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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
الهجري نْ ِي /التا�سع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّي نْي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
الهجري نْي
خالل القرنني
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة
أ�سا�سا على
�أخرى؛ مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
�آراء امل�ؤلف واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى
معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من
كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية
ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه
من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية
للكتاب.
أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
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�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.

مقدمة ال�سل�سلة
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعب فقط عن وجهة نظر م�ؤلفيها.
نظر مكتبة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقدمي
حممد احلدَّاد

احلداد
يف الأ�سابيع الأخرية من �سنة (1348هـ1929 /م) انتهى الطاهر َّ
كتاب
(1354 - 1317هـ1935 - 1899 /م) من خطّ الفقرات الأخرية من ٍ
ربمّا مل يدرك هو نف�سه ما كان �سيثريه من جدل عندما ينت�شر بني النا�س .ومع
الفنية بتون�س ،فما هي �إ ّال
مطلع �سنة (1348هـ1930 /م) ُط ِبع الكتاب باملطبعة ّ
�أ�سابيع حتى �أ�صبح حديث النا�س ،وتدرجت املواقف منه من املعار�ضة �إىل تنظيم
�ضد �صاحبه ،بينما نا�صره البع�ض من امل�ستنريين واعتربوه بداية
حمالت عنيفة ّ
جديدة يف تاريخ الإ�صالح التون�سي.
احلداد؟ وما م�ضمون كتابه؟ وما هي الظروف احلافَّة ب�صدور
فمن هو الطاهر َّ
الكتاب؟ وما كان موقف النا�س منه؟
احلداد :الزيتوين الثـائر
((( 1الطاهر ًََّ
احلداد والراجح �أنه ولد �أواخر
اختلف الدار�سون يف حتديد ميالد الطاهر َّ
�سنة (1317هـ1899 /م) ،مبدينة تون�س ،وكان �أبواه قد انتقال �إىل العي�ش
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الرزق يف «حامة قاب�س» التي تقع جنوب
فيها بعد �أن انقطعت عنهما �أ�سباب ّ
فاحلداد �أ�صيل عائلة متوا�ضعة احلال ،وكان طموح �أبيه �أن
البالد التون�سيةَّ .
يجعله يرتقي يف التعليم الديني ف�أر�سله حلفظ القر�آن يف «الك ّتاب» ّثم �سجل
�ضيقة �أمام التون�سيني،
ا�سمه للدرا�سة بجامع الزيتونة ،وكانت فر�ص التعليم ّ
وخا�صة �أبناء الأ�سر املتوا�ضعة ،ف�إ�ضافة �إىل درو�س جامع الزيتونة ،ت�أ�س�ست
ّ
�سنة (1314هـ1896 /م) اجلمعية اخللدونية (ن�سبة �إىل ابن خلدون) التي
عملت على تقدمي تكملة للتعليم التقليدي يف ذلك اجلامع ب�إطالع الراغبني
من تالمذته على مبادئ العلوم احلديثة .وقد عملت هذه اجلمعية على ن�شر
احلداد بجامع الزيتونة
مهم يف ذلك .التحق َّ
الوعي الوطني وكان لها دور ّ
�سنة (1329هـ1911 /م) ،وغادره �سنة (1338هـ1920/م) متح�ص ًال على
�شهادة التطويع((( ،ومل ي�س َع �إىل التدري�س فيه ،ل ّأن ذلك كان يتطلب �سنوات
من اال�ستعداد ،ومل يكن ي�ؤذن للتدري�س �إ ّال ملن قر�أ املطوالت و�شهد له ال�شيوخ
م�ضطرا للبحث
فاحلداد الذي فقد والده قبل �سنة من التخرج كان
بالإتقانَّ .
ًّ
عن عمل ،وكان �أمامه جمال الإ�شهاد((( ،لكنه حاول متابعة درو�س احلقوق
يف مدر�سة احلقوق التون�سية ّثم تراجع عن ذلك وانهمك يف احلياة العا ّمة وبد أ�
م�سريته الن�ضالية وانخرط يف الكتابة يف ال�صحف ،وعندما عزم �سنة (1348هـ/
((( التطويع :كلمة كانت تطلق على ال�شهادة التي مينحها جامع الزيتونة للطلبة الذين يجتازون بنجاح االمتحان
طوع ،و تعني �أن الطالب قد طوعت له
بعد ح�ضور الدرو�س املقررة يف التعليم .والكلمة م�شتقة من الفعل ّ
قادرا على التحكم يف م�سائلها.
العلوم املدر�سة يف اجلامع و�أ�صبح ً
((( التوثيق ال�شرعي للعقود.

تقدمي
17

17

1930م) على العودة �إىل درا�سة احلقوق �أو ممار�سة الإ�شهاد ُم ِن َع من ذلك ب�سبب
�ضده عند �صدور كتاب «امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع».
احلملة التي ثارت ّ
ناقما
لقد ق�ضى َّ
احلداد ت�سع �سنوات يف التعليم الزيتوين خرج بعدها ً
على هذا التعليم ورجاله .والواقع � َّأن ق�ضية �إ�صالح التعليم الزيتوين قد
ُطر َِحت قبله بعقود ،منذ احلركة الإ�صالحية الأوىل بتون�س� ،إذ قام �أحمد باي
�سنة (1258هـ1842 /م) ب�إ�صدار �أمر ينظم التعليم ويق�ضي بتخ�صي�ص وقف
لذلك ،ثم اهتم الوزير خري الدين (1308 - 1236هـ1890 - 1820 /م)
عدة تنظيمات منها قانون لإ�صالح التعليم الزيتوين �سنة
باملو�ضوع ف�أ�صدر ّ
(1293هـ1876 /م)� .إ ّال � َّأن هذه الإ�صالحات ،مثل غريها ،قد انتك�ست
بانتكا�س احلركة الإ�صالحية وخروج زعيمها خري الدين من تون�س �إىل �إ�ستانبول
عا�صمة اخلالفة.
ثم �شهد التعليم بجامع الزيتونة يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين
أهمها �إ�صالح �سنة (1330هـ1912 /م) الذي نظم مواد
بع�ض الإ�صالحات � ّ
احلداد
التدري�س ثم �إ�صالح �سنة (1352هـ1933 /م) الذي ح�صل يف حياة َّ
لكنه جاء مت� ِّأخ ًرا عن �سنوات درا�سته باجلامع .وعلى العموم ،فقد كانت م�س�ألة
�إ�صالح التعليم الزيتوين �إحدى امل�سائل الكربى املطروحة يف تون�س على مدى
قرن من الزمن.
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ورغم الإ�صالحات املتوالية ف� ّإن التعليم بقي حمافظًا((( .وكان الطالب عند
تخرجه مينح �شهادة تدعى «التطويع»َّ ،ثم �أ�صبحت متنح بعد ذلك �شهادة �أعلى تدعى
احلداد .وكان
«العاملية» ،لكن هذه ال�شهادة الثانية �أدخلت بعد الفرتة التي در�س فيها َّ
أ�سا�سا على املواد الدينية ،مع النحو وال�صرف واحل�ساب .وتقوم طريقة
التدري�س يقوم � ً
التعليم على حفظ املتون ثم ح�ضور درو�س �شرحها على ال�شيوخ.
احلداد يف الزيتونة معركة املحافظة والإ�صالح ،وهي معركة قدمية يف
عا�ش َّ
املجتمع التون�سي .فقد �شهدت تون�س حركة �إ�صالحية �أوىل يف القرن التا�سع ع�شر
بد�أت مبحاوالت �أحمد باي (1300 - 1253هـ1855 - 1837 /م) حتديث
اجلي�ش واالقت�صاد ،ثم �إعالن حممد باي (1275 - 1271هـ1859 - 1855 /م)
وثيقة «عهد الأمان» املقتب�سة من التنظيمات العثمانية ،ثم �إعالن ال�صادق باي
(1299 - 1275هـ1882 - 1859 /م)� ،سنة (1277هـ1861 /م) �إن�شاء
الد�ستور ،وهو �أ ّول د�ستور عربي و�إ�سالمي ،لكن الباي قرر جتميده بعد فرتة
ق�صرية من �إعالنه.
وكان حمور تلك احلركة الإ�صالحية الأوىل الوزير ال�شهري خري
الدين با�شا �صاحب كتاب «�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك»،
ت�ضمن مقدمة �إ�صالحية طويلة انت�شرت يف �أرجاء العامل العربي
وقد ّ
( )1راجع  :ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور� :ألي�س ال�صبح بقريب؟ تون�س :دار �سحنون للن�شر والقاهرة :دار
ال�سالم1427 ،هـ 2006 -م .من املالحظ �أن ابن عا�شور كان قد �شرع يف حترير هذا الكتاب حوايل �سنة
1902م وطبع الكتاب �أول مرة بتون�س �سنة 1967م.
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والتف حوله لفيف من الإ�صالحيني �أ�شهرهم الإخباري �أحمد
والإ�سالميّ .
بن �أبي ال�ضياف (1291 - 1219هـ1874 - 1804 /م) وال�شيخ �سامل
بوحاجب ( 1308-1243هـ1890 -1827 /م) وحممد بريم اخلام�س
(1306 - 1256هـ1889 - 1840 /م) وحممد ال�سنو�سي (- 1266
1318هـ1900 - 1850/م)� .إ ّال � َّأن هذه احلركة قد انتك�ست ب�سبب �أو�ضاع
داخلية م�ضطربة ،فغادر خري الدين تون�س �إىل عا�صمة اخلالفة �سنة (1295هـ/
القوات
1878م) ،وتفرق �شمل �أتباعه .ويف �سنة (1298هـ1881 /م) احتلت ّ
الفرن�سية تون�س وفر�ضت عليها حماياتها.
ثم �شهدت تون�س حركة �إ�صالحية ثانية يف بداية القرن الع�شرين جت�سدت
بت�أ�سي�س اجلمعية اخللدونية �سنة (1314هـ1896 /م) مببادرة من الب�شري
�صفر (1335 - 1281هـ )1917 - 1865 /وت�أ�سي�س جمعية قدماء املدر�سة
ال�صادقية ب�إيعاز من علي با�ش حانبه (1326 - 1293هـ )1908 - 1876 /ويف
�سنة (1325هـ1907 /م) ،ت�أ�س�ست «حركة ال�شباب التون�سي» ،وقد جمعت
عدي ًدا من �أع�ضاء اجلمعيتني ال�سابقتني ،وا�ستلهمت مبادئها من حركة ال�شبان
الأتراك ،واتجّ هت �إىل بث الوعي الوطني واملطالبة باملحافظة على ال ُهوية التون�سية
واال�ستجابة ملطالب التون�سيني وطموحاتهم امل�شروعة.
و�شهدت تلك الفرتة ازدهار ال�صحافة الأدبية والإ�صالحية ،فظهرت
�أ�سبوعية «احلا�ضرة» �سنة (1305هـ1888 /م) وجريدة «الزهرة» �سنة (1307هـ/
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1890م) و«�صوت التون�سي» «بالفرن�سية» (�سنة 1325هـ1907 /م) .واحتلّ
ال�شيخ عبد العزيز الثعالبي (1363 - 1291هـ1944 - 1874 /م) مكانة
حمورية يف احلركة الإ�صالحية والوطنية التون�سية يف عهدها الثاين ،وقد ا�شرتك
ّ
التحرر
�سنة ( 1323هـ1905 /م) مع ٍ
حمام يهودي تون�سي يف �إخراج كتاب «روح ّ
يف القر�آن» ف�أوذي وحكم عليه بال�سجن لدعوى ق�ضائية بادر بها بع�ض رجال
أي�ضا با�شرتاك
الدين املحافظنيّ .ثم ن�شر �سنة (1337هـ1919 /م) كتابًا  -كتب � ً
�آخرين  -عنوانه «تون�س ال�شهيدة» ،فكان مبثابة البيان الت�أ�سي�سي للحركة الوطنية،
احلر الد�ستوري التون�سي الذي �أن�شئ �سنة
وتزعم عبد العزيز الثعالبي احلزب ّ
وهي�أ لقيام «احلزب
(1338هـ1920 /م) وقد وا�صل «حركة ال�شباب التون�سي» َّ
الفرن�سية
الد�ستوري اجلديد» الذي جنح يف انتزاع ا�ستقالل تون�س من احلماية
ّ
بتاريخ (� 8شعبان  1375هـ 20 /مار�س 1956م).
احلداد على ال�شيخ عبد العزيز الثعالبي ،فبادر باالنخراط يف
تعرف َّ
َّ
و�سخر قلمه للدفاع عن مبادئه .ثم بعد
احلزب احلر الد�ستوري منذ ت�أ�سي�سهَّ ،
مغادرة الثعالبي تون�س �سنة (1341هـ1923 /م) ،بد�أت تظهر اجلفوة بني
احلداد وقيادات احلزب ،خا�صة وقد �شهدت تون�س يف الفرتة نف�سها قيام �أ ّول
َّ
حركة نقابية بزعامة حممد علي احلامي� ،أ�صيل نف�س املدينة التي نزحت منها
احلداد ،وقد واجهت ال�سلطات اال�ستعمارية تلك احلركة بالقمع ونفت
عائلة َّ
احلداد وغريه كيف
م�ؤ�س�سها �إىل خارج البالد �سنة (1343هـ1925 /م) ،ور�أى َّ
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خذلت القيادة اجلديدة للحزب الوطني تلك احلركة ،بينما كان هو من منا�صريها
ي�سجل وقائع ميالدها ّثم موتها
النا�شطني .فلما ر�أى م�آل احلركة النقابية عكف ّ
«العمال التون�سيون
مهما عنوانه ّ
ال�سريع ،فن�شر �سنة (1345هـ1927 /م) كتابًا ًّ
وظهور احلركة النقابية» ،وكان هذا أ� ّول كتاب يفرد للحركة العمالية بتون�س ويعنى
التون�سيون حتت احلماية.
العمال
بو�صف الب�ؤ�س الذي كان يعي�شه ّ
ّ
احلداد قد بد�أ يف ذلك التاريخ التفكري يف �أو�ضاع املر�أة
والراجح � َّأن الطاهر َّ
بالعمال من جهة
التون�سية ،فقد �أدرك �أنه ال ميكن النهو�ض باملجتمع دون النه�ضة ّ
والن�ساء من جهة �أخرى ،ولعلّه ر�أى �سبب �إخفاق احلزب احلر الد�ستوري «احلزب
احل�ضرية.
الوطني» راج ًعا �إىل أ� َّنه ظل حزب الرجال املنتمني �إىل الأر�ستقراطية
ّ
وفيما كانت ثلّة من الوطنيني ال�شبان القريبني منه �س ًّنا والذين در�سوا باجلامعات
الفرن�سية يتهي�أون لالن�شقاق على احلزب القدمي وت�أ�سي�س حزب جديد ،و�أبرزهم
احلبيب بورقيبة (1421 - 1321هـ2000 - 1903 /م) وحممود املاطري
احلداد يحرر الفقرات الأخرية من كتابه «امر�أتنا يف
وال�شاذيل خري اهلل ،كان َّ
متخليا عن العمل الن�ضايل املبا�شر لفائدة الدعوة �إىل �إعادة
ال�شريعة واملجتمع»ً ،
بناء �أ�س�س النه�ضة التون�سية.

22

حممد احلدَّ اد
22

(((2ظـرفية �صدور الكتاب

احلداد لكتابه ،فقد كانت �سنة
من ال�ضروري التوقف عند �سنة �إ�صدار َّ
�صاخبة وحمورية .لقد �صدر الكتاب �سنة (1348هـ1930 /م) وهي ال�سنة التي
حا�سما للحركات الوطنية ،وقد حدث
مثلت يف تاريخ املغرب العربي ً
منعرجا ً
هذا املنعرج نتيجة ا�ستياء طغت فيه التعبريات الدينية� .إن الأزمة االقت�صادية
العاملية التي كان لها �أثر عميق يف املنطقة بدت ثانوية باملقارنة بثالثة �أحداث
كربى ح�صلت نف�س ال�سنة؛ الأول :انعقاد امل�ؤمتر التب�شريي ال�ضخم املعروف
بامل�ؤمتر الأفخر�ستي((( يف قلب العا�صمة التون�سية واكت�ساح �شوارعها باملئات من
الأجانب يف زي املب�شرين امل�سيحيني ،والثاين :االحتفال ال�ضخم الذي �أقيم
مبدينة اجلزائر مبنا�سبة مرور قرن على االحتالل الفرن�سي ،والثالث� :صدور الظهري
(((
قويا لدى العدد
�شعورا ًّ
الرببري باملغرب الأق�صى .فهذه الأحداث الثالثة َّمنت ً
الأكرب من النا�س ب�أن اال�ستعمار مل يعد يكتفي بال�سيطرة على اخلريات بل يريد
ال�سيطرة على العقول من خالل التب�شري وحماولة ف�سخ الهوية الدينية واحل�ضارية
الإ�سالمية من املنطقة �أو من �أجزاء منها.
((( امل�ؤمتر الأفخر�ستي :م�ؤمتر كن�سي كاثوليكي عقد بقرطاج يف تون�س يف الفرتة ما بني  7و  11مايو  ،1930وتزامن
هذا امل�ؤمتر مع االحتفاالت التي قام بها اال�ستعمار الفرن�سي مبنا�سبة الذكرى املئوية الحتالل اجلزائر و�إ�صدار
الظهري الرببري باملغرب يف نف�س العام ،ومت خالله توزيع من�شورات بالعربية للتب�شري بامل�سيحية؛ لذلك اعترب
حتد ًيا مل�شاعر امل�سلمني.
((( الظهري الرببري :قانون �أ�صدره االحتالل الفرن�سي للمغرب يف  16مايو 1930م ،ين�ص على جعل �سري العدالة
يف بع�ض مناطق القبائل الأمازيغية حتت �سلطة حماكم ت�ستند �إىل قوانني و�أعراف �أمازيغية حملية ،ي�شرف عليها
االحتالل ،وعار�ضه الوطنيون املغاربة واعتربوه خطوة ا�ستعمارية لتق�سيم البالد ،وحتويل الأمازيغ �إىل امل�سيحية.
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وكثريا ما يجد امل�صلحون �أنف�سهم يف و�ضع من يتحمل م�س�ؤولية ما �أراد �أن
ً
احلداد �أن يعالج �ش�أن �صنفني اجتماعيني �أدرك �أهميتهما
يحذر منه .فلقد حاول َّ
يف النه�ضة الوطنية وخطورة �أن يظ َّال يف و�ضع بائ�س ت�ستغله القوة اال�ستعمارية
بوا�سطة مدار�سها �أو نقاباتها العمالية التي ال تعرتف بالقومية املحلية .لكنه غدا
متهما مب�ساعدة اال�ستعمار ب�سبب دعوته �إىل �إدماج الن�ساء والعمال يف احلركة
ً
احلداد بعد
وتعر�ض َّ
الإ�صالحية التي ظلت رجالية نخبوية �إىل ذلك التاريخَّ .
�صدور كتابه �إىل حملة عنيفة من �شيوخ جامع الزيتونة الذين اتهموه بالكفر
والبدعة ،ومن قادة احلركة الوطنية القدمية الذين طعنوا يف وطنيته ،ومل ي�سانده
قادة احلركة الوطنية اجلديدة الذين كانوا منهمكني يف ق�ضايا �أخرى ،ولعلهم كانوا
يرون يف طرح ق�ضية املر�أة يف هذه الظروف ت�شتي ًتا للجهود و�ضربًا للوحدة الوطنية.
احلداد نف�سه معزو ًال ،ومل تنا�صره �إ ّال فئة قليلة من الأ�صدقاء ،منهم ال�شاعر
فوجد َّ
تعر�ض
امل�شهور �أبو القا�سم ال�شابي (1353 - 1324هـ1934 - 1906 /م) ،وقد ّ
بدوره قبل �سنة (1347هـ1929 /م) �إىل تهمة التكفري عندما �ألقى حما�ضرة
عنوانها «اخليال ال�شعري عند العرب» ،ومنهم الأديب زين العابدين ال�سنو�سي،
جنل حممد ال�سنو�سي الذي كان من رفاق الوزير خري الدين ،ومنهم املنا�ضل
�أحمد الدرعي والأديب حممد احلليوي ،وال�صحفي الهادي العبيدي وال�شيخ
�سامل بن حميدة.
مو�ضوعيا يف احلملة التب�شريية للم�ؤمتر
احلداد ب�أنه �ساهم
ظلت التهمة تطارد َّ
ًّ
جزءا من اجلهد الذي
الأفخر�ستي ،لكن �أن�صاره ر ُّدوا �آنذاك ب�أن اخل�صوم لو �صرفوا ً
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احلداد للت�صدي لذاك امل�ؤمتر لربمّا متكنوا من �إبطاله ،ف�ض ًال عن
�صرفوه يف معار�ضة َّ
م�شاركة البع�ض من كبار علماء الدين والأعيان يف جل�سته االفتتاحية(((� .أما
موقف الإقامة العامة «�إدارة احلماية» فتلخ�صها هذه الفقرة املقتب�سة من ر�سالة
موجهة �إىل وزير اخلارجية الفرن�سي�« :إن تلك املهاترات التي احتدت لهجتها
�أحيانًا ال تثري امتعا�ضنا �إذ تكاد ت�ست�أثر وحدها باهتمام ال�صحافة املحلية يف مو�ضوع
ال يهمنا مبا�شرة ،فت�صرفها �إىل حني عن املطاعن التي �ألفت ر�شق حكومة احلماية
بها»((( .فلم تهتم �سلطات احلماية مبو�ضوع تطوير املر�أة امل�سلمة مع �أنها كانت تزعم
�أن غر�ض احلماية ن�شر املدنية واحل�ضارة اجلديدة.
احلداد �إىل الطعن واجلدل يف جانبه الت�شريعي ،فقد
ولئن تعر�ض كتاب َّ
�سلَّم له اجلميع باالمتياز من ناحية الو�صف االجتماعي .وهذه �شهادة ال�شيخ
امل�صلح حممد الفا�ضل ابن عا�شور (1390 - 1327هـ1970 - 1909 /م) ،جنل
ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور (1393 - 1296هـ1973 - 1879 /م) الذي
كان �أحد خ�صوم احلداد ،يقول�« :أما الو�صف االجتماعي فيكاد يخت�ص به كاتب
احلداد ،وقد �أظهر براعته يف هذا املنهج يف كتابيه «حركة العمال
واحد هو الطاهر َّ
التون�سيني» و«امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع» وعلى ما تعلق بالق�سم الت�شريعي من
هذا الكتاب من نقد و�إنكار وتغليط وتق�صري وجتهيل ،ف�إن �أهل املعرفة بالفنون
((( راجع � :أحمد الدرعي ،دفا ًعا عن احلداد ،تون�س« 1976 ،الطبعة الأوىل.»1962 :
احلداد .ط ،3تون�س،
الطاهر
((( ن�شر �أحمد خالد هذه الوثيقة بعد تعريبها يف كتابه� :أ�ضواء من البيئة التون�سية على
ّ
1985م� ،ص.394
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البيانية جممعون على تقدير الو�صف الدقيق والبيان املعجب اللذين ظهر بهما
ّ
الق�سم االجتماعي ،حتى �سمعت �أكرب �أ�ساتذتنا يف البالغة العربية و�أ�شدهم
ً
مت�سكا بالقدمي و�أكرثهم ت�شني ًعا على الق�سم الت�شريعي ،وهو �شيخ الإ�سالم حممد
احلداد ودقة تعبريه
يكرر الت�صريح ب� ّأن بالغة حترير الطاهر َّ
ابن يو�سف وناهيكم بهّ ،
احلداد ال�شعر مع النرث� ،إ ّال � َّأن �أغلب ما نظمه
يف منزلة قلَّ �أن تنال»((( .وقد كتب َّ
من ق�صائد جاء �ضعي ًفا باه ًتا ال يرقى �إىل درجة كتاباته النرثية.
احلداد قد بالغ يف ت�صوير قتامة
ويبدو من جهة �أخرى � َّأن الطاهر َّ
و�ضع التعليم يف تون�س� ،إذ «�أفادت الإح�صائية الر�سمية لإدارة املعارف يف
�سنة (1348هـ1929 /م) � َّأن جملة عدد التالمذة التون�سيني امل�سلمني بلغت ما
يقارب ثمانية وع�شرين �أل ًفا يف املدار�س االبتدائية ،وجتاوزت ثالثة �آالف وخم�سمائة
يف املعاهد الثانوية،غري مندرج يف ذلك تالمذة التعليم القر�آين بالكتاتيب
وعددهم  -ح�سب ما يف تلك الإح�صائيات نف�سها  -اثنان وع�شرون �أل ًفا ،وال طلبة
جامع الزيتونة الأعظم وعددهم يف ذلك التاريخ �ألفان ،فتكون اجلملة خم�سني �أل ًفا
يف التعليم االبتدائي وخم�سة �آالف يف التعليم الثانوي»((( .كما كانت توجد املئات
من الفتيات التون�سيات يف التعليم ،ناهيك � َّأن �سنة (1348هـ1929 /م)�شهدت
تفوق فتاة تون�سية و�سفرها �إىل فرن�سا لدرا�سة الطب ،وهي ال�سيدة توحيدة ِبن ال�شيخ.
ّ
((( راجع الفا�ضل ابن عا�شور ،احلركة الأدبية والفكرية يف تون�س ،ط ،3تون�س ،الدار التون�سية للن�شر1983 ،م،
�ص.162
(((	�أ�ضواء من البيئة التون�سية ،مرجع �سابق� ،...ص.93
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احلداد يف قوله � َّإن التون�سيني كانوا ُم ْعر�ضني متا ًما عن احلديث يف
كذلك بالغ َّ
لكن
ق�ضايا املر�أة� .صحيح � َّأن هذه الق�ضايا مل تكن مو�ضوعة على �سلم الأولوياتَّ ،
العديد من الكتاب قد خا�ضوا فيها .فقد اختلفت مواقفهم مث ًال عندما بلغهم كتاب
قا�سم �أمني (1326 - 1280هـ1908 - 1863 /م) «حترير املر�أة» ،ف�سانده البع�ض
احلداد،
وعار�ضته الأغلبية ،و�شهدت عدة �صحف جمادالت ب�ش�أنه .واهتم �صديق َّ
الأديب زين العابدين ال�سنو�سي ،بق�ضايا املر�أة وتطور احلركات الن�سائية يف جملته
«العامل الأدبي» .وجتادلت ال�صحف يف ق�ضية تعليم املر�أة يف عدة منا�سبات .وكان
للمر�أة � ًأي�ضا ح�ضور يف احلياة العامة من خالل احلركة اال�شرتاكية ،ففي(1342هـ/
1924م) ،جتر�أت تون�سية ا�شرتاكية م�سلمة ،ا�سمها منوبية الورتاين ،على املحا�ضرة
�سافرة عن حقوق املر�أة ،واهتمت ال�صحافة بهذا احلدث بني ُم ِ�شيد وم�ستنكر.
و�أعادت ال�سلوك نف�سه �سنة (1347هـ1929 /م) املنا�ضلة اال�شرتاكية حبيبة
املن�شاري ،ف�أحدثت ب�سلوكها � ًأي�ضا جد ًال على �صفحات اجلرائد .وذكرنا �ساب ًقا ال�سيدة
توحيدة ِبن ال�شيخ التي در�ست الطب يف فرن�سا وكانت �أ َّول طبيبة تون�سية م�سلمة
حت�صل على الدكتوراه �سنة (1356هـ1937 /م).
يذكر � ًأي�ضا � ّأن كتاب ال�سورية نظرية زين الدين (1396 - 1326هـ/
1976 - 1908م) «احلجاب وال�سفور» (1346هـ1927 /م) قد �أثار يف تون�س جد ًال
احلداد «امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع» .ومع الأ�سف ف� ّإن
وقد أ� ّثر بطريقة ما يف كتاب َّ
احلداد ال يذكر م�صادره ومطالعاته ،في�صعب التحديد الدقيق ملا قر�أه وت�أ ّثر به ،وقد
َّ
ال يكون م�ستبع ًدا اطالعه ولو على وجه الإجمال على الكتاب امل�شهور للم�صلح
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الهندي �سيد �أمري علي (1346 - 1265هـ1928 - 1849 /م) «روح الإ�سالم»
للحداد قائمة
«ن�شر بالإجنليزية»((( (�سنة 1308هـ1891 /م)؛ ل َّأن النظرية الت�شريعية َّ
ن�شك يف �أن يكون
على التمييز بني روح الإ�سالم و�أحكامه الفرعية .كذلك ال ُّ
احلداد قد اطلع اطال ًعا جي ًدا على كتاب قا�سم �أمني «حترير املر�أة» الذي �صدر يف �سنة
َّ
ميالده ،ل َّأن بع�ض احلجج بل بع�ض العبارات م�شرتكة بينهما.
(((3امل�ضمون الت�شريعي لكتاب «امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع»

