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تقدمي

                                                                                د.عبداللطيف عربيات
رئي�س جمعية العفاف اخلريية

بمتابعة كل ما ينرش يف ميدان األرسة  العفاف اخلريية منذ تأسيسها،  تقوم مجعية 
وبناء جمتمعاتنا الصاعدة. فقد نرشت اجلمعية ما يزيد عىل سبعني كتابًا أو بحثًا يف ميدان 
األرسة ومتطلبات تيسري سبل الزواج وبناء أرسة املجتمع املستقبيل وفق مفاهيم اإلسالم 

الشامل، والقادر عىل مواجهة متطلبات احلياة املعارصة.

والشكر والتقدير للفاضلة الدكتورة عربية عرس عىل بحثها القيم »منهج القرآن 
الكريم يف بيان أوجه االتفاق واالختالف بني الذكر واالنثى« الذي يتناول موضوعات 

يف غاية االمهية.

كام أشكر االساتذة الذين أرشفوا عىل هذه الرسالة القيمة، وكذلك جامعة العلوم 
العربية اإلسالمية ويف  املسامهة يف خدمة جمتمعاتنا  عاتقها  التي أخذت عىل  اإلسالمية 

موضوع يمس جوهر املشكلة االجتامعية املعارصة.

التغيري  أنواع  وأبطأ  أصعب  هو  اإلجتامعي  والبناء  التغيري  ميدان  يف  اخلوض  إن 
يمس  وحتديًا  غزوًا  تواجه  فاألمة  اليوم.  واإلسالمية  العربية  جمتمعاتنا  تواجهه  الذي 
حقيقة وجودها ومستقبل أبنائها، وهذا الطوفان املربمج يستهدف حقيقة مفاهيم احلياة 
األساسية التي غرسها اإلسالم يف جمتمعاتنا عىل مدى قرون، وهو يعلن ذلك أنه يسعى إىل 
قتل مفاهيم أصيلة يف فكرنا وحضارتنا، ويقوم بالتشويه بكل الوسائل املتاحة لديه،  وقد 

انطلت علينا- لألسف -  االكاذيب يف نرش مصطلحات غريبة عن فكرنا وحضارتنا.

جمتمعاتنا  ملفاهيم  احلقيقي  التجديد  إىل  أمتنا  أبناء  من  الغيورين  كل  ندعو  إننا 
األصيلة والرد عىل كل جوانب الطوفان القائم الذي يستهدف وجودنا الفكري والثقايف 

واالجتامعي.
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ومجعية العفاف اخلريية تضع كل امكاناهتا املادية والفكرية واالجتامعية يف خدمة 
اجلهود املطلوبة للقيام هبذا الدور املطلوب من كل أبناء أمتنا الغيورين .
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مقّدمة

                                                                                     د. عربية ع�سر

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات 
اهلل،  إال  إله  أن ال  له، وأشهد  له، من يضلل فال هادي  اهلل فال مضل  أعاملنا، من هيده 
وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلق، أدى األمانة وبلغ 

الرسالة.

أما بعد:

هبا،  القرآن  باهتامم  حظيت  ولذلك  اإلسالمي،  املجتمع  بناء  وحدة  هي  األرسة 
وهي تتكون من الذكر واألنثى، وإن الذي حيقق السعادة واالستمرارية هلا هو فهم كل 

منهام لطبيعة العالقة التي جتمعهام.

فاهلل سبحانه وتعاىل خلق الذكر، وكلفه بأعامل خاصة وخلق األنثى وكلفها بأعامل 
خاصة، حيث كلف كاًل بام يتوافق مع فطرته، باإلضافة إىل تكليفهام معًا بأعامل مشرتكة، 
مجعت  فهي  طاقتها  فوق  محلت  األنثى  بينام  له،  قرره  الذي  عمله  يف  زال  فام  الذكر  أما 
الوظيفة  الذكر، فشق عليها واجهدت نفسها عىل حساب  به وعمل  املكلفة  بني عملها 

الفطرية، وعندما ينحرف اإلنسان عن الفطرة التي فطره اهلل عليها خيتل امليزان.

اإلسالم،  دولة  اهنيار  إىل  اإلسالم  فجر  منذ  طويلة  قرونًا  املسلمون  عاش  وقد 
يف  وأزمات  مشاكل  من  يعانون  يكونوا  ومل  العاملية  القيادة  عن  املسلمني  دور  وتراجع 
العالقات األرسية واالجتامعية، وعندما اقصيت الرشيعة اإلسالمية وتوالت الثقافات 
يف  املساواة  نداءات  بدأت  اإلسالمية،  وغري  اإلسالمية  املجتمعات  توجيه  يف  املختلفة 
متجاهاًل  التامة   باملساواة  املطالبة  عىل  األنثى   حيث  ظهرمن  حيث  والرشق،  الغرب 
االختالف بينها وبني الذكر، من هنا جاءت هذه الدراسة لبيان أوجه االتفاق واالختالف 

بني الذكر واألنثى وحتديد طبيعة العالقة بينهام من واقع املنهج القرآين.
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الذكر  بني  واالختالف  االتفاق  أوجه  عىل  الضوء  إللقاء  الدراسة  هذه  وجاءت 
واألنثى، وبيان طبيعة العالقة املرتتبة بينهاممن خالل منهج القرآن، بحيث تظهر اآليات 

الكريمة التي تتناول هذه العالقة .

وتتحدد مشكلة الدراسة يف حماولة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت :ما هي أوجه 
االتفاق واالختالف بني الذكر واألنثى يف املنهج القرآين ؟

وستتبع هذه الدراسة املنهج االستقرائي وفقًا ملنهجية التفسري املوضوعي واملنهج 
الناقد، حيث سيتم نقد دعوات التغيري والتبديل التي تتعارض مع املنهج القرآين.

وُأهدي كتايب وجهدي، إىل كل من احب هذا الدين، وأحب تعلمه، إىل كل من 
المس هذا القرآن شغاف قلبه فتطلع إىل فهمه والعمل بام فيه، إىل الذين كان لرضامها 
عيل األثر الطيب يف مسرييت العلمية، والدي ووالديت الكريامن بارك اهلل يف أعامرمها.  إىل 

زوجي الذي آمن بقدرايت وقدم يل الدعم املتواصل حتى أمتمت هذا اإلنجاز.

كام أتقدم بخالص تقديري وامتناين لفضيلة الدكتور أمحد البشايرة الذي ما توانى 
يف نصحي وتوجيهي أثناء ارشافه يف كتابة األطروحة. 

والعرفان  الشكر  بكل  عليها  والقائمني  اخلريية  العفاف  أتقدم من مجعية  وختامًا 
لدعم  أهنا تسعى  إىل سلسلة إصداراهتا، حيث  الكتاب، وضمه  إلسهامها يف نرش هذا 

الطروحات التي تتامهى مع رؤية اجلمعية ورسالتها.
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متهيد

اأواًل: مفاهيم اأ�سا�سية تقت�سيها الدرا�سة )التكامل، امل�ساواة، 
العدل، القوامة، التف�سيل(

تقوم الدراسة عىل بعض املفاهيم املساندة والداعمة، حيث يتم التعريف هبا لغة 
واصطالحا  والوقوف عىل الفروق بينها، ونبدأ بمفهوم التكامل.

التكامل لغة:

قال اإلمام ابن فارس: »الكاف وامليم والالم أصٌل صحيح يدلُّ عىل متام اليشء. يقال: 
زبمبنبىب  َكَمل اليشُء وَكُمل فهو كامٌل، أي تاّم. وأكملُته أنا. قال تعاىل: ىمحٱ 
يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

يمح)املائدة ٣()1(. ىقيقاكلك 

كام ورد يف تعريف معنى كمل بأنه: »حصول ما فيه الغرض منه. فإذا قيل: كمل 
ذلك، فمعناه: حصل ما هو الغرض منه«)2(.

نستنتج مما سبق من تعريف مادة كمل بأن كامل اليشء متامه وحصول ما فيه من 
لها من  ل بعُضها بعًضا بحيث مل حتتج إىل ما ُيكمِّ الغرض منه، وأن األشياَء تتكامل إذا كمَّ

خارجها.

أجزاء  ترابط  عىل  جمازًا  التكامل  »ويطلق  تعني:  الفلسفي  املعجم  يف  والتكامل 
الكائن احلي، أو ترابط أجزاء املجتمع من جهة ما هي متوقفة بعضها عىل بعض. وضد 

التكامل االنحالل والتفكك«)3(.

)1( ابن فار�س، اأبي احل�سن اأحمد )1980( معجم مقايي�س اللغة، حتقيق عبد ال�سالم هارون، ط3، 139 م�سر.
)٢( االأ�سفهاين، مفردات األفاظ القراآن، مرجع �سابق، ٢/ 3٢1 وابن منظور، ل�سان العرب، مرجع �سابق11/ ٥98. 

)3( �سليبا،جميل )1994(املعجم الفل�سفي،1/ 33٢،ال�سركة العاملية للكتاب ،بريوت .
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وبعد البحث والتتبع للفظة التكامل مل يتم العثور عىل معنى واضح يفيد الدراسة 
للتكامل يف االصطالح، لذا كان من الرضوري إنشاء معنى تقريبي حسب الفهوم الواردة 

للتعبري عن التكامل يف جماالت عدة مثل الرياضيات واالقتصاد ..الخ .

التكامل ا�سطالحًا:

هو حتقيق التنسيق واالنسجام املتبادل بني الذكر واألنثى بحيث يتمم أحدمها دور 
اآلخر، يف التكاليف واملهامت املنوطة هبام، والتعاون والتشارك والتقابل يف محل األعباء 
يف الكون، حيث أن لكل منهام جانبًا من رسالة واحدة ال تتم إال هبام معًا يف احلياة الدنيا.

  امل�ساواة لغة:

يدور معنى املساواة عىل املامثلة واملعادلة، يقول الراغب األصفهاين: »املساواة هي 
املعادلة املعتربة بالذرع والوزن، والكيل، والكيفية«)1(.

ْيَئاِن  َأْسواٌء، واْسَتوى الشَّ وجاء يف بيان معنى سوا: »َسواُء اليشِء مثُله واجلمُع 
به  وساَوْيُت  اليشَء  وساَوْيُت  ْيُت  وَسوَّ بينهام  وساَوْيُت  به  ْيُته  وَسوَّ مَتاَثال  وَتساَويا 

وَأْسَوْيُته به«)2(.

امل�ساواة ا�سطالحًا: 

ويف معنى املساواة مل يتم العثور عىل توضيح يفيد الدراسة لذا كان البد من نسج 
معنى من عموم القراءات يف هذا اجلانب حيث املراد املساواة التامة بني الذكر واألنثى و 

تم التوصل إىل املعنى اآليت:

اعطاء األنثى منزلة لتامثل الذكر  متاثاًل تامًا يف احلقوق والواجبات، والترشيعات 
العضوية  للفروقات  اعتبار  دون  قدراهتام  متاثل  اعتبار  عىل  احلياة  جوانب  مجيع  ويف 

والنفسية  بينهام.

)1( االأ�سفهاين، مفردات األفاظ القراآن، االأ�سفهاين، احل�سني بن حممد، مفردات األفاظ القراآن،1/ ٥18، دار القلم ـ دم�سق.
)٢( جمد الدين، الفريوز اآبادي )1980(، القامو�س املحيط، �س1٦٧3، دار احلديث، القاهرة.
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العدل لغة:

اجلذر الثالثي )عدل( »العني والدال والالم أصالن صحيحان، لكنَّهام متقابالن 
ين: أحُدمها يدلُّ عىل استواء، واآلخر يدلُّ عىل اعوجاج«)1(. كاملتضادَّ

العدل: »هو املساواة يف املكافأة إن خريًا فخري، وإن رشا فرش«)2(.

»الَعْدل ما قام يف النفوس َأنه ُمْستقيم وهو ِضدُّ اجلَْور«)3(.

العدل ا�سطالحًا:

وقد جاء يف التعريفات اجلرجانية تعريف العدل بأنه: »عبارة عن األمر املتوسط بني 
طريف اإلفراط والتفريط«)4(.

التابعني ما  أقوال  الطربي من  فنقل  العدل؛  لبيان مفهوم  املفرسون  وتعرض كذلك 
قاله: »وقد ُذكر عن ابن عيينة أنه كان يقول يف تأويل ذلك: إن معنى العدل يف هذا املوضع 
أن تكون رسيرته  استواء الرسيرة والعالنية من كّل عامل هلل عماًل، وإن معنى اإلحسان: 

أحسن من عالنيته، وإن الفحشاء واملنكر أن تكون عالنيتة أحسن من رسيرته«)5(.

والعدل يف القاموس الفلسفي: »له جانبان أحدمها فردي، واآلخر اجتامعي، معناها 
للحق،  املطابقة  األفعال  النفس تصدر عنها  الفردي دلت عىل هيئة راسخة يف  اجلانب  من 
وجوهرها االعتدال، والتوازن، واالمتناع عن القبيح والبعد واإلخالل بالواجب، أما من 

اجلانب االجتامعي دلت عىل احرتام حقوق اآلخرين، وعىل اعطاء كل ذي حق حقه«)6(.

وبالنظر فيام تقدم من التعريفات يتبني لنا أن ثمة فرقًا بني املساواة والعدل فاملساواة 
تعني مماثلة كل من الذكر واألنثى متاثاًل تامًا يف احلقوق والواجبات، والترشيعات عىل 

اعتبار متاثل قدراهتام.
)1( ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة،مرجع �سابق )4/ ٢4٦(.

)٢( االأ�سفهاين، مفردات األفاظ القراآن، مرجع �سابق )٢/ ٧٢(.
)3( ابن منظور،ل�سان العرب، م ابن منظور، جمال الدين بن مكرم )199٧(، ط11،1/ 430، بريوت: دار �سادر .

)4( اجلرجاين ،علي بن حممد، معجم التعريفات ،حتقيق حممد �سديق املن�ساوي ، �س4٢1، دار الف�سيلة.
)٥( الطربي، اأبي جعفر حممد بن جرير )٢00٥( جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن،)1٧/ ٢80(، دار الفكر، بريوت.

)٦( �سليبا،املعجم الفل�سفي، مرجع �سابق، ٢/ ٥9 .
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أما العدل فهو إعطاء كل ذي حق حقه، وهناك من خيلط بني هذين املصطلحني 
ويظن أن معنى املساواة هو ذات معنى العدل، وهذا ال ينطبق إال يف حالة متاثل املتساويني 
يف كل يشء وهذا صعب التحقق، ويف حالة وجود الفروق، سواء كانت هذه الفروق 
دينية، أو َخْلقية، فإن املساواة بينهام تكون هي الظلم بعينه، ومن ذلك قضية مساواة املرأة 
}وليس  اهلل عز وجل  يقول  الذكر واألنثى ولذلك  بني  فروٌق واضحة  فهناك  بالرجل؛ 
الذكر كاألنثى{. ودعاة املساواة جتاهلوا هذه الفروق؛ فأوقعوا املرأة يف ظلم من حيث 
يدعون أهنم ينصفوهنا؛ ألهنم كلفوها بام ال يناسب خلقتها وطبيعتها التي خلقها اهلل تعاىل 

عليها.

إن العدل يشمل إعطاء كل يشء ما يستحق مع مراعاة الفروق، أما املساواة فهي 
تشمل التسوية فقط، فاإلسالم يدعو للعدل وال يدعو للمساواة املطلقة، ألن املساواة قد 
الذكر  الدعوة للمساواة بني  بينهام. وخصوصًا  التفريق  يلزم  التسوية بني شيئني  تقتيض 

واألنثى.

فمثاًل من العدل التسوية بني الزوجات يف النفقة، ومن العدل التسوية بني األوالد 
يف العطية، ومن العدل عدم املساواة بني الرجل واملرأة يف املرياث والشهادة.

القوامة لغة:
اجلذر الثالثي للفظ القوامة هو َقَوَم، وقد ورد املعنى اللغوي  يف الكثري من كتب 
اللغة وأوهلا ذكرًا ما جاء يف مقاييس اللغة اجلذر الثالثي »القاف والواو وامليم أصالِن 
صحيحان، يدلُّ أحدمها عىل مجاعِة ناٍس، وربِّام استعري يف غريهْم. واآلَخر عىل انتصاٍب 

ء تقوياًم«)1(. ْمُت اليشَّ أو َعْزم، قوَّ

والقيام والقوام: اسم ملا يقوم به اليشء أي: يثبت، كالعامد والسناد: ملا يعمد ويسند 
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ      ۇ    ڭ    ڭ   نثڭ   تعاىل:  كقوله  به، 

ۅ  ۅ  ۉ       ۉمث)النساء ٥(.  أي: جعلها مما يمسككم.

)1( ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، مرجع �سابق )٥/ 43(.
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ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   نثٹ   تعاىل:  وقوله 
ڄڄڃ ڃڃ ڃ چ چ چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌمث)املائدة ٧٩( 

أي: »قواما هلم يقوم به معاشهم ومعادهم«)1(.

»وقد جييء القيام بمعنى املحافظة واإلصالح ومنه قوله تعاىل: نث  ٱ  ٻ  
ٻ  ٻمث)النساء٣٤(.  وقوله تعاىل: نث   ے  ے  ۓ  ۓمث)آل عمران ٧٥( أي مالزمًا 

حمافظًا«)2(.

واصالحه،  عليه  واملحافظة  ودعمه،  اليشء  تعهد  حول  القوامة  معنى  ويدور 
فالقوام والقيوم يتعهد ويقدم اإلسناد وقت احلاجة، باإلضافة إىل الرعاية واإلصالح.

القوامة ا�سطالحًا:

القرطبي  تناول اإلمام  التفسري حيث  القوامة يف كتب  بيان ملفهوم  هذا وقد ورد 
املعنى من اجلانب اللغوي فقال »القوامة من القيام عىل اليشء والنظر يف أموره وحفظه 

باالجتهاد«.

ويبدو بأن لكل جتمع من قائد، وقائد األرسة كام ذكر ابن كثري »الرجل قيم عىل 
املرأة، أي هو رئيسها وكبريها واحلاكم عليها«)3(.

والغلظة  القوة  اخلالق من  له من  فطرية وهبت  به من خصائص  يتميز  ملا  وذلك 
وهي  والسهولة  باحلنو  تتميز  األنثى  أن  كام  والكسب،  والنفقة  األرسة  رعاية  يف  لتعينه 
تشعر  حيث  األطفال  رعاية  يف  دورها  مع  تتناسب  إياها   تعاىل  اهلل  حباها  خصائص 

بالسعادة ضمن رعاية رجٍل هلا والقيام عىل شؤونه.

)1( االأ�سفهاين، مفردات األفاظ القراآن، مرجع �سابق )٢/ ٢٦9(.
)٢( ابن منظور، ل�سان العرب، مرجع �سابق )1٢/ 49٦(.

)3( تف�سري ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق، )1/ ٦08(.
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التف�سيل لغة: 

أصٌل  والالم  والضاد  »الفاء  تفضيل:  الفعل  من  الثالثي  للجذر  اللغوي  املعنى 
يادة واخلري«)1(. صحيح يدلُّ عىل زيادٍة يف يشء. من ذلك الَفْضل: الزِّ

الفضل: الزيادة عن االقتصاد، قال تعاىل: نث  ٱ  ٻ ٻ ٻ  ٻ  پ  
ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ  
ٿ ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤڤڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ   چ  چمث)النساء ٣٤(.
الذي أعطيه من  له، والفضل  الذاتية  الفضيلة  الرجل من  به  بام خص  يعني  فإنه 

املكانة واملال واجلاه والقوة«)2(.

»الَفْضل والَفِضيلة معروف ضدُّ النَّْقص والنَِّقيصة والتَّفاُضل بني القوم َأن يكون 
بعضهم َأفَضل من بعض«)3(.

يتضح أن معنى َفًضل يشمل الزيادة وعدم النقص، وقد خص اهلل تعاىل الرجل 
بالتفضيل عن األنثى، بام خصه من زيادة يف بعض اخلصال، والقدرات اجلسدية.

التف�سيل ا�سطالحًا: 
وبعد البحث يف بطون الكتب عن املعنى اإلصطالحي ملفهوم التفضيل مل يتسنه 
للباحث من معنى ً واضح وشامل لذلك قامت الباحثة ببيان مصطلح التفضيل اعتامدًا 
عىل الفهم العام للتفضيل وهو:  »الزيادة يف فضل الذكر عىل األنثى، بسبب مهام إضافية 

تفرد بالتكليف هبا عن األنثى، لطبيعته املختلفة عنها، وتوفر االستعدادات الفطرية«.

)1( ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، مرجع �سابق، ج )٥08/4(.
)٢(ا الأ�سفهاين،مفردات األفاظ القراآن، ج )19٦/٢(، مرجع �سابق.

)3( ابن منظور، ل�سان العرب، ج )٥٢4/11(، مرجع �سبق.



19

ثانيًا: الفروق بني املفاهيم يف منهج القراآن الكرمي: 

 الفرق بني التكامل وامل�ساواة:

بينهام عىل صعيد  فروقًا واضحة  ثمة  هناك  أن  نجد  املفهومني  النظر يف كال  عند 
العالقة بني الذكر واألنثى حيث يظهر جليًا يف املنهج القرآين مساواة الذكر واألنثى يف 
كثري من التكاليف الرشعية والعقوبات، التي ال تتناىف مع االختالف العضوي والنفيس 

نث   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ   أمثلة ذلك:  بينهام  ومن 
گ   گ   گ   گ   ک  ک   کک  ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ  

ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱمث)النور٣0-٣1(.
حيث جاء اخلطاب اإلهلي بالتكليف موجهًا  لكال الطرفني الذكر واألنثى يف غض 
البرص وحفظ الفرج ألن األمر يعني الطرفني فيتضح أن إطالق النظر قد يتأتى من كليهام 
وليس من طرف أي أنه ليس طرف، واحد املسؤول عن إطالق النظر وما يبني عليه من 

فاحشة، كام جاء نث ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃمث)النور ٢(.

املساواة  تتمثل  حيث  والسارقة،  السارق  بحكم  يتعلق  بام   تعاىل  قوله  يف  وورد 
بإنزال العقوبة هبام: نثٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٹ  ٹ   ٹٹ  

ڤ  ڤ    ڤمث)املائدة ٨٣(.
فاملنهج القرآين ساوى بني الذكر واألنثى يف األمر بغض البرص، وحماسبة كل منهام 
عىل عمله وكذلك يف نظام العقوبات، ولكن هذا اليتعارض مع وجود الفروق بني كال 
خلق  التي  والوظيفية  الفطرية  االستعدادات  اختالف  بسبب  واألنثى،  الذكر  اجلنسني 
التكامل،  ليحصل  احلياة   بتأدية وظيفته ودوره يف  يقوم  الذكر واألنثى  ألجلها، فكال  
باإلضافة إىل وجود جوانب ال يمكن فيها حتقق املساواة  بني الذكر واألنثى  ألن املساواة 

فيها بينهام تعني الظلم املحقق للطرفني.
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العقوبات  ويف  واملالية  البدنية  العبادات  من  يداه،  كسبته  مما  نصيب  منهام  فلكل 
وهذا ما دلل عليه قوله تعاىل:  نث   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      
ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ  

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋمث)النساء ٣٢(.
»أي لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب ما اكتسب ومن أجله فاطلبوا 

الفضل من اهلل تعاىل بالعمل ال باحلسد والتمني«)1(.

إن وجود ذكٍر وأنثى، ليس معناه أن الرجل عدو للمرأة أو أن املرأة عدوة للرجل، 
ليست  بينهام،  العالقة  فطبيعة  لألنثى،  خصم  الذكر  أن  أو  للذكر  خصم  األنثى  أن  أو 
خصومة وال عداوة، حيث أن الرجل من املرأة واملرأة من الرجل، فهام خملوقان من نفس 
واحدة، فاملرأة جزء من الرجل، وعىل كل من النوعني الذكر واألنثى أن يعرف ويوقن 
ل له، ليست عداوة إذًا وال تنافرًا،  ل للطرف اآلخر، والطرف اآلخر مكمِّ متامًا، أنه مكمِّ

ولكنه تكامل.

ولقد تابع الشيخ الغزايل هذا املوضوع يف ِخضم اخلوض يف جداالت حول قضية 
التكامل من واقع رؤيته للقضية املتنازع عليها، ما ييل نص »التكامل بني املرأة والرجل«.

ربنا أقام الكون كله عىل االزدواج. بل يف اجلامدات، كالكهرباء: ُموَجب وسالب، 
الرجل وال خصم.  املرأة ليسْت ضدَّ  امُلوَجَب والسالب.  ُيَمثِّالن  املرأة والرجل  كذلك 

وليسْت هي نفس الرجل، أي أن املرأة من الرجل، والرجل من املرأة.

وال َيْسَتْغنِي الرجل عن املرأة والَتْسَتْغنِي املرأة عن الرجل؛ ولذلك ال َيِصحُّ أن 
ل الرجل. ا للرجل وال َخْصم وال ُمنافِسًا للرجل، بل هي ُتَكمِّ َعَل املرأة نفسها َعُدوًّ جَتْ

جلنة  معنى  ال  ألنه  وحده؛  يَدْعه  مل  اجلنة  وأسكنه  آدم  ُخِلق  ملا  هنا  ومن 
ڭ   نثڭ   له:  وقال  معه،  امرأة  له  َخَلق  ملا  اهلل  إن  وحده،  آدم  فيها  َيِعيُش 
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ېمث)البقرة ٣٥()2(.
)1( البي�ساوي، نا�سر الدين ابي اخلري عبداهلل بن عمر بن حممد ال�سريازي ال�سافعي، اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل امل�سمى تف�سري 

البي�ساوي، ط1، دار الرتاث العربي، بريوت- لبنان، 1418 هـ -1998، ج٢/181.
http://www.dar-alquraan.com ٢( الغزايل، الفرقان اخلريية /ق�سية التكامل بني املراأة والرجل، تون�س(
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ُرجولته،  يف  الرجل  ُتنافس  ال  بُأنوَثتِها،  َتِفظ  حَتْ أن  املسلمة  للمرأة  ينبغي  ولذلك 
وإنام ُتعاونه عىل أن يقوم بواجبه، وَتعمل يف حدود ما َهيََّأهْتا هلا الِفطرة.

الذكر واألنثى، وأهنا  التكامل بني  إىل قضية  يلفتنا  أن  تبارك وتعاىل  اهلل  أراد  لقد 
كقضية التكامل بني الليل والنهار، فالليل والنهار خمتلفان يف الطبيعة، فالنهار فيه الضوء، 
والراحة  السكون  وقت  وهو  الظلمة  متأله  والليل  واحلركة،  الرزق  وراء  السعي  وقت 
كليهام فالليل والنهار خيتلفان يف طريقة مهمتهام يف الكون، ولكنهام مع ذلك متكامالن يف 
هذه املهمة، أي يكمل أحدمها اآلخر، حركة الليل والنهار - ومها من املخلوقات الكونية 
- حركة انسيابية تدل عىل أهنام ليسا متعاندين،  بل مها متكامالن، ُيكمل كل منهام اآلخر. 

الذكر  واألنثى خلقهام اهلل سبحانه وتعاىل متكاملني وليسا متعاندين.قال تعاىل:نث ڳ  ڳ     
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  مث)الليل 1-٣(.

»الليل حني يغشى البسيطة، ويغمرها وخيفيها. والنهار حني يتجىل ويظهر، فيظهر 
الصورة،  الفلك، ومتقابالن يف  متقابالن يف دورة  آنان  يف جتلية كل يشء ويسفر. ومها 
جنسني  األنواع  بخلقه  يقسم  كذلك  اآلثار،  يف  ومتقابالن  اخلصائص،  يف  ومتقابالن 
التقابل يف جو السورة وحقائقها  }وما خلق الذكر واألنثى{، تكملة لظواهر  متقابلني: 

مجيعًا«)1(.
الرجل له وظيفة يف السعي عىل الرزق، ورعاية زوجته وأوالده، وتوفري أسباب 

احلياة هلم، واملرأة هلا مهامهتا يف بيت الزوجية، من رعاية الزوج والبيت واألبناء.

وهكذا حدد اهلل سبحانه وتعاىل، املهمة املتكاملة للرجل واملرأة،. فكالمها يكمل 
وتربية  البيت،  ورعاية  األطفال  إنجاب  يف  املرأة  ملهمة  يصلح  الرجل  ال  بعضًا،  بعضه 
األوالد والعناية هبم، وال املرأة مهمتها األساسية أن تسعى يف سبيل الرزق لتوفري لقمة 
الذى  السائد  القانون  العيش للرجل، وليس هذا عىل مستوى األمة اإلسالمية، ولكنه 

وضعه اهلل سبحانه وتعاىل يف الكون كله، ال يوجد رجل يبقى يف البيت وامرأته تعوله 

)1( قطب، �سيد )1981(يف ظالل القراآن، ٥1/8، دار ال�سروق،القاهرة.
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وهو قادر عىل الكسب، إال نال احتقار الناس بام فيهم زوجته، وال توجد امرأة إال 
وتتمنى أن تعيش يف محاية رجل يوفر هلا كل يشء ويرعاها لتغطي جانبا آخر من الوظيفة 

يف رعاية األطفال والبيت.

هذا هو القانون اإلهلي يف الكون، بغض النظر عن املوازين اإليامنية، فمن املتوقع  
أن يؤدى كل إنسان مهمته بشكل طبيعي رتيب بحسب الفطرة السليمة، أما قلب املوازين 
فال ينجم عنه إال الشقاء لإلنسان، ذكرًا كان أم أنثى حيث أصبحت العالقة بينهام، شبه 
معركة بني الذكر واألنثى، فال املرأة قنعت بدورها ومهمتها، وال الرجل ريض بمهمة 
تزاحم  أن  أرصت  املرأة  أن  حيث  متعاندة،  معركة  يف  دخل  كالمها  بل  احلياة،  يف  املرأة 

الرجل يف العمل، واستسلم الرجل هلذا بل دفعها يف كثري من األحيان إىل مزامحته.

وجاء التوجيه الرباين لبيان املغزى من خلق الذكر واألنثى من نفس واحدة وهو 
ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   نث   تعاىل:  قال  بينهام  السكن  حتقيق 
ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چچ   چ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  کمث)األعراف 1٨٩(.

وقال ابن كثري يف معرض بيانه لآلية الكريمة: »ليألفها ويسكن هبا، ... فال ألفة 
بني َزْوجني أعظم مما بني الزوجني«)1(.

»ليطمئن إليها ويميل وال ينفر؛ ألن اجلنس إىل اجلنس أميل وبه آنس، وإذا كانت 
بعضًا منه كان السكون واملحبة أبلغ، كام يسكن اإلنسان إىل ولده وحيبه حمبة نفسه لكونه 

بضعة منه، وألن الذكر هو الذي يسكن إىل األنثى ويتغشاها«)2(.

وظاهر األمر أن املقصود بالسكن هو السكن احليس واملعنوي كذلك، ألن السكن 
احليس مدعاة للسكن املعنوي، فال يتحقق بدونه، وكأن أحدمها تابع لآلخر.

اأبو الفداء ا�سماعيل)٢000(تف�سري القراآن العظيم، ط٢،1)3/ ٥٢٥(،دار ابن  )1( ابن كثري،تف�سري القراآن العظيم، ابن كثري، 
حزم.

وعيون  التنزيل  بن عمر بن حممد)٢009(الك�ساف عن حقائق غوام�س  القا�سم جار اهلل حممود  ابي  االمام  الزخم�سري،   )٢(
االأقاويل يف وجوه التاأويل رتبه، و�سبطه و�سححه حممد عبد ال�سالم �ساهني، ط٥، )٢/ 1٧٥(، دار الكتب العلمية، بريوت.
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ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   نث  تعاىل:  قوله  ثنايا  من  الزوجية  احلياة  أركان  وتتضح 
ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    

ڱمث)الروم ٢1(.

وهو  األول  فالركن  والرمحة؛  واملودة  السكن  هي:  أركان  ثالثة  إىل  تقسم  حيث 
السكن يتحقق من السكون النفيس واجلنيس وهو خاص بالزوجني، يتم فيه التعبري عن 
املشاعر واألشواق بني الزوجني، من خالل االتصال واملالمسة وبه يزول كل اضطراب 
نفيس أو فطري، والركن الثاين يتمثل يف املودة التي تعني املحبة وهذا مشرتك بني الزوجني 

وأرسمها، وأما الرمحة تعرب عن مشاعر األمومة واألبوة وهي تشمل كل البرش)1(.

ويف ظالل اآلية  الكريمة  من قوله تعاىل: نث     ۅ  ۉ  ۉ مث)آل عمران ٣6(. 
نتبني بعض الدالالت الرسيعة  - والبد بعدها من وقفات مطولة يف بيان إعجاز هذه 
اآلية - عدم املساواة التامة بني الذكر واألنثى حيث أن األنثى ال متاثل الذكر، والذكر ال 
يامثل األنثى من كل اجلوانب اجلسدية والنفسية والوراثية واهلرمونية، وهذا االختالف 
مقصود من اخلالق احلكيم، ألن العالقة القائمة بني الذكر واألنثى عالقة تكامل حيث أن 
لكل دوره املكلف به حتى تستقيم احلياة، وهنا يكمن الفرق بني دعاة املساواة بني الذكر 

واألنثى وبني احلقيقة الربانية من التكامل بينهام.

ومن ضمن املساواة التامة املزعومة بني الذكر واألنثى التي يطالبون هبا أن ترتاد 
املرأة مجيع ميادين العمل التي يرتادها الرجل لتثبت األنثى أهنا مثل الذكر يف كل يشء 
وأهنا تستطيع القيام بكل يشء مثله متامًا، قد يكون عمل املرأة حالة طارئة عىل املجتمع 
اليشء  واألمهية  العربة  معاين  من  فيها  شعيب  ابنتي  وقصة  األساس.  هو  ليس  ولكنه 

الكثري، حيث أن خروجهام للسقي كان مربره أن أبامها شيخ كبري، قال تعاىل: نث ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چمث)القصص٢٣(.

)1( ر�سا، حممد ر�سيد، الن�ساء يف االإ�سالم، جملة املنار، 8/ �س ٢8 -٢9، بت�سرف.
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احلديث عن  مقام  يف  املساواة  كلمة  واملثقفني  الكتاب  من  كثري  عند  راجت  وقد 
العدل بني الذكر واألنثى، وهذه اللفظة مل ترد يف القرآن الكريم هبذا املعنى البته، ومن هنا 
فداللة العدل تقتيض أن يتوىل الرجل ما يناسبه من أعامل، وأن تتوىل املرأة ما يناسبها من 
أعامل، بينام داللة كلمة املساواة املرادة هو أن يعمل كل من اجلنسني يف أعامل اآلخر بدون 

حتفظ وال مراعاة للفروق املختلفة بينهام.

مع  يتناسب  الساعات  من  عددًا  املرأة  تعمل  أن  العدل  من  أن  سبق  مما  ويتضح 
تكوينها اجلسمي والبدين والنفيس ولكن يف مفهوم املساواة التامة معنى خمتلف وهو أن 

تعمل املرأة نفس ساعات الرجل وهذا عني الظلم للمرأة، ألنه خيالف الفطرة.

باالضطراب  أصيبت  فقد  املنزل،  خارج  لعملها  األوىل  الضحية  هي  »فاملرأة 
النفيس، والتوتر الشديد والقلق الدائم، حيث ألقيت عليها مسؤوليات جديدة، فقد كانت 
مسؤوليتها ال تتجاوز الزوج واألطفال، أما اآلن فأصبح عليها أن تعمل كل يوم ثامين 
ساعات، ثم ترجع إىل البيت جمهدة اجلسم متعبة النفس، لتجد يف انتظارها مسؤوليات 
األرسة من منزل بحاجة إىل تنطيف وترتيب، وأطفال ينتظرون الطعام والرعاية، وزوج 

يطالب بحقوق، وهكذا تبقى املرأة يف حلقة مفرغة من املتاعب واملشاق«)1(.

إن عمل املرأة ليس هو املشكلة بحد ذاته حتى لو توفر من ينفق عليها ويسدد مجيع 
نفقاهتا، وإذا وجد العمل ضمن ضوابط ال تتعارض مع وظيفتها التي خلقت ألجلها، 
فينبغي أن تكون قوانني عمل املرأة ختتلف عن تلك اخلاصة بالذكر، لكي تتمكن املرأة 
من ممارسة العمل العام دون مواجهة عقبات قاسية، بحيث تكون ساعات العمل أقل 

وتتوفر احلاضنة يف نفس موقع العمل وتأخذ املرأة اإلجازة لألمومة بمدة زمنية بام
 يتناسب مع صالح الطفولة، ومراعاة أحواهلا النفسية واملرضية وهبذا فام املانع من 
قيامها بالعمل العام، وبذلك يكون دخلها بام يتناسب مع ما تبذل من جمهود، فهي تقوم 
بالعمل بام خيدم بنات حواء من تدريس وتطبيب وغريها من الوظائف التي ال ينبغي أن 

تقوم هبا إال أنثى.
)1( اأنظر ح�سن، علي حمدان)1991( حواء التي اأن�سفها االإ�سالم، ط1، �س99 -100، دار اال�سراء القاهرة.
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»يقولون إن حاجة العرص اضطرت املرأة للخروج إىل العمل، ونقول إنك غريت 
قضية من قضايا اإلسالم ملرأة مطلوبة من زوجها، ومن أبيها، ومن أخوهتا، فحني تأخذ 
قضية املرأة، ال تعزل قضيتها يف اإلسالم عن باقي القضايا اإلسالمية. إذن لو وجدت 
امرأة ليس هلا أحد من هؤالء، أو هلا من هؤالء أحد، ولكنه عاجز، فاإلسالم ال جيمد 
أبدا. مل يمنع املرأة يف هذه احلالة من أن ترضب يف األرض الرضب املناسب ملهمتها، وأن 

حتتفظ أيضا بكوهنا امرأة «)1(.

كان  حيث  تعاىل  قوله  يف  دليله  وهذا  واإلنفاق  بالعمل  املكلف  هو  الرجل  إن 
اخلروج من اجلنة لكال من سيدنا آدم والسيدة حواء، ولكن بعد ذلك ستشقى يا آدم بحثًا 

نثچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   تأمني املسكن واملطعم وامللبس حلواء.  الرزق وعن  عن 
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ مث)طه 11٧(. و يدعو أصحاب احلركة النسوية 
غايات  أجل حتقيق  الرجل، من  مع  التامة  املساواة  املرأة ومتكنها من  إىل حرية  العاملية، 
املرأة  عىل  األكذوبة  تنطيل  وقد  قصد،  بدون  أو  بقصد  الرجل،  منها  يستفيد  وأهداف 

الغربية، لكنها لن تتامشى مع املرأة املسلمة التي تعيش يف املجتمعات اإلسالمية. 

الكسب  من  مزيدًا  للرجل  تقدم  زالت  ما  الزائفة  واملساواة  اجلديدة  احلرية  »إن 
ماالً أو متعًة يف النطاق األرسي وعىل املستوى االجتامعي أيضًا فهو يتمتع بجسد املرأة 
دون تكاليف تذكر ويستخدمها بأجر أقل وهي تبذل له املتعة دون أن يتحمل املسؤولية 

الكاملة عن رعاية املرأة ومحايتها من عواقب حريتها املوهومة«)2(.

املشاهدات  واقع  خالل  من  تتضح  املساواة  أكذوبة  فإن  سبق  ما  إىل  باإلضافة 
السياسية  الزعامة  أن  فيه  نجد  فسوف  احلديث  الغرب  اىل  اجتهنا  ما  »وإذا  الغرب  يف 
املرأة يف بعض  تزيد عن إرشاك  للرجل واملسألة هناك ال  تزال  ما  والوظيفية واألرسية 
يف  األمم  قيادة  للرجل  تزال  ما  لكن  قليلة،  نسبية  بصورة  الرجل  مع  العامة  الوظائف 
خيتار  الذي  هو  الرجل  زال  وما  والعلم،  والفن  واالقتصاد  والدين  واحلرب  السياسة 

)1( ال�سعراوي )٢00٢( �سبهات واأباطيل، �س ٥8 مكتبة الرتاث االإ�سالمي،القاهرة.
)٢( حممود، جمال الدين)٢001( املراأة امل�سلمة يف ع�سر العوملة، �س 8٦، دار الكتاب اللبناين.
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للمرأة ثياهبا بإرشافه عىل معظم دور األزياء واشرتاك املرأة يف كل هذه املجاالت احليوية 
نسبي وحمدود وحمكوم بزعامة الرجل العامة فيه«)1(.

الفرق بني التكامل والعدل:

إن مصطلح العدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه وفيها تداخل مع مفهوم التكامل، 
الذي يعني حتقيق التنسيق واالنسجام املتبادل بني الذكر واألنثى بحيث يتمم أحدمها دور 
اآلخر، يف التكاليف واملهامت املنوطة هبام والتعاون والتشارك والتقابل فيحمل األعباء 
يف الكون، حيث أن لكل منهام جانبًا من رسالة واحدة ال تتم إال هبام معا يف احلياة الدنيا.

القسط  وهو  بالعدل،  عباده  يأمر  أنه  تعاىل  اهلل  خيرب  حيث  العام  بمفهومه  فالعدل 
ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   نث       واملوازنة 

ڎڈ  ڈ  ژ  ژ مث)النحل ٩0(.

خمصصًا  القرآين،  اخلطاب  فيأيت  اخلاص  بمفهومه  العدل  ذكر  ذلك  بعد  يأيت  ثم 
ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ     نث   باحلكم:  العدل 

ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ      ۆئ   ۆئ   مث)النساء ٥٨(.

ومما جاء يف بيان قوله تعاىل ما قاله أبو السعود »أمر هلم بإيصال احلقوق املتعلقة 
بذمم الغري إىل أصحاهبا«)2(.

وأضاف ابن عاشور معنى أوسع وأوضح ملفهوم العدل يف اآلية السابقة وهو أن 
»العدل مساواة بني الناس أو بني أفراد أّمة يف تعيني األشياء ملستحّقها، ويف متكني كّل ذي 
حّق من حّقه، بدون تأخري، فهو مساواة يف استحقاق األشياء ويف وسائل متكينها بأيدي 
أرباهبا، فاألّول هو العدل يف تعيني احلقوق، والثاين هو العدل يف التنفيذ، وليس العدل 

يف توزيع األشياء بني الناس سواء بدون استحقاق.

)1( بلتاجي، حممد )٢000( مكانة املراة يف القراآن الكرمي وال�سنة ال�سحيحة واحلقوق ال�سيا�سية وال�سخ�سية للمراأة يف املجتمع 
االإ�سالمي، ط1، �س100-101، دار ال�سالم، القاهرة.

)٢( وابو ال�سعود، حممد بن حممد العمادي،اإر�ساد العقل ال�سليم اإلى مزايا القراآن الكرمي،)٢/ 193( دار اإحياء الرتاث العربي 
بريوت.
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فالعدل وسط بني طرفني، مها: اإلفراط يف ختويل ذي احلّق حّقه، أي بإعطائه أكثر 
من حّقه، والتفريط يف ذلك، أي باإلجحاف له من حّقه، وكال الطرفني يسّمى جورًا، 

وكذلك اإلفراط والتفريط يف تنفيذ اإلعطاء بتقديمه عىل وقته«)1(.

ومن  البرشية،  املعامالت  مجيع  يف  يدخل  العدل  بأن  نتبني  سبق  ما  خالل  ومن 
ضمنها املعامالت التي تنظم عالقة الذكر باألنثى، حيث يتحقق العدل بقيام كل منهام بام 
توفرت عنده من استعدادات فطرية وتوزيع املهام واألعباء، بذلك يتمكن كل منهام من 

القيام باألدوار املنوطة به وفق االستعدادات.
ولكن  واحلقوق،  الواجبات  بعض  يف  البرشية  النفس  شطري  بني  العدل  يتأتى  وقد  هذا 
الكثري  بينهام يف مجيع اجلوانب، وذلك لوجود  العدل املطلق  من الصعوبة بمكانأن يمتد 
من الفروقات بينهام، واالستعدادات املختلفة، فقد يعترب العدل بينهام يف بعض األحيان 
الذكر  به  اختص  بام  القيام  املرأة  عىل  الصعب  فمن  األعباء،  هذه  نوع  الختالف  ظلام، 
وذلك ألهنا ال متلك نفس استعداداته، والعكس صحيح وسيأيت توضيح ذلك بالتفصيل 

الحقًا.
فمن واقع العدل بني الذكر واألنثى أن اهلل تعاىل خلقهام من نفس واحدة وجعلهام 
اهلل  ابتىل  وحني  التكليف،  بأعباء  والنهوض  الرسالة  ومحل  األرض،  رشيكني يف عامرة 

تعاىل آدم ووقع يف اخلطيئة هو وزوجته حتمال املسؤولية جمتمعني، قال تعاىل: نث   ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀمث)األعراف ٢٣(.

وقد وصف اهلل تعاىل املسلمني واملسلامت يف كثري من صور القرآن بالصيغة العامة 
التي تشمل الذكر واألنثى، كقوله قد أفلح املؤمنون، أو قوله يا أهيا الذين آمنوا. 

يكمن  التوزيع  هذا  ويف  االستعدادات  حسب  املهامت  توزيع  يف  يكون  فالعدل 
مع  وتتناسب  تناسبه  التي  ووظيفته  دوره  فلكٍل  الواحدة،  النفس  شطري  بني  التكامل 

طبيعة خلقته، فتكليف كل من طريف النفس البرشية بام يستطيعه، وهذا يؤيد تكاملية

)1( ابن عا�سور، حممد الطاهر، حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد، 4/ ٢4، دار �سجنون،تون�س.
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العالقة بني الذكر واألنثى، بحيث يكمل كال الطرفني طرفه اآلخر، قال   
تعاىل: نث   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  مث)البقرة 1٨٧(.

وجاء يف بيان هذه اآلية مقولة  لصبحي الصالح: »لقد كان معنى اللباس يف هذه 
يفيد  اللباس كاملالمسة وأن كال منهام  أن  الناس، ألهنم ال يعرفون  اآلية حيري كثريًا من 
يقابله جتويف يف اجلنس اآلخر وهكذا  املخالطة والتامزج، فكل بروز يف أحد اجلنسني 
تلتقي النتوءات يف كال اجلنسني بأوضاع مرسومة عىل قّدها لتتلبس هبا وتثبت فيها«)1(.

الذكر  تربط  التي  العالقة  حقيقة  بخصوص  توضيحًا  حسان  أبو  حممد  ويضيف 
ال  التي  املسميات  من  غريها  أو  مساواة  أو  تبعية  عالقة  كوهنا  عن  ترتفع  فهي  باألنثى 
يراد هبا سوى تدمري نسيج األرسة، فالعالقة تكاملية بحتة والنظر إليها كوهنا تكاملية، 
الذكر واالنثى من زاوية  ويعطي تصورًا واضحًا هلا من خالل قوله: »إن احلديث عن 
التكامل ال يعني أنه ال بد ألحدمها أن يكون تابعًا لآلخر، أو أهنام خمتلفان متامًا بجميع 
السامت واخلصائص أو أن أحدمها يعدل أو يصحح النقص يف شخصية اآلخر، بل إنه 
يتضمن تسلياًم واعرتافًا باالختالف بني الرجال والنساء، وحماولة استخدام واستغالل 
هذه الفروق وهذه االختالفات من أجل تعزيز الغايات واألهداف العامة لألرسة بوجه 

خاص وللمجتمع ككل بوجه عام« )2(.

مفهوم القوامة وعالقته بالتكامل:
عند إلقاء الضوء عىل مفهوم القوامة يتبني للقارئ من كوهنا  مهمة ومسؤولية ذات 

أبعاد متنوعة وواسعة وقرصها عىل املسؤولية املالية من قرص الرأي والنظر.

فالقوامة يف حق الرجل هي مسؤولية وأمانة، ومهام ال يطيقها إال الرجال، وأمر 
أوسع من جمرد النفقة املادية، فحني فطر اهلل الرجل قوامًا، هذا يعني أنه جعل املرأة إحدى 
مسؤولياته ال إحدى ممتلكاته، وإذا تعمق هذا الفهم للقوامة فإن إشكاالت كثرية سوف 

تتضح وُتزال.
)1( ال�سالح، �سبحي )1400( املراأة يف االإ�سالم، �س14، بريوت، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر.

)٢( اأبو ح�سان،حممد )1998( املراأة واالأ�سرة بني االإ�سالم والنظم الغربية،�س٧0، جمعية العفاف، عمان.
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وقد تباينت أقوال املفرسين لدى تعرضهم لبيان قوله تعاىل: نث  ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺمث)النساء ٣٤(.

