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يثور جدل في األوساط اإلسالمية حول ما إذا كانـت        
وتختلـف االجتهـادات    . المرأة مكلفـة كمـا الرجـل أم ال        

بـاختالف المجتهدين وتتعدد بتعدد وجهـات النظـر التـي          
يشتد هـذا   . د عليها تختلف في مشاربها والمصادر التي تستن     

الجدل عند البحث في مسألة خروج المرأة إلى العمل العام أو           
هناك من يـرى أن مكـان       . إلى العمـل بهدف كسب العيش    

المرأة هو البيت، بينما يرى آخرون أن في هذا إجحافاً وقهراً           
وبين هذين الموقفين هناك من     . للمرأة وكبتاً لحريتها وقدراتها   

لمجاالت التي يمكن للمرأة أن تنشـط       يـرى ضرورة تحديد ا   
 .فيها واألعمال التي يمكن أن يسمح لها بمزاولتها

حسب الفصل السابق، من السهل جداً الوصول إلـى         
بما أن المـرأة    . نتيجة حول تكليف المرأة ومجاالت نشاطاتها     

والرجل من نفس واحدة، وبما أنهمـا يملكـان الطاقــات           
لطبيعي المـادي والمعنـوي،     البشرية واإلنسانية بتكوينهما ا   

أي . فإنهما بالتأكيد مكلفان بالقدر الذي تسمح به هذه الطاقات        
أن التكليف ضمن حدود الطاقات وال يتجاوزهـا ألن طلـب           

فاإلنسـان بتكوينـه    . التجاوز يخرج عن اإلمكانية الطبيعيـة     
الطبيعي ال يستطيع أن يطير كمـا الطـائر، لكـن قدراتـه             

ع طائرة، وربما تسمح له أن يطيـر        وإمكانياته تأذن له بصن   
كفرد بجهاز خاص به وذلـك تبعـاً للتطـورات العلميــة            

الرجل مسؤول أمام اهللا والمرأة كذلك، وهو مسؤول        . والتقنية
ولم تشر أي مـن     . عن استغالل طاقاته وهي مسؤولة أيضا     
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اآليات الخلقية التي وردت في سياق البحث إلى عجز أحدهما          
، ولم تشر إلى أي إعاقـة لـدى أي          ونـزع المسؤولية عنه  

 .طرف دون اآلخر
لكن هذا االستنتاج المستند على التكـوين الطبيعـي         

حتى . لإلنسان ذكره وأنثاه ال ينسجم مع آراء بعض المسلمين        
أن بعض المسلمين يرون مجاالت طبيعية لكل مـن الرجـل           

يصر عـدد مـن     . والمرأة وال يجوز ألي منهما أن يتجاوزه      
. مين على أن المكان الطبيعي للمرأة هو البيـت        الكتاب المسل 

فمثالً يجادل عدة مؤلفين حول حق المرأة المسلمة في العمل          
لم يمنع المـرأة    " خارج البيت والتجارة ويقولون أن اإلسالم       
وبعد هذه الجملة   ". من العمل ، بل أكد العمل الذي خلقت له          

بيت للحياة  يفسرون عملها على أنه العمل البيتي، وبه تهيء ال        
الزوجية، وهي بذلك تكون مربية األوالد وقائمة على عمـل          

 . 1متنوع واقتصادي داخله
وفي هذا المجال نجد كاتبا مسلما يقع في تناقض مع          
نفسه فيقول بأن الشريعة لم تكلف المرأة بخدمة زوجهـا وال           

ولم يكلفها بإرضاع أوالدهـا     . بخدمة أوالدها وال حتى نفسها    
لى الزوج أن يوفر لها من يخدمها، وإن لـم          أو حضانتهم وع  

لكنه بعد عدة صـفحات     . 2يكن قادراً فعليه أن يخدمها بنفسه     
فهي التي تدير الشـؤون     . يقول أن المنزل لم يخلق إال للمرأة      

وعليها . وتدير األمور وتجهز الفراش وتحضر الطعام للرجل      
رعاية المنزل والعناية بالزوج واالهتمام بمطالـب األبنـاء         

