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  ..أيتها املرأة املسلمة

  ..اليت أغرقها التاريخ بشتائمه

  ..نواملفسروظلمك ربك من فوق سبع مساوات،لقد أنصفك 

وإعادة تسليط األضواء علـى آيـات   .بني طيات هذا الكتاب دراسة حتاول حمو حيف التاريخ وإجحافه

  .ها اهللا يف كتابه الكرمياهللا؛ إلبراز مكانة املرأة احلقيقية يف اتمع اإلسالمي، اليت بين
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  قدمــــةم

، ولَطالَما نظر إليها نظـرةً دونيـة  حتكم اتمع العريب وغريه تقاليد قدمية حتطُّ من شأن املرأة،           

االحنراف األول هـو أن جيـيء    إن:" لألنثى هو أرسطو إذ يقول ةنظرة تنقيصيصاحب أول  إنّويقال 

النسل أنثى بدال من أن يكون ذكرا، وإن كان ذلك ميثل ضرورة طبيعية ألن فئة احليوانات اليت تنقسـم  

"إىل جنسني ال بد أن تبقى
)١(

ينبغي أن ننظر إىل األنثى على أا تشوه خلقي أو : "ويبالغ يف ذلك فيقول 

"مشوه إن صح التعبري أا موجود
)٢(

 د أيضـاً جن، وكما نالحظ شدة القسوة يف تعبري أرسطو عن األنثى 

وقد مسعت مـرة أحـدهم   ، أن بعض اتمعات تعامل األنثى على هذا األساس وإن كانت ال تصرح به

فليست هذه املقولة ببعيـدة  !" إن إجناب األنثى أهون من إجناب ذكر مشوه: "يقول وكأنه يعزي نفسه

يف جمتمعـه،   واقعـاً وجند أن أرسطو يقرر .عن قول أرسطو؛ وكأن القائل يقول تشوه أهون من تشوه

فرضتوالتقاليد وهو وضع األنثى املتدين، مث يشرع يف حبث فلسفي له، وقد وافقت مقوالتـه   العادات ه

  .هوى كثري من اتمعات فتبنوها

ن املرأة بعد أن كرمهـا اهللا يف كتابـه الكـرمي    لكن ما الذي جعل العرب يعودون للتقليل من شأ    

وعصر اخللفاء الراشـدين، وكيـف    -صلى اهللا عليه وسلم-وعاشت أزهى عصورها مع بعثة الرسول 

تشكل مفهوم املرأة عند اتمع واختلف مفهومه عن املفهوم احلقيقي الذي جاء يف القرآن؟ هل السبب 

التـأثر بالنظريـات الفلسـفية    إىل ؟ أو رآنية تعرضت لألنثى تفسريٍ خاطئ أو قاصرٍ، آليات قإىل يعود 

وليس ذلك فقط بل القياس على تلك املفاهيم املغلوطة . هي طبيعة البشر يف حب السيطرة؟ أواليونانية؟ 

واستنتاج نظريات جديدة حىت تكونت فكرة سلبية عن املرأة، وإن حاول بعضهم إبراز ذلك يف ثـوب  

كم اهللا الذي ينبغي هلا اخلضوع واالستسالم له؛ بل والفخر بذلك، كيف ال حسن متومهني بذلك أنه ح

                                                
٦١م، ص١٩٩٦، ١رأة،مكتبة مدبويل،طإمام عبد الفتاح،أرسطو وامل) ١(

.السابق)  ٢(
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، بينما هو فهـم خـاطئ   بل يتومهون أنه تكرمي لَها ، ه حكم اهللا الذي ال مبدل حلكمهوهم يتومهون أن

شاع حىت ألفته الناس وصدقته واستخدمته منوذجا تقيس عليه بغض النظـر عـن اخلطـأ الواقـع يف     

اخـتالف  ، ويتضح لنا من خالل تفسري املفسرين واختالف آليات تفسريهم لآليـات  وذلك.األصول

عن عصر الرسول صـلى اهللا   ابتعدناكلما حدةً الداللة واملفهوم، ويزيد انتقاص بعض املفسرين للمرأة 

هـو  بل أنفِسهِم ، لمفسرين لوليس يف ذلك اتهاممن عصور االحنطاط وثقافتها،  اقتربناعليه وسلم و

  .نظرة يف املؤثرات اليت جعلت تفسري القرآن الكرمي يتخذ هذا املنحى

وقد وجدت بني القرآن وكالم بعض املفسرين يف املرأة  بونا شاسعا وتأويال خاطئـا ال يتفـق            

 واملشـكل يف ذلـك  . ونص اآليات الكَرميات وسياقَهابعض إخوام املفسرين أوال، وال يتوافق  كالمو

فقد جتدها عند كثري من املفسرين ناقصـة  وع مثل هذه التأويالت واعتقادها حقا عند عامة اتمع،شي

والعرب تكني عـن املـرأة   : "يقول القرطيبوقاصرة و أحيانا نعجة أو شاة أو بقرة أو حجرة أو ناقة،

بالبقرة واحلجـرة  بالنعجة والشاة؛ ملا هي عليه من السكون واملعجزة وضعف اجلانب، وقد يكىن عنها 

"والناقة ألن الكل مركوب
)١(

ومع ذلك يرى بعض كتابنا أن قضية إنصاف املرأة قضـية خمترعـة، وال    

يعاين اتمع املسلم من أي مشكلة يف قضية املرأة؛ بل هو إعادة إنتاج لقضية املرأة الغربيـة وإسـقاطها   

!على اتمع املسلم وخلق لواقع ومهي غري موجود
)٢(

دليل ينقض كالمهم هو ما أوردناه سابقا  واقرب 

ولكن عندما نعود للقرآن جند للمرأة صورة عادلة مكرمة، كيـف ال؛    -رمحه اهللا -من كالم القرطيب

وإن أردنا أن ننطلـق إىل مسـتقبل   .والقرآن كالم اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

نعيد النظر يف كالم املفسرين ونعيد قراءة القرآن بصورة واعية حضاري قائم على العدل واحلق جيب أن 

وذهن خال من كل خلفية تارخيية من املمكن أن ختل باملعىن الصريح لنص القران الكرمي، إذ أسوأ ما منر 

                                                
١٧٢،ص١٥القرطيب،أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري،اجلامع ألحكام القرآن،دار الشعب،القاهرة،ج)  ١(

٢٠٠٢األمري،اء،قضية حترير املرأة،العرب نيوز،:انظر)  ٢(
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به هو التبعية والتقليد دون إمعان النظر والتمحيص وتكاتف اجلهود، وكي ينهض املسلمون من سبام 

حرج من مواجهة تارخينا بالنقد وحماولة تصحيح األخطاء، وال يتأتى ذلـك إال بتـدبر آي   جيب أالّ نت

كَـذلك نفَصـلُ اآليـات لقَـومٍ     : (القرآن ومعرفة مقاصد الشريعة وتطبيق أمره تعاىل حني يقـول  

)يتفَكَّرونَ
)١(

 )زا ناسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كا إِلَيلْنأَنزونَوفَكَّرتي ملَّهلَعو هِملَ إِلَي(
)٢(

)  ـكإِلَي اهلْنأَنز ابتك

)لْبابِولو األأ اْ آياته وليتذَكَّرمبارك لِّيدبرو
)٣(

)اأَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُه أَفَالَ يتدبرونَ الْقُرَءانَ( 
)٤(

 .  

املرأة على مر التاريخ عند العرب وغريهم قبل  سة بصورة جمملة واقعوسأستعرض يف هذه الدرا         

مفهوم املرأة يف مواضع متعددة يف القرآن عن طريـق نقـل كـالم     دراسةأتعرض ل، مث اإلسالم وبعده

املفسرين وحتليله وإقصاء التأويالت اخلاطئة اليت ال يوجد هلا أي سند نصي من القرآن أو من صـحيح  

مفهوم املرأة مع خلفية اجتماعية عربية متيل إىل تقاليد جاهلية أو أساطري إسرائيلية، خيتلـف   األثر، إذ أن

  .عن مفهوم املرأة الوارد يف النص القرآين، ذلك املفهوم الذي يتشكل يف سياق مترابط يف آيات بينات

ـ : ويقع هذا الكتاب يف أجزاء ثالثة إذ جييب كل جزء عن تساؤل حمدد، أوهلا وم املـرأة عـرب   ما مفه

ما مفهوم  املرأة عند املفسرين؟ وهـل أجحفوهـا   : وثانيهاواملسلمني،،التاريخ؟ عند الفالسفة اليونان

ما مفهوم : وثالثها!سبيل الترف ال احلاجة امللحةعلى ال تعدو أن تكونَحقا؟ أم أن دراسة أقواهلم هي 

  املرأة يف القرآن الكرمي؟

الفصـل  (مفهوم املرأة عرب التاريخ، و) الفصل األول(:يف ثالثة فصول وعلى ذلك ستكون هذه الدارسة

املـرأة الصـديقة   : مفهوم املرأة يف القرآن الكـرمي ) الفصل الثالث(ومفهوم املرأة عند املفسرين،)الثاين

  .وااهدةواالبنة،والزوجة،واألم،وامللكة،،)النبية(

                                                
)٢٤:آية(يونس )  ١(

)٤٤:آية(النحل )٢(

)٢٩:آية(ص )  ٣(

)٢٤:آية(مد حم)  ٤(

http://www.arabiclinguistics.net/



6

الدكتور إبراهيم بودرع الذي ساعدين يف منـهج البحـث ،   ويف اخلتام أود أن أتوجه بشكري لألستاذ 

والشكر موصول ألخيت أفراح وابنة أخيت منرية اللتني قرأتا البحث وشاركنين وأصلح ما وجده من خلل 

  .ببعض املقترحات واألفكار
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  مفهوم املرأة عرب التاريخ):الفصل األول(ـــــــــــــــــــــــــ

  مدخــل

  وم املرأةمفه

 الذي ذان وم؟ وهل هناك ضرورة لتحديد مفهوم املرأة؟ املرأة فهوممنطلق ملاذا الناس بعض قد يتساءل 

ما ميكن تصوره، وهو عند املنطقـيني، مـا   :" ال يعرف ما معىن امرأة؟ واملفهوم يف املعجم الفلسفي هو

كالً منهما هو  نإبالذات فملعىن متحدان املفهوم واو. حصل يف العقل، سواء حصل فيه بالقوة أم بالفعل

"الصورة احلاصلة يف العقل أو عنده ، ومها خمتلفان باعتباره القصد واحلصول
)١(

وتكمن أمهية املفهوم يف  

ومل أقل املرأة مباشـرة  ) مفهوم املرأة(كيفية الوصول إىل املعىن بفهم حقيقي وبدقة؛ لذلك آثرت القول 

خر وال يزالون خمـتلفني،  آلشخص  منخيتلف  اًمعروف باعتبارِها خملوقاًألن ما يفهمه شخص عن املرأة

ويقصـد  .وألن املفهوم  يف أغلب األحيان يشتمل على أجزاء أو مكونات آتية من مفـاهيم أخـرى  

ألفراد استحق أن مفهوم اللفظ للصفات اليت إذا وجدت يف فرد من ا" باملفهوم يف علم املنطق والفلسفة 

واليت إذا مل توجد يف فرد ال يطلق عليه اللفظ ، وبعبارة أخرى تدخل يف مفهوم اللفظ . فظيطلق عليه الل

"الصفات األساسية اليت تدخل يف التعرف على األشياء وتصنيفها والتمييز بينها وبني غريهـا 
)٢(

وجنـد   

دى، أَلَم يك نطْفَةً من منِـى  أَيحسب اِإلنسانُ أَن يترك س:( مفهوم املرأة يف القرآن يتضح يف قوله تعاىل

)يمنى، ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى، فَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر واالْنثَى
)٣(

فاإلنسان خملوق من نطفة مث  

 امـرىء، وقـال ابـن    تأنيثامرأة: "علقة، سواه اهللا وجعل منه نوعني؛ ذكر وأنثى، ويف لسان العرب

هي امرأتـه،  : وللعرب يف املرأة ثالث لغات؛ يقال: و امرىء ألف وصل، قال امرأةاأللف يف : األنباري

                                                
.٤٠٤ص ، م  ١٩٨٢، ، دار الكتاب اللبناين،بريوت٢املعجم الفلسفي، ج، صليبليا،مجيل)  ١(

٣٠م،ص١،١٩٨٩ط. التري، مصطفى عمر ، أسس البحث االجتماعي)  ٢(

.٣٩،٣٨،٣٧،٣٦:آية:القيامة)  ٣(

http://www.arabiclinguistics.net/



8

وهي مرأته، وهي مرته
(١)

ولكن " هي أنثى اإلنسان البالغة، كما الرجل هو ذكر اإلنسان البالغ:املَرأَة و "

لتمييـز الفـرق   ) امرأة(لكلمةتستخدم او:عند اختالف الثقافات فإن التعريف بالتأكيد سيكون خمتلفا

بني أفراد اجلنسني أو للتمييز بني الدور االجتماعي بني املرأة والرجل يف الثقافـات  ) البيولوجي(احليوي 

  .املختلفة

وجند تفاوتا واختالفا يف حتديد مفهوم املرأة عند الفالسفة؛ فهي رجل  عند أفالطون، والفارق الوحيد  

بني الرجل األصلع وذوي الشعر من الرجال، وكما رأينا لدى أرسطو الذي بينها وبني الرجل؛ كالفارق 

يرى أا عبارة عن تشوه خلقي أنتجته الطبيعة، ولو أن أمر ختلق هذا الكائن سار بشكل سـليم جلـاء   

وكذلك فرويداملولود ذكرا ال أنثى،
)٢(

الذي يرى أن املرأة كائن بشري معقد يكبت العدوان واحلسد  

ال يفهمه أحديف نفسه، و
)٣(

ونرى أيضا أن دارون.
)٤(

يعتقد قطعا أن النساء  هن األقل ذكاء وهن مسـة   

من مسات حالة احلضارة السابقة املتدنية  وعلى ذلك هن أقل شأناً من الرجال املتفوقني جسدياً وفكرياً 

.وفنياً
)٥(

  

إذ من املفسـرين   كثريصفُها ، ياملرأة بالنقص يف جانب معني واملفكّرونوكما يصف الفالسفة          

األنثى ناقصة الظاهر والباطن ):"هـ٧٧٤(على سبيل املثاليقول ابن كثري باملخلوق الناقص؛  يعرفونها

"يف الصورة واملعىن
)٦(

"األنثى ناقصة يف وصفها ويف منطقها وبياا):" هـ١٣٧٦(ويقول السعدي 
)٧(

 ،

                                                
١٥٦،ص١لسان العرب،ج)  ١(

).م١٩٣٩(عترب مؤسس التحليل النفسيويمنساوي، طبيب) Sigmund Freud(سيغموند فرويد)  ٢(

.عزت راجح،مكتبة مصر،دت.فرويد،يف التحليل النفسي،ت)  ٣(

عامل حيوان، إجنليزي اجلنسية، اشتهر بنظرية التطور ومبدأ االنتخاب ) Charles Robert Darwin(تشارلز روبرت داروين )  ٤(

  )م ١٨٨٢(الطبيعي، حول نشأة اإلنسان

)٥  (Darwin, Charles, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, The Project 

Gutenberg Etext, 2000    

١٢٦،ص٤هـ، ج١٤٠١ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار الفكر،بريوت،)  ٦(

ابن عثيمني، .م، ت٢٠٠٠السعدي، عبد الرمحن بن ناصر،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،مؤسسة الرسالة،بريوت، )  ٧(
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"قي طبيعياألنوثة نقص خل):" هـ١٣٩٣(، ويقول الشنقيطي
)١(

الحظ على مجيـع تعريفـات   ، وامل

اتفقت مضمونا على أن املرأة خملوق غـري عـادي،  فقد اختلفت شكال؛ أنها وإن الفالسفة واملفسرين 

  .عون أم ينصفون املرأةدمجيعا ي أصحابها وإن كانَ.يف جانب ما التعريفات تصم املرأةَ بالنقصِوكل 

  يةاملرأة يف الفلسفة اليونان

راء هؤالء الفالسـفة يف  آأن  ال شكو،إليها نظرةً مهينةً، وينظر حيمل التراث اليوناين عداًء كبريا للمرأة

م للمرأة، ولكنم اخلاصة اليت حتكم نظراملرأة مرتبطة خبربا العـامل  يفأفكارهم  ما يثري األسف شيوع 

الشائعة لدينا هي من بنـات أفكـار الفلسـفة    يقول إمام عبد الفتاح مؤكدا أن الصورة السيئة . أمجع

وأن الصورة الشائعة بيننا هي اليت رمسها الفيلسوف منذ بداية الفلسفة يف بـالد اليونـان، مث   ":اليونانية

حـىت  ... ال يأتيها الباطل )مقدسة(ارتدت ثوبا دينيا، وأصبحت فكرة  إنهاوجدت أرضا خصبة، حىت 

سفي الذي انتقل إىل العاملني املسيحي واإلسالمي، فلقيت ترحابـا  صارت فكرم جزءا من التراث الفل

"كبريا واستعدادا لترديدها ولدعمها من الناحية الدينية
)٢(

وهذا أيضا سيتأكد للقارئ عند حتليل كـالم   

هنا تاريخ  ؟ وسأدون.الفالسفة املسلمني واملفسرين، وستجد تطابقا عجيبا مع ما قالته الفلسفة اليونانية

  .األفكار ونشأا وتداوهلا بني الناس رجاال ونساء كحقائق غري قابلة للنقاش هذه

أن املرأة مصدر كل شر، وقد كان حيبس زوجته يف املنزل وحيتقر عقلـها  ) م.ق ٣٩٩(سقراطيؤكد 

نوتفكريها، ويف مقابل ذلك يسعى للقاء النساء املثقفات ويوجههن ويرشده
)٣(

كما يقرر أن املـرأة  ، 

                                                                                                                                              
٧٦٤،ص١ج

الشنقيطي، حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، )١(

١٠٣،ص١مكتب البحوث والدراسات، ج. م ، ت١٩٩٥

  .٥ص.م١٩٦٦، ٢إمام،عبد الفتاح،أفالطون واملرأة،مكتبة مدبويل،ط)  ٢(

  ٤٠السابق،ص)  ٣(
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ة إلنتاج األطفال وتغذيتهم وخدمة الرجل، وال ينبغي للرجل املشاركة يف أعمال املنـزل ألنـه   جمرد آل

.األقوى، وأعمال املنزل هي للمرأة فقط ألا األضعف
)١(

  

ويرى سقراط أن من األفضل للمرأة أن تكون دائما يف املنزل،كما أنه من املشني للرجل أن يكـون يف  

رجه؛ وكأن رؤية سقراط هذه قانون نتبعه اآلن يف حياتنا؛ فكلما طـال  املنزل مدة أطول مما يقضيه خا

ويضرب سقراط مملكة النحل مثال فيما جيب أن تكون .مكوث الرجل يف بيته صار ذلك منقصة وعيبا

وجيعل ملكة النحلعليه األسرة؛
)٢(

إذ جيب أن تبقى دائما يف اخللية إلنتاج األطفال ؛ مثاال ممتازا للزوجة 

.ا يشرف املرأة أن تبقى خارج بيتهاوليس مم
)٣(

  

 ةولكن أيهو نصري املرأة الذي دعا ملساواا بالرجل  )م.ق٣٤٧(أفالطون وشاعت بني الناس فكرة أن

أن الرجال كالب حراسة ترعى القطيع، والنساء مثـل إنـاث   : إذ يقرر يف مجهوريته الفاضلة! مساواة

همات مماثلة،بدرجات متفاوتة، ولكن ينبغي أن نتذكر أن كالب احلراسة وأن على اجلنسني أن يقوما مب

ذكور الكالب وإناثها تتلقى نفس اإلعداد والتدريب، إذا كنا سنفرض على املرأة مهام مماثلة للمهام اليت 

يقوم ا الرجل، ينبغي أن تأخذ النساء بنصيب من التعليم والتدرب على فنون احلرب مثل الرجال متاما، 

شأة مماثلة لنشأة الرجال من حيث التربية البدنية واملوسيقية، وجنردهن من كـل مشـاعر   وأن ننشئهن ن

الرقة والضعف واخلصائص األنثوية عموما، كالشعور باخلجل، والشعور باحلب جتـاه رجـل معـني،    

وعلى ذلك فاألطفال والنساء ملك مشاع للدولة، وال أسـرة يف تلـك اجلمهوريـة    ومشاعر األمومة،