َل اهللَُّ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض{ بأن املراد منها املعنى  وجاء يف تفسري قوله تعاىل: }باَِم َفضَّ
الظاهر وهو أن الرجال أفضل من النساء، ألن اهلل تعاىل خص النبوة هبم، باإلضافة إىل ما 

أوجب عليهم اهلل تعاىل من اإلنفاق من املهور والنفقات.

وحيث ُعلل سبب التفضيل  بأمرين وهبي وكسبي؛ أما ما أراده باألمر الوهبي ملا 
يتصف الرجال من صفات الكامل التي هي تتمثل بكامل العقل وحسن التدبري ورزانة 
النبوة واإلمامة،  مثل  النساء  املهام دون  ببعض  القوة، ولذلك خصوا  الرأي وزيادة يف 

وأما الكسبي فاملقصود به اإلنفاق)1(.

وأما ما خيص األمر األول للتفضيل وهو الوهبي، فشأنه وتفصيله كام وضحه سيد 
قطب بعباراته التي تزيد من شأن األنثى وتزيل أي لبس ُيفهم من اآلية الكريمة حيث 
بني ما اختصت به األنثى من خصائص وهبية متنع من قيامها بدور القوامة ألهنا ُزودت 
»بالرقة والعطف، ورسعة االنفعال واالستجابة العاجلة ملطالب الطفولة - بغري وعي 
وال سابق تفكري - ألن الرضورات اإلنسانية العميقة كلها - حتى يف الفرد الواحد - مل 
ُترتك ألرجحة الوعي والتفكري وبطئه، بل جعلت االستجابة هلا غري إرادية لتسهل تلبيتها 

فورًا وفيام يشبه أن يكون قرسًا« )2(.

وُيعلل سبب اختصاص القوامة بالذكر ملا ُزود به من خصائص خاصة به وخمتلفة 
الوعي  واستخدام  واالستجابة؛  االنفعال  وبطء  والصالبة،  اخلشونة  »مثل  األنثى   عن 
يف  املرأة  خصائص  عمق  تكوينه  يف  عميقة  وكلها  واالستجابة،  احلركة  قبل  والتفكري 

تكوينها، وهذه اخلصائص جتعله أقدر عىل القوامة، وأفضل يف جماهلا«)3(.

اإلى مزايا القراآن الكرمي، مرجع �سابق )٢/ 1٧3- 1٧4( ابن كثري ،تف�سري القراآن  اإر�ساد العقل ال�سليم  اأبي ال�سعود،  اأنظر   )1(
العظيم، مرجع �سابق ٢/ ٢9٢.

)٢( قطب، يف ظالل القراآن،مرجع �سابق )٢/ 119-118(.
)3( قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق ٢/ 119-118.
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  وأما املراد من الرجال والنساء يف اآلية الكريمة، فهو عموم النوع اإلنساين كام 
جاء ذكره يف تفسري ابن عاشور حيث قال: »من كان من أفراد حقيقة الرجل، أي الصنف 
املعروف من النوع اإلنساين، وهو صنف الذكور، واملراد من النساء صنف اإلناث من 
وال  زوجها؛  أي  املرأة،  َرُجل  بمعنى  الرجل  مجَع  الرجال  املراد  وليس  اإلنساين،  النوع 

املراد من النساء اجلمُع الذي يطلق عىل األزواج اإلناث«)1(.

وبالنظر إىل حدود القوامة يتبني بأهنا ليست مطلقة للرجل، وإنام قرر القرآن أهنا 
باملعروف، وهي عىل هذا األساس حق متبادل بني الزوج والزوجة، فالزوج عليه حتمل 

املسؤولية الكاملة عن زوجته وهي بدورها تتحمل مسؤولية الطاعة.

لذلك ينبغي للرجل القيام هبذا الدور وهو تسيري مؤسسة الزواج ألنه املهيأ حلمل 
هذه املهمة هتيئة بدنية ونفسية، ومن الظلم أن تتصدر األنثى هلذه املهمة لعجزها وعدم 
توفر االستعدادات لدهيا هلذه املهمة ذلك ألهنا هيئت ألداء وظيفتها األهم وهي األمومة 

حيث أهنا األفضل يف مكاهنا.

وقضية القوامة ال ختضع ألهواء البرش ألهنا ترشيع رباين ال مكان للبرش وأهوائهم 
فيه، ألن فيها هتديد لإلنسانية ملا فيها من ختبط وخمالفة للفطرة السوية، ونلمس آثار هذا 

األمر يف واقع البرشية، حيث االهنيار والتخبط والفساد.

ومن جانب آخر فإن جمموع صفات الذكر واألنثى هو ما حيتاجه واقعنا املعارص، 
فكام أن املجتمع بحاجة إىل صفات الصالبة والقوة التي متيز الذكر، فهو بحاجة إىل الرقة 
والعطف والليونة وغريها من صفات متيز األنثى، وملاذا تتطلع األنثى إىل تقمص دور 

الذكر وإلغاء دورها.

ليست  والرمحة  املودة  ووشائج  واملواساة  واإلغاثة  والعطف  الرفق  صفات  »ان 
باملكاره  البدنية والتمرس  الصالبة  إن  يقل أحد  تاريخ اإلنسان، ومل  املتاع يف  من سقط 
والقدرة عىل القتال هي كل الصفات الالزمة أو هي أسمى الصفات املطلوبة يف كل كائن 

من اآلدميني واآلدميات. 

)1( ابن عا�سور، التحرير والتنوير، مرجع �سابق 3/ 481.
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إن العرص احلديث ال حيتاج إىل مزيد من القسوة والفظاظة، بل حيتاج إىل مزيد من 
العطف واملعونة ال يشء غري )مركب النقص( يغري قادة احلركة النسائية بمشاهبة الرجل 
يف كل صفة ومشاركته يف كل عمل، ولوال مركب النقص ملا أحست املرأة املرتجلة أهنا 
ال تستحق االحرتام ما مل تكن كالرجل يف مجيع الصفات واألعامل، فلامذا ال تكون امرأة 
وكل  صفة  كل  يف  الرجل  جماورة  وهو  واحد  بحق  االحرتام  تستحق  وملاذا  وحمرتمة؟ 

عمل«؟)1(.

يتضح  الزوجية،  املؤسسة  املرأة خارج  واقع  من  القوامة  قضية  إىل  بالنظر  ولكن 
بأن قوامة الرجل عىل املرأة ال تتعدى عىل دورها يف امليادين املختلفة يف املجتمع املسلم، 
فللمرأة واجباهتا وحقوقها العامة وهلا احلرية الكاملة يف الترصف فيام متلك من أموال. 
ويضيف سيد قطب: »باإلضافة إال أن القوامة ال تعني القهر واالستبداد  وإنام هي شورية 
ألن الشورى خلق للمسلم ورشيعة رشعها اهلل تعاىل وُألزم هبا املخلوق«فالقوامة توزيع 
للعمل، حتديد اخلربة والكفاءة للميادين، وليست قهرًا وال قرسًا وال متلكًا وال عبودية 
بحال من األحوال، وهي حماطة بكثري من املعاين الزائفة واملغلوطة من غالة اإلسالميني، 

وغالة العلامنيني وكل جيري املوضوع ألغراضه ومصاحله.)2(

القوامة رضورة اجتامعية فكام أن احلياة ال تستقيم مع نظام تعدد اآلهلة ،فكذلك 
فإن أي جمتمع صغر ام كرب ال يصلحه ازدواج القوامة فال بد لألرسة من قيادة واحدة 
حفاظًا هلا من التفكك والفوىض ويقول حممد عقلة يف بيان هذا األمر: »إن جعل القيادة 
مشرتكة بني الرجل واملرأة أمر غري مقبول ؛ألنه  يفيض إىل الفساد وينشأ األوالد يف جو 
من التمزق والتناقض مما له أثر عىل تربية األوالد ملا يرونه من خالف بني والدهيم فال 

يدينون هلام بالطاعة ملا يرونه من خالف وتنازع بينهم«)3(.

)1( العقاد،عبا�س)19٧0( املراة ذلك اللغز، �س٦٦، دار الكتاب، بريوت .
)٢( اأنظر حممد عمارة، التحرير للمراأة امل�سلمة، مرجع �سابق، �س1٢٢.

)3( انظر عقلة،حممد)1991(نظام االأ�سرة يف القراآن، ط33/٢،1مكتبة الر�سالة، عمان .
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فالقوامة ليست ترشيفًا للرجل وال انتقاصًا او إلغاًء لشخصية املرأة يف البيت؛ ألن 
طبيعة العالقة قائمة عىل مبدأ الشورى.

فهي تتناىف مع وصف نوال السعداوي للقوامة بأهنا العبودية بعينها حني قالت: 
عىل  العربية  بالدنا  ومنه  العامل  بالد  أغلب  يف  الزواج  قوانني  فلسفة  تقوم  اليوم  »حتى 
الفلسفة العبودية القديمة التي جتعل الرجل مالكًا لزوجته لكن الزوجة ال متلك زوجها؛ 

ألن السيد يملك العبد لكن العبد ال يملك السيد«)1(.

اجلهل  عن  والنابعة  بداية  للمرأة  املسيئة  املغرضة  األقوال  هذه  مثل  عىل  وللرد 
يقول حممد  البرشية،  النفس  يناسب شطري  بام  الكون  تسيري  الرباين  يف  باملنهج  املطبق 
عقلة: »إن املرأة ال متلك الرصيد العصبي والطاقة النفسية التي جتعلها قادرة عىل حتمل 
تبعات القيادة فهي بحكم طبيعتها تتميز بالقابلية الرسيعة لالنفعال ال سيام بعد انغامسها 
يف مشاغل البيت واألوالد مما جيعل األرسة معرضة ألن يعصف هبا ألتفه االسباب«)2(.

باإلضافة إىل ما سبق فإن للمرأة احلق الكامل يف الترصف فيام متلك من أمواهلا، 
والقوامة ال متنع احلق للمرأة يف إهناء احلياة الزوجية عندما يصبح االستمرار متعذرًا بينها 
وبني زوجها »واإلسالم ال جيعل القوامة سببًا للمساس بشخصية الزوجة واالنتقاص 
من أهليتها يف الترصفات املالية، باإلضافة إىل متلك الزوجة والترصف يف أمواهلا بالبيع 
والرشاء واهلبة كام أن القوامة ال حتول بني الزوجة وحقها يف طلب الطالق او اخللع إن 

كرهت زوجها«)3(.

املرأة يف نظر اإلسالم  أن  املرأة دليل عىل  الرجل عىل  بأن قوامة  وهناك من زعم 
خملوق ناقص ضعيف يستبد به الرجل وهذا من قبيل الشبهات التي دخل منها أعداء 
اإلسالم ملحاربته من الصميم، من األرسة التي تشكل الدعامة األساسية لنسيج املجتمع 

اإلسالمي.

)1( ال�سعداوي، نوال)٢000( املراأة والدين واالأخالق، ط1، �س40، دار الفكر، دم�سق.
)٢( حممدعقلة ، نظام االأ�سرة يف القراآن، مرجع �سابق،�س33.

)3( انظر البهن�ساوي،�سامل)1984( قوانني االأ�سرة بني عجز الن�ساء و�سعف العلماء،ط٢،�س4٢،دار القلم،الكويت.
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الطمث  املرأة من دورات  ما يعرتي  املرأة بسبب  بنية  الرجل ختتلف عن  بنية  إن 
من  العاطفة  عىل  للعقل  تغليبًا  أكثر  والرجل  واإلرضاع،  والنفاس  والوالدة  واحلمل، 

املرأة، لذلك فهو أصلح لرئاسة البيت وغريها من الرئاسات من املرأة )1(.

ولكن النظرة للقوامة من قبل الرجل اختلفت من ناحية التنازل عن قوامته مقابل 
ما تقدمه الزوجة من مال وخدمات للمنزل، وباملقابل أصبحت الزوجة تتحمل أعباًء 

زائدة عىل أعبائها األساسية وهبذا تراجع األرسة وتطمس الفطرة.

»إن الرجل قوام عىل املرأة، بمعنى أنه قانون سويت عليه فطرة املرء لتقوم به احلياة 
الزوجية، فهل جتد لدهيا أقل اعتبار لتلك القوامية وهي تعول نفسها بكدها وتسهم يف 
نفقة البيت بقسطها املعلوم، فقضية عمل املرأة هلا ضوابطها ولكنها جيب أن تتوافق مع 
قانون الزوجية وجيب أن تكون متوافقة مع االعتبارات الذهنية والنفسية التي تطرأ عىل 
يف  أصبح  القوامية  قانون  أن  تنكر  ال  نفسها  واملرأة  الوظيفة،  يف  اندماجها  بحكم  املرأة 
حياهتا غري ذي موضوع والرجل من ناحيته استغنى عن السكن والقوامية، لقاء ما تأيت 
به زوجته من مال، وهبذا فإن االهتامم يغدو مشوبًا باملادة بعيدًا عن املثل العليا، يكون 

املرء قد عمل لغري غايته وانتكس عن أصل فطرته«)2(.

ومع ما سبق فإن القوامة ال تقترص عىل األعباء املالية فقط التي يتحملها الزوج، 
ففي حني أصبحت الزوجة تكفي مؤونتها من عملها، تتوقف قوامة زوجها عليها، هذا 
بميزات  األنثى  عىل  الذكر  فضل  اهلل  ألن  وذلك  خاطئة،  نتائج  إىل  يؤدي  خطأ  مفهوم 

تتناسب مع ما خلق ألجله من مهام مكلف هبا.

فهي يف حق الرجل مسؤولية وأمانة، ومهام ال يطيقها إال الرجال، فحني فطر اهلل 
الرجل قوامًا هذا يعني أنه جعل املرأة إحدى مسؤولياته ال إحدى ممتلكاته، وإذا تعمق 

هذا الفهم للقوامة فإن إشكاالت كثرية سوف تتوضح وُتزال.

)1( اأنظرحممدعقلة، نظام اال�سرة يف اال�سرة،مرجع �سابق،٢/33.
 )٢( البهي ،اخلويل )٢000( االإ�سالم وق�سايا املراأة املعا�سرة، ط1،�س13٦،دار الب�سري، طنطا .
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» وال ينبغي أن نقرص سبب القوامة عىل اإلنفاق فقط عىل األرسة حيث إن الكثري 
من النساء يف واقعنا املعارص يعملن وينفقن عىل األرسة، بل ينبغي أن يتضح أن هناك 
مقومات خاصة يف الرجل جتعله األفضل يف قيادة األرسة وهي التي خصه اهلل تعاىل يف 

قوله تعاىل: نث    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  مث)النساء ٣٤(.

وهي غري مكتسبة حتى تكتسبها املرأة بل هي أسباب خلقية، فاملرأة ختتص وحدها 
بوظائف األمومة وما يتعلق هبا، األمر الذي جيعل حظها من العاطفة خيتلف عن حظ 

الرجل«)1(.

وخالصة األمر يف احلديث عن معنى القوامة، يتضح بأهنا قيام الذكر عىل األنثى 
باحلفظ هلا وعىل حقوقها وما يتعلق هبا والدفاع عنها ومحايتها، باإلضافة إىل تغطية كافة 
نفقاهتا وطلباهتا بحسب املقدرة، ولكن املرأة أبت إال مشاطرة الرجل يف مهمته، حيث 
دفعته إىل االعتامد عليها يف اإلنفاق، مما حدا ببعض الرجال للتخىل عن مهمته، فمنهم من 
أوغل يف األمر إىل إسناد مهمة اإلنفاق مجيعها إىل املرأة، مما زاد من أعباء املرأة وأرهقها، 
وكان ذلك مدعاة إاىل تقصريها بل وإىل إمهاهلا لوظيفتها األساسية وهي االمومة ورعاية 

شؤون بيتها، مما تسبب يف حدوث خلل كثري يف البيوتات املسلمة.

مفهوم التف�سيل يف منهج القراآن بني الذكر واالأنثى:

بيانه بأن الذكر ال يفضل األنثى، وال األنثى تفضل  فاخلطاب القرآين واضح يف 
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   نث  ٹ ٹ      التقوى  هو  التفاضل  أصل  وأن  الذكر، 

چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژمث)احلجرات 1٣(.
اَم تتفاضلون عند اهلل تعاىل  وقد ذكر ابن كثري يف معرض بيانه لآلية الكريمة: »إِنَّ

بِالتَّْقَوى اَل بِاأْلَْحَساِب«)2(.

)1( البهن�ساوي، قوانني اال�سرة بني عجز الن�ساء و�سعف العلماء،مرجع �سابق، �س 39.
)٢( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق،٢/ 3٦٧.
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وكام أشار البيضاوي إىل اآلية ذاهتا بفائدة أخرى: »فإن التقوى هبا تكمل النفوس 
وتتفاضل هبا األشخاص فمن أراد رشفًا فليلتمسه منها«)1(.

وبعد هذا البيان ندرك حقيقة التفاضل بني اخللق ...ندرك أن التقوى هي الرس 
وتتالشى  الفوارق،  مجيع  تتوارى   وبالتقوى  اخللق،  خالق  عند  اخللق  بني  التفاضل  يف 
كل القيم الدنيوية، وتبقى حقيقة التقوى هي امليزان الذي يتحاكم اخللق أمام خالقهم 

وموجدهم.
بدأت  نجدها  التفاضل،  عن  احلديث  تناولت  التي  اآليات  استحضار  وعند 
باملعنى العام حيث أهنا تناولت عموم اخللق باختالف ألواهنم وأشكاهلم ولغاهتم، ثم 
بعد ذلك تطرقت للمعنى اخلاص فأخذ الكالم ينحرص يف ذكر التفاضل بني الرجال 

والنساء. قوله تعاىل: ٱٹٱنث   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  
ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ   ۋمث)النساء ٣٢(.
ابن  أمور معينة كام ذكر  النساء يف  الرجال عن  به  اهلل  ما فضل  حيث يكون متنى 

ِة َوَكَذا الدينية«)2(. ْنَيِويَّ كثري: »يِف اأْلُُموِر الدُّ

حديث  فيصبح  صاحبه،  عىل  خطورة  من  األخري  يف  ملا  التمني  عن  النهي  وجاء 
النفس حتى ولو مل يكن باإلمكان، وقد يدفع  من تعلق به إىل فعل ما يغضب اهلل، كالذي 
تأخذه العزة باإلثم »إّن التمنّي حيّبب للُمتمنّي اليشء الذي متنّاه، فإذا أحّبه أْتَبَعه نفسه فرام 
حتصيله وافُتتن به، فربام بعثه ذلك االفتتان إىل تدبري احليل لتحصيله إن مل يكن بيده، وإىل 
االستئثار به عن صاحب احلّق فيغمض عينه عن مالحظة الواجب من إعطاء احلّق صاحبه 
وعن مناهي الرشيعة ...، وقد أصبح هذا التمنّي يف زماننا هذا فتنة لِطوائف من املسلمني 
رست هلم من أخالق الغالة يف طلب املساواة ممّا جّر أمما كثرية إىل نحلة الشيوعية فصاروا 

يتخبَّطون لطلب التساوي يف كّل يشء ويعانون إرهاقًا مل حيّصلوا منه عىل طائل«)3(.

)1( البي�ساوي، اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل، مرجع �سابق،٥/ ٢19.
)٢( ابن كثري ، تف�سري القراآن العظيم،مرجع �سابق،1/ 383.

)3( ابن عا�سور ،التحرير والتنوير، مرجع �سابق،3/ 4٧4.
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الف�سل االأول

مفهوم املنهج القراأين وخ�سائ�سه يف تقرير خ�سائ�س النف�س 
االإن�سانية 

املبحث االأول

مفهوم منهج القراآن الكرمي وخ�سائ�سه

التعريف  الدراسة،  من  الغرض  حتقيق  أجل  ومن  العلمي  البحث  منهج  يقتيض 
القرآن  منهج  مفهوم  املفاهيم   هذه  وأول  هبا،  الوثيقة  لصلتها  الرئيسة  املفاهيم  ببعض 
الكريم، حيث سيتم البدء بالتعريف باملنهج لغة واصطالحًا، ومن َثم التعريف ببعض 

خصائص منهج القرآن الكريم.

املطلب االأول:املنهج لغة وا�سطالحا:

النهج،  »األول:  متباينان  أصالن  واجليم  واهلاء  النون  هنج:  فارس  ابن  يقول 
الطريق، واملنهج الطريق أيضًا، واجلميع املناهج، واآلخر: االنقطاع، وأتانا فالن ينهج: 

إذا أتى مبهورًا، منقطع النفس، ورضبت فالًنا حتى ُأهنج: أي يسقط«)1(.

ٌ واِضٌح والنَّْهُج الطريُق  وقال ابن منظور يف املنهج لغة: مشتق من النهج »هَنٌْج َبنيِّ
املستقيُم« )2(.

وأهنج  األمر  وهنج  الواضح،  الطريق  النهج  هنج:  »فقال  اهلل:  رمحه  الراغب  أما 
ومنهج الطريق ومنهاجه، ومنه قوهلم :هنج الثوب وأهنج: بان فيه من أثرالبىل«)3(.

)1( ابن فار�س، اأبي احل�سن اأحمد )1980( معجم مقايي�س اللغة، حتقيق عبد ال�سالم هارون، ط3،�س 1000 م�سر.
)٢( ابن منظور، جمال الدين بن مكرم )199٧( ل�سان العرب،ط1 ج383/٢، بريوت: دار �سادر.

)3( االأ�سفهاين، احل�سني بن حممد، مفردات األفاظ القراآن، ج٥09/1، دار القلم ـ دم�سق.
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وعىل ضوء ماسبق من تعريفات يتضح أن:

* املنهج واملنهاج والنهج بمعنى واحد.

*املنهج لفظ مشتق من النهج، تدورمعانيها اللغوية حول ثالثة معاين: الوضوح، 
والبيان، واالستقامة يف الطريق، واإلنقطاع.

املنهج ا�سطالحًا:

اتفق العلامء يف املعنى العام للمنهج، واختلفت عباراته يف التعبريعن ذلك بمعاِن 
متقاربة، قال اإلمام الطربي رمحه اهلل: »أما املنهاج فإن أصله ا لطريق البني الواضح«)1(  

قال ابن كثريرمحه اهلل: »الطريق الواضح السهل«)2(.

القرطبي رمحه اهلل: »املنهاج: الطريق املستمروهوالنهج واملنهج«)3(.

أما األلوسى رمحه اهلل فقال: »املنهاج الطريق املستقيم« )4(.

املستقيم  املنهج: هوالطريق  أن  يتضح  العلامء  العديد من  أقوال  استعراض  وبعد 
الواضح، القائم عىل قواعد علمية صحيحة، الذي يوصل للحق.

أما ما خيص معنى املنهج يف القرآن الكريم فلم يرد لفظ املنهج هبذه الصورة 
اللغة،  بلفظ منهاج، ومها بمعنى واحد يف استعامالت  الكريم، وإنام ورد  القرآن  يف 
لفظ منهاج يف قوله  له، وقد ورد  املفرسين  بنفس  استعامالت  اللغة  وورد معناه يف 

ژژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      نثڇ   تعاىل: 
ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  

)1( الطربي، اأبي جعفر حممد بن جرير )٢00٥( جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن،9٦/4 ، دار الفكر، بريوت. 
الكتاب،  عامل  دار  البخاري،٥٦1/3،  �سمري  ه�سام  �سححه  القراآن،  الأحكام  اجلامع  حممد)٢003(  اهلل  عبد  اأبي  )٢(القرطبي، 

الريا�س.
)3( ابن كثري، اأبو الفداء ا�سماعيل)٢000(  تف�سري القراآن العظيم، ط1، ٦٦/٢، دار ابن حزم.

)4( االآلو�سي البغدادي،ابي الف�سل �سهاب الدين ال�سيد حممود )٢00٥م( روح املعاين يف تف�سري القراآن وال�سبع املثاين )حتقيق 
�سيد عمران ( 1٥3/3، دار احلديث، القاهرة.
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ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ        ۇ  ۇ  مث)املائدة ٤٨(.

األوامر  من  املعامل  حمدد  الطريق  بمعنى  ُيستعمل  املنهاج  لفظ  أن  إىل   باإلضافة 
الطريق  فهو  معاملها،  وأوضحت  الرشيعة  بينتها  التي  والضوابط  والقواعد  والنواهي، 
البني واخلطة املوضوعة لتنظيم عالقات البرش يف كل زماٍن ومكاٍن، وهذا منهج اهلل يتبعه 

اإلنسان املكلف بشطريه الذكر واألنثى ليصلحوا يف الدنيا واآلخرة.

ومما سبق ذكره يتبني  بأن منهج القرآن الكريم هو عبارة عن خطة كاملة، ونظرية 
تامة شاملٍة  لكافة جوانب احلياة تشمل التي ختص اإلنسان بشطريه الذكر واألنثى، وهو 
منهج عادل، اليظلم أحدًا،وال حيابيه ألنه رباين املنبع، ليس ألحد فيه دور ّإال التطبيق 

فقط باإلضافة إىل أنه منهج متكامل مرن، صالح لكل زمان ومكان.

املطلب الثاين: خ�سائ�س منهج القراآن الكرمي: 

عندما أنزل اهلل تعاىل هذا الكتاب العظيم ليكون دستورًا أساسيًا للترشيع عىل وجه 
األرض اقتضت حكمته أن يكون هذا املنهج مرنًا ميرسًا، سهاًل ال خفاء فيه ولذلك ال 
جتد يف هذا املنهج ما يصعب فهمه أو ماالً يمكن إدراكه، هذا املنهج إنام خص به اإلنسان 

فقط، ألنه املكلف بالعبادة وإعامر الكون، واملقصود باإلنسان شطراه الذكر واألنثى.
 وهو متناسب مع خمتلف عقول البرش وأفهامهم الصغري منهم والكبري، الرجل 
واملرأة، اجلاهل واملثقف وهو صالح لكل زمان ومكان، فمن هذه اخلصائص عىل سبيل 

املثال ال احلرص:

اأواًل:الربانية: 

من أخص خصائص املنهج القرآين؛ أنه منهج رباين فريد أي أن رشيعة اإلسالم 
هي منزلة من عند اهلل سبحانه وترشيعه للناس مجيعًا وليست من وضع اإلنسان املتصف 
بالعجز والنقص فهو تصور اعتقادي موحى به من اهلل - سبحانه وتعاىل- قال تعاىل: 

نث ٺ  ٺ  ٺ  ٺمث)الواقعة ٨0(.
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التصورات  عن  متيزًا  وذلك  غريه،  من  يستمد  وال  املصدر  هذا  يف  حمصور  فهو 
الفلسفية التي ينشئها الفكر البرشى حول اإلهلية أو احلقيقة الكونية أو احلقيقة اإلنسانية، 
القرآن الكريم كله من عند اهلل، هبة لإلنسان من لدنه، وال تلغي الربانية العقل البرشي 

بل تدع للعقل البرشى وللعلم البرشى ميدانًا واسعًا كاماًل.

»وكون الرشيعة اإلسالمية من عند اهلل، يعني أهنا الرشيعة الوحيدة التي هلا احلق 
يف أن تسود وحتكم، ألهنا من صاحب السلطان الذي له حق الترشيع، وجيب عىل العباد 
اخلضوع والطاعة له، وكل القوانني األخرى ظاملة ألهنا من صاحب السلطان الذي له 
حق الترشيع، وجيب عىل العباد اخلضوع والطاعة له، وكل القوانني األخرى ظاملة ألهنا 

صادرة من غري صاحب احلق« )1(.

و اإلسالم هو الدين الرباين الوحيد يف األرض الذي مصدره الوحي، واملراد من 
الربانية كام يرى القرضاوي أمران »ربانية الغاية والوجهة وربانية املصدر واملنهج« )2(.

بالتايل غاية اإلنسان  الصلة باهلل، فهي  القرآن هدفه حسن  بأن منهج  وهذا يعني 
ووجهته،  باإلضافة إىل أن هذا املنهج رباين خالص ألن مصدره وحي اهلل تعاىل فقط، 

فليس للبرش دور فيه إال وجوب التنفيذ واإللتزام .

»ذلك أن إله اإلسالم هو إله البرشية كلها، وتشمل رعايته التي ال حد هلا ورمحته 
الواسعة مجيع األمم واألقوام«)3(.

ثانيًا:ال�سمولية والكمال:

القرآن رباين  الربانية سائر اخلصائص األخرى، وبام أن منهج  ينبثق عن خاصية 
واقع  يف  والتطبيق  والتكيف  واالستجابة  التلقي  هي  فيه  البرش  وظيفة  اهلل،  من  صادر 
يعرتهيا  ال  وكاملة  شاملة  تربية  أهنا  عليه  يرتتب  مما  والسنة  بالقرآن  وبارتباطها  احلياة، 

نقص.
)1( االأ�سقر،عمر، خ�سائ�س ال�سريعة االإ�سالمية )198٢( �س3٥،ط1،مكتبة الفالح،الكويت.

)٢( القر�ساوي، يو�سف، مدخل ملعرفة االإ�سالم، �س40.
)3( اجلندي،اأنور، عاملية االإ�سالم، �س٢٥،دار املعارف،القاهرة .
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وهي هبذا تشمل اخلاصية الثانية للمنهج القرآين وهي الشمول والكامل، فإن هذا 
الكتاب فيه كام قال تعاىل: نث   ی  ی  ی مث)يوسف 111(.

حيث يتوىل اهلل سبحانه وتعاىل إنشاء منهج للحياة الواقعية فإن ذلك يأيت برئ من 
كل ما يعتور الصنعة البرشية من القصور والنقص والضعف والتفاوت، وتتمثل خاصية 
الشمول التي يتسم هبا منهج القرآن الكريم، وهو ما يعني اإلحاطة بأحكامه وترشيعاته 
بكل جماالت احلياة للفرد واجلامعة، وهو شمول يستوعب الزمان كله واحلياة كلها وكيان 

اإلنسان كله، قال تعاىل: نث ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژمث)األنعام ٣٨(.

بيانًا  سواء  بيانه،  القرآن  ويف  إال  دنياهم  أو  دينهم  يف  الناس  حيتاجه  أمر  من  »ما 
أو  الكريم،  القرآن  تعاىل يف  اهلل  كلية عامة قررها  قاعدة  أو بدخوله حتت  بالنص عليه، 
باإلحالة عىل مصدر آخر، كاإلحالة عىل السنة النبوية، أو عىل القياس الصحيح، أو ما 

أشبه ذلك، أو عىل إمجاع أهل العلم«)1(.

أمورهم  يف  الناس  حيتاجها  التي  األساسية  القضايا  كل  ضم  الكريم  فالقرآن 
األساسية يف حياهتم الدنيا وُأخراهم، يف عقائدهم أو أخالقهم،  أو اقتصادهم، عالقاهتم 
والعبادة،   العقيدة،  يف  باألصول  الكريم  القرآن  جاء  حيث  سياستهم،  أو  االجتامعية 
واالقتصاد ... الخ، فالقرآن الكريم حيتوي عىل نظام شامل كامل عىل مجيع شؤون احلياة.

املنهج  لذلك  املمتثل  املسلم  اإلنسان  نفس  هدأت  الشمول  هذا  منطلق  ومن 
وسكنت روحه وأطمأن قلبه، لذلك جتد املجتمعات اإلسالمية لكوهنا تتمثل ذلك املنهج 

بكافة شموله حلياة اإلنسان هي أقل املجتمعات العاملية نسبة يف االنتحار واجلرائم.

االإ�سالمية  ال�سبكة  موقع  بتفريغها  قام  �سوتية  درو�س  العودة،)٥/111(،  �سلمان  لل�سيخ  درو�س  �سلمان،  العودة،   )1(
http://www.islamweb.net
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ثالثًا:اإن�ساين النزعة:

لقد متيز املنهج القرآين عن غريه من املناهج الوضعية، بأنه جاء لإلنسان بدون أي 
متييز بني إنسان وآخر، وال شعب عىل شعب غري متأثر بالعصبيات وال االقليمية املقيتة، 
وال احلدود الضيقة »فهو خياطب ضمري اإلنسان ووجدانه، أحاسيسه ومشاعره، مل يفرق 
املشط،  كأسنان  والواجبات  احلقوق  يف  سواسية  الناس  ولون،  جنس  وعبد،  حر  بني 

حارب النعرة اجلاهلية، موضحًا انسانية املنهج القرآين«)1(.

رابعًا:عاملية املنهج القراآين:

وهذا يعني أن رسالة اإلسالم غري حمدودة بجيل وال بعرص وال بمكان فهي ختاطب 
كل الشعوب وكل األجناس وكل الطبقات وكل األمم، وهي هداية رب العاملني لكل الناس 
اختالف  عىل  وغربيهم  رشقيهم  وعجمهم  عرهبم  أمجع،  للعامل  جاء  انه  حيث  هلم  ورمحته  

تعاىل:نث ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   قال  وانامط حياهتم، عاداهتم وسلوكهم  مشارهبم 
ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ  ۉ ۉمث)األعراف 1٥٨(.

الرشائع  لكل  ناسخًا  منه  جعلت  القرآين   املنهج  هبا  امتاز  التي  اخلاصية  وهذه 
والرساالت الساموية التي كانت قبله، وكل الدعوات الوضعية التي جاءت بعده ألهنا 

مجيعًا قارصة عن تلبية حاجات البرشية املتعددة مع تغري الزمان واملكان .

»والقانون العاملي الوحيد الذي يصلح حلكم احلياة اإلنسانية واصالحها، ويسع 
الناس عىل اختالف الزمان واملكان، هو الرشيعة اإلسالمية، فقد أراد احلق تبارك وتعاىل 
كافة  للناس  البرش، والرشيعة اإلسالمية رشيعة  دينًا جلميع  الدين اإلسالمي  يكون  أن 

والقرآن منزل للعاملني« )2(.

)1( العودة ،�سلمان، درو�س لل�سيخ �سلمان العودة،)111/٥(،مرجع �سابق.
)٢( االأ�سقر، عمر، خ�سائ�س ال�سريعة االإ�سالمية �س49، مرجع �سابق.
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 خام�سًا:التوازن واالإعتدال:

من حكمته سبحانه وتعاىل ان اختار التوازن واالعتدال شعارًا مميزًا ملنهج القرآن 
اإلعتقاد  يف  متوازن  فاإلسالم  اخلطر،  عن  والبعد  اآلمان  منطق  يمثل  ألنه  الكريم، 
موافقًا  جاء  املعنى  هبذا  وهو  واألداب  األخالق  ويف  والتنسك،  التعبد  ويف  والتصور، 
للفطرة اإلنسانية التي خلق اهلل الناس عليها، مل ُيغلب جانبًا من جوانب النفس البرشية 
املنهج  لوسطية  األساسية  السامت  من  والتوازن  االعتدال  كان  بل  اآلخر  حساب  عىل 

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   تعاىل:نث  قال  القرآين، 
ڍ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڃ   ڄ   ڄ  

گگ   گ   گ   ک       ک   کک   ڑ   ڑ     ژ   ژ   ڈ   ڈ  ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ  

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱمث)البقرة 1٤٣(.

»وهكذا يضم اإلسالم قاعدة التوازن بني خمتلف القوى يف اإلنسان بني الرغبات 
والضوابط، وبني اجلسد والروح، وبني العقل والقلب، فيحول دون الكبت واالنطالق، 
وبني الرتف واحلرمان، وبني اإلباحة والتجمد، فهو ال يقر املادية املغرقة وال الروحانية 

املطلقة«)1(.

واآلخرة  الدنيا  مابني  مزج  بأنه  الوضعية  املناهج  عن  القرآين  املنهج  متيز  وهكذا 
حيث جعل احلياة الدنيا مزرعة للحياة اآلخرة، ذلك بطبيق معنى اإلستخالف يف األرض 
احلياة ومنها االجتامعية واالقتصادية  املوىل جل يف عاله يف كل شؤون  وحتكيم رشيعة 
والسياسية، يف حني أن املناهج الوضعية فصلت الدين عن احلياة حيث حرصت الدين 

يف شكل شعائر عبادية متارس يف نطاق الكنيسة او املعبد.

واملنهج القرآين هو املنهج الرباين الصالح لكل زمان ومكان كام أكد عىل ذلك كثري 
ممن اطلع عىل خصائص هذا املنهج القويم من علامء العامل من غري املسلمني، ولن تسعد 
البرشية اليوم او ترتقي يف مدارج احلياة اهلانئة اال يف ظالل هذا املنهج الواقعي الطهور، 

)1( اجلندي، اأنور، عاملية االإ�سالم، �س3٥، مرجع �سابق .
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وان الفلسفات والنظم الوضعية تعد ناقصة بمنأى عن تكامل املنهج القرآين وها 
هي تلك النظم والفلسفات قد أشهرت افالسها يف واقع الغرب وبكالم مفكرهيم بعدما 

عجزت عن تغطية األحداث وجماراة الوقائع واملستجدات .
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املبحث الثاين 

منهج القراآن الكرمي يف تقرير خ�سائ�س النف�س االإن�سانية 

النفس،  هذه  خصائص  يف  البحث  يستوجب  اإلنسانية  النفس  عن  احلديث  إن 
وقواها التي أودعها اهلل تعاىل فيها،  باإلضافة إىل سبل إصالحها.

والنَّْفس  الروح،  »النَّْفس:  خالويه:  ابن  عن  النَّْفس  تعريف  منظوريف  ابن  يقول 
مايكون هبا لتمييز والنَّْفس الدم، والنَّْفس األخ، والنَّْفس بمعنى عند، أما النَّْفس الروح 

نث ٹ  ٹ   ٹ     ڤ   والنَّْفس مايكون هبا لتمييز َفشاِهُدمُها قوله سبحانه وتعاىل:  
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    

چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍمث)الزمر ٤٢(.
بزوال  تزول  التي  الثانية  والنَّْفس  احلياة  بزوال  تزول  التي  هي  األُوىل  فالنَّْفس 

العقل«)1(.

أما النفس عند ابن فارس فهي تعني: »النون والفاء والسني أصٌل واحد يدلُّ عىل 
ُخروج النَّسيم كيف كان، من ريح أو غريها، وإليه يرجُع فروعه. منه التَّنَفُّس: ُخروج 

َس اهلل ُكرَبته، وذلك أنَّ يف ُخروج النَّسيم َرْوحًا وراحًة«)2(. النَِّسيم من اجلوف. وَنفَّ

احلياة  لقوة  احلامل  اللطيف  »اجلوهرالبخاري  بأهنا:  النَّْفس  اجلرجاين  ويعرف 
واحلس واحلركة اإلرادية«)3(.  وبالنظر يف ما سبق من تعريفات وعىل الرغم من اختالف 
التصورات فان املعنى اجلامع له، هوأن النَّفس هي اجلوهر أو اجلسم املدرك، والفاعل 

املحرك للبدن وآالته.

)1( ابن منظور ، ل�سان العرب، مرجع �سابق ،٦/٢33.
)٢( ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، مرجع �سابق، ٥/4٦0 .

)3( اجلرجاين، معجمالتعريفات ،مرجع �سابق، ٢04.     
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يف  املتهمة  هي  »النَّْفس  بقوله:  النَّفس  مفهوم  بيان  يف  حممود  مصطفى  ويضيف 
القرآن بالشح والوسواس والفجور و الطبيعة األمارة، وللنفس يف القرآن الكريم رشف 
وعلو، فهي يمكن أن تتزكى وتتطهر، فتوصف بأنه اللوامة، وملهمة ومطمئنة وراضية 

ومرضية«)1(.

اجلزئية  بالنظرة  و  بالقصور  تتسم  »فرويد«  نظرية  بأن  املسلمون  الباحثون  ويرى 
النظرة  »هذه  قطب  حممد  يقول  حيث  للتصورالقرآين  خمالفة  وهي  اإلنسانية  للنفس 
اجلزئية أدت »بفرويد« إىل تصور خاطئ وخطر للنفس اإلنسانية، إذ صورها عىل أساس 
الالشعور- العقل الباطن-اإلنسان احلقيقي وأن العقل الواعي هو إنسان مزوراليمت 
بسبب إىل احلقيقة، إنسان مفروض عىل اإلنسان احلقيقي من خارج نفسه وخارج كيانه، 
دين  اخلارجية من  القوى  أو  املجتمع  يفرضها  التي  والكوابت  املوانع  فيه  تتمثل  إنسان 

وأخالق وتقاليد وقوة وسلطان...الخ«)2(.

وتتميز النفس اإلنسانية التي تشمل الذكر واألنثى، بأن اهلل تعاىل كرمها عن غريها 
من املخلوقات بكوهنا مجعت العقل و الغريزة والشهوة، لذلك فهي ختتلف عن احليوانات 

التي وضع اهلل فيها الغريزة فقط، وعن املالئكة التي فطرها اهلل تعاىل عىل العبادة.

ومن هنا فإن اإلنسان ال بد أن يستخدم عقله يف كبح مجاح شهوته وغريزته حتى 
يسلك حد االعتدال والتوازن وتستقيم له احلياة.

ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   نث   تعاىل:  قال  »نفس«  من  واملراد 
کک   ک  ک  گ  گ  گمث)األنعام ٩٨(، كام جاء يف تفسري الطربي أهنا 

» من آدم«)3(.
وورد معنى النفس يف ظالل القرآن بأهنا » النفس البرشية الواحدة املوحدة الكنه 
واحلقيقة يف الذكر واألنثى، تبدأ احلياة فيها خطوهتا األوىل للتكاثر باخللية امللقحة، فنفٌس 

)1( حممود،م�سطفى: القراآنكائنح،�س٢، داراملعارف ،بريوت.
ْف�ساالإن�سانية، ط10 ،�س18، دارال�سروق.  )٢( قطب،حممد)1993( درا�ساتفيالنَّ

)3( الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق )11/ ٥٦٢(.   
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ثم  األنثى،  رحم  يف  هلا  مستقر  هي  ونفس  الرجل،  صلب  يف  اخللية  هلذه  مستودع  هي 
تأخذ احلياة يف النمو واالنتشار، فإذا أجناس وألوان، وإذا شيات ولغات، وإذا شعوب 

وقبائل، وإذا النامذج التي ال حتىص، واألنامط التي ما تزال تتنوع ما دامت احلياة «)1(.

النفس اإلنسانية بأحواهلا املختلفة، فالنفس التي ختلو من  وتناول اإلمام الغزايل 
التي استسلمت للشهوات  املطمئنة، وأما  النفس  امللذات فهي  االضطراب والبعد عن 
وامللذات فهي النفس األمارة بالسوء، والنفس اللوامة هي تلك التي تلوم صاحبها يف 

حال التقصري )2(.

سربأغوار  يف  نجح  بأنه  اجلليل،  العامل  هذا  قدمها  التي  الفائدة  هذه  من  ُيستدل 
تناول  ألنه  والوجدانية؛  اإلدراكية،  اجلوانب  بكثريمن  واإلحاطة  اإلنسانية،  النفس 
البرشية،  النفس  فقد رسم صورةحقيقية عن  لذا  للشخصية؛  اإليامين يف حتليله  اجلانب 
النفس.  فقد ذكرت ثالثًا  التي حتدثت عن حاالت  القرآنية  التي استمدها من اآليات 
من حاالت النفس اإلنسانية؛ وهي النفس األمارة، والنفس اللوامة، والنفس املطمئنة، 
وهذه اخلصائص للنفس اإلنسانية متيزها عن سائر املخلوقات الكونية وجتتمع يف الذكر 

واألنثى ألهنام يشكالن شطري النفس البرشية.

وأوىل هذه احلاالت النفس املطمئنة حيث يقول عز وجل يف كتابه:نث ٺ  ٿ  
ٿمث)الفجر ٢٧(. 

ففي معجم تعريفات اجلرجاين جاء تعريف النفس املطمئنة بأهنا » التي تم تنورها 
بنور القلب حتى انخلعت عن صفاهتا الذميمة وختلقت باألخالق احلميدة«)3(.

ک   ک   ک   نث  تعاىل:  قوله  يف  ذكرها  الوارد  فهي  الثانية  احلالة  وأما 
گ مث)القيامة ٢(.

)1( قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق، 109/3.
)٢( انظرالغزايل، حممد )٢00٢( اإحياء علوم الدين، ط1، 4/3، دار ابن حزم، بريوت.

)3( اجلرجاين، معجم التعريفات، مرجع �سابق، ٢04.
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 حيث قال اجلرجاين يف تعريف النفس اللوامة »هي التي تنورت بنور القلب قدر 
ما تنبهت به عن سنة الغفلة كلام صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها الظلامنية أخذت تلوم 

نفسها وتتوب عنها«)1(.

وقد يطلق علامء النفس عليها اسم الضمري الذي يؤنب اإلنسان عىل ما فعله من 
ٺ   ٺ      ڀٺ   ڀ     ڀ   ڀ       پ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   نث   تعاىل:  قال  القبائح. 

ٺ  ٿ    مث)يوسف ٥٣(.

»النفس األمارة هي التي متيل إىل الطبيعة البدنية وتأمر باللذات والشهوات احلسية 

وجتذب القلب إىل اجلهة السفلية فهي مأوى الرشور ومنبع األخالق الذميمة«)2(. 

والنفس اإلنسانية هي التي يلهمها اهلل دوافع اخلري ونوازع الرش، وهي املسؤولة 
عن أفعاهلا وترصفاهتا، والنفس هي املكلفة رشعًا، والنفس بشطرهيا الذكر واألنثى هي 

املعنية يف التوجيه القرآين .

ويتضح منهج القرآن الكريم يف بيان التكريم اإلهلي لإلنسان ذكرًا كان أم أنثى  جليًا 
ناصعًا ألن التكريم بطبيعة احلال يشمل الذكر واألنثى، فكالمها خلق عىل أكمل هيئة وأحسن 
خلقة، وذلك باختالفهام عن سائر احليوانات، فاإلنسان خلق معتدل القامة، ويتمتع بالقدرة 
العقلية واملقدرة عىل البيان، للهداية إىل العقيدة الصحيحة  واألخالق الفاضلة، ويتضح منهج 
القرآن الكريم واضحًا من خالل ما ورد يف اخلطاب القرآين حيث ظهر هذا التكريم بأهبج 

صورة. قال تعاىل: نث   ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ںمث)اإلسراء ٧0(.

)1( نف�س املرجع، �س٢04.
)٢( نف�س املرجع، �س٢0.
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وجاء يف بيان املراد من التكريم يف قوله تعاىل عند املفرسين »كرمنا تضعيف كرم، 
أي جعلنا هلم كرمًا أي رشفًا وفضاًل، وهذا هو كرم نفي النقصان ال كرم املال«)1(. وذكر 
إياهم عىل غريهم من اخللق، وتسخرينا  »بتسليطنا  التكريم  بيان  الطربي يف تفسريه يف 

سائر اخللق هلم«)2(.

وذكر األمام  القاسمي ما يفرس املقصد من التكريم يف قوله تعاىل ما نصه »بالنطق 
والتمييز والعقل واملعرفة والصورة والتسلط عىل ما يف األرض والتمتع به، ويرسنا هلم 
أسباب املعاش واملعاد بالسري يف طلبها فيهام، وحتصيلها فنون املستلذات التي مل يرزقها 

غريهم من املخلوقات«)3(.

نفوس  أرشف  تعد  واألنثى،  الذكر  بشطرهيا  اإلنسانية  النفس  أن  بذلك  ويظهر 
اخللق، فهي مزودة بام يعينها عىل حتمل األعباء التي خلقت من أجلها مثل االستخالف 

يف األرض وإعامرها، بالعبادة واخلضوع هلل عزوجل.

وتظهر أيضًا معامل التكريم اإلهلي لإلنسان يف جعله خليفة هلل يف األرض، حيث 
له  وسخر  وأنثى،  ذكرًا  تقويم،  أحسن  يف  وخلقه  والعلم،  بالعقل  املميز  املخلوق  إنه 
سورة  يف  تعاىل  قوله  يف  جاء  ما  هذا  يؤكد  ومما  ومنفعته،  خلدمته  فيه  ما  بكل  الكون 

ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   نث   احلجرات:  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژمث)احلجرات 1٣(.

ومما جاء يف تفسري اآلية الكريمة من أقوال املفرسين قول ابن كثري: »يقول تعاىل 
خمربًا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ومها آدم وحواء، وجعلهم 
شعوبًا وهي أعم من القبائل ...فجميع الناس يف الرشف بالنسبة الطينية إىل آدم وحواء 

)1( القرطبي اجلامع الأحكام القراآن، مرجع �سابق )10/ ٢93(.
)٢( الطربي،جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق)1٧/ ٥01(.

