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د. عودة خليل �أبو عودة:

من مواليد الأردن، ح�سل على الدكتوراه يف اللغة العربية واآدابها �سنة 1988م، 

وعمل اأ�ستاذا للتعليم العايل باجلامعات الأردنية، وهو ع�سو جممع  اللغة العربية 

الأردين، ورابطة الأدب الإ�سالمي العاملية.

من اإنتاجه العلمي: »التطور الدليل بني لغة ال�سعر اجلاهلي ولغة القراآن الكرمي«، 

و »�سواهد يف الإعجاز القراآين«، اإ�سافة اإىل اأزيد من ثالثني كتابا يف مناهج اللغة 

العربية بالأردن وعمان، وع�سرات البحوث املحكمة باملجالت العربية.
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول علىموافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

يونيو 2009م / جمادى الأخرى 1430 هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية
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ردمك:   978-99906-678-7-5

2



3

5

11

19

69

77

85

91

97

105

111

121

127

133

151

157

163

173

177

فهر�س املحتويات

ت�صدير 

مقدمة

3



4

189

195

201

209

213

219

223

231

237

243

249

257

263
- لئحة امل�صادر واملراجع

4



5

ت�صدير 

5



6



7

اآله  احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى 

و�سحبه اأجمعني.

لي�ص مبالغة القول اإن ما كتب حول مو�سوع املراأة يف الإ�سالم ، من حيث 

وما   ، والقت�سادي  الجتماعي  وو�سعها  اإليها وحديثه عن حقوقها   نظرته 

يت�سل بذلك من اجتهادات الأئمة والعلماء ، قدميا وحديثا...  اإن ما كتب 

حول ذلك ميثل،وحده، مادة خ�سبة لبحث بيبليوغرايف �سامل ، �سواء باللغة 

العربية اأو غريها من اللغات.

ومن �ساأن هذا النطباع اأن يخلف �سعورا باأن احلديث يف مو�سوع املراأة يف 

الإ�سالم �سيكون، حتما، من املو�سوعات التي ن�سجت واحرتقت ، كما يقال، 

وقد يكون الأمر كذلك، لكن الذي مييز  كتاب« هو وهي : ق�سة الرجل واملراأة 

يف القراآن الكرمي« للدكتور عودة اأبوعودة هو اأنه ي�سعى اإىل اأن يزيل خمتلف 

الرتاكمات التي �سكلت حجبا كثيفة  يف وجه فهم اآيات القراآن وتوجيهاته يف 

املو�سوع، والتي مل يزدها  الختالف الفكري واملذهبي اإل كثافة، واأن ي�سع 

�سيغه  ويتدبر  كلماته،  يتاأمل  القراآن،  خطاب  يدي  بني  لوجه  وجها  القارئ 

اللتفات  يتم  البداهة بحيث مل  اإىل حقائق رمبا هي من  لي�سل  واأ�ساليبه، 

اإليها  يف �سياق ال�سجال الفكري وال�سراع الإيديولوجي. 

ومعلوم اأن  الكتابة يف مو�سوع ما  لي�ست خا�سعة لآلية منهجية �سارمة، 

زاوية  لكل  وي��ك��ون  متعددة،  زواي���ا  م��ن  ال��واح��د  املو�سوع  ت��ن��اول  ميكن  اإذ 

العديد  تثيري  التي  املو�سوعات  من  يعد  امل��راأة  مو�سوع  اأن  ناهيك  جدتها. 

القيمية واحل�سارية، وانت�سار مقولت  التغريات  الإ�سكالت، خا�سة مع  من 

الإن�ساين مثل مفهوم  املتطرفة، وبروز مفاهيم جديدة يف الرتاث  احلداثة 

التي  التاريخية  املقولت  و»امل��راأة« من  »الرجل«   واعتبار مقولت   ، «النوع«  

تنتمي اإىل ثقافات حمافظة، واأن التطورات العلمية  قد تتجاوزها، وتتعامل 

مع  الإن�سان نوعا  يختار  جن�سه وانتماءه، وغريها من الق�سايا التي ت�ستدعي 

من الفكر الإ�سالمي مواكبة وبيانا.
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لقد اختار الكاتب اأن يعتمد منهجية  تقوم على تتبع املفردات القراآنية 

الدالة على  املعاين املت�سلة بالرجل واملراأة، واأن يبحث يف �سيغها ودللتها 

وترتيبها ومنا�سباتها، لي�ستخل�ص املعاين التي يدعمها �سياق القراآن  وبيان 

اللغة .

فقد ا�ستق�سى  املفردات الدالة على الزوج والزوجية يف القراآن الكرمي، 

وبعد  النظر والتاأمل، خل�ص اإىل اأن الزوجية قانون يحكم الكون، وبناء على 

»والزوجية  هي  يقول:  الآخر،  الزوجني على  اأحد  لأف�سلية  ذلك، فالمعنى 

كل  وق��وام  النبات،  عامل  وق��وام  الإن�ساين..  النظام  وق��وام   الكون...  نظام 

الأنظمة التي ل نعلمها... ومل اأ�سمع اأحدا من النا�ص قدم زوجا على نظريه 

يف اأي عامل من العوامل الأخرى، عامل احليوان اأو عامل النبات،  ، بل نحن 

�ساأنه،  ون�سبح بحمد اهلل وقدرته جل   ، اإىل ما حولنا  من خملوقات  ننظر 

ونوؤمن باأن كل خلق قائم  على ما قدر اهلل، لنبحث عن فرد اأف�سل من  غريه، 

ولعن  زوج اأ�سمى  من نظريه، فاإذا و�سلنا اإىل عامل الإن�سان حتطمت هذه 

ال�سورة النبيلة، و�سارت امل�ساكل  واخلالفات، ون�سب اجلدال ، واحتدمت 

املعارك يف تف�سيل  الرجل على املراأة ....«

وقد هدته هذه املنهجية اإىل حقائق اأودعها �سفحات كتابه، لعل اأهمها 

اأن كثريا من الأعراف التي تتلب�ص ممار�سات النا�ص با�سم الدين ، اإمنا هي 

اأو  احتقار  اأو  القيم  ظلم  فلي�ص يف هذه   ، القراآنية  القيم   لأ�سول  خمالفة 

تهمي�ص  اأو تعطيل لطاقة ، اأو تهوين من كرامة، اأو تفا�سل يوؤدي اإىل ال�سحناء 

والعداوة وال�ستبداد، بل كل ما فيها مودة و�سكينة وتعاون  وم�ساواة  نف�سية 

واجتماعية واقت�سادية ، وتوافق يف تربية الأبناء  وتاأهيل الأ�سرة  وحتقيق 

�سعادتها وتوازنها مقدمة  اإىل �سعادة املجتمع وتوازنه.

واملراأة  الرجل  �سورة   ل�ستجالء  الكرمي  القراآن  خطاب  اإىل  العودة  اإن 

يف الإ�سالم، بعيدا عن �سجيج  ال�سجالت واخلالفات، ميثل ميزة  الكتاب 

الأوىل، وقد انعك�ص ذلك على اأحكام الكتاب و اآرائه  وحتليالته ومقرتحاته.
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الإ�سالمية   وال�سوؤون  الأوق��اف  ب��وزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر 

�سل�سلة  �سمن  ال��ك��رام  ال��ق��راء  اإىل  الكتاب  ه��ذا  تقدم   اأن  الكويت  بدولة 

يف  امل��راأة  مو�سوع  مراجعة  يف  منهجيا  م�ستوى  ليوفر   ، »رواف��د«  اإ�سدارات 

 ، القراآن  اآيات  اإىل  العودة  ، م�ستوى قائم على   بالرجل  الإ�سالم وعالقتها 

وتاأملها وتدبرها وفق ال�سروط اللغوية والبيانية املعتربة، والهتداء بهديها 

يف معاجلة خمتلف الق�سايا  املت�سلة باملراأة والرجل يف منظور الإ�سالم ويف 

واقع احلياة.

واهلل املوفق                                                    
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اآله  احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى 

و�سحبه اأجمعني

يعالج هذا الكتاب ق�سة الرجل واملراأة معاجلة فكرية علمية جادة، بعيدة 

عن العاطفة والنفعال والتحيز، وبعيدة عن ال�سراخ واجلدال الذي ن�ساهده 

يف بع�ص برامج الف�سائيات ال�سيارة. �سيعاجلها وفق اأ�سلوب القراآن الكرمي، 

الذي ي�سوق اليقينيات واحلقائق لكل اإن�سان، ويقول احلق ال�سراح، ذلك لأن 

ه اإىل فئة خا�سة، ول اإىل �سعب خا�ص، ول اإىل قارة  القراآن الكرمي مل ُيوجَّ

ْنزل للنا�ص جميًعا، ل�سعوب الأر�ص كلها، مع توايل القرون، 
ُ
حمددة، بل هو اأ

واختالف الأماكن؛ لأن الإن�سان هو الإن�سان حيثما كان، ي�ستوي بع�سهم مع 

بع�ص يف كل الأمور الطبيعية، فت�سكيلهم اجل�سدي والع�سوي واحد، ونظامهم 

يف اإطار احلياة الأ�سا�سّية واحد. والنا�ص ل يختلفون اإل يف الأمور التي هم 

والعادات  الأه��واء  وفق  حياتهم  وي�سكلون  لهم،  ديًنا  ويتخذونها  يبتدعونها 

والتقاليد التي ت�ظهر يف حياتهم عرب الأيام.

ولذلك جتد القراآن الكرمي يتحدث عن ق�سايا الرجل واملراأة على تنّوعها 

حديًثا مت�سًقا، متقًنا، �سادًقا كل ال�سدق، ثابًتا كل الثبات، ل ياأتيه الباطل 

الرجل يف خمتلف مراحل حياته،  من بني يديه ول من خلفه، يتحدث عن 

ًرا،  ومعمِّ و�سيًخا  وكهال  ورج��ال  و�ساًبا  وفتى  وغالًما  و�سبيًّا  وطفال  وليًدا 

ا. ويتحدث كذلك عن املراأة وليدة  ويتحدث عنه ولًدا وزوًجا واأًخا واأًبا وجدًّ

ا بنًتا واأخًتا وزوًجا  وطفلة و�سبية وكاعًبا و�سابة وعجوًزا، ويتحدث عنها اأي�سً

ا ثابًتا، يعتمد على الأ�س�ص والقواعد والأمور  ا وجدة، يتحدث حديًثا علميًّ واأمًّ

اليقينية، حديث اخلالق عز وجل عن خلقه، حديث اللطيف اخلبري العليم 

مبا خلق ومن خلق وفق حكمته وعلمه وق�سائه.

القراآن  وامل��راأة يف  الرجل  الكتاب يتحدث عن ق�سة  لهذا كله جاء هذا 

الكرمي، حديًثا هادًئا علميًّا موثًقا، ين�سد احلقيقة ال�سادقة، ويقدم الفكرة 

الواعية النابعة من فهم اآيات القراآن الكرمي، غري متاأثر بالأهواء ال�سّيقة، 
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ول  احلقيقة،  ذكر  يف  م��رتّدد  ول  واجلهات،  الأ�سخا�ص  لبع�ص  جمامل  ول 

منخذل اأمام �سغط الواقع الجتماعي القاهر. فكم تعرف واأعرف – اأخي 

القارئ- اأنا�ًسا يعدون اأنف�سهم اأفراًدا يف املجتمع الإ�سالمي، ومن املتم�سكني 

مببادئ الدين القومي، حتى اإذا فتح باب احلجاب – مثال– وقيل فيه راأي 

الإ�سالم الثابت، اأح�ّص بع�سهم بوخزة يف قلبه؛ اإذ اإنه مل يفلح يف اإلزام اأخته 

بل جتد  يقف عند هذا،  الأمر  وليت  ال�سرعي،  اأو زوجه باحلجاب  ابنته  اأو 

كثرًيا منهم يحاول اأو يوؤول الن�سو�ص ال�سريحة يف القراآن الكرمي واحلديث 

ال�سريف، وياأتيك باألوان من التف�سري والفهم كاأنها نابعة من قرن ال�سيطان. 

وكذلك يفعلون يف �سهادة املراأة يف اآية الدين، ويف اآيات الزواج واآيات املرياث، 

ويف اآية القوامة يف �سورة الن�ساء، وما اإىل ذلك من امل�سائل الجتماعية التي 

وقروؤوا  اهلل  اآي��ات  يف  النظر  اأنعموا  اأنهم  ولو  يوم.  كل  املجتمع  حياة  ت�سكل 

الآيات الكرمية يف �سياقها القراآين، لوجدوا اأن هلل عز وجل حكمة بالغة فيما 

ا ورقيًّا و�سعادة لو اأن  قرره من اأحكام، واأن احلياة الإن�سانية تكون اأكرث �سموًّ

الإن�سان مت�ّسك ب�سرع اهلل احلكيم.

والأف��الم  وامل�سل�سالت  ال��ربام��ج  من  ال��ه��ادرة  الأم���واج  ه��ذه  خ�سم  يف 

م�ساكل  ملعاجلة  تعقد  التي  واملوؤمترات  املوجهة،  الرتبية  وبرامج  والأغ��اين 

النا�ص  اأف��ه��ام  من  تختفي  ك��ادت  كله  ه��ذا  خ�سّم  يف  وال�سكان؛  الإ�سكان 

و�سلة  والأخ��ت،  والأم،  الزوجة،  كم�سطلحات:  نبيلة  �سامية  م�سطلحات 

الجتماعية  ال�سالت  واأ�سبحت  الوالدين.  وبر  والأب��وة،  والأمومة،  الرحم، 

ال�سريعة  امل�سلحة  وفق  جتري  ميكانيكية  مادية  �سالت  النا�ص  ه��وؤلء  بني 

والقيم الزائفة والعادات امل�ستوردة، فذابت هذه القيم اأو كادت. 

ولفتات  خادعة،  عديدة  عناوين  حتت  يحدث  ُكّله  هذا  اأن  امل��وؤمل  ومن 

كثرية تو�سع كلها يف غري مو�سعها.

اإن املراأة هي - يف اأوجز تعبري – ريحانة الدنيا والآخرة يف حياة الرجل، 

وهي التي ت�سنع معه احلياة الإن�سانية، التي هي لول وجودها ووجوده وفق 
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تقدير اهلل عز وجل ملا ا�ستمرت احلياة الإن�سانية على وجه الأر�ص؛ اإن املراأة 

التي اأقام اهلل عز وجل بها مع الرجل نظام الزوجّية الإن�سانية، اإن املراأة التي 

و�سع اهلل عز وجل لها من الآيات والقواعد والأحكام ما يجعلها كامللكة يف 

كل مراحل حياتها، اإن هذه املراأة هي التي ي�سعى هذا الكتاب اإىل اأن يقدم 

�سورة عنها.

يزيد  ل  الكرمي  القراآن  �سورتها يف  وفق  امل��راأة  �سيقدم  الكتاب  هذا  اإن 

عن  �سيتحدث  منزلة،  من  بها  واأعِظم  �سورة  من  بها  واأك��ِرم  ينق�ص،  ول 

من  ال��ذي  الفطري  التعاون  ه��ذا  احل��ي��اة،  �سنع  يف  وامل���راأة  الرجل  تعاون 

ول  عليها،  فطر  التي  ال�سورة  على  كل  امل��راأة،  وخلقت  الرجل  خلق  اأجله 

ما  رج��ل  اجتهاد  وف��ق  ين�ساأ  مل  والتكامل  التعاون  ه��ذا  اهلل.  خللق  تبديل 

اآيات  عنه  حتدثت  احلكيم،  اهلل  �سرع  هو  بل  ما،  فل�سفة  اأو  ما،  موؤمتر  اأو 

والبحر،  وال��رب  والنهار،  والليل  والقمر،  ال�سم�ص  عن  حتدثت  كما  اهلل، 

 وال�سماء والأر���ص، كما حتدثت عن كل ما ي�سكل نظام الزوجية يف الكون،

و        

َل  اأعلم– فا�سَ – فيما  الكون  اإن�ساًنا يف  اأ�ساهد  اأ�سمع، ومل     ومل 

بني الليل والنهار اأو بني املاء والهواء، اأو بني ال�سم�ص والقمر، فقال اإن هذا 

اأف�سل من ذاك، واأن هذا اأكرث نفًعا واأجلُّ قيمة من ذاك. اإن الأمر بني الرجل 

الرجل  كلها حتدثت عن  الكرمي  القراآن  اآيات  واإن  ا،  اأي�سً واملراأة هو كذلك 

والزوجّية  املتكاملة،  النظرية  هذه  ووفق  احلياة،  �سوؤون  وامل��راأة يف خمتلف 

البداية على هذه  منذ  واإناًثا،  الأف��راد، ذكوًرا  كل  ين�ساأ  اأن  فينبغي  الثابتة. 

من  كثري  لختفت  ذلك  على  النا�ص  ن�ساأ  ولو  الأ�سا�سية،  الواقعية  النظرية 

امل�سكالت التي تن�ساأ عن الت�سورات اخلاطئة، واملمار�سات ال�سلبية.

والأح��وال  الفقه  يف  كتاًبا  لي�ص  يديك،  بني  ال��ذي  الكتاب  هذا  اأن  على 

والو�سية،  وامل��رياث  والطالق،  ال��زواج  اأحكام  عن  فيه  فتبحث  ال�سخ�سية، 

وغريها من م�سائل الفقه، اإنه لي�ص كذلك متاًما، واإن لدينا –واحلمد هلل–
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كتًبا وافية يف هذه املو�سوعات، واإن كنا ل نزال بحاجة اإىل اأن يواكب الفقه 

تطورات احلياة، فيقدم جواًبا �سافًيا للمرء امل�سلم عن كل ما يعرت�ص حياته 

اأمور جتّد عليه كل يوم، وبخا�سة الأمور املالية والتجارية واأمور العمل  من 

والدرا�سة والعالقات الإن�سانية وغريها.

اإن هذا الكتاب هو، يف احلقيقة، نظرات بيانية يف الآيات القراآنية التي 

حتدثت عن م�سائل الرجل واملراأة، يف اأحوال كل منهما املتنوعة.. اإنه نظرات 

بيانية يف خمتلف الآيات ذات ال�سلة باملو�سوع.

التي  اللغوية  الأمناط والرتاكيب  التحديق يف  البيانية  بالنظرات  واأعني 

اآيات اهلل عز وجل. فالقراآن نزل بل�سان عربّي مبني، وقد �ساء  وردت فيها 

اهلل عز وجل اأن يكون كتابه الكرمي قراآًنا عربيًّا 

   . وهذا –باخت�سار– يعني اأن اهلل عز وجل اأنزل �سرعه احلكيم 

يف كتاب، واأن هذا )الكتاب( نزل على �سورة )القراآن( الكرمي الذي جعله 

فيه  التعبري  و�سائل  اأن  يعني  القراآن  وبيان  بيانه.  يف  معجًزا  وجل  عز  اهلل 

وو�سائله واأمناط الرتكيب اللغوي، وتنوع الأ�ساليب من َق�َسم واأمر ونهي ودعاء 

ونداء، كل ذلك ورد يف اأ�سلوب قراآين معجز، عرف العرب مادته الأ�سا�سية 

اإليه من  ا�ستمعوا  ياأتوا مبثله، مبثل ما  اأن  ونرًثا، وعجزوا  �سعًرا  اأدبهم،  يف 

ر�سول اهلل؛ وهذا �سّر ده�ستهم، و�سبب حريتهم فمنهم من �سرح اهلل �سدره 

لالإ�سالم، فاأ�سلم وح�سن اإ�س�المه، ومنه�م من اأخذته الع�زة بالإثم 

             وبقي على كفره وعناده.

اللغة،  معطيات  على  معتمًدا  البياين،  بالتحليل  الكرمية  الآيات  تناولت 

واأ�سرار الرتكيب اللغوي، موؤكًدا اأن كل منط لغوي له دللته وله اأ�سراره..

البناء  بني  الأفعال  وتنوع  والأم��ر،  وامل�سارع  املا�سي  بني  الأفعال  فتنوع 

العديدة  امل�ستقات  بني  ال�سرفية  ال�سيغ  وتنوع  للمجهول،  والبناء  للمعلوم 

اأ�سرار  يف  والتاأمل  واجلمع،  واملثنى  املفرد  بني  الأ�سماء  وتنوع  املتنوعة، 
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التقدمي والتاأخري واأ�سرار التعريف والتنكري، وتدبر دللت احلذف والذكر، 

وال�ستفهام  والنهي  والأمر  النداء  بني  املتنوعة،  القول  اأ�ساليب  وا�ستنطاق 

والَق�َسم.

من  عليه  ت�ستمل  ما  ا�ستخراج  وحماولة  القراآنية  الآي��ات  يف  النظر  اإن 

دللت ومعاٍن وفق هذه الأمناط املتنوعة، يك�سف للباحث كنوًزا من املعرفة، 

ا من الدللت والأفكار، وزهوًرا من اللطائف، كل ذلك يف اإطار من  وفيو�سً

القراآين، خ�سائ�ص ال�سدق املطلق، واملعرفة  للتف�سري  الثابتة  اخل�سائ�ص 

املتطورة، والدللت امل�ستمرة التي ي�سهم فيها التطور العلمي، وتنوع و�سائل 

املعرفة اإ�سهاًما وا�سًعا بحيث يجعلها موافقة حلاجات الإن�سان وتطور و�سائل 

حياته، وتعدد م�سادر معرفته على مر الأزمان.

اللغة وا�سحة و�سحيحة،  ثابتة، ودللت  الكرمي  القراآن  اآيات  ومَلَّا كانت 

التي  العلمية  قبيل احلقائق  يعد من  اأْن  الباحث ميكن  اإليه  يتو�سل  ما  فاإن 

يتو�سل اإليها البحث الدقيق، وبخا�سة اإذا كان همُّ الباحث الإ�سهام يف بيان 

اأ�سرار  ومن  البيان،  لطائف  ومن  الإعجاز،  �سور  الكرمي من  القراآن  ما يف 

التف�سري، دون اأن يكون متحيًزا اإىل فئة من الفئات التي تعبد اهلل على حرف، 

فتف�سر اآيات القراآن الكرمي وفق هواها، ووفق مبادئها، فتجعل القراآن الكرمي 

اأن  الذي يجب  الوقت  �سيا�سّية، يف  اأو  فكرية  مِلَا هي عليه من مواقف  تابًعا 

يكون القراآن الكرمي يف كل ما يكتب عنه، وما يوؤلف حوله اأ�سا�ًسا يقا�ص عليه، 

يتوجه  اأن  ل  وال�سيا�سات،  والأفكار  والعلوم  النظريات  منها  تنطلق  وقاعدة 

اأذهان  اأن يزرعوه يف  يريدون هم  اإىل ما  القراآن  باآيات  واملف�سرون  الكّتاب 

النا�ص من اأفكار اأو مبادئ. وتذكرين هذه الفكرة بقول علّي بن اأبي طالب 

ر�سي اهلل عنه: »اإمنا يعرف الرجال باحلق، ول يعرف احلق بالرجال«.

من  ومعانيه  اأفكاره  يديك– يعر�ص  بني  تراه  – كما  الكتاب  هذا  واإن 

خالل مقالت متوالية، تدور كل منها حول عنوان حمدد، وهذا العنوان هو 

ن�ّص اآية قراآنية، اأو جزء من اآية. وقد راأيت اأن هذا الأ�سلوب يف تقدمي املادة 
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العلمية رمبا يكون اأقرب اإىل قلب القارئ.

 واأح�سب اأن هذه الفكرة لو كتبت بطريق ال�سرد املت�سل يف كتاب م�ستقل 

يف عدة مئات من ال�سفحات لقّل اأن جتد قارًئا ي�سرب على متابعته، وبخا�سة 

اإذا اتخذ الكتاب اأ�سلوب البحث العلمي الر�سني املدعم بالأفكار وال�سواهد 

والإح�ساءات واملناق�سات والتحليل يف �سفحاته كلها.

الكتاب و�سع وفق ما  اأن هذا  القراء  الأخ��وة  اأن يفهم  اأحب  اأين ل  على 

ميليه اخلاطر، دون العودة اإىل م�سادر املعرفة املتخ�س�سة ومراجع البحث 

العلمي، بل اإن معظم اأفكاره، ومعظم ما ورد فيه من تف�سري لآيات اهلل اإمنا 

واملراجع.  امل�سادر  ثبت  يف  املدّونة  املعتمدة  التف�سري  كتب  اإىل  فيه  ُع��ْدت 

ولعل اجلديد الذي فيه هو النظر البياين من خالل تنوع الأمناط اللغوية، 

وا�ستنباط ما يف الآيات من مظاهر البيان واأ�سرار الإعجاز القراآين، وهذا 

اء الآن ويدفعهم اإىل قراءة الكتاب، مقالة مقالة،  يف ظني هو ما ي�سد القرَّ

راغبني يف الّطالع على اأ�سرار الرتكيب القراآين وباحثني عن اأ�سرار البيان 

يف اآيات اهلل عز وجل.

فر�سة  �سرحتها،  التي  ال�سورة  بهذه  الكتاب  تقدمي  اأ�سلوب  يف  ولعل 

لال�ستمتاع مبا يجده القارئ يف ثنايا هذه املقالت املتوالية من �سور البيان 

و�سواهد الإعجاز، يف الوقت الذي تقدم فيه املقالت الأفكار الدقيقة حول 

حقيقة الرجل وحقيقة املراأة ومهمة كل منهما يف �سنع احلياة الإن�سانية.

واأن  الكرمي،  لوجهه  ا  خال�سً هذا  عملي  يجعل  اأن  وجل  عز  اهلل  واأ�ساأل 

يكتبه يل عمال �ساحًلا وعلًما ينتفع به، واحلمد هلل رب العاملني.
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اآيات  اأن  راأينا  فقد  بالإن�سان،  ا  خا�سً لي�ص  والأنثى  الذكر  م�سطلح  اإن 

كالبقر  الأنعام  وبع�ص  الإن�سان  مع  والأنثى  الذكر  ذك��رت  الكرمي  القراآن 

وال�ساأن واملعز.

بها  املق�سود  ك��ان  )ال��ذك��ر(  لفظ  فيها  ورد  التي  الآي��ات  معظم  ولكن 

يف  ورد  الإن�سان  غري  على  منه  ورد  وما  )الأن��ث��ى(.  لفظ  وكذلك  الإن�سان، 

القراآن بلفظ املثنى )الذكرين( و)الأنثيني(..

خالف  الأنثى  الو�سيط:  املعجم  يف  املعنى:  هذا  ذكر  اللغة  معاجم  ويف 

ا الذكر خالف الأنثى، واملذكر �سد املوؤنث.  اأي�سً الذكر من كل �سيء، وفيه 

وباب التذكري والتاأنيث يف كتب النحو واللغة باب معروف م�سهور.

وقد األِّفت كتب عديدة يف اأحكام املوؤنث واملذكر، ومل يخطر ببال اإن�سان 

اأنه يبحث يف �سيئني يف�سل  قط، وهو يبحث يف التذكري والتاأنيث يف اللغة، 

اأحدهما الآخر، �سواء اإذا كان البحث يف التذكري والتاأنيث يف الإن�سان اأو يف 

هي  ال�ساكنة(  )التاء  اإن  تقول:  اللغة  فكتب  والأ�سياء،  املخلوقات  من  غريه 

عالمة تاأنيث الفعل، يقولون: كتب وكتبت، وو�سل وو�سلت، وجنح وجنحت، 

و�سّلى و�سّلت، وعمل وعملت، وهكذا.

اأو اإن و�سوله اأرقى  اإن الكتابة عنده اأف�سل منها عندها،  ومل يقل اأحد: 

من و�سولها. وكذلك يقولون: اإن )التاء املربوطة( هي اأداة تاأنيث متيز بني 

�ساعر وهي  وهو  اإن�سانة،  اإن�سان وهي  فهو  الإن�سان،  بني  والأنثى من  الذكر 

�ساعرة، وهو كاتب وهي كاتبة..

الدللة  والأنثى يف  الذكر  ف��اأوردت  املعنى،  هذا  القراآن  اآيات  بينت  وقد 

)1(
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ُت�ْسِعر باأن اأحدهما  اأو اإ�سارة  املجردة على اجلن�سني دون اأي معنى اأو دللة 

اآل عم�ران: 195 من �س�ورة   ميتاز عن الآخر يف �سيء، ق�ال تعال�ى يف الآية 

        

   ، واأرجو اأن يهتم القارئ الكرمي بهذا التعبري )بع�سكم 

التي  امل�ساألة  و�سرح  املعنى  بيان  يف  مهم  اأث��ر  له  �سيكون  فاإنه  بع�ص(،  من 

نتحدث عنها. وقال تعاىل يف اآية 40 من �سورة غافر:    

ويالحظ يف هاتني        

الآيتني اأن العمل من الذكر والأنثى ينظر اإليه من اهلل عز وجل نظرة واحدة، 

ويجازى جزاًء واحًدا، فاهلل عز وجل ل ي�سيع عمل عامل من ذكر اأو اأنثى، 

وهو جل �ساأنه ُيدخل من يعمل �ساحًلا من ذكر اأو اأنثى اجلنة اإذا كان موؤمًنا، 

بعمله  ذلك  فاإمنا  الثواب  يف  اأو  اجلنة،  يف  لأحدهما  امتياز  ثمة  كان  واإذا 

لبجن�سه.

واإن هذه امل�ساألة هامة، بل هي مفتاح القول ال�سائب يف كل ما يعر�سه 

يف  الرجل  من  اأق��ل  اأنها  يف  الواهمون  اأو  امل���راأة،  مكانة  لرفع  املتحم�سون 

املعيار  هو  بل  اهلل،  عند  الأول  املعيار  هو  وحده  فالعمل  املكانة.  اأو  املنزلة 

عند  ودرجاتهم  النا�ص  منازل  حتديد  عند  ال�سحيح  التعبري  يف  الوحيد 

اأنثى، اأو  به  قام  ذكًرا  اأّن  منه  يقلل  اأو  �ساأنه  يرفع من  ل  العمل   ربهم، هذا 

فال�سالة – مثال– �سالة، وال�سدقة �سدقة، وال�سوم �سوم، وتربية الأولد، 

و�سلة الرحم، وكل ما يقوم به النا�ص من اأعمال، يحا�سبنا اهلل عز وجل نحن 

جميًعا وفق ال�سورة التي قمنا بها عليها، ووفق النية التي كان نواها كل فرد 

منا عند القيام بها. فيتقبل اهلل عز وجل من كل فرد ح�سب عمله، ل يزيد 

ذلك اأو ينق�ص منه جن�ص العامل ذكًرا كان اأو اأنثى..

اإمنا خلق مبنزلة  والأنثى  الذكر  بجن�سيه  الإن�سان  اأن  على  يدل  اإن هذا 

عن  �سائل  ي�ساأل  وقد  ب�سيء،  الآخر  عن  اأحدهما  ميتاز  ل  اهلل،  من  واحدة 

اأهمية خلق الذكر والأنثى اإذا كان هذا ل اأثر له يف مقيا�ص العمل ومعياره؟ 
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اأقول: اإن الذكر والأنثى هما �سر احلياة، هما اأ�سل كل ما يف الأر�ص من بني 

الإن�سان، هما بذرة الزوجية التي اأقام اهلل عز وجل عليها نظام الكون، فقد 

�ساء اهلل عز وجل اأن يكون كل ما يف الأر�ص ناجًتا عن زوجية تامة بني الذكر 

تنطلق  الآخر  يف  اأحدهما  وين�سهر  والأنثى  الذكر  يلتقي  وعندما  والأنثى، 

احلياة، وينمو النا�ص ويتكاث�رون، يقول اهلل عز وج�ل يف الآية 13 من �سورة 

احلجرات:         

فاأ�سل اخللق اإذن زوجية بني الذكر والأنثى، واهلل عز وجل يوؤكد ذلك يف غري 

ما اآية من القراآن الكرمي، ففي الآيتني 45، 46 من �سورة النجم يقول اهلل عز 

وجل:         .. ويق�ول �سبحان�ه 

وتعاىل يف الآية 36 من �س�ورة ي�ص:  

نعرف  احل��ي��اة،  نظام  فالزوجية   ..     

مما  كثرًيا  ا  اأي�سً وجنهل  والنبات  واحليوان  الإن�سان  من  ن�ساهده  ما  منها 

ن�ساهد، ول نعلم �سيًئا عن كثري مما خلقه اهلل عز وجل.

للذكر ولالأنثى، فهو زوج  اأن كلمة )زوج( هي  اإىل  نتنبه  اأن  ولكنا يجب 

وهي زوج، وهما زوجان، ولذلك يقول اهلل عز وجل   

الذكر  بني  ا ل متيز  ي�سً اأ            .  فالزوجية 

والأنثى، لأنهما فيها �سيء واحد، فردان متكامالن، ول يعقل اأن ياأتي اإن�سان 

ويفا�سل بينهما، اأو يف�سل اأحًدا منهما عن الآخر، وهما كما ترى ي�سنعان 

اأ�سل خلق  اأن  وهي  الآن،  را�سخة  قاعدة  على  نقف  – اإذن-  دعنا  احلياة، 

الإن�سان من ذكر واأنثى جمع بينهما اأو جعلهما متكاملني، ل ف�سل لأحدهما 

على الآخر، واأن كل ما يتقوله النا�ص من مفا�سالت ل اأ�سا�ص له يف خلق اهلل، 

ول يف مقيا�ص الفهم ال�سليم. 
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واإن هذا  دائمة،  وحياة  م�ستمرة،  واملراأة يف احلياة ق�سة  الرجل  ق�سة 

مو�سوع يخبط فيه النا�ص كثرًيا، وتختلط فيه الآراء، وتدخل فيه الأهواء، وما 

راأيت مو�سوًعا مما يخو�ص فيه النا�ص، ومما يت�سل بحياتهم اأ�سد الت�سال 

يختلف به النا�ص مثل مو�سوع الزواج، ومو�سوع العالقة بني الرجل واملراأة، 

وما يت�سل بهذين املجالني من تفريعات ل تكاد تنتهي، فهل الزواج �سروري 

املتاأخر؟  اأم  املبكر  ال��زواج  اأف�سل:  فاأيهما  كذلك  كان  فاإذا  املرء؟  حياة  يف 

اأيهما اأف�سل الرجل اأم املراأة؟ هل املراأة ت�ساوي  وما عالقة الرجل باملراأة، 

امل��راأة؟ ما مدى حرية املراأة يف العمل ويف  الرجل؟ هل الرجل م�سوؤول عن 

التعليم ويف اخلروج من بيتها؟ هل للمراأة اأن تتزوج اإذا مات عنها زوجها؟ 

اإن فعلت؟ وماذا  اأبناوؤها  واأين يذهب  تتزوج هل ين�سفها املجتمع؟  فاإن مل 

يقول املجتمع املعا�سر يف مثل هذه الأمور؟ هل يتبع النا�ص يف هذه الق�سايا 

اأحكام الدين اأم اأحكام العادة والعرف والتقاليد؟

ثم من ي�ستطيع الإجابة عن هذه الأ�سئلة؟ هل الإجابة عنها تكون بكلمة 

نعم اأو ل، اأم اأنها حتتاج اإىل بحث علمي اأ�سيل جاد هادف ي�سل بالأمر اإىل 

حقيقة موؤكدة ثابتة ميكن اأن تتخذ من بعد نظرية علمية وثيقة يركن اإليها 

القارئ ويتخذها م�سدًرا لبحوثه ودرا�ساته؟..

هو  كما   – العلمي  والبحث  �سحيح،  علمي  بحث  اإىل  يحتاج  الأم��ر  اإن 

الدرا�سة  تعرف مب�سكلة  مناهج  ثابتة،  ومناهج  اأ�س�ص  على  معروف– يقوم 

وتبني اأهمية البحث فيها، وتب�سط فيها الأ�سئلة التي حتدد فر�سيات البحث، 

وتاأتي  املعتمدة،  واملراجع  امل�سادر  ا�ستق�ساء  يف  البحث  منهج  تر�سم  ثم 

وقواعد  اأ�س�ص  على  اأحكامها  وتبني  عليها،  يقا�ص  التي  وبالأمثلة  بال�سواهد 

)2(



25

الثابتة،  اأو احلقائق والنظريات العلمية  اأحكام العقيدة الرا�سخة  ثابتة من 

وتناق�ص النتائج يف �سوء هذا كله حتى ي�سل الباحث اإىل نتائج علمية اأكيدة 

ميكن اأن تكون فيما بعد اأ�سا�ًسا لنظريات علمية جديدة. عندها ميكن للمرء 

اأن يقرر جدوى ُعْرف معني، اأو عادة اجتماعية �سائدة. اأما احلكم الفردي 

القائم على اقتناع �سخ�سي فهو يظل حال فرديًّا ل يلزم رمبا حتى �ساحبه، 

بل اإنه اأحياًنا ل يقنع �ساحبه مبا يقول.. 

والتحري  البحث  بعد  اإل  الأ�سئلة  الإجابة عن هذه  ي�ستطيع  ل  اأحًدا  اإن 

الآراء  ول  اجل��اه��زة،  الأح��ك��ام  يقبلون  ل  الآن  فالنا�ص  الدقيق؛  والنظر 

منه«،  اأف�سل  اأجد  ل  املبكر  الزواج  »واهلل  اإن�سان:  لك  يقول  كاأن  املت�سرعة، 

فمن قال له ذلك؟ وعالَم اعتمد يف حكمه، وهل ي�ستطيع ن�سر هذا احلكم 

على كل النا�ص؟ نحن الآن يف ع�سر العلم واحلكمة والتجربة، وما عاد امروؤ 

كلمات:  اأما  تقول،  ما  على  اليقيني  العلمي  الدليل  له  تقدم  لك حتى  يوؤمن 

يقال، اأو قيل اإن، اأو لوحظ اأنه اأو قراأت ذات مرة، اأو اإنني اأرى بكل تاأكيد.. 

وما اإىل ذلك من عادات النا�ص يف بدايات اأحاديثهم، اإن هذه الالزمات يف 

اأحاديث النا�ص وعاداتهم ل تقدم حقيقة علمية، ول تكفي دليال مقنًعا على 

الرجل واملراأة،  العالقة بني  اأي حقيقة علمية، ويف مثل حديثنا عن حقيقة 

وما ينتج عن هذه العالقة من ات�سال، وما ينتج عن هذا الت�سال من ن�سل 

وولد، اإن كل ذلك يحتاج اإىل مرجعية ثابتة تبني عليها الأحكام وت�سدر عنها 

قوة  من  قوته  ي�ستمد  النا�ص  بني  التعامل  اأحكام  من  حكم  كل  اإن  الأفعال، 

امل�سدر الذي يعتمد عليه، والقاعدة الثابتة التي يعتمد عليها..

والنا�ص يف هذه امل�ساألة ينق�سمون اإىل فريقني: فريق ي�سدر يف اأحكامه 

بني  املتداولة  املتوارثة  والقيم  والتقاليد  العادات  عن  وت�سرفاته  واآرائ��ه 

واأوامر اهلل  الدين احلنيف،  النا�ص. وفريق ي�سدر يف كل ذلك عن مبادئ 

عز وجل واأحكامه، و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم، فاأما العادات والتقاليد 

والقيم املتوارثة فاإنها ل ت�سلح لكي تعتمد مرجًعا ثابًتا ُتْبَنى عليه الأحكام 
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والت�سريعات، ل�سبب ب�سيط هو اأن هذه العادات والتقاليد متغرية متقلبة ل 

ت�ستند على �سيء ثابت، ول تقوم على دعامة علمية متينة، فالعادات والتقاليد 

تختلف من �سعب اإىل �سعب ومن مكان اإىل مكان، ومن زمن اإىل زمن، بل اإنها 

تكاد تختلف من يوم اإىل يوم ومن قرية اإىل قرية يف الوطن الواحد.

يف  النا�ص  عليه  ليعتمد  كافًيا  مرجًعا  لي�ست  اإذن  والتقاليد  ال��ع��ادات 

ت�سريف �سوؤون حياتهم؛ فاإذا قلنا مثال: اإن الرجل اأف�سل من املراأة لأن اآباءنا 

كانوا يت�سرفون كذلك، واأنهم كانوا ل ي�سمحون للمراأة اأن ترد عليهم راأًيا اأو 

اأن تاأكل معهم، واأنها يجب اأن تظل واقفة على قدميها ما دام الرجل )�سي 

ال�سيد( جال�ًسا يتناول طعامه و�سرابه، اإذا قلنا كذلك فاإننا نواجه الآن باأن 

الرجل تنازل عن كربيائه ف�سار ياأكل مع زوجه واأولده، و�سار يجل�ص معهم 

على املائدة، فهل هو اأف�سل منها ل يزال، اأم اأنها �سارت اأف�سل منه؟ ثم اأي 

العادات والتقاليد؟ نتبع تقاليد وعادات اأهل الأردن اأم م�سر اأم الكويت اأم 

تقاليد اأ�سقائنا يف املغرب اأو يف ال�سودان، اأم نرتك هذا كله اإىل عادات اأهل 

الغرب وتقاليدهم؟ ل اأجدين بحاجة اإىل �سرب الأمثلة فاإن الأمر ظاهر لكل 

اإن�سان. ولذا فينبغي لنا اأن نفت�ص عن مرجع نعتمد عليه يف اأحكامنا واآرائنا 

ول  الأماكن،  بتبدل  يتبدل  ول  الأزم��ان،  بتغري  يتغري  ل  وت�سرفاتنا، مرجع 

ي�سطرب مع الأهواء والرغائب، هذا املرجع هو الدين احلنيف، دين اهلل عز 

وجل، بكل يقني وو�سوح من اأمور تتعلق بق�سة الرجل واملراأة يف احلياة، وما 

يرتتب على العالقة بينهما من اأمور اأ�سرت اإليها من قبل، الدين هو املرجعية 

الوثيقة الوحيدة التي يجب اأن نحتكم اإليها ونعتمد عليها. 

اأن  دون  دائًما  ت�سريًعا  للنا�ص  يجعلوا  اأن  ل ميلكون  اأنف�سهم  الأنبياء  اإن 

يكون ذلك �سادًرا عن حكم اهلل عز وجل وعن دين اهلل احلنيف. جاء رجل 

َجَمَله، ف�سمع ر�سول  الوداع، وهو يركب  ] يف حجة  اإىل ر�سول اهلل  يتوثب 

اهلل ] يقول: »اأيها النا�ص اإن اهلل قد كتب عليكم احلج فحجوا«، فقال ذلك 

الرجل وهو اأ�سد ما يكون حما�سة واأمال يف اأن يجيبه ر�سول اهلل وفق هواه، 
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قال: اأيف كل عام يا ر�سول اهلل؟ ف�سكت النبي عليه ال�سالم، مرة ومرة ومرة، 

ويف الثالثة قال للرجل: لو قلت نعم لوجبت وملا اأطقتم«..

الرجل كان  اإن ذلك  واإىل �سرع اهلل احلكيم..  النا�ص،  اأهواء  اإىل  انظر 

على  فيقفز  نعم  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الر�سول  له  يقول  اأن  اأمله  ق�سارى 

جمله كل عام ويحج، ولكن من يعلم حقيقة م�ستقبله وم�ستقبل النا�ص جميًعا، 

وحا�سا للر�سول عليه ال�سالم اأن يقول يف هذا الأمر نعم، وحا�سا لدين اهلل اأن 

يكون فيه هذا ال�سيق. فالأمر اإذن يف كل �سيء هلل عز وجل. وتروي الروايات 

اأن هذا الرجل نف�سه قد عّمر حتى بلغ الثمانني، ف�سار ل يقوى على ركوب 

اجلمل ول على احلركة، وكان يردد دائًما: �سدق ر�سول اهلل، �سدق ر�سول 

اهلل.
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فلنم�ِص اإذن يف �سوء هذه احلقيقة مع هذا املو�سوع، الآية رقم )45( من 

�سورة النجم               وجنعلها قاعدة حلديثنا 

والزوجية يف  الزواج  الدنيا، وعن ق�سة  والرجل يف هذه  املراأة  عن م�سرية 

الزوجات،  وتعدد  ال��زواج  �سن  وم�سائل يف  اأمور  يتبع ذلك من  وما  احلياة، 

وحقوق املراأة وواجبات الرجل، وما اإىل ذلك من ق�سايا يخو�ص النا�ص فيها 

كثرًيا، ول يهتدون منها اإىل راأي جامع وبيان �ساٍف..

واأول ما نالحظه يف هذه الآية الكرمية ق�سية )خلق الزوجية بني الذكر 

والأنثى( ولكل كلمة من هذه الكلمات الأربع دللة خا�سة، فما معنى )خلق(، 

ومعنى )الزوجني( ومعنى الذكر والأنثى، وما الفرق بني )الذكر والأنثى( 

و)الرجل واملراأة(؟.

وثمانني  اإح��دى  الكرمي  القراآن  يف  منها  ي�ستق  وما  )زوج(  كلمة  وردت 

مرة، معظمها لكلمة )اأزواج(، اإذ وردت اثنتني وخم�سني مرة، اأ�سيفت فيها 

)اأزواجكم(  املخاطبني  و�سمري  )اأزواج���ك(  املخاطب  �سمري  اإىل  اأحياًنا 

الغائبني  و�سمري  )اأزواج��ه(  الغائب  و�سمري  )اأزواجنا(  املتكلمني  و�سمري 

)اأزواجهم( والغائبات )اأزواجهن(، وهذا يدل على اأن كلمة )اأزواج( تطلق 

على الرجال والن�ساء بدليل )اأزواجهم( و)اأزواجهن(؛ فالرجل زوج واملراأة 

زوج، وكلمة زوج تدل على واحد ولي�ص كما يتداولها النا�ص، فكل منهما زوج، 

مثلها مثل كلمة )تواأم( فهي تدل على واحد، وهما تواأمان. فاهلل عز وجل 

خلق الرجل واملراأة، لين�سئ بينهما عالقة الزوجية، لأنه عز وجل خلق الذكر 

بني  الفرق  يظهر  وهنا  الزوجية،  نظام  فيها  لين�سئ  الدنيا  والأنثى يف هذه 

)الرجل واملراأة( و)الذكر والأنثى(، فالذكر والأنثى دليل على الزوجية يف 

)3(
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كل ما خلق اهلل عز وجل من اأمم، ومنها الإن�سان والّنبات واجلماد، ومنها 

ما نعلم، وما ل نعلم.

قال تعاىل يف �سورة ي�ص )36(:      

         ، وقد تقدم ما تنبت الأر�ص على 

الإن�سان، ويعلم اهلل عز وجل وحده، كم �سنفا مما تنبت الأر�ص جعل بينهما 

نظام الزوجية وهو عز وجل وحده يعلم اأ�سناف احليوان واأ�سناف اجلماد، 

وقد اأيقن النا�ص اليوم بالدليل القاطع اأن الزوجية قائمة حتى يف اجلماد، 

ا  اأي�سً فالذرة – وهي اأ�سغر ما عرف حتى الآن من اأ�سناف املادة– موؤلفة 

اإلكرتون  وم��وج��ب،  �سالب  املعرفة،  ح��ق  العلم  اأه��ل  يعرفهما  زوج��ني  م��ن 

ونيوترون. ومن يدري حقيقة هذا اجلماد الذي ن�سميه نحن كذلك، هل هو 

جماد حًقا، اأم اأنه عامل خا�ص له اإح�سا�ص من نوع خا�ص؟ اأو ل�سنا نقراأ قوله 

تعاىل:                      وكل جماد �سيء، 

بني  نحن،  لنا  بالقيا�ص  جماد  اإنه  اأ�سنافه.  بكل  اجلماد  هذا  ي�سبح  فكيف 

الب�سر، ولكن رمبا كان فيه من احلياة ما يفوق حياتنا نحن اأ�سعاًفا م�ساعفة 

حتى نكون نحن بالن�سبة له جماًدا، ومهما يكن من اأمر فاإن الزوجية موجودة 

فيما خلق اهلل عز وجل من كائنات، وهذه الزوجية اأطلق عليها القراآن الكرمي 

بالإن�ص  والن�ساء(  )الرجال  اأو  وامل��راأة(  )الرجل  وخ�ص  والأنثى(  )الذكر 

ا، اإذ وردت يف القراآن الكرمي عبارة )برجال من اجلن(  ورمبا باجلن اأي�سً

اأما يف دللة الذكر والأنثى فقد وردت يف القراآن الكرمي لالإن�س��ان، ووردت 

كذلك لالأنع���ام، ق���ال تعاىل يف �س����ورة الأنع�ام الآية 143:

ويتم  اأنثى،  وهذا  ذكر  نبات  هذا  النباتات:  بع�ص  عن  يقولون  والنا�ص 

التلقيح بينهما ليتم بينهما �سكل من اأ�سكال الزواج.
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الزوجية بني كل ما خلق اهلل اإذن نظام اإلهي ثابت اأقام اهلل عز وجل على 

اأ�سا�سه بناء هذه احلياة، دعنا الآن نتكلم عن هذه الأر�ص التي ن�ستطيع اأن 

الباقي لك�سوف  واأنظمة، وندع  اأودعها اهلل عز وجل من قوانني  نكت�سف ما 

العلم الالحقة، فهي بالتاأكيد �ستك�سف اأن النجوم والكواكب واأن ما يف ال�سماء 

والأر�ص يقوم على نظام الزوجية      

            . وهي الآن مما ل نعلم، وقد يتي�سر لنا علم 

بع�ص منها، وبالتاأكيد �سوف تقوم ال�ساعة قبل اأن نعلم عن هذه الأر�ص كل 

�سيء، لأن اهلل عز وجل يخربنا باأن ما اأوتيناه من علم هو نزر ي�سري بجانب 

علم اهلل                  ، ف��اإذا كان الأم��ر كذلك ف��اإن نظام 

الزوجية بني الذكر والأنثى هو نظام بني متكافئني، اأي بني زوجني كل منهما 

يكمل الآخر، ول يتم الأمر اإل به، كما ل تتم احلياة اإل بالعنا�سر املتكاملة التي 

خلقها اهلل عز وجل من اأجل اأن تكون احلياة يف هذه الأر�ص، فنحن عندما 

ننظر اإىل اأي زوجني من عامل احليوان، زوجني من الإبل مثال، اأو زوجني من 

اخليل، اأو زوجني من ال�ساأن، اأو زوجني من الطري، ن�سعر اأننا اأمام فردين 

اأف�سل  اإن هذا  اأن يقول  اأحد منا  يكمل كل منهما الآخر، ول يخطر يف بال 

من ذاك، ل يخطر يف بالنا اأبًدا، لأننا ن�سعر اأن هذين الزوجني خلَقا ليكوَنا 

انتهى  اأحدهما  فقد  فاإذا  اهلل،  اأراده��ا  وحكمة  ر�سالة  ليكمال  خلًقا  كذلك، 

الأمر، فلي�ص اأحدهما اأف�سل من الآخر، لأن كليهما يف احلقيقة �سيء واحد، 

هو هذا اخللق الذي اأراد اهلل له اأن يكون، اأراد اهلل عز وجل اأن يخلق الإبل 

لي�ستعني بها الإن�سان يف حياة الرتحل والأ�سفار واحلروب، فما �سعرنا يوًما، 

ول قراأنا يف الأ�سعار والأخبار اأن العرب ف�سلوا اجلمل على الناقة، ول الناقة 

على اجلمل، بل و�سفوا الناقة اأكمل و�سف، وو�سفوا اجلمل اأجمل و�سف، ومل 

يخطر يف بال اأحٍد اأن يقول اإّن اجلمل هو ال�سيد واأن الناقة تابعة له.

اإّن الزوجني عندما يكونان �سيًئا واحًدا بتاآلِف خ�سائ�ص كل زوج منهما 

يكونان هما ال�سيء الواحد الذي ل مفا�سلة بني اأجزائه. ت�سور اأننا يف كل 
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خلية من ماليني اخلاليا يف ج�سم الإن�سان، ننظر اإىل اجلزاأين املتكاملني 

فيها ونقول اإن النيرتون اأف�سل من الربوتون، واإن هذا �سيد وهذا تابع له. اإن 

هذا يكون �سيًئا كالطرفة.

اإن الزوجية نظام اإلهي لتقوم احلياة وت�ستمر، وقد اأ�سرت اآيات القراآن 

وتاأمل   ،)49( الذاريات  �سورة  يف  وجل  عز  قوله  اق��راأ  ذل��ك..  على  الكرمي 

 فيه:       وهذه ترد بعد قوله مبا�سرة:

        كاأن اهلل عز وجل اأعد الأر�ص ل�سكنى الإن�سان 

وجعل هذا الإن�سان �ساللة من زوجني يف اأ�سا�ص اخللق، وا�ستمرت احلياة يف 

الأر�ص بعد ذلك، كما ا�ستمرت احلياة يف كل ما خلق اهلل على الأر�ص..

واقراأ قوله تعاىل يف �سورة الرحمن )52(:                ، 

واقراأ قوله تعاىل يف �سورة ال�سورى )11(: 

             فالزوجية نظام اإلهي يف هذه الأر�ص، ويف كل �سيء عليها؛ 

ليق�سي اهلل عز وجل حكمته فيها.

مبثل هذا الفهم، وبهذه النظرة فقط، يجب اأن ننظر اإىل الرجل واملراأة يف 

هذه الأر�ص، هما اإذن زوجان، خلقهما اهلل عز وجل ليكمال م�سرية الإن�سان 

واأول زوجني من  الأخ��رى.  كاأي زوجني يف خملوقات اهلل  الأر���ص،  يف هذه 

الب�سر يف هذه الأر�ص هما اآدم وحواء، قال تعاىل يف �سورة البقرة )35(:  

               ، ويف �سورة طه )117(   

         .. ومن املعروف اأن اهلل عز وجل خلق اآدم اأول ثم خلق 

منه زوجه حواء.. قال اهلل عز وجل يف اأول اآية من �سورة الن�ساء: 

             .. وهذه – كما ترى– زوجية 

خ�سو�سية، ونحن ل ندري كيف خلق اهلل عز وجل كل زوجني يف اأي اأمة من 
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اأمم احليوان والنبات واجلماد، وقد يدري ذلك بع�ص العلماء املتخ�س�سني، 

اأول  اآدم خلق  اأن  اليقني  ال�سالم وحواء نعلم علم  اآدم عليه  ولكن يف خلق 

خلق  فاأما  عليها.  قادر  �سبحانه  وهو  اهلل  اأرادها  بكيفية  حواء  خلقت  ثم 

اآيات كثرية، نعد منها ول نعددها،  اأول فهذا وا�سح يف  اآدم عليه ال�سالم 

منها قوله تعاىل يف �سورة احلجر )28– 31( 

     

تعاىل: قوله  ومنها   ،83–71 من  �ص  �سورة  يف  ورد  الآي��ات  هذه   ومثل 

           وه���ذا الإن�����س��ان الذي 

خلقه اهلل عز وجل من طني واأمر املالئكة اأن ت�سجد له هو اآدم عليه ال�سالم، 

ي�سميه اهلل عز وجل يف �س��ورة اآل عمران )59(:   

           وقد ورد تعبري )بني اآدم( 

�سبع مرات يف القراآن الكرمي، منها قوله تعاىل يف �سورة الإ�سراء )70(: 

            ،  وورد كذلك تعبري ذرية اآدم 

مرة واحدة يف �سورة مرمي )58(..

ا �سريًحا على اأن اآدم وحواء هما اأبوا هوؤلء  ا ن�سًّ وقد ن�ص القراآن اأي�سً

النا�ص جميًعا يف الدنيا.. قال تعال�ى يف �سورة الأع�راف )27(:

       

اأول زوجني من  الب�سر، وهما  النا�ص، كل  اأ�سل كل  اإذن هما  اآدم وحواء 

بني الإن�سان، وقد اأقام اهلل عز وجل الزوجية بينهما يف الأ�سا�ص على اأقوم 

نظام يربط بني اثنني، وهو نظام احلب ونظام اجلاذبية، واحلب واجلاذبية 

يف احلقيقة هما نظام واحد، وقد عرفناه بني الكواكب والنجوم وخملوقات 
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اهلل الأخرى الكبرية بالقيا�ص اإلينا نحن بني الإن�سان با�سم نظام اجلاذبية، 

اأما عند الإن�سان ورمبا عند غريه من اأمم احليوان، واأمم الطري فهو نظام 

احلب، وقد قال الفال�سفة: اإن احلب �سانع الوجود، وهو �سامل لكل �سيء. 

واجلاذبية �سكل من اأ�سكال احلب، ومنها اجلاذبية الفلكية، فال�سم�ص جتذب 

ا يف نظام اإلهي ل يتخلف، وهو  الكواكب اإليها والكواكب يجذب بع�سها بع�سً

�سر بقائها بل نظام بقائها.
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ورمبا كان نظام اجلاذبية هذا بني الكواكب والنجوم هو الُعُمد التي ل نراها 

وهي ترفع ال�سم�وات، ق��ال اهلل ع��ز وج��ل يف �س��ورة الرع�د )2(: 

فال�سموات مرفوعة اإذن بغري عمد نراها، وهي هكذا خلقت، يقول اهلل 

تعاىل يف �سورة لقمان )10، 11( 

       ويف نظام اجلاذبية هذا ينجذب ال�سغري نحو الكبري، ينجذب القمر 

لالأر�ص، والأر�ص لل�سم�ص، وتت�سكل يف الكون منظومات متاآلفة يف نظام بديع 

خلقه اهلل عز وجل، واأرجو من ال�سادة علماء الفلك والريا�سيات والفيزياء 

اأن يحدقوا يف هذه الفكرة واأن يتدبروها ع�سى اأن تنك�سف لهم بتطور اأدوات 

بدينه،  واإميانه  بخالقه  يقينه  وبناء  النا�ص  اإ�سعاد  يف  ت�سهم  اأم��ور  املعرفة 

ومن�سي نحن مع نظام الزوجية الإن�ساين، اأو نظام اجلاذبية الإن�ساين الذي 

�ساأعود اإليه عند احلديث عن عالقة الوالدين بالأولد، اإن هذا النظام وحده 

قلوب  اأودع��ه  اأن اهلل عز وجل  ولول  الإن�سانية،  تقوم عليه احلياة  الذي  هو 

النا�ص ما انتظمت احلياة على هذه الأر�ص..

