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 )آل عمران(* افتراء  : " وليس الذكر كاألنثى " 

 ، فلما  )خادما للكنٌسة(أرادت أن تضع ذكرا لٌكون نذرا التً  )امرأة عمران(. اآلٌة جاءت فً سٌاق الحدٌث عن السٌدة مرٌم وأمها   الرد   

 ٌعترٌها من حٌض ..لما  )الخدمة فً الكنٌسة(العتمادها أنها ال تصلح للنذر وتحسرتحزنت  )السٌدة مرٌم(جاءت أنثى               

 . لم تمصد أم مرٌم االنتماص من شأن األنثى ، إنما لالت "ولٌس الذكر كاألنثى" لتبٌن أن وظٌفة الذكر مختلفة عن وظٌفة األنثى ..            

 )البقرة(* افتراء  : " وللرجال عليهن درجة " 

 . اآلٌة جاءت فً سٌاق الحدٌث عن أحكام الطالق  الرد   

 أو الموامة  -لد ٌكون حك الرجل فً الطالق والُرجعة             -. اختلفت اآلراء فً تفسٌر "درجة" :              

  أو المراد تنازل الرجل عن بعض حموله عند المرأة وصفحه عن تمصٌرها فً بعض  -                                                       

  مع أدائه كل الواجب لها علٌه ، ألن األعلى درجة ٌنبغً أن ٌتحامل على نفسه ..  الواجبات                                                                     

 ) رأي ابن عباس (فاآلٌة تكلٌف للرجل وتشرٌف للمرأة  !!                                                                      

 * افتراء  :  " المرأة ناقصة عقل ودين ..!! "

ٌِْه َوَسلهَم فًِ أَضْ  : َعْن أَبًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِرّيِ لَالَ  الرد    ِ َصلهى َّللاه َعلَ   َحى أَْو فِْطٍر إِلَى اْلُمَصلهى فََمره َعلَى النَِّساِء فَمَالَ َخَرَج َرُسوُل َّللاه

ْلَن فَإِنًِّ أُِرٌتُُكنه أَْكثََر أَْهِل النهاِر "              ِ ؟ لَالَ  "ٌَا َمْعَشَر النَِّساِء تََصده ٌُْت ِمْن "  فَمُْلَن : َوبَِم ٌَا َرُسوَل َّللاه  تُْكثِْرَن اللهْعَن َوتَْكفُْرَن اْلعَِشٌر َما َرأَ

ُجِل اْلَحاِزِم ِمْن إِْحَداُكنه ن              ِ ؟ لَاَل "  الَِصاِت َعْمٍل َوِدٌٍن أَْذَهَب ِللُّبِ الره ٌَْس َشَهاَدةُ ا"  لُْلَن : َوَما نُْمَصاُن ِدٌنِنَا َوَعْمِلنَا ٌَا َرُسوَل َّللاه   ْلَمْرأَةِ أَلَ

ُجلِ               ٌَْس إِذَا َحاَضْت لَْم تَُصّلِ َولَْم تَُصْم  ،فَذَِلِن ِمْن نُْمَصاِن َعْمِلَها  " لُْلَن : بَلَى ، لَالَ  "  ِمثَْل نِْصِف َشَهاَدةِ الره    لُْلن َ: بَلَى ، لَاَل  "  أَلَ

 (ي البخار )"  نُْمَصاِن ِدٌنَِها " فذلن منْ             

 بالشهادة فمطنمص خاص فٌما ٌتعلك  نمصان العمل  -صان العمل والدٌن فسره النبً فً الحدٌث :  .  نم     

 أثناء الحٌض ال لضاء   ، وسموط الصٌام أداء   ولضاء   سموط الصالة أداء   نمصان الدٌن  -                                                            

 ة أٌن بصورة عامة نمصا ٌمنع من رجاحة العمل وتموى هللا وتحمل المسئولٌة .. الخ على نحو جعل المر. لٌس المراد نمصان العمل والد     

 الخالمسلمة مرجعا لوٌا وعامال مؤثرا فً التارٌخ اإلسالمً والُسنة النبوٌة  كُمحدثة وفمٌهة ، ومختلف المجاالت فً الحٌاة الُمعاصرة ..         

 ا لكان الرجل أحك به! ، فلو كان نمص ذهب للُب الرجل الحازم(أ)ب من النساء ولدرتهن على التأثٌرة ، لكن سٌك فً التعجأ. الحدٌث لٌس ذما فً المر     

 ة نصف شهادة الرجل فيه مساس بكرامة المرأةأ* افتراء : شهادة المر

 الفرق بٌن الشهادة واإلشهاد :   -    الرد   

 * الشهادة = ٌعتمد علٌها الماضً فً الوصول إلى الحك وتتحمك باطمئنان الماضً لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد              

ٌْنِ  َواْستَْشِهُدوا* اإلشهاد = ٌموم به صاحب الدٌن للتأكد من الحفاظ على دٌنه "               ٌْنِ  ٌَُكونَا فَإِْن لَْم    ِرَجاِلُكمْ ِمْن  َشِهٌَد                               َواْمَرأَتَانِ  فََرُجل   َرُجلَ

رَ  إِْحَداُهَما تَِضله أَْن  الشَُّهَداءِ ِمَن  ْرَضْونَ ممن ت                                  : (282)البمرة"  اأْلُْخَرى   إِْحَداُهَما فَتُذَّكِ

 إلى صاحب الّدٌن ولٌس إلى الماضً  ةاآلٌة تتحدث عن اإلشهاد ولٌس عن الشهادة ، فهً موجه.                      