�سبح،  حمدي  علي  بن  حتقيقاأحمد  القا�سمي،  تف�سري  امل�سمى  التاأويل  حما�سن   )19٥٧( الدين  جمال  القا�سمي،حممد   )3(
ط39٥0/10،1 دار احلديث، القاهرة، وال�سنقيطي ،حممد االأمني املختار اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن،)3/ 1٧٥( عامل 
الكتاب،بريوت.ال�سنقيطي، االآلو�سي البغدادي، ابي الف�سل �سهاب الدين ال�سيد حممود )٢00٥م( روح املعاين يف تف�سري القراآن 

وال�سبع املثاين )حتقيق �سيد عمران (، )1٥/ 118( دار احلديث،القاهرة. وقطب ،يف ظالل القراآن ،مرجع �سابق ٥/ 3٥. 
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عليهام السالم سواء، وإنام يتفاضلون باألمور الدينية وهي طاعة اهلل تعاىل ومتابعة رسوله 
 ...أي إنام تتفاضلون عند اهلل تعاىل بالتقوى ال باألحساب«)1(.

الذكر  بني  التكريم  يف  فرق  ثمة  ليس  بأنه  للشك  قابلة  غري  بحقيقة  ونخلص 
واألنثى، فالتفضيل ليس باجلنس وال باللون، وال بالذكورة أو األنوثة، وإنام التفاضل 

بالتقوى ومكارم األخالق.

عىل  به  يستعيل  ما  منهام  ألحد  فليس  واحد،  أصل  من  خملوقان  واألنثى  فالذكر 
اآلخر لفارق أو ميزة، وإنام يكون بالتقوى.

)1( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق)4/ ٢٦1( وال�سنقيطي، اأ�سواء البيان، مرجع �سابق )٧/ 41٧(.
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املبحث الثالث

التعريف بالذكر واالأنثى 

النفس  خصائص  تندرج  وفيهام  البرشية،  النفس  طريف  يشكالن  واألنثى  الذكر 
هذه  عن  احلديث  يف  اخلوض  وقبل  نفسية  وأخرى  طبيعية  فروقات  وبينهام  اإلنسانية 

الفروق، والسنة اإلهلية يف تكوينهام، البد من التعريف بالذكر واألنثى لغة واصطالحًا.

اَلذكر لغة: 

حيث ورد تعريف الذكر بأنه »ضد األنثى، قال تعاىل: نث ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉمث)آل عمران ٣6(.

ٹ ٹ      نث ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳمث)األنعام 1٤٤(.

ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ    ەئ   ائ   ائ   نث  تعاىل:  قال  وذكران،  ذكور  ومجعه: 
ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئمث)1()الشورى ٥0(.

التي  اخلصائص  ِذكر  جانب  من  الذكر  تعريف  اللغة  كتب  بعض  تناولت  ولقد 
و  األيِبُّ  الشجاُع  القويُّ  الرجاِل:  »الذكر من  والشجاعة  القوة  الذكر من حيث  متيز هبا 
ّدِة  بالشِّ ُوِصَف  إِذا  ٌر  ُمَذكَّ ويوم  امَلتنُي،  ْلُب  الصُّ القوِل:  من  و  الشديُد  الوابُِل  امَلَطِر:  من 

والصعوبة وكثرة القتل«)2(.
هذا من اجلانب اللغوي، أما ما ذكره املفرسون يف تعريف الذكر، فأورد سيد قطب 
يف تفسريه ذكر خصائص وميزات الذكر وتوافق مع قول اللغويني يف بعض اخلصائص.

)1( اال�سفهاين، احل�سني بن حممد، مفردات األفاظ القراآن، ج 1/ 3٦٦، دار القلم - دم�سق.
)٢( ابن منظور، جمال الدين بن مكرم )199٧( ل�سان العرب،ط1 ج308/4، بريوت: دار �سادر، والفريوزاآبادي، القامو�س املحيط، 

٥08/1، من�سورات عامل الكتب، بريوت.
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»وكذلك زود الرجل باخلشونة والصالبة، وبطء االنفعال واالستجابة؛ واستخدام 
الوعي والتفكري قبل احلركة واالستجابة. ألن وظائفه كلها من أول الرصيد الذي كان 

يامرسه يف أول عهده باحلياة إىل القتال الذي يامرسه دائاًم حلامية الزوج«)1(.

والقوة،  والشدة  الغلظة  بصفة  يتميز  الذكر  أن  نجد  سبق  فيام  النظر  خالل  ومن 
وهذه خصائص الذكورة بشكل عام وشامل.

الذكر ا�سطالحًا:

املعرف ال يعرف هكذا تقول القاعدة، ولكن كان البد من تعريف خيدم غايات 
الدراسة لتوضيح معنى الذكر واألنثى وحيث مل يتم العثور عىل معنى مناسب للدراسة 
فقد تم استخالص معنى من جمموع ما تم االطالع عليه حول املفهوم فكان اآليت: هو 
خملوق مهيأ بالفطرة وطبيعة اخللقة أن يكون أحد طريف اإلنجاب وتكاثر النوع البرشي 

وما يلزم ذلك من خصائص.

االأنثى لغة:

ما قيل عند اللغويني يف معنى األنثى أهنا »خالف الذكر، وملا كانت األنثى يف مجيع 
احليوان تضعف عن الذكر اعترب فيها الضعف، فقيل ملا يضعف عمله: أنثى، ومنه قيل: 

حديد أنيث«)2(.

السهولة واجلودة  حيث قال يف تفسريه  أن معنى األنثى من  ابو حيان   وقد بني 
»وقيل: أرض أنيث: سهل، اعتبارًا بالسهولة التي يف األنثى، أو يقال ذلك اعتبار بجودة 

إنباهتا تشبيها باألنثى، ولذا قال: أرض حرة وولودة«)3(.

والسهولة  الضعف  بمعنى  أهنا  األنثى  ملفردة  اللغوي  املعنى  من  هنا  والظاهر 
واجلودة، وهذه خصائص ينبغي أن متيز كل أنثى إال من شذت.

)1( قطب، �سيد )1981(،يف ظالل القراآن، 119/٢، دار ال�سروق،القاهرة.
)٢(االأ�سفهاين، احل�سني بن حممد، معجم املفردات، ج٥1/1، مرجع �سابق.

)3( اأبو حيان االأندل�سى،  حممد بن يو�سف، )٢001(،  تف�سري البحر املحيط ،ط، ا،ج3/�س 3٥٢. دار الكتب العلمية، بريوت.
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التي متيزت هبا األنثى  الوقوف عىل بعض اخلصائص  كام تعرض سيد قطب إىل 
ملطالب  العاجلة  واالستجابة  االنفعال  ورسعة  والعطف،  »الرقة  فقال:  الذكر  دون 
الطفولة - بغري وعي وال سابق تفكري - ألن الرضورات اإلنسانية العميقة كلها - حتى 
يف الفرد الواحد - مل ترتك ألرجحة الوعي والتفكري وبطئه، بل جعلت االستجابة هلا غري 

إرادية! لتسهل تلبيتها فورًا وفيام يشبه أن يكون قرسًا«)1(.

االأنثى ا�سطالحًا: 

اآليت  فكان  أيضًا  األنثى  معنى  تكرر يف  الذكر اصطالحًا  ملعنى  بالنسبة  كان  وما 
هي الطرف املكمل للذكر يف االستعداد الفطري لإلنجاب والتكاثر وما يتبع ذلك من 
نجد  حيث  هبام،  التعريف  خالل  من  واألنثى  الذكر  بني  الفرق  يتبني  هبذا  خصائص. 
االختالف الواضح بينهام من حيث اخلصائص التي متيز أحدمها عن اآلخر، فبينام الذكر 
والعطف  والسهولة  بالضعف  ختتص  األنثى  أن  نجد  والقوة،  والشدة  بالغلظة  يتسم 
الذكورة  العام ولكن لكل قاعدة شواذ، فقد جتتمع بعض صفات  والرقة، وهذا احلال 
يف األنثى، أو جتتمع بعض صفات األنوثة يف الذكر، وهذا يرجع إىل عوامل كثرية ليس 

لبحثها حمل يف هذه الدراسة.

)1( �سيد قطب،يف ظالل القراآن ،ج119/٢، مرجع �سابق .
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املبحث الرابع 

منهج القراآن الكرمي يف بيان الفروق الطبيعية والنف�سية بني 
الذكر واالأنثى 

إن لألنثى طبيعة خاصة وخمتلفة عن الذكر فطرها اهلل عزوجل عليها، ويتضح 
ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    نث  تعاىل:  قوله  خالل  من  هذا 
ەئ   ەئ   ائ   ائ       ى   ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   

وئمث)آل عمران ٣6(.
ولكل لفظ من ألفاظ اآلية الكريمة له دالالته، وجاءت اآلية الكريمة تعالج هذه 
القضية أي الطبيعة املختلفة بني الذكر واألنثى، حيث اتضح أن لآلية الكريمة دالالت 

أخرى باإلضافة إىل تلك التي وقف عندها املفرسون.

يف  تقاربت  اقواهلم  أن  يتضح  املفرسين  أقوال  من  جاء  ما  استقراء  خالل  ومن 
ال  األنثى  وأن  هبا،  وأقوم  اخلدمة  عىل  أقوى  الذكر  »أن  ومنها:   الكريمة،  اآلية  تفسري 
تصلح يف بعض األحوال لدخول القْدس والقيام بخدمة الكنيسة، ملا يعرتهيا من احليض 

والنفاس«)1(.

الذكر كاألنثى اعرتاض آخر مبني ملا يف األول من تعظيم املوضوع ورفع  »وليس 
منزلته، والالم يف الذكر واألنثى للعهد أي ليس الذكر الذي كانت تطلبه وتتخيل، كاألنثى 

التي وهبت هلا فإن دائرة علمها وأمنيتها التكاد حتيط بام فيه من جالئل األمور«)2(.

»إن الذكر يفضلها من وجوه: منها: أن الذكر يصح أن يستمر عىل خدمة موضع 
النسوان، ومنها: أن  فيه وسائر عوارض  العبادة وال يصح ذلك يف األنثى ملكان احليض 
الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون األنثى، فإهنا ضعيفة، ال تقوى عىل اخلدمة. ومنها:

)1( الطربي، جامع البيان،مرجع �سابق )334/٦( وابن كثري ،تف�سري القراآن الكرمي، مرجع �سابق )1/ 441(.
)٢( اأبو ال�سعود، اإر�ساد العقل ال�سليم، مرجع �سابق )٢/ ٢8( الزخم�سري، الك�ساف، مرجع �سابق )1/ 38٥(االآلو�سي، روح املعاين، 

مرجع �سابق )3/ 13٥(، ابن عا�سور، التحرير والتنوير مرجع �سابق، )3/ 1٦٧(.
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 أن الذكر ال يلحقه عيب يف اخلدمة واالختالط بالناس، وليس كذلك األنثى. ومنها: أن 
الذكر ال يلحقه من التهمة عند االختالط ما حيلق األنثى«)1(.

وخالصة األمر أن  امرأة عمران كانت تتمنى الذكر ليس جلنسه وإنام ألهنا كانت 
تتمنى أن تتقرب إىل اهلل تعاىل من خالل قيامه بخدمة املسجد األقىص، واهلل رزقها باألنثى 
خدمة  عن  ضعفها  وهي  وجوه  عدة  من  الذكر  عن  األنثى  بضعف  أعلم  جل  عزو  وهو 
املسجد من عدة جوانب، واختالطها بالناس والتهمة التي قد متسها جراء هذا االختالط، 

وهذا ال يلحق بالذكر الذي كانت ترجوه.

الذكر  بني  الفارق  موضوع  تتناول  كثرية  آيات  احلكيم  التنزيل  يف  جاء  وقد 
نث ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     واألنثى، من جانب اخللقة والطبيعة، قال تعاىل:  

ٴۇ      ۋ    مث)النجم ٢1-٢٢(.

جاء يف أضواء البيان »وإنام كانت هذه القسمة ضيزى ـ أي غري عادلة ـ؛ ألن األُنثى 
أنقص من الذكر خلقة وطبيعة. 

فجعلوا هذا النصيب الناقص هلل جلَّ وعال ـ سبحانه وتعاىل عن ذلك علوًاًً كبريًا! 
وجعلوا الكامل ألنفسهم«)2(.

ولو تتبعنا األبحاث الطبية املقارنة بني الذكر  واألنثى يف العرص احلديث، نالحظ 
اختالفات  واألنثى، حتى شملت  الذكر  بني  جديدًا  اختالفًا  يكشفون  يوم  أهنم يف كل 
وفوارق جسمية وعقلية ونفسية، فيذكر »د.البار« االختالفات بني الذكر واألنثى عىل 
مستوى اخلاليا التي يتكون منها جسد اإلنسان، يتضح أن هناك اختالفًا يف شكل اخللية 

الذكرية عن اخللية األنثوية متيزها عن بعضها البعض.

املرأة اجلسدي خيتلف عن هيكل الرجل، بل أن كل خلية من خاليا  »إن هيكل 
جسم املرأة ختتلف يف خصائصها وتركيبها عن خاليا الرجل. وإذا دققنا النظر يف املجهر 

)1( القا�سمي، حما�سن التاأويل، ج4)�س:834(.
)٢( ال�سنقيطي، اأ�سواء البيان، مرجع �سابق )3/ ٢٥(.
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هلالنا أن نجد الفروق واضحة بني خلية الرجل وخلية املرأة .. ستون مليون مليون 
اليقني: هذه  تنبئك اخلرب  خلية يف جسم اإلنسان ومع هذا فإن نظرة فاحصة يف املجهر 
خلية رجل وهذه خلية امرأة، كل خلية فيها موسومة بميسم الذكورة أو مطبوعة بطابع 

األنوثة«)1( .

وقد توافقت االكتشافات العلمية احلديثة مع اخلطاب الرباين  يف إثبات االختالف 
بني الذكر واألنثى من ناحية الدماغ، فبعد االنفتاح العلمي يف جمال الترشيح  اتضحت 
الفروق بني ترشيح دماغ املراة ودماغ الذكر ودراسة اخلاليا وأعضاء كل منهام، وظهر 

الكثري من احلقائق التي تثبت اإلعجاز العلمي لآلية الكريمة .

عن  كبري  حد  إىل  ختتلف  وعظامها  وعضالهتا  واخلفية  الظاهرة  املرأة  أعضاء  »إن 
وقوة  شدهتا  يف  وعظامه  عضالته  ختتلف  كام  واخلفية  الظاهرة  الرجل  أعضاء  تركيب 
حتملها، وليس هذا البناء اهليكيل والعضوي املختلف عبثًا إذ ليس يف جسم اإلنسان وال 
يف الكون يشء إال وله حكمة سواء علمناها أم جهلناها، وما أكثر ما نجهل وأقل ما نعلم.

)الفسيولوجي(  والوظيفي  الترشحيي  الرتكيب  يف  البني  االختالف  يف  واحلكمة 
بني الرجل واملرأة هو أن هيكل الرجل قد بني ليخرج إىل ميدان العمل ليكدح ويكافح 
وتبقى املرأة يف املنزل تؤدي وظيفتها العظيمة التي أناطها اهلل هبا وهي احلمل والوالدة 
خارج  من  عودته  عند  الرجل  إليها  يسكن  حتى  الزوجية  عش  وهتيئة  األطفال  وتربية 

املنزل«)2(.

الناس  وتوهم  تدعو  التي  الفرضيات  من  الكثري  خطأ  احلديث  العرص  يف  وتبني 
أجهزة  بواسطة  تتم  والتي  اليوم  اجلديدة  واألبحاث  الرجل،  دماغ  مثل  املرأة  دماغ  أن 
املسح بالرنني املغناطييس الوظيفي تبني اختالفات جذرية واضحة بني دماغ املرأة ودماغ 

الرجل.

)1( البار، حممدعلي ،)1994م(عمل املراأة يف امليزان ،�س 38، دار امل�سلم ،الريا�س.
)٢( البار، عمل املراأة يف امليزان ، م�سدر �سابق، �س 4٥.
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مما  واالنثوية  الذكورية  اجلنسية  اهلورمونات  إفراز  طوفان  حيدث  البلوغ  »وعند 
يؤدي إىل ظهور عالمات البلوغ اجلسدية يف كل من الذكور واإلناث، ويؤدي ذلك أيضًا 
إىل ظهور الفوارق العقلية والنفسية والسلوكية بني كال اجلنسني بوضوح شديد، إن هذه 
الفوارق ليست وليدة البلوغ ولكنها نتاج تأثري اهلورمونات اجلنسية عىل املخ الذي بدأ 

تشكيله من األسبوع الثامن من احلمل«)1(.

وهلل يف خلقه شوؤن، فاالختالف الناتج عن تشكيل دماغ الذكر عن دماغ األنثى، 
يتناسب مع االستعدادات التي يتطلبها دور ووظيفته كل منهام.

سلفًا  وإعداده  األنثوي  املخ  تشكيل  تم  »لقد  كوهني«  بارون  سيمون  »د.  يقول 
التحليلة  بالوظائف  ليقوم  الذكوري  املخ  تشكيل  تم  بينام  والتعاطف،  باملشاركة  ليقوم 
والتنظيمية، وال شك أن إنكار هذه الفوارق اجلنسية يعد من أكرب حماوالت التدليس يف 

تاريخ العلم«)2(.

يفرس  األنثوي  واملخ  الذكوري  املخ  بني  الفوارق  عىل  »التعرف  أن  إىل  باإلضافة 
الرجال والنساء، كذلك فإن إدراك هذا  التفكري والسلوك بني  لنا االختالف يف طريقة 
من  يمكننا  وكام  اجلنسني  من  األشخاص  بني  أفضل  تعامل  حتقيق  يف  يفيد  االختالف 

تقديم خدمة أفضل يف جماالت الصحة والتعليم وعلم النفس«)3(.

ولقد كانت هناك دعوات تؤكد أن االختالف بني الطفل والطفلة يكون بسبب 
أسلوب الرتبية فقط، إذ ينمى لدى األنثى  استعدادات لتصبح أنثى، وهذا ما يامرس عىل 
الذكر عند تربيته، ولكن تبني فيام بعد خطأ هذه الدعوة ودحضها بام توصل إليه العلم 

احلديث، حيث أن اإلنسان يولد ويف دماغه برنامج خاص خيتلف من الذكر إىل األنثى.

»فإذا نظرت يف التاريخ وجدت النابغني يف كل فرع من فروع املعرفة واالخرتاع 
واحلياة من الرجال ال يكاد حيصيهم حمٍص .. بينام النابغات من النساء يف أي جمال من 

)1( �سريف، عمرو –كامل نبيل، املخ ذكر اأم اأنثى ،ط1، �س34، مكتبة ال�سروق الدولية، القاهرة .
)٢( �سريف، عمرو –كامل نبيل، املخ ذكر اأم اأنثى ،مرجع �سابق ، �س٢9.

)3( امل�سدر ال�سابق، �س 33٥.
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جماالت املعرفة أو االخرتاع حمدودات معدودات«)1(.
وهذا ال يعد من قبيل الذم للمرأة ، أو علو لقدر الرجل وتزكيته عليها، وإنام فيه 
اثبات أن اهلل تعاىل قد خلق لكل مهمته ودوره يف احلياة الدنيا، فاملرأة ليس هذا مكاهنا أو 
شأهنا ولكن مل يمنعها من املنافسة فبعض النساء تقبل، وكثري يعرضن ألهنن جيدن املتعة 

احلقيقية يف األمومة ورعاية األوالد وخدمة املجتمع النسوي. 

ويتضح األمر أكثر من خالل نتائج الدراسات واإلحصائيات التي جترى يف بعض 
الدول املتقدمة والتي تدعى نرصة املرأة وتطالب باملساواة، فتظهر النتائج مبهرة ألن املرأة 
الرجل  وقدرات  قدراهتا  بني  الفرق  وتتبني  جانب،  من  داخلها  يف  الفطرة  لنداء  ختضع 
اجلامعات  أساتذة  (من   %89( (أن  )1980م  عام  إحصائيات  أظهرت  بريطانيا  »ويف 
كانوا من الذكور وكان هناك تسع رشكات فقط يرتأسهن سيدات ضمن أكرب مائة رشكة 
السيدة »مارجريت تاترش« عام )1979م(  انتخبوا  إنجليزية، وإذا كان الربيطانيون قد 
السياسة يف هذا  الاليت كن يامرسن  السيدات اإلنجليزيات  فإن عدد  كرئيسة لوزرائهم 
العام كان اقل من عددهن عام )1945م( أي ان »مارجريت تاترش« متثل حالة خاصة 

ال يقاس عليها .

وإذا نظرنا إىل األعامل التي مُتثل فيها النساء األغلبية وجدنا أن الرجال يشغلون 
املستشفيات يف  التمريض يف  هيئة  من  النساء )%69(  كانت  فإذا  العليا  معظم وظائفها 
متثل  وبينام  الرجال  من  يكونون  املستشفى  يف  املسؤولني  معظم  فإن  املتحدة  الواليات 
املدرسات يف املرحلة االبتدائية )38%(من أعضاء هيئة التدريس فإن )18%( من مديري 
هذه املدارس من الرجال وإذا كانت اإلناث يمثلن نصف داريس الطب يف إنجلرتا فإن 

)2%( منهن فقط يصلن إىل الوظائف اإلدارية األعىل يف هذه املهنة«)2(.

)1(البار، عمل املراأة يف امليزان ،مرجع �سابق، �س ٥٢.
اأنثى، ط1، �س٥٢ مكتبة  اأم  –كامل نبيل )٢009 م(املخ ذكر  اأنثى، �سريف، عمرو  اأم  –كامل نبيل، املخ ذكر  )٢( �سريف، عمرو 

ال�سروق الدولية، القاهرة .
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هيوليت  »سيلفيا  االقتصادية  اخلبرية  تعرضها  إحصائيات  خالل  ومن 
Sylvia Hewlett« التي ختصصت يف الكتابة عن النساء يف حميط الدراسة والعمل 
عدد  كان  العرشين  القرن  ثامنينات  يف  »أنه  يتبني   وأوروبا،  املتحدة  الواليات  يف 
الفتيات الربيطانيات الاليت اخرتن دراسة املستوى املتوسط من الرياضيات والفيزياء 
ُيمثلن )%20- الرفيع فقد كن  املستوى  أما يف  الفتيان  يتساوى مع عدد  والكيمياء 

73%(من إمجايل عدد الدارسني أي أنه كلام ازدادت صعوبة هذه العلوم كلام عزفت 
الفتيات عن دراستها واجتهن إىل دراسة اللغات«)1(.

فالنتائج تعطي مؤرشًا واضحًا عن اإلعجازيف قوله تعاىل: »وليس الذكر كاإلنثى« 
الذكر  بني  االختالف  جعل  عزوجل  فاهلل  احلقائق،  هذه  جتاهل  أو  إنكار  يمكن  وال 
واألنثى ليكون التكامل بينهام هو املحصلة، حتى تستقيم احلياة، فيعرف كل منهام دوره 

فال يتعدى عىل ما ليس من حقه.

والذكر،  األنثى  بني  الفروق  تظهر  التي  والعقلية  النفسية  السامت  أما من جانب 
وتوضح أن لكل منهام ما يميزه عن اآلخر فتتميز األنثى بأن العاطفة هي السمة األساسية 

التي تتميز لدهيا باإلضافة إىل:
1- »القدرة عىل التأثري باإلحياء.
2- رسعة االستجابة للدوافع.

والدافع مؤرش قوي يدفع الكائن احلي إىل القيام بسلوك يرمي إىل حتقيق غرض 
حمدد.

3- رسعة التأثر العاطفي.
4- الرغبة يف التنوع.

5- احلساسية واملرونة.
6 - سمة التقبلية.

7- سمة احلدس واإلهلام.

)1( امل�سدر نف�سه، �س ٢4.
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8- سمة االحتواء والرعاية؛ وتظهر سمة االحتواء عند املرأة فسيولوجيًا يف عملية 
احلمل، ثم يف احتضان الطفل.

9-  األمومة«)1(.

ال  الرجل  أن  منها  صفات  ثالث  يف  فتنحرص  والعقلية  النفسية  الذكر  سامت  أما 
يستطيع التفكري يف أكثر من اجتاه يف الوقت نفسه، وهذه الصفات عىل سبيل التغليب وليس 
عىل سبيل احلرص، فقد تتمتع األنثى ببعض صفات الذكر ويف الوقت ذاته قد يغلب عىل 

بعض الرجال التفكري بمنطق املرأة .

»يكمن يشء من الطموح عادًة يف تفكري الرجل وسلوكياته وتتجىل هذه السمة 
عنده يف الرغبة املتزايدة يف القوة والسيطرة والكامل بوجه عام.

يتميز عقل الرجال بصفة عامة بالسامت التالية:

1( التفكري املنطقي املنظم يف حل املشاكل.

2( التفكري اإلبداعي االبتكاري.

3( القدرة عىل الرتكيز العقيل ومواصلته جتاه هدف حمدد.

إن اهلل -سبحانه وتعاىل- خلق اجلنسني الذكر واألنثى يكمل أحدمها اآلخر، لكل 
منهام وظيفته التي تتفق مع الفطرة اإلنسانية التي أودعها اهلل هبام«)2(.

الذكر واألنثى، بمشاكل نفسية مرضية مثل  أما ما خيتص بدرجة إصابة كل من 
البحث  خالل  من  اجلنسني،  بني  جلية  الفروقات  تظهر  حيث  تأثريه  ومدى  اإلحباط 

العلمي املبني عىل الفرضية والتجربة .

»كيف خيتلف الرجال والنساء يف استجابتهم لإلحباط، اننا نقول أحيانًا عن امراة 
أهنا كانت ثابتة يف مواجهة هذه التجربة القاسية كام لو كانت رجاًل، ونقول عن الرجل 
لقد بكى عندما واجه هذا املوقف كإمرأة، ونتحدث عن النساء باعتبارهن أضعف من 

الرجال وأكثر حساسية وتعبريًا عن مشاعرهن .

)1( انظر اخل�ست، حممد عثمان، ولي�س الذكر كاالأنثى، �س٥9-٧0. القاهرة ، مكتبة الفرقان.
)٢( انظر اخل�ست، ولي�س الذكر كاالأنثى، �س ٧1 - ٧٥.
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R.E.fisher« عام )1968م( يبحث يف درجة استمتاع طالب  وقد قام »فيرش 
بني  بالفروق  بحثه  يف  اهتم  ولقد  منها،  وضيقهم  املختلفة  باخلربات  اجلامعة  وطالبات 
اجلنسني من حيث تأثرمها باإلحباط عىل وجه اخلصوص، ونتيجة البحث اتضح له أن 
اإلناث بصفة عامة حيكمن عىل األحداث املضايقة بأهنا مضايقة بدرجة أكرب من الرجال 
وبالنسبة هلذه الوقائع كانت متوسطات اإلناث، وخالصة البحث أن اخلربة املحبطة تثري 
النساء بدرجة أكرب من الرجال ويفرحن بالسار منها بدرجة أكرب، أي أهنن أكثر جتاوبًا مع 

هذه الوقائع من الرجال«)1(.
هو  فها  واالنحالل  الفساد  دعوات  يدعون  من  ألسنة  عىل  احلق  اهلل  جيري  وقد 
تعانيه   الذي  الظلم  املرأة من  اخراج  إىل  الدعوة  أسبقية اإلسالم يف  يعلن  أمني«  »قاسم 
»سبقت الرشيعة اإلسالمية كل رشيعة أخرى يف مساواة املرأة بالرجل، فأعلن اإلسالم 
كل  ومنحها  األمم،  مجيع  عند  االنحطاط  حضيض  يف  كانت  يوم  واستقالهلا  حريتها 
الرجل يف مجيع األحول  حقوق اإلنسان، واعترب هلا كفاءة رشعية ال تنقص عن كفاءة 
املدنية من غري أن يتوقف ترصفها عىل إذن أبيها أو زوجها وهذه املزايا مل تصل إليها حتى 

اآلن بعض النساء الغربيات«)2(.

)1( عبد احلميد، جابر )19٧٦م( مدخل لدرا�سة ال�سلوك االإن�ساين )مبادىءوجتارب(، ط٢، �س ٢٧٧، دار النه�سة ، القاهرة .
)٢( اأمني ،قا�سم ،حترير املراأة، مرجع �سابق، �س1٧.
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املبحث اخلام�س 

منهج القراآن الكرمي يف بيان تاأثري االختالف يف االعتقاد على 
العالقة بني الذكر واالأنثى 

حالة  يف  وخصوصًا  واملرأة  الرجل  بني  االعتقاد  يف  االختالف  أن  يتضح 
الزوجية، هو السبب الرئيس إلنعدام األمن النفيس الذي يرتتب عليه اخللل يف 
التكامل، ألن أساس التوافق بني الزوجني قائم عىل صحة االعتقاد لدهيام، ملا له 

كبري األثر يف سري احلياة داخل األرسة .

نوح  بني  كان  فيام  وذلك  مثاًل،  وزوجه  الزوج  بني  يكون  فيام  تعاىل  اهلل  ورضب 
املؤمنة وزوجها  امرأة فرعون  وامرأته، و لوط وامرأته. ويف اجلانب اآلخر ما كان بني 
تلك  من  كل  يف  النفيس  األمن  يتحقق  ومل  إيامهنا،  ينفعه  ومل  كفره،  يرضها  فلم  الكافر، 

البيوتات، ألن األساس واه، خمتل، فهي أشبه ببيت العنكبوت يف قوامها .

نث ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ    قال تعاىل:  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  
ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ېمث)التحريم 10 - 11(.

الكريمة:  اآلية  هذه  تفسري  يف  وقفات  وحديثًا  قدياًم  للمفرسين  كان  وقد 
»َمثَّل اهلل مثال للذين كفروا من الناس وسائر اخللق امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا 
حتت عبدين من عبادنا، ومها نوح ولوط فخانتامها....وُذكر أن خيانة امرأة نوح 
زوجها أهنا كانت كافرة، وكانت تقول للناس: إنه جمنون. وأن خيانة امرأة لوط، 

أن لوطًا كان ُيرِسّ الضيف، وَتُدّل عليه«)1(.

)1( الطربي، جامع البيان،مرجع �سابق )٢3/ 49٧(.
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الفاحشة حيث أن اهلل تعاىل  املرادة ليست خيانة  ويضيف سيد قطب بأن اخليانة 
حفظ بيوت األنبياء عن تلك األمور، وإنام هي خيانة الدعوة واألساس العقدي، فلم 
تكونا سندًا الزواجهام، بل كانتا عونًا للكفار عليهام »واملأثور يف تفسري خيانة امرأة نوح 
كانت  نوح  امرأة  الفاحشة.  خيانة  وليست  الدعوة،  يف  خيانة  كانت  أهنا  لوط،  وامرأة 
تسخر منه مع الساخرين من قومه؛ وإمرأة لوط كانت تدل القوم عىل ضيوفه وهي تعلم 

شأنه مع ضيوفه.

واملأثور كذلك عن امرأة فرعون أهنا كانت مؤمنة يف قرصه، ولعل )آسية( كانت 
من بقايا املؤمنني بدين ساموي قبل موسى«)1(.

فلم  الكافر  زوجها  مع  فرعون  امرأة  عالقة  لطبيعة  تعرض  البقاعي  وأما 
أهل  يضريها  فلم  السامء  برب  تعلق  فقلبها  الصادق،  إيامهنا  مع  كفره  يرضها 
األرض« ألن وصلة الكفار إذا كانت عىل وجه اإلكراه واإلجبار ال ترضامرأة 
فرعون  واسمها آسية بنت مزاحم، آمنت وعملت صاحلًا فلم ترضها الوصلة 

بالكافر بالزوجية التي هي من أعظم الوصل وال نفعه إيامهنا«)2(.

للسقوط  معرض  هش  أساسه  فقط،  الغريزة  أساس  عىل  يقوم  الذي  والبناء 
بني  واخليانة  الطالق،  نسب  ترتفع  لذلك  واخلالفات  املواجهات  أبسط  أمام  واالهنيار 
تلتقي عىل املحبة يف  الزوجية  العربية اإلسالمية، فالعالقات  أوساط بعض املجتمعات 
اهلل، وسالمة االعتقاد، بعيدًا عن امليل احليواين، فهي ترتقي لتسري عىل املنهج اإليامين يف 

كل مراحلها.

چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   نث  تعاىل:   قال 
چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑڑ  
ک   ک  ک     کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں    مث)البقرة ٢٢1(.
)1( قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق )٧/ ٢٥8(.

)٢( البقاعي ، نظم الدرر، مرجع �سابق )8/ ٥8(.
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وألمهية هذه القضية وخطورهتا عىل واقع املجتمع املسلم، كان التأكيد عىل هيئة 
منهج قوي حيفظ قوام األرسة املسلمة من داخلها ليتحقق بالتايل حلمة املجتمع املسلم، 
ومرورا بآراء وأقوال املفرسين يف اآلية الكريمة تفسريًا وبيانًا »وألمة مؤمنة باهلل وبرسوله 
وبام جاء به من عند اهلل، خرٌي عند اهلل وأفضل من حرة مرشكة كافرة، وإن رُشف نسبها 
وكُرم أصلها. يقول: وال تبتغوا املناكح يف ذوات الرشف من أهل الرشك باهلل، فإّن اإلماء 

املسلامت عند اهلل خري َمنكًحا منهن«)1(. 

وخمالطتهم،  ومعارشهتم  رسيًا  رئيسًا  كان  وإن  مرشك،  من  خري  مؤمن  »ولرجل 
تبعث عىل حب الدنيا واقتنائها وإيثارها عىل الدار اآلخرة، وعاقبة ذلك وخيمة«)2(.

وأضاف أبو السعود بأن االختيار ضمن معايري دنيوية بحتة، ليست كفيلة وحدها 
إلنجاح العالقات الزوجية، فال يمكن التغايض عن اإليامن والتوحيد لدى كال الطرفني 
»وحال اعجاهبا اياكم بجامهلا وماهلا ونسبها وبغري ذلك من مبادىء االعجاب وموجبات 
الرغبة فيها أي عىل كل حال وقد اقترص عىل ذكر ما هو أشد منافاة  للخريية تنبيها عىل أهنا 

حيث حتققت معه  فألن تتحقق مع غريه أوىل«)3(.

يف  فيكمن  املرشكة  والزوجة  املؤمنة  الزوجة  بني  التفضيل  من  املقصود  وأما 
»التفضيل يف املنافع احلاصلة من املرأتني؛ فإن يف تزوج األمة املؤمنة منافع دينية ويف احلرة 
املرشكة منافع دنيوية ومعاين الدين خري من أعراض الدنيا املنافية للدين، فاملقصود منه 

بيان حكمة التحريم استئناسًا للمسلمني«)4(.
فأراد اهلل تعاىل أن يبنى البيت املسلم  كله عىل منهج التوحيد، وأراد أن حيفظ هذا 
وإنه  املوقف  هذا  إىل  احلق  ينبهنا  لذلك  واألهواء،  النزعات  بتعدد  يتعثر  أن  من  املنهج 
سبحانه يريد سالمة البيت الذي سيتمخض عنه وجود اإلنسان الذي سيحمل رسالة 

اإليامن والتوحيد للعامل .

)1( الطربي جامع البيان،مرجع �سابق،)4/ 3٦8(.
)٢( ابن كثري،تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق )1/ 3٢0(.
)3( اأبو ال�سعود ،اإر�ساد العقل ال�سليم ،مرجع �سابق )1/ ٢٢1(.

)4( ابن عا�سور ،التحريروالتنوير،مرجع �سابق  )٢/ 3٧0(
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»وأراد احلق سبحانه وتعاىل أيضًا أال تتزوج املؤمنة مرشكًا؛ ألهنا بحكم زواجها 
من مرشك ستنتقل إليه وإىل بيئته  وإىل أرسته. وسينشأ طفلها الوليد يف بيئة رشكية فتتأصل 
التي تناقض اإليامن. ويريد احلق سبحانه وتعاىل هبذه الصيانة، أي  القيمية  فيه األشياء 
بعدم زواج املؤمن من مرشكة، وبعدم زواج املؤمنة من مرشك، أن حيمي احلاضن األول 
عنه  يصدر  الذي  األول  الينبوع  يكون  للطفولة  األول  احلاضن  حيمي  وحني  للطفولة. 

تربية عقيدة الطفل ينبوعا واحدًا، فال يتذبذب بني عقائد متعددة.   

إن األم هي احلاضنة الطبيعية للطفل كام أرادها احلق إذن، فاحلق يريد أن حيمي 
اللبنة األوىل يف تكوين املجتمع وهي األرسة يف البناء الَعَقدي من أن تتأثر بالرشك، ويريد 

أن حيفظ لألرسة كيانًا سلياًم«)1(.

وذكر سيد قطب يف تعريف عالقة الزواج وارتباطه بالعقيدة الدينية بأنه »أعمق 
وأقوى وأدوم رابطة تصل بني اثنني من بني اإلنسان؛. والعقيدة الدينية هي أعمق وأشمل 
ويعني  واستجاباهتا،  تأثراهتا  وحيدد  مشاعرها،  ويكيف  فيها،  ويؤثر  النفوس،  يعمر  ما 
ركودها.  أو  العقيدة  ُكمون  أحيانًا  خيدعهم  الكثريون  كان  وإن  كلها.  احلياة  يف  طريقها 
فيتومهون أهنا شعور عارض يمكن االستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية، أو بعض 
املذاهب االجتامعية. وهذا وهم وقلة خربة بحقيقة النفس اإلنسانية، ومقوماهتا احلقيقية، 

وجتاهل لواقع هذه النفس وطبيعتها .

لقد بات حرامًا أن ينكح املسلم مرشكة. وأن ينكح املرشك مسلمة. حرام أن يربط 
ضعيف.  واه  زائف  رباط  احلالة  هذه  يف  إنه  عقيدة.  عىل  جيتمعان  ال  قلبني  بني  الزواج 
إهنام ال يلتقيان يف اهلل، وال تقوم عىل منهجه عقدة احلياة. واهلل الذي كرم اإلنسان ورفعه 
عىل احليوان يريد هلذه الصلة أال تكون مياًل حيوانيًا، وال اندفاعًا شهوانيًا. إنام يريد أن 
يرفعها حتى يصلها باهلل يف عاله؛ ويربط بينها وبني مشيئته ومنهجه يف نمو احلياة وطهارة 

احلياة«)2(.

)1( حممد متويل ، تف�سريال�سعراوي ،مرجع �سابق )�س: ٢٢4(.
)٢( قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق )1/ ٢19(.
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      ويبني  نور الدين عرتللشباب املسلم بعض التوجيهات التي تتضمن صورة 
أولية للمبادىء التي ينبغي عليه أن يتبعها عند اختياره رشيكته يف الزواج، حتى يتحقق 
األمن  ولكن  املختلفة،  األرسية  املشاكل  انعدام  تعني  ال  احلقائق  وهذه  النفيس،  األمن 
بعدها  ومن  زوجية،  عالقة  ألي  الصلبة  األرضية  يشكل  االعتقاد  جهة  من  النفيس 

األطفال الذين يشكلون الركيزة األهم يف األرسة.

»وليعلم كل شاب مسلم أن اإلسالم له سياسة يف الزواج تلحظ مستقبل األمة، 
بأن يكون الزواج وسيلة لدعم املجتمع املسلم، وامداده بناشئة مسلمة حقًا، فهذه الزوجة 
التي انطلقت يف تدينها من تأثري نفعي، مهام قلنا إهنا ستعمل لتحقيق تنشئة األوالد عىل 
الدين، فلن يكون هلا من األثر ما يكون ملن نشأت فتاة متدينة من أصل نشأهتا  أو من 
تلقاء نفسها، ألن هذه السيدة املؤمنة املتحققة هبذا اإليامن من يقني قلبها تنفخ  يف أوالدها 
روح التدين من قلب مكني باإليامن، وروحًا بعيدة الغور يف أعامق النفس، مما جيعل هلا 
أثرها الكبري يف تربية تصل إىل أعامق قلوهبم ومشاعرهم ،تربيها عىل التدين والتقوى، 

وتؤثر فيها تأثريًا ال يوزن به تأثري غريها«)1(.

العقيدة اإليامنية هي وحدها  بيان هذه احلقيقة قول سيد قطب »إن  يزيد يف  ومما 
البهيمة وطمع  نزوة  اإلنسانية عن  احلياة  وترفع  االهتاممات  وترفع  النفوس  ترفع  التي 

التاجر وتفاهة الفارغ«)2(.
ومن املعلوم بالرضورة أن اإلسالم فرق بني املرشكة والكتابية يف هذا اجلانب، حيث 
ان حتريم الزواج من املرشكة ال يشمل الكتابية التي عىل دين اليهودية أو النرصانية، فقد 

جاء النص القرآين يوضح القول الفصل يف املسألة. قال تعاىل:  نث ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  
ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

ىئی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمث)املائدة ٥(.

)1( عرت ، نور الدين ،)19٧9( ماذا عن املراأة ،�س ٦1، دار الفكر، بريوت .
)٢( قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق  )٢/ ٧٦(.
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ومما جاء يف تفسري اآلية الكريمة: »واحلرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود 
والنصارى الذين دانوا بام يف التوراة واإلنجيل من قبلكم، أهيا املؤمنون بمحمد  من 

العرب وسائر الناس، أن تنكحوهن أيضًا«)1(.

و للحديث عن سامحة اإلسالم عندما أجاز زاوج املسلم من الكتابية بخالف ما 
هو جار بني أتباع نفس الديانة حيث يتحرج الكاثوليكي املسيحي من نكاح األرثوذكسية، 
من  عندهم  املتحللون  إال  ذلك  عىل  يقدم  وال  املسيحية،  املارونية  أو  الربوتستانتية،  أو 

العقيدة.
منها،  موقفان  للعلامء  كان  لذا  واألطفال،  األرسة  عىل  خطورة  القضية  هذه  ويف 
فمنهم من منع ومنهم من أجاز، والسبب يعود حتصني بناء األرسة الذي يشكل أساس 
املجتمع املسلم  » ألن أهل الكتاب قد ينحرفون يف معتقداهتم إىل ما جيعلهم يف الرشك، 
وقالوا: وهل هناك رشك أكثر من أن ُتدعى الربوبية لبرش؟ واملوقف الثاين: أجاز بعض 
العلامء أن يتزوج اإلنسان من كتابية وجيب عليه أن يسأهلا أهي تدين بألوهية أحد من 
ينقلها  ما  غالبًا  فهو  بكتابية  يتزوج  أن  للرجل  كان  ...وإذا  الواحد  باهلل  تدين  أم  البرش 
البيئة  البيئة املؤثرة واحدة، ووجود الوالية لألب مع الوجود يف  بيئته هو وستكون  إىل 

اإليامنية سيؤثر وخيفف من تأثري األم الكتابية عىل أوالدها«)2(.

ودينها  التزامها  حسن  التي  املسلمة  املرأة  بأن  جيد  املسلمني  واقع  إىل  الناظر  ولكن 
دينها  عن  األمة  فيه  تعيش  الذي  التغريب  وأن  النشىء،  تربية  عىل  القادرة  الوحيدة  هي 
املسلمة  عادت  فام  والرشع،  بالدين  اإللتزام  عن  املسلامت  النساء  حتى  يبعد  ومعتقداهتا، 
قادرة عىل الرتبية التي أقرها الرشع فكيف إذن باملرأة التي تدين بديانة اليهودية والنرصانية .

ومع اختالف األزمنة والنفوس والغايات، تتغري النظرة يف بعض القضايا اهلامة 
لتناسب واقع حال األمة اإلسالمية، ويعلل الغزايل التغيري بشأن الزواج من الكتابية 

وال�سنقيطي   )319  /1( �سابق  مرجع  العظيم،  القراآن  تف�سري  كثري،  وابن   )٥81/9( �سابق  مرجع  البيان،  جامع  الطربي،   )1(
ال�سنقيطي ، اأ�سواء البيان ،مرجع �سابق )٥/ ٥٢9(.

)٢( حممد متويل، تف�سريال�سعراوي، مرجع �سابق )�س: ٢٢4(.
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»إن الزواج بالكتابية كان جائزًا ملسلم قدير عىل اإلمساك بزمام بيته، وتربية أوالده وفق 
تعاليم ربه »وأضاف قائال« »إن التوراة واإلنجيل فقدا سلطاهنام عىل الناس والدين يف 
مظهرة العميل ال يعدو أن يكون عطلة األحد، أو أحفال عيد امليالد، ثم السخط عىل 

اإلسالم والنيل من حممد«)1(.

ويتحدث أكرم رضا عن رضورة األساس العقدي اإليامين الذي يقوم عليه امليثاق 
الغليظ، ومنذ اللحظة االوىل لبدء هذه العالقة  يشعر االنسان بخطر هذا امليثاق  ويقدر 

خطورته كام يشعر ان كل ما ينبثق عنه ينال عناية اهلل .

»فاننا نجد التفصيل الشديد يف ربط عالقة الزواج ربطًا كاماًل باهلل سبحانه وتعاىل 
واضحًا كل الوضوح يف القرآن من خالل الكثري من أوامر اهلل يف جمال العالقة الزوجية 
من مبدأها اىل منتهاها مربوطة بذلك النداء املحبب اىل النفوس يا اهيا الذين امنوا قال 

تعاىل: نث ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  
ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  ې           

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ مث)النساء1٩(.

ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   نث  تعاىل:  قال 
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳمث)األحزاب ٤٩(.

ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   نث  تعاىل:  قال 
ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئمث)النور٧٢(.

نث ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   قال تعاىل: 
ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئمث)التحريم 6(.

وهكذا ينادي سبحانه هبذه الصفة التي تقتضدي التلقي من اهلل تعاىل عندما يوجه 
رسوخ  بني  يربط  تعاىل  اهلل  ان  إىل  وباإلضافة  املقدسة  آفاقها  عىل  هبا  ويرتقي  املؤمنني 

)1( الغزايل ،حممد، ق�سايا املراأة بني التقاليد الراكدة والوافدة، �س٢04، دار ال�سروق.
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العالقة  بني  فريبط  باألرسة  املتعلقة  االحكام  من  كثري  وبني  املؤمنني  قلوب  يف  العقيدة 
بالوالدين وصلة الرحم وبني عبادته وعدم االرشاك به.

نث  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ   قال تعاىل: 
ھ   ھ      ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ  
ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆمث)النساء ٣6()1(.

الذي  األخالقي  العهد  عىل  نفسيًا  »يقوم  املسلم  البيت  بأن  يتبني  وأخريًا 
يمكن تلخيصه يف قوله تعاىل:  نث ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  مث)النساء ٢1(.

ختون  أن  تأبى  خلقية  النفسية  تصوير  نجد  سياقها  يف  نقرأها  عندما  االية  وهذه 
بعد أن انعقد امليثاق وانكشف الطرفان كل لآلخر وعندما ينهدم العهد األخالقي بني 

الزوجني وال يراعي كل منهام امليثاق الغليظ فإنه ال حاجة للعالقة بينهام«)2(.

وأخريًا فصالح البيت املسلم من صالح االختيار، وأساس األمر كله ومجاع أمره 
ينضوي حتت لواء األمن النفيس املنبثق من االتفاق يف االعتقاد، حتى يتحقق التكامل 

بني الزوجني.

)1(  ر�سا، اأكرم، )٢004( قواعد تكوين البيت امل�سلم،ط 1، �س ٢٢3، دار التوزيع والن�سر اال�سالمية القاهرة.
)٢(  ر�سا، اأكرم، قواعد تكوين البيت امل�سلم،مرجع �سابق، �س ٢٢٦.





الف�سل الثاين

منهج القراآن الكرمي يف تقرير وحدة االأ�سل والتكوين وتقرير اأوجه االتفاق 
واالختالف يف امل�سوؤولية والتكليف بني الذكر واالأنثى.

املبحث االأول: منهج القراأن الكرمي يف تقرير وحدة االأ�سل والتكوين.

املبحث الثاين: اأنواع العالقات القائمة بني الذكر واالأنثى.

املبحث الثالث: منهج القراآن الكرمي يف بيان التكليف وامل�سوؤولية بني الذكر 
واالأنثى.
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الف�سل الثاين

منهج القراآن الكرمي يف تقرير وحدة االأ�سل والتكوين وتقرير 
اأوجه االتفاق واالختالف يف امل�سوؤولية والتكليف بني الذكر 

واالنثى

املبحث االأول 
منهج القراآن الكرمي يف تقرير وحدة االأ�سل والتكوين 

لقد سلك القرآن منهجًا منظاًم دقيقًا يف تبرصة اخللق بوحدة أصل خلقتهم فنزلت اآليات 
السيدة حواء من ضلعه ثم كان منهام معًا  السالم، ومن ثم خلق  آدم عليه  بيان كيفية خلق  يف 

وجود اإلنسانية .