طاملا كان لكل منا نساء وأطفال ومنازل وغري ذلك من األشياء اليت ميتلكها األفـراد  ":يقول.الفاضلة

                                                
)١(Xenophon, The Memoirs of socrates, Canadian Libraries,p.403(e.book,)   

عمل امللكة احلقيقي هو إنتاج البويضات ، فامللكة هي األنثى الوحيدة املكتملة جنسيا، أما العامالت فلم تكتمل األعضاء اجلنسية )  ٢(

إذن من حيكم .ها تعتمد على العامالت الاليت حيضن صغار النحل ويطعمهن الطعامو ال تقوم امللكة برعاية أبنائها، ولكن. لديهن

وهن الاليت يقررن مىت تستبدل . فهن اللوايت يقررن مىت وأين جيمعن رحيق األزهار. خلية النحل ؟ إن العامالت أنفسهن 

.ملكتهن، وهن الاليت حيددن مىت يهاجرن يف حشد كبري لتشكيل خلية جديدة

)٣(Xenophon, The Memoirs of socrates,p.405
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"ملكية خاصة؛ فلن حنقق مشروعنا كما خططناه
)١(

وها هو هنا جيعل املرأة داخلة يف املمتلكات اخلاصة  

أفالطون دائـرة   وبذلك وسع ل،اجلميع الرج ملكاً مشاعاًجعلها للرجل، وعندما أراد حتريرها من الذل 

والقانون "و " بشيوع النساء"االستعباد من رجل واحد إىل مجيع الرجال، وهو ال جيد غضاضة يف التعبري 

"الذي ينظم امتالك النساء واألطفال
)٢(

  

يظهر أفالطون عند الكثريين أنه نصري املرأة األول؛ يف حني أنه ال يقل سوءا عن إخوتـه الفالسـفة يف   

؛ بل قد نزل باملرأة إىل أسوأ الدرجات، حىت غدت ملكا للجميع، ودائمـا يصـنفها يف   تعبريه عن املرأة

.أحاديثه مع العبيد واألطفال واألشرار وانونني من الرجال أو مع احليوانات والقطيع
)٣(

  

وإن ! أن االحنراف األول هو أن جييء النسل أنثى بدال من أن يكون ذكـرا  )م.ق٣٢٢(أرسطووجيزم 

احنراف مث يقرر أنه ضرورة؟ لكـن   هأنميثل ضرورة طبيعية لبقاء اجلنس البشري، فكيف يقرر كان ذلك 

ينبغي لنا أن ننظر إىل األنثى على :"املهم يف ذلك أن األنثى خملوق غري مقبول فيه يف جمتمع أرسطو،يقول

"أا تشوه خلقي، أو أا موجود مشوه إن صح التعبري
)٤(

ري طبيعي يف هـذه  وهكذا جند املرأة خملوق غ 

  الفلسفة، ونتساءل عن الوضع الذي ستكون عليه املرأة يف جمتمع حيمل مثل هذه األفكار؟

يقرر أرسطو أن بعض الناس أحرار بالطبيعة، وبعضهم عبيد بالطبيعة،وعموما فحالة الرق نافعة وعادلـة  

لالثنني معا، أما املرأة فهي يف مرتبة وسط بني احلر والعبد،
)٥(

والنساء كالمها يتساويان يف أما  والعبيد 

ويعتقد أرسطو أنه جيب أن تكون العالقة بني الـذكور واإلنـاث يف   .موجودان إلرضاء الرجل وخدمته

                                                
٧٠إمام،أفالطون واملرأة،ص)  ١(

  ٧١ص:السابق)  ٢(

٦٣ص:السابق:انظر)  ٣(

٦٠إمام،أرسطو واملرأة،ص)  ٤(

  ٧٦ص:السابق) ٥(
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األسرة غري متكافئة دائما، والعالقة اليت تربط الزوج بزوجته هي نفس العالقة اليت تربط العبد بسـيده،  

.النساء ألن الذكور بطبيعتهم هم أصلح للسيادة من
)١(

  

ويعتقد أرسطو أن املرأة الفاضلة ينبغي أالّ تسمح ألحد بدخول املنزل بدون علم زوجها، وأن تبتعد عن 

القيل والقال،ويف مجيع املسائل ينبغي أن يكون هدفها طاعة زوجها، وأن عليها أن تنظـر إىل مطالـب   

دائما يف طاعة زوجهـا يف السـراء    زوجها كما لو كانت قوانني فرضتها عليها اإلرادة اإلهلية، وتكون

وعلى الزوج أن يعاملها باحلسىن أيضا، وأن يتعهدها بالرعايـة والعنايـة   .والضراء وال تشكو وال تتذمر

.مثلما يعتين الفالح بأرضه
)٢(

  

  املرأة يف العصر اجلاهلي

سوءا، فالرجـل هـو   ال ختتلف منزلة املرأة عند العرب قدميا عنها يف الثقافة اليونانية، وإن كانت أشد 

البطل اجلريء يف القتل وسفك الدماء لكسب املال أو للدفاع عنه، وبالطبع كانت املرأة ضمن املتـاع  

واملال الذي ميلكه ويدافع عنه، وبالتايل فهو ميلك العبيد والنساء، أما إن ولدت إحدى نسائه له بنتـا؛  

به، أميسكه على هـون أم يدسـه يف    ضاقت به األرض مبا رحبت وتوارى عن القوم من سوء ما بشر

التراب
)٣(

تؤكل حقوقها، وتبتز أمواهلا، وتعضل بعد الطـالق  "وقد كانت املرأة يف اتمع العريب القدمي .

"أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه، وتورث كما يورث املتاع والدابة
)١(

  

                                                
)١(Aristotle's politics ;Jowett, Benjamin, American Libraries,p.49(e.book)  

  ١٠٢إمام،أرسطو واملرأة،ص:انظر) ٢(

ولقد اختلفت مذاهب القبائل العربية يف مسألة الوأد ، والنظر اليها ، فمنهم من كان يئد البنات ، غرية على العرض ، وخمافة مـن  )    ٣(

حلوق العار ألم أهل سطو وغزو ، وكانت تساق الذراري مع الغنائم ، ويؤخذ السيب فتكون بنام عند األعداء ، وهذا منتـهى  

  . نت بنو متيم ـ وكندة من أشهر القبائل ، اليت تئد بناا خوفاً ملزيد الغرية الذل والعار ، وكا

ولعل السبب يف ذلك راجع إىل تلك القصة ، اليت يرويها التاريخ ، وهي أن بين متيم ، منعوا امللك النعمان ضريبة اإلتاوة اليت كانـت     

دى كتابئه وكان أكثر رجاهلا من بين بكر بن وائل ، فاستاق النعمان إح) دوسرا ( عليهم ، فجرد عليهم النعمان أخاه الريان مع 

فوفدت وفود بين متيم على النعمان بن املنذر ، وكلموه يف الذراري ، فحكم النعمان بأن جيعل اخليار يف ذلك إىل . سيب ذراريهم 

  . النساء ، فأية امرأة اختارت زوجها ردت إليه، فشكروا له هذا الصنيع 
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ية تذكرها كتب التاريخ، وإن اختلفـوا يف  وخري مثال ملا جتده املرأة عند العرب يف العصر اجلاهلي؛ روا

نسبتها، ولكن ما يهمنا هنا هو القصة ذاا ال صـاحب القصـة، وهـذه القصـة املؤملـة يرويهـا       

حدثنا عبد اهللا بـن  : أخربين عمي احلسن بن حممد قال: "يف كتاب األغاين فيقول) هـ٣٥٦(األصبهاين

وفَد قيس بن عاصم على رسول اهللا : عن أبيه قال حدثين علي بن الصباح عن ابن الكليب: أيب سعد، قال

فسأله بعض األنصار عما يتحدثُ به عنه من املـوؤدات الـيت وأدهـن مـن     ) صلى اهللا عليه وسلم(

حيدثـه  ) صلى اهللا عليه وسـلم (مث أقبل على رسول اهللا .فأخرب أنه ما ولدت له بنت قط إال وأدها،بناته

لفضيحة يف البنات؛ فما ولدت يل بنت قط إال وأدا، وما رمحـت  كنت أخاف سوء األحدوثة وا:فقال

مث قـدمت  ، فدفعتها أمها إىل أخواهلا فكانت فيهم،منهم موؤدة قط؛ إال بنيه يل ولدا أمها وأنا يف سفر

ومضت على ذلك سنون حىت كَـربت الصـبية   .فسألت عن احلمل فأخربتين املرأة أا ولدت ولداً ميتا

فدخلت فرأيتها وقد ضفرت شعرها، وجعلت يف قروا شيئاً من خلوق ،ت أمها ذات يومفزار،ويفعت

فقلت من هذه الصبية؛ فقـد  ،ونظمت عليها ودعاً، وألبستها قالدةً جزع وجعلت يف عنقها مخنقه بلح

علتها عنـد  وج،كنت خبرتك أني ولدت ولداً ميتاً،هذه ابنتك:أعجبين مجاهلا وكَيسها ؟فبكت مث قالت

مث أخرجتها يوماً فحفَرت هلا حفـرية  ،فأمسكت عنها؛ حىت اشتغلت عنها.أخواهلا حىت بلغت هذا املبلغ

يا ابت أَمغطَـين  :وجعلت اقذف عليها التراب وهي تقول! يا أبت ماتصنع يب؟:فجعلتها فيها وهي تقول

                                                                                                                                              
من بني النساء بنت قيس بن عاصم فاختارت سابيها على زوجها فغضب قيس بن عاصم ، ونذر أن يدس كل بنت تولـد يف   وكانت   

  . التراب ، فوأد بضع عشرة بنتاً

  . وقد ظلت هذه العادة السيئة جارية ، وكأا قانون ال ميكن إزالته ، حىت ظهر اإلسالم فحرمها وعاقب عليها    

ت ، أن أول قبيلة وأدت من العرب هي قبيلة ربيعة وسبوا بنتا ألمري هلم فاستردها بعد الصلح وبعد أن خريوها بني أن ويف بعض الروايا   

ترجع إىل أبيها ، أو تبقى عند من هي عنده من األعداء ، فاختارت سابيها وآثرته على أبيها، عند ذلك غضب وسن لقومه قانون 

.من تكرار هذه احلادثةالوأد ، ففعلوا غرية منهم ، وخوفاً 

.٦٠الندوي، أبو احلسن،ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني،مكتبة اإلميان،القاهرة،ص)  ١(
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ت أقذف عليها التراب ذلك حـىت واريتهـا   وجعل!أنت بالتراب؟أتاركي أنت وحدي ومنصرف عين؟

."فما رحمت أحداً ممن واريته غريها،وانقطع صوا
)١(

  

هذه القصة يتجلى فيها أي درك وصل له العرب يف تعاملهم مع املرأة، إذ مل يقلقوا أنفسهم يف البحـث  

ا من احلياة بالكلية؛ فدفنوها وهي حية دون أي شفقة  أورمحـة،  هلا عن فلسفة خاصة؛ بل آثروا حرما

وعلى ذلك فإن أي أمر مينح للمرأة يف اتمـع  ! وذلك فعل ال تقدم عليه احليوانات، فكيف ببين البشر

العريب اجلاهلي بعد السماح هلا باحلياة هو من سبيل التفضل عليها وال حقوق هلا البتة، بل هي من سقط 

وقَـالُوا  :( و حملل للذكور وحمرم على اإلناث، يقول تعاىلاملتاع، حىت يف الطعام  إذ من املأكوالت ما ه

يهف مةً فَهتيم كُنإِنْ يا واجِنولَى أَزع مرحما وذُكُورِنةٌ لصالامِ خعالْأَن هذه طُوني با فم  زِيهِمجيكَاُء سرش

يملع يمكح هإِن مفَهصو(
)٢(

  

فنكاح منها نكـاح  : م للمرأة يف طرائق النكاح لديهم وقد النكاح لديهم على أربع أحناء وتتجلى نظر

أما النوع الثاين أن  يقـول  . خيطب الرجل إىل الرجل وليته أو ابنته ، فيصدقها مث ينكحها: الناس اليوم 

ال ميسها أبدا ، الرجل المرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إىل فالن فاستبضعي منه، ويعتزهلا زوجها و

حىت يتبني محلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبني محلها أصاا زوجها إذا أحب ، وإمنـا  

وهذا النوع من النكاح هو نفس ما دعا له سقراط من شيوع النسـاء،  . يفعل ذلك رغبة يف جنابة الولد

ضا النوع الثالث من نكاح  اجلاهلية ومن شيوع النساء أي.وال غضاضة يف أن مينح الرجل زوجته لصديقه

وهو أن جيتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على املرأة ، كلهم يصيبها ، فإذا محلت ووضـعت ،  

                                                
٧٠،ص١٤علي مهنا،مسري جابر،دار الفكر،لبنان،ج.األصبهاين،أبو الفرج، األغاين،ت) ١(

يف أواسط القرن الرابع عشر اهلجري، ) جند(رب يف ، قد يستغرب البعض لو ذكرت له قصة تتكرر يف  بيوت الع)١٠٧:آية:(األنعام)  ٢(

وقد كان الفقر هو السمة الغالبة على اتمع آنذاك، وهو أن البنت إذا مسح هلا أن تأكل من اللحم فإم يأمرون بغسـله قبـل أن   

ة مصغرة عما كان حيدث وهذه القصة تعطي صور! تأكله حىت ال يصلح هلا طعمه فتعتاد عليه، بينما يتمتع الولد بأكله دون غسل

.عن العرب يف اجلاهلية، وعودة العرب للفكر اجلاهلي وبعدهم عن القرآن الكرمي
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ومر عليها ليال بعد أن تضع محلها ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل أن ميتنع ، حىت جيتمعوا عندها ، 

ولدت ، فهو ابنك يا فالن ، تسمي من أحبت بامسـه   قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد: تقول هلم 

أما النوع الرابع من نكاح اجلاهلية فهو نكاح البغايا ، . فيلحق به ولدها ، ال يستطيع أن ميتنع منه الرجل

حيث كن ينصنب على أبوان رايات تكون علما، فمن أراد دخل عليهن، فإذا محلت إحداهن ووضعت 

.لقافة ، مث أحلقوا ولدها بالذي يرونمحلها مجعوا هلا ، ودعوا ا
)١(

  

وإذا كانوا يعاملون النساء ذه الدناءة فأظن أنه خري هلا دفنها حية، من أن تعيش هذه املذلـة، يقـول   

"ألزموا النساء املهانة، نعم هلو احلرة املغـزل : " أكثم بن صيفي بن رباح وهو أحد حكماء متيم
)٢(

وأي  

اهلية بعد احلديث عن وأدها وهي طفلة، هو فضل كـالم ال ضـرورة   حديث عن مفهوم املرأة يف اجل

  .لذكره

  عند املسلمنيمفهوم املرأة 

مع بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم انتهت كل تلك العادات اليت سادت يف العصـر اجلـاهلي        

ية املرأة، فال وصار كتاب اهللا هو القول الفصل يف قض، وانتصف اإلسالم للمرأة اليت خبس حقها العرب

قوق الرجل،وال اخـتالف إال يف  مساوية حل،وحقوقها وأد للبنات، وال بغاء،وال متييز بني الذكر واألنثى

مـن عمـلَ   :( تكون باألعمال الصاحلة،يقول تعاىل ابينهمكل مبا يناسبه، واألفضلية  اتوزيع املهام بينهم

نمؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نا محالوا       صـا كَـانـنِ مسبِأَح مهـرأَج مهنـزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن

)يعملُونَ
)٣(

 )ظْلَملَا يةَ ونلُونَ الْجخدي كفَأُولَئ نمؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نم اتحالالص نلْ ممعي نمونَ و

                                                
.١٩٧٠، ص٥هـ،ج٣،١٤٠٧مصطفى ديب،دار ابن كثري،بريوت،ط.البخاري،حممد بن امساعيل،صحيح البخاري،ت:انظر)  ١(

٣١٠،ص١كتب العلمية،لبنان،جاأللوسي،حممود شكري،بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب،دار ال)  ٢(

)٩٧:آية:(النحل)  ٣(
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)نقريا
)١(

اة الطيبة ودخول اجلنة وهو غاية كل فرد على وجه البسيطة؛ ال يرتبط جبـنس ذكـر أو   فاحلي 

أنثى، إمنا هو ملن آمن وعمل الصاحلات، وسيأيت تفصيل الكالم عن املرأة ومكانتها وحقوقها اليت شرعها 

  .اإلسالم عند احلديث عن مفهوم املرأة يف القرآن

دحرجت الوضع الثقـايف  "دسوها ونسبوها لإلسالم زورا وولكن بعد نور اإلسالم وضع الناس تقاليد ق

وأبت إعمال التعاليم اإلسـالمية   ،واستبقت يف معاملتها ظلمات اجلاهلية األوىل  ،واالجتماعي للمرأة 

اجلديدة فكانت النتائج أن هبط مستوى التربية ومال ميزان األمة كلها مع التجهيـل املتعمـد للمـرأة    

"ها واالنتقاص الشديد حلقوق
)٢(

وحني يبتعد املسلمون عن عصر الرسالة نجد للفالسفة املسلمني نظـرة   

مشاة ملفهوم املرأة عند فالسفة اليونان، إذ يوافق كثري من فالسفة املسلمني على ما أمجع عليه الفالسفة 

عطني احلريـة  اليونان يف أن املرأة خملوق جيب أن يعامل معاملة خاصة ختتلف عن بقية البشر، ألن إذا أ

التامة تسلطن على الرجل، وبذلك تنقص مكانة الرجل وتخدش رجولته، وإن أردت مدح امرأة فقـل  

  ).أنت كاملرأة(، وإذا أردت أن ني رجال فقل له )إا امرأة كالرجال(

هيـة  فإا باحلقيقة وا:"أن املرأة بطبيعتها واهية العقل تباعة للهوى فيقول )هـ٤٢٨(ابن سيناجيزم    

"العقل،مبادرة إىل طاعة اهلوى والغضب
)٣(

إذاً سخافة عقول النساء حقيقة ال تقبل اادلة عنـد ابـن    

سينا، وهل يرى ابن سينا الفيلسوف أن أمهات املؤمنني ومرمي الصديقة تدخل يف هذا احلكم؟ وأن املرأة 

ينبغي أال تكون املرأة من :" واهي من ممتلكات الرجل يف قوله بعد دعوته صيانة املرأة والقيام على شؤ

أهل الكسب كالرجل، فلذلك جيب أن يسن هلا أن تكفى من جهة الرجل؛ فيلزم الرجل نفقتـها،لكن  

                                                
)١٢٤:آية:(النساء)  ١(

١٣الغزايل،حممد،قضايا املرأة، مكتبة املصطفى،ص)  ٢(

١٩م،ص١٩٥٢موسى،حممد يوسف،الناحية االجتماعية والسياسية يف فلسفة ابن سينا،املعهد العلمي لآلثار الشرقية،القاهرة،)٣(
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"الرجل جيب أن يعوض من ذلك عوضا،وهو أن ميلكها وال متلكه
)١(

وهكذا يقضي ابن سينا بأن املـرأة   

سب وتلزمه النفقة ولكن ذلك مبقابل وعوض، ال ينبغي هلا العمل والكسب وبالتايل الرجل هو الذي يك

  .هو أن ميلكها وال متلكه! وأي مقابل

أبـو حامـد   وما يقرره ابن سينا يعد لطيفا جدا يف شأن النسـاء عنـد مقارنتـه مبـا يقـول           

ال يتبسط يف الدعابة وحسن اخللق واملوافقة :" يف إرشاده للرجل لسياسة أهله فيقول )هـ٥٠٥(الغزايل

"هواها إىل حد يفسد خلقها بإتباع
)٢(

ألن ! وهكذا ال يتورع يف النهي عن حسن اخللق باسم اإلسـالم  

املراة ضعيفة وغبية وتنضح شرا كما يرى هو وأستاذه سقراط؛ ال كما أمر القرآن واإلسالم، ويفصـل  

"فيهن شر وفيهن ضـعف "يف ذلك يف كتابه املوسوم بإحياء علوم الدين مث يقرر بأن 
)٣(

انـت  وإذا ك 

خملوق شرير بطبعه وعلى شره إال أنه ضعيف، فكيف يتعامل الرجل الكامل مع هذا املخلوق املتنـاقض  