احلداد كتابه بالعبارة التالية« :املر�أة هي �أم الإن�سان» ،هذه هي
ي�ستفتح َّ
اجلملة الأوىل يف الكتاب� ،أي �إن وظيفتها ال تقت�صر على الإجناب وتربية الأطفال.
احلداد مواقف النا�س من املر�أة ،فريى �أنهم �أن�صار ومعار�ضون،
ّثم يق�سم َّ
و�أن املر�أة ق�ضية مثارة يف ال�شرق والغرب .ففي �أوروبا ي ّتفق النا�س على تعليم املر�أة
وتربيتها وعلى متكينها من احلرية املدنية ومن االنتفاع مبباهج احلياة ،ثم يختلفون يف
م�شاركتها الرجل يف الأعمال التجارية وحتمل املنا�صب احلكومية ،ويدور اجلدل
هناك حول هذا اجلانب املختلف فيه ،وقد بد�أت املجتمعات الغربية تقبل
تدريجيا
ًّ
�إ�شراك املر�أة يف احلياة العامة.
�أما يف ال�شرق ،فال يتفق النا�س على �شيء ب�ش�أن املر�أة ،فاجلدل دائر حول
تربيتها وتعليمها ،املنا�صرون يدعون �إىل ذلك واملعار�ضون يرون � َّأن املر�أة ال حتتاج
((( مت ن�شر الف�صل اخلا�ص باملر�أة يف الكتاب باللغة العربية عام  1907يف م�صر.
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احلداد لو�ضع املر�أة يف تون�س على وجه التخ�صي�ص،
لغري معرفة حمدودة .ويت�أ�سف َّ
يهتم النا�س بالق�ضية �أ�صالً ،وال ميكن
فال هو قريب من ال�شرق وال من الغرب� ،إذ ال ّ
حتديد منا�صرين لها وال معار�ضني «وعموم الأ ّمة (يق�صد التون�سية) معر�ض عن هذا
املو�ضوع متا ًما ،ويرى بع�ض امل�ؤثرين يف هذا ال�سواد �أننا ميكن �أن ننه�ض ب�أنف�سنا دون
املر�أة كما قامت املدنية العربية .ولو ت�أملنا موقف املر�أة مع امل�سلم العربي الذي جاهد
جب ًارا هو �سر جناح تلك املدنية،
لفتح املمالك وانت�صر ،لر�أينا �أنها تبعث يف �صدره ً
روحا َّ
نظما ون ًرثا ،وقد كانت تبلغ
فوق ما كان لها من معارف يف علوم الدين وفنون الأدب ً
وتهذيبا وحرية»(((.
فيها من ال�ش�أن غري ما وقفت عنده لو �أنها كانت �أوفر ً
تعليما ً
احلداد � َّأن النه�ضة العربية ال ميكن �أن تتحقق بجهد الرجال وحدهم،
ور�أى َّ
وال ميكن �أن تتح ّقق �إذا ما بقيت املر�أة ُم ْق َ�صاة عن احلياة العامةُ ،م ْب َع َدة عن م�صادر
املعرفة ،م�سجونة بني حيطان البيت .وينفي �أن تكون املدنية العربية قدميًا «قامت
على حم�ض جهد الرجال».
أ� ّما تف�سري موقف العرب وامل�سلمني من املر�أة يف ع�صره فريجع بر�أيه �إىل
�أنهم ينظرون �إليها على �أنها و�سيلة للإجناب ال غري ،ويحذر من � َّأن تيار التطور
احلديث �سيفر�ض نف�سه ،فمن الأف�ضل معاجلة مو�ضوع املر�أة يف املجتمع التون�سي
بدل الإعرا�ض �أو التغافل ،خا�صة و� َّأن ال�سلطات اال�ستعمارية قد و�ضعت اخلطط
الجتالب الفتيات �إىل املدار�س الفرن�سية� .أما تربير املحافظة بالدين فهو موقف
((( الطاهر احلداد ،امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع ،الطبعة احلالية� ،ص.6
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مرفو�ض عندهَّ �« :إن الإ�سالم بريء من تهمة تعطيله الإ�صالح ،بل هو دينه القومي
ومنبعه الذي ال ين�ضب ،وما كان انهيار �صرحنا �إ َّال من �أوهام اعتقدناها وعادات
مهلكة وفظيعة حكمناها يف رقابنا»(((.
يق�سم كتابه ق�سمني؛ الق�سم الت�شريعي ويطرح فيه الق�ضية
وقد ر�أى َّ
احلداد �أن ّ
من جانبها الديني ،والق�سم االجتماعي وي�صف فيه �أو�ضاع املر�أة التون�سية يف ع�صره.
ففي الق�سم الت�شريعي يطرح ر�ؤية يف قراءة الن�ص الديني تختلف عما كان
�سائ ًدا ،فريى � َّأن الت�شريع الإ�سالمي يتميز بالتدرج ،و�أن هذا التدرج ال يقف عند
جيل �أو قرن ،فيتعني التمييز بني الثابت واملتحول(((� ،أو كما قال هو بعبارته ،بني
«ما �أتى به الإ�سالم»« ،وما جاء من �أجله»« :يجب �أن تعترب الفرق الكبري البينّ
بني ما �أتى به الإ�سالم وجاء من �أجله ،وهو جوهره ومعناه ،فيبقى خال ًدا بخلوده
كعقيدة التوحيد ومكارم الأخالق و�إقامة ق�سطا�س العدل وامل�ساواة بني النا�س،
وما هو يف معنى هذه الأ�صول ،وبني ما وجده من الأحوال العار�ضة للب�شرية
غر�ضا من �أغرا�ضه ،فما ي�ضع
والنف�سيات الرا�سخة يف اجلاهلية قبله ،دون �أن تكون ً
ّ
إقرارا لها �أو تعدي ًال فيها باق ما بقيت هي ،ف�إذا ما ذهبت ذهبت
لها من الأحكام � ً
((( امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع ،مرجع �سابق� ،ص.7
((( التدرج يف �أ�صول الت�شريع الإ�سالمي مقت�صر فقط على زمن النبي � .أما التدرج يف تطبيق ما جاء به من
ت�شريعات فجائز يف كل وقت وبح�سب ظروف الزمان واملكان .ولكن ا�ستمرار التدرج يف �أ�صول الت�شريع
وم�ضامني الأحكام القطعية فالقائل به �أن�صار مدر�سة تاريخية الن�ص .ويراجع يف الرد على هذا كتاب حممد
النيفر «�شمول الأحكام الإ�سالمية».
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�أحكامها معها ،ولي�س يف ذهابها جمي ًعا ما ي�ضر الإ�سالم ،وذلك كم�سائل العبيد
والإماء وتعدد الزوجات ونحوها»(((.
كان ال بد لهذا املقرتح الذي مل يطرق �أ�سماع التون�سيني من قبل �أن
�سيما و� ّأن الكاتب مل يكتف ب�إعالنه
يحدث بينهم جد ًال و�أن يثري فيهم ممانعةّ ،
ح�سا�سة تتعلق بالأ�سرة واملر�أة.
جممالً ،بل َّ
ف�صله من خالل ق�ضايا َّ
فهو يرى � ّأن الإ�سالم �أعاد للمر�أة اعتبارها عندما قاوم ت�شا�ؤم العرب من
وحرم و�أد البنات وقطع دابر هذه العادة الفظيعة ،و�أ�شرك
البنات وكراهتهم لهنّ ،
املر�أة يف حمل الر�سالة والدعوة �إليها ،و�أو�صى بت�أديب البنات وتعليمهن .وقد
�أعطيت املر�أة يف الإ�سالم حقوقها املدنية ،ف�سمح لها بال�شهادة �أمام الق�ضاء ،ولئن
الرجل فل َّأن الن�ساء كن حديثات عهد بالق�ضايا
ا�شرتطت �شهادة امر�أتني مع ّ
العامة ،و�سمح �أبو حنيفة (150 - 80هـ767 - 699 /م) للمر�أة ب�أن تتوىل
الق�ضاء ،و�أثبت الإ�سالم �أهلية املر�أة للت�صرف مبالها ،ومنع على �أبيها �أو زوجها �أو
�أخيها �أن يقوم با َحل ْجر عليها دون موجب �شرعي.
حد �سواء واعتربهما ُم َك َّل َف نْي
وقد خاطب الإ�سالم املر�أة والرجل على ٍّ
حد �سواء
بنف�س التكليف ،وفر�ض عليهما م ًعا التفقه يف الدين ،ووعدهما على ٍّ
باجلزاء �أو العقاب مبقت�ضى ما اقرتفته الأيدي من �أعمال ،وحرم على كلٍّ منهما
ما حرم على الآخر و�أحلَّ لكلٍّ منهما ما �أحلَّ للآخر .و�أ�صبح للمر�أة احلق يف
((( املرجع ال�سابق� ،ص.14-13
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ن�صيب من املرياث بعد �أن كانت ممنوعة عنه ،بل كانت ُت َّورث �أحيانًا عند موت
الر ُجل فل َّأن ال�سائد
زوجها ،ويرى َّ
احلداد �أن مرياث املر�أة و�إن جاء �أقل من مرياث َّ
عند ظهور الإ�سالم �أن الرجل هو الذي يعول وحده الأ�سرة ويقوم بنفقاتها.
لقد ا�ستعمل الإ�سالم �سيا�سة التدرج للم�ضي ب�أو�ضاع املر�أة نحو الأح�سن،
�ضيعوا ذلك ل�سببني:
َّ
لكن امل�سلمني ّ
�أولهما :الرتاجع عن بع�ض احلقوق التي �س ّنها الإ�سالم� ،إذ �أ�صبح �شائ ًعا
مث ًال �أن حترم املر�أة من املرياث بحيل عديدة� ،أو يحجر عليها �أقاربها الذكور يف
�أموالها دون وجه �شرعي� ،أو يفر�ض عليها البقاء يف البيت واالنف�صال عن احلياة
االجتماعية العا ّمة ،فبذلك تراجعت حقوق املر�أة عما كان قد �أقر لها الإ�سالم.
التدرج ،فك�أنهم قد حكموا
ثانيهما :تو ُّقف امل�سلمني عن مراعاة قاعدة ّ
بذلك على التاريخ بالتوقف ،ف�سار تيار التطور احلديث دونهم ،بل �أ�صبحوا متهمني
مبعاداة التطور واملدنية.
أهم الق�ضايا
ف�صل َّ
وقد َّ
احلداد تطبيق نظريته يف الت�شريع املتدرج على � ِّ
املت�صلة باملر�أة وعالقتها بالأ�سرة واملجتمع.
(�أ) املـرياث :ن�ش�أ الرتاجع عن حقوق املر�أة يف املرياث من خالل �إ�ساءة
البع�ض ا�ستخدام نظام الوقف (�أو «التحبي�س» ،كما يقال يف تون�س)� ،إذ يعمد الأب
حق م�ؤونتها ما دامت
قبل موته �إىل وقف ماله على الذكور فقط وال يرتك للأنثى �إ ّال ّ
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يف بيت �أبيها �أو �إذا عادت �إليه ب�سبب طالق من زوجها �أو وفاته .وبهذه احليلة
ال�شرعية((( متلّ�ص امل�سلمون من �أداء فرائ�ض املر�أة يف املرياث وا�ستحكمت بينهم
ّ
نف�سية تقدمي الذكور وحرمان الإناث.
ّ
يطبق �أي�ضا اجلزء الثاين من نظريته
احلداد ال يقف عند هذا ّ
غري � َّأن َّ
احلد ،فهو ّ
الت�شريعية فريى � ّأن التدرج لو توا�صل لكان قد بلغ باملر�أة �إىل متتيعها بن�صيب من
املرياث ي�ساوي ن�صيب الرجل� ،إذا ما �أ�صبحت مثله قائمة بنفقة الأ�سرة قادرة على
احلداد �أن تكون قاعدة الن�صف للمر�أة قاعدة ثابتة يف الت�شريع
الك�سب والعمل .ونفى َّ
الإ�سالمي ،وحجته يف ذلك أ� َّو ًال � َّأن الت�شريع قائم على التدرج ،فقد �أ�صبح للمر�أة
بف�ضل الإ�سالم ن�صف ن�صيب الرجل بعد �أن كانت حمرومة من املرياث ،فال �شيء
مينع �أن ي�صبح لها ن�صيب م�سا ٍو �إذا توا�صل ترقيها واندماجها يف املجتمع ،وت�أكدت
قدرتها على العمل و�إعالة الأ�سرة ،كما هو ال�ش�أن يف الع�صر احلديث.
ثانيا � َّأن القر�آن الكرمي يورد حاالت ي�ستوي فيها مرياث
ّثم حجته يف ذلك ً
املر�أة مبرياث الرجل ،بل يتجاوزه �أحيانًا .مثال ذلك مرياث الأبوين مع وجود
الولد� .إذ يرد يف الآية  11من �سورة الن�ساء :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﮊ .فكلمة «�أبويه» تعني الأب والأم ،في�ستوي الذكر والأنثى
يف ن�صيبيهما من املرياث يف هذه احلالة «وفاة �شخ�ص له ولد و�أبوان على قيد
احلياة» .ومثال ذلك مرياث الإخوة يف الكاللة ،كما يرد يف الآية  12من �سورة
((( هي حيلة  ،ولكنها ال �أ�صل لها يف ال�شريعة ،وال �سند لها من قر�آن �أو �سنة �صحيحة.
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ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ ،فقد ا�ستوى هنا ن�صيب الأخ والأخت من املرياث.

الرجل ف�شاهدها ح�سب
�أما حالة ّ
تفوق ن�صيب املر�أة من املرياث على َّ
الكاتب ما جاء يف الآية  11من �سورة الن�ساء :ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
احلداد« :على ظاهر الآية وكما يقول ابن عبا�سَّ �« :إن الثلث
ﯡﯢﮊ ،يقول َّ
الذي لها من �أ�صل الرتكة ،ف�إذا كان من الوارثني زوج ي�ستحق الن�صف من امر�أته
الهالك ،فلم يبق للأب �إ َّال الأقل من ن�صيب الأم»(((.
فاحلداد �إمنا يعر�ض هذه احلاالت لتدعيم ر�أيه ونفي �أن تكون قاعدة
َّ
ال�ضعف للذكر قاعدة مطردة ،و�سرنى الح ًقا � َّأن خ�صومه قد ر ُّدوا ت�أويله لهذه
احلاالت ،باعتبار � َّأن الت�سوية مل تن�ش�أ ب�سبب الذكورة �أو الأنوثة ولكن ب�سبب
توحد درجة القرابة .ثم ال يخفى �أن القول بالتدرج �شيء ،والبحث عن حاالت
ا�ستواء املرياث �شيء �آخر ،ل َّأن الراف�ضني للت�سوية مبقت�ضى التدرج يحتكمون
�إىل الآية  11من �سورة الن�ساء :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
احلداد
ﮛﮊ وهذه احلالة هي الغالبة بني حاالت املرياث� .إ َّال �أنه يبدو � َّأن َّ
قد ذكر احلاالت التي �أ�شرنا �إليها ليخفف من وقع دعوته �إىل تطبيق قاعدة التدرج
يف م�سائل املرياث.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.33
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احلداد�« :إن احلجاب الذي نقرره على املر�أة كركن
(ب) احلـجـاب :يقول َّ
من �أركان الإ�سالم� ،سواء يف مكثها باملنزل �أو و�ضع النقاب على وجهها ،لي�س من
امل�سائل التي ي�سهل �إثباتها يف الإ�سالم ،بل ظاهر الآية ير�شد �إىل نفيه ملا يف ذلك
من احلرج امل�ضني» .ويق�صد الآيتني  31 ،30من �سورة النور :ﮋﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ.
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ...ﮊ .ومن اجلدير �أن نذكر هنا � َّأن احلجاب
احلداد كان يعني �سرت الوجه كله مع �سرت الأطراف ،وهذا ما رام معار�ضته،
يف ع�صر َّ
ن�ص منذ
كثريا من الفقهاء قد َّ
�إذ لي�س يف ظاهر الآية ما ي�شري �إىل فر�ضه ،خا�صة �أن ً
القدمي على � َّأن الوجه والكفني لي�سا بعورة حتجب على الأنظار .والر�سول  هو
الذي ا�ستثنى الوجه والكفني من �أن تغطيهما املر�أة.
احلداد هو �أن تتمكن املر�أة من امل�شاركة يف احلياة العامة و�أن
فاملهم يف نظر َّ
أي�ضا
ال يكون احلجاب حاج ًزا بينها وبني املجتمع� .إ ّال � َّأن ر�أيه يف التدرج يعني � ً
مراعاة تطور الأعراف ،فما تتحقق به الف�ضيلة يختلف بح�سب طبيعة املجتمع
وتغري الع�صر ،واملهم حتقق الف�ضيلة يف املجتمع ولي�س تعيني لبا�س بعينه ،وهذا
املق�صد يهم الرجال والن�ساء على حد �سواء ،فال معنى لدرء ال�شبهات بالإثقال
على املر�أة وحدها .ومن املعلوم � َّأن ق�ضية ال�سفور واحلجاب قد طرحت منذ �صدور
احلداد
كتاب «حترير املر�أة» لقا�سم �أمني �سنة (1316هـ1899 /م) ،فموقف َّ
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ينخرط يف هذا اجلدل ،وكان من الطبيعي �أن تلقى ت�أويالته معار�ضة العديد من
التون�سيني ،كما كان ال�ش�أن مع قا�سم �أمني يف م�صر.
احلداد �إىل �إعادة االعتبار �إىل جانب العاطفة يف عقود
(ج) الـزواج :يدعو َّ
الزواج ،ويذكِّر بالآيات القر�آنية التي ت�شري �إىل �أهمية هذا اجلانب ،ويرى � َّأن الفقهاء
قد فرطوا فيه بتحويل عقد الزواج �إىل عقد �شكلي.
فمن �أهم ما ينبغي �أن يرتتب على مراعاة اجلانب العاطفي يف الزواج
تكري�س حرية االختيار بني الزوجني ومنع كل حاالت تزويج املر�أة دون ر�ضاها
وليها الطرف املبا�شر لعقد الزواج .ومن �أهم
�أو دون اختيارها ،واعتبارها هي دون ِّ
أي�ضا منع زواج البنت قبل البلوغ؛ لأنها تكون دون ذلك فاقدة القدرة
ما يرتتب � ً
على االختيار ال�صائب ل�شريك حياتها.
احلداد على القائلني ب� َّأن املر�أة قد ال حت�سن االختيار ب�أنه �أمر وارد يف �ش�أن
ويرد َّ
الو ّيل � ًأي�ضا ،و� َّأن الأوىل تثقيف البنات وتهذيبهن ليكن قادرات على ح�سن االختيار
احلداد ما كان قد عابه قبله قا�سم �أمني
بدل و�ضعهن حتت و�صاية الأولياء .وي�ستعيد َّ
يف تعريفات الفقهاء املت�أخرين لعقد الزواج فيكتب« :و�أما ما قاله بع�ض الفقهاء من � َّأن
الزواج جمرد متعة ولذة للرجل توجب عليه نفقة لزوجته ،و� َّأن املر�أة نوعان� ،شريفة ال
جتب عليها م�ساعدة زوجها يف �شيء ،وو�ضيعة يجب عليها ذلك ك�أمثالها ،فهذا مما ال
يتفق مع روح ال�شريعة ون�صو�صها .و�إمنا هي روح العائالت الكبرية التي تعود غ�شيان

36

حممد احلدَّ اد
36

�أعتابها القائلون بهذا الر�أي .وما ظنك بامر�أة ال عمل لها غري متكني زوجها منها كما
يقولون ،فهي لي�ست �إال وباء يف ثروة زوجها تبيدها يف تعمري وقتها الفارغ باملالذ
وال�شهوات املتجددة بتجدد الليل والنهار ،وهذا ما ي�سقط �أكرث هذه العائالت يف
ح�ضي�ض الفقر والتعا�سة ،وما كان �أوىل بهذه املر�أة �أن تكون الو�ضيعة ال ال�شريفة»(((.
احلداد عما دعاه باالزدواج ،واملق�صود �أن توجد عالقات
ثم يتحدث َّ
جن�سية بني الزوجني ،فيعترب ذلك مق�ص ًدا من مقا�صد الزواج ،لذلك يرى العمل
حق املر�أة املطالبة بف�سخ عقد الزواج �أو املطالبة
بر�أي من يقول من الفقهاء � َّإن من ِّ
بالطالق �إذا ت�أكد � َّأن من عيوب الزوج عدم القدرة على اجلماع .لكنه يذهب �إىل
�أبعد من ذلك فريى � َّأن الزوج املفقود �أو الغائب ينبغي �أن يقا�س على هذه احلالة،
فال يكفي �أن تتوفر للمر�أة النفقة ،ف�إذا طالت غيبة الزوج �أ�صبح من حق املر�أة
الطالق منه ،والطول يف ر�أيه ينبغي �أن ال يبلغ ال�سنني.
احلداد � ًأي�ضا يف جمال الزواج املطالبة مبنع زواج امل�سلمني من
و ّمما يدعو �إليه َّ
إ�سالمية املحتلّة (مثل تون�س يف عهده) ،ل ّأن االمتيازات
�أوروبيات يف املجتمعات ال ّ
القن�صلية جتعل الأبناء يف هذه احلالة خا�ضعني جلن�سية الأ ّم وحكمها ،وهذا غري ما
احلداد « :لو � ّأن لنا
ق�صد �إليه ال�شرع الإ�سالمي عندما �أحلّ الزواج بالكتابيات ،يقول َّ
علماء جمتهدين لر�أوا ر�أي العني � ّأن احلكمة التي ُب ِني عليها �شرع الزواج بالكتابيات
قد �ضاعت ب�ضياع �سلطاننا بني �أيدينا ،فلم يعد وجه لهذا الت�شريع الذي �صار اليوم
((( املرجع ال�سابق� ،ص.57
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يذهب بوجودنا مبقت�ضى ال�سلطان امل�ضروب علينا ،وبهذا يربهنون على � َّأن الإ�سالم
�سلبا و�إيجابًا»(((.
يف �أحكامه على الأحوال العار�ضة يدور معها ً
ن�صل الآن �إىل امل�س�ألة التي �أثارت اجلدل الأكرب بني م�سائل الزواج ،وهي
التعدد لكنه ق�صد احلد
ي�شرع ّ
تعدد الزوجات .فقد ذهب َّ
احلداد �إىل � ّأن الإ�سالم مل ّ
اجلاهلية الأوىل»،
التدريجي من هذه الظاهرة التي ي�صفها ب�أنها «�سيئة من �سيئات
ّ
حد ،ففر�ض عليهم االكتفاء ب�أربع ،ثم
فقد كان العرب يعددون الزوجات دون ٍّ
�شرط عليهم �شرط الت�سوية كما يف الآية :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [الن�ساء،]3 /
وت�أكدت ا�ستحالة هذا ال�شرط بالآية الأخرى وﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﮊ [الن�ساء.]129 /
فروح الإ�سالم تقت�ضي �أن يقوم الزواج على العاطفة ،وهذا يقت�ضي �أن ينفرد
الزوج بزوجته والزوجة بزوجها ،وال ميكن �أن يتح ّقق العدل �إ ّال على هذا الوجه.
فموا�صلة التدرج يف الت�شريع تقت�ضي بلوغ حد الزوجة الواحدة فقط ،ولئن مل
فر�ضا فلأنه كان يراعي ع�سر االنتقال من التعدد الذي
يفر�ض الإ�سالم ذلك ً
تعود النا�س على حتديد عدد الزوجات
ال ّ
حد له �إىل الزوجة الواحدة� ،أما وقد َّ
وتغريت طبيعة الع�صر فقد �أ�صبح مطلوبًا التخلي عن تعدد الزوجات .وال �شك
احلداد يف هذه امل�س�ألة الأكرث �إثارة للجدل
� َّأن من بني م�سائل الزواج كان موقف َّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص.62-61
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وحلقه ب�سببه �أذى كبري �إذ ا ُّتهم بتعطيل ن�صو�ص �شرعية وت�أويل بع�ض �آيات القر�آن
ت�أوي ًال مل ي�سبق �إليه.
د) الطـالق  :حث الإ�سالم على ح�سن معا�شرة املر�أة ،واعترب �أبغ�ض
احلداد يف احلقوق
احلالل تطليقها .لكن الرجال امل�سلمني تو�سعوا ح�سب قول َّ
احلداد
التي منحت لهم ،و�أغلقوا باب التدرج للرقي ب�أحوال املر�أة وحقوقها .ور�أى َّ
�أن �أكرب �شاهد على هذا االنحراف يتم ّثل يف تو�سيع دائرة الطالق وت�ضييق �سبل
تعوي�ض املر�أة عند �إيقاعه بها ،فقد �أ�صبح االلتجاء �إىل احلكمني من النوافل ،و�أ�صبح
الطالق انتقا ًما من املر�أة ،يح�صل مبجرد تلفظ الرجل بلفظه ،ولو كان على �سبيل
الهزل �أو كان دافعه الغ�ضب �أو ال�سكر ،بل ذهب البع�ض �إىل وقوع الطالق بالكناية
ف�ض ًال عن �صريح اللفظ ،و�أم�ضى كثري من الفقهاء الطالق بالثالث.
وملا كانت املر�أة يف الغالب عاطلة عن العمل ،ف� َّإن �إيقاع الطالق بها يعني
الرمي بها �إىل املجهول يتالعب بها� ،أو �إعادتها �إىل بيت �أبويها منك�سرة ذليلة،
فال هي مهي�أة لأن تخو�ض بنف�سها غمار احلياة االجتماعية ،وال هي منتفعة بقية
حياتها مبا ي�ضمن لها العي�ش الكرمي ،ورمبا جتاوزت امل�أ�ساة �شخ�صها لت�شمل غري
املرغوب فيهم من �أبنائها ،فت�شرد �أ�سر ملجرد � َّأن الأب قد تلفظ يف حال غ�ضب
�أو �سكر بكلمة الطالق ،ورمبا ندم على ذلك بعد �ساعات ،لكن �إم�ضاء الطالق
بالثالث يفوت عليه �إمكانية التدارك .وقد جتد الزوجة نف�سها فج�أة مطلقة دون
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ذنب منها وال تق�صري� ،إذا ما تلفظ الزوج بطالقها ملجرد �أنه غ�ضب يف متجره �أو يف
جمل�س لهو مع �أ�صحابه.
احلداد �« :إذا ت�أملنا حقيقة ما نحن عليه اليوم وقبل اليوم� ،سواء �أكان
يقول َّ
الطالق بيد الرجل راجح العقل �أو بيد املر�أة ،فال جند �إال م�أ�ساة تبدد �أو�صالنا،
و�ضحايا بريئة متكررة يف كلِّ يوم .فالرجل منا ي�ضايقه حرفا�ؤه بال�سوق �أو رفقا�ؤه
فيلج�أ �إىل احللف لهم بطالق زوجه بكلِّ �أنواع الطالق� ،إما ليثقوا مبا يقول �أو مهد ًدا
خ�صما �أو خ�صو ًما .والرجل منا يثور على زوجه لتافه الأ�شياء فينتف�ض
بذلك ً
حدد الإ�سالم
كالغبار وي�سب ويلعن ويعقد �أنواع الطالق ال �إىل الثالث كما َّ
ولكنه يبلغ به املئات والآالف ...لقد �أو�سع الفقهاء اخلرق �أكرث من ذلك فف�سروا
الطالق ال ب�أنه �إرادة وفعل ،بل ب�أنه �صدور لفظ يف غري نوم �أو �سهو �أو �إكراه� ،سواء
كان هذا اللّفظ �صريح الداللة على الطالق �أو كناية عنه»(((.
احلداد ملواجهة هذا
� َّإن الأمر الذي �أثار اجلدل هو احلل الذي اقرتحه َّ
عالجا لدرء هذه احلالة �إال حتكيم الق�ضاء
اخلرق املت�سع ،كما ي�صفه .فهو ال يرى ً
خا�صة للطالق ،متيز بني
يف كل ما يقع من حوادث الطالق ،وت�أ�سي�س حماكم ّ
الطالق الع�شوائي والطالق لعذر �شرعي تثبت به ا�ستحالة توا�صل املعا�شرة بني
الزوجني ،وميكن لكلِّ منهما� ،أي الزوج والزوجة� ،أن يلتجئ �إليها لطلب الطالق.
فمحاكم الطالق هي وحدها القادرة على احلد من جتاوزات الرجال يف �إيقاع
((( املرجع ال�سابق� ،ص.75
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للحد من االنحالل الأ�سري
الطالق بزوجاتهم دون موجب .وهي ال�سبيل يف ر�أيه ّ
يف املجتمع ،وهو ينفي �أن يوجد ن�ص �شرعي �صريح مينع تعليق الطالق بحكم
املحكمة ،ويقي�س امل�س�ألة على جواز احلجر على املت�صرف يف ماله �إذا �صرفه يف
الت�صرف يف حقه يف
غري امل�صالح ،فكذلك ميكن للمحكمة �أن حتجر على الرجل ّ
الطالق �إذا ا�ستعمل هذا احلق يف غري ما �أراده ال�شرع واقت�ضته م�صلحة الأ�سرة.
�ضررا يف و�ضع الطالق بيد املحكمة وهي التي تنظر يف م�سائل الإيالء
وال يرى ً
والظهار وف�سخ عقود الزواج وغري ذلك من الق�ضايا امل�شابهة.
ويرتتب على هذا املقرتح �إقرار التعوي�ض املايل الإجباري للزوجة يف حالة
الطالق الع�شوائي .فمن �صالحيات هذه املحكمة التي دعا �إىل �إن�شائها تقدير
التعوي�ضات ح�سب احلاالت املختلفة للطالق ،ومن املفهوم طب ًعا � َّأن هذه التعوي�ضات
تتجاوز الإمتاع مبعنى النفقة وال�سكنى مدة العدة �أو الإيفاء مبا تبقى من ال�صداق،
إ�ضرارا
ذلك �أننا �إذا قبلنا مبد�أ �أن تطليق املر�أة دون موجب �شرعي وحقيقي مي ّثل � ً
بها ،ف� َّإن م�س�ألة التعوي�ض �ستطرح من باب جرب ال�ضرر ،و�ستكون مبالغ التعوي�ضات
�أهم بكثري مما هو معمول به يف ع�صر الكاتب وبيئته .فالطالق حق للرجل �أو للمر�أة
�إذا ا�ستحالت املعا�شرة بينهما ،لكنه �ضرر يلحق باملر�أة �إذا جل�أ �إليه ّالرجل دون مربر،
وينبغي يف كل احلاالت �أن يقع بحكم الق�ضاء ولي�س مبجرد تلفظ ّالرجل به كي ميكن
للمحكمة �أن تقدر حق التعوي�ضات املمنوحة للمر�أة.
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(((4امل�ضمون االجتماعي لكتاب «امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع»

احلداد من الق�سم االجتماعي يف الكتاب �أن يعر�ض ل�صور ا�ضطهاد
ق�صد َّ
ويقدم مقرتحات ع�صرية لتثقيفها ومتتيعها بحقوقها وحت�سني
املر�أة يف املجتمع ّ
مكانتها و�أدوارها .وقد ر�أى � َّأن ق�ضية املر�أة هي جزء من ق�ضية �أعمق تتم ّثل يف
�شدة املحافظة على التقاليد واعتقاد ال ّنا�س � ّأن الرتبية الأف�ضل هي تلك التي
ّ
تعيد �أفكار الأ�سالف و�سلوكهم.
ويقرتح �أن تتوفر للبنت (يف ع�صره) �أنواع من الثقافة اجلديدة� ،أولها ما
يدعوه بالثقافة ال�صناعية ،واملق�صود �أن تعلم البنت ِم َه ًنا مثل اخلياطة ،ف�إذا ما
تويف زوجها �أو طلقت منه ميكن �أن متار�س مهنة �شريفة وال تعي�ش على كاهل
�إخوانها الذكور �أو جتد نف�سها يف الفاقة والعوز .وثانيها :الثقافة املنزلية �أي �أن
تتعلم البنت الطرق الع�صرية لإدارة املنزل .وثالثها :الثقافة العقلية ،ويق�صد
تعليما يبعدهن عن اخلرافات والأ�ساطري ويفتح مداركهن
بذلك تلقني البنات ً
للمعرفة الع�صرية حتى ي�صبحن قادرات على تربية الأبناء الح ًقا .ورابعها :الثقافة
الوطنية ون�شر قيم
الأخالقية القائمة على غر�س ال�شعور بالواجب وتدعيم �شعور ّ
الف�ضيلة ،مع الت�أكيد على � َّأن الرتبية على احلياء هي غري الرتبية على اخلجل
و�سحق �شخ�صية الفتاة وتركها �ساذجة غري قادرة على الت�صرف يف �أب�سط الأمور.
الزوجية وتنجح يف
وخام�سها :الثقافة الزوجية ،كي ت�ستعد الفتاة ال�ستقبال احلياة
ّ
تعاملها مع زوجها و�أبنائها .و�ساد�سها :الثقافة ال�صحية ،فتدرب الفتاة على قواعد
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النظافة ومتار�س الريا�ضة البدنية .وال يرى الكاتب �سبي ًال لتحقيق هذه الأنواع من
الثقافة �إال ب�إن�شاء مدار�س للفتيات.
ف�إذا ما توفرت هذه الأمناط من الثقافة يف الزوجة �أمكن لها �أن تعي�ش مع
زوجها عي�شة هانئة ،و�أن يتعاونا م ًعا يف ت�سيري �ش�ؤون البيت وتربية الأبناء ،و�أن
ميتنعا عن �إدخال الأهل يف حياتهما اخلا�صة .ثم � َّإن البنت التي ترتبى هذه الرتبية
تكون جديرة ب�أن تتوىل بنف�سها �ش�ؤونها ،فال تكره على الزواج مبن ال حتب ،وال
تزف �إىل بيت الزوجية وهي ال تعلم �شي ًئا عن �شريك حياتها ،وال ته�ضم حقوقها
�أثناء الزواج �أو �إذا ما قدر لها الطالق ،وال يعاملها الزوج معاملة اخلـدم.
احلداد
يوجه َّ
ولتي�سري الأمور على ال�شباب وتفادي انت�شار ظاهرة العزوبةّ ،
النقد �إىل العادات التي الت�صقت بالزواج وكادت ت�صبح رك ًنا من �أركانه ،مثل
املهور امل�شطة والتكاليف الباهظة للأعرا�س ،فيقبل الرجل ما يفر�ض عليه من
�شروط كار ًها ،لكنه يت�شفى بعد ذلك من الزوجة .ومن املظاهر ال�سلبية الأخرى
التي ي�صفها وينقدها الزواج بال ا�ستعداد ،مثل تزويج بع�ض الأ�سر �أبناءهم �أو
بناتهم دون �سن الر�شد� ،أو دون �أن يكون للزوج عمل� ،أو تزوج البنات برجال
م�صابني ب�أمرا�ض مزمنة �أو طاعنني يف ال�سن كي يكن يف خدمتهم.
احلداد بتقدمي �صور من احلياة اليومية واالجتماعية للمر�أة
ولقد متيز كتاب َّ
التون�سية يف الثالثينيات من القرن الع�شرين ،فلم يكتف باملناق�شات النظرية
واملبادئ العامة ،وا�ستفتح �أ�سلوب النقد االجتماعي ،وقد ذكرنا قول ال�شيخ
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احلداد كان رائده يف تون�س ،وهذه �صورة
امل�صلح حممد الفا�ضل ابن عا�شور �أن َّ
من �صور عديدة خلدها بقلمه يف هذا الكتـاب� ،إذ يقول:
«يكون للرجل �أزواج عندنا ،في�سكنهن يف دار واحدة ،فتعمل الغريزة
عملها يف ات�ساع هوة اخلالف بينهن ومع الزوج ،فتكيد الواحدة للأخرى كي ًدا،
ك�أن ت�سرق لها متا ًعا لتتلفه �أو تخفيه� ،أو ترمي لها كم�شة((( من امللح �أو الفلفل يف
طعامها الذي تهيئه للزوج� ،أو تختلق ما تن�سب �إليها �أو ال تقوم بدورها يف نظافة
املنزل وترتيب �ش�ؤونه ،فتقوم بينهن �ضجة هائلة من ال�شتم وال�سباب القبيح ،وقد
يكن ذوات �أبناء ين�ضم كل منهم �إىل �أمه فتت�سع املعركة ويعظم خطرها على
حياة املنزل وعلى تلك الأخالق النا�شئة يف حميط ي�أكله احلقد والتحا�سد وتغمره
اجلناية على ذلك الن�شء .ومهما كان للرجل من قوة رهيبة فهو ال ي�ستطيع بها
حب�س تلك الغرائز عن الثورة �إال مد ًدا متقطعة»(((.
هذا بع�ض من كثري ي�صف به تدهور احلياة الأ�سرية املرتتب عليه تدهور احلياة
احلداد ي�صدر عن ر�ؤية �إ�صالحية تعترب �ضعف الأ�سرة
االجتماعية ،فال نن�سى �أن فكر َّ
ّ
إ�صالحا للمجتمع ،بل �إنه يحذر من � َّأن هذا
�ضع ًفا للمجتمع كله ،و�إ�صالح الأ�سرة � ً
ّ
والتحكم
الو�ضع يزيد التون�سيني ب� ًؤ�سا وي�سهل على اال�ستعمار ال�سيطرة عليهم،
مب�صائرهم ،وت�شجيع اجلاليات الأجنبية على ح�سابهم .وال يقف الكاتب من احل�ضارة
((( مبعنى حفنة ،ح�سب اال�ستعمال اللغوي الدارج يف تون�س ،ويعني ملء الكفني والقدر القليل.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.178

