
 121

א א א

מ א
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123

 
 
 
 
 

تبين من الفصل الخاص بالخلق أن المرأة والرجـل         
من ذات النفس ويملكان طاقات إنسانية خالقة، وأن االختالف         
فيما بينهما هو في بعض التركيب األحيائي الـذي أقتضـى           

 ومـن خـالل الفصـل الخـاص         .اختالفا في تركيز الطاقة   
بالتكليف، اتضح أن المرأة مكلفة كمـا الرجـل وال يتعامـل      

أما فـي الفصـل     . اإلسالم معها على أنها قاصرة أو عاجزة      
الثالث فتم شرح مسألة الظهور العام والمسـلّم بـه إسـالميا      
كجزء ال يتجزأ من حياة اإلنسان على األرض و كجزء مـن          

وتـم شـرح مـا      .  أو امرأة  تكوينه الفطري سواء كان رجالً    
يتعلق باللباس والذي يلتزم بعدم اإلغراء وقضية الزينة التـي     

 .يجب أال تصل إلى التبرج
على الرغم من أن عددا من المسلمين لـن يوافقـوا           
على ما ورد في هذا الكتاب، إال أن التساؤالت الكبيرة ستأتي           

ـ           ر من غير المسلمين الذين يظنون أن المرأة في اإلسالم غي
محترمة، وأن اإلسالم ينتقص حقوقها ويعاملها كمواطن مـن         

وأكثر ما تـأتي هـذه      . درجة أدنى من درجة الرجل والولد     
. التساؤالت حول تعدد الزوجات وحول الميـراث والشـهادة        

فهل المرأة فعال عبارة عن كيان غير محتـرم؟ أم أن ذلـك             
 االنطباع متولد عن عدم فهم للطرح اإلسالمي؟ 

א



 124

يبادر  المسلم فور الحديث عن تعدد الزوجات بالقول          
وغالبا ما يقـدم    . أن اإلسالم يتيح تعدد الزوجات لغاية أربع      

فانكحوا : " دليله من القرآن ويتلو اآلية بصورة منقوصة قائالً       
إنـه ال يتلـو     ". ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع         

وال . ى عليـه التقليـد    اآلية من أولها ويفسرها حسب ما جر      
يقتصر هذا على اإلنسان العادي بل يتعداه ليشمل عدداً مـن           

فهم ال يكتبون اآلية من أولها      . الكتاب والمفكرين اإلسالميين  
وال يحاولون تدبرها، وينتهون في حكمهم بناء علـى تقاليـد           

 .جرت أيام الصحابة وبناء على إجماع أئمة المسلمين
الكريمة وجدت ما هو في محاولتي لتدبر اآلية 

وإن خفتم أال تقسطوا في :" تنص اآلية. مختلف عن التقليد
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع 
فان خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال 

وقد سبقتها آية أخرى تتعلق  ). 3النساء، " ( تعولوا 
ا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث وآتو: " باليتـامى تنص

" بالطيب وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا  كبيرا 
وجدت أن آية التعدد من أكثر اآليات التشريعية ). 2النساء، (

 : وأوجه ذلك تتمثل فيما يلي. تعقيدا وصعوبة على الفهم
أحدهما يجب توفره   :  تشتمل اآلية على شرطين    :أوالً

 التفكير بالنكاح والمشمول بالنص وان خفتم أال تقسـطوا          عند
وثانيهما يجب توفره بعد استتباب الرأي علـى        . " في اليتامى 

إذا . " وإن خفتم أال تعدلوا فواحدة    " النكاح والمشمول بالنص    
فـانكحوا مـا    " توفر الشرط األول فالنتيجة مشمولة بالنص       

إن توفر الشرط   و". طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع        
 ".فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"الثاني فالنتيجة مشمولة بالنص 

 استعمل الشرط األول كلمة قسـط واسـتعمل         :ثانياً
الشرط الثاني كلمة عدل وال بد أن تكون هناك حكمـة فـي             
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وفهم اآلية يتطلـب تمييـزا دقيقـا بـين          . هذين االستعمالين 
 . الكلمتين

 
 

. ات عددية ولـيس أعـدادا      استعملت اآلية هيئ   :ثالثاً
فكلمة مثنى ال تعني اثنين وإنما تعني هيئة العدد اثنين وكذلك           

فإذا قلنا مثال دخل الطالب الغرفة مثنـى        . كلمتا ثالث ورباع  
وال تعني أن الذين دخلـوا      . فما نعنيه أنهم دخلوا اثنين اثنين     

يؤيد القـرآن هـذا     . وهكذا بالنسبة لثالث ورباع   . اثنان فقط 
الحمـد هللا فـاطر السـماوات       " تقول اآلية الكريمة    . التفسير

واألرض جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة مثنـى وثـالث          
"   ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن اهللا على كل شيء قـدير              

وهذا ما يقوله أستاذ النحو محمد عيد إذ  يورد           ). 1فاطر،  ( 
 أن مثنى وثالث ورباع معدولة عن ألفـاظ العـدد األولـى           

آحاد تعني واحداً واحدا، وبهذا يتم االسـتغناء عـن          . مكررة
. ألفاظ العدد األصلية مكررة فنقول رباع بدل أربعة أربعـة         

 . 2فجاء الجند ثالث تعني ثالثة ثالثة
قـل إنمـا    " تؤكد هذا المعنى اللغوي اآلية الكريمة       

أعظكم بواحدة أن تقوموا هللا مثنى وفرادى ثم تتفكـروا مـا            
جنة، إن هو إال نذير لكم بـين يـدي عـذاب            بصاحبكم من   

. والمعنى أن يقوم الناس اثنين اثنين أو فـردا فـردا          ." شديد
وهذا ما يؤيده إجابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم حول كيفية           

أي تصلي ركعتين ركعتـين    ." …مثنى  : " صالة الليل إذ قال   
 .  دون الركعات التي يمكن أن يصليها المتهجد

صحيحا فإن اآلية تجيز الزواج علـى       وإذا كان هذا    
فـأين هـو    . هيئة اثنتين اثنتين أو ثالث ثالث أو أربع أربع        

 التفسير الصحيح؟ 
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      يقول البعض، وهو القول الشائع، أن الشرط األول في         
اآلية ليس شرطاً وإنما تعبيراً عن المناسبة التي نزلت فيهـا           

يتيمة يشرف  اآلية وهي تتلخص في أن أحدا أراد الزواج من          
على شؤونها طمعا في مالها وانتقاصا لحقوقها فنزلت اآليـة          
تمنع الطمع وإنقاص الحقوق وتبيح البحث عن زواج آخر ال          

لكن مشكلة هذا التفسير أنه يخضـع اآليـة         . يؤدي إلى الزلل  
للمناسبة بدل أن تكـون المناسـبة مجـرد أداة توضـيحية            

لو كانـت المناسـبات     وهذا ما ال يقبله العقل ألنه       . للمسلمين
مقيدة للحكم الشرعي النتفت اسـتقاللية األحكـام الشـرعية          

أي أن  . والقتصرت فقط علـى زمـان ومكـان محـددين         
المناسبات تجعل من األحكام أحكاما خاصـة ال عامـة وال           
يجوز تطبيقها عبر الزمان والمكان، لكن يمكن اإلفادة منهـا          

 .  في تفسير اآلية
لناحية اللغوية تستوفي البناء    فضال عن أن اآلية من ا     

من حيث وضع الشرط وربطه بفاء االستنتاج، أي أن النتيجة          
ومن الواضـح أن    . مترتبة على الشرط وليست مستقلة بذاتها     

ولو لم يكن األمـر كـذلك   . الشرط يرتبط بالقسط في اليتامى   
ومما يزيد االحتمال بأن    ". وإن  " الستعملت أداة أخرى غير     

ي ال مجرد إشارة إلى مناسبة هو اآلية التي        الشرط شرط حقيق  
. سبقت والتي تؤكد ضرورة الحرص على حقـوق اليتـامى         

ومن الواضح أن اآليتين تشيران إلى اليتامى ذكوراً وإناثاً وال          
فلو أراد اهللا اإلنـاث لقـال       . تخصصان اإلناث دون الذكور   

وهذا ما ورد   . اليتيمات كما هو الشأن عندما خصصت اإلناث      
:           لقـرآن عنـدما أراد اهللا التخصـيص حسـب اآليـة           في ا 

ويستفتونك في النساء قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في           "
يتامى النساء الالتي ال تؤتونهن ما كتب لهن وترغبـون أن           
تنكحوهن والمستضعفين من الولـدان وأن تقومـوا لليتـامى         
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النسـاء،  " (يمابالقسط وما تفعلوا من خير فإن اهللا كان به عل         
127 .( 

 
 

ويواجه أصحاب هذا التفسير بالقول بأن شرط العدل        
المطلوب في اآلية ال يمكن أن يتحقق بدليل قولـه سـبحانه            

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصـتم         : " وتعالى
وبالتالي فإن نفي العدل نفى إمكانية الزواج بأكثر مـن          " … .