 . 3وشؤونهم وتربيتهم تربية تؤهلهم لما ينتظره الغد منهم
في تناقضه هذا جعل الكاتب المرأة عند إعفائها من 
كل تكليف مجرد موضوع جنسي وال تخدم سوى غرض 

وفي هذا ما يناقض فكرة السكن والحياة . المعاشرة الجنسية
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األسرية، علما أن الغرض الجنسي وحده يحول اإلنسان إلى 
 .وان شهواني ال يعرف الحياة األسريةمجرد حي
 
 

ذات المشكلة تظهر لدى كاتب آخر بقولـه أن علـى         
الزوج أن ينفق على زوجته ويؤمن لها مسـكنها وملبسـها           

لكن المرأة ال تجبر على إرضاع أو طـبخ أو          . وزينتها، الخ 
وفي ذات الصفحة يضيف بأنـه للرجـل        . غسل إال بإرادتها  

في الشـق   . 4لقاء ما ينفقه عليها   على المرأة السمع والطاعة     
األول يتعامل مع المرأة على أنها بضاعة جنسية وفي الثاني          

لم ينصفها أو يقـدر     . يتعامل معها على أنها أجير أو جارية      
 .إنسانيتها ال أوال وال ثانياً

يتفق محمد الخشت مع القول أن المـرأة ال تتحمـل           
 جميـع أعبـاء     أعفى اإلسالم المرأة من   " أعباء الحياة بقوله    

وجاء  ". 5الحياة المعيشية، وكلف الرجل بأن يتكفل بذلك كله       
كاتب آخر ليؤيد عمل المرأة داخل البيت وقال بأن اإلسالم لم           
يتطلب من المرأة أن تعمل خارج البيت وقد أوجد لها الكثير           

واعتبر خروجها  . من األعمال التي تستهلك وقتها داخل البيت      
ب بعض الكتاب إلـى حـد إلحـاق         ويذه. 6من البيت كارثة  

إهانات مباشرة بالمرأة والحط من قدرها اإلنسـاني، فيقـول          
أحدهم أن المرأة كثيرة النسيان وجانبها العاطفي يسيطر عليها         

ويمضي قـائالً   . أكثر مما يسيطر على الرجل جانبه العاطفي      
فهي . بأن نسيان المرأة سبب مشاكل متجددة في حياة األسرة        

من زوجها إساءة نسيت حسناته الماضية جملـة        إذا أصابتها   
عاطفيـة،  " ومن ثم يصفها علـى أنهـا        ". 7وجحدت ما كان  

مرهفة اإلحساس، دقيقة الجسم، رقيقـة الشـعر،  يسـيطر           
 ".8.…وجدانها على عقلها 
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ال يذكر هؤالء الكتاب األسس الخلقية أو العلمية التي         
اسـن  يستندون عليها في نتائجهم هـذه، وال يـذكرون المح         

االجتماعية والفوائد التي يمكن أن تجنيها األمـة مـن هـذا            
وكم بودي أن اعرف من أي منهم كيف يمكن خدمة          . التحليل

األمة اإلسالمية ونساؤها ال تقوم بأي عمـل سـوى إطفـاء            
الشهوة الجنسية للرجال، وكيف يمكـن أن يواجهـوا األمـم           

 .األخرى والحضارات بمثل هذا المنطق
لكتاب من يحاول تحديد ما يجب أن       وهناك من بين ا   

 : تتعلمه المرأة، فمثالً يقول أحد الكتاب
أما إذا لم تكن ضرورات تفرض على األمة إعداد 
النساء لثقافة معينه فإن المسلمة تعرف أن ثقافتها 
يجب أن تتجه إلى ما يخدم وظيفتها الطبيعية وهي 

.. طهي وحياكة وحضانة وعلم التغذية: رعاية البيت
ودراسة علم نفس .. ادئ الصحة العامة والوقائيةومب

وقسط من الفنون يساعد على التذوق الفني . الطفل
 . 9ويعين على تنسيق البيت

مقابل هؤالء هناك كتاب يرون أن المرأة والرجل 
متساويان في التكليف، وأن المرأة مناط بها كل تكليف ورد 