اإن نظام اجلاذبية الإن�سانية، اأو نظام املحبة التي تنظم حياة الإن�سان 

يبداأ منذ خلق الإن�سان على وجه الأر�ص، فاهلل عز وجل خلق اآدم من تراب، 

ثم نفخ فيه من روحه وقال له كن فكان اآدم اأًبا للب�سر، وكان اهلل عز وجل 

)4(
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قادًرا – �سبحانه– على اأن يخلق حواء مثلما خلق اآدم على الطريقة نف�سها، 

ا للنا�ص جميًعا،  اأن ي�سويها ب�سًرا من طني، ثم ينفخ فيها من روحه، فتكون اأمًّ

�سنته يف خلقه جميًعا؛  وحواء  اآدم  على  اأن جتري  اأراد  وجل  اهلل عز  ولكن 

�سنته الزوجية التي تنتظم احلياة وتنظم احلياة 

                )ي�ص: 36(.. 

وقد اقت�ست اإرادة اهلل عز وجل اأن يخلق حواء من اآدم، حتى تكون جزًءا 

منه، وال�سيء ينجذب اإىل اأ�سله، واجلزء يتفاعل مع الأجزاء الأخرى، وهذا 

�سر التجاذب بني الرجل واملراأة..

اإن ميل الرجل للمراأة، وميل املراأة للرجل غريزة فطرية ل ميلك امروؤ يف الكون 

اأن ينكرها؛ لأن املراأة بع�ص نف�ص الرجل، قال تعاىل يف مطلع �سورة الن�ساء: 

                              

النف�ص  تتعلق  اأن  البديهي  من  فاإنه  الرجل،  نف�ص  من  امل��راأة  خلقت  ف��اإذا 

بعنا�سرها وتنجذب اإليها.

ولذلك تنجذب نف�ص املراأة اإىل نف�ص الرجل كما تنجذب نف�ص الرجل اإىل 

نف�ص املراأة، وهو �سعور �سادق حي عام بني كل رجل وامراأة، لذلك عندما 

يرى الرجل – اأي رجل– امراأة – اأي امراأة– يف اأي مكان يف العامل فتهفو 

نف�سه اإليها، يكون هذا �سعوًرا طبيعيًّا، والعرتاف به لي�ص عيًبا، بل اإن اإنكاره 

هو العيب، وهو اخلطاأ، وهو الذي ي�سري بالنا�ص اإىل اخلطاأ يف تف�سرياتهم 

اإىل  ينظر  الرجل  وت�سرفات..  عالقات  من  عليها  يرتتب  وما  واأحكامهم 

نف�ص  �سر خلق حواء من  اأي�سا، وهذا  بذلك  اإليه  تنظر  برغبة، وهي  املراأة 

اآدم، فالرجل واملراأة بينهما جتاذب من اأ�سل اخللق..

اآدم وحواء ف�سار النا�ص يتنا�سلون بالطريقة التي حددها اهلل  اأما بعد 
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عز وجل، من ا�سرتاك الرجل واملراأة يف عالقة زوجية، يقدم هو �سيًئا منه، 

التي هياأها اهلل عز وجل  البيئة  ال�سيئان يف  ويلتقي  �سيًئا منها،  وتقدم هي 

للجنني، يف رحم املراأة، هذا الوعاء ال�سامي الأف�سل الذي خلقه اهلل عز وجل 

فاأتقن خلقه و�سنعه �سبحانه، فيكون بعد ذلك الولد ذكًرا اأو اأنثى، ومن هنا 

كان حدب الوالدين على الولد، وتعرفون ما حدب الوالدين على الولد، حتى 

�سار حنان الوالدين م�سرب املثل يف احلنان والرحمة، يقول �سوقي:

    فاإذا رحمت فاأن�ت اأٌم اأو اأٌب      هذان يف الدني�ا هما الرحماء

ولدهما  غري  على  الرحمة  هذه  يجدان  ل  والدين،  اأي  الوالدين،  ولكن 

مبثل ما يح�سان بها لفلذة كبدهما. هذا خلق اهلل، لكي يرعى كل اأب وكل اأم 

اأولدهما.. فت�ستمر احلياة.. اأما الرجل كرجل واملراأة كامراأة فبينهما حب 

ورغبة، جتذب كال منهما اإىل الآخر؛ لأنهما يف الأ�سل نف�ٌص واحدة خلق منها 

اأو قل  واحدة،  يكونان حلقة  الزوجني  فاإن  اهلل عز وجل زوجها، وعلى هذا 

خلية واحدة بها ت�ستمر احلياة وهو الهدف الأ�سا�سي من خلق الزوجني..

الزوج هو والزوج هي يكونان اخللية الإن�سانية التي تت�سكل منها الأ�سرة 

واملجتمع والأمة بعد ذلك، فكيف اإذن نقول: اإن الرجل اأف�سل من املراأة، اأو 

هي اأف�سل من الرجل؟ من يقرر ذلك، ومن يعلم حقيقة ما يف�سل اأحدهما 

الآخر به مما اأودعه اهلل فيه من �سفات وملكات تنا�سب وظيفته يف حياته. 

بع�ص النا�ص يقول: اإن الرجل اأقوى من املراأة، وهو كالم غري دقيق، فلعل يف 

املراأة اأجهزة واأع�ساء تكون اأقوى فيها من مثيلها يف الرجل، وبخا�سة عظام 

احلو�ص، وال�ساقني وع�سالت البطن والظهر حتى ت�ستطيع هذه البنية القوية 

اأن حتمل جنيًنا ت�سعة اأ�سهر ثم ت�ستعد لولدته واإخراجه اإىل نور احلياة. فقوة 

الرجل ب�ساعديه، وتفكريه، وقدرته على العمل اليدوي – مثال– تكافئ قدرة 

املراأة على احلمل والرعاية والإر�ساع واحلنان على الوليد الر�سيع والطفل 

الفتي والغالم اليافع يف تدرج مراحل حياته.
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ما  حقائق  حول  خمتلفني  واملتعلمون  املخت�سون  يظل  اأن  ليحزنني  واإنه 

ينبغي لهم اأن يختلفوا عندها لو اأنهم وقفوا على الدللت الدقيقة للم�سطلح 

القراآين.

اإن الق�سية تتحدد وتن�ساأ ب�سبب عدم التفاق على مفهوم حمدد للم�سطلح 

القراآين حيثما ورد. وي�ستد الأمر خطورة عندما يلتقط الباحثون واملخت�سون 

والنقا�ص من وجهة  والنظر  البحث  وافًدا ثم يجعلونه يف مو�سع  م�سطلًحا 

نظر القراآن، علًما باأن القراآن الكرمي يكون قد عر�ص الأمر باأ�سلوب قراآين 

وا�سح، لو عقله النا�ص ما وقعوا يف مثل هذا احلوار املت�سل الذي اأرى اأنه ل 

ي�سل اإىل نهاية مقنعة لأي اإن�سان، ولأ�سرب هنا مثال مبو�سوع يكرث ت�ساوؤل 

النا�ص فيه: هل �ساوى القراآن بني الرجل واملراأة؟

ما معنى امل�ساواة؟ امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف اأي مو�سوع؟ اأين ورد 

مو�سوع  ورد  واأين  الكرمي؟  القراآن  يف  وامل��راأة  الرجل  بني  امل�ساواة  مو�سوع 

اأحدهما  تف�سيل  مو�سوع  ورد  اأين  ال�سريف؟  احلديث  يف  بينهما  امل�ساواة 

على الآخر يف القراآن الكرمي، ويف احلديث ال�سريف؟ اأيهما اأف�سل: الليل اأم 

النهار؟ اأيهما اأف�سل: ال�سم�ص اأم القمر، اأيهما اأف�سل: املاء اأم الهواء؟ اأيهما 

اأف�سل �سورة البقرة اأم اآل عمران اأم �سورة النا�ص؟ اإين لأعجب كيف اختلق 

النا�ص ق�سية ما كان لها اأن تكون..

اإن اآيات القراآن الكرمي عاملت )الزوجني( الذكر والأنثى على اأنهما زوجان 

بهما تق��وم احلي��اة، ل باأحدهما

        ترى ما حكمة ورود الذكر والأنثى بعد الليل 

والنهار؟ هل يعلمنا اهلل عز وجل اأن خلق الذكر والأنثى كخلق الليل والنهار؟ 

اإن ق�سية امل�ساواة بني الرجل واملراأة ق�سية خمتلقة ما ينبغي لها اأن تكون، 

واإن البحث فيها بحث خاطئ يقوم على غري اأ�سا�ص. لو تدبرنا اآيات القراآن 

ي�ستوي اخلبيث  اأمثلة �ساهدة على ما نقول، ل  لنا  اأنه قدم  الكرمي لوجدنا 
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ول  والنور،  الظلمات  ت�ستوي  ول  والب�سري،  الأعمى  ي�ستوي  ول  والطيب، 

ي�ستوي  ول  اهلل،  �سبيل  واملجاهدون يف  ال�سرر  اأويل  القاعدون غري  ي�ستوي 

الذين يعلمون والذين ل يعلمون، ول ي�ستوي اأ�سحاب النار واأ�سحاب اجلنة، 

وكل فئة من هذه الفئات فيها الرجال وفيها الن�ساء ويحب بع�ص النا�ص اأن 

يذهب يف اجلدال اإىل حد املماراة واملعاياة فيقول: ملاذا قدم اهلل عز وجل 

الرجل على املراأة، اأو الذكر على الأنثى يف القول؟ فا�ساأله: ملاذا قدم اهلل عز 

وجل الليل على النهار؟ بل هوؤلء مِلَ ل ي�ساألون اأنف�سهم هذا ال�سوؤال؟ هذا اأمر 

بداأ به اهلل، وقد بداأ اهلل عز وجل بال�سفا قبل املروة حيث قال تعاىل:  

              وملا حج النبي ]  واأراد ال�سعي بينهما قال: »نبداأ 

مبا بداأ به اهلل«. ومل يخطر على باله عليه ال�سالة وال�سالم اأن ال�سفا اأف�سل 

اأم هل  اأف�سل عند اهلل،  اأيهما  اأن ي�ستقر يف  اأن البحث يجب  اأو  من املروة، 

تقوم  بهما  وامل��راأة زوجان  الرجل  اإن  اأمر اهلل.  ال�سفا، ذلك  املروة  ت�ساوي 

اأرادها  احلياة، واإذا قام كل منهما مبا خلقه اهلل له فاإن احلياة تقوم كما 

اهلل، واأي اختالل يف ذلك يكون خلال يف حياة الإن�سان على الأر�ص.

واأن  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  اآي��ات  يف  النظر  نح�سن  اأن  اإليه  اأدع��و  ال��ذي  اإن 

ينا�سب  ح�سًنا  تقدمًيا  النا�ص  اإىل  ديننا  نقدم  واأن  القراآنية،  الدللة  نفهم 

املهمة املوكولة اإىل كل امرئ يوؤمن باهلل عز وجل، وبخا�سة يف هذا الزمن 

اهلل  لآيات  دقيق  وفهم  بوعي  النا�ص  اإىل خماطبة  فيه احلاجة  ت�ستد  الذي 

ع��ز وج�ل:             واأود 

النا�ص لو در�سوا احلياة الجتماعية التي كانت بني الزوجني،  اإن  اأقول:  اأن 

الذكر والأنثى، و�ساهدوا ال�سورة امل�سرقة للتعامل الإ�سالمي ال�سحيح بني 

الزوجني، اإذن لأدركوا اأن �سورة الزوجية �سورة م�سرقة يتجلى فيها التكامل 

وكل  احلياة،  ميدان  يف  ال�سحيح  الجتماعي  التكامل  ينتج  الذي  الزوجي 

وفهم  اهلل  دين  فهم  عن  النحراف  ب�سبب  هو  اإمن��ا  ذلك  غري  مثل  اأو  قول 

�سرية ر�سول اهلل ] حق الفهم. وما اأكرث ما يحّمل النا�ص القراآن خطاأ ما 

ليح�سنون فهمه من اآياته البينات!!.
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املفا�سلة اإذن بني الرجل واملراأة، هكذا، دون حتديد، ل يجوز، ولي�ص لها 

ا اأنهما مت�ساويان، فهذا  اأي وجه علمي اأو منطقي، واإن هذا الكالم ل يعني اأي�سً

ا غري منطقي وغري علمي، بل القول ال�سحيح اأنهما متكامالن،  القول اأي�سً

ُخِلق  فالرجل  احلياة،  ي�سنع  بينهما  التكامل  وهذا  الآخ��ر،  اأحدهما  يكمل 

لوظيفة حمددة، ما اأظن اأحًدا من النا�ص مياري فيها، واملراأة خلقت لوظيفة 

حمددة، ول اأظن اأحًدا من النا�ص مياري فيها. واإن نظرة �سريعة اإىل احلياة 

توؤكد  الر�سالت،  وتنّزل  الأديان،  وقبل معرفة  الإن�سان،  كان  الإن�سانية منذ 

اأن الرجل واملراأة متكامالن، واأن لكل منهما وظيفة اأ�سا�سية معروفة، فاإذا 

قام كل منهما بوظيفته الأ�سا�سية التي خلق من اأجلها، فاإن الأعمال الأخرى 

بعد ذلك متاحة لأي فرد لديه القدرة واخلربة على القيام بها. اإن الرجل، 

املوكل يف الأ�سل اأن يتدبر �ساأن اخللية الإن�سانية، والأ�سرة الجتماعية، واأن 

واأبنائه، ميكن  اأ�سباب احلياة الأ�سا�سية لزوجه  ي�سعى ويكد وي�سقى لتوفري 

اأن يقوم باأي عمل مما تقوم به املراأة خارج نطاق عملها ووظيفتها الأ�سا�سية 

يف احلياة، وهي احلمل والإر�ساع والرعاية والعناية وتوفري احلنان والرحمة 

ورعاية  برعايتها  ثم  اأول،  اأمه  اأح�سان  بني  ال�سوي  الطفل  بها  يت�سكل  التي 

التي  واأن املراأة املوكلة يف الأ�سل بالوظيفة  والده يف م�سرية عمره الطويل، 

قدراتها  اأ�سعفتها  اإذا  الرجل  به  يقوم  عمل  باأي  تقوم  اأن  لها  ميكن  َعَرْفَت 

وخرباتها، وعلى هذا فاإن الإ�سالم يعجب من اأ�سئلة ي�سوقها ب�سطاء النا�ص، 

من مثل: هل يحق للمراأة اأن تعمل يف الوظائف، اأو تقود �سيارة، اأو تتعلم يف 

ت�ساق حول عمل  اأن  اأخرى ميكن  اأ�سئلة  ومن  ريا�سة؟  اأو متار�ص  اجلامعة، 

الرجل، هل يجوز للرجل اأن يعمل يف البيت، اأو يهيئ الطعام، اأو يرعى اأبناءه، 

اأو يغ�سل، اأو يكن�ص، وغري ذلك مما قد ي�ستهجن من بع�ص النا�ص. اإن الأمر 

)5(
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لي�ص كذلك، اإن لكل امرئ -رجال كان اأو امراأة- قدرات ومواهب وخربات 

اإليه  ت�سطره  قد  اأ�سياء كثرية، مما  يفعل  اأن  اجتماعية متلي عليه  وظروًفا 

ظروف احلياة. 

اإن الرجل واملراأة عندما يدركان حقيقة العالقة بينهما، وعندما يقوم كل 

واحد منهما، ب�سدق ومو�سوعية، مبا يتنا�سب والرتكيب الإلهي الذي خلقه 

اهلل عليه، يجدان اأن احلياة ت�سري على نظام دقيق، واأ�سلوب منظم، واأن كل 

الع�سور،  مر  على  وتقاليد  وعادات  قيم  تراكم  نتيجة  هو  يخالف ذلك،  ما 

�سارت تتحكم وت�سكل مفاهيم النا�ص وت�سرفاتهم، حتى �سار الرجل يخجل 

ا اأن يتهم باأنه غ�سل �سحًنا يف بيته هياأ فيه لبنه ال�سغري بع�ص الطعام،  جدًّ

عت يف �سياقها املنطقي، يختفي من عند النا�ص  اإنني اأرى اأن امل�ساألة اإذا ُو�سِ

الإح�سا�ص بتفوق الرجل اأو دونية املراأة، هذا الإح�سا�ص لي�ص من الإ�سالم يف 

�سيء.

يقة.  ال�سالم �سدِّ عليها  ال�سيدة مرمي  اأن  الكرمي على  القراآن  ن�ص  لقد 

وقد اختلف بع�ص العلماء حول كونها نبية اأم ل؛ فبع�سهم قال: اإنها نبية لأنه 

اإىل  اإليها، وبع�سهم قال: ل، بل هي يف مرتبة عالية ولكنها ل ت�سل  اأوحى 

مرتبة النبوة. ومهما كان راأي العلماء، فاإن تفكريهم يف هذه امل�ساألة دليل 

على مكانة املراأة يف الإ�سالم، ثم اإن النبي ] قال يف �ساأن ال�سيدة عائ�سة: 

»خذوا ن�سف دينكم عن هذه احلمرياء«.

واإن امراأة ياأمرنا ر�سول اهلل ] اأن ناأخذ ن�سف ديننا عنها لهي امراأة 

ذات �ساأن كبري. واإن ديًنا ياأمتن املراأة على َحْمِله لهو دين قومي. وعالوة على 

ذلك فاإن اأخبار ا�ست�سارة املراأة والعمل براأيها، واأخبار العالقة اخل�سو�سية 

بني الرجل واملراأة كزوجني، وما يجب اأن ي�سود هذه العالقة من مودة ورحمة 

تدل على اأن الإ�سالم ينظر اإىل املراأة والرجل نظره اإىل متكافئني يف �سنع 

احلياة، ويف تنظيم م�سرية الإن�سان..
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اإن  بل  الإ�سالم،  الأ�سرة يف  املجتمع طبيعة  اأفراد  يفهم  اأن  هكذا يجب 

يف  بينهم  التفا�سل  وجعل  احلياة،  يف  جميًعا  النا�ص  بني  �ساوى  الإ�سالم 

التقوى اإىل اهلل عز وجل            اأما يف احلياة 

مبا  غريه  يف�سل  اإن�سان  وكل  الإن�سان.  اأخيه  خدمة  يف  اإن�سان  فكل  الدنيا 

يقدمه له من خدمة؛ فاملعلم اأف�سل من غريه يف وظيفته، ولكنه يحتاج اإىل 

ام الذي يبيعه اللحم، واإىل ال�سائق  الّلحَّ از الذي يقدم له اخلبز واإىل  اخلبَّ

الذي يحمله اإىل عمله، واإىل التاجر الذي يبيعه �سلعته، وكل منهم اأف�سل منه 

يف وظيفته، فكل امرئ يف الإ�سالم فا�سل ومف�سول عليه، ومرفوع ومرفوع 

اإىل غريه،  عليه يف حاجته  وهو مف�سول  لغريه  فا�سل يف خدمته  عليه، هو 

وهذا تف�سري قوله تعاىل:

                 ولذلك يت�ساوى النا�ص يف الإ�سالم من 

حيث املكانة الإن�سانية، ويتفا�سلون من حيث قيام كل منهم بوظيفته، وهكذا 

يكون ال�ساأن بني الرجل واملراأة، هي تف�سله بقيامها بوظيفتها التي ل يح�سنها 

هو ول ي�ستطيعها، وهو يف�سلها بوظيفته التي ل حت�سنها هي ول ت�ستطيعها، 

اأقول ذلك واأنا واع باأن بع�ص النا�ص يحب اأن يبالغ فيقول: اإن املراأة ميكن اأن 

تقوم بكل ما يقوم به الرجل، وهذا قول يرف�سه منطق الواقع واأخبار التاريخ، 

وبعيًدا عن تعاليم اأي دين، اأو كتاب �سماوي.

اإذا نظرنا اإىل اأعماق التاريخ اأو نظرنا اإىل ميدان احلا�سر الف�سيح، جند 

اأن املراأة قل اأن تغادر ميدانها الذي تتاألق فيه اإىل ميادين ي�سقى بها الرجل 

كميادين القتال وال�سناعة واحلروب، واملناجم والتجارة واحلكم وال�سيا�سة 

والق�ساء. نعم اإن بع�ص الن�ساء قد ميار�سن بع�ص ميادين التجارة وال�سيا�سة 

يف  الن�ساء  بع�ص  تفوق  وف��ق  حم��دود،  جم��ال  يف  يكون  ه��ذا  ولكن  واحلكم، 

خرباتهن وقدراتهن، ولكن الغالب هو مو�سع القيا�ص.

لها من حياة جميلة،  ر�سمه  فيما  اأمر اهلل  تخالف  اأن  باملراأة  اأرباأ  واإين 

ووظيفة �سامية، ومكانة عالية، تكون فيها الأم الروؤوم والزوجة الوفية والإبنة 
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املدللة والأخت العزيزة، واأن تطالب با�ستقالل حياتها عن رعاية اأب اأو زوج 

اأو اأخ اأو ابن، اأوتدري املراأة ماذا تفعل اإن هي اأ�سرت على ذلك؟ اإنها حتكم 

على نف�سها باملوت يف �سن الثالثني اأو �سن الأربعني عند بع�ص الن�ساء اللواتي 

تت�سلح بجمالها،  التي  املراأة  اإن  املوؤهالت اخلا�سة..  ي�سعفهن �سيء من  قد 

نهاية  اإىل  �سريًعا  ت�سل  �سوف  الأح�سن،  التقدير  على  وجمالها  بعلمها  اأو 

لها فيها  ي�سفع  العلم ول  اإىل مرحلة ل ينجدها فيها  الطريق، �سوف ت�سل 

جمال. عندئذ ل جتد اإل ال�سقاء، واملزيد من �سرورة العمل ال�ساق، وعندئذ 

من  خلقت  الذي  الأ�سا�سي  العمل  ممار�سة  على  القدرة  تفتقد  �سوف  ا  اأي�سً

اأجله.

اأرجو األ يكون هذا ال�ستطراد قد اأخذنا عما نحن فيه من حديث الزوجية 

اأن  فيه  اأوؤكد  منا�سًبا  ا�ستطراًدا  كان  ورمبا  وامل��راأة،  الرجل  بني  ال�سحيحة 

الرجل واملراأة عن�سران متكامالن عندما ي�سريان وفق �سرع اهلل عز وجل. 

�سحيح  نظام  على  ت�سري  احلياة  فاإن  �ساءا  فاإن  اأبيا؛  اأم  �ساءا  كذلك  وهما 

ي�سيع فيها املتعة اجلميلة والِع�ْسرة ال�سافية، واإن اأبيا فاإن اأمثلة من ال�سقاء 

واملنازعات والقلق وال�سطراب تنت�سر يف النا�ص، ما كان اأغناهم عنها لو اأن 

الأمور �سارت يف طريقها ال�سحيح..

 قلت: اإن الرغبة املتبادلة بني الرجل واملراأة  اأمر طبيعي ل ينكره عاقل، 

واأن هذه الرغبة تن�ساأ يف ج�سد املراأة والرجل كما تن�ساأ الرغبات وامل�ساعر 

الأخرى عند كل منهما. وتن�ساأ النوازع والرغبات عند الإن�سان وفق ما يحتاج 

اإليه يف م�سرية حياته؛ فهو منذ ولدته تن�ساأ عنده الرغبة يف الطعام وال�سراب 

فيقبل على ثدي اأمه، ويبداأ ج�سمه بالنمو، وتن�ساأ عنده نوازع ورغبات ل نهاية 

لها تتفق ومراحل عمره؛ من حب اللعب وال�سيطرة والتعلق والنظر، والرعاية 

والإح�سا�ص بالذات، ويظل الإن�سان ينمو وينمو حتى ي�ستوي عوده ويبلغ اأ�سده 

�سن  العلماء  ي�سميه  ما  وهو  الآخ��ر،  اجلن�ص  الرغبة يف  وتتحرك يف ج�سده 

البلوغ، يف هذه ال�سن يكون الإن�سان رجال اأو امراأة م�ستعًدا اأو �ساحًلا للزواج. 
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وقد قلت من قبل: اإن هذا �سعور فطري طبيعي، وحاجة طبيعية ملحة، وهي 

طاقة متفجرة ت�سيطر على الإن�سان، ومتالأ عليه حياته، وينبغي على الإن�سان 

–يف الفهم ال�سحيح اأو التفكري املو�سوعي العلمي- اأن ي�ستخدم هذه الطاقة، 
اأو يلبي هذه الرغبة اجلاحمة، وفق ما ر�سمه اهلل عز وجل يف �سرعه احلكيم 

من ت�سرفات حكيمة وحلول قومية.

اهلل  �سنة  وفق  يقوم  ال��ذي  ال��زواج  هو  احلالة  هذه  يف  القومي  احلل  اإّن 

الأمثل  ال�سرعي  ور�سوله كما نقول. ونحن عندما نقول )الزواج( هو احلل 

اإن )الأكل وال�سرب( هو احلل الأمثل  لهذه احلاجة الطبيعية، فكاأننا نقول 

ة اإىل الطعام واإىل املاء.. هل يالم امروؤ اإذا اأعلن عن حاجته اإىل  حلاجة ملحَّ

الطعام اأو ال�سراب نتيجة جوع قار�ص اأو ظماأ �سديد؟! اأم هل يرتدد امروؤٌ اأن 

يطلب طعاًما اإذا م�سه اجلوع، اأو يطلب �سراًبا اإذا ا�ستد به الظماأ؟ فما زال 

هذا املرء نف�سه يالم اإذا حتدث عن حاجته اإىل الزواج، اأو يرتدد يف الإعالن 

اأو  قا�سًيا،  املجتمع حكًما  عليه  يحكم  اأن  تتدفق يف ج�سده خ�سية  رغبة  عن 

حت�سًبا لعادات اجتماعية يعلم هو من قبل اأنها حتول دونه وما يريده اأو ما 

يتمناه.

اإن حاجة املرء اإىل الطعام وال�سراب والزواج حاجات طبيعية مت�سابهة، 

وينبغي اأن يكون اأمُر تلبية هذه احلاجات الطبيعية عند الإن�سان مي�سًرا، فاأما 

الطعام وال�سراب فاأمره مي�سور، ونعلم اأنه لو حيل بني طعام امرئ و�سرابه 

اأو  لثار هذا املرء وارتكب ما ل نحمده منه  حتى ي�سرف على الهالك مثال 

نقبله. ونعلم اأن املرء لو كان جائًعا اأو ظامًئا ملا ا�ستطاع اأن يفعل �سيًئا قبل 

يفكر  اأن  ي�ستطيع  ل  بدونهما  لأنه  وال�سراب،  الطعام  اإىل  يحقق حاجته  اأن 

اأو يعمل اأو ي�سرتيح اأو يطمئن اأو ينتج اأو يقوم باأي ن�ساط ذي بال، واأن هذا 

احلكم نف�سه ينطبق على الزواج.

اإن احلاجة امللحة الطبيعية عند الإن�سان –رجال كان اأو امراأة– تبداأ عند 

�سن البلوغ، وهو عند النا�ص جميًعا يرتاوح بني اخلام�سة ع�سرة والع�سرين، 
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ورمبا كان قبل ذلك يف املناطق احلارة، ولكن املعدل الذي درج النا�ص عليه 

الن�ساء  عند  العالمات  اأن  على  ع�سرة،  الثامنة  اأو  ع�سرة  ال�سابعة  يف  يكون 

اأثرها.  اأن ينكر  اأو  اأن يدفعها  والرجال حتدد ذلك بيقني، ل ي�ستطيع امروؤ 

الآخر،  التفكري يف اجلن�ص  يبداأ كل منهما  الوقت  واملراأة منذ هذا  والرجل 

وفق طبيعة اأودعها اهلل فيه عندما خلق النا�ص جميًعا من نف�ص واحدة وخلق 

منها زوجها. واملجتمع عندما يتنكر لهذه احلالة بعاداته وتقاليده اخلاطئة، 

ي�سبب يف الأر�ص فتنة وف�ساًدا كبرًيا..

ا اأن املرء اإذا كان بحاجة اإىل �سيء �سروري فاإنه ل  ومن املعروف نف�سيًّ

ي�ستطيع التفكري املتزن ول ال�ستقرار املطمئن حتى يتحقق له ذلك ال�سيء، 

وبخا�سة اإذا كان ذلك ال�سيء طعاًما اأو �سراًبا اأو رغبة فطرية جيا�سة فيه. 

منهما حتقيق  كل  يحاول  ون�ساء– اأن  –رجال  ال�سباب  الطبيعي يف  والأمر 

ذو  ال�ساب  وجد  ف��اإذا  الرغبة.  بهذه  الإح�سا�ص  بدء  منذ  الآخ��ر  يف  رغبته 

مطالبه  حتقيق  اإىل  ين�سرف  فاإنه  حياته  رفيقة  مثال  ربيًعا  ع�سر  الثمانية 

الأخرى بقلب متزن وفكر م�ستقر، ونف�ص مطمئنة، اأما اإذا مل يجد ما ي�سّد 

املجتمع  ير�ساها  ل  �سحيحة،  وغري  قومية  غري  �سبل  يف  يفكر  فاإنه  رغبته 

اإطار  يف  رغبته  يحقق  اأن  دون  حالت  نف�سها  هي  التي  العادات  تقبلها  ول 

نف�سه  وتثقل  وا�سطراب،  تناق�ص  يف  ال�ساب  يعي�ص  وهنا  املقبول.  ال�سرع 

والأخالق  والت�سرفات  الأفكار  من  �سور  حياته  ومتالأ  وامل�سكالت،  الهموم 

غري احلميدة، وهو يف هذه الفرتة معطل احلوا�ص والقدرات اإل من التفكري 

يف تلك احلاجة الفطرية التي حب�ست عنه. وهذا القول ينطبق على الفتاة 

ا.. ولذا تعد هذه الفرتة من عمر الفتى والفتاة فرتة معطلة غري منتجة،  اأي�سً

ل غناء فيها.
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له  يت�سنى  والفتاة حتى  الفتى  الر�سد عند  �سن  املمتدة من  الفرتة  هذه 

تكاد  بل  منهما،  كل  عند  غالًبا  والع�سرين  اخلام�سة  بعد  تتزوج  اأن  لها  اأو 

ب�سنة  واأقل من ذلك  ال�ساب  الثالثني من عمر  الآن يف  ال��زواج  �سن  ت�سبح 

�سيًئا  ال�ساب  فيها  يقدم  ل  هباء  ت�سيع  الفرتة  هذه  الفتاة.  عند  �سنتني  اأو 

العقد  يف  ال�سباب  نرى  اأ�سبحنا  وقد  لأمته.  ول  ملجتمعه  ول  لنف�سه  بال  ذا 

الثالث من اأعمارهم ل يزالون اأطفال يف ت�سرفاتهم؛ ل يحملون م�سوؤولية، 

ول يقدرون على ت�سرف حازم حكيم يف غياب اآبائهم، على حني كان ال�ساب 

وهو  م�سوؤول  رجال  اأو  جي�ص  قائد  اأو  ع�سرية  �سيخ  يكون  اأن  ميكن  قبل  من 

مل يتجاوز الع�سرين من العمر. ملاذا؟ لأن ال�ساب يف هذه الأيام يحال بينه 

وبني ممار�سة حياته كما يجب، وحتول العادات والتقاليد اخلاطئة بينه وبني 

ال�ستقرار يف بيته ومع زوجه؛ لأن العادات اأ�سبحت تقول اإن الفتى اإذا تزوج 

اأن  بد  ل  واأن��ه  زال طفال،  ما  لأنه  اقرتف جرمية  فكاأمنا  الع�سرين  وهو يف 

يتعلم اأول ثم )يكّون( نف�سه.. وكلمة )يكّون( نف�سه هذه تختلف من بيئة اإىل 

ال�سباب من اجلن�سني.  اأمام معظم  كوؤود  اأخ��رى، وهي على كل حال عقبة 

ولي�ص هذا الكالم يعني اأن الفتى ل يتعلم، بل يعني اأننا يجب اأن ننظم حياتنا 

ت�سريعات  ن�سن  اأن  يجب  احلكيم.  اهلل  �سرع  ظالل  من  م�ستمدة  نظم  على 

تتيح للفتى والفتاة اأن يتعلما، واأن ميار�سا حياتهما الطبيعية يف اأ�سر �سعيدة، 

التي ت�سرتط  البالية،  والتقاليد  املودة والرحمة، ل على املظاهر  تقوم على 

على الفتى والفتاة �سروًطا م�ستحيلة قبل اأن جتمع بينهما يف بيت واحد، فاإذا 

اجتمعا بعد ذلك وظهر ال�سقاء والعناء، فاإنه يكون بيًتا ت�سدعت اأركانه قبل 

اأن ي�ستقر فيه �سكانه، ويعلم النا�ص جميًعا اأن املظاهر والكماليات والأثاث 

ال�سكينة  عليه  ترفرف  �سعيًدا  بيًتا  ت�سنع  ل  واجلواهر  واحللي  والريا�ص 
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وال�سفاء، على حني ميكن اأن ت�سنع هذا الع�ص ال�سعيد كلمة دافئة، و�سعور 

التعاون على تبعات احلياة حلوها  �سادق، وثقة متبادلة، ورغبة �سادقة يف 

اأن يعي�سوا على ح�سري، يف  اأن البنات والأولد خريوا لختاروا  ومرها. ولو 

بيت متوا�سع، واأن يبنيا ع�سهما ال�سعيد عوًدا عوًدا، اإذا كانت مطالب الأهل 

�ستحول دون التقائهما يف حياة زوجية �سعيدة..

اإن مال الدنيا كله ل ي�سعد فتاة ل يحرتمها زوجها، ول ي�سعر اأنها الزوجة 

اجلميل،  ووفائها  املخل�ص  بقلبها  تنتظره  التي  الوفية  ال�سادقة  املخل�سة 

وحبها الأكيد. واإن جاه الدنيا كله ل ي�سعد رجال ل يطمئن اإىل وفاء زوجه 

وعفتها واإخال�سها وتقديرها له. اإننا يجب اأن نوفر لأبنائنا الراحة واحلياة 

الي�سرية، واأن جنمع بينهم يف اخلري، يف حدود الإمكانات املتاحة لين�سرف 

اأن  ل  املفيدة،  واملجالت  النافعة  الأم��ور  ا�ستغالل طاقته يف  اإىل  منهما  كل 

يعي�ص كل منهما فرتة مهمة يف حياته يف �سعور من الكبت والقهر وامل�سابرة 

تذهب بكثري من قدراته وجمالت اإبداعه.

فكاأمنا  والأنثى  الذكر  الزوجني  خلق  اأنه  وجل  عز  اهلل  اأخربنا  وعندما 

يوؤكد لنا اأن الذكر والأنثى مل يخلقا اإل ليكونا زوجني يف هذه احلياة، لتتم 

الكرمي،  القراآن  باآيات  –ممثال  والإ�سالم  وت�ستمر.  احلياة  الزوجية  بهذه 

وبالأحاديث النبوية ال�سريفة– نظر اإىل هذه امل�ساألة نظرة واقعّية، فالرجل 

واملراأة زوجان، وعندما يبلغ اأي منهما �سن الر�سد يجب اأن يجتمع برفيقه 

نا الأ�سرة امل�سلمة نواة املجتمع امل�سل�م، قال اهلل عز وجل يف �سورة النح�ل  ليكوِّ
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الن�ساء: ����س���ورة  م��ط��ل��ع  يف  ت��ع��اىل  وق����ال         

        

              وقال تعال�ى يف �سورة الفرق�ان )54(: 

           وه��ذه الآي���ة الأخ���رية ت��دل دلل��ة قاطعة 
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نا الأ�سرة يف املجتمع، والأ�سرة  على اأن الهدف من خلق الزوجني هو اأن يكوِّ

اإما عالقة  النا�ص جميًعا هي  بني  والعالقة  وامل�ساهرة.  الن�سب  �سورة  هي 

ن�سب وهي الروابط من جهة الأب، واإما امل�ساهرة وهي الروابط من جهة 

الأم والبنات. انظر من حولك اإىل الأقارب جتدهم اإما اأقارب لك من جهة 

اأبيك كالأعمام واأبنائهم ومن يتفرع عنهم، واإما اأ�سهارا لك من جهة اأمك 

واأخواتك كالأخوال واأزواج الأخوات ومن يتفرع عنهم، فاهلل عز وجل خلق من 

املاء ب�سًرا، وهذا الب�سر ت�سكل يف �سور الن�سب وامل�ساهرة. هذا هو الأ�سل 

القاعدة،  من  ا�ستثناء  وهو  عليه،  يقا�ص  ل  �ساذ  فهو  الأ�سل  ما خالف  وكل 

القاعدة اأن يتزوج الرجل وتتزوج املراأة.

اأما القاعدة ال�سحيحة والأ�سل القومي هو اأن يتزوج الرجل واملراأة حال 

اندفاع هذه القدرة لدى كل منهما، وكل تاأخري يتم بعد ذلك اإمنا هو ا�ستجابة 

– مهما كانت غلبتها–  التي  العادات والتقاليد  لظروف غالًبا ما ت�سنعها 

لتغني من احلق �سيًئا، ول تكفي للحكم على قواعد الإ�سالم الرا�سخة. هكذا 

ال�سعيد  املتما�سك  الأولون حياتهم، وهكذا �سنعوا املجتمع  امل�سلمون  مار�ص 

الذي ان�سرف اإىل البناء والفتوح والتاأليف والإنتاج يف زمن وجيز جًدا.

وبنات،  بنني  ال�سباب،  جهود  فرغ  ال��زواج  م�سكلة  الإ�سالم  حل  وعندما 

على  مي�سك  ال��زواج  لأن  الإب���داع؛  واإىل  اخل��الق،  التفكري  واإىل  البناء  اإىل 

الرجل وعلى املراأة قوتهم الروحية والنف�سية، ويوفر لهما الوقت لإنفاقه يف 

وال�سذوذ  وال�سعف  وال�سطراب  القلق  �سبح  عنهما  ويبعد  ال�سالح،  العمل 

والت�سرفات غري احلكيمة.
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والتابعني  الرا�سدين،  اأ�سحابه  وزم��ن   [ النبي  زمن  يف  امل�سلمني  اإن 

بني  العالقة  حقيقة  فهموا  كلها،  الدنيا  اإىل  الإ�سالم  حملوا  ممن  الأوائ��ل 

الرجل واملراأة، فهموا حقيقة العمل الذي يجب اأن يقوم به كل منهما؛ فهموا 

اأن الرجل بح�سب خلقه وبنيته وفطرته التي فطره اهلل عليها يجب اأن يقوم 

برعاية البيت الذي اأن�ساأه، والزوج التي اختارها، والأبناء الذين رزق بهم، 

وهذه هي القوامة التي اأناطها اهلل عز وجل به، وهو اأعلم بخلقه، قال تعاىل 

يف �سورة الن�ساء )34(: 

   

فالقوامة م�سوؤولية، واإدارة واإنفاق، وقدرة بدنية، وحالة اجتماعية ُهيئ 

الرجل لها لأنها وظيفته الأوىل. ومل يفهم اأحد من امل�سلمني اأن هذه القوامة 

تعني ال�سيطرة والتفوق والتكرب والتحكم وال�سطهاد والعنجهية واجلربوت؛ 

ا حق الفهم اأن للمراأة وظيفة اأ�سا�سية اأخرى تقابلها وهي  لأنهم فهموا اأي�سً

احلمل والولدة والرتبية والرعاية والعناية واحلنان والعطف والدفء، وهما 

وظيفتان متكافئتان متكاملتان، غري متعار�ستني، ولو اأن رجال الدنيا كلهم 

ن�ساء  اأن  ولو  �سبيال،  اإىل ذلك  ا�ستطاعوا  ما  املراأة  بدور  يقوموا  اأن  حاولوا 

الدنيا كلها حاولن اأن يقمن بدور الرجال ما ا�ستطعن اإىل ذلك �سبيال. نعم، 

قد تربز بع�ص الن�ساء من تتفوق ببع�ص ال�سفات واملهارات والقدرات فتعمل 

اأعمال يقوم بها الرجال، اأو ل يقوم بها كثري من الرجال، وهذه املراأة يجب 

اأن يف�سح اأمامها املجال لكي تتحقق قدراتها وتفيد املجتمع مبواهبها دون اأن 

يكون يف ذلك اعتداء اأو وقف لوظيفتها الأوىل، الأهم، وهي �سنع احلياة..

وقد يعمل بع�ص الرجال بع�ص الأعمال التي ا�ستهرت بها الن�ساء، ولكن 
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ذلك يكون منهم، ومنهن، �سمن ال�ستثناء الذي ل ينق�ص القاعدة. ومهما 

يكن من اأمر فاإن الرجال والن�ساء، اإذا علمنا ذلك وفهمناه، �سواء اأمام اهلل 

امل�ستقّرة. فالإن�سان  باأ�سره  ال�سعيد  النا�ص يكونان املجتمع  واأمام  عز وجل، 

العاقل ل ميكن اأن يقف موقف املوازنة واملفا�سلة بني اثنني يقوم كل منهما 

ا ميكن  بعمل متكامل، يقدم كل فرد منه طرًفا اأو �سطًرا. وما اأظن اأن �سخ�سً

اأم  الرجل  الذرية:  وحفظ  الولد  اإجن��اب  يف  اأف�سل  اأو  اأهم  اأيهما  ي�ساأل  اأن 

املراأة؟ ما اأظن عاقال ي�ساأل ذلك.

واأمام  اأول  اهلل  اأم��ام  الإن�سانية  امل�ساواة  هي  بها  نعتقد  التي  وامل�ساواة 

اأودعها  التي  الإلهية  الوظيفة  تتحقق من خالل  التي  امل�ساواة  ثانيا،  النا�ص 

اهلل الرجل واملراأة، فهما اإذن مت�ساويان يف احلياة، يقف كل منهما اأمام ربه 

يف ال�سالة، يقراأ قراآًنا واحًدا، ويقوم بحركات واحدة، وي�سوم كل منهما 

رم�سان، ويحج كل منهما بيت اهلل احلرام، ويوؤدي كل منهما زكاته. فمن 

يعلم اأيهما اأقرب واأكرم عند اهلل؟ ومن يجروؤ على اأن يقول اإن الرجل اأف�سل 

من املراأة اأو اإنها اأف�سل من الرجل؟ هكذا يجب اأن نفهم العالقة بني الرجل 

واملراأة؛ العالقة ال�سحيحة التي من اأجلها ُخِلق الرجل وخلقت املراأة. واأظن 

احلياة  بناء  يف  واأثرها  ووظيفتها  مكانتها  حقيقة  تعرف  عندما  امل��راأة  اأن 

ترف�ص اأن تكون غري ذلك. اإن املراأة العاقلة ترف�ص اأن تنزل من هذه العلياء 

لكي تكون غري ذلك، اإن املراأة العاقلة هي التي حتقق ذاتها وحتقق مملكتها 

ا روؤوًما وزوجة �ساحلة واأختا �سفيقة، وابنة ريحانة يف بيت والدها. اأمًّ

عرف امل�سلمون اإذن حقيقة العالقة بني الرجل واملراأة، حقيقة الزوجية 

وللمراأة  عمله  للرجل  عرفوا  قدرها،  وللمراأة  قدره  للرجل  فعرفوا  بينهما 

عملها، عرفوا ما يجب للرجل من زوجته، وما يجب للمراأة من زوجها، عرفوا 

اأولده،  واأم  وراحته  �سكنه  وموئل  وحبيبته  وزوجته  الرجل  �سريكة  املراأة  اأن 

و�سيدة بيته، ف�سرع لها الإ�سالم ما يحقق لها ذلك. وقد �ساع يف معلومات 

النا�ص ما يجب اأن تكون عليه املراأة من ا�ستعداد وهياأة لكي يقبل الرجل على 
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بيته مبودة واطمئنان و�سرور وقبول وارتياح، فيجد فيه كل ما يلبي حاجته 

ا  قويًّ التايل  اليوم  لعمله يف  وي�ستعد  نف�سه، في�سرتيح،  باله، ويطمئن  ويريح 

�سعيًدا مطمئنا �سافًيا فيقبل عليه بعزم وقوة وت�سميم، ويحقق من �سنوف 

النا�ص  من  كثرًيا  ولكن  معروف،  هو  ما  جم��ال،  كل  يف  والمتياز،  الإب��داع 

التي  ال�سورة  الرجل مبثل  ترى  اأن  املراأة حتب  املقابل– اأن  –يف  ليعلمون 

يحب اأن يراها فيها! اإن الإ�سالم العظيم اأمر الرجال اأن يتجملوا واأن يتزينوا 

لوا �سعورهم، واأل يدخل على امراأته وهو م�سعان اأ�سعث اأغرب، وقد  واأن ُيرجِّ

ورد يف ال�سرية اأن ر�سول اهلل ] اأمر الرجال وقد عادوا من اإحدى الغزوات 

زوجاتهم  ي�سابحوا  ثم  املدينة  خارج  ليلتهم  يبيتوا  اأن  اأمرهم  امل�ساء،  يف 

وقد رّجلوا �سعورهم وغ�سلوا وجوههم، واأراحوا اأج�سادهم، واأمر األ يفاجئ 

الرجل زوجته بليل كاملتج�س�ص عليها. واأمر الإ�سالم املراأة اأن تتزين لزوجها 

ل لغريه، وقد روي اأن ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها �سئلت: هل تتزين املراأة 

لزوجها؟ فقالت لل�سائلة: »لو ا�ستطعت اأن تنزعي مقلة عينك واأن ت�سعيها يف 

و�سع اأح�سن فافعلي«. ونهى الإ�سالم املراأة اأن تبيت مغا�سبة زوجها، ونهاها 

حتى  رم�سان  غري  يف  ال�سوم  عن  ونهاها  ير�ساه،  ل  اأح��ًدا  بيته  ُتْدخل  اأن 

ت�ستاأذن زوجها، فلعل له عندها حاجة. 

واأن  يك�سوها  واأن  يكرمها  اأن  ا  اأي�سً ال��رج��ل  على  امل���راأة  حقوق  وم��ن 

»اأكمل   :  [ اهلل  ر���س��ول  ق��ال  فقد  ك��رمي��ة،  معاملة  يعاملها  واأن  يرعاها 

جعل  وقد  لن�سائهم«.  خياركم  وخياركم  خلًقا،  اأح�سنهم  اإمياًنا  املوؤمنني 

اأن ولك  رعيتها،  عن  م�سوؤولة  وهي  زوجها،  بيت  يف  راعية  امل��راأة   الإ�سالم 

تنظر – اأخي القارئ– اإىل هذه املنزلة واإىل هذه املكانة ال�سامية التي ترتفع 

فيها املراأة؛ اإنها امل�سوؤولة عن بيتها وعن رعيتها وعن اأبنائها، وهذا قد يفاجئ 

كثرًيا من النا�ص، ممن درجوا على اعتبار املراأة ظال تابًعا للرجل. واحلق 

اأن تعاليم الإ�سالم يف حقيقة العالقة بني الزوجني تعاليم غائبة و�سط ركام 

العادات والتقاليد واجلهل، حتى اإن املرء عندما يتحدث عن عالقة الرجل 
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بزوجه، وعن دلل الرجل لزوجه، وعن مظلة احلب واحلنان والحرتام بني 

الرجل وزوجه يف بيتهما ال�سعيد ي�سعر بحرج �سديد مبا ُيَجابه به بني النا�ص 

الذين مل يعتادوا ذلك. وقد اأتيح يل – بحمد اهلل– اأن اأقراأ احلديث النبوي 

يف  اجلملة  )بناء  كتبت  عندما  م�ستنرية  ق��راءة  ال�سحيحني  يف  ال�سريف 

احلديث النبوي ال�سريف( للح�سول على درجة الدكتوراة يف اللغة العربية 

واآدابها، فوجدت اأن حياة الر�سول ] يف بيته مع اأزواجه، كانت اأكمل حياة 

يعي�سها رجل مع ن�سائه يف اإطار �سرع اهلل احلكيم.
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من خالل مفهوم الزوجية، الذي اأَطْلنا الوقوف عنده، ننظر اإىل املراأة 

اأن الرجل واملراأة كليهما خلقا ليكونا حالة الزوجية  لنا  والرجل، وقد تبني 

التي هي اأ�سا�ص بناء الكون بكل من فيه وما فيه. وما دام الإن�سان يعمر هذه 

الأر�ص، ف�سيظل الرجل ينظر اإىل املراأة على اأنها جزء من نف�سه، وعلى اأنها 

�سريكة عمره،  واأنها  بيته،  واأنها جزء من  ي�ستغني عنها،  اأ�سا�سية ل  حاجة 

و�ستظل املراأة تنظر اإىل الرجل على اأنه حاجة اأ�سا�سية ل ت�ستغني عنه، واأنه 

القوة التي حتميها، وت�سقى من اأجل توفري حاجات احلياة ال�سرورية لها من 

طعام و�سراب وك�ساء واأمن.

يريدون  جتزئتها  يريدون  ومن  تتجزاأ،  ل  الرجل  جتاه  امل��راأة  ووظيفة 

الإ�ساءة اإىل املراأة، وجتريدها من اأعز ما متلكه دون النظر اإىل حياتها كاملة 

طوال عمرها، فاملراأة ل ُتْطلب زوجة يف بيت زوجها فح�سب، بل ُتْطلب زوجة 

وراعية يف بيتها، و�سيدة يف تنظيم �سوؤون زوجها واأبنائها، ومربية وحا�سنة 

التي  فاملراأة  اختلت.  املراأة  وظيفة  لأن  املجتمع؛  يختل  ذلك  ودون  لأبنائها، 

ل تربي اأبناءها ول تر�سعهم حنانها ودفء �سدرها ين�ساأ اأبناوؤها وهم ذوو 

�سعور م�سطرب وحياة قلقة، ونفو�ص قا�سية. 

مالجئ  يف  ين�ساأون  الذين  اجلنود  اأن  النف�سية  الدرا�سات  اأثبتت  وقد 

اأمهاتهن،  غري  ن�ساء  رعاية  ويف  ال�سالني،  الأبناء  ورعاية  الأيتام،  رعاية 

ين�ساأون ق�ساة القلوب، جفاة الأخالق، عدميي الولء، ويكون من غري املفيد 

ال�ستعانة بهم يف احلروب؛ لأنهم ل يقاتلون عن ولء وت�سحية بل يقاتلون عن 

اأداء واجب �سرعان ما يتهربون منه اإذا �سنحت لهم الفر�سة بذلك. فوظيفة 

املراأة اإذن ل تقت�سر على اأن تكون زوجة ج�سد، وم�سدر متعة فقط، ولي�ص 

)8(
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لهذا خلقت املراأة فح�سب، يقول جل وعال يف �سورة الروم )21(: 

                

، فاملراأة خلقت لتكون زوجة اأول ولتكون �سكًنا     

اأولو الألباب. وحبذا  اأن يتفكر فيه  ولت�سنع املودة والرحمة، وهذا ما يجب 

لو نظرنا اإىل م�ساألة عالقة الرجل باملراأة هذه النظرة ال�ساملة الواقعية يف 

الوقت نف�سه..

والرجل يطلب املراأة لنف�سه ولبيته، واملراأة تطلب الرجل لنف�سها ولبيتها.. 

هذا البيت الذي يبنيه الرجل واملراأة، يقوم كل منهما فيه بوظيفته. والوظيفة 

الرجل  بها  يقوم  احلياة،  وا�ستمرار  الن�سل  ا�ستمرار  وهو  فيه،  الأ�سا�سية 

واملراأة �سواء ب�سواء، يقومان بها بحب ورغبة واإقبال. ويحقق بها كل منهما 

اإىل �ساحبه، انطلقا بعد ذلك  اأف�سى كل منهما  اإذا  �سعادته وراحته، حتى 

لإكمال م�سرية احلياة؛ هو ي�سعى بجد وجهد ورغبة لرعاية الوليد املنتظر، 

ولتهيئة البيت ل�ستقباله، ولتوفري الطعام وال�سراب والك�ساء له.. وهي ت�سعى 

بجد وجهد ورغبة للعناية بالوليد املنتظر، ليكون يف اأح�سن حالته: جنيًنا، 

ثم وليًدا، ثم طفال، ثم فتى يافًعا، ثم غالًما، وهي يف كل ذلك ترعى هذا 

الوافد اجلديد ولًدا اأو بنًتا حتى ت�ستمر احلياة كما ت�ستمر ال�سم�ص يف ال�سروق 

والغروب يف كل يوم.

الوجوه  واأكمل  الأ�س�ص  اأقوى  الزوجية على  العالقة  اإقامة هذه  اأجل  من 

ال�سباب  اإىل حث  ال�سريفة  النبوية  والأحاديث  الكرمي  القراآن  اآيات  توجهت 

على الزواج، وحر�ست على توفري كل الو�سائل وال�سبل التي تي�سر على ال�سباب 

وال�سواب، اأي الرجال والن�ساء، طريق الزواج ال�سرعي ال�سريف. والإ�سالم 

الر�سد، لأن كال  بلوغ كل منهما �سن  ال��زواج منذ  اإىل  وامل��راأة  الرجل  يدعو 

منهما يبداأ يف الإح�سا�ص بهذه الرغبة منذ هذه ال�سن، ولذلك يجب األ حتول 

ولهذا  �سيء.  يف  الدين  من  لي�ست  وموانع  عقبات  الرغبة  هذه  حتقيق  دون 
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حث الإ�سالم على الهتمام بال�سفات واملزايا الباقية يف املراأة والرجل لكي 

ُيْقبل كل منهما على الآخر، فاملراأة ال�ساحلة هي املراأة ذات الدين القومي، 

والوجه الذي ي�سر الرجل اأن ينظر اإليه، والتي ل ترهق الرجل باملهر الغايل، 

ول تثقله باملطالب امل�ستحيلة. وهي املراأة البكر التي جتد عند الرجل قبول 

اإىل  مبا�سرة  غري  دعوة  هذا  يف  ولعل  غريها.  من  واأرح��ب  اأوف��ر  وا�ستقبال 

الإ�سراع يف الزواج، وعدم تاأخري �سن الزواج لأ�سباب واهية..

الكبري  والقلب  املتني  ال��دي��ن  ذو  ال���زوج  ه��و  ال��ك��رمي  ال�سالح  وال���زوج 

اأن يكون ذا مال ممدود، وجاه  وال�ستعداد الكايف لبناء بيته، ولي�ص �سرًطا 

اأو  امل��راأة،  لإ�سعاد  يكفي  ال�سحيح– لي�ص  التحليل  –يف  املال  لأن  عري�ص؛ 

لبناء بيت �سعيد، اإذا فقدت الأ�سباب الأخرى، ولأن اجلمال عند املراأة – يف 

ا– لي�ص يكفي لإ�سعاد الرجل، اأو لبناء بيت �سعيد،  النظرة ال�سحيحة اأي�سً

اإذا فقد ت املزايا الأخرى، واإذا نحن نظرنا يف �سري النا�ص يف �سدر الإ�سالم 

اإليها، ونتعلم  اإىل الزواج نظرة واقعية عملية، ليتنا نعود  اأنهم نظروا  جند 

منها.

و�سرورة  اجتماعية  �سرورة  اأنه  على  ال��زواج  اإىل  ينظرون  النا�ص  كان 

نف�سية يجب اأن تتحقق باأي�سر ال�سبل، ولذلك كانت تخطب الفتاة حال بلوغها 

ال�سن املنا�سبة، وكان الرجل يتزوج حال بلوغه �سن الر�سد، وما كان يدور يف 

خلد النا�ص اأن يتاأخر الزواج ريثما يكمل الإن�سان م�سروًعا اآخر يف حياته.

ومل يجدوا اأي تعار�ص يف اأن يتزوج الرجل اأو املراأة وهو يطلب العلم اأو 

كان  الذي  الواقع  اإن  بل  اأو جماهد،  م�سافر،  وهو  اأو  اأي عمل،  يعمل يف  هو 

الأخرى،  الأم��ور  حتقيق  على  لهم  عوًنا  ال��زواج  من  جعلوا  اأنهم  هو  فعال، 

الفطرية  ي�سبع هذه احلاجة  كليهما عندما  واملراأة  الرجل  اأن  لأنهم وجدوا 

كان الأخ��رى،  واأم��وره  اأعماله  اإىل  اجل�سم  قوي  الذهن  �سايف  ينطلق   كان 

اجلن�ص –كما ن�سميه الآن– ل ي�ستغرق عليه تفكريه ول يعطل عليه ملكاته 

وحوا�سه بل كان م�سدر قوة له واطمئنان و�سفاء، ولذا كان كلُّ من الرجل 
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واملراأة ين�سرف اإىل القيام باأعماله دون ا�سطراب وقلق وهّم. ولذلك كان 

والقبول  والإي��ج��اب  اخلطبة  اأم��ور  من  به  يتعلق  وما  ال��زواج،  عن  احلديث 

حديًثا عادًيا ل زيف فيه ول بعد عن الواقع، لأنه حاجة من حاجات احلياة 

اليومية.

لها  يكون  اأن  ينبغي  وامل��راأة،  الرجل  املتدفقة يف ج�سد  الفطرة  هذه  اإن 

نظام حمدد وتوجيه �سليم حتى ت�سري نحو الهدف النبيل املر�سوم الذي يريده 

الوا�سعة، مما نالحظه يف  الدنيا  الآن يف هذه  اإن ما يجري  اهلل عز وجل. 

