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امللخص:
في هذا البحث املوسوم ب (منهجية محمود محمد طه في كتابيه خطوة نحو الزواج في السالم وتطوير شريعة األحوال
الشخصية) ،نتناول أحد أهم كتب محمود بجانب كتابيه الرسالة الثانية من السالم ورسالة الصالة ،وهو كتاب تطوير األحوال
الشخصية ،استقص ي الباحثان مصادر محمود محمد طه التي استند عليها في كتابيه تطوير شريعة األحوال الشخصية وخطوة نحو
الزواج .ووقفا على أوجه الختالفات والتماثالت بين آراء محمود محمد طه في مسائل األحوال الشخصية وماورد في كتب الفقه
السالمي ،ومدى موافقة محمود أو مخالفته لها .إختلف محمود محمد طه في املنهج الفكري عن كل املجددين الذين يرون إمكانية
كفالة حقوق املرأة باجتهادات جديدة في الشريعة السالمية ،بينما يرى محمود أن ال مساواة بين الرجل واملرأة في الشريعة الن
الشريعة فيها تعدد الزوجات وتمنح املرأة نصف ميراث الرجل وتجعل الرجل قواما على املرأة ،وقد خالف محمود محمد طه كتب
الفقه السالمي في تشريع قوامة الرجل على املرأة في السالم ،وأنها ليست أصال وإنما األصل املساواة ،وتشريع تعدد الزوجات في
السالم عنده ليس أصال؛ وإنما األصل الزوجة الواحدة للزوج الواحد ،وكذلك تشريع الطالق فهو عنده ليس أصال في السالم؛ وإنما
هو تشريع انتقال مما يجعل الطالق أمرا غير مشروع .أما مايخص تعدد الزوجات فذهب إلى أن شريعة األصول تمـنع التعـدد ،من
أهم النتائج التي توصل اليها الباح ثان :أن كتاب تطوير األحوال الشخصية ليست به منهجية واضحة وال تطوير يحل مشكالت اليوم.
ولقد صمم الكتاب ليمنع الطالق وتعدد الزوجات ،ويلغي املهر ويجعل النفقة شراكة بين األزواج .لكنه لم يفصل في هذه القضايا كما
فعل الفقه املوروث ،ولم يلتفت إلى املشكالت التي يمكن أن تنجم من أحكامه هذه ،كما أنه لم يعر قضايا املواريث أي إهتمام رغم
أنها تقع ضمن قوانين األحوال الشخصية .وقد اتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي من خالل أسلوبي الستنباط واالستقراء
وكذلك املنهج املقارن للوصول ملراميهما.
الكلمات املفتاحية :محمود محمد طه؛ وتطوير شريعة األحوال الشخصية؛ حقوق املرأة.

املقدمة:
العالقة بين الرجل واملرأة في املجتمع السالمي وداخل األسرة تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما في الحياة -وهو ما يسمى
بالتكامل الوظيفي ،-ومن مقاصد هذا التكامل املوافق للفطرة البشرية :حصول السكن للرجل واملودة والرحمة بينهما ،قال تعالى:
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ﵟومِن ءايَٰتِه ِٓۦ أن خلق لكم مِن أنفسِكم أزوَٰجا لِتسكن ٓوا إِل ۡيها وجعل بينكم م َودة ورحمة ًۚ إِن فِي ذَٰل ِك ٓأَلي َٰ ٖ
خلَ َق ُ
ﵝالروم الآية 21ﵜ  ،والحقوق عند املسلمين ال يقررها الرجل وال املرأة إنما يقررها هللا جل وعال خالقهما،الذي قال ﵟ ُه َو ٱلَّذِي َ
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ك َن إِل ۡي َهاۖ ﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآية 189ﵜ ،وبذلك فإن وجد حيف في الحقوق وإهمال في أداء
مِن نف ٖس وَٰحِدة ٖ وجعل مِنها زوجها لِيس

الواجبات من طرف تجاه آخر؛ فهو نتيجة النحراف عن الدين ،وجهل بأحكامه وضعف إيمان باهلل سبحانه وتعالى ،ومما يكسب هذا
املوضوع أهمية خاصة ما يقع فيه كثير من الناس من الخالل بهذه القضية إفراطا أو تفريطا .مما أوجب ضرورة الوقوف علي ما يتعلق
بأحوال السرة في كتابي تطوير شريعة األحوال الشخصية وخطوة نحو الزواج في السالم ملحمود محمد طه؛ ومقارنته بما في القرآن
َّ َّ
ويبين مدى موافقة
والسنة النبوية املطهرة والنظر الفاحص في املواضيع املرتبطة بموضوع السرة .و ِبما ِ
يوضح الحقيقة الشرعيةِ ،
ومخالفة محمود محمد طه في كتابيه مع الفقه السالمي .والحق إن من مقاصد الدين التي عليها مدار تعاليمه -أوامره ونواهيه -هي
صيانة الفرد ،ومنحه الحرية التامة التي ال تتصادم مع مصالح اآلخرين ،وأنه ملا بعث عليه الصالة والسالم ،هدم الجاهلية وظلمها
للمرأة وأخرج للعالم من النساء املحتشمات والدينات والعاقالت ،واملتعلمات ،واملربيات.

مشكلة الدراسة:
يرى الباحثان أنه البد من معرفة بعض األسئلة واملنطلقات التي يجب الرجوع إليها والصدور عنها للولوج في هذا البحث وهي:
 .1هل طور محمود محمد طه في شريعة األحوال الشخصية؟ وعلى ماذا استند في كتابه خطوة نحو الزواج في السالم؟ وماهية
منهجيته؟
 .2ما أهمية القضايا التي تناولها محمود في كتابه شريعة األحوال الشخصية؟ ماهو رأيه في الطالق ،وتعدد الزوجات ،وماهي ضرورة
تناول كتابيه ومقارنتهما بما ورد في الفقه السالمي؟
هذه األسئلة وغيرها ومايمكن أن ينجم عنها من إجابات قد تكون قي شكل مقاربات أو استنتاجات أو حقائق ستمثل مشكلة هذا البحث.
منهج الدراسة:
ولتحقيق املرامي التي يسعى إليها الباحثان سيتبعان املنهج الوصفي التحليلي من خالل أسلوبي االستنباط واالستقراء ،وكذلك
املنهج املقارن.
هيكل الدراسة:
املبحث األول :محمود محمد طه املولد والتعليم ومصادراملعرفة.
املبحث الثاني :شريعة األحوال الشخصية عند محمود محمد طه ( الزواج،الطالق،املساواة بين الرجل واملرأة).
املطلب ألول :كتاب تطوير شريعة األحوال الشخصية والزواج في شريعة الجمهوريين (شريعة األصول).
املطلب الثاني :الزواج في الحقيقة.
املطلب الثالث :الزواج في شريعة األصول.
املبحث الثالث :مساواة املرأة بالرجل وعقد الزواج ،مقدماته؛ وشروط صحته ونفاذه وأحكامه في الفقه السالمي.
املطلب األول :مساواة املرأة بالرجل.
املطلب الثاني :مسؤولية الرجل واملرأة في بناء األسرة.
املطلب الثالث :حول تعدد الزوجات
املبحث الرابع :الطالق وآثاره.
املطلب األول :تعريف الطالق.
املطلب الثاني :مشروعية الطالق وحكمه.
املطلب الثالث :طالق املرأة نفسها.
املبحث الخامس :نماذج من أوجه الختالفات والتماثالت بين آراء محمود محمد طه واملذاهب الفقهية في مسائل األحوال
الشخصية.
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املبحث األول :محمود محمد طه املولد والتعليم ومصادراملعرفة
ولد محمود في مدينة رفاعة بوسط السودان حوالي عام 1909م « بدأ محمود تعليمه بالدراسة بالخلوة »(.)1أتم محمود دراسته
النظامية ثم انتقل إلى الخرطوم (بعد إتمامه دراسته الوسطى برفاعة انتقل محمود في العام 1932م إلى الخرطوم عاصمة السودان)
درس املساحة في كلية غردون «تخرج األستاذ محمود في قسم املساحة بكلية غردون في العام 1936م وعمل بعد تخرجه مهندسا
بمصلحة السكك الحديدية ،والتي كانت رئاستها بمدينة عطبرة»(  .)2ظهر اهتمامه بالشؤون السالمية عام 1945م عندما قرر مع عدد
من أصحابه تأسيس الحزب الجمهوري السوداني ،في  26أكتوبر ،وهو من أوائل األحزاب السودانية التي نادت باستقالل السودان
وتحوله إلى دولة جمهورية )3(.
عالم بدون شبكة عنكبوتية ( )Internetال يمكن تصوره ،هذا ما يقوله جيل القرن الحادي والعشرين .ولم يكن السودان بكل
تأكيد "حتى العام 1985م" يعرف شيئا اسمه الشبكة العنكبوتية .وبالتالي لم يكن متاحا لألستاذ أن يفيد من هذا املصدر املعرفي املهم،
ولم يدرس محمود في معاهد دينية متخصصة وليست له إجازة منها .كذلك لم يؤثر عن محمود أنه اتخذ له شيخا كما فعل كبار
مشايخ الصوفية أو رجال الدين عبر التاريخ السالمي .إذن ماهي مصادر املعرفة لدى محمود ؟! لم يتبق أمامه إال الكتاب الورقي الذي
ظل املصدر الرئيس للمعرفة عنده ،وأبلغ دليل على ذلك رسالة محمود للشيخ محمد األمين الجعلي والتي شكلت كتاب «من دقائق
حقائق الدين» كله« :لقد وصلني الكتاب املذكور أعاله ،وهو كتاب قيم ،ولم يتفق لي أن رأيته من قبل ،ولم أسمع به ،وأنا على ذلك
مأذون منك في االحتفاظ به ..فجزاك هللا عن صديقك القديم كل خير)4(»..
لكن هنالك مصدر معرفة أشار إليه محمود في كتابه (الرسالة الثانية) وإن لم ينسبه لنفسه صراحة .هذا املصدر هو الفهم عن
هللا «من رسول الرسالة الثانية؟ هو رجل آتاه هللا الفهم عنه من القرآن ،وأذ ن له في الكالم .»..قال هو ٌ
رجل «بصيغة النكرة» ،ولعل هذا
"أي الفهم عن هللا" يكشف محاولة تسويغ إفراغ القرآن مما يعطيه ظاهره ومن قواعد اللغة العربية في بعض تفسيرات محمود ،رغم
أن محمود كان قد ألزم نفسه من قبل باللتزام بقواعد اللغة العربية وظاهر القرآن «وهذا ما يحكيه ظاهر القرآن الذي تعطينا إياه
اللغة العربية»( «.)5أني لم ابن شيئا من أمري على كشف يخالف ظاهر النص»( .)6وأنه بذلك يفتح الباب لفوض ى عارمة ال يمكن
السيطرة عليها بأية حال ،وال يمكن التنبؤ بما ينتج عنها من مشاكل في كل مناحي الحياة .لكن كيف يكون التحقق من أن هللا قد آتى هذا
َ َّ ُ ْ َّ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ
ٱّلل بِك ِل
الرجل «أو قل هذه املرأة» الفهم عنه ،وكيف أنه قد أذن له في الكالم؟ .والعتماد فقط على ﵟوٱتقوا ٱّللۖ ويعلِمكم ٱّللُۗ و
َش ۡي ٍء َعل ٞ
ِيم ٢٨٢ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 282ﵜ ،ال تفيد ألن هللا يعلم من السباكة حتى علوم الفضاء .من هنا يتضح لنا أن تعليم محمود ومسيرته

املهنية كانت في غالبها دراسة أكاديمية بحتة وكانت مهنته مهندسا حسب تأهيله األكاديمي ،النزعة الدينية لم تكن قد ظهرت حتى نهاية
هذه املرحلة من حياته.
الواضح أن محمود قد ثأثر في بدايات حركته الفكرية باملدرسة الصوفية ،والصوفية الفلسفية على وجه التحديد؛ فقد طبعت
هذه املدرسة بطابعها كل كتابات محمود وزودته بتلك العبارات الغائمة والجمل ذات الدالالت الفضفاضة غير املحددة وطغت
منهجيتها على اتجاه فكره ونظرياته ومصطلحاته التي تكررت في كتبه املختلفة ! والحقيقة التي يجب أن تسجل هي براعته في استخدامها
وكأنه صاحبها ومبدعها األول! مع مالحظة أنه يكررها في الكتاب الواحد عدة مرات ناهيك عن الكتب املختلفة مع السهاب في الحديث.
ونجد أن محمود يرفض املنهج التقليدي بمسلماته وتقديساته ويعتبره من خالل كتبه اليمثل أساسا لبناء مشروعه ،فهو تجميدي
ثابت حسب رؤيته ،والواضح أن محمود يعتقد أنه يمتلك مشروعا فكريا يغاير املشاريع الفكرية األخرى ،عبر عنه في مقدمة كتابه
الرسالة الثانية الطبعة الرابعة وأن مشروعه هذا للمتأمل لم يولد من فراغ ،فهو متأثر بمناهج سبقته ،ويظهر ذلك في تعاطيه مع
القرآن الكريم من زاوية املكي واملدني ومن الزاوية التأملية ،دون الرجوع لكتب من سبقه وهو غير متخصص .كما يدعي أن مشروعه هو
الوحيد القادر على تغيير املجتمع ويصور نفسه كمنقذ ومحرر وأن ماجاء به هو جديد – رغم استنساخه وجمعه للكثير من أفكار من
سبقوه  -وكثيرا ما يستخف باملفكرين لعدم قدرتهم على فهم ماجاء به ويصفهم بعدم املواكبة! وكذلك تجدر الشارة إلى أن ملحمود
نزعة صوفية متجذرة ،مع مايصاحب التصوف من شطحات فكرية يصعب فهمها! ويستعمل محمود كلمات متعارف عليها بين الفقهاء

 1ملحات من حياة األستاذ محمود محمد طه .إصدارات مركز األستاذ محمود محمد طه الثقافي ص .1
 2السابق نفسه ،ص .2
 3السابق ،نفس الصفحة.
 4من دقائق حقائق الدين ،محمود محمد طه .مايو  .1981ص .12
 5السابق ص .4
 6السابق ص .14

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة-

املجلد ،6العدد ،2021 - 3ص181 - 161 :

163

منهجية محمود محمد طه في كتابيه خطوة نحو الزواج في اإلسالم....

إسماعيل & محجوب

ورجال املسلمين واملثقفين والعامة ،ولكنه يعطيها معنا خاصا .وهو مايخلق سوء التفاهم بينه وبين معارضيه .فهم يفهمون كالمه كما
متعارف بينهم ،بينما هو ال يعني مايعنون( 7(.