ول أحمد يق. سواء في العقائد أو العبادات أو المعامالت
خيرت أن عقل الرجل وعقل المرأة ال يتفاوتان وهما قادران 

في المعامالت ال يؤثر فساد الرجل . على إدراك أمور العقيدة
". 10على صالح المرأة وال فساد المرأة على صالح الرجل

ويرى كاتب آخر أن المرأة مكلفة كما الرجل إال في حاالت 
حصل عليه الرجل على للمرأة ذات األجر الذي ي. استثنائية

ما تقوم به من عمل صالح، وعليها مثل الوزر الذي على 
ويقول بأن للمرأة أن تتعلم كما . 11الرجل في حال المعصية

ويرى حزب . 12الرجل وتحصيل العلم عبارة عن تكليف
 :التحرير في دستوره أن
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 بل يبقى الرجل مخاطبا بخطاب الشارع كمخاطبة 
الخطاب لإلنسان وليس المرأة سواء بسواء ألن 

وبناء على هذا ال يوجد في . للمرأة وال للرجل
اإلسالم حقوق للمرأة وحقوق للرجل أو واجبات 
للمرأة وواجبات للرجل، بل الذي في اإلسالم هو 
حقوق وواجبات لإلنسان بوصفه إنسانا من غير 
مالحظة أنه رجل أو امرأة بل بغض النظر عن 

يعة جاءت لإلنسان في فالشر. كونه رجالً أو امرأة
كل أحكامها، واستثنيت منها بعض األحكام فخوطبت 
بها المرأة بوصفها امرأة بالنص الخاص واستثنيت 
منها بعض األحكام فخوطب بها الرجل بوصفه 

 .13رجال بالنص الخاص
وقد أشار محمد عمارة بوضوح إلـى أن المــرأة          

 الحقوق  مكلفة كما الرجل، وأن المرأة والرجل متساويان في       
والواجبات، وهذا هو الفكر اإلسالمي الذي جاء ليحرر المرأة         

 . 14من القيود المختلفة التي أثقلتها عبر الزمن
واضح من القرآن الكريم أن المرأة مكلفة، وتكليفهـا         
ال ينقص عن تكليف الرجل على الرغم من القوامـة التـي            

 والتـي   اختص اهللا بها الرجال والمحافظة النهائية على النوع       
يا أيها النـاس اتقـوا      : " فمثالً تقول آية  . اختصت بها النساء  

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا وبـث         
منهما رجاالً كثيراً ونساء، واتقوا اهللا الـذي تسـاءلون بـه            

وتقـول  ). 1النسـاء،   " ( واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبـا      
الذي خلقكم والذين مـن     يا أيها الناس اعبدوا ربكم      : " أخرى

* ألم  " وتنص أخريات    ). 21البقرة،  " ( قبلكم لعلكم تتقون    
الذين يؤمنون بالغيب   * ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين        

يؤمنون بمـا    والذين * ينفقون رزقناهم ومما ويقيمون الصالة 
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أولئـك  * نزل إليك وما أنزل من قبل وباآلخرة هم يوقنون          
 ).5-1البقرة، * " (وأولئك هم المفلحون على هدى من ربهم 

هذه آيات، ومثلها كثير، توجه الخطاب للناس وللذين        
يرغبون في الهداية رجاال ونساء دون تمييز مـن أي نـوع            

ال تمييز بين ذكر وأنثى أو بين أسود وأبيض أو بـين            . كان
وهو خطاب متجانس الفكرة وموجـه      . عربي أو غير عربي   

لم تختلـف لغتـه أو      . ستيعاب والفهم إلى ذوي قدرة على اال    
تتنوع لتناسب اختالف العقول أو تنوعها، وإنما تؤكد توجهها         
نحو طاقات إنسانية قادرة على االسـتيعاب والفهـم وحمـل           

المرأة قادرة على فهم الخطاب كمـا       . الرسالة تطبيقا وإيصاال  
الرجل، وهي على ذات المستوى مع الرجـل فـي مؤهلهـا            