املطلب االأول: وحدة االأ�سل والتكوين

العالقات بني الذكور واإلناث تعتمد عىل األسس التي رشعها اهلل تعاىل فاهلل تعاىل 
خلق آدم عليه السالم وخلق حواء من ضلعه ثم بث منهام رجاالً ونساًء، فاملنشأ واحد 
اجلنسني.  بني  الفطري  والتنوع  اإلنسانية  الفطرة  احرتام  ينبغي  لذا  ثنائية،  والتكاليف 

گ   گ   ک   ک   کک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   نث  تعاىل:  قال 
گمث)األنعام ٩٨(.

ومما ورد من اأقوال املف�سرين يف تف�سري االآية الكرمية: 

»وإهلكم، أهيا العادلون باهلل غريه، الذي ابتدأ خلقكم من غري يشء فأوجدكم بعد 
أن مل تكونوا شيئًا من آدم«)1(.

إنشاء اإلنس من نفس واحدة وترصيفهم بني أحوال خمتلفة ألطف وأدق  »كان 
صنعة وتدبريًا«)2(.

)1( الطربي، جامع البيان ،مرجع �سابق )11/ ٥٦٢(و ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق )٢/ 194(.
)٢( الزخم�سري ،الك�ساف ،مرجع �سابق)٢/ 48(.



76

»إنام الورد من الشوك وال ينبت النرجس إال من بصل، فيه إشارة إىل أن االشرتاك 
يف اجلنسية من أسباب األلفة،  ان الطيور عىل أشباهها تقع«)1(.

فاهلل عزوجل خلق النفس األوىل وهي آدم عليه السالم، وخلق من جنسه حواء 
يف  بينهام  الفرق  وجود  مع  واملنشأ،  األصل  يف  بينهام  فرق  ال  حيث  له،  زوجًا  لتكون 

االستعدادات لتحقيق التكامل.

وهكذا يكون اإلنسان هو مصدر اإلنسانية ذكرًا كان أو أنثى، وهو مناط التكليف، 
اخلصوص:  هذا  يف  البوشيخي  الشاهد  ويقول  واملصري،  النشأة  بني  تنحرص  والقصة 
حيث  ومن  النشأة  حيث  من  القرآن  به  اهتم  الذي  وهو  خوطب،  الذي  هو  »اإلنسان 
النشأة واملصري، بل وخصص له سورة هي  الشاملة ما بني  الرحلة  املصري، ومن حيث 
املوضوع  هلذا  القرآنية  النظرة  أصل  وهو  املنطلق،  هو  اإلنسان  هذا  اإلنسان«  »سورة 

كله«)2(.

إن الذكر واألنثى يف نظر املنهج القرآين طرفان ال تقوم احلياة إال يف ظل عملية 
تعاىل:  قوله  تبني يف  بينهام كام  التكامل  يتحقق مفهوم  بينهام، وبذلك  تنسيق ومواءمة 

ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث 

ٺمث)آل عمران 1٩٥(.

حيث جاء يف تفسري قوله تعاىل: »بعضكم من بعض«: »ان الذكر واإلنثى خلقا من  
أصل واحد فانفتقا عن بعضهام، ليحصل التكامل بينهام وتتحقق الغاية من وجودمها، 
حيث تعرض الزخمرشي هلذا املعنى »أي جيمع ذكوركم وإناثكم أصل واحد فكل واحد 
منكم من اآلخر أي من أصله أو كأنه منه لفرط اتصالكم واحتادكم، وقيل املراد وصلة 
عباده  اهلل  وعد  فيام  الرجال  مع  النساء  رشكة  هبا  بينت  معرتضة  مجلة  وهذه  االسالم 

العاملني«)3(.

)1(  االآلو�سي ، روح املعاين ،مرجع �سابق )1٢/ ٦3(.
)٢( بو�سيخي،ال�ساهد )1999( نظرات يف امل�ساألة الن�سائية يف القراآن الكرمي،ط1، �س10، مطبعة اآنفو،فا�س .

التنزيل وعيون  القا�سم جار اهلل حممود بن عمر بن حممد)٢009( الك�ساف عن حقائق غوام�س  )3( الزخم�سري، االمام ابي 
االأقاويل يف وجوه التاأويل رتبه، و�سبطه و�سححه حممد عبد ال�سالم �ساهني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط٥، 48٥/1 وابو ال�سعود، 
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حواء  خلق  ضمنها  من  احلقائق  من  الكثري  يوضح  ما  احلكيم  الذكر  يف  وجاء 
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   نث  تعاىل:  إليها.قال  للسكون  السالم  عليه  آدم  نفس  من 
ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   

ڱ  مث)الروم ٢1(.

ومما جاء من أقوال املفرسين يف اآلية الكريمة »أي من عالمات ربوبيته ووحدانيته 
أن خلقكم من تراب، أي خلق أباكم منه والفرع كاألصل«)1(.

»ومن تساوي شطري النفس الواحدة يف موقفهام من اهلل، ومن تكريمه لإلنسان، 
كان ذلك التكريم للمرأة، وتلك املساواة يف حقوق األجر والثواب عند اهلل، ويف حقوق 

التملك واإلرث، ويف استقالل الشخصية املدنية«)2(.

فنظرة اإلسالم للمرأة كإنسانة من ناحية النشأة بدا واضحًا جليًا من اآلية الكريمة، 
فقد ذكر القرآن أن املرأة والرجل من أصل واحد و أّنه خلق النساء من جنس الرجال، 
ومن طينة مشاهبة لطينة الرجال، وكون حواء عليها السالم خلقت من ضلع آدم ال يعني  

قلة شأهنا وأنه يفوقها قيمة وقدرًا.

أيضًا عىل  املرأة  إىل  ويتجه  الرجل  إىل  يتجه  بكلياته  الكتاب  هذا  ما يف  »إن مجيع 
أساس أن الرجل إنسان، وأن املرأة إنسان وعىل أساس أن الرجل من الناس وأن املرأة 
البتة يف  الفيزيائي اخلاص منعدم  الناس فاخلطاب  الناس وليست شيئًا خارجًا عن  من 

كتاب اهلل عزوجل للصنفني معًا«)3(.
األلفة  تتم  واإلناث حتى  الذكور  آدم  بني  نسل  من  يكون  بأن  ر  َقدًّ تعاىل  اهلل  إذًا 
واملودة ألهنا لن تكون بينهام لو كان كل طرف منهام من جنس خمتلف عن اآلخر، فأصل 
النشأة له أثر كبري يف حتقق املودة واملحبة  »ولو أنه تعاىل جعل بني آدم كلهم ذكورًا وجعل 

حممد بن حممد العمادي،اإر�ساد العقل ال�سليم اإلى مزايا القراآن الكرمي،134/٢ دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.
)1( القرطبي،اجلامع الأحكام القراآن، مرجع �سابق )14/ 1٧(.

)٢( قطب، يف ظالل القراآن )٢/ 11٦(.
)3( بو�سيخي، نظرات يف امل�ساألة الن�سائية يف القراآن الكرمي، مرجع �سابق، �س 14.
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إناثهم من جنس آخر إما من جان أو حيوان ملا حصل هذا االئتالف بينهم وبني األزواج 
بل كانت حتصل نفرة لو كانت األزواج من غري اجلنس. ثم من متام رمحته ببني آدم أن 
جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة وهي املحبة ورمحة وهي الرأفة، 
فإن الرجل يمسك املرأة إنام ملحبته هلا أو لرمحة هبا بأن يكون هلا منه ولد أو حمتاجة إليه يف 

اإلنفاق أو لأللفة بينهام«)1(.

يستلزم  اإلنسانية  الكرامة  يف  والرجل  املرأة  تساوي  أّن  هو  فيه  شك  ال  ممّا  إّن 
تساوهيام يف احلقوق اإلنسانية، بشكل ليس فيه تفضيل أو متييز، مع اختالف بني الذكر 
قيمة  تقل  ال  للمرأة  منحت  التي  احلقوق  ولكن  والواجبات،  احلقوق  ببعض  واألنثى 
وأمهّية من احلقوق التي منحت للرجل، ومل جيعل حقوقهام متشاهبة ألهنام خمتلفان بقصد 

التكامل وهذا ما كان لإلسالم السبق يف تقريره.

»إن اهلل يعلن أن األصل التكويني للناس ذكورًا كانوا أو إناثًا هو أصل واحدة، 
وهي التي خلق منها زوجها، وال يؤثر يف وحدة النفس أن أحد الصنفني يمتاز ببعض 
ببعض  يمتاز  اآلخر  الصنف  وأن  احلياة،  يف  ووظائفه  ومهامته  تتالءم  التي  اخلصائص 
النفس  تأدية وظائف  الشطران يف  ليتكامل  تتالءم ومهامته ووظائفه،  أخرى  خصائص 

اإلنسانية يف هذه احلياة الدنيا.  

خملوقًا  إال  فيه  املرأة  تكن  مل  الذي  الوقت  يف   - احلقيقة  هلذه  اإلسالم  إعالن  إن 
للمتعة أو اخلدمة عند خمتلف أمم األرض، باستثناء حاالت نادرة ال تعطي صورة قاعدة 

ثابتة - هلو كاٍف يف إثبات أن اإلسالم رشيعة ربانية، حتكم بالعدل«)2(.

فإن املرأة والرجل يف نظر اإلسالم إنسانان كامال اإلنسانية ويتمتعان بنفس الدرجة 
من حقوق اإلنسان، لكن الذي يطرحه اإلسالم هو أن املرأة - بام أهنا امرأة - ختتلف عن 
الرجل لكونه رجاًل يف جوانب كثرية فعامل املرأة غري عامل الرجل، وخلقة وطبيعة املرأة 

غري خلقة وطبيعة الرجل.
)1( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق )3/ ٥٢0(.

)٢( حبنكة ،اأجنحة املكر الثالثة، مرجع �سابق، �س ٥٦9.
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»وكامل كل من الصنفني يكون باستيفائه خلصائص صنفه، فال يكمل الرجل ما 
منهام من خصائص  وأخذ كل  أنوثتها،  تكمل  مل  ما  املرأة  تكمل  ذكورته، وال  تكمل  مل 
املرأة  يريدون من  الصنف اآلخر والذين  إىل  يتحول هنائيًا  ما مل  له،  اآلخر نقص مشني 
أن تنافس الرجل يف خصائصه إنام يدفعوهنا إىل أقبح حاالت النقص التي تعرتي بعض 
النساء، وحمرضو املرأة حتى تتجاوز واقعها التكويني، ومهامته التي اصطفاها هلا اإلسالم 
بحسب خصائصها، إنام يريدون منها أن تركع ألهوائهم وأنانياهتم، وتقع يف الفخاخ«)1(.

ويضيف الشاهد البوشيخي عبارات هي يف صميم األمر وقد تسعد اإلناث؛ ألهنا 
تشكل حقيقة جديدة تنصف املرأة وتبني موقعها وأمهية وجودها يف ظل ما يامرس ضد 
للوحدة  أيضًا  وبالنسبة  املركز  يف  هي  لإلنسان  بالنسبة  »واملرأة  النزاع:  طريف  من  املرأة 
البؤرة  عندنا  فهنا  نفهمها،  أن  البد  االنطالق  نقطة  املركز ألن  اإلنسانية هي كذلك يف 
وعندنا اهلامش إن الرجل يكاد يكون أيضًا عارضًا يف هذا الكون يكاد يكون ذا وظيفة 
حمددة هي التلقيح من ناحية واحلامية والصيانة من ناحية أخرى وإال فاإلنتاج حقًا موطنه 
كذلك  اإلنسانية  الوحدة  ويف  املرأة،  به  تقوم  إنام  األساسية  املرحلة  يف  ورعايته  وتنميته 
املراة وضعت يف موقع خاص هو نقطة االنطالق التي هي البيت وهي ربته وسيدته وهي 

التي جتعله من قبيل جهنم أو من قبيل اجلنة «)2(.

ونظرة املجتمعات الغربية لإلنسان ذكرًا أو أنثى مادية بحَت مستمدة من األنظمة 
التي حيتكمون إليها قابعة حتت هنب الصدفة واحلركة العمياء حيث يصبح اإلنسان أسريًا 
لظروفه املادية القائمة عىل مبدأ النفعية والرأساملية ويمكن تسويته بالكائنات الطبيعية 

واحليوان والنبات.

خصائص  كل  من  املرأة  جردت  طوياًل.  التيه  هذا  يف  البرشية  خبطت  »ولقد 
أن  فلام  له،  أصل  ال  سخيف  تصور  تأثري  حتت  الزمان،  من  فرتة  وحقوقها،  اإلنسانية 
العنان،  الشنيع اشتطت يف الضفة األخرى، وأطلقت للمرأة  أرادت معاجلة هذا اخلطأ 

)1( حبنكة، اأجنحة املكر الثالثة، مرجع �سابق، �س٥٧0 .
)٢( البو�سيخي، نظرات يف امل�ساألة الن�سائية يف القراآن الكرمي، مرجع �سابق، �س40 - 41 .
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ونسيت أهنا إنسان خلقت إلنسان، ونفس خلقت لنفس، وشطر مكمل لشطر، وأهنام 
ليسا فردين متامثلني، إنام مها زوجان متكامالن «)1(.

املطلب الثاين: �سنة التزاوج يف الوجود

التزاوج سنة اهلل يف هذا الكون بحيث يشمل املخلوقات كافة، فال تقوم احلياة إال 
النويات املؤنثة والنويات  عىل أساس نظام الزوجية، فهناك السالب واملوجب، وهناك 
املذكرة، ولكن هذه السنة ختتلف الغاية منها يف بني آدم عن بقية املخلوقات، حيث أن 
التزاوج بني املخلوقات غري اآلدمية هدفه األوحد حفظ النسل، بينام التزاوج بني بني آدم 

له غايات متعددة وحفظ النسل إحداها.

والظاهر أن كل ما يف الكون من خملوقات قائم عىل أساس الزوجية، وال يقترص 
عىل املخلوقات البرشية بل احليوانية والنباتية و الكونية واملعنوية، مصداقًا لقوله تعاىل: 

نث ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مث)الذاريات ٤٩(.
مَجِيُع  »َأْي  وعظيمة  كثرية  مفاهيم  جعبتها  يف  محلت  صغرية  قرآنية  لفظة  فيشء 
َوِضَياٌء  َوَبْحٌر،  َوَبرٌّ  َوَقَمٌر،  َوَشْمٌس  َوهَنَاٌر،  َوَلْيٌل  َوَأْرٌض،  َساَمٌء  َأْزَواٌج:  امْلَْخُلوَقاِت 
احليوانات  وحتى  ونار،  وجنة  وسعادة،  َوَشَقاٌء  َوَحَياٌة،  َوَمْوٌت  َوُكْفٌر،  َوإِياَمٌن  َوَظاَلٌم، 

والنبات«)2(.

بحمل  السالم  عليه  نوحًا  سيدنا  أمر  عندما  العزيز  كتابه  يف  وجل  عز  يقول 
املخلوقات يف سفينته؛ حيث كانت الغاية حفظ النسل وبقاء النوع. قال تعاىل:  نثڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  مث)هود ٤0(.

)1( قطب ،يف ظالل القراآن،مرجع �سابق )٢/ 40(.
)٢( ابن كثري، اأبو الفداء ا�سماعيل)٢000( تف�سري القراآن العظيم، ط38٦/٢،1، دار ابن حزم.
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ومن اجلدير بالذكر أن املعنى املراد من الزوجني يف اآلية الكريمة  الذكر واألنثى 
وقد أشار عدد من املفرسين إىل ذلك حيث ذكروا »يعني ذكرًا وأنثى، لبقاء أصل النسل 
بعد الطوفان، ويقال لالثنني: مها زوجان، يف كل اثنني ال يستغني أحدمها عن صاحبه، 
فإن العرب تسمي كل واحد منهام زوجًا، ويقال للمرأة هي زوج الرجل، وللرجل هو 

زوجها، وقد يقال لالثنني مها زوج«)1(.

فالذكر زوج لألنثى كام هي  تثنية زوج  بالزوجني هو  املراد  أن  يتبني  هنا  ومن 
زوج له وقد يطلق عىل جمموعهام أيضًا.

«بأهنام »صنفني من البهائم والطيور وما  وأضاف القاسمي يف تأكيد معنى »َزْوَجنْيِ
يدب عىل وجه األرض ذكرًا وأنثى«)2(.

متن  عىل  محلت  التي  احليوانات  صنف  يف  الزوجني  خصص  القاسمي  أن  أي 
البرش  أيضًا  يشمل  واملعنى   والطيور.  احليوانات  من  نوع  كل  من  وأنثى  ذكرًا  السفينة، 

ذكورًا وإناثًا كذلك  للسبب ذاته وهو بقاء النوع.

)1( الطربي، اأبي جعفر حممد بن جرير )٢00٥( جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن،3٢٢/٢، دار الفكر، بريوت والقرطبي، اأبي 
عبد اهلل حممد)٢003( اجلامع الأحكام القراآن، �سححه ه�سام �سمري البخاري،34/9 ،دار عامل الكتاب، الريا�س و واأبو ال�سعود، 

حممد العمادي )1999( اإر�ساد العقل ال�سليم اإلى مزايا القراآن الكرمي،٢08/4، دار الكتب العلمية/ بريوت.
دار   ،343٦/1،9 ط  �سبح،  حميدي  علي  بن  حمد  حتقيق   ،)19٥٧( التاأويل،  حما�سن  الدين،  جمال  بن  حممد  القا�سمي/   )٢(

احلديث، القاهرة.
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املبحث الثاين   

اأنواع العالقات القائمة بني الذكر واالأنثى 

تتعدد أشكال العالقات بني الذكر واألنثى حيث وقفت الدراسة عىل أمهها وهي عالقة 
اإلنسانية التي جتمع بني الذكر واألنثى وقد سبق بحثها، ثم تليها العالقة الزوجية وأخريًا عالقة 

القرابة وسيتم بحث األخريتني يف هذا املبحث بالتفصيل.
املطلب االأول: العالقة الزوجية

الزوجية وللوقوف  واملرأة عالقة  الرجل  القائمة بني  العالقات  من أجل وأرقى 
عىل ماهية هذه العالقة بداية البد من تعريف الزواج،  إذ عرفه عبد الكريم زيدان بأنه 

»عقد يفيد رشعًا حل استمتاع كل من الزوجني باآلخر عىل الوجه املرشوع« )1(.

رشيكه  بدون  واحد  بطرف  االستمرار  للزوجية  يمكن  ال  التعريف  عىل  وبناًء 
الصنفني معًا.  البرشية مكون من  بدوهنام معا؛ ألن جمموع  احلياة  يف اجلنس وال تستمر 
والزوج لغة كام سبق تعريفه شيئان متكامالن يكونان شيئًا واحدًا  فال معنى ألحدمها من 

دون اآلخر، وال يمكن استمرارية النوع البرشي بدوهنام معًا.
ويتضح لنا خصوصية التزاوج بني بني آدم التي متيز هبا عن سائر املخلوقات ألنه 
فحسب،  اإلنساين  النوع  بقاء  أجل  من  ليست  التزاوج  فقضية  اإلهلي،  بالتكريم  مكرم 
وإن كان أحد أسباهبا الرئيسة واملهمة، وإنام تتعدى إىل حاجات للذكر واألنثى ال يمكن 
الزواج، منها حاجات نفسية مثل الطمأنينة والسكينة، وأخرى  إشباعها إال من خالل 
تتوحد  والقبائل، وأخرى روحانية حيث  املجتمعات  بني  التعارف  يتم  اجتامعية حيث 

األرواح فيصبحان جسدين بروح واحدة.  وجاء يف الذكر احلكيم:  نث ڄ  ڃ  ڃ     
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  مث)احلجرات 1٣(.
)1( زيدان، عبد الكرمي )1993( املف�سل يف اأحكام املراأة والبيت امل�سلم يف ال�سريعة االإ�سالمية، ط1، 11/٦، موؤ�س�سة الر�سالة، 

بريوت.
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أنشأنا  »إنا  الطربي   قول  يف  جاء  كام  َوُأْنَثى«  َذَكٍر  »ِمْن  تعاىل  قوله  من  واملقصود 
خلقكم من ماء ذكر من الرجال، وماء أنثى من النساء«)1(.

وأضاف البقاعي يف تفصيل وتوضيح لآلية الكريمة »وأخرجنا كل واحد منكم 
مزية  والراحة، ال  الضعف  }وأنثى{ هي موضع  والقوة  بالعزم  املقصود  }من ذكر{ هو 
ألحد منكم يف ذلك عىل اآلخر، واملراد بالَذَكر واألنثى: آدم وحواء أَبَوا البرش، بقرينة 

ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    نث   تعاىل:  قوله 
ژمث)احلجرات 1٣(«)2(.

فقد خلق اهلل تعاىل كاًل من الزوجني لآلخر، فكل منهام حمتاج لصاحبه، ولذلك 
إليه، فال  الذكر واألنثى، فكالمها خادم لآلخر حمتاج  الناس بخلق  تعاىل عىل  اهلل  امتن 
يستغني الرجل عن املرأة، وال تستغني هي عنه، فهنالك أمور تقوم هبا املرأة، يعجز عنها 
وهنالك  العيال،  وأمر  أمره  وتدبري  البيت  شؤون  يف  وخاصة  عليه،  تصعب  أو  الرجل 
أمور حتتاج إىل اجللد كالسعي يف األرض لكسب العيش قد تعجز عنها املرأة أو يصعب 
عليها، خاصة مع ما ينتاب املرأة من أمر احليض واحلمل ووضعه والرضاعة وغري ذلك.

ضمن  تقع  كلها  املخلوقات  أن  چمث،  چ   ڃ   نث   تعاىل:   قوله  من  يتضح  ومما 
نظام الزوجية ولكل ميزاته اخلاصة به ودوره الذي كان سبب وجوده، فخلق لتأدية هذا 
الدور بدون احلاجة ملزامحة نصفه املكمل له، ويف هذا إظهار للعالقة التكاملية بني الذكر 
َوُأْنَثى«  َذَكٍر  »ِمْن  تعاىل  لقوله  تفسريه  يف  ذكر  حيث  قطب  سيد  بينه  ما  وهذا  واألنثى، 
أن الذكر واألنثى شامالن للمخلوقات كلها حتى غري الثدييات منها. فهي حقيقة كل 
واحد منهام بمّيزات خاصة خمتلفة جتعل من اجتامعهام معًا ممارسة تكاملية؛ لضامن تفاهم 
احلياة، وال يمكن ألحدمها االستقالل  األنثى  مشرتكان يف هذه  و  فالذكر  بينهام،  أكرب 
دون اآلخر، ولكل منهام دور رئيس يف احلياة يثنيه عن مزامحة اآلخر، ولذا فهام رشكاء 

)1( الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق ،٢٢/ �س309.
العلمية،  الكتب  دار  وال�سور، ط٢، ج٧، �س3٦٢،  االآيات  تنا�سب  الدرر يف  اأبو احل�سن )٢00٢( نظم  الدين  البقاعي، برهان   )٢(

بريوت.
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عن  عاجز  منهام  وكلُّ  والنوع،  الشخص  لبقاء  مكّلف  واإلنسان  الرّضاء،  و  الرّساء  يف 
بينهام اإلنسان  البقاء منفردًا فكل واحد منهام حمتاج إىل اآلخر، لكنهام متى انضاّم حتقق 

الكامل«)1(.

و  للطرفني  ملزم  الذكر واألنثى، عقد  الزوجية بني  أن عقد  لنا  يتضح  هنا  ومن 
للرجل؛  متاعًا مسخرًا  تكون  ومتعته، حيث  الرجل  أجل  مل  ختلق من  املرأة  بأن  يتبني 
وإنام خلق اهلل تعاىل كال من الزوجني لآلخر، فكل منهام حمتاج لصاحبه، وهذا ما تناوله 
الغزايل معلقًا عليه وموضحًا »ولعقد الزواج أبعاد فقهية واجتامعية وتربوية ينبغي أن 
ف الفقهاء عقد  تعرف وأن تعرف معها قوامة الرجال، وقد غضب نسوة غيورات ملا َعرَّ
التعريف قارص عن املعنى الكبري  املتعة باملرأة« وظاهر ان  بأنه »عقد يبيح حل  الزواج 
اجلوانب  يتناول  ومل  القانون  منه  يدخل  الذي  اجلانب  تناول  أنه  الزوجني  بني  للعالقة 
التي تدخل منها بقية العلوم اإلنسانية، والزواج أكرب من أن يكون عقد ارتفاق بجسد 

املرأة«)2(.

نث ٱ  ٻ   ولذلك امتن اهلل تعاىل عىل الناس بخلق الذكر واألنثى قال تعاىل: 
وذكر    ،)٨ مث)النبأ  ڤ  ڤ   نث  تعاىل:  قال  و    ،)٤٥ مث)النجم  ٻ     ٻ       ٻ  
ابن كثري أن املراد من قوله تعاىل »يعني ذكرًا وأنثى، يتمتع ُكلٌّ ِمنُْهاَم بِاآْلَخِر، َوحَيُْصُل 

التَّنَاُسُل«)3(.
التكامل  »حتقيق  الزنداين  تناوهلا  كام  حتديدًا  البرشي  اجلنس  يف  الزوجية  وغاية 
اإلنساين الفطري والنفيس والبدين واالجتامعي، ويف هذا إسقاط ضاللة املساواة املطلقة 
التي دمرت احلياة اإلنسانية، وألغت التكامل الذي حيدثه اختصاص كل من الزوجني بام 

خلقه اهلل له«)4(.

)1( �سيد قطب، يف ظالل القراآن ، مرجع �سابق8/ ٥٢.
)٢( الغزايل ،حممد، ق�سايا املراأة ،بني التقاليد الراكدة والوافدة ، �س1٥٦-1٥٧، دار ال�سروق.

)3( ابن كثري،تف�سري القراآن العظيم، م�سدر �سابق، ج٢، �س ٥90.
)4( الزنداين، عبد املجيد )٢000( املراأة وحقوقها ال�سيا�سية يف االإ�سالم، ط1 ،�س10، موؤ�س�سة الريان بريوت – لبنان.
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ولقد وضحت آية الروم امتنانًا من اهلل تعاىل عىل الرجال بأن اهلل سبحانه قد خلق 
النفرة،  فتحصل  آخر  جنس  من  يكن  ومل  األلفة،  لتحصل  جنسهم،  من  أزواجًا  هلم 
قال  ابن كثري يف تفسريه،  قال  السالم،  آدم عليه  ومحلها بعضهم عىل خلق حواء من 

تعاىل: نث ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  مث)الروم ٢1(.

»أي خلق لكم من جنسكم إناثًا يكن لكم أزواجًا }لِتْسُكنُوا إَِلْيَها{.. يعني بذلك 
حواء، ولو أنه تعاىل جعل بني آدم كلهم ذكورًا وجعل إناثهم من جنس آخر إما من جان 
أو حيوان، ما حصل هذا االئتالف بينهم وبني األزواج، بل كانت لتحصل نفرة لو كانت 

األزواج من غري اجلنس«)1(.

وهذا بدوره يظهر بطالن الدعوات املفرتاة التي تثني اجليل عن التزاوج وتشجعهم 
عىل اإلعراض عنه، مظهرا سوء هذا اخليار مستبدال به الطرق املحرمة يف اشباع الرغبة 
احلداثيون  مصدرها  التي  املشبوهة  الدعوات  وهذه  عليها،  آدم  بني  فطر  التي  اجلنسية 

وعىل رأسهم أمحد أمني يف مقولته يف كتابه »املرأة احلديثة«.

متزوجًا  سمعت  وقد  السعيد،  باحلادث  وال  اجلذاب  باحلديث  الزواج  يعد  »مل 
يرصح بأن أكرب غلطة ارتكبها يف حياته هي أنه تزوج«)2(.

هذه  عىل  مفطورون  البرش  بأن  تام  علم  عىل  وهو  الزواج،  عن  لديه  البديل  فام 
احلاجة، إذًا هو يزين هلم احلرام وجيمله يف أعينهم.

تعاىل:   قال  الزوجية،  الكريم  القرآن  عنها  كشف  التي  العالقة  أساسيات  ومن 
گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   نث 
ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  مث)الروم ٢1(. ومما جاء يف توصيف هذه العالقة 

كذلك  قوله عزوجل:  نث ڤ  ڤ مث)النبأ ٨(.

)1( تف�سري ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق، ج٢، �س1٥8.
)٢( اأمني، قا�سم، املراأة اجلديدة، �س19٧، موؤ�س�سة الهنداوي، القاهرة، بدون طبعة.
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منهام  يستمتع كل  أزواجًا »ذكرًا وأنثى،  املراد من  بيان  ابن كثري يف  حيث ذكر 
والزوجة »وهبذا  الزوج  بالذكر واألنثى  بذلك«)1(. وعنى  التناسل  باآلخر، وحيصل 
وأضيق  أبسط  يف  االرسة  وتصبح  لألرسة  األساسيني  الركنني  مها  الزوجان  يكون 

مفاهيمها هي عبارة عن وحدة اجتامعية تتكون أساسًا من زوج وزوجة «)2(.

وعىل ذلك فإن العالقة اجلنسية بني الزوجني تعد من أهم قواعد احلياة الزوجية؛ 
املتبادل واملودة واأللفة  ثمرة احلب  أو حتقريها فهي  كبتها  ألهنا حاجة فطرية ال يمكن 

والرمحة والتعاون فيام بينهام.

الزوجية عىل هذه احلاجة وإنام هلا مقاصد  ومع ذلك فال يمكن أن ختتزل احلياة 
أخرى تشكل الركائز التي ترفع بنيان العالقة بني الزوجني وهي املحبة واملودة والتغافل 
هذه املعاين وغريها أشار إليها املودودي حيث قال يف توصيف العالقة الزوجية:  »إن 
من وراء الزوجية مقصدًا أسمى وأجل؛ وهو أنه جيب أال تكون بني زوجيه عالقة شهوة 
القلوب وتتصل  تأتلف هبا  بينهام عالقة حب ومودة وأنس وعالقة  بل تكون  فحسب 
األرواح ويكون أحدمها موضع رس لآلخر ورشيكه يف البؤس والرخاء، ويكون بينهام 
من املالزمة واالتصال األبدي ما يكون بني اجلسد والثوب وهذه العالقة بني الصنفني 

هي الصخرة األساسية لبناء التمدن اإلنساين «)3(.

والعالقات الزوجية تقوم عىل أسس وأهداف كثرية ومتعددة منها أساس عقدي 
املعصية  اقرتاف  من  البرشية  النفس  لتحصني  تعبدي  أساس  ومنها  اهلل  بأمر  كااللتزام 
باإلضافة إىل اإلنجاب »وعىل الزوجني أن حييطا عالقتهام الزوجية بجو من الوقار والقداسة 
يسمو به عن مستوى العالقة العادية، كأن يذكر أن الزواج أريد لثمر علوي ليس من شأن 
األرض أو قوانني الطبيعة أن تثمره وليس مقترصًا عىل إنجاب الذرية وأن يكونا عىل ثقة 

هبذا املعنى وأهنام هبذه املعرفة والثقة يبدعان أجل القيم وأقدسها بعد عبادة اهلل تعاىل«)4(.

)1( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق )8/ 30٢(.
)٢( اأكرم ر�سا، قواعد تكوينالبيت امل�سلم ،مرجع �سابق ، �س٦٢.

)3( املودودي )19٦4(احلجاب، ط٢، �س٢٢4، دار الفكر، دم�سق.
)4( البهي ،اخلويل )٢000( االإ�سالم وق�سايا املراأة املعا�سرة ، ط1،�س 13٧،دار الب�سري، طنطا.
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ومن جانب آخر فقد كانت دعوة النبي   واضحة للشباب بالزواج ومنع الرهبانية، 
والتبتل الذنب الذي كانت الديانات السابقة تدعو إليه وذلك »ألن اإلسالم دين الفطرة، 
ورب العباد أعلم بفطرة عباده فكام خلق فيهم جوعة الطعام جعل فيهم شهوة النكاح، 
وكام جعل بقاء الفرد مرتبطًا بشهوة البطن جعل بقاء النوع مرتبطًا بشهوة الفرج، ولكنه 
مل جيعل هذه الشهوة طليقة بدون قيود خترب وتدمر بدل أن تبني وتعمر فجعل كل طريق 
سوى الزواج الغيًا، وكل فج سوى فج النكاح قبيحًا، فحرم الزنا والعهر واخلنا، وجعل 
الطريق املحمود طريق النكاح الصحيح عىل اهلدى النبوي والسنة املحمدية التي سنها لنا 

وأوضح طريقها وأبان مسالكها ودروهبا «)1(.

الذي وضع معامل هذه  الرباين  املنهج  الزوجية من خالل  العالقة  وتتضح طبيعة 
لتدوم وحتقق  العالقة وجدت  فهذه  التزامات وواجبات  العالقة وما يرتتب عليها من 
الزوج والزوجة.  »ومن ثم كان نظام  النفيس والوجداين بني  االستمرارية واالستقرار 
األرسة يف اإلسالم هو النظام الطبيعي الفطري املنبثق من أصل التكوين اإلنساين. بل 
من أصل تكوين األشياء كلها يف الكون، عىل طريقة اإلسالم يف ربط النظام الذي يقيمه 

لإلنسان بالنظام الذي أقامه اهلل للكون كله ومن بينه هذا اإلنسان«)2(.

ومن هنا تظهر حقيقة أزلية وهي أن الوحدة البرشية قائمة عىل الزوجية بني الذكر 
واألنثى فهام معًا يشكالن قوة متامسكة وهذا »يؤسس ويرسخ هذه النظرة التي ال تفصل 
ذلك  أحدث  ومن  تضادًا،  أو  رصاعًا  أو  خصومة  بينهام  لتحدث  متكاملني  جزأين  بني 

التضاد أو تسبب فيه فقد تسبب يف إفساد نظام الكون«)3(.

وقد وصف القرآن الكريم العقد الذي تبتدىء به احلياة الزوجية بامليثاق الغليظ يف 
نث ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   قوله تعاىل: 

ڤ    ڦمث)النساء ٢1(.

)1( البار، حممد،عمل املراأة يف امليزان، مرجع �سابق ،�س ٢٦.
)٢( قطب، يف ظالل القراآن )٢14/1(.

)3( البو�سيخي، نظرات يف امل�ساألة الن�سائية يف القراآن الكرمي، مرجع �سابق، �س 19-18.
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وقد عرف الطربي امليثاق بأنه »ما أخذ للمرأة عىل زوجها عند ُعْقدة النكاح من 
ثناؤه  جل  اهلل  ألن  الرجل؛  به  فأقرَّ  بإحسان،  ترسحيها  أو  بمعروف  إمساكها  عىل  عهٍد 

بذلك أوىص الرجاَل يف نسائهم«)1(.

بقية  كمثل  ليس  فهو  الشهود،  وحضور  والقبول  اإلجياب  عىل  يقوم  أن  البد  إذ 
العقود األخرى ألنه يفوقها أمهية ومكانة وأمانة فهو ما تتوقف عليه عامد احلياة ورسها 
امليثاق مسؤوليته وتكافح جهدها يف  معنى  تعرف  التي  الضامئر  تتحمل  ميثاقًا  »فجعله 
سبيل املحافظة عليه والوفاء به مما قد يعرتضه من شدائد وصعوبات، ثم ال يكتفي بجعله 
ميثاقًا كيفام يكون تعرتيه الرقة وخفة امليزان فيتعرض للنقض كلام أراد عابث أو مأفون 
بل جعله ميثاقًا غليظًا وعهدًا قويًا يتعذر حله فريبط القلوب وحيفظ املصالح ويندمج به 
كل من الطرفني يف صاحبه فيتحد شعورمها وتتلقى رغباهتام ويكون شخصه ماثاًل دائاًم 

بني أعينهام اليمكن تناسيه وال تقع الغفلة عنه حتى بعد انتهاء أجله«)2(.

الغليظ  والوحدة  امليثاق  الزوجني ودخال ضمن نطاق  العقد بني  وإذا جرى 
الزوجية  الذكر واألنثى ال سبيل إىل فصلهام عن بعضهام وهذه  املؤلفة من  الزوجية 
أصيلة يف الكون ويتضح من خالل اآليات الكريمة بعض الواجبات املناطة بالزوج 

لتأمني الرباط املقدس من حيث اإلنفاق وتأمني السكنى. قال تعاىل:  نث ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  
نث ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ   تعاىل:   قال   .)6 ڄ  ڄ    مث)الطالق 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کمث)الطالق ٧(.

وأما وظيفة املرأة يف الزوجية فهي أعظم، كون األنثى تفوق الذكر إنسانية حيث 
أهنا مشبعة باإلنسانية ومتخصصة هبا، والذكر هو معني هلا يف أداء وظيفتها وهذا يعني 
»أهنا متخصصة يف اإلنسان واالهتامم باإلنسان والرجل متخصص يف بعض ذلك لكي 

)1( الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق )8/ 130(.
)٢( �سلتوت، االإ�سالم عقيدة و�سريعة، مرجع �سابق، �س14٧.
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يعني املرأة عىل أداء وظيفتها األساسية يف تكامل تام وانسجام تام بناء عىل خلقته هو 
التي هبا كلف وأنيطت به تلك الوظيفة، وبناء عىل خلقتها هي التي كلفت هبا وأنيطت 
هبا تلك الوظيفة فللمرأة يف صياغة اإلنسان ثالثة أرباع وللرجل ربع أستأنس بحديث 
َفَقاَل:    ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َعنُْه َقاَل: »َجاَء َرُجٌل إىَِل َرُسوِل اهللَِّ   عن ايب  رسول اهلل 
َك« َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُثمَّ  َيا َرُسوَل اهللَِّ، َمْن َأَحقُّ النَّاِس بُِحْسِن َصَحاَبتِي؟ َقاَل: »ُأمُّ

َك« َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُثمَّ َأُبوَك«)1(. َك« َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُثمَّ ُأمُّ ُأمُّ

يف  بقيت لألب، هل  التي  هي  الوقت و)%52(  (بلغة  لألم )%57  »....فأعطى 
األمر حماباة للمرأة ؟ كال ولكن الغنم عىل حسب الغرم«)2(.

ومن مهام الزوجة كذلك بذل اجلهد يف استمرارية الزوجية القائمة فهي مؤهلة 
ومعدة من خالل ما حباها اهلل تعاىل من قدرات ومواهب  »وبعد اقتناع الرجل العقيل 
العالقة  هذه  عىل  للمحافظة  املرأة  دور  يستمر  الزواج  مؤسسة  يف  باملشاركة  والنفيس 
العالقات  إدارة  متميزة متكنها من  اجتامعي وقدرات عاطفية  بام فطرت عليه من ذكاء 

االجتامعية بكفاءة أعىل كثريًا من الرجال «)3(.

اإلعجاب   جمرد  عىل  تقام  أن  من  أعمق  الزوجية  احلياة  فإن  آخر   جانب  ومن 
بالشكل اخلارجي لكال الزوجني ألهنا رسالة يؤدهيا الطرفان غايتها طاعة اهلل يف الدنيا 
تلتقي  الذي يف ظله  الزوجية  بيت  إنشاء  أساس  تقوم عىل  أن  ينبغي  فالنظرة  واآلخرة، 

النفوس عىل املودة والرمحة والتعاطف والسرت والتجمل واحلصانة والطهر.

»إن الزواج ليس عشق ذكر ملفاتن أنثى إنه إقامة بيت عىل السكينة النفسية واآلداب 
االجتامعية يف إطار حمكم من اإليامن باهلل والعيش وفق هداياته والعمل عىل إعالء كلمته 

وإبالغ رساالته«)4(.
ْحَبِة، رقم ٥9٧1  ا�ِس ِبُح�ْسِن ال�سُّ َحقُّ النَّ )1( البخاري ،حممد بن ا�سماعيل، �سحيح بخاري ،مرجع �سابق، ِكَتاُب االأََدِب َباٌب َمْن اأَ

ج 8 ،�س٢،دار طوق النجاة .
)٢( ال�ساهد بو�سيخي، نظرات يف امل�ساألة الن�سائية يف القراآن الكرمي، مرجع �سابق، �س 3٢.

)3( �سريف، عمرو –كامل نبيل ،املخ ذكر اأم اأنثى، مرجع �سابق، �س 198.
)4( الغزايل، املراأة بني التقاليد الراكدة والوافدة، مرجع �سابق، �س 10٧.
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هو  الزوجية  »بيت  الزوجية  نطاق  خارج  العالقات  حرمة  عن  الغزايل  ويضيف 
وحده الذي جيمع بني الذكر واألنثى، وكل وطر بعيدًا عنه فهو عصيان هلل واعتداء عىل 
حدوده، ال خالف يف ذلك بني موسى وعيسى وحممد والتسيب الواقع اآلن يف أرجاء 

العامل يستحيل أن يقبله ذو دين«)1(.

)1( املرجع ال�سابق، �س 109.
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املطلب الثاين 

عالقة القرابة )اأمًا، بنتًا، اأختًا(

يف  اجتامعهام  من  تبدأ  فهي  ومتنوعة،  متعددة  واإلناث  الذكور  بني  العالقات 
اإلنسانية وتتفرع للعالقة الزوجية والعالقات األرسية األخرى املتنوعة، فعالقة االبن 

الذكر مع أمه األنثى وعالقته مع أخته األنثى وعالقته مع ابنته األنثى.

فاألنثى رغم ضعفها البدين والنفيس إال اهنا متلك قوة التاثري واجلاذبية مما جيعل 
هلا أثرًا فيمن حوهلا أكثر من الرجل يف أي موقع كانت أختًا أو بنتًا أو أمًا أو زوجًة، وربام 
يكون سالحها كامنًا يف ضعفها وتدفق عواطفها، فاملرأة يف نظر اإلسالم هي أم املسلم 
وأخته ثم هي زوجته وابنته فإذا مجعت املرأة بني جناحيها كل هؤالء كان العطف كله 

واملحبة مجيعها.

»لقد ارتقى اإلسالم باملرأة ففرض عىل الرجال بّرها أمًا واحرتامها ومودهتا زوجة 
والعطف عليها أختًا وبنتًا وحرم اإلساءة إليها وكان التطبيق الفعيل لألوضاع اجلديدة 
اهلل  ألوامر  وايضاحًا  تنفيذًا  وأوامره    الرسول  لفعل  وفقا  جيري  الكريمة  واملعاملة 

تعاىل«)1(.

عالقته  ثم  ابنها  مع  األم  بعالقة  الدراسة  تبدأ  العالئق  هذه  عىل  الضوء  وإللقاء 
بابنته وختتم بعالقته مع أخته. وقبل اخلوض يف  املوضوع البد من التعرف عىل  مصطلح 
األمومة لغة، مشتق من اجلذر »أم«، »اهلمزة وامليم فأصٌل واحٌد، يتفّرع منه أربع أبواب، 
أصوٌل  ذلك  وبعد  متقاربة،  األربعة  ين، وهذه  والدِّ واجلامعة،  واملرِجع،  األصل،  وهي 
ثالثة، وهي القامة، واحلني، والَقْصد، قال اخلليل: األُّم الواحُد واجلمع أّمهات، وربام 

ات«)2(. قالوا أمٌّ وأمَّ

)1( ال�سدحان، عبداهلل )٢013( اخالقيات التعامل اال�سري يف ال�سرية النبوية، ط1، �س 89، وزارة االوقلف، قطر.
)٢( ابن فار�س، مقايي�س اللغة، مرجع �سابق)1/ ٥0(.
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وقد ورد تعريف األم عند القرطبي »االم اسم لكل أنثى هلا عليك والدة، وأمهاهتا 
وجداهتا وأم األب وجداته وإن علون«)1(.

اأوال: االأنثى اأمًا

ولألم دور بارز وأصيل يف حياة أطفاهلا تتزامن مع بداية احلمل وتشمل الطفل من 
جوانب متعددة أمهها اجلانب النفيس والعقيل والروحي وغريها من احتياجات الطفولة 
الطفل وأمه وتناول األستاذ أكرم رضا املوضوع بحثًا »تقوم األم  العالقة بني  مما يوثق 
بدور حيوي وهام يف حياة الطفل وعىل قوة هذا الدور وإجيابيته يتحدد الكثري من اجتاهات 
الطفل إزاء احلياة السلوكية فيها ويتوقف عليه إىل حد كبري مدى تكيف هذا الطفل أو 
وأن  حلياته،  األوىل  اللحظات  منذ  تبدأ  الطفل  عالقة  أن  اإلسالم  ويرى  تكيفه،  انعدام 
الطفل  بنمو  املشاعر  تبدأ باحلب والشعور باألمن واالطمئنان وتنمو هذه  العالقة  هذه 
وازدياد توثق عالقته بأمه، واعترب اإلسالم أن أساس الصحة النفسية والعقلية والنمو 
النفيس السليم هو أن يامرس ألوانًا من العالقات احلارة احلميمة مع أمه، ذلك ألن العناية 
النفسية بالصغري ال تقل أمهية عىل نموه العقيل واالنفعايل واالجتامعي عن العناية بأمور 

التغذية املناسبة«)2(.

ولألمومة قانون أساسه احلب املتبادل بني األم وطفلها وحمرك هذه املحبة نابع من 
القلب الذي بيد اهلل تعاىل حيركه كيفام شاء، فيقذف املحبة فيه للطفلم من حيث ال يمكن 
املرأة  بني  الزوجية  قبيل  من  وولدها  األم  بني  »فاألمومة  املادي  احليس  بالواقع  إدراكه 
ورجلها فكل منهام يعمل عمله ويؤيت ثمرته عىل مثال روحي يعلمه اهلل، فال نستطيع أن 
ندرك كيف يعمل قانون الزوجية وال قانون األمومة فكالمها من سنن الروح ال من سنن 
الطبيعة التي ال يمكن ضبط عملها بمعادالت وأقيسة رياضية حموسبة، وحسبنا من علم 

تلك الروحيات أهنا بكافة سننها وحقائقها هي مراد اهلل تعاىل بقلب اإلنسان«)3(.

)1( القرطبي،اجلامع الأحكام القراآن ، مرجع �سابق )٥/ 108(.
)٢( اأكرم ر�سا، قواعد تكوين البيت امل�سلم ،م�سدر �سابق،�س ٦٥8.

)3( اخلويل، البهي )٢000( االإ�سالم وق�سايا املراأة املعا�سرة ،ط1٢81، دار الب�سري ،طنطا.
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وقد جاء يف الذكر احلكيم احلديث عن النساء املحرمات حرمة أبدية عىل الذكر 
نثڍ   تعاىل:  الدراسة.قال  موضوع  الثالثة  األصناف  بذكر  اآليات  وابتدأت 

ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   مث)النساء ٢٣(.

وجاء يف تفسري قوله تعاىل: »ليس املراد حتريم ذواهتن بل حتريم نكاحهن أنه معظم 
وبناتكم  علت  وإن  ولدك  من  ولدت  أو  ولدتك  من  َتُعم  وأمهاتكم  منهن،  يقصد  ما 
تتناول من ولدهتا أو ولدت من ولدها وإن سفلت وأخواتكم ...«)1(. وتقوم العالقات 
بنيتها  املرأة يف أساس  أن  يفيد  الذكر واألنثى، وهذا  بناًء عىل طبيعة كل من  اإلنسانية  

وأصل خلقتها.

الذي  الذكر  تستمد قوهتا من  األنوثة واألمومة والضعف فهي  وقد جبلت عىل 
أمًا تتمركز  الزوج يأيت االبن فاألنثى يف حالة كوهنا  كلف بحاميتها والذود عنها، فبعد 
برها، والقيام عىل راحتها  أنه سندها وأنه جيب عليه  منها  اعتقادًا  الذكر  بابنها  عالقتها 

وذلك ملا قدمته له وهويف مقتبل العمر.

»ومن املالحظ أن قانون األمومة خيتلف عن قانون الزوجية؛ فقانون الزوجية سنة 
ذات شطرين زوج وزوجة  وقانون األمومة سنة مفردة انفردت هبا الزوجة دون الزوج 
بتأهيل روحي خاص جعلها املصدر الطبيعي الوحيد الذي ينفخ نفوس األوالد فتثمر 

ما شاء اهلل«)2(.