"فالسياسة واخلشونة عالج للشر، واملطايبة والرمحة عالج للضعف"
)٤(

وكل ما ينال الرجل املسكني من  

ل والضفادع؛ فهي بسـب  البالء أو املصائب أو احملن أو نقص من األموال والثمرات أو اجلراد أو القم

"كلما ينال الرجل من البالء واهلالك واحملن فبسبب النسـاء "املرأة تلك املخلوق الشرير 
)٥(

ويقـول يف   

وواجب على الرجال أن يؤدوا حق النساء العـورات،  :" نصيحته للرجل كي يرأف باملرأة وحينو عليها

ب أن يكون مشفقاً على زوجته رحيماً وأن يتحفظوا ن من وجه الرحم واإلحسان واملدارة، ومن أح

أن املرأة ال تقدر أن تطلقه بغري إذن، وهو قـادر  : أوهلا:هلا فليذكر عشرة أشياء من أحواهلا لينصفها ا

على ذلك مىت شاء، وإا ال تقدر أن تأخذ شيئاً بغري إذنه، وهو يقدر على ذلك وإا ما دامت يف حباله 

                                                
٢١ص:السابق)  ١(

١٨٣هـ،مركز األهرام،القاهرة،ص١٤٠٨، ١يل،أبو حامد،إحياء علوم الدين،طالغزا)  ٢(

.نفسه)  ٣(

.نفسه)  ٤(

١٣٣الغزايل، أبو حامد،الترب املسبوك يف نصيحة امللوك،مكتبة الكليات األزهرية،ص)  ٥(
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قدر على الزواج عليها وإا، ال جيوز هلا أن خترج من البيت بغري إذنه، ال تقدر على زوج سواه، وهو ي

وهو جيوز له ذلك، وإا ال ميكنها إن تعزي،وهو ميكنه ذلك، وإا ختاف منه وهو ال خيافهـا، وأـا   

ن تفارق أمها وأباها ومجيع أقارا، وإا ختدمه دائماً وهو ال خيدمها دائماً وإا تتلف نفسـها إذا كـا  

"مريضاً وهو اليغتم لو ماتت
)١(

  

من املمكن أن يقرأ أحدهم هذه النصيحة وجيعل من الغزايل حامي حقوق النساء واملدافع عنـهن،        

ولكنين قرأا بالطول والعرض ومل أجد فيها إال وصف خادمة مع سيدها، ورِق وعبوديـة، ووصـف   

فإن املرأة أسري الرجـل، وجيـب علـى    :"ل ذلكلواقع هذا السجن الكريه، وهو ال جيد غضاضة يف قو

"الرجال مداراة النساء لنقص عقوهلن
)٢(

وال يتحرج من ذكر صريح مشاعره يف أنه ال يغتم لو ماتـت،   

  !ولكنها تتلف نفسها كمدا عليه لو أصابه املرض فقط

 أقواهلن ومـن  ويقرر أنه بسبب نقص عقول النساء، ال جيوز ألحد أن يتدبر برأيهن، وال يتلفت إىل    

اعتمد على آرائهن، ودبر نفسه مبشورن مصريه الندم حتما، و من األسلم للرجل أن يستشري املرأة؛ ال 

ليأخذ برأيها بل كي خيالفه ألا دائما جتانب الصواب،فأي شيء تقوله امرأة شر وخطر وما مل تقله هو 

  .ل أا مصدر للشركل اخلري، وهذا بالتأكيد متصل بفكرته عن املرأة اليت تقو

من بني الفالسفة املسلمني برأي منصف يف املرأة، فهي قـد خلقـت    )هـ٥٩٥(ابن رشدويتفرد      

إن النساء من جهة أن والرجال نوع واحد يف الغاية اإلنسانية فـإن  "مثل الرجل لغاية إنسانية واحدة

" بالضرورة يشتركن وإياهم يف األفعال اإلنسانية
)٣(

د على مراعـاة  فـارق االختالفـات    ولكنه يؤك 

اجلسدية،فينبغي أن يتكفل الرجل باألعمال اليت تتطلب جهدا أكرب، ألن الرجال أكثر كدا يف األعمـال  

                                                
١٣٤ص:السابق)  ١(

١٣٤ص:السابق)  ٢(

٦٢ص.م١٩٩٧، ١مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت،ط)نخمتصر السياسة ألفالطو(ابن رشد،الضروري يف السياسة)  ٣(
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إال مبا أن أضعف منهم، فقد ينبغي أن يكلفن مـن األعمـال   :"اإلنسانية من النساء ويعلل ذلك قائال

"بأقلها مشقة
)١(

ومثل ذلك ما جبلـت  " اء أكثر حذقا يف بعض األعمال ولكن ذلك ال مينع من أن النس 

عليه بعض النساء من الذكاء وحسن االستعداد، فال ميتنع أن يكون لذلك بينهن حكيمات أو صاحبات 

"رياسة
)٢(

  

وينتقد ابن رشد وضع املرأة يف اتمع العريب عموما، ويف األندلس بصفة خاصة، إذ يقول موضحا      

وإمنا زالت كفاية النساء يف هذه املدن ألن أختـذن  :"ساء يف مثل هذه اتمعاتسبب تدين مستوى الن

"آلة للنسل دون غريه، وللقيام بأزواجهن،وكذا لإلجناب والرضاعة والتربية
)٣(

وهذه النظـرة السـائدة    

كـن  وملـا مل ت "واليت قال ا الفالسفة السابقون هي اليت جعلت املرأة مقصورة على هذه الوظيفة فقط 

النساء يف هذه املدن مهيئات على حنو من الفضائل اإلنسانية، كان الغالب علـيهن فيهـا أن يشـبهن    

األعشاب، ولكون محال على الرجال صرن سببا من أسباب فقر هذه املدن، وبالرغم من أن األحيـاء  

ن يف الغالب ألقل منهن فيها ضعف عدد الرجال، فإن ال يعملن جبالئل األعمال الضرورية، وإمنا ينتدب

كما يف صناعة الغزل والنسج، عندما تدعو احلاجة إىل األموال بسبب اإلنفاق، وهذا كله بـين  .األعمال

"بنفسه
)٤(

  

وتتجلى نظرة ابن رشد للمرأة يف أا شريكة الرجل يف احلياة والغاية، والفرق بني نظرة ابن رشد       

كجسد فقط ومل يتعامل معها على أا خلقـت مـن أجـل     وغريه من الفالسفة يف أنه مل ينظر للمرأة

وإن كنا حنن املسلمني لسـنا يف حاجـة   . الرجل، أو أا مصدر للشر، فجاءت أحكامه منصفة وعادلة

                                                
.نفسه)  ١(

.نفسه)  ٢(

.نفسه)  ٣(

٦٣ص:ابن رشد)  ٤(

http://www.arabiclinguistics.net/



20

لفلسفة أو تقنني لوضع املرأة؛ فقد كفانا اهللا أمر ذلك العناء يف كتابه الكرمي، ولكن املشـكلة يف قلـب   

  .املوازين وتشويه املفاهيم

  خالصة

على أا وهكذا مبرورنا السريع على مفهوم املرأة يف التاريخ وجدنا كيف اتفقت تعريفام للمرأة       

وما حيمل التراث اليوناين مـن عـداء كـبري    .خملوق غري عادي، وكل منهم يسمه بنقص يف جانب ما

اليت حتكم نظرم للمرأة، ولكن  للمرأة، وحتما إن أراء هؤالء الفالسفة يف املرأة مرتبطة خبربام اخلاصة

ويبلغ السوء أدناه يف معاملـة املـرأة يف العصـر    . مما يثري األسف هو شيوع أفكارهم لدى العامل أمجع

مث جييء عصر النور والرسالة وتنهض حقوق املرأة من رقـدا،  .اجلاهلي؛ هذا إن مسحوا هلا باحلياة أصال

كن احلال مل يدم طويال إذ ابتعد املسلمون عـن القـرآن   وتصبح املرأة شريكة للرجل يف كل شيء، ول

وانشغلوا بعلوم فلسفة اليونان وتبنوا بعض آرائهم حىت عاد وضع املرأة على كثري ممـا كـان عليـه يف    

اجلاهلية ويتمسك ا املسلمون بشدة وينسبوا إىل اإلسالم، ولكن تشع من بني هذه العادات آراء تتبىن 

  .ما وجدنا ذلك عند ابن رشدما أمر به القرآن، ك
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  )مفهوم املرأة عند املفسرين:(الفصل الثاينـــــــــــــــــــــــ

  مدخــل

يف هذا الفصل سأتعرض لدراسة بعض اآليات اليت ذكرت يف األنثى أو املرأة أو حتكي عن املـرأة         

فسرين مث حتليله، وحماولة معرفة الصواب من أو النساء عموما، وسأتبع املنهج التارخيي يف عرض كالم امل

اخلطأ،وستالحظون معي كيف يغدو التفسري غريبا عجيبا،فال يعتمد على القرآن وال علـى  صـحيح   

  .السنة،وال يتفق مع قوانني لغة العريب املعروفة،وذلك كلما ابتعدنا عن عصر الرسالة ومنابعه

) وللرجالِ علَيهِن درجـةٌ ) (ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَى: (يةوسأحصر مناقشة تأويل املفسرين لآليات التال   

ولـي نعجـةٌ   (إِنه من كَيدكُن إِنَّ كَيدكُن عظيم ) (أَومن ينشأُ يف الْحلْية)(الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء(

السابقة نكون صورة شاملة ملنهج املفسرين يف تأويل كالمه تعـاىل   ويف تأويل املفسرين لآليات) واحدةٌ

  .يف اآليات اليت ختص املرأة، أو اليت أقحموا فيها مفهوم املرأة

)ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَى(
)١(

  

جعلتين هذه اآلية أعزم على كتابة هذه الدراسة ملا وجدت يف نفسي من كالم املفسرين، وستشـهدون  

الوه يف هذه اآلية، ويف اآليات األخرى اليت يذكر فيها األنثى أو املرأة أو النساء، أوصفة سـيئة  معي ما ق

  .ذُكرت مفردة فألصقت باملرأة الضعيفة إذ ال تكاد تبني

وسأتبع املنهج التارخيي يف عرض كـالم املفسـرين مث حتليلـه، وحماولـة معرفـة الصـواب مـن        

ري غريبا عجيبا،فال يعتمد على القرآن وال علـى  صـحيح   اخلطأ،وستالحظون معي كيف يغدو التفس

  .السنة،وال يتفق مع قوانني لغة العريب املعروفة،وذلك كلما ابتعدنا عن عصر الرسالة ومنابعه

ضـعت  فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى واللَّه أَعلَم بِمـا و :( يقول تعاىل يف سورة آل عمران

الر طَانيالش نا مهتيذُرو ا بِكيذُهي أُعإِنو ميرا مهتيمي سإِنثَى وكَالْأُن الذَّكَر سلَيجِيمِو(
)١(

  

                                                
٣٦:آية:آل عمران)  ١(
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) وضعت(بفتح العني وإسكان التاء، وقرأ ابن عامر وعاصم يف رواية أيب بكر ) وضعت(و يقرأ اجلمهور 

  .العني بضم التاء وإسكان

قصة امرأة عمران إذ كانت عجوزا عاقرا تسمى حنـة،  ) هـ٣١٠(ويف تفسري هذه اآلية يذكر الطربي

اللهم إن علي نذرا شكرا؛ إن رزقتين ولـدا أن  : وكانت ال تلد،فجعلت تغبط النساء ألوالدهن، فقالت

إين وضـعتها   قالت رب" ولكنها حينا ولدت .أتصدق به على بيت املقدس، فيكون من سدنته وخدامه

أنثى أي ولدت النذيرة أنثى، واهللا أعلم مبا وضعت،واختلف القراء يف قراءة ذلك، فقرأته عامة القـراء  

)تعرب إين وضـعتها  : خربا من اهللا عز وجل عن نفسه أنه العامل مبا وضعت من غـري قيلـها  ) وض

"أنثى
(٢)

واهللا أعلم مبا (ذلك بعض املتقدمني وقرأ :" كما أن هناك قراءة أخرى وهي كما يقول الطربي  

تعضا هي القائلة واهللا أعلم مبا ولدت مين) وعلى وجه اخلرب بذلك عن أم مرمي أ"
)٣(

  

إن هذا القول خرب عن قوهلا، وأا قالت اعتـذارا إىل  ) وليس الذكر كاألنثى:(ويقول الطربي يف تفسري

، وليس الذكر كاألنثى؛ ألن الذكر أقوى على اخلدمة را مما كانت نذرت يف محلها فحررته خلدمة را

وأقوم ا، وأن األنثى ال تصلح يف بعض األحوال لدخول القدس والقيام خبدمة الكنيسة ملا يعتريها مـن  

  . احليض والنفاس

أنه من قول امرأة عمران اعتـذارا مـن   ) وليس الذكر كاألنثى:(فالطربي هنا يقرر يف تفسري قوله تعاىل

  .ينقل يف كتابه عددا من أقوال التابعني اليت ترى رأيه ذلكو.را

                                                                                                                                              
٣٦:آية:آل عمران)  ١(

٢٣٧،ص٣هـ،ج١٤٠٥الطربي،حممد بن جرير، تفسري الطربي،دار الفكر،بريوت،)  ٢(

.نفسه)  ٣(
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إخبار من اهللا تعـاىل  "إن ذلك ) واهللا أعلم مبا وضعت: (فيقول يف قوله تعاىل) هـ٤٧٩(أما السمعاين  

"عن علمه
)١(

:( أما قولـه تعـاىل  " على اخلرب وذلك من قول املرأة) "واهللا أعلم مبا وضعت: (ويف قراءة 

أن الذكر أقوم وأقوى خلدمة البيعة من األنثى، وقيل ألنه أبعـد  : "فاملقصود ا)  األنثىوليس الذكر ك

"عن املوانع من العبادة، خبالف األنثى مينعها احليض والنفاس
)٢(

  

إن ذلـك تعظيمـا   ) واهللا أعلم مبـا وضـعت  : (يف تفسري قوله تعاىل) هـ٥٣٨(الزخمشري ويقول   

وهب هلا منه، ومعناه واهللا أعلم بالشيء الذي وضعت، وما علق به من ملوضوعها، وجتهيال هلا بقدر ما 

.عظائم األمور، وأن جيعله وولده آية للعاملني، وهي جاهلة بذلك ال تعلم منه شيئا؛ فلذلك حتسرت
)٣(

 

يقول الزخمشري إن ذلك من التعظيم للموضوع والرفـع  ) وليس الذكر كاألنثى: (ويف معىن قوله تعاىل

"وليس الذكر الذي طلبت كاألنثى اليت وهبت"منه ومعناه
)٤(

أي أن األنثى اليت وهبت لك هي أفضـل   

  .من الذكر الذي ترجني

إن امرأة عمران تلهفت لوضع الذكر كي تويف بنذرها، وألـم  ) هـ٥٤٦(ابن عطية يف حني يرى   

أن يكـون مـا يف   كانوا ال حيررون اإلناث خلدمة الكنائس، وال جيوز ذلك عندهم، وكانت قد رجت 

.بطنها ذكرا، فلما وضعت أنثى تلهفت على فوت األمل، وأفزعها أا نذرت ما ال جيوز نذره
)٥(

وليس (

تريد يف امتناع نـذره إذ األنثـى حتـيض وال تصـلح لصـحبة الرهبان،وكـذلك       ) الذكر كاألنثى

                                                
ياسر بن إبراهيم ،غنيم بن عباس، دار . فسري السمعاين،تالسمعاين،حممد بن عبد اجلبار،ت)  ١(

٣١٢،ص١،ج١م،ط١٩٩٧الوطن،الرياض،

نفسه)  ٢(

عبد الرزاق املهدي، دار إحياء . الزخمشري، حممود بن عمرو، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،ت:انظر) ٣(

٣٨٤،ص١التراث العريب، بريوت،ج

.نفسه)  ٤(

عبد السالم عبد الشايف حممد،دار الكتب .ابن عطية،عبد احلق بن غالب،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،ت:انظر)  ٥(

٤٢٥،ص١،ج١هـ،ط١٤١٢العلمية،لبنان،
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له الذكر من خدمتـه  من متام اعتذارها ومعناه ال تصلح األنثى ملا يصلح :" يقول إنه)هـ٥٩٧(اجلوزي

"املسجد واإلقامة فيه ملا يلحق األنثى من احليض والنفاس
)١(

فيقـول  )هـ٦٠٤(أما فخر الدين الشافعي .

:إن يف هذه اآلية قوالن
)٢(

  

أن مرادها تفضيل الولد الذكر على األنثى، وسبب هذا التفضيل من وجوه؛ ألن يف شرعهم ال : األول 

وألن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة وال يصح ذلك جيوز حترير الذكور دون اإلناث، 

وألن الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون األنثـى  . يف األنثى ملكان احليض وسائر عوارض النسوان

فإا ضعيفة ال تقوى على اخلدمة، وأن الذكر ال يلحقه عيب يف اخلدمة واالخـتالط بالنـاس ولـيس    

ال يلحقه من التهمة عند االختالط ما يلحق األنثى؛ فهذه الوجـوه تقتضـي    كذلك األنثى، وأن الذكر

  . فضل الذكر على األنثى يف هذا املعىن

أن املقصود من هذا الكالم ترجيح هذه األنثى على الذكر؛ كأا قالت الذكر مطلـويب،  : والقول الثاين

  .كاألنثى اليت هي موهوبة هللاوهذه األنثى موهوبة اهللا تعاىل، وليس الذكر الذي يكون مطلويب 

فأخرب تعاىل أنه أعلم ذه املوضـوعة، فـأتى   :" بقوله) هـ٧٤٥(وعلى قراءة اجلمهور يفسرها أبوحيان

بصيغة التفضيل املقتضية للعلم بتفاصيل األحوال، وذلك على سبيل التعظيم هلذه املوضوعة، واإلعالم مبا 

ابنها آية للعاملني، ووالدا جاهلة بـذلك ال تعلـم منـه    علق ا وبابنها من عظيم األمور، إذ جعلها و

"شيئاً
)٣(

  

                                                
٣٧٧،ص١هـ،ج١٤٠٤، ٣اجلوزي،عبد الرمحن بن علي،زاد املسري،املكتب اإلسالمي،بريوت،ط)  ١(

٢٤،ص٨، ج١م، ط٢٠٠٠د بن عمر، التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب،دار الكتب العلمية،بريوت، الشافعي، فخر الدين حمم:انظر)  ٢(

، ١عادل عبد املوجود وآخرون،دار الكتب العلمية،بريوت،ط.أبوحيان،حممد بن يوسف األندلسي،تفسري البحر احمليط،ت)  ٣(

٤٥٧،ص٢م،ج٢٠٠١
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أنثى ال تصلح، ) املولود(فلما رأته:" يف تفسري معىن وليس الذكر كاألنثى) هـ٦٧١(ويقول القرطيب     

"وأا عورة، اعتذرت إىل را من وجودها هلا على خـالف مـا قصـدته فيهـا    
)١(

حممـد  ويـرى  

ليس الذكر الذي  ؛من كالم اهللا فاملعىن )وليس الذكر كاألنثى(تمل أن يكونحي أنه) هـ٧٤١(الغرناطي

طلبت كاألنثى اليت وهبت فاملعىن لـيس الـذكر    ؛من كالمها )وليس الذكر كاألنثى(يكون قدو ،لك

.كاألنثى يف خدمة املساجد ألن الذكور كانوا خيدموا دون اإلناث
)٢(

أن ) هـ٧٧٤(ويرى ابن كثري  

"أي يف القوة واجللد يف العبادة، وخدمة املسجد األقصى"د من ذلك أن الذكر ليس كاألنثى املقصو
)٣(

  

يتفرد برأيه) هـ٩١١(والسيوطي
)٤(

واألنثى  -إن كان الذي يف بطنك أنثى : يف أن عمران قال لزوجته 

 رب إين نذرت لك ما يف بطـين حمـررا  (:فقالت عند ذلك ،فاغتمت لذلكفكيف تصنعني؟  -عورة 

فلما وضعتها قالت رب إين وضعتها ( : يعين تقبل مين ما نذرت لك) فتقبل مين إنك أنت السميع العليم

.واألنثى عورة) أنثى واهللا أعلم مبا وضعت وليس الذكر كاألنثى
)٥(

  

يف تفسري هذه اآلية ما ذكره فخر الدين الشافعي إذا كانـت علـى   ) هـ١٢٥٠(ويذكر الشوكاين    