وفي هذا الخطاب رد واضح علـى الـذين         . الستالم البالغ 
. يظنون أن المرأة قاصرة عقال وال ترتقي إلى مستوى الرجل         

لو كان ظنهم صحيحا لكان من الضروري الطلب من الرجال          
البحث عن سبل شرح البالغ للنساء أو لكـان مـن المهـم             

 .وجـود كتاب آخر ميسر حتى تفهمه النساء
فألهمهـا  * واها  ونفس وما س  : " هذا ما أكدته اآليات   

وقـد خـاب مـن      * قد أفلح  من زكاها      * فجورها وتقواها   
إنها نفس مؤهلـة ألن تتبـع        ) 10-7الشمس،  *" ( دساها  

طريـق الهداية أو الطريق المعاكسة، ولهذا يعامل الرجـال         
من عمل سيئة فـال     : " كما النساء عند الحساب فيقول تعالى     

 أنثـى وهـو     يجزى إال مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو        
" مؤمن فأولئك يدخلـون الجنـة يرزقون فيهـا بغير حساب         

* فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يـره        : " ويقول ). 40غافر،  ( 
  ).8-7الزلزلة، " * ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

بالخلق أوجد اهللا سبحانه في النفس الطاقة الختيـار         
 تكـوين   إنـه . طريق الخير والفالح أو طريق الشر والخيبة      
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التبـديل أو    أو للتغيير تخضع ال طبيعية اختيار بحرية طبيعي
هكذا هي المسألة بالنسبة للذكر واألنثى علـى حـد          . التكيف
اإلنسان . أي أن المسالة تتعدى مسألة التشريع وتسبقها      . سواء

قادر على اتباع الطريق القويمة وقادر على اتبـاع الطريـق           
لقد ألهمت النفس   . ى وطاقات الشريرة بما أهل فيه اهللا من قو      

وبمـا  . هذه الطاقة على االختيار كنتيجة حاصلة عند التسوية       
خلقـي أوال    ) بمعنى القـدرة    ( أن األمر كذلك، فإن التكليف    

ومغروس في الذات اإلنسانية حتى لو لم تنزل على الرسـل           
بهذا اإللهام يسير المرء ذكرا كـان أم        . شرائع وتعاليم وكتب  

سب هذا التيسير تصـطبغ حياتـه وتعـرف         أنثى حياته، وح  
ومن السهل أن نالحظ تاريخيا وحاضرا أناسا كـانوا         . سيرته

خيرين أوهم بالفعل أصحاب خيـر وعمـل صـالح دون أن       
تصلهم رساالت سماوية أو دون أن تستقر في قلوبهم، وأناسا          
كانوا شريرين أو هم بالفعل شريرين دون أن تعرض عليهم          

عنى أن المقدرة على تفسير الخطأ مـن        بم. الرسائل والشرائع 
 .الصواب متأصلة خلقاً في اإلنسان

جاءت الشريعة اإلسـالمية لتؤكـد هـذا التكليـف          
ولتنظمه، ووضعت له الضوابط والمعايير وذلك من خـالل         

بينت الشريعة أوامر اهللا ونواهيه،     . البينات والثواب والعقاب  
كر واألنثـى   وفي أغلبها بصيغة المذكر التي تنسحب على الذ       
من يعمل  : " إال إذا كان هناك تخصيص، وعليها قال سبحانه       

من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يـدخلون           
من : " وأكد بالقول  ). 24النساء،  " ( الجنة وال يظلمون نقيرا     

عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة           
 ). 97النحل،  " (  يعملون   ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا    

فاستجاب لهم ربهم أني ال أضيع عمل عامل مـنكم          : " وقال
تقـر هـذه     ). 195آل عمـران،    . " ( …من ذكر أو أنثى     
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اآليات أن هناك أعماالً يقوم بها الذكور وتقوم بها اإلنـاث،           
وتقرن هذه األعمال باإليمان حتى يكون هناك جزاء حسنا في          