املبحث الثاني :شريعة األحوال الشخصية عند محمود محمد طه (الزواج ،الطالق ،املساواة بين الرجل واملرأة)
املطلب ألول :كتاب تطويرشريعة األحوال الشخصية والزواج في شريعة الجمهوريين (شريعة األصول):
يهدي محمود محمد طه كتابه (تطوير شريعة األحوال الشخصية) إلى النساء إلى أكبر من استضعف في األرض ،فيقول( :الهداء
 ...إلى أكبر من استضعف في األرض ،وال يزال  ...إلى النساء ،ثم إلى سواد الرجال وإلى األطفال ...بشراكم اليوم فإن موعود هللا قد أظلكم
(ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في األرض ،ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين)(  )8ثم يقول في مقدمة هذا الكتاب بعد ذكر اآليات
القرآنية في الشهادة وامليراث ،ثم يعقب عليها بثناء للقرءآن وعدله ،على سبيل التعمية والستدراج ليجهز عليها بأقبح أنواع الذم
والعدوان  -وأن هذه اآليات التي وصفت النساء بالقصور عن مساواة الرجال في الشهادة أو عدم مساواتهم في امليراث بأنه عدل يناسب
القاصر وهو العدل الذي يبرره (حكم الوقت) (فقد كانت املرأة في القرن السابع قاصرة عن شأو الرجال وليس القصور ضربة ال زب
وإنما هو مرحلة تقطع مع الزمن والصيرورة إلى الرشد حتم) )9 (.والسؤال للمؤلف محمود من أين له العلم بأن هللا شرع شرعه مؤقتا؟
وأنزل أحكام دينه طارئة على عباده ،وأن محمدا الذى أرسله هللا رحمة للعاملين بشريعته السمحة ودينه الخاتم إنما جاء بحكم الوقت
الهل القرن السابع فقط.)10(،
يعتبر كتاب تطوير شريعة األحوال الشخصية من أهم كتب محمود؛ وقد جاء الكتاب استجابة لوعد قطعه على نفسه في خاتمة
كتاب خطوة نحو الزواج في السالم (وإنما موعدكم مع ذلك كتابنا القادم عن :تطوير شريعة األحوال الشخصية في السالم)(  ،)11لكن
الكتاب صدر بدون عبارة "في السالم" .وكتاب خطوة نحو الزواج في السالم يقع في ثماني صفحات فقط وهو يشبه إلى حد كبير
الرسائل الصغير ذات املوضوع الواحد ،وكانت املنهجية في بنية الكتاب جيدة من حيث تناوله ملوضوع واحد ،وهو موضوع الزواج
"بدايته وإنهاؤه" وحاول أن يبسط إجراءات الزواج (هذه الخطوات ما هي إال عودة للشريعة السالمية في بساطتها التي بعد عنها الناس،
مجاراة للمظاهر الفارغة الجوفاء  )..ص  .4لقد حاول إلزام الناس بهذه البساطة حيث ضيق على الناس واسعا( .دخول العروسين
ببعضهما ،بنفس مالبسهما القديمة ،في حجرة مؤثثة باألثاث القديم ،ومفروشة بالفرش القديم ،املوجود باملنزل) .ص  .4وحدد املهر
بعملة ال يجدها الناس اليوم (العقد على مهر قدره جنيه واحد) ص  .4وأراد أن يحمي عش الزوجية (فإننا نرى أن حماية عش الزوجية
تقع على مستويين :مستوى التربية ومستوى القانون  )..ص  .5وجعل أهم النقاط في أهداف التربية هي (أسس إختيار الشريك والتواؤم
بين الزوجين وإكتساب حسن الخلق وحفظ العشرة) بتصرف ص  .5وملا جاء ملستوى القانون وضع عدة شروط وأوجب إثباتها في عقد
الزواج (يجب أن تكون العصمة بيد املرأة ،يشترط أال يقع الطالق إال بعد أن يرفع األمر إلى حكمين عدلين وأن ينص في العقد أنه ال
يصح تعدد الزوجات إال لضرورة قصوى) بتصرف ص  .7 - 6الش ئ امللفت للنظر أن محمود إستدل في مسألة وضع العصمة بيد املرأة
بكتاب األحوال الشخصية حسب املعمول به في املحاكم الشرعية املصرية والسودانية واملجالس الحسبية"(  )12ملؤلفه األستاذ محمد
مصطفى سرحان .رغم أن محمودا ال يرجع في أبحاثه ألي مرجع وهذه من الحاالت نادر الحدوث.
صدر كتاب تطوير شريعة األحوال الشخصية في ديسمبر 1971م ،أي بعد ما يقارب العام من وعده في كتاب خطوة نحو الزواج
في السالم الذي صدر في يناير 1971م .من املفترض أن تكون منهجية بنية الكتاب الالحق أفضل من السابق؛ إال أن العكس من ذلك
قد حدث .جاء كتاب تطوير شريعة األحوال الشخصية الطبعة الثالثة 1979م في  95صفحة ،منها  12صفحة عبارة عن مقدمتي
الطبعتين األولتين .ثم جاءت توطئة البحث في  46صفحة (صفحة  )85 - 13وباملقابل كانت صفحات الكتاب نفسه "أي البحث" حوالي
 22صفحة أي ما يعادل حوالي  %48من التوطئة ،أخيرا جاءت الخاتمة في حوالي  11صفحة أي حوالي  %50من صفحات البحث أو
الكتاب .إن عدم التناسق بين حجم البحث أو الكتاب وتوطئته وخاتمته لهو خطأ منهجي كبير يضعف من قيمة الكتاب لدى أي قارئ
له حد معقول من الطالع ،وقد إعترف محمود بذلك في خاتمة الت وطئة (هذه توطئة البحث قد طالت  ...ولم يكن من طولها بد  ..ألنها
إنما أريد بها إلى إعداد املسرح الذي تتحرك فيه صور القوانين املتطورة) ص .57

 7فكر محمود محمد طه ومنهجه وآراؤه ،دراسة تحليلة نقدية ،د .الباقر وآخرون ،مطبوعات املركز السالمي للدعوة والدراسات املقارنة ،الخرطوم ،ص.9
 8محمود محمد طه ،تطوير شريعة األحوال الشخصية،الطبعة الثالثة1399 ،هـ ص .2
 9السابق ص .4
 10محمود محمد طه ،تطوير شريعة األحوال الشخصية  ،السابق،نفس الصفحة.
 11خطوة نحو الزواج في السالم ،ص .7
 12األستاذ محمد مصطفى سرحان" ،األحوال الشخصية حسب املعمول به في املحاكم الشرعية املصرية والسودانية واملجالس الحسبية بتصرف ص .5
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تناول محمود في التوطئة موضوعات شتى لتهيئة القارئ حتى يستوعب ما سيرد من أفكار في الكتاب أو البحث كما يسميه ،على
الرغم من أنه ال توجد به أيا من خصائص البحث وسماته .لقد تناولت التوطئة من ضمن ما تناولت نشأة النسان والضمير واملجتمع
والسالم .كما أنها تناولت قانوني الغاب والنسان ،وكل هذه املوضوعات تناولها محمود في كتاباته السابقة ،خاصة كتاب الرسالة
الثانية من السالم .ولكن أهم وأخطر موضوع هو إعادة تناول آيات األصول وآيات الفروع ليصل بها إلى أحكام يقصدها بغض النظر
عن املنهجية واملنطق (قلنا :إن اآليات املكية هي آيات األصول ،وإن اآليات املدنية هي آيات الفروع )..ص  .40ألن بها تتم كرامة األحياء (ال
كرامة ملطلق حي على هذا الكوكب ،إال ببعث أصول السالم .إال ببعث آيات األصول التي كانت منسوخة ،ونسخ آيات الفروع التي كانت
ناسخة في القرن السابع )..ص  .58وقد فصل محمود ذلك في كتابه الرسالة الثانية من السالم (ولقد جاء القرآن مقسما بين اليمان
والسالم ،في معنى ما جاء إنزاله مقسما بين مدني ومكي« )13 (».واالختالف بين املكي واملدني ليس اختالف مكان النزول وال اختالف زمان
النزول»( « )14إنما هو مستوى املخاطبين .فيأيها الذين آمنوا خاصة بأمة معينة .ويأيها الناس فيها شمول لكل الناس .)15(».لكن السؤال
املهم الذي لم تجب عليه فرضية آيات أصول مكية وفروع مدنية هو من هو أول من قال أن هذا قرآن مكي وهذا قرآن مدني؟ وما هي
مكانته في الدين من حيث األلوهية والرسالة أو النبوة؟ .القرآن والسنة لم يذكرا موضوع املكي واملدني ذلك البتة.
إن مصطلح تطوير التي جاء في هذا الكتاب( :كتاب جديد في بابه ،ذلك بأنه يتناول الشريعة السلفية بالتطوير ،فيرتفع بها من
نص كان عمدتها في القرن السابع ،حين نزل القرآن  ،وشرع التشريع ،إلى نص اعتبر يؤمئذ مرجأ إلى وقته ألنه أكبر من ذلك الوقت)( )16
ولم يكن جديدا هذا املصطلح ،أو تفرد به محمود ،لقد حاوله من قبل أناس عملوا في مجال قوانين األحوال الشخصية القائم على
املذهب الحنفي في مصر مثال ،وقد واجهتهم مشكالت شكلية وموضوعية أوردها األمام محمد أبو زهرة في كتابه األحوال الشخصية
(ولكن تطبيق املذهب الحنفي وحده في مصر قد صحبه أمران ضج بالشكوى منهما ذوو الفكر في مصر :أحدهما شكلي ،وثانيهما
موضوعي)(( )17فأما الشكلي فهو أن القضاة كانوا يعتمدون في أقضيتهم على قانون غير مسطور لم تدون مواده)(  )18و (أما العيب
املوضوعي فهو أن العمل بمذهب أبي حنيفة قد كشف عن مسائل ليس في األخذ بها ما يتفق مع روح العصر) .وراح المام يعدد اللجان
ومشاريع القوانين في عدد من السنوات ،وجاءت من بعد ذلك جهود كثيرة وهي مستمرة حتى اآلن في كثير من الدول السالمية .املشكل
في إسم الكتاب هو عدم وجود مصطلح بإسم شريعة األحوال الشخصية .لقد كان موجودا على األوراق الرسمية قانون ومحاكم
األحوال الشخصية ،وكانت هذه املحاكم تسمى باملحاكم الشرعية وقضاتها بالقضاة الشرعيين ،وهذه ثقافة شعبية ومصطلح شعبي،
ولكن األستاذ دمج السمين وخرج بهذا املصطلح.
أصدر محمود كتيبا باسم «خطوة نحو الزواج في السالم » .وقد بنى محمود أفكاره على خلفية تجربة واحدة فقط أسماها« زيجة
جمهورية» تمت يوم  11ديسمبر 1970م في حي املوردة – أم درمان .ومنها وضع ست نقاط لتحقيق مثل هذه الزيجة في املستقبل.
 .1اختيار الطرفين لبعضهما عن رض ى وقبول من كليهما.
 .2فترة خطوبة قصيرة يرتبط الطرفان عقبها بعقد زواج شرعي .ويالحظ أن الخطبة ليست سوى إخطار الزوج أهل الزوجة نيته االقتران
بها .وليس فيها أي أثر للتقاليد الجوفاء ..والتكاليف الكثيرة املعروفة.
 .3العقد على مهر قدره جنيه واحد قال النبي صل هللا عليه وسلم« :أخير النساء أحسنهن وجوها ،وأقلهن مهورا» وقال صل هللا عليه
وسلم« :من يمن املرأة تيسير خطبتها ،وتيسير زواجها وتيسير رحمها».
 .4تقليل املهور يرغب فيه كل الناس ،لكن التحديد فيه ش يء من العنت.
 .5تسليم الزوج زوجته والزوجة زوجها ،على حد سواء ،في نفس ليلة العقد.
 .6دخول العروسين ببعضهما ،بنفس مالبسهما القديمة ،في حجرة مؤثثة باألثاث القديم ،ومفروشة بالفرش القديم ،املوجود باملنزل.
وهنا محمود يضيق واسعا ماذا لوكان الزوج قادرا على أن يكون له بيته الخاص به ،وأثاثه وفرشه «مما يقدر عليه» بدون مشقة؟.
 .7قيام الزوج بالصرف على منزله ،والزوجة بإدارة بيتها ،منذ صباح اليوم التالي للزواج.
هذا شيئ طبيعي ،لكن ماذا لو كان الزوج يقدر على االستمتاع بإجازة شهر يقضيه في أي مكان جميل؟ .اليمكن إجبار الناس على
الفقر والشظف والكآبة وهم قادرون على الفرح .هذه النقاط الست من املمكن أن تكون موجهات أو مقترحات ،حتى ال تثقل العادات
املرذولة كاهل الفقراء من األمة .وال يمكن أن تكون ملزمة في درجة التشريعات اللهية أو الهدي النبوي أو نفاذ القانون .هذا ما أشار
مرجع سابق ص 109

 13الرسالة الثانية،
 14السابق،ص .110
 15السابق نفس الصفحة.
 16تطوير شريعة األحوال الشخصية ،ص .60
 17األحوال الشخصية .المام محمد أبو زهرة .دار الفكر العربي ط  1950 .2ص .8
 18السابق نفسه ،ص9
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إليه محمود بقوله« :وأول ما ينبغي مالحظته أن السعادة ال تنبني على القانون ،إنما تنبني على املعرفة بطبائع الناس»(  .)19ما ينبغي
مالحظته هو أن محمودا أطلق أحكامة تلك بما استوحاه من تجربة محدودة «زيجة في حي املوردة».
لكن محمودا أقحم القانون في حالتين من الحاالت الست أعاله «تعدد الزوجات والطالق» لو أصابتا نفاذ القانون ألصبحت
الحياة صعبة «فإننا نرى أن حماية عش الزوجية تقع على مستويين :مستوى التربية ومستوى القانون»(  .)20وكانت هذه الحماية بسبب
قلة املهر «كما ذكرنا ،فإن تقليل املهر املادي يعني إنه البد من ترجمته إلى شروط كرامة للمرأة وهذه الشروط تثبت في وثيقة تعاقد
الزواج ،وتلزم الطرفين قضاءا ،لحماية هذا الزواج بسيط التكاليف من االستهتار»(  .)21وكانت ملحمود ثالثة شروط:
« .1يجب أن تكون العصمة بيد املرأة ،كما هي بيد الرجل ،وال يستأثر بها أحدهما ..وال يهولن أحد هذا الكالم ،فإنه جائز شرعا ،ومعمول
به قضاء» .
« .2يشترط أال يقع الطالق إال بعد أن يرفع األمر إلى حكمين عدلين»( .)22
« .3ينص في العقد أنه اليصح تعدد الزوجات إال لضرورة قصوى»( .)23
الشرط األول جائز (ويرى أبوحنيفة وأبو يوسف :أن املرأة العاقلة البالغة لها الحق في مباشرة العقد لنفسها .بكرا كانت أو
ثيبا»(  .)24ثم قال « وليس لوليها العاصب حق االعتراض عليها ،إال إذا زوجت نفسها من غير كفء أو كان مهرها أقل من مهر املثل»(.)25
ٓ
َ َّ ۡ
تحدث األحناف عن حق املرأة في تزويج نفسها قبل مئات السنين «واستدل جمهور األحناف بما يأتي -:قوله تعالى :ﵟ َوِإذا َطلقتُ ُم ٱلن َِسا َء
ُ ۡ ُ ۡ ُ َّ ۡ
َََۡ َ َ َ
َ َ َ
َ َ ُ َ ُ
ۡ ۡ
َ ََ َ ْ ََۡ
ََ َۡ ُ ُ ُ َ َ ۡ ََۡ َ
ٱّللِ َوٱل َي ۡو ِم
فبلغ َن أجل ُه َّن فلا تعضلوه َّن أن ينكِح َن أزوَٰج ُه َّن إِذا ترَٰض ۡوا بين ُهم بِٱل َمع ُر ِ ِۗ
وف ذَٰل ِك يوعظ بِهِۦ من كان مِنكم يؤمِن ب ِ
َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ
ون ٢٣٢ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 232ﵜ وأيضا (البقرة  .)230ففي هاتين اآليتين إسناد
ٱٓأۡلخ ِِرِۗ ذلِكم أزكي لكم وأطهر ًۚ وٱّلل يعلم وأنتم لا تعلم

الزواج إلى املرأة .واألصل أن يكون الفاعل الحقيقي .ثم إنها تستقل بعقد البيع وغيره من العقود فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها ،إذ
ال فرق بين عقد وعقد ...وعقد الزواج وإن كان ألوليائها حق فيه فهو لم يلغ ،إذ أعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف ،وتزوجت من غير
كفء ،إذ إن سوء تصرفها يلحق عاره أولياءها .قالوا :وأحاديث اشتراط الوالية في الزواج تحمل على ناقصة األهلية ،كأن تكون صغيرة،
أو مجنونة ...وتخصيص العام ،وقصره على بعض أفراده بالقياس جائز عند كثير من أهل األصول»(.)26ولكن محمودا يريد أن يعطية
قوة نفاذ شرائع الله وحدوده ،وهو ممكن إذا أرادت الزوجة ذلك وهي حرة فيما تشترط.
الشرط الثاني هو أحد أوجه التفريق بين الزوجين وليس الوجه الوحيد ،وكان الفقهاء دوما يحاولون تضيق فرص الطالق
(اختلفت آراء العلماء في حكم الطالق ،واألصح من هذه اآلراء ،رأي الذين ذهبوا إلى حظره إال لحاجة ،وهم األحناف والحنابلة.
ذواق ،مطالق»(  .)27ولم يكن من بين محاوالتهم أطر الناس على وجه واحد
واستدلوا بقول الرسول صل هللا عليه وسلم «لعن هللا كل ٍ
من أحكام الطالق .أما الشرط الثالث فللمرأة أن تشرط لنفسها ذلك برضا الزوج ( لكن للمرأة أن تشرط ما هو مباح مثل أن تشترط أن
يجعل الرجل عصمتها بيدها أو أال يتزوج عليها) .قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم« :أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به
الفروج» رواه الشيخان)28 (.