القنوات املرئية، ونقراأ عنه يف ال�سحف ال�سيارة، ون�سمع عنه يف الإذاعات، 

حتطيم  ويف  وامل��راأة،  الرجل  بني  العالقة  تنظيم  يف  وف�ساد  ا�سطراب  من 

اإن  بهن،  و�سالتهم  بالن�ساء  الرجال  عالقات  حتكم  التي  والأخ��الق  القيم 

هذا ال�سطراب الذي ل ينكره عاقل، ي�سهد على ح�سن تنظيم الإ�سالم لهذه 

العالقة الطبيعية. واإن هذا يف احلقيقة هو داأب الدين احلنيف، ل ي�سع �سيًئا 

الرجل  اأن يخلق  الذي ي�سري عليه، وحا�سا هلل عز وجل  النظام  له  اإل وهياأ 

واملراأة ويجعل ال�سلة بينهما �سلة م�سطربة جتري وفق الأهواء والرغبات 

على غري نظام وحدود..

م الإ�سالم �سلة الرجل باملراأة فجعل للزواج عقًدا له �سروط، واأقامه  نظَّ

النا�ص،  انت�سر  العدول، وعندما  الإيجاب والقبول، وال�سداق وال�سهود  على 

وات�سعت املدائن والقرى، �سار ت�سجيل ذلك يف املحاكم ال�سرعية، والدوائر 

الر�سمية اأمًرا لزًما حتى حتفظ الأن�ساب وتعرف حدود الأ�سرة امل�سلمة التي 

احلل  هو  الذي  ال��زواج،  �سار  وهكذا  ال�سعيد،  الإ�سالمي  املجتمع  نواة  هي 

الأمثل للحاجة الفطرية الطبيعية عند الرجل واملراأة، اأمًرا طبيعيًّا ينظر اإليه 

النا�ص، رجال ون�ساء نظرة واقعية، فال الرجال يخ�سون �سيًئا عندما يعلنون 

عن رغبتهم يف الزواج، ول الن�ساء ي�سعرن باحلرج عندما يوافقن على اإمتام 

هذه العالقة النبيلة ال�سريفة وفق �سرع اهلل عز وجل.

ولو اأننا اأجرينا درا�سة على �سن الزواج يف �سدر الإ�سالم، يف فرتة النبي 
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] ويف عهد اخللفاء الرا�سدين لوجدنا اأن املراأة كانت تخطب يف مطلع �سن 
اإثر  يتم مبا�سرة  الزواج  وغالًبا ما كان  ال�سن،  وتتزوج يف مثل هذه  البلوغ، 

اإعالن الرجل عن رغبته يف الزواج من امراأة ما، واإمتام ذلك وفق القواعد 

الع�سر  يف  الآن  �ساع  كما  خطوبة  فرتة  هناك  تكن  مل  املعروفة..  ال�سرعية 

اإل لتهيئة بيته واإح�سار عرو�سه، وكثرًيا ما  احلا�سر، كان الرجل ل ينتظر 

كان الرجل يحمل زوجه معه حال اإمتام الزواج باإيجاب وقبول اأمام ال�سهود 

يف جمل�ص اخلطبة. كان الزواج يتم بي�سر و�سهولة تتنا�سب مع نظرة النا�ص 

الطبيعية له، دو ن اأن نلغي اأثر البيئة يف حتديد �سن الزواج مما ل ينبغي اأن 

يجعل ق�سية توؤجج ال�سراع واخلالف.

ومل تكن احلالة املادية – كما نقول الآن– حتول دون زواج الفتى والفتاة 

عند بلوغهما �سن الر�سد. كان الرجل يبذل املي�سور لديه، وما كانت الفتاة 

اأو اأهلها يعرت�سون على ذلك، بل اإين اأرى اأن النا�ص يف تلك الأيام مل يكونوا 

اأن  الدنيا. حقيقة  اأو متاع من متاع  ليمنعوا زواًجا ب�سبب عدم توفر حاجة 

الإن�سان رجال كان اأو امراأة ي�ستح�سن اأن يكون يف الو�سع احل�سن من حيث 

وفق  بالتدريج  يتاأتى  ذلك  ولكن  وماأكله،  وم�سربه  وملب�سه  ومنزله  م�سكنه 

اإنني  تطورات احلياة بالرجل واملراأة يف نطاق الأ�سرة التي جمعت بينهما. 

اأ�سبه ذلك بحاجة الإن�سان اإىل الطعام وال�سراب، فاإذا كان املرء جائًعا فاإنه 

ينظر اإىل اأقرب طعام يتي�سر له تناوله من اأجل اأن ي�سد حاجة فطرية اأحلت 

اأن يتناول ما  اإن�ساًنا واقعيًّا مياري يف ذلك، قد يحب املرء  اأظن  عليه. وما 

الإن�سان وقدراته.  لذ وطاب من �سهي الطعام، ولكن ذلك يكون وفق حالة 

اأو  ف�سة  من  باآنية  كان  اإذا  اإل  وال�سراب  الطعام  ام��راأ ميتنع عن  اأظن  وما 

البحث  اإىل  ي�سعى  ثم  اأول  يحقق حاجته  املرء  اإن  الطعام،  اأطايب  كان من 

عما يكون فوق ذلك. ولعل هذا �سبب ت�سمية ذلك )بالكماليات( يق�سدون 

الت�سمية غري دقيقة لو  اأن  الأ�سا�سية. واأظن  الإن�سان  بها ما زاد عن حاجة 

اأمر فاإن النا�ص كانوا ينظرون اإىل  اأمعنا النظر يف الكلمة، ومهما يكن من 
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زواج الرجل واملراأة على اأنه اأمر طبيعي، وقد �سربت لكم الأمثلة من اأ�سدق 

النا�ص واأكرمهم عند اهلل عز وجل؛ من اأ�سرة النبي ] وبع�ص اأزواجه، وهو 

اأن نقتدي به، واأن نتاأ�سى �سريته ال�سريفة، واإل فاإن الأمر  املثل الذي يجب 

مييل بنا اإىل ما ل نحب مما نرى �سوًرا منه هذه الأيام.
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اإن ال�سواب يف اأن نعود اإىل �سرع اهلل احلكيم، واأن جنعله قانوًنا ن�سري 

عليه يف اأمور الزواج، وتنظيم العالقة بني الرجل واملراأة واأن نطرح ما يحكم 

جمتمعاتنا من قيم وتقاليد وعادات قلنا منذ البداية اأنها ل ت�سلح اأن تنظم 

يف  حياتهم  امل�سلمون  مار�ص  وقد  جمتمع.  كل  حياة  يف  الهامة  امل�ساألة  هذه 

ملقا�سد  حتريف  ودون  خجل،  ودون  تعقيد،  دون  احلكيم  اهلل  �سرع  اإط��ار 

وكانت  واقعية،  طبيعية  عالقة  وامل��راأة  الرجل  بني  العالقة  فكانت  ال�سرع، 

احلياة الزوجية ت�سري وادعة خرية ين�سرف فيها الرجل واملراأة اإىل وظيفته 

الأ�سا�سية بكل ي�سر و�سهولة. واإنني اأمتنى لو اأن النا�ص جميًعا يقروؤون بع�ص 

للمراأة  احلقيقية  ال�سورة  لراأوا  اإذن  الع�سور،  تلك  يف  الن�ساء  اأعالم  �سري 

التي تعرف  اإرادتها، املراأة  التي تختار زوجها بكامل  امل�سلمة؛ املراأة احلرة 

ما لها وما عليها؛ املراأة التي تطالب بحقوقها وتناق�ص فيها كل اإن�سان حتى 

ر�سول اهلل ]؛ املراأة التي ل ترتدد يف طلب حقوقها حتى يف اأخ�ص ال�سوؤون 

دون اأن يحول بينها وبني ذلك خوف من العادات والتقاليد البالية التي حتكم 

امراأة  امل�سلمة  املراأة  لوجدوا  ال�سري  تلك  النا�ص  قراأ  لو  الأي��ام.  النا�ص هذه 

معلمة  مربية  منجبة  بيتها،  يف  بواجباتها  قائمة  حقوقها،  يف  قوية  عزيزة 

موجهة اإىل خري التوجيه والرتبية والتعليم..

وتقدير  اح��رتام  كله  بانطباع  يخرج  الن�ساء  اأع��الم  �سري  يقراأ  الذي  اإن 

ويخرج  حقوقها..  طلب  يف  ترتدد  ل  التي  العزيزة،  احلرة  امل�سلمة  للمراأة 

الأمر  يقيم  الذي  ال�سرع احلكيم  بهذا  واإميان  وتقدير  كله احرتام  بانطباع 

على وجهه ال�سحيح، فاملراأة لها حق يف اإر�ساء رغبتها، ولها احلق اأن تعي�ص 

حياتها كما ت�ساء، ولكن يف اإطار ال�سرع احلكيم الذي نظم لها هذه احلياة، 

)9(
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فال�سرع احلكيم اأعطاها احلق كله يف اأن تكون امراأة مطلوبة مرغوبة، وهي 

مل ترتدد يف اأن حتافظ على هذا احلق. واإنني اإذا �سربت الآن بع�ص الأمثلة، 

اأن  للقارئ  واأت��رك  الأمثلة  هذه  �ساأذكر  باأنني  الكرمي  القارئ  ��ر  اأذكِّ فاإنني 

الإ�سالم،  الزواج يف  التي قام عليها م�سروع  القواعد والأ�س�ص  يت�سور بقية 

من تنظيم �سوؤون اخلطبة والزواج واأحكام العدة واملهر وال�سداق وال�سهود، 

وما اإىل ذلك من تنظيمات فرعية. اإنني اأريد اأن اأ�سرب الأمثلة التي تو�سح 

ذلك  يقارن  اأن  للقارئ  واأت��رك  وواجباتها،  حلقوقها  وفهمها  امل��راأة  حرية 

مبا منار�سه نحن الآن من جهل مطبق لأحكام الإ�سالم، يرتجم يف النهاية 

ت�سرفات تف�سد احلياة وت�سيء اإىل املراأة والرجل كليهما مع اأن ذلك يجري 

با�سم الإ�سالم وانطالًقا – كما يزعمون– من اأحكامه.

هذه �سبيعة الأ�سلمية –ر�سي اهلل عنها– َمَثل من اأمثال الفهم ال�سحيح 

لدى املراأة امل�سلمة، والت�سرف ال�سحيح يف ممار�سة حقها. وهي كما ورد 

لها  148( راوية من راوي��ات احلديث، روي  2 �ص  الن�ساء )جزء  اأعالم  يف 

عن ر�سول اهلل ] اثنا ع�سر حديًثا. وكانت هي – كما ورد يف �سحيح م�سلم 

جزء 2 �ص1122– زوجة �سعد بن خولة، وكان ممن �سهد بدًرا فتويف عنها 

يف حجة الوداع وهي حامل فلم تن�سب )متكث( اأن و�سعت حملها بعد وفاته، 

عليها  فدخل  للخطاب.  جتملت  ِنَفا�سها  من  وارتفعت(  )قامت  تعلت  فلما 

اأنه  اأخرى  الدار– )وقد ورد يف روايات  – رجل من بني عبد  ال�سنابل  اأبو 

خالها(، فقال لها: ما يل اأراك متجملة، لعلك ترحبني النكاح، اإنك واهلل ما 

اأ�سهر وع�سر. قالت �سبيعة: فلما قال يل  اأربعة  بناكح حتى متر عليك  اأنت 

ذلك جمعُت عليَّ ثيابي حني اأم�سيت فاأتيت ر�سول اهلل ] ف�ساألته عن ذلك، 

فاأفتاين باأين قد حللت حني و�سعت حملي، واأمرين بالتزوج اإن بدا يل. قال 

ابن �سهاب: فال اأرى باأ�ًسا اأن تتزوج حني و�سعت واإن كانت يف دمها، غري اأن 

ل يقربها زوجها حتى تطهر.

اأن  اأولها  عديدة،  ودللت  ومعان  كثرية  عرب  ال�سريف  احلديث  هذا  يف 
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املراأة امل�سلمة ل ترتدد يف طلب حقها، فاإذا انق�ست عدة املراأة املتوفى عنها 

اأن معظم  يذكر  الإ�سالمية  وتاريخ احلياة  اأرادت.  اإن  تتزوج  اأن  لها  زوجها 

الن�ساء اللواتي كن يفقدن اأزواجهن يف اجلهاد اأو يف غريه كن يتزوجن حال 

بعد انتهاء العدة. ل يجدن يف ذلك حرًجا، ول يجد الرجال الذين يخطبونهن 

تتجمل  اأن  �سبيعة  ياأمر   [ فالر�سول  طبيعيًّا،  الأم��ر  كان  حرًجا،  ذلك  يف 

للرجال واأن تنكح اإن اأرادت. ومعنى اأن تتجمل للرجال اأي اأن تخرج من حالة 

احلداد الذي تعي�سه املراأة بعد وفاة زوجها، وعندما تخرج من تلك احلالة 

مبالب�سها وبهيئتها فاإن النا�ص يعلمون اأنها الآن ميكن اأن تخطب وتتزوج، ثم 

اإن احلرية لها اأن تتزوج اأو ل. وغالًبا ما كانت املراأة تتزوج بعد وفاة زوجها اأو 

بعد طالقها منه اإن حدث الطالق لأمر ما. ل يجد امل�سلمون يف ذلك حرًجا، 

وهذه �سنة احلياة. وزواج املراأة بعد وفاة زوجها اأف�سل األف مرة من بقائها 

دون زواج، اأقول ذلك واأنا اأعرف – كما تعرفون– ما يت�سرف به النا�ص الآن 

عند وفاة الزوج، اإنهم – يف الغالب– ُيْكرهون املراأة على اأن تبقى دون زواج، 

العادات  اأمامها  وي�سعون  العقبات  اأمامها  يقيمون  لأنهم  اأرادت؛  اإن  حتى 

القا�سية، فاإن هي فكرت يف الزواج تناولتها الأل�سنة، وكرثت حولها الأقاويل، 

احلياة  لها  و�سوروا  العراقيل،  اأمامها  وو�سعت  النتقادات،  عليها  وانهالت 

القادمة جحيًما ل يطاق، واأخافوها ب�سياع اأولدها، واإن هي رغبت يف احلياة 

دون زواج، فاإنها ترغب يف ذلك هرًبا من احلرج، وخوًفا من األ�سنة النا�ص، 

فتعي�ص اإذن حياة نكدة قا�سية معقدة، فاإن حافظت على عفتها عا�ست حياة 

اخلفاء  يف  الرذيلة  طريق  اإىل  تنحرف  قد  فاإنها  واإل  وم�سابرة،  جماهدة 

هرًبا من عيون النا�ص، فِلَم كل هذا العناء وهذا ال�سقاء؟! 

الإ�سالم منح املراأة حرية الزواج، بل �سجع عليه، ومل اأقراأ عن امراأة يف 

�سدر الإ�سالم تويف عنها زوجها اإل قد تزوجت بعده رجال ي�ساويه يف املنزلة 

اأو يفوقه يف ذلك، اللهم اإل اإذا كانت امراأة متقدمة يف ال�سن، وتركها زوجها 

وقد �سارفت على النهاية. من هوؤلء ال�سيدة اأ�سماء بنت عمي�ص، ر�سي اهلل 
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العفيفات  ال�سريفات  الن�ساء  من  ال�سليم  للت�سرف  منوذج  واأر�ساها،  عنها 

اأنها  امل�سلمات، هذه ال�سيدة هي مهاجرة الهجرتني، وم�سلية القبلتني، اأي 

اأبي طالب ر�سي  بن  الإ�سالم، هاجرت مع زوجها جعفر  ال�سابقات يف  من 

�سارك يف غزوة  ثم  املدينة  اإىل  عاد جعفر  وعندما  اإىل احلب�سة،  عنه  اهلل 

موؤتة وا�ست�سهد فيها تزوجت بعده اأبا بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه، فولدت له 

حممًدا، وكانت قد اأجنبت ولدين جلعفر اأحدهما حممد بن جعفر، وعندما 

تويف عنها اأبو بكر ال�سديق تزوجت عليًّا بن اأبي طالب فولدت له ولدين عوًنا 

ويحيى، فاأي �سرف هذا واأي مكانة لهذه املراأة، واأي دين هذا الذي يتيح لها 

اأن حتيا حياتها، واأن تنجب للنا�ص هوؤلء الرجال الكبار، حممد بن جعفر، 

وحممد بن اأبي بكر، وعون بن علي، وغريهم. تفاخر يوًما حممد بن جعفر 

اأف�سل من  واأبي  اأف�سل منك  اأنا  اأحدهما لأخيه:  اأبي بكر فقال  وحممد بن 

اأبيك. فاحتكما اإىل اأمهما فقالت: ما راأيت �ساًبا كجعفر ول كهال كاأبي بكر. 

اإن  فقالت:  لنا؟  تركت  ماذا  حديثها:  �سمع  وقد  طالب،  اأبي  بن  علي  فقال 

ثالثة اأنت اأقلهم خليار. اإن هذا املثل يف حرية املراأة امل�سلمة، ويف حقها يف 

ممار�سة حياتها، ويف نظرة املجتمع الواقعية ال�سحيحة لها، لهو واحد من 

مئات الأمثلة يف تاريخ الأ�سرة امل�سلمة.

– ر�سي اهلل  ا ق�سة ال�سيدة اأم حكيم بنت حزام  اأي�سً اأن اأعر�ص  واأود 

عنها– فاإن فيها من الدللت على ما نحن فيه ما ل ينتهي العجب منه. هذه 

الرجل  – ر�سي اهلل عنه– هذا  اأبي جهل  بن  ال�سيدة كانت زوجة عكرمة 

الذي اأهدر الر�سول ] دمه ل�سدة عداوته لالإ�سالم وامل�سلمني، فهرب بعد 

فتح مكة جنوًبا نحو اليمن، فما زالت زوجه ال�سيدة اأم حكيم حتاول اأن تهديه 

اإىل الدين احلنيف، وقد �سعت لأخذ الأمان له من ر�سول اهلل عليه ال�سالة 

وال�سالم اإن هو عاد واأعلن اإ�سالمه، فطارت ال�سيدة اإىل زوجها، و�سادفته 

يحاول اأن يركب البحر اإىل اأفريقيا، فما زالت به حتى اأقنعته بالعودة، واأحب 

لو اأن املجال يت�سع لعر�ص احلوار الذي دار بينها وبني زوجها، وهو يدل على 
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مودة �سديدة، واإعجاب كبري به وب�سخ�سيته، وقد �ساء اهلل عز وجل اأن ي�سلم 

ال�سالة  عليه  النبي  كان  كما  اجلنة  يف  عذق  جهل  لأبي  يكون  واأن  عكرمة 

وال�سالم اأخرب من قبل..

وقد �سارك عكرمة يف غزوة الريموك، وفيها ا�ست�سهد، وكان اأحد الثالثة 

وكانت  لأخيه.  يقدمها  منهم  كل  م��اء،  ب�سربة  ا  بع�سً بع�سهم  فدى  الذين 

ال�سيدة اأم حكيم معه ت�ساركه اجلهاد يف �سبيل اهلل، فعندما ا�ست�سهد، وهنا 

يبداأ امل�سهد الكبري، واملعنى العميق يف ت�سرفات هوؤلء ال�سادة رجال ون�ساء، 

واأكملت ال�سيدة عدتها ال�سرعية، جاء يخطبها يزيد بن اأبي �سفيان، وخالد 

بن �سعيد كالهما، فف�سلت خالًدا، وقالت له: لو اأنك اأجلت هذا الأمر ريثما 

تنتهي املعركة وتنجلي الأمور، فقال لها: اإنني اأرجو اأن ي�سيبني �سهم غًدا 

اأوؤدي ما عليَّ من حق لك، فقالت فدونك  اأن  فاأقبل على اهلل �سهيًدا، واأود 

وبعد  املعركة،  اأر���ص  يف  �سهيًدا  و�سقط  اأمله  له  وجل  عز  اهلل  وحقق  اإذن، 

ر�سي  بن اخلطاب  املدينة خطبها عمر  اإىل  ال�سيدة  وعودة  الأمور  اجنالء 

اهلل عنه..

ومرة اأخرى اأحب من القراء اأن يتدبروا هذه الوقائع، ويروا ما فيها من 

دللت على حقيقة مكانة املراأة يف الإ�سالم، ويناق�سوا من خاللها ما ن�سقى 

عليها،  يكون  اأن  يجب  التي  احلقيقة  على  ك�سفه  وحماولة  عنه  احلديث  يف 

وحماية  لالأعرا�ص،  والنت�سار  الزوجات  تعدد  كم�ساألة  كبرية  م�سائل  من 

التي  امل�سائل  اأ�سد  من  الزوجات  تعدد  م�ساألة  اإن  فاأقول:  واأ�سارع  املحارم. 

احلديث  يف  ويخلطون  فهمها  ي�سيئون  بالتايل  وهم  حقيقتها،  النا�ص  يجهل 

عنها، و�سنقول فيها اإن �ساء اهلل قول نرجو اأن يكون مت�سًقا مع دللت ال�سنة 

ال�سريفة والدين احلنيف. اإن ال�سيدة اأم حكيم امراأة من امل�سلمني مار�ست 

اأو امراأة يف املجتمع، فهي  حقها الطبيعي، الذي مل يكن ينكره عليها رجل 

على الرغم من حبها ال�سديد لزوجها عكرمة مل جتد باأ�ًسا من الزواج بعد 

ا�ست�سهاده، هذا اأمر اآخر، والزواج بعده يحفظ عليها حياتها كاإن�سانة م�سلمة 
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تقية خمل�سة، وهي لي�ست بدًعا يف ذلك، اإمنا كان املجتمع الإ�سالمي ينظر 

النا�ص  يتاأمل  اأن  اأحب  هنا  ومن  الواقعية،  النظرة  هذه  وامل��راأة  الرجل  اإىل 

الأول–  املقام  – يف  الرجال  وا�سرتاك  اهلل،  �سبيل  يف  اجلهاد  ظ��روف  يف 

بعدهم  فيرتكون  وال�ست�سهاد،  للقتل  معر�سون  فهم  والقتال،  احل��روب  يف 

ال�سبيلني  واأي  امل��راأة،  العمر، فماذا ت�سنع  اأزواًج��ا غالًبا ما يكنَّ يف مقتبل 

احلياة  نعمة  اإبقاوؤها حمرومة من  احلياة؛  تنظيم  واأقوم يف  لدينها  اأحفظ 

التي وهبها اهلل، اأم ان�سواوؤها اإىل رجل ر�سيد تكون له نعم الزوج امل�سون، 

اإن مقارنة بني ما يجري الآن، وما كان  وال�سكن احلنون، والبيت الدافئ.. 

يجري يف تلك الأزمان جتيب اإجابة �سافية عن مثل هذا ال�سوؤال.
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يف الأمثلة التي عر�ستها اآنًفا، وهي اأمثلة واقعية م�ستمدة من حياة النا�ص 

يف عهد النبي ] وعهد اخللفاء الرا�سدين دليل قاطع على اأن الإ�سالم اأعطى 

الرجل واملراأة كليهما احلرية التامة وامل�ساواة الكاملة يف التعامل بينهما يف 

نطاق العالقة الزوجية التي خلقهما يف الأ�سا�ص من اأجل اإقامتها.  

                   ، وعلى هذا الأ�سا�ص ينبغي 

اأن نفكر يف كل م�ساألة من م�سائل الزواج، اأو ما يتفرع عنها من مو�سوعات 

مثل مو�سوعات العر�ص وتعدد الزوجات، وغريها.

عنها،  النا�ص  حديث  يكرث  التي  هذه  الِعْر�ص  م�ساألة  على  نظرة  ولنلق 

الدين  واقع  والعادات ل من  العرف  واقع  يتناولونها من  الغالب  ولكنهم يف 

نف�سه  من  ي�سونه  الذي  املرء  جانب  هو  العرب  لغة  يف  والِعْر�ص  احلنيف، 

وح�سبه اأن ينتق�ص ويثلب، �سواء اأكان يف نف�سه اأو �سلفه اأو من يلزمه اأمره اأو 

مو�سع املدح والذم منه اأو ما يفتخر به من ح�سب و�سرف.

الرغم  على  الكرمي  القراآن  يف  الدللة  بهذه  )العر�ص(  كلمة  ترد  ومل 

اآيات متعددة، وب�سيغ  اأن مادة )ع ر �ص( وردت ت�سًعا و�سبعني مرة يف  من 

و)اعر�ص(  و)ُتعر�سون(  و)عر�ص(  و)عر�سهم(  )عر�سنا(  مثل  متنوعة 

و)عر�سها( و)معر�سون( وغريها. ووردت ب�سعة اأحاديث نبوية �سريفة فيها 

املرء على حمايته و�سيانته.  الذي يحر�ص  مادة )العر�ص( بدللة اجلانب 

ال�سعراء  لفتخار  جمالت  و�سارت  العربي  الأدب  يف  �ساعت  الكلمة  ولكن 

واخلطباء، من ذلك قول ال�سمواأل بن عادياء:

   يهون علينا اأن ت�ساب ج�سومنا       وت�سل�م اأعرا�ص لنا وعق�ول

)10(
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ولكن النا�ص متادوا يف العتزاز بالعر�ص والتم�سك به، وتو�سعوا يف دللته 

واأخذتهم احلمية والع�سبية يف �سيانته حتى ن�سبت بينهم احلروب اأحياًنا، 

و�ساع فيهم القتل، و�سفك الدماء، وتعددت فيهم حالت الأخذ بالثاأر، و�ساع 

مل  لأنهم  ذلك  كل  النتقام،  من  واخل��وف  وال�سطراب  القلق  حياتهم  يف 

يفهموا دللة )العر�ص( كما اأراده اهلل عز وجل، ومل يتعاملوا فيه، ويف كل 

ما يحدث من اعتداء الآخرين عليه، وفق اأوامر اهلل عز وجل واأحكام �سرعه 

احلكيم. ول�سنا نعني بهذه الفكرة اأننا ن�ستهني بالعر�ص، اأو نتخفف يف الدفاع 

عنه اأو حمايته، معاذ اهلل، بل نهدف اإىل اإقامة الأمور يف �سياقها ال�سرعي 

احلكيم، قبل اأن ترجتف اأنوف بع�ص النا�ص غرية وحمية على الأعرا�ص قبل 

اأن يدركوا حدودها وقواعدها.

العر�ص – مرة اأخرى– هو ما يحر�ص املرء على �سيانته وحمايته، وقد 

يكون م�ستعًدا لبذل نف�سه يف �سبيل الدفاع عنه، ولكن كيف ميكن اأن نحكم 

على �سخ�ص ما اأنه اعتدي عليه اأو انتهكت حرماته، اإن ذلك يتم اإذا جتاوزت 

ت�سرفات النا�ص يف هذا الأمر احلدود التي و�سعها النظام املعني حلمايته 

و�سيانته، مثال ذلك دوام املوظفني، اأو املال العام للدولة، اأو حرمات البيوت.. 

اإن املوظف ميكن اأن يقال عنه اإنه تاأخر عن دوامه، اأو تقاع�ص يف وظيفته، اأو 

ه  غ�ص يف عمله، وهذه التهم ل ت�سدق عليه اإل اإذا كان عمله خمالًفا ملا �سنَّ

نظام الوظيفة من حدود يجب عليه اأن يرعاها، وكذلك يقال يف املال العام 

اإذا امتدت يد اإىل الأخذ منه دون وجه حق وب�سورة تخالف قانون الدولة، 

وكذلك البيوت فال يجوز لمرئ اأيا كان اأن يدهم بيًتا فيدخله دون اإذن اأهله 

و�سكانه، وهكذا الأمثلة كثرية فيما ي�سح عمله وما ل ي�سح، وما يكون فيه 

الفهم  القانون، بهذا  العمل فيه خارًجا على حدود  العمل مقبول وما يكون 

يجب اأن ننظر اإىل قيمة )العر�ص( ومعناه يف حدود ال�سرع الذي فر�سه اهلل 

عز وجل يف تنظيم العالقة بني الرجل واملراأة.

عز  اهلل  اأحله  ما  واقع  من  الأعرا�ص(  )حرمة  اإىل  ننظر  اأن  يجب  لذا 



66

وجل وما حرمه، دون الهتمام مبا درج عليه النا�ص يف عاداتهم وتقاليدهم، 

هذه العادات والتقاليد التي قلنا اإنها ل ت�سلح مقيا�ًسا للحكم على ت�سرفات 

والأعمال  الت�سرفات  لبع�ص  دواف��ع  تكون  اأن  يجوز  ول  الإ�سالم،  يف  امل��رء 

التعر�ص  – مثال– اأو  التي تخالف الدين. فالعتداء على حرمة امراأة ما 

انتهاك لعر�سها وعفتها  التقول عليها زوًرا وغيبة وبهتانا هو  اأو  ب�سوء،  لها 

و�سرفها، ملاذا؟ لأن هذه الت�سرفات امل�سينة تخالف ما اأمرنا اهلل عز وجل به 

من احلفاظ على حدود اهلل، ومن اإقامة العالقة بني الرجل واملراأة وفق �سرع 

الغافالت،  املح�سنات  وعدم قذف  الل�سان  الب�سر وحفظ  ومن غ�ص  اهلل، 

ت الأعرا�ص، ين�سون  ولكن النا�ص ين�سون يف غمرة احلمية والغ�سب، اإذا ُم�سَّ

حقائق بدهية ينبغي التنبيه عليها، منها: اأن الغرية يجب اأن تكون لدين اهلل، 

يكون  هذا  وعلى  انتهكت،  التي  اهلل  حلرمات  يكون  اأن  يجب  النت�سار  واأن 

احلكم واحًدا وال�سعور واحًدا اإذا انتهك اأي امرئ اأو امراأة حدود اهلل؛ لأن 

الرجل واملراأة كليهما مكلفان وماأموران بالأمر نف�سه، ويجب اأن تكون الغرية 

واحلمية والنت�سار لدين اهلل اإذا انتهك اأي امرئ اأو امراأة قريبة اأو بعيدة 

اأي حد من حدود اهلل.

اإن الإ�سالم جعل املراأة والرجل متكاملني يف �سنع احلياة، فهما متكافئان 

احلنيف،  الدين  حمل  ويف  اهلل،  باأمر  الئتمار  ويف  اهلل،  ح��دود  اإقامة  يف 

والعفة  بال�ستقامة  ماأمور  كالهما  وج��ل،  عز  اهلل  باأوامر  ماأمور  وكالهما 

مد  بعدم  خماطب  الرجل  اإن  بل  الل�سان،  وحفظ  الب�سر  وغ�ص  وال�سرف 

ب�سره ليت�سلل اإىل اأعرا�ص الآخرين. ودعونا نقراأ اآيات اهلل عز وجل فنتاأكد 

نف�سه يف كثري من  بالن�ص  املراأة  واإىل  الرجل  اإىل  نف�سه وجه  الأمر  اأن  من 

الأحيان:

قال اهلل ع�ز وج�ل يف �س�ورة الن�ور )31-30(: 

نف�سها  بالكلمات  نف�سه  الأم���ر  اإن        
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موجه اإىل الرجال واإىل الن�ساء، بل اإن الرجال اأمروا به قبل الن�ساء.

ي�سوقان  وتدبرها   )35( الأح��زاب  �سورة  من  الكرمية  الآي��ة  وتاأمل 

اأن الرجل واملراأة �سواء يف اتباع دين اهلل، ويف الت�ساف بال�سفات  اإىل 

احلميدة اإذا اأطاعوا اهلل عز وجل، فيجب اأن يكونوا كذلك اإذن يف اإيقاع 

يكون  فقط  وعندئذ  اهلل.  اأوامر  من  اأمًرا  منهما  اأي  خالف  اإذا  العقوبة 

اهلل  النت�سار حلرمات  ويكون  اهلل،  دين  على  الغرية  وتكون  احلكم هلل، 

وح��دوده، يق���ول اهلل ع���ز وج���ل: 

ال�سادقون  املوؤمنون  امل�سلمون  يلتقي  جمتمع  امل�سلم،  املجتمع  هو  هذا   

املجتمع  في�سنعون  ال�سريفات  ال�سادقات  املوؤمنات  بامل�سلمات  ال�سرفاء 

املتكامل ال�سعيد القوي. فاإذا خرج فرد من النا�ص ل�سوء طبع وف�ساد نية على 

التي ن�ص اهلل عليها، لبعقوبة  بالعقوبة  تاأديبه  املجتمع فيجب عندئذ  هذا 

هذا  وخلق  واأوام���ره،  باأحكامه  املجتمع  ه��ذا  �سنع  ال��ذي  اهلل  لأن  ب�سرية، 

الإن�سان رجاله ون�ساءه، هو عز وجل وحده القادر على اأن ي�سرع له ما ينا�سبه 

لتكون حياته حياة قومية م�ستقيمة، وال�سرع فيه الأمر وفيه العقوبة، والعقوبة 

يف الإ�سالم حياة للمجتمع ودرء للمفا�سد 

                            ولكن اأكرث النا�ص يف هذا الزمن، وبخا�سة يف جمال العر�ص 

وال�سرف ين�سون هذه احلقيقة، وتاأخذهم العزة بالإثم فيعاقبون املراأة اأ�سد 

ا  العقوبات التي قد ت�سل اإىل القتل يف كثري من الأحيان، ويرتكون الرجل حرًّ

طليًقا يتباهى بفعلته، ويتفاخ�ر بها. اإن هذا اأمر لي�ص من الإ�سالم، الإ�سالم 

ياأمر بالع�دل

        واإق��ام��ة احل��د اأو 
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اأنواع  اأ�سد  هو  طليًقا  ا  حرًّ الآخر  وترك  الطرفني،  اأحد  على  العقوبة  اإيقاع 

البغي والظلم، وهو غري متفق مع دين اهلل.

التي  الأبواب  نغلق  اأن  اإقامة احلدود، يجب علينا  التفكري يف  ولكن قبل 

توؤدي اإىل الفاح�سة واملنكر.
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لعل هذه الآية الكرمية من �سورة الروم حتدد املراد مب�سطلح )الزوج( 

يف القراآن الكرمي. ومن املعروف اأن كلمة )زوج( تطلق على الرجل واملراأة، 

فهو زوج وهي زوج. ومل ترد كلمة )زوجة( بالتاء املربوطة يف القراآن الكرمي 

اأبًدا على الرغم من �سيوعها يف كالم النا�ص. بل ل يكاد النا�ص ي�ستعملون 

املتم�سك  للرجل �سوى كلمة )زوج( وللمراأة �سوى كلمة )زوجة( حتى �سار 

بلغته اإذا قال كلمة )زوجي( عن امراأته ي�سعر ببع�ص احلرج، نظًرا جلهل 

عامة النا�ص بال�ستعمال الف�سيح. ولكن كلمة )زوجة( بالتاأنيث هكذا، وردت 

البخاري،  التي وردت يف  التالية  ال�سريفة، منها اجلمل  الأحاديث  يف بع�ص 

)ويدع زوجته من اأجلي( يف باب ال�سوم، و)لكل واحد منهم زوجتان( يف 

وردت  كذلك  البيوع،  باب  يف  هويت(  زوجتي  اأي  و)انظر  اخللق.  بدء  باب 

زوجتاه من احلور  عليه  الإمي��ان )فيدخل  باب  م�سلم يف  الكلمة يف �سحيح 

العني( . ووردت يف ابن ماجة والن�سائي، والرتمذي.

واأظن اأن اخت�سا�ص كلمة )زوج( للرجل واملراأة يف القراآن الكرمي يدل 

على مبداأ الزوجية الأ�سا�سي يف نظام احلياة، فهما زوجان متكافئان، فلم 

يتقدم الرجل على املراأة بهذه ال�سفة ول تتقدم عليه املراأة بال�سفة نف�سها. 

واأرجو األ يفهم هذا القول على غري وجهه. فمن املعروف اأن التفا�سل تكاملي 

يف املراأة والرجل، وهذا ما �سنعر�ص له بالتف�سيل قريًبا، ولكن كون اأحدهما 

زوًجا لالآخر ل يكفي لكي يف�سل اأحدهما الآخر؛ لأن كال منهما حمل هذا 

الو�سف بالقيا�ص اإىل قرينه، فلول الطرف الآخر ملا كان اأي منهما زوًجا.

وقد وردت كلمة )زوج( �سبع ع�سرة مرة يف القراآن الكرمي، كانت منها 

)اإحدى ع�سرة مرة( تعني املراأة، ويف مرتني كانت تعني الرجل، ويف املوا�سع 

الباقية كانت دللتها عامة على غري الإن�سان وبخا�سة دللتها على النبات. 

واإذا علمت اأن كلمة )اأزواج( جمع زوج وردت يف القراآن الكرمي )52( مرة، 

واأنها مل ترد مبعنى الأزواج الرجال �سوى مرة واحدة، واأن الباقي يف معظمه 

بني  الزوجية  اأن  على  يدل ذلك  فقد  اإذا علمت هذا  الن�ساء،  الأزواج  يعني 
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هذه  بل  )زوج(  دلل��ة  واأن  الأول،  املقام  يف  امل��راأة  ت�سنعها  وامل��راأة  الرجل 

اأول الأمر، ويف بداية اخللق على املراأة ل  اأطلقت يف  الكلمة نف�سها )زوج( 

على الرجل.. قال تعاىل يف مطلع �سورة الن�س��اء: 

وهذا يدل على اأن        

الأ�سل يف العالقة بني الرجل واملراأة، بعد اأن يبلغا النكاح، هو يف مكانة املراأة 

ودورها.

تبقى  اأن  يجوز  فال  زوجها(،  منها  )وخلق  تعاىل  قوله  من  يفهم  وهذا 

العالقة بينهما عالقة رجل وامراأة، اأي عالقة فردين من النا�ص، ذكر واأنثى، 

لالآخر. ومن  يكون كل منهما )زوج��ا(  لكي  ُخلقا  اإنهما  بل  بينهما،  ل �سلة 

الالفت للنظر اأو ينبغي اأن يكون كذلك، اأن املراأة هي الأ�سل يف �سنع احلياة 

التعبري )وخلق  اآيات القراآن الكرمي على هذا  اأ�سرت  واإل فلماذا  الأ�سرية، 

منها زوجها( اأو )ثم جعل منها زوجها(. فاإذا تدبرنا قوله تعاىل يف �سورة 

وج���دن���ا  الروم        

اأن املراأة هي ال�سكن وهي البيت، وهي الأ�سرة، ودون املراأة ل يكون كل ذلك، 

اأو حوار يكون يف هذا املو�سوع. ولو  اأعلى من كل جدال  واحلقائق الب�سرية 

الرجل،  واأن  البيت،  املراأة عماد  اأن  لوجد  ال�سخ�سية  اإىل حياته  امروؤ  نظر 

بيًتا.  ي�سنع  اأن  ي�ستطيع  ل  اجتماعية،  اأو  مادية  اإمكانات  من  اأوت��ي  مهما 

ر�سمته                  الذي  البيت  ي�سنع  ولكنه ل  الظاهر،  بيًتا �سورًيا يف  ي�سنع  قد  اإنه 

الآية الكرمية 

ودللة  )ال��زوج��ة(  دلل��ة  ب��ني  يفرقوا  اأن  ال��دار���س��ني  بع�ص  ح��اول  وق��د 

)املراأة(؛ من هوؤلء الزميل الكرمي الدكتور �سالح اخلالدي، يف كتابه اإعجاز 

القراآن البياين، فقال يف �ص213: »متى تكون املراأة زوًجا ومتى ل تكون... 

اإذا كانت الزوجية تامة بينها وبني زوجها، وكان  اإنه يطلق على املراأة زوج 
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القرتان والتوافق والن�سجام تاًما بينهما بدون اختالف ديني اأو جن�سي اأو 

متحققة  الزوجية  تكن  ومل  كامال،  والن�سجام  التوافق  يكن  فاإن مل  نف�سي، 

اختالف  يكون  كاأن  زوًجا،  ولي�ست  امراأة،  عليها  يطلق  القراآن  فاإن  بينهما، 

ديني اأو جن�سي بينهما«. ول اأدري ماذا يق�سد الدكتور بالختالف اجلن�سي 

بينهما والختالف اجلن�سي بدهي. واأقول: اإن دللة )املراأة( كما �سبق بيانها 

واإن  �سنها،  كانت  اأًيا  الفتاة  اإىل  يتعداه  بل  املتزوجة،  املراأة  على  يقت�سر  ل 

ال�سالم        عليه  مو�سى  �سيدنا  ق�سة  ذلك  على  يدل  كما  متزوجة،  غري  كانت 

مع ابنتي �سعيب عليه ال�سالم، حيث يقول اهلل عز وجل: 

               وكانت الفتاتان غري متزوجتني، وقد تزوج �سيدنا مو�سى بعد 

هذه الق�سة اإحدى الفتاتني.

ا  وقد �سبقت الدكتورة بنت ال�ساطئ زميلنا الدكتور �سالح اخلالدي اأي�سً

بهذه الفكرة. واأقول: اإنه كان الأوىل اأن ن�ستنتج هذه الدللة من كلمة )زوج( 

وجود  خالل  من  اإل  والبيانية  اللغوية  دللتها  تتحقق  ل  اإنها  حيث  نف�سها، 

القرين الآخر. والزوجة ميكن اأن تكون مع زوجها، وميكن اأن تكون مطلقة، 

وميكن اأن تكون اأرملة، بدليل ق�وله تعاىل:     

     ولي�ص من دليل قراآين على اأن املراأة 

يرى  كما  وامل��راأة،  الرجل  بني  الكاملني  والن�سجام  التوافق  تكون عند عدم 

باأنه  اثنني  بني  العالقة  على  نحكم  اأن  ن�ستطيع  ل  لأننا  اخلالدي؛  الدكتور 

اأو  من�سجًما  يكن  مل  لهب  اأب��ا  ب��اأن  يدرينا  من  بينهما.  توافق  اأو  لان�سجام 

متوافًقا مع )امراأته( حمالة احلطب، التي �سماها القراآن كذلك، وهي كما 

نعلم زوجه، املوافقة له متاًما واملن�سجمة معه جًدا، لأنها كانت ت�ساركه يف 

اإيذاء النبي؟. اإنني اأرى اأن )املراأة( هي موؤنث كلمة )امروؤ( واأنها تدل على 

الأنثى يف كل اأحوالها، فاإذا حتققت بينهما وبني الرجل �سلة الزواج، �سارت 

زوًجا له، و�سارت بالتايل �سمن ما اأطلق عليه القراآن م�سطلح )الن�ساء(.

ومن متام القول يف هذه الآية الكرمية اأن نقف مع الفعل )جعل( الذي ما 
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زال يفي�ص حيوية وظالل ودللت �ساحرة. واحلمد هلل الذي )جعل( املودة 

�سادقة  كانت  ملا  والرحمة من غريه  املودة  كانت  ولو  لغريه،  ل  له  والرحمة 

�سافية دائمة كاملودة والرحمة التي يزرعها اهلل عز وجل.. راقب نف�سك – 

عزيزي القارئ – وراقب من حولك، وانظر اإىل ما بني النا�ص من عالقات 

اجتماعية وعالقات املحبة وال�سداقة، لعلك ترى –مثلي– العجب العجاب، 

اأو ل ي�سنعها اهلل عز وجل  اأو حمبة ل يجعلها اهلل عز وجل  اإن كل مودة، 

تكون زائفة وتنتهي اإىل خ�سام ونكد. وقد ت�سافرت الآيات والأحاديث على 

اأن ما كان هلل فهو املت�سل، وما كان لغري  تاأكيد  تاأكيد هذه احلقيقة، على 

اهلل فهو املنقطع. اإن �سلة الرحم من �سنع اهلل، والأمومة والأبوة من �سنع 

وامل�سكني من �سنع  والفقري  واملري�ص  ال�سغري  والعطف على  اهلل عز وجل، 

اهلل عز وجل، وما دون ذلك من �سنع الب�سر. وقد بينت يف مقالت �سابقة 

اأن قلب امل�سلم ل يعرف الكره واحلقد؛ لأن اهلل عز وجل مل يجعل فيه �سوى 

املودة والرحمة، فاإن كان املرء ي�ستحق منك املودة والرحمة فهو كذلك، واإل 

فاإنك ل حتبه، ولكنك ل تكرهه، اإنك ل حتبه لأنه مل يفعل ما يجعل قلبك 

يحبه ومييل اإليه، فاإن غرّي �سلوكه وترك ما وجدته فيه اأحببته للتو واأ�سفيت 

له املودة..

وقد و�سف اهلل عز وجل ذاته باأنه يحب املح�سنني، ويحب املتقني، ويحب 

ال�سابرين، وو�سف ذاته عز وجل باأنه ل يحب املف�سدين ول يحب الظاملني 

ول يحب كل خمتال فخور، فاإن ترك هوؤلء ت�سرفاتهم هذه فاإنهم ي�سبحون 

يحب  ل  اأو  يحب  امل�سلم؛  يكون  اأن  يجب  وهكذا  وج��ل.  عز  اهلل  اأحباب  من 

وهما �سفتان متعادلتان يف �سلوك امل�سلم ويف ميزان عمله، وهو مثاب على 

كل منهما، وهذا من عجائب هذا الدين الكامل. واملودة اأعلى درجات احلب، 

ولذلك و�سف اهلل عز وجل اأولياءه واأكرم عباده

                وو�سف ذاته جل �ساأنه باأنه 

اإل امل��ودة يف القربى         ومل ي�ساأل اهلل عز وجل النا�ص 
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لأنبيائه ور�سله عليهم ال�سالم 

اإن املودة والقربى اللتني يجعلهما اهلل عز وجل بني الزوجني ل ي�سنعهما 

اإل اهلل عز وجل، ول يكونان اإل بني زوجني اأقاما رباط حياتهما على �سرع 

اهلل عز وجل و�سنة ر�سوله، ومن هنا كان تاأكيد قوله تعاىل:   

           والتفكر يف القراآن الكرمي يعني العبادة، ولول اأن يف هذه 

فا�سلتها  كانت  ملا  الوا�سعة  وال��دللت  العظيمة  الأ�سرار  من  الكرمية  الآية 

تاأكيد على ما فيها من اآيات وعظات لقوم يتفكرون. ولعل هذا التاأكيد وهذه 

يفكرون  كيف  النا�ص  تعلم  فيها  وت�سيع  الكرمية  الآية  من  ت�سع  التي  املعاين 

الرباط املقد�ص الذي يباركه اهلل عز  الزوجية على  وكيف يقيمون حياتهم 

وجل ويفي�ص عليه ال�سكينة واملودة والرحمة.
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اإن الق�سية الأ�سا�سية يف عالقة الرجل واملراأة هي ق�سية الزواج، وهي 

ق�سية يخو�ص فيها النا�ص كثرًيا: �سن الزواج، �سروط الزواج، اأنواع الزواج، 

وواجبات كل منهما  الزوج على زوجته،  الزوجة على زوجها وحقوق  حقوق 

جتاه الآخر، وموقف الدين وحكمه يف كل ذلك، وكيف يتعامل النا�ص مع كل 

كبرية،  اأمور  هذه  الزوجات،  تعدد  ق�سية  النا�ص  يفهم  وكيف  الأم��ور،  هذه 

لعا�سوا  الإ�سالم  �سرع  وفق  ال��زواج  ق�سايا  مع  تعاملوا  النا�ص  اأن  لو  واأظ��ن 

�سعداء، ولنتهت م�ساكل اجتماعية كثرية تعي�ص فينا ون�سمع عنها كل يوم.

والزوجية هي نظام الكون، هكذا بكل الإيجاز والخت�سار 

فالزوجية   ،           

النبات )مما تنبت  اأنف�سكم( وقوام عامل  الإن�ساين )ويف  هي قوام النظام 

الأر�ص( وقوام كل الأنظمة التي ل نعلمها. والزوجية هي لقاء الزوجني يف 

حياة زوجية م�ستمرة، ولذلك �سمى اهلل عز وجل كال منهما، هو وهي، زوًجا، 

قال تعاىل يف الآية 49 من الذاريات:                 ، 

ومل اأ�سمع اأحًدا من النا�ص قدم زوًجا على نظريه يف اأي عامل من العوامل 

من  حولنا  ما  اإىل  ننظر  نحن  بل  النبات،  عامل  اأو  احليوان  عامل  الأخ��رى، 

قائم  كل خلق  باأن  ونوؤمن  �ساأنه،  وقدرته جل  بحمد اهلل  ون�سبح  خملوقات، 

على ما قدر له اهلل، ل نبحث عن فرد اأف�سل من غريه، ول عن زوج اأ�سمى 

النبيلة،  ال�سورة  هذه  حتطمت  الإن�سان  عامل  اإىل  و�سلنا  فاإذا  نظريه،  من 

و�سارت امل�ساكل واخلالفات، ون�سب اجلدال، واحتدمت املعارك يف تف�سيل 

الرجل على املراأة، ويف ال�سراع من اأجل حقوق املراأة، ويف احلروب من اأجل 

الزوجية  نظام  من  نتخذ  اأن  ويجب  الرجل،  وحقيقة  امل��راأة  حقيقة  تف�سري 

الكوين قاعدة للنظر يف هذه امل�ساألة، واأل نن�سى هذه القاعدة يف اأي مرحلة 

من مراحل الدر�ص والنظر. فاإذا �سلمنا بذلك، وهي م�سلمة بدهية اأو حقيقة 

علمية، اأو برهان ديني يقيني، فينبغي اأن نقي�ص الأمور كلها عليها، اأو ننطلق 

ب�سناعة  يقومان  وامل��راأة  الرجل  –اإذن-  فالزوجان  منها،  كلها  الأم��ور  يف 
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احلياة، �سواء ب�سواء، فردان متكامالن، الرجل ي�سري ن�سف الطريق، واملراأة 

ت�سري الن�سف الآخر، ويلتقيان، وتن�ساأ الأ�سرة وت�ستمر احلياة، فكيف يقال 

اإن اأحدهما اأف�سل من الآخر، ولقد راأينا يف هذه الدرا�سة اأن القراآن الكرمي 

مل يفرق يف اأي من اآياته بني الرجل واملراأة ذكًرا واأنثى، رجال وامراأة، ولًدا 

واإمنا ف�سل  الإن�سانية،  القيمة  بينهما من حيث  واأخًتا، مل يفرق  اأًخا  وبنًتا، 

الق�راآن بع�سه�م على بع�ص ب�سيء امت�از كل منهم�ا عن الآخ�ر، فق�ال تع�اىل:  

                           ، وه��ذا اجل��ار واملجرور )به( 

هو مفتاح الأمر كله، اإن )به( هذه جتعل لكل من الرجل واملراأة �سيًئا يف�سل 

اأحدهما الآخر به، وهذا ال�سيء الذي يف�سل كل منهما الآخر به هو الذي 

جعل من الرجل زوًجا ومن املراأة زوًجا، وجعل منهما زوجني   

     اإن الرجل خلق رجال لكي يقوم بدوره، بوظيفته 

موؤهال لالإجناب والرتبية والرعاية لأ�سرته، واإن املراأة خلقت امراأة لكي تقوم 

بدورها، بوظيفتها، فف�سلها اهلل عز وجل وزودها مبا به تكون زوًجا موؤهلة 

لالإجناب ولرتبية اأبنائها، ولكي يقوم كل منهما بوظيفته خري قيام، ف�سلت 

اآيات  واأفا�ست  حياته،  و�سروف  وظيفته،  حقيقة  الكرمي  القراآن  اآي��ات  له 

القراآن يف تف�سيل اأحوال املراأة، فتحدثت عن اخلطبة، وعن الزواج، وعن 

الر�ساعة،  الأمومة وعن  الطالق، وعن  الطهر، وعن ظروف  احلي�ص وعن 

وعن مرياثها اخلا�ص بها، حتّدثْت عن كل �سيء، وما اأظن اأن اآيات القراآن 

حتدثت عن كل ذلك ثم يجادل امروؤ يف اأن للمراأة دوًرا ووظيفة غري هذه.

و�سريكة  بيتها،  ريحانة  ام��راأة  تكون  لكي  امل��راأة  خلق  وجل  عز  اهلل  اإن 

اإن  بها غريها.  يقوم  ل  كبرية،  ووظيفة  كبري،  �سرف  لعمري  وهذا  زوجها، 

الدنيا كلها، بعيًدا عن اأحكام الدين، تعرتف بذلك على الرغم من مكابرات 

املجتمع  و�سيدات  الأدبية،  ال�سالونات  ورجال  وال�سحفيني.  الكّتاب  بع�ص 

املتفرغات لالأحاديث الهام�سية، لو نظرت اإىل ما يجري يف �سياق حياتهم 

والأفالم  ال�سينما  و�سناعة  املوديالت  و�سناعة  الأزي��اء  �سناعة  اأن  لراأيت 
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والأغاين كلها تقوم على اأن املراأة هي املراأة، خلقت لتكون مطلوبة للرجل، 

وال�سركات  امل�سانع  يف  بوظيفتهم  قوامني  الرجال  جتد  نف�سه،  الوقت  ويف 

واملوؤ�س�سات واملناجم يف اأجواز الف�ساء ويف باطن الأر�ص، ويف اأعماق البحار، 

يف الطائرات النفاثة، والغوا�سات النووية؛ يقطعون ال�سحاري، وي�سعدون 

اإىل بيوتهم وجدوا قلًبا كبرًيا  اإذا فاءوا  اجلبال، يقوم كل رجل بعمله حتى 

و�سدًرا دافًئا، و�سكًنا مريًحا، ونف�ًسا ر�سية، تخفف عنهم تعب يومهم ال�ساق، 

اإن هذا هو الو�سع الطبيعي..

وقد قلت اإن هذا هو الو�سع القائم، حتى لو اأن اآيات القراآن الكرمي مل 

تقرر ذلك فالواقع يقره ويقرره، واحلياة ت�سهد به، واإن احلالت الي�سرية التي 

اأن يقوم فيها رجل بعمل هو من طبيعة املراأة، واإن احلالت الي�سرية  متنى 

ي�سرية يف  الرجل حالت  بعمل من طبيعة  ام��راأة  فيها  تقوم  اأن  التي ميكن 

القيا�ص العاملي الإن�ساين على مر الدهور.

ومما يلفت النظر يف الآيات التي تتحدث عن الزوجية يف القراآن الكرمي، 

اأنها كلها جتمع على اأن اهلل عز وجل خلق النف�ص الإن�سانية وخلق منها زوجها، 

واأحياًنا تقول الآيات اإنه جل �ساأنه جعل منها زوجها، فما دللة هذا التعبري؟ 

يقول اهلل عز وجل يف اأول �سورة الن�ساء:

       ، ويف الآية 189 من �سورة 

الأعراف يقول تعاىل:               

ويف الآية 6 من �س���ورة ال�زم�ر:          

هذا فيما يتعلق باأ�سل اخللق، اأما الآيات الأخرى التي وردت يف هذه املادة، 

ب�سيغ متعددة فهي تتعلق باأحوال هذه احلياة الدنيا، مثل ا�ستبدال زوج مكان 

زوج، ومثل           ومثل   

          وغري ذلك من 

قراأت  ما  اأجد يف حدود  تدل عليها، ومل  التي  الكرمية  الآي��ات  املعاين ومن 
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باأن  الإمي��ان  يف�سر معنى خلق منها زوجها، مع  اأن  النا�ص حاول  اأح��ًدا من 

اآدم  واأن اهلل عز وجل خلق  اأن حواء خلقت من �سلع،  اأخربنا   [ الر�سول 

عليه ال�سالم اأول ثم خلق منه حواء، ولكن كيف مت ذلك، مل يقل العلم كلمته 

القراآن  اأن  وبخا�سة  العلم،  اإليه  يتو�سل  اأن  اأمر ميكن  اإن هذا  واأقول:  بعد، 

اأن الإ�سارات العلمية يف القراآن  الكرمي حتدث عنه واألح عليه، وقد اعتدنا 

الكرمي هي فرو�ص ت�ستحث الدار�سني والباحثني اأن ينظروا فيها، واإننا نرجو 

اأن يعود العلماء امل�سلمون اإىل كتاب ربهم فينطلقوا منه، ويبحثوا يف اإ�ساراته 

العلمية، ول�سنا الآن ب�سدد احلديث عن اجلانب العلمي يف القراآن، ولكني 

الإ�سالمي، يف تقدمي  الت�سريع  الكرمي كتاب يف  القراآن  اإن  با�ستمرار:  اأقول 

مبنهاجه.  الكون  ويعمر  به،  اهلل  يعبد  لكي  الإن�سان  اإىل  وجل  عز  اهلل  دين 

من خالل ذلك تكون اإ�سارات علمية؛ لأن القراآن وهو يبحث يف اأمور اخللق 

وواجبات الإن�سان وحقوقه، يربط بينه وبني اآيات اهلل يف كونه الوا�سع، فتكون 

اإ�سارات عن نظام هذه الدنيا، هذه الأر�ص يف اإطار كونها جزًءا من الكواكب 

والنجوم التي خلقها اهلل..