بن عباس، أنه ليس الذكر الذي طلبت كاألنثى اليت وضعت، فإن غاية ما أرادت مـن  قراءة اجلمهور وا

كونه ذكرا أن يكون نذرا خادما للكنيسة، وأمر هذه األنثى عظيم وشأا فخيم، وأما على قـراءة أيب  

 من مجلة كالمها، ومن متام حتسرها وحتزا؛ أي) وليس الذكر كاألنثى :( بكر وابن عامر فيكون قوله 

                                                
٦٧،ص٤ر الشعب، القاهرة،جالقرطيب، حممد بن أمحد،اجلامع ألحكام القرآن،دا)  ١(

١٠٥،ص١،ج٤م، ط١٩٨٣الغرناطي،حممد بن أمحد،التسهيل لعلوم التنزيل،دار الكتاب العريب، لبنان ،: انظر)  ٢(

٣٦٠،ص١هـ،ج١٤٠١ابن كثري، إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، دار الفكر، بريوت، )  ٣(

.يتفرد ذا الرأي يف من قرأت هلم)  ٤(

١٨١،ص٢م، ج١٩٩٣السيوطي،جالل الدين، الدر املنثور،دار الفكر، بريوت، :انظر)  ٥(
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ليس الذكر الذي أردت أن يكون خادما ويصلح للنذر، كاألنثى اليت ال تصلح لذلك، وكأا أعـذرت  

.إىل را من وجودها هلا على خالف ما قصدت
)١(

  

يف تفسري هذه اآلية لغويا، وجوز أن تكـون اجلملـة   ) هـ١٢٧٠(ويف روح املعاين يفصل األلوسي   

مران؛ فيكون مرادها نفى مماثلة الذكر لألنثى، فالالم للجـنس  من قول امرأة ع) وليس الذكر كاألنثى(

. كما هو الظاهر ألنه مل يقصد خصوص ذكر وأنثى؛ بل إن املراد أن هذا اجلنس ليس كهـذا اجلـنس  

ووضح أنه قد يقول قائل إا كانت تقصد أن الذكر أفضل من األنثى والذكر يوافق ما متنته لنـذرها،  

إذا كان مقصودها تنقيص األنثى بالنسبة إىل ) وليست األنثى كالذكر: ( تولكنها لو قصدت ذلك لقال

الذكر، ألن العادة يف مثله أن ينفى عن الناقص شبهه بالكامل ال العكس، وأجيب بأنه جار على ما هو 

العادة يف مثله أيضا، ألن مراد أم مرمي ليس تفضيل الذكر على األنثى؛ بل العكس تعظيمـا لعطيـة اهللا   

ىل على مطلوا، أي وليس الذكر الذي هو مطلويب كاألنثى اليت وهبها اهللا تعاىل يل علما منها بأن ما تعا

وال ميكن أن يكون املقصود من اآلية تفضيل الذكر على األنثى إذا كانت . يفعله اهللا خري مما يريده العبد

املفسرين، ألنه ينـايف التحسـر    الالم يف الذكر واألنثى للعهد وهو خالف الظاهر الذي ذهب إليه أكثر

فإن حتزا ذلك إمنا هو لترجيحها الـذكر علـى األنثـى،    ) رب إين وضعتها أنثى: (املستفاد من قوهلا

واملفهوم من هذا اجلواب ترجيحها األنثى على الذكر، اللهم إال أن حيمل قوهلا ذلك على تسلية نفسـها  

.كانت طلبتهبعد ما حتزنت على هبة األنثى بدل الذكر الذي 
)٢(

  

                                                
الشوكاين، حممد بن علي بن حممد، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،دار الفكر،بريوت، :انظر)  ١(

٣٣٥،ص١ج

قرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء التراث العريب، بريوت، األلوسي، شهاب الدين السيد حممود، روح املعاين يف تفسري ال:انظر)  ٢(

١٣٥،ص٣ج
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فيـه  ) "وليس الذكر كاألنثى وإين مسيتها مرمي : ( فإنه يرى أن قوله تعاىل) هـ١٣٧٦(أما السعدي    

داللة على تفضيل الذكر على األنثى وعلى التسمية وقت الوالدة وعلى أن لألم تسمية الولد إذا مل يكره 

"األب
)١(

  

ة بقول قاطع بعد أن أكّد أن املرأة فرع الرجـل يف  يف تفسري هذه اآلي) هـ١٣٩٣(ويتفرد الشنقيطي   

األساس، وأن املرأة األوىل كان وجودها األول مستنداً إىل وجود الرجل، وأي حماولة الستواء املرأة مع 

الرجل يف مجيع نواحي احلياة ال ميكن أن تتحقق؛ ألن الفوارق بني النوعني كوناً وقـدراً أوالً وشـرعاً   

ع من ذلك منعاً باتاً، ولذلك وقعت امرأة عمران يف مشكلة ملا ولدت مرمي؛ كما قال تعاىل منزالً ثانياً متن

فامرأة ) فَلَما وضعتها قَالَت رب إين وضعتهآ أُنثَى، واللَّه أَعلَم بِما وضعت، ولَيس الذَّكَر كاألنثى:( عنها

وهي صادقة يف ذلك بال شك، والكفرة وأتبـاعهم يقولـون إن   ) ىولَيس الذَّكَر كاألنث( عمران تقول

.الذكر واألنثى سواء
)٢(

  

وبعد أن مجعت كالم املفسرين حول هذه اآلية فقط يتضح لنا كيف يقترب بعض املفسرين مـن       

 املعىن احلقيقي وكيف يبتعد اآلخر عنه؛ ولكين مل أجد بعدا كابتعاد الشنقيطي عن املعىن احلق يف هـذه 

يف حني يقرر جازما أن املرأة خلقت من أجل الرجل وفرع منه،يستدل ذه اآلية علـى صـدق   .اآلية

أن هذه األنثى املذكورة يف اآلية هي أم عيسى عليه السالم،بغض النظر عن : هل فات الشنقيطي! دعواه

ذكر ألنه ذكر فقـط  أتساءل هل يعتقد أن ال. أن هذه األنثى اليت اصطفاه اهللا هلذه املعجزة فصارت آية

أنا أعتقد أن ذلك قد فات الشنقيطي مـن شـدة   ! يفضل هذه األنثى اليت اصطفاها اهللا؟ فقط ألنه ذكر

محاسه لنفي أي حماولة ملساواة الرجل باملرأة اليت كانت ترفع شعاراا عندما كتـب ذلـك التفسـري،    

ه يف أن معىن هذه اآلية أن الـذكر  وجند أن السعدي يتفق مع.فاستدل بآية هي بعكس املعىن الذي أراد

                                                
١٢٩،ص١السعدي، تفسري السعدي،ج)  ١(

٤١٥،ص٧الشنقيطي،أضواء البيان،ج)  ٢(
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من ) وليس الذكر كاألنثى(يف حني جند أكثر املفسرين يقولون إذا كان .أفضل من األنثى على اإلطالق

كالم امرأة عمران، فإن املقصود منه اعتذار أم مرمي إىل را، إذ ليست األنثى توافق مـا نـذرت بـه،    

لطـربي، وابـن عطيـة، واجلـوزي     والذكر هـو األفضـل لنـذرها ،وذلـك مـا قـال بـه ا       

أما إذا كان .والسمعاين،والشافعي،والقرطيب، والغرناطي، وابن كثري، والسيوطي،و األلوسي ،والشوكاين

من كالمه تعاىل؛ فمعناه أن األنثى أفضل مـن الـذكر،وهو مـا قـال بـه الزخمشري،والشـافعي،       

  .والغرناطي،وأبو حيان، واأللوسي

رب إين وضـعتها  :(ءة اجلمهور بسكون تاء وضعت تكون فيها اجلملتـان اآلية على قرا :خالصة      

واهللا أعلم مبـا  : (من قوهلا عليها السالم، وما بينهما اعتراض من كالمه تعاىل) وإين مسيتها مرمي(و)أنثى

واملعىن وليس الذكر الذي طلبته كاألنثى اليت وهبـت لـك   ) وضعت، وليس الذكر كاألنثى
)١(

أي أن 

  .ل من هذا الذكر الذي طلبتاألنثى أفض

لَـيس  :( وعند العرب األصل دخول أداة التشبيه على املشبه به وهو الكامل؛ كما يف قوله تعـاىل      

ء)كَمثْله شيٌء
)٢(

  )ليس العبد كاحلر(و) ليس الفضة كالذهب: (وقولك 

كمال الذكر فقط ألنـه  ومع ذلك قد جند من املفسرين من يستدل ذه اآلية على قصور األنثى و     

ذكر وهي أنثى، وكالم كل مفسر متأثر بزمنه كما هو واضح لدى املفسرين املتأخرين،إذ تأثر تفسريهم 

لآلية باألعراف االجتماعية والعوامل النفسية واملقاصد االجتماعية، دون الرجوع إىل القواعد والشواهد 

  .اللغوية عند العرب

  

                                                
،وابن ١١٨،ص٢م ج١٩٩٦، ١سعيد املندوب،دار الفكر،لبنان، ط.السيوطي،جالل الدين،اإلتقان يف علوم القرآن،ت:انظر)  ١(

٥١٤،ص١لبيب،جهشام،مغين ال

.فالكاف دخلت هنا على األكمل واألعظم.ليس شيء كمثله:يف اآلية تقدمي والتقدير)  ٢(
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)د هِنلَيالِ عجلرلةٌوجر(
)١(

  

إذا نظرنا لآليات اليت تسبق هذه اآلية جند أن اهللا سبحانه وتعاىل يف معرض حديثه عن احلياة الزوجيـة  

من اختيار للزوجة املسلمة وأا أفضل من املشركة ولو أعجبتكم،وكذلك يف اختيار الزوج املـؤمن، مث  

جيعلوا اهللا عرضة ألميام،ومن حلـف أالّ   تعليمات للزوجني يف فترة حيض املرأة،مث ى اهللا املؤمنني أن

يباشر امرأته مدة من الزمن فليتربص حىت تنتهي املدة،مث يذكر لنا جل شأنه املدة اليت تعتد ا املطلقة،وما 

يتبع ذلك من أمور،وعلى ذلك هذه اآليات تتحدث عن الرجل واملرأة يف احلياة الزوجية، واآلية كاملـة  

نْ يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحـامهِن إِ  والْمطَلَّقَات:(تقول

هن مثْلُ الَّذي علَـيهِن  كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادوا إِصلَاحا ولَ

يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم(  

وأوىل :" أقواال كثرية يرجح واحدا منـها فيقـول  ) وللرجالِ علَيهِن درجةٌ(ويذكر الطربي يف تفسري    

اس، وهو أن الدرجة اليت ذكر اهللا تعاىل ذكره يف هذا املوضـع  هذه األقوال بتأويل اآلية؛ ما قاله ابن عب

الصفح من الرجل المرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه هلا عنه، وأداء كل الواجب هلـا عليـه،   

وهلـن مثـل الـذي علـيهن     : (عقيب قوله) وللرجال عليهن درجة: (وذلك أن اهللا تعاىل ذكره قال

)"باملعروف
)٢(

عند ابن عباس وبالتايل الطربي هي زيادة صرب وتفان من الرجل على  إذا مفهوم الدرجة 

  .املرأة وصفح وإحسان، ألا جاءت بعد ذكر متاثل احلقوق والواجبات بني الزوج وزوجته

إين أحب أن أتزين المرأيت كما حتـب امـرأيت أن   :" وينقل السمعاين قوال آخر البن عباس يقول فيه   

)"وهلن مثل الذي عليهن باملعروف :(يقول تتزين يل ألن اهللا تعاىل
)٣(

وللرجـال  :(ويف تفسري قوله تعاىل 

                                                
)٢٢٨:آية: (البقرة)  ١(

٤٥٥،ص٢ج:الطربي)  ٢(

٢٣٠،ص١السمعاين،ج)  ٣(
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باجلهاد واملرياث وقيل يعين يف الطالق ألن الطالق "ينقل قول جماهد إن هذه الدرجة هي ) عليهن درجة

"بيد الرجال
)١(

الواجب ويفسر الزخمشري معىن وهلن مثل الذي عليهن بأن املراد باملماثلة مماثلة الواجب ب 

فـال  :" يف كونه حسنة ال يف جنس الفعل،أي ليس بالضرورة تطابق نفس الفعل،وميثل على ذلك بقوله

ومل حيدد ما " جيب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له؛ أن يفعل حنو ذلك، ولكن يقابله مبا يليق بالرجال

عمل ال يليق بالرجـال،  هو العمل الذي يليق بالرجال، وهو يقصد بال شك أن غسل الثياب أو اخلبز 

.وقد فسر الدرجة بأا زيادة يف احلق، وفضيلة له بقيامه على زوجته وإنفاقه يف مصاحلها
)٢(

وهو بذلك  

يرى خالف ما يرى ابن عباس يف أن الدرجة زيادة يف الواجب، والزخمشري يراها زيادة يف احلق مـع  

أكثـر املفسـرين كـالقرطيب، والغرنـاطي،      إقراره بتماثل احلقوق والواجبات فيما سبق ، ويتفق معه

والفضل يف الـدنيا  :" والسيوطي، والشوكاين، واأللوسي، والسعدي، وابن كثري الذي يزيد عليهم بقوله

"واآلخرة
)٣(

.  

وهذا إن صح عنه ضعيف ال يقتضيه لفظ اآليـة  : "وينقل ابن عطية قول ابن عباس ويرد عليه فيقول    

الوجوه اليت ذكر املفسـرون فيجـيء مـن جمموعهـا درجـة تقتضـي       وال معناها وإذا تأملت هذه 

"التفضيل
)٤(

ويرجح فخر الدين الشافعي أن هلن على الزوج من إرادة اإلصالح عند املراجعة مثـل مـا   

عليهن من ترك الكتمان فيما خلق اهللا يف أرحامهن ويرى أن هذا التأويل أوفق ملقدمة اآليـة،مث يفصـل   

اعلم أن فضل الرجل على املرأة أمر :" جة اليت تفضل الرجال على النساء فيقولاحلديث عن مقدار الدر

معلوم إال أن ذكره ههنا حيتمل وجهني األول أن الرجل أزيد يف الفضيلة من النساء يف أمـور أحـدها   

                                                
.نفسه)  ١(

٣٠٠،ص١الزخمشري،الكشاف،ج)  ٢(

٢٧٢،ص١ابن كثري،ج)  ٣(

٣٠٦،ص١ابن عطية،احملرر الوجيز،ج)  ٤(
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له أن العقل والثاين يف الدية والثالث يف املواريث والرابع يف صالحية اإلمامة والقضاء والشهادة واخلامس 

يتزوج عليها وأن يتسرى عليها وليس هلا أن تفعل ذلك مع الزوج والسـادس أن نصـيب الـزوج يف    

املرياث منها أكثر من نصيبها يف املرياث منه والسابع أن الزوج قادر على تطليقها وإذا طلقها فهو قـادر  

عد الطالق ال تقـدر علـى   على مراجعتها شاءت املرأة أم أبت أما املرأة فال تقدر على تطليق الزوج وب

مراجعة الزوج وال تقدر أيضاً على أن متنع الزوج من املراجعة والثامن أن نصيب الرجل يف سهم الغنيمة 

أكثر من نصيب املرأة وإذا ثبت فضل الرجل على املرأة يف هذه األمور ظهر أن املرأة كاألسري العاجز يف 

"يد الرجل
)١(

 تفصيل أو حتليل، وكل ما ذكره من مميزات للرجل هو وال أظن أن كالمه هذا حيتاج إىل  

ماجيعل الرجال مندوبني إىل أن يوفوا من حقوق النساء أكثر، فكان ذكر ذلك كالتهديـد للرجـال يف   

اإلقدام على اإلضرار ن، وذلك ألن كل من كانت نعم اهللا عليه أكثر كان صدور الذنب عنه أقـبح  

  .واستحقاقه للزجر أشد

وال يتعرض لتفسريها البتة،أو أنه ) وهلن مثل الذي عليهن:(الشنقيطي الطرف عن قوله تعاىلويغض      

مل يبني : "إذ يقول) وللرجال عليهن درجة:(قد نسي، أو اعتقد أا ال حتتاج لتفسري،مث أسهب يف تفسري

الرجـال  :(تعاىلهنا ما هذه الدرجة اليت للرجال على النساء، ولكنه أشار هلا يف موضع آخر، وهو قوله 

فأشار إىل أن الرجل أفضـل  ) قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم

"من املرأة؛ وذلك ألن الذكورة شرف وكمال، واألنوثة نقص خلقي طبيعي
)٢(

وأظن أنه يعين بكالمـه   

ق،مث يذكر كالمـا عجـزت أن   بال شك أن املقصود بالدرجة هي لفضل الرجل على املرأة على اإلطال

كما أنـه  :" أفهم ما يرمي إليه بالتحديد، أو أنين فهمته لكين عجزت عن أن أستوعب هذا املقصد،يقول

ألن من عـرف  ) نساؤكم حرث لكم:(أشار إىل حكمة كون الطالق بيد الرجل دون إذن املرأة؛ بقوله

                                                
٨٣-٨٢،ص٦الشافعي،التفسري الكبري،ج)  ١(

١٠٣،ص١الشنقيطي،أضواء البيان،ج)  ٢(

http://www.arabiclinguistics.net/



32

اع يف حقل ال يناسب الزراعة، ويوضـح  أن حقله غري مناسب للزراعة، ال ينبغي أن يرغَم على االزدر

هذا املعىن؛ أن آلة االزدراع بيد الرجل، فلو أُكره على البقاِء مع من ال حاجة له فيها حىت ترضى بذلك؛ 

فإا إن أرادت أن جتامعه ال يقوم ذكره وال ينتشر إليها؛ فلم تقدر على حتصيل النسل منه الـذي هـو   

"جل فإنه يولدها وهي كارهةأعظم الغرض من النكاح؛ خبالف الر
)١(

ال أظن أن كالمه حيتـاج إىل أي   

تعليق، فلم أجد أشد حقارة من هكذا معاملة وال أشد دناءة، وأي درجة وفضل لرجل يعامـل املـرأة   

وكأا يمة؟ بل إن البهيمة أفضل منها؛ فال يأتيها الفحل رغما عنها، وأين هذا الكالم من قول ابـن  

  .ه لتأدية ما عليه من واجبات جتاه الزوجة، ألن تلك الدرجة ال تتحقق إال بذلكعباس يف مسارعت

املالحظ والسائد يف تفسري كثري من اآليات أا أقرب للصواب يف العصـور املتقدمـة،مث   :خالصة      

تكون يف العصور القريبة شديدة البعد عن املعىن احلقيقي للنص القرآين،بل تكاد تكون نصـا آخـر ال   

القة له بالقرآن من قريب أو بعيد، ويف هذه اآلية بالتحديد جند قول ابن عباس الذي جعل من هـذا  ع

التفضيل هو من زيادة املسؤوليات وحتمل األعباء،يف حني جعله املفسرون اآلخرون من أنه فضل للرجل 

ه حلية واملـرأة قـد   على املرأة على اإلطالق، ومنهم من قال إن هذه الفضل إمنا هو باللحية إذ الرجل ل

.حرمها اهللا منها وا استحق الرجال هذه الدرجة واملنزلة
)٢(

  

)الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء(
)٣(

  

يفهم القوامة املذكورة يف اآلية كل شخص حسبما يريد،ويستدل ا هكذا دومنا إمتام لبقية اآليـة،      

وصار تبيان القوامة جليا،وإن كان هناك اختالف فهو يف معـىن   ألننا إذا أمتمنا قراءة اآلية اتضح املعىن،

التفضل املـذكور يف اآليـة،مث إن اآليـة تـذكر أيضـا التـدرج يف احللـول املقدمـة للزوجـة          

                                                
١٠٤ص:السابق)  ١(

٤٥٥،ص٢تفسري الطربي،ج: انظر" وقال آخرون بل تلك الدرجة اليت له عليها أن جعل له حلية وحرمها ذلك) "٢(

)٣٤:آية: (النساء)  ٣(
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ولذلك جند كل الرجال حيفظون هذه اآلية عن ظهر قلب،حىت من عوام الناس ) واضربوهن(الناشز،وفيها

،وكي تتضح األمور نذكر اآلية كاملـة،يقول  )واضربوهن:(ن فقطالذين ال يقرؤون وال يكتبون حيفظو