وهبذا تتكون عالقة بني األم بأوالدها  أبدية، فاألم هي عامد األرسة، إذا هددت 
األرسة من داخلها يكون من خالل األم، فافتعال اخلالف بني الذكر واألنثى له آثاره التي 
ال حتمد عقباها عىل األرسة بأرسها  »إن األم هي اللبنة األساسية يف األرسة، ومن هنا 
تركيز النظام العاملي اجلديد عىل قضايا األنثى، فاخلطاب املتمركز حول األنثى هو خطاب 
تفكيكي يعلن حتمية الرصاع بني الذكر واألنثى ورضورة وضع هناية للتاريخ الذكوري 
األبوي، وبداية التجريب بال ذاكرة تارخيية، وهو خطاب هيدف إىل توليد القلق والضيق 

)1( البي�ساوى، اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل، مرجع �سابق )٢/ 1٦٥(.
)٢( البهي اخلويل، االإ�سالم وق�سايا املراأة املعا�سرة، مرجع �سابق، �س131.
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وامللل وعدم الطمأنينة يف نفس املرأة عن طريق إعادة تعريفها بحيث ال يمكن أن تتحقق 
هويتها إال خارج إطار األرسة. وإذا انسحبت املرأة من األرسة تآكلت األرسة وهتاوت، 
وهتاوى معها أهم احلصون ضد التغلغل االستعامري واهليمنة الغربية«)1(. »ولكن الشح 
العاطفي املتمثل بانشغال الزوج والزوجة عن رعاية األطفال يؤدي إىل تشابك األدوار 
تنافس  إىل  تؤدِّ  مل  املرأة  إىل حترير  املتكررة   فالدعوات  وتصارعها يف األرسة واملجتمع، 
ورصاع بني األنثى  والذكر فقط، بل أحدثت رصاعًا داخل ذات األنثى نفسها رصاعًا 
بني طموحاهتا يف التمتع بام يدعوهنا إليه من احلرية، وبني طموحاهتا األنثوية يف أن تكون 
أمًا وزوجة هلا أرسة هتتم هبا، فإن خروجها للعمل خارج منزهلا جعلها تقوم بدورين يف 

ذات الوقت مما يورث الضغط النفيس واإلرهاق« )2(.

عليه  هارون  جلأ  عندما  وأبنها  األم  بني  األبدية  العالقة  هذه  آثار  وتتضح 
إلستجاشة  أم،  ابن  يا  بندائه  السالم،  عليه  موسى  سيدنا  قلب  استاملة  إىل  السالم 
مشاعره نحو أمه، مما كان له كبري األثر يف سكون غضب سيدنا موسى عليه السالم. 

قال تعاىل:  نث گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱڱ   ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ   ہ  مث)طه ٩٤(.

هذا  يف  لألم  اإلضافة   كانت  ملاذا  التايل  التساؤل  يثار  الكريمة  اآلية  خالل  ومن 
املوقف بالذات بني هارون وموسى، وجاءت اإلجابة يف أقوال املفرسين قدياًم وحديثًا .

قال الطربي »استعطافًا له عىل نفسه برحم األم«)3(. وذكر أبو السعود: »استعظامًا 
حلقها وترقيقًا لقلبه«)4(.

)1( امل�سريي، عبد الوهاب)٢010(ق�سية املراأة بني التحرير والتمركز حول االأنثى ،ط٢ ،�س3٧، نه�سة م�سر.
)٢( اأنظر اإبراهيم، مفيدة )٢000(، املراأة العربية والفكر احلديث، ط1، �س 180- 194،دار جمدالوي للن�سر والتوزيع .

)3( الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق )13/ 131(.
)4( اأبي ال�سعود، اإر�ساد العقل ال�سليم، مرجع �سابق )٦/ 38( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق )٢/ 303( والبي�ساوى 

اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل،مرجع �سابق )4/٦٧(.
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وأضاف سيد قطب: »فهو يلمس يف مشاعره نقطة حساسة. وجييء له من ناحية 
حسب  ألمره  الطاعة  صورة  يف  نظره  وجهة  له  ويعرض  حساسية،  أشد  وهي  الرحم 

تقديره«)1(.

فلم يتبادر إىل هارون عليه السالم  ما يرقق قلب أخيه موسى عليه السالم عليه 
إال تذكريه بأمهام التي بذلت من أجلهام فهي تعني الكثري لدهيام، فقد مجعت املحبة بينهام 
وبذرت تلك املحبة العميقة بني األخوين فهو استخدم أنجع طريقة المتصاص غضب 

موسى عليه السالم.

وأصدق  أمجل  الكريم  القرآن  عنها  عرب  عاطفة  وأصدق  أمجل  األمومة  وألن 
تعبري، ولفت األنظار إىل فضل األم الذى مل يدركه االبن من قوة عاطفتها ومشاعرها 
اجلياشة جتاه وليدها بقوله عزوجل حيث رد اهلل تعاىل موسى الرضيع إىل أمه بعدما وقع 
بني يدي عدوه شفقة باألم ورأفة هبا وإنجازا للوعد الذي وعدها اهلل إياه. قال تعاىل: 

نث    چ  چ    چ  چ          ڇ   ڇ  ڇ  ڇمث)طه٤0(.
اليم،  يف  والغرق  القتل  من  ونجاتك  بسالمتك  عينها  تقّر  »كيام  الطربي:  وقال 
فقال:  ابن كثري  يقتلك«)2(.  وأما  أن  وكيال حتزن عليك من اخلوف من فرعون عليك 
»واستأجروها عىل إرضاعه فناهلا بسببه سعادة ورفعة وراحة يف الدنيا ويف اآلخرة أغنى 
وأجزل«)3(.  وتعد األمومة أعظم عالقة إنسانية ىف هذا الوجود، ألهنا حتمل يف طياهتا 
احلب واحلنان والرمحة والتضحية والرعاية، وهى العاطفة التى أودعها اهلل قلب األنثى 
منذ طفولتها املبكرة فهي تفيض عام بداخلها البنها الذي تعده صديقًا هلا وتتشكل عالقة 
الرتاحم املتبادلة بينهام التي تستمر إذا أنضجتها هي بالرتبية الصحيحة والتوجيه الرباين 

بحيث تغرس يف ابنها الرب منذ نعومة أظفاره فيكرب بارًا هبا مقدرًا ما قدمته له.

)1( قطب، يف ظالل القراآن )٥/ 13٥(.
)٢( الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق)18/ 30٥(و اأبو ال�سعود، اإر�ساد العقل ال�سليم، مرجع �سابق )٦/ 1٦(

)3( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق )3/ 181(.
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النص  ابتدأ  حني  ففي  الوالدين  عىل  األبناء  وصاية  تؤكد  القرآنية  والنصوص 
منفردة, ألهنا حتتمل  باحلديث عن األم  ليتفرد  ينعطف  بالوالدين   الوصية  بذكر  القرآين 

النصيب األوفر من العناء والبذل وهي صاحبة العاطفة اجلياشة واحلنو والرفق.

فيكون  واملتابعة   والرتبية  والوضع  احلمل  يف  وإجهاد  مشقة  من  تعانيه  ما  وبيان 
اجلزاء من الولد ألمه باإلحسان؛ ألن العالقة قوية عميقة، فأمه احتوته يف أحشائها قدرًا 
من الزمن ورعته وأرضعته لبنها فهو قريب من قلبها أثناء تناوله طعامه ورشابه وهي من 

تقومه وترعاه وختفف عنه أعبائه. قال تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  
پ       پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ مث)األحقاف 1٥(.

نث ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   قال تعاىل: 
ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ مث)لقمان 1٤(.

وذكر ابن عطية يف تفسري اآلية الكريمة »أرشك اهلل تعاىل األم والوالد منها يف رتبة 
لألم  فتحصل  الرضاع  ذكر  ودرجة  احلمل  ذكر  بدرجة  األم  خصص  ثم  هبام،  الوصية 
ثالث مراتب ولألب واحدة، وأشبه ذلك قول الرسول حني قال له رجل من أبر؟ » 
قال: أمك. قال ثم من؟ قال: ثم أمك. قال ثم من؟ قال: ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم 

أباك »فجعل له الربع من املربة كاآلية«)1(.

والسبب يف هذه املنزلة لألم من الرب ألهنا »قاست بسببه يف محله مشقة وتعبًا من 
وحام وغثيان وثقل وكرب، إىِل غري ذلك مما تنال احلوامل من التعب واملشقة«)2(.  

ويضيف سيد قطب يف توضيح األعباء التي يبذهلا الوالدان جتاه أبنائهام مما يستدعي 
هذه املنزلة و خاصة منزلة األم »وإن الوالدين ليبذالن لوليدمها من أجسامهام وأعصاهبام 

وأعامرمها ومن كل ما يملكان من عزيز وغال، يف غري تأفف وال شكوى، بل يف غري

)1(ابن عطية االأندل�سي ،ابي حممد عبد احلق بن غالب )٢011(املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزير.)حتقيق عبد ال�سالم عبد 
ال�سايف حممد (ط1، 1٥٧/٢1، دار الكتب العلمية – بريوت، لبنان .

)٢( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق )4/ 191(.
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 انتباه وال شعور بام يبذالن! بل يف نشاط وفرح ورسور كأهنام مها اللذان يأخذان! 
فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة! فأما الوليد فهو يف حاجة إىل الوصية 
سكب  بعدما  احلياة،  أدبار  يف  الذاهب  املويّل  املدبر  املضحي  اجليل  إىل  ليلتفت  املكررة 
عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل املتجه إىل مستقبل احلياة! وما يملك الوليد وما 

يبلغ أن يعّوض الوالدين بعض ما بذاله، ولو وقف عمره عليهام«)1(.

ووظيفة األمومة تتضاءل أمامها كل الوظائف؛ألن ما حيركها هو احلب وشعور 
فطري ينبثق من أعامق النفس البرشية اليمكن تقنينه أو إيقافه وهذا يلقى الصدى عند 
األبناء فهم ياميزون عىل األغلب يف برهم باألم عىل حساب يفوق برهم باألب وهذا قبيل 

تكريم اهلل تعاىل لألم .

»ويبدو أن هناك متيزًا واضحًا لألم يف احلب والشفقة والرب والصلة عن األب 
ويبدو أن هذا يشء فطري مرتكز يف النفوس فلو استقرأت الواقع فستجد أغلب األبناء 
أكثر برًا باألم من األب وهذا من األدلة الواضحة عىل تكريم اهلل تعاىل لألمومة ودورها 
يف تربية األجيال وصناعة الرجال بام تستحق عليه مزيدًا من الرب عن األب ولعلنا هنا 
نقف عىل حقوق معنوية لألم تضاف إىل احلقوق املادية التي تزيد بحكم الرشع والفطرة 

عام يعطي لألب من األبناء «)2(.
وقصة السيدة أسامء أم عبداهلل بن الزبري ودورها يف تثبيته عىل موقفه خري شاهد 
عىل طبيعة العالقة املفرتض وجودها فهي ترتجم عالقة الصداقة واملصارحة بينهام فلم 
متيز  يدل عىل  إنام  األمور وأحلكها يف حياته وهذا  بأخطر  ويستشريها  عنها يشء  خيف 
العالقة بينهام ورقيها. واحلوار الذي دار بني عبد اهلل بن الزبري وأمه العظيمة  أسامء بنت 
أيب بكر يف الساعات األخرية من حياته وهوعىل وشك االستشهاد  فلم ختوفه وتقذف 
الرعب يف قلبه أو تنه عن األمر الذي هو مقبل عليه ألهنا أنشأته وهذبت خلقه  وصنعت 

جسور املصارحة والثقة وعلمته احلق وفعل اخلري.
)1( قطب، يف ظالل القراآن ،مرجع �سابق)٦/ 9(.

الواليات  للن�سر  �سلطان  �سلطان �سالح ط،3 �س94،  والنفقة  املرياث  الرجل يف  املراة على  امتياز  �سلطان )٢008(  )٢( �سالح، 
املتحدة االمريكية.
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»لقد ذهب إليها، ووضع أمامها صورة دقيقة ملوقفه، وللمصري الذي بدا واضحًا 
أنه ينتظره، قالت له أسامء أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك عىل حق، وتدعو اىل 
حق، فاصرب عليه حتى متوت يف سبيله، وإن كنت تعلم أنك أردت الدنيا، فلبئس العبد 

أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك.

أّماه ما أردت الدنيا، وال ركنت إليها، قالت أمه أسامء:اين  يا  قال عبد اهلل: واهلل 
ألرجو أن يكون عزائي فيك حسنًا أن سبقتني اىل اهلل أو سبقتك اللهم ارحم طول قيامه 

يف الليل، وظمأه يف اهلواجر، وبّره بأبيه ويب«)1(.

فام قرار أمٍّ يأتيها ابنها بني خياَرْين صعَبنْي األول أن يموت والثاين أن يبقى حيًا، 
عىل أن يصبح غنيًا، ويدع احلق الذي قاتل من أجله فاللقاء حازم وهو لديه ثقة بقرارها؛ 

ألنه حيتكم إليها يف القرارات املصريية.

باإلقدام  وتوصيهم  األربعة  بنيها  حترض  القادسية  معركة  يف  اخلنساء  »ومثاهلا 
والثبات يف كلامت بليغة رائعة«)2(. 

ودور الكثري من أمهات العلامء املؤثرين يف األمة، فهذه »أم اإلمام الشافعي تتوىل 
العلامء  بمدارسة  فتعهدته  حجرها  يف  يتيام  ُريّب  حيث  بتعليمه  والعناية  وتربيته  رعايته 

واألخذ عنهم حتى كان إمامًا ُيقتدى به«)3(.  

ومما يدل عىل دور األم املسلمة يف تثبيت عرى أرسهتا وبيتها يف مواجهة الصعوبات 
التي تتعرض هلا والشدائد التي تنتاهبا يف مراحلها املختلفة وكان يف قصة السيدة هاجر 

مثال حيتذى.

  »إن لألم املؤمنة دورًا كبريًا يف بناء األرسة ويف بناء املجتمع قد يفوق دور الرجل 
ُأمنا  استطاعت  لقد  ما كان،  تعاقدت وبنت وأسست فكان يف مكة  أحيانًا فهذه هاجر 

)1( خالد، حممد خالد )1984( رجال حول الر�سول، ط3، �س149، دار الكتاب العربي، بريوت.
)٢( اأنظر الع�سقالين،ابن حجر )141٢( االإ�سابة يف متييز ال�سحابة ، حتقيق: علي حممد البجاوي، ط1، ج4 �س٢8٧-٢88 انظر، 

دار اجليل – بريوت. 
)3( البيهقي،اأبو بكر )19٧1( اآداب ال�سافعي ومناقبه، حتقيق اأحمد �سقر، ط1، �س9٢ودار الرتاث، القاهرة.
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هاجر رغم الشدائد وقسوة احلياة أن حتفظ أرسهتا بل أن تكون أول أرسة يف مكة املكرمة، 
فكانت أرسة أم إسامعيل عليه السالم نواة األرس اإلسالمية«)1(.  

وتتابع الكاتبة مها األبرش يف حديثها عن أسباب اهنيار األرسة يف الغرب فتبني أن 
ضياع األمومة وفقداهنا كان له الدور الرئيس يف هذا االهنيار.

احلانية حيث  األمومة  فقدان  نتيجة  خلق جياًل ضائعًا  الغرب  »فاهنيار األرس يف 
غابت سعادة املرأة يف بيتها يف عامل الغرب وتنكرت املرأة ألمومتها، مما جر الدمار لألرسة 
اىل دمار آخر بانتشار األطفال يف كل البالد الغربية جيل ضائع ال يعرف قياًم وال نظامًا 

وال ارتباط«)2(.

ولقد كان لألم األثر الواضح يف تثبيت العقيدة الصحيحة يف نفوس أوالدها وهي 
تغرس فيهم مراقبة اهلل عز وجل وحفظ األمانة واألرسار.  وقد جاء يف اهلدي النبوي بيانًا 
عىل ما سبق  »َعْن َأَنٍس، َقاَل: َأَتى َعيَلَّ َرُسوُل اهللِ ، َوَأَنا َأْلَعُب َمَع اْلِغْلاَمِن، َقاَل: َفَسلََّم 
َبَعَثنِي  ُقْلُت  َحَبَسَك؟  َما  َقاَلْت:  ِجْئُت  َفَلامَّ  ي،  ُأمِّ َعىَل  َفَأْبَطْأُت  إىَِل َحاَجٍة،  َفَبَعَثنِي  َعَلْينَا، 
َثنَّ برِِسِّ َرُسوِل اهللِ  دِّ ، َقاَلْت: اَل حُتَ َا رِسٌّ َرُسوُل اهللِ حِلَاَجٍة، َقاَلْت: َما َحاَجُتُه؟ ُقْلُت: إهِنَّ

ْثُتَك َيا َثابُِت«)3(. ْثُت بِِه َأَحًدا حَلَدَّ  َأَحًدا َقاَل َأَنٌس: َواهللِ َلْو َحدَّ

وقد جاء يف قوله تعاىل عىل لسان سيدنا عيسى عليه السالم أنه مأمور برب والدته 
واحلرص عىل طاعتها؛ ألن العقوق يورث الشقاء قال تعاىل:  نث ں  ں  ڻ  ڻ   

ڻ  ڻمث)مريم ٣٢(.

»وأمرين برب والديت، ذكره بعد طاعة اهلل ربه؛ ألن اهلل تعاىل كثريًا ما يقرن بني األمر 
بعبادته وطاعة الوالدين« وهذا غيض من فيض يف تناول موضوع األمومة، ولكن املقام 
الضوء عىل  وإلقاء  باملوضوع  فإنام هي شذرات يف عجالة لإلحاطة  باإلطالة  يسمح  ال 
أمهية األمومة ودور األم وتأثريها يف إنشاء األجيال وتوجيهها إىل هدفها لذلك الغرب 

حيارب املسلمني من املراة.
)1( االبر�س، مها )199٦( االمومة ومكانتها يف اال�سالم يف �سوء الكتاب وال�سنة،٧8/1 ر�سالة ماج�ستري جامعة ام القرى.

)٢( االبر�س، االمومة ومكانتها يف اال�سالم يف �سوء الكتاب وال�سنة ،مرجع �سابق، �س80.
)3(  �سحيح م�سلم )4/ 19٢9(مرجع �سابق رقم احلديث ٢48٢باب ف�سائل اأن�س بن مالك ج 4 �س 19٢9كتاب ف�سائل ال�سحابة.
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ثانيا: االأنثى اإبنة 

ومع بداية احلديث عن عالقة األب بابنته جيدر التعرض ملا ورد يف تعريف البنت 
اصطالحًا حيث ورد عند اإلمام القرطبي تعريف للبنت بأهنا: »اسم لكل أنثى لك عليها 
والدة، وإن شئت قلت: كل أنثى يرجع نسبها إليك بالوالدة بدرجة أو درجات، فيدخل 

يف ذلك بنت الصلب وبناهتا وبنات األبناء وإن نزلن.«)1(.

فإنَّ اإلســالم يدعو إىل اإلحســان إليها، واالهتامم برتبيتها،  ورعايتها، وحسن 
تأديبها،  لتنشأ إمرأة صاحلة صيِّنة  عفيفة، فاألب جتمعه عالقة متميزة بينه وبني ابنته؛ ألنه 
القائم عىل تربيتها والرتبية تشــتمل عىل عدة جوانب وأوهلا وأمهها اجلانب العقدي  ،لذا 
كان الرتكيــز عىل البناء الداخيل حيث يربطها باهلل تعــاىل وحب العبادة وفعل الطاعات 
باإلضافة إىل الرتبية الفكرية والعمل عىل إنضاج العقل وهتيئة وصناعة الصحبة الصاحلة 

املحيطة هبا ؛ألهنا تعينها عىل حتمل أعباء احلياة.

نث ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ   قال تعــاىل: 
ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  

ۈئ   ۈئمث)القصص ٢٧(.
وجاءت اآليات الكريمة توضح دور األب يف املحافظة عىل ابنته ورعايتها حتى 
بعد بلوغها فهو خيتار هلا الزوج الصالح الذي يرتضيه هلا ويستأمنه عليها من حيث دينه 
وأخالقه »وهكذا يف بساطة ورصاحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غري حتديد ولعله 
كان يشعر كام أسلفنا أهنا حمددة، وهي التي وقع التجاوب والثقة بني قلبها وقلب الفتى، 
عرضها يف غري حترج وال التواء، فهو يعرض نكاحًا ال خيجل منه، يعرض بناء أرسة وإقامة 
بيت وليس يف هذا ما خيجل، وال ما يدعو إىل التحرج والرتدد واإليامء من بعيد، والتصنع 
والتكلف مما يشاهد يف البيئة التي تنحرف عن سواء الفطرة، وختضع لتقاليد مصطنعة 
باطلة سخيفة، متنع الوالد أو ويل األمر من التقدم ملن يرتيض خلقه ودينه وكفايته البنته 

)1( القرطبي، اجلامع الأحكام القراآن، مرجع �سابق )٥/ 108(.
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أو أخته أو قريبته، وحتتم أن يكون الزوج أو وليه أو وكيله هو الذي يتقدم، أوال يليق أن 
جييء العرض من اجلانب الذي فيه املرأة«)1(.

وقد كانت العفوية و البساطة ميزة املجتمع اإلسالمي فلم يكن هذا الفعل باملعيب 
وقد انترش املثل السائد بني البسطاء من الناس »اخطب لبنتك كام ختطب البنك«، ومن 
يلتقون ويف حني طرح  والفتيات  الشباب  أن  فيها  نعيش  التي  املنحرفة  البيئة  مفارقات 
قضية التقديم خلطبة األب البنته بصورة حمافظة ,فكل املوازين ختتلف وحتدث التعقيدات 

يف هذا األمر.
لقد حض النبي  عىل العناية برتبية البنت يف العديد من األحاديث وبذل اجلهد 
واملال يف سبيل ذلك، كي تغرس فيها معاين الرقة الشعورية والرأفة والشفقة التي تتحىل 
التأديب والرعاية والتهذيب  ابنته فال يتجاوز حدود  املرأة »وأما سلطان األب عىل  هبا 
سنني  سبع  بلغت  إذا  بالصالة  فيأمرها  الذكور  إخواهنا  شأن  شأهنا  واخللقي  الديني 
ويفرق بينها وبني إخوهتا يف املضجع ويلزمها أدب اإلسالم يف اللباس والزينة واخلروج 
والكالم«)2(.  وألن النبي  كان أبًا فإنه أفضل النامذج وأكملها يف التعامل مع بناته فقد 
سجل لنا الرواة الثقات من سريته مع ابنته فاطمة ريض اهلل عنها أروع األمثلة يف األب 

احلنون املحب املهتم بابنته.

  فمن أساليب النبي  يف تربية بناته وحسن رعايتهن؛ حسن االستقبال والرتحيب 
اهلل  البخاري عن عائشة -ريض  فيام رواه     النبي  ويظهر هذا األمر من خالل  فعل 
»َمْرَحًبا   : النَّبِيُّ  َفَقاَل   ، النَّبِيِّ  َميْشُ  ِمْشَيَتَها  َكَأنَّ  مَتيِْش  َفاطَِمُة  »َأْقَبَلْت  عنهاَقاَلْت: 

بِاْبنَتِي« ُثمَّ َأْجَلَسَها َعْن َيِمينِِه، َأْو َعْن ِشاَملِِه«)3(                                           .

فقد كانت فاطمة حبيبة النبي  ورحيانته وحافظة أرساره وأنعم بذلك من تربية 
تستحق  أساسية  البنت ووالدها   بني  فالعالقة  األدب،   اهلل عنها حسن  فتعلمت ريض 

االهتامم، فهي أول عالقة مع ذكر يف حياة الفتاة. 
)1( قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق )٥/ 4٢1(.

)٢( القر�ساوي، يو�سف )199٦( مركز املراأة يف احلياة اال�سالمية ،ط1، �س80، مكتبة وهبة، القاهرة .
)3( البخاري، مرجع �سابق، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اال�سالم حديث رقم 3٦٢3، ج4 �س ٢03.  
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ودور األب حموري يف حياة ابنته فإذا كان الرابط قويًا بينهام إن هذا يساعد األنثى 
عىل االنطالق يف حياهتا بخلفية واضحة عن الذكر، حيث حتقق نجاحات يف مستقبلها، 

أما العالقة السطحية التي جتمع األب مع ابنته فإهنا تكون مؤرشًا عىل فشل مستقبلها.

فيه رجاحة  تقدم خلطبتهن من رأى  اختار ممن  أن    بناته  ومن إحاطته بشؤون 
ج زينَب ريض اهلل عنها من أيب العاص بن الربِيع القريش ريض  عقل، وخلق دمث، فزوَّ
ج رقيَة من عثامن بن عفان ريض اهلل عنه،  اهلل عنه، وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد وزوَّ
ج فاطمَة ريض اهلل  جه النبي  بأختها أم كلثوم وزوَّ فلام توفيت رقيُة ريض اهلل عنها زوَّ

عنها من عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه .

منازهلن  يف  فيزورهن  زواجهن  بعد  حتى  والزيارة  بالسؤال  يتعاهدهن    وكان 
ويتفقد احواهلن و يساهم يف اإلصالح  بينهن وبني أزواجهن. َجاَء َرُسوُل اهللَِّ  َبْيَت 
ٌء،  يَشْ َوَبْينَُه  َبْينِى  َكاَن  َقاَلْت:  ِك؟(  َعمِّ اْبُن  )َأْيَن  َفَقاَل:  اْلَبْيِت  يِف  َعِلّيًا  جَيِْد  َفَلْم  َفاطَِمَة، 
  ََِّفَغاَضَبنِي، َفَخَرَج، َفَلْم َيِقْل ِعنِْدي ]القيلولة هي النوم وسط النهار[، َفَقاَل َرُسوُل اهلل
إِلْنَساٍن: )اْنُظْر َأْيَن ُهَو(، َفَجاَء، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ ُهَو يِف امْلَْسِجِد َراِقٌد، َفَجاَء َرُسوُل اهللَِّ 
ِه، َوَأَصاَبُه ُتَراٌب، َفَجَعَل َرُسوُل اهللَِّ  َيْمَسُحُه   َوْهَو ُمْضَطِجٌع، َقْد َسَقَط ِرَداُؤُه َعْن ِشقِّ

َعنُْه َوَيُقوُل: )ُقْم َأَبا ُتَراٍب، ُقْم َأَبا ُتَراٍب()1(.

ومن حقوق البنت كذلك تربيتها عىل حب اهلل تعاىل ورسوله  حيث إن العقيدة 
والعبادات ليست من قبيل مسائل احلياة العادية التي يفسح فيها املجال لإلدراك العقيل. 
ومن حقوق البنت يف اإلسالم توفري اهلدوء يف املنزل حيث يؤكد علامء النفس أن هدوء 
املنزل له أثر كبري يف التكوين النفيس والعصبي للطفلة، وأهنا تكتسب مجيع عواطفها منه، 
ملامرسة  املجتمع  يف  مؤهلة  تكون  حتى  هلا  الكسبية  التهيئة  كذلك  أبيها  عىل  حقها  ومن 
الدنيا. ومن  إذا ضاقت عليها  لتأمني عيشها  والعقلية  البدنية  تتوافق مع قدراهتا  صنعة 
والتغريات  للبنت،  اجلنسية  الرتبية  الوالدين  عاتق  عىل  تقع  التي  الكربى  املسؤوليات 

)1(  البخاري،مرجع �سابق، كتاب ال�سالة، باب نوم الرجال يف امل�سجد، 1 / 9٦، رقم 441 و�سحيح م�سلم كتاب ف�سائل ال�سحابة 
باب ف�سل علي ر�سي اهلل عنه، ج4، �س 18٧4 رقم ٦٢٢9واللفظ للبخاري.
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حقها  ،ومن  ربانية  وتكاليف  رشعية  أحكام  من  عليها  يرتتب  وما  والنفسية،  اجلسمية 
عنها  يشغله  شيئًا  جيعل  وال  هلا،  خماطبته  يف  إليه  تقبل  عندما  اجلميلة  لأللفاظ  انتقاؤه 
ويدخل الرسور إىل قلبها بام يستطيع، وحينو عليها وخيصص هلا جزءًا من وقته ملشاركتها 

اهتامماهتا )1(.

ومن األمثلة الشعبية املتداولة بني اخللق: »كل فتاة بأبيها معجبة«، وحيمل يف طياته 
معاين عظيمة، ومما ال شك فيه أّن معظم الفتيـات يـُعَجبَن بآبائهّن؛ ألّن األب يمثـّل املالذ 
و اجلنـاح الذي تستظّل حتته الفتاة، إذ تـُنادي كّلُ  القـِيـَم، ممثلةً  بالدين و األخالق، برّد 
اإلحسان باإلحسان. هذا من جهة، أما من اجلهة األخرى فاألب يف إحدى مراحل نمو 
بيان  بأبيها ورفعها لشـأنه و  الفتاة  املثل األعىل هلا، ومن جانبها فإن إعجاب  الفتاة هو 
ِ قيمة والدها وإعالء  ٌ و حماولة خفّيـة من الفتاة لرفع  فضله عىل سائر اآلباء، هو ِحّس 

شأنه ألنه يمثلها ويف هذا بعض الرب منها لوالدها.

ثالثا: االأنثى اأختًا 

وأما عالقة األخت بأخيها فلها مجالية متميزة عىل مدى احلياة،  ولفظة أخت عرفها 
القرطبي بأهنا: »اسم لكل أنثى جاورتك يف أصليك أو يف أحدمها«)2(.

الود  التفاهم  من  أسس  عىل  بأخته  األخ  وعالقة  بأخيها  األخت  عالقة  وتقوم 
والرتاحم والعطف، فهام معًا متالزمان يف تلك الرحاب األخوية يدعم أحدمها اآلخر.

إن األخ واألخت مجعتهم ظلمة رحم واحد، وعاشوا حتت ظالل بيت واحد زاد 
من ألفتهم، وقرب بني قلوهبم،  فاألخت ترى يف أخيها ذلك احلصن اآلمن، فهي تريد 
أن تلجأ إليه إذا أصاهبا ضيق أو فاقة، وحتبذ استشارته وتستأنس برأيه، وهي تريد من 
أخيها أن يكون داعاًم هلا تلجأ إليه وحتتمي به وتعتربه سندًا هلا، وهبذا فعالقتهام تسمو إىل 

أرقى النامذج البرشية.

)1(  انظر كامل، مو�سى )1984( البنت يف اال�سالم رعاية وم�سوؤولية،ط1، �س40-٥0 ،موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت .الزعبالي، حممد 
ال�سيد )1998(االأمومة يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، ط٦، �س٢4-٥٧ دار ابن حزم، بريوت .

)٢( القرطبي، اجلامع الأحكام القراآن، مرجع �سابق )٥/ 108(.
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وبنفس الوقت فاألخ جيد يف أخته القلب احلاين، الذي حينو عليه ويتسامح معه 
له عند والدهيا لإلصالح يف حالة  أهنا تستوعب أخطاءه وتتوسط  ويغفر زالته، حيث 
وجود إشكاالت،  حيث أنه يعتربها تلك املرأة العاقلة التي أخذت احلكمة والصرب من 

والدهتا، مع أنه يكربها أحيانًا.  وقال يف الذكر احلكيم: نث ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   
ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  مث)مريم ٢٨(.

ولقد اختلف املفرسون يف حتديد املقصود من شخصية هارون املذكورة يف سياق 
النص القرآين عىل عدة أقوال وهي:  »ما جاء به الـخرب عن رسول اهلل  الذي ذكرناه، 
وأهنا نسبت إلـى رجل من قومها«)1(. »هذا االسم كان كثريًا يف بني ارسائيل، تربكًا باسم 
هارون أخي موسى ()2(. »كان أخاها من أبيها من أمثل بني إرسائيل«)3(. والظاهر هنا 
أن املفرسين قد اختلفوا  يف حتديد املقصود من شخصية هارون املذكورة يف سياق اآليات 
الكريمة وأغلب الظن أن القول الذي يتناسب مع سياق اآليات هو ماذكره ابن عطية 
وهو أن بني ارسائيل كانوا يكثرون من تسمية هارون ألوالدهم تربكًا باالسم واهلل أعلم.

ويف اآلية داللة عىل أن األخت ُتعرّي بأخيها واألخ ُيعرّي بأخته مما له عظيم األثر عىل 
توثيق العالقة بينهام، لذلك فكاًل منهام حيفظ اآلخر وحيرص عىل أن ال يلحق بأخيه أذى 

من فعل قد يقرتفه فيمس أخوهتام بسوء.

قصة  يف  احلكيم  الذكر  من  آخر  موضع  يف  بأخيها  وعالقتها  األخت  ذكر  وورد 
موسى عليه السالم عندما قامت أخته تبحث عنه بعدما وضعته أمه يف النهر، فام الذي 
دفع أخت موسى للبحث عنه يف الطرقات ويف الزقاق غري الرحم الذي مجعهام وحمبتها 
ألخيها فهي حتمل مشاعر شبيهة بمشاعر األمومة.  وجاء النص القرآين بلفظة  ألخته ومل 

يقل البنتها  إظهارًا لذلك الرابط القوي بني األخت وأخيها .

)1( الطربي، جامع البيان، مرجع �سابق، 9/٥81٦.
)٢( لنب عطية، املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز، مرجع �سابق،  4 / 13.

)3(  الزخم�سري، الك�ساف،مرجع �سابق،3/1٦.
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قال تعالى: نثڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ    چ  

چ          ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک   ک  گ  گ  گمث)طه ٤0(. نث ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇمث)القصص 11(.
وجاء السياق يصف دور أخته يف البحث عنه  فهي من فرط حمبتها وطاعتها ألمها 
امللقاة  باملسؤولية  تشعر  فهي  أحبته  الذي  أخيها  عن  املدينة  ضواحي  يف  بالبحث  تقوم 
عليها جتاه أخيها يف التخفيف عن والدهتام  ومما جاء من أقوال املفرسين قول الطربي: 

»حني متيش أختك تتبعك حتى وجدتك«)1(.

بينام أضاف أبو السعود يف سبب اختيار لفظة أخته يف النص القرآين، ومل تكن لفظة 
»لبنتها« بدالً عنها: »والتعبري عنها بأخوته عليه الصالة و السالم دون أن يقال  »لبنتها« 

للترصيح بمدار املحبة املوجبة لالمتثال باألمر«)2(.

واألم هنا تعزز املحبة يف قلب األخت  لتقوي الدافعية لدهيا للبحث عن أخيها 
وتصبح قضية ذاتية لدهيا، وكأنه خيصها وحدها فهي، أخته وهو أخوها وكانت املحصلة 
أن وجدته بعدما مسحت املدينة بحثًا عنه، فلم ترجع ألمها حتى جاءهتا بام يريح قلبها 

ويطمئن باهلا.
وقد جاء يف اهلدي النبوي ما يميز عالقة األخ بأخته  من احلرص عليها ورعايتها 
ماديا ومعنويا.  َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  : »َمْن َعاَل اْبنََتنْيِ َأْو ُأْخَتنْيِ َأْو 
، ُكنُْت َأَنا َوُهَو يِف اجْلَنَِّة َكَهاَتنْيِ َوَأَشاَر  ، َأْو َيُموَت َعنُْهنَّ َثاَلًثا، َأْو ُأْخَتنْيِ َأْو َثاَلًثا، َحتَّى َيبِنَّ

تِي َتِليَها«)3(. بُِأْصَبِعِه اْلُوْسَطى َوالَّ

)1( الطربي جامع البيان، مرجع �سابق، )18/ 304( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق )3/ 4٦3(.
)٢( اأبوال�سعود،اإر�ساد العقل ال�سليم، مرجع �سابق )٧ / ٥(.

ـ  الر�سالة  االأرنوؤوط ط٢موؤ�س�سة  �سعيب  اأحمد بن حبان، �سحيحابنحبان - خمرجا )٢/ 19٢( حتقيق  بن  )3( حممد بن حبان 
بريوت1993.«وقال �سعيب االأرنوؤوط اإ�سناده �سحيح على �سرط ال�سيخني » باب �سلة الرحم وقطعها ،كتاب الرب واالإح�سان.االألباين 
االألباين فيه »هويف  ال�سميعي،الريا�س، وقال  ابن حبان،ط1، دار  اإلى زوائد  الظماآن  الدين)٢00٢(�سحيح موارد  نا�سر  ،حممد 
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املبحث الثالث 

منهج القراآن الكرمي يف بيان التكليف وامل�سوؤوليةبني الذكر واالأنثى

واملسؤولية  التكاليف  العدل  بيان  يف  واضحًا  منهجًا  الكريم  القرآن  سلك  لقد 
بدء  الدنيا، ومنذ  التي تشكل جماالت احلياة  العديد من اجلوانب  الذكر واالنثى يف  بني 
اخلليقة حتمل آدم عليه السالم وحواء عليها السالم مسؤولية األكل من الشجرة مما ترتب 
عليه خروجهام من اجلنة، وال صحة ملن وجهة املسؤولية حلواء وحدها. وهذه  النظرة 
ومضموهنا  سيئة  آثارًا  الشعوب  أدب  يف  وتركت  األنثى،  احتقار  يف  سائدة  كانت  التي 
بأن األنثى هي عنرص اخلطيئة ومن وجودها يدب الرش والفساد، وأّن لألنثى يدًا يف كل 
جريمة وخطأ يرتكبه الذكر،  وهبذا فإّن الذكر يف حّد ذاته مرّبأ من اخلطأ، وأّن األنثى هي 
التي جتّره إىل اخلطيئة، فيكون الشيطان ال جيد طريقًا مبارشًا إىل الذكر، وإّنام طريقه موجٌه 
إىل  حواء التي ختدع آدم بدورها، فالشيطان يوسوس لألنثى وهي توسوس للذكر، وآدم 
عليه السالم، الذي خدعه الشيطان وتسّبب يف إخراجه من جنّة النعيم إّنام كان انخداعه 

عن طريق حواء، فالشيطان خدع حّواء وهي أغرت آدم عليه السالم.  
وهذا ما نصت علية كتب العهد القديم:

شهية  الشجرة  وأن  للعيون،  هبجة  وأهنا  لألكل،  جيدة  الشجرة  أن  املرأة  »فرأت 
للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضًا معها فأكل وقال للمرأة: تكثريًا 
أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أوالدًا، وإىل رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك.

وقال آلدم: ألنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائاًل: 
ال تأكل منها، ملعونة األرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك«)1(.

و هبذا يتضح بأّن التوراة قـد مّحـلت املرأة كامل املسـؤولّية يف اخلروج من اجلنّـة 
القول  بـه من سـلطان، حّتى أصبح  أْنزل اهلل  للمـرأة وظلم هلا ما  و يف هذا إْجحـاٌف 

ال�سحيح باخت�سار.
)1( الكتاب املقد�س، العهد القدمي �سفر التكوين، اال�سحاح الثالث �س ٦، دار الكتاب املقد�س يف ال�سرق االأو�سط.
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الشـائع بني الناس والعامة وحتى بعض من تعامل باإلرسائيليات من أصحاب الفكر 
اإلسالمي وترتدد عىل األلسن عبارات مثل  »لوالهّن لـكنّا يف اجلنّـة«، فقد أخذوا ما 

جاء بالتوراة و تركوا حقائق القرآن.
التي  فهي  األزلية،  املرأة  خطيئة  تقرر  املتداولة  التوراة  من  النصوص  »وهذه 
انخدعت للحية التي حرضتها عىل عصيان أمر اهلل وهي التي بدأت باألكل من الشجرة 
جمال  هناك  يكن  ومل  للحية  انخدعت  وقد  الكلية،  املعرفة  وحتصيل  اخللود  إغراء  حتت 
للبحث عن نيتها يف نقل اخلديعة إىل آدم عليه السالم فهي التي أعطت زوجها ليأكل«)1(.

ولكن ما جاءت به نصوص القرآن الكريم تبني بأن مسؤولية األكل من الشجرة 
من  األنثى  ساحة  تتربأ  وهبذا  مشرتكة،  مسؤولية  فهي  حواء  وأمنا  آدم  أبينا  عىل  تقع 

االهتامات املوجهة إليها يف الكتب املحرفة.

فاخلطاب القرآين جاء موجهًا املسؤولية آلدم عليه السالم وحواء قال تعاىل: نثڭ   
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     
ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ    ېئ  ېئېئ  
مب   خب   حب   يئجب   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی    ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ  

ىب   يب  جت  حت  خت  مت      ىت      يت  جث  مث      ىث مث)األعراف ٢0 - ٢٢(.
ففي اآلية الكريمة كان اخلطاب بالتثنية سائر اآلية الكريمة، حيث يتبني مشاركة 
آدم وحواء يف الذنب فالوسوسة كانت لكليهام فلم ينفرد الشيطان بالسيدة حواء عليها 

السالم،  وهذا فيه الرد القاطع عىل أقوال اليهود و يعكس نظرهتم للمرأة وظلمهم هلا.
ولزوجته  السالم  عليه  آلدم  أباح  أنه  تعاىل  »يذكر  كثري:  ابن  تفسري  يف  جاء  وقد 
حواء اجلنة أن يأكال منها من مجيع ثامرها إال شجرة واحدة، وقد تقدم الكالم عىل ذلك 
واخلديعة،  والوسوسة  املكر  يف  وسعى  الشيطان  حسدمها  ذلك  فعند  البقرة،  سورة  يف 

ليسلبهام ما مها فيه من النعمة واللباس احلسن«)2(.
)1(  حممود، جمال الدين )٢001 ( املراأة امل�سلمة يف ع�سر العوملة، ط1 �س ٧9، دار الكتاب امل�سري،القاهرة .

)٢( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق، )٢/ ٢٥1(.
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بل إن اهلل سبحانه و تعاىل يعاتب سيدنا آدم عىل أكله من الشجرة يف موضع آخر 
من القرآن الكريم ففي  سورة طه قال تعاىل: نث ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻمث)طه 1٢0(.

وقال الطربي يف اآلية: »ابتداء اخلطاب من اهلل كان آلدم عليه السالم، فكان يف 
إعالمه العقوبة عىل معصيته إياه، فيام هناه عنه من أكل الشجرة الكفاية من ذكر املرأة، إذ 

كان معلومًا أن حكمها يف ذلك حكمة«)1(.

وهبذا يربز النص القرآين بالقول الفصل حقيقة ختالف االفرتاءت التي قد علقت 
بحواء كوهنا األصل يف الوسوسة بل عىل العكس من ذلك فإن اهلل تعاىل يوجه العصيان 
آلدم وحده وأنه هو املسؤول األول عن اخلروج من اجلنة، وأن حواء ليست إال تابعًا له 

ويتضح هذا يف قوله تعاىل: نثۓ  ڭ  ڭ  ڭ مث)طه 1٢1(.

فكان توجيه اللوم باملعصية آلدم منفردًا وهذا له أكرب الداللة عىل مسؤولية آدم 
املطلقة عن الذنب فاخلطاب يف اآليات أحيانًا آلدم بمفرده، وأحيانًا آلدم وحواء، فإن 
كان آلدم بمفرده تدخل فيه حواء بالتبعية، فاملرأة تبع لزوجها، وهذا يعني أن املرأة تتبع 
الرجل الذي يقوم عىل واليتها، وله القوامة عليها وهذا من سنن الفطرة التي فطر الناس 

عليها ويف هذا مزيد من التأكيد عىل قضية القوامة للزوج عىل زوجته.

املطلب االأول: منهج القراآن الكرمي يف اال�ستجابة االإلهية: 

ُتقرر اإلنسانية لكل من الذكر واألنثى تكرياًم وترشيفًا من اهلل تعاىل، لذلك فقد 
استوجب ثبوت التكاليف عليهام بالعدل، ومن أوىل هذه الصور العدل يف االستجابة، 

ولكن ما املراد من االستجابة؟

من روائع العدل اإلهلي، أن اهلل تعاىل يستجيب لكل من الذكر واألنثى إذا توفرت 
لدى كليهام نفس املقومات واألعامل الصاحلة بنفس املستوى، فال يفرق وال تسبق إجابة 
النداء والطلب و هذا ما دل  إذا استجابة  العكس، فاالستجابة  الذكر األنثى وال  دعاء 

)1( الطربي جامع البيان، مرجع �سابق، )18/ 38٦(.
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ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قوله  عليه 
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ  

ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ      ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     

چ  چ  چ  ڇمث)آل عمران 1٩٥(.

وهذه االستجابة اإلهلية تدل عىل طبيعة هذا املنهج اإلهلي ومقوماته، ثم عىل طبيعة 
املراعاة للجانب النفيس والشعوري لدى كل من الذكر واألنثى، حيث كان من املمكن 
عدم التفصيل واالكتفاء بقوله تعاىل:  )ِمنُْكْم( ولكن إرادة اهلل واحلكمة اإلهلية اقتضت 
البيان والتفصيل إلقرار العدالة اإلهلية يف االستجابة لعباده الطائعني ذكورًا أو إناثًا. ومما 
جاء يف تفسري املراد باإلجابة ما قاله السعدي »أجاب اهلل دعاءهم، دعاء العبادة، ودعاء 

الطلب«)1(.
وأضاف ابن حبان يف ذات املوضع من اآلية الكريمة »ال أترك جزاء عامل منكم، 
وإناثكم أصل واحد، فكل واحد  أنثى، وجممع ذكوركم  أو  الذي هو ذكر  كائن منكم 

منكم من اآلخر أي من أصله«)2(.

آدم  بنو  الذكر، وكلهم  األنثى واألنثى من  الذكر من  بأن  القرآن  وذكر يف ظالل 
والنساء مع الرجال سواء يف االستجابة والطلب، فالكل يعمل والكل يرجتي القبول من 

اهلل تعاىل، وهذا األمر ليس بالغريب وال باملستهجن عن العدالة الربانية.

»إنام هو العمل اإلجيايب، الذي ينشأ عن هذا التلقي، وعن هذه االستجابة، وعن 
هذه احلساسية املمثلة يف هذه االرجتافة. العمل الذي يعده اإلسالم عبادة كعبادة التفكر، 
الذي  العمل  بالرجاء. بل  إليه  والتدبر والذكر واالستغفار، واخلوف من اهلل، والتوجه 
يعده اإلسالم الثمرة الواقعية املرجوة هلذه العبادة، والذي يقبل من اجلميع: ذكرانًا وإناثًا 
بال تفرقة ناشئة من اختالف اجلنس. فكلهم سواء يف اإلنسانية - بعضهم من بعض - 

)1( ال�سعدي، عبد الرحمن بن نا�سر)٢000( تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، حتقيق عبد الرحمن معال، ط1، 
�س 1٦٢، موؤ�س�سة الر�سالة .

)٢( اأبو حبان االأندل�سي ، حممد بن يو�سف )٢001( تف�سري البحر املحيط ،ط3،1/ 11٥،دار الكتب العلمية ،بريوت .
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وكلهم سواء يف امليزان«)1(.

ترجي  أو  الدعاء  قبول  يف  واألنثى  الذكر  بني  يفرتض،  أو  التاميز  يكون  وملاذا 
اخلالق باملغفرة من الذنوب، واهلل تعاىل ال يطلع عىل األشكال والصور وإنام إىل القلوب 

والرسائر.

إىَِل ُصَوِرُكْم،  َواَل  َأْجَساِدُكْم،  إىَِل  َينُْظُر  اَل  النبوي »إِنَّ اهللَ  وهذا ما جاء يف اهلدي 
َوَلِكْن َينُْظُر إىَِل ُقُلوبُِكْم« َوَأَشاَر بَِأَصابِِعِه إىَِل َصْدِرِه«)2(.

املطلب الثاين: منهج القراآن الكرمي يف وجوب االإلتزام بق�ساء اهلل 
ور�سوله: 

يأيت األمر اإلهلي للذكر واألنثى عىل حد سواء، فيدل عىل وجوب االمتثال ويمنع 
من االختيار، من قبلهام معًا، وهذا األمر عام يف كل األمور واجلوانب، التي يرتتب عليها 

تكليف رشعي قال تعاىل: نث ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹمث)األحزاب ٣6(.

ذكورًا  للمؤمنني  ينبغي  ال  شيئا  قىض  إذا  اهلل  أن  تعاىل،  قوله  من  املراد  فاملعنى  إذا 
وإناثًا احلق يف  االختيار أو املخالفة، وهذا ما جاء يف قول اإلمام الطربي: »مل يكن ملؤمن 
أمرهم  يتخريوا من  أن  أنفسهم قضاء  اهلل ورسوله يف  إذا قىض  باهلل ورسوله، وال مؤمنة 
غري الذي قىض فيهم، وخيالفوا أمر اهلل وأمر رسوله وقضاَءمُها فيعصومها، ومن يعص اهلل 
ورسوله فيام أمرا أو هنيا، فقد حال عن قصد السبيل، وسلك غري سبيل اهلدي والرشاد«)3(.