ويتحدث القراآن الكرمي عن املاء والهواء والبحار والأنهار والليل والنهار 

يتعلق  ما  وكل  واجلبال،  وال�سهول  والأمطار  والعوا�سف  والقمر  وال�سم�ص 

قد  ذلك  وق�سائه. من خالل  وحكمته  وجل  اهلل عز  تقدير  اإط��ار  بذلك يف 

يتوجه النظر اإىل �سيء يذكره اهلل عز وجل في�ساأل الإن�سان عنه كيف يكون، 

اأمام الباحثني  كيف يت�سكل، ماذا يعني، ما تف�سريه، كل هذه الأ�سئلة تفتح 

املنهج  وفق  العلمية  والتجارب  العلمية  للدرا�سات  وا�سعة  اأبواًبا  املخت�سني 

العلمي التجريبي. وهذا باب وا�سع يحتاج اإىل درا�سات خا�سة، وهنا يف هذا 

ال�سياق قد يت�ساءل دار�ص م�سلم عن معنى قوله عز وجل: 

             ،وقال يف مكان اآخر:

ال�سالم؟  ع��ل��ي��ه  اآدم  ���س��ي��دن��ا  ه���ي  ال����واح����دة  ال��ن��ف�����ص  ه���ل       

ل��ي�����ص يف ذل����ك م���ن ����س���ك. ه���ل ال������زوج ال�����ذي خ��ل��ق��ه اهلل م��ن��ه��ا هي 
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اأي  ح����واء؟ لي�ص يف ذل���ك م��ن ���س��ك. ول��ك��ن ك��ي��ف مت ه���ذا اخل��ل��ق؟ م��ن 

اإج���اب���ة.. اإىل  ب��ح��اج��ة  ك��ل ذل���ك  اأ����س���الع ����س���دره؟  اآدم، م��ن   ج���زء م��ن 

منها  »ثم خلق  واح��دة  اآية  ويف  زوجها«  منها  »جعل  اآيتني  تعاىل يف  قال  ثم 

زوجها«، فهل ثمة فرق بني اخللق وبني اجلعل؟ 

اإن اأمام العلم اأ�سئلة كثرية. ولكن الذي يحزن املرء اأن العلماء امل�سلمني 

ل يبادرون اإىل مثل هذه الت�ساوؤلت، ويرتكون غريهم يبحثون ويجربون، فاإذا 

اإن القراآن الكرمي يقول  اإىل نتيجة علمية هب العلماء يقولون  تو�سل هوؤلء 

كذا وكذا منذ اآلف ال�سنني. وكان الأحرى بهم، وهم يتلون القراآن الذي قال 

اأن يكونوا هم ال�سابقني غريهم اإىل مثل  اأول كلمة نزلت فيه،  لهم اقراأ يف 

هذا الكت�ساف... وغني عن البيان اأن كل ما اأودعه اهلل عز وجل من علم 

اأو يف الكون، اإمنا هو يف نطاق القدرة الإلهية على خلق الكون  يف الأر���ص، 

وفق م�سيئة اهلل، واأن الإن�سان يكت�سف ما يف الأر�ص رويًدا رويًدا، ويطور ما 

يكت�سفه، ومي�سي فيه، فاملعرفة الإن�سانية مهما ات�سعت وتنوعت فم�سدرها 

تقوم  وع��ن��دم��ا  هو العلم الإلهي،                   

اإمنا  كلها  الدنيا  عمر  يف  علم  من  »الإن�سان«  اكت�سفه  ما  كل  يكون  ال�ساعة 

 – ه���ذا  وي�سبه  يدخل يف قول اهلل عز وجل:       

املثل الأعلى- جنيًنا يولد ل يعلم �سيًئا، فيتعلم، ويكت�سف ويكون �سيًئا  وهلل 

مذكوًرا، ثم يف كربه يعود ل يعلم �سيًئا، ثم ميوت ويرتك ما علمه، وما مل 

يعلمه يف الأر�ص، ويكون ما علمه قطرة �سغرية من بحر العلم الذي تزخر به 

الأر�ص..

القاعدة، وهذا  تت�سكل وفق هذه  اأن  الإ�سالمية يجب  اإن نظرية املعرفة 

لعمري �سبيل يدفع العلماء اإىل البحث والكت�ساف، ول يقعد بهم عن البحث 

اأخ��رًيا ونحن يف  نت�ساءل  الأذه��ان، ثم  اإىل بع�ص  يتبادر  والتجريب كما قد 

���س��ر  م������ا  نطاق هذه الآية الكرمية           

يجد  ول  وت�ستهيه،  ي�ستهيها  يظل  عمره،  طوال  زوجه  نحو  الرجل  اجنذاب 
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الرجل ال�سعور نف�سه نحو ابنته اأو اأخته، ما ال�سر يف هذا؟ هل يف خلق الزوج 

من نف�ص الرجل �سلة بذلك؟ ثم بعد اأن كان الرجل وكانت املراأة �سار البن 

والبنة نتاًجا م�ستقال لرجل وامراأة كالهما اأ�سهم فيه، قد تبدو هذه الأ�سئلة 

�ساذجة بجانب ما حتاول اأن جتيب عنه، ولكنها على كل حال اأكرث عمًقا من 

�سوؤال نيوتن عن حبة التفاح التي �سقطت من ال�سجرة اإىل الأ�سفل ومل تذهب 

اإىل الأعلى، اأو اإىل اليمني اأو اإىل الي�سار مع اأن الأجواء مفتوحة اأمامها، فكان 

جواب هذا ال�سوؤال اكت�ساف اأكرب حقيقة علمية على وجه الأر�ص الآن، وهي 

قانون اجلاذبية الأر�سية. اإن علينا اإذن اأن نت�ساءل، فما ا�ستطعنا اأن جنيب 

عنه اأجبنا، وما مل ن�ستطع فاإنه يكفينا اأن نكون قد فتحنا اأبواًبا وا�سعة لإعادة 

ال�سوؤال.
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و)البنني(  )البنات(  م�سطلحي  عن  نتحدث  امل�ساألة،  هذه  �سياق  ويف 

اأن كلمة  ال�سابقة  الكلمات  لنا يف  اأن تبني  بعد  الكرمي،  القراآن  ا�ستعمال  يف 

)الأولد( و)الولد( و)الأبناء( ت�سمل اجلن�سني دون متييز، واأن هذه الدللة 

ميزان  يف  اجلن�سني  تكافوؤ  احلكيم  �سرعه  يف  قدر  وجل  عز  اهلل  اأن  تعني 

احلياة، وميزان العمل، اأعني: تقدير كل منهما تقديًرا مت�ساوًيا عندما يقوم 

كل منهما مبا خلقه اهلل عز وجل له.

ي�ساوي فيه �سرع اهلل، وجتمع فيه كلمات  الذي  الوقت  اأنه يف  والعجيب 

اهلل عز وجل بني الذكر والأنثى، فال جتعل بينهما فرًقا يف العتبار، ول جتعل 

للجن�ص اأثًرا يف تقبل العمل واملجازاة به، جند اأن الإن�سان ال�سعيف املخلوق 

ويف�سد  احلكيم،  اهلل  �سرع  فيه  يف�سد  ما  والقوانني  الت�سريعات  من  ي�سع 

بالتايل يف الأر�ص التي اأ�سلحها اهلل، وي�سطر لذلك اأن ينظر اإىل املراأة نظرة 

تختلف عن نظرته للرجل، ويبني على هذه النظرة اخلاطئة نظريات وقوانني 

القواعد  وال�سنني، ت�سبح هذه  الأيام  يت�سرف على هدي منها. ومع مرور 

النا�ص،  حياة  يف  را�سخة  وتقاليد  ع��ادات  خطاأ،  �سرعت  التي  والنظريات، 

ين�سبونها  الالحقة  الأجيال  من  ذلك  بعد  النا�ص  من  كثرًيا  اأن  عجب  ومن 

اإىل الإ�سالم، فيقولون اإن القراآن الكرمي فرق بني الرجل واملراأة، اأو امتهن 

املراأة، وجعلها طبقة دنيا ل ترقى اإىل م�ستوى الرجل ال�سيد، والإ�سالم من 

كل ذلك براء، والدين ينكر ذلك كل الإنكار.

يدل على هذا الذي نقول ما �سورته اآيات القراآن الكرمي من دللة لكلمة 

الع�سر  يف  ومعتقداتهم  العرب  ا�ستعمال  يف  )البنني(  ولكلمة  )البنات( 

اجلاهلي، هذه املعتقدات التي امتد كثري منها حتى الآن يف القرن احلادي 

والع�سرين على الرغم من اأّن نزول القراآن الكرمي ينفي ذلك ويبني يف اآياته 

نظرته املتكافئة اإىل الذكر والأنثى، واإىل الأولد والأبناء.

ع�سرة  �سبع  ال�سمري  اإىل  وم�سافة  ومعرفة  نكرة  )البنات(  كلمة  وردت 

تعبريات  فيها  ورد  التي  الآي��ات  بع�ص  وع��دا  الكرمي.  القراآن  اآي��ات  يف  مرة 
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ت�سور حالت اجتماعية عادية، مثل بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 

وبنات خالتك وبنات الأخ وبنات الأخت، وردت كلمة )بنات( ت�سور اإح�سا�ص 

العرب مبهانة البنت واأنها اأقل �ساأنا من الرجل، حتى اإنهم كانوا يجعلونها هلل 

ويجعلون لهم البنني اعتقاًدا منهم باأن البنات َل�ْسَن يف منزلة البنني، يقول 

اهلل �سبح�انه يف الآية 57 من �س�ورة النح�ل: 

       وتعب�ري )ولهم ما ي�ستهون( يدل على اأنهم ل ي�ستهون البنات، ول 

والبيئات،   القب�ائل  بع��ص  يف  ك�ان�وا،  باأنهم  املعروف  بهن.ومن  يرحبون 

                          ولي�ص حديث اأ�سرح 

اأو  البنت،  اإىل  ونظرتها  العربية  البيئة  ت�سوير  القراآين يف  البيان  من هذا 

اإىل الأنثى. كان الرجل ي�سعر باخلزي والعار اأمام قومه اإذا ولدت له اأنثى، 

ولذلك هو اأمام خيارين اإما اأن مي�سكها على هون، اأي يتقبلها على ذلة ومهانة 

وا�ستكراه، واإما اأْن يد�سها يف الرتاب ويتخل�ص منها، وهذا ما حكم اهلل عز 

وجل عليه باأنه حكم �سيئ، وت�سرف م�سني..

يف  حية  البنت  دف��ن  وه��و  اجلاهلية،  يف  معروًفا  البنات  واأد  ك��ان  ولقد 

ا منها ومن �سرها -يف زعمهم- ومن ذلها. وقد �سورت �سورة  الرتاب، تخل�سً

التكوير هذه اجلرمي�ة يف قوله عز وج�ل:     

بنت.  واأنها  اأنثى،  اأنها  �سوى  ال�سوؤال  ل جواب عن هذا  اإنه  ذنب؟  باأي  نعم 

ويحاول بع�ص املف�سرين اأو الدار�سني اليوم اأْن يقلل من حدوث هذه اجلرمية 

اأقول رمبا كان الأمر  واأنا  اإنها حدثت يف نطاق �سيق،  يف اجلاهلية، ويقول 

واإذا  اأنها كانت موجودة فعال،  القراآن عنها يدل على  كذلك. ولكن حديث 

كانت ظاهرة وا�سعة منت�سرة اأو �سيقة حمدودة، فاإنها على كل حال تدل على 

�سعور اجتماعي معني جتاه ولدة البنت، واأنها اأمر غري م�ستحب، ول ي�ستقبل 

بالرتحاب وال�سرور كما ي�ستقبل الولد الذكر، وهذا ال�سعور الجتماعي عام 

عند كل النا�ص �سواء كانوا ممن يئدون البنات اأو ممن ل يفعلون ذلك، ولكن 
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النحل.  �سورة  من  القراآنية  الآي��ات  اأكدته  ما  وهذا  كذلك،  هو  العام  اجلو 

ال�سابقة والالحقة يف عر�ص الق�س�ص والأمثلة  الكتب والدرا�سات  وتفي�ص 

تف�سيل  وعلى  والبنات  البنني  بني  العرب  متييز  على  تدل  التي  واحل��وادث 

بل  الأمثلة،  املوجز عر�ص  العر�ص  مهمة هذا  ولي�ص من  البنت.  على  الولد 

اأرادوا بحث هذه امل�ساألة بحًثا  اإْن  ر الأخوة القراء  هو يعر�ص الفكرة، ويذكِّ

علمًيا موثًقا حمكًما، فاإن ذلك مي�سر لهم يف امل�سادر واملراجع، ولكن الفكرة 

املوجزة – الآن- قد تغني عن البحث املف�سل.

عك�سيًّا  �سعوًرا  وّل��دت  قد  للبنت  القامتة  النظرة  هذه  اأّن  العجيب  ومن 

اأو  النا�ص  ي�سري على قاعدة ر�سا  الأمر ل  كاأّن  الن�ساء،  باحرتام طبقة من 

جعل  قد  اجلاهلية  يف  البنت  امتهان  اإن  ذل��ك.  من  اأو�سع  هو  بل  �سخطهم 

يتم�سكن  اللواتي  احلرائر  الن�ساء  الن�ساء:  من  نوعني  اإىل  ينظر  املجتمع 

والفواح�ص،  املنكرات  اللواتي يقرتفن  املظلمات  والن�ساء  بطهرهن وعفتهن 

وكن يرفعن اأعالًما خا�سة على بيوتهن لي�ستدل عليهن من اأرادهن. ون�ساأت 

الغزو اجلاهلية  الإماء واجلواري واخلدم وكانت عادات  نتيجة ذلك طبقة 

ا. وهذا كله كما ترى من �سنع النا�ص ولي�ص من  اأي�سً تفرز ال�سبايا والإماء 

اأم  كانوا  ذكوًرا  )الأولد(  بني  البداية  منذ  يفرق  الذي مل  القومي  دين اهلل 

اإناًثا، ومل يفرق بني )الذكر( و)الأنثى( من حيث املنزلة الإن�سانية.
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واملكانة  املنزلة  يف  والب���ن  البنت  ب��ني  ف��رق��وا  ال��ذي��ن  ه��م  اإذن  النا�ص 

والعتبار الجتماعي، واآيات القراآن عندما توؤكد ذلك تدل دللة قاطعة على 

اأن الدين مل يفرق بينهما يف هذا املقيا�ص اأبًدا. وي�ستحيل على املرء منا اأن 

يفهم الأمر على غري هذا الوجه؛ اإذ كيف ت�سنع الآيات القراآنية موقف النا�ص 

من ولدة البنت، ومن واأد البنات، ثم يحتمل اأن يكون الدين الذي متثله تلك 

الآيات مفرًقا بني الولد والبنت، هذا اأمر بعيد وفهم غري �سديد لآيات القراآن 

بني  املقبول  التمييز غري  هذا  باقية من  بقية  النا�ص  عند  زال  وما  الكرمي، 

البنت والبن منذ الع�سر اجلاهلي.

البنت،  ل��ولدة  فاتًرا  ا�ستقبال  الآن  النا�ص  من  كثري  عند  نرى  زلنا  ما 

وا�ستقبال حا�سًدا لولدة البن الذكر، اإّن �سوت الزعاريد يختفي اإذا كانت 

املولود  كان  اإذا  الن�ساء  وجوه  يف  وي�سع  يرتفع  هو  حني  على  اأنثى،  املولودة 

اليانعة،  كالزهور  بنات  ثالث  عندها  كان  �سغرية  اأ�سرًة  اأن  واأذك��ر  ذك��ًرا. 

وكانت الأم تنتظر مولودها الرابع، فعندما كان )ولدا( ما كنت ت�سمع من كل 

النا�ص املحيطني بالأ�سرة، الن�ساء والرجال، الداخلني واخلارجني، املهنئني 

واملباركني، �سوى كلمة )ولد( ولد، ولد، ولد. �سباًحا وم�ساء .. ليال ونهاًرا ل 

ت�سمع البنات ال�سغريات، اأخواته، من النا�ص، �سوى كلمة ولد.. ولد.. ولد. 

حتى ظنت البنت ال�سغرى اأن ا�سم اأخيها ولد. اإن هذا املوقف هو بقية من 

الإح�سا�ص اجلاهلي الذي يفرق بني البنت عند الولدة وبني الولد ولي�ص هو 

من �سنع الدين، ولذلك يبقى احلكم قائًما باأن اآيات اهلل عز وجل مل متيز 

بني الذكر والأنثى، ول بني الأولد من اجلن�سني.

وا�ستمرارا لبيان هذه ال�سورة نحدق الآن يف عر�ص القراآن الكرمي لكلمة 

ال�سابقة. ومن  )بنني( يف مقابل كلمة )بنات( التي عر�سناها يف ال�سطور 

العجيب، ورمبا من املفاجئ لكثري من النا�ص، وبخا�سة املهتمون بالدرا�سات 

القراآنية، اأن كلمة )بنون( يف القراآن الكرمي خا�سة بالذكور من الأبناء دون 

البنات، مع اأن الذي يتبادر اإىل الذهن يف الوهلة الأوىل اأن )البنني( ت�سمل 
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البنات والأبناء من اجلن�سني. وكثري من النا�ص عندم�ا يقروؤون الآي�ة )46( 

من �سورة الكهف 

الذكور  من  جميًعا  الأب��ن��اء  ت�سمل  الكلمة  اأن  يظنون      

الكرمية،  الآية  هذه  قراءة  عند  الذهن  اإىل  يتبادر  الذي  هذا  اإن  والإن��اث. 

الإن�سان،  يكون عليه  اأن  الذي يجب  ال�سحيح  ال�سايف  الفطري  ال�سعور  هو 

اآيات  اآيات القراآن الكرمي عندما يتدبر املرء  وهو حكم الدين، وهو تف�سري 

)بنون(  كلمة  ا�ستعمال  يف  القراآن  اآي��ات  اإن  وفهم.  بوعي  الكرمي  القراآن 

وهذا  الأبناء،  من  الذكور  هو  بها  املق�سود  اأن  اأكدت  قد  املختلفة  ب�سيغها 

ت�سوير دقيق لعادات جاهلية غري حممودة، وغري مقبولة يف مقيا�ص الدين؛ 

فقد كان النا�ص ي�ستقبلون الولد الذكر ا�ستقبال حافال، وكان الرجل يفتخر 

بزيادة عدد اأبنائه الذكور، ويعد ذلك من مفاخره ومن �سوؤدده، ومن مظاهر 

التي  املدثر،  �سورة  الكرميات من  الآيات  انظر يف  لقومه.  �سيادته وزعامته 

الوليد(  بن  خالد  )وال��د  املخزومي  املغرية  بن  الوليد  م�سري  عن  تتحدث 

الذي كان مكابًرا معانًدا لآيات اهلل، معتًزا مباله وولده الذين بلغوا ع�سرة 

اأو اأحد ع�سر على اختالف الروايات، وهو الذي قال: )اإن حممًدا اأبرت، غدا 

ينتهي وينتهي عقبه(، اأي اأن حممًدا – عليه ال�سالة وال�سالم- لي�ص له ولد 

و�سوف ينتهي ِذْكره بعد موته. يقول اهلل عز وجل يف الآيات 11-30 من �سورة 

املدثر: 

الذكور  اأبناوؤه  ال�سهود هنا هم  فالبنون  الكرمية.  الآيات  اآخر  اإىل   

الذين كان يعتز بهم ويفتخر، ولكنهم ذهبوا معه، وذهب ذكرهم، وبقي ذكر 

ر�سول اهلل ] خالًدا اأبد الدهر، ويقول اهلل عز وجل يف ذلك، م�سرًيا اإىل 

قول هذا املعاند املكابر:

العرف  يف  فالبنون  املكابر.  املعاند  هذا  هو  وال�سانئ      

اجلاهلي هم الذكور من الأبناء، وهم الذين كانوا يزينون احلياة كما يعتقد 

النا�ص. انظر يف قوله تعاىل يف �سورة اآل عمران، الآية 14 
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  فهذه الأمور اإذا هي متاع احلياة الدنيا، واهلل عنده ح�سن املاآب. فلي�ص من 

اأحكام اهلل عز وجل اأن يعتز املرء باأبنائه الذكور دون الإناث. ولكن الإن�سان 

يخالف عن اأمر اهلل كثرًيا، وي�سطنع له اأحياًنا اأحكاًما وقواعد ما اأنزل اهلل 

على  ت�سيع  التي  العبارة  لهذه  هنا  حقيقي  ا�ستعمال  وهذا  �سلطان.  من  بها 

األ�سنة النا�ص؛ اأن )البنني( يف القراآن الكرمي هم الذكور فقط�، وهم حمور 

اهتمام النا�ص يف الع�سر اجلاهلي، ويف كل ع�سر يتخذ هذه الفكرة اأ�سا�ًسا 

لت�سرفاته.

هذه اآيات �سورة القلم من 10-16، ت�سور ت�سويًرا دقيًقا عقيدة النا�ص 

التي تعتز بالأبناء الذكور فقط، يقول اهلل عز وجل يف التعري�ص بزعيم اآخر 

من زعماء اجلاهلية، من املتجربين العتاة الذين يعتزون باأموالهم واأبنائهم، 

وهو اأبو جهل، عمرو بن ه�سام، يقول �سبحانه: 

اآي����ات ال��ق��راآن              ه���ذه 

اأحياًنا،  الفا�سدة  النا�ص وت�سرفاتهم  الكرمي تنطق باحلق، وت�سور عادات 

وتبني بو�سوح �سراط اهلل امل�ستقيم، وحكمه الثابت ال�سادق يف كل ما ياأمر 

به وينهى عنه.
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هذا مطلع �سورة الن�ساء، ال�سورة الرابعة من �سور القراآن الكرمي، يقول 

اهلل عز وجل فيها: 

امل�ساألة  ال�سائعان يف هذه  امل�سطلحان  و»الن�ساء« هما  »الرجال«  وم�سطلح 

التي نحن ب�سددها منذ بع�ص الوقت. الرجال والن�ساء لفظان متقابالن يف 

كالم النا�ص دائًما، وهما -لو علمت- لفظان متكامالن ولي�سا متقابلني اإذا 

اأو الختالف، ويقال  اأخذنا املفهوم اللغوي للتقابل وهو �سيء من التعار�ص 

ا الرجل واملراأة، وهما كذلك لفظان �سائعان كاملاء والهواء، فما الرجل؟  اأي�سً

ما  وفق  الأ�سئلة  الإجابة عن هذه  اإن  الن�ساء؟  وما  الرجال  وما  امل��راأة؟  وما 

اأراده اهلل عز وجل من دللتها هو جوهر م�ساألة العالقة بني الرجل واملراأة 

يف حكم الدين، وتالحظ اأن الآية الكرمية قالت:    

اأي من الزوجني، ومل تقل: وبث منهما ذكوًرا كثرًيا واإناًثا، ثم لحْظ اأنه جل 

�ساأنه و�سف الرجال بالكرثة، ومل ي�سف الن�ساء بذلك، ولعل يف هذه ال�سفة 

دللت عميقة ينبغي اأن نبحث عنها.

لي�ص جمع  اأي  النحاة،  والرجال جمع رجل، وهو جمع تك�سري كما يقول 

مذكر �ساملًا. ويف معاجم اللغة، الرجل: الذكر البالغ من بني اآدم، يقال: هذا 

رجل كامل يف الرجال بني الرجولة والرجولية، وهاتان �سفتان تعنيان كمال 

ال�سفات املميزة للرجل..

وجمعه رجال وِرْجلة، وجمع اجلمع ِرجالت، يقال: هو من رجالت القوم 

قالت  الأنثى  الأنثى.. وعند  قبُل هو خالف  بنا  مّر  َكر كما  والذَّ واأ�سرافهم. 

املعاجم: هي خالف الذكر، وهذا فيما اأرى لي�ص تعريًفا �سافًيا كامال، واأريد 

الفرق بني  الإجابة: ما  وتعينني على  تت�ساءل معي،  ولعلك  اأت�ساءل هنا،  اأن 

الذكر والرجل؟ اأقول )وهذا فهم من واقع اللغة(: اإّن الذكر يدل على اأ�سل 

الذال  بك�سر  كر  الذِّ من  ماأخوذ  والذكر  الأنثى.  وكذلك  الإن�ساين،  اجلن�ص 
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اأي  وتذكاًرا،  وذكرى  وَذك��ًرا  ِذْك��ًرا  يذكره  ال�سيء  ذكر  اللغوية  املادة  واأ�سل 

حفظه وا�ستح�سره وجرى على ل�سانه بعد ن�سيانه..

ْكُر هو احلفظ يف الأ�سا�ص، فكاأن الذكر بفتح الذال والكاف هو مادة  فالِذّ

حفظ النوع الإن�ساين، فكل مولود يولد فهو ذكر اأو هو اأنثى، وبني هذا الذكر 

فال  ون�ساء،  كثرًيا  رجال  الدنيا  متتلئ  ومنها  الزوجية،  تكون  الأنثى  وهذه 

زوجية دون ذكر واأنثى، قال تعاىل:      

ولكن اهلل عز وجل قال:             كاأمنا يقول اهلل عز وجل 

بالإيحاء املوجز والبيان املعجز: اإن الذكور والإناث الذين هم اأ�سل الزوجية 

كل  فلي�ص  ون�ساء،  رجال  و�ساروا  كربوا  اإذا  اإل  والن�ساء  الرجال  ينجبون  ل 

ذكر رجاًل، بل الرجل هو من جتاوز �سن الطفولة اإىل ال�سباب والقوة، و�سار 

قادًرا على الزواج، وهو كما قالت معاجم اللغة: الذكر البالغ من بني اآدم، 

وهو تعريف دقيق، فهو الذكر البالغ، فاإذا مل ي�سل اإىل البلوغ فهو ذكر، وقد 

ي�سمى الطفل املولود ل�ساعته ذكًرا، بل اإّن �سهادات امليالد ت�سع كلمة ذكر اأو 

اأنثى عند خانة اجلن�ص، ول ت�سع كلمة رجل وامراأة، فهما يدلن على �سيء 

بعد الطفولة يكون، ولذلك يقول تعاىل:                                وهذه 

كلمة  اللغة  يف  فلي�ص  لفظه  من  له  مفرد  ل  جمع  »الن�ساء«  الأخ��رية  الكلمة 

اأن  مع  والن�ساء  الرجال  ونقول:  واملراأة،  الرجل  نقول:  ولذلك  مفردة منها، 

كلمة »امراأة« التي �ساع اأنها الفتاة املتزوجة عند النا�ص ميكن اأن تكون غري 

متزوجة، ولكنها متاأهلة للزواج، اأي غادرت �سن الطفولة، وو�سلت حّد البلوغ 

– عليه  ابنتي �سعيب  ال��زواج، قال اهلل عز وجل يف �ساأن  نها من  الذي ميكِّ

ال�سالم- مع �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم يف اآية »23« من �سورة الق�س�ص: 

�سيدنا  ت��زوج  وقد  اللحظة،  تلك  يف  متزوجتني  غري  كانتا  املراأتان  وهاتان 

مو�سى عليه ال�سالم )اإحداهما(، كما تبني اآيات �سورة الق�س�ص، ولكن لفظ 
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»املراأة« ل يطلق اإل على الفتاة الكبرية، املتزوجة اأو التي بلغت �سن الزواج، 

والن�ساء  ن�ساء،  جمعه  مفرد  فاملراأة  جن�سها،  من  جمع  اللفظة  لهذه  ولي�ص 

جمع مفرده امراأة اأو مراأة، ويقول بع�ص علماء اللغة: اإن للن�ساء مفرًدا ولكنه 

غري م�ستعمل، وي�سريون اإىل مفرده يف اللغة العربية تعني امراأة، والعربية 

لغة �سامية كالعربية، ولكن هذا ل يلغي احلكم باأن الن�ساء يف العربية جمع 

لمفرد له يف ال�ستعمال القائم الآن، ولذلك نحن نتعامل مع الألفاظ وفق 

الكرمي،  القراآن  يف  متداولن  لفظان  والن�ساء  فالرجال  القراآنية،  دللتها 

والرجل واملراأة كذلك..

ق بني لفظ الرجال ولفظ الذكور،  وقد قلنا قبل قليل: اإن القراآن الكرمي فرَّ

فالذكور هم اأ�سل الزوجية، وهم عنوان ا�ستمرار الن�سل، ولكن ذلك ل يكون 

اإل بفعل الرجال والن�ساء، اإذ هم البالغون القادرون على حتقيق �سرع اهلل 

عز وجل و�سنة نبيه يف اإمتام �سورة الزوجية احلقيقية املنتجة، ويف ا�ستعمال 

لهذه  املق�سودة  القوة  بعن�سر  و»رجال« حت�ص  »رجل«  لكلمة  الكرمي  القراآن 

الكلمة، يقول اهلل عز وجل يف اآية 23 من �سورة الأحزاب:

              ويق�ول تع�اىل يف اآية 37 من �س�ورة الن��ور: 

           وكذلك ت�سعر اأن القراآن الكرمي جعل دللة 

خا�سة لكلمة »زوج« ولكلمة »امراأة« ولكلمة »ن�ساء«..

فالرجال اإذن هم الطبقة الفاعلة من الذكور؛ لأن الذكر تطلق على كل 

مولود منذ ولدته حتى وفاته، ولكن مرحلة ما يف هذه الطريق تعد مرحلة 

الرجولة، فكاأن كلمة »الرجل« حملت معنى القوة والإرادة العاقلة والتدبري، 

ولذلك نرى القراآن الكرمي ي�ستعمل كلمة »رجل« يف املهمات التي حتتاج اإىل 

وعي وتدبري وعقل وحزم وتخطيط واإرادة. انظر اإىل قوله تعاىل يف اآية من 

وه���ل  �سورة يون�ص:          

يوحي اهلل عز وجل اإل اإىل رجل �سديد قوي حازم ميلك اإرادته، وميكن اأن 
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يقود النا�ص؟ وانظر يف قوله تعاىل من الآية 28 من �سورة غافر:

ول���ق���د          

الدللة  وهذه  اللغوي  املعنى  هذا  يعرفون  قري�ص  رجال  من  امل�سركون  كان 

لكلمة رجل، فكانوا يرون اأن الرجل ت�ساوي عندهم العظمة وال�سيادة، ولذلك 

يريدونها لرجل عظيم منهم،  كانوا   [ نبوة حممد  عندما اعرت�سوا على 

يقول تعاىل يف ت�سوير هذا املوقف يف اآية 31 من �سورة الزخرف: 

155 من  ت��ع��اىل يف الآي���ة              وي��ق��ول 

الأعراف:                        ويف �سورة املائدة الآية 23 

يقول اهلل عز وجل:                     والذين 

يخافون اهلل هم الذين يدركون ويح�سنون تقدير الأمور..

ذكر؛  باأنه  القوي  ت�سف  كانت  العرب  اإّن  فيقول:  يعرت�ص  �سائال  ولعل 

فيقولون مثال: هذا �سيف ذكر، وهذا فحل ذكر. وهذا �سحيح، ولكن لذلك 

العرب  اإح�سا�ص  اإىل  بعيدة  اإ�سارة  فيها  ولعل  ي�سبقها،  ب�سيء  دللة مرتبطة 

ب�سكل عام باأن الرجل اأو اأن الذكر اأقوى من الأنثى، بدنيًّا وج�سمانيًّا فو�سفوا 

به ما يرون اأنه قوي �سديد. ولكن القراآن الكرمي ر�سم دللة وا�سحة للكلمتني: 

الذكر والرجل، فالذكر هو الدائرة الأو�سع والرجل هو الدائرة الأقل ات�ساًعا 

جمع  ا�سم  فهو  الن�ساء  واأم��ا  امل�سوؤولية.  الرجل  ل  وحمَّ الأوىل.  الدائرة  من 

لمفرد له من جن�سه كما راأينا، وكان ا�ستعمال القراآن الكرمي لكلمة الن�ساء 

ا�ستعمال عاًما مبعنى الن�ساء املتزوجات اأو اللواتي يف �سن الن�ساء املتزوجات 

اأو اللواتي يف �سن الزواج اأو اللواتي فقدن اأزواجهن باملوت اأو بالطالق، ويف 

الن�ساء يف  كلمة  فيها  وردت  اآية  وثالثني  ثمان  قليالت، من  اآيات معدودات 

القراآن الكرمي ميكن اأن يفهم من الكلمة اأنها تعني املراأة ب�سكل عام، اأي اأنها 

ت�سمل الفتيات ال�سغريات، اأو ت�سمل الأنثى ب�سكل عام. وهذا يفهم من قوله 

تعاىل يف الآية 11 من �سورة الن�ساء 

          وم��ن امل��ع��روف اأن هذا 
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احلكم من اأحكام املرياث يتعلق باملراأة اأيًّا كان �سنها، حتى لو كانت وليدة. 

ا من قوله تعاىل يف الآية الأخرية من �سورة الن�ساء:  ويفهم اأي�سً

            وهذا من الرتاكيب العجيبة يف 

القراآن الكرمي، وقد يت�ساءل امروؤ عن الفرق بني الرجال والن�ساء وبني الذكور 

اإخوة  كانوا  »واإن  ال�سابقة  الآية  وتعاىل يف  �سبحانه  يقل  وملاذا مل  والإن��اث، 

ذكوًرا واإناًثا فللذكر مثل حظ الأنثيني«؟ األي�ص هذا عجيًبا ومثرًيا للت�ساوؤل؟! 

وميكن اأن يقال -واهلل اأعلم مبراده- اإن الذكر والأنثى لفظان عامان يف كل 

الأجنا�ص وكل املخلوقات احلية..

فالذكر هو الذكر يف كل املخلوقات، وكذلك الأنثى هي الأنثى، ويف عامل 

الإن�سان تكون الأنثى امراأة، وتكون الإناث ن�ساء، ولذلك قال اهلل عز وجل: 

       ، فالن�ساء يف القراآن الكرمي 

تدل بوجه عام على الن�ساء املتزوجات، اللواتي �سنعن مع اأزواجهن بيوًتا. وهن 

يف الغالب ن�ساء حم�سنات عفيفات طاهرات، فكلمة الن�ساء ترد يف املعاين 

الطيبة، يقول تعاىل يف الآية 42 من اآل ع�م�ران: 

             ويقول تعاىل يف الآية 

24 من الن�ساء:        

 ويقول تعاىل يف الآية 32 من الأحزاب: 

ويقول تعاىل يف الآية 31 من �سورة النور:   

              فالن�ساء اإذن هن مكونات البيت الأ�سا�سية؛ هن اللواتي تقوم 

بهن احلياة، هن لبنة الأ�سرة وقاعدتها. فاملراأة كلمة عامة قد تكون زوجة 

الن�ساء فهن  اأما  والأنثى كلمة عامة يف كل املخلوقات احلية،  وقد ل تكون، 

وردت  ولذلك  ور�سوله.  اهلل  �سنة  على  تقوم  التي  البيوت  احلياة يف  عن�سر 

مع كلمة الن�ساء كل اأحوال املراأة، وكل ما يعر�ص لها يف حياتها الزوجية. فقد 

وردت مع كلمة »الن�ساء« اأحكام احلي�ص 

      واأحكام الطالق 
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            واأحك���ام اخِلْطبة ق���ال تع����اىل يف 

الآية 235 من �سورة البقرة: 

واأحكام  ال��زواج  واأحكام  امل��رياث،  اأحكام  »الن�ساء«  مع  وردت  وكذلك 

احلياة الأ�سرية بكل تفا�سيلها. ويف مقابل »الن�ساء« كان القراآن الكرمي يذكر 

»الرجال«، فكل عالقة تتم بني الزوجني اإمنا تتم بني الرجال والن�ساء، ولذلك 

امل��راأة زوًج��ا، وهما زوج��ان. وقد  الرجل زوًجا و�سمى  الكرمي  القراآن  �سمى 

ف العلماء الزوج باأنه كل �سيء يقرتن باآخر من جن�سه ليكمله ويتم بهما  عرَّ

بالآخر  اأحدهما  اقرتن  �سيئني  كل  اللغة:  وظيفتهما يف احلياة. ويف معاجم 

فهما زوجان، ولذلك فاإن البحث يف م�ساألة الرجل واملراأة يف ميزان القراآن 

يجب اأن يبداأ وينتهي فيما لكل منهما من حقوق وواجبات يف نطاق الزوجية 

التي اأقام اهلل عز وجل عليها بناء الكون كله، فقد قال اهلل عز وجل يف الآية 

وق�ال  49 من �س��ورة ال��ذاري���ات:                  

تعال�ى يف الآية 21 من �س�ورة الروم: 

           وق��د م��ّر بنا حديث مطول عن 

دللة هذه الآية الكرمية.
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الإن�ساين،  الإن�سان  اأ�سل  واأنهما  والأنثى،  الذكر  دللة  لنا  تبينت  ف��اإذا 

واأنهما عند اهلل عز وجل متكامالن ي�سنعان الزوجية التي هي اأ�سا�ص الوجود 

الإن�ساين. واأن كلمة )زوج( تطلق على الذكر وعلى الأنثى �سواء ب�سواء، فاإننا 

ننتقل الآن اإىل مناق�سة كلمة )ولد( وجمعها )اأولد(، وهل يف هذه اللفظة ما 

ي�سعر بالفرق بني الذكر والأنثى يف املنزلة واملكانة؟.

فاأقول: اإن كلمة )اأولد( ومفردها كلمة )ولد( وردت يف القراآن الكرمي 

مبعنى جن�ص الولد، مبا فيه الذكر والأنثى، ولي�ص هي كما يتبادر اإىل الذهن 

تعني الأولد الذكور دون الإناث، وهذا مما يثري الده�سة، وي�ستد له العجب، 

وبخا�سة عند من مل يقراأ القراآن الكرمي قراءة تدبر وتفهم. فاأولد الرجل 

الجتماعي  معناها  هو  احلقيقة  يف  وهذا  والإن��اث.  الذكور  من  اأولده  هم 

ال�سائع يف بالد ال�سام عامة، ورمبا يف كل الوطن العربي.

وكذا،  كذا  على  البيت  يف  اأو�سوين  الأولد  اإن  مثال:  تقول  عندما  فاأنت 

فاإنك ل تعني البنني دون البنات، بل تعنيهم جميًعا. وعندما يحمل الرجل 

هّم م�سروف )الأولد(، فاإنه يعني اأولده من البنني والبنات جميًعا. اقراأ 

ت�سمل اجلن�سني  الأولد  اأنها جتعل  التالية، وانظر كيف  الكرمي  الآيات  الآن 

جميًعا دون متييز:

- قال تعاىل يف �سورة الن�ساء، الآية 11: 

- ويف �سورة )املنافقون(، الآية 9:

 :151 - ويف �سورة الأنعام، الآية 

- ويف �سورة اآل عمران اآية 116: 
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- ويف �سورة البقرة، اآية 233 

وهذه الآيات تدل يقيًنا على اأن )الأولد( يق�سد بها جميع اأبناء الرجل 

من البنني والبنات. وكذلك كلمة )ولد( يف القراآن الكرمي، وقد وردت ثالًثا 

وثالثني مرة، فاإنها تعني )ولد( الإن�سان من البنني والبنات دون متييز يف 

اجلن�ص، وهذه الآيات الكرميات تدل على ذلك.. تدبر قول اهلل عز وجل:

- يف �سورة الن�ساء الآية 11: 

- ويف �سورة مرمي، الآية 35: 

- ويف �سورة يو�سف، الآية 25: 

- ويف �سورة لقمان، الآية 33: 

وهكذا ترى اأن )الولد( يف القراآن الكرمي هو مطلق اجلن�ص، يف التعبري 

الإن�سان، وما يت�سرفه  اأن يكون كل ما يح�ص به  البديهي  الأبناء، ومن  عن 

نتيجة هذا الإح�سا�ص، ي�ساوي فيه بني اأولده، بنني وبنات، فالوالدة تر�سع 

ابنها اأو ابنتها باحلنان نف�سه، والرغبة نف�سها، والثدي نف�سه، والأب ي�سعى 

يف طلب رزق اأولده، ويرعاهم ويعطف عليهم ويحميهم، فهم اإذن يف قلوب 

هذا  غري  على  ن�صَّ  �سريًفا  حديًثا  اأو  قراآنية  اآية  اأعلم  وما  �سواء.  والديهم 

املعنى..

ول يغيب عن بال القارئ اأن تفاوت البنات والبنني يف الأعمال واملهمات 

ل يعني اأبًدا تفاوتهم يف املكانة واملنزلة، واأظن – وهلل احلكمة البالغة- اأن 

م�ساواة الأولد يف القراآن الكرمي، وعدم التمييز بينهم دليل يقينّي على اأن 
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الإ�سالم يريد من كل من يحمله اأّل يفرق بينهم يف الأهمية واملكانة واملنزلة. 

هذا �سرع اهلل عز وجل، ونحن نعلم اأن القراآن الكرمي قد و�سع كل كلمة يف 

ل  واأنه  �سياقها،  يف  معناها،  كلمة  ولكل  دللته،  تركيب  لكل  وجعل  مكانها، 

تغني فيه كلمة عن غريها، فكلمة الأولد يف القراآن الكرمي تعني اأولد الرجل 

املبا�سرين، اأما كلمة )اأبناء( فاإنها تعني الأبناء املبا�سرين، ومن قبلهم حتى 

ي�سل اإىل بدء اخللق اأو منتهاه، فنحن نقول: )بني اآدم(، ونقول: اأبناء اأمتنا 

العربية، ونقول: حقوق الأبناء على الآباء، ونعني بذلك اأبناء الأمة ب�سكل عام 

على اآبائهم. وقد ا�ستخدم القراآن الكرمي كلمة )اأبناء( بهذا املعنى العام، 

فقال تعاىل يف الآية 61 من �سورة اآل عمران: 

�سورة  246 من  الآي��ة  تعاىل يف  وق��ال      

البقرة: 

ا جتمع البنني والبنات، وهذا يعني اأن اأ�سا�ص   ويالحظ اأن )الأبناء( هنا اأي�سً

النظرة، ومبداأ التعامل مع )الأولد( ومع )الأبناء( اأنهما �سيء واحد، لميزة 

لأحد على الآخر بجن�سه بينما ميكن اأن ميتاز اأي منهم بعمله، اأو بالقيام مبا 

اأنيط به من مهمات وفق التن�سئة التي فطره اهلل عز وجل عليها، وخلقه من 

اأجلها.
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عن  احلديث  عند  القراآنية  دللتها  بحث  من  بد  ل  التي  الألفاظ  ومن 

م�ساألة الرجل واملراأة يف ميزان القراآن: األفاظ الأخ والأخت والبنت والزوجة 

والزوج، وقد حتدثنا ب�سيء من التف�سيل عن كلمتي البن والبنت من قبل 

يف  متكافئان  اأنهما  على  والبنت  الب��ن  عن  حتدث  القراآن  اإن  هناك  وقلنا 

املكانة الجتماعية، ومل يف�سل القراآن اأحدهما عن الآخر ب�سيء..

وقد جعل القراآن لالبن والبنة والأبناء ب�سكل عام دللتني: الأوىل اأنهما 

مبعنى الأولد املبا�سرين لوالديهما، والثانية دللة عامة على كل الأبناء دون 

تخ�سي�ص والد اأو والدة فعلية، كقوله تعاىل: 

             والبنة يف الإ�سالم يف رعاية والدها رعاية �سرعية واجبة، 

لها عليه حق تعليمها وتربيتها والإنفاق عليها وحمايتها ورعايتها ما دامت 

عنده، فاإذا انتقلت اإىل و�سع اجتماعي اآخر كاأن ت�سبح زوجة فقد �سارت يف 

رعاية زوجها فيما لها من حقوق وعليها من واجبات. واإذا مل يكن لالبنة والد 

يرعاها كاأن يكون متوفى اأو غري اأهل لذلك، ل�سبب ما، فاإن اأخاها يرعاها 

رعاية �سرعية، واإل فرعايتها واجبة على اأقرب رجل ميتُّ لها بقرابة �سرعية. 

ا وبنًتا واأخًتا  وهذا يدل على اأن البنت، واملراأة ب�سكل عام يف اأحوالها كلها، اأمًّ

وزوجة، هي جوهرة مكنونة وهي م�سونة �سيانة الكفاية والتكافوؤ مع اإخوتها 

اأو اأخواتها، ل رعاية العجز وال�سعف.

اإن الإ�سالم ل يتخلى عن )املراأة( طوال حياتها، وهي تكت�سب هذا احلق 

من الدين دون مّن اأو اأذى من اأحد، ولعل هذا لي�ص موجوًدا يف اأي ت�سريع غري 

الإ�سالم. وقد يروعك اأن تعلم اأن غري الإ�سالم يفر�ص على الرجل اأو على 

الأب والأم اأن يتخليا عن اأبنائهما بعد اأن يبلغوا �سن الر�سد، فالفتاة والفتى 

)1(
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اأي  كليهما،  اأو  اأحدهما  لوالديهما،  ولي�ص  تامة  �سخ�سية  بحرية  يت�سرفان 

�سيطرة عليهم، ل �سيطرة اأدبية ول حقوقية ول ر�سمية. وقد قابلت ذات �سنة 

اه )طارق(،  رجال م�سرًيا ا�ستحوذ على اجلن�سية ال�سويدية وولد له ولد �سمَّ

�سويدية غري  اأمه  اأن  الرغم من  الإ�سالم على  بف�سل اهلل على  ون�ساأ طارق 

م�سلمة، وعندما رغبت يف روؤية طارق مرة اأخرى بعد اأن �سلينا اجلمعة مًعا 

يف عا�سمة ال�سويد، قال يل اأبوه باأ�سى: اإنه ل يعي�ص معه، واإمنا ا�ستدعاه قبل 

يومني لكي يعّرفه علينا، ثم اأردف يقول: اإنه لهذا ال�سبب اكتفى بهذا الولد 

وعمل على األ ينجب غريه، خ�سية اأن ينجب ابنة ل ي�ستطيع اأن يربيها تربية 

اإ�سالمية، ول يطيق اأن يراها على غري ذلك..

اإن و�سع الأبناء )بنني وبنات( يف العادات الأجنبية غري الإ�سالمية اأمر 

فالبنت م�سونة  الإ�سالم  اأما يف  التف�سيل.  له عن  الإ�سارة  تكفي  معروف، 

البنات  حقوق  على  الإ�سالم  حر�ص  وقد  تتزوج.  اأن  اإىل  والدها  رعاية  يف 

التعليم  الإ�سالم على حقوقها يف  وقد ن�ص  البنني،  كما حر�ص على حقوق 

الإ�سالم لبنته  الأب جعل  يتوفى  اأن  وبعد  والتن�سئة ويف كل �سيء،  والرتبية 

ا يف املرياث. ومن يتدبر اآيات املرياث يجد اأن اهلل عز وجل  ن�سيًبا مفرو�سً

جعل ن�سيب الفتاة اأو البنت هو الأ�سا�ص الذي يقا�ص عليه توزيع الأن�سباء اأو 

احل�س�ص، تدبر قوله عز وجل يف �سورة الن�ساء اآية )11(: 

ولطائف  ال��ب��ي��ان  ذروة  لتجد  واإن���ك      

التعبري يف هذا التدبري الإلهي؛ فقد بنيَّ اهلل عز وجل حق )الأولد( ذكوًرا 

واإناًثا يف اأموال اأبيهم، ولئن تقدم الذكر يف اللفظ فاإن ن�سيبه يقدر بن�سيب 

اأخته، للذكر ن�سيب اأختني. وقد ت�سرع بع�ص الب�سطاء فظنوا اأن هذا ظلم 

للبنت، كيف تاأخذ ن�سف ن�سيب اأخيها، ولو اأنهم ترووا يف احلكم لوجدوا اأن 

الفتاة تاأخذ يف جمموع ما تاأخذه اأكرث مما ياأخذ اأخوها على الرغم من اأنه 

يتكفل بها يف غياب والده، وهي غري مكلفة به. وهي مكفولة بكفالة زوجها 

ا. وللفتاة ن�سيب وهي  عندما تتزوج، وبكفالة اأبنائها عندما تكرب وت�سبح اأمًّ
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ابنة وزوج واأم، واأي�سا وهي اأخت يف كثري من الأحيان، ولذلك فاإن ن�سيبها 

مع اإخوتها من والدهم ن�سيب كاف، يحفظ لها حقها الإن�ساين، وفيه كفاية 

جمتمعاتنا  ويف  هذه  اأيامنا  يف  اأم��ا  الكرمي،  القراآن  حكم  يف  هذا  وزي��ادة. 

ًنا، فكثري من الأبناء يحرمون اأخواتهم  املعا�سرة فقد ظلمت الفتاة ظلًما بيِّ

اأو  الذكور،  الأخ��وة  اأو  الكبار  الأخ��وة  وي�ستويل  لهن.  املفرو�ص  امل��رياث  من 

الأخ الأكرب على مرياث والده، ويحرم اأخواته، ويعطي اإخوته بع�ص ال�سيء. 

يوؤخذ  الأمر  اأن  النا�ص يف حق اهلل يف املرياث، فيظنون  ويت�ساهل كثري من 

من  حفنة  �سندوقه  من  الغني  التاجر  الرجل  فيخرج  وب�سذاجة،  بب�ساطة 

مبلًغا  اإخوته  يعطي  اأو  مايل،  زكاة  هذه  ويقول:  للفقراء،  ويعطيها  الدنانري 

الباقي،  على  وي�ستويل  امل��رياث،  من  ن�سيبك  هذا  ويقول:  املال  من  ب�سيًطا 

برعايتها  يقوم  اأن��ه  بحجة  فيها  ويتنعم  الأيتام  اأم��وال  يف  يتمتع  وبع�سهم 

وتنميتها حتى اإذا كرب اليتيم اأعطاه جزًءا ي�سرًيا مما له، وكل ذلك حرام. 

وقد نبه القراآن الكرمي على كل هذه الأمور، و�سدد على اآكلي اأموال الأيتام، 

لت اآيات القراآن  واآكلي مرياث اإخوتهم، واآكلي الربا، واآكلي ال�سحت، وقد ف�سّ

ذلك كله ببيان وو�سوح، مما ميكن ال�ست�سهاد به يف حينه ويف موا�سعه..

القراآن،  ميزان  ويف  الإ�سالم  اأحكام  الأخت يف  اأو  البنت  مع  الآن  ولكنا 

واأقام  كليهما من كل ظلم،  وامل��راأة  الرجل  الكرمي حمى  القراآن  اإن  ونقول: 

الت�سريع على الكمال واحلق، ولكن الإن�سان هو الظلوم لنف�سه، الذي اأف�سد 

يف الأر�ص بعد اإ�سالحها بدين اهلل ومبنهاج الإ�سالم.

ولو اأن كل فرد منا حقق اأحكام اهلل و�سريعته يف كل �سيء، وبخا�سة يف 

اأحكام املال ملا احتاج اإن�ساٌن غرَيه، وملا ظلم اإن�ساٌن غرَيه، ولعا�ست الأ�سرة، 

كما يريد لها اهلل عز وجل؛ اأ�سرة كرمية اآمنة مطمئنة، مكتفية مبا ق�سم اهلل 

لها، حمققة �سرع اهلل فيها من �سكينة ورحمة ومودة.
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الإ�سالمي،  القت�سادي  النظام  يف  الأ�سا�سية  الركائز  اإح��دى  امل��رياث 

وهذا النظام القت�سادي خيط يف ن�سيج متكامل هو الإ�سالم، وامل�سلم عندما 

يتحدث عن دينه، يدرك اأنه يتحدث عن نظام متكامل متوازن �سامل، فاإن 

دعته دواع خا�سة للحديث عن جزء من هذا الدين فاإن ذلك يكون بق�سد 

التو�سيح لهذه احلقيقة اجلزئية التي هو يدرك متاًما وهو يتحدث عنها اأنه 

جزء من كل يف نظام مت�سق، ي�سبه ذلك املعلم الذي يتحدث عن عنا�سر العمل 

الأدبي، فيتحدث عن الأفكار والعاطفة والت�سوير والتعبري والتحليل وال�سرح 

ليكون لدى املتعلم قاعدة ينطلق منها لتذوق العمل الأدبي املتكامل.. 

اأقول هذا لأين اأجد بع�ص النا�ص، اإما عن جهل واإما عن غر�ص، يناق�ص 

يف جزئيات �سغرية من حقائق الإ�سالم، كما لو اأن هذه النقطة هي الإ�سالم 

كله، فتجد بع�ص النا�ص – مثال- تتورم اأنوفهم عندما يقروؤون قول اهلل عز 

ف��ي�����س��ت��دون يف  وجل، يف �سياق اآيات املرياث      

ما  وين�سون  للذكر،  وحماباته  للمراأة  ظلمه  بحجة  الإ�سالم  على  الهجوم 

املتكامل يف املرياث،  النظام  بها من حقائق  الكلمات، وما حلق  �سبب هذه 

اإليه نظرة �ساملة، وربط  اأن امراأ در�ص املرياث درا�سة متكاملة، ونظر  ولو 

بينه وبني حقائق احلياة الجتماعية، و�سورها الواقعية، التي تتكرر يف حياة 

النا�ص كل يوم، يف �سرية احلياة امل�ستمرة، لوجد اأن نظام املرياث نظام اإلهي 

حمكم يحقق م�سلحة الرجل واملراأة، ويلبي حاجة كل منهما على حد �سواء. 

الدين،  حلقائق  وفهم  بوعي  واملهتمني  اجلادين،  الباحثني  اأحد  قام  ولقد 

اأقامها على احلقائق  وهو الدكتور حممد عمارة، بدرا�سة لق�سايا املرياث، 

املراأة يف معظم حالت  اأن  الأ�سر، فوجد  الواقعية يف عدد من  الجتماعية 

)2(
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املرياث تاأخذ اأكرث من الرجل، واأن نظام املرياث الإ�سالمي لو اأنه نفذ على 

الغالب– اأ�سًرا  – يف  وجدنا  ملا  الدقيقة  ال�سرعية  �سورته  وعلى  حقيقته، 

اأ�سر �سديدة الرثاء تعي�ص يف رغد من العي�ص؛ لأن  فقرية معدمة يف مقابل 

امل�سافة ال�سا�سعة بني اأ�سر ل جتد اإل ك�سرة من اخلبز النا�سف تبلها ب�سيء 

من ال�ساي طوال الأ�سبوع، واأ�سر ترمي يف املهمالت من اأطايب الطعام ما 

يكفي لعدد من الفقراء، اإن هذه امل�سافة اإمنا كانت ب�سبب التق�سري اأو اخلطاأ 

اأو الإعرا�ص عن تطبيق �سرع اهلل يف تق�سيم املرياث، ويف اإخراج الزكاة، ويف 

دفع ال�سدقات، واهلل عز وجل يقول اإن يف اأموال الأغنياء حًقا معلوما، اأي حًقا 

حمدًدا مقرًرا لل�سائل واملحروم، هذا احلق املقرر املعلوم يبخل به، وي�سن 

بدفعه ن�سبة عالية جًدا من النا�ص، ممن هم مكلفون بدفعه، وم�سوؤولون عن 

البخل به، ولقد اأخربنا ر�سول اهلل ] اأن اأول ما ي�سيعه النا�ص من حدود 

اهلل هو املرياث، ولقد �سدق ر�سول اهلل عليه ال�سالة وال�سالم، فاإن الن�سبة 

الغالبة من النا�ص – هذه الأيام– ل حتتفل اأ�سال باأحكام اهلل و�سرعه، واإن 

الن�سبة الغالبة من النا�ص الذين يحر�سون على اتباع الإ�سالم والتم�سك به، 

تق�سر يف اإخراج املرياث وفق �سرع اهلل، ولعلكم ت�ساهدون يف �سياق احلياة 

اليومية من يوزع املرياث وفق هواه، فيعطي هذا ويحرم هذا، ويعطي الرجل 

ويحجب املراأة، فاإن اأعطاها ف�سيء قليل رفًعا لل�سغط النف�سي والجتماعي.

والت�سريع الإ�سالمي ينبغي اأن ُينظر اإليه نظرة متكاملة، واأن يوؤخذ كله 

ديًنا واحًدا متكامال �سامال لكل ما يعرت�ص الإن�سان من م�سائل يف كل �سوؤون 

نظرة  اإليها  ونظر  واح��دة،  نقطة  املرء  اأخذ  ف��اإذا  واخلا�سة،  العامة  حياته 

التناق�ص  اأو  بالق�سور  الدين  و�سف  ورمبا  اخلطاأ،  يف  يقع  قد  فاإنه  جزئية 

عن جهل عند بع�ص النا�ص اأو غر�ص. من ذلك يف م�ساألة املرياث – مثال– 

اأن يقول اأحدهم: اإن الإ�سالم يظلم اجلد الهرم عندما يحجبه عن مرياث 

الأب  ف��اإن  اأب وج��د  ول��ه  ت��ويف رج��ل  ف��اإذا  الأب يحجب اجل��د،  حفيده؛ لأن 

ين�سى  املت�سرع  القول  هذا  ولكن  حفيده.  مرياث  عن  )اأب��اه(  اجلد  يحجب 
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الأ�سا�سية  القاعدة  هذه  من  لأبيه،  وماله  هو  ابنه  ورث  الذي  الأب  هذا  اأن 

وجل.  عز  اهلل  بكتاب  واحلكم  والتف�سري  الفهم  يكون  اأن  اأرج��و  الدين  يف 

به.  والعمل  اهلل  كتاب  لفهم  الأكمل  املثل  كانت  ال�سريفة  النبوية  وال�سنة 

الذي  واجبه  وي��وؤدي  له،  الذي  ياأخذ حقه  الإ�سالم  امرئ يف  كل  فاإن  وعليه 

عليه، فال يظلم رجل امراأة، ول �ساب �سيًخا، ول فرد جمتمًعا، ول جمتمع 

 فرًدا. فاإذا نظرنا الآن اإىل قوله عز وجل يف الآية )11( من �سورة الن�ساء

نكون  اأن  فينبغي         

على يقني وثقة باأن اهلل عز وجل �سرع للذكر ولالأنثى ما يجعل حياته هنيئة 

م�ستقرة..