فال تميلوا  … : " ر بإكمال اآلية  فيجيب أصحاب التفسي  . واحدة
كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن اهللا كان          

فيقولون أن العـدل غيـر       ) 129النساء،  " ( غفوراً رحيماً   
ممكن وعلى الزوج أن يكون حذرا بحيث ال يكون ميله نحو           

وهنا يفسرون العدل على أنه عـدل       . واحدة دون أخرى حديا   
مادية فقط مستشهدين بقول رسـول اهللا عليـه         من الناحية ال  

اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تؤاخذني فيما تملـك          : " السالم
أي أن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم يملـك أن           ". 3وال أملك 

يعدل في األمور المادية لكنه ال يملك أن يعدل فـي األمـور             
ـ         . القلبية ة يعود هذا طبعا إلى زواج الرسول الذي هو بالحقيق

أي أن زواج النبـي لـيس   . زواج نبي وليس زواج رسـول    
جزءا من الرسالة وال يشكل تشريعاً، وبالتالي يصعب القياس         

 .عليه، بل أن ذلك ال يجوز
وحسب هذا التفسير فإن اإلنسان ال يستطيع الـتحكم         

لكن . بالمسائل العاطفية، وأعتقد أن هذا صحيح إلى حد كبير        
حصل للمودة والرحمـة التـي      إذا كانت هذه حقيقة فماذا سي     

جعلها اهللا بين األزواج؟ هل سـتكون المـودة لزوجـة دون            
 أخرى؟ وأال يشكل هذا خلال وتناقضاً مع آيات الخلق؟ 
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يشير الذين يرون التعدد أن الصحابة تزوجوا بـأكثر         
من واحدة في عهد الرسول عليه السالم ولم يعارضهم فـي           

لكننا إذا اعتمدنا على    . ذلك، وهذا اإلقرار يؤيد تعدد الزوجات     
السيرة النبوية نجد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفض           
أن يأذن لعلي ابن أبي طالب بالزواج على فاطمة وطلب منه           

أال أن يحب ابـن     … وقال  . أن يطلق فاطمة أوال ثم يتزوج     
ابنة بني هشام ابن    ( أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم        

فإن ابنتي بضعة مني  يريبني مـا        ) ي جهل   المغيرة، ابنة أب  
". 4يريبها، ويؤذيني ما آذاها،  وإني أتخوف أن تفتن في دينها          

وقد قال الرسول عليه السالم هذا أمام جمع من الناس وليس           
 .بحديث جانبي

هذا موقف أبوي يصعب أال يكـون موقـف أي أب           
ويقول الشريف أن هـذه الحادثـة       . يرى ابنته مهددة بضرة   

 بعض الفقهاء يعترفون بأن الزواج المتكـرر يـؤذي          جعلت
أن يتزوج رجلها   " الزوجة، فأفتى بعضهم أن المرأة إذا آذاها        

من ". 5عليها بمن دونها مكانة وعقيدة ال يحل إيذاؤها بالزواج        
المفروض . المالحظ أن هذه الفتوى اجتماعية وليست شرعية      

يـذاء  أن ترفض الفتوى إيذاء الزوجة ال أن تـرفض فقـط إ           
الزوجة ذات الوضع االجتماعي األرفع مـن المرشـحة ألن           

ال يوجد في الشـرع صـغير وكبيـر وجـاه           . تكون ضرة 
مبدأ اإليذاء مرفـوض شـرعاً، وإذا       . اجتماعي أو وضاعة  

كـان تكرار الزواج سيؤدي إلى أذى فإنه ال يمكـن عنـدها         
 .التحدث عن عدل

اهللا وهذا يقودنا إلى حديث آخر عن رسول اهللا صلى           
من : " عليه وسلم ال يحصر العدل في األمور المادية إذ يقول         

كان له امرأتان يميل ألحدهما على األخرى جاء يوم القيامـة          
يؤكد هذا الحديث، إن صح، أن الميـل         ". 6وأحد شقيه ساقط  
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وقد يكـون الميـل   . غير جائز وأنه جزء ال يتجزأ من العدل     
فأغلـب النسـاء    . لماديالقلبي بالنسبة للمرأة أهم من الميل ا      

يستمتعن بالكالم الجميل ودفء الزوج أكثر ممـا يسـتمتعن          
 . باالستهالك

        فيما يخص القسط والعدل، ورد في الشق األول مـن          
ابتـدأ  " …وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فـانكحوا         " اآلية  

الجواب على الشرط بحرف الفاء وهو حرف يوجب الثـاني          
وال تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب     : "  تعالى  مثل قوله  7باألول
فإن تأتني فحسن جميل وإن لم تأتني       ). 73األعراف،  " (أليم  

: " وهذا ينطبق على الشق الثاني مـن اآليـة  . 8فالعذر مقبول 
 ". وإن خفتم أال تعدلوا فواحدة 

واستعمل الثـاني   " قسط  " استعمل الشق األول كلمة      
ي القسط والعدل ليس واضحا     الفرق بين كلمت  ". تعدلوا" كلمة  

تماما، لكنه مع مراجعة اآليات الواردة في القـرآن الكـريم           
حولهما، ومراجعة فقه اللغة أميل إلى أن كلمة قسـط تتعلـق      

. بالعدل في القسمة أما كلمة العدل فتتعلق باالستقامة والتسوية        
أي أن القسط نوع من أنواع العدل، والعدل أكثر شموال مـن            

ب شمولية العدل فإنه من المتوقع أن يتحقق مع         وبسب. القسط
المسؤولية المباشرة الشاملة، وبسبب محدودية القسط فإنه من        

 .المتوقع أن يتحقق مع المسؤولية الجزئية
        بمعنى أنه قبل الزواج يكون اليتامى خارج المسؤولية        
الشاملة للرجل فيطلب منه أن يقسط فيهم، وإذا تم الزواج فإنه           

ب منه العدل فيهم ألنهـم أصـبحوا تحـت مسـؤوليته            يطل
من المالحـظ   . وإذا كان العدل غير ممكن فواحدة       . المباشرة

أن القسط والعدل يعودان على اليتامى والزواج يعود علـى          
النساء، وإذا كانت المالحظة صحيحة فإن المقصـود باآليـة          

 .واهللا أعلم. أصال ليس التعدد وإنما الحرص على اليتامى
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يقول . لى هذا يذهب رأي الشيخ محمد محمد المدني       إ 
الشيخ أن التعدد أبيح فقط في حال وجود يتـامى، وحتـى ال             
يكون هناك حرج للرجل الذي يرعى اليتامى وإلى أمهم مـن           
خالل دخوله وخروجه إلى ومن بيتهم فـإن الرجـل يقـرر            
الزواج من األم أو إحدى الفتيات القابلة للزواج منعـا لهـذا            

إما أن يبتعد ويترك اليتامى مما      : الرجل أمام أمرين  . الحرج
. يلحق بهم الضرر واألذى أو أن يقع في ألسـنة اآلخـرين           

فاألفضل، إن رأى في قدرته العدل بين اليتامى وأبنائـه، أن           
وهذا تفسير يتمشى بالتأكيد مع اآلية التي تنفي        . 9يتزوج األم 

ل محمد شـحرور    يؤيد هذا التحلي  . إمكانية العدل  بين النساء    
أنه يقول أن الزواج من أكثر مـن        . الكتاب والقرآن في كتابه   