الصالحات الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم فَ:(تعاىل

 ظَ اللَّهفا حبِ بِميلْغل ظَاتافح اتـاجِعِ   قَانِتضـي الْمف نوهرجاهو نظُوهفَع نهوزشافُونَ نخي تاللَّاتو

  )واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريا

ـ      ال مـن األنصـار لطـم    ينقل الطربي سبب نزول هذه اآلية بروايات متعددة تتفق علـى أن رج

الرجـال  (امرأته؛فجاءت تلتمس القصاص؛فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهما القصـاص؛ فنزلـت  

)قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض
)١(

يعين بقولـه جـل   :"ويقول الطربي يف تفسريها 

هن واألخذ على أيديهن فيمـا  ثناؤه؛الرجال قوامون على النساء،الرجال أهل قيام على نسائهم يف تأديب

جيب عليهن هللا وألنفسهم،مبا فضل اهللا بعضهم على بعض؛يعين مبـا فضـل اهللا بـه الرجـال علـى      

"أزواجهم؛من سوقهم إليهن مهورهن،وإنفاقهم عليهن أمواهلم،وكفايتهم إياهن مؤن
)٢(

  

فـأوىل األقـوال   ":ويذكر الطربي يف معىن واهجروهن يف املضاجع أقواال ويرجح أحدها فيقـول    

"موجها معناه إىل معىن الربط باهلجار) واهجروهن:(بالصواب يف ذلك أن يكون قوله
)٣(

إذ يعلل ذلـك   

هجر البعري، إذا ربطه صاحبه حببل،وعلى ذلك فإن الرجل يربط زوجته ويشد وثاقهـا  :بأن العرب تقول

  .يف مضجعها مث يضرا إن مل متتثل ألمره،مث يضرا ضربا غري مربح

ويرى السمعاين أن الرجال قوامون على النساء يعين بالتأديب وأم يفضلون النساء بالعقـل والعلـم      

واحللم، ومبا أنفقوا من أمواهلم؛ من املهر والنفقة،وعند نشوز الزوجة فللرجل أن يعظها وخيوفها من اهللا 

                                                
أبو داود، سليمان بن األشعث : يف مراسيل أيب داود،انظر وهذه الرواية ضعيفة ال يستند عليها،وقد وردت)  ١(

٢٢١،ص١هـ ، ج١٤٠٨شعيب األرناؤوط،مؤسسة الرسالة،بريوت ، .السجستاين،املراسيل،ت

٥٧،ص٥الطربي،ج)  ٢(

٦٦السابق،ص)  ٣(
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.اك وحنوهوإن مل جيد ذلك فليهجرها،وآخر احللول يضرا ضربا غري مربح بالسو
)١(

أمـا الزخمشـري     

فيقول إن املقصود بالقوامة أن يقومون عليهن آمرين ناهني،كاألمراء وكما يقوم الوالة علـى الرعايـا،   

وهم مسيطرين عليهن بسبب تفضيل اهللا الرجال على النساء، والدليل على ذلك أن الوالية إمنا تستحق 

ز الزوجة يكون بوعظها أوال مث هجراا يف املضـجع  وعند نشو.بالفضل؛ ال بالتغلب واالستطالة والقهر

.مث بالضرب غري املربح، إن مل ينجع فيهن الوعظ واهلجران
)٢(

ويرى رأي الزخمشري ابن عطيـة،وفخر   

  . الدين الشافعي،والقرطيب،والغرناطي،وابن كثري،والسيوطي،والشوكاين،واأللوسي،والسعدي،والشنقيطي

على أن القوامة هـي مبعـىن األمـارة و ويصـرح بعضـهم بأـا        وهكذا يتفق هؤالء املفسرين    

التسلط،وخيالفهم الطربي يف معىن اهلجر ويرى أن معناه هو ربط املرأة وشد وثاقها،وتسلط هذا الرجـل  

على املرأة هو ألن اهللا فضله خلقة على املرأة فهو أقوى أمت عقال وعلما وذكاء، وقد كرم اهللا الرجـال  

ة واإلمامة،ولذلك هم األفضل قطعا وبذلك استبدوا بأمر املرأة؛ فصاروا بذلك متسلطني بالنبوة والرسال

  .  عليها ال قائمني بأمرها وعلى شؤوا

كي نعرف معىن هذه اآلية جيب أن نعرف معىن ألفاظها من القرآن ونفهم اآليات من خالل :خالصة    

عند العرب ومن خالل اآليات القرآنية،يقول اهللا اآليات فهما صادقا، وللتوضيح أوال نبحث معىن القيام 

ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ لَـا  :( تعاىل يف سورة البقرة

)يؤده إِلَيك إِلَّا ما دمت علَيه قَائما
)٣(

، )ـاَء   لَيَآن اللَّـه اتلُونَ َآيتةٌ يمةٌ قَائابِ أُمتلِ الْكأَه ناًء مووا سس

)اللَّيلِ وهم يسجدونَ
)٤(

، )ودجكَّعِ السالرو نيمالْقَائو نيفلطَّائل يتيب رطَهو(
)٥(

، ) هِماتادهبِش مه ينالَّذو

                                                
٤٢٤،ص١السمعاين،ج)  ١(

٥٣٩،ص١انظر،الزخمشري،ج)  ٢(

)٥٧:آية:(آل عمران)  ٣(

)١١٣:آية:(آل عمران) ٤(

)٢٦:آية:(احلج)  ٥(
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)قَائمونَ
)١(

كل هذه اآليات جند أن معىن القيام ا يدل على جمهود ومشقة، وال يدل على تسـلط   ويف 

وعلى ذلك . فالن لديه عبد قائم على خدمته،وفالن يقوم على خدمة املسجد: واستبداد،وتقول العرب

اهللا  هل تكون القوامة للرجال على النساء املذكورة يف اآلية هي أمارة واستبداد؟ أم رعاية وعناية؟ وألن

  .تفضل على الرجل جبسد أقوى من جسد املرأة أمره بأن يرعاها ويقوم بشؤوا ال أن يتسلط عليها

يقول ابن منظـور  ) ضرب(فال بد لنا أن نعرف املعاين املتعددة للفظ ) واضربوهن:(أما يف قوله تعاىل    

من ضرب ذلـك، أي  و الضرب الصفة، و الضرب الصنف من األشياء، ويقال هذا :" يف لسان العرب

ضرب له املثل بكذا؛ إمنا : من حنوه وصنفه، واجلمع ضروب،و ضرب اهللا مثال؛ أي وصف وبني، وقوهلم

وآخـرونَ يضـرِبونَ يف   : ( ويف كتاب اهللا، قوله تعـاىل "معناه بني له ضربا من األمثال؛ أي صنفا منها

فليس علَيكُم جنـاح أن تقصـروا مـن     وإذا ضربتم يف األرضِ: ( أي يسريون، وقوله تعاىل) األرض 

أي ال تصـفوا، وقولـه   ) فال تضرِبوا ِهللا األمثـال  : ( فالضرب هنا معناه السري، و قوله تعاىل) الصالة

أَفَنضرِب عنكُم الـذِّكْر  : ( وهنا معناه الوصف،وقوله تعاىل) ضرب اُهللا مثَالً عبداً مملوكاً : ( سبحانه

أي إيقاع شيء على شيء،ويف ) أن اضرِب بعصاك احلَجر : (و هنا معناه الصرف،وقوله تعاىل )صفْحاً 

أي منعناهم من السمع؛ ولكـن  ،والضرب هنا معناه املنع ) فَضربنا على آذانِهِم يف الكهف:( قوله تعاىل

البـدين، كقولـه   يف القرآن جمرد دون حرف جر بعدها لتعديته، فإنه يفيد الضرب ) ضرب(إذا جاءت 

)فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها: (تعاىل
)٢(

)يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم:(وقوله، 
)٣(

فَاضـرِبوا فَـوق   :( وقولـه  

 ـاننكُلَّ ب مهنوا مرِباضاقِ ونالْأَع(
)٤(

إذا اإلشـكالية هـي يف فهـم النشـوز،ومىت تكـون املـرأة        

                                                
)٣٣:آية:(املعارج)  ١(

)٧٣: آية:(البقرة)  ٢(

)٥٠:آية:(األنفال)  ٣(

)١٢:آية:(األنفال)  ٤(
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ناشزا،والنشوز
)١(

فَالصالحات :( خروج عن املعروف وارتفاع، واملعروف ما سبق وذكره اهللا تعاىل هو 

والناشز هي غري الصاحلة اليت ال حتفظ زوجها يف غيابه كناية عن العفـة، أي  ) قَانِتات حافظَات للْغيبِ

قـول  حافظات للغيب مبا حفظ اهللا أي حيفظن عهد األزواج عند غيبتـهم،وكيف يكـون احلفـظ ي   

يكون نشـوزها عـن الصـالح    " وعلى ذلك فالزوجة الناشز؛).واحلافظني فروجهم واحلافظات:(تعاىل

"والتقوى و هو مقدمة للحرام والفاحشة
)٢(

.وبذلك تستحق عقوبة الضرب املذكور يف اآلية  
)٣(

  

)ةلْيأُ يف الْحشنن يمأَو(
)٤(

  

ية هم اإلناث،ألن ينشأن على التحلي بالزينة لـيكملن  جيزم كثري من املفسرين أن املقصود ذه اآل     

النقص الذي فيهن خلقة، وألن األنثى إذا خاصمت أو تكلمت مل تقدر أن تبني حجتها لنقص عقلـها  

                                                
)لسان العرب.(نشز الشيء أي ارتفع، قال أبو عبيد و النشز الغليظ الشديد)  ١(

http://marwa2.ektob.com/119116.htmlإسالم حبريى،املصري اليوم،)  ٢(

فقد أخرج مسلم حديث خطبـة  ، هل هناك حديث صحيح عن النيب ذكر فيه معىن النشوز احلقيقي؟ اإلجابة نعم:السؤال األهم ما)  ٣(

ن ضرباً غَير ولَكُم علَيهِن أَنْ ال يوطئْن فُرشكُم أَحداً تكْرهونه فَإِنْ فَعلْن ذَلك فَاضرِبوه«: الوداع من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

فهـذا  ، وهذا هو احلديث الوحيد الصحيح الذي جاء فيه لفظ صحيح يفسر لنا معىن النشوز على وجهه املراد، )١٢١٨(» مبرحٍ

أَنْ ال «: لذا فإن قول الـنيب ، احلديث يف خطبة الوادع وبعد سنوات من نزول سورة النساء الوارد ا معىن نشوز الزوجة والزوج

واملقصود بوطء الفرش هو مقدمات لعدم حفظ الزوجة لنفسها بالغيب ، هو النشوز املراد من اآلية، »ن فُرشكُم أَحداً تكْرهونهيوطئْ

وإال فلما مل يقل رسول اهللا ، وذلك ما يدحض تفسري التراثيني بأن نشوز الزوجة هو العصيان، مما دون اإلمث الذي يعد خيانة كربى

وما يدلل أيضا على معىن وطء الفرش أنه النشوز ومقدمات الفاحشة هو ذات احلديث يف رواية ، »السمع والطاعة«فلكم عليهن

إالَّ أن يأتني بفاحشة مبينة، فإن فعلـن فـاهجروهن يف   «: الذي أخرجه بلفظ شارح بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم» الترمذي«

 ضرباً غري رِحٍاملضاجعِ، واضربوهنبوىف هذا اللفظ بيان صريح للعاقل أن الرسول يفسر آيـة النشـوز يف خطبـة    ، )١١٦٣(» م

فلو مجعنا اللفظني علمنا أن الفاحشة ، الوداع، ويؤكد بال مواربة أن النشوز الذي يستوجب اهلجر وما بعده إمنا هو الفاحشة املبينة

فكيف أملت الغفلـة  ، ذا بالضبط ما قلنا به من خالل تفسري اآلية بالقرآنوه، املقصودة هي تساهل الزوجة يف بيتها يف غيبة الزوج

عن عمد بأهل التراث وفسروا النشوز املستوجب اهلجر والشقاق بالعصيان وتركوا كل األدلة الصرحية والصحيحة مـن القـرآن   

  ن كل هذا؟إذا ماذا نستنتج م.والسنة اليت توضح املعىن املقصود بالنشوز وهو نقيض العفة الزوجية

ونستنتج أن اهللا ، نستنتج أنه ليس يف اإلسالم شيء امسه ضرب الزوجة للتأديب مثل احليوان، وحىت احليوان ى النيب عن ضربه           

ونستنتج أن املفسرين األوائل فسروا النشوز بال نظر يف وحدة املوضع وال السياق وال حىت حديث يصح عن ، ال يظلم مثقال ذرة

بل إم قد أغفلوا عن عمد احلديث الصحيح الوحيد الذي فسر وأكد فيه النيب أن النشوز هو نقيض العفة وليس كما قـال   النيب،

ونستنتج أن آية النشوز ال تعدو تتكلم عن واقعة ال تكرر إال نادرا يف البيت املسلم يستتبعها شقاق كبري حـدد اهللا  ، مفسرو القبيلة

  )http://marwa2.ektob.com/119116.htmlسالم حبريى،املصري اليوم،إ.(مساره بالوفاق أو الطالق

  )١٥:آية:(الزخرف)  ٤(
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وسيجيء تفصيل كالم املفسـرين يف  .وقل ما جتد امرأة إال تفسد الكالم وختلط املعاين إذ ال تكاد تبني

نذكر اآليات بتمامها حىت يكون املعىن على متام الوضوح،يقول تعاىل يف ذلك،وقبل اخلوض يف كالمهم 

أَمِ اتخذَ مما يخلُق بنـات  ) ١٥(وجعلُوا لَه من عباده جزًءا ، إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور مبِني :(سورة الزخرف

 نِنيبِالْب فَاكُمأَص١٦(و (هدأَح رشإِذَا بو يمكَظ وها ودوسم ههجثَلًا ظَلَّ ونِ مٰمحلرل برا ضبِم م)١٧ (

وجعلُوا الْملَائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمٰنِ إِناثًـا   ) ١٨(أَومن ينشأُ في الْحلْية وهو في الْخصامِ غَير مبِنيٍ 

س ملْقَهوا خهِدأَلُونَ أَشسيو مهتادهش بكْت١٩(ت ( نم كبِذَٰل ما لَهم  ماهندبا عم نٰمحاَء الرش قَالُوا لَوو

  )٢٠(علْمٍ  إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ 

 يقـول ) أومن ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مـبني :(القول يف تأويل قوله تعاىل:" يقول الطربي   

تعاىل ذكره أو من ينبت يف احللية ويزين ا وهو يف خماصمة من خاصمه عند اخلصام غري مبني، ومـن  

"خصمه بربهان وحجة لعجزه وضعفه جعلتموه جزء اهللا من خلقه وزعمتم أنه نصيبه منهم
)١(

أي أنكم  

مبن ينشأ يف احلليـة  تنسبون األنثى هللا، وألنفسكم الذكور،مث يقول إن أهل التأويل اختلفوا يف املقصود 

  .يعين املرأة:اجلواري والنساء،وقال بعضهم: منهم من قال

وينقل الطربي قول قتادة    
)٢(

قلما تتكلم امرأة فتريد أن : وهو يف اخلصام غري مبني، يقول: وأما قوله:"

"تتكلم حبجتها إال تكلمت باحلجة عليها
)٣(

يـة،حىت  وقول قتادة يردده أكثر املفسرين يف تأويل هذه اآل 

  .شاع وانتشر ويؤيده أكثر املفسرين

كما ينقل قول ابن زيد  
)١(

قال هذه متاثيلهم اليت يضربوا من فضة وذهب، يعبـدوا هـم الـذين    "

"ال يتكلم : أنشئوها ضربوها من تلك احللية مث عبدوها، وهو يف اخلصام غري مبني، قال
)٢(

  

                                                
٥٧،ص٢٥الطربي،ج)  ١(

) هـ ١١٨(قتادة بن دعامة )  ٢(

٥٧،ص٢٥الطربي،ج)  ٣(
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ألن ذلك عقيب خـرب اهللا عـن   . هن اجلواري والنساءويرجح الطربي أن املقصود مبن ينشأ يف احللية 

  . إضافة املشركني إليه ما يكرهونه ألنفسهم من البنات

وينقل السمعاين   
)٣(

قول قتادة السابق،ويوافقه الزخمشري  
)٤(

و اجلوزي
)٥(

وينقل ابن عطية
)٦(

مع قـول  

التنبيه على نقصـاا،  :" قتادة قتادة،قولَ عبد الرمحن بن زيد، ويقول فخر الدين الشافعي بعد نقله لقول

وهو أن الذي يرىب يف احللية يكون ناقص الذات؛ ألنه لوال نقصان يف ذاا ملا احتاجت إىل تزيني نفسها 

"باحللية
)٧(

  

وقيل الـمنشأ يف احللية أصنامهم اليت صاغوها من ذهـب  :" قول قتادة مث يقول القرطيب أيضا وينقل   

د، والضحاك، ويكون معىن وهو يف اخلصام غري مبني على هذا القـول أي؛  وفضة وحلوها، قاله بن زي

"ساكت عن اجلواب ومن يف حمل نصب، أي اختذوا هللا من ينشأ يف احللية
)٨(

  

ويكتفي الغرناطي  
)٩(

وابن كثري 
)١٠(

والسيوطي 
)١١(

،واأللوسي
)١٢(

والسعدي 
)١٣(

بنقل أو تبين قـول   

قتادة،و ويتبىن الشوكاين
)١٤(

وبنقل قول ابن زيد والضحاك،أما الشـنقيطي فيسـتطرد يف   رأي قتادة ، 

                                                                                                                                              
) هـ ١٨٢(عبد الرمحن بن زيد بن أسلم املدين)  ١(

٥٧،ص٢٥الطربي،ج)  ٢(

٩٥،ص٥السمعاين،ج)  ٣(

٢٤٧،ص٤لكشاف،جالزخمشري،ا)  ٤(

٣٠٦،ص٧اجلوزي،زاد املسري،ج)  ٥(

٤٩،ص٥ابن عطية،احملرر الوجيز،ج)  ٦(

١٧٤،ص٢٧الشافعي،التفسري الكبري،ج)  ٧(

٧٢،ص١٦القرطيب،ج)  ٨(

٢٦،ص٤الغرناطي،التسهيل لعلوم التنزيل،ج)  ٩(

١٢٦،ص٤ابن كثري،ج)  ١٠(

٣٧٠،ص٧السيوطي،الدر املنثور،ج)  ١١(

٧٠،ص٢٥لوسي،جروح املعاين،األ)  ١٢(

٧٦٤،ص١السعدي،ج)  ١٣(

٥٤٩،ص٤الشوكاين،فتح القدير،ج)  ١٤(
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ن يف أن املرأة أخـس وأنقـص وأضـعف    االستدالل ذه اآلية يف مواضع متفرقة من كتابه أضواء البيا

أَومن ينشأُ فى الْحلْية وهو فى الْخصـامِ غَيـر   :( وقد أشار جلَّ وعال إىل ذلك بقوله:" باخللقة إذ يقول

ألن اهللا أنكر عليهم يف هذه اآلية الكرمية أم نسبوا له ما ال يليق به من الولد، ومع ذلك نسبوا له ) مبِنيٍ

الولدين وأنقصهما وأضعفهما، ولذلك ينشأ يف احللية أي الزينة من أنواع احللي واحللـل ليجـرب   أخس 

"نقصه اخللقي
)١(

خبالف الرجل فـإن  :" وليس ذلك فقط بل يدعم قوله بدليل آخر يقوي حجته فيقول 

"كمال ذكورته وقوا ومجاهلا يكفيه على احللي
)٢(

 ويستدل على ذلك بشعر معاصر له كي يوضـح   

املعىن الذي أراد، ويرى أنه حىت وإن كان هناك نساء فصيحات وبليغات فال عربة بنوادر النسـاء ألن  

النادر ال حكم له،ويضيف أيضا أن من ينكر أن املرأة كائن أقل من الرجل هو إنسان مكابر غري عاقل، 

ص خلقي وضعف وذلك ألن الذكورة يف كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف ومجال، واألنوثة نق:" يقول

"طبيعي كما هو حمسوس مشاهد جلميع العقالء، ال يكاد ينكره إال مكابر يف احملسوس
)٣(

  

فأنت إذا عند نفسـك  :" ويقول ابن حزم ملن فسر وليس الذكر كاألنثى إنه فضل للذكر على األنثى   

!"أفضل من مرمي وعائشة وفاطمة ألنك ذكر وهؤالء أناث
)٤(

  