املطلب الثاني :الزواج في الحقيقة:
جعل محمود للزواج صيغتين أحداهما في الحقيقة؛ واألخرى في الشريعة «هناك زواج في «الحقيقة» ..وهناك زواج في
«الشريعة» ..فأما ،في «الحقيقة» فإن زوجتك هي صنو نفسك .هي شقيقة نفسك ..هي انبثاق نفسك عنك خارجك ..وهي ،بذلك ،جماع
َ َ ٓ َ ُ ۡ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ُّ َ َ َ ۡ َ ۡ
كف ب َرب َ
َ ُ ۡ َ َ َ
ك
اق وفِي أنف ِ
آيات اآلفاق لك ..وإلى ذلك الشارة بقوله تعالى :ﵟسن ِري ِهم ءايَٰتِنا فِي ٱٓأۡلف ِ
س ِهم حت َٰي يتبين لهم أنه ٱلحق ُۗ أولم ي ِ ِ ِ
ُ َ
َأنَّ ُهۥ عَل َ َٰى كُل َش ۡيءٖ َشه ٌ
يد ٥٣ﵞ ﵝف ِصلت الآية 53ﵜ .ومحمود الذي ساوى الرجل واملرأة في الشهادة وامليراث والطالق ،هنا يخاطب الناس
ِ
ِ
ُ َ َّ
َ ََ
ُ
خطابا ذكوريا .فإن كان هنالك من انبثاق فكان البد له أن يكون «الذكر» قد انبثق عن «األنثى» قال تعالى :ﵟهو ٱلذِي خلقكم مِن
َ
َ َٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َّ َٰ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٗ
َّ ۡ
َ
ِيفا َف َم َّر ۡت بهِۦ فَلَ َّمآ َأ ۡث َقلَت َّد َع َوا َّ َ
ٱّلل َربَّ ُه َما لئ ِ ۡن َءاتيۡتَنَا
نف ٖس وحِدة ٖ وجعل مِنها زوجها لِيسكن إِليهاۖ فلما تغشىها حملت حملا خف
ِۖ
َ
َ ٗ َّ َ ُ َ َّ َ َّ
ٱلشكِر َ
ين ١٨٩ﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآية 189ﵜ .هنا الخلق من نفس واحدة ثم الجعل وهو تغيير الوظيفة أي إنبثق عنها زوجها،
صَٰلِحا لنكونن مِن َٰ ِ
 19خطوة نحو الزواج في السالم ،ص.4
 20السابق ،ص.5

 21السابق ،نفس الصفحة

 22خطوة نحو الزواج في السالم،السابق ،ص.6
 23السابق ،ص7

 24فقه السنة ،السيد سابق ،دار الفكر ،بيروت ،ط 1977 ،1م ،ص .113
 25السابق نفس الصفحة.
 26السابق ،ص .114
 27السابق ،ص .207
 28فقه السنة للنساء ،أبو مالك كمال بن السيد سالم .املكتبة التوفيقية .القاهرة2000 .م .ص .437
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وحتى اآلن ال تحديد ألنثى أو ذكر .ثم جاءت األفعال لتدل على الذكورة أي هذا املنبثق الذي هو ذكر ،ثم دلت على األنوثة ،أي األصل
ﱡ
املنبثق ﱡ
الغشيان فأثقلت األنثى عندما وقفا الثنان ذكرا وأنثى يدعوان
عنه أي الذكر تغش ى األنثى ،فكان الحمل"عند األنثى" نتيجة لهذا
ون َّن م َن َّ
صالحا َل َنك َ
ََ ََ
الشاكر َ
ين) من الوضع املقلوب  -بخالف اآلية أعاله  -الذي جعل األنثى هي انبثاق عن الرجل ،انطلق
هللا (لئن آت ْيتنا َ ِ
ِ
ِ ِ
محمود ليبني معاني ضخمة وخطيرة على أساس الفرض الذي إفترضه «وما يقال ،في هذا املستوى ،عن موضع الزوجة من الزوج ،يقال
عن موضع الزوج من هللا ..فالزوجة هي أول تنزل من الوحدانية الحادثة إلى الثنائية ..هذه هي الزوجة في «الحقيقة»َ ( :يا َأ ﱡي َها َّ
الناس َّاتقوا
َّللا َك َ
َرَّبكم َّالذي َخ َل َقك ْم م ْن َن ْف َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َّ
ام إ َّن َّ َ
َّ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ان
ِ
ِ
س و ِاحد ٍة وخلق ِمنها زوجها وبث ِمنهما ِرجاال ك ِثيرا و ِنساء واتقوا َّللا ال ِذي تساءلون ِب ِه واألرح ِ
ٍ
َ
)
29
(
َعل ْيك ْم َر ِقيبا)  .والنفس الواحدة هي آدم النسان الكامل « ففي هذا املقام فإن النفس الواحدة هي نفس آدم ،النسان الكامل ،الذي
أقيم مقام الخالفة»(  .)30وهي زوج هللا « وهذه النفس الواحدة هي ،في أول األمر ،وفي بدء التنزل ،نفس هللا ،تبارك وتعالى – هي الذات
القديمة  -التي منها تنزلت الذات الحادثة ،وتلك هي النسان الكامل «الحقيقة املحمدية» ..والنسان الكامل هو أول قابل لتجليات أنوار
الذات القديمة -الذات اللهية -وهو ،من ثم ،زوجها ..وإنما كان النسان الكامل زوج هللا ألنه قام في مقام العبودية .)31 ( »..كل هذا
الكالم بني على استنتاج خاطئ هو انبثاق الذكر عن األنثى ،وعن فهم خاطئ عن وجود شيئ اسمه الزوجة ،والقرآن ال يتحدث عن زوجة
َ ۡ َ َ ُّ ُ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َٰ ُ َّ َ ٗ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
خذون ُهۥ
بل يتحدث عن زوج وزوجين وأزواج ﵟوِإن أردتم ٱست ِبدال زو ٖج مكان زو ٖج وءاتيتم إِحدىهن ق ِنطارا فلا تأخذوا مِنه شيـا ًۚ أتأ
ُ َ ۡ َ ۡ َۡۡ ََ ۡ َ َ
ُ ۡ َ ٗ َ ۡ ٗ ُّ ٗ
ك إلَّا َمن َسبَقَ
َ َّ َ َ ٓ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ُّ ُ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ
َ
بهتَٰنا وِإثما مبِينا ٢٠ﵞ ﵝالن ِساء الآية 20ﵜ ﵟحت ٰٓي إِذا جاء أم ُرنا وفار ٱلتنور قلنا ٱحمِل فِيها مِن ك ٖل زوجي ِن ٱثني ِن وأهل ِ
َ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ٓ َ َ َ َ َ ُ ٓ َّ َ ٞ
ِيل ٤٠ﵞ ُ
ﵝهود الآية 40ﵜ وال تمييز بين الذكر واألنثى في مسألة الزوج ،أنظر (الشورى٥٠ :
عليهِ ٱلقول ومن ءامنًۚ وما ءامن معهۥ إِلا قل

 مكية) وفي معجم مقاييس اللغة «زوج الزاء والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيئ لشيئ .من ذلك [الزوج زوج املرأة .واملرأة] زوجَ َ

َ

َ

َ ۠

َ

َ َ

يب ٧٢ﵞ ُ
ج ٞ
وز َو َهَٰذا َب ۡعلي َشيۡخاۖ إ َّن َهَٰذا ل َش ۡي ٌء َعج ٞ
ت َي َٰ َويۡل َت ٰٓي َءأل ُِد َوأنَا َع ُ
بعلها»( .)32وهو ما عليه القرآن ﵟقال ۡ
ﵝهود الآية 72ﵜ .أما زوجة
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ٌ
ٌ ٌ
َ َّ َ َّ ُ ۡ َ َّ ُ َ
ون ٢٨ﵞ ُّ
ﵝالز َمر الآية 28ﵜ.
فهي لغة رديئة «وزوجة لغة رديئة»(  .)33والقرآن ليس به إعوجاج لغة ﵟق ۡر َءانا َع َربِيًّا غيۡ َر ذِي عِو ٖج لعلهم يتق
هذا االستنتاج الخاطئ ،والفهم الخاطئ ،ال يقبالن على أساس الفهم عن هللا في القرآن.
من هنا انطلقت سلسة من األخطاء املنهجية عند محمود « ومقام العبودية مقام إنفعال ،في حين أن مقام الربوبية مقام فعل..
فالرب فاعل ،والعبد منفعل ..ثم تنزلت من النسان الكامل زوجته ..فكان مقامها منه ،مقامه ،هو ،من الذات ..فهي منفعلة ،وهو
فاعل ..وهذا هو ،في الحقيقة ،مستوى العالقة «الجنسية» بين الرجل واملرأة»(  .)34قال محمود «فهي منفعلة ،وهو فاعل» فإذا أعيد
ترتيب الجملة لتكون « فهو فاعل ،وهي منفعلة» فإن املعنى واحد .في الجملة التى سبقت هذه الجملة قال محمود «فالرب فاعل،
والعبد منفعل» ونضع بعدها الجملة املعدلة « فهو فاعل ،وهي منفعلة» ونرى ما هي العالقة في هذه الجمل .هذه العالقة فصلها
محمود « ومن أجل شرف هذه العالقة «الجنسية» الذي حاولنا تبيينه في األسطر السابقة وقع شديد الحرص عليها في الدين ..وهي أكبر
مظهر للحياة في مجال تعبيرها عن وجودها»( .)35لم يترك محمود الحيرة تكتنف الناس وبين العالقة بين النسان الكامل والذات
َ
َّ
القديمة «أي اللهية» «وحين يكون إنجاب الذرية هو نتيجة العالقة «الجنسية» بيننا وبين نسائنا«َ :و َبث ِم ْنه َما ِر َجاال ك ِثيرا َو ِن َساء»،
تكون ثمرة العالقة بين الذات القديمة وزوجها -النسان الكامل -املعارف اللدنية .)36 ( »..ونتيجة هذه العالقة املبهمة بينهما يكون علما
لدنيا يغمر العبد « وحين يتم اللقاء بين هذين الزوجين -الذات اللهية ،والنسان الكامل -ينبث العلم اللدني ،في فيض يغمر العبد
العالم من جميع أقطاره»(  .)37ومن هذا الوضع صار الوضع بين الرجال والنساء «ومن هذا العلم ..اللدني رجال ،ونساء ،فهذا الوضع
بين الذات اللهية ،والنسان الكامل -انفعال العبودية بالربوبية -هو الذي جاء الوضع منه بين الرجال والنساء -انفعال األنوثة
بالذكورة ..وهو ما يسمى عندنا ،بالعالقة «الجنسية»(  .)38وهكذا منذ أن بدأ محمود في فلسفة الخلق ،وتنزالتها ،واالنبثاق ،والنسان
الكامل ،والذات القديمة ،سارت األمور لتنتهي بهذه العالقة « الجنسية».

 29تطوير شريعة األحوال الشخصية،مرجع السابق نفس الصفحة.
 30السابق ،ص .64
 31السابق ،ص .59
 32معجم مقاييس اللغة ،ص .392
 33مفردات ألفاظ القرآن .الراغب األصفهاني .ذوي القربى .ط 1431 .6هـ .ص .384
 34تطوير شريعة األحوال الشخصية،مرجع سابق ص .59
 35السابق ،ص .61
 36السابق ،ص .60
 37تطوير شريعة األحوال الشخصية،مرجع السابق نفس الصفحة.
 38السابق نفس الصفحة.
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هكذا نجد أن كل مابذله محمود من تعابير فلسفية حول الزواج في الحقيقة كان بعيدا كل البعد عن املنهجية ،وفيه مفاهيم
مغلوطة عن انبثاق «من» عن «من» ،وجعله األنثى أن تتنزل «أي تنبثق» عن الذكر دون دليل ،ومن ثم القفز بالذكر ملرحلة النسان
الكامل ،تاركا األنثى املسكينة وراء ظهره ،تسأل نفسها ملاذا إنبثقت عن هذا الكائن األناني؟.
املطلب الثالث :الزواج في شريعة األصول:
َّ
عرف محمود هذا الضرب من الزواج « ويمكن تعريف الزواج هنا بأنه شراكة بين شريكين متكافئين ،ومتساويين في الحقوق،
والواجبات ،ال تقع فيه وصاية من الرجل على املرأة ،وال من املرأة على الرجل»(  .)39هنا أصبح الزواج شراكة ،وانتفت الوصاية .ملاذا يصر
محمود على تكرار هذه الكلمة؟ كلمة «الوصية» وردت في القرآن في املواريث ووصية املوت .وصايا هللا للناس لم يكن منها في القرآن ش يء
يخص وصاية الرجل على املرأة .من أين أصاب محمودا هذا الوسواس -أي -وصاية الرجل على املرأة؟ .يقول محمود« :وصاية النبي على
األمة بمقتض ى آية الشورى ..ووصاية الرجال على النساء بمقتض ى آية القوامة»(  .)40عندما يقصر فهم محمود عن إدراك معاني ظاهر
القرآن واللغة ،فإنه يقوم بتوزيع التهامات يمنة ويسرة .ثم يمض ي في التعريف قائال « :فليس هناك وصاية على أيهما في هذه الشراكة إال
بوصاية يفرضها على كليهما القانون الدستوري»( .)41بمعنى لو أن الدين أو الفقه فرضا الوصاية على كليهما فهي مرفوضة ،لكن لو
فرضها قانون دستوري فهي مقبولة .ثم أضاف قائال« :هما يملكان الدخول في هذه الشراكة باألصالة عن نفسيهما ،وبمطلق إختيارهما،
ولهما الحق «املتساوي» في الخروج عنها .)42( »..عندما يسمى الفراق بين األزواج فض شركة فإنه مقبول ،أما الطالق ليس مقبوال .ألن
فض الشراكة دون مشاكل نفسية « فيكون فض الشراكة ،من غير أن يترك مرارة ،وال عداء ..فيمارس حق الطالق في سعة أفق ،وطيبة
نفس»( .)43ما الذي جاء بكلمة الطالق هنا؟ ،إنه يتكلم عن فض شراكة .هكذا يمض ي أزواج األمس بعد فض الشراكة في سرور وحبور
لقامة شراكات جديدة « ليدخل كل من الشريكين في تجربة جديدة ،مع شريك جديد ،عس ى أن يهتدي بهذه التجربة الجديدة لصنوه
الحق ،أو إلى قريب منه»( .)44لكن بعد ظهور أمة السالم من رحم الغيب ،فلن تكون هناك حاجة للطالق «فال تكون ،يومئذ ،بهما حاجة
إلى ممارسة حق الطالق ،وإنما هو الوفاق ،واملحبة ،والسعادة.)45 (»..
بنظرة ملا طرحه محمود من تطوير لشريعة األحوال الشخصية يتضح أنها تتلخص في اآلتي:
 .1محاوالت فلسفية قامت على أسس ومفاهيم مغلوطة.
 .2حرية الرجل واملرأة في اختيار الشريك .وهذا كفله القرآن والسنة ،ولم يأت محمود بجديد ،سوى أنه صوب نقدا لعوامل
وعادات اجتماعية -سودانية  -صرفة ،مثل الخطبة واملغاالة في املهور ،وصورها على أنها الدين .واقتبس الحل من تجربة
سودانية صرفة «زيجة جمهورية في حي املوردة».
الفقهاء املسلمين منذ مئات السنين باع طويل في التناول املنهجي في االستدالل من نصوص الكتاب والسنة ،ولبعضهم آراء جريئة
سبقت ما كان عليه العلماء في ذلك الزمان .مسألة أحوال األسرة أي ما يعرف في القانون «بقانون األحوال الشخصية كانت أكثر
تفصيال في الفقه التقليدي» ملقابلة كل حاجات الناس ،وكانت كذلك أكثر مرونة ومنهجية مما لدى محمود في كتابه املوسوم «تطوير
شريعة األحوال الشخصية».
ما هو التطوير عند محمود؟ لقد وافق بعض االختيارات الفقهية املعروفة منذ قرون ،وصوب سهام نقده لبعض العادات
االجتماعية «السودانية على وجه الخصوص» التي توهم أنها من الدين ،وقد منع الطالق وتعدد الزوجات دون دليل أو قرينة .لم يهتم
محمود بقسم مهم من قانون األحوال الشخصية أال وهو امليراث.
مصطلح شريعة:
َ ۡ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َّ َ َ
َ َ
ج َعلۡ َنَٰ َ
ك عَل َ َٰى َشر َ
وردت كلمة شريعة مرة واحدة في القرآن ﵟثُ َّم َ
ِين لا َي ۡعل ُمون ١٨ﵞ
يعةٖ مِن ٱلأم ِر فٱتبِعها ولا تتبِع أهواء ٱلذ
ِ
ﵝالجَاثِيَة الآية 18ﵜ الشريعة هنا هي أحكام وحي هللا ،التي ال تتبع أحكام بني إسرائيل في توراتهم ،وال األهواء خارج التوراة بمختلف
َ َ َۡ
َّ ُ َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َّ
ٱلظَٰلِ ِم َ
اب أَل ٞ
ين ل َ ُه ۡم َع َذ ٌ
َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ ٰٓ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ِيم ٢١ﵞ
ضي بينهمُۗ وِإن
ِين مال ۡم يَأذ ۢن بِهِ ٱّللًۚ ولولا كل ِمة ٱلفص ِل لق ِ
مسمياتها ﵟأم لهم شركؤا شرعوا لهم مِن ٱلد ِ
ۡ
َ
ُّ
َ
ورى الآية 21ﵜ  ،والحق النجيل بالتوراة ﵟ َو َق َّفيۡنَا عَل َ ٰٓى َء َاثَٰرهِم بع َ
ِيسي ٱبۡن َم ۡريَ َم ُم َصد ِٗقا ل َِما َبيۡ َن يَ َديۡهِ م َِن َّ
ﵝالش َ
ٱلت ۡو َرىَٰةِِۖ َو َءاتيۡ َنَٰ ُه ٱل ِإن ِجيل
ِ ِ
ِ
َّ
ح ُ
ِين َ ٤٦ول ۡ َي ۡ
ٱلت ۡو َرىَٰةِ َو ُه ٗدى َو َم ۡوع َِظ ٗة لِلۡ ُمتَّق َ
ك ۡم أَ ۡه ُل ٱلۡإنجيل ب َمآ أَ َ
ور َو ُم َصد ِٗقا ل َِما َبيۡ َن يَ َديۡهِ م َِن َّ
نز َل َّ ُ
فِيهِ ُه ٗدى َونُ ٞ
ٱّلل فِيهِِۚ َو َمن ل ۡم
ِ ِ ِ ِ
 39السابق ،ص .67
 40تطوير شريعة األحوال الشخصية،مرجع سابق ،ص .75
 41السابق ،ص .67
 42السابق نفس الصفحة.
 43السابق نفس الصفحة.
 44السابق نفس الصفحة.
 45السابق ،ص .68- 67
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َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ۡ َ ُ َ
ٱح ُ
ب بٱلۡحَق ُم َصد ِٗقا ل َِما َبيۡ َن يَ َديۡهِ م َِن ٱلۡك َِتَٰب َو ُم َهيۡمِنا َعلَيۡهِ فَ ۡ
ََ ََۡٓ َۡ َ ۡ َ َ
كم
ِۖ
ِ
يحكم بِما أنزل ٱّلل فأو ٰٓلئِك هم ٱلفَٰسِقون  ٤٧وأنزلنا إِليك ٱلكِتَٰ ِ ِ
َ ۡ َ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ َ َّ َ ٓ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ
ُ ۡ ۡ َ ٗ َ ۡ َ ٗ َ َ ۡ َ ٓ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ُ ٗ
ٗ
ك ۡم أ َّمة َوَٰح َِدة
ج َعلنَا مِنكم شِ رعة ومِنهاجا ًۚ ولو شاء ٱّلل لجعل
ق لِك ٖل
بينهم بِما أنزل ٱّللۖ ولا تتبِع أهواءهم عما جاءك مِن ٱلح ِ ِۚ
َ
ُ
ََ
ۡ
َ ُ َ
ِيعا َفيُنَبئُ ُ
ٱّللِ َم ۡرج ُع ُ
ٱستَب ُقواْ ٱلۡخَيۡ َرَٰت إلَي َّ
ك ۡم َجم ٗ
َُُۡ ۡ َٓ َ َ ُ ۡ َ ۡ
ون ٤٨ﵞ َ
ﵝالمائـِ َدة من الآية
كم ب ِ َما كنتُ ۡم فِيهِ تختلِف
ِ ِۚ ِ
ِ
ِ
ولَٰكِن ل َِيبلوكم فِي ما ءاتىَٰكمۖ ف ِ