أي أن  . واحدة هو من أجل األبناء وليس مـن أجلهـا هـي           
 . 10الزوجات غير األولى يجب أن يكن أرامال

 

هذا ومن المحتمل أن يكون القسط لليتـامى والعـدل          
 بين النساء، فهل العدل بين النساء ممكن؟ 

ممكن أن يكون العدل لصالح المجتمع      لكن هل من ال    
وليس بالضرورة لصالح اليتامى أو النساء؟ فإذا كان العـدل          
غير ممكن فيما يخص اليتامى أو النساء فإنه قد يتأتى بالنسبة           

يقول أحدهم أن المجتمع قد يواجـه ظروفـاً         . للمجتمع ككل 
تتطلب التعدد، فيصبح هذا أحد أدوات المسـلمين لمواجهـة          

قد يتكبد المسلمون خسائر كبيرة في الرجال       . 11ئةحاالت طار 
نتيجة الحروب فيختل التوازن بين الذكور واإلناث ممـا قـد           

عندها يكون الزواج من أكثر من      . يؤدي إلى مفاسد اجتماعية   
واحدة ضرورة اجتماعية حفاظا على األمة ودرءا لألخطـار         

ـ      . وحالً للمشاكل االجتماعية   ى في هذا عدل للناس جميعاً عل
وهـذا  . الرغم من األذى الذي قد تشعر به بعض الزوجـات         

زواج ال يقوم على نزوة رجل وال بقرار منه وإنمـا علـى             
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وهنا تصبح كلمات مثنـى وثـالث       . حاجة ملحة وبقرار عام   
أي أن مصلحة   . ورباع في انسجام مع الهدف ويستقيم المعنى      

ومصلحة . األمة قد تقتضي زيجات كثيرة لدرء مخاطر كبيرة       
 . ألمة ترتقي فوق كل مصلحة خاصةا

يقول أغلب الفقهاء أن علماء األمة أجمعوا على تعدد          
لكـن  . الزوجات، وأن أي رأي آخر باطـل وال يؤخـذ بـه     

اإلجماع، وكما أوضحت سابقا، ال يشكل حكما شرعياً مطلقا         
ويبقى من الحيوي، من أجل أن تحافظ       . وال هو بدرجة النص   

أن تراجع نفسها باسـتمرار بحثـا       األمة على حركتها ارتقاء     
فمـا  . عن الجديد في تطور المعرفة اإلنسانية في علوم الدين        

هو إجماع في ظروف زمان ومكان محددين قـد ال يكـون            
 . إجماعا في غير الزمان والمكان

يقول عدد من الفقهاء والكتاب أنه مـن الضـروري           
 فمثالً يقترح أحدهم أنـه مـن      .  وضع ضوابط لعملية التعدد   

األفضل تقييد التعدد من قبل القاضي الشرعي والـذي عليـه     
ويقول العقاد أن التعـدد لـيس       . 12التأكد من مبررات التعدد   

. 13مستحسناً أو مطلوبا، لكنه مباح ألن الضرورة قد تقتضيه        
ويقول النمر أنه ال بد من ضوابط لعمليـة التعـدد، وعلـى             

ا من ضرر   الرجل أن يراعي شعور المرأة األولى عما يأتيه       
من الضرة، ويضيف بأن اهللا حرم التعدد إذا خاف المعني من           

ويورد . 14عدم العدل، وكان غير متأكد من قدرته على العدل        
العديد من الكتاب أنه يجب أن يتوفر سبب قوي للتعدد مثـل            
إصابة الزوجة بمرض خطير يقعدها، أو أن تكون عـاقرا ال           

 الشرعية التي تزوج    تنجب، لكنهم ال يقفون في وجه المحاكم      
. الرجال زواجاً مكرراً دون البحث عن األسباب والمبررات       

يتقدم رجل للزواج   . وهذه مشكلة يعاني منها التطبيق الشرعي     
من ثانية دون وجود سبب قوي ويعقد له المأذون القران دون           
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وكأن وضع الشروط هو بهـدف تدفئـة        . تساؤل أو تمحيص  
 على شاكلة الثورة التـي      وهذا. الكتب وليس بهدف التطبيق   

ضد النساء اللواتي يطـالبن     " رجال الدين   " تندلع في أوساط    
بحصة من الميراث مساوية لحصة الرجل، لكنهم ال يثورون         
من أجل تطبيق الشرع اإلسالمي ويغضون الطرف عن عادة         

 .سلب النساء حقوقهن من قبل إخوانهن وأقاربهن
 

تماشى مع الطبيعـي    الزواج من أكثر من واحدة ال ي      
لقد خلقنا اهللا أزواجا على نمط      . حسبما ورد في القرآن الكريم    

آدم وحواء، بحيث يكون لكل زوج أثنى زوج ذكـر، ولكـل            
ولم يخلقنا اهللا سبحانه بحيـث يكـون        . زوج ذكر زوج أنثى   

للذكر انثيان أو لألنثى ذكران، وهذا يعني أن التعـدد سـواء            
 .كر يتجاوز ما هو طبيعيباتجاه األنثى أو باتجاه الذ

التعدد، إن كان جائزاً، عبارة عـن تغليـب للعامـل           
االجتماعي على العامل الطبيعي، وفيه ما يناقض السنة التي         

ولهذا جاءت آية التعدد في القرآن صعبة       . أوجدها اهللا سبحانه  
على االستيعاب وفيها حرص على عـدم تجـاوز القواعـد           

وجاءت . ى اإلنسان تجنبه  اإلنسانية إلى درجة أنه يصعب عل     
آية عدم إمكانية العدل المطلق بين النسـاء لتؤكـد اسـتحالة            

هذا أمر وارد جداً بـل هـو        . التزام اإلنسان بمتطلبات اآلية   
عين الحقيقة ألن كل ما يتجاوز الطبيعي يخرج عن تـروس           
عجلة الحياة الطبيعية فيختـل التـوازن وتظهـر المشـاكل           

 األمر الطبيعي ويبدو نشازا     يخرج التعدد عن  . والخصومات
وأمرا غريباً يصعب أن ينساب في مجرى الحيـاة العاديـة           

إنه يؤدي إلى غيرة غير متزنة وحسد وتآمر وتحميل         . الهادئة
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األمور أكثر مما تحتمل مما يشعل البيت همومـاً وعراكـاً           
 . 15ومنافسات عدائية وكراهية وبغضاء

 
 

هللا الذي خلـق    سبحان ا " عندما شرع اهللا الزواج قال      
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعـل بيـنكم مـودة            

وفي هذا تحبيب كبير لما فيه من نتائج طيبة على          " ورحمة،  
إنه زواج يتمشى مع األمر الطبيعي ويلبي حاجـة         . الزوجين

اإلنسان من ذكر وأنثى إلى أمـور إنسـانية ال تتحقـق إال             
ابية سهلة عذبة علـى     لقد جاءت آيات الزواج انسي    . بالزواج

النفس اإلنسانية، أما آية التعدد فامتألت بالشـروط وانتهـت          
بالتحذير من إمكانية الفقر بسبب كثرة أفراد العائلة الناجمـة          

 .عن وجود أكثر من زوجة
 

א
يجادل العديد من الكتاب اإلسالميين والخطباء بأنه ال        

منهم مـن يحـرم     . يةيجوز للمرأة أن تتولى المناصب القياد     
المرأة من كل المواقع القيادية إال إذا كان األمر يتعلق بالمرأة           
فقط مثل جمعية ربات البيوت، ومنهم من يأذن لهـا بقيـادة            
بعض المؤسسات الوسيطة مثل رئاسة شركة أو مستشفى أو         
جامعة، ونفر قليل منهم يجيز رئاستها للسلطة التشريعية، أما         

منهم فال يجيز تسلمها مسؤولية قضائية      ) األغلبية الساحقة   ( 
 . أو رئاسة الدولة وقيادة األمة

يستند هؤالء على حجج منها أنه لم يحصل أن اختار           
اهللا سبحانه وتعالى امرأة لتكون رسولة أو نبية، وبذلك تكون          