رين كلما ابتعدوا عن عصر الرسالة جاء تفسريهم بعيدا عن النص القرآين وهم وهكذا جند أن املفس    

ولنر اآلن كيف جييء تفسري اآلية على حسب ما مجعنا من ! يزعمون أيضا أم يفسرون القرآن بالقرآن

نشـأ يف  أقوال املفسرين،مع األدلة اللغوية والتارخيية املتيسرة،والرد على التفسري القائل بأن املقصود مبن ي

  :احللية؛هن النساء،وذلك من دالئل متعددة

                                                
٢٤،ص٣الشنقيطي، أضواء البيان،ج)  ١(

٢٥ص:السابق)  ٢(

٢٤ص:السابق)  ٣(

١٠٣،ص٤ابن حزم،علي بن أمحد بن سعيد،الفصل يف امللل واألهواء والنحل،مكتبة اخلاجني،القاهرة،ج)  ٤(
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وكان من عقيق أمحر على صـورة  ) "هبل: (كان رب األرباب عند اجلاهليني من العرب هو الصنم:أوال

"اإلنسان، مكسور اليد اليمىن، أدركته قريش فجعلو له يدا من ذهب
)١(

وهذا ما يؤيد التفسري القائل أن  

من فضة وذهب، يعبدوا هم الذين أنشئوها ضربوها من تلـك احلليـة مث   هذه متاثيلهم اليت يضربوا 

  .ال يتكلم: أي)وهو يف اخلصام غري مبني:( عبدوها، وقوله

إذا كان املقصود من ذلك األنثـى  ) أو من ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني:(يقول اهللا تعاىل:ثانيا

؟ ألنه لو كان املقصود البنات )هو(؟ مث عالم يعود الضمري املذكر للمذكر) ينشأ(أو املرأة ملاذا جاء الفعل

وهذا ) أومن تنشأ يف احللية وهن يف اخلصام غري مبينات:( وصارت اجلملة على ذلك) هن(لكان الضمري 

  .مما يؤكد أيضا أن املقصود بذلك األصنام، ال البنات

خلق اإلنسان مـن  :(قرآن يف سوريت النحل ويساإلنسان ذكرا وأنثى قادر على اخلصام بشهادة ال:ثالثا

)نطفه فإذا هو خصيم مبني
)٢(

)أومل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبني(
)٣(

  

أولئك :(زعموا أن احللية ال تكون إال من نقص،وذلك يعارضه ما ألهل اجلنة من حلي،يقول تعاىل:رابعا

لون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابـا خضـرا مـن    هلم جنات عدن جتري من حتتهم األار حي

)سندس وإستربق متكئني فيها على األرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
)٤(

إن اهللا يدخل الذين امنـوا  (

وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األار حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيهـا  

)حرير
)٥(

وهل يكون يف اجلنـة  ! ني حينئذ إذا حتلوا باألساور والذهب واحلريرهل يكون الذكور ناقص 

  كائن من كان ينقصه شيء؟

                                                
م٣،١٩٩٥أمحد زكي،كتاب األصنام،دار  الكتب املصرية،القاهرة،ط.ام بن حممد،تالكليب،أبو املنذر بن هش)  ١(

)٤:آية: (النحل)  ٢(

)٧٧:آية: (يس)  ٣(

)٣١:آية: (الكهف)  ٤(

)٢٣:آية: (احلج)  ٥(
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)يمظع كُندإِنَّ كَي كُندكَي نم هإِن(
)١(

  

فَلَما رأَى قَميصه :( هذه اآلية من قصة يوسف عليه السالم وكانت على لسان الشاهد،يف قوله تعاىل    

بد نم قُديمظع كُندإِنَّ كَي كُندكَي نم هرٍ قَالَ إِن(
)٢(

  

وهذه اآلية صارت ألصق بعقول الناس من آية الكرسي،حىت من األميني ممن ال يعرفون قصة يوسف    

، وللمفسرين الفضل )كيد النساء(حيفظون هذه اجلملة كاحلكمة الشهرية، وألفت كتب وقصائد بعنوان

مـا الشـيء الـذي خلقـه اهللا     :"ار هذا املفهوم،حىت صار األطفال يتداولون لغزا يقولالكبري يف انتش

إنه بال شك كيد النساء، الذي يتضاءل عنده كيد الشيطان وذكر يف القرآن أنـه كـان   !" واستعظمه

  .والكيد هنا مبعىن اخلبث واملكر،أو التدبري بالباطل.ضعيفا

لذلك آثرت توضيح معىن الكيـد أوال، ألنـه جـاء يف    وخيتلف معىن الكيد حسب سياق اجلملة و    

)وأُملي لَهم إِنَّ كَيدي متني(مواضع متعددة من القرآن الكرمي؛
)٣(

قُلِ ادعوا شركَاَءكُم ثُم كيدون فَلَـا  ( 

ونرظنت(
)٤(

)فَتولَّى فرعونُ فَجمع كَيده ثُم أَتـى ( 
)٥(

أَكيـدنَّ أَصـنامكُم بعـد أَنْ تولُّـوا     وتاللَّـه لَ ( 

بِرِيندم(
)٦(

)إِنهم يكيدونَ كَيدا، وأَكيد كَيدا(
)٧(

وكما هو واضح من خالل اآليات املذكورة أن الكيد  

الكيد جاء مرة منسوب هللا تعاىل ووصف باملتانة،ومرة منسوب للبشر كمـا يف كيـد فرعون،وكيـد    

                                                
)٢٨:آية: (يوسف)  ١(

)٢٨:آية: (يوسف)  ٢(

)١٨٣:آية: (األعراف)  ٣(

)١٩٥:آية: (األعراف)  ٤(

)٦٠:آية:(طه)  ٥(

)٥٧:آية: (األنبياء)  ٦(

)١٦-١٥:آية:(الطارق)  ٧(
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م ألصنام قومه، ويذكر ابن منظور معان متعددة للكيد، ومعىن الكيـد املـذكور يف   إبراهيم عليه السال

"التدبري بباطل أو حق:" القرآن
)١(

    

إن هـذا  : وقوله فلما رأى قميصه قد من دبر، خرب عن زوج املرأة، وهو القائل هلـا :" يقول الطربي  

"م، أو أنه من قول الشاهدالفعل من كيدكن أي صنيعكن يعين من صنيع النساء إن كيدكن عظي
)٢(

              

إما أن يكون من كالم الشاهد أو من كالم عزيز مصـر  ) إن كيدكن عظيم:(وهكذا جند أن قول       

زوج املرأة، ومل يذكر الطربي شيئا عن أنه صفة سيئة ملتصقة بكافة النساء،ويتبعه يف ذلك كـثري مـن   

منهم بأنه صفة ملتصقة بالنساء،على سبيل املثال يف قـول  املفسرين،وسأتوقف فقط عند كالم من قال 

اخلطاب هلا وألمتها، وإمنا استعظم كيد النساء؛ ألنه وإن كان يف الرجـال، إال أنّ النسـاء   :" الزخمشري

ألطف كيداً وأنفذ حيلة، وهلن يف ذلك نيقة
)٣(

ورفق وبذلك يغلنب الرجال، وعن بعض العلمـاء أنـا    

إِنَّ كَيـد الشـيطَان كَـانَ    (من أن أخاف من الشيطان ألنّ اهللا تعاىل يقـول  أخاف من النساء أكثر 

)"ضعيفاً
)٤(

ويوافقه يف ذلك الشنقيطي ويستدل ذه اآلية على أنه يدل على أن كيدهن أعظم من كيد  

  :الشيطان،ويستشهد بقول الشاعر األديب احلسن الشنقيطي

  إال ألــن هن هنه            ما استعظم اإلله كيدهنه             

إن الكيد املذكور يف هذه اآلية وهو التدبري بالباطل مرتبط بسياق القصة وليست صفة سائدة :خالصة  

يف كل النساء،وال يصح أن ننتزع معىن ما من سياقه وإطالقه على العموم، مث إن الكيد ذكر يف القـرآن  

اد أصنام قومه،ومرة أيضا منسوب هللا تعاىل، ووصفه بأنـه  مرة منسوب إلبراهيم عليه السالم عندما ك

                                                
٣٨٤،ص٣ابن منظور،لسان العرب،ج)  ١(

١٩٦،ص١٢الطربي،ج)  ٢(

.النيقة: تنوق يف األمر؛ أي تأنق فيه، واالسم منه)  ٣(

٤٣٥،ص٢الزخمشري،الكشاف،ج)  ٤(
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هـل  . كيد متني،وما مسوغ مقارنة كيد النساء املذكور باآلية بكيد الشيطان؟ وما عالقته بتفسري اآلية

يصح لنا إذا مبقياسهم هذا أن نقارن أنواع الكيد األخرى املذكورة يف القرآن، ونستنتج منها نظريـات  

وأملـي هلـم إن   :(وماذا يستنتجون من هذه اآلية الكرمية إذا ضمت إىل قوله تعاىل !نطلقها على العموم

ولذلك ينبغي أال يندفع املرء حبماس التأويل إىل حتميل اآليات القرآنية ماال حتتمل ورؤيـة  ).كيدي متني

ين األمور ال كما كانت عليه بالفعل،بل ترى من خالل نظرة شخصية أو اجتماعية خاصة، والنص القرآ

ال يعاجل من هذه املنطلقات، بل يعاجل النص القرآين باعتباره وحده لغوية مترابطة، ونأخذ بعني االعتبار 

  .ما يسبقها وما يلحقها من آيات،كما أن هذه العمليات ال تتم مبعزل عن املوقف الذي تتم فيه

)ولي نعجةٌ واحدةٌ(
)١(

  

يف دراسة ختص املرأة، وما دخل املرأة يف النعجة؟ وذلـك  قد يستغرب بعضكم مل ذكرت هذه اآلية     

وهكذا يزعمـون أن  ! ألن املفسرين يؤيدون العرب اجلاهليني يف إطالق نعجة ونعاج على امرأة ونساء

واحدةٌ إِنَّ هذَا أَخي لَه تسع وتسعونَ نعجةً ولي نعجةٌ : (املقصود بالنعجة يف اآلية هي املرأة،يقول تعاىل

  )فَقَالَ أَكْفلْنِيها وعزنِي في الْخطَابِ

وذلك أن داود كانت له فيما قيل تسع وتسعون امرأة، وكانت للرجل الذي أغـزاه  :" يقول الطربي  

"حىت قتل امرأة واحدة، فلما قتل؛ نكح فيما ذكر داود امرأته
)٢(

وإن قلنا وما يدريه أن املقصـود مـن    

وإمنا كىن بالنعجة ها هنا عن :" أن زوجات داود عليه السالم،فيعلل ذلك بقوله) تسع وتسعون نعجة(

يعين " قد كنت رائدها وشاة حماذر حذرا يقل بعينه إغفاهلا: "املرأة والعرب تفعل ذلك ومنه قول األعشى

والتسعني  بالشاة امرأة رجل حيذر الناس عليها، وإمنا يعين لقد ظلمت بسؤال امرأتك الواحدة إىل التسع

ويتفـــق معـــه يف الـــرأي كـــثري مـــن املفسرين؛كالســـمعاين، " مـــن نســـائه

                                                
)٢٣:آية: (ص)  ١(

١٤٣،ص٢٣الطربي،ج)  ٢(
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والواحدي،والزخمشري،والغرناطي،والسيوطي،والشوكاين،واأللوسي،والسعدي؛ بل ويذكرون قصة من 

اإلسرائيليات فيها اام صريح لداود عليه السالم بتهمة باطلة،ويشنع فخر الدين الشافعي على من جيعل 

: والذي أدين به وأذهب إليه؛ أن ذلك باطل؛ ويدل عليه وجوه؛ األول:" تفسريا لآلية فيقول هذه القصة

أن هذه احلكاية لو نسبت إىل أفسق الناس وأشدهم فجوراً الستنكف منها؟، والرجل احلشوي اخلبيـث  

إليها، وإذا  الذي يقرر تلك القصة لو نسب إىل مثل هذا العمل لبالغ يف تنزيه نفسه، ورمبا لعن من ينسبه

"كان األمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة املعصوم إليها
)١(

واعلم أن مـا  : "ويقول يف ذلك الشنقيطي

يذكره كثري من املفسرين يف تفسري هذه اآلية الكرمية مما ال يليق مبنصب داود عليه وعلى نبينا الصـالة  

صلى اهللا _ليه وما جاء منه مرفوعاً إىل النيب والسالم كله راجع إىل اإلسرائيليات فال ثقة به وال معول ع

"ال يصح منه شيء_ عليه وسلم
)٢(

علما بأن املفسرين استنكروا ما نقل يف القصة املزعومة من اام لنيب  

اهللا داود، ومل يستنكر أحدهم أن املقصود بالنعاج هن نساؤه،ولكنهم استنكروا ااما مل أجتـرأ علـى   

  .ها بعض املفسرين كاليقنينقله،يف قصة ال تصدق ونقل

ومن طريف ما يذكر ما ينقله القرطيب عن ابن عريب إذ يبدو له أن شرع من تقدم قبلنا مل يكـن فيـه     

لضـعف األبـدان وقلـة    _ حممد صلى اهللا عليه وسلم_الزواج حمصورا بعدد، وإمنا احلصر يف شريعة 

  .األعمار

ان كثري من املفسرين يذكرون يف هذه القصة أشـياء  وقد ك:" ويقول ابن عثيمني يف تفسريهم هلذه اآلية

ال تليق بنيب من أنبياء اهللا عز وجل قصصاً إسرائيلية تقتضي القدح يف األنبياء فيجب على املرء أن حيترز 

"منها وأال يقصها على أحد إال مبيناً بطالا
)٣(

  

                                                
١٦٥،ص٢٦فعي،جالتفسري الكبري،فخر الدين الشا)  ١(

٣٣٩،ص٦الشنقيطي،أضواء البيان،ج)  ٢(

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6533.shtmlابن عثيمني،حممد بن صاحل،)  ٣(
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سمي املرأة نعجة، ويذكر القـرطيب  يعلل املفسرين تأويلهم للنعجة باملرأة يف اآلية أن العرب ت:خالصة  

مث يبتعد كثريا عن اآلية مع ابن عريب لتفسري سـبب زواج داود  ! علة أخرى فيقول ألن الكل مركوب

أتساءل هـل  .وأن ذلك بسبب قوة أبدام وطول أعمارهم آنذاكعليه السالم من تسع وتسعني امرأة،

اها؟ مث إن كان العرب يسمون املرأة نعجة فـإم  لكالم املفسر هنا عالقة من قريب أو بعيد باآلية ومعن

ويسمون الرجلَ ثوراً، وال يسمون املرأةَ بقرةً، ويسـمونَ  : "يقول اجلاحظيسمون الرجل ثورا ومحارا،

"الرجل محاراً، وال يسمون املرأة أتاناً، ويسمون املرأة نعجةً
)١(

فهل نقيس كالمهم هذا علـى القـرآن    

  الكرمي؟

ملا وقعوا يف حمظـور   ،وما استعانوا بقصص من التاريخ لفهمها ،و نظر املفسرون لآلية يف سياقهال     

قَالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتـك  :( اام نيب اهللا، وملا محلوا اآلية على غري معناها، واآلية اليت تليها تقول

الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وقَليلٌ ما  غي بعضهم علَى بعضٍ إِالّلَيبإِلَى نِعاجِه وإِنَّ كَثريا من الْخلَطَاِء 

ابأَنا وعاكر رخو هبر فَرغتفَاس اهنا فَتمأَن داود ظَنو مولكنها ثقافة ! فهل يكونون خلطاء يف النساء؟) ه

  .ت اليت يقتنيها الرجل جعلت تفسري اآلية بعيدا وشاطحا عن املعىنالنظر إىل النساء كاملمتلكا

  

  

  

  

  

    

                                                
٢١٢،ص١م، ج١٩٩٦عبد السالم حممد هارون،دار اجليل،بريوت . اجلاحظ،عمرو بن حبر،احليوان،ت)  ١(
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  )مفهوم املرأة يف القرآن:(الفصل الثالثـــــــــــــــــــــــــ

  مدخــل

خلُونَ الْجنـةَ  ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يد: (يقول اهللا تعاىل      

)ولَا يظْلَمونَ نقريا
)١(

 )   مهنـزِيجلَنـةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نا محاللَ صمع نم

)أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ
)٢(

و أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يـدخلُونَ  ومن عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَ( 

)الْجنةَ يرزقُونَ فيها بِغيرِ حسابٍ
)٣(

تشري هذه اآليات إىل استواء الرجل واملرأة يف حماسبة اهللا هلمـا،ويف   

ها األعمال اليت جيب عليهم تأديتها،ويرسم القرآن صورة كرمية للمرأة هي على خالف الصورة اليت رمس

املفسرين،سأمجل أبرز هذه الصور من خالل املرأة األم واملرأة امللكة واملرأة النبية واملرأة املؤمنة ااهـدة  

  .وسأذكر أيضا صورة املرأة الكافرة

  املرأة األم

أُمه كُرهـا ووضـعته   ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه إِحسانا حملَته : (يقول اهللا تعاىل يف سورة األحقاف     

عنِـي أَنْ أَشـكُر   كُرها وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا حتى إِذَا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعني سنةً قَالَ رب أَوزِ

ترضاه وأَصلح لي في ذُريتي إِني تبت إِلَيـك   نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا

نيملسالْم ني مإِنو(
)٤(

ويسبق هذه اآلية ذكر جزاء املؤمنني باهللا وأن هلم اجلنة مث يوصـي اهللا عبـاده    

خذْنا ميثَاق بنِي وإِذْ أَ(باإلحسان للوالدين،ودائما يأيت احلث على حق الوالدين بعد النهي عن الشرك باهللا

                                                
)١٢٤:آية:(النساء)  ١(

)٩٧:يةآ:(النحل)  ٢(

)٤٠:آية:(غافر)  ٣(

)١٥:آية:(األحقاف)  ٤(
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)إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا
)١(

واعبدوا اللَّه ولَا تشـرِكُوا بِـه شـيئًا وبِالْوالـدينِ     (

)إِحسانا
)٢(

)وا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحساناقُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُ( 
)٣(

ويؤكد اهللا   

تعاىل يف آية األحقاف على حق األم خصوصا،ملا تناله مـن املشـقة والعنـاء يف احلمـل والـوالدة      

  ) أَن اشكُر يل ولوالديك:( والرضاعة،وقد قرن اهللا تعاىل شكره بشكر الوالدين إذ يقول يف سورة لقمان

ا عرضنا ما يقرره املفسرون يف املرأة كمخلوق ناقص وقليل عقل، واملكيدة من طبعه عموما، وقـد  وإذ

نزع اهللا منها شرف الرجولة، وأن املرأة ال تستطيع أن تعرب عما يف نفسها، وهي تتزين بـاحللي ألـا   

وهل نعـدهم   حتاول أن تغطي النقص الذي تعاين منه، وعلى ذلك هل يقررون هذه الصفات ألمهام؟

منقادين ألمر اهللا؟ إن هم أسبغوا هذه الصفات على أمهام الاليت محلنهم كرها ووضـعوهم كرهـا،   

كيف يستقيم تفسريهم يف الرب بالوالدين مع ما ذكروه يف حـق  .وأرضعوهم وحتملن املشقة يف رعايتهم

قط؛ بل يندرج حتته كل رجـل  النساء الذين وصفوهن بالنعاج؟ وهذا الكالم ال ينطبق على املفسرين ف

مسلم مؤمن بكالم املفسرين الذي جعله دستورا حلياته يف تعامله مع أمه،كيف يستقيم بره بأمـه مـع   

مفهومه ملعىن القوامة أا أمارة واستبداد وتأديب؟ أي بر يدعيه رجل يعتنق هذا املفهـوم، مث إذا كـان   

كيف سينظر ألمه آنذاك؟ هل سيحترم شخصا يعتقد  يعتقد بأن الذكر أفضل من األنثى فقط ألنه ذكر،

قطعا أنه أقل منه؟ أو سيدعون أن املقاييس تنقلب حينما تكون املرأة أما، وهـل تكـون النسـاء إال    

إذا كان الرجل يرى يف نفسـه  .أمهات،إذا غضضنا النظر عن احلاالت اليت خيتار هلا اهللا أن تكون عقيما

قي وقوة طبيعية وشرف ومجال، واألنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي الكمال ألن الذكورة يف كمال خل

