أفضلية 
بيتها، وكوهنا أمرية تتصرف يف شؤونه حلفظ مصاحل األسرة  املرأة يف  والية 

زينب الغزايل، نظرات يف كتاب هللا ، ج1، ص492  25

زينب الغزايل، نظرات يف كتاب هللا، ج1، ص892.  26

القرآن: وسائلها  املرأة يف  املستشرقني حول قضااي  الغفور محيد، » شبهات  عفاف عبد   27

وآاثرها والرد عليها«، جملة الشريعة والراسات اإلسالمية، فصلية علمية حمكمة ،كلية 
الشريعة اإلسالمية، جامعة الكويت، العدد 48، 2341 ه/1102 م، ص42
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وألمة وحدهتا(.28
وهي عندما بّينت معىن قوامة الرجل على النساء جاءت ببيان واسع 
طبعا،  الكالم  جمرد  ليس  ألهنا  القوية،  احلماسة  وروح  التطبيق  مع  وواضح 
لكنها أيضا أّم ألبنائها وبناهتا وزوجة لزوجها وتسري مع عائلتها وأسرها سريا 

طويال وقد مّست أنواع التحدايت واالمتحاانت يف احلياة األسرية. 

اخلامتة 
املناقشة عن قضااي املرأة اإلجتماعية احلديثة لن تنتهي إىل األبد ألهنا 
عامل  يوجد  يكاد ال  عليها.  يقوم  احلضارة  بناء   فكل  لألمة،  املهمة  اللبنة 
من علماء ال يكتب شيئا عن املرأة، فكل واحد جاء بنظرايت وحتليالت 
ومناقشات عميقة عن قضية املرأة واألسرة. وهذا البحث سعى يف كشف 
قضااي املرأة من طرف املرأة نفسها حىت حيصل إىل عدة نتائج، ومن أبرز 
نتائج هذا البحث أواًل أن معىن وقوع الضالل من املرأة هو احتمال وقوع 
النسيان يف الشهود أو اإلشهاد خاص يف املداينات، وجعل النسيان هو أكرب 
علة يف شهادة املرأتني تعادل شهادة الرجل، اثنيا يف قضية تعدد الزوجات، 
أهنا أتيت مبذهب اجلمهور يف هذه القضية، إال أهنا جاءت ابملواعظ والنصيحة 
حنو املرأة لتكون أحسن صاحبة يف البيت ويف احلياة، اثلثًا حق املرياث يف 
املرأة يف نظر زينب الغزايل مقرر من عند هللا العزيز احلكيم، وهذا هو معىن 
التسوية عندها، رابًعا، واألصل يف القوامة عندها: املسؤولية، مبعىن أن الرجل 
هو صاحب النفقة على الزوجة واألوالد، ومسؤول كذلك عن مشاركة زوجته 

يف كل شؤون البيت.

زينب الغزايل، نظرات يف كتاب هللا ، ج1، ص692  28
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