44

حممد احلدَّ اد
44

احلديثة موقف الراف�ض ،لكنه يدين الرياء املتمثل يف االنهماك على منافعها املادية
ورف�ض ما تتطلب من �إ�صالحات يف الأفكار والنظم االجتماعية ،ويرى � َّأن هذا
التناق�ض هو اخلطر الأكرب املحدق باملجتمع التون�سي يف ع�صره.
احلداد الإقبال على الزواج بالأجنبيات ،بدل النهو�ض باملر�أة
كما يدين َّ
التون�سية كي تكون يف م�ستوى احلياة احلديثة ،ويرى � َّأن «املر�أة الأوروبية مل تخلق
لنا ومل تتهي�أ لالندراج فينا ولي�س لنا �أن نتزوج �إال من بنات جن�سنا»((( ،ويحذر
من خطورة انت�شار ظاهرة الزواج بالأجنبيات لدى النخبة ،بينما تبقى عامة
ال�شعب يف احلالة التي و�صف.
ولقد �أثريت معركة ال�سفور واحلجاب يف تون�س مع بداية الثالثينيات ،وكان
احلداد طب ًعا منا�صرة ال�سفور ،وهو يعني خا�صة تخل�ص املر�أة من عادة و�ضع
موقف َّ
احلداد بالكمامة  ،ودعا �إىل حترير
النقاب الذي يغطي كامل الوجه ،وقد �شبهه َّ
املر�أة منه ،ونفى ارتباطه بالدين ،كما نفى ارتباطه بالتقاليد بدليل � َّأن املر�أة الريفية
كانت �سافرة يف الغالب ت�شارك الرجال �أعمال الزراعة .فاحلجاب بهذا املعنى
يحول دون تعارف الزوج والزوجة على بع�ضهما قبل الزواج ،ويق�سم املجتمع �إىل
عامل رجايل وعامل ن�سائي كل منهما منعزل عن الآخر ،ومينع املر�أة من العمل
وحت�صيل الرزق ،ومينعها من التدرج يف التعلم �إذا كانت قادرة على ذلك.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.205
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واحلجاب ال يعني الثوب وحده ،فهو � ًأي�ضا عادة �سد النوافذ يف البيت كي
�سدا لذرائع الف�ساد الأخالقي كما
ال تتطلع املر�أة مل�شاهدة خارجه وما يحدث فيهًّ ،
يقول املحافظون ،وقد ا�شتهر بني النا�س � َّأن املر�أة ال تخرج من البيت �إال مرتني :مرة
من بيت �أبيها �إىل بيت زوجها ،ومرة من بيت الزوجية �إىل القرب .فكيف ميكن المر�أة
منقطعة عن ال�ش�أن العام بهذه الكيفية �أن تتثقف وتتعلم وت�ساهم يف تطور املجتمع؟
�سببا للفجور،
وهو ينبه �إىل � َّأن ال�سفور غري العراء واخلروج عن اللياقة ،وهو لي�س ً
منتجا فلنقاوم فجور الرجل،
طلبا �صادقًا ً
«ف�إذا كنا نريد حقيقة طهارة املر�أة ونطلبها ً
فنتجنب حوادث الغرية التي ينك�سر بها قلب املر�أة بتجنب الزنا واللواط وتعدد
حد �أو رقابة عليه»(((.
الزوجات ،والزواج بالإكراه و�إطالق يد الرجل بالطالق دون ٍّ
كما �أثريت يف تون�س مع بداية الثالثينيات ق�ضية تعليم املر�أة ،وقد حر�ص
أي�ضا على ت�أكيد موقفه املنا�صر لتعليم البنات ،وذكر � َّأن يف عهده مل
احلداد هنا � ً
َّ
ت�صل �إال بنت واحدة �إىل درجة التعليم العايل ودرا�سة الطب بكلية باري�س،
وهو ي�شري بذلك �إىل ال�سيدة توحيدة بن ال�شيخ .ويذكر �أنه ال توجد يف عهده
�إال خم�س ع�شرة مدر�سة لتعليم البنات يف كلِّ الرتاب التون�سي ،وهي من نوع
املدار�س االبتدائية املهنية .ويحذر من � َّأن بع�ض الأ�سر التون�سية تتجه �إىل ت�سجيل
بناتها يف املدار�س الفرن�سية ،مع ما يرتتب على ذلك من مزالق وانحرافات ،فال
مهرب �إذا �أراد الوطنيون تفادي هذا الأمر من ت�أ�سي�س مدار�س وطنية ت�ستوعب
((( املرجع ال�سابق� ،ص.219
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كل البنات الراغبات يف التعليم .وي�شدد على � َّأن حق املر�أة يف التعلم ال يعني
تعلمها الأمور الدينية واملنزلية وح�سب ،بل تهيئتها �إىل كلِّ مراحل التعليم ومنه
التعليم العايل ،و�إىل كلِّ االخت�صا�صات التعليمية الالئقة بها.
وتعليم البنات هو جزء من ن�شر املعرفة يف املجتمع ،ودون ذلك ال ميكن
حتقيق التطور والنمو ،بل � َّإن التعليم حق من حقوق الإن�سان مثل حقه يف احلياة،
قا�صرا على ج�سمها
ي�ستوي �أن يكون الإن�سان ً
ذكرا �أو �أنثى .و�سجن املر�أة مل يكن ً
أ�سا�سا الذي
بل كان واق ًعا � ً
أي�ضا وب�صورة �أ�شد على عقلها ،فتحررها يكون بالتعليم � ً
ينبغي �أن ي�شمل كل �أنواع املعارف ،ومت�سكها بالف�ضيلة ال يح�صل �إال بارتقائها يف
درجات املعرفة وقدرتها على التمييز بني الأ�شياء بعقلها بدل احلجر عليها .ويف
احلداد�« :إين �أحرتم كل رجالنا
�إ�شارة �إىل البعد الوطني يف ق�ضية املر�أة كتب َّ
عاليا ب�أعمالهم
املتعلمني و�أ�ؤمل فيهم وفيما يزداد من عددهم �أن يرفعوا ر�أ�س الوطن ً
املتحدة لفائدة ال�شعب التون�سي ،ولكني �أردت �أن �أقول �إنه يجب نفخ الروح يف
و�سطنا العائلي بوا�سطة املر�أة التي نعدها لذلك»((( ،فهذه العبارة التي كتبت بنوع
احلداد كان يرى تعليم املر�أة و�سفورها مدخ ًال �إىل م�شاركتها
من التورية تعني � َّأن َّ
اال�ستعمارية ،فاملتعلمون ،رج ً
اال
يف الن�ضال الوطني من �أجل الت�صدي لل�سيا�سة
ّ
ون�ساء ،هم الذين ميكن لهم �أن ينجحوا يف هذا الن�ضال.
ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص.250
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احلداد �إىل الهند وم�صر و�سوريا وتركيا ب�صفتها �أُممَ ًا �شرقية �أقدمت
وقد �أ�شار َّ
على تطوير �أو�ضاع املر�أة ف�أ�صبح للن�ساء فيها دور يف احلركات الوطنية واالجتماعية،
ودعا التون�سيني �إىل االقتداء بهذه املحاوالت الرائدة ،معبرِّ ًا يف الآن ذاته عن ح�سرته
للتخلف ال�شديد الذي تقع فيه املر�أة يف تون�س ،وبروح العقيدة احلارة التي ت�شعر �أنها
احلداد كتابه بهذه الفقرة املعربة�« :أراين مدفو ًعا بقوة غريبة
�ستحا�صر وتنبذ .و�أنهى َّ
أحيي بروحي امللتهبة وبانحناء العابد امل�ستغرق �آمايل يف نه�ضة املر�أة وال�شعب
�إىل �أن � ِّ
التون�سي وال�شرق عمو ًما ،و�إذا كنت �أراها اليوم بعيدة يف النظر ف�إين �أراها قريبة يف
احتاد الأمل وال�شعور والفكر وماثلة يف العلم والرتبية والت�ضحية يف �سبيلهما ،ذلك هو
�سر خال�صنا من �آالم املوت وانبثاق احلرية ال�صادق»(((.
(((5نـظرية الت�شريع املتدرج

احلداد قد ن�شر بع�ض �أجزاء الق�سم االجتماعي من كتابه يف قالب
كان َّ
�صحفية ،أ� ّما الق�سم الت�شريعي فهو الذي �أثار اجلدل و�أ ّلب عليه اخل�صوم،
مقاالت ّ
بنظرية الت�شريع التدريجي.
ب�سبب دفاع َّ
نظرية ميكن ت�سميتها ّ
احلداد عن ّ
احلداد بني «ما �أتى به الإ�سالم» و«ما جاء به من �أجله»� ،أي
مي ّثل متييز َّ
متييزه بني الفروع من جهة و�أ�صول ال�شريعة وجوهرها من جهة �أخرى ،الفكرة
الأم للكتاب ،فاجلوهر هو اخلالد� ،أما الفروع فهي خا�ضعة ملبد�أ التدرج ،وقد
((( املرجع ال�سابق� ،ص.256
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ات�ضح هذا التدرج يف الفرتة النبوية� ،إذ تدرجت الأحكام مث ًال من ال�سكوت
على �شرب اخلمر �إىل النهي عنه �أثناء ال�صلوات �إىل منعه� ،أو من ال�سكوت على
أي�ضا
تعدد الزوجات �إىل حتديده ب�أربع� ،إلخ .لكن مبد أ� التدرج ميكن �أن ي�ستمر � ً
حتكيما لأ�صول
بعد الفرتة النبوية ،ويحكم به الأئمة املجتهدون ،باعتبار االجتهاد ً
واحلرية
ال�شريعة وجوهرها .وعلى هذا الأ�سا�س ،ف� َّإن امل�ضي بجوهر امل�ساواة والعدل ّ
يقت�ضي التدرج من حتديد عدد الزوجات ب�أربع �إىل منع تعدد الزوجات �أ�صالً� ،أو
ن�صيبا من املرياث على قاعدة الن�صف �إىل منحها حق املرياث
من منح املر�أة ً
على قاعدة امل�ساواة مع الذكر .واحلكمة يف ذلك ح�سب ر�أيه � َّأن التدرج ق�صد
منه مراعاة حالة الب�شر .فلم يكن ممك ًنا منع اخلمر مث ًال دفعة واحدة و�إال �أعر�ض
ال ّنا�س عن الإ�سالم ،لكن الدين ي�أخذهم بالتدرج حتى يتعودوا على ال�شيء
ويدركوا امل�صلحة منه ،وي�صح ذلك على بقية الأحكام� ،إذ ال ميكن مث ًال االنتقال
من تعدد مطلق للزوجات كما كان �سائ ًدا قبل الإ�سالم �إىل نظام الزوجة الواحدة،
بل اقت�ضى الأمر التدرج بالنا�س وتربيتهم على قواعد الدين اجلديد و�إقناعهم
بف�ضائله �إىل �أن يقبلوا بتحقيق امل�ساواة مبد�أ من املبادئ الأ�سا�سية من حياتهم.
احلداد يعرت�ضون عليه ب�أن التدرج يف حالة حترمي اخلمر
ولكن خ�صوم َّ
ّ
ال�شرعية نف�سها� ،أما التدرج املفرت�ض يف حالة
مث ًال قد �شهدت عليه الن�صو�ص
ّ
تعدد الزوجات �أو امل�ساواة يف املرياث �أو �إحالة الطالق على املحاكم ف�إ ّنه يرتتب
عليه تعطيل ن�صو�ص �شرعية ،ك�آية ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮊ[الن�ساء،]11 /
�أو �آية ﮋﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
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ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﮊ [البقرة.]٢٢٩ /

احلداد يرد بالطريقة التالية .فهو يعر�ض مثال الرق الذي مل يرد
وهنا جند َّ
أي�ضا ن�ص بالتحرمي ،لكن الفقهاء املعا�صرين يقبلون مبنعه بعد �أن �أ�صبحت
فيه � ً
ال � َّأن �آيات مثل ﮋﭑﭒ
�أحوال الع�صر تفر�ض ذلك ،وقد تر ّتب على ذلك مث ً
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮊ [الن�ساء ]٩2 /مل تعد
خروجا على الإ�سالم �أو تعطي ًال
لها قيمة ت�شريعية يف الع�صر احلا�ضر .فهذا ال يعد ً
له بل هو عمل متدرج بجوهره و�أ�صوله .فلقد تدرج الإ�سالم يف ت�ضييق الرق
حكما قاط ًعا باملنع ،فق�ضى بتحرير رقبة م�ؤمنة يف حالة القتل
دون �أن ي�صدر فيه ً
اخلط�أ ،وحترير رقبة م�ؤمنة �أو غري م�ؤمنة يف حالة الظهار ،وحث على الو�صية بعتق
املن ،ومنع �إكراه اجلواري
العبيدُ ،
وخيرِّ يف �أ�سرى احلرب بني العبودية �أو الفداء �أو ّ
وحث على نكاح الإماء من ال�صاحلات� ...إلخ ،ف�إذا ما تطورت حالة
على البغاءّ ،
الب�شر �إىل اقت�ضاء �إلغاء العبودية �أ�ص ًال ومنع الرقيق والإماء ف� ّإن جوهر الإ�سالم ال
يعار�ض ذلك بل هو يتطلّبه.
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كليا
جزئيا �أو ًّ
� َّإن �آيات عديدة لي�س لها تطبيق ت�شريعي يف الع�صر احلا�ضر ًّ
«فك رقبة» ،من ذلك
وذلك النعدام حملها ،عندما ترد فيها عبارة «فتحرير رقبة» �أو ُّ
حكم القتل على وجه اخلط�أ  :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮊ [الن�ساء .]92 /ومن ذلك حكم الظهار :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

أي�ضا
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ [املجادلة .]3 /ومن ذلك � ً
اال�ستمتاع باجلواري بعقد التملك ونكاحهن فوق عدد الزوجات ال�شرعيات:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﮊ [النور� ،]32 /إلخ..
احلداد يف ق�ضايا املر�أة يقا�س يف ر�أيه على املوقف من الرق،
فما يدعو �إليه َّ
تدرجا يف تطبيق جوهر الإ�سالم بني الب�شر ،لذلك يقول« :لقد
فاحلالتان متثالن ً
حكم الإ�سالم يف �آيات القر�آن بتمييز الرجل عن املر�أة يف موا�ضع �صريحة ،ولي�س
هذا مبانع �أن يقبل مببد أ� امل�ساواة االجتماعية بينهما عند توفر �أ�سبابها بتطور الزمن
احلق الأعلى ،وهو الدين الذي
ما دام يرمي يف جوهره �إىل العدالة التامة وروح ّ
يدين ب�سنة التدريج يف ت�شريع �أحكامه ح�سب الطوق»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.36
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احلداد قد عمد قبل كتابة كتابه �إىل ا�ستفتاء كبار رجال
ومن املالحظ � َّأن َّ
ال�شرع يف تون�س حول جمموعة من امل�سائل املتعلقة باملر�أة ،فاختار ثالثة من كبار
فقهاء املذهب احلنفي وثالثة من كبار فقهاء املذهب املالكي ،وكان من بينهم
جعيط الذي ا�ستقال من من�صبه عند �صدور «جملة الأحكام
ال�شيخ عبد العزيز ّ
ال�شخ�صية» بتون�س �سنة (1375هـ1956 /م) ،وال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور
للحداد عند �صدور كتابه
الذي �ساند �صدور هذه املجلة لك ّنه كان من املعار�ضني ّ
�سنة (1348هـ1930 /م) .ويربز اجلدول التايل �أهم الق�ضايا التي دار حولها
اال�ستفتاء مع الإ�شارة �إىل �أوجه ال�ضرر باملر�أة كما بدت ل�صاحب الأ�سئلة(((.
مو�ضوع ال�س�ؤال

�أوجه ال�ضرر باملر�أة
زواج املر�أة دون ر�ضاها وزواجها قبل البلوغ.

1

هل للمر�أة حق اختيار زوجها؟

2

هل من حق املر�أة ف�سخ الزواج �إذا ظهر يف الزوج عيب تو�سيع حق الرجل يف الطالق دون �ضابط وت�ضييق
موجب لذلك ،وما م�صريها �إذا ظهر فيها عيب موجب حق املر�أة يف الفراق حتى عند ال�ضرر.
لف�سخ الزواج؟

3

ما م�صري الزوجة �إذا غاب عنها زوجها غيابًا طويالً؟

تو�سيع حق الرجل يف الطالق دون �ضابط وت�ضييق
حق املر�أة يف الفراق حتى عند ال�ضرر.

4

هل مي�ضي الطالق مبجرد تلفظ الرجل به؟

تو�سيع حق الرجل يف الطالق دون �ضابط وت�ضييق
حق املر�أة يف الفراق حتى عند ال�ضرر.

5

ما هي حقوق املر�أة �إذا طلقها الرجل؟

تو�سيع حق الرجل يف الطالق دون �ضابط وت�ضييق
حق املر�أة يف الفراق حتى عند ال�ضرر.

((( راجع كتابنا  :الربكان الهائل ،تون�س ،دار املعرفة� ،2006 ،ص.138 -132
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مو�ضوع ال�س�ؤال
6

�أوجه ال�ضرر باملر�أة

هل من حق املر�أة طلب الفراق بوا�سطة القا�ضي �إذا تو�سيع حق الرجل يف الطالق دون �ضابط وت�ضييق
حق املر�أة يف الفراق حتى عند ال�ضرر.
ا�ستحالت معا�شرة الزوج؟

7

هل ميكن للمر�أة مالعنة الرجل �إذا ر�أته يزين؟

حق املالعنة للرجل دون املر�أة.

8

ما �صحة عقد الزواج �إذا �أ�ضمر الرجل نية الطالق؟

تو�سيع حق الرجل يف الطالق دون �ضابط وت�ضييق
حق املر�أة يف الفراق حتى عند ال�ضرر.

9

ما هي حقوق املر�أة يف البيت؟

ت�سلط الرجل على املر�أة.

10

هل من حق املر�أة الت�صرف يف مالها؟

املر�أة �أ�سرية البيت.

11

هل يحق للمر�أة تويل �ش�ؤون خارج البيت مثل �إمامة املر�أة �أ�سرية البيت.
ال�صالة �أو الق�ضاء؟

12

املر�أة �أ�سرية البيت.

ما ينبغي �أن ت�سرته املر�أة من ج�سدها؟

ويلخ�ص اجلدوالن التاليان �أجوبة ال�شيوخ من املذهبني املالكي واحلنفي.
أجوبة شيوخ املذهب احلنفي
ال�س�ؤال
1

احلطاب بو�شناق
املر�أة احلرة املكلفة تختار زوجها
قيا�سا على ت�صرفها
بنف�سها ً
مبالها ،وال يتدخل وليها �إال �إذا
�أرادت التزوج من غري كفء.
وي�ستح�سن �أن تفو�ض �أمر زواجها
لوليها من باب الأدب.

عثمان بن اخلوجة

�أحمد بريم

البنت غري البالغة يزوجها وليها املر�أة تختار من حيث خلق
ف�إذا بلغت ال تف�سخ العقد �إال الرجل وخلقه والويل من حيث
�إذا كان وليها غري الأب واجلد .الكفاءة.
البالغة تختار زوجها بنف�سها
وميكن للويل االعرتا�ض �إذا
�أرادت التزوج بغري كفء.
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ال�س�ؤال
2

3

4

5

6

احلطاب بو�شناق

عثمان بن اخلوجة

�أحمد بريم

تخري املر�أة بني ف�سخ النكاح �أو لي�س للزوج �أو الزوجة �أن يف�سخا ال ترد حرة بعيب مطل ًقا.
�إم�ضائه �إذا ظهرت يف الرجل النكاح بظهور عيب بعده.
عيوب مثل اجلذام والرب�ص
واجلنون� .أما الرجل فيملك حق
الطالق مي�ضيه يف حالة العيب
وغريه.
ال تطلق الزوجة �إذا طال غياب ال تطلق املر�أة من زوجها ولو الطالق من حق الرجل وحده
زوجها �سواء �أكانت ت�صلها النفقة غاب طوي ًال وتوقف عن الإنفاق فال تطلق امر�أة مفقود.
�أم ال ،كما ال تطلق �إذا كان عليها.
حا�ضرا وال ينفق عليها لكن
ً
م�ستحب
احلالة
هذه
يف
الطالق
ّ
درءا للف�ساد .وقال بع�ض
ً
احلنفية :تطلق بعد �أربع �سنوات.
الزواج عقد ينتفع به الرجل مي�ضي الطالق مبجرد تلفظ مي�ضي الطالق مبجرد تلفظ
الرجل به.
بب�ضع املر�أة مقابل ما دفعه من الرجل به.
مهر وهو يطلقها متى يريد لأنه
�إمنا ي�سقط بذلك حقه يف هذا
االنتفاع.
لي�س للمر�أة حق الطالق �أو الطالق حق الرجل يوقعه متى �ضمان املر�أة يف حالة الطالق هو
الإمتاع.
�ضمانات �إذا طلقها الرجل .لكن �شاء وال �ضمان للمر�أة.
ميكن �أن ت�شرتط وقت النكاح �أن
تكون ع�صمتها بيدها فتطلق متى
ت�شاء.
ال تطلب املر�أة الطالق من ال تطلب املر�أة الفراق ملجرد ميكن للمر�أة �أن ترفع �أمرها
للقا�ضي �إذا �أ�ساء الرجل
القا�ضي �إال يف حالة ال�ضرر �أما ا�ستحالة املعا�شرة.
معا�شرتها.
�سوء املعا�شرة فال يكفي.
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7

8
9
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احلطاب بو�شناق

عثمان بن اخلوجة

�أحمد بريم

الزوج ينتفع وحده بزوجته �أما
الزوجة فال تنتفع وحدها بزوجها
لذلك كان اللعان ح ًّقا للرجل
دون الزوجة.
زواج الرجل مع �إ�ضمار نية
الطالق جائز.
املر�أة م�ساوية للرجل يف البيت
ولي�س للرجل �أن ي�أمرها ب�شيء
�إال الفرا�ش.
املر�أة الر�شيدة تت�صرف يف مالها
دون �إذن زوجها.
ال ت�صلح املر�أة جلميع الوظائف
وميكن �أن تتوىل الق�ضاء دون
�إقامة احلدود وميكن �أن ت�ؤم
الن�ساء وتتو�سطهن.
ج�سم املر�أة عورة �إال الوجه ج�سم املر�أة عورة �إال الوجه ت�سرت املر�أة كل ج�سدها حتى
وال�صوت لكن يف�ضل �أن حتجب والكفني و�سرت الوجه لي�س الوجه والكفني النت�شار الف�ساد.
واجبا.
ال�شابة وجهها النت�شار الف�ساد.
ً

الزوج منتفع وحده بب�ضع زوجته و�ضع اللعان حلماية الن�سب فهو
�أما الزوجة فلي�ست منتفعة للرجل دون املر�أة.
وحدها بزوجها فال يحق لها
طلب اللعان.
عقد النكاح مع �إ�ضمار الطالق �إذا كتب �شرط الطالق �صار
الزواج زواج متعة فهو باطل.
جائز.
واجب الرجل الإنفاق على الرجال قوامون على الن�ساء وال
والية لهم عليهن عدا حقوق
زوجته وواجبها طاعة �أمره.
الزوجية.
املر�أة البالغة الر�شيدة تت�صرف يف الر�شيدة مطلقة الت�صرف مبالها.
مالها دون �إذن زوجها.
دائما يف املقام الثاين
ال تتقدم املر�أة يف ال�صالة لأنها املر�أة تكون ً
بعد الرجل.
تفنت الرجال ب�صوتها.

أجوبة شيوخ املذهب املالكي
ال�س�ؤال
1

بلح�سن النجار
حممد عبد العزيز جعيط حممد الطاهر ابن عا�شور
الأب يزوج البكر وال�صغرية الأب يزوج البكر بغري ر�ضاها ما الأب يجرب ابنته البكر والثيب
مل ي�ضر بها والثيب تختار زوجها .تختار زوجها بنف�سها.
والثيب تختار زوجها.
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ال�س�ؤال
2

حممد عبد العزيز جعيط حممد الطاهر ابن عا�شور
حدوث العيب بالزوج يوجب �إذا حلت العيوب املوجبة للف�سخ
بالزوج كانت املر�أة خمرية بني
اخليار للزوجة.
البقاء والفراق .و�إذا ظهر العيب
بالزوجة وكان قدميًا قبل العقد
يخري الزوج وميكن �أن يطلب
ا�سرتجاع املهر.

3

تخري املر�أة �إذا غاب زوجها �أكرث ال تطلق زوجة الغائب املعلوم
وجوده ما دام يجري عليها
من ثالث �سنوات.
النفقة .املفقود يف دار الإ�سالم
تطلق زوجته بعد �أربع �سنوات.
املفقود يف دار احلرب ال تطلق
زوجته �إال بعد مدة التعمري �أي
الفرتة التي يعي�شها عادة �أمثاله.

4

مي�ضي الطالق مبجرد تلفظ مي�ضي الطالق مبجرد تلفظ
الرجل به ما مل يكن جمنونًا �أو
الرجل به.
فاقد التمييز.
الطالق بيد الرجل يوقعه متى ال �ضمان للمر�أة عند الطالق .حق الطالق بيد الرجل
مي�ضيه متى �شاء وي�ستحب فيه
ي�شاء وال �ضمان للزوجة.
احلكمة واالعتدال.
ال تفرق املر�أة عن زوجها �إال تلج�أ املر�أة �إىل التحكيم �إذا �إذا �ساءت املعا�شرة التج�أ
يف حالة ال�ضرر وال يعترب و�ضع ف�سدت املعا�شرة ولي�س من حقها الزوجان �إىل ال�صلح والتحكيم
وال يحق للمر�أة الطالق
الطالق.
املعا�شرة.
لذلك.
الرجل يالعن املر�أة يف زناها علة م�شروعية اللعان املحافظة �شرع اللعان لنفي الن�سب فهو
على الن�سب لذلك كان ح ًّقا حق للرجل وحده.
ولي�س لها �أن تالعنه يف زناه.
للرجل دون املر�أة.

5

6

7

بلح�سن النجار
ظهور العيب ال�سابق على عقد
الزواج ب�أحد الزوجني يوجب
للآخر اخليار� ،أما طروء العيب
بعد العقد فيوجب للزوجة
اخليار �إذا كان من مبطالت
النكاح مثل اجلذام والرب�ص
واجلنون.
املفقود يف دار احلرب ال تطلق
زوجته �إال بعد انق�ضاء �أمد
التعمري واحلكم مبوته .واملفقود
يف دار الإ�سالم ال تطلق
زوجته �إال بعد �أربع �سنني.
والغائب املعلوم ال تطلق
زوجته �إال �إذا ثبت ق�صده
الإ�ضرار بها.
مي�ضي الطالق مبجرد تلفظ
الرجل به ولو يف حالة غ�ضب.
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ال�س�ؤال
8

حممد عبد العزيز جعيط
ي�صح النكاح مع �إ�ضمار الرجل
نية الطالق.

9

واجب املر�أة يف البيت رعاية
زوجها وواجبه الإنفاق عليها.

10

تت�صرف املر�أة الر�شيدة يف مالها
دون �إذن الرجل �إال يف التربع.

11

ال تتوىل املر�أة الإمامة وال
الق�ضاء.

12

املر�أة عورة عدا الوجه والكفني
ويجب �سرت الوجه �إذا خيف
الفتنة.

بلح�سن النجار
حممد الطاهر ابن عا�شور
ي�صح النكاح �إذا �أ�ضمر الرجل ي�صح النكاح �إذا �أ�ضمر الرجل
نية الطالق ما مل يجعله �شرطًا نية الطالق.
مكتوبًا و�إال فهو زواج متعة
وحكمه البطالن.
الرجل واملر�أة م�أموران بح�سن للمر�أة يف بيتها من احلقوق
املعا�شرة ومن ميتنع منهما عن بقدر ما عليها من واجبات
وللرجل القوامة والزعامة.
واجباته يجرب عليها.
املر�أة الر�شيدة تت�صرف يف مالها للمر�أة احلرية املطلقة يف
دون �إذن الرجل �إال يف التربع الت�صرف يف مالها �إال �أن تكون
مبذرة.
ب�أكرث من الثلث.
ال تتوىل املر�أة كل �أنواع الوظائف تتوىل املر�أة من املنا�صب ما ال
لكن ميكن �أن ت�ضطلع مبا ينا�سبها يتناق�ض و�أنوثتها مثل �إ�سعاف
اجلرحى.
منها.
املر�أة عورة �إال الوجه والكفني يجب على املر�أة �سرت وجهها
وال يجب عليها �سرت وجهها و�سائر بدنها عن الأجنبي فال
وكفيها عن �أحد من النا�س ولو يظهر �إال عيناها.
أجنبيا .وميكن �أن ال ت�سرت �شعرها
� ًّ
وذراعيها �أمام املحارم .ي�ستحب
درءا للف�ساد.
�أن ت�سرت وجهها ً

احلداد
(((6الردود على كتاب َّ

ال بد �أن ن�شري هنا �إىل مفارقة كربى متيزت بها تون�س عن بقية الأقطار
رف�ضا عني ًفا من
احلدادً ،
العربية ،فلقد لقيت دعوة حترير املر�أة ،ممثلة بكتاب َّ
عدلوا �آراءهم
احلداد قد ّ
�شيوخ الزيتونة ،لكن العديد من الذين رف�ضوا كتاب َّ
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احلداد �سنة
بعد �سنوات .فهذا ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور يعار�ض كتاب َّ
�ضمنيا� ،صدور «جملة الأحوال ال�شخ�صية»
(1349هـ1930 /م) لكنه ي�ؤيد ،ولو ًّ
بتون�س �سنة (1375هـ1956 /م) ،مع � َّأن هذه املجلة ت�ستعيد يف �أغلب �أجزائها ما
احلداد ،با�ستثناء ق�ضية املرياث .وهذا ال�شيخ حممد ال�صالح بن مراد
كان دعا �إليه َّ
احلداد �سنة (1350هـ1931 /م) ،لكنه ما يلبث
يكتب ر ًّدا عني ًفا على كتاب َّ
�أن ي�شجع ابنته ب�شرية بن مراد �سنة (1355هـ1936 /م) على ت�أ�سي�س جمعية
ن�سائية تدعى االحتاد الن�سائي الإ�سالمي التون�سي.
وهذا ال يعني � َّأن املواقف قد التقت وتوحدت .فقراءة دقيقة لآراء ابن
عا�شور يف تف�سريه «التحرير والتنوير» ت�ؤكد �أنه ظل مث ًال حمافظًا على فكرة تعدد
الزوجات ،وكذلك كانت ب�شرية بن مراد تدافع عن املر�أة مع التم�سك بفكرة
تق�سيم الأدوار بينها وبني الرجل واعتبار احلياة املنزلية امليدان الأ�صلي للمر�أة،
ظلما يلحق بها .ولي�س هذا مقام البحث
نافية �أن ينق�ص ذلك من مقامها �أو يعترب ً
لكن �أحد العوامل يتمثل يف اخل�شية من تهديد الهوية
املو�سع يف تف�سري املفارقةَّ ،
التون�سية يف فرتة اال�ستعمار ،فلذلك وجدنا الزعيم احلبيب بورقيبة يتفادى
عما ا�شتهر
اخلو�ض يف هذا اجلدل ،بل ت�صدر عنه يف تلك الفرتة مواقف خمتلفة َّ
عنه بعد اال�ستقالل ،فمناق�شة هذا النوع من الق�ضايا حتت �سلطة االحتالل مل
يكن ي�سلم من املزالق.