واحلق اأن الآية الأوىل من اآيات املرياث توؤكد لالإن�سان اأن اهلل عز وجل 

اأكد حق املراأة توكيًدا ثابًتا يف اأخذ ما لها من مال، وتدبروا يف قول اهلل عز 

وجل يف الآي�ة )7( من �سورة الن�س�اء:

ويف           

اأن  الآي��ة، وكان ميكن  التكرار جلزء من  الآية عدة م�سائل: منها هذا  هذه 

والأقربون(،  ال��وال��دان  ترك  مما  ن�سيب  وللن�ساء  )للرجال  القول:  يكون 

وبخا�سة اأننا نعلم اأن الإيجاز �سمة من �سمات القراآن الكرمي، واللغة العربية 

ب�سكل عام، ويف القراآن مئات املواطن كان احلذف فيها اأبلغ من الذكر كما 

يقول عبد القاهر اجلرجاين. وهذا در�ص وا�سح يف البالغة العربية، فما بال 

هذه الآية الكرمية تركت الإيجاز واأع���ادت الق���ول نف�سه للرج���ال وللن�س����اء 

         و

            اأو لي�ص يف هذا تاأكيد على حق الرجل وحق املراأة؟ ثم انظر 

النا�ص  ي�ستهني  ل  حتى  اإىل قوله تعاىل يف الآية نف�سها:      

بالقليل فيتجاوزوه ويهملوه؛ فقد قدم )ما قل( على )ما كرث( للتوكيد عليه 

والهتمام به؛ لأن القلة والكرثة ن�سبية، فقد يكون الدينار الآن قليال ولكنه 
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كان اأو يكون يف وقت اآخر كثرًيا ذا قيمة، ثم انظر اإىل قوله تعاىل يف الآية 

نف�سها            فهو ن�سيب ل �سك يف ذلك، وهو مفرو�ص من اهلل 

عز وجل فيجب اأن يوؤدى. والفر�ص الإلهي دين وت�سريع ل بد من اأدائه واإل 

فاإن الإن�سان يهدم دينه اإذا ق�سر بحق اأو باأمر من اأوامر اهلل. ثم لحظ اأن 

اهلل ع��ز وج���ل قال ه�ن���ا )لل�رج���ال( و)للن�س�اء(، ويف الآية الأخ���رى ق����ال 

الرجل  يف  لأن  الرجل،  من  اأع��م  كلمة  والذكر     

معنى من ال�سلوك وال�سدة والقوة والعمل قد ل يكون يف كل ذكر، وكذلك يف 

املراأة معنى عملي اجتماعي قد ل يكون يف كل اأنثى. وحتى ل يتجراأ امروؤ على 

اأو  حق اهلل يف جتاوز بع�ص الأولد ممن ل يكون )رجال( يف عينه، عامال 

منتًجا، اأو ل تكون )امراأة( ذات �ساأن، قال تعاىل: 
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القراآن �سوء ونور،  الكرمي، وكل ما يف  القراآن  الكلمات امل�سيئة يف  من 

كلمة )الو�سية( وما ي�ستق منها. ويظن كثري من النا�ص اأن )الو�سية( لتكون 

اإل من اإن�سان متوفى اأو هو على و�سك اإدراك ذلك. ولكن القراآن الكرمي بنيَّ 

لعمل  ا  بع�سً بع�سهم  ين�سح  النا�ص،  بني  م�ستمر  تفاعل  الو�سية هي  اأن  لنا 

اخلري، وهي منهج اجتماعي ي�سنع القوة والوحدة والتما�سك والتعاون بني 

النا�ص، ولعل معناها ال�سائع بني النا�ص، وهو ما يو�سي به املرء للنا�ص الذين 

يخافونه ويرثونه هو اأقل معانيها ا�ستعمال يف القراآن الكرمي.. انظر اإىل قول 

اهلل عز وجل: 

              واإىل ق�ول��ه تع��ال�ى يف �س��ورة الع�ن�ك��ب�وت: 

اأن���ب���ي���اءه  ي��و���س��ي  وج����ل  ع���ز  واهلل              

ال�سورى: ���س��ورة  يف  ت��ع��اىل  ق���ال  ال��ن��ا���ص،  يف  لين�سروه  احل��ك��ي��م   ب�سرعه 

عليهم  والأنبياء          

الدين،  تعاليم  باتباع  اأبناءهم  ويو�سون  اأممهم  يو�سون  وال�سالم  ال�سالة 

اأبناءه  يو�سي  وال�سالم  ال�سالة  يعقوب عليه  �سيدنا  وبطاعة اهلل عز وجل، 

اأبناءه  يو�سي  وال�سالم  ال�سالة  عليه  اإبراهيم  �سيدنا  وكذلك  بالإ�سالم، 

بالإ�سالم، قال تعاىل يف �سورة البقرة الآية )132(: 

                

ينبغي الإ�سارة هنا اإىل اأن القراآن الكرمي ا�ستخدم كلمة )الو�سية( فيما 

يو�سى به الإن�سان ملن هم بعده، اإىل وجوه اخلري اأو اإىل من يرغب بالتو�سية 

اإليهم ببع�ص ماله. اأما التو�سية باتباع اخلري ومبادئ الدين، وح�سن التعامل 

و)اأو�ساين(  ى(  الأفعال )و�سّ ورد يف جميع  فقد  �سوؤون احلياة  والتفاعل يف 

و)توا�سوا( وغريها. ولعل يف ا�ستخدام امل�سدر )الو�سية( يف التعبري عن ما 

يو�سى به املرء اإىل من بعده دليل على اأهمية احلديث، وعلى الربط بني احلياة 

والآخرة، واأنه عليه اأن يرتك بع�ص ماله يف وجوه اخلري، واإىل بع�ص اأهله من 
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ذوي الأرحام اأو الفقراء اأو املحتاجني، اأو ذوي الف�سل من النا�ص الذين يق�سون 

اأعمارهم يف اإقامة امل�ساريع اخلريية والعمل فيها اأو الإ�سراف عليها. ومن عجيب 

اأ�سرار التعبري القراآين يف مو�سوع الو�سية اأن اهلل عز وجل قدم تنفيذ الو�سية 

على الدين، فقال تعاىل:                                                                                  وهذا 

مقطع من اآية طويلة يف تف�سيل اأحكام املرياث يف ال�سرع الإ�سالمي. فبعد اأن 

ف�سلت الآيات القراآنية اأحكام املرياث من الرجل لأبنائه ولزوجه ولأبويه جاء 

ْين، على الرغم مما يعرفه  هذا املقطع الذي يتقدم فيه ذكر الو�سية على الدَّ

جميع النا�ص من اهتمام الإ�سالم ب�سداد الدين وحثه عليه، اإىل احلد الذي كان 

فيه ر�سول اهلل ] ي�ساأل اأهل املتوفى اإْن كان عليه دين اأم ل، فاإن كان عليه دين 

مل ي�سّل عليه اإل اإذا تكفل اأحد اأقاربه اأو معارفه باأداء ما عليه من دين، على 

الرغم من ذلك تقدم ذكر الو�سية؛ ذلك لأن الو�سية ل جتد اأحًدا يطالب بها. 

ى له  ومن املعروف اأن املرء �سعيف يف حق نف�سه، فال يعقل اأن يطالب املو�سَ

بحقه، وهو يف معظم احلالت قد ل يعرف اأنه ممن اأو�سى لهم. اأما الدين فاإن 

ا من اأ�سرار  �ساحبه يطالب به بقوة وبيان، لأن ل�ساحب احلق مقال. وهذا اأي�سً

اأ�ساليب البيان القراآين الذي يقدم املعاين الظاهرة  النف�ص الإن�سانية، ومن 

والأ�سرار الباطنة يف اأداء قراآين فريد.

قلت: اإن هذه الآية الكرمية تتحدث عن جانب من جوانب ت�سريع املرياث 

املرياث  ���س��وؤون  تف�سيل  حيث  الن�ساء،  �سورة  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف 

الفرو�ص  اأ�سحاب  امل��رياث، وعن  تتحدث عن  الآي��ات  اإن هذه  الإ�سالم،  يف 

والع�سبات واأويل الأرحام، ون�ساب كل منهم، وعن عالقة كل منهم بالآخر، 

ال�سحيحة  الأرق��ام  فيها  ترى  واإن��ك  بالآخرين،  مقارنة  منهم  كل  ون�سيب 

والك�سور واحل�س�ص بتدبري ح�سابي دقيق، يف اإطار اآيات القراآن الكرمي التي 

بلغت ذروة الإعجاز يف الأداء والنظم، فهو الإعجاز يف الت�سريع، والإعجاز 

الكرمية  الآي��ات  هذه  عنه  تتحدث  اإعجاز  اأي  املرء  يدرك  ولكي  البيان،  يف 

فليحاول اأن يعرب تعبرًيا اأدبيًّا عن م�ساألة ح�سابية فيها تق�سيمات وتفريعات 
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متنوعة، اإذْن لأدرك �سقم حماولته، و�سمو البيان القراآين. واإل فكيف ميكن 

بيانه  يف  خالد  معجز  �سياق  يف  والربع  والن�سف  والثلث  ال�سد�ص  يدخل  اأن 

وف�ساحته..

ثم اإن ت�سريع املرياث نف�سه فيه دلئل �ساهدة على �سمّو هذا الدين وكماله 

وعظمته. وفيه دللة على عظمة اخلالق عز وجل وكمال ت�سريعه. اأقول هذا 

رًدا على مالحظة اأحد النا�ص الب�سطاء عندما قيل له اإن اجلد ل يرث بوجود 

الأب، واإّن ابن البن ل يرث بوجود البن، فقال: اإنَّ هذا الت�سريع يظلم اجلد 

امل�سن الهرم. ولبيان ذلك نفر�ص اأن رجال ا�سمه حممد عبد الكرمي ح�سن 

قد تويف فاإن والده ال�سيد عبد الكرمي يرثه، واإن جده ال�سّيد ح�سن ل يرثه، 

الولد وما  اأن  ن�سي هوؤلء  الب�سطاء ظلم، وقد  النا�ص  وهذا يف ت�سور بع�ص 

ميلك لأبيه، واأن رعاية البن لوالده واجبة، فاإذا ورث اأب عن ابنه �سيًئا فاإن 

ا، وهذا من تكامل ال�سرع الإ�سالمي  هذا الأب موكل بالإنفاق على والده اأي�سً

احلنيف. ولذلك ينبغي اأن ينظر اإىل الإ�سالم نظرة كاملة �ساملة، ول ينظر 

اإليه نظرة جزئية؛ لأن يف ذلك ظلمًا لالإ�سالم نف�سه.

واحلق اأّن يف ت�سريع املرياث اأ�سراًرا عظيمة ينبغي اأن يف�سل فيها القول. 

ولكني هنا اأريد اأن اأ�سري اإىل لطيفة دقيقة يف هذه الآية الكرمية

الآية  الدين يف  على  تقدمت  الو�سية  اأن  وتالحظ           

الكرمية، ذلك اأن الو�سية ل جتد من يطالب بها، ول ت�سمح النف�ص باملطالبة 

بها، اأما �ساحب الدين فاإنه يطالب بدينه كما مر قبل قليل، ومن هنا �سارت 

عادة بع�ص النا�ص يف حتمل ديون املتوفى اأمام م�سهد يف النا�ص قبل دفنه. 

لأن  الو�سية  عليه  تقدمت  فقد  الإ�سالم،  الدين يف  اأهمية  من  الرغم  فعلى 

املو�سي يعلم من احلقائق والأ�سرار ما جعله يو�سي بها. ولذلك يجب اإنفاذ 

الو�سية على وجهها ال�سحيح.

ق��ال تعاىل: م���رات،  ث��م��اين  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  الو�سية يف  ت��ك��ررت   وق��د 
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               وقال تعاىل: 

           وقال تعاىل:           وقد 

اإل  ينام  األ  احلق  امل�سلم  �سمات  من  وجعلها  بالو�سية  وجل  عز  اهلل  اأمرنا 

عز  اهلل  نعمة  وذلك من متام  العباد،  على حقوق  مكتوبة؛ حفاًظا  وو�سيته 

وجل على عباده، ومن دلئل كمال �سرعه ودينه عز وجّل.
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بعد اجلولت ال�سابقة مع عدد من امل�سطلحات التي تتعلق بالرجل واملراأة 

الإن�سان  حياة  جمال  يف  م�سطلح  اأ�سهر  وهو  )الأم(  م�سطلح  اإىل  ن�سل 

واملراأة  والأنثى  والرجل  الذكر  قبل عن م�سطلحات:  من  الأ�سرية. حتدثنا 

والزوجة، و�سوف نعود اإن �ساء اهلل اإىل هذا امل�سطلح الأخري )الزوجة( لأنه 

الأ�سل والقاعدة يف هذه الدرا�سة..

وثالثني  ثالًثا  ال�سمائر  اإىل  وم�سافة  جم��ردة  )اأم(  كلمة  وردت  وقد 

و)اأمهاتكم(  و)اأم��ه��ا(  و)اأم��ه(  و)اأم��ك(  )اأم(  �سيغ  بني  تراوحت  م��رة، 

و)اأمهاتهم(. ومن العجيب والالفت للنظر اأنها وردت يف �سبعة ع�سر مو�سًعا 

قوله  مثل  وذلك  معينني،  اأف��راد  اأو  بفرد  املخت�ص  غري  اأي  العام،  مبعناها 

تع��اىل:        وق��وله تع��اىل:   

             ، وق���وله تع���ال��ى:      

           وورد تعبري )اأم الكتاب( ثالث مرات وتعبري )اأم القرى( مرتني. 

اأما اجلديد يف ال�ستعمال القراآين لكلمة )اأم( اأنها مل ترتبط ب�سفة �سخ�سية 

اإل ب�سيدنا مو�سى عليه ال�سالم و�سيدنا عي�سى عليه ال�سالم، فجاء تعبري اأم 

مو�سى مرتني، واأمك )وال�سمري ملو�سى عليه ال�سالم( مرة واحدة، وكذلك 

)اأمه(.. قال تعاىل: 

����س���ورة  يف             

الق�س�ص الآية )7(. وقال تع��اىل يف �س��ورة ط��ه الآية )38(:  

           وق�ال تعاىل: 

)الق�س�ص 13(..

واأما مع عي�سى عليه ال�سالم فقد ورد يف �سورة )املوؤمنون( كلمة )اأمه(، 

وت�ست�ع��م�ل  حيث قال تع��اىل يف الآية 50:          

النا�ص،  ت�سمل كل  الفكرة عامة  تكون  الكرمي عندما  القراآن  كلمة )اأم( يف 

ال�سالم  عليه  عنه  احلديث  كان  ال�سالم،  عليه  عي�سى  �سيدنا  اآي��ة  يف  حتى 
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كان  اأما عندما  النا�ص،  كل  �ساأن  هو  كما  اأم،  له  النا�ص؛  بقية  مثل  كاإن�سان 

قال  حيث  )وال��دت��ي(  تعبري  الكرمي  ال��ق��راآن  ا�ستعمل  به  ا  خا�سّ احلديث 

تعاىل يف الآية 32 من �سورة مرمي:     

  وا�ستعمل تعبري )والدتك( حيث قال تعاىل يف الآية 110 من �سورة املائدة:

عليه  عي�سى  �سيدنا  اإىل  اإل  اأح���د  اإىل  وال���دة  كلمة  ت�سند  ومل    

هي  ال�سالم  عليها  م��رمي  اأن  وه��ي  لطيفة  قراآنية  دلل��ة  ه��ذا  ويف  ال�سالم، 

تكون  فهي  عامة  دلل��ة  ذات  فهي  الأم  اأم��ا  غ��ريه.  وال��دة  ولي�ست  وال��دت��ه، 

يف  عامة  كلمًة  ا  اأي�سً وت�ستعمل  والبنات.  الأب��ن��اء  من  اأك��رث  اأو  لواحد  اإم��ا 

هو  ف��الأب  و)الآب����اء(؛  )الأب(  وكذلك  بعينها،  اأم  حتديد  دون  الأم��ه��ات 

ا  الأمر خمت�سً يكون  ي�ستعمل عندما  الوالدة،  الوالد مثل  ولكن  ا،  اأي�سً والد 

حتت  الواقعني  اأو  وطاعته،  والدهم  برعاية  املكلفني  املبا�سرين  ب���الأولد 

 رعاية والديهم، ولذلك قال اهلل عز وجل:            وقال تعاىل:

              اأما الأب فيحمل معنى الوالد املبا�سر، 

الآية  الأح��زاب  �سورة  تعاىل يف  ولذلك قال  ب�سكل عام،  الأب  ويحمل معنى 

40:                           وقال تعاىل يف الآية 24 من �سورة 

التوبة:             والأبناء هنا والآباء تدل 

على عموم، ولي�ست كالوالدين والأولد. ومهما يكن من اأمر فالأم اأو الوالدة 

هي ركن اأ�سا�سي من اأركان الأ�سرة، كالأب متاًما.

وعندما كان القراآن يحث املرء على رعاية والديه، مل يكن يفّرق بينهما، 

والوالدة.  الوالد  يعني  فعندما قال القراآن الكرمي:     كان 

واإن كان ثمة  الآخر،  اأو حماباة لأحدهما عن  الإلهي متييز  الأمر  ولي�ص يف 

عناية ورعاية مميزة فهي لالأم دون الأب؛ لأنها اأكرث حاجة اإليها.

ونعلم جميًعا احلديث النبوي ال�سريف الذي يو�سي برعاية الأم، عن اأبي 

ر�سول  يا  فقال:   [ اهلل  ر�سول  اإىل  قال: جاء رجل  ر�سي اهلل عنه  هريرة 
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النا�ص بح�سن �سحابتي؟ قال: )اأم��ك(، قال: ثم من؟ قال:  اأحق  اهلل، من 

)ثم اأمك(، قال: ثم من؟ قال: )ثم اأمك(، قال: ثم من؟ قال: )ثم اأبوك(.  

والعرب كانوا يدركون ذلك بالفطرة ال�سليمة؛ فلو �ساألت اأي امرئ ت�سادفه 

عن الأحق بالرعاية من الأولد، لقال لك: الآباء؛ اأي الأم والأب، فاإن �ساألت: 

فاأيهما الأحق بالرعاية؟ لقال الأم..

وتروي روايات الطرائف اأن رجال كان يطوف حول الكعبة ويجهر بالدعاء: 

اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأمي.. يرددها ويكررها، ف�ساأله �سائل: ومِلَ ل 

ت�ستغفر لأبيك؟ قال: اإّن اأبي يحتال لنف�سه. اإنه اعرتاف فطري باحلاجة اإىل 

اأو يف ذهن م�سلم  الأم، ومل يدر يف خلد خملوق  الوالدين، وبخا�سة  رعاية 

يوًما اأن اخت�سا�ص الأم بالرعاية يجعلها اأف�سل من الأب، اأو اأن قدرة الرجل 

على خدمة نف�سه يف معظم الأحيان اأكرث من زوجه جتعله اأف�سل منها. اإن 

الفطرة ال�سليمة – كما ترى- تتوجه بالرعاية اإىل من يحتاجها دون غريه 

من غري م�سا�ص بكرامة اأحد اأو تف�سيل اأحد.

املراأة؟  من  اأف�سل  الرجل  يجعلوا  اأن  النا�ص  بع�ص  يحاول  –اإذن-  فلماذا 

لعل بع�ص النا�ص يخطئ يف فهم قول اهلل عز وجل:    

وما ذاك اإل لطبيعة يف الرجل جعلته اأكرث قدرة على القيام بهذا الأمر دون 

ا مع الأب  املراأة؟ و�سريد تف�سيل وحتليل لهذه الآية بعد هذا، و�سنلتقي اأي�سً

والأم والوالد والوالدة، وما لهما يف اآيات القراآن الكرمي.
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يرتعد كثري من النا�ص عند قراءة هذه الآية الكرمية الثالثة من �سورة 

الن�ساء: 

     

ولو اأن النا�ص اأقاموها مقامها، ودر�سوها يف نطاق اأحكام الزواج و�سروطه 

فكرة  من  النا�ص  وموقف  الآخ��ر،  على  اأحدهما  الزوجني  وحقوق  وواجباته 

النا�ص كل  ال��زواج، لو عرف  اأحكام  ] يف  النبي  الزواج بوجه عام، و�سنة 

ذلك، ل�سار الأمر طبيعيًّا عاديًّا ل يثري اأي ت�ساوؤل اأو خالف اأو اعرتا�ص. ويف 

هذه الآية الكرمية بحوث وا�سعة حتتاج اإىل كتب لتف�سيلها وبيان اأحكامها، 

العلماء  لها  ينه�ص  اأن  اأرجو  التي  البحث،  اأبواب  تفتح  الدرا�سة  هذه  ولكن 

والباحثون ليكملوا الدرا�سة وليجيبوا عن الأ�سئلة التي تثريها..

ومن الأ�سئلة التي تثار يف هذا ال�سياق ما النكاح وما الزواج وما الفرق 

اأم  التخيري،  �سبيل  على  هو  اأم  فرد،  لكل  ملزم  الإلهي  الأم��ر  وهل  بينهما؟ 

هو مقيد بحدود و�سروط؟ ويف غري هذه الدرا�سة ميكن اأن ي�ساأل عن معنى 

الآية  ارتباط  وعن  الإ�سالمي،  الفقه  واأحكامه يف  العول  وعن  اليمني،  ملك 

باليتامى، وكل هذه علوم وا�سعة اأرجو اأن ناأخذ منها ما يت�سل بدرا�ستنا هذه 

عن م�ساألة العالقة بني الرجل واملراأة يف ميزان القراآن الكرمي، وقد ورد يف 

القراآن الكرمي م�سطلح )الزواج( وم�سطلح )النكاح(، واأرى اأن م�سطلح 

الزواج عام، وكلمة )زوجية( ت�سمل كل ما خلق اهلل، وكذلك كلمة زوج، فهي 

ويف  اهلل،  خلق  من  نعلمه  ل  وما  واحليوان،  والنبات  الإن�سان  عوامل  ت�سمل 

و�سف اجلنة يقول اهلل عز وجل:          بل اإن الزوجية 

متتد اإىل الآخرة بعد الدنيا، يقول اهلل عز وجل يف الآيات 55- 58 من �سورة 

)1(
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ي���ص: 

ببع�ص،  بع�سها  قرن  وزواًج��ا  تزويًجا  الأ�سياء  زوج  اللغة:  معاجم  ويف 

وزّوجه امراأة جعله يتزوجها، وتزوج امراأة اتخذها زوجة، والزواج: اقرتان 

اآخر من جن�سه،  معه  واحد  كل  وال��زوج:  بالأنثى،  الذكر  اأو  بالزوجة  الزوج 

ويطل�ق كثرًيا على الذك�ر والأنثى، قال تعال�ى:     

          اأما النكاح فهو يف التحليل اللغوي ال�سورة العملية للزواج بني اثنني، 

الذكر والأنثى.

 يف معاجم اللغة نكحت املراأة تنكح )بفتح الكاف يف املا�سي وك�سرها يف 

واأنكح  املراأة تزوجها،  ونكح  وناكحة،  ناكح  نكاًحا تزوجت، فهي  امل�سارع(، 

جه  زوَّ امل���راأة  فالًنا  واأن��ك��ح  املراأة زوجها، قال تعاىل:     

اإياها. وا�ستنكح املراأة طلب اأن يتزوجها، وا�ستنكح يف بني فالن تزوج فيهم، 

والناكح املتزوج واملتزوجة، والنكح )بك�سر النون( الزوج، يقال: هو نكحها 

الرجل  بني  يكون  فيما  خا�ص  اأمر  النكاح  اأن  على  يدل  وهذا  نكحته،  وهي 

واملراأة، اأو بني الذكر والأنثى كاأثر من اآثار الزواج. وتالحظ اأن الفاعل يف 

كل الأفعال التي اأوردتها املعاجم هو الرجل، كاأن الرجل هو الذي يبادر اإىل 

ُتطلب،  اأنها  املراأة من طبيعتها  لأن  اأمر طبيعي معقول؛  وهذا  املراأة،  طلب 

وهي حتب اأن تكون مطلوبة، ولذلك عندما ُتطلب ت�سمت حياء دليال على 

املوافقة وبخا�سة اإذا كانت بكًرا، اأما اإذا كانت ثيًبا فقد تعلن موافقتها وهي 

يف احلالني مطلوبة ومرغوب فيها.

واأ�سل النكاح هو العالقة اخلا�سة بني الذكر والأنثى ثم ات�سع و�سار دليال 

على الزواج، واأرجو اأن اأبني حقيقة قراآنية لطيفة وهي اأن النكاح يكون اأثًرا 

اأما ما كان عن غري هذه الطريق فهو لي�ص نكاًحا ولي�ص  للزواج ال�سحيح، 

زواًجا، بل هو زنى �سراًحا، اأما فعل الأمر فهو ملزم لالإن�سان   

           والر�سول عليه ال�سالة وال�سالم يقول: »يا مع�سر ال�سباب، من 
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ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج«. والباءة هي القدرة على النكاح وعلى الزواج، 

ولكن �سرع اهلل احلكيم الذي اأمر بالزواج، واألح عليه مل يحّرم عدم الزواج 

ملن مل ي�ستطعه لظروف خا�سة به، وهذا اأمر نادر جًدا، ولكنه قد يكون..

حياة  يف  تتحكم  والتقاليد  ال��ع��ادات  ب��داأت  التي  ه��ذه  النا�ص  اأي��ام  ويف 

النا�ص، فتوؤثر يف تي�سري اأ�سباب الزواج للفتيان والفتيات فكرث من يعزف عن 

الزواج، اأو �سار يتاأخر ال�ساب يف �سن الزواج حتى �سار من املعروف املاألوف 

األ يتزوج ال�ساب اإل بعد اأن يبلغ الثالثني، واإل بعد اأن تبلغ الفتاة قريًبا من 

ذلك، ويف هذا ف�ساد اجتماعي كبري. ولنبداأ عر�ص امل�ساألة من اأولها لننظر 

يف كمال الت�سريع الإ�سالمي، ولنتاأكد من اأن كل خلل يف املجتمع يكون اأثًرا 

لعدم فهم النا�ص اأمور دينهم، وحكمة �سرع اهلل احلكيم.

فطرية  وحاجة  اجتماعية،  �سرورة  اأنه  على  النكاح  اإىل  الإ�سالم  ينظر 

بها نظام احلياة، وحفظ  واأقام  وامل��راأة  الرجل  اأودعها اهلل عز وجل ج�سد 

هذه  مع  نتعامل  اأن  الطبيعي  وم��ن  وال�ستمرار،  التكاثر  وطريق  الن�سل، 

الغريزة، اأو مع هذه احلاجة الفطرية كما نتعامل مع غريها من احلاجات 

الإن�سانية الفطرية الطبيعية، فالأكل مثال حاجة طبيعية وقد فكر الإن�سان 

على اأنه ل بد له من اأن ياأكل وي�سرب وهو يبداأ طعامه و�سرابه منذ ولدته، 

ثم  غذائه،  على  تكون  ما  اأحر�ص  واأمه  اأمه،  ثدي  من  و�سرابه  يبداأ طعامه 

ي�ستمر يف ذلك، واملرء عندما يتناول طعامه و�سرابه ل يلومه اأحد، ول ينتقده 

الإن�سان عن  امتنع  واإذا  واأنواعه.  وكمياته  اأوقات طعامه  وهو حر يف  اأحد، 

طعامه و�سرابه -لو ت�سورنا اأن ذلك ميكن اأن يكون- لهلك يف يومه، لأن اهلل 

عز وجل فطره على هذه الفطرة، واإذا كانت غريزة الطعام وال�سراب تن�ساأ 

تن�ساأ مع املرء  النكاح  الإن�سان منذ ولدته ورمبا قبل ذلك، فاإن غريزة  مع 

منذ بلوغ �سن الر�سد، وقد جعل اهلل عز وجل جل�سد الإن�سان، رجال كان اأو 

الن�ساء.  وتعرفها  الرجال  يعرفها  الر�سد،  �سن  لبلوغ  امراأة، عالمة طبيعية 

ومن املفرو�ص اأن يبداأ اإرواء هذه الفطرة منذ ظهورها عند الإن�سان، لأن هلل 

عز وجل حكمة بالغة يف ذلك، وهذه فكرة حتتاج اإىل ف�سل �سرح وبيان. 
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يقول اهلل ع�ز وج��ل يف الآي��ة ال�س�اد�سة من �س��ورة الن�س��اء: 

                    ويقول اهلل عز وجل 

يف الآية 59 من �سورة الن����ور:      

           وبلوغ النكاح يف اللغة هو بلوغ �سن الر�سد، و�سن 

احللم الذي عنده ميكن للرجل واملراأة اأن يبداآ احلياة الزوجية، وهذا معناه 

اأن الرجل واملراأة كليهما يكونان يف هذه ال�سّن قادرين نف�سيًّا وج�سديًّا وماديًّا 

ويوؤثر  بيئة،  اإىل  بيئة  تختلف من  ال�سن  وتكاليفه، وهذه  الزواج  تبعات  على 

فيها الطق�ص والنوع الإن�ساين كثريا.. ومن املعروف اأن �سن الر�سد، اأو بلوغ 

ال�سعوب  املناطق احلارة وعند  يتقدم يف  القراآين،  التعبري  وفق  اأ�سده  املرء 

ال�سمراء على غريها من املناطق، وعلى غريهم من الأمم.

فاإذا فر�سنا اأن �سن الر�سد اأو اأمارات البلوغ تبداأ يف الظهور عند الن�ساء 

�سعوب  عند  اأحياًنا  بقليل  قبلها  اأو  بقليل  بعدها  اأو  العا�سرة  �سن  يف  وه��نَّ 

املناطق  �سنوات يف  عدة  املوعد  هذا  تتاأخر عن  قد  فاإنها  احل��ارة،  املناطق 

الباردة، وعلى الرغم من ذلك فاإننا جند اأن �سعوب املناطق الباردة، التي 

بني  بالت�سال  ت�سمح  الدين،  لأحكام  عندها  اعتبار  ول  العادات  حتكمها 

الفتى والفتاة، اأو بني الذكر والأنثى وهما ل يزالن يف �سن الطفولة املتاأخرة، 

اأي يف حوايل العا�سرة اأو فوقها بقليل، ول �سلطان لالأبوين على »اأطفالهما« 

اإن �ساروا يف هذه الطريق، على حني جند �سعوب املناطق احلارة واملعتدلة، 

ومنها �سعوب العامل العربي والإ�سالمي يتاأخرون يف �سن الزواج كثرًيا عن 

هذه ال�سن؛ وذلك ب�سبب الظروف الجتماعية التي ل ت�سمح للفتى والفتاة اأن 

ا واجتماعيًّا، وهذا ال�ستعداد  َيِلَجا ع�ص الزوجية قبل اأن ي�ستعدا لذلك ماديًّ

)2(
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ونظم  م�ستوردة،  وقيم  اجتماعية  واأع���راف  وع���ادات  تقاليد  فيه  تتدخل 

اجتماعية ومناهج غري قومية، جتعل ال�سباب وال�سواب »البنات« وجًها لوجه، 

�سيًئا  لأنف�سهم  ل ميلكون  وهم  وقدراتهم  اأحا�سي�سهم  معهم  وتكرب  يكربون 

�سوى ال�سرب والتاأمل وانتظار الفرج، وما اأق�سى النتظار واأ�سد خطره!..

وهذه م�ساألة هامة وقاعدة اأ�سا�سية يف النظر اإىل م�ساألة الرجل واملراأة يف 

ميزان القراآن. اإن الرغبة يف اجلن�ص الآخر حاجة فطرية تن�ساأ مع الإن�سان، 

ثم تظهر وتن�سج وي�سبح لها تاأثري كبري فعال يف ت�سرفات املرء عندما يبلغ 

اأ�سده.

على  الباب  يفتح  فاإنه  دينه،  اأحكام  من  منطلق  غري  امل��رء  ك��ان  واإذا   

م�سراعيه لنف�سه تفعل ما ت�ساء، فتقع يف املحظورات واملحرمات وتن�ساأ عن 

ذلك م�ساكل اجتماعية، و�سحية ونف�سية، والرجل واملراأة يف ذلك �سواء.

 والأمر الأ�سد خطورة يف هذا النحراف عن الدين يف اأمر الزواج بني 

الفتى والفتاة، هو اأن كليهما يق�سي هذه الفرتة احلرجة اخلطرية من �سن 

ال�سابعة ع�سرة اإىل الثالثني يف �سراع مع نف�سه، ويف تفكري مت�سل ب�ساحبه، 

يرتجم يف خياله ال�سورة التي يراها بعينه، ويحرم من الو�سول اإليها وفق 

اإبداًعا  اأن ننتظر من الرجل  �سرع اهلل و�سنة ر�سوله، ولذلك فاإننا ل ميكن 

ومتيًزا يف حياته، لأن فكره م�سغول وعقله معطل وقدراته موجهة اإىل زاوية 

واحدة، واإن �سئت فقل اإنها معطلة؛ ذلك لأنه يقاوم �سيال جارًفا من م�ساعره 

املتفجرة يف ج�سده، وقل مثل هذا عن الفتاة.. ويف ال�سرع الإ�سالمي يوؤمر 

الناحية  من  ال��زواج  ا�ستطاعة  وهي  الباءة،  وج��ود  حال  يتزوج  ب��اأن  الفتى 

ينظر  كان  عندما  مي�سورة  كانت  ال�ستطاعة  هذه  ولكن  واملادية،  النف�سية 

كانوا  الكبرية،  النتائج  اإىل  والو�سول  ال�سامية  الأهداف  اإىل حتقيق  النا�ص 

يزوجون ابنتهم اإىل ال�ساب الذي ياأتيهم وقد �سهد له النا�ص ب�سمو الأخالق 

وكمال الدين..
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اإل  »اإذا جاءكم من تر�سون دينه وخلقه فاأنكحوه،  ] يقول:  والر�سول 

تفعلوه تكن فتنة يف الأر�ص وف�ساد عري�ص«. رواه الرتمذي يف �سننه واأحمد 

بن حنبل يف م�سنده. وروى البخاري وم�سلم كالهما يف �سحيحه يف احلديث 

املتفق عليه عن اأبي هريرة – ر�سي اهلل عنه– عن النبي ] قال: »تنكح 

تربت  الدين  بذات  ولدينها، فاظفر  ملالها وحل�سبها وجلمالها  لأربع:  املراأة 

املرء  �سالح  فيهما  جتد  ال�سريفني  احلديثني  هذين  تدبرت  واإذا  ي��داك«. 

و�سعادته يف الدنيا والآخرة، وفيهما �سالح املجتمع، يف احلديث الأول يقول 

الر�سول ]: »اإل تفعلوه تكن فتنة يف الأر�ص وف�ساد عري�ص«. وهذا الف�ساد 

العري�ص واقع الآن لأننا ل نفعله، واقع على اأ�سواأ ما يكون الف�ساد الجتماعي 

واخللقي، انظر اإىل ملفات املحاكم وق�ساياها جتد اأن الزواج الذي ل يقوم 

بالف�سل،  ينتهي  الدين غالًبا ما  اأحكام  اإىل  الواعية  النظرة  اأ�س�ص من  على 

فاإن مل ينته بالف�سل فاإنها تكون حياة فا�سدة بني الزوجني، متلوؤها امل�ساكل 

وال�سراعات، وما يتخلل ذلك من اعتداء على الأعرا�ص وعلى احلقوق وعلى 

املجتمع، وما يتبع ذلك من ف�ساد اجتماعي عري�ص.. اإن الر�سول ] يقول 

باإيجاز: »اإل تفعلوه تكن فتنة يف الأر�ص وف�ساد كبري«. وقد بيَّنت قبل قليل 

اأن الرغبة املتفجرة يف ج�سد ال�ساب والفتاة ل تنتظر اأحكام النا�ص اجلائرة 

بال�سرب حتى )يكّون( الفتى نف�سه مما يفر�سونه عليه من مطالب ينوء بها 

معظم النا�ص. ومل يقل الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم: من تر�سون ماله، 

تر�سون  من  ول  وظيفته،  تر�سون  من  ول  ع�سريته،  �سمعة  تر�سون  من  ول 

يتنكر  املرء  اأن  بذلك  اأعني  ول  دينه..  تر�سون  من  قال:  بل  و�سكله،  �سمته 

لأهله ولع�سريته ولنف�سه فال ي�سلحها، ول يعتز بقبيلته، اإن هذا فهم خاطئ؛ 

بل على املرء اأن يكون متم�سًكا بدينه ثم ليكن بعد ذلك من يكون من اأبناء 

الع�سرية اأو من ذوي املال، اأو املن�سب. اإن الدين هو اأ�سا�ص احلكم والنظر 

والقبول؛ لأن �ساحب الدين هو الذي ي�سعد املراأة بخلقه ومعاملته وبدينه، 

ولعمري لو ملك الرجل مال الدنيا كلها، ومل يكن من ذوي الأخالق والتزان 
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ملا ا�ستطاع اأن ي�سعد زوجته، وبالَق�َسم نف�سه اأقول: لو كانت الفتاة على عر�ص 

اجلمال ملا ا�ستطاعت اأْن ت�سعد زوجها اإن مل حتفظ عر�سه بدينها وعفتها. 

اإىل  مطمئًنا  يكن  ومل  العري�سة  والأ�ساطيل  للجيو�ص  قائًدا  الرجل  كان  ولو 

عفة بيته فاإنه يظل مهزوًما ذليال بينه وبني نف�سه، يف الوقت الذي ي�سعر فيه 

الرجل بالقوة والثقة وال�سعادة اإذا كان مطمئًنا اإىل اأن باب بيته ل ُيْفتح يف 

واأن زوجه ت�سون عر�سه و�سمعته و�سرفه، ولو كان يعمل يف حراثة  غيابه، 

الأر�ص اأو يف حرا�سة العمارات.

الفتى  فاإن تزوج  واليقني،  الإن�سان الطمئنان  بالدين مينح  اللتزام  اإن 

والفتاة يف �سن الزواج الطبيعية ان�سرف كل منهما اإىل البناء واإىل الإنتاج، 

واإىل التفكري واإىل العمل بقلب ثابت ونف�ص مطمئنة، وج�سد متزن قوي، وفكر 

يف  ذهنه  ي�سرف  فاإنه  كذلك  املرء  يكن  مل  اإذا  اأما  كامل،  وتدبري  �ساف، 

مع  ال�سن  ولذلك ل جتد يف هذه  والتفكري،  والعمل  البناء  ويهلك  الأوه��ام، 

هذه الظروف اإبداًعا يذكر اأو اإنتاًجا مطرًدا، ولو قارنت بني �سباب امل�سلمني 

ذوي  من  الفتيان  لوجدت  ال��زاه��رة  الإ���س��الم  ع�سور  يف  و�سبابهم  اليوم، 

الأ�سنان ال�سغرية، �سن ال�سابعة ع�سرة اأو الثامنة ع�سرة كانوا قادة جليو�ص 

الفتح، وكانوا �سادة يف العلم والبحث، اقراأ اإن �سئت �سرية حممد بن القا�سم 

وعندما  وترابها،  اأر�سها  يطاأ  اأن  واأق�سم  ال�سني جماهًدا،  اإىل  و�سل  الذي 

�ساأله ر�سول اإمرباطور ال�سني عن هدفه وعن جي�سه قال له: جئتكم بجي�ص 

ال�سني،  فارتاع ملك  العرب،  ين�سل من جزيرة  زال  واآخره ما  اأوله عندكم 

الإ�سالمي  التاريخ  كتب  يف  مف�سل  وذل��ك  �سروطه،  على  وواف��ق  و�ساحله 

امل�سرق، واقراأ �سرية املثنى بن حارثة ال�سيباين، و�سرية اأ�سامة بن زيد الذي 

قاد جي�ًسا كان من جنوده اأبو بكر وعمر واأبو عبيدة، فاأي جي�ص هذا واأي قائد 

امل�سلمني  فتيان  الآلف من  و�سرية  �سعد،  و�سرية  املهلب،  �سرية  واقراأ  هذا، 

يف احلروب ويف العلوم، ويف البحث، اقراأ �سرية ابن حجر الع�سقالين الذي 

جل�ص لالإفتاء يف امل�سجد احلرام و�سنه خم�ص ع�سرة �سنة، اقراأ هذه ال�سري 
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ا�سطراب،  ويف  �سياع  يف  اأوقاتهم  يق�سون  كيف  اليوم،  �سبابنا  اإىل  وانظر 

اإننا يجب اأن نوفر ل�سبابنا الإمكانات لي�سلكوا الطريق القومي، واأل نطالبهم 

ب�سيء ندفعهم دفًعا اإىل نقي�سه.
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كان النا�ص يف املجتمع الإ�سالمي الأول ينظرون اإىل م�ساألة الزواج نظرة 

واقعية مو�سوعية، وتعاملوا معه على اأنه حاجة فطرية يف النف�ص، واأن على 

اأن يتزوج حال وجد القدرة على ذلك، ومل تكن القدرة مقيدة بقيود  املرء 

اأنك  ولو  ال�سامية.  ومبادئه  الإ�سالم،  روح  عن  البعيدة  والتقاليد  العادات 

زواجهم،  �سني  ور�سدت  –مثال–  ال�سحابة  من  فئة  عن  درا�سة  اأجريت 

واأعمار زوجاتهم، لوجدت اأن ت�سعني يف املئة من تلك احلالت كانت اأ�سنانهم 

فيها ل تتجاوز �سن الع�سرين؛ لأن نداء اجل�سد عند الرجل واملراأة ي�ستد يف 

هذه ال�سن، ول بد من تلبيته، وقد �سرع اهلل عز وجل لنا �سبل تلبيته بالطرق 

ال�سليمة، والأخالق امل�ستقيمة، وهي الزواج ال�سرعي ال�سحيح.

ويف كتب الفقه، وكتب التف�سري، وكتب �سروح احلديث ال�سريف، تف�سيالت 

وافية ل�سروط الزواج واأحكامه. ولكن هذه الدرا�سة تتحدث عن الأمر ب�سكل 

عام، دون الدخول التخ�س�سي يف املو�سوع، ولذلك نقول اإن الرجل واملراأة 

لتبداأ حياتهما  كان كل منهما يبحث عن ن�سفه الآخر، عن �سريك حياته، 

امل�سرتكة التي بها ت�ستقيم احلياة وت�ستمر.

وكان الرجل اإذا توفيت زوجه ل يرتدد اأن يتزوج غريها، وكان الرجل اإذا 

ف�سدت العالقة بينه وبني زوجته ي�سرحها باإح�سان، فيغني اهلل عز وجل كال 

من �سعته..

لراحة  وم�سدر  بالغة،  ربانية  حكمة  الإ�سالم  يف  الطالق  ت�سريع  ويف 

الإن�سان وحلول بع�ص امل�سكالت العار�سة، هذه احلكمة وهذه احللول لتكون 

اإل يف الإ�سالم، ومرة اأخرى اأقول: اإن تف�سيل ذلك يف كتب الفقه، ولكن اأوؤكد 

على اأن الذي ي�سرع الطالق –يف اأ�سيق احلدود– هو الذي �سرع الزواج يف 

)3(
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فاإنه غالًبا  اأ�س�ص واعية �سليمة  اإذا قام على  الزواج  اأبوابه؛ ذلك لأن  اأو�سع 

ت�سريع  فاإن  ي�ستمر  مل  اإذا  اأما  طيبني،  واأبناء  طيبة  اأ�سرة  وينتج  �سي�ستمر 

الطالق يعني اأن �سيًئا خاطًئا كان يف البداية عندما مت الزواج، اأو اأن �سيًئا 

ال��زوج طريًقا  يتخذ  اأن  هو  واحلل  ال��زواج،  يكن ظاهًرا عند  قد ح�سل مل 

اآخر، وتاأخذ الزوجة طريًقا اأخرى، وقد دّلت بع�ص الدرا�سات اأن اأكرث الذين 

يتزوجون مع اأطراف اأخرى بعد الطالق ينعمون بال�سعادة وال�ستقرار.

ويف التاريخ الإ�سالمي مئات ال�سواهد على ا�ستقامة الزواج عندما يتم 

واأن  زوج��ه،  فقد  اأخ��رى عندما  تزوج مرة  الرجل  اأن  وعلى  �سرع اهلل،  وفق 

املراأة تزوجت مرة اأخرى عندما فقدت زوجها. وكانت املراأة ل جتد حرًجا 

يف اأن تتزوج اإذا مات عنها زوجها، اأو اإذا طلقها ل�سبب من الأ�سباب، كانت 

ل جتد حرًجا ول يجد كثري من النا�ص حرًجا يف ذلك، كانت �سمة طبيعية يف 

املجتمع، ذلك اأن املراأة اإذا مات عنها زوجها اأو طلقها، وكانت �سغرية ال�سن، 

اأن تتزوج، فاإن كان لديها اأطفال، �ساروا يف حجر زوجها  فاإن الأف�سل لها 

وعندئذ  ال�سحيح.  الفهم  يف  هذا  اأبناوؤه،  كاأنهم  يرعاهم  الذي  اجلديد، 

رعاية  اإىل  الرجل  وين�سرف  الثاين،  زوجها  رعاية  اإىل  الزوجة  تن�سرف 

زوجه، وتن�ساأ اأ�سرة جديدة، واأبناء جدد، وت�ستمر احلياة، ومت�سي املراأة يف 

بيتها اجلديد، اآمنة مطمئنة، �سعيدة هانئة، اأما اإذا مل تتزوج كما يحدث يف 

جمتمعاتنا املعا�سرة غالًبا، فاإنها تعي�ص حياة �سنًكا نظًرا ل�سوء نظرة النا�ص 

اإليها اإن تزوجت. وهي يف الوقت نف�سه ل ت�سلم من �سوء ظنهم اإن مل تتزوج، 

وهذا عيب كبري يف املجتمع الذي يحكم على املراأة بال�سقاء النف�سي، والكبت 

واحلرمان.

دون  يتم  وال�سراب،  كالطعام  فطرية  حاجة  عادًيا،  اأم��ًرا  ال��زواج  كان 

ممن  اليوم  ن�سمع  كما  اأ�سود  حاقد  تف�سري  ودون  ظن،  �سوء  ودون  تعقيد، 

اإحداهن بالزواج بعد وفاة زوجها!!  اإن فكرت  يرمون املح�سنات الغافالت 

هذه �سبيعة الأ�سلمية، اقراأ �سريتها يف الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، ويف كتب 
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ال�سرية، تويف عنها زوجها وهي حامل، فلما و�سعت جتملت للرجال، ومعنى 

)جتملت للرجال( اأي اأنها خرجت من عدتها، و�سارت م�ستعدة للزواج فيما 

خرجت  اأنها  النا�ص،  بع�ص  يفهمه  قد  ما  هذا  يعني  ول  اإن�سان،  خطبها  لو 

اأْن هلموا، هذا َوْهم وخطاأ يف فهم هذه اللغة  اإىل ال�سوارع، تالقي الرجال 

فقال   [ اهلل  ر�سول  اإىل  و�سكاها  عمها  نهاها  ذلك  فعلت  فلما  امل�سرقة، 

عليه ال�سالة وال�سالم: »اأوقد و�سعت؟ قال: نعم يا ر�سول اهلل، قال: مرها 

حتدث  لأنه   [ اهلل  ر�سول  و�سدق  �ساءت«.  اإذا  ولتنكح  للرجال،  فلتتجمل 

بل�سان الفطرة الإن�سانية التي اإن وقف دونها واقف ظهر الف�ساد بني النا�ص، 

وخلقه  دينه  تر�سون  من  جاءكم  »اإذا  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  قوله  وهذا 

فزوجوه، اإل تفعلوا تكن فتنة يف الأر�ص وف�ساد كبري«.. يظل د�ستوًرا ومرجًعا 

للنا�ص اإىل يوم الدين.
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بن ه�سام من  بنت احلارث  اأم حكيم  بال�سيدة  اآخر  مثال  لكم  واأ�سرب 

اأه��در دمه،  الر�سول  وكان  اأبي جهل  بن  لعكرمة  زوًج��ا  بني خم��زوم، كانت 

ا، وعندما فر اإىل اليمن ما زالت بالر�سول عليه ال�سالة  ا جمًّ وكانت حتبه حبًّ

وال�سالم حتى ا�ستاأمنته لزوجها وذهبت تاأتي به ثم اأ�سلم، ويف ذلك ق�سة 

طويلة، اأ�سدرها ال�سيد ر�سوان دعبول يف كتيب �سغري عن موؤ�س�سة الر�سالة، 

اأربعة  وبعد ا�ست�سهاد عكرمة يف معركة الريموك وخروجها من عدتها بعد 

اأبي �سفيان وخالد بن �سعيد، كالهما،  اأيام خطبها يزيد بن  اأ�سهر وع�سرة 

فاختارت خالد بن �سعيد، وما اأ�سرع ما ا�ست�سهد خالد بن �سعيد ر�سي اهلل 

عنه يف املعركة نف�سها. وكان عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه يعرف قدرها، 

ويعرف جهادها، ويعرف �سخ�سيتها، فخطبها اإىل نف�سه وتزوجها واأجنبت 

يتزوجها  امراأة  واأعر�ص من  اأو�سع  فاأي ف�سل لمراأة  بنت عمر.  فاطمة  له 

جعفر وخالد بن �سعيد وعمر بن اخلطاب؟ اإن هذا هو الإ�سالم الذي ينظم 

رغبة  الفطرة، وحتقيق  مع  يتالءم  الذي  وبالأ�سلوب  باخلري،  املجتمع  حياة 

املرء، ويعينه على دينه وعلى اأداء عمله خري اأداء، ويدفعه دفًعا اإىل الإبداع 

والإنتاج والبناء، حتى ل يظل اأ�سري الأوهام والأحالم ويهلك نف�سه وج�سده 

يف اأمور تعمل على هدم البناء الجتماعي وتقوي�ص اأ�س�ص عمرانه و�سعادته.

ونحن الآن، يف هذا الع�سر احلا�سر، بحاجة ما�سة اإىل فهم هذه الآية 

الكرمية فهًما دقيًقا، وتدبر مكانتها يف الت�سريع الإ�سالمي.

كانوا  الذين  الأول��ون،  اأ�سالفنا  اإليه  نظر  ال��زواج، كما  اإىل  ف��اإذا نظرنا 

اأقرب منا اإىل عهد الر�سول ] واإىل ع�سر ال�سحابة والتابعني، وجدنا اأن 

الزواج من ثانية اأو ثالثة، اأو من ثان اأو ثالث هو حل اإ�سالمي حلالة اجتماعية 

)4(
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تعدد  ينكرون  النا�ص  من  وكثري  ما،  ام��راأة  اأو  ما،  رجل  حياة  يف  حلت  قد 

الزوجات، وين�سون م�ساألة العناية باملراأة وبخا�سة اإذا فقدت زوجها بالوفاة 

اأو بالطالق، ولو اأن اأمر الزواج اأقيم على الوجه الذي اأمر اهلل به، ملا حدثت 

م�سكلة تعدد الزوجات كما هي الآن عند بع�ص الرجال، يف بع�ص البيئات، 

واأود لو يقوم باحث خمل�ص ذو �سرب وجلد، ويدر�ص تعدد الزوجات يف القرن 

الأول الهجري مثال، ويجيب عن اأ�سئلة عديدة مثل ما يلي:

- ما ن�سبة من تزوجوا مرة ثانية اإىل ن�سبة من اكتفوا بزوجة واحدة؟

- ما �سبب الزواج من ثانية؟ اأم اأن الأمر كان يجري دون اأ�سباب؟

- كيف كانت جتري احلياة مع الزوج واأزواجه يف حال تعدد الزوجات؟

امراأة مات عنها  اأم  بكًرا  الثالثة، زوجة  اأو  الثانية  الزوجة  كانت  - هل 

زوجها، اأو تركها بالطالق؟

- هل كان الزواج الثاين اأو الثالث، ي�ستمر يف حياة الأ�سرة اأم كان ميثل 

نزوات عابرة يف حياة الرجل؟

- كيف كان الزواج يحل م�ساكل املجتمع؟

- هل كان لتعدد الزوجات اأثر يف ا�ستقرار احلياة الجتماعية، اأم كان 

�سبًبا لإثارة النزاع واخلالف بني الأ�سر؟

اأو متوافقة مع ن�سبة الطالق؟ اأم كان  - هل ن�سبة الزواج الثاين متفقة 

الطالق اأقل بكثري؟

بعقل  يدر�ص  اأن  يجب  الأم��ر  واإن  درا�سة،  اإىل  بحاجة  الأ�سئلة  هذه  اإن 

ومو�سوعية. اإن اهلل عز وجل يقول: 

ارتباط  �سر  فما  و�سروط،  قيود  فيها  اإذن  فامل�ساألة   .)3 )الن�ساء:   

تعدد الزوجات باخل�سية من عدم العدل مع اليتامى، واإىل اأي مدى يراعي 
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تعدد  يهاجمون  الذين  اإن  ال��ق��راآن؟  عليه  ن�ص  ال��ذي  العدل  �سرط  النا�ص 

الزوجات –يف الع�سر احلا�سر– ينظرون من خالل مغامرات بع�ص الأثرياء 

بل  وال�سكن،  والرحمة  للمودة  ول  اأ�سرة  لإقامة  ل  يتزوجون  الذين  والتجار 

للمتعة، وال�ستغراق يف امللذات، ولذلك هم الذين �سوهوا مفاهيم الإ�سالم 

عن الزواج، وبينوا للنا�ص كما لو كان الأمر ت�سرًفا �سهوانيًّا، واإن الإ�سالم 

من ذلك كله براء. اإن ت�سريع الزواج يف الإ�سالم يحقق م�سلحة اجتماعية، حتى 

اإن اهلل عز وجل جعله من اآياته يف خلقه، قال تعاىل يف �سورة الروم الآية 21: 

              

اإذن  وال��رح��م��ة  ال�سكن  اإن       

�سرط من �سروط الزواج الناجح الذي يوؤدي ر�سالته وي�سهم يف بناء املجتمع 

الإ�سالمي، اأما الزواج من اأجل املتعة فهو مف�سدة للمجتمع، ون�سر للرذائل 

اأن  لو  اأن��ه  قبل  من  بينت  ولقد  والف�سائل.  القيم  من  لكثري  واإ�ساعة  فيه، 

النا�ص �ساروا يف الزواج وفق �سنة اهلل ور�سوله ملا كانت هناك فر�ص كافية 

لكي يتزوج كل الرجال اأكرث من زوجة واحدة، بل لكتفى كل رجل بزوجته، 

وليتزوج غريها اإل يف حاجة ملحة، جتعل زواجه اأمًرا ل بد منه.

يف  واأ�سلوبه  الإ�سالمي،  الدين  منهجية  اإىل  فاح�سة  بعني  امروؤ  نظر  ولو 

�سمح  اأنه  الإ�سالمي  الت�سريع  روائع  من  اأن  لوجد  الجتماعية  احلياة  تنظيم 

مانًعا  احلكيم  �سرعه  يكون  اأن  هلل  وحا�سا  بالطالق.  و�سمح  الزوجات  بتعدد 

لتعدد الزوجات، اأو مانًعا للطالق، اإن هذا لي�ص ت�سريًعا اإ�سالميًّا على الإطالق، 

ولقد بداأت بع�ص املناهج الو�سعية بالعودة عنه اإىل ت�سريع الإ�سالم يف اإباحة 

التي ل يكون احلل  بت�سريع الطالق يف احلدود  واإىل الأخذ  ثانية  الزواج من 

الأمث�ل فيه��ا اإل الط��الق.. ويف ق�وله تعاىل: 

دليل على توافق احلياة بني الرجل واملراأة، واأن املراأة تظل يف عني الرجل هي 
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املراأة التي تكمل حياته، وت�سعد اأوقاته، وتكون له �سكًنا ومودة ورحمة.. ولذا 

م�ساألة  لي�ست  امل�����س��األ��ة  لأن   ، يقول �سبحانه وتعاىل:          

اإجبارية، ول م�ساألة منهجية، بل هي م�ساألة اإن�سانية فيها اختيار وفيها توافق 

على �سنع احلياة ال�سعيدة.
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توقفت طويال اأمام هذه الآية الكرمية رقم 74 من �سورة الفرقان، وقد 

الفرقان  �سورة  بها  انتهت  التي  اآي��ة  ع�سرة  الأرب��ع  �سمن  الآي��ة  هذه  وردت 

واإذا  هوًنا،  الأر�ص  على  مي�سون  الذين  الرحمن  عباد  �سفات  عن  وحتدثت 

وقياًما،  �سجًدا  لربهم  يبيتون  والذين  �سالما،  قالوا  اجلاهلون  خاطبهم 

اإ�سافة اإىل �سفات عديدة توالت يف هذه الآيات. وقد لفت نظري هذا الدعاء 

اأن  اإىل ربه  يبتهل  اإن�ساًنا  راأيت من قبل  الكرمية، فهل  الآية  الوارد يف هذه 

يجعل ولده قرة عني له؟ فمن منا ل ي�سعر بذلك؟ من منا ل يرى يف ولده 

ال�سورة املج�سمة للحب واحلنان والعطف والرعاية واملحبة؟ واحلق – اأخي 

القراآين �سيًئا  التعبري  يف  لراأيت  قليال  الأمر  يف  تدبرت  لو  القارئ– اأنك 

اإن كل ولد عزيز على والده واأهله، ولكنه لي�ص بال�سرورة قرة  عجًبا. نعم، 

عني له ولأهله، ذلك اأن فرًقا كبرًيا بني دللة »املحبة« ودللة »قرة العني«. اإن 

كل والد يحب ولده ل ريب، وقد قلت من قبل: اإن حمبة الوالدين لأبنائهما، 

ورعايتهما لهم هي اجلاذبية الإن�سانية التي بها يقوم بناء احلياة، ولول ذلك 

لفقد الإن�سان اإن�سانيته ومتيزه عن غريه من املخلوقات، بل اإن كل خملوقات 

اهلل تعطف على اأبنائها بالفطرة، ولكن الإن�سان موجه، اإ�سافة اإىل ذلك، اإىل 

العناية والرتبية التي توؤدي اإىل تنظيم احلياة وفق قوانني ثابتة، ولول املحبة 

الإن�سانية بني الأب وولده ملا �سقى الأب وعانى يف �سبيل تربية ولده والإنفاق 

عليه ودفع الغايل والرخي�ص من اأجل تعليمه وتن�سئته وعالجه ورعايته..