ويضيف اإلمام السعدي عىل ما سبق بقوله  »فال يليق بمؤمن وال مؤمنة  اخليار، 
نفسه، فال جيعل  به من  أوىل  الرسول  أن  واملؤمنة،  املؤمن  يعلم  بل  أم ال؟  يفعلونه  هل 

)1( قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق،)٢/ 3٢(.
)٢( احلجاج، م�سلم )1991(�سحيح م�سلم،)حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي( ط1،كتاب الرب وال�سلة واالآداب، باب حترمي ظلم 

امل�سلم وحذله، رقم ٢٥٦4،ج4،�س 198٦، دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت .
)3( الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق ٢0/ ٢٧1 و ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم ، مرجع �سابق)3/٥9٢(
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بعض أهواء نفسه حجابًا بينه وبني أمر اهللّ ورسوله«)1(.
أليب  الرباين  اخلطاب  يف  معًا،  واألنثى  للذكر  موجهًا  جمددًا  اإلهلي  األمر  وجاء 
وبعدم  اجلنة  يف  بالسكنى  حواء،  السيدة  البرشية  وأم  السالم  عليه  آدم  سيدنا  البرشية 
القرب من الشجرة، فلم يكن األمر مقترصًا عىل سيدنا آدم عليه السالم، فكان االختبار 

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   نث  تعاىل:   قال  لكليهام،  واالبتالء 
ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېمث)البقرة ٣٥(.

أو للسيدة حواء منفردة، من  آدم عليه السالم،  التوجيه منفردًا لسيدنا  فلم يكن 
االقرتاب من الشجرة وما يتبعه من األكل كام يدعي بعضهم، ألن النهي عن االقرتاب 
كان مؤذنا بالنهي عن األكل لكليهام  »يعنى به وال تأكال من الشجرة ؛ألن قرباهنا إنام هو 
لقصد األكل منها فالنهي عن القربان أبلغ من النهي عن األكل ألن القرب من اليشء 

ينشئ داعية وميال إليه«)2(.

ويتضح من خالل اآلية بأن األمر جاء بصيغة املثنى يف كل املراحل، فذكرت اآلية 
فوسوس هلام، فأكال منها، حيث أن السيدة حواء مل تقم بالوسوسة آلدم عليه السالم، 
ومل تتفرد باألكل من الشجرة أي أهنا ليست سبب اخلطيئة كام تذكر املصادر اليهودية، 

والظاهر أن األمر شمل سيدنا آدم والسيدة حواء كذلك يف اآلية الكريمة.
»أمر اهللّ تعاىل آدم وزوجته حواء، التي أنعم اهللّ هبا عليه ليسكن إليها، أن يأكال من 
اجلنة حيث شاءا ويتمتعا فيها بام أرادا، إال أنه عني هلام شجرة، وهنامها عن أكلها، واهللّ أعلم 
ما هي، وليس يف تعيينها فائدة لنا. وحرم عليهام أكلها، ... فلم يزاال ممتثَلنْي ألمر اهللّ، حتى 

تغلغل إليهام عدومها إبليس بمكره، فوسوس هلام وسوسة خدعهام هبا، وموه عليهام«)3(.

)1( ال�سعدي، تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ، مرجع �سابق ٦٦٥.
)٢( ابن عا�سور ، التحرير والتنوير، مرجع �سابق )1/ 41٧(.

�سابق،  املعاين، مرجع  روح  �سابق )�س: ٢8٥(االآلو�سي،  املنان، مرجع  تف�سري كالم  الرحمن يف  الكرمي  تي�سري  )3(ال�سعدي، 
.)٢34 /1(
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األهلية،  كامل  يكون  اإلنسان  بأن  الفقه  أصول  كتب  تورد  اخلصوص  هذا  ويف 
آدم مسؤول عن فعله والسيدة  أن يتحمل مسؤولية أعامله، ويتبني أن سيدنا  ويستطيع 
حواء مسؤولة عن فعلها وتنقسم األهلية إىل أهلية الوجوب، وأهلية األداء »أما أهلية 
وتتعلق  واجبات،  عليه  وجتب  حقوق  له  تثبت  ألن  اإلنسان  صالحية  فهي  الوجوب: 
أهلية الوجوب باإلنسان بمجرد إنسانيته، فهي مالزمة حلياة اإلنسان منذ بدء حياته حتى 
انتهائه منها، مهام كانت صفته وأحواله، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، جنينًا أم طفاًل أم بالغًا، 

عاقاًل أم جمنونًا، ويرتتب عىل أهلية الوجوب وصف معنوي مالزم هلا هو الذمة.

أما أهلية األداء فهي صالحية املكلف ألن تعترب أقواله وأفعاله، سواء أكانت يف 
العقيدة أم يف العبادات أم يف املعامالت أم يف العقوبات، وهذه األهلية تساوي املسؤولية، 

وأساسها البلوغ مع العقل«)1(.

وهكذا فجميع ترصفات اإلنسان معتربة؛ ألن اإلنسان صالٌح لصدور الترصف 
منه عىل وجه يعتد به رشعًا، لذلك كان األكل من الشجرة ترصفًا حتمل تبعاته سيدنا آدم 

باإلضافة إىل السيدة حواء فكانت العقوبة حقًا عليهام؛ ألهنام كامال األهلية. 

املطلب الثالث: منهج القراآن الكرمي يف بيان تطبيق اجلوارح: 

املجتمعات،  الفتنة واإلفساد يف  منفردة هي أصل  األنثى  بأن  العامة  ويشاع عند 
ال  األرض  وجه  عىل  الفتن  ألن  املعصية؛  سبب  عن  دائاًم  يبحث  القرآين  املنهج  ولكن 
تكون إال بسبب اخلروج عن منهج اهلل، وهذا اخلروج قد يكون من الذكر واألنثى عىل 
حد سواء، فاألنثى مسؤولة عن قلبها من حيث اإليامن أو النفاق، واإلخالص والرياء، 
حيث  من  جوارحها  عن  ومسؤولة  والكذب،  الصدق  حيث  من  لساهنا  عن  مسؤولة 
االلتزام أو التمرد، وهي هبذا مساوية للرجل يف وجوب طهارة القلب وسالمة القصد، 

ويف وجوب ضبط اللسان وضبط اجلوارح.

والن�سر  للطباعة  اخلري  دار   ،493-49٢  /1 ط٢،  االإ�سالمي،  الفقه  اأ�سول  يف  الوجيز   )٢00٦( م�سطفى  حممد  )1(الزحيلي، 
والتوزيع، دم�سق - �سوريا.
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النظرة املحرمة للذكر حيث أمرها اهلل عزوجل  بأنه ال حيق لألنثى  يتبني   ومن هنا 
بقوله »يغضضن« يف حني ال حيل  النظر إليها نظرة حمرمة من الذكر، حيث يقول احلق للذكر 

»يغضوا« يف قوله تعاىل: نث ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  
ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گمث)النور٣0 - ٣1(.

واملالحظ أن اخلطاب الرباين يشمل الذكر واألنثى لكوهنام طرفا التكليف فكان 
الشهوة  النفس  يف  تقع  حيث  العني،  حركة  و  النظر  من  احلد  يف  سبحانه  اهلل  من  األمر 
للطرف املقابل، وبذلك تتحقق طهارة النفس البرشية بكال طرفيها من الوقوع بمقدمات 

الفاحشة. 

»قل للمؤمنني يكفي ألنه قول عام يتناول الذكر واألنثى من املؤمنني، حسب كل 
خطاب عام يف القرآن، وبدأ بالغض قبل الفرج ألن البرص رائد للقلب، كام أن احلمى 
رائد املوت، فأمر سبحانه وتعاىل املؤمنني واملؤمنات بغض األبصار عام ال حيل، فال حيل 
للرجل أن ينظر إىل املرأة وال املرأة إىل الرجل، فإن عالقتها به كعالقته هبا، وقصدها منه 

كقصده منها«)1(. 

وغض البرص نوعان كام ذكر ابن تيمية: »قد أمر اهلل يف كتابه بغض البرص، وهو 
نوعان غض البرص عن العورة، وغضه عن الشهوة. فاألول منهام: كغض الرجل برصه 
عن عورة غريه، وأما النوع الثاين: فهو غض البرص عن الزينة الباطنة من املرأة األجنبية 

وهذا أشد من األول«)2(.

عورات  عن  البرص  بغض  مأمورة  فهي  كذلك  للمرأة  موجه  الرباين  واخلطاب 
الرجال، وإن اشتهت فترصف نظرها مبارشة حتى ال يقع يف نفسها »النساء مأمورات 
أيضًا بغّض األبصار، وال حيّل للمرأة أن تنظر من األجنبي إىل ما حتت رسته إىل ركبته، 
وإن اشتهت غّضت برصها رأسًا، وال تنظر من املرأة إالّ إىل مثل ذلك وغضها برصها 

)1( القرطبي ،اجلامع الأحكام القراآن ،مرجع �سابق )1٢/٢٢٦(.
)٢(ابن تيمية ،اأحمد بن عبد احلليم )138٦هـ( الفتاوى الكربى، حتقيق: ح�سنني حممدخملوف، ط1، ج1٥، �س414، دار املعرفة 

– بريوت.
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من األجانب أصاًل أوىل هبا وأحسن«)1(.

املجتمع  للحفاظ عىل  أحد وسائل اإلسالم  يعد  الطرفني  البرص من كال  وغض 
بعيدًا عن اإلثارة حمافظًا عىل الطهر والعفة، وهذا ما يعتربه الغرب التخلف بعينه، و أيدته 
بعض النظريات املادية مثل نظرية داروين التي تدعو إىل حيوانية أصل اإلنسان والتي 

ترمي به إىل ممارسة سلوكيات احليوان بل والنزول به أدنى من منزلة احليوان .

الطليق،  واحلديث  املباحة،  النظرة  أن  األوقات  من  وقت  يف  شاع  »ولقد 
الفتنة  مواضع  عىل  واالطالع  اجلنسني  بني  املرحة  والدعابة  امليسور،  واالختالط 
املخبوءة.. .شاع أن كل هذا تنفيس وترويح، وإطالق للرغبات احلبيسة، ووقاية من 
الكبت، ومن العقد النفسية، وختفيف من حدة الضغط اجلنيس، وما وراءه من اندفاع 

غري مأمون. .. الخ«)2(.
وحفظ الفرج هو النتيجة اآلكدة  لغض البرص، وقد مُجع بينهام يف آية واحدة؛ ألهنام 
متعلقان ببعضهام  كسبب لنتيجة، فغض البرص هو السبب حلفظ النفس من االنفعاالت 

الشهوانية وعدم سقوطها اىل منزلة احليوانية.

»وغض البرص من جانب الرجال أدب نفيس، وحماولة لالستعالء عىل الرغبة يف 
االطالع عىل املحاسن واملفاتن يف الوجوه واألجسام. كام أن فيه إغالقًا للنافذة األوىل من 

نوافذ الفتنة والغواية، وحماولة عملية للحيلولة دون وصول السهم املسموم«)3(.

وبعض اآليات عنيت باحلديث عن صفات املؤمنني التي ختتص باجلوارح مثل؛ 
الصادقني واملتصدقني والذاكرين، وشملت الذكور واإلناث، مع أن اإلمجال يغني ولكن 
كوهنام  الذكرواألنثى،  يشمل  القرآين  اخلطاب  ألن  التفصيل،  اقتضت  اإلهلية  احلكمة 
بانطالق  إال  األمة  تستقيم حياة  الدين، فال  إقامة  اهلل ومتعاونان يف  متساويان يف عطاء 

االثنني عىل الطريق، وال عذر لرجٍل وال ملرأٍة عن التخلف عن دوره .
)1(الزخم�سري، الك�ساف، مرجع �سابق )3/ ٢34(.

)٢( قطب، يف ظالل القراآن ،مرجع �سابق )٥/ ٢٧٥(.
)3(  قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق )٥/ ٢٧٦(.
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ہ   نث  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  املفرسين  أقوال  من  ورد  وقد 
ھ  مث)األحزاب ٣٥(.»والصادقني هلل فيام عاهدوه عليه والصادقات فيه، 

وهم املؤدون حقوق اهلل من أمواهلم واملؤديات«)1(.

»هذا يف األقوال، فإِن الصدق خصلة حممودة«)2(،  وُأضاف صاحب الرساج املنري 
السابقة »يف ذلك كله من قول وعمل، وملا كان الصدق وهو إخالص  يف معنى اآلية 
القول والعمل عن شوب يلحقه أو يشء يدنسه قد ال يكون دائاًم قال مشريًا إىل أن ما ال 

يكون دائاًم ال يكون صدقًا يف الواقع«)3(.

إن املسلمني املنقادين يف الظاهر حلكم اهلل من الذكور واإلناث، الذين يطوعون 
يف  البيضاوي  ذلك  ويبني  الرباين،  باخلطاب  املعنيون  هم  الطاعات  يف  جوارحهم 
الداللة  الذكور الختالف اجلنسني وهو رضوري، وفائدته  قوله:»وعطف االناث عىل 

عىل أن إعداد املعد هلم للجمع بني هذه الصفات«)4(.

ے    نث  تعاىل:  قوله  بيان  يف  املفرسين  أقوال  من  جاء  ما  أما 
ۓمث)األحزاب ٣٥(.  »الصدقة هي اإلحسان إىِل الناس املحاويج الضعفاء الذين ال 

كسب هلم وال كاسب يعطون من فضول األموال طاعة هلل وإِحسانًا إىِل خلقه«)5(.

»بام وجب يف أمواهلم وبام استحب رسًا وعالنية تصديقًا خلشوعهم«)6(.

»وهو داللة التطهر من شح النفس، والشعور بمرمحة الناس، والتكافل يف اجلامعة 
املسلمة. والوفاء بحق املال. وشكر املنعم عىل العطاء«)7(.

)1( الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق )٢0/ ٢٦8(.
)٢( ابن كثري،تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق)3/ ٥89(.

)3( ال�سربيني، حممد بن اأحمد، ال�سراج املنري)3/ ٢11( دار الكتب العلمية، بريوت .
)4( البي�ساوى، اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل، مرجع �سابق  )4/ 3٧٥(.

)٥( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق )3/ ٥90(.
)٦( ال�سربيني ،ال�سراج املنري، مرجع �سابق )3/ ٢11(.

)٧( قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق )٦/ 81(.
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وقد توافقت أقوال املفرسين يف تأويل قوله تعاىل: نث  ۇ  ۇ  ۆ                
ۆمث)األحزاب ٣٥(.  بأن املراد »والذاكرين اهلل بقلوهبم وألسنتهم وجوارحهم 

والذاكرات«)1(.

ومما ذكره ابن باز يف توصيف الذاكرين »إذا حافظ عىل طاعة اهلل وأداء حقه وأشغل 
وقته ولسانه بذكر اهلل فهو من الذاكرين والذاكرات، واحلمد هلل إذا أكثر من ذلك، عن 
إخالص هلل ال عن رياء وال سمعة، عن إخالص هلل، ورضا بام عنده، يكن من الذاكرين 

اهلل كثريًا والذاكرات«)2(.

ويف  سواء،  الطريق  عىل  وجتعلهم  والنساء،  الرجال  بني  جتمع  الصفات  وهذه 
املغفرة من اهلل سواء، بال فرٍق بني ذكر وأنثى؛ وهذا ما يؤكد أن لألنثى يف القرآن، مكانة 
رفيعة، وأن ما يطلب من الذكر يطلب منها، وما يناله من األجر يناهلا، وما جيب عليه 

جيب عليها.

وأخريًا فهذه الصفات التي أختارها اهلل للرجال املسلمني والنساء املسلامت، وهو 
له من  اهلل  أعده  ما  لينال  قائاًم هبا،  فرٍد من ذكٍر وأنثى ممنهجُا عليها  أن يكون كل  حيب 

مغفرٍة وأجٍر عظيم.

املطلب الرابع: منهج القراآن الكرمي يف ت�سريع التملك للذكر واالنثى

إن اهلل تعاىل خلق الكون وأوجد فيه خملوقات متعددة منها مادية، وأخرى 
فيها روح وحياة، واجلنس البرشي أحد هذه املخلوقات وهو ينقسم إىل نوعيه 

الذكر واألنثى، وجتمعهام خصائص اجلنس وتفرقهام خصائص النوع . 

ولتوضيح الفرق بني اجلنس والنوع، وجب بيان معنى كل منهام عىل حده فالنوع هو 
»جمموع أفراد يتمثل فيهم نموذج مشرتك، ويكون هذا النموذج حمددًا وثابتًا ووراثيًا «)3(.

)1(  الطربي،جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق،)٢0/ ٢٦8(ال�سربيني، تف�سري ال�سراج املنري مرجع �سابق )٢11/3(
و القا�سمي، حما�سن التاأويل، مرجع �سابق ن 48٦0/13.

)٢( املوقع الر�سمي عبد العزيز بن باز.
)3(  �سليبا، املعجم الفل�سفي، مرجع �سابق، ٢ /٥11.
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كان  اآلخر  مندرجا يف  الصنفني  أحد  كان  وإذا  النوع،  أعم من  »فهو  اجلنس  أما 
األول نوعًا، والثاين جنسًا، وكان الثاين أعم من األول، وإذا كان الشيئان مشرتكني يف 
الصفات،  معظم  يف  مشرتكني  كانا  وإذا  واحد،  جنس  من  كانا  اهلامة،  الصفات  بعض 
كانا من نوع واحد وهلام يف اللغة اسم واحد«)1(. فالذكورة نوع واألنوثة نوع، وجيمعهام 
جنس واحد وهو اإلنسانية.  فالدليل عىل صالح الرجل أو املرأة هو أن يكون كل منهام 
وكل  والعقاب،  الثواب  حساب  يكون  ذلك  بعد  أجلها،  من  ُخلق  التي  للمهمة  مؤديًا 
واحد عىل قدر تكليفه، فالثواب والعقاب اإلهلي يتناسب مع  مقدار ما يؤدي كل خملوق 

مما كلف به، فالتكاليف فيها اختالف تكون نتيجته تكامل بني طريف اجلنس البرشي.

عند النظر يف أقوال املفرسين  باملراد من مفهوم  »الكسب« الوارد يف قوله تعاىل: 
ھھ   ھ   ھ   ہ       ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   نث 
ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ے  

ۋمث)النساء ٣٢(.

نتبني بأن هناك من أراد به نصيب الوارث من املرياث وتفضيل الورثة من الذكور 
واإلناث بعضهم عىل بعض، وهناك من بني بأن املعنى أعمق وأشمل من قضية املرياث 
إىل  باإلضافة  وواجبات،  حقوق  من  عليه  يرتتب  وما  املادي  الكسب  يشمل  أنه  حيث 
عنا،  تعاىل  اهلل  تريض  التي  األعامل  من  األُخروي  الرصيد  يعد  الذي  املعنوي  الكسب 
فقضية العمل يف املنهج القرآين توعز إىل عمل اجلوارح عند كل من الذكر واألنثى عىل 

الرغم من فارق التكوين بينهام إال أنه التكامل الذي أوجده اهلل تعاىل بينهام.
ومما ورد من أقوال املفرسين يف بياهنا قول الطربي »للرجال نصيب من ثواب اهلل وعقابه 

مما اكتسبوا فعملوه من خري أو رش، وللنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كام للرجال«)2(.

)1( �سليبا، املعجم الفل�سفي، مرجع �سابق، 1 /41٦-41٧.
)٢( الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق)٢٦٧/8( وال�سيوطي، عبد احلمن بن جالل )1993( الدر املنثور 

)٥08/٢(،دار الفكر بريوت .
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وعند ابن كثري »أي اجلميع فيه سواء يف حكم اهلل تعاىل، يستوون يف أصل الوراثة، 
وإن تفاوتوا بحسب ما فرض اهلل لكل منهم بام يديل به إىل امليت من قرابة، أو زوجية، أو 

والء، فإنه حلمة كلحمة النسب«)1(.

النساء  ملا رشع حقوق  تعاىل  اهلل  أن  للمخاطبني، وذلك  وإقناع  تذييل  »والكالم 
كان هذا الترشيع مظنة املتلقي بفرط التحرج من الرجال، الذين ما اعتادوا أن يسمعوا 
أن للنساء معهم حظوظًا، غري حظوظ الرضا والفضل والسخاء، فأصبحت هلن حقوق 

يأخذهنا من الرجال كرهًا، إن أَبْوا، فكان الرجال بحيث يرون يف هذا ثلاًم لعزهتم«)2(.

يؤخذ من كالم املفرسين شمول اآلية للمعنيني الكسب املادي من املال ونحوه 
حيث  من  األخروي؛  للكسب  باإلضافة  واحلسنات،  األعامل  من  املعنوي  والكسب 
الثواب والعقاب فاملرأة جتزى بحسنتها كام جيزى الرجل، ومن اجلانب اآلخر فالكسب 

الدنيوي وما يرتتب عليه نلحظه من خالل مراعاة اإلسالم حب التملك عند املرأة 

وإشباع حاجتها الفطرية، فهي متتلك نفس الرغبة يف التملك كام عند الرجل، وبحكم 
إحساسها  لفرط  داخلها  يف  اخلري  مكنونات  إطالق  كسبها  من  ينتج  العاطفي  تكوينها 
باآلخرين، فهي تنفق عىل أرسهتا وهي غري مكلفة، وتنفق يف سبيل اهلل، من الصدقات 
املختلفة، وتقيم حق اهلل يف ما كسبت من زكاة، وخالصة القول بأن الكسب األُخروي 

يعتمد عىل الكسب الدنيوي.

وهذا ما بينه القاسمي »أصابوا وأحرزوا، وأصبن وأحرزن، أي: لكل فريق نصيب 
مما اكتسب يف نعيم الدنيا قبضًا أو بسطًا، فينبغي أن يرىض بام قسم اهلل له، لكل أحد قدر 
من الثواب يستحقه بكرم اهلل ولطفه، فال تتمنوا خالف ذلك، وال مانع من شمول اآلية 
ملا يتعلق بأحوال الدنيا واآلخرة، فإن اللفظ حمتمل وال منافاة، واهلل أعلم«)3(. وتناول 
سيد قطب القضية بأبعادها املختلفة من خالل تعرضه لتفسري املراد من الكسب يف اآلية،

)1( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم ،مرجع �سابق)1/ ٥٦1( اأبو ال�سعود، ار�ساد العقل ال�سليم  )٢/ 1٧٢( .
)٢(ابن عا�سور، التحرير والتنوير ،مرجع �سابق )٢/ 40٥(.
)3( القا�سمي،حما�سن التاأويل، مرجع �سابق، ج4 �س 1٢09.



119

املزاعم  عىل  وعرج  قديام  حليثياهتا  تعرض  حيث  للمرأة  امللكية  حق  بقضية  فأملّ   
واملامرسات احلديثة بخصوصها.

»ونسجل هنا ما منحه اإلسالم للمرأة يف هذا النص من حق امللكية الفردية، وهو 
احلق الذي كانت اجلاهلية العربية - كغريها من اجلاهليات القديمة - حتيف عليه؛ وال 
تعرتف به للمرأة - إال يف حاالت نادرة - وال تفتأ حتتال لالعتداء عليه. إذ كانت املرأة 

ذاهتا مما يستوىل عليه بالوراثة، كاملتاع.
من  املرأة  منحت  أهنا  تزعم  التي   - احلديثة  اجلاهليات  ظلت  الذي  احلق  وهو 
املرياث ألكرب وارث من  ما مل يمنحه هلا منهج آخر؛ فبعضها جيعل  احلقوق واالحرتام 
الذكور، وبعضها جيعل إذن الويل رضوريًا لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن املال، وجيعل 
إذن الزوج رضوريًا لكل ترصف مايل من الزوجة يف ماهلا اخلاص! وذلك بعد ثورات 
املرأة وحركاهتا الكثرية، وما نشأ عنها من فساد يف نظام املرأة كله، ويف نظام األرسة، ويف 

اجلو األخالقي«)1(.

من خالل داللة لفظ الكسب نتبني أن املراد بالكسب، املرياث والعمل الذي هو 
يربز  هنا  ومن  اجلزئية،  هذه  القرآين  اخلطاب  راعى  وقد  الذات  وإثبات  التملك  سبب 
واجبة  واملرأة غري  الرجل،  واجبة عىل  النفقة  أن  واالنثى يف  الذكر  بني  التكامل  مفهوم 

عليها وهذا من خالل النظر يف اإلطار السياقي للسورة.

»واإلسالم يقرر أن قيمة أحد اجلنسني ال ترجع كون أحدمها ذكرًا واآلخر أنثى بل 
ترجع إىل العمل الصالح والتقوى«)2(.  

وجاء يف تعليق احلفناوي عىل اآلية الكريمة، بام يفيد أن امللكية اخلاصة للمرأة ال 
تكون حًقا خالًصا هلا، وهي تفتقر للتنفذ فيها وحدها بحريتها وبدون التدخل من أي 
طرف آخر »وحرف الالم يف الرجال والنساء إنام يفيد امللكية اخلالصة، ولقد حرصت 

)1( قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق )٢/ 11٢(.
)٢( اخل�ست، حممد عثمان، ولي�س الذكر كاالأنثى، �س8٥،مكتبة الفرقان ،القاهرة .
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أعادت  حتى  امللكية  أي  احلق  أصل  يف  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  عىل  الكريمة  اآلية 
بالنسبة إىل النساء نص األلفاظ التي ذكرهتا للرجال مما يفيد خلوص ملكية املرياث لكل 
منهام فيام يرثه، وليس بملك خالص ذلك الذي ال تستطيع املرأة الترصف فيه إال بإذن أو 

موافقة من الزوج«)1(.

املطلب اخلام�س: منهج القراآن الكرمي يف وقوع االبتالء على الذكر 
واالأنثى

بام أن التكليف يشمل الذكر واألنثى، فكالمها معرض للفتنة واالبتالء، وذلك ألن 
االبتالء ال يقترص عىل الذكر دون األنثى، ألن املؤمن بجنسيه معرض لالبتالء، واالبتالءات 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ   گ   گ    نث  احلكيم:  الذكر  يف  ورد  وقد  ومتنوعة،  كثرية 
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  مث)الفجر1٥ - 16(.

فالرفاهية ورغد العيش والغنى ابتالء كام أن ضيق العيش والفقر ابتالء، »إن اهلل 
تعاىل يعطي املال من حيب ومن ال حيب، ويضيق عىل من حيب ومن ال حيب، وإنام املدار 
يف ذلك عىل طاعة اهلل يف كل من احلالني: إذا كان غنيًا بأن يشكر اهلل عىل ذلك وإذا كان 

فقريًا بأن يصرب«)2(.

واهلل تعاىل ابتىل األنبياء بأمور كثرية عىل الصعيد الشخيص، عدا عن ابتالءاهتم مع 
أقوامهم، فسيدنا زكريا ابتيل بتأخر إنجاب الذرية، قال تعاىل: نث ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  مث)األنبياء ٨٩( . »واذكر يا حممد زكريا حني نادى 

ربه، وحيدًا ال ولد له وال عقب، يقول: فارزقني وارثًا من آل يعقوب يرثني«)3(.

كام وابتيل سيدنا يوسف بالفتنة  من قبل امرأة العزيز. قال تعاىل: نث ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  

)1( احلفناوي، ح�سن )٢001(االأ�سرة امل�سلمة وحتديات الع�سر،ط1، �س٢3، اأبو ظبي املجمع الثقايف.
)٢( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق )٦19/4(.

)3( الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق )٥٢0/18(.
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ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤمث)يوسف ٢٣(.
»راودته عن نفسه، أي حاولته عىل نفسه ودعته إليها، وذلك أهنا أحبته حبًا شديدًا 
جلامله وحسنه وهبائه، فحملها ذلك عىل أن جتملت له وغّلقت عليه األبواب ودعته إىل 

نفسها«)1(.
الكريم،  القرآن  لذكرها  تعرض  االبتالء  صور  من  عديدة  شواهد  وهناك 
بالدين، حيث  االبتالء  االبتالءات وهو  الدراسة هنا ألحد رضوب هذه  وتتعرض 
تكمن املقابلة بني الرجال والنساء، فأعداء هذا الدين ال يميزون بني الذكر واألنثى 
انتقامهم من املؤمنني، ومنذ بدايات الدعوة تتعرض األنثى مع الذكر، إىل الفتن  يف 
ألن  واملؤثرة  املؤملة  البدايات  عىل  شاهٍد  خري  يارس  آل  وقصة  والتعذيب،  والتنكيل 
حيث  البداية  لتلك  قربانا  يارس  وكان  سمية  فكانت  للتضحية،  حتتاج  التغيري  بداية 

تعرضا معًا للفتنة والشهادة. قال تعاىل: نث ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    مث)الربوج 10(.

وقد ورد يف معنى الفتنة عند ابن فارس »الفاء والتاء والنون أصٌل صحيح يدلُّ 
إذا  بالنّار،  الّذهَب  وَفَتنُْت  َفْتنًا.  أفتُِن  فَتنُْت  يقال:  الِفْتنة  ذلك  من  واختبار،  ابتالء  عىل 

يطان. ويقال: فتنه وأْفَتنَه«)2(. امتحنَته. وهو مفتوٌن وَفتنِي. والَفتَّان: الشَّ
ولقد كان السبب الرئيس لفتنة املؤمنني واملؤمنات، بتعذيبهم وإحراقهم بالنار هو 
املؤمنني عىل  فتنوا  الذين  الكفار  باهلل وحده ورفضهم الرشك »وما وجد هؤالء  إيامهنم 
املؤمنني واملؤمنات بالنار يف يشء، وال فعلوا هبم ما فعلوا بسبب، إال من أجل أهنم آمنوا 

باهلل«)3(.
يشمل  اللفظ  بأن  الظن  أغلب  ولكن  باحلريق  ُعذبوا  الذين  آمنوا  بالذين  واملراد 
فتنوا: أصحاب األخدود  بالذين  يريد  املؤمنني يف كل زمان ومكان، »وجيوز أن  عموم 
بالنار  عذبوهم  فتنوهم  ومعنى  األخدود،  يف  املطروحني   : آمنوا  وبالذين  خاصة، 

)1( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق)٥٧٦/٢(.
)٢( ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، مرجع �سابق  ج4/ 4٧٢.

)3(الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق )٢4/ 343(.
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العموم،  عىل  باألذى  بلوهم  أي  املؤمنني،  فتنوا  الذين  يريد  أن  ...وجيوز  وأحرقوهم 
واملؤمنني: املفتونني، وأن للفاتنني عذابني يف اآلخرة: لكفرهم، ولفتنتهم«)1(.

النفس  حتتمله  ال  بام  واألذى  العذاب  ألوان  كل  الكريمة  اآلية  يف  بالفتنة  واملراد 
هيهات  ولكن  ومعتقداهتم،  دينهم  عن  بالرجوع  واملؤمنات  املؤمنني  إلرغام  البرشية 
املؤمنني واملؤمنات »أي  الذي حتتويه قلوب  الصلب  اإليامن  القسوة مع  أن جُتدي هذه 
خالطوا من األذى بام ال حتتمله القوى فال بد أن يميل أو حييل يف أي زمان كان ومن أي 

قوم كانوا و }املؤمنني واملؤمنات{ أي ذوو الرسوخ يف وصف اإليامن«)2(.
وبني ابن عاشور سبب َعطِف } املؤمنات { عىل } املؤمنني { يف اآلية الكريمة 
بأنه »للتنويه بشأهنن لئال يظّن أن هذه املزية خاصة بالرجال، ولزيادة تفظيع فعل 

الفاتنني بأهنم اعتَدوا عىل النساء والشأن أن ال يتعرض هلن بالغلظة«)3(.

وما زال يتعرض املؤمنني واملؤمنات هلجامت رشسة من الفتن واالبتالءات، عىل مر 
العصور  واألزمنة للصد عن دينهم ،وبعدة أساليب وأشكال؛ باستخدام القوة أحيانًا وبإيراد 
الشبه أحيانًا أخرى، أو تسهيل املعصية عىل املؤمنني فيكون بذلك فاتنًا هلم عن دينهم؛ فكل 

عمل قويل أو فعيل يقتيض صد الناس عن دينهم وهتوين الدين عليهم يعترب فتنة .
ويرد لون آخر من ألوان اإليذاء التي تلقى عىل عاتق املؤمنني وهو الكذب 
عىل ألسنتهم، ونسبة أفعال وأقوال هلم هبتانًا وزورًا ويتمثل هذا يف قوله تعاىل: 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   نث 
ڱ  مث)األحزاب ٥٨(.

وأقوال املفرسين توضح األمر »ينسبون إليهم ما هم برآء منه مل يعملوه ومل يفعلوه 
وهذا هو البهتان الكبري أن حيكى أو ينقل عن املؤمنني واملؤمنات ما مل يفعلوه عىل سبيل 

)1( الزخم�سري، الك�ساف، مرجع �سابق )٧33/4( القرطبي، اجلامع الأحكام القراآن ، مرجع �سابق )19/ ٢9٥(و اأبو ال�سعود اإر�ساد 
العقل ال�سليم، مرجع �سابق)9/ 13٧(.

)٢(البقاعي، نظم الدرر ،مرجع �سابق )8/ 3٧9(.
)3( ابن عا�سور، التحرير والتنوير، مرجع �سابق )1٦/ ٢٧0(.
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العيب والتنقص هلم«)1(.
للمؤمنني  الكيد  يتوىل هذا  فريق   ٍ يومئذ  املدينة  كان يف  بأنه  التشديد ييش  »وهذا 
واملؤمنات، بنرش قالة السوء عنهم، وتدبري املؤامرات هلم، وإشاعة التهم ضدهم، وهو 
عام يف كل زمان ويف كل مكان، واملؤمنون واملؤمنات عرضة ملثل هذا الكيد يف كل بيئة 
من األرشار املنحرفني، واملنافقني، والذين يف قلوهبم مرض، واهلل يتوىل عنهم الرد عىل 

ذلك الكيد، ويصم أعداءهم باإلثم والبهتان، وهو أصدق القائلني«)2(.
فاملؤمنني واملؤمنات سواء يف تلقي اإليذاء بمختلف أنواعه وأشكاله وصوره، من 
تعذيب نفيس وجسدي، وتنكيل وتعذيب وتقتيل، باإلضافة إىل الفتنة بالدين والعرض 

عىل مر العصور.

)1( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق)3/ ٦٢4(.
)٢( قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق )٦/ 98(.





الف�سل الثالث

منهج القراآن يف بيان اأوجه االتفاق واالإختالف يف تقرير الت�سريعات ونظام 
العقوبات بني الذكر واالأنثى.

املبحث االأول: منهج القراآن الكرمي يف بيان االختالف يف الت�سريعات املتعلقة 
بالذكر واالأنثى.

الت�سريعات  يف  االتفاق  اأوجه  بيان  يف  الكرمي  القراآن  منهج  الثاين:  املبحث 
املتعلقة بالذكر واالأنثى.

بالذكر  املتعلقة  العقوبات  تقرير  يف  الكرمي  القراآن  منهج  الثالث:  املبحث 
واالأنثى.
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الف�سل الثالث
منهج القراآن يف بيان اأوجه االتفاق واالإختالف يف تقرير الت�سريعات 

ونظام العقوبات بني الذكر واالأنثى 

املبحث االأول

منهج القراآن الكرمي يف بيان االإختالف يف الت�سريعات املتعلقة 
بالذكر واالأنثى 

إن من أهم القضايا الرشعية التي ينجم عنها االختالف بني الذكر واألنثى قضية 
حيث  حدة،  عىل  والبحث  بالدراسة  قضية  كل  تناول  وسيتم  والدية  والشهادة  املرياث 

تكون قضية املرياث هي القضية األوىل للبحث.

المطلب األول: قضية الميراث

تعد قضية املرياث من أدق القضايا التي رشعها  اهلل تعاىل وفصلها الذكر احلكيم 
يف سورة النساء لكوهنا تتعلق بحقوق اخللق فكان ال بد من التفصيل والبيان الدقيق فيها 
ولنزع فتيل اخلالف بني الناس عىل املال واالختالف يف املرياث حيقق التكامل ال املساواة 

بني الذكور واإلناث.
»ومن تساوي شطري النفس الواحدة يف موقفهام من اهلل، ومن تكريمه لإلنسان، 
كان ذلك التكريم للمرأة، وتلك املساواة يف حقوق األجر والثواب عند اهلل، ويف حقوق 

نث گ  گ   گ   تعاىل:   قال  املدنية«)1(.   الشخصية  استقالل  التملك واإلرث، ويف 
ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں     ں      ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳڳ  
ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  
جئ   یی   ی   ی   ىئىئ   ىئ      ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ    

حئ  مئ       ىئ  يئمث)النساء 11(.

)1( �سيد قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق ٢/ 11٦. 
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وألن اإلسالم جاء يقيم احلق وينرص املظلوم برفع الظلم عنه، كانت النظرة العادلة 
بتقسيم املرياث بالعدالة بني ورثة امليت، ودحض أفكار الناس يف اجلاهلية، ألهنم كانوا 

حيرصون املرياث بني أفراد معينني من الورثة.
قال أبو جعفريف بيان اآلية »ألن أهل اجلاهلية كانوا ال يقسمون من مرياث امليت 
ألحد من ورثته بعده، ممن كان ال يالقي العدوَّ وال يقاتل يف احلروب من صغار ولده، 
وال للنساء منهم. وكانوا خيصون بذلك املقاتلة دون الذرية. فأخرب اهلل جل ثناؤه أن ما 
ى وفرض له مرياثًا يف هذه اآلية، ويف آخر هذه السورة، فقال يف  خلفه امليت بني من َسمَّ
صغار ولد امليت وكبارهم وإناثهم: هلم مرياث أبيهم، إذا مل يكن له وارث غريهم، للذكر 
مثل حظ األنثيني«)1(.  وهلل احلكمة البالغة يف هذا التقسيم، وقصريو النظر ال يمكن هلم 
إدراك هذه احلكمة فيبدأون بالتطاول والتلفظ بالعبارات التي تنم عن ضيق األفق الذي 
يعانون منه فالرجل هو املنفق واملرأة املنفق عليها يف مجيع أحواهلا، بنتًا، زوجة، أمًا، أختًا، 

جدة، حفيدة.
ومما جاء من أقوال املفرسين يف اآلية الكريمة »وذلك الحتياج الرجل إىل مؤونة 
النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وحتمل املشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما 

تأخذه األنثى«)2(.
املنفق  دائاًم، واملقوم عليه  للنقص  املنفق ماله عليه مرتقب  القائم عىل غريه  »ألن 
عليه املال مرتقب للزيادة دائاًم، واحلكمة يف إيثار مرتقب النقص عىل مرتقب الزيادة جربًا 

لنقصة املرتقبة ظاهرة جدًا«)3(.
وما  أعباء  من  الذكر  به  كلف  ما  بني  والتوازن  العدالة  تتحقق  القسمة  هذه  ويف 
كلفت به األنثى يف النظام االجتامعي يف اإلسالم، فالرجل مطالب بنفقات مل تطالب هبا 
املرأة، وليست مكلفة هبا، حيث أن العدل ال يعني املساواة كام ذكر سابقًا »لقد أراد اهلل 
أن يكون املقياس، أو املكيال هو حظ األنثى، ويكون حظ الرجل هنا منسوبًا إىل األنثى، 

)1(الطربي، جامع البيان يف تاأويل اآي القراآن، م�سدر �سابق، )٧/ 31(.
)٢(ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم ،مرجع �سابق )1/ ٥٦٥(وابو حيان ، تف�سري البحر املحيط ، مرجع �سابق)3/ 144(.

)3( ال�سنقيطي،اأ�سواء البيان، مرجع �سابق، )1/ ٢٢4(.
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فالذكر مطلوب له زوجة ينفق عليها، واألنثى مطلوب هلا ذكر ينفق عليها، إذن فنصف 
حظ الذكر يكفيها إن عاشت دون زواج، وإن تزوجت فإن النصف الذي خيصها سيبقى 
هلا، وسيكون هلا زوج يعوهلا، ولقد حابى اهلل املرأة ألهنا عرض، فصاهنا،  فإن مل تتزوج 

جتد ما تنفقه، وإن تزوجت فهذا فضل من اهلل«)1(.
وجاهلية القرون املعارصة يف التعامل مع قضية املرياث ال ختتلف كثريًا عن منطق 
اجلاهلية القديمة.ويعزون السبب بأن املال إذا أخذته األنثى يصبح للغريب أي زوجها 
وأوالدها، وذكر سيد قطب يف شأن فعل هؤالء بأنه »كالمها ال يدرك احلكمة وال يلتزم 
األدب; ويبدو كل كالم يف هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع اهلل من ناحية 

أخرى وزعزعة للنظام االجتامعي واألرسّي ال تستقيم معها حياة«)2(.
يف  واملرأة  الرجل  دون  واألنثى  الذكر  ألفاظ  اختيار  سبب  أن  القاسمي  وذكر 
اآليات الكريمة »للتنصيص عىل استواء الكبار والصغار من الفريقني يف االستحقاق، 
َزعُم أهل اجلاهلية حيث كانوا ال  للبلوغ والكرب يف ذلك أصاًل، كام هو  من غري دخل 

يورثون األطفال، كالنساء«)3(.
هذا وقد ظهرت يف العامل اإلسالمي حركات تزعم أهنا تريد رفع ما وقع عىل املرأة 
من ظلم، وتسعى لنيل ماحرمت منه من حقوق، برصف النظرعن مرشوعيتها، وطالبت 
باملساواة بني الرجل واملرأة، يف نظام املرياث اإلسالمي، وذلك من خالل تقسيم املرياث 
باملساواة بني الرجل واملرأة وليس كام ينص الرشع، فكان الرد عليها من العلامء بتوضيح 
بعض األمور املغيبة عن العامة بأن املرأة قد ترث وقد يصل مرياثها نصف مرياث الرجل 

أحيانًا وقد تتساوى معه وقد تفوقه يف حاالت أخرى.
فهنالك حاالت ترث فيها املرأة نصف الرجل، مثل وجود البنت مع االبن.

وحاالت ترث املرأة مثل الرجل، مثل حالة مرياث األم مع األب مع وجود ولد 
ذكر أو بنتني فأكثر أو بنت أحيانًا.وحاالت ترث فيها املرأة أكثر من الرجل وهو مرياثها 

)1( ال�سعرواي، تف�سري ال�سعراوي، مرجع �سابق، �س٢9٢.
)٢( �سيد قطب، يف ظالل القراآن م�سدر �سابق )٢/ ٥9(.

)3( القا�سمي، حما�سن التاأويل، )ج1139/٥(، م�سدر �سابق.
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من خالل الفروض. وحاالت ترث فيها املرأة وال يرث نظريها من الرجال مثال مرياث 
اجلدة«)1(.

جيب أن تتكون نظرة أكثر إنصافًا ومتكاملة األبعاد لقضية توزيع املرياث ومقارنة 
ماجاء به االسالم مع ما كانت عليه األمم السابقة يف تعاملها مع مثل هذه القضية، ومع 
واقعنا املعارص كذلك ألنه ال يقل ظلام للمرأة يف قضية املرياث عام سبقه من األمم الغابرة.

»إن البحث التحلييل املتجرد النزيه، يكشف أن اإلسالم قد كرم اإلناث كثريًا هبذا 
العطاء السخي يف املرياث، إذا وضعنا هذا التوزيع للرتكات يف مقابل األعباء االقتصادية 
املسؤوليات  تالحظ  أن  جيب  التوزيع  يف  فالعدالة  واملرأة،   الرجل  من  كل  عىل  امللقاة 
واألعباء، وليس من العدل أن يعطى املكفي بنفقة غريه عليه، والذي يأخذ املال غالبًا 
ألجل رفاهية نفسه، مثل ما يعطى املسؤول عن نفقة نفسه وزوجه، ونفقة أصوله وفروعه 

إذا كانوا حمتاجني للنفقة.
فال يصح بحال من األحوال أن ينظر إىل قضية املرياث، دون أن ينظر يف الوقت 
نفسه إىل مسؤوليات النفقة، واألعباء االقتصادية التي يقررها اإلسالم بشكل عام. إن 
النظر إىل جانب واحد من النظام دون النظر إىل اجلوانب املكملة له، كالنظر إىل طرف 
وجه  عىل  األخرى  األطراف  إىل  النظر  دون  الوجود،  يف  كائن  أي  أطراف  من  واحد 

الشمول«)2(.
وقد سنت القوانني الرشعية املستنبطة من القرآن الكريم دستور األمة اإلسالمية، 
والذي يشكل مرجعية املسلمني واملصدر األول للترشيع فيام خيص قضية املرياث، حيث 

عني بتوضيح كل مبهم وإظهار كل حق.
»وجاء يف ميثاق األرسة يف اإلسالم املادة )148( الذكورة واألنوثة ال تدخل يف 
األنثى يف بعض  الذكر ضعف نصيب  الرشيعة حتديد نصيب  قررت  التوزيع -  معايري 

احلاالت التي يتساويان فيها يف درجة وجهة القرابة، مما يقتيض – ظاهرًا – التساوي

)1( �سلطان، �سالح الدين)1999(، مرياث املراأة وق�سية امل�ساواة، ط1، �س11، دار نه�سة، م�سر .
)٢( حبنكة، عبد الرحمن )٢000(، اأجنحة املكر الثالثة، ط8، �س٥8٧-٥88، دار القلم، دم�سق.
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والزوج  والعمة،  والعم  واألخت،  واألخ  واالبنة،  كاالبن  املرياث،  حق  يف   
والزوجة، واحلكمة من ذلك هي تفاوت االلتزامات املالية بينهام يف هذه احلاالت تفاوتًا 
كبريًا رغم تساوهيام يف درجة وجهة القرابة، فاملرأة يف مجيع احلاالت حتتفظ بنصيبها يف 
نادرة جدًا  إال يف حاالت  منه عىل غريها  بإنفاق يشء  تلتزم رشعًا  لنفسها وال  املرياث 
وبرشط أن تكون غنية، فإذا تزوجت فنفقتها وتكاليف زواجها كاملة عىل زوجها ولو 

كان فقريًا وهي غنية.
إذا  انقضاء عدهتا،  أو متوىف عنها زوجها بعد  وإن كانت غري متزوجة ولو مطلقة 
كانت حمتاجة، فنفقتها عىل وليها من ابن أو أب أو جد أوأخ أو عم أو عىل أحد أقارهبا 
األخرين، يف حني أن الرجل يلتزم رشعًا باإلنفاق من نصيبه يف كل هذه احلاالت بام جيعل 
املرأة أوفر حظًا يف املرياث حتى يف هذه احلاالت التي يأخذ فيها الرجل ضعف األنثى«)1(.

وإنام  احلاالت،  بعض  يف  منها  أكثر  الرجل  أعطى  عندما  املرأة  يظلم  مل  اإلسالم 
كرمها وحفظ هلا حقها وأعطاهاما تستحق عىل أساس العدل واإلنصاف، فقد جعلها 
إكرام  هذا  ويف  املال،  هذا  مجع  يف  تتشارك  أن  دون  مرياثه  يف  الرجل  رشيكة  اإلسالم 
للمرأة،  فهي تأخذ وال تعطي وتدخر وال تدفع شيئًا من النفقات وال تشاركه تكاليف 

العيش ومتطلبات احلياة بل هي تعترب ذلك من اختصاص الرجل. 
»فإهنا إذا تزوجت كام هو الغالب فإهنا تأخذ مهرًا من زوجها وتكون نفقتها عليه 
فيمكنها أن تستغل ما ورثته من أبيها وتنميه لنفسها وحدها، فلو مل يكن للوارثني اال ما 
يرثونه من أمواهتام لكانت أموال النساء دائاًم أكثر من أموال الرجال، إذا احتدت وسائل 
االستغالل، فيكون اعطاؤهن نصف املرياث تفضياًل هلن عليهم يف أكثر األحوال، إال أن 
سببه أن املرأة أضعف من الرجل عن الكسب، وهلا من شواغل الزوجية وما يتصل هبا 
من محل ووالدة ثم من شواغل األمومة ما يرصفها عن الكسب الذي تقدر عليه وهو 

دون ما يقدر عليه يف الغالب«)2(.

)1( ميثاق اال�سرة يف االإ�سالم، �س400، م�سدر �سابق.
)٢( حممد ر�سيد ر�سا، حقوق الن�ساء يف االإ�سالم ، مرجع �سابق، �س٢1.
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الزوج  بني  أو  واملرأة،  الرجل  بني  الكريم  القرآن  رشعه  الذي  التفاوت   وهذا 
والزوجة، أو بني الذكر واألنثى، يف املرياث من متام عدل اهلل، وال صالح ملجتمع اليقيم 
العدل يف هذه املساواة، خصوصًا املجتمعات  التي  تعتقد  بأن تكافؤ الفرص بني الذكر 
هذا  »ومسوغ  املرياث  قضية  عن  العقاد  عباس  ويقول  العدل  يف  األصل  هو  واألنثى 
التفاوت أن األخ مسؤول عن نفقة أخته، وأن االبن يعول من ال عائل هلا من أهله، وأن 
رب البيت عامة هو الزوج أو األب أو الرشيد من األبناء واألخوة ومن إليهم وتقرير 
وجوب السعي عىل الرجل أوىل وأصلح من تقريره عىل املرأة التي يظلمها من يساوهيا 
به بواجبات السعي عىل املعاش، مع هنوضها بواجب األمومة واحلضانة وتدبري املعيشة 

املنزلية«)1(. 