58
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احلداد جد ًال وا�س ًعا ،وجتاوز تون�س �إىل عدة �أقطار
ولقد �أثار �صدور كتاب َّ
�أخرى مثل اجلزائر واملغرب وم�صر ،وبد�أ اجلدل حول الكتاب يف ال�صحف ،فدافع
معاديا لهذه
بع�ض كتاب الر�أي عن الأفكار الواردة فيه ،لكن االجتاه الغالب كان ً
الأفكار .و�شنت عدة �صحف حمالت عنيفة �ضده ،وطالبت ال�سلطات الدينية
ب�إ�صدار حكمها عليه .وكانت املرجعية الدينية هي جامع الزيتونة الذي ت�شرف
عليه �آنذاك هيئة عليا تدعى «النظارة العلمية» وتتكون من �شيخي الإ�سالم احلنفي
واملالكي وكبري ق�ضاة احلنفية وكبري ق�ضاة املالكية .ومل جتر العادة �أن يقدم ه�ؤالء
ال�شيوخ من �أ�صحاب املنا�صب العليا على امل�شاركة يف املجادالت التي تثريها
ال�صحف واملن�شورات ،كما مل جتر العادة يف جامع الزيتونية ب�أن ت�صدر قرارات
�إدانة علنية للكتب واملن�شورات ،و�إمنا كان الأمر املعمول به �أن تقدم النظارة
حكمها �إىل الوزير الأكرب و�أن متنح «�إجازة» �إىل الكتابات التي مت ّثل ر�أيها.
وعلى هذا الأ�سا�س ،تكونت جلنة لتقييم الكتاب انتهت ب�إدانته ،وكان
�أع�ضا�ؤها ال�شيوخ حممد الطاهر ابن عا�شور ،وحممد بن يو�سف ،وحممد العزيز
جعيط وبلح�سن النجار وحممد بلقا�ضي .ومنحت النظارة العلمية �إجازتها �إىل
ّ
كتابني ير َّدان عليه� ،أولهما عنوانه «�سيف احلق على من ال يرى احلق»� ،صاحبه
كاتبا لدى
عمر بن �إبراهيم الربي املدين ،قدم �إىل تون�س من احلجاز ،وعمل ً
النظارة العلمية ،والثاين عنوانه «ا ِحل َداد على امر�أة ا َحل َّداد» لل�شيخ حممد ال�صالح
بن مراد ،و�سنفرده باحلديث لأنه الرد الأكرث �أهمية .وطبع الكتابان يف تون�س �سنة
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(1350هـ1931 /م) وت�ضمنا على �صفحة الغالف الفقرة التالية�« :إجازة النظارة
العلمية دام حفظها .احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل و�آله و�صحبه
ومن وااله .وبعد ،فقد اطلعت النظارة العلمية على هاته الر�سالة احلافلة و�أذنت
تعميما للنفع ،وفق طلبه» ،ثم ترد
مل�ؤلفها حفظه اهلل و�شكر �سعيه بطبعها ون�شرها ً
�أ�سماء �شيوخ النظارة وهم� :أحمد بريم ،حممد الطاهر ابن عا�شور ،حممد الطيب
بريم ،و�صالح املالقي .كما طالبت النظارة من الوزير الأكرب حجز الكتاب باعتباره
ي�شتمل على خمالفات �شرعية.
ومن املالحظ �أن بع�ض �أع�ضاء النظارة وجلنة تقييم الكتاب كانوا من �أ�ساتذة
احلداد ،وقد ا�ستفتاهم يف بع�ض الق�ضايا و�أورد �إجاباتهم فيها ،وقد عر�ضناها �أعاله.
َّ
جعيط ،وحممد الطاهر ابن
ويهمنا ب�صفة خا�صة موقفا ال�شيخني حممد العزيز ّ
عا�شور ،لأنهما كانا ُي�صن َّفان �ضمن التيار الإ�صالحي.
جعيط ولد بتون�س �سنة (1304هـ1886 /م) ،وبد�أ التدري�س
فال�شيخ ّ
مدر�سا من الطبقة الأوىل
بجامع الزيتونة �سنة (1328هـ1910 /م) ،و�أ�صبح ً
مالكيا ثم
�سنة (1331هـ1913 /م) ،وعني �سنة (1332هـ1914 /م) ً
مفتيا ًّ
�شيخا للجامع الأعظم �سنة (1358هـ1939 /م) ،ثم �شيخ الإ�سالم املالكي
ً
�سنة (1364هـ1945 /م) ،وكُ ِّل َف بوزارة العدلية التون�سية �سنة (1366هـ/
أي�ضا باملدر�سة ال�صادقية
1947م) .ومما ي�ؤكد توجهه الإ�صالحي �أنه َّدر�س � ً
وانخرط يف جلنة �إ�صالح التعليم الزيتوين يف منا�سبتني �سنة (1349هـ1930 /م)
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و(1357هـ1938 /م) .وبعد ا�ستقالل تون�س �سنة (1376هـ1956 /م) ،مل
جعيط على توحيد الق�ضاء ،وحتفظ على بنود �أ�سا�سية من «جملة
يوافق ال�شيخ ّ
الأحوال ال�شخ�صية» ،و�أحيل على التقاعد �سنة (1377هـ1957 /م) ،ثم �سمي
مفتيا للجمهورية يف نف�س ال�سنة عندما �أحدث هذا املن�صب اجلديد ،و�ألغيت
ً
نهائيا �سنة (1380هـ1960 /م) ،وتويف
املنا�صب ال�سابقة ،ثم �أحيل على التقاعد ًّ
�سنة (1390هـ1970 /م) .والبنود التي مل يوافق عليها يف «جملة الأحوال
ال�شخ�صية» هي نف�س الأفكار التي �أثارت اجلدل عند �صدور كتاب «امر�أتنا يف
ال�شريعة واملجتمع» ،وخا�صة منع تعدد الزوجات ،ومنع زواج ال�صغرية بدون �إذن
القا�ضي وطالق الهازل والطالق يف املحاكم وبع�ض امل�سائل املتعلقة باملرياث� .أما
احلداد فوا�ضح من خالل ع�ضويته يف اللجنة التي
موقفه قبل ذلك من كتاب َّ
�أدانته .ومل جتر العادة كما ذكرنا �أن ينخرط �أ�صحاب املنا�صب العليا ب�أنف�سهم يف
اجلدل الدائر يف ال�صحف واملن�شورات.
جعيط ين�سحب على ال�شيخ ابن عا�شور ،فقد كان
وما ذكرنا حول ال�شيخ ّ
ع�ضوا يف النظارة العلمية ويف اللجنة التي قامت بتقييم الكتاب ،و�ساهم بهاتني
ً
ال�صفتني يف �إدانته دون �أن ينخرط يف جدل مبا�شر مع �صاحبه� .إال �أن حممد الطاهر
�ضمنيا� ،صدور «جملة الأحوال ال�شخ�صية» �سنة (1376هـ/
ابن عا�شور �ساند ،ولو ًّ
1956م) ،وابنه حممد الفا�ضل ابن عا�شور ،الذي يعترب االمتداد لفكره ومنهجه،
كان من امل�ساندين ال�صريحني لها .وقد َّقدمنا �أن هذه املجلة ا�ستعادت �أغلب
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احلداد و�أثارت اجلدل يف عهده .وابن عا�شور غني عن
امل�سائل التي اقرتحها َّ
التعريف ،هو الذي كان يدعوه ال�شيخ ر�شيد ر�ضا يف جملته «املنار» ب�سفري الدعوة
الإ�صالحية بتون�س ،ولد �سنة (1296هـ1879 /م) يف عائلة عريقة يف الن�سب
أي�ضا
والدين ،توىل التدري�س يف جامع الزيتونة �سنة (1321هـ1903 /م) ،ودر�س � ً
مالكيا �سنة
باملدر�سة ال�صادقية  ،وبا�شر الق�ضاء على املذهب املالكي ،وعني ً
مفتيا ًّ
�شيخا للجامع الأعظم �سنة (1352هـ1933 /م) ،ثم
(1342هـ1923 /م) ،ثم ً
ف�صل عن هذه اخلطة قبل �أن يعود �إليها ثانية �سنة (1372هـ1952 /م) .وبعد
ا�ستقالل تون�س �سنة (1376هـ1956 /م) ،عني عمي ًدا للجامعة الزيتونية عند
ع�ضوا مبجمع اللغة العربية بالقاهرة
ت�أ�سي�سها �سنة (1380هـ1960 /م) ،وكان ً
واملجمع العلمي العربي بدم�شق ،وتويف �سنة (1393هـ1973 /م) بعد �أن ترك
كتبا كثرية يف الدين واللغة والأدب �أ�شهرها التف�سري امل�شهور بـ «التحرير والتنوير».
ً
احلداد درو�س ال�شيخ ابن عا�شور يف
ومن غري املعلوم هل ح�ضر الطاهر َّ
الزيتونة� ،أو كان على ات�صال خا�ص به ،مع �أن كليهما كانا من منا�صري �إ�صالح
التعليم الزيتوين ،وقد ا�ستفتاه يف ق�ضايا املر�أة قبل حترير كتابه و�أورد �إجاباته يف
جعيط فالثابت �أن ا ّحلداد قر�أ عليه «�شرح الدردير
الكتاب� .أما بالن�سبة �إىل ال�شيخ ّ
على خمت�صر خليل» يف الفقه املالكي كما ذكر �صديقه �أحمد الدرعي(((.
احلداد ،مرجع �سابق� ،ص.42
((( دفا ًعا عن َّ

62

حممد احلدَّ اد
62

احلداد بالكفر قد ورد يف مقاالت وكتب
ومن اجلدير بالت�أكيد � َّأن رمي َّ
بع�ضها �صادر عن �شيوخ الزيتونة مثل ال�شيخ ابن مراد وال�شيخ حممد ال�صالح
النيفر ،لكن مل ي�صدر عن هيئة ر�سمية باجلامع ،فالنظارة وجلنة التقييم ا�ستعملتا
عبارة «خمالفات �شرعية» .ويحتاج املو�ضوع �إىل مزيد التنقيب والبحث ب�سبب
اختالط الدوافع بني ما هو ديني وما هو �سيا�سي �أو اجتماعي.
�إن �أهم رد مف�صل كتب �ضد احلداد هو بال �شك كتاب �ألَّفه ال�شيخ حممد
ال�صالح بن مراد (1399 - 1298هـ1979 - 1881 /م) ،املدر�س احلنفي
باجلامع ثم �شيخ الإ�سالم احلنفي بتون�س ،وهو �سليل عائلة عريقة يف العلم الديني،
وكان يف الرتبة الأوىل من مدر�سي جامع الزيتونة عند �صدور «امر�أتنا يف ال�شريعة
واملجتمع» .وتقت�ضي الأمانة العلمية �أن نعر�ض �أهم حمتوياته.
احلداد �أو ر ّد اخلط�أ
تـقدمي الأثـر  :ن�شر الر ّد حتت عنوان « :احلداد على امر�أة َّ
والكفر والبدع التي حواها كتاب امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع» ،وطبع باملطبعة
التون�سية �سنة (1350هـ1931 /م) .ووردت على �صفحة الغالف �إجازة النظارة
مذيلة بتوقيع �شيوخ املذهبني احلنفي واملالكي ،كما �سبق
العلمية بجامع الزيتونة َّ
وذكرنا.
وال يخفى من �صيغة العنوان � َّأن كاتب الرد قد اختار �أ�سلوب الت�شهري،
وال تكاد تخلو �صفحة من �صفحات الكتاب من عبارات اال�ستنقا�ص ،فهو يبد�أ
احلداد ويتهمه بالكيد للدين الإ�سالمي ،ويرى � َّأن الكتاب
بالتعري�ض بجنون َّ
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«ظاهره خدمة املر�أة وباطنه الكيد للدين الإ�سالمي و�أهله بت�أويالت ال �أ�صل لها
يف الدين وتغيريات يف �أ�صوله ت�ؤدي �إىل هدم كيانه وذهاب �صرحه العايل املجيد
ك�أم�س الدابر ال َّقدر اهلل ،فذلك هو املق�صد احلقيقي من كتابه و�أ ّنه ي�سعى به
لإف�ساد الدين وخرابه»((( .ويتوا�صل هذا الكيل من االتهامات يف عبارات من
نف�س النوع ،مثل قوله «و�أي كفر �أعظم من قوله � َّإن النبي � ساير العرب فيما
ت�أ�صل يف نف�سيتهم من كراهية تزوج ن�سائهم بعدهم حتى يكون بذلك حمرت ًما
موق ًّرا بينهم»((( .وقد وردت كلمة «كفر» يف العنوان وتكررت على �صفحات الرد.
والغالب يف الرد طريقة الإن�شاء واملبالغة� ،إذ ُت ِّقدم �آراء اخل�صم يف �صورة
م�سيئة ال ميكن �أن حتظى بالقبول لو كانت هي ال�صورة الأ�صلية ،مثل قوله« :ما
احلداد ويريدها للمر�أة ؟ يريد اال�ستتار حتت علة
هي مباهج احلياة التي يطلبها َّ
يقدم املر�أة ملعمعة القتال لأن جتربتها �أثبتت كفاءتها ،يريد �أن
ال�سرير «كذا» و�أن ِّ
ت�شتغل املر�أة يف املعامل لتقوم ب�أود حياته وتنفق عليه وعلى �أمثاله بدعوى �أنها
حرة ،يريد �أن تلفح نريان املعامل وجهها وتذيب �شحمها وكمها وتذهب بن�ضارتها
َّ
((( ابن مراد ،ا ِحل َداد على امر�أة احل ََّداد ،املطبعة التون�سية� ،1931 - 1350 ،ص.7
احلداد وهذا ن�صه« :وال يخفى ما يف �سري النبي  على هذا النحو
((( املرجع ال�سابق� ،ص .210قارن مبا كتب ّ
مثلهم من دواعي احرتامه وتوقريه بينهم ،وهو كل ما يحتاجه لنجاح دعوته الدينية فيهم ( )...وال ميكن هنا
�أن ننظر �إىل الطاعنني يف النبي بدعوى تعدد الزوجات وتفوقه على �شعبه يف ذلك ليكون ممتا ًزا بينهم قد
ا�ستهرت يف اللذة وحكم �شهوته على نف�سه ،لأن من كان هذا �ش�أنه ال ين�شر بني النا�س دي ًنا جدي ًدا وال ي�ؤ�س�س
دولة َزك ََيا ونمَ َ َيا يف الع�صور ومازالت �آثارهما بادية على مر القرون» امر�أتنا� ،...ص .66-65لقد ك ّفر ابن مراد
خ�صمه لعبارة كان يف �صدد الرد عليها واجلواب على الطاعنني من خاللها يف الذات النبوية وتوقف عند ويل
للم�صلني!
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بجر الأثقال والأ�شغال ال�شاقة ملماثلتها للرجل،
وح�سنها ،يريد �أن تقوم املر�أة ِّ
يريد �أن ت�شتغل باحلمل والوالدة((( يريد التغزل فيها ،يريد التالعب بها و�إف�ساد
�أخالقها(((.
أي�ضا بطريقة �إن�شائية
�أ ّما ال�صورة املقابلة التي يعلن الدفاع عنها ف�إنها تر�سم � ً
لكن املق�صد هذه املرة ا�ستدرار تعاطف القارئ وم�ساندته ،فنقر�أ مث ًال هذا املقطع:
تقوم بذهب وال ف�ضة جاللة ونفا�سة ،و�أننا ال
«ليعلم � َّأن املر�أة يف نظرنا ياقوتة ال َّ
نوافقه على �إلقائها يف حباحب نار ف�ساد الأخالق والرتبية .(((»...و�إ�ضافة �إىل ما
ب�شدة يف كل
احلداد ،ف� َّإن اجلانب الأخالقي يربز ّ
ذكرنا من كرثة الطعن يف دين َّ
�صفحات الرد ،فتنح�صر ق�ضية املر�أة يف ق�ضية الأخالق االجتماعية وال تكاد
تتعدى هذا امل�ستوى.
لكن �إذا جتاوزنا هذا العنف اللّفظي الطاغي على الرد ف�إننا لن نعدم مواطن
احلداد ،وهي التي تهمنا و�سنحاول عر�ضها على
احتوت مناق�شات دقيقة لآراء َّ
�أنظار القارئ.
ا�ستمرار اجلاهلية :يرد ابن مراد على دعوى ت�شبث العرب بالعادات
اجلاهلية ب�أن من �أ�سلم منهم قد �ضحى بالنف�س والنفي�س فهل كان يرت ّدد يف
((( كذا .لعله يق�صد �أن ت�شتغل وهي يف حالة حمل ووالدة.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.70
((( ا ِحل َداد على امر�أة احل ََّداد ،مرجع �سابق� ،ص72
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ت�سوي بني الن�ساء والرجال لو فر�ض عليه ذلك؟ وهو ي�سعى بهذا
اتباع �أحكام ِّ
احلداد �أي القول
اال�ستدالل �إىل �إبطال حجة من احلجج الرئي�سية التي ا�ستعملها َّ
بالتدرج يف الت�شريع و�إمكانية توا�صل هذا التدرج عرب الع�صور �إىل �أن يبلغ امل�سلمون
امل�ساواة بني اجلن�سني باعتبار امل�ساواة مبد أ� من املبادئ الإ�سالمية.
احلداد ت�أويله مل�س�ألتني يف املرياث ذكر �أنه يت�ساوى
املـرياث :ويرد على َّ
فيهما املر�أة بالرجل .الأوىل :هي �أخذ الأب ال�سد�س مثل الأم �إذا مل ينح�صر
الإرث فيهما ،فريى ابن مراد � َّأن الأم ترث بالفر�ض فقط بخالف ال ّأب الذي
يرث بالفر�ض والتع�صيب ويرث �ضعف الأم �إذا انح�صر الإرث فيهما .وكان ميكن
للحداد �أن يرد على الرد ب�أنه يقت�صر على الأحكام الواردة يف القر�آن دون ما �أ�ضافه
َّ
الفقهاء ،وب� َّأن امل�ساواة بني الذكر والأنثى حا�صلة على كلّ حال يف م�س�ألة من
م�سائل املرياث املذكورة يف القر�آن.
�أما امل�س�ألة الثانية :فهي امل�س�ألة املعروفة بالكاللة ،ويرى ابن مراد � َّأن املعترب
هنا لي�س الذكورة والأنوثة بل درجة القرابة ،فالأخ من الأم ي�أخذ يف الكاللة
ال�سد�س ،وكذلك الأخت ،فلم تفرق بينهما الذكورة والأنوثة باعتبار � َّأن كليهما
يحل حمل الأم في�أخذ ن�صيبها ،و�إذا تعدد �أبناء الأم وبناتها �أخذوا الثلث وكانوا فيه
�سواء باعتبار القرابة ،وال يخلو هذا الرد من وجاهة ،مع �أنه ال ينفي القول ب� ّأن الذكر
أي�ضا.
والأنثى قد ت�ساويا يف ن�صيب املرياث يف هذه احلالة � ً
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�أما وجود حالة من حاالت املرياث يتفوق فيها ن�صيب الذكر على ن�صيب
احلداد
نفيا قاط ًعا ويعترب ادعاءه دليل جهل من َّ
الأنثى ف� َّإن ابن مراد ينفي ذلك ً
بقواعد املرياث .ويرى ابن مراد � َّأن ال�سبب يف جعل ن�صيب الذكر مثل حظ
الأنثيني هو � َّأن الرجل ينفق على زوجته �إ�ضافة �إىل نفقته على نف�سه ،ويرى � َّأن
هذه هي الو�ضعية الطبيعية ،وال يلتفت �إىل عمل املر�أة يف الع�صر احلديث لأنه يراه
خروجا عن طبيعة الأ�شياء ومقت�ضيات الأخالق �إذا ما �أ�صبح عا ًّما يف املجتمع.
ً
ّ
الـرق� :أما يف م�س�ألة االحتجاج بالرق واعتباره دلي ًال على التدرج فقد �أطال
ابن مراد يف بيان � َّأن الرق قدمي عند ال�شعوب وحتدث عن الرق عند الرومان ويف
امل�سيحية ،ثم حتدث عن و�ضع ال�سود يف العامل املعا�صر وقارن ذلك بالإ�سالم الذي
خ�ص الرق بالكافر املحارب و�أو�صى بح�سن معاملة الرقيق وحر�ض على عتقهم،
اجتماعيا له عوامل طبيعية
ور�أى � َّأن العلة يف �إبقاء الإ�سالم للرقّ � ّأن «الرق كان حاد ًثا
ًّ
تقت�ضيه يدوم ما دامت تلك العوامل ،زيادة على كون الدين الإ�سالمي كان دي ًنا عا ًّما
فال يتبع �إال �إذا جاء على �سنن املتعارف بني متبعيه»((( .ويرف�ض التعليل الذي ذكره
منت�شرا بني �أهل البيوت الرفيعة من
َّ
احلداد ومفاده � َّأن الإ�سالم �أبقى الرق لأنه كان ً
العرب .ثم يعقد ف�ص ًال عنوانه «املق�صد من الرق يف الإ�سالم �إمنا هو الإر�شاد والتعليم
ال الإهانة والإذالل» ي�شرح فيه الفارق بني الأمرين ويحتج ب� َّأن �أكرث علماء الإ�سالم
كانوا من الأعاجم واملوايل كما ذكر ابن خلدون (808 - 732هـ1406 - 1332 /م)
((( املرجع ال�سابق� ،ص.98
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احلداد ،لكن �إمنا متنع اال�سرتقاق عن
وي�ضيف�« :أوروبا قد منعت اال�سرتقاق كما قال َّ
نف�سها مبقت�ضى الواجب الإن�ساين� .أما ا�سرتقاق الإ�سالم فلي�س داخ ًال حتت عموم
الرق املوجود عندها ،ف�إذا منعته ف�إمنا عطلت مق�ص ًدا من �أ�سمى املقا�صد و�أعالها جاء
به الإ�سالم خا�صة وهو الإر�شاد والتعليم ،فنحن مبقت�ضى نظام ال�شريعة الإ�سالمية
نعولهم وننفق عليهم ونعلمهم ون�سهل عليهم العتق بكل الو�سائل»((( .فك�أنه يرى � َّأن
نوعيا عن حاالت الرق الأخرى يف التاريخ الب�شري ،ف�إذا
الرق الإ�سالمي خمتلف ًّ
مل ي�صح الأ�صل� ،أي التدرج يف التخل�ص من الرق ،مل ي�صح الفرع� ،أي �إخ�ضاع
�أحكام الن�ساء �إىل هذا التدرج.
تـعدد الـزوجات :ويف م�س�ألة تعدد الزوجات يرى ابن مراد � َّأن هذا الأمر
�ضروري ملقاومة الزنا من جهة ولتكثري الن�سل من جهة �أخرى ،وهذا ما دعاه بالداعي
احلداد حول �أ�سباب تعدد زوجات
الطبيعي والداعي االجتماعي� .أما ما ذكره َّ
النبوية ،لذلك �أطال يف هذه امل�س�ألة،
تهجما على الذات ّ
النبي فقد عده ابن مراد ً
احلدادّ �« :إن النبي  ب�شر ك�سائر الب�شر غري �سامل من ت�أثري العوار�ض
فاعترب � ّأن قول َّ
الب�شرية عليه فيما مل ينزل عليه فيه وحي» ال ي�ستقيم مع اعتقاد امل�سلمني ب� َّأن النبوة
مت ّثل الكمال املطلق واملقام الأرفع .ثم حتدث عن �صفات الكمال النبوية يف امل�أكل
وامل�شرب وامللب�س وامل�سكن والفرا�ش وما ورد يف الأخبار من ف�ضائل و�شمائل مثل
احلداد ما
التوا�ضع واحلياء .واحلق � َّأن هذا كلّه خروج عن املو�ضوع فال يرد يف ن�ص َّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص.103
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ي�شعر ب�أنه ينكر هذه الأمور .باملقابل تربز �أهمية رد ابن مراد يف اجلزء الذي حلل
فيه �أ�سباب زواج النبي بكل واحدة من زوجاته� ،إذ اعترب � َّأن الدافع الأ�سا�سي كان
الإر�شاد� ،إذ تعدد زوجات النبي ي�سهل على امل�سلمني تعلم الأحكام اخلا�صة باحلياة
احلداد من كون تعدد زوجات النبي كان بق�صد
الأ�سرية ،فهو ينفي بذلك ما ذكره َّ
ت�أليف العرب وجمعهم حتت راية الإ�سالم ،واحلجة على ذلك � َّأن النبي عدد الن�ساء
يف املدينة يوم كان له �أن�صار كثريون واكتفى بزوجة واحدة يف مكة عندما كان يواجه
الكيد والعداء« ،فال�سبب يف �إكثاره من الن�ساء باملدينة دون مكة �إمنا هو الإر�شاد
والتعليم الذي يقت�ضي الإكثار منهن هناك ال مبكة ،وذلك ل َّأن الت�شريع املكي راجع
�إىل العقيدة ( )...وملا انتقل عليه ال�سالم �إىل املدينة �شرع الت�شريع املدين وجاءت فيه
الأحكام االجتماعية والتكميالت الأخالقية ،وهذا الت�شريع يحتاج �إىل تعليم الن�ساء
للأحكام كالرجال ونقلهن لذلك �سواء كان ذلك لبع�ضهن �أو للرجال �أنف�سهم»(((.
احلداد وما ذكره ابن مراد ال يتعار�ضان ،فالقوالن ي�صدران
والواقع � َّأن ما ذكره َّ
�شهوانيا ،فال
عن رغبة واحدة وهي نفي �أن يكون الدافع لتعدد الزوجات داف ًعا
ًّ
احلداد با�ستنقا�ص الذات
�سبب يدعو �أحدهما للطعن يف الآخر ،وال وجه التهام َّ
النبوية ،خا�صة �أن �أهل املذاهب ال�سنية قد �أجمعوا على نفي الع�صمة عن النبوة
ولكن ظروف اجلدل هي التي اقت�ضت املبالغة يف ت�صوير
خارج جمال الت�شريعَّ ،
ت�صويرا م�سي ًئا كي ي�سهل دح�ضه.
كالم اخل�صم ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص.169
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احلداد بالآية ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [الن�ساء]3 /
ويف احتجاج َّ
واعتبارها دلي ًال على االجتاه التدريجي ق�صد منع تعدد الزوجات ،ملا ورد يف الآية
الأخرى ﮋﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﮊ [الن�ساء،]129 /
يعار�ضه ابن مراد ببقية الآية :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮊ ،يقول« :بينَّ لهم �سبحانه املق�صود من العدل ،و� َّأن املكلف به منه ما
يف طوق الإن�سان� ،أما ما مل يكن يف طوقه ،كاملحبة القلبية ،فهو غري مكلّف بها،
ل َّأن ذلك لي�س َّمما ميلكه الب�شر ولو حر�صوا يف الت�سوية بني الن�ساء»(((.
احلداد لي�ست من مبتكراته ،فقد
احلجة التي ا�ستند �إليها َّ
ومن املالحظ � َّأن َّ
�سبق �إليها الطهطاوي (1290 - 1216هـ1873 - 1801 /م) ثم قا�سم �أمني،
الن�ص والواقع احلديث ،لكن ابن مراد حمق
الرغبة يف التوفيق بني ّ
وهي تعبرّ عن ّ
أي�ضا
يف �أنها حجة م�شكوك فيها من الناحية اللغوية ال�صرفة ،وهذا ما ذهب �إليه � ً
حممد الطاهر ابن عا�شور يف تف�سريه «التحرير والتنوير»� ،إذ يقول« :ثم عذر النا�س
يف �ش�أن الن�ساء فقال :ولن ت�ستطيعوا �أن تعدلوا بني الن�ساء� ،أي متام العدل ،وجاء
بـلن للمبالغة يف النفي ،لأن �أمر الن�ساء يغالب النف�س ،لأن اهلل جعل ح�سن املر�أة
فرب امر�أة لبيبة خفيفة الروح و�أخرى ثقيلة حمقاء،
وخلقها م� ًؤثرا �أ�شد الت�أثريَّ ،
وخلو بع�ضهن منه ي�ؤثر ال حمالة تفاو ًتا يف حمبة الزوج بع�ض
فتفاوتهن يف ذلك ّ
حري�صا على �إظهار العدل بينهن ،فلذلك قال :ولو حر�صتم.
�أزواجه ،ولو كان ً
((( ا ِحل َداد على امر�أة احل ََّداد ،مرجع �سابق� ،ص119
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و�أقام اهلل ميزان العدل بقوله :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ[الن�ساء،]129 /
�أي ال يفرط �أحدكم ب�إظهار امليل �إىل �إحداهن �أ�شد امليل حتى ي�سوء الأخرى
بحيث ت�صري الأخرى كاملعلقة ( )...وقد دلَّ قوله :ولن ت�ستطيعوا � -إىل قوله :فال
متيلوا كل امليل  -على � َّأن املحبة �أمر قهري.(((»...
أي�ضا
بتعدد الزوجات فقد رف�ض � ً
امل�س ّ
الـطـالق :وكما رف�ض ابن مراد ّ
امل�س باخت�صا�ص الرجل ب�إيقاع الطالق .وقد علل �إم�ضاء الفقهاء طالق ال�سكران
احلداد ب� َّأن خراب البيوت
ب� َّأن اجلرمية ال ي�صح �أن ي�ستفيد منها �صاحبها ،ور َّد على َّ
ال يحدث بالطالق بل بانت�شار ال�سكر ،و�أن من الأف�ضل للمر�أة �أن تطلّق على �أن
أي�ضا ب�أن بع�ض الفقهاء مييز يف ال�سكر بني
تبقى يف ع�صمة زوج �سكري� .إال �أنه ذكر � ً
حالة الفقدان التام للإدراك وحالة املحافظة على بع�ض الإدراك.
احلداد،
وتتنزل يف هذا الإطار ق�ضية تن�صيب حماكم للطالق ،كما دعا َّ
وا�شرتاط وقوع الطالق بالرجوع �إليها ،كي ت�صان حقوق املر�أة املطلقة وال يت�صرف
ال�شرعية كفيلة ب�أن
القوة .فريى ابن مراد � َّأن املحاكم
الرجل مبقت�ضى الغ�ضب �أو ّ
ّ
تنظر يف ق�ضايا الطالق �إذا اقت�ضى الأمر ،فال فائدة ملحاكم متخ�ص�صة يف هذا
املجال ،خا�صة � َّأن ن�سبة الطالق لدى امل�سلمني �ضئيلة ،لكن احلجة الأهم ،هي
حق الطالق من الزوج �إىل القا�ضي يخالف الأحكام ال�شرعية يف ر�أيه،
� َّأن حتويل ّ
�إذ يقولَّ �« :إن ال�شريعة �أعطت ذلك احلق (يق�صد الطالق) للرجل �صراحة ،بل
((( حممد الطاهر ابن عا�شور ،تف�سري التحرير والتنوير ،تون�س ،دار �سحنون1997 ،م ،جملد  ،3ج� ،5ص.218
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اعتربت طالقه ولو يف حالة الهزل ،فما الذي يريد �أن تق�ضي به حمكمته (يق�صد:
املحكمة التي يدعو �إليها احلداد) مع � َّأن النبي � صرح ب� َّأن هزل الطالق جد؟(((.
أي�ضا« :الإ�سالم جعل الأمر بيد الرجل ،وقرر له �ضوابط و�أحكا ًما ونظا ًما
ويقول � ً
على �أكمل وجه ،وجعل كل الو�سائل ال�صحيحة لدوام الع�شرة و�صالح العائلة،
فكان نظامه �أحكم نظام و�أمته ،ولو عمل بقواعده املرتكبون اليوم ،امل�شتكون من
فو�ضى الطالق لفازوا بالأحكام العادلة املطابقة للحياة احلقيقية»(((.
فيت�ضح حينئذ � َّأن ابن مراد يرى �أن رفع ق�ضايا الطالق �إىل الق�ضاء ينبغي
�أن يبقى يف دائرة اال�ستثناءات و�أنه ال داعي لت�أ�سي�س حماكم خا�صة به و�إال
انت�شرت حاالت الطالق ،ثم � َّإن حق الطالق بيد الزوج وحده ،يوقعه بال�ضوابط
املن�صو�ص عليها يف ال�شرع ،وهذه ال�ضوابط كافية حلماية م�صالح الزوجة وال
حاجة �إىل غـريها.
م�س�ألة املفقود :ويف م�س�ألة املفقود ،يتهم ابن مراد خ�صمه باجلهل لأنه
خلط بني حكم الغيبة وحكم الإيالء ،والفارق � َّأن املفقود مل يق�صد الإ�ساءة �إىل
الزوجة� ،أما الإيالء فهو ق�صد الإ�ضرار بالزوجة ،ف�إذا كان الزوج مفقو ًدا ف� َّإن الفقهاء
قد اختلفوا بني �أن ت�صرب الزوجة �إىل �أن يثبت موت الزوج و�أن ترتب�ص �أربع �سنوات
ثم تطلق بعد عدة الوفاة.
احلداد ،مرجع �سابق� ،ص.189 :
((( ا ِحلداد على امر�أة ّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص.191 :
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(((7نظرية ابن مراد الت�شريعية