د أن العمل الصالح قد تم حصره فـي         وال أج . الدنيا واآلخرة 
البيت أو خارج البيت، في سبيل المصلحة الخاصة أو العامة،          

فما دام عمالً صالحاً قائمـاً      . ألمة المسلمين أو لإلنسان ككل    
وال أعتقد أن التأكيـد فـي       . على اإليمان فهو يستحق الثواب    

ال توجد  . هذه اآليات على الذكر واألنثى جاء عفوا أو صدفة        
وية أو مصادفة في القرآن الكريم، واعتقد أن التأكيد جـاء           عف

لصد إجحاف قد يلحق بالذكر أو باألنثى من قبـل األمـة أو             
األفراد أو الجماعـات ألسـباب ال عالقـة لهـا بالتشـريع             

وهذه أسباب قد تكون ناجمة عن عادات أو تقاليد         . اإلسالمي
ل أو ممارسات سياسية ظالمة أو توجهات اقتصـادية تسـتغ         

وترك العمل الصالح مفتوحاً بـدون      . اإلنسان وتقلل من قيمته   
محددات أو تقييدات وتم التأكيد على أنه يعمل من قبل الذكر           

وفي هذا تأكيد على أن العمل الصالح، مهما        . ومن قبل األنثى  
كان نوعه، مفتوح أمام الذكور واإلناث، وباإلزاحة، نسـتنتج         

لق أمام الطرفين، الشيء    من هذا اآليات أن العمل الشرير مغ      
 .الذي تؤكده آيات أخرى

ومثلما ورد الجزاء الحسن، ورد أيضاً العقاب لكـل         
والسارق والسارقة فاقطعوا   : " قال تعالى . من الذكر واألنثى  

 ). 38المائـدة،   " ( أيديهما جزاء بما كسبا نكـاال مـن اهللا        
ـ        : " وقال "        دة  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جل

لم يخفف اهللا العقاب على األنثى ألنها، حسب         ). 2النور،  ( 
ما يرى البعض، أقل عقال أو أكثر شهوة أو أقل دينـا، ولـم              

 .يثقله على الرجل
تحدث القرآن الكريم بصيغة واضحة حول الموضوع       

إن المســلمين والمســلمات والقــانتين والقانتــات : " فقــال
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برين والصابرات والخاشـعين    والصادقين والصادقات والصا  
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات     
والحافظين فـروجهم والحافظـات والـذاكرين اهللا كثيـراً          

ومـا كـان    * والذاكرات أعد اهللا لهم مغفرة وأجرا عظيمـاً         
لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون لهـم            

هللا ورسوله فقد ضل ضـالال      الخيرة من أمرهم ومن يعص ا     
:       وقال بخصـوص العصـاة     ). 36-35األحزاب،  " ( مبينا

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يـأمرون بـالمنكر         "
وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا اهللا فنسـيهم إن          

وعد اهللا المنافقين والمنافقات والكفار     * المنافقين هم الفاسقون    
 فيها هي حسبهم ولعنهم اهللا ولهـم عـذاب          نار جهنم خالدين  

  ).68-67التوبة، " ( مقيم
وجاء في التعليمات التفصيلية مـا يؤكـد علـى أن           

. الخطاب موجه للذكور واإلناث على حد سواء بدون تمييـز         
قل للمؤمنين يغضوا من    : " ورد في القرآن على سبيل المثال     

 وقل للمؤمنات يغضضن من   … أبصارهم ويحفظوا فروجهم    
يا : " وورد). 31-30النور،  " (أبصارهن ويحفظن فروجهن    

أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا            
"         منهم وال نساء من نساء عسـى أن يكـن خيـرا مـنهن               

وأكد المسؤولية الفردية عنـد الحسـاب        ). 11الحجرات،  ( 
الطور،  ("كل امرء بما كسب رهين    : "دون تمييز أيضاً، فورد   

 ). 38المـدثر،   " ( كل نفس بما كسبت رهينة      " وورد  ). 21
  ). 18فاطر، " ( وال تزر وازرة وزر أخرى :   " وورد