وكـذلك  . استثنيت من المركز األول في الدعوة إلى سبيل اهللا        
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أن استلمت المـرأة مركـز      لم يحصل في التاريخ اإلسالمي      
بمعنى أن الوحي اإللهي    . الخالفة أو السلطنة أو قيادة الجيش     

حامل الرسائل والنبوات يستثني المرأة، ويستثنيها أيضا التقليد        
 .اإلسالمي 

ويجادل البعض أنـه ال يجـوز للمـرأة أن تتسـلم            
المسؤولية التي ينضوي تحتها الرجال ألن ذلك يخالف قـول          

ويسـتندون  . " … الرجال قوامون على النساء      "اهللا سبحانه   
بصورة أكثر تشدداً على الحديث المنسوب إلى الرسول عليه         

هذا وقـد  ". ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة : " السالم والقائل 
أوضحت معنى آية القوامة وأنها ال تنفي تفوق بعض النسـاء          
على الرجال في خدمـة اآلخـرين أو الجماعـة أو األمـة،             

لتالي ال يجوز استخدامها الستثناء المرأة من اإلضـطالع         وبا
وقد أثبـت   . بمسؤوليات مهمة إن كانت هي قادرة على ذلك       

التاريخ تفوق نساء في مجاالت الحكم وقدرتهن علـى إدارة          
 .دفة الحكم بنجاح

أما بالنسبة للحديث فمن الصـعب االسـتناد عليـه           
 : لألسباب التالية
ي مناسبة ال تخص المسلمين      قيل هذا الحديث ف    :أوالً

فقد روي أن الرسـول     . وإنما تخص الفرس في عهد كسرى     
عليه السالم سأل رهطا كانوا مقبلين إليه عن بـالد فـارس،            

قد ولوا ابنة كسرى بعد     ) أهل فارس   ( فرد أحدهم قائالً بأنهم     
 .فقال الرسول الحديث المشار إليه. وفاة أبيها

ن مثل هذه الحادثة  هناك شك حول الحديث أل:ثانياً
إذ لم يحصل أن توفي . لم تحصل في تلك الحقبة من الزمن
وإذا لم تكن المناسبة قد . كسرى وتولت ابنته العرش مكانه

 . حصلت، فإن ما يترتب عليها يقع ضمن شك كبير
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 راوي الحديث هو أبو بكرة رحمه اهللا، ويقـال          :ثالثاً
لده عمر بـن    أنه شهد ضد امرأة بالزنا مع رجلين آخرين فج        
وحسـب  . 16الخطاب وصاحبيه ألنهم لم يأتوا بأربعة شـهود       

القرآن الكريم ال تقبل لمن يأتي بمثل هـذه الشـهادة شـهادة             
والذين يرمـون   : " قال تعالى . بعدها أبدا إال إذا تاب وأصلح     

المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلـدة          
ئك هم الفاسقون إال الذين تابوا      وال تقبلوا لهم شهادة أبدا وأول     

سورة النـور،   ( من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم         
4-5 .( 

 من المشكوك فيه أن تحظى قضية مهمة مـن          :رابعاً
هذه مسـألة   . هذا النوع بحديث واحد فقط في مناسبة غريبة       

مهمة جداً وخطيرة وتهم المسلمين في كل زمان ومكان وذات       
القات االجتماعية وتنظيم الحكـم وتحديـد       عالقة مباشرة بالع  

المسؤوليات، وال يعقل أن يكون اهتمام الرسول بها من خالل          
فلو أراد الرسول عليه السالم فعال أن يقيـد     . حديث كهذا فقط  

المرأة في تسلمها المسؤوليات لذكر ذلـك ولكـرر وألبـان           
بحديث هنا وآخر هناك لكي يكون لدى المسلمين حجة قويـة           

 . في التشريعورصانة 
        وبما أن الرسول عليه السالم ترك األمر هكذا فإنه ال          
يجوز للمسلمين إسقاط مشاكلهم االجتماعية علـى اإلسـالم         
والتقول على رسول اهللا واالختفاء تحت كالم قد يكون منسوباً          

إن في هذا إفكاً حذر منه الرسول عليه السـالم عنـدما            . إليه
. حديثه وأصر على كتابة القرآن فقط     منع المسلمين من كتابة     

ال تكتبوا عني شيئاً سوى القـرآن،       : " حيث قال عليه السالم   
ولم يدون الحـديث إال     ". فمن كتب شيئاً سوى القرآن فليمحه       

في عهد عمر بن عبد العزيز الذي سمح ألبي بكر بن محمد            
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بن حزم بالتدوين، وكذلك لمحمد بـن مسـلم بـن شـهاب             
 .الزهري

א אא
يأخذ بعض الناس خاصة من أهـل الغـرب علـى           
اإلسالم أنه دين خص الرجل وظلـم المـرأة فـي قضـيتي             
الميراث والشهادة فجعل نصيبها نصـف نصـيب الرجـل          

وهذا مأخذ يسـتخدمه    . وشهادتي امرأتين بشهادة رجل واحد    
. المناهضون للفكرة اإلسالمية ضد اإلسالم ومن يتمسكون به       

مرء وارتحل في بالد الغـرب سـيجد ألسـنة          فحيثما حل ال  
وال يخفـى أن عـددا مـن أبنـاء          . تتحدث بهاتين القضيتين  

 .وبنـات المسلمين يأخذون نفس المأخذ
      من الناحية الشكلية يبدو األمر مجحفـا، وللنسـاء أن          
يتخذن للوهلة األولى موقفاً متحفظاً من اإلسالم، وللمـدافعين         

 . لوا عن العدل في ذلكعن حقوق اإلنسان أن يتساء
      إذا نظرنا إلى مسألة الحق والباطـل وانبثـاق الـذكر           

لقـد  . واألنثى من ذات النفس فإن التشريعين يتناقضان معها       
ميز التشريعان بين الذكر واألنثى بينما كان خلقهما من ذات          
المصدر وأودع اهللا فيهما طاقات إنسانية تتكامل فـي زخـم           

ى ما ذكرت في بداية الكتاب حيث قلت أن         هنا أعود إل  . الحياة
الخلق هو األصل وهو األساس الذي يجب أن نقيس األمـور           
حسبه وإليه نرد الحالل والحرام إذا ما ظهـر التنـاقض أو            

 .الخالف بينهما
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من المالحظ أن التشريع اإلسالمي، على العكس من        
الخلق، راعى أحيانا األوضاع االجتماعية للناس ولم يلجأ إلى         
إحداث ثورة اجتماعية فجائية قد تلحق الضرر بالجميع، ولـم      
يعمل على االستهزاء بعادات وتقاليد بالية حتى ال يسـتعدي          
الناس، ولم يحاول الزج بقواعد اجتماعية قد تحـدث خلـال           

 .كبيراً في التوازنات فتحدث الفتن والمشاكل
إذا أخذنا مسألة الشهادة أوال، نجد أن المرأة خاصـة          

زيرة العربية لم تكن ذات نشاط اجتماعي واسع كمـا          في الج 
وهكذا أخاله األمر في مختلف     . كان النشاط االجتماعي للرجل   

ويبدو أن تركيز طاقة معينة في األنثى أدى بها      . بقاع األرض 
إلى قضاء وقت طويل في البيت، بينما أدت طاقة الرجل إلى           

 الشـهادة   وبما أن . الظهور العام وقتا أطول من ذلك األنثوي      
لها عالقة في المعامالت، فهي على عالقة وطيـدة بالنشـاط           

من شأن النشاط العام أن يبقي الـذاكرة حيـة          . العام للمعنيين 
. حول تفاصيل هذا النشاط، والغياب عنه أن يغيب الـذاكرة         

وهذا هو شأن مختلف األوضاع التي يمكن أن يتواجد فيهـا           
نة حـول تفاصـيلها     فمثال ذاكرة نجار ممارس للمه    . اإلنسان

وذاكرة ربـة   . أفضل من ذاكرة من تركها أو يمارسها جزئياً       
. البيت حول احتياجات المنزل أفضل مـن ذاكـرة الرجـل          

 .وهكذا
بمعنى أن الشهادة لها عالقة بالحضور العام ولـيس         

فكما أشرت،  . لها عالقة بالخلق أو بالقوة الذهنية لدى المرأة       
 المرأة أقل عقال من الرجل،      ال يوجد في اإلسالم ما يقول أن      