كما هو حمسوس مشاهد جلميع العقالء، ال يكاد ينكره إال مكابر يف احملسوس،فبالتأكيد هذا ما يعتقـده  

                                                
)٨٣:آية:(البقرة)  ١(

)٣٦:آية:(النساء)  ٢(

)١٥١:آية:(األنعام)  ٣(
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يف أمه، ولو قال ال حاشا أمي عن ذلك فقد أمرين اهللا بطاعتها بعد طاعته، فهو إذا يريد ذلك ألمهـات  

يقول ذلك هو بالتأكيد يعتقده يف نفسه ويرى أنه أفضل من أمه؛ فقط ألنه ذكر وهي  اآلخرين،ألن من

وكل هذه اإلشكالية اليت نتجت من فهم قاصر لآليات،إذ مل ينظروا للقرآن باعتباره وحدة لغوية ! أنثى

عي متكاملة مترابطة،وهذا النص املكتمل الشامل مصدر للتشريع،فال نتوقف عند كلمات النص؛ مث نستد

األحداث التارخيية لتعيننا على فهم القرآن دون نظرة شاملة وموضوعية لنص القرآن كـامال، ومعرفـة   

معان مفرداته من خالل النص القرآين نفسه، وأن نأخذ بعني االعتبار اآليات السابقة والالحقة لكل آية 

ية، مث االسـتعانة بـاملوثوق   نفسرها،كما أن هذه العمليات ال تتم دون النظر يف املوقف الذي حتكيه اآل

  .بصحته من السنة

  املرأة امللكة

ويذكر لنا أحواهلا قبل أن تسلم لرب العاملني، والقصة كمـا  يذكر لنا القرآن الكرمي قصة ملكة سبأ    

هم إِني وجدت امرأَةً تملكُ:(وردت يف القرآن بعد أن رآها اهلدهد يف مملكتها،يقول تعاىل يف سورة النمل

 يمظع شرا علَهٍء ويكُلِّ ش نم تيأُوت٢٣(و (  ـنيزو اللَّه وند نسِ مملشونَ لدجسا يهمقَوا وهتدجو

لَّذي يخرِج الْخـبَء  أَلَّا يسجدوا للَّه ا) ٢٤(لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم لَا يهتدونَ 

) ٢٦(اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْعظـيمِ  ) ٢٥(في السماوات والْأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَ 

 بِنيالْكَاذ نم تكُن أَم قْتدأَص ظُرننذَا ) ٢٧(قَالَ سابِي هتبِك باذْه   ظُرفَـان مهـنلَّ عوت ثُم هِمإِلَي هفَأَلْق

إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّـه  ) ٢٩(قَالَت يا أَيها الْملَأُ إِني أُلْقي إِلَي كتاب كَرِمي ) ٢٨(ماذَا يرجِعونَ 

قَالَت يا أَيها الْملَأُ أَفْتونِي في أَمرِي ما كُنت ) ٣١(وأْتونِي مسلمني  أَلَّا تعلُوا علَي) ٣٠(الرحمنِ الرحيمِ 

 وندهشى تتا حرةً أَمع٣٢(قَاط ( رِينأْماذَا تظُرِي مفَان كإِلَي رالْأَمو يددأْسٍ شأُولُو بو ةأُولُو قُو نحقَالُوا ن

وإِنـي  ) ٣٤(نَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُونَ قَالَت إِ) ٣٣(
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بِمالٍ فَما َآتـانِي   فَلَما جاَء سلَيمانَ قَالَ أَتمدوننِ) ٣٥(مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَناظرةٌ بِم يرجِع الْمرسلُونَ 

ارجِع إِلَيهِم فَلَنأْتينهم بِجنود لَا قبـلَ لَهـم بِهـا    ) ٣٦(اللَّه خير مما َآتاكُم بلْ أَنتم بِهديتكُم تفْرحونَ 

ا الْملَأُ أَيكُم يأْتينِي بِعرشها قَبلَ أَنْ يأْتونِي مسلمني قَالَ يا أَيه) ٣٧(ولَنخرِجنهم منها أَذلَّةً وهم صاغرونَ 

)٣٨ (  ـنيأَم لَقَوِي هلَيي عإِنو كقَامم نم قُوملَ أَنْ تقَب بِه يكا َآتأَن الْجِن نم فْريتقَالَ ع)قَـالَ  ) ٣٩

نا َآتيك بِه قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيك طَرفُك فَلَما رَآه مستقرا عنده قَالَ هذَا مـن  الَّذي عنده علْم من الْكتابِ أَ

بفَإِنَّ ر كَفَر نمو فِْسهنل كُرشا يمفَإِن كَرش نمو أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبيي لبلِ رفَض  كَـرِمي ٤٠(ي غَنِي (

فَلَما جاَءت قيلَ أَهكَذَا عرشك ) ٤١(قَالَ نكِّروا لَها عرشها ننظُر أَتهتدي أَم تكُونُ من الَّذين لَا يهتدونَ 

كُنا وهلقَب نم لْما الْعينأُوتو وه هكَأَن قَالَت نيملسا م) ٤٢(ا مهدصوتـا    ا كَانهإِن اللَّـه وند نم دبعت

 رِينمٍ كَافقَو نم ت٤٣(كَان ( ها قَالَ إِنهاقَيس نع فَتكَشةً ولُج هتِسبح هأَتا رفَلَم حري الصلخا اديلَ لَهق

فِْسي ون تي ظَلَمإِن بر قَالَت ارِيرقَو نم درمم حرص نيالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس عم تلَم٤٤(أَس(  

واآليات بصورة واضحة حتكي لنا قصة هذه امللكة اليت كانت تعبد الشمس من دون اهللا وقد كانت من 

قوم كافرين،ومل يذكر اهللا سبحانه وتعاىل عنها أي صفة تدل على محاقتها أو قلة عقلها،بل كانت لبيبة 

وحكى لنـا  ) قَالَت يا أَيها الْملَأُ إِني أُلْقي إِلَي كتاب كَرِمي:( تاب سليمان بقوهلا كرميحينما وصفت ك

قَالُوا نحـن  :( قوة أن ينتظروا ما تشري وتأمر به أولووهم حكمتها يف مشاورا لقومها،وقد آثر قومها 

فبذلوا هلا السمع والطاعة، وأخربوها مبـا  ) لَيك فَانظُرِي ماذَا تأْمرِينأُولُو قُوة وأُولُو بأْسٍ شديد والْأَمر إِ

عندهم من االستطاعة وفوضوا إليها يف ذلك األمر لترى فيه ما هو إال رشد هلا وهلم؛ فكان رأيهـا أمت  

 وأسد من رأيهم، وعلمت أن صاحب هذا الكتاب ال يغالب، وال ميانع، وال خيـالف، وال خيـادع، مث  

وكـذلك  :(كان رأيها هو الصواب، حينما أكّدت أن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وأيدها اهللا بقوله
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)يفعلون
)١(

،وال تذكر اآليات أي شيء ينتقص من هذه املرأة كملكة،إال أا كانت كافرة مث أسـلمت  

ىت وهي كافرة،بـل  مع سليمان هللا رب العاملني،ومل يذكر القرآن فيها صفة مشينة أو تقلل من شأا ح

كانت كند لسليمان عليه السالم، وقد أيدها اهللا بقوله،وهداها إىل سواء السـبيل،وقد ذكـر الـثعليب    

وغريه؛ أن سليمان ملا تزوجها أقرها على مملكة اليمن وردها إليه، وكان يزورها يف كل شهر مرة؛ فيقيم 

.عندها ثالثة أيام
)٢(

  

  املرأة النبية

رِجالًا نوحي إِلَيهِم من أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يِسريوا في الْأَرضِ  أَرسلْنا من قَبلك إِالّ وما:( اىليقول اهللا تع    

  قعا أَفَلَـا تقَـوات ينلَّذل ريخ ةرالَْآخ ارلَدو هِملقَب نم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَيظُرنلُـونَ فَي(
)٣(

ويقـول  

)وما أَرسلْنا من قَبلك إِلَّا رِجالًا نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ:(تعاىل
)٤(

ويف هاتني  

ويقـول  ولكن الرسول خيتلف عن النيب،) إال رجاال:(اآليتني يتضح لنا أن النبوة حمصورة بالرجال لقوله

فإن أُرسل مع ذلك إىل من خالف أمر اهللا . فالنيب هو الذي ينبئه اهللا، وهو ينبئ مبا أنبأ اهللا به:" يميةابن ت

وأما إذا كان إمنا يعمل بشريعة قبله و مل يرسل هو إىل أحد يبلغه . ليبلغه رسالة من اهللا إليه، فهو رسول

"عن اهللا رسالة، فهو نيب وليس برسول
)٥(

  

بدالئل من القرآن وسأنقل ما قال بنصه ألن فيه كالم من  )نبوة النساء(م يف باب ويفصل ابن حز      

هذا فصل ال نعلمه حدث التنازع العظـيم  :" أنكر أن يف النساء نبيات، والرد عليهم بالتفصيل إذ يقول

                                                
قالت إن امللوك إذا دخلوا : قال ابن عباس: ثين حجاج عن بن جريج قال: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال:"ينقل الطربي يف تفسريه)١(

  " أعزة أهلها أذلة قال بن عباس يقول اهللا وكذلك يفعلون قرية أفسدوها وجعلوا

٢٤،ص٢ابن كثري،إمساعيل بن عمر، البداية والنهاية،مكتبة املعارف،بريوت،ج:انظر)  ٢(

)١٠٩:آية: (يوسف)  ٣(

)٧:آية:(األنبياء) ٤٣:آية:(النحل)  ٤(

١٨٤،ص١هـ،ج١٣٨٦رة، ابن تيمية،أمحد بن عبد احلليم ،النبوات،املطبعة السلفية، القاه)  ٥(
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عت مـن  فيه إال عندنا بقرطبة ويف زماننا؛ فإن طائفة ذهبت إىل إبطال كون النبوة يف النساء مجلة، وبد

قال ذلك، وذهب طائفة إىل القول بأنه قد كانت يف النساء نبوة، وذهبت طائفة إىل التوقف يف ذلـك،  

ومـا  :( قال أبو حممد ما نعلم للمانعني من ذلك حجة أصال إال أن بعضهم نازع يف ذلك بقول اهللا تعاىل

ن قبلك إال رجاال نوحي إليهم أرسلنا م(  

ينازعون فيه، ومل يدعِ أحد أن اهللا تعاىل أرسل امرأة، وإمنا الكالم يف النبوة قال أبو حممد وهذا أمر ال    

دون الرسالة؛ فوجب طلب احلق يف ذلك بأن ينظر يف معىن لفظة النبوة يف اللغة اليت خاطبنا اهللا ا عـز  

قبـل أن   وجل؛ فوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من اإلنباء وهو اإلعالم، فمن أعلمه اهللا عز وجل مبا يكون

يكون، أو أوحى إليه منبئا له بأمر ما، فهو نيب بال شك وليس هذا من باب اإلهلام الذي هـو طبيعـة   

)وأوحى ربك إىل النحل : (كقول اهللا تعاىل
)١(

وال من باب الظن والتوهم الذي ال يقطع حبقيقتـه إال   

اء فريمون بالشهب الثاقب، جمنون، وال من باب الكهانة اليت هي من استراق الشياطني للسمع من السم

)شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا:(وفيه يقول اهللا عز وجل
)٢(

وقـد   

وال من باب النجوم اليت هي جتارب نتعلمها،  -صلى اهللا عليه وسلم-انقطعت الكهانة مبجيء رسول اهللا

ي الذي هو النبوة قصد من اهللا تعـاىل إىل  وال من باب الرؤيا اليت ال يدري أصدقت أم كذبت؛ بل الوح

إعالم من يوحي إليه مبا يعلمه به، ويكون عند الوحي به إليه حقيقة خارجة عن الوجـوه املـذكورة،   

حيدث اهللا عز وجل ملن أوحى به إليه علما ضروريا بصحة ما أوحى به؛ كعلمه مبا أدرك حبواسه وبديهة 

ما مبجيء امللَك به إليه، وإما خبطاب خياطب به يف نفسه، وهو عقله سواء ال جمال للشك يف شيء منه؛ إ

  .تعليم من اهللا تعاىل ملن يعلمه دون وساطة معلم

                                                
) ٦٨:آية:(النحل) ١(

) ١١٢:آية:(األنعام) ٢(
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فإن أنكروا أن يكون هذا هو معىن النبوة فليعرفوا ما معناها فإم ال يأتون بشيء أصال، فإذا ذلـك     

نساء؛ فأخربوهن بوحي حق من اهللا تعاىل،  كذلك، فقد جاء القرآن بأن اهللا عز وجل أرسل املالئكة إىل

وامرأَته قَائمةٌ فَضحكَت فَبشرناها بِإِسـحاق  : (فبشروا أم إسحاق بإسحاق عن اهللا تعاىل، قال عز وجل

يي شلعذَا بهو وزجا عأَنو دى أَأَللَتيا وي قَالَت ،قُوبعي اقحاِء إِسرو نمو   ،جِيـبٌء عـيذَا لَشا إِنَّ هخ

 جِيـدم يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو ةُ اللَّهمحر رِ اللَّهأَم نم بِنيجعقَالُوا أَت(
)١(

فهـذا خطـاب    

بني من أمـر  أتعج: املالئكة ألم إسحاق عن اهللا عز وجل بالبشارة هلا بإسحاق مث يعقوب، مث بقوهلم هلا

اهللا، وال ميكن البتة أن يكون هذا اخلطاب من ملَك لغري نيب بوجه من الوجوه، ووجدناه تعاىل قد أرسل 

قَالَ إِنما أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك غُلَامـا  :( جربيل إىل مرمي أم عيسى عليهما السالم خياطبها وقال هلا

)زكيا
)٢(

صحيح ورسالة من اهللا تعاىل إليها، وكان زكريا عليه السالم جيـد  فهذه نبوة صحيحة بوحي  

عندها من اهللا تعاىل رزقا واردا متىن من أجله ولدا فاضال، ووجدنا أم موسى عليهما الصالة والسالم قد 

أوحى اهللا إليها بإلقاء ولدها يف اليم، وأعلمها أنه سريده إليها، وجيعله نبيا مرسال، فهذه نبوة ال شـك  

ها، وبضرورة العقل يدري كل ذي متييز صحيح أا لو مل تكن واثقة بنبوة اهللا عز وجل هلا لكانـت  في

بإلقائها ولدها يف اليم برؤيا تراها، أو مبا يقع يف نفسها أو قام يف هاجسها يف غاية اجلنون، ولـو فعـل   

 البيمارستان، ال يشك يف ذلك أحدنا لكان يف غاية الفسق، أو يف غاية اجلنون مستحقا ملعاناة دماغه يف

هذا أحد، فصح يقينا أن الوحي الذي ورد هلا يف إلقاء ولدها يف اليم كالوحي الوارد على إبـراهيم يف  

الرؤيا يف ذبح ولده، فإن إبراهيم عليه الصالة والسالم لو مل يكن نبيا واثقا بصحة الوحي والنبوة الوارد 

لك من غري األنبياء فاسقا يف اية الفسق، أو جمنونا يف غاية لكان بال شك فاعل ذ...عليه من ذبح ولده،

اجلنون، هذا ما ال يشك فيه أحد من الناس، فصحت نبون بيقني، ووجدنا اهللا تعاىل قد قال وقد ذكر 

                                                
)٧٣،٧٢،٧١:آية:(سورة هود)  ١(

)١٩:آية:(مرمي)  ٢(
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أُولَئك الَّذين أَنعـم  : (من األنبياء عليهم السالم يف سورة كهيعص ذكر مرمي يف مجلتهم مث قال عز وجل

)اللَّه علَيهِم من النبِيني من ذُرية َآدم وممن حملْنا مع نوحٍ
)١(

وهذا هو عمـوم هلـا معهـم ال جيـوز      

: ختصيصها من مجلتهم، وليس قوله عز وجل وأمه صديقة مبانع من أن تكون نبية؛ فقـد قـال تعـاىل   

ظاهر وباهللا تعاىل التوفيق ويلحق ـن علـيهن    وهو مع ذلك نيب رسول، وهذا) يوسف أيها الصديق(

كمل من الرجال كـثريون ومل  (-صلى اهللا عليه وسلم-السالم يف ذلك امرأة فرعون بقول رسول اهللا

أو كما قـال عليـه السـالم    ) يكمل من النساء إال مرمي بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون

لني عليهم الصالة والسالم ألن من دوم ناقص عنهم بال والكمال يف الرجال ال يكون إال لبعض املرس

مرمي وامرأة فرعون تفضيال هلما على سائر مـن أوتيـت    -صلى اهللا عليه وسلم–شك وكان ختصيصه 

النبوة من النساء بال شك؛ إذ من نقص عن منزلة آخر ولو بدقيقة فلم يكمل، فصح ذا اخلرب أن هاتني 

: قهما فيه امرأة غريها أصال، وإن كن بنصوص القرآن نبيات، وقد قال تعاىلاملرأتني كملتا كماال مل يلح

)تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ(
)٢(

هو الذي ال يلحقه أحد من أهل نوعـه،  : فالكامل يف نوعه 

عليهما الصـالة   فهم من الرجال الرسل الذين فضلهم اهللا تعاىل على سائر الرسل؛ ومنهم نبينا وإبراهيم

والسالم بال شك؛ للنصوص الواردة بذلك يف فضلها على غريمها؛ وكمل من النساء من ذكـر عليـه   

"الصالة والسالم
)٣(

  

وسواء اتفق الفقهاء يف تسميتهن نبيات أم مل يتفقوا فإن املهم يف ذلك تكرميهن بالوحي هلـن، وأن       

ألمر أن جتد من الرجال من ينافح عن هذه القضية وكأنه اهللا اصطفاهن من بني البشر، لكن الغريب يف ا

سيدخل النار إن مل يقتنع الناس بأنه ليس يف النساء نبيات، ومن ذلك أن باحثا كان يسأل عن ختـريج  

                                                
)٥٨:آية:(مرمي)  ١(

)٢٥٣:آية:(البقرة)  ٢(

١٣،ص٥ابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد ،الفصل يف امللل والنحل، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ج)  ٣(
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: ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال :" احلديث الذي يذكره القرطيب يف تفسريه إذ يقول

فجاء الرد  من رجل أجاب على سؤاله " ت؛ حواء، و آسيا، و أم موسى، و مرميإن ىف النساء أربع نبيا"

ما الْمِسيح ابن مريم إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ :(يقول تعاىل:"خارجا عما يريده السائل إذ قال

هللا عز وجل اختار الرجال ألم أقـوى  فكما هو معروف أن ا!!!!وليست نبية وال رسولة)وأُمه صديقَةٌ

ناهيـك أن النسـاء   ..على محل الرسالة، وحتمل مشاق الدعوة، وأصرب على حتمل األذى من النسـاء 

مأمورات بالتستر ولزوم البيت أو القرار بالبيت، وعدم خمالطة الرجال وأعباء النبوة تتطلـب عكـس   

  "بية؟؟؟؟؟هذا،مث إن آسية هي امرأة فرعون فأىن هلا أن تكون ن

ما الذي جيعل الرجل يتكلم مبثل هذا الكالم الشديد وكأن القضية شرك باهللا، يف حني أن السـائل      

كان يسأل عن ختريج احلديث ومل يسأل عن رأيه يف نبوة النساء،مث نالحظ كيف أنه نسي مكانة امرأة 

ألا فقط زوجة فرعون،ولكنـها   فرعون اليت ضرب اهللا ا مثال للمؤمنني مجيعا، وتعرض هلا باالنتقاص

الثقافة اليت تنظر للمرأة أا ليست خملوقا مستقال عن الرجل، وأا خملوق ثـانوي وتـابع يف وجـوده    

  .ملخلوق آخر

  املرأة ااهدة

أَو أُنثَى بعضكُم من  فَاستجاب لَهم ربهم أَني لَا أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ(:يقول اهللا تعاىل      

 هـننَّ علُوا لَأُكَفِّرقُتلُوا وقَاتي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مرِجأُخوا وراجه ينضٍ فَالَّذعب  هِمئَاتـيس م

نع نا مابثَو ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج مهلَنخلَأُدابِوالثَّو نسح هدنع اللَّهو اللَّه د(
)١(

  

                                                
)١٩٥:يةآ:(آل عمران)  ١(
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يف هذه اآلية إشارة جلية لتساوي األنثى مع الذكر يف األعمال؛ إذ ال يضيع عمل عامل منـهم، سـواء   