فاإلسالم أعفى املرأة من مجيع أعباء احلياة املعيشية والرجل هو املكلف بذلك، 
فام حتتاج إليه املرأة من طعام ورشاب وكساء ومسكن، »إن كانت متزوجة فنفقتها واجبة 
عىل زوجها؛ وإن كانت غنية. وإن كانت ليست متزوجة أو معتدة، فنفقتها واجبة عىل 

أوليائها«)2(.

املفكر  قول  اإلسالم  يف  املرأة  مرياث  قضية  يف  املسترشقني  أقوال  من  نقل  ومما 
الغريب »غوستاف لوبون«: »وتعد مبادئ املواريث التي نص عليها القرآن بالغة العدل 
الرشيعة  أن  واإلنجليزية  الفرنسية  احلقوق  وبني  بينها  مقابلتي  من  ويظهر  واإلنصاف، 
منحت الزوجات، الالئي ُيزعم أن املسلمني ال يعارشوهنن باملعروف، حقوقًا يف املرياث 

ال جتد مثلها يف قوانيننا«)3(. 
قاعدة  ليست  املرياث  يف  املرأة،  نصيب  عىل  الرجل  نصيب  مضاعفة  ان  وختامًا 
مطلقة، وانام هي تطبق عىل بعض احلاالت، وهناك حاالت أخرى تتغري فيها االنصبة 
بحسب قرابة كل منهام، وهوما يعني ان االنصبة يف نظام املرياث االسالمي، التقوم عىل 
اساس الذكورة واالنوثة، وانام تتوزع تبعًا حلجم املسؤولية االجتامعية التي تقع عىل عاتق 

كل من الرجل واملرأة.
)1(العقاد، عبا�س، املراأة يف القراآن، مرجع �سابق، �س ٦٥.

�سابق،٢٢3-1٥٢/٧.  االإ�سالمية، مرجع  ال�سريعة  امل�سلم يف  والبيت  املراأة  اأحكام  املف�سل يف  الكرمي،  انظر: زيدان، د. عبد   )٢(
انظر: اخل�ست، حممد عثمان، ولي�س الذكر كاالأنثى،مرجع �سابق ، �س 10٥-10٧.

)3( لوبون، جو�ستاف ،)٢01٢( ح�سارة العرب ،ترجمة عادل زعتري ، ط1، �س 40٢،موؤ�س�سة الهنداوي، م�سر .
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المطلب الثاني: قضية الشهادة المالية
أما القضية الثانية التي سيتم بحثها هي الشهادة املالية، والتي تكلمت عنها اآلية 

الكريمة من سورة البقرة.  قال تعاىل: نث ڈ ژ  ژ ڑک ک  ک  
ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک  

ڱمث)البقرة ٢٨٢(.
حيث تعد شهادة املرأة منفردة، غري نافذة والعلة يف ذلك ترجع إىل االختالف بني 
الذكر واألنثى من ناحية اجلوانب العقلية والعاطفية، فاملرأة تغلب العاطفة عىل العقل 
مثلبة يف أي منهام ولكنها  أو  العاطفة وهذا ال يعد جرحا  العقل عىل  الذكر  بينام يغلب 
املالية  احلقوق  عىل  »الشهادة  بينهام  فيام  التكامل  يتحقق  حتى  ذلك  اقتضت  اهلل  حكمة 
وظيفة من وظائف اجلامعة اإلنسانية التي تثبت هبا احلقوق، ولدى التبرص هبذه الوظيفة 
اجلوانب  عىل  العقلية  اجلوانب  لديه  ترتجح  إنسان  إىل  بحاجة  أهنا  نالحظ  االجتامعية، 
العاطفية، لئال تساهم العاطفة الغالبة يف امليل إىل أحد اخلصمني عىل حساب حق اخلصم 
اآلخر، وملا كان الرجل بفطرته العامة متمتعًا  هبذا النوع من االختصاص كانت شهادته  

أثبت من شهادة املرأة، التي ترتجح لدهيا اجلوانب العاطفية عىل اجلوانب العقلية.

ويف جعل شهادة الرجل أثبت وأرجح من شهادة املرأة ضامن للحقوق، ولكن ملا 
اتفاق امرأتني يف امليل نحو عاطفة واحدة يف هذا املضامر، كان  كان من املستبعد إمجاالً 

لشهادهتام معًا قوة تساوي قوة شهادة رجل«)1(.

وليس يف اعتبار شهادة الرجل بشهادة امرأتني مّس من قيمة املرأة، أو انتقاص هلا 
ألن تكوينها الفطري مهيأ للقيام بوظائف اجتامعية، تتطلب أن تكون اجلوانب العاطفية 

لدهيا غالبة عىل اجلوانب العقلية.
املال، وشهادة  الشهادة يف  إنام هي مقترصة عىل  الشهادة  ابن كثري أن هذه  ويرى 

الرجل تعادل شهادة امرأتني بسبب نقصان عقل املرأة .

)1( عبد الرحمن حبنكة، اجنحة املكر الثالثة ،مرجع �سابق،٦00-٦01.
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»وهذا إنام يكون يف األموال وما يقصد به املال، وإنام أقيمت املرأتان مقام الرجل 
لنقصان عقل املرأة«)1(.

املالية،  الشهادة  فيام هو دون  الرجل  تعادل شهادة  املرأة منفردة  حيث أن شهادة 
ففي أمور العلم والرواية وإثبات بعض القضايا الفقهية وغريها من األمور التي ال حتتاج 

إىل تغليب العاطفة عىل العقل.
»أما يف األمور األخرى التي يضعف فيها تدخل العواطف اإلنسانية، فإن شهادة 
املرأة فيها مثل شهادة الرجل، وذلك حينام يكون االعتامد عىل جمرد الذكاء واحلفظ، ومن 
أجل ذلك قبلت التعاليم اإلسالمية رواية املرأة لنصوص الرشيعة وأخبارها يف التاريخ 
والعلوم، وساواهتا يف ذلك بالرجل، وقبلت أيضًا شهادة املرأة الواحدة يف إثبات الوالدة 
تدخل  فيها  يضعف  أمور  من  ذلك  غري  إىل  الرجل،  شهادة  مثل  وجعلتها  والرضاع، 
املرأة  طبع  من  أن  اآلية  من  املراد  أن  املفرسين  بعض  ويذكر  اإلنسانية«)2(.   العواطف 

النسيان، ولكن يتعذر أن جيتمع النسيان لدى امرأتني يف قضية بالغة يف األمهية مهمة.
»واجتامع املرأتني عىل النسيان أبعد يف العقل من صدور النسيان عن املرأة الواحدة، 
فأقيمت املرأتان مقام الرجل، حتى إن إحدامها لو نسيت ذكرهتا األخرى، وفيه داللة عىل 

تفضيل الرجل عىل املرأة«)3(.
واملرأة ال تنسى املوضوع برمته ولكنها تتذكر جزءًا منه، فعند وجود امرأة أخرى 

حارضة معها املوقف تذكرها باجلزء الذي نسيته.

»والضالل عن الشهادة إنام هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى املرء حريانًا بني 
ذلك ضاالً«)4(.

)1(ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، م�سدر �سابق)1/ ٧٢4(.
)٢( حبنكة، اجنحة املكر الثالثة، م�سدر �سابق٦00 -٦01. 

)3( اأبو حيان،  البحر املحيط ،مرجع �سابق ،٥٦٢/٢ الدر املنثور، ال�سيوطي، م�سدر �سابق. )٢/ 119( اأبي ال�سعود، ار�ساد العقل 
ال�سليم، م�سدر �سابق )1/ ٢٧0(.

)4( القرطبي ،اجلامع الأحكام القراآن،مرجع �سابق )3/ 39٧(الزخم�سري ، الك�ساف،مرجع �سابق )1/ 3٥3(
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وهكذا يتضح أن شهادة املرأة يف األمور املالية فقط هي التي بحاجة إىل أن جترب 
بشهادة إمرأة أخرى مقابل شهادة الرجل، واهلدف من وجود امرأتني هو النسيان اجلزئي 

للموضوع حيث جتد املرأة من يعينها عىل التذكر.
املرأتني مساوية لشهادة رجل  ويعزو سيد قطب سبب جعل اهلل سبحانه شهادة 
للمرأة؛  ميزة  االنفعالية ألن هذه  املرأة  أو طبيعة  التعاقد  بقضايا  املرأة  لقلة خربة  واحد 
فمن سامت األم أهنا تستجيب برسعة حلاجة طفلها حيث يغلب عليها اجلانب العاطفي، 
فيها  ألن  االنفعاالت  من  والتجرد  العقل  تغليب  إىل  حتتاج  املالية  الشهادة  أن  حني  يف 

حفاظًا عىل احلقوق.
»فقد ينشأ من قلة خربة املرأة بموضوع التعاقد، ما جيعلها ال تستوعب كل دقائقه 
ومالبساته ومن ثم ال يكون من الوضوح يف عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند 
االقتضاء، فتذكرها األخرى بالتعاون معًا عىل تذكر مالبسات املوضوع كله. وقد ينشأ 
مقابال  تستدعي  البيولوجية  العضوية  األمومة  وظيفة  فإن  االنفعالية.  املرأة  طبيعة  من 
نفسيًا يف املرأة حتاًم. تستدعي أن تكون املرأة شديدة االستجابة الوجدانية االنفعالية«)1(.
وأضاف الشعراوي بأن املرأة بعيدة عن املعامالت املالية، لذلك استدعى وجود 
الرجل يف قضاء أمورها  التذكر،العتامدها عىل  من يعينها من بني جنسها إلعانتها عىل 

املالية عىل األغلب فهي ال تتعرض ملعرتك احلياة ومزامحة الرجال يف مواقعهم.
بعيدة  فيه وتعرف ما حيدث. واملرأة  لتشهد  الشهادة هي احتكاك بمجتمع  »ألن 
عن كل ذلك غالبًا. إن األصل يف املرأة أال عالقة هلا بمثل هذه األعامل، وليس هلا شأن 
هبذه العمليات، فإذا ما اضطرت األمور إىل شهادة املرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتني؛ 
ألن األصل يف فكر املرأة أنه غري مشغول باملجتمع االقتصادي الذي حييط هبا، فقد تضل 
أو تنسى إحدامها فتذكر إحدامها األخرى، وتتدارس كلتامها هذا املوقف، ألنه ليس من 

واجب املرأة االحتكاك بجمهرة الناس وبخاصة ما يتصل باألعامل«)2(.

)1( �سيد قطب، يف ظالل القراآن م�سدر �سابق، )1/ 318(.
)٢( حممد متويل ، تف�سريال�سعراوي م�سدر �سابق،)�س: ٢84(.
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وشهادة املرأة تساوي نصف شهادة الرجل، وهذا يدل عىل أن املرأة مطالبة باإلدالء 
جمامع  يف  فحضورها  التخلف،  أو  االعتذار  عليها  ينبغي  فال  منها،  طلبت  إذا  بشهادهتا 
خاصة  ألمور  الشهادة  حضور  من  هلا  أدعى  هلو  الشهادة  وبغرض  للرضورة  الرجال 

بالنساء.
»قد استقرت الرشيعة عىل أن شهادة املرأة نصف شهادة الرجل فاملرأتان يف الشهادة 
كالرجل الواحد بل هذا أوىل فإن حضور النساء عند الرجعة أيرس من حضورهن عند 
الشارع  فإذا جوز  املوت  الوصية وقت  عند  بالديون وكذلك حضورهن  الوثائق  كتابة 
استشهاد النساء يف وثائق الديون التي تكتبها الرجال مع أهنا إنام تكتب غالبًا يف جمامع 

الرجال فألنه يسوغ ذلك فيام تشهده النساء كثريًا كالوصية والرجعة أوىل«)1(.
وحُيتمل أن السبب باعتبار شهادة املرأة نصف شهادة الرجل، الفروق اخلَلقية التي 
جعلها اهلل تعاىل بني الذكر واألنثى حيث فضل اهلل تعاىل أحدمها عىل اآلخر بخصائص 

تشتد حاجة اآلخر إليها ليحدث التكامل بينهام.
»إن دماغ الرجل أكرب وأثقل وأكثر تالفيف من دماغ املرأة، ويزيد مخ الرجل يف 
املتوسط عن املرأة بمقدار مائة جرام .. كام يزيد حجمه بمعدل مائتي سنتيمرت مكعب. 
تبلغ  إىل جسمها  املرأة  مخ  نسبة  بينام  إىل جسمه هي )1/40(  الرجل  مخ  ونسبة وزن 
من  الرشيف  النبوي  احلديث  يف  ورد  ما  عىل  دلياًل  هذا  يف  ولعل  فحسب.   )1/44(

نقصان عقل املرأة بالنسبة للرجل.
الفروق  وهذه  واحد  رجل  لشهادة  مساوية  املرأتني  شهادة  سبحانه  اهلل  وجعل 
الدرجة مقترصة فقط عىل  { وليست  َدَرَجٌة  َِعَلْيِهنَّ  َجال  }َولِلرِّ اآلية  إعجاز  تؤكد  كلها 
الرتكيب البيولوجي ولكنها أيضًا تشمل الرتكيب النفيس، والقدرات العقلية والكالمية، 

والفنية«)2(.

)1( ابن قيم اجلوزية، حممد بن اأبي بكر،)19٦8م( اإعالم املوقعني عن رب العاملني،)حتقيق: طه عبد الروؤوف �سعد(، ج1، 
�س 103، مكتبة الكليات االأزهرية، م�سر، القاهرة.

)٢( البار، حممد علي، )1994(، عمل املراة يف امليزان �س4٧، دار م�سلم، الريا�س.
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ويقول عباس العقاد يف هذا اخلصوص »ولقد يوجد من النساء من تقوم شهادة 
احداهن بشهادة ألف رجل، ولقد يوجد من الرجال ألوف ال تقبل منهم شهادة، ولكن 
املرشع الذي يقول ألجل ذلك أن مزاج املرأة سواء يف احلس والعاطفة، يتقبل من مغالطة 

الواقع والضمري ما يبطل ترشيعه وينحيه عن هذا املقام «)1(.

المطلب الثالث: قضية الدية
وآخر هذه القضايا تأيت قضية الدية؛ دية املرأة بالقتل اخلطأ، وتعترب من القضايا 
املرأة  دية  املقصودة يف حالة كون  احلكمة  الدراسة  يعنينا يف هذه  والذي  فقهيًا  اخلالفية 
نصف دية الرجل، وهذا ما ذكره وهبة الزحييل »واآلثار فيها كثرية مروية عن عمر وعيل 
وعثامن وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضوان اهلل عليهم، فكان هناك إمجاع من 
الصحابة عىل تنصيف دية املرأة، واملعقول أن املرأة يف مرياثها وشهادهتا عىل النصف من 
الرجل، فكذلك ديتها، وحكي عن ابن ُعَليَّة وأيب بكر األصم من نفاة القياس: أن دية 

املرأة كدية الرجل«)2(.
إن دية املرأة نصف دية الرجل، والدية مل تفرض بحسب قيمة املقتول اإلنسانية، 
ألهنا تعويض مادي المعنوي ألهل القتيل، بخالف القتل العمد فهو يوجب القصاص 
من القاتل سواء كان املقتول رجاًل أوامرأة، والسبب يف ذلك أن فقدان الرجل يؤثر عىل 
من  الرجل  فقدان  املرتتب عىل  الرضر  بفقداهنا  يتسبب  مل  املرأة  بينام  املعيل  األرسة ألنه 

ناحية اإلعالة.
ومما استشهد به أصحاب الرأي القائل بأن دية املرأة املقتولة خطأ هي نصف دية 
الرجل املقتول خطأ، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  : »ِدَيُة امْلَْرَأِة َعىَل النِّْصِف 

ُجِل«)3(. ِمْن ِدَيِة الرَّ

)1( العقاد، عبا�س، املراأة يف القراآن، �س  ٦٦، املكتبة الع�سرية، بريوت.
)٢( الزحيلي، وهبة)198٥(الفقه االإ�سالمي واأدلته، ج٧،�س٦٢٥، دار الفكر، دم�سق .

اأبو بكر، )٢003( ال�سنن الكربى، )حتقيق حممد القادر عطا ( ط3، رقم1٦30٥، ج8، �س 1٦٦، دار الكتب  )3( رواه البيهقي، 
اأبي �سيبة)كمال يو�سف احلوت(ط1، رقم٢٧49٧، ج ٥، �س 411، مكتبة  اأبوبكر،)1409(م�سنف ابن  العلمية،بريوت.ابن �سيبة، 
الر�سد، الريا�س ومما ورد عن االألباين يف حكم احلديث “ �سعيف. حممد نا�سر الدين االألباين، نا�سر الدين ،)198٥( اإرواء الغليل 

يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، ط٢، ج٧، �س 30٦، املكتب االإ�سالمي، بريوت .
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وهذا األمر ال عالقة له بإنسانية الرجل واملرأة وأهنام خملوقان متساويان باإلنسانية، 
أمام رشع اهلل عزو وجل، وأمام القانون املطبق يف حارضنا .

»ومما يؤكد هذا املعنى أن قوانيننا احلارضة جعلت للدية حدًا أعىل وحدًا أدنى، 
ذلك  وما  األعىل،  عن  واليزيد  األدنى،  عن  تقديرالديةباماليقل  للقايض  وتركت 
إاللتفسح املجال لتقديراألرضارالتي حلقت باألرسة من خسارهتا بالقتيل، وهي تتفاوت 
بني كثريمن الناس ممن يعملون ويكدحون، فكيف ال تتفاوت بني من يعمل وينفق عىل 

أرسته، وبني من يعمل وال يكلف باإلنفاق عىل أحد، بل كان ممن ينفق عليه«)1(.
ولكن مع اختالف النظرة إىل املتغريات التي متر هبا األمة اإلسالمية، وفقه الواقع 
حيث يراعي ما طرأ عىل واقع املرأة، لكوهنا أصبحت املعيلة لألرسة أو أن التمركز يف 
حال  ويف  األرسة،  عىل  اإلنفاق  يف  ثابتًا  عنرصًا  تشكل  فأصبحت  عملها،  عىل  االعتامد 
تعرضها للقتل اخلطأ، تنتكب األرسة ماديًا ومعنويًا، وهذا ما يعنيه السباعي يف مقولته 
عن هذا اجلانب »أما  يف املجتمعات التي تقوم فلسفتها عىل عدم إعفاء املرأة من العمل 
لتعيل نفسها وتسهم يف اإلنفاق عىل بيتها وأطفاهلا، فإن من العدالة حينئذ أتت كون ديتها 

إذا قتلت معادلة عىل العموم لديةالرجل القتيل«)2(.
 

المطلب الرابع: النشوز

علامء  منها  انطلق  التي  الرشعية  النصوص  من  املنبثقة  العامة  أطره  له  والنشوز 
اإلسالم و كانت أسسهم األدلة الربانية فكان هذا كله راحة للبرش وسعة هلم، وقد نظم 

منهج القران قضية النشوز ووضح االختالف بني نشوز الزوج ونشوز الزوجة .

ومما جاء يف تعريف النشوز من  نشز: »النِّْشُز والنََّشُز امَلْتُن املرتفُع من األَرض وهو 
يف  كثري  ابن  وقال  واجلمع«)3(.  بالغليظ  وليس  األَرض  إىِل  الوادي  عن  ارتفع  ما  َأيضًا 

)1( ال�سباعي، م�سطفى،املراأة بني الفقه والقانون، ط ٧ ،�س 33،دار الوراق، الريا�س.
)٢( ال�سباعي، م�سطفى،املراأة بني الفقه والقانون، ط ٧ ،�س 34، م�سدر �سابق.

)3( ابن منظور، ل�سانالعرب،ج٥/ 41٧، مرجع �سابق.
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معنى النشوز بأنه: »هو االرتفاع، فاملرأة الناشز هي املرتفعة عىل زوجها، التاركة ألمره، 
املعرضة عنه، املبغضة له«)1(.

خروج  عىل  يصدق  العموم  وجه  عىل  الزوجة،  نشوز  بأن  التعريف  من  ويفهم 
قد  فالنشوز كام هو واضح  الصحيح،  بالعقد  الواجبة عليها  الزوجة عن طاعة زوجها 
يكون من املرأة يف حال خروجها عىل زوجها وقد  يكون من الزوج جتاه زوجته، ويف 
كلتا احلالتني عواقب النشوز وخيمة عىل األرسة  واألوالد ومن  َثم عىل املجتمع برمته .

ونبدأ احلديث عن نشوز املرأة و منهجية القرآن الكريم يف معاجلتة حيث جاء العالج 
عىل ثالث مراحل، فإذا مل تف املرحلة األوىل بالغرض انتقل إىل املرحلة التي تليها وهكذا، 

نث   ٱ  ٻ   حيث ينبغي الرتتيب يف هذه املراحل حلساسية املوقف . قال تعاىل: 
ٺ    ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  
چ   چ    ڃ   ڃ     ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ     ڤ  

چمث)النساء ٣٤(.
وذكر السمرقندي يف بيانه لآلية الكريمة »فإذا أظهرت الزوجة عصياهنا ومتردها 
فعىل  الزوجية  احلياة  استمرار  دون  حتول  ما  وهي  الرشع  حددها  أمور  يف  زوجها  عىل 
يعني تعلمون  تعاىل  املذكورة يف قوله  املراحل  التدرج يف معاجلة نشوزها ضمن  الزوج 
فإن  واجب  عليك  الزوج  حق  فإن  اهلل  اتقي  هلا  يقول  يعني  باهلل  »فعظوهن«  عصياهنن 
إذا  الزوج  فراشها ألن  يقرب  املضاجع«، ال  تعاىل »واهجروهن يف  فقوله  تقبل ذلك  مل 
أعرض عن فراشها فإن كانت حمبة للزوج يشق عليها فرتجع إليه »وارضبوهن« يعني 

رضبًا غري مربح« )2(.

فمثاًل تقصري الزوجة يف حقوق اهلل تعاىل كالطهارة والصالة ال يعترب نشوزًا، وأن 
عىل الزوج أن يصرب عليها ويداوم عىل وعظها وإرشادها حفاظًا عىل بقاء األرسة،

)1( ابن كثري، تف�سريابن كثري ج1/ 90٦، مرجع �سابق.
)٢( ال�سمرقندي، اأبو الليث ن�سر بن حممد بن اإبراهيم، بحر العلوم، دار الكتب العلمية، بريوت –لبنان،ج1/3٢٦.
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 واستمرار املرأة يف العمل الذي وافقها عليه الزوج بداية ثم منعها منه ال يعد نشوزًا إذا 
كان يف تركها للعمل إحلاق رضر بالزوجة فقط دون اإلرضار باحلياة الزوجية، وأما إذا 

كان يلحق أرضارًا يف احلياة األرسية عن ترك العمل فتكون حينئذ ناشزًا.
وأما حالة النشوز من ناحية الزوج، فإهنا هتدد أمن املرأة وكرامتها، وأمن األرسة 
كلها كذلك، فإذا خشيت املرأة أن تصبح جمفوة؛ وأن تؤدي هذه اجلفوة إىل الطالق  أو 
إىل اإلعراض، الذي يرتكها كاملعلقة فهي ال زوجة وال مطلقة، فليس هنالك حرج عليها 
وال عىل زوجها، أن تتنازل له عن يشء من فرائضها املالية أو فرائضها احليوية. كأن ترتك 

له جزءًا أو كاًل من نفقتها الواجبة عليه حتى حتتفظ بزوجها وأرسهتا.

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   نث     تعالى:  قال 

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦمث)النساء 1٢٨(.

وظاهر معنى اآلية الكريمة أنه قد ينشز الزوج عن زوجته أي ينفر عنها أويعرض 
أوبعضًا  حقها  عنه  تسقط  أن  فلها  أمامه،  دمامتها  أو  خلقها،  سوء  مثل  ما  لسبب  عنها 
منها  ذلك  يقبل  أن  وله  عليه،  حقوقها  من  أوغريذلك  أواملبيت،  أوالكسوة  النفقة،  من 

فالحرج عليها يف بذهلا ذلك لكرهها فراقه.
عنه  تسقط  أن  فلها  عنها،  يعرض  أو  عنها  ينفر  أن  املرأة من زوجها  »إذا خافت 
حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غري ذلك من حقها عليه، وله أن يقبل ذلك 

منها فال حرج عليها يف بذهلا ذلك له«)1(.
بني  الصلح  »إباحة  وهي   الكريمة  اآلية  يف  أخرى  فائدة  جزيء  ابن  ويضيف 
الزوجني إذا خافت النشوز أو اإلعراض وكام جيوز الصلح مع اخلوف كذلك جيوز بعد 

وقوع النشوز أو اإلعراض«)2(.

)1(ابن كثري، تف�سريابن كثري ج1/ ٦93،مرجع �سابق.
)٢(ابن جزيء، حممد بن احمد )1983( الت�سهيل لعلوم التنزيل، ج1/ ٢840دار الكتاب العربي – بريوت.
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التضييق عىل  الزوجية  احلياة  إىل هناية  قد تفيض  والتي  الزوج  نشوز  ومن صور 
الزوجة لتطلب االفتداء وهو ما يطلق عليه  اخللع، باإلضافة إىل هجره هلا يف املضجع 
بال مربر رشعي فهذا نوع من النشوز وكذلك سبها ورضهبا و إهانته ألهلها ونيله منها 

عىل أي وجه كان.
وما سبق بعض من صورالنشوز عىل سبيل الذكر ال احلرص، وقد حتاول الزوجة 
املحافظة عىل األرسة فتضطر إىل التنازل عن بعض احلقوق بإرادهتا بدون ضغوطات من 
جهة أو شخص. ويظهر االختالف بني منهج القرآن يف التعامل مع الزوج الناشز عن 
الزوجة الناشز؛ حيث أن الزوجة الناشز قد وضح املنهج مراحل متتالية إلهناء نشوزها. 
أما الزوج الناشز فكان الوعظ والتوجيه له فال تكن نظرته ملا يراه بل جيب أن يعلم أن 
هناك أمورًا أخرى قد ال يراها وتكون العاقبة من وراءها خريًا ثم االصالح بينهام حيث 
إمكانية التصالح بأي نوع من أنواعه إما بإسقاط بعض النفقة أو بعض املهر، يظهر وجها 
حيزًا  بمجموعها  تشكل  التي  الترشيعات  من  واألنثى  الذكر  بني  االختالف  أوجه  من 

بسيطًا.

والجمال لإلطالة يف بحث هذه القضية، ألهنا تتطرق إىل أمور فقهية ال جمال لبحثها 
يف هذه الدراسة، ونحيل بالرجوع إليها يف كتب الفقه.
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املبحث الثاين

منهج القراآن الكرمي يف بيان اأوجه االإتفاق يف الت�سريعات املتعلقة 
بالذكر واالأنثى 

المطلب األول: أداء العبادات
سواء،  حد  عىل  املؤمنني  من  واإلناث  للذكور  يتنزل  كان  الرباين  اخلطاب  إن 
يتحمل  املجتمع،  وبالتايل  ينتظم نسيج  املختلفة موجهة لكليهام معًا حيث   وترشيعاته 

املؤمنون مسؤولية أهليهم باإلضافة إىل أنفسهم.
إن اهلدف األول للمؤمن ينبغي أن يوجه  إىل الزوجة واألم، ثم إىل األوالد، وإىل 
إصالحهم  يف  ألن  واهلداية؛  واإلصالح  والنصح  الدعوة  يف  بعامة،  واألقارب  األهل 

يكون صالح املجتمع، ومما جاء من التوجيه الرباين قوله تعاىل: نث   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   

ەئ  وئ  وئ  ۇئ مث)التحريم 6(.
النار  من  واألهل  النفس  وقاية  كيفية  توضح  التي  املفرسين  أقوال  من  جاء  ومما 
»وعلموا أهليكم من العمل بطاعة اهلل ما يقون به أنفسهم من النار«)1(.  »مروهم باخلري 

بوهم َتُقوُهْم بذلك ناًرا«)2(. واهنوهم عن الرش وعلِّموهم وأدِّ
»أي مروهم باملعروف واهنوهم عن املنكر وال تدعوهم مهاًل، فتأكلهم النار يوم 
القيامة«)3(. »أي نوعًا من النار وقودها الناس واحلجارة تتقد هبام اتقاد غريها باحلطب 
ووقاية النفس عن النار برتك املعايص وفعل الطاعات ووقاية األهل بحملهم عىل ذلك 

بالنصح والتأديب«)4(.

)1( الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق)٢3/ 491(.
)٢( البغوي، معامل التنزيل، مرجع �سابق)8/ 1٦9(.

)3( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق )3/ 1٥4(.
)4( االآلو�سي، روح املعاين، مرجع �سابق )٢8/ 1٥٦(.
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»وجه اخلطاب إىل املؤمنني ليأتنسوا بالنبي  يف موعظة أهليهم، وعرب عن املوعظة 
املوعظة سبب يف جتنب ما يفيض إىل  النار عىل سبيل املجاز ألن  بالوقاية من  والتحذير 
عذاب النار أو عىل سبيل االستعارة بتشبيه املوعظة بالوقاية من النار عىل وجه املبالغة 

يف املوعظة«)1(.
وتتواىل اآليات التي تأمر الرجل املؤمن بأن جيعل أوىل اهتامماته ألهل بيته بالرعاية 
ذات  يف  تصب  مجيعًا  ولكنها  املفرسين  أقوال  تباين  مع   والتوجيه،  والدعوة  واالهتامم 
ْه أهله أن يؤدوها يف اوقاهتا،  املعنى، حيث  الدعوة للمؤمن أن يداوَم عىل الصالة ويوجِّ

ل بيته اىل بيٍت مسلم . فان أول واجبات املسلم أن حيوِّ

تعاىل:نث ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   قال 
ۋ  مث)طه 1٣٢(.  والصالة هي أهم العبادات التي كلف هبا املؤمن حيث جاء اخلطاب 

بصيغة األمر له حلث أرسته عليها »اشتغاالً باألهم وهو أن يقبل الرجل عىل نفسه ومن 
هو أقرب الناس إليه بالتكميل«)2(، »مرهم بإقامتها لتجذب قلوهبم إىل خشية اهلل«)3(.

»ذكر األهل هنا مقابل لذكر األزواج يف قوله تعاىل: }إىَِل َما َمتَّْعنَا بِِه َأْزَواجًا ِمنُْهْم{ 
إىل زخارف  تلفتوا  فال  الصالة  أهلك  ومتعة  متعتك  أي  أزواجه،  الرجل  أهل  فإن من 

الدنيا. وأهل الرجل يكونون أمثل من ينتمون إليه«)4(.
املؤمن لرعاية أهله ودعوهتم إىل  الكريمة يف دعوة  القرآنية  ومما ورد من اآليات 

الثبات قوله تعاىل عن اسامعيل عليه السالم : نث ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  مث)مريم ٥٥(.

»هذا أيضًا من الثناء اجلميل والصفة احلميدة، واخللة السديدة، حيث كان مثابرًا 
عىل طاعة ربه عز وجل، آمرًا هبا ألهله «)5(.

)1( الآلو�سي، روح املعاين، مرجع �سابق )٢8/ 1٥٦(.
)٢( البي�ساوى، اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل، مرجع �سابق )4/ ٢٢(.

)3( القا�سمي،حما�سن التاأويل، 11/4٢3٧.
)4( ابن عا�سور /التحرير والتنوير، مرجع �سابق )1٦/ ٢0٧(.

)٥( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم ، مرجع �سابق )3/ 1٥4(.
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»فإن أوالد إبراهيم عليه السالم كانوا عىل رشيعته وكان يأمر أهله بالصالة والزكاة 
اشتغاالً باألهم وهو أن يقبل الرجل بالتكميل عىل نفسه ومن هو أقرب الناس إليه«)1(.

وورد يف اهلدي النبوي من أحاديث حتث عىل املشاركة بني الرجل واملرأة يف أداء 
العبادات، والتعاون عىل أدائها وتشجيع بعضهام عليها، وحتملهام مسؤولية القيام هبا معًا 
»إِن رسول اهلل  قال: »رحم اهلل رجاًل قام من الليل، فصىلَّ وأيقَظ امرأته، فإن أبت، 
َنَضَح يف وجهها املاء، َرِحَم اهلل امرأًة قامت من الليل، فصّلت وَأيَقَظْت زوَجها، فإن أبى 

َنَضَحْت يف وجهه املاء«)2(.
وتتضاعف مهمة الرجل املؤمن، يف ظل الكثري من الفتن واملغريات حيث ترتتب 
النار أوال ثم عليه أن يقي أهله وهم حتت  عليه مهمتان عظيمتان؛ فعليه أن يقي نفسه 

ضغط ملذات احلياة واجلذب العنيف هلا.
»إن البيت الواحد قلعة من قالع هذه العقيدة. وال بد أن تكون القلعة متامسكة من 
داخلها حصينة يف ذاهتا، كل فرد فيها يقف عىل ثغرة ال ينفذ إليها. وإال تكن كذلك سهل 
املعسكر من داخل قالعه، فال يصعب عىل طارق، وال يستعيص عىل مهاجم!  اقتحام 
وواجب املؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إىل بيته وأهله، واجبه أن يؤمن هذه القلعة 

من داخلها، واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيدًا .
وال بد من األم املسلمة، فاألب املسلم وحده ال يكفي لتأمني القلعة، ال بد من أب 
وأم ليقوما كذلك عىل األبناء والبنات، فعبثًا حياول الرجل أن ينشئ املجتمع اإلسالمي 
بمجموعة من الرجال، ال بد من النساء يف هذا املجتمع فهن احلارسات عىل النشء، وهو 

بذور املستقبل وثامره«)3(.
)1( اأبو ال�سعود،اإر�ساد العقل ال�سليم،مرجع �سابق)٥/ ٢٧0(.

)٢( ال�سج�ستاين، اأبو داود،)٢009( �سنن اأبي داود،)حتقيق �سعيب االأرنوؤوط(، ط1، باب احلث على قيام الليل، رقم 14٥0،ج٢،�س٥8٢، 
دار الر�سالة العاملية، قال �سعيب االأرنوؤوط اإ�سناده �سحيح، وذكر �سهيب عبد اجلبار، امل�سند املو�سوعي اجلامع للكتب الع�سرة،ج٥، 
اأبي �سيبة)كمال يو�سف احلوت(ط1، رقم٦٦0٧ ج٢،  ابن  اأبوبكر،)1409(م�سنف  ابن �سيبة،  االألباين: ح�سن �سحيح،  �س1٧0 قال 
�س٧٢، مكتبة الر�سد، الريا�س، ابن خزمية، اأبوبكر،)٢003(، �سحيح ابن خزمية،)حتقيق حممد االأعظمي(ط3، باب ف�سل اإيقاظ 
الرجل امراأته، واملراأة زوجها ل�سالة الليل، رقم 1148، ج1، �س ٥٦8، املكتب االإ�سالمي، البيهقي،اأبو بكر،)1989(،ال�سنن ال�سغري 
==)حتقيقعبد املعطي اأمني( ط1، رقم٧99،ج1،�س٢8٧،جامعة الدرا�سات االإ�سالمية، كرات�سي، البيهقي ،اأبو بكر، )٢003( ال�سنن 

الكربى، )حتقيق حممد القادر عطا( ط3،رقم ٢314،ج٢،�س ٧0٦، دار الكتب العلمية،بريوت.
)3(  قطب يف ظالل القراآن، مرجع �سابق )٧/ ٢٥٦(.
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اإليامن  حالة  يف  واألنثى،  الذكر  عند  النور  تساوي  يبني   الرباين  اخلطاب  وجاء 
حيث مل يميز اهلل تعاىل الذكر يف جزائه ألنه كامل الدين والعقل عن األنثى  وفق املفهوم 
الذكوري، هنا تساوى االثنان يف الدعوة اىل العمل الصالح وتساويا يف الثواب واألجر.

ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قال 
ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹمث)احلديد 1٢(.

»ألّن السعداء يؤتون صحائف أعامهلم من هاتني اجلهتني؛ كام أن األشقياء يؤتوهنا 
هم  وآية؛ ألهنم  شعارًا هلم  اجلهتني  يف  النور  فجعل  وراء ظهورهم،  ومن  من شامئلهم 
الذين بحسناهتم هيدوا وبصحائفهم البيض أفلحوا، فإذا ذهب هبم إىل اجلنة ومروا عىل 

الرصاط يسعون: سعى بسعيهم ذلك النور جنيبا هلم ومتقدمًا«)1(.

املؤمنني  من  املسلم  املجتمع  أفراد  بني  العبادات  أداء  يف  التعاون  عىل  يدل  ومما 
واملؤمنات، شمول طريف النفس البرشية باخلطاب الرباين، وكان التفصيل بذكر صفات 
املؤمنني واملؤمنات، ويف اإلمكان اإلجياز بذكر املؤمنني فقط حيث يشمل اللفظ ذكورهم 

ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   نث    تعاىل:  قال  وإناثهم. 
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے 
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓڭ  ۓ 

ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅمث)األحزاب ٣٥(.
النص  لشمولية  وبيانًا  مجالية،  فيه  تفسريًا  تعطي  عبارات  القرآن  ظالل  يف  وورد 

القرآين لإلنسان بنوعيه، من حيث التكليف بالعبادة والعمل الصالح.
»وهذه الصفات الكثرية التي مجعت يف هذه اآلية تتعاون يف تكوين النفس املسلمة. 
فهي اإلسالم، واإليامن، والقنوت، والصدق، والصرب، واخلشوع، والتصدق، والصوم، 
املسلمة، واملعنى  الشخصية  بناء  قيمته يف  منها  اهلل كثريًا، ولكل  الفروج، وذكر  وحفظ 

العام حيدد أن املطلوب منه العبادة هو اإلنسان كجنس، وبنوعية الذكر واألنثى،

)1( الزخم�سري، الك�ساف، مرجع �سابق)4/ 4٧3(واأبو حيان،البحر املحيط مرجع �سابق)8/ 1٦٦(البقاعي، نظم الدرر، مرجع 
�سابق)٧/ 443(.
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إن املسألة هنا تشمل النوعني من اجلنس الواحد الرجل واملرأة، زوجًا وزوجة؛ 
ألن األمر يتعلق باإلنسان بوجه عام فإن احلق يأيت باألمر شاماًل للرجل واملرأة «)1(.

أكان  سواء  الصاحلات  يعمل  من  جزاء  بيان  اآليات  تناولت  آخر  جانب  ومن 
ذكرًا أم أنثى وهذا بدوره يؤكد مضمون ما ورد سابقًا حيث ال يقترص اجلزاء باجلنة عىل 

الذكر وال عىل األنثى بل يشملهام معًا قال تعاىل: نث ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کمث)النساء 1٢٤(.

»إن الذكر واألنثى هنا يدخالن يف وصف واحد هو }َوُهَو ُمْؤِمٌن{ إذًا فعندما يأيت 
األمر يف املعنى العام الذي ُيطلب من الرجل واملرأة فهو ُيضمر املرأة يف الرجل ألهنا مبنية 
عىل السرت واحلجاب، مطمورة فيه. داخله معه.. فإذا قال احلق سبحانه ملريم: }َواْرَكِعي 
أمر عام  الراكعات« ولكنه  باملرأة حتى يقول  »مع  فالركوع ليس خاصًا  اِكِعنَي{  الرَّ َمَع 

يشمل الرجل واملرأة، لذلك جاء األمر ملريم بأن تركع مع الراكعني«)2(.
وذكر املفكر حممود شلتوت، عباراته التي تؤكد عىل مسؤولية املرأة جتاه عباداهتا 
واستقالليتها ألن اهلل تعاىل يكافئها عىل أعامهلا منفردة، فال تنفعها  طاعة خملوق يف معصية 

اخلالق.

»فإن اإلسالم يقرر أيضًا يف تلبية الفطرة التى خلقت عليها املرأة وهي اإلنسانة 
ذات العقل واإلدراك والفهم، إن املرأة ذات مسؤولية مستقلة عن مسؤولية الرجل، 
مسؤولة عن نفسها، وعن عبادهتا، وعن بيتها، وهي ال تقل ىف مطلق املسؤولية عن 
يكون  بام  معقودة  اهلل  عند  والعقوبة  املثوبة  ىف  منزلتها  وإن  الرجل،  أخيها  مسؤولية 
منها من طاعة أو خمالفة، وطاعة الرجل ال تنفعها وهى طاحلة منحرفة، ومعصيته ال 

ترضها، وهي صاحلة مستقيمة«)3(.

)1( قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق)٦/ 81(.
)٢( ال�سعراوي، تف�سري ال�سعراوي، مرجع �سابق،)�س: 43٥(.

)3( �سلتوت، حممود )٢001(االإ�سالم عقيدة و�سريعة، �س٢٢٥، دار ال�سروق ،القاهرة.
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المطلب الثاني:  الرأي والمشورة بين الذكر واألنثى
إّن الشورى مبدأ إسالمي عام ال خيتّص فقط يف املجال السيايس، بل يشمل احلياة 
دون  املسلمني  بشؤون  املتعلقة  األمور  يف  قائم  التشاور  ومبدأ  واالجتامعية،  األرُسية 
األحكام الرشعية التي ورد فيها النص، ومن القضايا التي تناوهلا اخلطاب الرباين املوجه 
للذكر واألنثى والتي ختضع للشورى بينهام قضية االتفاق عىل املراجعة بني األزواج بعد 
االنفصال، وإرضاع األطفال وتعد هاتان القضيتان من أخطر القضايا التي هتدد كيان 

األرسة.
باالستقرار  والشعور  النفيس  الرضا  إىل  الوصول  هدفه  الزوجني  بني  والتشاور 
التشاور  يكون  أن  وينبغي  املشكالت،  وختطي  األفكار  تقارب  و  الوجدانية  واملعايشة 

كمبدأ ثابت بني الزوجني.

قال تعاىل: نث  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  
ک  ک  کگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    

ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہمث)البقرة ٢٣٢(.
التشاور  بمفهوم  اآلية  نص  يف  الواردة  الرتايض  قضية  إىل  التفاسري  تتعرض  ومل 
بني األزواج، وذلك ألن األمر حتصيل حاصل وواقع مطبق، فال حيتاج إىل مزيد قول 
عىل  القضاء  وتم  البرشي،  والتطبيق  االلتزام  فكان  الرباين  األمر  جاء  حيث  وتفصيل 
مظهر من مظاهر اجلاهلية التي تستقيص املرأة ورأهيا ورغباهتا، ويقوم وليها بالترصف 
نيابة عنها، متجاهاًل وجودها ورأهيا فكان اخلطاب الرباين موجهًا هلام –هي وطليقها – 
وجعل األمر قيد إدهتام معًا فاحلل ما أرادا ال خيرج عن حدودمها، وال يسمح ألحد يؤمن 

باهلل تعاىل أن يفرق بينهام .
أو  ويأذن!  مطلقها  يسمح  حتى  الزواج  من  فتمنع  تعضل  مطلقة   تلقاه  »وكانت 
يعضلها أهلها دون العودة إىل مطلقها، إن أرادا أن يرتاجعا، وكانت النظرة إليها بصفة عامة 

نظرة هابطة زرية شأهنا يف هذا شأن سائر اجلاهليات السائدة يف األرض يف ذلك األوان .
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نرى هنا  التي  الرخية  النسامت  املرأة هذه  ينسم عىل حياة  ثم جاء اإلسالم، جاء 
بارئها،  إليها فيقرر أهنا والرجل نفس واحدة من خلقة  النظرة  نامذج منها. وجاء يرفع 
وجاء يرتفع بالعالقات الزوجية إىل مرتبة العبادة عند اإلحسان فيها، هذا ومل تطلب املرأة 
شيئًا من هذا وال كانت تعرفه، ومل يطلب الرجل شيئًا من هذا وال كان يتصوره، إنام هي 

الكرامة التي أفاضها اهلل من رمحته للجنسني مجيعًا، عىل احلياة اإلنسانية مجيعًا«)1(.

والقرآن الكريم يذكر الرتايض والتشاور بني الزوجني يف أمور إرضاع األطفال 
وفطامهم فام بالنا بام هو أهم من ذلك يف شؤون احلياة وأكثر دوامًا وأجدر، حيث جاء 

يف الذكر احلكيم نث    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ مث)البقرة ٢٣٣(.

قضية  يف  الزوجني  بني  التشاور  كيفية  توضيح  يف  املفرسين  أقوال  من  جاء  ومما 
الرضاعة، أن القضية قائمة بداية عىل مبدأ املشاركة يف الرأي واملشورة، باإلضافة إىل أنه 
ال ينبغي ألحدمها أن يتفرد بالقرار مستبدًا برأيه، متجاهاًل الطرف اآلخر أومنتقصًا من 

قدره وقيمته، وينبغي أن يكون توافقهام عىل ما حيقق مصلحة الطفل .

وورد يف بيان قوله تعاىل » إن أراد والد املولود ووالدته فصال ولدمها من اللبن«)2(.  
»أي فإن اتفق والدا الطفل عىل فطامه قبل احلولني، ورأيا يف ذلك مصلحة له، وتشاورا 
يف ذلك وأمجعا عليه، فال جناح عليهام يف ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدمها بذلك دون 

اآلخر ال يكفي، وال جيوز لواحد منهام أن يستبد بذلك من غري مشاورة اآلخر «)3(.
»وإنام اعترب تراضيهام مراعاة لصالح الطفل وحذرا أن ُيقدم أحدمها عىل ما يرض 

به لغرض أو غريه«)4(.
ومما سبق يتضح أن يف هذا إلزامًا للنظر يف شؤون األطفال بالتشاور بني الزوجني، 
و  أبنائهام  تربية  يف  الوالدين  عىل  إلزامية  رشعية  فريضة  الشورى  تعاىل  اهلل  جعل  حيث 

)1( قطب، يف ظالل القراآن ،مرجع �سابق)1/ ٢3٢(والقا�سمي، حما�سن التاأويل ،مرجع �سابق ،3 /٦09.
)٢( الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق)٥/ ٦٧(.

)3( ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق )1/ 3٥1( اأبو حيان البحر املحيط ، مرجع �سابق)٢/ 1٥8(.
)4( البي�ساوي،اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل،مرجع �سابق،)1/ ٥٢٦(.
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إرشادمها بذلك إىل ما يصلحها ويصلحه.

ومن األلفاظ الواردة يف الذكر احلكيم، وحتمل معنى التشاور؛ لفظة وأمتروا يف سورة 
الطالق بمعنى التشاور يف قوله تعاىل: نث   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  

ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ مث)الطالق 6(.

ويكون التشاور يف سياق سورة الطالق عىل قضية خمتلفة بعض اليشء حيث وقع 
هنا الطالق فبعد وقوع الطالق، وقع االختالف عىل رضاع الطفل من قبل املطلقة أم 
استئجار من يرضعه، وينبغي أن تكون مصلحة الطفل يف الدرجة األوىل بحيث أن ال 
يف  الالفت  ومن  لنفسه،  منهام  كل  وينتقم  أوالدمها  عىل  الزوجية  حياهتام  فشل  ينعكس 
ممتدة  االنفصال  بعد  الزوجني  بني  العالقة  بأن  فينا  اإلسالم  يغرسه  الذي  اخللق  مجالية 
ملا فيه مصلحة األوالد، فال تنقلب إىل عداوات بينهام أو بني أرسمها كام نلمسه يف واقع 

العالقات املعارصة وقد تناول املفرسون توضيح املراد من اآلية الكريمة.

وقد ورد العديد من أقوال املفرسين يف شأن هذه اآلية بيانًا وتوضيحًا:

»هو خطاب لألزواج والزوجات، أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من 
املعروف اجلميل، واجلميل منها إرضاع الولد من غري أجرة واجلميل منه توفري األجرة 
عليها لالرضاع. وقيل: ائتمروا يف رضاع الولد فيام بينكم بمعروف حتى ال يلحق الولد 
إرضار«)1(. وأضاف سيد قطب أن اهلدف من التشاور يف هذه القضية مصلحة الطفل  
فال جتعلوه مرسحًا ملنازعاتكم وال ينعكس فشلكام عىل مصلحته، والتي ينبغي أن تكون 
أوىل اهتامماتكم »ويف الوقت ذاته أمر األب واألم أن يأمترا بينهام باملعروف يف شأن هذا 
الوليد، ويتشاورا يف أمره ورائدمها مصلحته، وهو أمانة بينهام، فال يكون فشلهام مها يف 

حياهتام نكبة عىل الصغري الربيء فيهام«)2(.