ت�سخري حمبب  ولده، وهو  – يف احلقيقة– م�سخر خلدمة  والد  اإن كل 

لأنه نابع من احلب ال�سايف واحلنان الكبري، ولهذا فاإن القراآن الكرمي ما 

اأو�سى والًدا بولده، بل اأو�سى الولد بوال�ده    

ذلك اأن الوالد ل يحتاج نحو ولده اإىل و�ساة، ولكن هل كل ولد يحفظ لوالده 

ا له، رحيما به، عطوًفا  هذه العناية وهذا احلنان، فين�ساأ حمًبا مطيًعا خمل�سً

عليه؟ ل، مع الأ�سف، يف غالب الأحيان.

اإن العديد من الآباء ممن تعرف واأعرف ينظرون اإىل اأبنائهم الآن بعني 



154

احل�سرة والأ�سف لأن اأبناءهم مل ين�سئوا على ما اأرادوه لهم من �سلوك ومن 

قرة  ولده  اأن  تعني  ل  لولده  الوالد  اإن حمبة  وقيم،  معتقدات  ومن  اأخ��الق، 

عني له، اإن املحبة يف قلوب الآباء اأمر فطري، ولكن املحبة يف قلوب الأبناء 

الآباء يف واد  اأن كثرًيا من  لي�ست كذلك، ولذا فاإن احلياة املعا�سرة ت�سهد 

واأبناءهم يف واد اآخر، واإين لأ�سمع كثرًيا من التنهدات والآهات تخرج من 

اأعماق القلوب احلزينة الأ�سيفة اإذا �ساألت اأحدهم عن حال ولده فالن. اإن 

كثرًيا من الأبناء ي�سببون لآبائهم امل�ساكل والهموم والأحزان، ويلجئونهم اإىل 

املواقف املحرجة ليخرجوهم من بع�ص املاآزق املخجلة والت�سرفات الرعناء 

التي يقومون بها لطي�سهم وت�سرعهم، يف مثل هذا اجلو كم يكون الأب �سعيًدا 

عندما ين�ساأ له ولد �سالح، يطيعه ويحرتمه ويحفظ له وده وحنانه، ويرفع من 

�ساأنه، وين�سر يف الأو�ساط ذكره احل�سن و�سمعته الطيبة، اإن هذا الولد هو 

الذي يكون قرة عني لوالده، هو الذي يفتخر به اأبوه يف اأو�ساط النا�ص، ويرفع 

الإعجاز  غاية  يف  كان  القراآين  التعبري  اإن  �سريته،  ذكرت  ما  اإذا  به  راأ�سه 

والإيجاز عندما قال اهلل عز وجل على ل�سان �سيدنا زكريا عليه ال�س�الم: 

هو  الر�سي  ال��ول��د  اإن             

الذي يكون قرة عني لوالديه.

ولكن العالقة بني الآباء والأبناء يف القراآن الكرمي ما زالت حتتاج اإىل 

ف�سل بيان، وبخا�سة اأن القراآن الكرمي يقول تارة:

14،15 من �سورة  46 من �سورة الكهف، ويقول يف الآيتني  الآي��ة       يف 

التغاب�ن:

،                          
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ويق��ول يف الآي�ة 74 من �س��ورة الف�رق��ان: 

           فما الأمر اإذن؟ وكيف يكون اأبناوؤنا اأعداء لنا؟ وملاذا نحذرهم 

اأن  وهم زينة احلياة الدنيا؟ وكيف يكونون فتنة لنا ثم ندعو اهلل عز وجل 

يجعلهم لنا قرة اأعني؟  ل اأريد اأن اأقول: اإن الأمر قد يبدو متقاطًعا لأول وهلة، 

بل اأريد اأن اأ�سارع فاأقول: اإن الآيات القراآنية تر�سم منهاًجا متكامال �سافًيا 

بوجه  الأ�سرة  اأفراد  وبني  والأبناء،  الآباء  بني  املتكاملة  ال�سحيحة  للعالقة 

عام. وليت اأمر )الأ�سرة( يف الدنيا كلها التزم مبنهاج الإ�سالم اإذن لراأيت 

جمتمعات متما�سكة متكاملة مت�ساحلة، يعمل بع�سها خلدمة بع�ص..

اإن اأ�سا�ص هذا املنهاج اأيها الأخوة يقوم على اأن )الولد( هو اأعز ما يف 

الوجود على قلب )والده( و)والدته(. واإن هذه املحبة هي �سر عناية الوالدين 

بالأبناء ورعايتهما لهم ورحمتهما بهم. ولول هذه املحبة ما �سارت احلياة؛ 

لأن اأ�ساليب التعامل والتفاعل والتعاون والرتاحم تتقطع عندئذ ويت�سرف كل 

فرد وفق �سطوته وقوته وحاجته، فيقتل الكبري ال�سغري، والقوي ال�سعيف، 

وال�سحيح املري�ص، والغني الفقري، ويكون الإن�سان يف اأدنى مراتب احليوان. 

الأمومة والأبوة اللتان اأودعهما اهلل عز وجل قلب الإن�سان هما �سر اجلاذبية 

على  ولكنه  والديه،  كبد  فلذة  الولد  الب�سر.  بني  بني  تربط  التي  الإن�سانية 

الرغم من ذلك قد ل يكون قرة عني لهما. وهذه هي املفاجاأة اأن الولد الذي 

ن�ساأ حتت جناح والديه، ور�سع من حنانهما وحمبتهما ورعايتهما قد ين�ساأ 

على غري �سلوك والديه، وعلى غري منهاجهما، وعلى غري طاعتهما، في�سبب 

لهما من الهم واحلزن والقلق ما يجعلهما يف ذل دائم، وقلق م�ستمر وهّم 

مقيم، وحزن مزمن، وحرج قاتل. ولذلك يكون هذا )الولد( مبعث ال�سقاء 

والنكد لوالديه، وهو اأبعد ما يكون عن راحتهما و�سعادتهما. ولذا فهو لي�ص 

ا يف القلب، ولذلك يتوجه املرء اإىل ربه  قرة عني، بل قذى يف العني ومر�سً

بالدعاء والبتهال اأن )ربنا هب لنا من اأزواجنا وذرياتنا قرة اأعني(. وقرة 

ي�سقى  حياته  يف  والوالد  البال،  وهناء  والراحة  ال�سعادة  عن  كناية  العني 
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اأبناءه، فهو حري�ص عليهم دائًما، عطوف  ويتعب ويعمل ليال ونهاًرا لريبي 

بالن�سبة له )مبخلة جمبنة حمزنة(  اأجل راحتهم، وهم  عليهم، عامل من 

على  حلر�سه  بخيال  الأب  يجعلون  اأنهم  اأي   ،[ اهلل  ر�سول  و�سفهم  كما 

�سوء  اأي  من  خل�سيته  حزيًنا  �سالمتهم،  على  خلوفه  جباًنا  عليهم،  الإنفاق 

قد ي�سيبهم، وهذا مرتبط اأ�سد الرتباط باملحبة التي اأودعها اهلل عز وجل 

الآباء  ي�سرفون  الدنيا،  زينة احلياة  وهم  فتنة،  اإذن  فالأبناء  الآباء.  قلوب 

عن العبادة ال�سافية، والإنفاق الوا�سع يف �سبيل اهلل، من اأجل رعاية اأفراد 

الأ�سرة، وهذه نظرية احلياة امل�ستمرة اإىل ما �ساء اهلل.
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اأ�سعر اأن م�ساألة عالقة الأولد باآبائهم بحاجة اإىل ف�سل بيان،  ما زلت 

واأن كثرًيا من النا�ص يعجبون كيف يكون الأولد الذين هم قرة اأعني لآبائهم، 

يكونون يف الوقت نف�سه اأعداء لآبائهم يجب احلذر منهم. وقد �ساألني �سديق 

كرمي عن هذه الآية الكرمية من �سورة التغابن، وقد ا�ستوقفه فيها و�سف اهلل 

عز وجل الأزواج والأولد باأنهم من الأعداء، على حني توؤكد الآيات القراآنية 

العديدة، والأحاديث ال�سريفة ووقائع الرتاجم وال�سري املكانة العالية واملنزلة 

الأزواج يف  ا  اأي�سً فيها  وو�سع  الإ�سالم،  الأولد يف  فيها  و�سع  التي  ال�سامية 

نظر بع�سهم اإىل بع�ص. واحلق اأن هذه الآية الكرمية، وهي تبني، يف املعنى 

الظاهر خطورة الأولد والأزواج على املرء امل�سلم، اإل اأنها يف الوقت نف�سه، 

توؤكد –يف نظري– املنزلة العالية لالأزواج والأولد يف الرعاية الإ�سالمية، 

ويف بناء املجتمع الإ�سالمي..

اأول، حتى  التغابن  �سورة  الآيتني من  تقراأ هاتني  اأن  املنا�سب  ولعله من 

يكون القول يف هذا املو�سوع اأكرث و�سوًحا وبياًنا، يقول اهلل تعاىل يف الآيتني 

4، 5 من �س��ورة التغ���ابن: 

اآمنوا،  للذين  اإًذا  فالنداء        

فهو اإذن جمتمع م�سلم، واملرء ي�سهم يف بناء جمتمعه من خالل قيامه بطاعة 

اأوامر اهلل واجتناب نواهيه. وقد حّث اهلل عز وجل على رعاية الأولد، وعلى 

اأحدهما لالآخر. وقد ف�سلت كتب  الوالدين، وعلى احرتام الزوجني  طاعة 

الفقه والتف�سري يف واجبات الآباء نحو الأبناء ويف حقوق الآباء من اأبنائهم، 

ن�ست  وق��د  اهلل.  ع��ب��ادة  بعد  الثانية  املرتبة  يف  ال��وال��دي��ن  رع��اي��ة  وجعلت 

الأحاديث ال�سريفة على ح�سن رعاية املراأة لزوجها، وعلى ف�سل رعاية الزوج 

لزوجه. والر�سول ] يقول: »الن�ساء �سقائق الرجال«، ويقول عليه ال�سالم: 

»ما اأكرمهن اإل كرمي وما اأهانهن اإل لئيم«، ويقول عليه ال�سالة وال�سالم: 

»دينار اأنفقته يف �سبيل اهلل، ودينار اأنفقته يف رقبة، ودينار ت�سدقت به على 
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م�سكني، ودينار اأنفقته على اأهلك، اأعظمها اأجًرا الذي اأنفقته على اأهلك«. 

فما بال هذه الآية الكرمية جتعل الأزواج والأولد اأعداء لالإن�سان!! ذلك اأن 

بع�ص النا�ص ي�ستغرق يف هذا الأمر، ويتخذ منه ذريعة ل�سلوك طرق الك�سب 

غري امل�سروع من اأجل الإنفاق على الولد، اأو اأنه ي�ستغرق وقته كله يف ال�سعي 

الدينية  الواجبات  ويبعده عن  الطاعات،  فيلهيه ذلك عن  الرزق،  اأجل  من 

العمل  ال�سيطان له �سوء عمله، فيت�سرف بكل قوته، يف كل وقته يف  ويزين 

على جمع املال، حتى ين�سى الهدف الذي من اأجله يعمل، وي�سبح جمع املال 

غاية ق�سوى، ولي�ص و�سيلة لأن يحيا يف ظالل طاعة اهلل ور�ساه. ومن جهة 

اأخرى، فاإن  حنانه على اأولده قد ي�سرفه عن الغزو، اأو عن اجلهاد يف �سبيل 

اهلل، فيقع بذلك يف حكم املخلفني. وقد تقوم بع�ص الأزواج، بدافع الغرية، اأو 

احلب، اأو ال�ستئثار بالزوج ب�سرفه عن الإنفاق يف �سبيل اهلل، اأو اخلروج يف 

جيو�ص الفتح واجلهاد فيقع الزوج يف الفتنة، ويف مع�سية اهلل، وبهذا تكون 

بع�ص الأزواج وبع�ص الأولد اأعداء للمرء يف الوقت الذي يجب اأن يكونوا فيه 

حوا�سر للطاعة وميادين للعمل الذي يقرب اإىل اهلل.

الإم��ام  يقول  امل��ع��اين،  ه��ذه  اإي���راد  على  التف�سري  كتب  ت�سافرت  وق��د 

القرطبي يف تف�سريه جزء 18/ �ص140 يف �سبب نزول هذه الآية: »نزلت يف 

اإليه  اأراد الغزو بكوا  اإذا  اأهل وولد، وكان  عوف بن مالك الأ�سجعي كان ذا 

ورققوه فقالوا: اإىل من تدعنا؟ فريق فيقيم، فنزلت..«. وقال الإمام الألو�سي 

يف تف�سريه، جزء 28 �سفحة 111: »وقال غري واحد اإن عداوتهم من حيث 

وقد  اآخرتهم،  لهم يف  النافعة  والأم��ور  الطاعات  وبني  بينهم  يحولون  اإنهم 

اأنف�سهم،  يحملونهم على ال�سعي يف اكت�ساب احلرام وارتكاب الآثام ملنفعة 

يد  الرجل على  يكون فيه هالك  اأمتي  »ياأتي زمان على   :[ كما روي عنه 

زوجه وولده يعريانه بالفقر فريكب مراكب ال�سوء فيهلك«.

الأوىل  الآية  يف  اأنه  منها  عديدة،  بيانية  لطائف  الكرميتني  الآيتني  ويف 

اأزواجكم  بع�ص  اأي  التبعي�ص  تفيد  هنا  ومن  اأزواجكم(،  )من  ذكر  منهما 
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حد  على  والن�ساء  الرجال  تعني  )اأزواجكم(  كلمة  اأن  ومنها  كلهن.  ولي�ص 

كلمة  وكذلك  الن�ساء،  تخ�ص  اأنها  النا�ص  بع�ص  يظن  قد  كما  ولي�ص  �سواء، 

)اأولدكم( جتمع الأولد والبنات. وقوله تعاىل يف نه��اية الآي�ة الأوىل:  

الآباء  بني  العالقة  اأ�س��ل  اإىل  الع��ودة  على  دلي��ل                     

والأبناء وهي عالقة الود وال�سفاء، فيجب األ يعكر �سيء �سفو هذه احلياة، 

ولكن طاعة اهلل عز وجل هي املطلب الأ�سمى، فكل ما ي�سرف الإن�سان عنها 

يخرجه عن جادة ال�سواب اإىل اأن يعود عما هو فيه.

اأن  ل��ي��دل على  ويف الآية الثانية، ذكر اهلل عز وجل       

املرء عن دينه، وعن عبادته  اأكرث ما ي�سرف  الولد  اأول ثم حب  املال  حب 

الأولد.  ومع  باملال  التعامل  كيفية  يف  جيًدا  امل��رء  يتفّقه  اأن  يقت�سي  وه��ذا 

اأكرث ما ي�سرف  اأن املال تقدم على الأولد، لأنه يف حقيقة الأمر  ويالحظ 

املرء عن طاعة اهلل. تلك هي اآيات اهلل عز وجل تر�سم لنا منهج احلياة، بكل 

تفا�سيلها واأ�سرارها، تفعل ذلك من خالل ر�سم املنهج املتكامل لدين اهلل.
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يف �سورة الق�س�ص، ومن الآية 23 اإىل الآية 28، �ست اآيات كرميات يقدمن 

للنا�ص على مر الع�سور وثيقة خالدة يف منهج تعامل الرجل مع املراأة، ويف 

اآداب الزواج واأهدافه، ويف و�سائله ومقدماته، وثيقة تبني لنا اأن لدينا من 

كل  ل�ستغنينا عن  بها  اأخذنا  لو  ما  العزيزة  الكرمية  احلرة  احلياة  مناهج 

مناهج النا�ص الو�سعية، وقوانني الأمم املتناق�سة التي غالًبا ما تو�سع وفق 

نظرات حمدودة، حمكومة باأهواء النا�ص وعاداتهم، وتختلف من مكان اإىل 

مكان، ومن جيل اإىل جيل. يف هذه الآيات مرحلة من مراحل حياة �سيدنا 

النبوة، حيث خرج  مراحل  �سبقت  التي  املرحلة  وهي  ال�سالم،  عليه  مو�سى 

مو�سى عليه ال�سالم من م�سر خائًفا يرتقب، وجاء اإىل اأهل مدين، وهي يف 

اأرجح الأقوال مدينة جنوب الأردن، ولعلها املنطقة الواقعة يف و�سط الأردن 

الآن حيث جبال البلقاء اإىل جنوب الأردن حيث البرتاء ووادي مو�سى، وعني 

مو�سى التي يعرفها النا�ص اإىل الآن وي�سقون منها.

ي�ق��ول اهلل ع���ز وج���ل: 

                 ويف هذه الآية الكرمية عدة م�سائل وفوائد، منها:

���س��وؤال  اأول– ما يفهم وي�ستنتج من قوله تعاىل:         ه���ذا 

ت�ستطيعان  ل  �سعيفتني  وحيدتني  راآهما  ام��راأت��ني  اإىل  غريب  رج��ل  وجهه 

اأنه  على  يدل  )الرجل(  و�سوؤال  الأغنام.  ل�سقيا  الأقوياء  الرجال  مزاحمة 

من ال�سهامة والرجولة األ مير رجل بامراأة يظن اأنها بحاجة اإىل م�ساعدة 

وين�سرف عنها. ورمبا يخالف يف هذه الفكرة بع�ص النا�ص جهال وبعًدا عن 

عز  اهلل  نبي  هو  )الرجل(  هذا  اأن  ترى  واأن��ت  احلنيف.  ديننا  اأ�سرار  فهم 

اأن ي�ساأل املراأتني: ما خطبكما  وجل )مو�سى عليه ال�سالم( مل يجد حرًجا 

امل�ساعدة. ويف خالل  اإىل  فيه  اأ�سد احلاجة  موقف هما يف  لي�ساعدهما يف 

هذه امل�ساعدة يجب اأن نعلم اأن الرجل – اأي رجل– يجب اأن يكون يف اأعلى 
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ما يكون من الأمانة والرجولة وح�سن النية، وا�ستقامة ال�سلوك عندما يقوم 

ا حتقق  اأي�سً وبها  بها،  اأريد  ما  امل�ساعدة  توؤدي هذه  وبذلك  الأعمال،  بهذه 

اأهدافها.

اأيامنا  يف  ���س��اع  وق���د  ثانًيا– قوله تعاىل:         

لها  فيقال  اأما غريها  املتزوجة،  لل�سيدة  اإل  يقال  )امل��راأة( ل  لفظ  اأن  هذه 

)الآن�سة(، وهذا خطاأ، فاملراأة يف اللغة موؤنث املرء، واملرء هو الذكر �سغرًيا 

كان اأو كبرًيا، متزوًجا اأو عزًبا.

وكذلك املراأة، ويف اللغة اأي�سا )امراأة( وهي موؤنث )امروؤ(، ول عالقة 

لها بالزواج، اأو عدمه. وكذلك الآن�سة فهي املراأة التي توؤن�ص الرجل لع�سرتها 

وجمالها وظرفها وحياتها، وهي ل تقت�سر على مرحلة من العمر، اأو حالة 

من احلياة، بل هي اآن�سة يف كل اأحوالها، متزوجة كانت اأو غري ذلك. وعلى 

هذا فاإن كل اأنثى هي امراأة ولكن لي�ص كل امراأة اآن�سة.

ثالثا– قوله تعاىل:              وك��ل��م��ة ي�����س��در هو 

م�سارع اأ�سدر، اأي حتى ي�سدر الرعاء موا�سيهم من ِوْرِدهم، اأي يخرجونها 

ويبعدونها عن مكان ال�سقي. والرعاء جمع راع، مثل ال�سحاب جمع �ساحب، 

والتِّجار جمع تاجر، ويفهم من هذه اأنه على املراأة اأّل تزاحم الرجال يف اأي 

�ساأن من �سوؤون احلياة، لي�ص من اأخالق الإ�سالم اأن تدخل املراأة يف �سراع مع 

الرجال يف موقف من مواقف ال�سراء اأو البيع اأو ركوب احلافالت اأو النزول 

منها، اأو تقدمي الطلبات، اأو اأي �ساأن مما نراه يف حياتنا اليومية. ولي�ص لها 

اأن حتتج باأنه ل م�ساعد لها ول جتد من يقوم بهذا العمل دونها. اإن عليها 

اأن ت�سرب، و�ستجد حتًما من ي�ساعدها يف اأداء مهمتها، وهذا اأف�سل لها من 

اإلقاء نف�سها يف اأمواج الزدحام للو�سول اإىل حاجتها.

مت�سلة مبا  فائدة  وه��ذه  تعاىل:               رابًعا– قوله 

ل���ول كرب  ف���اإن���ه  قبلها         
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وجلب  املوا�سي  ل�سقي  البنات  خرجت  ملا  اخلروج  على  قدرته  وعدم  ال�سيخ 

املاء.

يتوىل تدبر حاجات  اأن  الذي يجب  الرجل هو  اأن  اأكيد على  وهذا دليل 

لها  امل�ساعد  املعيل  امل��راأة ل جتد هذا  كانت  اإذا  اإل  و�سراء،  بيع  املنزل من 

يف �سوؤون حياتها. كاملراأة الأرملة اأو الكبرية التي ل جتد ولًدا اأو زوًجا اأو اأي 

ا من حديث ر�سول  رجل حمرم عليها يقوم بواجبها. وهذه م�ساألة تفهم اأي�سً

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ال�ساعي على الأرملة وامل�سكني...«، فاإن من اأجلِّ 

الأعمال اأن ي�سعى الرجل اإىل رعاية زوجته، وم�ساعدة الأرملة وامل�سكني.

بعد اأن �سقى مو�سى عليه ال�سالم للفتاتني اأغنامهما توىّل اإىل ظل �سجرة، 

يف  يجدها  التي  البقول  بع�ص  اإل  اأيام  عدة  منذ  ياأكل  مل  اجلوع  �سديد  وكان 

الطرق حتى تغري لونه، وعندها عر�ص عليه ال�سالم حاجته بطريق غري مبا�سر 

على اهلل ع�ز وج�ل اأن ي�رزقه ويطعم�ه، ق��ال اهلل ع��ز وج��ل:

               قال العلماء: »فعّر�ص 

بالدعاء ومل ي�سرح بال�سوؤال«. و»هكذا روى جميع املف�سرين اأنه طلب يف هذا 

الكالم ما ياأكله«. )القرطبي: ج13 �ص270(.

ثم مت�سي الآيات الكرمية يف عر�ص ق�سته عليه ال�سالم مع �سيدنا �سعيب 

وابنتيه، يقول اهلل عز وجل: 

          ويف هذه الآيات وما بعدها عظات وعرب ودرو�ص واأحكام تنظم 

احلياة الجتماعية، ومتهد �سبل الزواج العفيف الذي يبني الأ�سرة الكرمية 

جاءته  الأر����ص،  يف  اهلل  ودي��ن  ال�سالم  وين�سر  ال�سالح،  املجتمع  وين�سئ 

اإحداهما مت�سي على ا�ستحياء، كانت فتاة حيّية خفرة، قال املف�سرون: »ومل 

تكن �سلعفا من الن�ساء خّراجة ولجة«، وهذا بلغة اليوم مل تكن جريئة على 
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الرجال، تخرج وتعود دون رقيب ول ح�سيب، ودون �سبب يف غالب الأحيان. 

عنوان  وا�ستقامتها  امل��راأة جمالها،  وحياء  امل��راأة،  ما يف  اأجمل  هو  واحلياء 

�سخ�سيتها.

اإن املراأة التي مت�سي قا�سدة اإىل هدفها، غا�سة ب�سرها، يحرتمها كل 

النا�ص، ول يجروؤ على اعرتا�سها اأ�سّر النا�ص، اأما املراأة التي تخ�سع بقولها، 

وتنك�سر يف �سريها، وترفع من �سوتها يتقحمها كل النا�ص، ول يحرتمونها. 

جمال املراأة عفتها وا�ستقامتها و�سلوكها القومي، وهذا اأمر معروف يدركه كل 

النا�ص اإدراًكا تاًما حتى هوؤلء الذين يجاهرون مبخالفته.

وانظر اإىل قوله عز وجل:     

 مل تزد ومل تنق�ص من الر�سالة التي بعث بها اأبوها اإليه، ومل تغتنم الفر�سة 

لتختلق حديًثا طويال ل داعي له، بل رمبا كان له داع يك�سف عن الرغبة يف 

احلديث، وفتح باب الكالم، والتحدث عما كان وما �سيكون، ما يطمع الرجل 

يف املراأة، ويك�سف له عن ا�ستعدادها ملا قد حتدثه به نف�سه من �سر.

الفتاة  و����س���ارت         

بيت  اإىل  و�سل  الطريق حتى  على  ب�سوتها  تدله  ال�سالم  عليه  مو�سى  خلف 

واأ�سبابها، فقال له: اإىل ق�سة خروجه من م�سر   �سعيب فا�ستقبله وا�ستمع 

ويف هذه الآية الكرمية دليل قاطع على      

اأن مدين واأهلها مل يكونوا من قوم فرعون، ومل يقعوا حتت �سيطرة فرعون، 

لأنه قال له: جنوت من القوم الظاملني. وهنا ثارت يف نف�ص الفتاة العفيفة 

رغبة يف اإراحة والدها ال�سيخ، ويف توفري �سبل احلياة الهانئة له يف هرمه، 

�ساهدت  وق���د  فقالت:           

قوته عندما �سقى لهما، ومل�ست اأمانته عندما �سار معها اإىل بيت اأبيها، فلم 

يكلمها كلمة غري منا�سبة، ومل تكلمه اإل مبا يدله على الطريق، ويف هذا دليل 

على اأمانة الرجل عليه ال�سالة وال�سالم، وقوة �سخ�سيته وا�ستعداده ملا هياأه 
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اهلل له من مهمة النبوة والر�سالة التي مَل يعلم بها..

اأن  اأننا يجب  الولية وال�ستخدام؛  الآية دليال على �سروط  واإن يف هذه 

نويل الرجل القوي الأمني، القوي على القيام بوظيفته، القوي بعلمه وبعمله 

وباإدراكه وجتربته، والأمني بخلقه و�سلوكه واإخال�سه واأمانته، ولعمري لو اأن 

هذه القاعدة اتبعت يف كل ما يجري يف جمتمعنا من تعيينات ووظائف اإذن 

لكان املجتمع �سعيًدا م�سرًقا..

املوؤ�س�سة  ع��دة، منها: من حق  الآي��ات درو���ص  26-27(، ويف هذه  )الآي��ات 

�ساحبة العمل، وزارة كانت اأو �سركة اأو جامعة اأو م�سنًعا اأو اأي جهة اأخرى 

اأن ت�سرتط القوي الأمني يف عمله، وهذه هي املوؤهالت الأ�سا�سية يف طالب 

العمل.

والقوي الأمني كلمتان موجزتان ولكن لهما دللت وا�سعة، فالقوي بعلمه 

و�سلوكه  باأخالقه  والأمني  ال�سعيف،  العمل من اجلاهل  اأقدر على  وبج�سده 

واأمانته هو املف�سل لكل �ساحب عمل، وكما اأن ل�ساحب العمل �سروطه فاإن 

لطالب العمل حقوقه، فينبغي على �ساحب العمل اأن يعطيه اأجره وافًيا كامال 

املوؤ�س�سات  �سائر  يف  به  معمول  هو  ما  الأج��ر  هذا  يف  يراعي  واأن  وقته،  يف 

وال�سركات واجلهات امل�ستخدمة. على اأن يف زماننا هذا كثرًيا من املوؤ�س�سات 

وتعطيهم  اأجورهم،  فتبخ�سهم  والأج��ر  للعمل  النا�ص  بع�ص  حاجة  ت�ستغل 

القليل، وهي – يف الوقت نف�سه– ت�سق عليهم يف العمل، فتحملهم اأ�سعاف 

اأ�سعاف ما ن�ّص عليه العمل، اإن كان ثمة عقد يف الأ�سا�ص..

قال �سيدنا �سعيب ملو�سى عليهما ال�سالم:                             اأي 

لك  اأبخ�ص  ول  التفاق،  اأط��ول عن  اأطالبك مبدة  ول  اآخ��ر،  اأكلفك عمال  ل 
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اأجرك، هذه تعاليم الإ�سالم يف حقوق العامل وواجب رب العمل.

ومن العرب يف هذه الآيات قوله تعاىل على ل�سان �سعيب: 

وهذا يف نظر اأهل هذا الزمان عجيب غريب،     

اأب يخطب رجال لبنته، ولكن القراآن الكرمي يعلمنا ما يجعل حياتنا �سعيدة 

الآباء  من  كثرًيا  اإن  ال�سراحة.  وعدم  واملخادعة  الزيف  عن  بعيدة  هانئة 

ولكن  �سعيدة،  زوجية  حياة  ويبداأن  يتزوجن  اأن  لبناتهم  يرجون  والأمهات 

العادات والتقاليد متنعهم من البحث لبناتهم عن زوج �سالح كما يبحثون 

لأولدهم عن زوجات �ساحلات. لكن �سيدنا �سعيًبا عليه ال�سالم بحث لبنته 

فوافق  ابنته  يتزوج  اأن  عليه حال  وعندما وجده عر�ص  ال�سالح  الزوج  عن 

الطرفان ومت زواج �سعيد �سالح.

ومن املالحظات الدقيقة يف الآيات الكرمية اأن الوالد اأو ويل اأمر الفتاة 

هو الذي يبداأ بالإيجاب، واأن اخلاطب هو الذي يبدي القبول. وهذا ما يقوم 

به فعال »املاأذون« له باإجراء عقد الزواج، وقد كنت �سخ�سًيا ا�ستغرب كيف 

ابنتي فالنة..«  »زوجتك  للخاطب:  يقول  اأن  الأب  بالطلب من  املاأذون  يبداأ 

ولكن  ابنتك فالنة...«،  زواج  قبلت  »واأنا  له:  يقول  اأن  ويطلب من اخلاطب 

هذا هو الأ�سل.

الإيجاب من الأب والقبول من اخلاطب وهذا يدل على �سرورة تي�سري 

اأمور الزواج بني ال�سباب ذكوًرا واإناًثا، ويجب اأّل ي�ستّط الأهل يف مطالبهم 

فر�ص  من  كثرًيا  تعطل  التي  والتقاليد  العادات  اإىل  الحتكام  اأو  املادية، 

الزواج.

الإيجاب  ال��زواج  �سروط  اأن من  الكرمية  الآي��ات  الدرو�ص يف هذه  ومن 

والقبول وال�سداق امل�سمى وال�سهود العدول. ويف ق�سة �سعيب عليه ال�سالم 

مع مو�سى عليه ال�سالم كان ال�سداق اأن ي�ستاأجر مو�سى ثماين �سنوات يرعى 

له اأغنامه ويقوم على م�ساعدته يف �سوؤون بيته، واإذا اأحب مو�سى عليه ال�سالم 
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اأن يجعلها ع�سرا فهي من عنده ول �سرط عليه يف ذلك. وقد اأمتها مو�سى 

عليه ال�سالم ع�سرا كما اأخرب بذلك ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، عندما 

�سئل عن اأّي الأجلني ق�سى مو�سى، قال: »اأمّتهما واأكملهما«. وهذا ال�سداق 

يدل على اأن من حق الأب اأن يت�سرف بال�سداق اإن كان عن طيب خاطر من 

�ساحبته.

و�ساحبة ال�سداق هنا هي ابنة �سعيب، ومن هذه الق�سة ا�ستدل الفقهاء 

مو�سى  تزوجها  التي  »اإحداهما«  كانت  وقد  لأبيه.  وما ميلكه  الولد  اأن  على 

عليه ال�سالم طيبة اخلاطر باإهداء �سداقها لأبيها، ويف »اإحداهما« لطيفة 

ق��ول��ه  ويف  قراآني�ة، ففي قوله تعال�ى:           

نف�سها  هي  الأوىل  »اإحداهما«  كانت  تعاىل:      

اإ�سارة دللية  ا�ستاأجره، فهي  اأبت  يا  التي قالت لأبيها:  الثانية  )اإحداهما( 

قراآنية على اأن التي جاءته تدعوه هي التي كانت من ن�سيبه.

كبري  ت��وا���س��ع  ويف قوله تعاىل:         

واأنه  اهلل،  م�سيئة  اإىل  كله  الأمر  يرد  واأنه  ال�سالم،  عليه  �سعيب  �سيدنا  من 

ذلك  يف  له  ق��دوة  �سيكون  وهو  ال�ساحلني،  من  يكون  اأن  مو�سى  يف  يرغب 

بقوله »�ستجدين«، وال�سالح فعل ل قول، وقد كان �سلوك كل منهما، عليهما 

ال�سالة وال�سالم، قدوة لأبناء هذا الدين العظيم الذي ي�سنع اخلري يف كل 

�سلوك وعمل يقوم به الإن�سان املوؤمن.
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النظر  يلفت  فيما  وننظر  التام،  �سياقها  الكرمية يف  الآية  اأول هذه  لنقراأ 

فيها من مظاهر البيان والإعجاز، قال اهلل عز وجل يف �سورة طه: 

                ويالحظ يف هذه الآيات الكرمية اأن اهلل عز وجل 

اأعاد الفعل ب�سيغة املفرد مع اأنه معطوف على فعل م�سند اإىل األف الثنني، 

وذلك حيث قال تعاىل:                  ومل يقل فت�سقيا، مع 

اأنهما كليهما يهددان بالإخراج من اجلنة، ويجدر بي قبل بيان وجه الدللة 

فيها اأن اأذكر مبالحظة، قد جفت الأقالم من كرثة احلديث فيها؛ وهي اأن 

املراأة يف الإ�سالم �سنو الرجل، وهما كفتا التعادل يف ميزان احلياة؛ فاحلياة 

ل تقوم بالرجل وحده ول باملراأة وحدها، فهو عز �ساأنه خلق الزوجني الذكر 

والأنثى واأقام بهما احلياة. وما عاد امروؤ ي�ساأل - وما ينبغي له- اأيهما اأف�سل 

الرجل اأم املراأة؛ لأن �سائل هذا ال�سوؤال ي�سبه من ي�ساأل اأيهما اأف�سل: الليل اأم 

النهار، وال�سم�س اأم القمر، واملاء اأم الهواء. فاإذا علمت ذلك فاإننا نقول: اإن 

الإ�سالم اأناط مهمة العمل وال�سعي يف �سبيل الإنفاق على الأ�سرة على الرجل 

يف املقام الأول، واأن للمراأة اأن ت�ساعده ولكن ذلك لي�س واجًبا عليها..

ولكن  تعمل،  اأن  وكفايتها  قدرتها  لها  �ساءت  ما  تعمل،  اأن  للمراأة  واأن 

املكلف  هو  فاإنه  الأ�سرة،  واحدة هي  خلية  الرجل يف  مع  التاأمت  اإذا  امل��راأة 

والرتبية  والعناية  بالرعاية  املكلفة  وهي  الأول،  املقام  يف  والإنفاق  بال�سعي 

 يف املقام الأول. وقد �سورت الآية الكرمية هذا املعنى، فقال اهلل عز وجل:

         فاآدم عليه ال�سالم وزوجه يف اجلنة يعي�سان 

يف نعيم ورغد، قد كفاهما اهلل عز وجل تبعات احلياة، اأما اإذا اأخرجا منها 

األقيت  التي  اجلديدة  بالتبعات  �سي�سقى  اآدم  فاإن  ال�سيطان  و�سو�سة  نتيجة 

عليه، �سي�سقى بالعمل، وبالبحث عن الطعام وال�سراب، وتوفري �سبل احلياة 
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اإن  �سوؤونه.  وتنظم  تديره  بيتها،  يف  امل��راأة  فيه  تكون  الذي  الوقت  يف  كلها، 

اأن كل امراأة من ن�ساء الأر�س خلت اإىل  طبيعة املراأة تتوجه اإىل ذلك، ولو 

نف�سها، و�سارحت وجدانها فيما حت�س به اأو تتمناه، لوجدت اأنها تتمنى اأن 

تتفرغ لبيتها واأن يكفيها زوجها عناء العمل. ولو اأنك اأجريت اإح�ساًء علميًّا 

يف ن�ساء اأي جمتمع، لوجدت اأكرث الن�ساء فيه قد كفني العمل بعمل الزوج، 

تلك  يف  العامالت  من  كبرية  ن�سبة  واإن  العربية،  غري  املجتمعات  يف  حتى 

الدول، يعملن للحاجة اإىل العمل، ولو اأنك اأجريت ا�ستفتاء عن رغبة املراأة 

يف العمل، اأم البقاء يف البيت لرعاية اأبنائها مع توافر كل ما يلزمها لبيتها، 

لوجدت اأن معظم الن�ساء يرغنب يف البقاء لأنهن يقمن بعمل جليل، والإ�سالم 

يظلم  قد  اأنه رجل مق�سر،  العمل  ُيكره زوجه على  الذي  الرجل  اإىل  ينظر 

املراأة فتقوم بوظيفتني اثنتني يف الوقت نف�سه. وهذا اأمر قد تنبه له الإ�سالم، 

وو�سع له احلل الناجع، والقراآن الكرمي قد �سور هذا املعنى يف �سيغة لغوية 

موجزة، حملت دللت عظيمة.
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نحن الآن مع الأب والأم، والوالد والوالدة يف القراآن الكرمي، وقد علمنا 

الوالد،  من  دللتها  يف  واأو�سع  عمومها  يف  اأكرث  اآباء  وجمعها  الأب  كلمة  اأن 

وكان  والوالدات،  الوالدة  اأو�سع يف دللتها من  اأمهات  الأم وجمعها  وكذلك 

رعاية  عن  يتحدث  اأن  يريد  عندما  »الوالدين«  بلفظ  يعرب  الكرمي  القراآن 

الوالدين املبا�سرين للمرء. ول يفرق القراآن الكرمي بني الوالدين يف املنزلة 

اأو الف�سل..

وقد وردت كلمة »الوالدين« �سبع مرات يف القراآن الكرمي، كانت كلها يف 

�سبيل الأمر برعاية الوالدين والإح�سان اإليهما، وكذلك وردت كلمة »والديه« 

اأربع مرات، كلها يف  خم�س مرات، وكلمة »والديك« مرة واحدة، و»وال��دي« 

لكما،  اأف  لوالديه:  قال  الذي  تعنف  كانت  واحدة  اآية  يف  اإل  نف�سه،  املجال 

ويالحظ اأنه حتى يف حالة النهي عن الإ�ساءة للوالدين كان الوالدان �سواًء يف 

دفع الإ�ساءة عنهما متاًما كامل�ساواة بينهما يف جمال الأمر بالإح�سان اإليهما،  

واملراأة-  الرجل  الأخري  التحليل  الوالدين -وهما يف  اأن  يدل على  كله  ذلك 

�سخ�سان متكامالن مت�ساويان يف املكانة والتقدير والحرتام لي�س اأحدهما 

لكل  فاإن  اهلل  ميزان  يف  اأما  الب�سرية،  للمقايي�س  وفاًقا  الآخ��ر  من  باأف�سل 

منهما عمله الذي يحكم عليه من خالله، الذي به يكون كل منهما اأف�سل من 

ا من قبل، ولعل اأ�سهر اآية يف  الآخر وفق قيا�سه، وهي مفا�سلة متبادلة كما بينَّ

كتاب اهلل حتث على رعاية الوالدين وتدل على اأنهما �سخ�سان متكامالن، 

مت�ساوي�ان يف املن���زلة هي ق���وله تع���اىل يف �س���ورة الإ�س���راء الآية 24-23: 

)1(
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الكرمية  الآي����ات  ه��ذه  ويف       

دللت وا�سعة يقدمها الرتكيب القراآين العايل، اأولها قوله    

فعل  �سيغ  وهي:  اللغة،  الأرب��ع يف  الأم��ر  �سيغ  من  ال�سيغة  وردت هذه  وقد 

الأمر املبا�سر وامل�سارع املقرتن بالم الأمر، وا�سم فعل الأمر، وهذه ال�سيغة 

ل�سان  يف  �سيوًعا  ال�سيغ  اأق��ل  كانت  ورمب��ا  فعله،  عن  النائب  امل�سدر  وهي 

العرب، ولكنها هنا اأ�سد ال�سيغ دللة، فهي حتمل دللة الفعل ودللة امل�سدر 

ا، اأي اأن املرء مطالب  »احلدث العام« يف الوقت نف�سه، ودللة التوكيد اأي�سً

الإح�سان  هما  الوالدان  لكاأمنا  حتى  الإح�سان،  كل  والديه  اإىل  بالإح�سان 

نف�سه، ولو قيل: »اأح�سنوا اإىل الوالدين« ملا حمل هذا الأمر الدللة املفهومة 

من ال�سيغة القراآنية، ثم انظر اإىل تقدم الوالدين )وبالوالدين( على �سيغة 

الأمر )اإح�سانا(، وذلك لبيان اأهميتها والعناية بهما، واملتقدم يف اللغة يدل 

على مكانة خا�سة..

فانظر  ع��ج��ي��ب��ة،  دللت  ويف قوله تعاىل:      

اإىل التوكيد يف الفعل »يبلغن«، التوكيد الثقيل دليل على بلوغهما ل حمالة، 

لأنه ما دمت اأنت ولدهما فهما كبريان. ولن يكون الولد كبرًيا اأمام والديه 

والديه  يدي  بني  �سغرًيا  الولد  يكون  اأن  اأجمل  وما  مركزه،  اأو  �سنه  كان  اأًيا 

ال�سيخني وبخا�سة اإذا كان كبرًيا يف منزلته الجتماعية اأو الر�سمية، اإن ذلك 

اخللق  وهو  احل�سنة،  الرتبية  وهو  الرفيع،  الأدب  وهو  اجلميل  التوا�سع  هو 

الإ�سالمي الأ�سيل، ثم انظر يف قوله تعاىل:                     ويف 

اللذان  الوالدين هما  يعود على  وال�سمري  الفاعل هما،  يكون  الرتكيب  هذا 

�سعيا نحو الكرب حتى بلغاه، والكرب مفعول به، هما ال�ساعيان له، ويف الآيات 

اإليه، كما  الأخرى، كان الكرب هو الفاعل، هو الذي هجم على املرء وو�سل 

يقول تعاىل على ل�سان زكريا عليه ال�سالم يف الآية 40 من اآل عمران: 

من  اع����ت����ذار  وه������ذا            

وفيه  عليه،  �سيطر  الذي  هو  الكرب  بل  له،  ذنب  ل  اأنه  ال�سالم  عليه  زكريا 
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ا اإح�سا�س باأن الرجل قد ي�سعب عليه العرتاف بالكرب، اأما يف ق�سة  اأي�سً

الوالدين، فهما لي�سا بحاجة اإىل هذا ال�سعور، فقد �سارا بحاجة اإىل الرعاية 

والعناية والإح�سان. وال�سيغة القراآنية توؤكد ذلك وتقول: اإن الوالدين �سَعَيا 

�سعًيا طويال يف حياتهما وكّدا وعمال، وتعبا وو�سال اإىل مرحلة النهاية وبلغا 

القارئ–  عزيزي  �سئت  – اإذا  انظر  ثم  دفعه،  ي�ستطيعان  ل  ال��ذي  الكرب 

اإىل  مرة اأخ���رى يف ق��وله ع��ز وج���ل:           وان��ظ��ر 

ا، ومهما يكن و�سعهما  كلمة »عندك« هذه، لتدل على اأن الوالدين مهما كرُبَ

يكون  اأن  املرء  واجب  فمن  »عندك«  فهما  املادي  اأو  الجتماعي  اأو  ال�سحي 

والده عنده يف �سيخوختهما؛ لأن الوالدين من ناحية نف�سية اأحوج ما يكونان 

من  ولي�س  املعنوية،  الناحية  من  وبخا�سة  وعنايتهم،  اأولدهما  رعاية  اإىل 

الناحية املادية؛ لأن هذه الناحية الأخرية ميكن تداركها ب�سهولة، اأما الرعاية 

النف�سية والجتماعية فلن يقوم اأحد بدور الولد يف رعاية والديه.

اإن الوالد بحاجة اإىل حنان ولده متاًما مثلما كان الولد بحاجة اإىل حنان 

اأو  اأبيه  اأو ت�سرًفا نبيال من الولد جتاه  اأو كلمة طيبة  اإن مل�سة حنان  والده. 

الب�سمة  وير�سم  والأدران،  الهموم  كل  قلبيهما  عن  مي�سح  كربهما  يف  اأمه، 

اإن  نف�سه  الوقت  ويف  نف�سيهما،  يف  والأم��ل  ال��دفء  ويبعث  �سفاههما،  على 

اأن يك�سر نف�س والديه، ويبعث يف  اأو ت�سرًفا م�سيًنا من �ساأنه  كلمة قا�سية، 

قلوبهما احل�سرة واحلزن. ولقد راأيت مرة والًدا �سمع من ولده الكبري اإجابة 

قا�سية، فيها ا�ستهزاء، وب�سوت مرتفع فعز على نف�س والده، وعندما قام اإىل 

ته، فخنقت �سوته الدموع، ومل ي�ستطع اأن  �سالة املغرب مل ميلك الوالد َعربرْ

يكمل. وانظر اإىل من ير�سل والديه اإىل بيوت العجزة وامل�سنني واملقعدين، ول 

يزورهم اإل مرة واحدة كل عام، اأو مرة واحدة يوم العيد، ولو اأنك زرت ملجاأ 

العجزة وامل�سنني و�سمعت اأخبارهم لتفطر قلبك من ق�س�س حمزنة تاأ�سى 

لها النفو�س وتفي�س منها الدموع، والإن�سان اإن�سان و�ستان بني دين �سماوي 

 يجعل رعاية الوالدين من ق�ساء اهلل ويقرنها بعبادته وتوحيده، وياأمر 
ٍ
�سام
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باأن يكونا »عندك« ويف رعايتك وبني ت�سريعات اجتماعية تر�سل والديك اإىل 

واملوظفني  الأجنبيات  اخلادمات  رعاية  يف  ليظال  واملقعدين  العجزة  ملجاأ 

الغرباء.

الإ�س�راء �سورة  23 من  الآي�ة  اأخرى هذه  القارئ– مرة  – اأخي   وتدبر 

        

وبدء             

الآية الكرمية بالفعل املا�سي )وق�سى( يدل على اأن بر الوالدين والإح�سان 

التي ق�ساها اهلل عز  الأمور  ومن  الأ�سا�سية،  الدين  قواعد  اإليهما هما من 

وجل ليقوم عليها اخللق. ومن املعروف اأن اجلاذبية الإن�سانية بني الوالدين 

الأ�سرة  اأف��راد  بني  وتربط  الأ�سرية،  العالقات  تنظم  التي  هي  واأولده��م��ا 

اأو  )ال��وال��د(  مقام  يقوم  اأن  كلها  الدنيا  يف  اإن�سان  ي�ستطيع  ول  ال��واح��دة، 

اإنه قد يقوم بخدمتهم، وقد ي�سرف  )الوالدة( يف رعاية الأولد وتربيتهم. 

عليهم، ولكنه ل يقوم بدور الأب والأم اأبًدا. وهنا ياأتي دور علم النف�س ليقدم 

هي  لي�ست  الرتبية  اإن  وليقول  درا�ساته،  لي�سرح  الجتماع  وعلم  نظرياته، 

�سيارة  اإىل  تغيري املالب�س، ويف مرافقتهم  الطعام لالأطفال، ويف  يف تقدمي 

ولقد  ذل��ك.  غري  �سيء  الأب  قلب  ويف  الأم  ح�سن  يف  الرتبية  اإن  املدر�سة، 

قدمت درا�سات عديدة عن اأثر تربية الوالدين يف اأولدهم، ويف غياب هذا 

الأثر وما يرتتب عليه من نتائج عندما تكون الرتبية بني املربيات الأجنبيات 

اأو دور احل�سانة..

ويف كتاب )الإن�سان بني املادية والإ�سالم( لالأ�ستاذ �سيد قطب بحث جيد 

يف هذا املجال، ومن نتائج الدرا�سات التي قدمها هناك: اأن التزان النف�سي 

والهدوء يف ال�سلوك والت�سرفات والثقة بالنف�س، والتوازن يف ت�سرفات املرء 

كل اأولئك ل تتحقق على وجهها الأكمل اإل يف اإطار تربية الطفل يف اأح�سان 

قال  ولذلك  ورعايتهما،  حنانهما  ومن  اأنفا�سهما  من  يتغذى  حيث  والديه، 

اهلل عز وجل )وق�سى(؛ لأن الق�ساء هو الإرادة الإلهية الأ�سا�سية يف تكوين 
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اخللق والكون، واإن القدر هو تنفيذ هذا الق�ساء حال بحال كما قال ال�سيخ 

ال�سعراوي رحمه اهلل. فرب الوالدين اإذن م�سطر يف الق�ساء الأول، وهو من 

قواعد اخللق الكربى؛ لأنه نظام من اأنظمة احلياة يف هذه الأر�س. واهلل عز 

وجل مل يفّرق بني الوالدين، فهما جهة واحدة، وهما موؤ�س�سة واحدة، هما 

هذا  يرعيان  اللذان  وهما  وتقديره  اهلل  منهاج  وفق  الن�سل  يوجدان  اللذان 

الن�سل ويربيانه وين�سئانه وفق ما اأودعه اهلل عز وجل يف قلبيهما من مودة 

وحمبة وحنان، وهذا ما عناه �سوقي بقوله:

    فاإذا رحمت فاأن�ت اأم اأو اأب  هذان يف الدنيا هما الرحماء

وعندما �ساءت اإرادة اهلل عز وجل اأن ين�ساأ مو�سى عليه ال�سالم منذ اأول 

اأيام ولدته يف بيت فرعون الطاغية، بعيًدا عن بيته، ويف حجر �سيدة غري 

األقى  اأي  اأمه، قال اهلل عز وج�ل:               

اهلل عز وجل يف اأهل البيت الذين التقطوه من اليم، امراأة فرعون، وفرعون 

نف�سه، ومن يف الق�سر وغريهم من النا�س، األقى يف قلوبهم حمبة منه حتى 

الوحيدة  واأبوه. ورمبا كانت هذه احلالة، هي احلالة  اأمه  يرعوه كما ترعاه 

اأن  �ساءت  ولعل حكمة اهلل عز وجل  الكرمي،  القراآن  نباأها من  التي عرفنا 

التي قامت  الرتبية  بالإميان باهلل، بربكة هذه  امراأة فرعون  ال�سيدة  تكرم 

فيها هذه ال�سيدة بدور الأم ل�سيدنا مو�سى عليه ال�سالم.

ومن املعروف اأن اهلل عز وجل هياأ ملو�سى عليه ال�سالم اأن يعود اإىل اأمه 

تكفي.  الر�ساعة وحدها ل  ولكن  املرا�سع،  لري�سع منها عندما حرم عليه 

وهنا اإ�سارة لطيفة من اإ�سارات الإعجاز القراآين، لو كانت الر�ساعة وحدها 

تكفي بالرتبية وتقوم بها لت�سابه النا�س جميًعا، كالذين ياأكلون نوًعا واحًدا 

من القمح اأو من الطعام، وملا كان لمراأة ف�سل على امراأة اأخرى، وملا كان 

لي�ست  اإذن  الرتبية  اإن  اأخ��رى.  ام��راأة  الولد من  اأثر خا�س على  ما  لم��راأة 

هي الر�ساعة، بل هي اإ�سافة اإىل ذلك العناية والرعاية واحلنان والعطف 

عليه  ملو�سى  الإلهي�ة  العناية  وفرته  ما  وهذا  الوالدين،  اأح�سان  والدفء يف 
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هو  وه����ذا  ال�سالم يف بيت فرع�ون             

�سر  وهذا  )وق�سى(،  وجل  عز  قوله  متمثل يف  وهذا  كليهما،  الوالدين  دور 

ربط طاعة الوالدين بعبادة اهلل عز وجل وتوحيده والإميان به اإلًها واحًدا ل 

�سريك له.

 من امل�سلمني، يف كل اأقطارهم واأزمانهم دار يف خلده 
ً
وما اأظن اأن امراأ

عندما يقراأ هذه الآية اأو غريها من الآيات التي حتث على طاعة الوالدين 

والإنفاق عليهما اأن مييز بينهما يف هذه الطاقة والرعاية. والذي نود التوكيد 

عليه يف هذه الكلمة اأن اهلل عز وجل اأقام منهاج الإ�سالم على التكافوؤ بني 

الوالدين: الوالد والوالدة، الأب والأم، واأن كل ما يخالف هذه القاعدة الإلهية 

بع�س جوانب  يف�سد  الذي  هو  الإن�سان  يكون  ودائًما  الإن�سان.  �سنع  هو من 

الت�سريع الإلهي الذي اأراده اهلل عز وجل لإ�سالح الأر�س، فالدين هو الوجه 

الأكمل لكل ما يف الأر�س من اأنظمة وحقائق علمية، ولكل من على الأر�س 

من اإن�سان يتعامل مع الكون. ولو اأن الإن�سان �سار وفق �سرع اهلل كامال يف كل 

ما �سرع له، ل�سارت الدنيا جنة باملعنى احلقيقي لهذه الكلمة، ولكن الإن�سان 

يف�سد الأر�س بعد اإ�سالحها، وي�سع من الت�سريعات والقوانني ما يخالف يف 

كثري منها �سرع اهلل احلكيم، وبعد ذلك ين�سى الإن�سان ما فعل، على الرغم 

من اأنه يعي�س فيه، ويعاين من اإف�ساده، وعندما يحاول حله وعالجه ين�سبه 

اإىل الدين واأحياًنا اإىل القراآن الكرمي، وهذا هو اخل�سران املبني، والبهتان 

العظيم الذي يقع فيه كثري من النا�س.

�َساَق اإليها اخلاطر عند التاأمل يف قوله عز وجل )وق�سى(  اإن هذه اأفكار انرْ

يف مطلع الآية الكرمية
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نتدبر بعد هذا قوله تعاىل:         

ولو اأن الباحث اأو القارئ نّحى قوله تعاىل هذا جانًبا، موؤقًتا، وطلب من اأي 

اإن�سان اأن يعلن راأيه يف �سورة رعاية الوالدين وفق اجتهاده ال�سخ�سي، لقال 

اإخال�س  من  متلك  ما  بكل  الكبريين  ال�سيخني  ترعى  اأن  عليك  يقني:  بكل 

ووفاء. وما اأظن اأن امراأ يف الوجود كله ميكن اأن يخطر يف باله اأن يقول هذا 

القول الإلهي املعجز       وال�سيء 

الالفت للنظ�ر بكل الده�س�ة والإعجاب قوله تعال�ى:    

»كالهما«؟  على  »اأحدهما«  تقدم  وملاذا  اأول؟  كالهما«  اأو  »اأحدهما  فلماذا 

مع اأن املتبادر اإىل القلب الب�سري، والراأي الإن�ساين كما ذكرت قبل قليل اأن 

يقول »كالهما« دون اأن يخطر بباله اأن يقول »اأحدهما« َبلرَْه اأن يقدمه. ولكن 

علم اهلل عز وجل حميط بالب�سر، وهو عز �ساأنه العليم مبا خلق، وقد �ساءت 

وفاته،  تكون  اأحد متى  يعلم  واأل  النا�س،  اأعمار  تتفاوت  اأن  �سبحانه  حكمته 

ولهذا يكون الغالب على اأحوال الأ�سر الإن�سانية اأن يكون اأحد الوالدين حيًّا، 

والآخر متوفى، منتقال اإىل جوار ربه، ولو نظر كل منا اإىل املحيط الذي يحيا 

فيه، واإىل الأ�سر القريبة منه، اأو التي يعرفها ويت�سل بها بعالئق الن�سب اأو 

يعي�س يف كنف  والآخر  الوالدين،  اأحد  اأكرثها قد فقد  اأن  لوجد  امل�ساهرة 

اأولده، واأن قليال من الأ�سر يعي�س فيها الوالدان مًعا. اإن هذا احلكم ل ميلكه 

اإل اهلل عز وجل، ول يقوله اإل هو جل �ساأنه، ول يرد اإل يف القراآن الكرمي، 

الأب،  تكون هي  اأو  الأم،  تكون هي  اأن  »اأحدهما« حتتمل  كلمة  اأن  وتالحظ 

ول فرق يف ذلك، ول يغري هذا من الرعاية الواجب�ة التي �سرتد بعد قليل يف 

�سياق الآي�ة �سيًئا.

 وثمة لطيفة اأخ�رى يف قوله تعال�ى      ذلك اأن الوالدين 

)2(
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منهما  كل  ويرعى  الآخ��ر،  اأحدهما  يعني  مًعا،  وجودهما  ح��ال  يف  كليهما 

اأما  �سيخوخته،  يف  رفيقه  عن  اأحدهما  وي�سّرى  ا�ستطاعته،  قدر  �ساحبه 

)اأحدهما( عندما يكون وحده، فاإنه يكون غريًبا حزيًنا وحيًدا فهو بحاجة 

الإن�سانية، ولذلك قدمه اهلل عز وجل  واملوا�ساة  والعناية  الرعاية  اإىل  اأ�سد 

ليثري اهتمام اأبنائه به، حتى ل ي�سعر بالغربة والوحدة وهو يف بيته. اإن هذا 

احلكم الإلهي، اأو هذا التوجيه الإلهي يدل دللة يقينية على املكانة املتكافئة 

بني الرجل واملراأة يف ميزان اهلل، ويف اآيات القراآن الكرمي.