ليس هذا فحسب، وإنما يتعاون المؤمنون والمؤمنات       
في القيام بالتكليف وال يوجد انتقاص لدور أي منهما في هذا           

ت بعضـهم   والمؤمنون والمؤمنـا  : " فيقول سبحانه . التعاون
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون        
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الصالة ويؤتون الزكـاة ويطيعـون اهللا ورسـوله، أولئـك           
وهذه آية   ). 71التوبة،  " ( سيرحمهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم       

وقـد جـاءت    . تنسجم تماما مع فكرة التكامل الواردة خلقـاً       
ـ       رء معهـا منسـجما     تشريعاً معززا للفكرة الخلقية فيبقى الم

. داخليا مع ذاته ومع اآلخرين ذكورا وإناثا داخـل المجتمـع          
تأمر المرأة بالمعروف وهي مكلفة بذلك، وتنهى عن المنكـر          

وقد أكد سبحانه هذا التكليـف فـي        . وهي مكلفة بذلك أيضا   
أصول البيعة كدليل على أنه جزء ال يتجزأ من حياة المرأة،           

ءك المؤمنات يبايعنك علـى أن ال       يا أيها النبي إذا جا    : " فقال
يشركن باهللا شيئا وال يسرقن وال يزنين وال يقتلن أوالدهـن           
وال يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وال يعصـينك          
"      في معروف فبايعهن واستغفر لهـن إن اهللا غفـور رحـيم             

  ).  12الممتحنة، ( 
لرجـل  هناك من يرى أن المرأة مكلفة بالشعائر كما ا    

هذا الرأي ال عالقـة لـه       . لكنها معفية من اإلنفاق والكسب    
باإلسالم ألن المرأة مؤهلة بالخلق للكسب ومطالبـة شـرعا          

ربط القـرآن السـعي     . باإلنفاق والتصدق ودفع الزكاة، الخ    
. بالخلق لكل من الذكر واألنثى وهذا أمر ال يغيب عن الفطنة          

. اقات وحاجـات  فهذا المخلوق الذي هو اإلنسان فطر على ط       
حاجة اإلنسان إلى الطعام طبيعية والسماء ال تمطـر عليـه           
طعاما جاهزا، وكذلك األمر بالنسبة للمالبس واتقـاء البـرد          

. ومع هذه الحاجة الطبيعية سلحه  اهللا بطاقة السـعي         . والحر
* إن سعيكم لشـتى     * وما خلق الذكر واألنثى     : " قال تعالى 

فسنيسـره  * حسـنى   وصـدق بال  * فأما من أعطى واتقـى      
* وكـذب بالحسـنى    * وأما من بخل واسـتغنى      * لليسرى  

ربطت اآليات الخلـق     ). 10-3الليل،  " ( فسنيسره للعسرى 
بالسعي والعطاء والتقوى وحسن الجزاء، وبـالمنع والكـذب         
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إنها حلقات مترابطة من الخلـق والتشـريع        . وعسر الجزاء 
ـ      . والوعد والوعيد  ل امـرء   يسعى المرء ويجد  ويجتهد، وك

يختار ما يراه مناسباً من طرق السعي فتتعدد السبل وتتكامل          
إن السـاعة  : " وجاءت آية أخرى لتؤكد هذا الـربط    . الجهود

  ).15طه، " ( آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
فضالً عن التشريع المرتبط بالتكوين الخلقي، أمرنـا        

ي جعل لكم األرض    هو الذ : " اهللا ذكوراً وإناثا بالسعي بقوله    
"     ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليـه النشـور            

يا أيها الـذين آمنـوا إذا نـودي         : " وبقوله ). 15الملك،  ( 
للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهللا وذروا البيع ذلكم           

فإذا قضيت الصالة فانتشروا في     * خير لكم إن كنتم تعلمون      
فضل اهللا واذكـروا اهللا كثيـراً لعلكـم         األرض وابتغوا من    

وفي سياق وصفه للجنـة التـي      ). 10-9الجمعة،  " (تفلحون  
سيجزى بها المؤمنون على ما فعلوه في الحياة الـدنيا يؤكـد         