 46الي الآية 48ﵜ الشريعة عند محمود أقل من السنة التي سيصلها البشر بتطورهم من الشريعة («ثم بفضل تطور املجتمع البشري
خالل هذه املدة الطويلة ،مما جعله مستعدا لتفهم التشريع املتطور من الشريعة إلى السنة .)46 (»..وقد شرع هللا للبشرية من الدين من
ُ ٗ َ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ ٓ ۡ َ َٰ َ َ ُ َ َٰ َ َ َ ۡ
َ َ َ
ع لَ ُ
ِيس ٰٓيۖ أن
كم م َِن ٱلدِي ِن َما َو َّص َٰي بِهِۦ نوحا وٱلذِي أوحينا إِليك وما وصينا بِهِۦ إِبرهِيم وموسي وع
لدن نوح إلى الرسالة الخاتمة ﵟشر
َ
َ
َ
ۡ
َ ََ َََ ُ ْ
َ ُ ْ
ٓ
ۡ
َ
َ
ُّ
ۡ
َ
َ
َّ ُ َ
ََُ َ
ِيب ١٣ﵞ ﵝالش َ
ِي إل ۡيهِ َمن يُن ُ
َ َ ۡ ُ ُ ۡ
َ َ ُ ََۡ ٓ
ُ
ورى الآية
أقِيموا ٱلدِين ولا تتف َّرقوا فِيهِِۚ كبر على ٱلمش ِرك ِين ما تدعوهم إِل ۡيهِِۚ ٱّلل يجت ِب ٓي إِل ۡيهِ من يشاء ويهد ِ

13ﵜ

متن الكتاب تناول الزواج في الحقيقة مقابل الزواج في الشريعة ،وبنفس الطريقة جعل الزواج في شريعة األصول مقابل الزواج في
شريعة الفروع .وقد بنى هذه الصيغ على فرضية وجود قرآنين منفصلين مكي ومدني ،وهي فرضية ال يعرف قائلها وال حصر آياتها حصرا
دقيقا موثوقا ال يتطرق إليه الشك وال الجدل وال الخالف .ثم تناول الطالق ورفض كل اآليات التي تحدثت عنه ذلك عندما تحدث عن
حق النساء في الطالق ،بحجة أنها آيات فروع مدنية (ويجب أن يكون واضحا ،فإن حق النساء في الطالق ال يلتمس في نصوص آيات
الطالق  ..ذلك بأن جميع هذه اآليات إنما هي آيات مدنية  ..وهي من ثم ،فروع وفروع القرآن هي عمدة شريعة الرسالة األولى  ..في حين
عمدة شريعة الرسالة الثانية إنما هي أصول القرآن  )47 ()..ولكنه ال يتوانى في الستدالل بالقرآن املدني وتأويله لصالح قناعاته ،ففي
َ َّ َ
َ
سبيل منع تعدد الزوجات جعل من القرآن املدني جزءا من األصول وقوال حاسما (وفي هذه األصول فإن قوله (ف ِإ ْن ِخ ْفت ْم أال ت ْع ِدلوا
َ
ف َو ِاح َدة) يصبح قوال حاسما في النهي عن التعدد)( .)48وهذه هي اآلية  3من سورة النساء املدنية التابعة لقرآن الفروع حسب محمود
محمد طه.
عموما الكتاب ليست به منهجية واضحة وال تطوير يحل مشكالت اليوم .لقد صمم الكتاب ليمنع الطالق وتعدد الزوجات،
ويلغي املهر ويجعل النفقة شراكة بين األزواج .لكنه لم يفصل في هذه القضايا كما فعل الفقه املوروث ،ولم يلتفت إلى املشكالت التي
يمكن أن تنجم من أحكامه هذه ،خاصة في ظل مرحلة النتقال من هذا املجتمع إلى مجتمع أمة السالم التي ما تزال في رحم الغيب
«الزواج في هذه الشريعة ،هو حظ العارفين ،الذين يتسامون به إلى مستويات ال تدخلها معهم شريعة الطالق ..ال ألنهم يمنعونها،
بالطبع ،ولكن ألنهم ال يحتاجونها»( .)49لكن يمكن للطالق أن يمثل فرصة ثانية ألن املشكلة بدأت من صعوبة الختيار «مثلنا في ذلك
يقرب منه األعمى الذي يجلس وبين يديه «خوابير» بعضها مربع ،وبعضها مستطيل .وبعضها مثلث ،وبعضها مبروم ،وبعضها نصف
دائرة ،وبعضها قطاعات دائرة على أحجام مختلفة ،وأمامه سطح عليه «أخرام» يناسب كل منها «خابورا» من «الخوابير» التي بين يديه.
فهو يحاول أن يضع «الخابور» املناسب في «الخرم» املناسب فيتفق له ذلك حينا ،ويعييه أحيانا ،بل قد يعجز عجزا تاما عن التوفيق
التام بين «الخابور» و«الخرم» .وفي الحق ،أن هذااملثل ال ينطبق تمام النطباق على حالة اختيارنا الزوجة .بل أن األعمى ،في هذا املثل،
أقرب إلى التوفيق والتسديد من أحدنا وهو يمارس تجربة االختيارهذه .فإذا أخطأ أحدنا فوضع «خابورا» نصف دائري في «خرم» مربع،
مثال ،فإنه يحتاج إلى فرصة ثانية ليعيد التجربة من جديد .وإنما شرع الطالق ليعطينا هذه الفرصة الثانية»(  ..)50لكن الطالق يكون
ميسورا ومقبوال في ظل القانون الدستوري حين يسمى فض الشراكة ألنها بدون وصاية «فليس هناك وصاية على أيهما في هذه الشراكة
إال بوصاية يفرضها على كليهما القانون الدستوري»(« .)51هما يملكان الدخول في هذه الشراكة باألصالة عن نفسيهما ،وبمطلق
إختيارهما ،ولهما الحق «املتساوي» في الخروج عنها« .)52( »..فيكون فض الشراكة ،من غير أن يترك مرارة ،وال عداء ..فيمارس حق
الطالق في سعة أفق ،وطيبة نفس»(.)53

 46الرسالة الثانية ،ص .110
 47تطويرشريعة األحوال الشخصية ،ص .76
 48تطوير شريعة األحوال الشخصية ،ص 78
 49السابق ،ص .68
 50الرسالة الثانية ،مرجع سابق ص .130
 51السابق ،ص .67
 52السابق نفس الصفحة.
 53تطوير شريعة األحوال الشخصية،مرجع سابق ص .67
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املبحث الثالث :مساواة املرأة بالرجل وعقد الزواج؛ مقدماته وشروط صحته ونفاذه وأحكامه في الفقه اإلسالمي
املطلب األول :مساواة املرأة بالرجل:
ساوى هللا (جل جالله) في كتابه العزيز بين الرجل واملرأة في أصل الخلقة ،فأخبرنا سبحانه بوحدة األصل النساني الذي خلق

ُ َّ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ْ
َّ ۡ
َ ََ ُ
منه الرجال والنساء في غير ما موضع من القرآن الكريم ،فقال تعالى :ﵟ ٰٓ
يأيها
ٱلناس ٱتقوا َربَّك ُم ٱلذِي خلقكم مِن نف ٖس َوَٰح َِدة ٖ
َ
ۡ
َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ ُ َ َ ٗ َ ٗ َ َ ٓ ٗ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ
َ
ُ
َ
َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ
َ ٓ َ
ان َعليۡ ُ
ك ۡم َر ِق ٗ
يبا ١ﵞ ﵝالن َِساء
ٱّلل ٱلذِي ت َسا َءلون بِهِۦ وٱلأرحام ًۚ إِن ٱّلل ك
وخلق مِنها زوجها وبث مِنهما ِرجالا كثِيرا ون ِساء ًۚ وٱتقوا
الآية 1ﵜ ،وغيرها من اآليات ،كما ساوى ربنا عز وجل بين الرجل واملرأة في أصل العبودية له وحده ال شريك له؛ وكذلك في التكاليف
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َّ
اس إِنا
الشرعية ،ولم يفضل جنسا على آخر ،بل جعل مقياس التفضيل والتكريم والتميز هو التقوى والصالح ،قال تعالى :ﵟيأيها ٱلن
ِيم َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُ
َ َۡ َ ُ
ُ
ك ۡم إ َّن َّ َ
ٱّلل َعل ٌ
خبِير١٣ ٞﵞ ﵝالحُج َرات
خلقنَٰكم مِن ذك ٖر وأنث َٰي وجعلنَٰكم شعوبا وقبائِل ل ِتعارف ًۚٓوا إِن أك َرمكم عِند ٱّللِ أتقى َٰ ًۚ ِ
الآية 13ﵜ .ويتساوى الرجال والنساء بل النسانية كلها مع جميع من خلق هللا في أصل العبودية ،قال تعالى :ﵟإن كُ ُّل َمن في َّ
ت
ٱلس َمَٰ َو َٰ ِ
ِ
ِ
َۡ
ٱلرِنَٰمۡح َعبۡ ٗدا ٩٣ﵞ َ
ۡرض إِلَّآ َءاتي َّ
ﵝم ۡريَم الآية 93ﵜ .وقد ساوى هللا كذلك بين الرجال والنساء في أصل التكاليف الشرعية بامتثال
َوٱلأ ِ
ِ
َ ۡ َ َ َ َ ٗ َ َ ُ ۡ َ ٰٓ َّ ۡ َ
َ َ
ى إِلا مِثل َهاۖ َو َم ۡن َعمِل صَٰل ِٗحا
األوامر واالمتناع عن النواهي ،والثواب والعقاب على فعلها وتركها ،يقول تعالى :ﵟمن عمِل سيِئة فلا يجز
َ
َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ َ ُ ۡ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ْ ُ َ ٞ
َ
اب ٤٠ﵞ ﵝغاف ِر الآية 40ﵜ ،وأيضا ساوى ربنا تبارك وتعالى
مِن ذك ٍر أو أنث َٰي وهو مؤمِن فأو ٰٓلئِك يدخلون ٱلجنة يرزقون فِيها بِغي ِر حِس ٖ
ۡ ُ َّ
ََ
َ
ۡ ۡ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 228ﵜ ،وقال تعالى :ﵟل َ
وف ﵞ َ
ال
بينهما -الرجل واملرأة  -في أصل الحقوق والواجبات ﵟ َول ُه َّن مِثل ٱلذِي عليۡهِ َّن بِٱل َمع ُر ِ ِۚ
ِلرج ِ
ِ
َ ٓ َ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َّ ٞ
َ
ٗ ۡ ٗ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َّ َ َّ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َّ ٞ
يبا َّمف ُروضا ٧ﵞ ﵝالن َِساء الآية
ان وٱلأقربون مِما قل مِنه أو كثر ًۚ ن ِص
ان وٱلأقربون ول ِلن ِساءِ ن ِصيب مِما ترك ٱلول ِد ِ
ن ِصيب مِما ترك ٱلول ِد ِ

7ﵜ  ،ولم تقتصر نصوص الشرع الشريف على املساواة في أصل التكليف فقط ،أو أصل الحقوق والواجبات ،وإنما تعدت ذلك األمر إلى
التوصية باملرأة؛ فأوصت الشريعة الرجال بهن خيرا وأن يتعاملوا معهن باملعروف في أكثر من موضع في القرآن الكريم  .قال تعالى:
ۡ

َ

َ

َ

َ

ْ

َ

َ

َ ۡ
وف فإن كر ۡهتُ ُم ُ
ك َر ُهوا َشيۡ ٗـا َويَ ۡ
ج َعل َّ ُ
َ َ ُ ُ َّ َ ۡ ُ
ٱّلل فِيهِ َخيۡ ٗرا كث ِٗيرا ١٩ﵞ ﵝالن َِساء الآية 19ﵜ .والكثير من
وه َّن ف َع َس ٰٓي أن ت
ﵟوعاشِ روهن بِٱلمعر ِ ِۚ ِ
ِ
اآليات التي تحمل هذا املعنى.
وفي مسألة كفالة السالم لحقوق املرأة يقول مارسيل بوازار ؛ والفضل ما شهدت به األعداء:
)
" ..أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد صل هللا عليه وسلم أنها حامية حمى حقوق املرأة"( .. 54وال ريب في ذلك حيث هللا سبحانه
وتعالى هو األعلم بمن خلق وهو األعلم بشئونهم  .ونذكر في هذا الصدد عدة نماذج منها:
ا
أول :الستقالل الفكري للمرأة:
من أهم املميزات التي منحها السالم للمرأة ،أن السالم احترم االستقالل الفكري للمرأة ،واحترم علمها وبيعتها ووجهة نظرها ..
َ َ
يمَٰنه َّن فَإ ۡن َعل ِۡمتُ ُم ُ
جآ َء ُ
ت ُم َهَٰج َر َٰ َ ۡ َ ُ ُ َّ َّ ُ َ ۡ َ ُ َ
امنُ ٓواْ إذَا َ
ِين َء َ
ك ُم ٱل ۡ ُم ۡؤم َِنَٰ ُ
يأ ُّي َها ٱلَّذ َ
فيقول هللا تعالى في القرآن  :ﵟ ٰٓ
وه َّن
ِ ٖ
ِ
ت فٱمتحِنوهنۖ ٱّلل أعلم بِإِ ِ ِ ۖ ِ
ٞ
َ
َ
َّ
َ
ُّ
ُ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ ُ َّ َ ۡ ُ َّ
ُۡ َ ُ ۡ َ َ
ون ل ُه َّنۖ ﵞ ُ
ﵝالم ۡمتَحنَة الآية 10ﵜ "واآلية تشير  -بجانب ما فيها من أحكام-
ارِۖ لا ُه َّن حِل لهم ولا هم يحِل
مؤمِن ٖ
ت فلا تر ِ
جعوهن إِلي ٱلكف ِ