فاإذا م�سينا مع الآية الكرمية جند جواب ال�سرط الذي ما زلنا ننتظر 

الو�سول اإليه بعد اأن وقفنا وقفة ل باأ�س بها مع فعل ال�سرط، ومتام اجلملة 

يف الآية الكرمية قوله عز وجل: 

ت��ق��ل« هي  »ف��ال            وجملة 

النهي، والنهي هو طلب الكف عن فعل يقوم  باأ�سلوب  ال�سرط، وهي  جواب 

والديه، واهلل عز  ي��وؤذي  ال��ذي  الفعل  بهذا  يقوم  اأن  وامل��رء ميكن  امل��رء.  به 

وجل نهاه عن القيام باأي فعل اأو قول مهما كان �سغرًيا ميكن اأن ي�سبب اأذى 

على  دلل��ة  التعبريات  اأك��رث  اأف«  لهما  تقل  »فال  تعبري  كان  ورمب��ا  لوالديه. 

حر�س املنهج الإلهي على رعاية الوالدين واحرتامهما. ولي�س يف اللغة اأ�سغر 

من هذه الكلمة »اأف« ولكنها على الرغم من �سغرها لها دللة كبرية، وت�سور 

موقًفا اجتماعيًّا �سائًعا، واأ�سلوًبا يف القول منت�سًرا على األ�سنة بع�س النا�س، 

يقولون: »اأف« تعبرًيا عن الت�سجر وامللل وعدم الحرتام. ويقول اأهل اللغة: 

اإّن هذه الكلمة »اأف« هي ا�سم فعل م�سارع، اإذا بنيت على ال�سكون فهي تعني 

�سيًئا حمدًدا، كقولك: اأف للدللة على �سجر املرء وملله من ت�سرفات والده، 

اإذا كانت منونة، كما وردت يف القراآن الكرمي، فهي عندئذ نكرة، تدل  اأما 

ُف�َسهما  اأنرْ على العموم، اأي على كل ما من �ساأنه اأن يوؤذي الوالدين، ويك�سر 

ويحزنهما، �سواء اأكانت كلمة »اأف« اأو اأي كلمة غريها توؤدي معناها. 

واإن كلمة »اأف« بيان قراآين عال؛ لأنها ت�سوير واقعي مل�سهد حياتي �سائع 
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اأو�ساط  وم�ستمر يف حياة النا�س، ول ميلك علم هذا امل�سهد وا�ستمراره يف 

النا�س اإل اهلل عز وجل رب النا�س، العامل مبا خلق ومن خلق وهو اللطيف 

اخلبري.

الأول.  النهي  على  معطوف  اآخ��ر  نهي  تنهرهما«  »ول  تعاىل:  قوله  ويف 

والنهر هو زجر املرء واإغ�سابه، والزجر هو كف املرء ومنعه من ال�سيء بقوة 

وق�سوة. فانظر اإذن اإىل ق�سوة املوقف و�سدته على الوالدين اإذا نهرهما الولد 

يف اأي اأمر من اأمور احلياة. واأرى يف قوله تعاىل »ول تنهرهما« هكذا ب�سيغة 

التثنية، مع اأن اإمكانية اأن يكون اأحد الوالدين هو احلي، اأقوى من اإمكانية 

حياة الثنني، اأرى فيها تعبرًيا عن �سدة الت�ساق الوالدين اأحدهما بالآخر. 

فاإن نهر اأحدهما وزجره هو نهر لالآخر وزجر له كذلك حتى لو كان ميًتا، 

فاإن نهر اأحد الوالدين، وهو حي، فيه اإ�ساءة لالآخر، واحتقار له، وهذا يوؤذي 

الوالد احلي اإيذاء �سديًدا.

الأبناء يف  بع�س  الآن من  اإىل ما يجري  النظر  اأوجه  اأو  اأق��ارن  اأن  واأود 

اإيذاء �سديد لوالديهما، اأحدهما اأو كالهما، يزجرونهما اأو يهينونهما لأقل 

يف  والق�س�س  واأزواجهم،  اأبناءهم  عليهما  يقدمون  وقد  تعجبهم،  ل  كلمة 

ذلك كثرية، واملحاكم مليئة بالدعاوى على مثل هذه الق�سايا املحزنة، ودور 

العجزة وامل�سنني �سواهد حية على ذلك. وهذا مثال جديد على اأن الإن�سان 

عندما يخالف عن اأمر ربه يف�سد يف الأر�س. ومثال اآخر على اأن بر الوالدين 

كما اأمر اهلل عز وجل هو اأّجل درجات العبادة، مع الإميان باهلل وتوحيده، 

وقد اأو�سى ر�سول اهلل ] برعاية الوالدين وبرهما يف اأحاديث كثرية، وقال 

عليه ال�سالة وال�سالم ما يدل على اأن من اأدرك اأحد والديه اأو كليهما ومل 

يدخاله اجلنة فهو املحروم.
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عن  تتحّدثان  اللتني  الإ���س��راء  ���س��ورة  م��ن   24  ،23 الآي��ت��ني  ه��ات��ني  يف 

قوله  يف  الأوىل  �سيغ:  ثالث  يف  ولكنرْ  م��رات  �ست  الأم��ُر  َوَرَد  الوالدين  بر 

الطلب،  خ��ربي��ة مبعنى  وه���ذه جملة  تعاىل:               

يف  والثانية  اهلل.  اإّل  نعبد  ب��اأّل  الأم��ر  يفيد  وهو  احل�سر،  اأ�سلوب  واأ�سلوبها 

قوله تعاىل:          وهي اأمر ب�سيغة امل�سدر ال�سريح. ثم تاأتي 

 الثالثة يف قوله تعاىل:            والرابعة يف قول�ه تعاىل:

قوله  يف  وال�ساد�سة  اخلام�سة  ث��م        

تعاىل:           وورد النهي يف �سيغتني    

ثم  الوالدين  اإىل  بالإح�سان  الأول  الأمر  وورد      

مفهوم،  طبيعي  اأمر  وهذا  التالية،  ال�سيغ  يف  الأم��ر  ثم  املرتني،  يف  النهي 

عام،  اأمر  بالإح�سان  فالأمر  العايل.  وبيانه  القراآين  الن�سق  �سمو  على  يدل 

والإح�سان قاعدة واأ�سل لكل خلق كرمي، فاإذا حتقق الإح�سان فهو دليل على 

اأن املرء ل يقوم باأي عمل فيه اإيذاء اأو زجر للوالدين، والإح�سان للوالدين ل 

يعني طاعة الوالدين فح�سب، بل طاعتهما وحبهما واحرتامهما ومعاملتهما 

اأرقى ما تكون املعاملة واأ�سماها؛ لأن الإح�سان اأعلى درجات العمل، والر�سول 

عليه ال�سالة وال�سالم يقول: »اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه«. 

واقرتانه  ارتباطه  �سمو  عالًيا  �سامًيا،  يكون  اأن  يجب  الوالدين  بر  وكذلك 

بطاعة اهلل عز وجل وعبادته. ثم يكون النهي عن اأي اإ�ساءة للوالدين مهما 

فاإذا مت  النهي عن زجرهما ونهرهما،  ثم  »اأف«،  لو كانت كلمة  قّلت، حتى 

احتمال  لأن  بي�ساء؛  نا�سعة  ووالديه  الولد  بني  املعاملة  �سفحة  تكون  ذلك 

الإ�ساءة والزجر قد انتهى وانتفى، ثم ياأتي الأمر باأن نقول لهما قول كرمًيا، 

اأن  واأن نطلب من اهلل عز وجل  واأن نخف�س لهما جناح الذل من الرحمة، 

يرحمهما جزاء تربيتهما لنا اأطفال �سغاًرا.

ويف هذه ال�سيغ دللت وا�سعة، اأرجو اأن اأمتكن من الإ�سارة اإليها. فالأمر 

يف اللغة هو طلب القيام بال�سيء على �سبيل الإلزام، والأمر هنا اإلهي ملزم. 
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والقول الكرمي هو القول اللني اللطيف، مثل يا اأبت، اأو يا اأبتاه ويا اأمي اأو يا 

اأماه، دون اأن ي�سميهما اأو يكنيهما؛ لأن الت�سمية اأو التكنية من الولد قد تدل 

على اجلفاء، اأما من غريه فقد تدل على الحرتام، وحتدث يف هذه الأيام 

اأنها ت�سرفات تقدمية راقية،  اأ�سحابها مع الأ�سف  ت�سرفات موؤذية، يظن 

ويدور  �سديقاتها  وعندها جمموعة من  اأمها  مع  )املتعلمة(  الفتاة  فتجل�س 

اإحدى  بينهن نقا�س، فاإذا البنت تخاطب والدتها با�سمها ال�سخ�سي كاأنها 

�سديقاتها، ومهما حاولت الأم التظاهر باأن ذلك اأمر ل يوؤذيها، اإل اأنها يف 

قرارة نف�سها بكل تاأكيد ت�سعر بال�سيق واحلزن؛ لأن الأب والأم عند الكرب 

تقلبات  بالأمان من  ال�سعور  واإىل  اأبنائهما،  الإح�سا�س باحرتام  اإىل  بحاجة 

من  والحرتام  الأبناء،  من  الكرمي  فالقول  معهما.  اأبنائهما  بوقوف  الزمن 

اأما غري  الوالدين بالدفء والأمن، والراحة النف�سية،  خالل املعاملة ي�سعر 

ذلك في�سعرهما بال�سياع، كاأنهما يف مهب الريح؛ لأن الأولد غري م�سمون 

قول  لهم  نقول  اأن  وجل  عز  اهلل  اأمرنا  ولذلك  وحنانهم،  ورعايتهم  ودهم 

كرمًيا؛ لأن القول ترجمان القلب، وحتى ل يكتفي الإن�سان بالقول يف رعاية 

من  الذل  جناح  لوالديه  فيخف�س  العمَل،  القوَل  ُيتبع  اأن  الولد  مر 
ُ
اأ والديه، 

 – ���س243  تف�سريه ج10  القرطبي يف  الإم��ام  يقول  – كما  الرحمة، وهذه 

والعبيد  لالأمري  الرعية  تذلل  لهما؛  والتذلل  والرحمة  ال�سفقة  يف  ا�ستعارة 

لل�سادة، كما اأ�سار اإليه �سعيد بن امل�سيب..

والذلة غري مقبولة اإل يف موقف الولد من والده، تكون جميلة م�ستحبة. 

ل يده، واأن ي�ساعده اإذا م�سى، واأن يرعاه  جميل اأن يخدم الولد والده، واأن يقبِّ

اإذا �سعف، وهذه الذلة هي ذلة القوي العزيز اأمام من هو اأعز منه واأقوى، 

ولذلك يتذلل العبد اأمام ربه وهذا ما ي�سمى اخل�سوع واخل�سوع، وامل�سلمون 

و�سفهم اهلل عز وجل باأنهم اأذلة على املوؤمنني، اأعزة على الكافرين، فالذليل 

اأمام اأخيه امل�سلم، اأو اأمام اأبيه، هو قوي عزيز �سديد اأمام اأعدائه ول تعار�س 

بينهما؛ رهبان يف الليل وفر�سان يف النهار. وما اأجمل اأن يتذلل الولد لوالده 

بقوله وبت�سرفاته، وذلك كله دليل على الرحمة كما ن�ست الآية الكرمية، ثم 
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طلب اهلل عز وجل من الولد اأن يتوجه بالدعاء اإىل اهلل عز وجل باأن يرحم 

والديه لقاء تربيتهما له وهو �سغري. ولعل هذا الت�سبيه اأن يكون اأعطى اأ�سمى 

ما ميكن قوله يف بيان رحمة الوالديرْن لأبنائهما وهم �سغار.

واإن الولد لو و�سع والديه يف عينيه ملا قام بحقهما، ول بجزء ي�سري من 

ا  حجم رعايتهما له وهو �سغري. اإن الأب يرعى ولده وهو اأ�سد ما يكون حر�سً

عليه، ويتمنى لو اأنه يعطيه من ذوب نف�سه، ومن ماء عينيه، ومن دمه وقلبه 

لكي يحميه ويرعاه، وينميه. ولكن الولد يرعى والده وهو كبري، وهو ينتظر اأن 

يختاره اهلل اإىل جواره، بحجة اأنه يطلب له الراحة، وهو اإمنا يطلبها لنف�سه، 

و�ستان بني رعاية ورعاية، ولذلك تدبر قول اهلل عز وجل:   

               نعم يا رب، اللهم ارحمهما كما ربياين �سغرًيا، واق�سمرْ 

اأظن  وم��ا  وال���دّي.  قلب  ك��ان من رحمة وعطف يف  ما  ق��در  يل من رحمتك 

والًدا يرغب يف اأكرث من ذلك؛ لأن رحمة الوالدين من رحمة اهلل. وحر�س 

الوالدين على اأولدهما ل تعدلها �سوى رحمة اهلل عز وجل، وكل ولد يعرفها، 

ول يتحقق منها اإل عندما ي�سبح هو والًدا له اأولد، عندئذ يدرك معنى حب 

الوالدين وبرهما، ويدرك كيف كان والداه يحبانه ويرعيانه.

 ثم انظر يف النهاية اإىل قوله تعاىل )كما ربياين(، والفاعل هما الثنان، 

ولي�س واحًدا منهما فقط، هما املربيان ومل يفرق اهلل عز وجل بني الوالدين 

يف الرتبية، يف مقدار الرتبية، نعم، رمبا يكون لكل منهما جمال يف الرتبية، 

واأ�سلوب يف الرتبية، ولكنهما بكل تاأكيد متكامالن يف تربية الأبناء، مكلفان 

القيام بذلك. ول يكفي اأن يقوم بالرتبية اأحدهما دون الآخر، تلك اإذن تربية 

اأن  اإلهي على  توكيد  وهو  الأبناء.  نفو�س  ال�سيئ على  اأثرها  ينعك�س  ناق�سة 

الأب والأم كليهما له ن�سيب يف الرتبية كبري. واأن هذا اجلهد جهٌد متكامل، 

وحدها هي  لي�س  الأم  من  الر�ساعة  واأن  الأبناء،  تن�سئة  منه يف  بد  ل  واأنه 

وهذا  الأبناء،  تربية  ب�سواء يف  �سواء  زوجها  ت�سارك  بل هي  منها،  املطلوب 

املفهوم الأكيد للفعل امل�سند اإىل األف الثنني )رّبياين(، يف قوله عز وجل: 
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بعد هذه اجلولة الوا�سعة يف م�سطلحات املراأة والرجل يف ميزان القراآن، 

تدبر  اإن�سان عند  فيهما  قاطعان ل مياري  لنا حكمان  تبني  اللغة  دللة  ويف 

اآيات القراآن الكرمي حق التدبر.

اأولهما- اأن القراآن الكرمي حتدث عن الرجل واملراأة عن�سرين متكاملني، 

جند  مل  ولذلك  احلياة،  يف  وظيفته  وله  كيانه،  له  بذاته  قائم  عن�سر  كل 

كمفهوم                         عنهما  حتدث  بل  والأنثى(،  )الذكر  بني  القراآن  اآي��ات  يف  تفريًقا 

واحد متك�ام��ل           وق����ال تع���اىل: 

الليل  اأن  فكما           

والنهار يتكون منهما اليوم الإن�ساين، واأنه ل ميتاز اأحدهما عن الآخر ب�سيء، 

اإل اأن لكل منهما وظيفة خلق من اأجلها، ويقوم بها، فكذلك الذكر والأنثى 

يتكون منهما العن�سر الإن�ساين الذي به ت�ستمر احلياة، ل ميتاز اأحدهما عن 

الآخر ب�سيء، اإل اأن لكل منهما وظيفة خلق من اأجلها ويقوم بها، ويف كثري 

من اآيات القراآن الكرمي وجدنا اأن اهلل عز وجل يجمع بينهما بلفظ واحد، 

يق�سد  ل  الألفاظ  هذه  ف��اإن  وهكذا،  واأبنائكم،  واأولده���ن،  اأولدك��م،  مثل 

امل�ساواة بني  الذكور، وهذا مطلق  الإن��اث دون  الإن��اث، ول  الذكور دون  بها 

عن�سرين ل يجوز التفكري اأن بينهما فرًقا، اأو اأن اأحدهما خري من الآخر، اأو 

مق��دم ع�ل��ي�ه، ق��ال تع���اىل:                       وق�ال تع���اىل:

 

اأ�سا�سية له يف احلياة،  اأن اهلل عز وجل خلق الرجل لوظيفة  وثانيهما- 

فطره فطرة خا�سة من اأجل اأن يقوم بها، وخلق املراأة لوظيفة اأ�سا�سية لها 

يف احلياة، فطرها فطرة خا�سة من اأجل اأن تقوم بها. وهذا عن�سر التفريق 

بينهما، وقد اأف�ست القول يف هذا الأمر يف ال�سفات ال�سابقة، وبخا�سة عند 

عر�س دللة قول اهلل عز وجل: 

فالرجال مف�سلون ببع�س الأ�سياء والن�ساء مف�سالت ببع�س الأ�سياء، وهذا ل 
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يعني اأن اأحدهما خري من الآخر، بل يعني اأنه يف هذا الأمر خري من الآخر، 

وامل��راأة يف وظيفتها  اإليه،  لأنها بحاجة  امل��راأة  فالرجل يف وظيفته خري من 

الرجل  حياة  يف  اخل�سو�سية  ولهذه  اإليها.  حاجة  يف  لأنه  الرجل  من  خري 

ل اهلل عز وجل الظروف التي مير بها الرجل يف قيادة  ويف حياة املراأة، ف�سّ

ل اهلل عز وجل الظروف التي متر بها املراأة،  الأ�سرة يف جمال احلياة، وف�سّ

اآياٌت يف القراآن الكرمي مف�سلًة اأحكام  وبها تقوم بوظيفتها، ولذلك جاءت 

الرجل، �سواء  امل��راأة مع  اأح��وال  والعدة يف خمتلف  وال��زواج واملهر  اخلطبة 

اأمات عنها اأم طلقها، و�سواء اأكانت حامال اأم مر�سًعا، وف�سلت يف القراآن 

الكرمي اأحكام احلي�س والطهر واملرياث وكل ما يتعلق بحياة املراأة والرجل 

يف اإطار الأ�سرة.

اإن هذه الوظيفة الأ�سا�سية لكل من الرجل واملراأة ينبغي األ ي�سعر اأحد 

من النا�س باأن اأحدهما ممتاز عن الآخر ب�سيء يف اأ�سل اخللق الإن�ساين، بل 

اإن اأحدهما ميتاز عن الآخر بعمله يف اأثناء حياته، ولذلك ت�سمو املراأة حتى 

الأم��ور درج��ات كبرية، وكذلك  وتتفوق عليه يف كثري من  الرجل  متتاز عن 

قد يفعل الرجل، ويح�سر يل يف ذلك مثل قراآين عظيم، قلَّ ِمَن النا�س َمنرْ 

واآل  اإبراهيم  واآل  ونوًحا  اآدم  ا�سطفى  اأن اهلل عز وجل  يدرك دللته؛ ذلك 

عمران على العاملني، ويف اآل عمران كانت امراأة عمران تتمنى اأن يكون لها 

ا خلدمة دين  ولد، فنذرت هلل نذًرا اإن اأعطاها ولًدا لتجعلنه حمرًرا خال�سً

اهلل عز وج�ل

امراأة عمران مولودها كانت  ال�سيدة       وعندما و�سعت 

وجل،  عز  اهلل  اإل  يعلمها  ول  وج��ل،  عز  اهلل  اإّل  يقدرها  ل  التي  املفاجاأة 

وتنتظر                 تتوقع  ما  ولعل هذا كان على غري  اأنثى،  املولودة  اأن  املفاجاأة  كانت 

ام��راأة عم���ران 

و�سعت. ويف هذه  اأعلم مبا  واهلل  وج��ل:  يقول اهلل عز  وهنا         

الآية الكرمية معان غزيرة �سامية، تتجاوز املعنى الب�سيط الذي يقوله بع�س 
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النا�س باأن اهلل كان يعلم ولدتها اأنها اأنثى، اإن هذا فهم ب�سيط، ولكن اهلل 

عز وجل يريد اأن يعلي من �ساأن املولودة، واأن يخربنا باأنه �سيكون لها �ساأن 

عظيم، وباأنها �ستقوم يف احلياة بدور خطري، واأنها �ستكون اإحدى ال�سيدات 

الكامالت يف الدنيا والآخرة، قال تعاىل:               اأي اأن اهلل 

ولو  وقيمتها،  ومكانتها  املولودة  هذه  حقيقة  يعلم  الذي  هو  وحده  وجل  عز 

تعلم،  ولكنها ل  الأمر،  بهذا  ملا فوجئت  امراأة عمران ذلك،  ال�سيدة  علمت 

اأق��در على  يكون  الرجل رمبا  اإن  النا�س.  كل  يعرفه  ما  �سوى  تعرف  ل  وهي 

خدمة بيت اهلل، وخدمة دين اهلل من املراأة، فقال اهلل عز وجل: 

ا           فكان الذي و�سعته هي مرمي عليها ال�سالم، وكانت هي اأي�سً

مثال من الأمثلة التي �سربها اهلل عز وجل على قدرته، وي�سبه هذا من ير�سل 

ا للقيام مبهمة ما اإىل اأحد البلدان، ثم ير�سل حلاكم ذلك البلد اأنني  �سخ�سً

اأر�سلت لك فالًنا لكي يقوم بهذه املهمة، واأنا اأعلم واأعرف من اأر�سلته لك، 

اأي اأن من اأر�سلته لك �سخ�س عظيم �سوف يقوم بواجبه خري قيام، هذا مثل، 

وهلل املثل الأعلى..

ومن ُهنا ل يحق لمرئ ما يف هذه احلياة اأن يقول: اإن الرجل خري من 

اأو اإن املراأة خري من الرجل، بل اإن الرجل واملراأة كليهما عن�سران  املراأة، 

واملراأة قام كل منهما  الرجل  اأن  ولو  بعمله،  يقوم  اأ�سا�سيان يف احلياة، كل 

هذه  على  بالرد  نف�سه  ي�سغل  اأن  ودون  الآراء،  بهذه  ين�سغل  اأن  دون  ب��دوره 

الأفكار التي ما ينبغي لها اأن تكون يف الأ�سل، اإذن ل�سارت احلياة كما يجب 

اأن ت�سري، بخري و�سالم، وتوفيق وجناح وحمبة، ولعل من متام القول يف هذه 

امل�ساألة ما يرتدد يف املجتمع من عقوبات تنالها املراأة دون الرجل يف بع�س 

امل�سائل واملواقف التي حتدث بينهما.
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تتحدث الآية الكرمية عن ال�سيدة مرمي عليها ال�سالة وال�سالم، اإحدى 

ن�ساء الدنيا الكام�الت، يف قوله �سبحان�ه وتعاىل يف �سورة اآل عمران الآي�ة 37  

الآية  تفي�س من هذه  ودللت جميلة  ومعاٍن غزيرة،  كثرية  اأ�سئلة  وثمة 

الكرمية يف �سياقها؛ فال�سيدة مرمي ر�سي اهلل عنها كانت نذًرا هلل وهي يف 

بط�ن اأمه�ا قب�ل اأن تعل�م اأمه�ا ما �سيك�ون مول�وده�ا 

                         فانظر اإىل املناجاة 

بني امراأة عمران وربها، ولك اأن تت�ساءل قبل اأن ت�ستغرق يف النظر واملناجاة 

عن )امراأة عمران(: ومِلَ ذكرها اهلل عز وجل بهذه الكنية اأو الو�سف ال�سبيه 

بالكنية ومل يذكرها با�سمها كما ذكر مرمي، اأتراه لأن تكرميها اإمنا كان لأنها 

امراأة عمران، ولل�سلة بينها وبني عمران ولي�س لها جمردة اأو منف�سلة عنه، 

اأما تكرمي مرمي ورعايتها واإنباتها نباًتا ح�سًنا -كما �سنقول- فاإمنا كان من 

ا، لكي تكون العربة منها وحدها، وفيها وحدها؟ هكذا  اأجلها  هي �سخ�سيًّ

جرت �سنة القراآن الكرمي، اإن كان الدر�س املق�سود بالآية يتحقق من �سلة 

املراأة بزوجها، ذكرها من خالل هذه ال�سلة فقال: )امراأة نوح( و)امراأة 

لوط( و)امراأة فرعون( و)امراأة العزيز( ومل يذكر اأ�سماءهن؛ لأنه ل عربة 

�ساأن، ومرمي هي ال�سورة  واأي  ل�ساأًنا،  فاإن لها يف حياتها  اأما مرمي  بذلك، 

واجب  والنذر  هلل،  نذرت  فاأمها  لربها،  اأمها  قدمته  الذي  للنذر  الإن�سانية 

الأداء. واهلل يعلم ما الذي كانت تفكر فيه ال�سيدة امراأة عمران عندما نذرت 

هلل ما يف بطنها حمرًرا، واأغلب الظن اأنها كانت ترجو اأن يكون ذكًرا لكي 

اأي  يفكر يف  اأن  دون  اهلل،  ورعاية حقوقهم يف طاعة  النا�س،  بخدمة  يقوم 

ا يف ت�سرفاته،  ا لوجه اهلل الكرمي، حرًّ جزاء اأو مقابل، واأن يكون عمله خال�سً
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يكون  اأن  تتوقع  امراأة عمران  ال�سيدة  �سيطرة عليه. ورمبا كانت  له  اأحد  ل 

الذكر اأقدر على ذلك من الأنثى، وهذه حقيقة اجتماعية ي�ساركها فيها كل 

النا�س، من قبل ومن بعد، وتظهر هذه الفكرة يف قولها لربها كاأنها تعتذر 

ل���ه: 

ويف قولها هذا الأخري تظهر �سيطرة الإح�سا�س بقدرة الرجل املتفوقة على 

قدرة املراأة يف ميادين اخلدمة العامة، فقالت: )ولي�س الذكر كالأنثى(، وقد 

يقول قائل: اإن الأوىل اأن تقول وفاًقا لذلك: )ولي�س الأنثى كالذكر(، ولذلك 

جتد بع�س النا�س يخو�سون فيما لي�س لهم به علم ويتخذون من قوله تعاىل  

      دليال على تف�سيل الرجل على املراأة يف ظنهم، وتلك 

مقولة مل يعد خافًيا على اأهل العلم والنظر عارها وعوارها..

واإمنا الذي ينبغي اأن نحتفل به هو اأن هذه الآية الكرمية 

اأنثى،  التي فوجئت بو�سعها  املراأة  ت�سور ت�سويًرا �سافًيا دقيًقا دخيلة قلب 

لي�س  وقدرته  بقوته  الرجل  اأن  جميًعا  النا�س  عند  را�سخة  فكرة  وت�سور 

كالأنثى ال�سعيفة الناعمة التي ل تطاول الرجل يف تلك املهمات الكبار. اإن 

ل�سانها �سادقة  الفكرة من �سدرها على  نف�سها وخرجت  املراأة �سادقة مع 

دقيقة ت�سور حقيقة م�ساعرها، ثم اإنها ر�سيت بذلك، وقدمتها هلل عز وجل 

و�ساألته �سبحانه اأن يحميها ويبعدها عن �سرور ال�سيطان الرجيم، ومما يدل 

على ذلك قول�ه تعاىل يف الآية التي بعده�ا:        رمبا 

على غري ما تتوقع اأن اهلل عز وجل يعلم ما خلق ومن خلق، ويعلم �سبحانه 

اأن يقوم باأمر اهلل، واأن يكون عبًدا هلل،  اأن الرجل واملراأة كالهما ي�ستطيع 

واأنرْ يخل�س حياته وينذر عمره هلل، بل اإن اهلل عز وجل يريد اأن يوؤكد هذه 

احلقيقة التي تغيب عن بال النا�س، فبنيَّ بالربهان ال�ساطع اأن املراأة ميكن 

لها، اإذا اأعدت لها الظروف املنا�سبة، اأن تكون �سنَو الرجل يف �سنع احلياة، 

ف��م��ا هذا  �سواء ب�سواء، ولذا قال اهلل عز وجل بعدها:             

النبات احل�سن وكيف يكون؟
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اإّن اهلل عز وجل تقّبل نذر ال�سيدة امراأة عمران بقبول ح�سن، وكان القبول 

ا.. يقول اهلل عز وجل:  ح�سًنا مثلما كان النذر ح�سًنا �سادًقا خمل�سً

 ويف هذا دليل على اأن النذر ل يكون اإّل هلل، واأن يكون املرء فيه �سادق 

النية، خمل�س التوجه اإىل اهلل، واأن يكون النذر يف اأمر عزيز غال، ولي�س يف 

�سيء مّله الإن�سان واأحبَّ اأن يتخل�س منه، ثم اإّن النذر ميكن اأنرْ يقبل اأو ل 

يقبل، ول يتقبل اهلل اإل من املتقني املخل�سني، ولذلك قال تعاىل: 

    ويبدو اأن النذر كان �سائًعا يف حياة العرب، ولعّله ما زال 

كذلك؛ فاهلل عز وجل ي�سف عليًّا وفاطمة ر�سي اهلل عنهما باأنهما 

يف  ويحذرهم  النا�س  يخرب  وج��ل  عز  واهلل         

الوقت نف�سه من اأن تكون اأعمالهم غري خال�سة له جل �ساأنه، يقول اهلل عز 

وجل: 

            وهذا اخلتام لالآية الكرمية يدل على اأن النفقة والنذر كليهما 

اإن مل يكونا خال�سني هلل فهما من فعل الظاملني ول يقبلهما اهلل عز وجل.

اإن �سورة النذر يف القراآن الكرمي والن�سو�س الواردة فيه تدل بو�سوح 

ومن  اهلل،  عند  وح�سنه  قبوله  و�سمو  عمران  ام��راأة  ال�سيدة  نذر  �سمو  على 

هذا احل�سن ومظاهره اأن اهلل عز وجل اأنبت مرمي ابنة عمران نباًتا ح�سًنا، 

وكفلها زكريا. ولك اأخي القارئ اأن تتدبر قوله تعاىل: 

من  ولعله  كالنبات،  تنبت  ال�سغرية  فالفتاة  كلماتها؛  يف  النظر  تنعم  واأن   

املنا�سب الآن اأن تدعو علماء الجتماع والرتبية وعلم النف�س اأن يتدبروا معنا 

هذه الآية الكرمية، فالإن�سان ينبت كال�سجرة يف الأر�س، وهذه حقيقة علمية 

�سياق عام مل يخ�س�س حلديث  �سريعة من خالل  باإ�سارة  القراآن  يذكرها 

عن الرتبية، اإمنا كان يف عر�س ق�سة ولدة مرمي عليها ال�سالة وال�سالم. 
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وهذا �ساأن القراآن الكرمي، اأنه ل ي�سوق النظريات العلمية بالتحديد العلمي 

املعروف يف املدار�س واجلامعات، بل هو ي�سري اإىل احلقيقة العلمية ويدعو 

الباحثني للنظر والبحث والتب�سر، واحلقائق العلمية تتوالد وتت�سع يوًما بعد 

اأما احلقائق الكربى فهي ثابتة.  يوم، ولذا فاإن النظريات احتمالية دائًما، 

والقرون  لالأيام  التف�سيالت  ويرتك  احلقائق  اإىل  باإعجاز  ي�سري  والقراآن 

والأمم لتقول يف كل ع�سر ما ينا�سبها وما نتو�سل اإليه من حقائق. وال�سجرة 

املاء والهواء، والرعاية  واإىل  للزراعة،  اأر�س �ساحلة  اإىل  الأر�س حتتاج  يف 

والعناية والهتمام، وهي بذلك ت�سبح �سجرة وارفة الظالل مثمرة طيبة، 

وفيما عدا ذلك فهي اإّما اأن متوت اأو تنبت �سجرة خبيثة ل خري فيها. وكذلك 

الإن�سان، فهو يولد على الفطرة، ل يعلم �سيًئا ول يعرف �سلوًكا، وكل ما يكون 

اإمنا يكون اكت�ساًبا من بيئته مبا فيها من عنا�سر  عليه املرء من بعد ذلك 

املزايا  هذه  فاإن  مزايا،  من  ورثه  الإن�سان  يكون  اأن  ميكن  ما  حتى  احلياة، 

والأفكار  والتقاليد  العادات  بتدفق  ووجهت  اإذا  وتنزوي  ت�سمر  ال�سفات  اأو 

املكت�سبة، ت�سور لو اأنك اأخذت تواأمني اأردنيني وليدين، وجعلت واحًدا منهما 

ثم  ال�سني،  اأو  الهند  اأو  كاأمريكا مثال  بعيد،  بلد  اإىل  ثانيهما  واأخذت  هنا، 

جمعت بينهما بعد ع�سر �سنوات، �سيكون اأمامك �سخ�سان خمتلفان متاًما 

اأحدهما عن الآخر ب�سفاته و�سلوكه ولغته، وعاداته ومعتقداته وت�سرفاته، 

اللهم اإل بع�س ال�سبه من كونهما تواأمني، اأما اإذا مل يكونا يف الأ�سل تواأمني، 

فاإنك جتد اأمامك �سخ�سني خمتلفني متاًما يف كل �سيء. فلعل هذا اأن يكون 

در�ًسا لكل من يهتم باأمور الرتبية والتعليم، بل هو در�س لكل امرئ ي�سرتعيه 

اهلل رعية.

اإن الرتبية �سيء اأ�سا�سي يف حياة الأمم، واملرء ينبت كما ينبت النا�س. 

يكون �سغرًيا �سعيًفا ثم ي�ستد ويقوى عوده كما يفع�ل النبات، ثم اإّن يف قول�ه 

تعال�ى:                     لطيفة بيانية اأخرى، ذلك اأن م�سدر الفعل اأنبت 

هو اإنبات. وكان املتوقع اأن يكون القول )واأنبتها اإنباًتا ح�سًنا(، ولو كان القول 
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لعملية  توكيًدا  ولكان  للنبات،  ل  نف�سه،  لالإنبات  �سفة  احل�سن  لكان  كذلك 

الإنبات. واأما يف قوله عز وجل:         فهو توجيه احل�سن اإىل 

النبات نف�سه، اإىل الزرع والنبات ل اإىل عملية الزرع، فكل زرع ينبت، وكل 

جنني يولد، لكن ما الذي يكون بعد الإنبات وبعد الولدة، هذا هو ال�سوؤال؟ 

اإن اهلل عز وجل يعلمنا دقائق الأمور، وعظيم املعاين باآياته الكرمية، وعلينا 

اأن نوؤمن باأن اللغة العربية هي ل�سان القراآن املبني، واأن علينا اأن نهتم بلغتنا 

واأن نعيد اإليها جمدها الغابر، حتى تعيد اإلين�ا �سخ�سيتنا ال�سائع�ة، وه���ذا   
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يف الآيات القراآنية التي حتدثت عن ميالد ال�سيدة مرمي عليها ال�سالم، 

ثم عن ولدتها هي نف�سها �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم لطائف بيانية م�سرقة 

كثرية، حتدثت من قبل عن عدد منها يف قوله عز وجل: 

 والآن اأحتدث عن املعاين الدقيقة يف قوله عز وجل من اآل عمران الآية 47: 

     ، ويف �سورة مرمي الآية 20 قال عز وج�ل على ل�سان مرمي 

عليه�ا  ال�سالم:           ويف املوازنة بني 

الآيتني الكرميتني اللتني حتدثتا عن مو�سوع واحد جند عدًدا من الت�ساوؤلت 

التي ت�سل بنا اإىل لطائف بيانية قراآنية جميلة، ففي اآية اآل عمران قال اهلل 

عز وجل:        ويف اآية مري�م قال اهلل عز وج�ل على ل�سان 

مري�م:        يف الآية الأوىل كان احلوار مبا�سرة 

بني اهلل عز وجل وبني مرمي عليها ال�سالم، ولذلك    

منذ طفولتها  وقدرته  وعظمته  وجل  اليقني جالل اهلل عز  علم  تعلم  وهي   

حيث كان ياأتيها طعامها و�سرابها يف املحراب وهي ل ت�سعر، وعندما �سئلت 

هي اإذن تقف بني يدي اهلل العظيم، فلم تلفظ اأمامه �سوى قولها  

             تاأدًبا اأمام اهلل، وخ�سية اأن ي�سدر عنها يف موقفها اأمام اهلل ما ل يليق 

اأما يف �سورة مرمي فقد كان احلوار بينها وبني ر�سول من عند  التلفظ به، 

اهلل )هو �سيدنا جربيل عليه ال�سالم( متثل لها ب�سورة ب�سر، فهي تظن اأنها 

تتحدث مع ب�سر عادي مثلها، قال تعاىل: 

ب�سرعة  قالت  غ��الم،  لها  �سيكون  باأنه  اأخربها  عندما  ولذلك     

ت��ت��ب��دى  وه����ن����ا  وبحدة:        

بعد  بغيا(  اأُك  ما �سرورة حتولها )ومل  وهي:  اأخرى  لطيفة  العزيز  للقارئ 
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قولها )ومل مي�س�سني ب�سر( مع اأن هذا القول الثاين، الذي ورد يف ال�سورتني 

تاأكيد  الإلهي  القول  هذا  املعنى؟ يف  على  ويدل  يكفي  ومرمي  عمران  اآل  يف 

بالطرق  اإل  ب�سر  اأي  امل��راأة  اأن مي�س  يجوز  ل  اأن��ه  وج��ل  ج��ازم من اهلل عز 

ال�سرعية احلالل التي �سرعها اهلل عز وجل. 

اهلل  �سنة  على  زوجها  اإل  مي�سها  ل  الطاهرة  ال�سريفة  احل��رة  ف��امل��راأة 

ور�سوله، وهي ل ت�سمح باأن مي�سها اإن�سان غريه، وفيما عدا ذلك فاإن املراأة 

تخ�سى اأن تدخل يف اأو�ساف اأخرى ل تت�سف بها املراأة احلرة الطاهرة. ويف 

الن�ساء  بيعة  يقيًنا على ذلك؛ ففي حديث  ال�سريفة ما يدل  النبوية  ال�سرية 

�سروط  لهن �سمن  قال  الإ�سالم،  يبايعنه على   [ ر�سول اهلل  اأتني  اللواتي 

البيعة: )واأل يزنني(، فقالت امراأة بده�سة وا�ستغراب: »وهل تزين احلرة 

يار�سول اهلل«؟! كان هذا مفهوم النا�س وعقيدتهم، احلرة ل تزين ول يخطر 

وقد  بثدييها«..  تاأكل  ول  احلرة  »جتوع  العرب  اأمثال  ويف  اأب��ًدا.  هذا  ببالها 

قالت ال�سيدة مرمي هذا بيقني لأنها تخاطب ب�سًرا مثلها، يف ظنها، ولذلك 

دافعت عن نف�سها فقالت:  

لكل مقام مقال.  قالوا:  ينا�سبه، وقدمًيا  يتلفظ يف كل مقام مبا  والإن�سان   

ولعلك اأدركت اأخي القارئ �سبب قوله�ا يف اآية اآل عمران:

اآل  يف  قولها  �سبب  ��ا  اأي�����سً واأدرك����ت  ويف �سورة مرمي     

عمران:              ويف �سورة مرمي قولها    

فلم تذكر كلمة رب، ذلك اأنها يف الآية الأوىل كانت تتحدث مبا�سرة مع ربها 

ويف الأخرى كانت تتحدث مع ر�سول من عند اهلل؟.
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الأخوة يف ا�ستعمال القراآن الكرمي جتمع بني الذكور والإناث، ول تف�سل 

فريًقا على فريق، ول جن�ًسا على اآخر، ول تف�سل اأًخا على اأخت، ول اأخًتا على 

اأخ، يق��ول اهلل ع�ز وج�ل يف �س��ورة احلج���رات الآية الع��ا�سرة:  

                        �سمى اجلماعة الواحدة )اأًخ��ا(؛ لأن الأخوة جمع 

لرْب اأو بطن اأو هما مًعا. اأي من  اأخ. والأخ يف معاجم اللغة َمنرْ جمعك واإياه �سُ

جمعك واإياه �سلب الأب اأو بطن الأم اأو هما مًعا. وقد اعتاد النا�س اأن ي�سموا 

الأخ لالأب والأم �سقيًقا، ومن كان من الأب فقط فهو اأخ لأب، ومن كان لأم 

فقط فهو اأخ لأم، ولكن القراآن الكرمي جعلهم جميًعا اإخوة، بل املوؤمنون كلهم 

اإخوة يف حكم الإ�سالم.

وعندما يقراأ النا�س هذه الآية الكرمية يتمثل لهم معنى واحد ل غري وهو 

اأنهم جميًعا اأخوة يف ميزان اهلل. ويف اآل عمران يقول اهلل عز وجل الآية 103: 

املدينة  جمتمع  ت�سم  هنا  واإخ��وان��ا       

الإ�سالم جمتمًعا  بنعمة  ف�ساروا  متخا�سمني  متناحرين  كانون  الذين  كله، 

متاآلًفا متحاًبا. واملجتمع ل يكون اإل بالبنني والبنات والآباء والأمهات. وكلمة 

)اإخوان( يف القراآن الكرمي ت�سمل اجلميع من اأبناء املجتمع الواحد. ووردت 

كلمة )اأخت( ثماين مرات، ووردت كلمة )اأختني( مرة واحدة، )واأخواتكم( 

اأوردته  الذي  الأخوة  اإىل معنى  واإ�سافة  ثالث مرات، )واأخواتهن( مرتني، 

قوله  ففي  ونظري،  مثيل  اأي  �ساحب،  معنى  واأخ��ت  اأخ  لكلمة  ورد  املعاجم، 

تعاىل يف الآية 48 من الزخرف:      

 اأي من نظريتها ومثيلتها. ويف قوله تعاىل:     

 اأي نظراءهم واأ�سحابهم. ويف قوله تعاىل يف خماطب�ة مرمي عليها ال�سالم 

يف �سورة مري�م الآية 28:      

والعفة  والأدب  وال�سلوك  والأخ��الق  ال�سفات  ه��ارون يف  نظرية  يا   مبعنى: 
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حماولة  ويف  الأخ��رية  الآي��ة  هذه  �سرح  يف  املف�سرون  اأفا�س  وقد  وال�سرف. 

�سرح املعادلة املنبثقة منها، اإذ اإن بني هارون عليه ال�سالم وهو �سقيق �سيدنا 

مو�سى عليه ال�سالم وبني مرمي عليها ال�سالم عدة قرون، فكيف تكون مرمي 

اأخته؟ ولذلك قال املف�سرون: اإن كلمة )اأخت( هنا تعني نظرية هارون، ويف 

كتابه )الدفاع عن القراآن �سد منتقديه( لالأ�ستاذ عبد الرحمن بدوي، ويف 

ال�سفحات 145-180 بحث رائع مف�سل حول هذه الآية الكرمية 

ويف هذا البحث اأورد املوؤلف اآراء امل�ست�سرقني وكثري من الدار�سني حول هذه 

بعد  وانتهى  املختلفة،  الأمم  يف  املتنوعة  والدرا�سات  املواقف  واأورد  الآي��ة، 

»اأيتها  م��ع��ن��اه  عر�س الآراء املتنوعة اإىل اأن قوله تعاىل:       

املنحدرة من �ساللة هارون«. وقد ذكر الأ�ستاذ عبد الرحمن بدوي اأن يهود 

املدينة املنورة وم�سيحييها، ومن تابعهم من اأهل اجلزيرة العربية فهموا هذه 

الآية بهذه ال�سورة. فمن الناحية اللغوية كان ول يزال ا�ستخدام كلمة »اأخ« 

و»اأخت« اأو »يا اأخا« اأو »يا اأخت« متبوعة با�سم القبيلة والقوم والن�سب يحمل 

اأو الن�سب، وقد لحظ الطربي والعديد  اأو القوم  معنى املنحدر من القبيلة 

من مف�سري القراآن هذا الأمر واأعطوا له الكثري من الأمثلة، وبناء على هذا 

فاإن هذه الآية الكرمية مل ترث يف عهد النبي ] اأية م�سكلة، فقد كان هذا 

املعنى �سائًعا عند العرب ولذلك مل يلفت هذا القول انتباههم.

 ونريد اأن نقول يف هذا ال�سياق: اإن كلمة اأخ وكلمة اأخت مل ت�سكل لدى 

اإن�سان اإح�سا�ًسا بتميز جن�س على اآخر، بل دمج القراآن بينهما يف كلمة  اأي 

اأخوات كما مر قبل قليل، انظر يف قوله تعاىل يف الآية 24 من �سورة التوبة: 

جمعت  ف��ك��م��ا                

كلمة »اأبناوؤكم« بني البنني والبنات، كذلك جمعت كلمة »اإخوانكم« بني الإخوة 

والأخ��وات، ومن يتدبر اآيات القراآن يجد ترتيب ال�سخو�س يف القراآن الكرمي 

ترتيًبا يتفق واأ�سواق النف�س الإن�سانية وفطرتها ال�سليمة، فانظر يف الآية ال�سابقة 

كيف تقدم الآباء ثم الأبناء ثم الإخوة ثم الأزواج ثم الع�سرية، ول ي�ستطيع اأحد 
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ُحّرمات على املرء يقول  اأن مياري يف ذلك. ويف اآية �سورة الن�ساء فيما يتعلق باملرْ

اهلل عز وجل يف الآية 23: 

تاأتي الأخوات        فانظر كيف 

بعد الأمهات والبنات، فالأم اأول ثم البنت، ثم الأخت، ثم العمة، ثم اخلالة.. 

واإن ورود هذه ال�سخو�س يف القراآن الكرمي تكرمي لهن، واإعالء ل�ساأنهن؛ لأن 

املرء،  واأثر يف حياة  لها وجود  والأخت كل منهن كيان م�ستقل  والبنت  الأم 

وبالتاأكيد لكل منهن حقوق على املرء ينبغي له اأن يقوم بها، ومن اأجل ذلك 

التي  الوثيق بني الأ�سر  التي تقوم بالربط  اأقام الإ�سالم �سرح �سلة الرحم 

الأخ  �سلة  تقطع  ل  حتى  والن�سب،  امل�ساهرة  برباط  ببع�س  بع�سها  يرتبط 

�سرعية  حقوًقا  لهن  جعل  وقد  واأخواته،  ببناته  عام  ب�سكل  املرء  اأو  باأخته، 

وحقوًقا يف �سلة الرحم.

اأن اأطلع ذات يوم على درا�سة علمية جادة تقارن بني �سلة  واإين لأرجو 

اأث��ر ذل��ك يف جمالت  ] وتبنّي  النبي  واأح��ادي��ث  ال��ق��راآن  اآي��ات  الرحم يف 

احلياة. اإن �سلة الرحم موؤ�س�سة قراآنية تقف وراء فر�س املرياث باأن�سبائه 

ال�سرعية. ولعل )الأخت( هي امل�سار اإليه الأول يف ميدان �سلة الرحم، بعد 

ال�سورة  لهذه  اأجد  ول  املرياث،  كاملة يف  والبنت حقوقهما  الأم  اأخذت  اأن 

احلياة  �سفحات  يف  �سحيًحا  انعكا�ًسا  الكرمي  ال��ق��راآن  اآي��ات  يف  ال�سامية 

وبع�س  واأخواتهم،  بناتهم  حقوق  يف  النا�س  يق�سر  ما  فكثرًيا  الجتماعية، 

كل  من  والدين  الدين،  اأحكام  اإىل  ذلك  ين�سب  الُكّتاب  بع�س  اأو  الدار�سني 

ذلك براء، ولكن اأكرث النا�س ل يعلمون.
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لطاملا حدقت يف هذه الكلمة العجيبة يف ال�سياق القراآين املعجز، كلمة 

)يرتب�سن( التي تكاد اأن تكون �سورة كا�سفة عن اأعماق نف�س املراأة املطلقة 

على  ينتظر  معناها  )يرتب�س(  وكلمة  زوجها.  عنها  يتوفى  التي  امل��راأة  اأو 

اأحّر من اجلمر، ينتظر بكثري من التحفز والت�سفي وال�ستعجال، ينتظر اأن 

تنق�سي ال�سهور والأيام يف ملح الب�سر، واملطلقة – غالبا– تكون غري اآ�سفة 

على حياة ما�سية مع زوجها مل يكتب لها النجاح، ولذلك فهي تنتظر عدتها 

اأن تنتهي لكي تبداأ حياتها من جديد، ع�سى اأن تكون احلياة اجلديدة اأ�سعد 

حًظا..

قروء  فثالثة  منه،  والطهر  احلي�س  وهو  ء،  ُقررْ )قروء( هي جمع  وكلمة 

معناه اأن حتي�س املراأة ثم تطهر من حي�سها، ثم حتي�س مرة ثانية وتطهر، 

ثم حتي�س مرة ثالثة، عندئذ يتاأكد من اأنها غري حامل من زوجها، وبعد ذلك 

كله يحق لها اأن تتزوج ول يكون عند ذلك احتمال اختالط الأن�ساب، فيما لو 

حملت من زوج جديد. وقد يقول امروؤ: اإن املراأة تتاأكد من اأنها حامل اأو غري 

حامل منذ ال�سهر الأول لطالقها، ونقول: اإن ذلك ل يكون مع كل امراأة ومع 

كل حالة، فاإن بع�س الن�ساء قد ي�سنب بال�ستحا�سة وهي انت�سار احلي�س يف 

فرتات غري منتظمة، وغري متقطعة، وعند ذلك يختلط على املراأة الأمر بني 

الطهر واحلي�س، ولذلك ا�سرتط القراآن الكرمي الطهر بعد احلي�س ثالث 

ا اأن هذه هي  مرات حتى يتاأكد الأمر عند كل الن�ساء. ويدل على ذلك اأي�سً

عدة املراأة املطلقة عندما تكون يف �سن ال�سباب اأو ال�سن التي ميكن للمراأة 

اأن حتمل فيها وت�سع.

اأنها مل حت�س بعد فقد  اأو  يئ�ست من املحي�س،  املراأة قد  اإذا كانت  اأما 

ا�سرتط القراآن الكرمي اأن تنق�سي ثالثة �سهور على طالقها، قال تعاىل يف 

�سورة الط�الق: 

     وللقارئ الكرمي اأن يتاأمل يف هذا ال�سياق القراآين ويوازن بني عدتني 
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للمراأة التي يئ�ست من املحي�س، اأو ال�سغرية التي مل حت�س بعد، تلك قال اإن 

عدتها ثالثة قروء، وهذه قال اإن عدتها ثالثة اأ�سهر، وفرق دقيق بني الأمرين 

الآية كلمات تك�سف عن  اإن يف  القراآين، ثم  عند تدقيق النظر يف الرتكيب 

اأغوار النف�س الإن�سانية عند املراأة، منها كلمة )يئ�سن( فهي تدل على فرتة 

اأن  تودعها املراأة وهي يف غاية الأ�سف واحل�سرة. فما من امراأة ترغب يف 

تودع حياة اخل�سوبة وال�سباب والإجناب اإىل حياة اخلمول والهرم والياأ�س، 

تلك �سهادة �سادقة على كرب املراأة وتقدمها نحو العجز، وهي لعمري اأق�سى 

ر فيها  �سهادة واأمّرها على نف�س املراأة، هي ال�سهادة التي تتمنى املراأة اأن تزوِّ

وتخالف فيها احلقيقة ولكن قدرة اهلل عز وجل 

            جعل يف ج�سد امل��راأة �ساهًدا عليها ل يكذب، ول 

اأن  املراأة  املحي�س، فمهما حاولت  الياأ�س من  يناق�س، ذلكم هو  ول  يتخلف 

تقول، اأو اأن تتزين اأو اأن متثل فاإن هذا ال�ساهد ل يكذب، وهو ال�ساهد الذي 

اأن الأمر قد انتهى، ولذلك فاإنهن معا�سر الن�ساء  يهتف باملراأة من داخلها 

)يئ�سن من املحي�س( ويا لها من كلمة دالة يف موقعها هذا الذي ل تغني فيه 

دليل على جواز خطبة  فاإنها  اأما هوؤلء )الالئي مل يح�سن(  كلمة غريها، 

املراأة وزواجها قبل احلي�س، وبخا�سة اإذا كانت املراأة ذات ج�سد نا�سج تام، 

وهذا ميكن اأن يكون كثرًيا يف بع�س املناطق، ويف كثري من اأمناط ال�سعوب 

الإن�سانية، كما اأنه َح�سٌّ على الزواج املبكر الذي يع�سم ال�سباب والن�ساء من 

كثري من م�ساكل الزلل والنحراف.
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�سورة املائدة من اآخر �سور القراآن الكرمي نزول، اأي اأن ما نزل فيها من 

اإن  اإذ  احلنيف،  الإ�سالمي  الدين  ثوابت  من  يعد  وفرائ�س  وقواعد  اأحكام 

الدين اكتمل عند نهاية الفرتة النبوية، ويف هذه ال�سورة نف�سه�ا )الآية رقم 

3( نزل قوله تعاىل: 

   

الكرمية، يقول فيها عز  ال�سورة  38 من هذه  رقم  الآي��ة  تعاىل يف  يقول 

وجل: 

      فهذا احلد – اإذن– يف قطع يد ال�سارق وال�سارقة هو حد ثابت قطعي، 

وفر�س دائم يف دين اهلل. ولقد يرتاع بع�س النا�س، وبخا�سة من مل يدر�س 

الإ�سالم ويفقه اأحكامه، من هذا احلد القا�سي. ولقد ظن بع�س الدار�سني 

من غري امل�سلمني اأن املجتمع الإ�سالمي �سوف يكون بهذا احلد جمتمًعا من 

لقمة  النا�س  ي�ستجدون  �سدورهم،  على  �سواعدهم  يعلقون  ممن  املعوقني، 

اإىل  املرء  ولو نظر  الأمر.  اإىل  ب�سيطة  لعمري نظرة �سطحية  العي�س. وهذه 

الإ�سالم ديًنا متكامال، نافًذا يف �سوؤون احلياة كلها، لعلم اأن هذا الأمر هو 

الأمن والطماأنينة  اإر�ساء قواعد  واأثًرا يف  بالنا�س،  اأ�سد الأحكام رحمة  من 

واليقني وال�سالم يف حياتهم.

اإن حد ال�سرقة حد من حدود اهلل التي اأمرنا �سبحانه وتعاىل األ ن�سيعها 

] باهلل لو اأن فاطمة بنت حممد  اأو نعتدي عليها. ولقد اأق�سم ر�سول اهلل 

يفرق  ل  باإقامة احلدود، وحتى  النا�س  يتهاون  ل  يدها؛ حتى  لقطع  �سرقت 

النا�س، عند اإقامة احلدود، بني �سغري وكبري وغني وفقري، وحاكم وحمكوم. 

والذي يقراأ تاريخ امل�سلمني، ويطلع على �سورة احلياة يف الع�سر النبوي، ويف 

اأن هذا احلد مل يكد ينفذ يف  �سدر الإ�سالم، ويف خالفة الرا�سدين، يجد 

اإن�سان على الرغم من الت�سديد واحلر�س على اإقامة احلدود، ذلك اأن وعي 

امل�سلم بدينه، ويقينه من اأن اخلليفة امل�سلم ل بد له اأن يقيم �سرع اهلل وينفذ 
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حدوده، مينعه من العتداء على حد من حدود اهلل. ولك اأن تت�سور جمتمًعا 

اإ�سالميًّا يكون اأفراده جميًعا على يقني من اأن حد ال�سرقة، وهو قطع اليد، 

�سوف ينفذ يف اأي امرئ يعتدي على حدود اهلل، وعلى اأموال النا�س، اأيا كان 

مركزه الجتماعي اأو ال�سيا�سي؛ اإن هذا املجتمع الآمن املطمئن اخلايل من 

ال�سرقات، البعيد عن اإقامة حد ال�سرقة لعدم وجود ال�سارق اأو ال�سارقة التي 

يقام عليها احلد، قد كان يف حياة امل�سلمني حقيقة واقعة حيًنا من الدهر، 

واإن هذا املجتمع امل�سلم ميكن اأن يكون مرة اأخرى واأن يكون دائًما لو اأن اأويل 

الأمر اأقاموا حدود اهلل وفق �سرع اهلل.