فـاهللا خاطـب    . أو أن طاقتها الذهنية متدنية بالنسبة للرجـل       
حضور المرأة العـام    . عقول النساء والرجال على حد سواء     

 .هو الذي حدا بالتشريع أن يجعل شهادة الرجل بامرأتين
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يا أيها الذين آمنوا إذا تـداينتم       : " تقول اآلية الكريمة  
. …اكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعـدل     بدين إلى أجل مسمى ف    

واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجـل          
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر         

مـن الواضـح أن      ). 282البقرة،  . " ( …إحداهما األخرى   
والنسـيان قـد    . مسألة النسيان هي التي تبرر شهادة امرأتين      

ول يكمن في ضعف الـذاكرة خلقـا لـدى          األ: يكون لسببين 
وبما أن األول   . المرأة، والثاني يكمن في ضعف نشاطها العام      

منفي بآيات الخلق الواردة في القـرآن وفـي مخاطبـة اهللا            
للمؤمنين ذكوراً وإناثا بالتدبر والنظر وإعمال العقـل، فـان          

أي أن التشـريع لـم      . السبب الثاني يبقى سبب هذا التشريع     
.  المبرر الفطري وإنما على المبرر االجتمـاعي       يستند على 

هل هذا يعني أن شهادة المرأة المتخصصة كشهادة الرجـل؟          
فهي في هذه الحالة متخصصـة وحاضـرة فـي          . أعتقد نعم 
وال أعتقد أنه مخالف للشرع أن يـتم التعامـل مـع            . مجالها

ال أظن أنـه   . شهادة المرأة الحاضرة اجتماعياً كشهادة الرجل     
ألم يلغ عمر   . ة التعامل مع القاعدة إذا زالت أسبابها      من الحكم 

بن الخطاب المعونة للمؤلفة قلوبهم ألنه زال سبب إعطائهـا؟     
يبقى النص ثابتاً وقائماً، لكنه يمكن تجاوزه تحـت ظـروف           
تاريخية واجتماعية معينة، وال مانع من العودة إليه في حـال          

خطاب طلب من   ويعلمنا التاريخ أن عمر بن ال     . تغير األحوال 
جنوده أال يتزوجوا من ذميات البالد المفتوحـة فـي الشـام            

احتج أحد الجنود على ذلك ألن فـي الطلـب مـا            . والعراق
إال أن عمر برر طلبه بأن بنات الشام أكثـر          . يخالف الشرع 

نعومة من بنات الجزيرة العربيـة، وبالتـالي أكثـر جـذبا             
 هـوت قلـوب     للرجال، فماذا يكون وضع بنات الجزيرة إذا      

 ؟ 17الجند إلى الشام
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أما بخصوص الميراث فالمسألة متعلقة بالقوامـة أو         
. قيام الرجل بحراسة األمن المادي والجسدي والمعنوي للمرأة      

والقوامة كما ذكرت سابقاً هي     . بلغة الحداثة، إنها عالوة سهر    
أي أن التاريخ سيشهد في كافة      . تقرير خلقي وليست تشريعاً   

ل األمم سهر الرجل على راحـة المـرأة مـن           حقبه ولدى ك  
الناحية األمنية إال إذا تعمد الرجل مقاومة الطاقات المتركـزة     

 . وقد سبق أن بينت هذا بالتفصيل. لديه
إذا كانت المرأة بصورة عامة، قادرة على أن تقـوم           

لكنني . بالقوامة، فال أظن أن اإلسالم سيمنع تنصيف الميراث       
قد تـنجح   . الدور بسبب ما فطرت عليه    ال أظنها ستقوم بهذا     

بعض النساء في أن تقوم على األسرة ، وفعال هنـاك نسـاء             
وقد يفشل بعض الرجال في القيام بواجباتهم أو بما         . ناجحات

لكـن  . أهلوا بالطبيعة للقيام به، وفعال هناك رجال فاشـلون        
 . النسق العام ما زال يؤيد االتجاه الفطري الذي تحدثت عنه

 أال ننسى أن اإلسالم أقر للمرأة مهراً ونفقـة          وعلينا  
وأقر لها خادمة في حـال      . وجميع ما تحتاج إليه بالمعروف    

الضرورة ونفقة العدة، وحمل الرجل مسؤولية األمن المـادي       
وإذا كان لنا أن نقارن النظام اإلسالمي بأنظمة        . لألسرة ككل 

ن لك. أخرى، نجده أشد حرصا على المرأة وكرامتها وعزتها       
المشكلة التي يعاني منها اإلسالم هو سوء تطبيق المنادين به          

 .ألحكامه

א מ
لكن . سبق أن أشرت إلى هاتين القضيتين هنا وهناك       

ال مانع من التأكيد على أن اإلسالم حض على العلم والـتعلم            
وكذلك . وال يوجد حقل علمي مقفل أمام المرأة أو أمام الرجل         
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ال يقفل اإلسالم بابا أمام عمل المرأة أو عمل         . ملبالنسبة للع 
 .الرجل إال ما تم إقفاله بالخلق مثل اإلرضاع الجسماني

أما  األقوال أن المرأة عاطفية وضعيفة وال تتحمـل          
مسؤولية، فذلك لم يأت به اإلسالم وال يوجد ما يؤيده علمياً،           
ويبقى مستندا على مقوالت لها عالقـة بـالمواقف المسـبقة           

يقول محمد أبو فارس، على سبيل المثال،       . والعادات والتقاليد 
أقوى عقالً وأثبت جنانا وأعدل نظرا وأشد حزما        " أن الرجل   
فهي تتمتع بعاطفة جياشة، تأخذ عليها كل مأخـذ         . من المرأة 

لكن أسـماء    ". 18إذا ما انفعلت في حزن أو فرح أو غضب        
 بن الزبير الذي    بنت أبي بكر لم تنفعل من أجل ابنها عبد اهللا         

. كان محاصرا في المسجد الحرام ومعرضـا لقتـل محـدق          
وقالت له أنه أعلم بنفسه وأن عليه أن يصمد ويستمر إذا كان            

وقد قتل ابنها أمامها ولم تـذرف عليـه         . يعتقد أنه على حق   
 .وهناك  أمثلة كثيرة في التاريخ اإلسالمي. 19الدموع

للتمـرد علـى    ما أسوقه هنا ال يشكل دعوة للمـرأة         
الرجل، بل أوكد على حرص اإلسالم على حياة التكامل بين          

 : الرجل والمرأة، وأوكد على اآلتي
للمرأة أن تحصل على الفرصة المتكافئة مـع        : أوالً 

الرجل، أو باألحرى األنثى مع الذكر، من أجل بنـاء ذاتهـا            
وشخصيتها لتكون قادرة على المساهمة في بنـاء المجتمـع          

وللمـرأة التـي تثبـت      . داخل البيت أو خارجه   سواء عملت   
جدارة وكفاءة أن ترتقي في سلم العمـل والمسـؤولية دون           

 .عوائق أو تمييز أو تحيز ال لها وال عليها
 األسرة هي صاحبة القرار فـي كيـف تشـق           :ثانياً

. طريقها وتنظم شؤونها وتوزع األعمال والمسؤوليات داخلها      
ه ليس شأنا عاما وإنما شأن      فعمل المرأة خارج البيت أو داخل     
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خاص يتم القرار بخصوصه داخـل األسـرة بمنـأى عـن            
 . ضغوطات خارجية أو تعليمات مؤسسية

اإلسالم يضع مبدأ ويجـب أن يحترمـه كـل          : ثالثاً
المسلمين من ذكر وأنثى وال يجـوز االعتـداء عليـه أو أن           
يفترض شخص أنه الوصي على اإلسالم فيحرم ويحلل كيفما         

 .ايرى مناسب
 ال يوجد في اإلسالم أعمال مفصـلة للرجـال          :رابعا

كل يسعى حسب طاقاته وقدراته، ومن يجد       . وأخرى لإلناث 
. ها القوة والقدرة على القيام بعمل معين فليتفضل       /أو تجد لديه  