إلى ما كانت تستمتع به املرأة من استقالل فكري وكيان أدبي محترم"( )55في عهد محمد صل هللا عليه وسلم.
تقول الالدي ايفلين كوبولد "لم تكن النساء [املسلمات] متأخرات عن الرجال في ميدان العلوم واملعارف فقد نشأ منهن عاملات في
الفلسفة والتاريخ واألدب والشعر وكل ألوان الحياة"( ..)56
ا
ثانيا :حقوق املرأة في أمورالزواج:
جعل السالم حقا للمرأة في حرية اختيار زوجها ،وفي حديث أبي هريرة رض ى هلل عنه أن النبي صل هللا عليه وسلم قال" :ال تنكح
األيم حتى تستأمر ،وال تنكح البكر حتى تستأذن" ،قالوا يا رسول هللا وكيف إذنها؟ قال" :أن تسكت"( " ..)57وأتبع صل هللا عليه وسلم
ذلك بأن منح املرأة حق املطالبة بالطالق إن لم يوف الرجل بواجباته الزوجية "( ،)58وهو حق آخر للمرأة ،يساعدها في دخول حياة
زوجية جديدة أكثر توفيقا ونجاحا إذا تعذرت الحياة مع الزوج األول ..هذا إلى جانب الحقوق الزوجية األخرى مثل حقها في الصداق
(املهر) ،وحقها في الخلع ،وحقها في النفقة ،فقد أوجب السالم على الزوج أن ينفق على زوجته مع حسن معاملته لها ،وفي هذا سأل أحد
الناس النبي صل هللا عليه وسلم فقال عن حقوق الزوجة :يارسول هللا ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها
 54مارسيل بوازار  :إنسانية السالم  ،ص 140
 55محمد الغزالي  :فقه السيرة ،ص .260
 56الالدي ايفلين كوبولد :البحث عن هللا ،ص 28

 57البخاري ،باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاها ،برقم ( .)4843
 58آتيين دينيه  :محمد رسول هللا . 329-328 ،
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إذا اكتسيت  ...وال تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر إال في البيت "( .. )59وعلى الرجل بما اختص به من صفة الرجولة ،وقوة الجلد،
وبسطة واتساع الحيلة ،أن يلي رعايتها ،فهو بذل ك وليها ،يحوطها بقوته ،ويذود عنها بدمه ،وينفق عليها من كسب يده ،ذلك ما قرره هللا
ۡ ُ َّ
ََ
َ
ۡ ۡ
وف ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 228ﵜ.
تعالى بقوله :ﵟ َول ُه َّن مِثل ٱلذِي عليۡهِ َّن بِٱل َمع ُر ِ ِۚ

ا
ثالثا :حقوق املرأة خالل العشرة الزوجية:
قررت الشريعة السالمية للمرأة جملة من الحقوق -قمة في العدل والنصاف ،-فللمرأة خالل قيام العشرة الزوجية حقوقها
املشروعة ،ومتى أخل زوجها بش يء من تلك الحقوق كان لها املطالبة بحقوقها عبر القضاء.
ومن أنواع املطالبات التي يمكن للمرأة املطالبة بها قضاء:
• املطالبة بالصداق أو ما بقي منه.
• املطالبة بإنفاذ الشروط التي اشترطتها الزوجة عند العقد.
• املطالبة بإحسان العشرة فيما لو أساء الزوج عشرتها.
• املطالبة بحق السكن فيما لو منعها الزوج من هذا الحق أو أخل به.
• املطالبة بالنفقة.
وإذا امتنع الزوج عن بذلها فإن للزوجة رفع الدعوى أمام املحكمة املختصة -املحاكم الشرعية -للمطالبة بها وفق الجراءات
املنظمة لذلك .وللزوجة أيضا رفع الدعوى في حال تضررها بسبب تعليقها أو هجرها .كما لها املطالبة بفسخ النكاح عند تعذر تحقيق
املصالح املرجوة في الزواج والتي بينتها الشريعة .
َّ
ومن ذلك أيضا حقوقها عند انتهاء العشرة الزوجية ومنها :وثيقة الطالق لها أهميتها ،واملطلقة أحق باستالم هذه الوثيقة حال
إثبات الطالق ،يمكن توثيق الشروط بين الزوجين عند الطالق على عوض.وإسقاط اسم املطلقة من دفتر عائلة زوجها الذي طلقها وفي
هذا حماية لحق الزوجة املطلقة ومنع الستغالل اسمها في بعض األغراض .وكذلك ﱡ
الحق في حضانة األبناء والبنات عند الطالق.
ا
رابعا :حقوق العشرة باملعروف وامتناع العنف اللفظي والبدنية:
َّ
البد أن نعلم أن الحقوق عند املسلمين لم يقررها الرجل وال املرأة إنما قررها هللا اللطيف الخبير ،الذي قال :ﵟ۞ ُه َو ٱلذِي
َ
َ َ َ َ ََ َۡ َۡ َ َ َ ۡ ُ َ
َّ ۡ
خلَ َق ُ
َ
ك َن إِل ۡي َهاۖ ﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآية 189ﵜ ،فإن وجد في واقع املسلمين حيف في الحقوق من
كم مِن نف ٖس وَٰحِدة ٖ وجعل مِنها زوجها لِيس

طرف تجاه آخر؛ فهو نتيجة النحراف املسلمين عن دينهم ،وجهلهم بأحكامه وضعف إيمانهم بربهم؛ أو بسبب تحكيم القوانين الوضعية
فيهم ،أو بسبب تحكم األعراف والتقاليد املخالفة للشرع في أحوالهم .والعالقة بين الرجل واملرأة في املجتمع السالمي وداخل األسرة
تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما  -وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي -ومن مقاصد هذا التكامل :حصول السكن للرجل واملودة
ُ ۡ ََۡ ٗ َ ۡ ُ
َّ ٗ ۡ َ َّ
َ ُ
كنُ ٓواْ إل َ ۡي َها َو َج َع َل بَيۡنَ ُ
خلَ َق لَ ُ
والرحمة بينهما ،قال سبحانه :ﵟ َومِ ۡن َء َايَٰته ِٓۦ أَ ۡن َ
كم َّم َودة َو َرحمة ًۚ إِن فِي
كم م ِۡن أنفسِكم أزوَٰجا لِتس
ِ
ِ
َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
َ َ َ
ون ٢١ﵞ ُّ
ﵝالروم الآية 21ﵜ  ،ولفظ السكن ال يوجد أبلغ منه في اللغة العربية ،وربما ال يوجد  -كذلك  -في لغات
ت لِقومٖ يتفكر
ذَٰل ِك ٓأَلي َٰ ٖ

أخرى ،فهو يعني جملة من املعاني منها :األمن ،والراحة ،والطمأنينة ،واألنس ،وهو ما ينعكس إيجابا عليهما وعلى أوالدهما ،ومن ثم على
املجتمع كافة.

املطلب الثاني :مسؤولية الرجل واملرأة في بناء األسرة:

َ
ٓ َ َُ ْ
َ
َ ُ َ َّ َٰ ُ َ
ون عَلَى ٱلن َِسآءِ ب َما فَ َّض َل َّ ُ
ٱّلل َب ۡع َض ُه ۡم عَل َٰى َب ۡع ٖض َوب ِ َما أنفقوا م ِۡن أ ۡم َوَٰلِهِ ۡ ًۚم ﵞ
ٱلرجال قوم
ِ
جاء في اآلية  34من سورة النساء :ﵟ ِ
ٌ
ٌ
ﵝالن َِساء الآية 34ﵜ".الرجال قوامون على النساء" والقوام :هو من يكثر من القيام ،ومن هنا نقول ":فالن صوام قوام" ،أي كثير الصيام

كثير القيام .وعليه فإن من أهم وظائف الرجال األساسية كثرة القيام على شؤون النساء .والالفت هنا أن الصيغة هي صيغة تقرير
َ
ْ ٌ
رة بأن األمر قانون فطري" .بما َفضل هللا َ
بعضهم على بعض" :الكثير من أهل التفسير يذهبون إلى أن املعنى هنا يرادف قولنا :بما
مش ِع
فضلهم عليهن .وهذا مذهب تدعو إليه األفكار املسبقة لدى الكثيرين واملتعلقة بنظرتهم الخاصة إلى املرأة .أما النص القرآني فهو في
غاية الوضوح ،حيث يقول سبحانه وتعالى" :بما َفضل هللا َب َ
عضهم على بعض" ،فالرجل مفضل على املرأة ،واملرأة مفضلة على الرجل.
ومعلوم أن الفضل في اللغة هو الزيادة .وال شك أن لدى الرجل زيادة شاءها الخالق الحكيم لتتناسب مع وظيفته .ولدى املرأة زيادة
تتناسب مع وظيفتها .وعليه ال نستطيع أن نفاضل بين الرجل واملرأة حتى نحدد الوظيفة .تماما كما هو األمر في الطبيب واملهندس ،فإذا
كان املطلوب بناء بيت فاملهندس أفضل ،والطبيب أفضل ملعالجة األمراض ...وهكذا .إذا كان األمر كذلك ،فلماذا إذن يك ِثر الرجال من
القيام على شؤون النساء؟! والجواب هو :أن الفضل الفطري لدى الرجال اقتض ى واجبا عليهم تجاه النساء ،وفضل النساء اقتض ى
 59رواه الترمذي ،كتاب النكاح ،باب في حق املرأة على زوجها برقم . 2142
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حقا لهن على الرجال ،ففضل الرجل أنتج واجبا ،وفضل املرأة أنتج حقا .وال شك أن بعض جوانب فضل الرجل الفطرية (زيادته)
جعلته األقدر على الكسب في الواقع االقتصادي .أما فضل املرأة فقد أعاق قدرتها على الكسب .لذا فقد أنتج فضل الرجل في هذا
الجانب واجبا ،في حين أنتج فضل املرأة حقا .وبناء على ذلك كان الرجل هو األكثر قياما على شؤون املرأة ،ملا أنتجه فضله من واجبات،
كافئ القيام بهذا الواجب ،وأن كل وظيفة في املجتمع يقابلها من
وملا أنتج فضل املرأة لها من حقوق .والحق أن القيام بالواجب ينتج حقا ي ِ
الحقوق ما يكافئها ويساعد على القيام بها ،فرئيس الدولة ،مثال ،هو أعظم الناس مسؤولية وبالتالي هو األعظم حقا .وبقدر تحم ِله
للمسؤولية يقابله الناس بمردود من الحقوق تساعده على القيام بوظيفته .والش َرطي هو صاحب مسئولية َتفرض له حقوقا تساعده
على القيام بواجبه ،ومن هنا نجد أن طاعته من ِقبل الجماهير هي من الفروض االجتماعية .وفي الوقت الذي يشعر فيه الناس بتفريطه
وتقصيره بواجبه فسيقابلونه بالعصيان والرفض واالحتقار .أما الطاعة والقبول واالحترام فألولئك الذين ي ْخ ِلصون ويقومون بواجبهم
خير قيام.
القوامة
وإذا كان الرجل قواما يؤدي واجباته ويمارس وظيفته ،فال بد أن يقابل ذلك ما يكافئه من الحقوق .والعجيب أن معنى ِ
القوامة في اللغة يشير بوضوح إلى الواجب الذي هو على
عند الكثيرين يرادف معنى الحق الذي هو للرجل على املرأة ،في حين أن معنى ِ
املترتب على قيامه بواجبه ،وهو املردود املتوقع نتيجة
الرجل تجاه املرأة ،أي أنه حق املرأة وليس حق الرجل .أما حق الرجل فهو األثر ِ
القيام بالوظيفة )60(.فالقوامة إذن تعني خدمة الرجل للمرأة ليس قهرها.
َّ
واملودة في تعزيز العالقات
تقوم الحياة الزوجية على أساس احترام الحقوق والواجبات ،وبالرغم من الدور الفاعل للحب
َّ
الزوجية ،إال َّأن مسألة احترام الحقوق تحظى بأهمية فائقة في مضمار العالقات بين الزوجين ،فقد يواجه الزوجان  -مثال  -تنوعا
واختالفا واسعا في األذواق واملشارب واألهواء .فاحترام ورعاية الحقوق الزوجية هو واجب شرعي -وليس تطوعا  -يتوجب االلتزام به،
إضافة إلى آثاره اليجابية في إشاعة الدفء والحب في أجواء األسرة .وإن ما يدعو إلى األسف حقا أن يتجاهل الرجل واملرأة تلك الحقوق
اللهية ،وإهمال واجباتهما تجاه بعضهما البعض مما يؤدي إلى نسف الحياة املستقرة .كما يجب النظر إلى أن مسألة زعامة األسرة
ليست امتيازا في نظر السالم بقدر ما هي مسؤولية تعني إدارة األسرة وقيادتها في الطريق الصائب ،حيث يتبلور دور العقل والكياسة
والتجربة في شؤون الحياة ،إضافة إلى عناصر التضحية واليثار والصبر .وأن توزيع الواجبات في األسرة مسألة يشير إليها السالم ويؤكد
عليها ،بعد أن يأخذ بنظر االعتبار قابليات كل من الزوجين واستعداداتهما الفطرية .وهنا نرى رسول هللا صل هللا عليه وسلم يسند
يوكل األعمال خارج املنزل إلى زوجها المام علي بن أبي طالب (عليه
شؤون املنزل وإدارته إلى فاطمة الزهراء (عليها السالم) ،بينما ِ
السالم) .فالحساس املتقابل بمسؤولية الزوجين تجاه بعضهما البعض له أثره الكبير في رسم صورة واقعية للحياة ،تساعدهما على
السير بثبات واستقامة نحو الهدف املنشود أال وهو األسرة السعيدة الراضية.
املطلب الثالث :حول تعدد الزوجات(:)61
على ال ﱡرغم من أن تعدد الزوجات هو ظاهرة هامشية في مجتمعنا السالمي ،إال أن الحديث حولها يجعلها تبدو وكأنها قضية
ملحة ذات آثار عميقة .وهذا يدل على أن هناك قطاعات ،وعلى وجه الخصوص النسائية منها ،تتعامل مع القضايا االجتماعية بعيدا
قدم األمور األقل أهمية على ما هو أهم .وقد يرجع ذلك إلى مستوى الوعي وإلى التقليد
ضخم الصغائر ،وت ِ
عن منطق األولويات ،بحيث ت ِ
األعمى لألمم الغربية .ونحن هنا ،نهدف إلى لفت االنتباه إلى أمور ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن عند مناقشة قضية تعدد الزوجات:
ا
ّ
الشرعية هي :الواجب ،املندوب ،الحرام ،املكروه ،واملباح .وتعدد الزوجات في السالم هو من املباحات .وقد ظن البعض
أول :األحكام
أن فعل الرسول (صلى هللا عليه وسلم) في هذا املجال يدل على أن التعدد هو سنة يستحب فعلها ،وهذا خطأ ،ألن الرسول (صلى هللا
عليه وسلم) يفعل الفرض واملندوب واملباح ،ولم يقم دليل على الفرضية أو الندب ،بل لقد قام الدليل على الباحة.
ا
ثانيا :عدم َت ﱡ
قبل الزوجة ألن يعدد زوجها ،وإعالن سخطها لذلك :ال يعتبر اعتراضا على حكم هللا تعالى ،ألننا مخيرون بين فعل املباح أو
تركه ،وتقبله أو رفضه ،ولكننا لم نخير في تغيير حكمه ،فالتعدد مباح ،وهذا ال يمنع أن يختلف املوقف من هذا املباح من عصر إلى
عصر ،أو من مجتمع إلى مجتمع.
ا
ثالثا :في الوضع الطبيعي ألي مجتمع بشري نجد أن نسبة النساء تعادل نسبة الرجال تقريبا أي  ،%50وهذا يعني أن التعدد سيبقى
ظاهرة هامشية ،ألنه حتى يتمكن كل رجل من أن يتزوج امرأتين ال بد أن تكون نسبة النساء تقارب  %66من املجتمع .وحتى يتمكن كل
رجل من أن يتزوج من أربع نساء ال بد أن تكون نسبة النساء .%80