"  إن هذا كان لكم جزاء وكـان سـعيكم مشـكورا            : " القرآن
والسعي هنا بعمومه ويشمل السعي نحو إقامة       ). 22الدهر،  (

 .عالقة المؤمن بالعالم خارج ذاتهالشعائر ونحو 
من الوارد أن يتبع التباين الجسـماني بـين الـذكر           

بل هذا ما هو مؤكد في القرآن الكريم        . واألنثى تباين وظيفي  
وقد سبق أن تمت اإلشارة     . من حيث القوامة وحضانة األجنة    

إلى التكامل بين الذكر واألنثى، وفي هذا ما يتبعـه بالتأكيـد            
ال يحدد القرآن تفاصيل وظيفية لكل من الذكر        . تكامل وظيفي 

واألنثى، وفي هذا ما يتمشى مع الفكرة اإلسالمية ككل والتي          
تضع المبادئ العامة أمام اإلنسان، وللمؤمنين بعـد ذلـك أن           
يجتهدوا فيما يخدم الحق واألمر بالمعروف، وفيما يمكـن أن          

ر فضمن الطاقات التي فضل اهللا بهـا الـذكو        . يبتعد عن ذلك  
واإلناث، يستطيع الناس عموما تكييف أشـغالهم وأعمـالهم         
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وال يوجد من بين هذه األشغال واألعمال مـا هـو           . حسبها
عصي بصورة مطلقة على ذكر أو أنثى إال تلك التـي تـم             

ولهذا جاءت اآلية الكريمة تؤكـد      . تحديدها خلقا أو بالطبيعة   
نوا ما  وال تتم : " على هذين البعدين، الطبيعي وغير الطبيعي     

فضل اهللا به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا          
وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا اهللا مـن فضـله إن اهللا            

  ). 32النساء، " ( كان بكل شيء عليما 
هناك مقومات طبيعية ال يمكن للذكر أو األنثـى أن          
يتجاوزاها، لكنهما عدا ذلـك يسـتطيعان شـق طريقيهمـا           

 .يراه كل واحد منهما ضمن طاقاتهواالكتساب بما 
ضمن هذا التكليف الذي على المرأة ولها أن تفي أو 
تقوم به، هل هي مكلفة بالجهاد؟ يقول عبد األمير الجمري أن 

يخالف  الرأي هذا .15عنها وأسقطه الجهاد من أعفاها اإلسالم
بالتأكيد فكرة تكليف اإلنسان بالطبيعة والمؤمن بالشريعة، وال 

:      فمثال قال تعالى مخاطباً المسلمين.  يستند عليهيوجد ما
انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اهللا " 

يا : " وقال ). 41التوبة، " ( ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 
أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اهللا اثاقلتم 

اة الدنيا من اآلخرة فما متاع إلى األرض، أرضيتم بالحي
إال تنفروا يعذبكم عذابا * الحياة الدنيا في اآلخرة إال قليل 

أليما ويستبدل قوما غيركم وال تضروه شيئا واهللا على كل 
واآليات التي تدعو  ). 39-38التوبة، " ( شيء قدير 

المسلمين إلى الجهاد كثيرة، وهي ال تخص الذكور دون 
 .اإلناث

مسلمون تحت ظـروف معينـه أال تنفـر         إذا رأى ال  
النساء، أو أال ينفر كل الرجال فهذا شـأنهم وهـو خاضـع             

وإذا رأوا أن نفيـر     . لتقديراتهم لظروف جهادهم في حينـه     
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أما القول  . النساء جزئيا ضروري لسبب أو آلخر، فلهم ذلك       
بأن المرأة غير مطالبة بالجهاد إسالميا فغيـر صـحيح وال           

ربما يجد بعض المسلمين أن     . سالمييرتكز على أي منطق إ    
القتال يحتاج إلى مجهود عضلي ال تقوى عليه النساء مثـل           
حمل السيف أو قيادة دبابة ويستنتجون أن المرأة معفاة مـن           