ولم ال؟  . ربما يقول شخص كيف المرأة أن تعمل في محجر        
إلـى  فقد يصبح تقطيع الحجارة قائماً على أشعة وال يحتـاج           

وهل من الممكن أن تعمل المـرأة فـي إصـالح           . عضالت
المركبات؟ لم ال، فقد يصبح اإلصالح بوساطة توجيه اإلنسان         

المهم أال يورط المسـلمون أنفسـهم بمقـوالت قـد           . اآللي
 .يضطرون إلى ابتالعها مع التقدم العلمي والتقني

  

א א
ـ         ألة على الرغم من خجل المسلمين من مناقشة المس

الجنسية، وجدت من خالل دراستي أن اإلسالم ال يخجل من          
طرحها، ويتحدث عن النكاح والجماع وميـل الـذكر نحـو           

إنها حالـة طبيعيـة أوجـدها اهللا        . األنثى واألنثى نحو الذكر   
سبحانه وتعالى الستمرار النسل، وجعل المتعة حافزا طبيعياً        

أو أي سبب   ال يوجد في هذا األمر استعياب       . نحو ممارستها 
ال توجد في اإلسالم من     . للشعور بالعار أو الخجل أو النكران     

هذه الناحية مشكلة وتعاليمه تصنع أجواء إسالمية تخلو منها،         
وتحرر العرب من كثير من العيوب والمآخذ الجنسية التـي          
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. دمرت المجتمع أيام الجاهلية والتي تلحق به الضـرر اآلن         
لكتاب أن بعـض العلمـاء      وعلى الرغم من ذلك يقول أحد ا      

المسلمين قالوا أنه ال يجوز أن يرى األعمام واألخوال مـن           
يصفون ألبنائهم ما يرونه من     " الفتاة إال الوجه والكفين ألنهم      

جمال بنات إخوتهم حرصا علـى تحبيـبهن إلـى قلـوبهم            
ال أدري مـا العـار فـي         ". 20ليتزوجوهن، فيهيجون جنسياً  

ا االفتـراض أن الهيجـان      وصف الجمال، وال أدري لمـاذ     
لماذا ال يكون الزواج هـو      . الجنسي هو نتيجة هذا الوصف    

النتيجة؟ ولماذا تكون هناك أي نتيجة أصال وال يقتصر األمر          
فقط على الوصف الجمالي؟ أما كاتب آخر فيحاول وصـف          
االشتباك الجنسي بين الذكر واألنثى في محاولة منه إلبعـاد          

الرجـل يحـاول    :" يقـول الطرفين عن بعضهما الـبعض ف     
االنقضاض، والمرأة تندفع إلى االستسـالم، الرجـل يشـبه          

، أمـا   " 21ضاربي الحصار، والمرأة تشبه الحصن المحاصر     
كاتب ثالث فيقول أن اإلسالم نهى عن تعليم البنـات سـورة            
يوسف وينسب هو وغيره هذا النهي إلى رسول اهللا صلى اهللا           

فمـثال  . اإلثارة الجنسية عليه وسلم ألن في السورة ما يسبب        
امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها        : " تقول السورة 

وحسـب رأي   " ولقد همت به وهـم بهـا،        : " وتقول". حباً  
تثير بصـورة غيـر     " الكاتب أن هذه النصوص وما شابهها       

 كوامن النزعة الجنسية في نفس الفتـاة، وتفـتح          –مقصودة  
على أساليب الكيد وغيره مما      – بطريق غير مباشرة     –عقلها  

واضح أن لـدى الكاتـب       ". 22يحظره اإلسالم ويعاقب عليه   
رغبة في معاتبة الذات اإللهية على ما بدر منها وذلـك مـن       

وهو ال يرى أن السورة     " بصورة غير مقصودة،  " خالل قوله   
قد التزمت في اإلسالم ألنها ساقت أشـياء يمكـن أن تنبـه             

، لكن الكاتب لم يقل فيما إذا كانت        الفتيات إلى ما هو محظور    
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السورة مصدرا إلثارة النزعة الجنسية لـدى الشـباب أم ال؟           
لماذا لدى الفتيات فقط وليس لدى الشـباب أيضـا فنخـرج            

:" السورة من القرآن ونرتاح؟ وماذا عن  السورة التي تقـول          
وهل سـنتخلص   ". نساؤكم حرث  لكم فآتوا حرثكم أنى شئتم         

 ية إذا  لم نقرأ، أم أنها ستبقى معنا؟ من النزعة الجنس
 
 
 

 :      وكتب الخشت
والشهوة تدفع الرجل ليحصل على امرأة تبادلـه         " 
وهذه الشهوة يستفحل أمرها فيه فتحثـه علـى         . العمل الجنسي 

أما في المرأة فتقوى جاذبيتها وتتوزع في جميع أنحاء         . الهجوم
فالشهوة أعم وأكثر   . جسمها دون التقيد باألنحاء الجنسية وحدها     

والرجل بسماته وطباعه يقترب    .. طهرا ونبال منها في الرجل      
) القنطـورس   ( من الغريزة الحيوانية فهو نوع من                           

أما المرأة فعكسه،   . نصفه األسفل حيوان، ونصفه األعلى مالك     

إذا إنها وحدة منسجمة ال تختلف في ذاتها
23  ." 

 

علم األحياء، وهـو    ال شك انه درس غير موفق في        
 .على النقيض مع القرآن

 هذه األبعاد الجنسية لدى عدد كبير مـن المسـلمين          
تفسر إلى حد كبير، وكما أشرت سالفا، نظريتهم في الظهور          

فالظهور العام جـائز    . العام أو االختالط كما يحبون تسميته     
. نظرياً  لكنه ممنوع عملياً بسبب الشرور التي يقود نحوهـا          

ى عدد من الكتاب أن اإلسالم يفصل بـين الرجـل           فمثال ير 
وعدا هذا فإن لقاء    . والمرأة إال في حدود األسرة والمحرمات     

ويعددون مجـاالت اإلسـتنثاء     . الرجل والمرأة هو االستثناء   
. 24على أنها السوق ودور العبادة ودور العلم وميدان المعركة        

" ويقولـون أن  . وال أدري كم بقي من المجاالت بعـد ذلـك   
فبـدل أن   . االختالط يؤدي إلى إثارة العواطف والشـهوات      



 144

يكون للعمل ميدانه وللعواطف ميدانها تتبدل األمـور فتثـور        
  ". 25المشاعر حيث يجب أن تهدأ وتهدأ حيث يجب أن تكون

إنها مسألة بحاجة إلى أبحاث وجهود علمية كبيـرة،          
يمكن ال  . وقد تكون ذات جذور تمتد إلى عهد الجاهلية األولى        

أن تكون مثل هذه المسألة العقدة وليدة عدة سنين أو عشرات           
منها، إنها تضرب جذورها في التاريخ لتصـل إلـى عمـق            

فالقديم على ما يبدو لـيس      . العادات والتقاليد العربية القديمة   
وبسبب عمق القـديم    . قديما وإنما حي في نفوس الكثيرين منا      

 فـي ألـوان     وصل الحد ببعضهم ألن يتدخل بصورة حديـة       
المالبس وأزرار القميص وطريقة ارتداد غطاء الرأس على         
الكتف أو على الظهر، وفي ارتفاع الثوب من أسـفل عـن            
الحذاء، وفي السطر الذهبي أو الفضي على حـواف ثيـاب           

 .المرأة، الخ
الظاهر أن هذا التعقيد لم يرفع من شأن المرأة أو من           

 صون كرامة المرأة    فإذا كان التشديد يهدف إلى    . شأن الرجل 
ال توجـد هنـاك     . وعفتها فال يبدو أن هذا الهدف قد تحقـق        

إحصائيات يمكن االستناد عليها، إال أن المالحظة تشير إلـى          
صـحيح أن هنـاك     . أن األمور ال تجري حسب ذلك الهدف      

تيارا إسالمياً وهناك مزيد من الفتيات يلتـزمن بطروحـات          
يسير بصورة متزايـدة    التشدد، إال أن المجتمع بصورة عامة       

نحو تبني القيم الغربية، مما يعني تحقيـق المـرأة لـبعض            
 .حريتها وتدهورها أيضا نحو حياة غير آمنة