احلداد ،ومن
قدمنا بع�ض الأمثلة من ردود ابن مراد على كتاب الطاهر َّ
الوا�ضح �أن الرجلني ي�صدران عن نظريتني خمتلفتني يف الت�شريع .وقد �أطلقنا على
احلداد ت�سمية «الت�شريع املتدرج» ،وهي نظرية جديدة بالن�سبة �إىل ع�صره
نظرية َّ
وبيئته� .أما حممد ال�صالح بن مراد فهو يدافع عن النظرية ال�سائدة �آنذاك التي متنع
اخلروج عن فقه املذاهب الأربعة .وهو يرى «� َّأن الأحكام التي جاءت عن �أوائلنا
تكفينا حلاجياتنا و�إن مل جند حكمه من امل�سائل «كذا» بعد البحث يف املذاهب
املعتمدة ميكن ا�ستنتاجه ،حيث مل يغلق باب االجتهاد يف اجلزئيات»(((.
الت�شريعية �إىل ق�سمني ،الأ َّول :هو الظاهر املحكم،
وهو يق�سم الن�صو�ص
ّ
والثاين :هو املجمل املت�شابه .فالأحكام التي تراعي الزمان واملكان ال تكون من
الو�صية للذكر مثل
الق�سم الأ َّول ،ويف هذا الق�سم يرد حكم ّ
تعدد الزوجات �أو ّ
إلهية� .أما االجتهاد فال
حظ الأنثيني ،فاخلروج عنه يعد ً
حكما بغري ال�شريعة ال ّ
يقع �إ ّال يف املجمل املت�شابه ،وال يح�صل �إ ّال ممن توفرت فيه �شروط االجتهاد �أو
النبوية ومعرفة
الفتوى .وهذه ال�شروط هي املعرفة بالقر�آن واملعرفة بالأحاديث ّ
العلوم الأربعة املفيدة لال�ستثمار((( وهي :علم الأدلة وعلم النحو وال�صرف وعلم
النا�سخ املن�سوخ وعلم الأ�سانيد ،وهذه ال�شروط ح�سب ر�أيه غري متوفرة يف �شخ�ص
((( املرجع ال�سابق� ،ص.24 :
((( تعني اال�ستفادة.
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احلداد الذي مينع عليه �أ�ص ًال اخلو�ض يف مثل هذه الق�ضايا .وقد �أطنب يف نقل
َّ
ما �أورده القدامى عن االجتهاد والفتوى وحتدث عن �أ�صحاب املذاهب الأربعة
حتدث عن طبقات املجتهدين
وطرقهم يف االجتهاد و�أين انت�شرت مذاهبهم .ثم َّ
والفارق بني املجتهد املطلق واملجتهد يف الفروع �أو جمتهد املذهب .ور�أى � ّأن باب
ليتحول �إىل
االجتهاد ميكن �أن يفتح يف اجلزئيات لك ّنه ال يفتح على م�صراعيه ّ
خروج على �أحكام املذاهب الأربعة املعتمدةّ .ثم � ّإن �شروط االجتهاد �أ�صبحت
م�ستحيلة التح�صيل ب�سبب تراجع اللّغة العربية الف�صحى واختالط امل�سلمني
ب�أ�صحاب الأديان الأخرى« ،واخلال�صة التي ميكن حت�صيلها مما قررناه � َّأن الر�سوخ
يف العلم ،وكمال الدين ،وحرية القول ،وعدم ت�أ ّثر النف�س بالروح غري الإ�سالمية
(كذا)� ،شروط �أ�صلية يف حت ّقق معنى االجتهاد املطلق و�أنها �إذا فقدت فال �سبيل
ال ِّدعاء الكفاءة والأهلية .وبذلك نعلم �سر غلق باب االجتهاد الكامل الذي ال
غر�ض من فتحه �إال التو�صل �إىل هدم ال�شريعة»(((.
وعليه ،ف� َّإن املذاهب الفقهية الأربعة كفيلة يف ر�أيه بتقدمي كل الأحكام
التي يحتاجها امل�سلمون يف كل الع�صور ،و�إذا ح�صلت نازلة ال حكم فيها فيمكن
قيا�سها على ما ورد من م�سائل يف فقه املذاهب ،وذاك هو االجتهاد اجلزئي الذي
كافيا حللّ ق�ضايا الع�صر ،ف�إذا
يراه وحده اجلائز على ِّمر الع�صور .ويرى ذلك ً
ما لوحظ التق�صري لدى امل�سلمني؛ ف� ّإن �سبب ذلك يف ر�أيه انغالق كلّ فقيه
((( املرجع ال�سابق� ،ص.58 :
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على مذهب واحد وقلة القادرين على ا�ستخراج الأحكام من �أكرث من مذهب،
وقلة القادرين على اخلو�ض يف اختالفات �أ�صحاب املذاهب الأربعة واختالفات
تالمذتهم وتابعيهم .مع مالحظة � ّأن االختالف يف ر�أيه ال يعني التناق�ض بل
حدي الت�شديد والتخفيف ،لذلك ورد �أنه رحمة وتو�سعة ،فيمكن
هو جمع بني ّ
احلدين ح�سب مقت�ضيات احلال ،وال يح�صل ذلك �إال باعتماد �أكرث
ترجيح �أحد ّ
من مذهب.
وقد َّقدم قائمة طويلة لالختالفات بني الفقهاء يف الق�ضايا التي �أثارها
حدي الت�شديد والتخفيف ،فال يجوز اخلروج
احلداد يف كتابه ليبني �أنها تر�سم َّ
َّ
عنها لكن ميكن االختيار بينها ح�سب مقت�ضيات احلال .ولن�أخذ لذلك بع�ض
الأمثلة التي تت�ضح من خاللها وجهة نظر الكاتب .لقد اختلف الفقهاء
مث ًال يف تويل املر�أة الق�ضاء ،قال مالك (179 - 93هـ795 - 712 /م)
وال�شافعي (204 - 150هـ820 - 767 /م) و�أحمد بن حنبل (241 - 164هـ/
855 - 780م) �إنه ال ي�صح �أن تتوىل املر�أة الق�ضاء ،وهذا حد الت�شديد ،وقال
�أبو حنيفة �إنه ي�صح �أن تق�ضي املر�أة يف الأق�ضية التي تقبل فيها �شهادة الن�ساء ،وهذا
حد التخفيف .فاالجتهاد اجلزئي الذي يراعي طبائع الأحوال ي�أخذ بالت�شديد �أو
بالتخفيف ح�سب ظروف الع�صر ،لكنه ال يخرج عن �أحد احلدين ،فال ميكن
مث ًال �إجازة ق�ضاء املر�أة يف احلدود واجلراح ل َّأن املذهب احلنفي ،كما يقول ،ال
أي�ضا
يقبل �شهادة الن�ساء فيها .فمن �سمح للمر�أة �أن تق�ضي يف احلدود واجلراح � ً
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فقد جتاوز االجتهاد الفرعي واجتهد اجتها ًدا مطل ًقا وذلك مل يعد جائ ًزا يف ر�أيه
للأ�سباب التي ذكرنا �أعاله.
احلداد قد تعر�ض �إليها وهي م�صري الزوجة
وهاك مثال �آخر يف ق�ضية كان َّ
التي فقد زوجها ،كم تبقى يف ع�صمته؟ قال �أبو حنيفة وال�شافعي يف املذهب اجلديد
و�أحمد بن حنبل يف �إحدى روايتيه �إنها ال تتزوج حتى مت�ضي على فقدان الزوج ّمدة
غالبا ،وقال مالك وال�شافعي يف املذهب القدمي و�أحمد يف رواية
ال يعي�ش �أقرانه ملثلها ً
�أخرى �إنها ال تتزوج حتى مت�ضي على فقدان الزوج �أربع �سنوات ت�ضاف �إليها مدة
عدة الوفاة ثم حتل للزواج .فاحلكم الأول :هو حد الت�شديد ،والثاين :حد التخفيف،
واالجتهاد الفرعي ترجيح �أحدهما على الآخر ح�سب مقت�ضيات الع�صر.
احلداد ا�ستح�سن يف م�س�ألة الزواج املذهب
ونذكر على �سبيل املثال � ً
أي�ضا � َّأن َّ
احلداد ب�أن ال تزوج
احلنفي لكونه يجعل للأنثى البالغة حق اختيار الزوج ،وطالب َّ
الأنثى �إ ّال بعد البلوغ في�صبح احلكم احلنفي عا ًّما لكلِّ حاالت الزواج .لكن ابن
حد الت�سهيل الذي مي ّثله القول احلنفي يف
مراد رف�ض هذا املقرتح لأنه يعني جتاوز ّ
هذه امل�س�ألة ،بل نراه يقارن بني الفقه الإ�سالمي والقانون املدين الفرن�سي فيعترب
� َّأن الأ َّول كان �أكرث رحمة ورعاية للمر�أة �إذ مل يحدد �س ًّنا لزواجها «زواج البنت يف
ب�سن دنيا».
القانون الفرن�سي م�شروط ّ
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فاخلال�صة � َّأن ابن مراد ي�صدر عن نظرية ت�شريعية قائمة على الرتجيح بني
وا�ضحا يف ق�ضية االجتهاد� ،إذ ال
�أحكام املذاهب الأربعة املعتمدة ،و� َّأن له موق ًفا ً
ي�ستقيم منه يف ر�أيه �إال االجتهاد يف اجلزئيات ،وهو اجتهاد داخل املذاهب ال
خارجها .و�إذا �أخذنا بعني االعتبار � َّأن الغالب يف ع�صره اقت�صار كل فقيه على
مذهبه ف� َّإن ما يبدو طري ًفا يف عر�ضه هو الدعوة �إىل انفتاح املذاهب الأربعة على
بع�ضها البع�ض وتو�سيع انتقاء الأحكام من خارج املذهب الواحد� ،أما ترك �أحكام
املذاهب للقول باملقا�صد �أو �إعادة ت�أويل الن�صو�ص امل�ؤ�س�سة �أو اعتماد فكرة تاريخية
الت�شريعات وتدرجها فغري واردة مبقت�ضى هذه الر�ؤية.
احلداد ،من التحامل �إىل ر ِّد االعتبار
((ََّ (8

احلداد ال�سنوات الأخرية من حياته منبوذًا ممنو ًعا من العمل،
عا�ش َّ
و�سحب منه حق ممار�سة الإ�شهاد بدعوى � َّأن الكتاب ميثل طع ًنا يف عدالته .و�أ ّثر
مر�ضا ع� ً
ضاال وتويف يوم ( 7دي�سمرب 1935م 12 /رم�ضان
ذلك يف �صحته فمر�ض ً
1354هـ) ،ومل تتجاوز �سنه � 36سنة.
مغيبا عن الفكر التون�سي كل الفرتة اال�ستعمارية ،ثم
وظلَّ كتاب َّ
احلداد ً
بد�أ االهتمام به بعد ا�ستقالل تون�س �سنة (1375هـ1956 /م) .وكانت �أ َّول
درا�سة تخ�ص�ص له بعد اال�ستقالل من ت�أليف �أبي القا�سم حممد ّكرو وعنوانها
احلداد رائد احلرية ون�صري املر�أة» (1376هـ1957 /م) ،ولقد �أ�شار ّكرو
«الطاهر َّ
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يف �أكرث من مقال �إىل ت�أثر احلداد بقا�سم �أمني .ثم توالت الكتب واملقاالت
احلداد يف طبعات عديدة ون�شرت له وزارة
والأبحاث اجلامعية ون�شرت �أعمال َّ
الثقافة التون�سية الأعمال الكاملة .و�أهم الدرا�سات حوله هي يف تقديري تلك
التي كتبها الأ�ستاذ �أحمد خالد بعنوان�« :أ�ضواء من البيئة التون�سية على الطاهر
احلداد» (ط  ،1967 :1ط  ،1976 :2ط .)1985 :3
َّ
احلداد بعد عقدين من وفاته يتمثل يف
لكن االنت�صار احلقيقي الذي حققه َّ
�صدور «جملة الأحوال ال�شخ�صية» التون�سية �سنة (1375هـ1956 /م) بدفع من
(((
�ضمنيا خ�صمه ال�سابق ال�شيخ حممد
الزعيم احلبيب بورقيبة  ،وقد �ساندها ولو ًّ
احلداد
الطاهر ابن عا�شور ،وقامت املجلة على نف�س املبادئ وامل�ضامني التي كان َّ
قد دعا �إليها(((.
فريد مث ًال يف الف�صل الثالث من املجلة« :ال ينعقد الزواج �إال بر�ضا
الزوجني» .ويحدد الف�صل اخلام�س �سن الزواج لل�شاب بع�شرين �سنة وللبنت
ب�سبع ع�شرة �سنة ،وال يعقد الزواج دون هذه ال�سن �إال ب�إذن من املحكمة �إذا
تعدد الزوجات ،ويف�صل الف�صل 31
اقت�ضته ال�ضرورات .ومينع الف�صل ّ 18
حاالت الطالق وهي الطالق برتا�ضي الزوجني ،والطالق بطلب �أحدهما لثبوت
((( �صدرت هذه املدونة يف �أحكام الأ�سرة يوم  1956 /08/13وبد أ� العمل بها مع مطلع �سنة .1957
((( بع�ض هذه املبادئ وامل�ضامني �أو احللول كانت � ًأثرا من �آثار القوانني امل�صرية التي �صدرت عام 1920م ،و�أهم
ما ا�ستفادت به املجلة من احلداد كان يف ق�ضية التعدد ،وق�ضية الطالق �أمام القا�ضي خا�صة و�أن �آراء احلداد
يف التدرج والتي حاول تطبيقها يف املرياث مل ت�أخذ به جملة الأحوال ال�شخ�صية التون�سية.
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ال�ضرر والطالق �إن�شاء بطلب من �أحدهما .وين�ص هذا الف�صل على � َّأن من حق
املر�أة املطلقة التمتع بتعوي�ض مايل �إذا مل تكن قادرة على النفقة على نف�سها.
ويرد يف الف�صل  40من جملة الأحوال ال�شخ�صية�« :إذا غاب الزوج عن
زوجته ومل يكن له مال ومل يرتك لها نفقة ومل يقم �أحد بالإنفاق عليها حال غيابه،
�ضرب له احلاكم �أج ًال مدة �شهر ع�سى �أن يظهر ثم طلقها عليه بعد ثبوت ما �سلف
وحلف املر�أة على ذلك»� .أما املفقود فقد خ�ص�ص له الكتاب الثامن من املجلة وعرف
حيا .ويرد يف الف�صل �« :82إذا فقد
ب�أنه من انقطع خربه وال ميكن الك�شف عنه ًّ
ال�شخ�ص يف وقت احلرب �أو يف حاالت ا�ستثنائية يغلب عليها املوت ف�إن احلاكم
ي�ضرب �أج ًال ال يتجاوز العامني للبحث عنه ثم يحكم بفقدانه .و�إذا فقد ال�شخ�ص يف
غري تلك احلاالت فيفو�ض �أمر املدة التي يحكم مبوت املفقود بعدها �إىل احلاكم بعد
حيا �أو مي ًتا».
التحري بكل الطرق املو�صلة �إىل معرفة �إن كان املفقود ًّ
وخ�ص�صت املجلة الكتاب التا�سع لأحكام املرياث لكنها �أبقت على قاعدة
«للذكر مثل حظ الأنثيني» واكتفت بالتخل�ص من احلاالت الفقهية القدمية التي
وا�ضحا.
ه�ضما ً
ته�ضم حقوق املر�أة ً
احلداد مت�أل ًقا يف الفكر التون�سي بعد اال�ستقالل و�أ�صبح
ولئن عاد ا�سم َّ
كتابه «امر�أتنا بني ال�شريعة واملجتمع» يف متناول كل التون�سيني ،ف�إن �شهرة الكاتب
ن�سبيا يف الأقطار العربية والإ�سالمية ،فع�سى �أن ت�ساهم هذه الن�شرة
ظلت �ضعيفة ًّ
اجلديدة لكتابه الأ�سا�سي يف اطالع العدد الأو�سع من القراء على حماولة رائدة
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غاليا وتويف وهو يف ريعان ال�شباب ومازال �إىل اليوم عر�ضة
دفع �صاحبها ثمنها ً
لبع�ض الدرا�سات التي ت�سعى �إىل التقليل من �ش�أنه و�ش�أن كتابه.
احلداد
م�ؤلفات الطاهر َّ
(((1العمال التون�سيون وظهور احلركة النقابية .ط .1.تون�س :مطبعة العرب1927 ،م.
ثم طبعات عديدة بتون�س بعد اال�ستقالل.
(((2امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع .ط .1.تون�س :املطبعة الفنية1930 ،م.
أي�ضا يف �أقطار عربية
ثم طبعات عديدة بتون�س بعد اال�ستقالل .وطبع الكتاب � ً
�أخرى.
احلداد .تون�س :وزارة الثقافة التون�سية� 3 .أجزاء1999 ،م.
(((3الأعمال الكاملة للطاهر َّ
احلداد (ح�سب الرتتيب التاريخي
بع�ض الكتابات املهمة حول الطاهر َّ
لل�صدور)
(((1ال�سنو�سي ،زين العابدين ،الأدب التون�سي يف القرن الرابع ع�شر .تون�س :مطبعة
العرب1928 ،م.
احلداد).
(�أ َّول م�صدر يقدم ترجمة حلياة َّ
احلداد .تون�س� :سل�سلة كتاب البعث1957 ،م.
كرو� ،أبو القا�سم ،الطاهر َّ
((ّ (2
احلداد ي�صدر بعد ا�ستقالل تون�س).
(�أ َّول كتاب عن َّ
احلداد :حياته و�آثاره .تون�س:
(((3ابن احلاج يحيى ،اجليالين ،واملرزوقي ،حممد ،الطاهر َّ
دار بو�سالمة1963 ،م.
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احلداد وفكره وجمع الوثائق التاريخية لتحقيق
(�أول حماولة للت�أريخ ال�شامل حلياة َّ
ذلك).
احلداد .ط .1.تون�س :دار بو�سالمة .1962 ،ط.2.
دفاعا عن َّ
(((4الدرعي� ،أحمدً ،
تون�س :م�ؤ�س�سات عبد الكرمي بن عبد اهلل1976 ،م.
((�(5شهادات �شخ�صية وردود على بع�ض ما ورد يف الكتاب ال�سابق.
احلداد ون�ضال جيل .ط.1.
(((6خالد� ،أحمد� ،أ�ضواء من البيئة التون�سية على الطاهر َّ
تون�س :الدار التون�سية للن�شر .1967 ،ط .1976 .2.ط1985 .3.م.
(�أهم درا�سة علمية منهجية �شاملة يف املو�ضوع).
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ملحق
احلداد مبقتطفات مطولة من
تعميما للفائدة� ،أن نرفق كتاب الطاهر َّ
ر�أيناً ،
احلداد» لل�شيخ حممد ال�صالح
�أ�شهر الردود عليه وهو كتاب «احلداد على امر�أة َّ
احلداد).
ابن مراد (راجع ما �سبق الإ�شارة �إليه يف التقدمي من ردود ابن مراد على ّ
وتخت�صر هذه املقتطفات امل�ضامني الرئي�سية للرد ،ب�صرف النظر عن اال�ستطرادات
الطويلة الواردة فيه مبا ال يت�صل مبا�شرة باملو�ضوع املطروح.
((�( 1شبهة التدرج يف الت�شريع
اعتمد الكاتب يف الو�صول �إىل حل وحدة ال�شريعة وهدم كيانها على �شبهة
يعلمها كل النا�س وهي �أن الأفكار قد تطورت واحلوادث قد تبدلت وتغريت و�أنه
ال �سبيل لأن نبقى واقفني بال�شريعة الإ�سالمية حيث وقف بها �أوائلنا .ونحن نرى
املقننني من الأروبيني كل يوم ي�ستخرجون �أحكا ًما الئقة بزمانهم ي�سايرون يف
ذلك ما تقت�ضيه احلياة العلمية والعملية م ًعا ،فكما �أن احلياة �آخذة يف االرتقاء من
اجلهتني املذكورتني كذلك يجب يف التقنني �أن ي�سايرهما.
وعمدته يف هذه ال�شبهة �أ�صحاب القوانني الو�ضعية من الأروبيني بل حتى
بع�ض امل�سلمني الذين ال يعلمون من تاريخ الت�شريع الإ�سالمي �شي ًئا ويريدون
�أن يجعلوا التقنني الو�ضعي كال�سماوي .ويريدون بيانًا لتلك الدعوى وت�أيي ًدا
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ب�أن الت�شريع يبلى كالثوب ويرتهل فكما �أن الثوب البايل ال ي�صلح لال�ستعمال
وال يفي باملق�صود من التوقي من احلر والربد فكذلك الت�شريع �إذا طال عليه
الزمن ي�صري غري �صالح لال�ستعمال وال يح�صل منه املق�صود من تنظيم امل�صالح
وتن�سيقها حتت حكمه و�سيطرته.
وقد �أدى ذلك احلداد �إىل القول ب�أن ن�سخ الأحكام ممكن ب�سيط .ولو كانت
وم�صرحا بها بالرغم من �أن ال�شريعة �سماوية وي�ستدل
من�صو�صا عليها
الأحكام
ً
ً
ل�سهولة ذلك بوقوع الن�سخ يف حياته  فهو يريد �أن ين�سخ ال�شريعة الإ�سالمية
بر�أيه بعد النبي  وال يالحظ تقررها وكمالها وال يلتف �إىل ما يقوله امل�سلمون
و�أجمعوا عليه .فتلك الن�صو�ص يف نظره لي�ست من دين اهلل وال يحل العمل بها
وجتب خمالفتها ،ويف ذلك من اجلهل والكفر ما ال يدخل حتت ح�صر وال يحيط
به قول.
وهذه طريقة من طرق الهدم ،و�أ�صرح منها و�أو�ضح يف الو�صول للنتيجة
املزعومة ما قاله بع�ض من ين�سب نف�سه للإ�سالم �أن �أعظم طريقة حلل ق�ضايا
الإ�سالم �أن ينبذ امل�سلمون ما يعرفونه من الدين ،وي�ستقبلون العمل من جديد.
فغاية جميعهم ترمي �إىل الهدم و�إبطال ال�شريعة و�إن اختلفوا يف الطريق �أو
يف ظهور الق�صد من البداية وخفائه.
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�إذا نظرنا �إىل هذه احلالة املقررة وجدناها حتدث لكل من ت�أثر بالروح الغري
الإ�سالمية وتكهرب مبادياتها معتق ًدا �أن ذلك غاية الرقي وما يطلبه الإن�سان من
الكمال �ش�أن من ال يعرف حقائق الأ�شياء وال يعرف من تاريخ ما�ضيه الإ�سالمي
�شي ًئا وال يتذكر من حياته التاريخية حتى �صغريات احلوادث وحمقراتها ومن
ناق�صا يف كل �شيء عي ً
اال على الأمم التي يعتقد فيها
كان هذا حاله يت�صور نف�سه ً
�أنها ارتقت وتدرجت فهو يريد �أن يتابعها يف كل �أعمالها وت�صرفاتها ،م�ستح�س ًنا
ناظرا �إليها بعني الر�ضا والكمال .ولو �أداه ذلك �إىل التنازل
لكل ما ي�صدر عنها ً
عن تراث �أجداده العظام الذين حقق لنا تاريخنا الإ�سالمي �أنهم �سايروا الزمان
بطرق من �أ�سمى الطرق و�أعالها .و�أعظم �شاهد نقدمه على ذلك �سرعة ارتقاء
امل�سلمني وبطء تقدم بع�ض الأمم الأخرى� ،إذ بينما النظام التام والعلم ال�صحيح
كثريا من الأمم باقية يف دياجري اجلهل
ارتقيا يف مدة ق�صرية من الزمن عندنا نرى ً
القرون العديدة والأزمنة الطويلة بالرغم من �أننا مل ن�شح عليهم بالإر�شاد �إىل
الكماالت التي يدعي اليوم الكثري منهم �أنهم �سبقونا �إليها وينكر غالبهم ف�ضل
العامل الإ�سالمي على املجتمع الب�شري ك�أننا نحتاج يف �إثبات تلك احلقيقة �إىل
�إقرارهم بها واعرتافهم باجلميل مع �أننا غري حمتاجني �إىل ذلك العتقادنا �أنا نقوم
�شكرا.
أجرا وال ً
بالواجب املفرو�ض فال نطلب على ذلك � ً
�أنا ال �أذهب بالقارئ بعي ًدا و�إمنا �أقول �إنه يوم كان امل�سلمون على غاية من الرقي
املادي والأدبي كانت �أمم كثرية على غاية من االنحطاط  ،وهذا �أمر متفق عليه ال
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�سبيل لإنكاره وهو م�شاهد حم�سو�س ،و�إذا �سلمنا جد ًال أ� َّنا مل نكن مر�شدين لتلك
الأمم التي كانت حمتاجة للتقدم واحلياة يف ذلك التاريخ فال ميكن �أن ي�صدق العقل
ب�أن تلك الأمم مل ت�شاهد بالد الإ�سالم وامل�سلمني ،وما هم عليه من التقدم والرقي
وقد ا�ستووا على غالب الكرة الأر�ضية فم�شاهدتهم لهم واطالعهم على �سري حياتهم
ونظامهم واختالطهم بهم من الأمور ال�ضرورية التي ي�ستحيل �إنكارها ،ولي�س من
املعقول �أن ميتزجوا بهم ال ي�ستفيدوا منهم �شي ًئا �أ�ص ًال ف�أقل ما ميكن قوله لنطوي
ب�ساط البحث حيث �إنه لي�س من مو�ضوعنا حتليله بتدقيق �أنهم �أخذوا عنا احلجر
الأ�سا�سي لرقيهم الذي نعجب منه اليوم ونراه بعني الإكبار ،و�أن من �أهم ما علمه
الإ�سالم ون�شره العدل وامل�ساواة والأخوة والت�سامح اجلميل.
يتبادر لبع�ض العقول �أن امل�سلمني ملا بلغوا تلك الدرجة يف الكمال
و�أ�صولهم على غاية من الثبات فكان الواجب �أن ال يحدث لهم �سقوط وتقهقر،
نعم الأمر كذلك لو بقوا متم�سكني بجميع �أ�صول دينهم مت�سك �أ�سالفهم ولكنهم
فرطوا يف بع�ضها فحاق بهم ما نراه وتلك النتيجة طبيعية لكل من بلغ �أعلى
درجات الكمال ،وهو من املعلوم يف التاريخ بال�ضرورة فلكل �شيء �إذا ما مت نق�صان
�سنة اهلل يف خلقه ولن جتد ل�سنة اهلل تبديالً .لكن الذي يلفت النظر بنوع خا�ص
�أن الأمة الإ�سالمية و�إن انحطت عن درجة كمالها ،ف�إنها بحمد اهلل مازالت حية
ومل تنقر�ض كالأمم التي ذهبت من الوجود ومل تالق ما القاه امل�سلمون .وبذلك
تقيم الأمة الإ�سالمية �أو الإ�سالم الدليل على متانة �أ�صوله يف حالتي االرتقاء
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واالنحطاط ،فقد جعل اهلل الإ�سالم معجزة يف كل الأحوال وهذا م�شاهد باحل�س
والتاريخ �أعظم دليل عليه.
�أجل �إين �أقول هذه الكلمة بغاية االخت�صار �إذ لي�س من مو�ضوعي ب�سطها
ليمكن �أن �أفهم امل�سلمني حالتنا احلقيقية و�أن الإ�سالم ذلك احلجر املكرم الثمني
مازال �إك�سري احلياة والرقي ،و�أنه ال �سبيل �إىل تقدمنا �إ ّال بال�سري على منواله على
مقت�ضى الطريقة التي �سار عليها �أوائلنا من غري �أن نلفت �أنظارنا �أو نت�أثر باحلالة
التي ال عالقة لها بالإ�سالم.
وبودنا �أن يعرفنا احلداد بدرجة الرقي التي و�صلنا �إليها ،وبالتدرج الذي
يق�ضيه الزمان و�إىل �أين بلغنا يف هذا التدرج املزعوم ،نعم �إنني �أ�شاركه يف اعتقاده
التدرج لكن �إىل الوراء مادمنا معتمدين على �أ�صول ال توافق مبادئنا و�أخالق
وعوائد ال ينطبقان على �أخالق الإ�سالم وعوائده.
�إننا �إذا اعتقدنا �أنا نريد �أن نتدرج بال�شريعة ونحن غري متدرجني �إال بالقبول
�أو �سائرين يف الواقع على عك�س ما ندعي ونزعم ف�إنا جنر ب�شريعتنا معنا �إىل الهاوية
ويف ذلك الق�ضاء النهائي علينا وا�صطباغنا بغري �صبغتنا الإ�سالمية ،الأمر الذي
ال يوافق عليه م�سلم من امل�سلمني.
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(((2كفاية الت�شريع الإ�سالمي

�إن املوجود بيننا من ت�شريع �أوائلنا الذي �صدر منهم يف ع�صر رقينا احلقيقي
ويف زمن مل نكن مت�أثرين فيه بغري روح الإ�سالم اخلال�صة من كل �شوائب تدخل
الأجانب يف الدين يكفينا من غري احتياج �إىل زيادة التقنني لأن احلوادث التي
نلتم�س لها الآن الأحكام ال�صاحلة قد وقعت وتكررت يف ذلك الزمن من غري
�شك ،و�إمنا نحن نهرف مبا ال نعرف من غري اطالع على ما قرره �أوائلنا من الأحكام
ال�شرعية يف الق�ضايا ،على �أن ت�شريعنا لي�س هو بالتقنني الأروبي ،ال من حيث
الزمان ،وال من حيث البالد و�ساكنوها ،وال من حيث نف�سية الأروبي املغايرة
لنف�سيتنا ،لهذا ف�إين �أرى من الواجب� ،أن �أعطي كلمة يف تاريخ االجتهاد مف�ص ًّال
بقدر ما تدعو له �ضرورة البحث يف املو�ضوع مع ا�ستنتاج ما يجب ا�ستنتاجه حتى
يفهم من يهاجمنا ب�صلوحية �شريعتنا لكل زمان ،وب�أن الأحكام التي جاءت
عن �أوائلنا تكفينا حلاجياتنا ،و�أن ما مل جند حكمه من امل�سائل بعد البحث يف
املذاهب املعتمدة ميكن ا�ستنتاجه حيث مل يغلق باب االجتهاد يف اجلزئيات،
وذلك يدعونا �إىل بيان معنى االجتهاد و�شروطه يف الإ�سالم ،والفرق بني ت�شريعنا
والتقنني الأروبي ،وكيف تطور الت�شريع عندنا ،وطرق املجتهدين فيه ،والإ�شارة
�إىل الأزمنة والأو�ساط التي وقع فيها ،مع بيان كيف كان �إفتا�ؤهم ومن �أفتى يف �أول
الإ�سالم ،وتدرج الفتوى واالجتهاد وخالف املجتهدين ،وذكر �صورة �صغرية من
اخلالفات يف الق�ضايا بني الأئمة الأربعة الذين هم عمدتنا يف الأحكام ال�شرعية،
حكما عاد ًال �صا ًحلا يف ق�ضيتنا.
لي�ستخل�ص القراء من ذلك ً
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وحيث �إن ذلك ي�ستدعي الكالم على التعليم ،والدين الإ�سالمي
وم�سايرته للعقل �إذ تلك الأقوال التي ن�سمعها عن ت�شريعنا فلتة ناجتة عن التعليم
اخلايل من تثقيف الأذهان ب�أ�صول الدين وذلك يزداد حتق ًقا بالإ�شارة �إىل ال�شبه
وواجب العلماء بالن�سبة �إليها ف�إين �أبحث يف ذلك �إن �شاء اهلل تعاىل ،ثم �أتبع
مو�ضحا نظريتي بالن�سبة لعدة ق�ضايا �أرى �أنه مل يقع حلها
ذلك برد ما كتبه احلداد ً
بتدقيق �سوى بع�ض مقاالت قيلت لرد انتقادات وجهها �أعداء الإ�سالم �أو بع�ض
امل�سلمني الذين ر�سم يف عقلهم �أولئك املتفل�سفون بع�ض �شبه بق�صد ا�ستنقا�ص
الإ�سالم وذلك كم�س�ألة تعداد الزوجات وتزوج النبي  بن�ساء �أكرث مما �شرع
لأمته و كم�س�ألة الرق وغريها وما يتبع ذلك من امل�سائل تعر�ض للمو�ضوع و كتب
عليها احلداد يف كتابه كغريه من املنتقدين.
والأمل يف اهلل �أن يح�صل املق�صود من بيان تلك احلقائق ف�إنه ال عدة لنا
�سواه واهلل امل�ستعان وهو امل�س�ؤول يف بلوغ ال�س�ؤل.
(((3الرتبية على مبد�أ الدين