اإن اإقامة احلد مرة واحدة، مينع ال�سرقة �سنني عددا، ويتيح للتاجر مثال 

اأن يذهب اإىل امل�سجد، اأو اأي مكان اآخر دون اأن يغلق باب دكانه، ذلك اأن قلوب 

دائًما بني حالتني:  واملرء  اأو راهبة من حدود اهلل.  بالإميان،  النا�س عامرة 

حالة الرغبة والرهبة، الرغبة يف طاعة اهلل والرهبة من ع�سيان اهلل ونيل 

عقابه، ثم اإن قطع يد ال�سارق – اإن ح�سل– يجعل من هذا املحدود حار�ًسا 

بعد ذلك على دين اهلل، و�ساهًدا على عدل اهلل عز وجل؛ لأن ال�سارق الذي 

يتجاوز كل الت�سهيالت التي قدمها له الدين واإمام امل�سلمني من توفري العمل، 

اأو التجاوز عن الذنب اإن كان املرء عند ارتكاب ال�سرقة بحاجة اإىل املال، اإن 

هذا ال�سارق ي�ستحق العقاب لأنه �سرق دومنا اأي �سبب يدعوه اإىل ذلك، ولعل 

كل فرد يرتدع عندما يرى اأن حكم اهلل عز وجل كان عدل فيه، واإقامة احلد عند 

ذلك حتقيق للحياة الكرمية التي و�سفها اهلل عز وجل 

  

فاإذا نظرنا بعد ذلك يف اأ�سرار البيان الإلهي يف هذه الآية الكرمية جند 

تقدمي  اإىل  اأول  انظر  القراآن،  الإعجاز يف  �سواهد  �سواهد عديدة من  فيها 

املراأة  اأن  على  دللة  من  فيها  ما  وتدبر  )ال�سارقة(  على  )ال�سارق(  كلمة 

تابعة يف هذه اجلرمية للرجل، واأن الرجل له الدور الأول يف عملية ال�سرقة 

والتخطيط لها؛ لأن ال�سرقة حتتاج اإىل جراأة وقوة وتدبري، قد يكون الرجل 
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اأقدر على ذلك من املراأة، يف مقابل ذلك جند اأن كلمة )الزانية( تقدمت 

على )الزاين( يف اآية اأخرى تتحدث عن هذه اجلرمية وهذه الفاح�سة، والآية 

هي قوله تعاىل يف �سورة النور )2(: 

اأن كل فاح�سة تتم         واأح�سب اأن كل القراء يوافقون معي على 

بني امراأة ورجل، ما كان لها اأن تكون لو اأن املراأة كانت حا�سمة يف ردها اأو 

رف�سها. اإنني اأعتقد، وقد يعتقد معي معظم القراء، اأن اأي رجل يف الدنيا 

ل ي�ستطيع اأن ينال من امراأة �سيًئا اإذا كانت هي ل تريد ذلك، ولذلك �سمى 

النا�س ذلك، يف حال ح�سوله، اغت�ساًبا..

اإن�سان  اأي  ي�ستطيع  ل  ب�سخ�سيتها  املعتزة  العفيفة  ال�سريفة  امل��راأة  اإن 

اأيا كان اأن ينظر اإليها نظرة �سريرة، اأو ينال منها اأو من ِعر�سها، اأما اإذا 

اأح�س الرجل خ�سوًعا بالقول اأو بالنظرة اأو باحلركة من املراأة فاإنه يت�سجع 

ويتمادى وي�سري يف طريق الغواية حتى نهايتها، قال اهلل عز وجل يف �سورة 

الأحزاب الآية )32(:                 واخل�سوع 

خ�سوع  باإمكانية  الرجل  ِعر  ُي�سرْ مبا  للرجل  امل��راأة  قول  يت�سم  اأن  هو  بالقول 

املراأة له، وموافقتها على جماراته يف اأطماعه و�سروره، ومن هنا كان تقدمي 

ال�سرقة فقد تقدم )ال�سارق( على  اأما يف  كلمة )الزانية( على )الزاين(، 

هذا  يف  البيان  �سمو  يف  مي��اري  القراء  من  اأح��ًدا  اأن  اأظ��ن  وما  )ال�سارقة( 

الأمر..

ثم انظر ثانًيا يف قوله تعاىل يف الآية نف�سها:         ولعلك 

تت�ساءل مثلي عن �سبب قطع اليد دون غريها من الأع�ساء، وعن دللة ذلك، 

التي  هي  ال�سرقة،  اآل��ة  هي  اليد  اأن  ذلك  احلكمة يف  وج��وه  بع�س  من  ولعل 

متتد اإىل ما حرم اهلل عليها، فاليد التي متتد على حرمات اهلل تقطع حتى 

ل تعود ثانية اإىل ذلك، وقطع اليد حكم عدل من اهلل عز وجل، فاملال الذي 

نق�س بال�سرقة يجب اأن يقابله نق�س يف ج�سم الإن�سان الذي �سرق، نق�س 
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بنق�س، ثم اإن يف الأمر دللة اأعمق من ذلك، فاملرء الذي ي�سري يف ال�سوارع 

مقطوع اليد، فكاأنه معرو�س على املالأ دائًما بجنايته وهو �ساهد دائم على 

فعلته النكراء، فكاأنه رادع م�ستمر ملن يفكر يف ال�سرقة. ولعل اهلل عز وجل 

اأراد وهو يعاقبه اأن يطّهره من ذنبه، واأن يجعله عربة لغريه، ومن يدري فلعل 

يف هذا العتبار توبة للرجل، وثواًبا له؛ لأن الذي ي�سبب توبة املرء اأو يكون 

�سبًبا يف ردع الآخرين ل بد اأن اهلل عز وجل يجزيه عن ذلك جزاء ح�سًنا، 

ومن هنا �سار احلد، الذي يظن النا�س اأنه عقوبة، يف النهاية م�سدر خري، 

وزاجًرا عن �سر، واأود اأن اأذكر -مرة اأخرى- اأن هذا املنظر، اأي منظر رجل 

مقطوع اليد ب�سبب اإقامة  احلد عليه، قد ل مير يف ال�سنوات الطوال �سوى 

مرة واحدة؛ لأن اإقامة احلد مرة واحدة متنع ال�سر �سنوات عديدة، لأن اهلل 

عز وجل اأخربنا باأن يف اإقامة الق�سا�س حياة و�سعادة للمجتمع.

وانظ��ر اإىل ق��وله تعاىل     وكلم�ة )ك�سب��ا( هن��ا تفيد 

اقرتاف فعل ال�سر، ومنه ال�سرقة، واجلزاء من جن�س العمل. واحلق اأن هذه 

على  دليال  القراآن  يف  غالًبا  تاأتي  منها(،  ي�ستق  وما  )ك�سب  اللغوية  امل��ادة 

اقرتاف فعل ال�سر، وهو عك�س ما يظنه النا�س؛ فهي يف عرف النا�س دليل 

على الك�سب والربح، وهي يف الق�راآن لي�ست كذلك، انظ��ر يف ق���وله تع���ال�ى:  

              وق����وله تع��اىل:  

               وقوله جل وعال:   

وقوله عز من قائل:       

واآيات كثرية غريها. ولعل يف هذا حتذيًرا من اأن ما يظنونه ك�سًبا   

يف حياتهم الدنيا اإمنا يجب اأن يحذروا منه واأن يحاكموه وفق �سرع اهلل، فاإن 

كل عمل وكل مال يحرزه الإن�سان اإن مل يكن وفق �سرع اهلل، واإن مل يكن يف 

حدود ر�سا اهلل عز وجل وطاعته، فاإمنا هو عمل غري �سالح، واإمنا هو مال 

غري حالل؛ لأنه ورد من طرق غري �سرعية.

اأي )تنكيال( من اهلل، فاهلل عز  وانظر يف قوله تعاىل:        
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انتهكت  اإذا  يغ�سب  وجل  عز  واهلل  لدينه،  وينت�سر  لعبادة،  ينت�سر  وجل 

حرماته، واخرتقت حدوده؛ لأن حرمات اهلل وحدوده هي التي ت�سكل املجتمع 

على  اعتداء  هو  اإمنا  وراحته  املجتمع  اأمن  على  اعتداء  وكل  الآم��ن،  امل�سلم 

اهلل عز وجل ودينه، واهلل ل يقبل الظلم، بل ينت�سر للمظلوم، ويفر�س من 

التوبة  اأبواب  اإىل �سوابه، ولذلك يفتح  الت�سريعات ما يطهر الظامل ويعيده 

يف  نحن  اللتني  الآيتني  هاتني  من  الثاني�ة  الآي��ة  يف  تالحظ  كما  واملغفرة. 

ظاللهم�ا، ثم انظ�ر اإىل ق�وله تع�اىل يف فا�س�لة الآية الأوىل منهما:  

          وهذه الفا�سلة منا�سبة لن�س الآي��ة وعقوبة ال�سرقة، وقطع 

اليد، فاهلل عز وجل عزيز يف انتقامه اأي قوي، وهو �سبحانه حكيم يف اأوامره 

عقوبة  ولكن  العزيز،  القوي  اهلل  اإل  العقوبات  فر�س  ي�ستطيع  ول  و�سرعه، 

الآية  تعال�ى يف  قال  ولذلك  ب�سائر رحم�ة اهلل،  دائًما حتمل يف طياتها  اهلل 

التالية: 

  فانظر كيف اختتمت الآية التي حتمل الرحمة والتوبة ب�سفات اهلل 

عز وجل التي حتمل الرحمة واملغفرة        ويف الآية الأوىل 

كانت الفا�سلة           وهذا يف احلقيقة اإعجاز القراآن، متا�سك 

الآيات وترابطها وو�سع كل كلمة يف مكانها، ولو اأن كلمة و�سعت مكان اأخرى 

لختل ال�سياق و�ساع املعنى.

فق�ال:                                      الأوىل  الآي����ة  ي��ق�����راأ  وه���و  م���رة  ذات  اأخ��ط�����اأ  ق��ارًئ��ا  اأن  ي���روى 

نكال من اهلل واهلل  مِبا ك�سبا  اأيديهما جزاء  وال�سارقة فاقطعوا  {وال�سارق 

غفوًرا  يكون  اأن  للرحمن  ينبغي  »ما  فقال:  اأعرابي  ف�سمعه  رحيم}،  غفور 

اإىل خطئه فعدل من قراءته وقال:  القارئ  فانتبه  املو�سع«،  رحيًما يف هذا 

الكرمي: اإذ يقول يف و�سف كتابه  العظيم   »واهلل عزيز حكيم«. و�سدق اهلل 
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تبني لنا يف املقالت ال�سابقة كلها اأن القراآن الكرمي حتدث عن الرجل 

ول  يغني  ل  مًعا،  احلياة  ي�سنعان  متكامالن  عن�سران  اأنهما  على  وامل��راأة 

القراآن  اآيات  كانت  التكامل  هذا  ظل  يف  واأنه  الآخر،  عن  اأحدهما  ي�ستغني 

الكرمي تتحدث عنهما يف حكم واحد اإذا كان الأمر يتعلق بكل منهما ب�سورة 

متكافئة ل ميتاز اأحدهما فيها عن الآخر. فهما اأولد مت�ساوون )يو�سيكم اهلل 

يف اأولدكم( وهما )الرجل واملراأة( اأو )الذكر والأنثى(، لهما حق الرعاية 

والر�ساعة والرتبية والتن�سئة والتعليم والإنفاق، ل ميتاز اأحدهما عن الآخر. 

واإنك لو راجعت اآيات القراآن الكرمي فيما قررته من حقوق لالأبناء ملا وجدت 

متييًزا يذكر بني ما يجب اأن يقدم للذكر، وما يجب اأن يقدم لالأنثى.

الآيات من واجبات على كل منهما، ملا وجدنا  اأنا راجعنا ما قررته  ولو 

فرًقا يذكر بني �سرورة ما يجب اأن يقدمه كل منهما من واجبات لبناء حياته 

ثابتة  حقائق  ت�سبح  والأحكام  املبادئ  اأن  املعروف  ومن  واأمته.  وجمتمعه 

وقواعد را�سخة اإذا داأب املجتمع على تنفيذها وحتقيقها. والإ�سالم العظيم 

ل فيه القول، �سواء يف اآيات  مل يرتك �سيًئا من اأ�س�س احلياة الإ�سالمية اإل ف�سّ

القراآن الكرمي اأو يف ال�سنة النبوية ال�سريفة، ومن املعلوم اأنه ما دام الإن�سان 

م�ستعًدا  يكون  اأن  بد  ل  فاإنه  دينه،  من  ي�ستمدها  وقواعد  لقوانني  يخ�سع 

لتحمل نتائج عمله يف الثواب والعقاب على حد �سواء. فالقراآن الكرمي عندما 

عقاب  بنيَّ  وعندما  به،  وجل  عز  اهلل  اأم��ره  مبا  قام  اإذا  الإن�سان  ثواب  بنّي 

الإن�سان اإذا ق�سر فيما اأمره اهلل عز وجل به، واإذا اقرتف �سيًئا نهاه اهلل عز 

وجل عنه، مل يفرق القراآن الكرمي بني الرجل واملراأة يف ا�ستحقاق الثواب اأو 

العقاب، ففي ميدان الأجر والثواب يقول اهلل عز وجل: 

ويق����ول   ،)30 )ال��ك��ه��ف:       

تعاىل:       

35 من �سورة الأح��زاب، وهي  7(، ويقول تعاىل يف الآي��ة        )فاطر: 

اآية لفتة للنظر، اأكتفي بها للتدليل على اأن الثواب للرجال والن�ساء واحد، 
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لميت���از اأح��دهم�ا في��ه ع��ن الآخ��ر اإل بعم�له، يق�ول تع��اىل: 

  

             اإذن فلي�س هناك عمل 

اأو عبادة اأو �سفة ميكن اأن يقوم بها الرجل دون املراأة، واإمنا ميتاز اأي منهما 

اآيات  ت�ستثِن  العقاب، فلم  الأمر يف جمال  العمل. وكذلك  بكيف يقوم بهذا 

اأيديهما،  تقطع  وال�سارقة  فال�سارق  به،  يقوم  عقاب  من  اأحدهما  القراآن 

يجلدان،  والزانية  والزاين 

               )الفتح: 6(.

هذا هو دين اهلل عز وجل؛ يحكم بالعدل، يكافئ املح�سن، ويعاقب امل�سيء 

امل��راأة، فيخ�سونها  ي�ستقوون على  الزمان  النا�س يف هذا  بال  اأيا كان، فما 

بالعقاب والعذاب والقتل اإذا اقرتفت منكًرا ويرتكون الرجل ي�سرح وميرح، بل 

رمبا يفتخر بجرميته دون عقاب اأو �سوؤال، فيما ي�سميه عامة النا�س بجرائم 

اأكرث عن فتيات و�سيدات يقتلن بالرحمة  ن�سمع كثرًيا، ونقراأ  اإننا  ال�سرف! 

ا من العار، ومل ن�سمع اأو نقراأ عن رجال قتلوا اأو طلبوا للمحاكمة فيما  تخل�سً

اقرتفوه.

اإن حدود اهلل عز وجل مل ت�سّرع لكي تنفذ على الن�ساء فقط، واإن حدود 

اهلل عز وجل وا�سحة يف كل الأمور التي �سرعها اهلل، فحدود القتل، و�سرب 

كلها  الزحف،  يوم  والتويل  واملي�سر،  املح�سنات،  وق��ذف  والزنا،  اخلمر، 

مقررة معروفة، وما اأظن اأنه دار يف خلد اأي من ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم 

اأو التابعني، اأو اخللفاء الرا�سدين اأو الق�ساة العدول يف التاريخ الإ�سالمي اأن 

يقيموا احلد على اأحد الطرفني، وهو الطرف الأ�سعف، واأن يرتكوا الطرف 

ا طليًقا، ل ي�ساأل عن ذنبه. اإن العفة وال�سرف �سفتان يت�سف بهما  الآخر حرًّ

الرجل واملراأة كالهما، وما اأظن عاقال يقول اإن املراأة التي تقرتف الفاح�سة 
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�سريف  هو  اجلرمية  ي�ساركها  ال��ذي  الرجل  اأن  حني  على  �سيئة  ام��راأة  هي 

م�سوؤولية  والعفة  ال�سرف  اأن  يعرف  وكلنا  يقول ذلك  اأحًدا  اأظن  ما  عفيف، 

الرجل رمبا اأكرث من املراأة، لأن املراأة غالًبا ت�سلك ال�سلوك الذي تتمكن منه 

وفق طبيعة حياتها مع الرجل، فاإن عف عفت، واإن ف�سق ف�سقت.. والر�سول 

عليه ال�سالة وال�سالم يقول: »عفوا تعف ن�ساوؤكم«.

يف  وجل  عز  اهلل  �سرع  يحّكم  اأي  العقيدة  بهذه  ياأخذ  الذي  املجتمع  اإن 

اأحكامه، ي�سري نحو الهداية والعدالة وتقل فيه فر�س النحراف واجلرمية، 

ولو علم الرجال والن�ساء اأن اأي جرمية من جرائم العتداء على الأعرا�س 

�سيعاقب عليها الرجال والن�ساء على حد �سواء، فاإن مثل هذه اجلرائم �سوف 

تقل تدريجيًّا حتى تكاد تنعدم، اأما معاقبة املراأة دون الرجل، فاإن ذلك فتٌح 

فيه  وجل  عز  اهلل  �سرع  اأن حتكيم  وبدهيٌّ  على م�سراعيه،  لباب اجلرمية 

اإقامة حدود  ولكن  فيه.  القول  اإفا�سة  ولي�س هنا جمال  فيه،  ما  من اخلري 

اهلل عز وجل – يف التحليل الأخري– هي العالج الفعال ملا يقع فيه النا�س 

األ يعالج اخلطاأ باخلطاأ،  اأحرى  يف حلظات ال�سعف واجلهل واخلطاأ، وما 

بل يعالج اخلطاأ باحلكمة وال�سواب، واآيات اهلل عز وجل تهيب بنا اأنرْ اأيها 

النا�س:  
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والآن ن�سل اإىل الربهان القراآين ال�ساطع على تكامل العالقة بني الرجال 

والن�ساء، من خالل التدبر الدقيق الواعي لآيات القراآن الكرمي. وقد كانت 

اآية القوامة، التي اأثارت بع�س النا�س، هي الآية رقم 34 من �سورة الن�ساء، 

وفيها يقول اهلل عز وجل: 

املراأة،  على  الرجل  قوامة  مو�سوع  الدار�سون يف  يبحث  وعندما     

الآية..  من  اجل��زء  هذا  اأو  امل��ع��دودات،  الكلمات  هذه  يتجاوزون  ل  نراهم 

وليتهم على الأقل نظروا يف الآية الكرمية كاملة، ولكن الذي مل ينظروا فيه 

 32 اأي الآية  اللتان ت�سبقان هذه الآية الكرمية،  قط، هو الآيتان الكرميتان 

و33 من هذه ال�سورة، واإين اأرى اأن درا�سة هذا املو�سوع املهم يبداأ من قوله 

ع��ز وج����ل: 

هذه  عليها  تقوم  التي  القاعدة  ت�سكل  الكرمية  الآي��ة  هذه  اإن        

النظرية الأ�سا�سية يف املفهوم الإ�سالمي، نظرية العالقة بني الرجل واملراأة، 

وه����ذا  يق�ول اهلل ع��ز وج��ل:        

اأو ما  األ يتمنى ما كان يف يد غريه  نهي ملزم من اهلل عز وجل لكل امرئ 

كان عند غريه مما اخت�سه اهلل عز وجل به، اأو ف�سله به على غريه. ولي�س 

من هدف هذه املقالت املوجزة اأن تف�سل القول فيما ف�سر به العلماء هذه 

تاأخذ  اأن  تريد  هي  اإمنا  تتمنوا«،  »ول  تعاىل  قوله  وبخا�سة  الكرمية،  الآي��ة 

اأما مفهوم  القراآن.  وامل��راأة يف ميزان  الرجل  يت�سل مب�ساألة  ما  الآيات  من 

الأقوال  واأدل��ة  هو غري جائز،  وما  هو جائز  وما  ال�سرعي،  وحكمه  التمني، 

كلها، فاإن ذلك مف�سل يف كتب الفقه وكتب التف�سري، ولكنا نقول هنا: »اإن 

العلماء اأجازوا متني اخلري واأفعال الرب والرغبة فيها لرفع منزلتها وكرامة 

اأهلها، دون اأن يكون من اأمنياتهم الإ�ساءة اإىل الآخرين اأو احلر�س على زوال 

النعمة عنهم. اإن هذا يكون من قبيل احل�سد املحرم يف الإ�سالم، الذي يعد 

مرنا اأن جنتنبها، ولذلك يقول اهلل عز وجل: 
ُ
من املوبقات التي اأ
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النا�س  اأن           وه��ذا توكيد من اهلل عز وج��ل 

ا، ولكن اأرجو اأن ينتبه الأخوة القراء باهتمام �سديد اإىل  ل بع�سهم بع�سً �سُ َيفرْ

هذه الكلمة ال�سغرية »به« اإن هذا اجلار واملجرور، اأو اإن �سبه اجلملة هذا 

كما ي�سميه النحاة هو اأهم كلمة يف هذه الآية الكرمية. اإن هذا القيد »به« 

يدل دللة قاطعة على اأن التف�سيل له اأ�سباب، واأن كل فرد ميكن اأن يف�سل 

اأو هو مهياأ له، واإن هذا القيد )به( يدل دللة  الآخر ب�سيء هو متميز فيه 

وا�سحة على اأن التفا�سل بني النا�س م�ستمر، ودائري، ومتبادل، اأي اأن كل 

اإن�سان ميكن اأن يكون فا�سال غريه، ومف�سول من غريه يف الوقت نف�سه، اأظن 

اأنه ل بد اأن نعيد ق�راءة الآية 

اإن كل اإن�سان منا يرى عند الآخرين اأ�سياء كثرية يتمنى اأن تكون عنده، وهذه 

بع�س  يف  غريه  عليها  ح�سل  كما  الإن�سان  عليها  يح�سل  اأن  ميكن  الأ�سياء 

الأحيان، وميكن اأن تكون اأ�سياء خا�سة بجن�س من النا�س دون اجلن�س الآخر، 

ا اأو عنده اأولد كثريون، اأو  فمن احلالة الأوىل ميكن اأن يكون اإن�ساٌن ما غنيًّ

عنده امراأة جميلة، اأو ميلك �سيارة فارهة، اأو ق�سًرا منيًفا، وميكن اأن تكون 

هذه الأ�سياء اأمنيات عند الآخرين، فيتمنى اأن يكون عنده مثلها. ويف احلالة 

كل جن�س  اأنثى. ويف  يكون  اأن  الإن�سان رجال وميكن  يكون  اأن  الثانية ميكن 

ميكن اأن يكون ذا �سفات متعددة، والنا�س يتفاوتون، ويتمنون الأماين. 

اإن كل ذلك يكون ولكن اهلل عز وجل ينهانا اأن نتمنى ما لي�س لنا. ويح�سن 

هنا اأن نذّكر بدللة كلمة )متّنى( يف اللغة، ومقابلتها لكلمة )رجا(؛ فالتمني 

هو طلب ما ي�ستحيل حتققه، اأو يبعد جًدا احل�سول عليه، واأداته ليت، كاأن 

يتمنى ال�سيخ العودة اإىل ال�سباب، ويتمنى امروؤ اأن يكون عنده مال قارون. 

واأما الرجاء فهو طلب ما ميكن حتققه ويكون قريًبا �سهل املنال، كاأنرْ يرجو 

يرجو  اأو  جتارته،  يف  التوفيق  تاجر  يرجو  اأو  المتحان،  يف  النجاح  طالٌب 

اأن  للرجل  فلي�س  وعليه  النار.  من  والنجاة  واملغفرة  العفو  ربه  من  الإن�سان 

يتمنى ما اأعطاه اهلل عز وجل للمراأة، ولي�س للمراأة اأن تتمنى ما اأعطاه اهلل 
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عز وجل للرجل، فاإن ذلك لن يتحقق، لن يكون الرجل اإل رجال كما اأراده 

اهلل، ولن تكون املراأة اإل امراأة كما اأرادها اهلل.

ولكن اهلل يعلمنا اأنه جل �ساأنه جعل يف كل فرد ما يف�سل به غريه؛ فلي�س 

التفا�سل حمكوًما لأنا�س دون اأنا�س، ولي�س الف�سل مقرًرا لفرد دون اآخر، بل 

الف�سل متاح لكل اإن�سان، والف�سل بيد اهلل يوؤتيه من ي�ساء، والإن�سان يكون 

باملال  اأف�سل منه  يكون  اأن  بالعلم مثال، ولكن غريه ميكن  اأف�سل من غريه 

مثال اأو بال�سحة، اأو باخلربة وما اإىل ذلك. ولذلك اأوؤكد على دللة »به« يف 

به يف�سل غريه، وهذا يدل على  �سبًبا  اإن لكل فرد منا  الكرمية،  الآية  هذه 

تفا�سل دائري اأو تفا�سل متبادل، فلي�س امروؤ اأف�سل من غريه اأف�سلية مطلقة 

اأو اأف�سلية ثابتة، بل اإن الأف�سلية متبادلة. واإنني اأ�سعر عندما اأقراأ هذه الآية 

الكرمية اأن النا�س يدور بع�سهم حول بع�س يف اأ�سطوانة دائرية، فمرًة يكون 

اأحدهم يف الأعلى، ومرة يف الأ�سفل، فلي�س اأحد اأف�سل من غريه دوًما ول اأحد 

باأقل من غريه مطلًقا، وهذه –اإذن– قاعدة اأ�سا�سية يجب التنبه اإليها عند 

احلديث عن الرجل واملراأة يف ميزان القراآن.

وهذا ن�س قراآين ينبغي اأن يتخذ قاعدة ا�ستثنائية عند التفكري يف مثل 

هذه الأمور الأ�سا�سية يف الفكر الإن�ساين، وهذه اأمور ل تقبل الختالف ولي�س 

اأ�سا�سيان يف كلمة  واملراأة عن�سران  والرجل  والتف�سري.  للتاأويل  فيها جمال 

»بع�سكم« التي وردت يف قوله تعاىل: 

اأ�سياء،  يف  امل��راأة  يف�سل  الكرمية  الآي��ة  هذه  بن�س  اإذن  فالرجل   

واملراأة اإذن بن�س هذه الآية الكرمية تف�سل الرجل يف اأ�سياء. واهلل عز وجل 

ياأمرنا باأن نقتنع مبا ف�سل اهلل به بع�سنا على بع�س، فال نق�سي العمر يف 

والتميز  الف�سل  اأ�سباب  من  امرئ  لكل  اهلل  اأعطاه  ما  على  وحت�سر  تاأ�سف 

والخت�سا�س.
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ُيخلق الرجل اإذن وُتخلق املراأة، كل منهما على �سورة �ساء اهلل عز وجل 

وج��ل  ع���ز  اهلل  ي��خ��اط��ب  اأن تكون، قال تعاىل:     

وتدبر  الكرمية  الآي��ات  اق��راأ   ،12-6 الآي��ات  النفطار يف  �سورة  الإن�سان يف 

دللتها العميقة 

  اإذن هي م�سيئة اهلل اأن يكون كل من الرجل واملراأة على ال�سورة 

التي خلقا عليها. ول اأدري مِلَ ين�سى النا�س هذه احلقيقة عندما يتحاورون 

يف م�ساألة الرجل واملراأة، ين�سون اأ�سا�س الق�سية ويجادلون يف الفروع، وهو 

جدال لن ي�سل بهم اإىل �سيء حا�سم، حتى لو امتد اإىل �سنوات، اأو ا�سرتك 

فيه �سخ�سيات وهيئات كثرية.

احلقائق  وفق  احلديث  يتفرع  ثم  اأ�سوله،  على  اأم��ر  كل  يقام  اأن  يجب 

وخلق  رج��ال  الرجل  خلق  وج��ل  عز  اهلل  اأن  الثابتة  احلقائق  وم��ن  الثابتة، 

�سواء  املراأة امراأة، وقال لنا:         

يف اأمور اخللق الأ�سا�سية اأم يف اأمور احلياة العامة، وما يت�سل بها من اأحوال 

اجتماعية اأو اقت�سادية اأو نف�سية اأو غري ذلك من �سوؤون الإن�سان يف احلياة. 

يف  البحث  منطلق  تكون  اأن  يجب  الإلهية،  احلقيقة  العامة،  احلقيقة  وهذه 

م�سيئة اهلل  وفق  لكل من اجلن�سني،  وتتلخ�س يف خلق خا�س  امل�ساألة،  هذه 

اأن يكون  واإرادته وقدرته جل �ساأنه، وهذا اخللق اخلا�س ل ينبغي  وحكمته 

بقول ر�سول اهلل  ولعل هذا يذكر  الإن�سان،  اأو العرتا�س من  للتمني  جمال 

]: »اعملوا فكل مي�سر ملا خلق له«.
به  ليقوما ب�سيء حمدد ل يقوم  الرجل واملراأة خملوقان  اأن  وهذا يعني 

اأو ل ُيغني فيه اأحدهما عن الآخر، وهذه ق�سية كبرية �سن�سل اإليها اإن �ساء 

اهلل يف �سياق هذا البحث، ولكننا الآن نقول: اإنه مل يرد يف القراآن الكرمي اأو 

يف احلديث ال�سريف اأميا اإ�سارة ميكن اأن ي�ستدل بها على اأن اأحد اجلن�سني 

خري من الآخر. اإن ال�سفحة يف هذه امل�ساألة بي�ساء، ولو �سار الباحثون بحذر 
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ال�سورة  على  الق�سية  لبحثوا  وجل  عز  اهلل  لآيات  متتبعني  امل�ساألة  هذه  يف 

ال�سحيحة التي يجب اأن تتناول بها. ومن املعروف اأن التفا�سل يكون موجوًدا 

بني اثنني يقومان مبهمة واحدة، اأما اأن يكون بني اثنني اأو بني جن�سني خلَقا 

فيه  يفكر  اأن  اأمر م�ستهجن  بل  بعيد،  اأمر  اأ�سا�ًسا ملهمتني متكاملتني، فهذا 

القيام  التفا�سل وفق �سورة  الواحدة، يكون  املهمة  النا�س. وحتى يف جمال 

اأو طول  اأو �سكل  بهذه املهمة، ولي�س يف الهيئات وال�سفات الأخرى من لون 

اأو ق�سر، فاإن موظَفنيرْ مثال يقومان بوظيفة واحدة يف موؤ�س�سة واحدة، فاإن 

املنهج  نطاق  يف  بوظيفته  منهما  كل  قام  ما  مبقدار  يكون  بينهما  التفا�سل 

املر�سوم، واخلطط املو�سوعة، ولكل منهما بعد ذلك �سخ�سيته التي بناها 

لنف�سه واكت�سبها يف حياته، وهذا مدخل جيد اإىل احلديث عن الآية الكرمية 

رنا بها هذه الكلمة            وهي جزء من  التي �سدَّ

الآية القاعدة التي اأحتدث عنها، واأنطلق منها يف مناق�سة هذه امل�ساألة، وهي 

قوله عز وجل يف �سورة الن�ساء الآية )32(: 

            واأعتقد اأن ن�س الآي��ة الكرمية 

يدل على اأن لكل خملوق، رجال كان اأو امراأة �سيًئا يف�سل به على غريه. وهذه 

احلقيقة وحدها جتعل النا�س مت�ساوين يف العتبار واملكانة؛ لأن لكل منهم 

ف�سال ما ميتاز به على غريه، وهذه قاعدة عامة    

الن�ساء«،  الرجال على  به  الآية »ما ف�سل اهلل      ومل تقل 

الرجال،  الن�ساء وي�سمل  ي�سمل  البع�س  بل قال »بع�سكم على بع�س«، وهذا 

وي�سمل الن�ساء فيما بينهن، وي�سمل الرجال فيما بينهم، ولذلك ميكن القول 

ا  النا�س �سوا�سية، ل يف�سل بع�سهم بع�سً اإن اهلل عز وجل جعل  باطمئنان: 

اأي �سفة من ال�سفات غري الإرادي��ة، بل يتفا�سلون  اأ�سل اخللق، ول يف  يف 

اأودع��ه اهلل يف كل منهم من خ�سائ�س  ا مبا  اأي�سً بع�س–  على  –بع�سهم 
ومزايا يقوم بها يف حياته، اأو يقوم بها لي�سنع حياته، وعلى الإن�سان األ ينظر 
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بح�سد اإىل الآخرين، بل يجب اأن يقنع مبا اآتاه اهلل، ومبا جعله متميًزا به. 

فاإذا ات�سحت هذه القاعدة، واأ�سبحت اأمًرا م�سلًما به، يكون املجال متاًحا 

اإليه  اأن يكت�سبوا من ال�سفات واملزايا ما ي�ستطيعون الو�سول  اأمام اجلميع 

من خالل الكد والعمل واملمار�سة.

ُخِلق،  ومِلَ  ُخلق  وفيَم  نف�سه،  الرجل  امل�ساألة، وعرف  ات�سحت هذه  فاإذا 

وعرفت املراأة نف�سها، وفيم ُخلقت ومَل ُخلقت يكون من املمكن بعد ذلك اأن 

الرجل  يكت�سب  واأن  الرجال،  بها  ميتاز  التي  ال�سفات  بع�س  املراأة  تكت�سب 

بع�س ال�سفات التي متتاز بها الن�ساء »للرجال ن�سيب مما اكت�سبوا وللن�ساء 

بجهده  حياته  يف  امل��رء  يح�سله  ما  هو  والكت�ساب  اكت�سنب«.  مما  ن�سيب 

وعمله، وهو اإ�سافة اإىل ما يفطر عليه املرء يف اأ�سل خلقه وفق م�سيئة اهلل 

عز وجل له.

وهذا �سر ما جنده عند بع�س الرجال من اإتقان لأعمال الن�ساء، وعند 

الأعمال  على  نتفق  اأن  بعد  الرجال،  اأعمال  لبع�س  اإتقان  من  الن�ساء  بع�س 

بها،  القيام  اأجل  من  منهما  كل  خلق  التي  الأ�سا�سية  والوظائف  ال�سرورية 

والتي بها هما يتكامالن، ل يتعار�سان ول يتفا�سالن.
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ومما يخو�س فيه كثري من النا�س دائًما بغري علم هذه الآية الكرمية من 

�سورة الن�ساء رقم 34 

الآيات  ق��راءة  هو  اخلو�س  هذا  يف  وال�سبب        

عندما  دللتها  وعن  العام،  معناها  وعن  �سياقها،  عن  مقطوعة  الكرمية 

تو�سع الآيات التي يف مو�سوع واحد، كلها اأمام الدار�س، فريى ما توحي به 

اأن  ذلك:  مثال  نف�سه.  املو�سوع  يف  ومعان  دللت  من  جمتمعة  الآي��ات  تلك 

عن  اأو  الزكاة،  عن  ت�سع كل الآيات التي تتحدث عن ال�سالة – مثال– اأو 

اأمامك جمتمعة،  ال�سيئة  اأو  الأخ��الق احل�سنة  ُخُلق من  اأي  اأو عن  اجلهاد، 

ال�سورة  يف  بعدها  اأو  قبلها  التي  بالآيات  وارتباطها  اآي��ة،  كل  دللة  وتدر�س 

نف�سها، وارتباطها بالآيات الأخرى التي تتحدث عن املو�سوع نف�سه يف ال�سور 

الأخرى، عندئذ ت�ستطيع اأن تخرج بدرا�سة قراآنية عن ال�سالة وعن مكانتها 

اأركان الإ�سالم، وعن دورها يف �سياغة املجتمع امل�سلم، وعن غري ذلك  يف 

من الأمور، وبهذا الفهم اأو بهذا املنهج تعالج ق�سية الرجل واملراأة يف القراآن 

الكرمي هذه الق�سية التي يخو�س فيها كثري من النا�س بغري علم.

اأو  ا�سمها  ذكر  جمرد  واأن  املجتمع،  يف  هام  عن�سر  امل��راأة  لأن  ونظًرا 

التحدث عنها يثري عند بع�س النا�س بع�س امل�ساعر، فاإنك جتد كل من هبَّ 

ودبَّ يتحدث عن ق�سية املراأة يف الإ�سالم، فيقول كذا وكذا، دون وعي باأثر 

ما يقول يف النا�س، ودون ح�سبان ملا يقول يف ميزان اهلل. وقد جتد املرء من 

قوَله  لي�سمع  اإل  ل�سيء  امل��راأة، ل  يعلي �سوته كثرًيا يف حديث ما عن  هوؤلء 

امروؤ ما، ذكًر اأو اأنثى، يف مكان ما، وليقول له �سباح غد لقد اأح�سنت، وهو 

بعيد عن الإح�سان كل البعد، ولكنه مل يفعل �سوى اأن جامل )ول اأقول كلمة 

غريها(، جامل اأحد النا�س براأيه هذا، حلاجة يف نف�سه ق�ساها وارت�ساها 

وهياأ لها، ولي�س هكذا تورد اآيات اهلل عز وجل، يف اأي مو�سوع. اإن اآيات اهلل 

تدر�س وفق الذي ذكرته قبل قليل. 

اأن جنمع  تقت�سي  املنهج  فاإن خطوات هذا  والرجل  باملراأة  يتعلق  وفيما 
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الكرمي..   القراآن  يف  وامل��راأة  بالرجل  تتعلق  التي  وامل�سطلحات  الألفاظ  كل 

كلمات مثل: الزوج، الرجل، والذكر، واملرء، وامروؤ، وغريها، وكلمات مثل: 

والعمة واخلالة  والأخت،  والبنت،  والأم،  والزوجة،   ، واملراأة  والأنثى،  املراأة 

وغريها.. وكل الرتاكيب التي تتعلق بالرجل واملراأة، وكل الآيات التي تتحدث 

اأي عالقة جتمع بينهما، واأن  اأو  اأي عمل يقوم به كل منهما،  اأو عن  عنهما 

نربط كل ذلك بواقع حياة الإن�سان، واأثر ذلك يف توجيه �سلوك كل منهما، 

ويف بناء الأ�سرة التي تت�سكل من لقائهما.

اإذا فعل ذلك بتف�سيل واأمانة وفهم ومو�سوعية ودقة، فاإنه  اإن الباحث 

ي�ستطيع اأن يقول: هكذا هو و�سع الرجل واملراأة يف ميزان الإ�سالم.

واملكان،  الزمان  حدود  يف  كان  حيثما  لالإن�سان  ي�سّرع  وجل  عز  اهلل  اإن 

وي�سع ديًنا يحتكم اإليه الإن�سان، ديًنا قيًما ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول 

من خلفه، ولي�س هكذا الإن�سان، ولذلك فاإن املرء امل�سلم عندما ي�سل اإىل 

هذا الوعي، يّطرح كل ما يقوله النا�س ويبني على ما قال اهلل عز وجل بوعي 

وفهم، وي�ستنتج منه �سرع اهلل يف كل الأمور.

وق�سة الرجل واملراأة يف ميزان الإ�سالم تبداأ مب�سطلحني متقابلني هما 

الذكر والأنثى، ومب�سطلح واحد يجمع بينهما هو الزوج الذي يطلق على الرجل 

ا بالرجل واملراأة  واملراأة كليهما. فاأما الذكر والأنثى فاإن كال منهما لي�س خا�سً

يف املجال الإن�ساين، بل اإن الذكر هو خالف الأنثى يف كل املخلوقات، واإن الأنثى 

هي خالف الذكر يف كل املخلوقات، ولذلك ورد لفظ )الذكر( ولفظ )الأنثى( 

يف القراآن الكرمي مع الإن�سان ومع ال�ساأن ومع البقر والإبل، ويرد مع املخلوقات 

الأخرى يف معاجم اللغة، قال تعاىل يف الآيتان 143، 144 من �س���ورة الأنع����ام: 
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ا  متخ�س�سً حديًثا  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  جتد  لن  فاإنك  ولهذا         

الرجل  بلفظ  بل  والأن��ث��ى،  الذكر  بلفظ  يذكرهما  والرجل  امل��راأة  باأحكام 

واملراأة، اأما الذكر والأنثى فقد ورَدا يف القراآن بلفظ بيان اجلن�س، ووردا يف 

املعاين العامة التي يكون فيها الت�سريع موجًها لهما كذكر واأنثى دون اعتبار 

خل�سو�سية الرجل اأو خ�سو�سية املراأة فيما لهما من �سفات خا�سة، ولذلك 

قال اهلل عز وجل يف �سورة اآل عمران الآية 195: 

                وقال تعاىل يف الآية 11 

من �س���ورة الن�س���اء:

 وقال تعاىل يف الآية 13 من �سورة احلجرات: 

فاخلطاب بالذكر والأنثى اإذن هو يف الأ�سياء العامة الأ�سا�سية التي   

يقوم بها الرجل واملراأة وفق خلقهما الأ�سا�سي ذكًرا واأنثى.

حلقة  ذلك  بعد  تبداأ  الزوجية،  اإط��ار  يف  والأنثى  الذكر  يلتقي  وعندما 

جديدة اأو ميدان جديد من ميدان الدللة واملعاين �سنعر�س له اإن �ساء اهلل.

ول اأظن القارئ الكرمي اإل اأن ي�سل اإىل مثل ما و�سلنا اإليه من اليقني 

اأن الرجال قوامون على الن�ساء، ذلك اأنه من الأمور البديهية اأن يكون لكل 

وتوجيه  ورعايتها  اإدارتها  على  يقوم  من  كبرية،  اأم  كانت  �سغرية  موؤ�س�سة، 

نظرنا  اأننا  ولو  لها.  يعر�س  ما  كل  يف  امل�سوؤولية  وحتّمل  وحمايتها،  �سوؤونها 

اإىل الأمر نظرة واقعية، بعيًدا عن توجيهات الدين واأحكامه، ب�سورة موؤقتة، 

لوجدنا اأن النا�س كل النا�س، يوؤمنون بهذه احلقيقة، ويقدمون الرجال لقيادة 

الإدارة  اأهل  يقول  كما  الن�ساء،  م�سالح  على  لالإ�سراف  اأو  الأ�سرة،  �سوؤون 

والتجارة، انظر اإىل ثقافة النا�س وعاداتهم، وانظر اإىل ثقافة ال�سعوب كلها، 

�ستجد اأن الرجل َيُعّد نف�سه م�سوؤول عن املراأة، حتى يف اأ�سد الأو�ساط التي 
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ميكن اأن تعد غري متاأثرة مببادئ الدين.

دين  هو  الدين  اأن  لنجد  وت�سريعاته،  الدين  اأحكام  اإىل  نعود  ه��ذا،  بعد 

الفطرة، ودين العقل، ودين الواقع، ودين احلياة.. يقول اهلل عز وجل يف الآية 

رقم 34 من �سورة الن�ساء: 

             وقّوامون هي جمع قّوام، وقّوام هي �سيغة 

تدل  فاعل  ا�سم  هي  اللغة  يف  وقائم  قائم.  الفاعل  ل�سم  املبالغة  �سيغ  من 

وقد  الأ�سرة.  ب�سوؤون  يقوم  من  على  تدل  هنا  وهي  باحلدث.  قام  من  على 

اأوردها القراآن الكرمي ب�سيغة املبالغة )فّعال( اأي )قّوام( اأي هو كثري القيام 

امل�ساألة هذه  اإىل هذه  النا�س  ولو نظر  ورعايتها وحمايتها،  الأ�سرة،  ب�سوؤون 

النظرة اللغوية امل�ستمدة من واقع احلياة ملا وجدوا فيها �سيًئا مثرًيا ول �سيًئا 

غريًبا مما جنده يف اأقالم بع�س الكّتاب الذين ي�سنعون م�سكلة من ل �سيء، 

غري  على  يجعلوها  واأن  اهلل،  اآيات  ي�سوهوا  واأن  النا�س  يثريوا  اأن  ويريدون 

– يف اأي  ما اأراده اهلل منها وما اأنزلها من اأجله، فكل موؤ�س�سة يف املجتمع 

جمتمع– ل بد لها من مدير، هذا املدير �سماه القراآن الكرمي )قّوام(. هذه 

القوامة من الرجال جعل اهلل عز وجل لها اأ�سباًبا و�سروًطا؛ ال�سبب الأول هو 

)ما ف�سل اهلل بع�سهم على بع�س(، واأرجو اأن يالحظ القارئ الكرمي هذا 

الن�س الذي حت�دثن��ا ع�ن�ه يف الكلم��ات ال�س�ابق�ة

   

         وهن�ا يق�ول اهلل عز وج�ل: 

           والفرق بينهما 

اأّن كلمة )به( موجودة يف الآية الأوىل وهي رقم )32( من �سورة الن�ساء. وقد 

قلت يف حينه ويف مكانه اأّن كلمة )به( تدل على اأن كال من الرجل واملراأة 

مف�سل على الآخر باأ�سياء، وما دام كالهما يف�سل الآخر باأ�سياء فطره اهلل 

عز وجل عليها، فاإنه لي�س اأحد منهما باأف�سل من الآخر، وكذلك مل يقل اهلل 

عز وجل يف اآية الق���وامة )به(. وهذه م�الح�ظ��ة دقيقة، اآية الق�وام�ة تق��ول:
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             وهذا الرتكيب 

فيه،  جعلها  باأ�سياء  امل��راأة  على  قواًما  الرجل  جعل  وجل  عز  اهلل  اأن  يعني 

وبها كان ي�ستحق اأن يكون قّواًما، وميكنه اأن يقوم بذلك. ولي�س هنا جمال 

بوظيفته  الرجل  بها  يقوم  خا�سة،  موؤهالت  عن  اإع��الن  هو  بل  للتفا�سل، 

ي�ساف  تكوينه  وباأ�سل  بخلقه،  املوؤهالت اخلا�سة  له. هذه  املر�سوم  وبعمله 

اإليها موؤهل اآخر وهو الإنفاق من ماله، وحق ملن ينفق ماله اأن يكون م�سوؤول 

عمن ينفق عليه، هذه حقيقة ل مياري فيها اأحد. انظر اإىل هذه احلقيقة يف 

اأي موؤ�س�سة اأو اإدارة جتد اأن �ساحب املال هو �ساحب الأمر والراأي، وكل من 

يعمل عنده يعرتفون بذلك فطرة وطبيعة وعادة ونظاًما. ولذلك يقوم الرجل 

يكد  الذي  ماله  من  عليها  ينفق  ولأن��ه  لذلك،  مهياأ  لأنه  اأ�سرته  �سوؤون  على 

ويتعب يف حت�سيله بطرق الك�سب امل�سروع. وهذه �سنة اهلل عز وجل يف خلقه، 

ولن جتد ل�سنة اهلل تبديال، ولن جتد ل�سنته حتويال.
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اأرقى دللته على مو�سوعات ال�سورة الكرمية  تاأمل يف هذا العنوان، ما 

العفاف  اأحكام  ذكر  ال�سورة  هذه  مق�سود  القرطبي:  قال  النور(،  )�سورة 

�سورة  ن�ساءكم  علموا  الكوفة:  اأهل  اإىل  ر�سي اهلل عنه  وكتب عمر  وال�سرت، 

النور. والذي يقراأ �سورة النور يجد اأنها تعالج مو�سوعات احلياة الجتماعية 

ب�سكل عام، واأحكام الأ�سرة والآداب الجتماعية ب�سكل خا�س.

ولي�س هذا جمال التف�سيل يف عر�س هذه املو�سوعات، ولكني اأتناول منها 

حكًما واحًدا، واأبني دللة الإعجاز القراآين يف اإقرار هذا احلكم، وبيان اأثره 

يف بناء املجتمع وعالج م�سكالته، يقول اهلل عز وجل يف الآيتني 5،4 من �سورة 

النور: 

يف  حياتهن  يع�سن  اللواتي  ه��وؤلء  الن�ساء،  من  العفائف  هن  واملح�سنات   

حياتهن  كذلك يف  وفيما هن  و�سرت،  واأدب  وح�سمة  وعفاف  وا�ستقرار  اأمن 

الهانئة الآمنة يفاجئهن بع�س املجرمني الفا�سقني برميهن بال�سوء والفاح�سة 

والعيب، فاإذا حياتهن تتحول اإىل جحيم، واإذا الأمن وال�ستقرار يتحول اإىل 

اإىل  وتتحول  وحترتق  تهدم  الآمنة  البيوت  واإذا  وا�سطراب،  وارتياب  �سك 

ب�سورة  ذئب  عن  ت�سدر  �سادقة  غري  بذيئة  كلمة  بفعل  ذلك  كل  خرائب، 

اإن�سان، اأو عن اإن�سان فا�سق لي�س له اأخالق، ولي�س عنده اأي ذرة من خلق اأو 

اأدب اأو دين اأو ذوق.

وانظر اإىل رقة الت�سوير القراآين بقوله تعاىل:    

احلديث  ويف  املح�سنة.  البيوت  هذه  على  ت�سقط  قذائف  كاأنها  ويرمون   

 ...« احلديث:  نهاية  يف   [ اهلل  ر�سول  قال  ال�سبع،  الكبائر  عن  ال�سريف 

واجلهل،  الغفلة  لي�س مبعنى  هنا  والغافالت  الغافالت«.  املح�سنات  وقذف 

بل هو دليل على عدم معرفة هوؤلء الن�سوة احلرائر مبا قيل عنهن، فهن ل 

يعلمن مبا يلوكه ويردده هوؤلء الف�سقة، هن غافالت عما يحاك �سدهن من 

اأقوال، وهذا يعد قذًفا حل�سون العفة وال�سرف التي يع�سن فيها.
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وقد قرر القراآن الكرمي حكم هوؤلء الذين يرمون املح�سنات الغافالت 

جمتمعهم  يف  �سهادة  لهم  تقبل  ل  ثم   اأول،  جلدة،  ثمانني  يجلدون  باأنهم 

ثانًيا، ثم هم يف حكم الفا�سقني اخلارجني من الدين ثالًثا، اإل اإذا تابوا بعد 

عليه  كانوا  عما  حياة طيبة خمتلفة  وعا�سوا  واأ�سلحوا  ال�سنعاء  الفعلة  هذه 

من قبل. انظر اإىل هذه احل�سون  التي يبنيها القراآن الكرمي للحفاظ على 

�سمعة الن�ساء احلرائر ال�سريفات العفيفات املح�سنات. اإن الذين يقذفونهّن 

يحقق  اأن  ي�ستطيع  اأح��ًدا  اأن  اأظن  وما  �سهداء،  باأربعة  ياأتوا  اأن  اأول  عليهم 

هذا ال�سرط، حتى لو كان اتهامه �سحيًحا.. وهذا دليل على حماولة ح�سر 

امل�سكلة اإن كانت ثمة كذلك.. حتى تعالج باحلكمة واحل�سنى، فاإن ثبت اأن 

ثمانني  بجلدهم  واتهام، فاحلكم �سريح  كيد  القذف  واأن  امل�ساألة خمتلفة، 

جلدة، وبعدم قبول �سهادتهم يف املجتمع الذي يعي�سون فيه.

ولنا اأن نت�ساءل الآن: ترى اأي العقوبتني اأ�سد واأق�سى، اجللد اأم عدم قبول 

ال�سهادة؟ ل �سك اأن عدم قبول ال�سهادة هي العقوبة الأق�سى والأ�سد والأكرث 

اإيالًما واأثًرا يف حياة الإن�سان. اإن اجللد عقوبة بدنية تزول اآثارها بعد �ساعة 

اأو �ساعتني، اأما النبذ الجتماعي، والتجريح النف�سي، فهو الأمر الذي ل يحتمل، 

فليت�سور الواحد منا كيف ميكن اأن تكون حياة اإن�سان ي�سدر �سده حكم بعدم 

التعامل معه باأّي �سكل من اأ�سكال التعامل يف حياته، لنت�سور حياة اإن�سان يف 

موؤ�س�سة ما، يف جامعة ما، يف حي ما، يف مدينة يعرف النا�س املحيطون به اأنه 

منبوذ، ل تقبل �سهادته، ول ُيرغب يف التعامل معه، ل �سك اأن هذه العقوبة 

اأ�سد من تلك العقوبة البدنية املحددة، هذه عقوبة نف�سية لتطاق، وما اأظن 

اإن�ساًنا ميكن اأن يتخذها اأو يفكر فيها قبل نزولها يف القراآن الكرمي.

وقد نزلت عقوبة �سبيهة بها بحق الثالثة الذين تخلفوا عن ر�سول اهلل ] 

يف غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع، وهالل بن اأمية، دون 

عذر مقبول، فاأمر ر�سول اهلل بعدم التعامل معهم، وعدم الكالم معهم، فكان 

الواحد منهم ياأتي امل�سجد وي�سلم على ر�سول اهلل وعلى امل�سلمني، وينظر اإىل 
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�سفاههم ويتمنى لو �سفاههم حتركت  بحرف، اأو ب�سوت، فال ي�سمع �سيًئا، حتى 

الت�سوير، ت�سيق الأر�س  اأجمل هذا  �ساقت عليهم الأر�س مبا رحبت. وما 

على �سعتها مبن ينبذه املجتمع، ويتهمه بالكذب والتزوير، اإن حياته ت�سبح 

كاجلحيم، فال قيمة لإن�سان اإذا مل تكن له قيمة يف نف�سه وفيمن حوله.

تهدم  التي  الفاح�سة  زاجرة عن هذه  العقوبة عقوبة  كانت هذه  ولذلك 

املجتمع، وتثري بني النا�س اخل�سومات واحلروب والعداوات. وق�سوة العقوبة 

متنا�سبة مع �سدة اجلرم، و�سدة خطره على املجتمع، وحكم القراآن الكرمي 

على هوؤلء باأنهم فا�سقون حكم �سارم رادع. والف�سق هو اخلروج من الدين 

بعد اأن يكون املرء قد دخل فيه. ولذلك فاإن هذا القادح، الذي يهدم املجتمع 

بكذبه وباتهاماته وب�سروره، هو قد خرج من هذا املجتمع الذي روعه وعمل 

على هدمه، ويحق للنا�س اأن يخرجوه من اأو�ساطهم، واأن ينبذوه واأل يعدوه 

منهم، لأنه هو الذي �سنع لنف�سه هذا امل�سري. ولكن القراآن الكرمي ل يغلق 

الباب اأبدا، بل هو يفتح طريق التوبة وال�سالح لأن العقوبة يف الإ�سالم عقوبة 

اإ�سالح ل عقوبة انتقام، فالذي يتوب عن فعلته، ويفعل اخلري، ويعلن ذلك 

للنا�س، فاإن على املجتمع اأن يغفر له، واأن يتوب عليه، واأن يعيده اإىل مكانه يف 

املجتمع، واأن ي�سنع منه اإن�ساًنا �ساحًلا، بعد اأن كادت تزل به القدم.
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مب�سر، الطبعة الأوىل، 1331ه�.
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د.م�سطفى غالب، دار الأندل�س، بريوت.

- اأبو عودة، د. عودة: التطور الدليل بني لغة ال�سعر اجلاهلي ولغة القراآن 

الكرمي، مكتبة املنار بالزرقاء، الأردن، 1985م.

دار عمار، عمان،  القراآين،  الإعجاز  �سواهد يف  د. عودة:  اأبو عودة،   -
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- ابن فار�س، اأحمد: ال�ساحبي، املكتبة ال�سلفية، القاهرة، 1911م.

- ابن فار�س، اأحمد: مقايي�س اللغة، حتقيق عبد ال�سالم هارون، البابي 

احللبي الطبعة الأوىل، 1368ه�.

- الفخر الرازي: التف�سري الكبري، دار الكتب العلمية، طهران، الطبعة 

الثانية.

- الفريوز اآبادي، جمد الدين: ب�سائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب 

الإ�سالمية،  لل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  النجار،  علي  حممد  حتقيق  العزيز، 
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القاهرة، 1963م.

امل�سرية،  املطبعة  املحيط،  القامو�س  الدين:  جمد  اآب��ادي،  الفريوز   -

الطبعة الثالثة، 1935م.

- ابن قتيبة، اأبو بكر حممد بن عبد اهلل بن م�سلم: تاأويل غريب القراآن، 
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الطبعة ال�سابعة 1971م.

تف�سري  الدم�سقي:  القر�سي  كثري  بن  اإ�سماعيل  الفداء  اأبو  كثري،  ابن   -

القراآن العظيم، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت: الطبعة الثانية، 

1970م.

- كحالة، عمر ر�سا: اأعالم الن�ساء يف عاملي العرب والإ�سالم، موؤ�س�سة 
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- مالك بن اأن�س: املوطاأ، �سححه ورقمه حممد فوؤاد عبد الباقي، كتاب 

ال�سعب، القاهرة.

دم�سق،  الفارابي،  مكتبة  لغوي،  وعي  نحو  م��ازن:  الدكتور  املبارك،   -

1970م.

- حممود، الدكتور م�سطفى: من اأ�سرار القراآن، كتاب اليوم، موؤ�س�سة 

اأخبار اليوم، 1976م.
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- م�سلم بن احلجاج الني�سابوري: �سحيح م�سلم، املكتب التجاري للطباعة 

والن�سر والتوزيع، بريوت.

الكرمي،  ال��ق��راآن  يف  والنظائر  الأ�سباه  البلخي:  �سليمان  بن  مقاتل   -

درا�سة وحتقيق د. عبد اهلل حممود �سحاتة، القاهرة، الهيئة امل�سرية العامة 

للكتاب، 1975م.

- ال�سيخ من�سور علي نا�سف: التاج اجلامع لالأ�سول يف اأحاديث الر�سول 

]، املكتبة الإ�سالمية، الطبعة الثالثة، 1962م.
- ابن منظور، جمال الدين حممد بن مكّرم الأن�ساري: ل�سان العرب، 

الدار امل�سرية للتاأليف والرتجمة.

زاهد،  غازي  زهري  د.  حتقيق  القراآن،  اإع��راب  جعفر:  اأبو  النحا�س،   -

وزارة الأوقاف، اجلمهورية العراقية، بغداد، 1977م.

اأبو حممد عبد امللك بن ه�سام املعافري: ال�سرية  - ابن ه�سام، الإمام 

النبوية، �سبطها و�سرحها وو�سع فهار�سها م�سطفى ال�سقا وزمياله، مكتبة 

م�سطفى البابي احللبي، الطبعة الثانية، 1955م.

- ابن ه�سام، عبد اهلل جمال الدين، ابن ه�سام الأن�ساري: اأو�سح امل�سالك 

اإىل األفية ابن مالك، دار اجليل، بريوت، الطبعة اخلام�سة، 1979م.

- ابن ه�سام: �سرح �سذور الذهب يف معرفة كالم العرب، املكتبة التجارية 

الكربى، مب�سر، الطبعة العا�سرة 1965م.

- ابن ه�سام: �سرح قطر الندى وبّل ال�سدى، حتقيق حممد حميي الدين 

عبد احلميد، دار الفكر.

�سواهده  وخرج  حققه  الأعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني  ه�سام:  ابن   -

الدكتور مازن املبارك.
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   
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10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حميد �صمري      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي

د. عودة خليل اأبو عودة      