 60نظرات في كتاب هللا الحكيم ،بسام جرار ،ص ،60- 58مركز نون للدراسات القرآنية ،البيرة ،فلسطين ،ط2004 ،1م
 61للمتابعة واالستزادة راجع  :مالمح املجتمع املسلم ،يوسف القرضاوي ،ص ،398 -385مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1996 ،1م و املرأة بين الفقه والقانون ،مصطفى السباعي،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1961 ،3م وماذا عن املرأة ،نور الدين عتر ،دار الفكر ،دمشق1979 ،م
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ا
رابعا :الغالبية العظمى من املجتمعات املعاصرة ،وعلى وجه الخصوص املجتمعات الغربية ،تمارس التعدد على نطاق واسع ،وتشذ
املجتمعات السالمية فال تمارسه إال نادرا .ويرجع ذلك إلى أسباب منها الضوابط التي شرعها السالم .أما املجتمعات غير السالمية فقد
أصبح التعدد فيها قاعدة وعدم التعدد هو االستثناء ،وذلك ألسباب منها :إباحة الزنا عند تراض ي الطرفين .وعدم وجود قانون يمنع
العالقات الجنسية خارج العالقة الزوجية .ثم أجواء االنفتاح والتحرر الجنس ي ،والتي تشكل قوة ضاغطة تدفع الرجل ليستجيب
لنوازعه الفطرية ،بحيث تصبح العفة أمرا شاذا ،بل ظاهرة مرضية .والغريب أن القوانين التي َتحظر التعدد املنضبط تبيح التعدد غير
املنضبط في الغرب.
هذه بعض املالحظات التي ينبغي أن تكون في عقل كل من يريد أن يبحث قضية تعدد الزوجات ،وإننا لنعجب من منطق أولئك
الذين يتساءلون عن تعدد الزوجات في السالم ويتحدثون بإعجاب عن موقف الحضارة الغربية من التعدد ويتعامون عن واقع التعدد
فيها .واألعجب من ذلك منطق بعض املدافعين عن السالم الذين يجهدون أنفسهم في تبرير التعدد ،فيزعمون أن التعدد شرع ألجل
حاالت خاصة ،ويحاول بعضهم تأويل النصوص ليقيد إباحة التعدد وليحصره في حاالت استثنائية .كل ذلك رغبة منهم في استرضاء
الفكر العلماني .وال شك أنه موقف مؤسف ،ألنه يحمل في طياته التناقض العجيب ،ثم هو موقف يعلن عن تهافت صاحبه ،وفقدانه
للثقة بالذات الحضارية ،وشعوره بالدونية .وهم ال شك يعلمون أن مجتمعنا ال يمارس التعدد إال نادرا ،وأن هذه املمارسة تعتبر صماما
من صمامات كثيرة تحفظ توازن مجتمعنا .نقول :قد ينجح هؤالء في استصدار قوانين لتقييد أو حظر التعدد ،ولكنهم سيجدون
أنفسهم ملزمين بإصدار القوانين لباحة الزنا والعالقات غير املشروعة ،متعللين بالحرية الشخصية ،التي ال تصلح في منطقهم لتسويغ
التعدد املنضبط ،ولكنها تصلح لتسويغ التعدد غير املنضبط!! وأبلغ مثال على تناقض املنطق العلماني ما ينص عليه القانون
السرائيلي ،حيث يحظر تعدد الزوجات حتى على املسلمين ،ولكنه في املقابل يجيز للرجل أن يسجل في بطاقته عددا غير محدود من
النساء كرفيقات .وتبرير ذلك عندهم أن تسجيل أوالد الرفيقة ،غير الزوجة ،يجعلهم من الوارثين لوالدهم الذي لم يتزوج أمهم!!...

املبحث الرابع :الطالق وآثاره
املطلب األول :تعريف الطالق:
الطالق في اللغة:
الطالق لغة  :الرسال ورفع القيد واملفارقة ، )62 (.وإن كان العرف يخص الطالق برفع القيد املعنوي  ،واألطالق برفع القيد الحس ي( .)63
الطالق في الصطالح:
عرفه ابن عرفة بقوله” :صفة حكمية ترفع متعة الزوج بزوجته”  ،كما عرفه القرطبي بأنه ” :حل العصمة املنعقدة بين األزواج بألفاظ
مخصوصة “( .)64أما بعض األحناف فيعرفون الطالق بأنه ” :حل رابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص أو ما
يقوم مقامه في الحال أو املآل “( .)65ويبدوا أن تعريف األحناف للطالق أدق وأشمل ،ذلك أنه يستغرق الطالق بنوعيه :الرجعي والبائن.
فعبارة ” الحال أو املآل ” تفيد انتهاء العالقة الزوجية حاال كما في الطالق البائن ،أو مآال كما في الطالق الرجعي ،حيث تبقى الرابطة
الزوجية في هذا النوع األخير قائمة حكميا ،ال تنتهي جميع آثارها بمجرد التلفظ بالطالق ،فيحق للزوج مراجعة زوجته مادامت العدة
قائمة.
املطلب الثاني :مشروعية الطالق وحكمه:
إن الزواج شرع ليكون عقدا أبديا ،وال ينتهي إال استثناء عندما تقتضيه الضرورة القصوى ،لذلك أمر هللا سبحانه وتعالى األزواج
ۡ

ُ
ۡ
َ
وف ﵞ ﵝالن َِساء الآية 19ﵜ .غير أنه قد ال
باملعاشرة باملعروف ،واستحضار الرحمة واملودة في نظرة كل منهم لآلخر ﵟ َوعاشِ ُروه َّن بِٱل َمع ُر ِ ِۚ
تستمر هذه املودة والرحمة إلى األبد ،فينحرف الزواج عن املغزى الذي شرع من أجله ،وتصبح الحياة الزوجية جحيما على طرفيها،
وعلى األطفال إن وجدوا .و َّ
شرع هللا في الكتاب ألحكام الطالق ،وأكد على أن املعروف وعدم الضرار هو كلمة السر في صالح أي مجتمع

َ
ْ
ۡ ۡ َ َ ََ
َ ُ
ُ ُ
ُ ُ
ٓ َ َۡ َ َ َ ََۡ ُ ُ
ۡ
ۡ
َ َّ ۡ ُ
وف َولا ت ۡمسِكوه َّن ضِ َر ٗارا ل َِت ۡعتَ ُد ًۚوا َو َمن َيف َعل ذ َٰل ِك فق ۡد
وف أ ۡو َس ِرحوه َّن ب ِ َمع ُر ٖ ِۚ
ﵟ َوِإذا َطلقت ُم ٱلن َِسا َء فبَلغ َن أجل ُه َّن فأمسِكوه َّن ب ِ َمع ُر ٍ

62

التعريفات ص  ، 183 :أورده محمد بشير الشقفة  ،الفقه املالكي في ثوبه الجديد  ،الجزء الرابع  :فقه األحوال الشخصية كتاب الطالق  ،الطبعة األولى  2003م  ،دار البشير ص :

54
 63محمد مصطفى شلبي  ،أحكام األسرة في السالم دراسة مقارنة بين فقه املذاهب السنية واملذهب الجعفري والقانون  ،الطبعة الرابعة  ، 1983الدار الجامعية للطباعة والنشر ،
ص 491 :
 64أورده محمد الكشبور  ،الواضح في شرح مدونة األسرة _ انحالل ميثاق الزوجية _ الطبعة الثالثة  ، 2015مطبعة النجاح الجديدة  ،ص 28 :
 65محمد مصطفى شلبي  ،مرجع سابق  ،ص 491 :
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َ َّ ُ ْ
َ ۡ ۡ
َ َ َۡ
ِك َمةِ يَع ُِظ ُ
َ ۡ َ
َّ ُ ُ ٗ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ َ َ َ ۡ ُ
َ َ ُ ْ َ
كم بِه ًِۚۦ وٱتقوا
ب وٱلح
ظل َم نف َس ُه ًۚۥ َولا تتَّخِذ ٓوا َءاي َٰ ِ
ت ٱّللِ هزو ًۚا وٱذكروا ن ِعمت ٱّللِ عليكم وما أنزل عليكم مِن ٱلكِتَٰ ِ
ََ
َّ َ َ ۡ
ٱعلَ ُم ٓواْ أَ َّن َّ َ
ٱّلل بكُل َش ۡي ٍء َعل ٞ
ﵝالبق َرة ِ الآية 231ﵜ.
ِيم ٢٣١ﵞ
ٱّلل و
ِ ِ

والتفريق بين املرء وزوجه من الكبائر املوبقة ،وإذا كان الزوج يحرم عليه إضرار امرأته بالطالق بال عذر ،فكذلك ال يجوز للمرأة
أن تطلب الطالق من زوجها بال عذر موجب .وقد جاء فيما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ثوبان رض ي هللا عنه أن النبي -صلى هللا
عليه وسلم -قال " :أيما امرأة سألت زوجها الطالق من غير ما بأس ،فحرام عليها رائحة الجنة" .ومفهوم الحديث  :أنها إذا طلبت الطالق
من بأس وبسبب ،فال إثم عليها.
جاء في كتاب الفقه السالمي وأدلته أن الفقهاء اختلفوا في حكم الطالق من حيث املبدأ ،فبعض الفقهاء رآه جائزا ،وبعضهم
منعه إال ملسوغ يقتضيه ،وبعض الفقهاء ربط الحكم بالسبب ،ففي بعض الحاالت يكون محظورا ،وفي بعضها يكون واجبا ،وفي بعضها
يكون مكروها ،وفي بعضها يكون مستحبا .ونسوق هنا ما جاء في كتاب الفقه السالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي( :)66
حكم الطالق:

َّ َ
ذهب الحنفية على املذهب :إلى أن إيقاع الطالق مباح لطالق اآليات ،مثل قوله تعالى :ﵟ َف َطل ُِق ُ
ﵝالطلاق الآية 1ﵜ
وه َّن لِع َِّدت ِ ِه َّن ﵞ
اح َعلَيۡ ُ
جنَ َ
ﵟلَّا ُ
ك ۡم إِن َطلَّ ۡقتُ ُم ٱلن َِسآ َء ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 236ﵜ وألنه صلى هللا عليه وسلم طلق حفصة ،ال لريبة (أي ظن الفاحشة) وال

كبر ،وكذا فعله الصحابة ،والحسن بن علي رض ي هللا عنهما استكثر النكاح والطالق .وأما حديث «أبغض الحالل إلى هللا الطالق» فاملراد
بالحالل :ما ليس فعله بالزم ،ويشمل املباح واملندوب والواجب واملكروه ،وقال ابن عابدين :إن كونه مبغوضا ال ينافي كونه حالال ،فإن
الحالل بهذا املعنى يشمل املكروه ،وهو مبغوض .وقال الكمال بن الهمام :األصح حظر الطالق أي منعه ،إال لحاجة كريبة وكبر .ورجح
ابن عابدين هذا الرأي ،وليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة ،بل هي أعم .وذكر الجمهور (املالكية والشافعية والحنابلة) :أن الطالق
من حيث هو جائز ،واألولى عدم ارتكابه ،ملا فيه من قطع األ لفة إال لعارض ،وتعتريه األحكام األربعة من حرمة ،وكراهة ،ووجوب،
وندب ،واألصل أنه خالف األولى.
فيكون حراما :كما لو علم أنه إن طلق زوجته وقع في الزنا لتعلقه بها ،أو لعدم قدرته على زواج غيرها ،ويحرم الطالق البدعي وهو
الواقع في الحيض ونحوه كالنفاس وطهر وطئ فيه .ويكون مكروها :كما لو كان له رغبة في الزواج ،أو يرجو به نسال ولم يقطعه بقاء
الزوجة عن عبادة واجبة ،ولم يخش زنا إذا فارقها .ويكره الطالق من غير حاجة إليه ،للحديث السابق عن ابن عمر« :أبغض الحالل إلى
هللا تعالى الطالق» .ويكون واجبا :كما لو علم أن بقاء الزوجة يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها .ويجب طالق املولي (حالف يمين اليالء)
بذية اللسان يخاف منها الوقوع
بعد انتظار أربعة أشهر من حلفه إذا لم يفئ  ،أي يطأ .ويكون الطالق مندوبا أو مستحبا :إذا كانت املرأة ِ
في الحرام لو استمرت عنده .ويستحب الطالق في الجملة لتفريط الزوجة في حقوق هللا الواجبة ،مثل الصالة ونحوها ،وال يمكنه
إجبارها على تلك الحقوق .ويستحب الطالق أيضا في حال مخالفة املرأة من شقاق وغيره ليزيل الضرر ،أوإذا كانت غير عفيفة ،فال
ينبغي له إمساكها؛ ألن فيه نقصا لدينه ،وال يأمن إفسادها فراشه ،وإلحاقها به ولدا من غيره .ويستحب الطالق أيضا لتضرر الزوجة
ببقاء النكاح لبغض أو غيره.
املطلب الثالث :طالق املرأة نفسها:
وفي مسألة مدى جواز طالق املرأة نفسها ،فقد توصل الفقهاء إلى ما يلي:
أوال :أن الطالق من حيث األساس حق أعطاه السالم للرجل.
ثانيا :يمكن أن تطلق املرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد.
ثالثا :يمكن للمرأة أن تخالع زوجها إذا رغبت في ذلك أمام القاض ي الذي يجب عليه أن يبذل كل جهد ممكن لإلصالح بينهما ،فإن يئس
قض ى بالخلع.
رابعا :يمكن للمرأة أن تتفق مع زوجها على الطالق ضمن أي شروط مشروعة يتراضيان عليها.
خامسا :يمكن للمرأة أن تطلب من القاض ي التفريق بسبب الضرر املعتبر شرعا ،وله أن يحكم بذلك إذا أثبتت الزوجة ادعاءها ،وبعد
أن يبذل جهده في الصالح بين الزوجين كما أمر هللا تعالى ،وخاصة اختيار حكمين يساعدانه في هذه املهمة.

ﱡ َّ
الشامل لألدلة َّ
وأدلته ( َّ
الفقهية وتحقيق األحاديث َّ
املذهبية وأهم َّ
بوية وتخريجها) ،املؤلف :أ .دَ .و ْه َبة بن مصطفى ﱡ
الن َّ
َّ
الن َّ
َّ
الش َّ
الز َح ْي ِلي ،أستاذ
ظريات
رعية واآلراء
 66ال ِف ْقه السالمي
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ورئيس قسم الفقه السالمي وأصوله بجامعة دمشق  -كلية الشريعة ،الناشر :دار الفكر  -سورية – دمشق ،الطبعةَّ :
بالنسبة ملا سبقها ،عدد األجزاء10 :
الرابعة املنقحة املعدلة ِ
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املبحث الخامس :نماذج من أوجه اإلختالفات والتماثالت بين آراء محمود محمد طه واملذاهب الفقهية في مسائل
األحوال الشخصية.
أراد محمود تأكيد أن كتابه تطوير األحوال الشخصية (جديد في بابه)( )67وأنه( :يحقق أغراض الدين بأكثر مما حققته الشريعة
السلفية)( )68ولذلك جاء بتخريجات ليس لها وجود في مذاهب الفقه السالمي كلها وذهب إلى أن نهاية "خطوة نحو الزواج" زواج باهلل
واتحاد معه ،نهاية يتم اثناءها "التضحية" باآلخر الذي استنفذ أغراضه.
محمود محمد طه هنا يختلف في املنهج الفكري عن كل املجددين -إذا جاز أن نسميه مجددا -الذين يرون إمكانية كفالة حقوق
املرأة باجتهادات جديدة في الشريعة السالمية ،بينما يرى محمود أن ال مساواة بين الرجل واملرأة في الشريعة؛ الن الشريعة فيها تعدد
الزوجات وتمنح املرأة نصف ميراث الرجل وتجعل الرجل قواما على املرأة ،ولذلك فان نصوص الشريعة عند محمود منسوخة وتمثل ما
يسميه (نصوص الفروع) التي كانت صالحة للتطبيق في ظروف القرن السابع امليالدي في مقابل (نصوص األصول) الصالحة للتطبيق
اآلن ،ولعل غرابة هذا الحديث تعود لغرابة الفكرة التي بدأت كما تبين ذلك مقدمة كتاب الرسالة الثانية (  )69يقول محمود «إن عنوانه
الغريب مقصود … .ونحن نعلم أن املحتوى الذى أنبتت عليه املحاضرة غريب … غريب على الشريعة السالمية… ولكنه ليس غريبا على
السالم وهو إنما لم يقل من قبل ألن وقته لم يجئ ..وإنما جاء اآلن ..والغرابة في الدين مدعاة لصحته ..أكثر مما هي مدعاة خطأ.)70 (»..
فغرابة ما تقدم هو مدعاة للصحة! ففي الزواج يقول محمود( :واألصل في السالم أن املرأة كفاءة للـرجل في الزواج ،فالرجل كله للمرأة
كلها ،بال مهر يدفعه ،وال طالق يقع بينهما ،واألصل في السالم ديمومة العالقة الزوجية بين الزوجين ،ذلك بأن زوجتـك إنما هي ص ْنو
َ
َ ُ ۡ َ َ َ
اق َوف ِ ٓي
نفسك .هي انبثاق نفسك عنك خارجك .هي جماع آيـات اآلفاق لك في مقابلة نفسك ،على فحوى آية :ﵟسنرِيهِم ءايَٰتِنا فِي ٱٓأۡلف ِ
ُ َ
َ ُ ۡ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ُّ َ َ َ ۡ َ ۡ
كف ب َرب َ
ك َأنَّ ُهۥ عَل َ َٰى كُل َش ۡيءٖ َشه ٌ
يد ٥٣ﵞ ﵝف ِصلت الآية 53ﵜ ويقول (ومن حسن الترشيد
أنف ِ
ِ
س ِهم حت َٰي يتبين لهم أنه ٱلحق ُۗ أولم ي ِ ِ ِ
ِ

