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 النظام االجتماعي 

هو النظام الذي ينظم اجتماع الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل وينظم العـالقـات الـنـاشـئـة         
 . عن االجتماع ويحل المشاكل الناتجة عن هذه العالقات

 Bالتي تنشأ عن اجتماع الرجل بالمرأة هي عالقة الزواج والمصاهرة والـنـسـب     والعالقات
والرحم وما ينشأ عن ذلك من مشـاكـل الـخـلـوة واالخـتـالط والـعـزل والـلـعـان والـطـالق                           

 .والرضاعة والوالية والكفالة والحضانة 

 B التي تقوم بين الرجال والنساء فيما يتعلق باالقتصاد والحكم والسياسـة  أما العالقات
والتعليم فإنها تنظم عن طريق أنظمة المجتمع التي تنظم المعامالت والعقوبات، فالعالقة 
بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالبيـع والشـركـة والـوكـالـة واإلجـارة وغـيـرهـا تـنـظـم                        
بالنظام االقتصادي، والعالقة بينهما فيما يتعلق بالتعـلـيـم والـثـقـافـة تـنـظـم مـن خـالل                     
سياسة التعليم والعالقة بين الحاكم والمحكوم سواء كـان رجـال أو امـرأة تـنـظـم مـن                  

 .وهكذا بقية العالقات.. خالل نظام الحكم سواء اجتمعا أم ال

 B وال يختلفان عن بعض، فلديهما نفس الحاجات والغرائز والعقل فالرجل والمرأة إنسانان
وخلقا ذكر وأنثى للحفاظ على استمرار النوع البشري، وذلك عـن طـريـق إشـبـاع الـمـيـل               

 .الجنسي، وهذا اإلشباع ال يجوز  إال في نطاق الحياة الزوجية

B فإذا كانت األحكام متعلقة بإنسانـيـة اإلنسـان      ، وهما مكلفان باألحكام الشرعية
وحدت التكاليف لهما كالـعـبـادات واألخـالق والـمـعـامـالت والـعـقـوبـات، وتـتـنـوع هـذه                           
التكاليف عندما تتعلق بوصفه ذكراً أو بوصفها انثـى، كـالـزواج والـحـمـل والـرضـاعـة                

 ....والنفقة 

وجعل للحياة الخاصة أحكاما خاصة كوجوب االستئذان وحرمة االختالط وجواز إظهار 
الزينة للمحارم، وجعل للحياة العامة أحكاما أخرى كوجوب لبس الجلباب والخمـار ولـم     

وأجاز  الشرع االختالط لحاجة أو ضرورة يقـرهـا الشـرع وحـرم         .  يوجب عليها غطاء الوجه
التبرج، وأمر بغض البصر وحرم على الرجل النظر إلى المرأة إلى ما فوق الوجه والكفـيـن   

يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عـمـل فـيـه خـطـر عـلـى                   .  وأجاز ذلك للخاطب
 .تمعلمجاألخالق، أو فساد في ا

 B فان عملها األصلي أن تكون زوجة وأم وربة بيت، ولكن أباح أما بالنسبة لعمل المرأة
اإلسالم لها كسب الرزق والعمل وان تكون موظفة في دوائر الدولة وان تكون عضوا في 
مجلس الشورى وان تكون قاضية، ولم يحرم عليها إال مـا هـو مـن قـبـيـل الـحـكـم وهـي                     

خليفة، وزير تـفـويـض، والـي، عـامـل، قـاضـي قضـاة، قـاضـي                      ( محصورة في سبعة مراكز 
 ).مظالم، أمير الجهاد

 B ،طى الرجل من الحقوقعطى المرأة ما يعتضفرعليه من الـواجـبـات        وي ضفْرعليها ما ي
الرجل به باألدلة الشرعيـة، فـلـهـا الـحـق فـي أن تـزاول                     إال ما خصها اإلسالم به، أو خص

وأن تملك كل أنـواع الـمـلـك         . وأن تتولى العقود والمعامالت  التجارة والزراعة والصناعة
 .بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها وأن تنمي أموالها

صحبة، وقوامة الزوج علـى    أما الحياة الزوجية فهي حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة
عليها الطاعة، وفرض عـلـيـه نـفـقـتـهـا               الزوجة قوامة رعاية ال قوامة حكم وقد فرضت

 .حسب المعروف لمثلها

 B         ،ـاـا تـاموعـلـى الـزوج أن يـقـوم              كما ويتعاون الزوجان في القيام بأعمال البيت تـعـاون
الزوجة أن تقوم بجمـيـع األعـمـال الـتـي             ا خارج البيت، وعلىبه بجميع األعمال التي يقام 

وعليه أن يحضر لها خادما بالـقـدر الـذي يـكـفـي           . ا داخل البيت حسب استطاعتهابه يقام 
 .ابهتستطيع القيام  لقضاء الحاجات التي ال

لقد أنزل اهللا سبحانه وتعالى هذا النظام في الوقت الذي كانت المرأة ال تـعـد شـيـئـا فـي           
المجتمع، فقسم اهللا لها ما قسم وانزل اهللا فيها ما انزل فأخذت حقوقها جـمـيـعـهـا بـيـنـمـا            
المرأة في المجتمعات الغربية قامت بثورات ومظاهرات واضطرابات قتلت فـيـهـا مـن قـتـلـت            
وعذبت فيها من عذبت حتى تنال حقوقها فلم تنال إال ما جاد الـرجـل عـلـيـهـا بـه وضـمـن                
مصلحته، والحمد هللا على نعمة اإلسالم حمداً كثيراً طـيـبـاً مـبـاركـاً فـيـه وصـدق اهللا                  

 .}أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِير{القائل 

ونقول للمرأة في كل مكان هذه شريعة اهللا أعطتك كل شيء فماذا أعطتك الشـرائـع   
  .}أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَ{البشرية 