�إن من �أهم ما تطلبه ال�شعوب التي تريد احلياة والثبات بني الأمم والرقي
تعليما �صا ًحلا مطاب ًقا ملبادئهم وحالتهم
يف مدارج العرفان والكمال تعليم �أبنائهم ً
الأدبية وثقافتهم القومية .و�أن الأمة التي مل تخرت ل�صغارها ما ي�صلح لهم من
العلوم ومل تراقبهم يف �أول ن�ش�أتهم لي�سريوا يف الطريق املوافق لرتبيتهم القومية
ي�ؤول �أمرها لل�سقوط واال�ضمحالل.
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�أثبت العلم و�أثبتت التجربة �أن ال�صغري مبقت�ضى نظام فطرته التي فطره اهلل
كثريا.
عليها متهيئ يف بدء منوه وحياته �إىل الت�شكل والت�صور بال�صور التي يالزمها ً
ولهذا كان لتعليم ال�صبيان والدرو�س التي يالزمونها والأ�ساتذة الذين يتلقون منهم
التعليم والإر�شاد يف �أول �أدوار حياتهم �أعظم ت�أثري على م�ستقبلهم حتى كان للبيئات
والأو�ساط عظم دخل يف تكييف �أرواحهم كما هو معلوم م�شاهد باحل�س .بل �إن تلك
جدا �إقالعهم عنها وكل الأعمال التي يقومون
الرتبية ت�صري لهم �شبه طبيعة ي�صعب ًّ
بها عند بلوغهم �سن الرجولية ال بد �أن يكون للرتبية الأوىل دخل فيها واملرء ي�شيب
على ما �شب عليه .وي�شري �إىل هذا قول النبي « :ما من مولود �إال يولد على الفطرة
ف�أبواه يهودانه �أو ين�صرانه �أو ميج�سانه» فهذا مما يفيد �أن للأبوين دخ ًال يف تكييف روح
ال�صبي وعقيدته حتى �إنه عندما يكرب وي�صري مكل ًفا يختار ما اختاراه له من الأديان
ورب َياه عليه يف �أول ن�ش�أته لت�أثره بتلك الرتبية الأوىل وانطباعه بطابعها.
َّ
جدا ،ويدل على عظم
وال �شك �أن واجب الآباء من هذه اجلهة عظيم ًّ
امل�س�ؤولية امللقاة على كاهل الآباء قوله « كلّكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته».
فكما �أن الراعي مطلوب بارتياد الأرا�ضي اخل�صبة واملحافظة على غنمه والذود
عنها وم�س�ؤول عنها �إن مل يقم بذلك الواجب كذلك الأبوان ،ولي�ست املراعي
اخل�صبة لل�صبية والذود عنهم� ،إال بانتقاء الدرو�س املفيدة �إليهم وتربيتهم على
مبادئهم الدينية و�أخالقهم القومية و�أن عدم قيام الراعي بذلك يعترب منه خيانة
لولده ،خيانة للدين والوطن ،ويق�ضي على العائلة بف�ساد نظام تكوينها و�سريها
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مق�صورا عليها ،بل �إنه يتجاوزها �إىل
وعمليا وال يكون ذلك
ً
علميا ًّ
يف طرق احلياة ًّ
�سقوط الأمة وتدهورها من �سماء املجد �إىل درك العجز واال�ضمحالل.
�إن ال�صغار الذين نربيهم على �أنهم من �أفراد العائلة هم ر�ؤ�ساء العائالت يف
امل�ستقبل ،والأمة تت�ألف من جمموع ذلك ف�إذا مل يكن �أفرادها من ذوي الثقافة
والعلم واملبادي ال�صحيحة املطابقة مل�صاحلها فال ميكن للأمة التي يكونونها حياة
وال اعتبار بني الأمم.
�إن الآباء م�س�ؤولون عن �أوالدهم الذين هم �أمانة اهلل عندهم يجب عليهم �أن
ي�سلكوا بهم الطريق ال�سوي ،و�أن تربيتهم على غري املبادئ الدينية املالئمة لقوميتهم
مما ي�ضر بهم وبقومهم ،و�أنهم بتعليمهم ال على مبد�أ الدين يقيمون بذلك �أعظم
احلواجز يف �سبيل حياتهم حتى تكون عقولهم مملوءة �شب ًها و�أفكارهم مت�ضاربة ال
يدرون �سبل النجاة وال كيف يجب �أن ي�سريوا يف احلياة ،وقد ترتب على عدم قيام
الآباء بالواجب يف التعليم املطلوب �أن �صرنا نن�سب لبع�ض �أبنائنا الإحلاد مع �أن هذا
الو�صف �أحق به الأب من ابنه امل�سكني الذي مل ي�سع يف تلك النتيجة و�إمنا �ألقاه يف
�سعريها �أبوه الذي �سعى يف وجوده ثم ق�ضى عليه بالإعدام.
�إن العمل الذي �أحدثه الآباء يف حياة �أبنائهم كان نتيجة ت�أثرهم العظيم
من ترك الرتقيات احل�سية التي وجدوا عليها الأمم املتمدنة فبقوا م�سحورين بتلك
الظواهر ور�أوها غاية الكمال.
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ومما �أعان يف ت�أثري تلك املدنية على �أرواحهم �أنهم �شاهدوها يف حالة نزول
امل�سلمني من �سماء عظمتهم وانحطاطهم الوقتي فلم يقدروا على التمييز بني اخلري
وال�شر ،وال بني الذرة والبرُ ّ  ،بل �إن ذلك االندها�ش واال�ستعظام ملا عليه الأمم الغربية
من التقدم املادي كان من الأ�سباب العظيمة يف تعطيل �سرينا وعو�ض �أن نعمل
لنعيد لأمتنا �سالف جمدها بقينا حيارى واقفني ،و�أيدينا مكبلة عن كلِّ عمل مفيد.
ومن �أعظم الأدلة على ذلك �أنا ن�شاهد الأمم الراقية بني �أظهرنا ونرى الطريق
الذي ي�سلكونه يف تعليم �أوالدهم مراعني نف�سيتهم ومبادئهم فال ن�أخذ من ذلك
در�سا ون�ستفيد فائدة ،بل نعمل بعك�س ذلك فنعلم �أبناءنا على خالف املبد�أ
ً
القومي وال نقوم بواجبنا نحوهم ،وبذلك نكون قد ق�ضينا على �سعادتنا ،و�سرنا يف
طريق الالدينية وذلك ينتج �سوء املنقلب ووخامة العقبى يف نظر كل م�سلم عارف
بحقائق الأحوال غيور.
�إن م�سايرتنا لبع�ض الأمم ،وتعليمنا لأوالدنا بدون اعتبار ديننا ومبادئنا ال
يوافق نف�سيتنا وال روحنا الإ�سالمية وال حالتنا االجتماعية بل يف ذلك �أعظم
م�ضرة على ديننا وقوميتنا.
عظيما من الأمم الأروبية معذور يف تربية �أوالده على مبد�أ
ق�سما ً
�إن ً
الالدينية �إذ مل تكن تلك الرتبية �إال ا�ضطرارية ملا �شاهدوه من اعت�ساف ر�ؤ�ساء
الدين عندهم ومن ظلمهم لل�شعوب و�إرهاقهم ،حيث كانوا قاب�ضني عليهم بيد
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من حديد مت�صرفني فيهم على ح�سب الأهواء والأغرا�ض من غري جازر يجزرهم
وال رادع يردعهم ،بل �إنهم عقلوا العقل وحجروا عليه الت�صرف ،ومن بني تلك
ال�شعوب التي ربت �أوالدها على ذلك املبد�أ ال�شعب الفرن�ساوي املعروف �إلينا
�أكرث من الأمم الأخرى ف�إن �شهرته باحلما�س و�إباء ال�ضيم دفعاه ب�سهولة �إىل مكافحة
�أولئك الر�ؤ�ساء و�إيقافهم عند حدهم بعد �أن قام عندهم الدليل على �أن الرقي
ي�ساير العقل وحتققوا ذلك ور�ؤ�ساء الدين يقرون خالف ذلك ويرون �أنه ال رابطة
بينهما ح�سبما ذلك مب�سوط يف التاريخ ،ف�إذا ر�أينا تلك ال�شعوب ربت �أوالدها
على ذلك املبد�أ فرمبا التم�سنا لهم بع�ض العذر.
إ�سالمية الذين يعلمون جمي ًعا �أن الدين مرتبط بالعقل
�أ ّما ال�شعوب ال ّ
حدا ف�إنه ال موجب لأن
حمكما ال يقبل االنف�صام ومل يجعل للرتقيات ًّ
ارتباطًا ً
تكون تربيتهم لأوالدهم على تلك املبادئ وال �أن ي�سلكوا بهم ذلك الطريق،
ولي�س عندهم يف ذلك عذر يبدونه وال ملحظ �إلينا ي�سمعونه،
خ�صو�صا و�أن
ً
الإ�سالم لي�س فيه ر�ؤ�ساء روحيون وال و�سطاء يف غفران الأعمال اخلارجة عن
حدود ال�شريعة ،والنا�س �أمام احلق �سواء.
جزءا من برنامج
على �أن الرتبية على مبد�أ الدين �أخذت الأمم الآن جتعله ً
ردحا من الزمن حيث ر�أت �أن الآداب والف�ضائل
تعليمها بعد �أن �أعر�ضت عنه ً
كلها م�ستندة �إليه كما �صرح بذلك بع�ض الفال�سفة فقالَّ � :إن �آداب الأمم وف�ضائلها
التي هي قوام مدنيتها م�ستندة كلها �إىل الدين وقائمة على �أ�سا�سه و� َّإن بع�ض العلماء
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يحاولون حتويلها عن �أ�سا�س الدين وبناءها على �أ�سا�س العلم والعقل ،و�إن الأمم التي
يجري فيها هذا التحويل ال بد �أن تقع يف فو�ضى �أدبية ال تعرف عاقبتها وال يحد
�ضررها .وهذه احلقائق �أثبتتها امل�شاهدة وال ميكن �إنكارها �إال �إذا �أنكرنا املح�سو�س
والفو�ضى فيمن حتول عن ذلك الطريق ظاهرة بادية كما ي�شهد بذلك عقالء الأمم
الغربية التي �ضربت ب�سهم عظيم يف ذلك ال�سبيل .ف�أ�صل وجود الكماالت النف�سية
�إمنا هو الدين ووجود بع�ض �أفراد من غري املتدينني مو�صوفني ببع�ض �صفات كاملة ال
ينه�ض حجة �صلوحية تلك الرتبية ،لأن �أولئك �إمنا هم �أفراد خا�صة والأفراد النادرة
اخلا�صة ال ت�سند �إليها الأحكام� ،أما الدين ف�إنه ينتج الكماالت للعموم على �أن الكثري
من الأفراد الغري املتدينني ال ميكن ادعاء �أن ات�صافهم ببع�ض �صفات الف�ضل نتيجة
انطالق عقولهم ونبذهم للدين لأن الكثري منهم كانوا متدينني ،ثم حتولوا ببع�ض
الأ�سباب اخلا�صة و�أرواحهم ما زالت م�ستنرية ب�أنوار الدين و�إن توهموا انطفاءها،
و�أنهم خل�صوا �أنف�سهم بعقولهم امل�ستقلة.
� ّإن حياتنا الأدبية التي ورثناها عن �آبائنا العظام ترجع �إىل املحافظة على
اللّغة والعادات والدين� ،أ ّما الأوالن ف�إنا على و�شك خ�سارتهما �إن مل ننتبه �إىل
واجبنا وي�ؤيدنا اهلل تعاىل بروح من عنده حيث �صار �أبنا�ؤنا يتكلمون مبزيج من
اللّغات الأجنبية مع اللّغة العربية ،و�صرنا نتابع يف عادات غرينا �إىل �أن اختلت
�أو�ساطنا وتعدت �إىل داخل منازلنا حتى كدنا �أن نلتحق بالأروبيني ونقلدهم فيما
ال نفع لنا فيه من العادات.
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و�أما الدين ف�إنا قد �أ�شهرنا عليه حربًا بوا�سطة قوم يجهلون مزيته عليهم وال
يدرون �أنه لواله النقر�ضوا من �صفحات الوجود.
�إن حياتنا الأدبية نعتربها ذخرية مقد�سة جتب املحافظة عليها بو�ضعها يف
�سويداء القلوب ويف �آماق العيون ،بل يجب اعتبار �إن�سان العني الذي به نب�صر
ونتوقى املهالك والأخطار و�إال فعلى ذلك املجد الباذخ ال�سالم.
� َّإن ذلك الدين الذي �أخذ �أهله يف حربه هو الذي انت�صر به امل�سلمون يف
العامل وق�ضى مبتانة �أ�صوله على مدنيتي الرومان والفر�س العظيمتني يف مدة ال
تتجاوز ثلث القرن .ون�شر �أنوار كماالته على العامل كله .ال بالقتال كما يقوله
بع�ض من يكيد الإ�سالم �أو يح�سد �أهله.
�إن الدين الذي انتظم به �أمر الإ�سالم جاء ب�أ�سمى املبادئ و�أعالها ،جاء
بامل�ساواة والعدل واحلرية يوم كان عموم النا�س و�ضعفا�ؤهم يف عذاب وذل و�أ�سر
و�صغار ،يوم كانت ال�سلطة للعظماء والعامل ي�ضطرب وي�شتعل ًنارا ف�إذا قلنا �إن
ما جاء به الدين الإ�سالمي من القواعد ال�صحيحة قو ًال وعم ًال �أعاد للأنف�س
اطمئنانها حتى انقطعت جلانبي العلم والعمل يف جو هدوء و�سالم نكون قد
�أ�صبنا عني احلقيقة ومل نكن مت�أثرين باخليال.
�سببا يف تقدمنا الباهر وجمدنا العظيم وهي �آثار
هذه العوامل التي كانت ً
روحنا الدينية ،هي التي ن�سعى اليوم يف تقوي�ض البقية الباقية منها مبعاول اجلهل
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و�آفل العقول ،نعمل لذلك مدفوعني من غري فهم للحقيقة من حيث ال ن�شعر،
ون�سعى بكل قوانا يف هدم �صرح تاريخنا املجيد الذي �أقيم على �أ�سا�س التعليم
ال�صحيح املرتبط بالدين املتني وب�آدابه القيمة اجلليلة.
ليفعل املحاربون للدين ما �أرادوا ف�إن �أرواحنا امل�سرجة ب�أنواره ال تنطفئ
وهي التي تناجينا بالتقدم والرفعة ،وهي التي تنفخ يف �صورنا ال�سعادة احلقيقة
وهي متلي علينا وجوب املحافظة على حياتنا الأدبية وتقودنا �إىل �سبل النجاة يف
جماهل هذه احلياة وتخل�صنا بحول اهلل من االرتباكات وال�شدائد وت�سجل لنا فو ًزا
حمق ًقا ولن يغلب من علم احلق وعمل به.
(((4االجتهاد املطلق واالجتهاد الفرعي

�إ َّنا ن�سمع بع�ض �أنا�س يعتقدون � َّأن باب االجتهاد قد �أغلق ويرون يف ذلك
ق�ضاء على �شريعتنا بالوقوف بها عن الإتيان بالأحكام املطابقة حلاجياتنا مع �أنه
يدعي �أن بع�ض جزئيات قليلة يجب النظر يف �أحكامها .وال�شك � َّأن هذا ال
خ�صو�صا ونحن نعلم جمي ًعا
ي�ستدعي فتح باب االجتهاد املطلق على م�صراعيه
ً
�أن العوائق التي تعر�ض للو�صول �إىل مراتب االجتهاد قد متكنت من الأنف�س
عمليا بروح
و�أخذت يف االزدياد لأن ً
كثريا من امل�سلمني مل يبقوا متم�سكني ًّ
ال�شريعة الإ�سالمية وناق�ضوها ب�أ�صول خيالية لي�س فيها ما يالئم م�صالح امل�سلمني
مت�أثرين بعوامل خارجية ال ميكن نكرانها ،وذلك مما يدعو لإ�سناد الأمر �إىل غري
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�أهله ممن ال يوثق بر�أيه وال بدينه وجعل ال�شريعة �ألعوبة بيد من يدعي �أنه ت�أهل
للت�شريع .زيادة على كون تدوين مذهب وحمل النا�س على العمل به يكون
مدعاة لزيادة التفرق الذي ن�شتكي منه اليوم وهو من �أعظم عالمات اخلذالن.
� َّإن ت�أ ّثر نف�سياتنا بروح بعيدة عن الروح الإ�سالمية احلقة وبثقافة ال عالقة
لها بثقافتنا دفعتنا �إىل مثل تلك املقالة من غري فهم وتدبر مع �أنا نعلم ما طر�أ على
�أل�سنتنا ملا اختلطنا بالأجانب وامتزجنا مع الأعاجم.
�إنا نعلم جمي ًعا �أن اللّغة العربية قد ت�أ ّثرت مبخالطة العجمة فدخلها من التغاير
كثريا حتى �صار اللحن يف غالب لغات �أهل املدن وبقدر ما يزداد االختالط مع
ً
مزيجا مع
الأعاجم �إال ويزداد البعد عن العربية الف�صحى حيث �إن امللكة �صارت ً
الأوىل التي كانت للعرب ومن الثانية التي للعجم فعلى ح�سب ما ي�سمعونه من
العجمة ويربون عليه يبعدون عن امللكة الأوىل .وهذا �أمر �أثبته التاريخ وهو م�شاهد لنا
باحل�س يف زماننا فحالتنا التي نحن عليها الآن غري احلالة التي كان عليها �سلفنا من
�سببا فيما قلناه ويف
غري �شك وال ريب وال �شك �أن ت�أثرات لغتنا بلغة الأعاجم كان ً
عدم فهمنا ب�سهولة للقر�آن الذي نزل بلغة العرب وعلى �أ�ساليب بالغاتهم فقد كانوا
كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه يف مفرداته وتراكيبه ،والنبي  كان يبني ما يلزم بيانه
ويعرف �أ�صحابه فعرفوه وعرفوا �سبب نزول الآيات ومقت�ضى احلال منه منقو ًال عنه،
ثم نقل ذلك عن ال�صحابة وتداول ذلك التابعون ونقل ذلك عنهم ومل يزل ذلك
متناق ًال بني ال�صدر الأول وال�سلف ،ثم �صارت املعارف علو ًما مدونة فبعد �أن كانت
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ملكات للعرب ال يحتاج فيها �إىل نقل وال كتاب احتيج يف فهم القر�آن �إىل تف�سريه
لأنه بلغة العرب .وبذلك ندرك الفرق العظيم ال�شاهد عيانًا بيننا وبينهم ف�إن ما كانوا
ي�صلون �إليه بغاية ال�سهولة �صرنا ال ن�صل �إليه �إال بعد معاناة عظيمة لنق�صان ملكاتنا
يف فهم �أ�سرار ال�شريعة ب�سبب اختالطنا بالأجانب
خ�صو�صا �إذا كانوا غري متدينني
ً
بديننا� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن امل�سلمني �صار غالبهم مغر ًما ب�أمور ال عالقة لها بالدين
تنتج تعطيل فهمنا حلقائق الأ�شياء ال�ستح�ساننا لها وظننا �أن ذلك غاية الكمال،
بل �إن ذلك �صار عقيدة را�سخة لكثري من امل�سلمني .حتى �صاروا ي�ستح�سنون ما
لي�س باحل�سن ،وما �أظن �أح ًدا من امل�سلمني يقول �إن عقو ًال كهذه يف �أهلها الكفاءة
للت�شريع .انظر �إىل �أنف�س من يدعون �أنهم يريدون �أن ي�شرعوا لإ�سالم �شريعة �صاحلة
جتد �أنف�سهم مت�أثرة بروح بعيدة عن ال�شريعة و�أ�سرى �أوهام باطلة ،وال نبالغ يف القول
�إذا �صرحنا ب�أن �أمثال ه�ؤالء ال توجد لهم �أنف�س م�ستقلة يف الت�شريع �إال �إذا �صارت
لهم �أرواح جديدة  ،و�إذا رجعت �إىل ق�صة بني �إ�سرائيل يف التيه مث ًال تعلم حقيقة ما
قلناه و�أن الأ�شخا�ص الذين فقدوا نف�سيتهم ال ميكن �أن يعملوا عم ًال �صا ًحلا ومفي ًدا
لأمتهم.
ملا علم اهلل نف�سية بني �إ�سرائيل وحتقق ا�ستحالة تثقيفهم على مقت�ضى
النظام العمراين الذي اختاره لهم ،وذلك ملا ت�أ�صل يف عقولهم ور�سخ يف �أذهانهم
من ال�ضعف والعجز اختار لهم اهلل البقاء يف التيه ليمكن �أن ت�أتي ن�ش�أة جديدة
غري مت�أثرة مبا ت�أثرت به عقول �آبائهم ليمكن ت�سيريهم �إذ ذاك على مقت�ضى النظام
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الذي اختاره لهم ،لأن من ن�ش�أ منهم يف م�صر و�إن �أنقذهم مو�سى من �أيدي
ظامليهم و�أخرجهم من ظلمة اال�ستعباد �إىل نور احلرية مل يقدروا على ال�سري على
مقت�ضى �إرادة اهلل لبعد عقليتهم عن ذلك.
واخلال�صة التي ميكن حت�صيلها مما قررناه �أن الر�سوخ يف العلم ،وكمال الدين
وحرية القول ،وعدم ت�أثر النف�س بالروح الغري الإ�سالمية� ،شروط �أ�صلية يف حتقق
معنى االجتهاد املطلق و�أنها �إذا فقدت فال �سبيل الدعاء الكفاءة والأهلية ،وبذلك
نعلم �سر غلق باب االجتهاد الكامل الذي ال غر�ض من فتحه �إال التو�صل �إىل
هدم ال�شريعة.
ومع هذا ف�إن تلك الكلمات التي ن�سمع بع�ض �أفراد يرددونها نتيجة عدم
اطالعهم على مذاهب �أولئك الأئمة العظام ،ولو اطلعوا عليها ونظروها حق نظرها
لوجدوا فيها متمناهم ،لكن تلك الت�أثرات التي �أفقدتهم معرفة طريق احلق هي
ن�صو�صا يف تلك املذاهب
التي دعتهم ملثل ذلك القول ،على �أنهم �إذا مل يجدوا ً
للق�ضايا التي يريدون ا�ستخراج الأحكام لها ف�إنا ال نحتاج �إىل حل باب االجتهاد
املطلق الذي وقع �إغالقه للأ�سباب التي �شرحناها ،ويكفينا الق�سم الثالث من
االجتهاد الذي قدمنا ذكره عند الكالم على طبقات املجتهدين وهو الق�سم
الذي وظيفته ا�ستخراج الأحكام للم�سائل التي ال ن�ص فيها ،ومل يقل �أحد من
العلماء ب�أنه وقع �إغالقه.
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وقد �أ�شار �إىل هذا الق�سم ابن خلدون بقوله :ولقد �صار مذهب كل �إمام
خم�صو�صا عند �أهل مذهبه ،ومل يكن لهم �سبيل �إىل االجتهاد (املطلق)
علما
ً
ً
والقيا�س فاحتاجوا �إىل تنظري امل�سائل يف الإحلاق وتفريقها عند اال�شتباه بعد
اال�ستناد �إىل الأ�صول املقررة من مذهب �إمامهم و�صار ذلك كله يحتاج �إىل ملكة
را�سخة يقتدر بها على النوع من التنظري �أو التفرقة واتباع مذهب �إمامهم يف ذلك
ما ا�ستطاعوا وهذه هي ملكة الفقه يف هذا العهد.
وال�شك � َّأن الوجود ال يخلو من مثل هذا ملا رواه البخاري من قوله :
«ال تزال طائفة من �أمتي ظاهرين على احلق حتى ي�أتي �أمر اهلل» ويف رواية « :حتى
ت�أتي ال�ساعة».
(((5الفارق بني الت�شريع الإ�سالمي والتقنني الأروبي