لكن ظروف القتال تتغير باسـتمرار وهـي ليسـت          . الجهاد
خاضعة لنمط معين أو ألدوات محددة، ومن المحتمل، بل من          

لمعارك إلى مجرد ضـغط علـى أزرار        المؤكد، أن تتحول ا   
وبما أن هذه المعارك ال تحتاج إلـى        . فتنطلق قذائف الدمار  

 .جهود عضلية فإنه من المحتمل ان تكون أبطالها نساء
ولهذا من المهم أال يصدر المسلمون أحكامهم علـى         
األمور حسب ظروف زمانهم ومكانهم ويعتبرونها صـالحة        

لمبدأ يبقى قائما في كل     ا. لكل الظروف في كل زمان ومكان     
زمان ومكان، لكن تطبيقاته تتباين حسب تبـاين الظـروف          

وسأعود لمناقشة هذه الفكرة فيمـا بعـد        . واألزمنة واألمكنة 
 .بتفصيل

  

من المهم أن يدرك قارئ اإلسالم والمسلم أن اإلسالم         
ة ليس دينا للعرب فقط وإن كان بلسان عربي، إنه للناس كاف          

وقد جاءت المبادئ اإلسالمية لتكـون      . عبر الزمان والمكان  
ممكنة التطبيق ضمن حدود الطاقـات اإلنسـانية والبشـرية          
الموجودة خلقا وضمن الزمان والمكان على مـر األجيـال          

ولهذا ال تخضع هذه    . والحقب التاريخية لكل شعوب األرض    
المبادئ لمفاهيم أناس معينين في ظـروف تتميـز بعـادات           



 64

قاليد خاصة، ويجب إخضاع المفـاهيم االجتماعيـة لهـذه          وت
 .المبادئ إذا كان للمسلم أال يزيغ وال يطغى

يتم التعامل مع المرأة إسالمياً، من زاويتـي الخلـق          
والتكليف، على أنها إنسان متكامل قادر على شق حياته فـي           

المكلف يتحمل مسؤولية، والمرأة مسؤولة     . تكامل مع الرجل  
ا هي مسؤولة أمام األمة عمـا كرسـت جهـدها           أمام اهللا كم  

هذا هو األساس اإلسـالمي وهـذه هـي         . واستغلت طاقاتها 
وهـي  . القاعدة النظرية الشرعية التي يجب االستناد عليهـا       

قاعدة تشكل المرجعية ألي اجتهاد فقهي بخصوص الحـالل         
وهي تنفي تبعيـة المـرأة وافتراضـات عجزهـا          . والحرام

. ضعف اإلنسـان بصـورة عامـة      وضعفها الذي يتميز عن     
فالذي يظنه البعض أنه ضعف في المرأة قد يكـون مصـدر            
قوة، وإذا كانت المرأة ضعيفة في زاوية معينه نسبة للرجـل           

 . فإنها قد تكون قوية في زاوية أخرى
المهم أال نلصق بالشـرع والخلـق اإللهـي قيمنـا           

م علينا قراءة اإلسـال   . ومفاهيمها ونجبر اإلسالم على تبنيها    
هذا هو المنطق   . كما هو وأن نبني اجتهاداتنا على ما هو قائم        

فال ضرورة  . العلمي السليم والذي هو بذاته المنطق اإلسالمي      
ألن يقول قائل، على سبيل المثال، أنـه ال يجـوز للمـرأة             

هذا كـالم   . إسالميا أن تعمل في محجر أو أن تصلح اآلليات        
مجال مفتوح أمامهـا    ال. غير إسالمي وال عالقة له باإلسالم     

ألن تعمل في محجر إن هي أرادت، ولهـا أن تقـيم هـي              
أوضاعها الجسمانية وغير ذلك لتقرر فيما إذا كان مثل هـذا           

وقد أودع اهللا فـي اإلنسـان قـوى         . العمل مناسبا لها أم ال    
فـال  . وطاقات ساعده بالتأكيد على اتخاذ القـرار المناسـب        

ا بديهية وساذجة   ضرورة ألن أغرق وأغرق غيري في قضاي      
 .تستهلك الوقت والجهد بال فائدة
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