والسبب في جنوح المجتمع نحو القيم الغربية ال يعود         
فقط إلى جهود الغرب في غزو العالم ثقافياً، وإنما يعود أيضا           

ثر بالغير ومنها هذا    إلى عوامل ذاتية تجعل المجتمع قابال للتأ      
 .التشدد الذي نالحظه
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تختلف المجتمعات في درجات قابليتها للتـأثر بقـيم          
اآلخرين على حساب قيمها وذلك تبعاً لدرجة التحصين التـي      

فهناك مجتمعات تربي أبناءها علـى احتـرام      . تهيئها ألبنائها 
الذات والعزة واألنفة، وهناك مجتمعات ينشأ أبناؤهـا علـى          

األولى بالتأكيد أكثر   . ية والتسليم والقبول بما هو قائم     االنتهاز
أيضا هذه قضية مطروحة للمزيد     . تحصينا ألبنائها من التالية   

من البحث، لكنه من السهل اعتبار التشـديد أحـد عوامـل            
الضعف التي تؤثر سلبا على التحصين ذلك ألنـه يفتـرض           

عليمات ضعف القدرة التمييزية عند اإلنسان وأنه بحاجة إلى ت        
التشديد يسلب المرء من ذاتيته ويجعلـه     . كثيرة لضبط سلوكه  

إنه . غير واثق من نفسه ويلجأ عادة إلى اآلخرين لألخذ بيده         
وهذه هـي   . ينشئ عاهات اجتماعية غير قادرة على اإلتقان      

 .النتيجة التي يصنعها التشديد والتعقيد
أدت العقدة الجنسية إلى ظهور توتر شديد مخفي لكنه          

ارخ داخل النفس بين الذكر واألنثى في مجتمعاتنا بحيـث          ص
ويظهر هذا التوتر في الحركات المصطنعة      . خيم على التفكير  

فمثال تمثل الفتـاة    . التي يقوم بها الطرفان إذا تقابال أو تحادثا       
حركة الجفل حتى تؤكد نواياها الشريفة، ويمثل الشاب حذره         

الحركتـان  . لعفـة الكبير من االقتراب ليؤكد حرصه على ا      
مصطنعتان تخفيان وعي كل طرف بأن اآلخر عبـارة عـن           
هدف جنسي، وهما تعبران عن تربيـة نفسـية متهاويـة ال            

هذه النفسية محرومة عاطفيا ومن السهل      . تصمد أمام المحك  
النفسية المشبعة عاطفيـاً     . انفعالها مما يودي بها إلى السقوط     

عب وقوعهـا فـي     ال تهتز بسهولة أمام الطرف اآلخر ويص      
ولنا عبرة في طالبنا الـذين      . شرك االنفعال فيصعب تهاويها   

ذهبوا للدراسة في بالد الغرب، وفي زعامات عربية كثيـرة          
 . تعرضت لإلغراءات
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א
 ال يصرح التعقيد أن المرأة عبارة عن عار، لكـن          

لـوال ذلـك الشـعور      . ذلك يشكل النغمة التي يرقص عليها     
مرأة وتدنيها إلى مجرد هدف جنسـي لمـا         الجاهلي بدونية ال  

ربما ما يعكس هـذا الشـعور       . كان كل ذلك التشديد والتعقيد    
 . وعلى مستوى اجتماعي واسع هو المهور

      شرع اإلسالم المهر يقدمه الرجـل للمـرأة كمقدمـة          
وهو عبارة عن تكريم وتعبير عن حـب وانجـذاب          . للزواج
ة في البالد العربيـة     تخالف أغلب الممارسات القائم   . عاطفي

نظرياً، يقول أغلب الناس أن     . هذه الحكمة عند تزويج بناتها    
غالء المهور ال يتناسب مع األوضاع االقتصادية ويخـالف         

. الحكمة اإلسالمية ويعرقل إمكانية الزواج ويثقل على الرجل       
وبالرغم من هذا يصرون على مهور عالية تصعب في أحيان          

 : وهذا إصرار يشير إلى. الزواجكثيرة على الشباب قاصدي 
أن المرأة أو الفتاة عبارة عن سلعة خاضـعة للتـداول            - أ

يطلب األب مهرا فيتـدخل أهـل الخيـر         . والمساومات
تحصل مـداوالت   . ويساومون عساه يخفف بعض الشيء    

شبيهة بمداوالت المشتري والبائع حول براد أو قميص أو    
ل ما اعتـاد    وعادة يتم التداول  حو    . شاة أو جهاز مذياع   

 . الناس عليه أن يكون مهراً دون مراعاة لظروف الرجل
يظن أغلب الناس   . شل فكرة التكامل بين الرجل والمرأة      - ب

أن الفتاة ال تخرج من بيت والدها إلى بيت الزوج إال إذا            
كان بيت الزوجية جاهزا، وربما بصورة أكثر جاهزيـة         

 وأنـه   إنهم ال يفترضون حياة المشاركة،    . من بيت أبيها  
مطلوب من الزوجة أن تشق الحياة بمرها وحلوها مـع          
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زوجها، وإنما يفترضون أن تكون الفتـاة آخـر قطعـة           
في هذا درس بالتبعيـة     . يدخلها الرجل إلى بيت الزوجية    

والهامشية، وترسيخ للعقدة الجنسية التي تتعامل مع الفتاة        
أدت تربيـة المهـور إلـى زرع        . كأداة وليس كإنسـان   

بالذات لدى الفتاة وأخذت تظن أنها ال تتحمل        االستخفاف  
مسؤولية وإنما مجرد أداة للمتعة على الرجـل أن يـدفع           

ولهذا يندر أن نجد في بالدنا من بين الفتيات مـن           . ثمنها
تصر على مهر قليل وعلى مشاركتها الرجل فـي بنـاء           

وإذا كان هنـاك مـن      . البيت واستكمال فرشه مع الزمن    
أو الحد األدنى على أمل االنفـراج       تفعل وتكتفي بالقليل    

 .مستقبالً فإنها ال تسلم من ألسنة الناس وقدحهم
حصر تفكير الفتاة في أنها جسد وليست عقال أو روحـاً            - ت

أو كيانا عبارة عن اتجاه يتجلى بكمية الذهب أو الحلـي           
التي تشتريها وبعدد قطع المالبس التي غالبا ال تلبس إال          

 .مرة واحدة
حول هذه المسـألة    " رجال الدين   " د من   يتحدث العدي   

ويحذرون من استمرارها، لكن الناس ال يسمعون، وليس من         
إن لم تكن هناك عودة إلى التعاليم والقيم        . المتوقع أن يسمعوا  

وهذا ربما مـا   . اإلسالمية فإن الناس سيبقون على آثار آبائهم      
يدعو إلى ضرورة التخلص من االنفصام الديني الذي يتمثـل          

التمسك بتقاليد عربية أحيانا والدعوة إلـى التمسـك بـالقيم           ب
التشديد والعقدة الجنسية من مخلفات     . اإلسالمية أحيانا أخرى  

التقاليد العربية البالية وهي تعزز التخلف الذي يتعامـل مـع           
فإذا كـان للتعـاليم حـول       . الفتاة كأداة وعلى هامش الحياة    

نه ال بد من نزع القيم      المهور أن تجد طريقاً نحو التطبيق، فإ      
وإال سـتبقى   . اإلرثية في نظرة الناس نحو المرأة من النفوس       
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األمور في حلقة مفرغة وسنبقى في تناقض مع أنفسنا ومـع           
 .الشرع اإلسالمي

 
 
 
 

א
قرأت القرآن الكريم وحاولت تدبره وتتبعـت السـنة         

 أجد  النبوية الصريحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم         
حقيقة كل هذا التعقيد الذي نسمعه وكل تلك التفصيالت التـي      
تخص المرأة في مأكلها ومشربها وملبسها وقيامها وقعودهـا         

لم أجد أن األمر معقد إسالميا إلى       . ونومها ومختلف نشاطاتها  
ببسـاطة  . درجة الهوس الذي يطغى على عقول البعض منا       