الفرق بني الت�شريعني ظاهر يف عدة نقط ومن بينها ما يعترب مرك ًزا لدائرة
الت�شريع ،وعليه تنبني �أ�صول كل من الفريقني ،فالنقطة الأ�صلية التي يرجع �إليها
الت�شريع وتتفرع منها فروعه هي �أن الت�شريع الإ�سالمي ديني �سماوي ،والتقنني
الأروبي و�ضعي ب�شري ال دخل للدين فيه مبا�شرة.
وعندما كانت ال�شريعة الإ�سالمية منتظمة يجري بها التعامل بغاية
الأحكام كانت بع�ض الأمم الأخرى حتكم مبقت�ضى الأعراف حتى كانت القوانني
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الفرن�ساوية جمموعة �أعراف ويقول العلماء �إن اجلنوب الفرن�ساوي له عرف خا�ص
به لت�أثر �أهله باالحتالل العربي ولعل ذلك هو الداعي ملراعاة املذهب املالكي
مذهبا لأهل الأندل�س املجاورين
يف قانون احلقوق الذي دونه نابليون حيث كان ً
للبالد الفرن�ساوية.
كثريا
و�إذا نظرنا نظرة �أوىل يف التقنني الأروبي وجدناه يختلف اختالفًا ً
�سوى بني الذكر والأنثى يف �أحكام
بني �أممه فبينما ترى القانون الفرن�ساوي مث ًال َّ
الإرث ترى القانون الإجنليزي يجعل حق الإرث لأكرب الأوالد .وبينما ترى
القانون الفرن�ساوي يحكم بالق�صا�ص جتد القانون الإيطايل الآن ال يحكم به وكل
خا�صا ب�أمته فالفرن�ساوي لأهل البالد الفرن�ساوية
منهم عندما دون قانونه جعله ًّ
والإيطايل للإيطالية وهكذا مالحظني ما يوافق بيئتهم وعاداتهم ونف�سية �أهلهم.
وكذلك املجتهدون يف الإ�سالم الحظوا عند و�ضع �أ�س�س اال�ستنباط
وتقرير قواعد الفقه العامة حالة امل�سلم وانطباق الأحكام عليه وما يالئم ذلك
وبذلك نعلم الفرق بني الت�شريعني وندرك بغاية اجلالء �أن الأحكام الأروبية ال
توافق �شخ�صية امل�سلم للأ�سباب التي ذكرناها.
على �أن م�شرعي الإ�سالم نظروا يف الق�ضايا العار�ضة يف �أزمنة خمتلفة
و�أمكنة متعددة بني �أ�شخا�ص خمتلفني يف حياتهم االجتماعية و�إن كانوا متفقني
حكما مواف ًقا
من حيث �إح�سا�ساتهم الدينية ،وبذلك �أمكن �أن ي�ستخرجوا لكلٍّ ً
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حلياته االجتماعية مطاب ًقا لنظام الدين الإ�سالمي .ولذلك جند عدة �أقوال
للمجتهدين يف ق�ضية واحدة ميكننا بذلك �أن نح�صل على حكم مطابق للزمان
الذي نحن فيه واحلال الذي نحن عليه .نعم �إن جهلنا مبا يف املذاهب املعتربة من
الأحكام ق�ضى علينا باالعرتا�ض وتوجيه االنتقاد حتى �صرنا نطلب لق�ضايا وقع
حلها وف�صلها على مقت�ضى ما يوافق م�صاحلنا ال�شرعية �أئمة جمتهدين �أو تتعاطى
ذلك مع ق�صور مداركنا ب�أ�صول الت�شريع وقلة تب�صرنا يف اال�ستنتاج ،ولي�س اجلهل
أ�شد و�أعظم وهو ما
باملذاهب هو ال�سبب الوحيد يف ذلك بل �إن هناك � ًأمرا �آخر � ّ
فينا من روح التع�صب للمذهب الذي يقلده كل واحد منا ،حتى كدنا �أن نعترب
مذهب املخالف دي ًنا �آخر ون�سينا �أنه مذهب من املذاهب مل يدونه �صاحبه لقوم
خم�صو�صني ،وال لأفراد معدودين ،بل لكل من يت�أتى منه التقليد لذلك الإمام
واتباع مذهبه ،فكنا ب�سبب ذلك يف تردد وحرية عجيبني.
وها نحن مع�شر التون�سيني مث ًال نقا�سي من ذلك �أعظم ال�شدائد فعندنا
مذهبان حنفي ومالكي رائجان بيننا ومع هذا ف�إن خريجي جامع الزيتونة ال يعلم
حكما من �أحكام
مذهبا واح ًدا وال يخطر بباله يو ًما �أن يعلم ً
الواحد منهم �إال ً
مذهب املخالف وال دلي ًال من �أدلته فكيف ميكن ادعاء من يجهل ذلك �أنه ال
ن�ص يف الق�ضية التي ترد عليه يف املذاهب وهو غري مطلع عليها وال فاهم ملا فيها،
أمنوذجا يف اخلالفات �أمام القراء لريوا اختالف الأئمة يف الأحكام
وها نحن ن�ضع � ً
ويتحققوا �أنه ميكنهم �أن يجدوا الأحكام املوافقة ال حمالة.
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وليعلموا �أن ما نراه من اخلالف بني العلماء ال يجوز لنا الطعن فيه لأنك
�إذا نظرت �إىل مواقع اخلالف جتدها بني ت�شديد على املكلفني وتخفيف ،ويف ذلك
ف�سحة لهم ورحمة �إذ كانوا بني �صاحبي رخ�صة وعزمية وعلى ذلك ت�أويل بع�ضهم
ما ورد من قوله « :اختالف �أمتي رحمة» وهذا جار على منط الت�شريع الإلهي
ف�إنه بني ت�شديد وتخفيف على ح�سب ما ينا�سب حال املكلفني والكلف به .وبه
يظهر �أنه قد رفع حكم اخلالف يف ال�شريعة بهذا البيان .فانظر �إىل كل قول مقابله
م�شد ًدا ولكل منهما رجال يف حال
جتد �أحدهما ال بد �أن يكون خمف ًفا والآخر ّ
مبا�شرة الأعمال وحمال �أن يوجد لنا قوالن معا خم ّففان �أو م�شددان وقد يكون
يف امل�س�ألة الواحدة ثالثة �أقوال �أو �أكرث �أو قول مف�صل فاحلاذق يرد كل قول �إىل ما
ينا�سبه من �أحد القولني الأولني ح�سب الإمكان .وي�ؤيد هذا قول ال�شافعي ر�ضي
اهلل عنه �أن �أعمال احلديثني �أوىل من �إلغاء �أحدهما و�أن ذلك من كمال الدين.
النكاح :ال ي�صح النكاح �إ ّال من جائز الت�صرف عند عامة الفقهاء ،وقال
�أبو حنيفة ي�صح نكاح ال�صبي املميز وال�سفيه ويتوقف على �إجازة الويل.
ناظرا له كالأب
(((1يجوز للويل غري الأب �أن يزوج اليتيم قبل بلوغه �إذا كان ً
عند الثالثة ،ومنع ال�شافعي من هذا.
(((2ال ي�صح النكاح عند ال�شافعي و�أحمد �إال ِب َو ّيل ذكر ف�إن عقدت املر�أة
النكاح مل ي�صح ،وقال �أبو حنيفة للمر�أة �أن تزوج نف�سها و�أن توكل يف
نكاحها �إذا كانت من �أهل الت�صرف يف مالها وال اعرتا�ض عليها �إال �إذا
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و�ضعت نف�سها يف غري كفء فيعرت�ض الويل عليها ،وقال مالك� :إن كانت
ذات �شرف ومال يرغب يف مثلها مل ي�صح نكاحها �إال بويل خا�ص �إن وجد
و�إن كانت بخالف ذلك جاز �أن يتوىل نكاحها �أجنبي بر�ضاها.
ت�صح الو�صية بالنكاح عند مالك ويكون الو�صي �أوىل من الويل بذلك،
وقال �أبو حنيفة :يزوجها القا�ضي ،وقال ال�شافعي :ال والية لو�صي مع ويل ،للأب
واجلد تزويج البكر بغري ر�ضاها �صغرية كانت �أو كبرية عند ال�شافعي ،وبه قال
مالك يف الأب ،وهو �أ�شهر الروايتني عن �أحمد يف اجلد ،وقال �أبو حنيفة :تزويج
البكر البالغة العاقلة بغري ر�ضاها ال يجوز لأحد بحال.
الرجل �إذا كان هو الويل للمر�أة �إما بن�سب �أو والء �أو حكم القا�ضي كان
له �أن يزوج نف�سه منها عند �أبي حنيفة و مالك على الإطالق ،وقال �أحمد:
يوكل غريه ،وقال ال�شافعي :ال يجوز له القبول بنف�سه ،وال يوكل غريه بل يزوجه
احلاكم.
الكفاءة � :إذا اتفق الأولياء واملر�أة على عقد نكاح غري الكفء �صح العقد
عند الثالثة وقال �أحمد :ال ي�صح ،والكفاءة عند ال�شافعي يف خم�سة :الدين،
والن�سب ،وال�صنعة ،واحلرية واخللو من العيوب ،و�أبو حنيفة كال�شافعي لكنه مل
يعترب اخللو من العيوب ،وعن مالك �أنه قال الكفاءة يف الدين ال غري ،وعن �أحمد
رواية كمذهب ال�شافعي و�أخرى �أنه يعترب الدين وال�صنعة ،ولأ�صحاب ال�شافعي يف
ال�سن وجهان كال�شيخ مع ال�شابة.
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اخللع  :هل يكره اخللع ب�أكرث من امل�سمى ،قال مالك وال�شافعي :ال يكره
ذلك ،وقال �أبو حنيفة� :إن كان الن�شوز من قبلها كره �أخذ �أكرث من امل�سمى ،و�إن
كان من قبله كره �أخذ �شيء مطل ًقا ،وقال �أحمد :يكره اخللع على �أكرث من امل�سمى
مطل ًقا.
الطالق :هو مع ا�ستقامة الزوجني مكروه باالتفاق بل قال �أبو حنيفة
بتحرميه ،اختلفوا يف طالق ال�صبي الذي يعقل الطالق ،فقال �أبو حنيفة ومالك
وال�شافعي :ال يقع ،وعن �أحمد روايتان �أظهرهما �أنه يقع ،واختلفوا يف طالق املكره،
فقال �أبو حنيفة :يقع الطالق ،وقال مالك وال�شافعي و�أحمد :ال يقع �إذا نطق به
داف ًعا عن نف�سه.
املفقود :اختلفوا يف زوجة املفقود ،قال �أبو حنيفة وال�شافعي يف اجلديد
و�أحمد يف �إحدى روايتيه :ال حتل للأزواج حتى مت�ضي مدة ال يعي�ش ملثلها
غالبا  -وقال مالك وال�شافعي يف القدمي واختاره جماعة من مت�أخري �أ�صحابه وهو
ً
قوي فعله عمر ،ومل ينكره ال�صحابة و�أحمد يف الرواية الأخرى :ترب�ص �أربع �سنني
و�أربعة �أ�شهر وع�شر عدة الوفاة ثم حتل للأزواج.
الر�ضاع :اتفقوا على �أنه يحرم من الر�ضاع ما يحرم من الن�سب ،واختلفوا
يف العدد املحرم ،فقال �أبو حنيفة ومالك :ر�ضعة واحدة ،وقال ال�شافعي :خم�س
ر�ضعات ،وعن �أحمد يف �إحدى الروايات :ثالث ر�ضعات.
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النفقة :الإع�سار بالنفقة والك�سوة هل يثبت للزوجة الف�سخ معه �أم ال،
قال �أبو حنيفة :ال يثبت لها الف�سخ ولكن يرفع يده عنها لتكت�سب ،وقال مالك
وال�شافعي و�أحمد :نعم يثبت لها الف�سخ بالإع�سار عن النفقة والك�سوة وامل�سكن.
احل�ضانة :اتفقوا على �أن احل�ضانة تثبت للأم ما مل تتزوج ب�أجنبي ،و�إذا
تزوجت ودخل بها الزوج �سقطت ح�ضانتها ،ثم اختلفوا �إذا طلقت طالقًا بائ ًنا هل
تعود ح�ضانتها ،فقال �أبو حنيفة وال�شافعي و�أحمد تعود :وقال مالك يف امل�شهور
عنه :ال تعود بالطالق.
الزنا :اختلفوا ،هل من �شروطه الإح�صان لإقامة احلد ،فقال �أبو حنيفة
ومالك :نعم ،وقال ال�شافعي و�أحمد :ال.
حد ال�شرب :اختلفوا يف حد ال�شرب فقال �أبو حنيفة ومالك :ثمانون
جلدة ،وقال ال�شافعي� :أربعون ،وعن �أحمد روايتان كاملذهبني.
التعزير :لو عزر الإمام رج ًال فمات منه ،قال �أبو حنيفة ومالك و�أحمد :ال
�ضمان عليه ،وقال ال�شافعي :عليه ال�ضمان ،و�إذا �ضرب املعلم ال�صبي �ضرب ت�أديب
فمات قال مالك و�أحمد :ال �ضمان ،وقال �أبو حنيفة وال�شافعي :يجب ال�ضمان،
وهل يبلغ بالتعزير �أعلى احلدود؟ قال �أبو حنيفة وال�شافعي و�أحمد :ال يبلغ به ،وقال
مالك ذلك �إىل ر�أي الإمام �أن ر�أى �أن يزيده عليه فعل.
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الق�ضاء :هل ت�صح �أن تلي املر�أة الق�ضاء؟ قال مالك وال�شافعي و�أحمد:
ي�صح ،وقال �أبو حنيفة ي�صح �أن تق�ضي يف كل �شيء تقبل فيه �شهادة لن�ساء ،وعنده
�أن �شهادة الن�ساء تقبل فيما عدا احلدود واجلراح ،فهي عنده تق�ضي يف كل �شيء
�إال يف احلدود واجلراح.
الق�سمة :هل �أجرة القا�سم على قدر ر�ؤو�س املقت�سمني� ،أو على قدر
الأن�صباء قال �أبو حنيفة ومالك يف �إحدى روايتيه :هي على قدر الر�ؤو�س ،وقال
مالك يف الرواية الأخرى وال�شافعي و�أحمد :على قدر الأن�صباء.
دارا يف يد �إن�سان وتعار�ضت البينتان ،قال
الدعاوي :لو ادعى رجل ً
�أبو حنيفة :ال ي�سقطان وتق�سم بينهما ،وقال مالك :يتحالفان ويقت�سمانها ف�إن حلف
�أحدهما ونكل الآخر ،ق�ضي للحالف دون الناكل ،و�إن نكال جمي ًعا فعنه روايتان
�إحداهما تق�سم بينهما والأخرى توقف حتى يت�ضح احلال ،ولل�شافعي قوالن،
�أحدهما ي�سقطان م ًعا كما لو مل تكن بينة ،والثاين ي�سقطان ثم يفعل �أحد �أقوال
ثالث� ،أحدها :الق�سمة ،الثاين :القرعة ،الثالث :الوقف وعن �أحمد ،روايتان
�إحداهما ي�سقطان م ًعا ،والأخرى ال ي�سقطان م ًعا.
اليمني� :أبو حنيفة ال تغلظ بالزمان وال باملكان ،ومالك وال�شافعي :نعم،
وعن �أحمد روايتان كاملذهبني� ،إذا نكل املدعى عليه عن اليمني فهل يرد اليمني
على املدعي �أم ال ،قال �أبو حنيفة :ال ترد ويق�ضي بالنكول ،وقال مالك :ترد
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ويق�ضى على املدعى عليه بنكوله فيما يثبت ب�شاهد وميني ،و�شاهد وامر�أتني ،وقال
ال�شافعي :ترد اليمني على املدعي ويق�ضي على املدعي بنكوله يف كل �شيء.
البيوع :اتفق الأئمة على �أن البيع ي�صح من كل بالغ عاقل خمتار مطلق
الت�صرف وعلى �أنه ال ي�صح بيع املجنون ،واختلفوا يف بيع ال�صبي ،قال ال�شافعي:
ال ي�صح ،وقال �أبو حنيفة ومالك و�أحمد :ي�صح �إذا كان ممي ًزا ،ولكلٍّ �شروط ،ومن
ثبت له خيار الف�سخ يف البيع ف�سخ بح�ضور �صاحبه وغيبته عند ال�شافعي ومالك
و�أحمد ،وقال �أبو حنيفة :لي�س له الف�سخ �إال بح�ضور �صاحبه ،و�إذا �شرط يف البيع
خيارا جمهو ًال بطل ال�شرط والبيع عند �أبي حنيفة وال�شافعي ،وقال مالك :يجوز
ً
وي�ضرب له خيار مثله يف العادة ،وظاهر قول �أحمد �صحتهما.
ما يجوز بيعه :بيع العني الطاهرة �صحيح بالإجماع ،و�إما بيع العني النج�سة
يف نف�سها كالكلب واخلمر وال�سرقني فهل ي�صح �أم ال ،قال �أبو حنيفة ي�صح بيع
ذميا يف بيع اخلمر ،واختلف �أ�صحاب مالك
الكلب وال�سرقني و�أن يوكل م�سلم ًّ
يف بيع الكلب فمنهم من �أجازه مطل ًقا ،ومهم من كرهه ،ومنهم من خ�ص اجلواز
بامل�أذون يف �إم�ساكه ،وقال ال�شافعي و�أحمد :ال يجوز بيع �شيء من ذلك �أ�صالً.
ال�سلم :اتفقوا على جوازه يف املعدودات التي ال تتفاوت �آحادها كاجلوز
والبي�ض ،ويف رواية عن �أحمد :ال ،واختلفوا يف املعدودات التي تتفاوت كالرمان
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والبطيخ ،فقال �أبو حنيفة :ال يجوز ال�سلم فيه ال وزنًا وال عد ًدا  -وقال مالك يجوز
مطل ًقا  -وقال ال�شافعي :يجوز وزنًا ،وعن �أحمد اجلواز يف �أ�شهر روايتيه.
الرهن :عقد الرهن يلزم بالقبول و�إن مل يقب�ض عند مالك ولكنه يجرب
الراهن على الت�سليم ،وقال �أبو حنيفة و�أحمد وال�شافعي :من �شرط �صحة الرهن
القب�ض ،فال يلزم الرهن �إال بقب�ضه ،و�إذا رهن �شي ًئا على مائة ثم �أقر�ضه مائة �أخرى
و�أراد جعل الرهن على الدينني جمي ًعا مل يجز على الراجح من مذهب ال�شافعي،
�إذ الرهن ال زم باحلق الأول .وهو قول �أبي حنيفة و�أحمد ،وقال مالك باجلواز.
الوديعة� :إذا ا�ستودع دراهم �أو دنانري ثم �أنفقها �أو �أتلفها ،ثم رد مثلها �إىل
مكان الوديعة ثم تلف املردود بغري فعله فال �ضمان عليه عند مالك ،وقال �أبو حنيفة:
�إن رده بعينه مل ي�ضمن تلفه ،و�إن رد مثله مل ي�سقط عنه ال�ضمان ،وقال ال�شافعي
و�أحمد :هو �ضامن على كل حال بنف�س �إخراجه لتعديه وال ي�سقط عنه ال�ضمان
�سواء رده بعينه �إىل حرزه �أو رد مثله.
الوقف :لو وقف �شي ًئا على نف�سه �صح عند �أحمد ،وقال مالك وال�شافعي:
ال ي�صح ،وعند �أبي حنيفة ال يجوز ،لكن يلزم القا�ضي �أو ب�إخراجه خمرج الو�صية.
ال�شفعة :تثبت لل�شريك يف امللك باتفاق الأئمة ،وال �شفعة للجار �إال عند
�أبي حنيفة.
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هذه خال�صة ب�سيطة من �أقوال الأئمة  ليمكن من االطالع عليها
والقيا�س على ما ذكرناه فيها �إدراك �أن الأقوال ال�صاحلة لزماننا ن�ستخرجها من
بني �أقوالهم و�إمنا يلزمنا لذلك االطالع واملعرفة للمذاهب� ،أما كرثة الأقوال التي
ال فائدة فيها ف�إنها ال جتدي نف ًعا و�إن الإكثار من االنتقاد ورد ما �شرعه �أوائلنا مع
اجلهل من �أعظم امل�ضار بالدين
خ�صو�صا �أننا نعلم �أن ال�شريعة كال�شجرة املنت�شرة
ً
و�أن �أقوال عظماء علمائنا كالفروع والأغ�صان فال يوجد فرع من غري �أ�صل وال
ثمرة من غري غ�صن ،وكل من �أخرج قو ًال من �أقوال علماء ال�شريعة عنها ف�إمنا
لق�صوره عن درجة العرفان .فالكمال من بحث عن منازع �أقوال العلماء من �أين
�أخذوها ال من ردها بطريق اجلهل والعدوان والطي�ش واخلذالن حتى تطمئن
نفو�سنا ونرفل يف حلل ال�سعادة والكمال.
(((6الفارق بني العبودية يف الإ�سالم والعبودية لدى الأمم الأخرى

� َّإن البالد الإ�سالمية كانت مدر�سة كربى للعامل .ودخول الرقيق �إليها
و�إقامته فيها ولو مدة ق�صرية من الزمن يح�صل بها املق�صود من الإر�شاد وتهذيب
النف�س وتخليقها بالأخالق العالية الإ�سالمية .حتى �إن من مل تطل مدة �إقامته
منهم يف بالد الإ�سالم وبارحها بالعتق املرغوب به �شر ًعا يكون قد �ضرب ب�سهم
عظيم يف الكماالت ،ف�إذا رجع �إىل �أهله رجع مملوء الوطاب ب�أ�صول ما كان يعرفها
قومه ،وال يدركون معناها .وب�سبب ذلك انت�شرت العدالة التي هي �أ�صل احلياة
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بل احلياة كلها ( .)...وال �شك �أن ا�سرتقاق الإ�سالم للأرقاء على مقت�ضى هذا
الوجه مراعى فيه ذلك املق�صد ال�سامي ،وهو التعليم الذي ظهرت �آثاره يف العامل
ويعد من �أعظم املفاخر التي يفتخر بها الإ�سالم على غريه من الأمم ،ومثل ذلك
ُّ
العمل العظيم ال يحتاج معه �إىل الدفاع واجلواب عن انتقادات اجلاهلني.
ف�أوروبا قد منعت اال�سرتقاق كما قال احلداد لكن �إمنا متنع اال�سرتقاق عن
نف�سها مبقت�ضى الواجب الإن�ساين� .أما ا�سرتقاق الإ�سالم فلي�س داخ ًال حتت عموم
الرق املوجود عندها ،ف�إذا منعته ف�إمنا عطلت مق�ص ًدا من �أ�سمى املقا�صد و�أعالها
جاء به الإ�سالم خا�صة ،وهو الإر�شاد والتعليم .فنحن مبقت�ضى نظام ال�شريعة
الإ�سالمية نعولهم وننفق عليهم ونعلمهم ون�سهل عليهم العتق بكل الو�سائل،
جدا كما ورد يف احلديث عن النبي  ،ليتم ن�شر الف�ضائل
حتى كان هزل العتق ًّ
يف العامل وي�سود النظام وال�سالم.
على �أن الأوروبيني يوم ادعوا �إبطال الرق مل يكن هناك رق باملعنى
ال�شرعي عند امل�سلمني حتى يبطلوه ،لأن غالب �أولئك الأرقاء املزعومني �أحرار.
ولي�س بيع الأحرار ببدعة بني الأمم ،وال �أن التجارة فيهم اخرتعها امل�سلمون،
بل �إن ذلك موجود يف الأمم منذ القدمي ،وما ق�صة يو�سف عليه ال�سالم مبجهولة
حر من �أعظم بيوت بني �إ�سرائيل .و�أمة الرومان
لدينا فقد باعه ال�سيارة وهو ٌّ
ت�سرتق الأطفال لبيعهم والن�ساء للت�سري وتقدميهن للجي�ش بق�صد البغاء ،فال
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غرابة �إذا ر�أينا تلك احلرفة انتقلت عدواها �إىل بع�ض جهلة امل�سلمني فعملوا
كعملهم وا�سرتقوا الأحرار� ،أما تقدمي الن�ساء للجيو�ش فهو غري معروف واحلمد
هلل يف تاريخ الإ�سالم.
وتهدد من يتعاطى بيعه،
وقد تنب�أ النبي  ب�أن اال�سرتقاق �سيتناول احلر ّ
وي�أكل ثمنه ب�أعظم املهددات ،وهو �أن اهلل خ�صم ملن يفعل ذلك يوم القيامة ،ففي
البخاري عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي  قال« :قال اهلل عز وجل :ثالثة
حرا ثم �أكل ثمنه،
�أنا خ�صمهم يوم القيامة ،رجل �أعطى بي ثم غدر ،ورجل باع ًّ
أجريا فا�ستوفى منه ومل يعطه �أجره» .وقد وجد هذا الأمر منذ
ورجل ا�ست�أجر � ً
القرن الثاين للهجرة ونقل بع�ض العلماء �أن �أبا حنيفة ر�ضي اهلل عنه مكث ع�شر
�سنوات يبحث عن جارية لي�شرتيها فلم يجد واحدة �صاحلة لال�سرتقاق.
فكل ما قررناه ينتج �أن اال�سرتقاق مل يكن موجو ًدا على الوجه ال�شرعي
املطلوب يوم منعه الأروبيون ،فمنعهم لال�سرتقاق �إمنا ذلك عن نف�سهم خا�صة ملا
فيه من املظامل التي تنبو عنها العجالة والإن�سانية.
على �أن ما دام احلداد يدعي �أن الرق انتهى بب�سط الأمة الأروبية �سلطانها
على امل�سلمني فال ميكن �أن يدعي مع ذلك �أن الإ�سالم قد �أبطله� ،إذ القول كان
للقوة وال�سلطان يف الف�صل .قال م�سيو غو�ستاف لوبون يف كتابه متدن العرب�« :إين
ال �أريد البحث عن �صحة ما ين�سب للإنقليز منذ �سنني قليلة من معاملة الرقيق
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ب�أنواع من العذاب والهوان» ثم قال�« :إن لفظة الرق �إذا ذكرت �أمام الأروبي الذي
اعتاد تالوة الروايات الأمريكية امل�ؤلفة من نحو ثالثني �سنة من الزمن وورد على
خاطره �أولئك امل�ساكني املثقلني بال�سال�سل املكبلني بالأغالل امل�سوقني ب�ضرب
كافيا ل�سد رمقهم لي�س لهم من امل�سكن
ال�سياط الذين ال يكاد يكون غذا�ؤهم ً
�إال احلب�س املظلم» ثم قال�« :إن احلق اليقني �أن الرق عند امل�سلمني يخالف ما
كان عليه عند الن�صارى متام املخالفة» .و�إمنا نقلنا هذا زيادة �إي�ضاح للجاهلني �أو
املتجاهلني ،و�إال ف�إن ما قدمناه مل نبق معه حمتاجني �إىل �إقامة دليل �آخر �أو برهان،
وكيف نحتاج �إىل �إقامة الدليل على وجود النهار وال�شم�س طالعة و�أ�شعة �أنوارها
�ساطعة ولن تعمى الأب�صار ولكن تعمى القلوب التي يف ال�صدور.
احلداد يهني املر�أة امل�سلمة
((ََّ (7

ابتد�أ احلداد مقدمته ببيان وظيفة املر�أة يف املجتمع وادعى �أننا نحتقرها،
وبلغ به اخلط�أ واالفرتاء �إىل �أن ن�سب �إلينا اعتبار املر�أة (وعاء لكذا !) مما ي�ستهجن
الت�صريح به .وال ي�صدر �إال ممن ال خالق له ومل يت�أدب الآداب العامة ف�ض ًال عن
�آداب العلماء واملر�شدين.
يقول ذلك الكالم البذيء وين�سبه للم�سلمني مع �أنهم يحرتمون املر�أة
وينزلونها املنزلة الالئقة بها وال يعاملونها �إال بالتبجيل والتعظيم .غري �أن احلداد
الذي مل يكرب التالعب بالدين الإ�سالمي و�أهله ف�ض ًال عن املر�أة ،هو الذي �أنزلها
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جمل�سا منحطًّ ا على ب�ساط االزدراء واالحتقار و�أجل�سها يف
تلك املنزلة وبو�أها ً
مكان املهانة واالبتذال.
أن�صارا لها ،ومعار�ضني،
يقول يف مقدمته �إن النا�س �أمام املر�أة على ق�سمنيً � ،
و�إن من �أهم ما ظفر به �أن�صارها جتربتها يف مدة احلرب الكربى و�أنها �أثبتت لنف�سها
الكفاءة مثل الرجل حتى جندوا منها جنو ًدا ،وجعلوا منها �أعوان حمافظة،
و�صارت تطري يف ال�سماء ،وت�صارع الرجال فت�صرعهم.
�إن كان هذا من الأدلة التي ي�ستند �إليها الذين يدعون ن�صرتها ف�إنهم مل
كثريا من الن�ساء قمن بجالئل الأعمال
ي�أتوا �إلينا ب�شيء جديد ف�إن التاريخ �أرانا ً
يف احلياة الب�شرية ،وقد نبغ منهن كثريات يف الإ�سالم والأمم الأخرى وحكى
لنا التاريخ يف �أقدم الع�صور �إتيان بع�ضهن بالعجائب .و�أنهن قمن مبا يعجز عنه
كثري من الرجال ،لكن ل�سنا ممن يدعي نفي وجود النابغات و�إمنا نريد املقابلة بني
اجلن�سني والنظر بني جمموع الفريقني .ال بني فرد وفردين.
على �أن حالة جتنيد الن�ساء عند اال�ضطرار لي�ست بالأمر الغريب يف نظرنا
�إذ ال�شريعة الإ�سالمية �أوجبت عليهن الدفاع عن الإ�سالم عند وقوع النفري العام
وعجز الرجال عن القيام بذلك الواجب .وقد راعى يف ذلك ال�شارع امل�صلحة
أي�ضا التي تكون باملحافظة على
العامة الراجعة لعموم �أهل البالد واخلا�صة بهن � ً
�شرفهن� ،إذ موتهن عزيزات خري من انتهاك �أعرا�ضهن وعي�شهن يف الذل واملهانة
وال�صغار.
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هذه حالة خا�صة ينظرها الإ�سالم بال�سنة للن�ساء وي�شاركه فيها عموم الب�شر،
فال تدخل حتت �ضابطة ،وال ت�صلح قاعدة عامة تبنى عليها امل�صالح وي�ستند �إليها
يف اال�ستنتاج .و�أما احلالة االعتيادية بالن�سبة �إليهن فهن ال يكلفن مبا يكلف به
الرجال .وال يقمن �إال بالعمل الذي ت�أهلن �إليه قال تعاىل :ﮋﮟﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝ ﯞﮊ [الن�ساء.]32 /

يقول املف�سرون �إن من �أ�سباب نزول هذه الآية �أن �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها
قالت يا ر�سول اهلل تغزو الرجال وال نغزو و�إمنا لنا ن�صف املرياث ف�أنزل اهلل تعاىل
الآية ،وروي عن عكرمة �أن الن�ساء �س�ألن اجلهاد فقلن :وددن �أن اهلل جعل لنا
الغزو فن�صيب من الأجر ما ي�صيب الرجال فنزلت ،فالن�ساء العربيات متنني �أخ�ص
�أعمال الرجولية وهو حماية الذمار والدفاع عن احلق بالقوة ،ف�أجابهن تعاىل بهذه
الآية ،وعرب �سبحانه بهذا التعبري عناية بهن وتلط ًفا لأنهن مو�ضع الر�أفة والرحمة
ل�ضعفهن مع �إخال�صهن فيما متنني ،ف�أراد اهلل �سبحانه �أن يخت�ص الن�ساء ب�أعمال
البيوت والرجال بالأعمال ال�شاقة التي يف خارجها ليتقن كل منهما عمله ،ويقوم
به كما يجب مع الإخال�ص و�أمرهم �أن ي�س�أل كل منهم الإعانة والقوة على ما نيط
به حيث ال يجوز له �أن يتمنى ما نيط بالآخر.
وروى البيهقي يف حديث �أ�سماء بنت يزيد الأن�صاري ر�ضي اهلل عنها ،من
�أنها �أتت النبي  وقالت :يا ر�سول اهلل �أنا وافدة الن�ساء �إليك ،وذكرت عدة
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�أ�شياء خ�ص بها الرجال �إىل �أن قالت :و�أف�ضل من ذلك اجلهاد يف �سبيل اهلل عز
معتمرا� ،أو جماه ًدا ،حفظنا لكم �أموالكم
وجل و�أن �أحدكم �إذا خرج ًّ
حاجا� ،أو ً
وغزلنا �أثوابكم ،وربينا لكم �أوالدكم �أفما ن�شارككم يف هذا الأجر واخلري .فقال
لها « :افهمي �أيتها املر�أة و�أعلمي من خلفك من الن�ساء �أن ح�سن تبعل املر�أة
لزوجها وطلبها مر�ضاته واتباعها يعدل ذلك كله».
و�س�ألت �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ر�سول اهلل  فقالت :نرى
اجلهاد �أف�ضل الأعمال �أفال جناهد قال  « :لكن �أف�ضل اجلهاد و�أجمله حج
مربور» ذكره البخاري وزاد �أحمد «فهو َل ُك َّن جهاد».
وملا انهزم رجال من امل�سلمني يف واقعة �أحد قاتلت �أم ن�سيبة بنت كعب
ر�ضي اهلل عنها وهي ممن بايع بيعة العقبة وكانت يف �أول النهار ت�سقي املاء فلما
ر�أت هزمية امل�سلمني انحازت �إىل ر�سول اهلل  وبا�شرت القتال و�صارت تذب عنه
جرحا �شدي ًدا ،وقاتلت �أ�سماء
بال�سيف وترمي بالقو�س وجرحت يف ذلك اليوم ً
بنت يزيد ال�صحابية امل�شهورة ر�ضي اهلل عنها يف بع�ض وقائع الريموك بينما كان
امل�سلمون منهزمني وقتلت رج ً
اال كثريين بخ�شبة.
وقاتلت خولة بنت الأزور ملا �أ�سر �أخوها �ضرار يف وقعة �أجنادين وحملت
على الروم حملة منكرة متلثمة حتى ظنوها خالد بن الوليد ،وخل�صت نف�سها مع
بع�ض الن�سوة من الأ�سر بال�شام بعد قتال �شديد ،و�أمثالهن كثريات ،فهل بلغت
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املر�أة يف هذا الع�صر مبلغ ال�صحابيات ر�ضي اهلل عنهن يف اجلر�أة والإقدام؟ وهل
هذا العمل �أك�سبهن رجحانًا على الرجال املنهزمني؟ وهل خطر ببال املجاهدين
�أو �أمرائهم رفع املر�أة �إىل م�صاف الرجال وتكليفها مبا ال تطيق ،وقالوا على الرجال
جر الذيول ،وعلى الن�ساء مقارعة الأبطال يف ميدان املوت؟ �أظن �أنهم فهموا
حقيقة املر�أة فلم يكلفوها بذلك ولو فعلوه ملا �أجازه لهم الإ�سالم .يظن احلداد
الذي �أراد اال�ستناد �إىل هذه احلالة الغري االعتيادية يف رفع مقام املر�أة �إىل م�ستوى
الرجل يف �أعماله� ،أنه جاء ببع�ض احلجة مع �أنه مل يعرف من �أحوالها احلقيقية
�شي ًئا �إال بالتوهم كغريه ممن يدعي ذلك.
لي�س غر�ضي �إثبات الفرق بني اجل�سمني �أو العقلني والبحث يف ذلك
بتعمق لأن احلداد مل يكن من املدافعني عن املر�أة حقيقة .و�إمنا ذكرها و�سيلة
�إىل هدم ال�شريعة كما كنا �أو�ضحناه ،لكن �إذا ن�سبنا له اخلط�أ ال�صريح فيما يدعي
ويقول فال نبعد عن احلقيقة قال بع�ض علماء الطبيعة« :يخيل �إلينا �أنا نعرف
كثريا من الأ�شياء التي كنا نح�سبها عادية،
ال�شيء الكثري عن هذا العامل .ولكن ً
ونح�سب �أنف�سنا كثريي االطالع عليها ،هي الآن لغز من الألغاز عندنا والبد من
در�س كثري و�سهر طويل لندرك �أننا ال نفهم الأ�شياء ،والذي يجب �أن نفهمه بادئ
بدء �أن الأ�شياء التي تعودناها هي غريبة عنا وخفية علينا ك�سائر الأ�شياء».
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وهذه الفل�سفة مع طولها خمت�صرة مع متام الظهور والإي�ضاح يف قوله تعاىل:
ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ [الإ�سراء ، ]85 /ويف قوله تعاىل :ﮋﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ [الروم.]7 /
يدعي احلداد �أن غر�ضه الدفاع عن املر�أة حتى يحررها وميتعها مبباهج احلياة.
ما هي مباهج احلياة التي يطلبها احلداد ويريدها للمر�أة؟ يريد اال�ستتار حتت
كلمة ال�سرير و�أن يقدم املر�أة ملعمعة القتال لأن جتربتها �أثبتت كفاءتها ،يريد �أن
ت�شتغل املر�أة يف املعامل لتقوم ب�أود حياته وتنفق عليه وعلى �أمثاله بدعوى �أنها
حرة ،يريد �أن تلفح نريان املعامل وجهها وتذيب �شحمها وحلمها وتذهب بن�ضارتها
وح�سنها ،يريد �أن تقوم املر�أة بجر الأثقال والأ�شغال ال�شاقة ملماثلتها للرجال،
يريد �أن ت�شتغل باحلمل والوالدة ،يريد التغزل فيها ،يريد التالعب بها و�إف�ساد
�أخالقها ،يريد ...يريد ...يريد �إلخ.
هذه بع�ض من مباهج احلياة التي يطلبها للمر�أة وهذه ن�صرتها التي يزعمها،
ومن �أراد املحافظة على كرامتها يف احلياة االجتماعية ،وق�صرها على حياتها املنزلية
حمرتمة اجلانب بعيدة عن �أن ميد �إليها الفجرة ل�سانًا �أو ي ًدا� ،أو �أن ينالها الف�ساق
ب�أب�صارهم الرباقة وب�صائرهم العمي ،ف�أولئك املحافظون هم املعار�ضون مل�صاحلها يف
نظر احلداد واملعدون على املر�أة الظاملون!!
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�إن ن�ساءنا واملنة اهلل يتمتعن بجميع مباهج احلياة التي ترت�ضيها لهن املروءة
والدين واحلرية التي قررها ال�شرع ومنحها للمر�أة يف دائرة حياتها.
�إن جميع املخلوقات جعل اهلل لكل منهم وجهة يتوالها مبقت�ضى نظام
خلقته وطبيعته وذلك يوجب علينا �أن نوجه كل جن�س نحو �سعادته التي تخ�صه
وي�سدد �إىل ما يليق به من الأعمال الفكرية واجل�سدية على ح�سب ما �أودع اهلل
يف كل جن�س من اال�ستعداد ،و�إن كل جن�س معد �إىل ف�ضيلة هو �إليها �أقرب
وبالو�صول �إليها �أحرى .ولي�ست احلرية يف نظرنا هي انفالت الإن�سان من كل قيد
وانغما�سه يف حم�أة الرذائل واملالذ وال�شهوات البهيمية ،ويتجاوز حد العدل فيها
حتى يكون لكل �إن�سان �أن يعمل ما �شاء.
�إن العقالء و�أ�صحاب الأنف�س ال�شريفة ال تر�ضى �أنف�سهم �أن تعمل يف
خ�صو�صا ونحن نعلم م�شاركة
�سبيل املالذ احل�سية لأن ذلك من ر�أي الرعاع
ً
�أ�صغر احل�شرات والهمج من احليوان للإن�سان يف ذلك ،فمن ر�ضي لنف�سه �أو
لأهله بذلك فقد نزل �إىل �أحط دركات املهانة وال�صغار.
يريدون بلفظي احلرية ومباهج احلياة الق�ضاء على الف�ضيلة ،و�إحالل الرذيلة
حملها بالبعد عن �أدب ال�شريعة وعن الأخذ بوظائفها و�شرائطها.
�إن امل�سلمني م�أمورون ب�أن ال يخرجوا مع �أهلهم من دائرة ال�شريعة ،التي
عدلت لهم معنى احلرية ،و�أفهمتهم معنى مباهج احلياة احلقيقة ،ومبخالفتنا لذلك
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و�سرينا على غري مقت�ضى �سنن الكون نكون قد ت�سببنا يف منع �أنف�سنا من الرقي
يف مدارج احلياة ال�صحيحة الراجعة علينا بكل �سعادة وهناء بل �إن الأمم التي ال
ت�سري على ذلك النظام ي�ؤول �أمرها �إىل ال�سقوط قال تعاىل :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼﮊ [الإ�سراء.]16 /
فلنتب�صر فيما يعود علينا باملنفعة احلقيقية ولنتم�سك مببادئ الف�ضيلة ونقاوم
كل من ي�شيع الفاح�شة والرذيلة حتى ال يحيق بنا الهالك الذي ظهرت طالئعه
بيننا و�صرنا بذلك مذبذبني مت�أثرين بظواهر لي�ست من الكمال يف �شيء وال
نحن باتباعها من امل�صلحني ،قال تعاىل :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆﮊ [هود ]117 /و�إن امل�سلمني الذين يخالفون الطريقة التي
ر�سمتها لنا ال�شريعة ال ميكن جناحهم وال فوزهم يف ميدان الأخالق والكماالت
النف�سية بل وال يف ميدان احلياة االجتماعية.
على � َّأن من يجري على طريقة الهمج وعدل عن احلرية التي �ضبطتها
ال�شريعة و�أحاطتها ب�سياج من احل�شمة واحلياء قد �سبق ذمه حتى من كبار
احلكماء الأقدمني الذين �أدركوا �شي ًئا من احلقائق املطهرة من الإفراط والتفريط
ومن ال�شواهد على ذلك قول جالينو�س يف و�صف من خرج عن الآداب التي
�أ�شرنا �إليها «ه�ؤالء الأ�شرار �سريتهم �أ�سو�أ ال�سري و�أرداها .يف�سدون الأحداث
ب�إيهامهم �أن الف�ضيلة هي ما تدعوهم �إليه طبيعة البدن من املالذ والنا�س مائلون
بالطبع اجل�سداين �إىل ال�شهوات فيكرث �أتباعهم وتقل الف�ضالء فيهم وهم يف �أدنى
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مراتب الإن�سان ل�ضعف القدرة الناطقة فيهم فهم يف �أفق البهائم ميرحون �شهواتهم
جتذبهم بقوة نفو�سهم البهيمية حتى يرتكبوها وال يرتدعون عنها.
فهذه كلمتنا الأخرية التي يجب �أن ي�سمعها كل من �سعى ممن ينت�سب
للم�سلمني يف هدم ال�شريعة وبث الرذيلة والق�ضاء على الف�ضيلة.
تقوم بذهب وال ف�ضة جاللة ونفا�سة و�إنا
وليعلم �أن املر�أة يف نظرنا ياقوتة ال ّ
ال نوافقه على �إلقائها يف حباحب نار ف�ساد الأخالق والرتبية التي هي �صفة كثري
كل�سا حتى نخ�سرها مع منافعها
من الرجال ،لأنا نريد بقاءها نافعة ال �أن ت�صري ً
ونق�ضي لأجل ذلك على الإ�سالم وامل�سلمني.