للزوجات إعدادهن ليبلغن مرتبة النضج التي بها يشاركن أزواجهن في حقـوق ،وواجبات الزوجية ،مشاركة األكفاء .ومن حقـوق،
وواجبات ،الزوجية ،الدخول فيها بكامل االختيار ،والخروج منها بكامل االختيار أيضا) .وهذا الحديث يصب في« :إنه من الخطـأ الشنيع
أن يظـن إنسان أن الشريعـة السالمية في القـرن السابع تصلح بكل تفاصيلها للتطبيق في القـرن العشرين ،ذلك أن اختالف مستوى
مجتمـع القرن السابع عن مستوى مجتمـع القرن العشرين أمر ال يقبل املقارنة وال يحتاج العارف ليفصـل فيه تفصيال»( .)71
ِ
في الطالق يرى محمود محمد طه أن الطالق حق أصيل للمرأة وهي مساوية للرجل فيه حيث يقول( :الطالق حـق ،في أصل الدين،
للنساء ،كما هو للرجال .ولكن حق النساء ،في الشريعة ،في املـرحلة ،قد ائتمن عليه الرجـال ،ولقد ذهـل عن هذه الحقيقة علماء
السالم ،ملا ذهلـوا عن أن الشريعة السلفية إنما هي مرحلية ،وليست الكلمة األخيرة ،التي يريدها الدين).
إن آية اآليات في مستقبل املرأة في القرآن قوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن باملعروف ..وللرجال عليهن درجة) واملعروف هو
العرف الذي تواضع عليه الناس ما لم يتعارض مع مراد الدين من تسيير الخلق الى هللا على بصيرة وأما قوله (وللرجال عليهن درجة) فال
يعني أن مطلق رجل أفضل من مطلق أمرأة وانما يعني أن على قمة هرم الكمال البشري رجال تليه إمرأة هي قرينته تكاد تتخطى بذلك كل
من عداه من الرجال ..وأس الرجاء في اآلية أن الطريق بها أنفتح للمرأة ليتطور حقها ...وحريتها في املجتمع بتطوير مسؤولياتها وواجباتها
في الحياة العامة والحياة الخاصة وذلك تطور ال يحده حد على األطالق.
فتشريع قوامة الرجل على املرأة في السالم ليس أصال ،وانما األصل املساواة وتشريع تعدد الزوجات في السالم ليس أصال وانما
األصل الزوجة الواحدة للزوج الواحد؛ ومثل هذا يقال عن املهر في الزواج فإنه يمثل ثمن شراء املرأة حين كانت تسبى أو تختطف أو
تشترى ،وانما األصل في السالم التكافؤ بين املرأة والرجل في إنشاء عش الزوجية (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) فهذه إشارة بالغة
الرفعة في تصوير التكافؤ بين املرأة والرجل في الشراكة في الحياة الزوجية.
ا
تعدد الزوجات ليس أصال في اإلسالم:
(ال مـراء! فإن شريعة األصول تمـنع التعـدد ،في معنى ما تطالب بالعـدل ..والعدل يستحيل بين زوجتين ..دع عنك أربعا ..وإنما جاء
تعدد الزوجات في شريعة الفروع ،حيث كانت هي صاحبة الوقت ،في القرن السابع ..ولم تكن حكمة التشريع ،يومئذ ،لتسمح بشريعة
األصول ..ذلك بأنها فوق طاقة املجتمع ،وفوق حاجته ،أيضا ..وال تستقيم حكمة بوضعها هذا املوضع ..ولقد اعتبرت شريعة األصول

 67تطوير شريعة األحوال الشخصية ،سابق ،ص .6
 68السابق  ،ص .7

 69السالم برسالته األولى  ،مرجع سابق ص .3
 70السابق ،ص .38 – 37
 71الرسالة الثانية من السالم ،مرجع سابق ص.8
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منهجية محمود محمد طه في كتابيه خطوة نحو الزواج في اإلسالم....

إسماعيل & محجوب

مدخرة ليومها ،ولقد جاء هذا اليوم بمجيء مجتمعنا هذا الكوكبي الذي يسعى لقامة الحكومة العاملية التي تقوم على الدستور
النساني ،وتنظم عالئقها بالقانون الدستوري .... )72()..فإن قوله( :فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة) يصبح قوال حاسما في النهي عن
التعدد ..ذلك ألن العدل في مستوى األصول سينتقل من كونه عدال في القسمة ،كما كان في مستوى الفروع ،ليصبح عدال في ميل
القلوب ..وال مشاحة في أن القلب لن يعدل في ميله بين اثنين ..فلم يبق إال واحـدة)73 (..
وهكذا منع محمود تعدد الزوجات واملهر والطالق في فقرة واحدة «واألصل في السالم أن املرأة كفاءة للرجل في الزواج ،فالرجل كله
للمرأة كلها ،بال مهر يدفعه ،وال طالق يقع بينهما .ويلتمس منع التعدد في قوله تعالى :فإن خفتم األ تعدلوا فواحدة ،ويلتمس منع الطالق في
قولة املعصوم «أبغض الحالل إلى هللا الطالق» والشارة اللطيفة إلى أن مايبغضه هللا البد مانعه ،حين يصير املنع ممكنا ،وعمليا .فإن هللا
بالغ أمره .)74 (».وهنا منع محمود تعدد الزوجات بدليل قائم على الخوف ومحمود في أدبياته يحارب الخوف «والخوف ،من حيث هو ،األب
الشرعي لكل آفات األخالق ومعايب السلوك ،ولن تتم كماالت الرجولة للرجل وهو خائف ،وال تتم كماالت األنوثة لألنثى وهي خائفة ،في أي
مستوى من الخوف ،وفي أي لون من ألوانه ،فالكمال في السالمة من الخوف .)75(».إذن بزوال الخوف تزول فتوى محمود «ولن يتم تحرير

ْ
ۡ ۡ َ َّ ُ ۡ
الفرد من جميع صور الخوف املوروث إال بالعلم»( .)76وهذا هو عصر العلم .محمود لم يكمل اآليات أعاله ﵟ َوِإن خِفتُ ۡم ألا تقس ُِطوا فِي
َ ٓ َ ۡ َ َ ُ َ َٰ َ َ ُ َ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ُ ْ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ ٰٓ َ َّ َ ُ ُ ْ
اب لَ ُ
ٱل ۡ َي َتَٰ َم َٰى فَٱنك ُ
ِحواْ َما َط َ
كم م َِن ٱلن ِساءِ مثن َٰي وثلث وربَٰعۖ فإِن خِفتم ألا تعدِلوا فوَٰحِدة أو ما ملكت أيمنك ًۚم ذل ِك أدني ألا تعولوا

٣ﵞ ﵝالن َِساء الآية 3ﵜ مثنى وثالث غير اثنين وثالثة ،مثنى تعني اثنين في آن واحد ،وكذلك ثالث ورباع .واألمر مربوط بالعدل ،وليس املقصود

ٓ َ
ََ َۡ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ۡ
ِيع ٓوا أن ت ۡعدِلوا َبي َن ٱلن َِساءِ َول ۡو
بالعدل هنا املساواة املطلقة كما في املعادالت الرياضية ،وقد وضحت اآلية التالية هذا العدل ﵟولن تستط
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ْ ُ َّ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ُ ۡ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ َّ َ َ َ
ورا َّرح ٗ
ان َغ ُف ٗ
ِيما ١٢٩ﵞ ﵝالن َِساء الآية 129ﵜ .فال يميل الرجل
حرصتمۖ فلا تمِيلوا كل ٱلمي ِل فتذروها كٱلمعلقةِِۚ وِإن تصلِحوا وتتقوا فإِن ٱّلل ك
َ َ َ َ َّ َ
فيجعل منها كاملعلقة ،ال هي مطلقة حرة في اختيار عيشها ،وال هي زوجة لها حقوقها .وكان هنالك حل في اآلية التالية مباشرة ﵟوِإن يتفرقا
َّ ُ ُ ٗ
ۡ
ََ َ
ٱّلل َوَٰسِعا َ
حك ٗ
ان َّ ُ
ِيما ١٣٠ﵞ ﵝالن َِساء الآية 130ﵜ فإذا تعذرت الحياة فإن الفراق أفضل ،لكن الفراق يصطدم بمنع
ٱّلل كلا مِن َس َعتِه ًِۚۦ وك
ُيغ ِن

الطالق عند محمود ،وهنا القرآن املدني أكثر مرونة من صاحب الرسالة الثانية .لقد منع محمود الطالق بحديث «أبغض الحالل» وهو
يلَ :م ْن َط َّل َق ْام َ َرأ َته َف ْلي ْع ِط َها ِك َت َ
حديث مرسل ال يحتج به في مثل هذه األمور الخطيرة .لعل محمود تأثر باألنجيل املحرف في ذلك «َ .31و ِق َ
اب
َ َ َّ َ َ َ َ
َ َ
َ ْ َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ
إال لع َّلة الزَنى َي ْج َعل َها َت ْزنيَ ،و َم ْن َي َت َز َّوج م َط َّل َقة َفإ َّنه َي ْزني»َّ .
متى الصحاح  .5من هنا منعت
ِ
ِ
ِ
طالق .32 .وأما أنا فأقول لكمِ :إن من طلق امرأته ِ ِ ِ ِ
الكنيسة الطالق وربما أعجب محمود بذلك ونقله لإلسالم ،وهللا أعلم.
لعل أخطر ما ذهب إليه محمود هو قطعه أن هللا سيحرم في املستقبل ما هو يكرهه « والشارة اللطيفة إلى أن مايبغضه هللا البد

َ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ َّ ُ َّ ٓ َ َّ ٗ َّ ۡ ُ َ ٗ ُ ۡ
ودة ًۚ قل
مانعه ،حين يصير املنع ممكنا ،وعمليا .فإن هللا بالغ أمره .)77 (».وملثل هذه األقوال قال القرآن ﵟوقالوا لن تمسنا ٱلنار إِلا أياما معد
َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ٗ َ َ ُ ۡ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ ٓ َ ۡ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ون ٨٠ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 80ﵜ املشكلة العويصة أن محمودا جعل
أتخذتم عِند ٱّللِ عهدا فلن يخلِف ٱّلل عهده ۖۥ أم تقولون على ٱّللِ ما لا تعلم
ﱡ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ َٰ َ َ َ َٰ َّ َ َ ۡ َّ َ َ ْ ُ َ ۡ َ ٞ َ َ َ َٰ َ َ ٞ
ِب إِن
هللا يبغض الطالق من حديث غير صحيح ﵟولا تقولوا ل ِما ت ِصف ألسِنتكم ٱلكذِب هذا حلل وهذا حرام ل ِتفتروا على ٱّللِ ٱلكذ ًۚ
َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ َ
ﵝالن ۡ
ون ١١٦ﵞ َّ
حل الآية 116ﵜ.
ٱلذِين يفترون على ٱّللِ ٱلكذِب لا يفلِح
َ ۡ
اب لَ ُ
كم م َِن ٱلن َِسآءِ َمثۡن َٰيَ
ِإن خ ِۡفتُ ۡم أَلَّا ُت ۡقس ُِطواْ في ٱل ۡ َي َتَٰ َم َٰ فَٱنك ُ
ِحواْ َما َط َ
وتعدد الزوجات من تشريعات السالم يقول تعالى :ﵟو
ى
ِ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
َ
َ ُ َ َٰ َ َ ُ َ َٰ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ُ ْ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ُ َ
ك ۡ ًۚم ذَٰل َِك أ ۡدن ٰٓي ألا َت ُعولوا ٣ﵞ ﵝالن َِساء الآية 3ﵜ والطالق تشريع إسالمي قال
وثلث وربعۖ فإِن خِفتم ألا تعدِلوا فوحِدة أو ما ملكت أيمن
ۡ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ٓ
ْ
َ
ٓ
ٓ
ح ُد َ
خ ُذوا م َِّما َءاتَيۡتُ ُم ُ
ك ۡم أن تَأ ُ
سن َولا َيح ُِّل ل ُ
َۡ َۡ ُ ۡ َ
ٱلط َل َٰ ُق َم َّرتَ َ ۡ ُ ۡ
ِيما ُ
تعالى :ﵟ َّ
وه َّن َشيۡـا إلا أن َيخَافَا ألا يُق َ
ود
انِۖ فإِم َساكۢ ب ِ َمع ُر ٍ
ِ
وف أو تس ِريحۢ بِإِح َٰ ِٖۗ
ِ
َّ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َ
َ ۡ
ٱّللِ فَأُ ْو َ ٰٓلئ َ
ود َّ
ح ُد َ
ٱّللِ فَلَا َت ۡعتَ ُد َ
ود َّ
ح ُد ُ
ٱفتَ َد ۡت بهِۦ ت ِلۡ َ
وها ًۚ َو َمن َيتَ َع َّد ُ
ك ُ
ك ُه ُم
اح َعليۡ ِه َما فِيما
ٱّللِۖ فإِن خِفتم ألا يقِيما حدود ٱّللِ فلا جن
ِ ُۗ
ِ
َّ َٰ ُ َ
ون ٢٢٩ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 229ﵜ والحق أن القول بأن األصل عدم التعدد هو قول يعارضه النص القرآني والعكس هو الصحيح التعدد
ٱلظلِم

أصل وزواج الواحدة فرع أنظر اآلية (فإن خفتم األ تعدلوا فواحدة) األمر بنكاح الواحدة جاء مشروطا بالخوف من عدم العدل .إذن
املفهوم من ذلك إن األصل هو التعدد ملن رجح عنده العدل – والعدل املقصود هنا ليس العدل الشامل« -املوزون بميزان الذهب » ملا يملك
ح َر ۡصتُ ۡم فَلَا تَمِيلُواْ كُ َّل ٱل ۡ َميۡل َفتَ َذ ُر َ
ِيع ٓواْ أَن َت ۡعدِلُواْ َبيۡ َن ٱلن َِسآءِ َول َ ۡو َ
وما ال يملك فهو غير مستطاع ألحد .حيث جاءت اآلية :ﵟ َولَن ت َ ۡستَط ُ
وها
ۖ
ِ
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َ

َّ َّ َ َ
َ ُ
َ
ورا َّرح ٗ
ان غ ُف ٗ
ِيما ١٢٩ﵞ ﵝالن َِساء الآية 129ﵜ ،جاءت هذه اآلية لتفسر العدل املشروط للتعدد وهو
كٱل ُم َعلقةِِۚ َوِإن تُ ۡصل ُِحوا َوتتَّقوا فإِن ٱّلل ك
العدل الذي نقدر عليه .كما يؤكد أصل التعدد أن املصطفى -صل هللا عليه وسلم -قد عدد وكذلك أصحابه عددوا على نسائهم.
ا
الطالق ليس أصال في اإلسالم:
تحت هذا العنوان يجد القارئ حديث غير منطقي .يقول محمود «واألصل في السالم ديمومة العالقة الزوجية بين الزوجين»( .)78لم
يأت بدليل .يمكن أن يكون ذلك من مقاصد السالم ولكنه ليس أصال فيه .ثم بدأت الفلسفة الخاصة بمحمود « :ذلك بأن زوجتك إنما هي
صنو نفسك .هي انبثاق نفسك عنك خارجك .هي جماع آيات اآلفاق لك في مقابلة نفسك ،على فحوى آية سنريهم آياتنا في األفاق ولكننا ال
نملك النور الذي به نختار في الزواج نصفنا اآلخر ،إختيارا صحيحا»(  .)79إلى آخره  ....واآلية  53من سورة فصلت – مكية .ما عالقة اآلية بهذ
االنبثاق؟ .ثم ضرب مثل األعمى والخوابير واألخرام( !! ..)80تناول محمود الطالق ورفض كل اآليات التي تحدثت عنه ذلك عندما تحدث عن
حق النساء في الطالق ،بحجة أنها آيات فروع مدنية (.)81
وملا كانت -عند محمود محمد طه ( -)82مرحلة الوصاية في السالم (وصاية النبي على األمة بمقتض ى آية الشورى ..ووصاية الرجال على
النساء بمقتض ى آية القوامة) مرحلة انتقال ،سببها قصور األمة عامة ،وقصور النساء ،بخاصة ،عن شأو املسؤولية ..واملراد منها أن تتهيأ
فترة انتقال ،خاللها يرشد األوصياء القصر ،حتى يبرزوا إلى مقام رشدهم ،وعزهم ..حيث يكونون مسؤولين عن حسن تصرفهم أمام
ْ
القانون ..كانت حقوق القصر أمانة عند األوصياء ..مثل النساء ،في ذلك ،مثل األيتام ..قال تعالىَ ( :و ْاب َتلوا ال َي َت َامى  ).....والقرينة بين اليتامى
وبين النساء هي السر في قرنهن بهم في قوله تعالى( :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ،مثنى ،وثالث ،ورباع..
فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ..ذلك أدنى أال تعولوا ..)..ولقد قال في موضع آخر( :وآتوا اليتامى أموالهم) وكنى باملال عن
جميع الحقوق ،وأهمها حقهم على األوصياء في النصح ،والتربية ،والترشيد ..وقال(:وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ..وكنى بالصدقات عن
جميع الحقوق التي لهن ،على األوصياء ،من النصح ،والتربية ،والترشيد ..واألوصياء هنا هم األزواج ..ومن حسن الترشيد للزوجات إعدادهن
ليبلغن مرتبة النضج التي بها يشاركن أزواجهن في حقـوق ،وواجبات الزوجية ،مشاركة األكفاء ..ومن حقـوق ،وواجبات ،الزوجية ،الدخول
فيها بكامل االختيار ..والخروج منها بكامل االختيار أيضا ..وهذا هو الطالق ..فالطالق حـق ،في أصل الدين ،للنساء ،كما هو للرجال ..ولكن
حق النساء ،في الشريعة ،في املـرحلة ،قد ائتمن عليه الرجـال ..ولقد ذهـل عن هذه الحقيقة علماء السالم ،ملا ذهلـوا عن أن الشريعة
َّ
َّ
الشرعية َّ
للرجل
السلفية إنما هي مرحلية ،وليست الكلمة األخيرة ،التي يريدها الدين )!(..وتعليقنا هنا أن التشريع السالمي قد أثبت القوامة
َ
ٓ َ َُ ْ
َ
َ ُ َ َّ َٰ ُ َ
َّ
ون عَلَى ٱلن َِسآءِ ب َما فَ َّض َل َّ ُ
ٱّلل َب ۡع َض ُه ۡم عَل َٰى َب ۡعض َوب َما أنفقوا م ِۡن أ ۡم َوَٰلِه ۡم ﵞ ﵝالن َِساء الآية
بضوابطها الشرعية ،قال هللا تعالى :ﵟٱلرجال قوم

34ﵜ وقد تحدثنا عنها في غير هذا املوضع.