)1( القرطبي، اجلامع الأحكام القراآن، مرجع �سابق )18/ 1٦9( البي�ساوي، اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل،مرجع �سابق)٥/ 3٥٢(
والبقاعي، نظم الدرر،مرجع �سابق)8/ 34(.

)٢( قطب ،يف ظالل القراآن، مرجع �سابق )٧/ ٢40(.
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الشورى  بمبدأ  يتعلق  بام  ميثاق األرسة يف اإلسالم  املادة )57( من  وقد جاء يف 
الذكر  بطرفيه  إنسانًا  بكونه  اإلنسان  عقل  احرتام  قضية  إبراز  فيها  يتم  والتي  الزوجية 
والضوابط  واألخالقية  املعنوية  القيم  من  عدد  عىل  الزوجية  العالقة  »تقوم  واألنثى 
والتشاور  الرتايض  عىل  القائمة  الزوجية  احلياة  أمور  يف  التامة  الرشاكة  منها؛  الرشعية 
واعتبار كل من الزوجني جزءًا من اآلخر ومكماًل له ومتماًم  لرسالته يف احلياة الزوجية 

واالجتامعية.
تكوينه  يناسب  ما  حسب  عىل  كل  الزوجية  احلياة  يف  التامة  الرشاكة  أن  يعني  وهذا 
وهو  والتشاور،  الرتايض  عىل  الرشاكة  هذه  تكون  أن  وينبغي  القانوين،  ومركزه  وقدراته 
التشاور بني  أن  لنا  يتبني  الشخصية«)1(. وهكذا  باب احرتام عقل اإلنسان واختياراته  من 
و  باالستقرار  الشعور  و  النفيس  الرضا  إىل  الوصول  هدفه  أصيل  إسالمي  مبدأ  الزوجني 

املعايشة الوجدانية و تقارب األفكار، وصوالً إىل ترسيخ مفهوم الشورى عند األبناء.
واملرأة رشيكة الرجل يف احلياة الزوجية، والبيت الزوجي حيتاج إىل رأي الطرفني 
زوجته  يستشري  أن  عليه  بل  األرسة،  يف  بالرأي  الرجل  يستبد  أن  يصح  فال  ومشورهتام 

ويأخذ برأهيا.
ومن األدلة عىل مبدأ الشورى ما ورد من السنة النبوية يف يوم احلديبية عندما مل 
يستجب الصحابة إىل األمر بالتحلل من اإلحرام وتوقفوا عن النحر واحللق فلام أخرب 
قد  فإهنم  تلمهم  اهلل ال  »يا رسول  قالت:  اهلل عنها  أم سلمة ريض   زوجته  الرسول  
دخلهم أمر عظيم مما أدخلت عىل نفسك من املشقة يف أمر الصلح ورجوعهم من غري 
فتح ثم قالت: يا نبي اهلل اخرج ثم ال تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 

فيحلقك. فخرج وفعل ذلك فقاموا وجعل بعضهم حيلق بعضًا«)1(.
التي  األرسة  شؤون  يف  خاصة  رأهيا،  وأخذ  املرأة  استشارة  اإلسالم  قرر  وهكذا 
هلا فيها دراية ولرأهيا وزنه املهم،  فهي رشيكة الرجل يف احلياة الزوجية ويف املسؤولية 

األرسية املشرتكة.
م،   ٢008 واالإغاثة،  للدعوة  العاملي  االإ�سالمي  باملجل�س  والطفل  للمراأة  العاملية  اللجنةاالإ�سالمية  االإ�سالم،  االأ�سرة يف  ميثاق   )1(

�س194،جمعية العفاف اخلريية، عمان.
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المطلب الثالث: المشاركة في الخدمة المنزلية بين الذكر واألنثى
املرأة،  املنزلية مهمة يتعاون فيها الرجل واملرأة، فهي ليست حرصيًا عىل  اخلدمة 
بحسب املوروث االجتامعي والنظرة النمطية التي جتعل من األعامل املنزلية حكرًا عىل 
املرأة دون الرجل، ومساعدة الرجل أو األوالد الذكور يف أعامل املنزل تبدو مستهجنة  
عند كثري من الناس ألهنم يعتقدوا بأن من املعيب أن يشارك الذكور يف أعامل املنزل، وأن 

مثل هذا يعد عيبًا ينتقص من قيمة الذكور .

وخدمة الضيوف من ضمن اخلدمة املنزلية حيث ورد يف قوله تعاىل: نث ائ  ەئ        
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  مث)الذاريات ٢6(،  ومما جاء يف تفسري اآلية بأن سيدنا إبراهيم عليه 

شواه  »حني  الطربي   ذكره  ما  وهذا  الضيوف  خدمة  عىل  تعاونا  سارة  وزوجه  السالم 
وأتاهم فقعد معهم، وقامت ساَرة ختدُمهم«)1(.

امرأته،  وأخدمهم  بنفسه،  خدمهم  إبراهيم  »أّن  الزخمرشي   ويضيف 
نث ىئ  ی    تعاىل:  أنفسهم مكرمون«)2(.قال  أو أهنم يف  القرى  وعجل هلم 

ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ      ىئ     مث)هود ٧1(.
ويف مقطع آخر يتضح أن السيدة سارة زوج سيدنا ابراهيم عليه السالم  قائمة أي 
حارضة يف املشهد تقدم العون لزوجها يف إكرام ضيوفه وخدمتهم، حيث ُبرشت بالولد 
»وامرأته قائمة وراء السرت بحيث تسمع حماورهتم أو عىل رؤوسهم للخدمة حسب ما 

هو املعتاد«)3(.
ولكن منذ بزوغ فجر اإلسالم اختلفت النظرة لدور املرأة يف األرسة واختلفت 
معها النظرة السلبية لعمل الرجل يف املنزل، ومما يؤكد هذا ما ثبت أن الرسول  كان 
البيت.   يساعد نساءه ريض اهلل عنهن يف أشغال  خييط مالبسه ويرقع نعله، وكان 
فعن األسود بن يزيد قال: سألت عائشة ريض اهلل عنها ما كان النبي  يصنع يف بيته؟ 

ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري ،باب ال�سروط يف اجلهاد،)4٥1/4(املطبعة االأمريية،م�سر )٢(  )1( الق�سطالين،اأحمد،ار�ساد 
الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق )1٥/ 390(.

)٢( الزخم�سري،الك�ساف،مرجع �سابق)4/ 404(.
)3( اأبي ال�سعود، اإر�ساد العقل ال�سليم، مرجع �سابق )4/ ٢٢٥(.
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فقالت: »َكاَن َيُكوُن يِف ِمْهنَِة َأْهِلِه، َفإَِذا َسِمَع األََذاَن َخَرَج«)1(.
فيه،  كاخلدمة  بيته  شؤون  برعاية  هيتم  أمجعني  اخللق  وسيد  الربية  خري  كان  وإذا 
وقضاء حوائجه بنفسه، حبًا يف نسائه ريض اهلل عنهن، فينبغي عىل الرجل اليوم االقتداء 

بسيد اخللق، وأن ال يتخىل عن دوره وواجبه.

املنزلية،  الزوجة لزوجها يف األعامل  الفقهاء يف قضية خدمة  ويظهر اخلالف بني 
بأن  احلنفية  عند  قيل  ومما  عليها،  واجبًا  ليس  املنزل  بأعامل  قيامها  بأن  اجلمهور  فذكر 
خدمتها ديانة ال قضاء فال يرتتب عليها حكم رشعي إذا امتنعت عنها، والقول الثالث 
ْوَجِة  الزَّ ِخْدَمِة  ُوُجوِب  يِف  اْلُفَقَهاُء  »اْخَتَلَف  العادة.  به  جرت  فيام  تنحرص  خدمتها  بأن 
ِخْدَمُة  ْوَجِة  الزَّ َعىَل  جَيُِب  ُه الَ  َأنَّ إىَِل  امْلَالِِكيَِّة  َوَبْعُض  َواحْلَنَابَِلُة  افِِعيَُّة  الشَّ َفَذَهَب  لَِزْوِجَها، 
امْلَْرَأِة  ِخْدَمِة  ُوُجوِب  إىَِل  احْلَنَِفيَُّة  َوَذَهَب  بِِه  اْلَعاَدُة  َجَرِت  َما  فِْعل  هَلَا  َواألْْوىَل  َزْوِجَها، 
ُه جَيُِب َعىَل امْلَْرَأِة ِخْدَمُة َزْوِجَها يِف األْْعاَمل  لَِزْوِجَها ِدَياَنًة الَ َقَضاًء، َوَذَهَب امْلَالِِكيَُّة إىَِل َأنَّ
اِف النَّاِس َفاَل جَتُِب  ْوَجِة بِِمْثِلَها إاِلَّ َأْن َتُكوَن ِمْن َأرْشَ تِي َجَرِت اْلَعاَدُة بِِقَياِم الزَّ اْلَباطِنَِة الَّ

ْدَمُة، إاِلَّ َأْن َيُكوَن َزْوُجَها َفِقرَي احْلَال«)2( . َعَلْيَها اخْلِ
ومن جانب آخر جاء احلديث الذي يتناول احلوار العائيل بني النبي  مع سيدنا 
عيل والسيدة فاطمة ريض اهلل عنهام، حول مشكلة اشتكت منها ابنته فاطمة وزوجها عيل 
ريض اهلل عنهام، وطلبهام خلادم يعينهام يف أعامل املنزل فكان التوجيه النبوي هلام معا بأن 
أذكار قبل النوم من التكبري والتسبيح والتحميد تغنيهام عن احلاجة للخادم، ويف هذا خري 

شاهد من واقع السرية النبوية؛ ألن النصح وّجه هلام معًا .
  ََّحا، َفَأَتى النَّبِي اَلُم، َشَكْت َما َتْلَقى ِمْن َأَثِر الرَّ ، َأنَّ َفاطَِمَة َعَلْيَها السَّ َثنَا َعيِلٌّ َحدَّ
َعاِئَشُة  ْتُه  َأْخرَبَ   النَّبِيُّ  َجاَء  َفَلامَّ  هْتَا،  َفَأْخرَبَ َعاِئَشَة  َفَوَجَدْت  جَتِْدُه،  َفَلْم  َفاْنَطَلَقْت  َسْبٌي، 
َفَقاَل: »َعىَل  َفَذَهْبُت أِلَُقوَم،  َأَخْذَنا َمَضاِجَعنَا،  َوَقْد  إَِلْينَا    بَِمِجيِء َفاطَِمَة، َفَجاَء النَّبِيُّ 

)1( البخاري، حممد بن ا�سماعيل )14٢٢(، اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر،)حتقيق حممد زهري بن نا�سر النا�سر(،ط1، 
كتاب االأدب، باب كيف يكون الرجل يف اأهله، رقم ٥3٦3، ج٧، �س٦٥، دار طوق النجاة.

)٢( املو�سوعة الفقهية الكويتية ،وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية )1404 - 14٢٧ هـ(ط٢)30/ 1٢٦( الكويت، دار ال�سال�سل 
-الكويت.
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ا  َخرْيً ُمُكاَم  ُأَعلِّ »َأالَ  َوَقاَل:  َصْدِري،  َعىَل  َقَدَمْيِه  َبْرَد  َوَجْدُت  َحتَّى  َبْينَنَا  َفَقَعَد  َمَكانُِكاَم«. 
َمَدا  ا َأْرَبًعا َوَثاَلثنَِي، َوُتَسبَِّحا َثاَلًثا َوَثاَلثنَِي، َوحَتْ َ مِمَّا َسَأْلُتاَميِن، إَِذا َأَخْذمُتَا َمَضاِجَعُكاَم ُتَكربِّ

َثاَلًثا َوَثاَلثنَِي َفُهَو َخرْيٌ َلُكاَم ِمْن َخاِدٍم«)1(.
امْلَْرَأة  وِعيَّة ِخْدَمة  وقد جاء يف تعليق ابن حجر عىل مضمون احلديث »َوفِيِه َمرْشُ
ُجل يِف َقْصده َذلَِك  ُه اَل َحَرج َعىَل الرَّ َزْوجَها َوَمْن َكاَن ِمنُْه بَِسبِيٍل ِمْن َوَلد َوَأخ َوَعاِئَلة، َوَأنَّ
ِمْن اِْمَرَأته َوإِْن َكاَن َذلَِك اَل جَيِب َعَلْيَها، َلِكْن ُيْؤَخذ ِمنُْه َأنَّ اْلَعاَدة َجاِرَية بَِذلَِك، َفِلَذلَِك 

.)2(»  مَلْ ُينِْكرُه النَّبِّي
ْوِج َزْوَجَتُه، َفَقْد َذَهَب  ْدَمِة الزَّ وأما ما يتعلق بخدمة الزوج لزوجته »َوبِالنِّْسَبِة خِلِ
ُجل احْلُرِّ لَِزْوَجتِِه َوهَلَا  افِِعيَِّة َواحْلَنَابَِلِة إىَِل َجَواِز ِخْدَمِة الرَّ مُجُْهوُر اْلُفَقَهاِء ِمَن امْلَالِِكيَِّة َوالشَّ
َأْن َتْقَبل ِمنُْه َذلَِك«)3(. وأضاف ابن تيمية يف هذا الشأن »وجتب خدمة زوجها باملعروف 
من مثلها ملثله ويتنوع ذلك بتنوع األحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة 

القوية ليست كخدمة الضعيفة«)4(.
ومن خالل ما سبق يتبني  أن األوىل للزوجة القيام بام جرت به العادة ليس من 
حال  وألن  هلا،  أفضل  زوجها  بخدمة  قيامها  ألن  منها؛  تفضاًل  ولكن  الوجوب،  باب 
األزواج ال يصلح إال به، وال تنتظم املعيشة بدونه، وذلك برضاها أما بغري رضاها فال 
جيوز، وذلك ال خيتلف إىل حٍد ما مع ما ذكره »احلنفية«، إال أن احلنفية قالوا بوجوب 
األوىل،  فعل  باب  من  ذلك  أن  عىل  يقترصوا  فلم  قضاء،  ال  ديانة  لزوجها  املرأة  خدمة 

والسري عىل ما جرت العادة به، كام ذهب إليه اجلمهور.
الزوجية  بيت  به من مهامت داخل  ما تقوم  يتعامل مع  أن  بالرجل  فمن األجدر 
املطلوب من  التقصري »ومن  التقدير والتشجيع والتغايض عن بعض  منفردة بيشء من 

)1( البخاري، حممد بن ا�سماعيل )14٢٢(، اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر،)حتقيق حممد زهري بن نا�سر النا�سر(،ط1، 

كتاب اأ�سحاب النبي  ، باب مناقب علي ر�سي اهلل عنه رقم 3٧0٥،ج٥، �س19، دار طوق النجاة.
)٢(  فتح الباري البن حجر )14/ 313(خمت�سر �سحيح البخاري مع، �سرحه من فتح الباري للحافظ بن حجر الع�سقالين / خالد 

عبد الرحمن العك: العك، خالد عبد الرحمن: دار احلكمة، دم�سق : 1991. 
)3( املو�سوعة الفقهية الكويتية،)19/ 4٥(.

)4( ابن تيمية ،الفتاوى الكربى، مرجع �سابق)٥/ 480(.
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الزوج أن ينظر إىل قيام الزوجة بخدمته وخدمة البيت ،بأهنا تقوم بام هو أقرب إىل التطوع 
منه إىل الواجب، او تقوم بيشء خمتلف يف وجوبه، مما يوجب عليه أن يرتفق هبا إذا رأى 

منها تقصريًا يف ذلك، وأن يشجعها عىل فعلها ويعينها عليه«)1(.
والدور املناط  بالرجل يف أعامل املنزل ال يلغي دور املرأة ولكن هو تعاون وتشارك 
بينهام لتستقيم عجلة احلياة وتستطيع املرأة القيام بدوها األهم من رعاية األطفال باإلضافة 
إىل مشاركاهتا املجتمعية  من مهام كلفت هبا »ويتوقف عمل املرأة يف بيت الزوجية عىل 
مدى قدرة الزوجة عىل إنجاز تلك األعامل دون إرهاق ودون تعطيل لواجبات أخرى 
مثل رعاية األطفال وتربيتهم ومتابعة املشاركة املحمودة يف نشاطات ثقافية واجتامعية 
إلزام رشعي للمرأة للقيام بكل تلك  حتافظ عىل شخصيتها وتنميتها، املهم ليس هناك 
األعامل إنام ظروف األرسة هي التي ترسم معامل الطريقة الصحيحة مع العلم بأن التنظيم 
والتعاون بني مجيع أفراد األرسة عامالن أساسيان ورضوريان يف كل الظروف واألحوال 

ومها كفيالن بإنجاز أعامل البيت بسهولة ويرس«)2(.
ولكن مع االختالفات التي تعيشها األمة اإلسالمية من تطورات يف طبيعة احلياة 
وخروج املرأة من منزهلا للعمل للحاجة املادية أو لغريها من الظروف، فقد نصت قوانني 
األحوال الشخصية التي تواكب هذا التغيري امللموس يف املجتمع، مواد قانونية تتامشى 

مع روح النص الرشعي وآراء الفقهاء يف هذا الشأن.
وتنص املادة )72( من ميثاق األرسة بأنه: »إذا اقتضت الظروف أن تعمل الزوجة 
خارج البيت، فعىل زوجها أن يعينها وأن هييئ هلا سبل أداء عملها وإحسانه كام يعينها 

عىل أداء األعامل املنزلية ورعاية األطفال«)3(.

فمن الطبيعي أن يتم توزيع املهام داخل املنزل بني أفراد العائلة، وهذا نتيجة اكيدة لتغري 
الظروف وبعض األدوار يف األرسة، فاملرأة خترج لطلب الرزق مع زوجها، والزوج يعاون 

الزوجة ببعض األعامل املنزلية باملقابل، وهكذا يكون التعاون والتقدير وتستقيم احلياة.
)1( زيدان، عبد الكرمي )1993(املف�سل يف اأحكام املراأة والبيت امل�سلم يف ال�سريعة االإ�سالمية ،ط1،ج٧�س308، موؤ�س�سة الر�سالة

)٢( اأبو �سقة، عبد احلليم،)1999( حترير املراأة يف زمن الر�سالة ط٥، ج1،�س13٢،دار القلم للن�سر.
)3( ميثاق االأ�سرة ،مرجع �سابق ،�س٢٥٢.
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المطلب الرابع: المشاركة في الدعوة إلى هللا
املشاركة بني الذكر واألنثى يف الدعوة اىل العمل الصالح، باإلضافة إىل املشاركة يف 
التناهي عن املنكر، هو موضوع البحث حيث خيتلف دور الرجل يف الدعوة عن دور املرأة 

بسبب الظروف املحيطة هبا ولكن يتحقق التكامل بني دور كل منهام بنوع من التنسيق.
ختصيصها  عىل  دليل  ال  واألنثى،إذ  الذكر  فيها  يتساوى  تعاىل  اهلل  إىل  والدعوة 
املرأة  حقائق  عىل  يقف  ال  إذ  جنسه،  لبني  بالدعوة  مكلف  منهام  كال  ولكن  بالذكور 
ومواطن تقصريها إال املرأة مثلها توجهها وتدعوها لرتك املعايص واملنكرات، وتبني هلا 

طريق الرشد والصواب .

ڳ  ڳڳ   گڳ   گ   گ    گ   نثک   تعاىل:  قال 
ۀ  ہہ   ڱ ڱ ڱڱ  ں ں ڻڻ   ڻڻ  ۀ  

ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ےۓۓ   ے   ھ   ھھ    ھ   ہ   ہ  

ې     ې    ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ېمث)التوبة ٧1 - ٧٢(.

من  بعضهم  جعل«  »وإنام  بعض  من  »بعضهم  معنى  الطربي  اإلمام  بني  وقد 
بعض« يف املواالة يف الدين، واملؤازرة عىل اإلسالم واحلق«)1(. وال تقترص اآلية الكريمة 
عىل جانب الدعوة إىل العمل الصالح، بل توسعت لتشمل جوانب كثرية منها اجلانب 

السيايس كذلك.
احلاكم  مراقبة  يف  السيايس  اجلانب  وشملت  والنساء  الرجال  اآلية  عمت  »وقد 
وحماسبته ومساءلته«)2(. وقد جعل األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو احلد الفاصل 
بني املؤمنني واملنافقني فدل عىل أخص أوصاف املؤمنني الدعوة إىل املعروف والنهي عن 
إىل  بالدعوة  يوصمون  واملنافقات حيث  املنافقني  يأيت عمل  متامًا  النقيض  املنكر، وعىل 

املنكر والنهي عن املعروف.

)1( الطربي،جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق )٦/ 3٢٧(.
)٢( الزنداين، املراأة وحقوقها ال�سيا�سية يف االإ�سالم ،مرجع �سابق، �س133.
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املشاركة  أن  حيث  واملنافقات،  املنافقني  أحوال  ذكر  الكريمة  اآليات  وتناولت 
ۀ   نث  تعاىل:  قال  األخروي.  واجلزاء  العذاب  نوع  يف  املشاركة  يورث  النفاق  يف 
ۓۓ   ے   ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ   ہ   ہ  ۀ 

ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ     ڭڭ    ڭ   ڭ  

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ې  ېى  ى   ائائ  ەئ  ەئ  وئمث)التوبة 6٧ - 6٨(.

ذكره  ما  وأوجزها  وأوهلا  اآلية،  هذه  تفسري  يف  للمفرسين  أقوال  عدة  ورد  وقد 
اإلمام الطربي حيث قال أن املراد »يعني أّن دينهم واحٌد وطريقتهم واحدة«)1(.

»أريد به نفي أن يكونوا من املؤمنني، وتكذيبهم يف قوهلم ثم وصفهم بام 
يدّل عىل مضادة حاهلم حلال املؤمنني »)2(.

واألعامل  القبيحة  األوصاف  من  عليه  هم  وما  واملنافقات  املنافقني  ذكر  »ملا 
الفاسدة، ذكر املؤمنني واملؤمنات وقال يف أولئك بعضهم من بعض، ويف هؤالء بعضهم 
أولياء بعض. قال ابن عطية: إذ ال والية بني املنافقني وال شفاعة هلم، وال يدعو بعضهم 
من  بعضهم  الرازي:  اهلل  عبد  أبو  وقال  خاصة،  اهلل  الوالية يف  هنا  املراد  فكان  لبعض، 
بعض يدل عىل أّن نفاق االتباع وكفرهم حصل بسبب التقليد ألولئك األكابر، وسبب 
امليل  بسبب  حصلت ال  فإنام  املؤمنني  بني  احلاصلة  املوافقة  أما  والعادة  الطبيعة  مقتىض 
والعادة، بل بسبب املشاركة يف االستدالل والتوفيق واهلداية، والوالية ضد العداوة«)3(. 
التي تببن مساواة الرجل واملرأة فيام هو من خصائص  ومن كلامت اإلمام حممد عبده، 

اإلنسانية مثل املشاعر والعقل مما يؤهلهام للقيام بواجباهتام الدعوية عىل أتم وجه .

»إن حقوق الرجل واملرأة متبادلة، وإهنام أكفاء ومها متامثالن يف احلقوق واألعامل، 
كام أهنام متامثالن يف الذات واإلحساس والشعور والعقل، أي أن كاًل منهام برش تام له 
عقل يتفكر يف مصاحله، وقلب حيب ما يالئمه وُيرَسُّ به، ويكره ما ال يالئمه وينفر منه«)4(.

)1( الطربي ، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق )٦/ 3٢٧(.
)٢( الزخم�سري،الك�ساف، مرجع �سابق)٢/ ٢٧4(.

)3( اأبو حيان ،البحر املحيط مرجع �سابق)٥/ ٥٦(قطب ، ظالل القراآن )4/ 48(.
)4( عبده، حممد، )1993( االأعمال الكاملة ، درا�سة وحتقيق د.حممد عمارة ،دار ال�سروق، ج4�س ٦0٦.
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احلق  هذا  وأن  واملرأة،  الرجل  بني  الوالية  تبادل  عن  الدواليبي«  »حممد  يقول 
إياها اإلسالم حيث كانت متنع  قلدها  التي  املرأة حاليًا هو من احلقوق  به  تتمتع  الذي 
للرجل  شقيقة  بذلك  املرأة  فأصبحت  الدين،  هذا  فجر  بزوغ  قبل  حقوقها  ممارسة  من 
ومساندة وداعمة له »ذلك احلكم اإلسالمي وحده الذي رفع إىل مقام »الوالية املتبادلة« 
فيام بني الرجل واملرأة عىل حد سواء، والذي أعلن فيه اإلسالم جتريمه الصارخ للمفاهيم 
من  املشكلة  به  وعالج  فيه،  هوادة  ال  قضاًء  عليها  بالقضاء  وحكم  السائدة،  السابقة 
جذورها، وهي بعد اليوم يف اإلسالم ليست مرفوعة يف اإلنسانية إىل مقام »تبادل الوالية 
بني الرجل واملرأة« عىل حد سواء ،بل هي »رشيكة« له أيضًا اشرتاكًا واجبًا يف إصالح 

املجتمع وذلك باآليت: 
باألمر بكل ما فيه خري اإلنسان وللمجتمع.

بالنهي عن كل ما فيه رش هلام.
وأخريًا بإعالن اإلسالم أن املرأة مسؤولة مع الرجل فيام عهد إليهام من عامرة اهلل.
املرأة ألول  السواء، وبذلك خرج جنس  باملعروف للرجال والنساء عىل  واألمر 
أيضًا«  »آمرة  ولتصبح  فقط«  »مأمورة  جلنسها  تبعًا  املرأة  تكون  أن  من  التاريخ  يف  مرة 
جمتمعهم،  وصالح  لصالحهم  منه  هلم  البد  أنه  الناس  عليه  تعارف  بام  باألمر  وذلك 
وكذلك بحقها يف »النهي عن املنكر« الذي رأى فيه العلامء والعقالء، وأهل الفكر أنه 
رش ال تستقيم معه احلياة اإلنسانية ألحد ثم جاء النص النبوي بعد ذلك أيضًا يعزز مبدأ 

»الوالية للمرأة« إىل جانب الرجل«)1(.
واملرأة مكلفة بالدعوة إىل اهلل تعاىل مثل الرجل متامًا، وهنالك العديد من النصوص 
القرآنية الرصحية التي تؤكد هذا التكليف، ولكن هذا التكليف يكون واقعًا حتت تأثري 
تتنصل من مهمتها  أن  املرأة  ينبغي عىل  الذكر واألنثى، وال  املنوطة بكل من  الوظائف 
من  إال  ُتسد  ال  ثغرهتا  أن  حيث  تصطنعها،  واهية  وحجج  بأعذار  به،  املكلفة  ودورها 
قبلها، وهذا التعاون بينها وبني أخيها الرجل، فيه داللة واضحة عىل التناسق والتكامل 

)1( الدواليبي، حممد معروف )1989(املراأة يف االإ�سالم، ط1، �س3٢، دار النفائ�س بريوت .
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والتوازن العادل بني دور كل منهام يف هذا الوجود.
الرجل  أخيها  بينها وبني  اجلانب وقرن  القرآن بمسؤوليتها يف ذلك  »وقد رصح 
اإليامن  واجب  عن  االنحراف  مسؤولية  يف  وبينه  بينها  قرن  ،كام  املسؤولية  تلك  يف 
واإلخالص هلل وللمسلمني، إن مسؤولية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، هي أكرب 
الرجل واملرأة،  فيها برصيح اآليات بني  مسؤولية يف نظر اإلسالم وقد سوى اإلسالم 
وإذن فليس من اإلسالم أن تكف املرأة عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، اعتامدًا 
عىل ظن أو وهم أنه شأن خاص بالرجال دون النساء، وليس من اإلسالم أن تلقى املرأة 
حظها من تلك املسؤولية عىل الرجل وحده بحجة أنه أقدر منها عليه، أو أهنا ذات طابع 
ال يسمح هلا أن تقوم هبذا الواجب، فللرجل دائرته، وللمراة دائرهتا، واحلياة ال تستقيم 
عن  اجلادة  احلياة  انحرفت  أحدمها  ختاذل  فإن  بأمتهام،  ينهض  فيام  النوعني  بتكاتف  إال 

سبيلها املستقيم«)1(.
ووسائل  احلديثة،  التقنيات  خالل  من  اهلل،  إىل  الدعوة  يف  الذكر  تشاطر  واألنثى 
املفتوحة،  واحلوارات  وتقديمها،  الربامج  إعداد  يف  املشاركة  من  املعارصة؛  اإلعالم 

ووسائل التواصل االجتامعي، وذلك ضمن الضوابط الرشعية.
اجلهاد،  هذا  ميادين  من  كبري  ميدان  هو  اإلسالم  بكلمة  اإلعالم  كان  »وإذا 
موجه  املنكر  عن  والنهي  باملعروف   األمر  فرائض  ككل  الفريضة  هبذه  التكليف  فإن 
ومفروض عىل كل النساء والرجال عىل السواء، فدور املرأة يف ميدان الدعوة اإلسالمية 
املعارصة قضية حتتاج إىل تدارس وتشاور، حيددان كيفية أداء فريضة  مشاركتها يف هذا 
امليدان ...والضوابط التي تكفل فعالية هذه املشاركة، يف إطار منظومة القيم اإلسالمية، 

واملوازنات بني املصالح املرجوة وبني املفاسد املحتملة يف املامرسات.

تدارس  إىل  حتتاج  قضايا  هذه  كل  واإلذاعات  والتلفاز،  الفضائيات،  يف  واملرأة 
وتشاور، يفصل قواعدها وضوابط األداء لرسالتها يف إطار املبادئ التي وقفت عندها 
ومبادئ  والرجال  النساء  بني   – التكامل  مساواة   – املساواة  مبادئ  الصفحات،  هذه 

)1( �سلتوت، حممود،االإ�سالم عقيدة و�سريعة ، �س٢٢٥، مرجع �سابق.
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جعلت  عندما  العام،  بالعمل  املشاركة  يف  والرجال  النساء  بني  ساوت  التي  اإلسالم، 
املؤمنني واملؤمنات، متنارصين ومتشاركني يف النهوض بفريضة األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر، التي هي مجاع املشاركة يف العمل العام، واهلل من وراء القصد منه«)1(.

)1( عمارة، حممد )٢003( يف التحرير االإ�سالمي للمراأة، ط1،�س٥٢و٥3، نه�سة م�سر.
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املبحث الثالث 

منهج القراآن الكرمي يف تقرير العقوبات املتعلقة بالذكر واالأنثى 

احلدود  تطبيق  يف  ويظهر  اإلسالمي،  الترشيع  يف  األساس  اللبنة  هو  العدل  إن 
فروقات  أو  متايز  ثمة  فليس  والقتل،  والزنا  الرسقة   واملرأة، كحد  الرجل  بني  الرشعية 

بينهام يف إقامة العقوبات.

المطلب األول: العدل في تطبيق حد الزنا

وجاء يف اخلطاب الرباين من اآليات التي تذكر عقوبة جريمة الزنا، قال تعاىل: 
نث ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃمث)النور ٢(.
تستدعي  التي  احلالة  وذكر  بنوعيه،  الزنا  حد  توصيف  يف  الفقهاء  عند  ورد  ومما 
َنا  َنا َفنَْوَعاِن َجْلٌد َوَرْجٌم َوَسَبُب ُوُجوِب كل َواِحٍد ِمنُْهاَم وهو الزِّ ا َحدُّ الزِّ كل نوع »َوَأمَّ
ٍط  ْجِم َوَلْيَس برَِشْ ٌط لُِوُجوِب الرَّ ْحَصاُن رَشْ ْحَصاُن َفاإْلِ ِط وهو اإْلِ ْ َتِلَفاِن يف الرشَّ اَم خَيْ َوإِنَّ

ِع«)1(. ْ ْحَصاِن يف ُعْرِف الرشَّ َنا َواإْلِ لُِوُجوِب اجْلَْلِد َفاَل ُبدَّ من َمْعِرَفِة الزِّ
وجاء يف تفسري البغوي أنه يقام عليهام احلد بالعدل إذا انطبقت عليهام الرشوط 
الالزمة »أراد إذا كانا حرين بالغني عاقلني بكرين غري حمصنني »فاجلدوا«: فارضبوا كل 
واحد منهام مائة جلدة، يقال جلده إذا رضب جلده، كام يقال رأسه وبطنه، إذا رضب 

رأسه وبطنه، وذكر بلفظ اجللد لئال يربح وال يرضب«)2(.
وقال القرطبي بأن اآلية عامة شملت مجيع الزناة ذكورًا وإناثًا »األلف والالم يف 

قوله: »الزانية والزاين« للجنس، وذلك يعطى أهنا عامة يف مجيع الزناة«)3(.

)1( الكا�ساين، عالء الدين )198٢( بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )٧/ 33(دار الكتاب العربي ،بريوت .
)٢( البغوي، اأبو حممد احل�سني ،معامل التنزيل ،ط٢، )٦/ ٧(،دار املعرفة بريوت .

)3( القرطبي، اجلامع الأحكام القراآن، مرجع �سابق )1٢/ 1٦0(.
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متانع  مل  ألهنا  الزنا  عملية  سهلت  كوهنا  يف  املرأة  عىل  احلد  إقامة  يستوجب  ومما 
وأعانت الرجل عليه »ألن الزنا يف األغلب يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه 

وألن مفسدته تتحقق باإلضافة إليها«)1(.
وكان احلكم العادل بينهام يف حالة كوهنام بكرين أو حمصنني، حيث تم معاملتهام 
بنفس الشدة فكالمها منطبق عليه رشوط األهلية وقام بنفس الفعل، أي أن كل من زنى 
من الرجال والنساء، فأقيموا عليه هذا احلد. »واجللد هو حد البكر من الرجال والنساء، 
وهو الذي مل حيصن بالزواج، ويوقع عليه متى كان مسلاًم بالغًا عاقاًل حرًا. فأما املحصن 
وهو من سبق له الوطء يف نكاح صحيح وهو مسلم حر بالغ فحده الرجم، فهي الرصامة 
يف إقامة احلد، وعدم الرأفة يف أخذ الفاعلني بجرمهام، وعدم تعطيل احلد أو الرتفق يف 
إقامته، تراخيًا يف دين اهلل وحقه وإقامته يف مشهد عام حترضه طائفة من املؤمنني، فيكون 

أوجع وأوقع يف نفوس الفاعلني ونفوس املشاهدين«)2(.
ويف ختام هذا املبحث كان من الرضوري التنويه عىل قضية مهمة، وهي أن من 
متام عدل اهلل تعاىل عدم قيام عالقة طبيعية بني املؤمنني والزناة، وهذا ينطبق عل ذكورهم 

وإناثهم، وهذا ما نستشفه من قوله تعاىل:  نث     ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژمث)النور ٣(.

حيث تفيد اآلية الكريمة حتريم أي رباط بني املؤمن والزانية ما مل تتب، وكذلك 
بني املؤمنة والزاين، وذلك ألن مقاصد الزوجية ال تتحقق، فليس ثمة تقارب بينهام حيث 
أن العالقات اجلنسية تقوم عىل أساس من املشاعر اإلنسانية النبيلة، التي جتعل من هذه 
املشرتكة،  باآلمال  يشرتكان  فهام  أجسادمها،  قبل  أرواحهام  التقت  إنسانني  بني  العالقة 

واحلارض واملستقبل، وهيدفان إىل تكوين أرسة وتربية النشء. 

»الفاسق اخلبيث الذي من شأنه الزنى والتقحب، ال يرغب يف نكاح الصوالح من 
النساء الاليت عىل خالف صفته، وإنام يرغب يف فاسقة خبيثة من شكله، أو يف مرشكة، 

)1( البي�ساوي، اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل، مرجع �سابق )4/ 1٧٢(.
)٢( قطب، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق )٥/ ٢48(.
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والفاسقة اخلبيثة املسافحة، كذلك ال يرغب يف نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون 
عنها، وإنام يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو املرشكني، ونكاح املؤمن املمدوح 
عند اهلل الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك يف سلك الفسقة املتسمني بالزنى، حمّرم عليه 
فيه  القالة  لسوء  والتسبب  التهمة،  موقع  وحضور  بالفساق،  التشبه  من  فيه  ملا  حمظور؛ 

والغيبة وأنواع املفاسد«)1(.
وحلظة قيام املؤمن أو املؤمنة هبذه الفعلة، ينتفي عنه اإليامن ألنه قد جترد حني قيامه 
هبذه العالقة مع الزانية من االنتامء إىل حزب املؤمنني، وينبغي عليه وعليها عند رجوعهام 

إىل صواهبام أن يتوبا توبة تطهره وتطهرها من اإلثم. 
يف  يكونون  إنام  مؤمنون،  وهم  يرتكبوهنا  ال  الفعلة  هذه  يرتكبون  فالذين  »وإذن 
النفس  ترتيض  ال  ارتكاهبا  وبعد  اإليامن،  مشاعر  وعن  اإليامن  عن  بعيدة  نفسية  حالة 
املؤمنة أن ترتبط يف نكاح مع نفس خرجت عن اإليامن بتلك الفعلة البشعة؛ ألهنا تنفر 
من هذا الرباط وتشمئز، حتى لقد ذهب اإلمام امحد إىل حتريم مثل هذا الرباط بني زان 
وعفيفة، وبني عفيف وزانية؛ إال أن تقع التوبة التي تطهر من ذلك الدنس املنفر، وعىل أية 
حال فاآلية تفيد نفور طبع املؤمن من نكاح الزانية، ونفور طبع املؤمنة من نكاح الزاين، 

واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال عىل شدة االستبعاد«)2(.

المطلب الثاني: العدل في تطبيق حد السرقة
بذلك  فيتحقق  السارق والسارقة،  تعاىل يطبق عىل  وحد الرسقة حق خالص هلل 
َقِة بِالنُُّكوِل َلِكنَُّه َيْقيِض  ِ العدل اإلهلي، ومما قيل يف هذا اخلصوص  »َواَل َيْظَهُر َحدُّ الرسَّ
َيْثُبُت  اْلَبَدَل َواَل  َتِمُل  حَيْ َواحْلَدُّ اَل  اْلَعَدِم  إْقَراٌر فيه ُشْبَهُة  ا  َوإِمَّ َبَدٌل  ا  النُُّكوَل إمَّ بِامْلَاِل أِلَنَّ 
َقِة َأنَّ اخْلُُصوَمَة  ِ ْبَهِة، َواَل ِخاَلَف يف َحدِّ الرسَّ اْلَبَدَل َوالثُُّبوَت بِالشُّ َتِمُل  ْبَهِة َوامْلَاُل حَيْ بِالشُّ
َلِكْن هذا  َخالًِصا  َتَعاىَل  اهللَِّ  َحقَّ  َوإِْن كان  َقِة  ِ الرسَّ َحدَّ  أِلَنَّ  َهاَدِة  بِالشَّ الظُُّهوِر  ُط  رَشْ فيها 
َيْظَهُر ذلك إالَّ بِاخْلُُصوَمِة  وِق منه َواَل  وِق ِمْلًكا لِْلَمرْسُ امْلَرْسُ َبْعَد َكْوِن  َيْثُبُت إالَّ  احْلَقُّ اَل 

)1( الزخم�سري، الك�ساف، مرجع �سابق )3/ ٢1٥(.
)٢( اأبو حيان ، البحر املحيط ،مرجع �سابق)٦/ 313( قطب ، يف ظالل القراآن، مرجع �سابق)٥/ ٢49(.



163

ْقَرار«)1(. َط الظُُّهوِر بِاإْلِ ويف َكْوهِنَا رَشْ
قال  الرسقة.  حد  موضوعها  التي  اآلية  بيان  يف  املفرسين  قبل  من  قيل  ما  وأما 

تعاىل:  نث ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    
ڤ  مث)املائدة ٣٨(.

»ومن رسَق من رجل أو امرأة، فاقطعوا، أهيا الناس، َيَده ولذلك رفع »السارق 
وجه  لكان  بأعياهنام،  وسارقة  سارٌق  بذلك  أريد  ولو  معّينني،  غري  ألهنام  والسارقة«؛ 

الكالم النّصب«)2(.
أن  إال  للمسلمني  القرآين اإلمجال يف توجيه األحكام  املعهود يف اخلطاب  أن  مع 
التفصيل حيث ذكر السارق والسارقة »وملا كانت الرسقة معهودة  املقام هنا استوجب 
إدراج  والسنة  الكتاب  املعهود يف  أن  مع  أيضًا  السارقة  بأن  كالرجال رصح  النساء  من 
النساء يف األحكام الواردة يف شأن الرجال بطريق الداللة ملزيد االعتناء بالبيان واملبالغة 

يف الزجر«)3(.
وبني ابن عاشور سبب تثنية الضمري يف قوله تعاىل} أْيِدهَيُاَم {يف اآلية التي تتناول 
احلديث عن العدل بإقامة حد الرسقة حيث قال:  »وثنّي الضمري باعتبار الصنفني الذكر 
واألنثى، ووجه ذكر السارقة مع السارق دفُع توّهم أن يكون صيغة التذكري يف السارق 
قيدًا بحيث ال جيري حّد الرسقة إالّ عىل الرجال، وقد كانت العرب ال يقيمون للمرأة 

وزنًا فال جيرون عليها احلدود«)4(.
الزنا  املرأة يف  دور  لكون  األلفاظ، وذلك  انتقاء  الرباين يف  اخلطاب  دقة  وتتضح 
أعظم، فهي التي تغري الرجل وتثريه فتكون بذلك سببا ملقدمات الزنا، وتسهيل املهمة 
عىل الرجل، ولو أهنا متنعت وتعففت ملا وقع الزنا، لذلك قدم املرأة باألمر بَغضِّ البرص 

وعدم إبداء الزينة، عىل الرجل.

)1( الكا�ساين، �سنائع البدائع، مرجع �سابق ،ج٥٢/٧.
)٢( الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، مرجع �سابق )10/ ٢94(.

)3( اأبو ال�سعود، ار�ساد العقل ال�سليم ،مرجع �سابق )3/ 34(.
)4( ابن عا�سور،التحرير والتنوير، مرجع �سابق )4/ ٢٦8(.
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وبدأ آية الرسقة بذكر السارق، لكون ِعْبُء النفقة خاصًا بالرجل، فهو املكلف هبا 
ا املرأة فليس من مهمتها توفري تكاليف  وهو املعرض للقيام بالرسقة لتأمني حاجاته، أمَّ
لفاقة أصابتها  املرأة  أبعد عن الرسقة، ولكن لكل قاعدة شواذ فقد ترسق  احلياة، فهي 

أيضًا، لذلك بدأ يف الرسقة بالرجل.
»قّدم السارق عىل السارقة هنا، وأّما يف آية الزنا فقد قدم الزانية عىل الزاين والرّس 
يف ذلك أن الرجل عىل الرسقة أجرأ، والزنى من املرأة أقبح وأشنع، فناسب كاًل منهام 

املقاُم«)1(.
المطلب الثالث: العدل في تطبيق حد القتل 

تعال:  قال  القتل،  بيانه هو حد  الكريمة  تناولت اآليات  الذي  الثالث  وأما احلد 
نثگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳمث)البقرة 1٧٨(.

وكان العدل اإلهلي واضحًا جليًا يف تطبيق هذا احلد عىل كل قاتل سواء أكان ذكرًا 
يرتتب  التي  املوبقات  السبع  ومن  كربى،  جريمة  عدوانًا  عمدًا  كان  إذا  »القتل  أنثى  أم 
نار جهنم؛  بالقصاص، واخللود يف  الدنيا واآلخرة، وذلك  العقاب يف  عليها استحقاق 

ألنه اعتداء عىل صنع اهلل يف األرض، وهتديد ألمن اجلامعة وحياة املجتمع«)2(.
»اْلِقَصاِص من اْلَقاتِِل لُِوُجوِد اْلَقْتِل اْلَعْمِد اخْلَايِل عن امْلََوانِِع«)3(.

بالذكر  األنثى  وخصت  بالرجل«)4(.  واملرأة  باملرأة  الرجل  قتل  عىل  »واإلمجاع 
مع كوهنا مذكورة ضمنيًا يف معرض احلديث عن احلر والعبد وذلك حتى ال يتوهم أن 

املقصود الذكور فقط.
باملرأة  الذكور واملرأة احلرة تقتل  القصاص يكون بني اإلناث كام يكون بني  »إن 
احلرة كام يقتل احلر باحلر واألمة تقتل باألمة كام يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون بني 

النساء كام يكون يبن الرجال. والقصاص أيضًا يكون بني الرجال والنساء«)5(.

)1( ال�سابوين، حممد علي )1980( روائع البيانتف�سري اآيات االأحكام، ط3 )�س ٢٥٥(مكتبة الغزايل.ال�سمرقندي،اأبو الليث، بحر 
العلوم )1/ 41٢(دار الكتب العلمية ،بريوت .

)٢( الفقه االإ�سالمي واأدلته )٧/ ٥31(.
)3( الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، مرجع �سابق ،)٧/ 1٦٧(.

)4( اأبو حيان، البحر املحيط، مرجع �سابق)1/ 44٢(.
)٥( ابن عا�سور، التحرير والتنوير، مرجع �سابق )٢/ 193(.
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اخلامتة

النتائج والتو�سيات

ومع هناية هذه الدراسة نعرض أهم النتائج والتوصيات التي خرجت هبا الباحثة 
نبدأ بالنتائج ثم نتبعها بالتوصيات.

أوالً : نتائج الدراسة: 

كبري  له  واألنثى  الذكر  بني  العالقة  عن  للتعبري  املستخدمة  املفاهيم  1-توضيح 
فاستخدام  العالقة،  تعرب عن حقيقة  املصطلحات ألهنا ال  بعض هذه  لبيان خطأ  األثر 
هذه املفاهيم لبس عىل بعض الناس مما أدى إىل حدوث هذا اخللل فدراسة هذه املفاهيم 

ووضعها مواضعها الصحيحة له دور يف إزالة هذا اللبس.

2-التكامل هو أساس العالقة القائمة بني الذكر واألنثى فالذكر متيز عن األنثى 
الطرف  عند  النقص  بسامته  يكمل  وكالمها  الذكر  عن  بسامت  متيزت  واألنثى  بسامت 

اآلخر، فاملرأة والرجل رشيكان يف صناعة حضارة اإلسالم.

3-وازن املنهج القرآين بني الذكر واألنثى يف حتمل التكاليف والترشيعات وهذا 
والتكامل  والوضوح  السبق  حيث  من  االمم  كل  عىل  اإلسالمي  الترشيع  به  يرتقي  مما 

وتقديم النامذج لالقتداء من تارخينا احلضاري.

4-يتضح من خالل منهج القرآن الكريم بأن االختالف يف الترشيعات بني الذكر 
واألنثى حمصور ببعض املسائل فقط.

5-املامرسات اخلاطئة التي متايز بني الذكر واألنثى عىل خلفية العادات والتقاليد 
دعاوى  لتصديق   األنثى  النساء  بعض  دفعت  معينة  اجتامعية  تارخيية  بظرفية  املرتبطة 
العلامنية والسري خلفهم وتؤيدهم يف مطالبهم يف حني أن االلتزام بمنهج القرآن الكريم 

يدحض كل هذه األباطيل ويعيدها أدراجها.
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ثانياً: التوصيات:

بعض  إىل  باإلضافة  الدراسة  تستحق  أخرى  قضايا  نوافذ عىل  الدراسة  وفتحت 
تطبيقات تساعد يف إضافة حتسينات عملية للواقع الذي تعيشه املرأة.

1-توصية للباحثني بإجراء دراسات مشاهبة لبيان املزيد من الفروقات بني الذكر 
واألنثى وما ينبني عليها من قوانني يف الناحية العملية الواقعية.

2-تبني اسنخدام هذه الدراسة ونرشها لبيان عظمة املنهج القرآين يف نظرته للذكر 
واألنثى.

جماالت  يف  واألنثى  الذكر  بني  واالختالف  االتفاق  أوجه  بدراسة  3-توصية 
احلديث وعلم النفس. 

كل  طبيعة  مع  تتفق  بحيث  واألنثى؛  الذكر  تعليم  خطط  يف  النظر  4- إعادة 
منهام ودوره يف املجتمع اإلسالمي واحتياجاته التنمية. 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل آخر املرسلني وعىل 
آله وصحابته أمجعني.
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يف تفسري الكتاب العزير.)حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد ( ط1دار الكتب العلمية 
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ظبي  ط1أبو  العرص  وحتديات  املسلمة  )2001(األرسة  حسن  48-احلفناوي، 
املجمع الثقايف. 
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مطبعة طربني، دمشق. 
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الوراق  7دار  ›ط  والقانون،  الفقه  (املرأةبني   1999( مصطفى  68-السباعي، 
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89-العسقالين، ابن حجر )1412 ( اإلصابة يف متييز الصحابة حتقيق: عيل حممد 
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