كان ذكرا أو أنثى بعضهم من بعض، فالذين هاجروا من الذكور واإلناث، وجاهـدوا يف سـبيل اهللا،   

  .ودخوهلم اجلنات ثوابا من عند اهللا وعدهم اهللا بتكفري  السيئات،

إذا هذه اآلية تؤكد أن النساء جياهدن يف سبيل اهللا ويهاجرن يف سبيل اهللا،وال جنـد يف ذلـك إشـارة    

لضعفهن أو عدم مقدرن على حتمل األذى أو أن خملوقات ناقصات؛بل هلن مثل ما للرجل من عظيم 

  .اجلزاء واألجر واملثوبة،وهم يف ذلك سواء

واملرأة يف هذه اآلية امرأة مؤمنة جتاهـد يف سـبيل اهللا، وـاجر يف سـبيل اهللا وتتحمـل األذى          

واملشقة،وتقاتل وتقتل يف سبيل اهللا، وال استثناء هلا حىت يف القتال،مث يتشدق بعضهم بأن املرأة خملـوق  

و أحكم احلاكمني،ها ضعيف وحيقر من شأا حبجة أا ضعيفة ال تقدر على شيء،أليس اهللا خالقها وه

  . هي هنا جماهدة مقاتلة يف سبيل اهللا

  املرأة املؤمنة

يضرب اهللا لنا مثال باملرأة املؤمنة كمخلوق مستقل ال عالقة له بزوج أو ويلّ،فهي خملـوق مكلّـف       

ة خياطبه القرآن كما خياطب الرجل، ويف قصة امرأة فرعون خري مثال على املرأة املؤمنة اليت تقاوم سـلط 

زوجها واستبداده وطغيانه وظلمه،فتكون مؤمنة باهللا وتدعو اهللا أن يبين هلا بيتا يف اجلنة وأن ينجيها من 

فرعون وقومه،فصارت مثال للمؤمنني من الرجال والنساء يف الصرب وعدم االنقياد للظـاملني واإلميـان   

رعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ لي عندك بيتا في الْجنة ونجنِي مـن  وضرب اللَّه مثَلًا للَّذين َآمنوا امرأَةَ ف.(باهللا

نيممِ الظَّالالْقَو ننِي مجنو هلمعنَ ووعرف(
)١(

  

                                                
)١١:آية:(التحرمي)  ١(
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ملّا غلب موسـى السـحرة؛   : آسية بنت مزاحم،قال املفسرون:" يذكر الثعاليب أن اسم امرأة فرعون   

ون، فلما تبين إسالمها وثبتت عليه، أوتد يديها ورجليها بأَربعـة أَوتـاد، وأَلقاهـا يف    آمنت امرأة فرع

إذ قالت رب ابنِ يل عنـدك بيتـاً يف   (الشمس، وأَمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها، فلما أتوها بالصخرة 

سد ليس فيه روح وأبصرت بيتها يف اجلنة من درة، وانتزع اللّه روحها، فألقيت الصخرة على ج) اجلنة

"فلم جتد أملاً من عذاب فرعون
)١(

  

ومريم ابنت عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا :( ويذكر اهللا مثال آخر للمؤمنني من الرجال والنساء  

الْقَانِت نم تكَانو بِهكُتا وهبر اتمبِكَل قَتدصا ونوحر نم يهفني(
)٢(

  

ويف هذه اآلية واآلية اليت سبقتها جعل اهللا املثل احلسن للرجال والنساء من املؤمنني؛ مـرمي وامـرأة       

فرعون،وهنا حيدثنا عن مرمي ابنة عمران اليت أوحى هلا اهللا،فصدقت كلمات را وحتملت األذى واالام 

أي من عداد املواظبني على الطاعة ) انتنيوكانت من الق(ويقول األلوسي يف تفسري .وكانت من القانتني

فمن للتبعيض والتذكري للتغليب واإلشعار بأن طاعتها مل تقصر عن طاعة الرجال حىت عدت من مجلتهم 

"فهو أبلغ من قولنا وكانت من القانتات أو قانتة
)٣(

  

مات والْمؤمنِني والْمؤمنـات  إِنَّ الْمسلمني والْمسل:(ويف خطاب شامل جلميع املؤمنات يقول تعاىل     

ت والْمتصدقني والْقَانِتني والْقَانِتات والصادقني والصادقَات والصابِرِين والصابِرات والْخاشعني والْخاشعا

 نيظافالْحو اتمائالصو نيمائالصو قَاتدصتالْمو اترالذَّاكا وريكَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر

)أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجرا عظيما
)٤(

  

                                                
٣٥١،ص٩الثعاليب،عبد الرمحن بن حممد بن خملوف،تفسري الثعاليب،مؤسسة األعلمي،بريوت،ج)  ١(

)١٢:آية:(التحرمي)  ٢(

١٦٥،ص٢٨األلوسي،روح املعاين،ج)  ٣(

)٣٤:آية:(األحزاب)  ٤(
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وهكذا جند الرجال والنساء يف مقياس طاعة رب العاملني سواء، فما الذي جيعلهم خمتلفني يف مقاييس    

مقصد اجلميع وعبادته هي غاية خلق اجلن واإلنس،وهم يف ذلك سـواء   البشر،إذا كانت طاعة اهللا هي

رجال ونساء وذلك هو أهم شيء يبتغيه املسلمون رجاال ونساء،ولكن مبوازين البشر املختلة خمتلفـون  

متفاوتون،وال أقصد هنا االختالف يف اللباس أو بعض الوظائف الدنيوية،وإمنا أقصد النظـرة إىل املـرأة   

أنه مبنزلة ما ال يعقل ألا تشبهه يف ذلك، وذلك يف الرجل،ال كما قال عنه ذلك املفسركمخلوق مثل 

  )فانكحوا ما طاب لكم من النساء:(تفسريه لقوله تعاىل

ومن النساء املؤمنات يذكر لنا اهللا تعاىل أم موسى اليت أوحى اهللا إليها وانقادت ملا أمرها اهللا به مـن      

من تتبع له وحماولة إعادته لوالدته عن طريق عرض مرضعة عليهم،مث ما فعلتـه  وحي،مث ما فعلته أختها 

ولَقَد مننا علَيـك  ) ٣٦(قَالَ قَد أُوتيت سؤلَك يا موسى :( زوجة فرعون معه وعطفها عليه،يقول تعاىل

قْذفيه في التابوت فَاقْذفيه في الْيم فَلْيلْقه الْيم أَن ا) ٣٨(إِذْ أَوحينا إِلَى أُمك ما يوحى ) ٣٧(مرةً أُخرى 

إِذْ تمشي أُختك ) ٣٩(بِالساحلِ يأْخذْه عدو لي وعدو لَه وأَلْقَيت علَيك محبةً مني ولتصنع علَى عينِي 

 نلَى مع لُّكُملْ أَدقُولُ هنَفَتزحلَا تا وهنيع قَرت كَي كإِلَى أُم اكنعجفَر كْفُلُهي(
)١(

  

  املرأة الكافرة

ويف إشارة أخرى لكون املرأة خملوق مستقل كالرجل حىت ولو كانت كافرة، يضرب اهللا مثال للذين     

وجتني لرسولني كـرميني، إذ  كفروا؛ امرأة نوح وامرأة لوط، ألما من الكافرين،مل يغنِ عنهما أما ز

ضرب اللَّه مثَلًا للَّذين كَفَروا امـرأَةَ نـوحٍ   :(كل منهما خملوق مستقل ال عالقة له بزوجها،يقول تعاىل

نا ممهنا عنِيغي ا فَلَمماهتاننِ فَخيحالا صنادبع ننِ ميدبع تحا تتكَان أَةَ لُوطراملَا  وخيلَ ادقئًا ويش اللَّه

                                                
)٣٦:آية:(طه)  ١(
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نيلاخالد عم ارالن(
)١(

)فَأَنجيناه وأَهلَه إِلَّا امرأَته كَانت من الْغابِرِين:( وقال تعاىل يف امرأة لوط
)٢(

قَالَ إِنَّ (

أَهو هنيجنا لَنيهف نبِم لَمأَع نحا لُوطًا قَالُوا نيهفابِرِينالْغ نم تكَان هأَترإِلَّا ام لَه(
)٣(

  

ويذكر لنا القرآن قصة امرأة كافرة أخرى يف سورة املسد، وهي أم مجيل امرأة أيب هلب اليت سـيكون    

  )وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ ، في جِيدها حبلٌ من مسد:(يف جيدها حبل من مسد،يقول تعاىل

ذا جند يف القرآن قد أشكاال كثرية للمرأة كأم جيب على املؤمن برها وطاعتـها واحترامهـا،   وهك   

وامرأة اصطفاها اهللا واختارها بالوحي، واملرأة امللكة اليت تفوقت على الرجال حبكمتها وحنكتها، واملرأة 

طـاغ كزوجـة فرعـون،    املؤمنة املهاجرة وااهدة يف سبيل اهللا،والزوجة املؤمنة التقية لرجل كافر و

والزوجة الكافرة املتمردة على زوجها الرسول املؤمن ، إىل أم مجيل امرأة أيب هلـب الـيت سـيكون يف    

وعلى اختالف أشكاهلن ال جند أي صـفة تـنقص مـن شـأن     . جيدها حبل من مسد يف نار جهنم

لوقا مـن الدرجـة   كمخلوق مثل الرجل،وهي شريكة له يف كل ما يذكر يف القرآن الكرمي، وليست خم

إن اإلسالم ال يقيم يف سباق الفضائل وزنـا  :" يقول حممد الغزايل.الثانية أو خملوق لألدوار الثانوية فقط

الكل سواء يف جمال العلـم   ،فالكل سواء يف العقائد والعبادات واألخالق  ،لصفات الذكورة واألنوثة 

وال نعومة املرأة تنقصها حظا مـن   ،تقوى  الخشونة الرجل ب له فضال من.والعمل واجلد واالجتهاد

من يعملْ سوًءا يجز بِه ولَا يجِد لَه من دون اللَّه وليا ولَا نصريا،ومن يعملْ : (ويف القرآن الكرمي. إحسان

)ونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ نقريامن الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُ
)٤(

  

وتوضع مسافات وأرقام لكال اجلنسـني   ،وىف عامل الرياضة اليوم يفصل بني مباريات الرجال والنساء  

رمبـا   ،وكسب اآلخرة  ،رمبا صح هذا يف دنيا األلعاب لكنه مستحيل يف سباق الصاحلات .. على حدة

                                                
)١٢:آية:(التحرمي)  ١(

)٢٠٦:آية:(األعراف)  ٢(

)٣٢:آية:(العنكبوت)  ٣(

)١٢٤:آية:(النساء)  ٤(
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: ن حرج ورمبا تأخرت ولو كانت قرينة أحد األنبياء،ولذلك قلناتقدمت امرأة فسبقت ذوى اللحى دو

."ونوح ولوط خري من زوجام ،ومرمي أشرف من رجال كثريين  ،امرأة فرعون خري منه 
)١(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
٩٥حممد الغزايل،قضايا املرأة،مكتبة املصطفى،ص)  ١(
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  خــــــامتة

قهـا  ملاذا؟ أليس القرآن قد أعطى املرأة املسلمة حقو:السؤال الذي يطرح نفسه يف خامتة البحث هو    

صورة مشوهة للمرأة، حتمل من صـفات متناقضـة ال    -عفا اهللا عنهم -املسلوبة،بينما رسم املفسرون

حيملها أي بشر سوي، ومل يتورع أحدهم من ذكر ذلك يف أا  يصـح أن تـدخل جمـازا فيمـا ال     

 يعقل،فهي لديهم خملوق شرير مدبر للمكائد دائما، إىل جانب ذلك ضعيف ال يكـاد جييـد النطـق   

واإلفصاح عما بنفسه، مث إا خملوق أدىن والرجل خملوق أعلى وكل ذلك مل يذكره اهللا يف آية واحـده؛  

بل هو تأويل وصلوا إليه من ثقافة سادت يف جمتمعهم الذي حتكمه القوة،وال غرابة يف ذلـك؛ إذ كـل   

ليت يسـتبد فيهـا   املفسرين املذكورين سابقا رجال وهم أقوى جسديا من النساء، وهي طبيعة البشر ا

القوي على الضعيف،فيصنع القوانني والشرائع اليت ختدمه كقوي مستبد وذلك يتم على ما أظن بشكل 

ال إرادي،فجعلوا املرأة جسدا لإلنتاج والتربية وجيب أن يكون تعليمها بقدر احلاجـة للطـبخ وتـدبري    

رة ترضي غروره وكربياءه وتشعره شؤون البيت فقط،وذلك ألن النظرة اليت جتعل املرأة متاعا للرجل نظ

بالعلو،ولذلك يشعرون باهللع من جمرد ذكر املساواة حىت ولو كانت مدعمة بالقرآن،فتجدهم يهرعـون  

للمواجهة وكأم يف حرب ضروس حىت أم قد ينسى نفسه ويتعرض باإلساءة للنساء املؤمنات التقيات 

  .نه ذكر وهي امرأة تتجسد فيها الفتنة فقطالاليت اصطفاهن اهللا،ويرى نفسه أفضل منها رد أ

الثقافة اليت تقلل من شأن املرأة ليست يف جمتمع املسلمني فقط؛ بل هي ثقافة سادت يف أحنـاء  و        

العامل وال عجب يف ذلك فهي من تسلط القوي على الضعيف والتحكم فيه،ووجدنا ذلك يف اتمـع  

هلي،وكذلك اتمع اإلسالمي حينما ابتعد عن تعـاليم القـرآن،ويف   اليوناين القدمي،واتمع العريب اجلا

إذا سئل فالح يف فرنسا عن عائلته وما لديه من ":Agnes mannigاتمع األوريب قبل النهضة،تقول 
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"ليس لدي أطفال،لدي بنات فقط:"أطفال؛جييب
)١(

وقد وجدت عند األوربيني من األفكار ما تتطـابق   

ن،فهذا فرويد يرى أن املرأة تغلو يف إظهار حماسنها بسبب شعورها بالنقص، وداروين مع أفكار املفسري

الذي يعتقد أن الرجل أكثر ذكاء من املرأة،والذي جيمع بني هؤالء يف تفكريهم أم كلهم رجال وكل 

مـن  ما سيقولونه عن املرأة سيكون حمكوما خبربام الشخصية اخلاصة،مع االعتبار بأن أحكامهم تصدر 

الشخص األقوى جسديا على الشخص األضعف،واألهم الذي نتبعه وحنتكم إليه هو كالم اهللا يف كتابه 

الكرمي،وليس يف القرآن مما قاله املفسرون شيئا، فاملرأة بكل صورها منذ خلقت مع آدم عليه السـالم يف  

اليت جيب االعتناء ا وأا  اجلنة،وكان حتمل ذنب إخراجهما من اجلنة بينهم مناصفة،إىل األنثى املولودة

مثل الذكر وال فرق بينهما بل إا قد تتفوق عليه يف حاالت كثرية ذكرها القـرآن،إىل املـرأة امللـك    

احلكيمة والنبية،والزوجات املؤمنات،وحىت الكافرات اليت مل يغنِ عنهن مكانتهن يف الـدنيا أو مكانـة   

  .مقدرن على مواجهة احلياة لوحدهن دون رجال أزواجهم من دون التعريض بنقص عقوهلن أو عدم

ويرى الغزايل أن تدهور وضع املسلمني يف العلم والتربية واإلنتاج يعود إىل تقاليد متشددة، وفقـه       

منغلق، ورؤية ظاملة يف معاملة املرأة فحجبت مواهب املرأة الضخمة من اإلبداع لقرون عديدة يف كـثري  

أرى أن سبب الفكر السائد يف انتقاص املرأة املسلمة واام اإلسالم عموما ذه و. من اتمعات املسلمة

ألن كثريين يأخذون معىن القرآن من املفسـرين دون أن   –عفا اهللا عنهم -الفكرة هو معشر املفسرين 

 يتدبروا آيات القرآن أو ينظروا إىل كالم املفسرين بنظرة ناقدة متيز بني الصواب واخلطأ، حـىت صـار  

اإلسالم هو أراء املفسرين وكالمهم ال كالم اهللا تعاىل، ومن هنا نشأت هذه الثقافة،فكلما ابتعدنا عـن  

  .  القرآن وتعاليمه واتبعنا كالم البشر كلما زاد تدهور اتمع وختلفه

  

                                                
)١  (Agnes manning,complete freedom for women,infoplease. The congrees of 

women,p.3  
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  :عـاملراج

  هـ١٣٨٦ابن تيمية،أمحد بن عبد احلليم ،النبوات،املطبعة السلفية، القاهرة، )١

  .لي بن أمحد بن سعيد ،الفصل يف امللل والنحل، مكتبة اخلاجني، القاهرةابن حزم، ع)٢

مركـز دراسـات الوحـدة    )خمتصر السياسـة ألفالطـون  (ابن رشد،الضروري يف السياسة)٣

  .م١٩٩٧، ١العربية،بريوت،ط

عبد السالم عبد الشايف .ابن عطية،عبد احلق بن غالب،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،ت)٤

  هـ١٤١٢الكتب العلمية،لبنان، حممد،دار

  .هـ١٤٠١ابن كثري، إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، دار الفكر، بريوت، )٥

  هـ١٤٠١ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار الفكر،بريوت،)٦

  .ابن كثري،إمساعيل بن عمر، البداية والنهاية،مكتبة املعارف،بريوت)٧

  .صادر،بريوت ابن منظور،حممد بن مكرم، لسان العرب،دار)٨

مازن املبارك،حممد علي محد اهللا، . ابن هشام،مجال الدين،مغين اللبيب عن كتب األعاريب،ت)٩

  .م١٩٨٥دار الفكر، دمشق ، 

شـعيب األرناؤوط،مؤسسـة   .أبو داود، سليمان بـن األشـعث السجستاين،املراسـيل،ت   )١٠

  هـ١٤٠٨الرسالة،بريوت ، 

عادل عبد املوجود وآخـرون،دار  .حمليط،تأبوحيان،حممد بن يوسف األندلسي،تفسري البحر ا)١١

  .م٢٠٠١، ١الكتب العلمية،بريوت،ط

  .علي مهنا،مسري جابر،دار الفكر،لبنان.األصبهاين،أبو الفرج، األغاين،ت)١٢

األلوسي، شهاب الدين السيد حممود، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار )١٣

  .إحياء التراث العريب، بريوت

  .ي،حممود شكري،بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب،دار الكتب العلمية،لبناناأللوس)١٤

  م١٩٦٦، ٢إمام،عبد الفتاح،أفالطون واملرأة،مكتبة مدبويل،ط)١٥

ــاري،ت )١٦ ــحيح البخ ــن امساعيل،ص ــد ب ــن  .البخاري،حمم ــب،دار اب ــطفى دي مص

  هـ١٤٠٧كثري،بريوت،

  م١٩٨٩. التري، مصطفى عمر ، أسس البحث االجتماعي)١٧

  .بد الرمحن بن حممد بن خملوف،تفسري الثعاليب،مؤسسة األعلمي،بريوتالثعاليب،ع)١٨

  .م١٩٩٦عبد السالم حممد هارون،دار اجليل،بريوت . اجلاحظ،عمرو بن حبر،احليوان،ت)١٩

  هـ١٤٠٤، ٣اجلوزي،عبد الرمحن بن علي،زاد املسري،املكتب اإلسالمي،بريوت،ط)٢٠

وعيـون األقاويـل يف وجـوه    الزخمشري، حممود بن عمرو، الكشاف عن حقائق التنزيـل  )٢١
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  .عبد الرزاق املهدي، دار إحياء التراث العريب، بريوت. التأويل،ت

ابن عثـيمني،  .السعدي، عبد الرمحن بن ناصر،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ت)٢٢

  م٢٠٠٠مؤسسة الرسالة،بريوت، 

،غنيم بـن عبـاس، دار    ياسر بن إبراهيم. السمعاين،حممد بن عبد اجلبار،تفسري السمعاين،ت)٢٣

  .م١٩٩٧الوطن،الرياض،

  .م١٩٩٣السيوطي،جالل الدين، الدر املنثور،دار الفكر، بريوت، )٢٤

، ١سـعيد املنـدوب،دار الفكر،لبنـان، ط   .السيوطي،جالل الدين،اإلتقان يف علوم القرآن،ت)٢٥
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