ِ

ِ

ٖ

ِ

ِ ًۚ

الخاتمة:
إن كتابي خطوة نحو الزواج في السالم وتطوير شريعة األحوال الشخصية ليجسدان بكل وضوح الضعف املعرفي واملنهجي عند
محمود ،التي تش ي أن محمودا كان ذا إطالع في اتجاهات عدة ،لكنها لم تشتمل االطالع على التراث الفقهي السالمي ،لو اطلع محمود على
فقه املذاهب األربعة كحد أدنى لقدم رؤية نقدية محكمة وملا وقع في مثل هذه األخطاء الكارثية في فرع من علوم الدين قتله الفقهاء بحثا.
ا
أول :النتائج:
وقد ظهرت لنا بوضوح هذه النتائج:
• بنظرة ملا طرحه محمود من تطوير لشريعة األحوال الشخصية يتضح أنها تتلخص في اآلتي:
 .1محاوالت فلسفية قامت على أسس ومفاهيم مغلوطة.
 .2حرية الرجل واملرأة في اختيار الشريك .وهذا كفله القرآن ولم يأت بجديد سوى أنه صوب نقدا لعوامل وعادات اجتماعية-
سودانية -صرفة ،مثل الخطبة واملغاالة في املهور ،وصورها على أنها الدين .واقتبس الحل من تجربة سودانية صرفة «زيجة
جمهورية في حي املوردة».
* رفض مسألة الولي * .النفقة *.الطالق *.تعدد الزوجات.
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• التطوير عند محمود؛ وافق بعض االختيارات الفقهية املعروفة منذ قرون ،وصوب سهام نقده لبعض العادات االجتماعية
«السودانية على وجه الخصوص» التي توهم أنها من الدين ،وقد منع الطالق وتعدد الزوجات دون دليل أو قرينة.
• العالقة بين الرجل واملرأة في املجتمع السالمي وداخل األسرة تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما في الحياة  -وهو ما يسمى
بالتكامل الوظيفي ،-ومن مقاصد هذا التكامل املوافق للفطرة البشرية :حصول السكن للرجل واملودة والرحمة بينهما ،قال تعالى:

َ َّ َ
َ
ُ ۡ َ ۡ َ ٗ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َّ ٗ َ َ ۡ َ َّ
ۡ َ ُ
َ َ َ
َۡ َ ََ َ ُ
َ ۡ َ َ
ت لِق ۡومٖ َيتَفك ُرون
ﵟومِن ءايَٰتِه ِٓۦ أن خلق لكم مِن أنفسِكم أزوَٰجا لِتسكن ٓوا إِل ۡيها وجعل بينكم م َودة ورحمة ًۚ إِن فِي ذَٰل ِك ٓأَلي َٰ ٖ
َّ
٢١ﵞ ُّ
ﵝالروم الآية 21ﵜ ،والحقوق عند املسلمين ال يقررها الرجل وال املرأة إنما يقررها هللا جل وعال خالقهما ،الذي قال :ﵟ ُه َو ٱلذِي
َۡ
َ َ َ َ ََ َۡ َۡ َ َ َ ۡ ُ َ
َّ ۡ
خلَ َق ُ
َ
ك َن إِل ۡي َهاۖ ﵞ ﵝالأع َراف الآية 189ﵜ ،وبذلك فإن وجد في واقع بعض البالد
كم مِن نف ٖس وَٰحِدة ٖ وجعل مِنها زوجها لِيس

السالمية حيف في الحقوق وإهمال في أداء الواجبات من طرف تجاه آخر؛ فهو نتيجة النحراف عن الدين ،وجهل بأحكامه وضعف
إيمان باهلل سبحانه وتعالى.
ُ
ٓ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
للرجل بضوابطها الشرعية ،قال هللا تعالى :ﵟٱلر َجال ق َّو َٰ ُمون عَلى ٱلن َِساءِ ب َما فضل َّ ُ
َّ
الشرعية َّ
ٱّلل
• التشريع السالمي قد أثبت القوامة
ِ
ِ
َ
ٓ َ
ْ
َ
ْ َّ
علينا ،فهي مالئمة
َب ۡع َض ُه ۡم عَل َٰى َب ۡعض َوب َما أ َنف ُقوا م ِۡن أ ۡم َوَٰلِه ۡم ﵞ ﵝالن َِساء الآية 34ﵜ ،وهذه القوامة من َتمام نعمة هللا تعالى
ٖ

ِ

ِ ًۚ

لكل من َّ
الرجل واملرأة ،وما فطرنا هللا عليه من صفات جبلية ،ومن استعدادات فطرَّية .وال تعني بحال من األحوال إلغاء
ومناسبة ٍ
شخصية الزوجة وإهدار إرادتها أو طمس معالم املودة واأللفة في األسرة .بل هي لدارة هذه املؤسسة -األسرة  -املهمة وصيانتها
وحمايتها.

•
•
•

•

من أعلى القيم التي رعتها الشريعة السالمية قيمة املحافظة على الحياة األسرية والزوجية .وحديث القرآن الكريم عن املرأة يدور
على حفظ حقوقها والنهي عن ظلمها ،واحترام ذاتها ورأيها ،بل يدعوا إلى حسن التعامل معها ،ومالطفتها.
ال فرق عند هللا بين الرجل واملرأة إنسانيا وحقوقيا وعلميا وأخالقيا وإيمانيا إال فيما يتعلق بخصوصية (جنس األنثى) وتكوينها الذي
بدونه ال يكتمل العالم.
وافق محمود األحناف فيما ذهبوا قبل مئات السنين« .ويرى أبوحنيفة وأبو يوسف :أن املرأة العاقلة البالغة لها الحق في مباشرة
العقد لنفسها .بكرا كانت أو ثيبا»(  .)83ثم قال «وليس لوليها العاصب حق االعتراض عليها ،إال إذا زوجت نفسها من غير كفء أو كان
مهرها أقل من مهر املثل»( .)84
جعل محمود للزواج صيغتين أحداهما في الحقيقة واألخرى في الشريعة «هناك زواج في «الحقيقة» ..وهناك زواج في
«الشريعة»..وهذا ليس له أصل في أصول الدين وبدعة ليس لها أس تقوم عليه .ونجد أن كل مابذله محمود من تعابير فلسفية
حول الزواج في الحقيقة كان بعيدا كل البعد عن املنهجية ،وفيه مفاهيم مغلوطة..

• محمود محمد طه يختلف في املنهج الفكري عن كل املجددين الذين يرون إمكانية كفالة حقوق املرأة باجتهادات جديدة في
الشريعة السالمية ،بينما يرى محمود ان ال مساواة بين الرجل واملرأة في الشريعة الن الشريعة فيها تعدد الزوجات وتمنح املرأة
نصف ميراث الرجل وتجعل الرجل قواما على املرأة ،ولذلك فان نصوص الشريعة عند محمود منسوخة وتمثل ما يسميه (نصوص
الفروع) التي كانت صالحة للتطبيق في ظروف القرن السابع امليالدي في مقابل (نصوص األصول) الصالحة للتطبيق اآلن.
• تشريع قوامة الرجل على املرأة في السالم ليس أصال وانما األصل املساواة وتشريع تعدد الزوجات في السالم ليس أصال وانما األصل
الزوجة الواحدة للزوج الواحد.
• وتشريع الطالق ليس أصال في السالم وإنما هو تشريع انتقال يسير مجتمعا إسالميا ناقصا إلى مجتمع إسالمي ناضج يكون أختيار
الزوجين فيه لبعضهما أختيارا ناضجا وموفقا مما يجعل الطالق أمرا غير مشروع ولقد أشار املعصوم الى ذلك أبلغ اشارة حين قال
(أبغض الحالل الى هللا الطالق) وبالغة الشارة في أن ما يبغضه هللا لن يلبث أن يزول.
• شريعة األصول – حسب تسميته -تمـنع التعـدد ،في معنى ما تطالب بالعـدل ..والعدل يستحيل بين زوجتين ..دع عنك أربعا ..وإنما
جاء تعدد الزوجات في شريعة الفروع ،حيث كانت هي صاحبة الوقت ،في القرن السابع ..ولم تكن حكمة التشريع ،يومئذ ،لتسمح
بشريعة األصول!..

 83تطوير شريعة األحوال الشخصية ،مرجع سابق ص .113
 84السابق نفس الصفحة.

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة-

املجلد ،6العدد ،2021 - 3ص181 - 161 :

178

منهجية محمود محمد طه في كتابيه خطوة نحو الزواج في اإلسالم....

إسماعيل & محجوب

• محمود محمد طه تناول الزواج في الحقيقة مقابل الزواج في الشريعة ،وبنفس الطريقة جعل الزواج في شريعة األصول مقابل
الزواج في شريعة الفروع .وقد بنى هذه الصيغ على فرضية وجود قرآنين منفصلين مكي ومدني ،وهي فرضية ال يعرف قائلها وال
حصر آياتها حصرا دقيقا موثوقا ال يتطرق إليه الشك وال الجدل وال الخالف.
• الكتاب ليست به منهجية واضحة وال تطوير يحل مشكالت اليوم .لقد صمم الكتاب ليمنع الطالق وتعدد الزوجات ،ويلغي املهر
ويجعل النفقة شراكة بين األزواج .لكنه لم يفصل في هذه القضايا كما فعل الفقه املوروث ،ولم يلتفت الى املشكالت التي يمكن أن
تنجم من أحكامه هذه.

املراجع:
ا
أول :املراجع العربية:
• القرآن الكريم.
 .1الفريقي ،محمد بن مكرم ( .)1990لسان العرب .دار صادر ،بيروت.
 .2البخاري ،محمد بن إسماعيل (د.ت) .صحيح البخاري .عالم الكتب ،بيروت ،لبنان.
 .3جرار ،بسام ( .)2004نظرات في كتاب هللا الحكيم .مركز نون للدراسات القرآنية ،البيرة ،فلسطين ،ط.1
 .4الرازي ،أحمد بن فارس ( .)1979تحقيق:عبد السالم محمد هارون .معجم مقاييس اللغة .دار الفكر،ج.1
َّ
الشامل لألدلة َّ
وأدلته ( َّ
 .5ﱡ
َّ
َّ
الش َّ
املذهبية وأهم َّالنظ َّريات الفقهية وتحقيق
رعية واآلراء
الز َح ْي ِلي َ ،و ْه َبة بن مصطفى .ال ِف ْقه السالمي
الرابعة َّ
األحاديث َّالن َّ
بوية وتخريجها) .الناشر :دار الفكر -سورَّية -دمشق ،الطبعةَّ :
املنقحة.
 .6سالم،أبو مالك كمال بن السيد ( .)2000فقه السنة للنساء .املكتبة التوفيقية .القاهرة.
 .7السباعي ،مصطفى ( .)1961املرأة بين الفقه والقانون .مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط.3
 .8سرحان،محمد مصطفى .األحوال الشخصية حسب املعمول به في املحاكم الشرعية املصرية والسودانية واملجالس الحسبية.
 .9شلبي ،محمد مصطفى ( .)1983أحكام األسرة في السالم دراسة مقارنة بين فقه املذاهب السنية واملذهب الجعفري والقانون.
الطبعة الرابعة ،الدار الجامعية للطباعة والنشر.
 .10طه ،محمود محمد طه ( .)1981من دقائق حقائق الدين.
 .11طه ،محمود محمد طه (1399ه)ـ تطوير شريعة األحوال الشخصية .الطبعة الثالثة.
 .12عتر ،نور الدين ( .)1979ماذا عن املرأة .دار الفكر ،دمشق.
 .13الفقه املالكي في ثوبه الجديد ،الجزء الرابع  :فقه األحوال الشخصية كتاب الطالق ،الطبعة األولى  2003م  ،دار البشير.
 .14القرضاوي ،يوسف ( .)1996مالمح املجتمع املسلم .مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط.1
 .15القشيري ،مسلم بن الحجاج بن مسلم (د.ت) .الجامع الصحيح .دار الفكر ،بيروت ،لبنان.
 .16الكشبور،محمد ( .)2015الواضح في شرح مدونة األسرة انحالل ميثاق الزوجية .الطبعة الثالثة ،مطبعة النجاح الجديدة .
 .17ملحات من حياة األستاذ محمود محمد طه .إصدارات مركز األستاذ محمود محمد طه الثقافي.
ا
ثانيا :املو اقع اإللكترونية:
1. https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=23&chapter_id=1

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة-

املجلد ،6العدد ،2021 - 3ص181 - 161 :

179

إسماعيل & محجوب

....منهجية محمود محمد طه في كتابيه خطوة نحو الزواج في اإلسالم

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة
International Journal of Specialized Islamic Studies (SIS)
www.refaad.com

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/SIS/Home.aspx
ISSN: 2617-6246(Online) 2617-6238(Print)

The methodology of Mahmoud Muhammad Taha in his tow books a step
toward marriage in Islam and the development of personal status law
Ismail Siddig Osman
Associate Professor, College of Humanities, Department of Comparative Religion, University of Bahri,
Sudan
dr.ismailsiddig@gmail.com

Abd Elillah Kunna
University of Bahri, College of Humanities, Department of Comparative Religion, University of Bahri,
Sudan
kunasugud@gmail.com
Received: 25/9/2021 Revised: 27/10/2021 Accepted: 24/11/2021 DOI: https://doi.org/10.31559/SIS2021.6.3.2

Abstract: In this study which is named (methodology of Mahmoud Muhammad Taha in his two books
“Step towards Marriage in Islam and “Development of Personal Status Law”), the researchers focused on
one of the most important books written by Mahmoud i.e. “Development of Personal Status Law”, beside
other so essential two books written by him which are “The Second Massage of Islam” and “The Massage
of Pray”. In this study, the researchers tried to explore the main sources of Mahmoud ideas. They looked
into the similarities and differences between his ideas and those of other Islamic intellectuals and
reformers and what was written in former Islamic scholar’s books. All Islamic scholars believe that all
women’s rights can be maintained, preserved and granted by the shari’a laws. Whereas Mahmoud
believes that shari’a laws cannot do that because women and men are not equal within the shari’a laws.
Mahmoud believes that shari’a laws allow Polygamy which made women to have half of the inheritance
than men by shari’a laws and adopt “Qawwama” i.e. the support of men towards women. On contrary to all
Islamic scholars' beliefs, Mahmoud believes that these issues are not originally part of Islam. He also
believes that women and men should be absolutely equal. Based on his beliefs, he prohibited Polygamy
and rejected all laws concerning divorce.
The researchers concluded that what is meant by “Development of Personal Status Law” is not actually
making any sort of development in Personal Status Law, nor having any solution for various types of
problems that can emerge during daily life between married couples. They concluded that this book is
designed specially to prohibit Polygamy and to reject all laws concerning divorce. In addition, it cancelled
the dower; also it obligates couples to share spendable equally. On the other hand, this book ignored all
issues of inheritance although they are essential parts of Personal Status Law. The researchers adopted
the analytical survey method.

Keywords: Mahmoud Muhammad Taha; Development of Personal Status Law; women’s rights.
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