من ذكر وأنثى   يحدد اإلسالم بعض حقوق وواجبات الزوجين       
وذلك لتربية البيت اإلسالمي وتنظيم بعض العالقـات التـي          
يمكن أن تكون مثار جدل مثل الميراث والـزواج والطـالق           
والخلع، لكنه ال يحمل عصا غليظة ينهر فيها النساء ويقتـل           

 .لديهن المبادرة الشخصية والمشاركة في الحياة العامة
 التعـاليم   ال يوجد مسلم يمكن أن يجهر بالقول بـأن        

اإلسالمية تعرقل تنمية شخصية المرأة، لكن أعمال المسلمين        
. وإرشاداتهم وأوامرهم ونواهيهم تقود حقيقة إلى تلك العرقلة       

إنهم يتحدثون عن اإلسالم بلغة ويطبقون على أرض الواقـع          
وهذا ال ينطبق على النساء فقط وإنمـا يشـمل          . بلغة أخرى 

ا من تفاصيل التعليمـات     فالرجال يعانون أيض  . الرجال أيضا 
التي تقهر اإلبداع والتفكير الحر وحرية الرأي والتعبير ممـا          

كثيرون . ينعكس سلبا على روح المبادرة والرغبة في التقدم       



 149

هم الذين يمتنعون عن البوح بآرائهم خوفاً مـن االتهامـات           
. والتشهير والمالحقة في المجالس وربما على بعض المنـابر      

 والنساء الذين يهمسون بآرائهم همسـا       وكثيرون من الرجال  
ويتصرفون أمام الناس بطريقة مختلفة عما يؤمنون به ذلـك          

سـبق أن   . ألن تطبيق ما يهمسون به لن يأتي عليهم بخيـر         
حرية الفرد والجماعة في    ناقشت مثل هذه القضايا في كتابي       

 وقلت أن عملية التفصيالت وكبت الحريات ليست من         اإلسالم
تلحق األضرار الكبيرة في المجتمع واألفـراد       اإلسالم وهي   

 .وأمة المسلمين وتعطي انطباعات سلبية عن اإلسالم
لكنه يبدو أن الذين يكثرون من األوامر والنواهي 
ويعملون على تحويل الناس إلى مجرد آالت تتصرف حسب 
ما هو متوقع منها ال يستندون على اإلسالم بقدر ما يحكمهم 

التخلف بحد ذاته عبارة عن دين غير . التخلف الذي نحن فيه
إلهي يشد أصحابه دائماً إلى الوراء فيعبدون ما وجدوا آباءهم 
. عليه ظانين أن في ذلك عبادة للحقيقة التي ال تبديل لها

يسيطر التخلف على العقل اإلنساني ويشل الفكر ويصنع من 
 . اإلنسان قالبا متحجرا ال ينظر ذات اليمين وذات الشمال

شـرط   أن أرى دراستي، خالل من وجدته لما    كمحصلة   
اإلسالم الوحيد على الرجل والمرأة في ظهورهما العام هـو          

هناك آداب إسالمية من المطلوب من الرجل والمـرأة         . العفة
على الرجال والنساء أن يتقوا اهللا      . على حد سواء االلتزام بها    

ها ومـا   ويحفظوا فروجهم ويبتعدوا عن الفواحش ما ظهر من       
على اإلنسان بذكره وأنثاه أن يستعفف وأن يحافظ على         . بطن

. نقائه وطهارة جسده ونفسه من الرجس وعمـل الشـيطان         
فالعمل العام هو من أجل التقدم والبناء وال يجوز أن يكـون            

ال يسـتخدم أي مـن      . مطية إلشاعة الفاحشة وارتكاب اآلثام    
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وخـارج  الذكر واألنثى جسديهما في شهوة غير مشـروعة         
 .إطار الزوجية، وال يستخدماه إلحداث إغراء أو إغواء

االستعفاف عن االحتكاك الجسدي المباشر ال يكفـي،        
بل يجب أال يسعى أي من الذكر واألنثى نحو اإلثارة وتوتير           

ال يحق للذكر مثال أن     . األعصاب وتحويل التفكير عن العمل    
 بالنسـبة   يرتدي مالبس تثير لدى األنثى شهوة، وكذلك األمر       

لألنثى، وعلى الجميع االبتعاد عن المالبس المغرية أو التزين         
وإال فإنه يصـعب أن     . المفرط الذي يؤدي إلى إثارة الشهوة     

لكن هذا ال يعني أن اإلثـارة       . تستقيم الحياة العامة أو تعتدل    
ستغيب تماما، بل ستبقى قائمة بسبب الميل الطبيعي، وبسبب         

أي أنـه   . جتماعية بصورة مطلقة  صعوبة استقامة األمور اال   
ليس من المتوقع خمود الشهوة ألنها طبيعيـة، ولـيس مـن            

 .المتوقع عدم الخروج عما هو مطلوب اجتماعياً
االستعفاف أساسي، إن لم يكن المحور المركزي، في        
الحياة األسرية، والقفز عنه يعود بمشاكل كثيرة وكبيرة على         

يعنـي غيـاب الثقـة      غياب االستعفاف   . جميع أفراد األسرة  
واستفحال الشكوك وزيادة الخصومات والمشـاجرات ممـا        
يحول البيـت إلـى جحـيم ال يطـاق بالنسـبة للـزوجين              

وفي هذا معول هدم خطير للمجتمع واألمة لما        . وأوالدهمـا
. فيه من إضعاف وأزمات نفسية ومعنوية واغتراب وإهمـال        

مـودة  إنه يتغذى على التعاون والعمل الجمـاعي، ويقتـل ال         
 .والتراحم والمشاعر النبيلة المتبادلة

العفة قيمة إسالمية عليا تساهم فـي بنـاء المجتمـع           
وتدفع باتجاه التفاعل اإليجـابي بـين       ) الديناميكي  ( الحيوي  

الناس والذي من خاللـه يسـتطيعون مواجهـة التحـديات           
يهدف اإلسالم إلى إقامة أمـة حيـة متجـددة          . والصعوبات

الخير والجديد المثمر لإلنسـان بصـورة       قـادرة على تقديم    
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عامة، وال يهدف إلى إقامة مجتمع رتيب مستكين يقوم علـى           
ذلـك ألن   . الهواجس والوساوس ويتغذى على ماضي أجداده     

المجتمع الحي هو مجتمع األخالق الذي يسمو بأخالق أبنائـه          
فتتضافر جهودهم ويدفعون بأمتهم نحـو العـزة واإلنجـاز          

مع الرتيب فهو مجتمع ميت تنحط أخالقـه        والظفار أما المجت  
وتتدنى معنويات أبنائه ويسير باستمرار نحو الذل والهـوان         

 .ويستغيث على الدوام وما من مغيث
ال تتأتى العفة باألوامر والنواهي الكثيفة والمتكـررة        

مجتمع التعليمات الساقطة من أعلى مجتمـع       . وإنما بالتربية 
القيام علـى شـؤونه، أمـا       كسيح ال يقوى على دعم ذاته أو        

المجتمع التربوي فمجتمـع متماسـك وأفـراده متعـاونون          
 . وقادرون على شق طريقهم إلى األمم

المجتمع الكسيح ال يعلم إال الزحف األهوج، ومجتمع           
التربية يبني قواما ماديا ومعنويا مفعما بالحركـة والنشـاط          

ل، وإنمـا   اإلسالم ال يثقل المسلم بفيض من التفاصي      . والعطاء
يوقفه عند مباديء عريضة ويطلق طاقاته بعدها ليجتهد رأيه         

وكلما ارتقى المرء في مساهماته العامة ارتقت نفسه        . ومسعاه
اإلنسـان  . وسمت فوق الشهوات وأعمال الفسـاد واإلفسـاد       

المشارك هو إنسان خالق يعي أوضاع مجتمعه وأمته، ويعي         
اسع الذي تنجلـي    مواطن القوة والضعف، ويتميز باألفق الو     

عنه أهداف سامية تحقق للجميع الظـروف األفضـل علـى           
وإذا كان لنا أن نضيق بـالمرأة فإننـا إنمـا       . مختلف الصعد 

وربما تكـون   . نضيق باإلسالم ونضيق بعزة األمة وتماسكها     
 . النقيصة في الذين يرمون األخريات بها
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