 ً كل حاالت الّدٌن ، بل جاءت على وجه النصح واإلرشاد فمط فً بعض حاالت الّدٌناإلشهاد ف)لم تشترط( .  اآلٌة لم تفرض                     

 أكدت الشرٌعة اإلسالمٌة على أهمٌة الشهادة مطلما ، فجعلت :  -           

ٌْنِ  َواْستَْشِهُدوا. شهادة رجلٌن بدال من شهادة رجل واحد"                  أحد أن فً هذا مساس بكرامة الرجل .. ! (" )لم ٌعتبر  ِرَجاِلُكمْ ِمْن  َشِهٌَد

رَ  إِْحَداُهَما تَِضله أَْن " تٌن لعلة . شهادة رجل وامرأ                 " )الضالل = النسٌان وعدم الضبط ، احتمال حدوثهما وارد اأْلُْخَرى   إِْحَداُهَما فَتُذَّكِ

 االستجابة ، وجدانٌة االنفعال ، فً حالتها النفسٌة وتجعلها سرٌعةالبٌولوجٌة التً لد تؤثر عند المرأة من الرجل لتركٌبتها  بصورة أكبر                    

  حتاج و الشهادة تترجع فً بعض األحٌان إلى التركٌز والتفكٌر الهادئ .. وهو تركٌب مناسب لدورها الطبٌعً لتربٌة األبناء !! ( ،  ال                    

  إلى التفكٌر الهادئ ، والولوف عند الولائع ، والتركٌز على األلفاظ والكلمات خاصة فً المعامالت المالٌة من بٌع وشراء                   

 وألن بها تُستحل األموال واألنفس واألعراض ..ودٌون ..الخ ،                   
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 تُمبل :شهادة المرأة لد    -

 والرضاعة ، والحٌض .. الخ (ود بعد الوالدة صراخ المول=  )فٌما الٌّطلع علٌه إال النساء ، كالوالدة  واالستهالل  .  ُمنفردة               

    عمال العمل كثٌرا كما فً المعامالت المالٌة .. (  إأو الولوف عند األلفاظ  أو  الشهادة فٌها إلى التركٌز الشدٌدتحتاج  ) ال                           

 جارة ، هبة ..الخ (إن ، بٌع ، شراء ، ولف ، المعامالت المالٌة ) دٌَْ  . امرأتان + رجل               

 الُرجعة ..، النكاح والطالق و)الحدود( العموبات  خر( )تُمبل عند البعض وال تُمبل عند البعض اآل. اختالف               

 )أربعة رجال أحرار(. ال تُمبل شهادة المرأة فً الزنا                

 الشهادة تكلٌف ولٌست تشرٌف ٌتسابك الناس علٌه ، فهً عبء ثمٌل ٌتهرب الشاهد منه ألنه ٌشهد وغٌره ٌمبض !!   -

 

 * افتراء :  المرأة واحدة من الثالث التي يكون فيها الشؤم " .. المرأة والفرس والدار !! "  

 العدوى والطٌرة ، إنما الشؤم فً ثالث المرأة والفرس والدار "    " الرد    

 األمر بٌد هللا ، ومخالطة المرضى لد تكون سببا النتمال المرض بإذن هللا ،نما إ.  العدوى = نهً عن ما كان ٌعتمده أهل الجاهلٌة من أن األشٌاء تعدي بنفسها ،              

 ونحن مطالبون باألخذ باألسباب لدفع الضرر !! ) كٌف ال ٌمرض العاملون بالمجال الطبً بالرغم من مخالطتهم للمرضى ؟ (                  

 ة من التطٌر )التشاؤم( باألشٌاء مما كان ٌردهم عن لضاء حوائجهم !!طٌرة = نهً عن ما كان ٌعتمده أهل الجاهلٌ .  ال            

 :  امرأة ٌُكره معاشرتها ، دار ٌُكره سكناها ، فرس لم ٌغز علٌها.. فً ثالث )المنهً عنها(.." استثناء للطٌرة  " .. الشؤم فً ثالث .           

 ٌكون فً هذا الطٌرة المنهً عنها ، إنما هو لضاء هللا ولدره ..! ق ، والفٌجوز أن ٌفارق الثالثة بالبٌع أو بالطال                
 