ت�أليف
الطاهر ّ
احلداد

ُط ِبع لأول مرة عام 1348هـ1930 /م

ّ
مقدمة
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املر�أة هي �أم الإن�سان .حتمله يف بطنها وبني �أح�ضانها .وهو ال يعي غري
طابعها الذي يربز يف حياته من بعد .وتر�ضعه ِل َب�أَها((( .تغذيه من دمها وقلبها.
وهي الزوج الأليف ت�شبع جوع نف�سه .وتذهب وح�شة انفراده .وتبذل من �صحتها
وراحة قلبها لتحقيق حاجاته وتذليل العقبات �أمامه .وتغمره بعواطفها ،فتخفف
عليه وقع امل�صائب والأحزان ،وجتدد فيه ن�شاط احلياة .وهي ن�صف الإن�سان و�شطر
الأمة نو ًعا وعد ًدا ،وقوة يف الإنتاج من عامة وجوهه .ف�إذا كنا نحتقر املر�أة وال نعب�أ مبا
هي فيه من هوان و�سقوط ،ف�إمنا ذلك �صورة من احتقارنا لأنف�سنا ،ور�ضانا مبا نحن
فيه من هوان و�سقوط .و�إذا كنا نحبها ونحرتمها ون�سعى لتكميل ذاتها فلي�س ذلك
�إال �صورة من حبنا واحرتامنا لأنف�سنا ،و�سعينا يف تكميل ذاتنا.

(((	ال َلّب�أ� :أول اللنب عند الوالدة.
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غري �أننا قد اعتدنا يف نظرنا للمر�أة �أن نراها منف�صلة عن الرجل ،ال �ش�أن
لها يف تكييف نف�سه وحياته .و�أحرى �أن ال يكون لها �شيء من ذلك يف نهو�ضه
ال�شعبي �أو �سقوطه .فكنا بذلك نتجرع مرارة اخليبة يف حياتنا من كل وجوهها،
دون �أن ندرك م�صادر هذه اخليبة النامية فينا فنعمل لزوالها.
النا�س �أمام املر�أة اليوم فريقان� :أن�صار لها ومعار�ضون .ولكنهم يف الغرب
جدا كالفرق بني امر�أتهم وامر�أتنا .فهم يف
غريهم يف ال�شرق .والفرق بينهم بعيد ًّ
�أروبا متفقون على تعليم املر�أة وتربيتها ،وعاملون يف ذلك جمي ًعا لتقوم بعملها
كام ًال يف املنزل وتربية الأبناء مع متكينها من احلرية املدنية ال�ستثمار مواهبها يف
الأعمال الأدبية واملادية العائدة باخلري على منزلها �أو على الثقافة العامة ،ولت�أخذ
أي�ضا يف االنتفاع مبباهج احلياة .وقد نالت من ذلك ونال منها املجتمع
حظها � ً
الأروبي �أوفر ن�صيب .ثم هم يختلفون بعد ذلك يف تقدمها مع الرجل �إىل الإنتاج
املادي ،و�سيادة الدولة وحتمل �أعبائها بامل�ساواة معه حتى ال ميتاز عليها يف �شيء،
وهذا ما ت�سري �إليه اليوم يف تيار قوي .فاملعار�ضون يرون يف ذلك ت�ضيي ًعا لوظيفة
املر�أة يف املنزل والن�سل وتثقيفه؛ حيث تنهمك يف الأعمال العمومية التي تذيب
جهدها ،وتعمر وقتها حتى ال يبقى منه ل�شيء �آخر زيادة عما يف ذلك من مناف�سة
الرجل يف طلب العمل ،تلك املناف�سة التي كانت من عوامل البطالة يف جهات
�أروبا بينما هي ال تقوى على عمل الرجال فت�أتي به كام ًال مثلهم .والأن�صار يرون
وا�ضحا على النجاح الذي جتده
جتربتها يف ذلك �أيام احلرب الكربى وبعدها دلي ًال ً
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ِب َد�أَ ِبها((( يف امل�ستقبل وال ينبغي �أن يعترب هذا النجاح يف ال�شعب �إال قوة جديدة
وتوفريا لإنتاجه املادي واملعنوي وعونًا له عليه يف حد ال ي�ضيع مهمة الن�سل،
فيه ً
و�إذا كانت وظيفة تربية الأطفال التي متتاز بها املر�أة ي�ضر بها هذا االجتاه ،ف�إن
كثريا من هذه التبعة على املر�أة حتى
ت�أ�سي�س معاهد الأطفال والإكثار منها يرفع ً
يزيلها بالتدريج .وقد �أخذت الدول الأروبية اليوم تبا ًعا بهذا الر�أي مع التدريج،
ف�أف�سحت للمر�أة يف مقاعد النيابة وكرا�سي احلكم يف الدولة.
�أما يف ال�شرق فامر�أتنا �إىل الآن ما زالت تعي�ش وراء احلجب ،و�أن�صارها
منا يرون يف تربيتها وتعليمها علوم احلياة العامل الوحيد يف تقومي حياتها ،وت�أدية
ون�ساء ميل�ؤون �أوطانهم �أعما ًال
واجبها يف املنزل والعائلة كامالً ،فتنجب لنا رجا ًال ً
وطبيعيا �أن
�شرعيا
ًّ
تك�سبها الفخر وحتقق لها الن�صر يف احلياة .ويرون مع ذلك ح ًّقا ًّ
ت�ستثمر املر�أة حريتها املدنية يف ا�ستعمال ما لها من حق مبا�شرة بنف�سها ،و�أخذ
حظها من متاع احلياة كالرجل �سواء .واملعار�ضون لها منا يرون يف هذا القدر
خروجا باملر�أة عما يجدر بها من االنزواء الذي مينع الفتنة ،واحلجر الذي عليها
ً
للرجل .وهي ال حتتاج يف حياتها �أو وظيفتها �إال ملعرفة حمدودة يف دائرة املنزل ال
يلزم لها �إقامة املعاهد العلمية يف خمتلف العلوم ،ثم هي ال يتوقف عليها نهو�ض
ال�شعب حتى ن�ضطر لإعطائها احلرية االجتماعية .ومي ّثلون لذلك باملدنية العربية
التي قامت على حم�ض جهد الرجال.
جد فيه.
((( َد�أَ َب يف العمل وغريه د�أْبا ،ود�أَبًا ،و ُد ُءوبًاَّ :
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هذا هو موقف املر�أة يف ال�شرق ،وهذه �آرا�ؤنا يف نهو�ضها .ولكننا يف تون�س منتاز
على ال�شرق كله ب�أننا �إىل اليوم مل نوفق يف العمل لنهو�ض املر�أة ولو مبقدار الذرة يف
حياتها .ولي�س لنا من ذلك غري الكالم وعموم الأمة ُم ْعرِ�ض عن هذا املو�ضوع متا ًما.
ويرى بع�ض امل�ؤثرين يف هذا ال�سواد �أننا ميكن �أن ننه�ض ب�أنف�سنا دون املر�أة كما قامت
املدنية العربية .ولو ت�أملنا موقف املر�أة مع امل�سلم العربي الذي جاهد لفتح املمالك،
جبارا هو �سر جناح تلك املدنية فوق ما كان
وانت�صر لر�أينا �أنها تبعث يف �صدره ً
روحا ً
نظما ون ًرثا ،وقد كانت تبلغ فيها من ال�ش�أن
لها من معارف علوم الدين وفنون الأدب ً
وتهذيبا وحري ًة .ولعلنا نلم�س هذا ُّالروح
غري ما وقفت عنده لو �أنها كانت �أوفر ً
تعليما ً
قائما يف �أنف�سنا نحن الرجال حتى اليوم� ،إذ تتقدم املر�أة يف عمل �شريف النت�شال
ً
وطنها والذَّ ْود((( عنه فتبعث بذلك فينا احلياة واجلر�أة �إىل احلد البعيد .ولكن هكذا
�شاء حمقنا الأخرق �أن نت�أخر �إىل الوراء حتى املوت .بينما على مر�أى منا وم�سمع
ظافرا باحلياة.
يتقدم غرينا ب�سرعة �إىل الأمام ً
لو نراجع �أ�صل ميولنا يف �إنكار نهو�ض املر�أة لوجدنا �أنه منح�صر يف �أننا ال
نعتربها من عامة وجوه احلياة �إال �أنها وعاء لفروجنا .غري �أننا مهما بالغنا يف �إنكار
ما للمر�أة من حق ،وما لنا يف نهو�ضها من نعمة �شاملة ،ف�إنها ذاهبة يف تيار التطور
احلديث بقوة ال متلك هي وال نحن لها ر ًّدا .وهي جتري يف ذلك على غري هدى
ر�سوخا وا�شتباكًا .وبد ًال
�أو كتاب منري ،وذلك ما يزيد كل يوم روح الفو�ضى فينا ً
من هذا العناد الذي ال ينفع �شي ًئا ،كان يجب علينا �أن نتعاون جمي ًعا على �إنقاذ
(((	الذود عنه :الدفاع عنه.
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حياتنا بو�ضع �أ�صول كاملة لنهو�ض املر�أة الذي هو نهو�ضنا جمي ًعا .وبذلك نكون
قد طهرنا املاء ال�صالح للحياة قبل �أن يتحول �إىل عفونة تهدمها و ِت ُبيدها.
ها هي احلكومات الفرن�سية يف تون�س قد �أخذت منذ حني ت�ستثمر تطور
امر�أتنا طبق ال�سيا�سة التي و�ضعت �أ�صولها يف برامج تعليم البنات امل�سلمات
باملدار�س االبتدائية لهن .وما زالت َت ْد� ُأب على و�ضع الطرق التي تراها �صاحلة
لغر�ضها يف تطور املر�أة امل�سلمة كلما ر�أت الفر�صة يف ذلك ،فلماذا نبقى نحن
مبهوتني ذاهلني ممتع�ضني يف هذا التيار اجلارف حتى يذهب بنا �إىل م�صبه؟
�إن الإ�صالح االجتماعي �ضروري لنا يف عامة وجوه احلياة ،وعلى اخل�صو�ص
ما كان منه متعل ًقا بوجودنا يف احلياة .وقد ر�أيت بعني اليقني �أن الإ�سالم بريء من
تهمة تعطيله الإ�صالح .بل هو دينه القومي ومنبعه الذي ال ين�ضب .وما كان انهيار
�صرحنا �إال من �أوهام اعتقدناها ،وعادات مهلكة وفظيعة ّ
حكمناها يف رقابنا .وهذا
ما حدا((( بي �أن �أ�ضع كتابي هذا عن املر�أة يف ال�شريعة واملجتمع؛ لرنى �أيهما
واجبا يف عنقي �أراه
الهادي و�أيهما ال�ضال امل�ضل .وع�سى �أن �أكون بهذا قد �أديت ً
علي ٍ
جلن�س �أنا �أحد �أفراده و�أمة �أنا واحد من �أبنائها.
دي ًنا َّ
(تون�س  10دي�سمرب )1929
الطاهر احلدّاد
((( َح َدا فالنًا على ذلك :بعثه عليه.

الق�سم ال ّت�شريعي

املر�أة يف الإ�سالم

متهيد

مل نر ًّبدا من و�ضع كلمة موجزة عن الإ�سالم و�سيا�سته الت�شريعية قبل
�أن نتحدث عن مقام املر�أة يف نظره؛ ليكون ذلك جالء ملوقفه �إزاءها ،وخدمة
للمو�ضوع من �أوىل الطرق و�أقربها للحق .و�إليك البيان:
كان الإ�سالم يف جملته مبد�أ جدي ًدا حلياة العرب خا�صة وامل�سلمني
عامة .ونحن هنا �إمنا نهتم مبا كان منه جدي ًدا يف جانب املر�أة� .سواء كان يف �إثبات
�شخ�صيتها املدنية واالجتماعية �أو يف حقوقها مزدوجة بالرجل ،وما يتبع ذلك من
�أوجه البيان.
مل يكن للعرب �شريعة م�سطورة يتحاكمون �إليها ،وال عهد لهم بالنظام وال
اعتادوا الطاعة لأمر مقرر �سوى نف�سيات قائمة فيهم و�أخالق وعادات مرت على
ع�صر تخلقها ال�سنون والأحقاب((( .و�صارت كعقائد ال حتتمل ال�شك .ف�إما �أن
((( الأحقاب :جمع ِح ْقبة وهي :املدة الطويلة من الدهر.
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يحكم جمل�س من �شيوخهم مبقت�ضاها �أو يكون احلكم لل�سيف والرمح ،وهو �أكرث
ما يلج�ؤون �إليه يف ف�صل النزاع بينهم ،فجاء الإ�سالم فج�أ ًة يقرر عليهم �أحكا ًما
و�أخالقًا معاك�سة ملا أ� َل ِف ُوه وعا�شوا عليه �إر ًثا عن الآباء والأجداد .وهم �أولئك
الذين كانوا ينظرون �إليهم كمنبع ملجد العروبة وتاريخ فخرها ،مبا يعرب عن تع�صب
أفكارا كانت تتجه لإعطاء حق
اجلاهلية الأوىل ،ومل ي�سمع قبل �أن حركة �أو حتى � ً
للمر�أة ب�صفتها رك ًنا للعمران ون�صف الرجل يف احلياة .فكان موقف الإ�سالم �إزاء
�صعبا دقي ًقا ،بل من �أدق ما اعرت�ض الإ�سالم من �ش�ؤون.
ذلك ً
مل يكن الإ�سالم دين ت�سابيح و�صلوات .ثم هو ال يت�صل ب�أعمال الإن�سان
وما يالب�سه من �أحوال احلياة كما يوهم ذلك تاريخ الت�صوف الدخيل يف الإ�سالم.
بل ما كانت تلك �إال كروح مطهر ومنقذ للإن�سان من ا�ستيالء روح ال�شر واجلحود
عليه.
ومل يكن الإ�سالم كتاب امل�ستقبل الذي تنبذه �أجياله احلا�ضرة ل�صراحته
يف جميع غاياته التي يقررها �ضد امل�ألوف دفعة واحدة .ثم لي�س له �إال �أن ينتظر
تقدم الأجيال لتقتنع �أنه �سفر((( احلياة اخلالد ود�ستور العمل النافع ،كما وقع
ذلك يف تدوين �أحالم الفال�سفة الأقدمني واملذاهب االجتماعية احلديثة .بل �إنه
�أراد �أن يكون نافذًا يف يومه وفاع ًال �أثره يف النفو�س والدولة التي ي�ؤ�س�سها .ومن
افرتا�ضا تعجي ًال
ذلك كانت �آياته تنتظر احلوادث لتنـزل عليها ،ال �أنه يفرت�ضها ً
ال�س ْفر :الكتاب.
((( َّ
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لتقرير �أحكامه .وكان من ذلك �أن القر�آن مل يبوب((( لأحكامه بح�سب املو�ضوع
طبق الأ�صول النظرية يف تدوين املبادئ والكتب ،وبذلك كانت �شريعته نتيجة ما
يف احلياة من تطور ،ال �أنها ف�صول و�ضعت من قبل حلمل احلياة على قبولها .وهذا
من �أهم �أ�سباب انت�شاره املده�ش يف الزمن القريب.
جدا وبقدر ما فيها من الطول بقدر ما فيها من الأطوار
�إن احلياة طويلة العمر ًّ
املعربة عن جوهر معناها و�أخ�ص ميزاتها .ونحو ع�شرين �سنة من حياة النبي 
يف ت�أ�سي�س الإ�سالم كفت بل �أوجبت ن�سخ((( ن�صو�ص بن�صو�ص و�أحكام ب�أحكام
اعتبارا لهذه ال�سنة الأزلية .فكيف بنا �إذا وقفنا بالإ�سالم اخلالد �أمام الأجيال
ً
والقرون املتعاقبة بعد بال انقطاع ونحن ال نتبدل وال نتغري؟
البي بني
بعبارة �أدق و�أو�ضح �أريد �أن �أقول :يجب �أن نعترب الفرق الكبري نَّ
ما �أتى به الإ�سالم وجاء من �أجله .وهو جوهره ومعناه ،فيبقى خال ًدا بخلوده
كعقيدة التوحيد ،ومكارم الأخالق ،و�إقامة ق�سطا�س((( العدل وامل�ساواة بني
النا�س .وما هو يف معنى هذه الأ�صول ،وبني ما وجده من الأحوال العار�ضة
غر�ضا من �أغرا�ضه.
للب�شرية ،والنف�سيات الرا�سخة يف اجلاهلية قبله دون �أن تكون ً
إقرارا لها �أو تعدي ًال فيها ٍ
باق ما بقيت هي؛ ف�إذا ما
فما ي�ضع لها من الأحكام � ً
ذهبت ذهبت �أحكامها معها ،ولي�س يف ذهابهما جمي ًعا ما ي�ضري الإ�سالم .وذلك
((( َب َّوب الكتاب ونحوه :جعله �أبوابًا.
ن�سخا� :أزاله.
((( َن�س َخ ال�شيء ً
طُ
ا�س� :أَ ْ�ض َب املوازين و�أقومها.
((( ال ِق ْ�سطَ ُ
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كم�سائل العبيد والإماء وتعدد الزوجات ونحوها ،مما ال ميكن اعتباره حتى كجزء
من الإ�سالم.
ولزيادة الإي�ضاح ميكننا ملعرفة ما كان من ذات الإ�سالم وجوهره وما لي�س
كذلك �أن ن�ضع ال�س�ؤال الآتي« :هل جاء الإ�سالم لأجل كذا »...فنقول مث ًال
هل جاء الإ�سالم لتزكية نفو�س املجرمني وتطهريها من روح ال�شر والإجرام مبا
احلد تنكي ًال((( بهم ومبا
ي�ضع لها من طرائق التزكية� ،أم جاء ليقت�ص منهم ب�إقامة ّ
�صنعوا؟ وهل جاء الإ�سالم بامل�ساواة بني عباد اهلل �إال مبا يقدمون من عمل� ،أم
�أنه جاء ليجعل املر�أة ب�أنوثتها �أدنى ح ًّقا يف احلياة من الرجل بذكورته؟ وهل جاء
الإ�سالم بتمكني الزواج حتى يثمر هناء العائلة ومنو الأمة� ،أم �أنه جاء ليطلق يد
الرجل فيه بالطالق حتى ي�صبح اليوم كري�شة يف مهب الرياح؟
ال �شك �أن الفرق وا�ضح يف اجلواب عن هذه الأ�سئلة ملن �أمعن يف الإ�سالم
ولو قليالً .وبهذه الطريقة ميكننا �أن نبحث عن الإ�سالم اخلال�ص فنميزه عن
الأعرا�ض املحيطة به ونحمي �أنف�سنا من اخللط فيه.
�إن عامة ال�شرائع �إمنا ترجع يف حقيقة جوهرها ومرماها �إىل �أمرين عظيمني
هما :الأخالق الفا�ضلة وحاجة الإن�سان يف العي�ش ،ت�ؤيدهما وتعدل ما بينهما
حتى ال يتعار�ضا يف احلياة .غري �أن ال�شرائع ال�سماوية �أميل �إىل ترجيح الأخالق
((( تنكيالً :نَكَّ ل به :عاقبه مبا يردعه ويروع غريه من �إتيان مثل �صنيعه.
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الفا�ضلة وجعلها ال�سائدة على حاجة الإن�سان ،ت�سري على �سريها ،وتهتدي بهداها.
ومن �أجل ذلك �أو�ضح نبينا حممد -عليه ال�سالم -حكمته البالغة التي جاء من
�أجلها؛ �إذ قال« :بعثت لأمتم مكارم الأخالق».
غري �أن هذه الروح الطيبة اخلالدة ت�ضطر يف عامة الأحوال �أن ت�ساير بقدر
ال�ضرورة ا�ستعدادات الإن�سان و�أحواله الناق�صة يف بروز �آثارها يف الرتبية والت�شريع،
ثم ت�أخذ يف الو�ضوح بالتدريج �إىل بلوغ م�ستواها عند ن�ضوج الإن�سان .وهذا هو
عني ما �سار فيه الإ�سالم فيما عرف عنه من اتباع احلكمة التدريجية يف ت�شريع
�أحكامه .ومن �أمثلته يف اتباع هذه ال�سيا�سة احلكيمة م�س�ألة املر�أة .فقد �أخرجها
من اجلاهلية املظلمة �إىل نور احلق واحلرية .وذ ّلل((( لذلك من نفو�س العرب بقدر
ما ينال فيهم من النفوذ الديني .و�أبقى لعلماء �أمته ورجالها �أن ي�ست�ضيئوا بروحه
التي �ضرب بها ما�ضي املر�أة يف اجلاهلية �أمام �أعينهم وحتت �سمعهم .فلنبد�أ الآن
بتقرير املو�ضوع.
اعتبارها الذاتي

قاوم الإ�سالم ت�شا�ؤم العرب من البنات وكراهتهن .فقد قال عليه ال�سالم
يف معنى التمدح بهن�« :أنا �أبو البنات» �أما و�أد((( البنات ،تلك العادة ال�شنيعة
((( َذلَّل� :أخ�ضع.
((( و�أد البنات :دفنهن �أحياء.
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الرائجة �أيام اجلاهلية فقد و�أدها الإ�سالم يف �أول ما �شرع .فرفع بذلك عن البنات
ظالمة كربى .وقد حكى القر�آن ذلك عنهم يف معر�ض الذم �إذ قال:ﮋﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ .ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [النحل .]59 - 58 /وقد
عرب يف �آية �أخرى عما يف هذه العادة من الفظاعة والهول والرهبة فقرنها بحوادث
اندحار الكون �إذ قال:ﮋﭑ ﭒ ﭓ .ﭕ ﭖ ﭗ .ﭙ ﭚ ﭛ.
ﭝ ﭞ ﭟ .ﭡ ﭢ ﭣ  .ﭥ ﭦ ﭧ .ﭩ ﭪ ﭫ.
ﭭ ﭮ ﭯ .ﭱ ﭲ ﭳ .ﭵ ﭶ ﭷ .ﭹ ﭺ ﭻ.ﭽ ﭾ
ﭿ.ﮁ ﮂ ﮃ.ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [التكوير.]14 - 1 /
كان الإ�سالم يواجه الرجل واملر�أة �سواء ،فيفر�ض عليهما واجباته ويجعل
م�س�ؤوليتهما يف ذلك �سواء .وللنبي اجتماعات غري منقطعة بالن�ساء للتب�شري
بالإ�سالم ،و�إفهامهن الواجبات .وحتى للب�سط والفكاهة املر ِّو َحة للنف�س
مع احرتام زائد وتقدير مل ي�ألفنه قب ًال يف �أخالق الرجال ،مما رفع قلوبهن عن
وحبب �إليهن الإ�سالم .ومل ير النبي الكرمي � -صلوات اهلل عليه � -أن
انخفا�ضهاّ ،
�أحاديثه املتكررة مع الن�ساء مزرية((( به وم�ضيعة لوقته يف غري حاجة كما كان
ذلك خلق اجلاهلية وكما هو خلقنا �إىل اليوم يف تقدير ن�سائنا ،بل كان يريد �أن
ينري �أذهانهن بالعلم واملعرفة حتى يتهي�أن للحقوق التي اكت�سبنها بالإ�سالم .ويف
وق�صر.
((( مزرية :أ� ْز َرى بال�شيء :تهاون به ّ
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«�إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزايل من كتاب النكاح �أنه عليه ال�سالم قال:
«من كانت له ابنة ف�أدبها ف�أح�سن ت�أديبها وغذاها ف�أح�سن غذاءها و�أ�سبغ((( عليها
من النعمة التي �أ�سبغ اهلل عليه كانت له ميمنة ومي�سرة من النار �إىل اجلنة».
ومن اهتمام الإ�سالم باملر�أة �أن جعل لها يف القر�آن �سورة من طواله و�سماها
(الن�ساء) وذكرها يف �آيات و�سور خمتلفة مر�ش ًدا �إىل ما ال بد منه ويت�أكد تعجيله
يف اعتبار املر�أة وتقرير حقوقها.
املدنية
حقوقها ّ

الشهادة والقضاء

�إن تقدير املر�أة مل يقف عند اعتبارها الذاتي ،بل ما كان ذلك �إال متهي ًدا
ملا يعطيها الإ�سالم من احلقوق .فاملر�أة التي كان ينفر �أهلها وحتى زوجها من
جمال�ستها واحلديث معها يف غري حاجة قد ارتفع �صوتها بالإ�سالم حتى وقفت
ون�ساء فيما لهم وعليهم حتى الدماء ،دون
�أمام الق�ضاء ت�شهد على النا�س رجا ًال ً
تعر�ض القر�آن ل�شهادة املر�أة يف توثيق
�أن جترح �إال مبا يعد ً
جتريحا يف الرجال .وقد َّ
الديون والتحري يف �ضبطها �إذ قال :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

(((	�أَ ْ�س َب َغ اهلل عليك النعمة� :أكملها و�أمتها.
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ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝﮞﮊ [البقرة.]282 /

�إن املر�أة مل يكن لها هذا احلق ،ومل تعتد �أن تقف مع الرجال ت�شهد �أمام
أي�ضا ف�إن ت�أخرها يف احلياة من عامة
الق�ضاء الذي زاده الإ�سالم قوة وهيبة .و� ً
الوجوه عن مركز الرجل جعلها �أقل ذاكرة منه فيما يرجع لعمل الفكر و�ضبط
خ�صو�صا وهي إ�ذَّاك مل تنل حظًّ ا من الثقافة والتهذيب يعدها لذلك.
احل�ساب،
ً
وقد ر�أى الإ�سالم فيها هذا ال�ضعف فقرر �أن �شهادتها يف ذلك ن�صف الرجل.
وعلل ذلك بقوله يف القر�آن :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮊ،
ومل يعلله ب�سقوط يف �أخالقها كما يحاوله خ�صوم نه�ضتها .فلو �أن الأمر مل يبعد
�أجله كالديون وكان � ًأمرا ي�شاهد بالعني �أو ي�سمع بالأذن ،فهل نتهم املر�أة هنا
بنق�ص حوا�سها الظاهرة عن حوا�س الرجل �أم نع ِّلل ذلك بنق�ص يف �أخالقها ،وهو
غري ما علل به القر�آن تبعي�ض((( �شهادتها يف توثيق الديون؟
�صحيحا  -ما � ّأيده فقه املذاهب
�أغرب من هذا االتهام  -لو �أنه كان
ً
الإ�سالمية من تويل املر�أة خطة الق�ضاء بني النا�س كالرجل .فقد �أفتى الإمام
�أبو حنيفة النعمان الذي �أدرك بقية من �أ�صحاب النبي بجواز و�صحة ذلك يف
الإ�سالم .ولي�س ممك ًنا �أن يجتهد �أ ّمية((( �أعالم يف �أول عهد ال�شريعة مبا يناق�ض
((( تبعي�ض :جتزيء.
(((	�أَيمِ ّة� :أَ ِئمة بت�سهيل الهمزة.
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جوهر الدين و�أ�صوله .فهل نفهم من هذا �أن الإ�سالم ي�ستنق�ص املر�أة يف جوهرها
�إذا جاءت �شاه ًدا �أمام الق�ضاء ويكربها �إذ تكون على عر�شه؟
�إمنا الإ�سالم دين الواقع وبتطوره يتطور ،وذلك �سر خلوده .ولي�س يف
ن�صو�ص القر�آن ما مينع املر�أة من تويل �أي عمل يف الدولة �أو املجتمع مهما كان هذا
عظيما .وهذا يدل على �أن هذه امل�سائل لي�ست من جوهر الإ�سالم و�إال ما
العمل ً
كان ليخلو القر�آن من بيانها على الوجه املطلوب.
روى بع�ض �أهل احلديث �أنه  قال ما معناه« :الن�ساء ناق�صات عقل
ورغما مما قيل يف �سند هذا احلديث �إىل النبي ف�إنه على فر�ض �صحته ال
ودين»ً ،
ُيدرى �أكان يحدثنا به عن �أ�صل تكوين املر�أة يف جوهرها  -وال دليل على ذلك
من لفظ احلديث � -أم هو يعرب عن حالتها يف تلك الع�صور يعتذر عن بع�ض
هفواتها ل�سائله �أو �سامعيه .لي�س ٍ
بكاف �أن ن�شرح �أقوال �صاحب ال�شرع مبا حتتمل
الألفاظ من معنى نريده �إذا مل نرجع يف ذلك �إىل م�صادر القول و�أ�سباب النزول.
على �أن العرب لي�سوا يف حاجة �إىل من ُيفهمهم �ضعف املر�أة ونق�صها ،فذلك ما
كان عقيدة را�سخة يف نفو�سهم منذ القرون ،عا�شت بها املر�أة يف �أ�سو إ� حال و�أحط
(((
عظيما لتغيري هذه النف�سية
درك  ،ونحن �إذ نت�أمل الإ�سالم نرى �أنه يجاهد جها ًدا ً
عندهم يف املر�أة ليمكنها من حقوق ت�أباها عليها اجلاهلية .ولي�س من املعقول �أن
الدرك :املنزلة ال�سفلى.
((( َّ
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تثبت لها هذه احلقوق غري قائمة على احرتامها واخلف�ض من كربياء اجلاهلية
عليها.
أهليَّة التصرف

�أكرث من ذلك يف حتقيق ال�شخ�صية املدنية �أن الإ�سالم يقرر لها �أهلية وحق
التملك ال�شخ�صي� ،سواء من طريق املرياث �أو العمل كالرجل كما هو ن�ص الآية:
ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [الن�ساء،]32/
جزءا يندمج يف مال �أبيها �أو زوجها وهي فيه خادمة
فلي�س ما تكت�سبه املر�أة ً
م�سخرة كما كان ذلك يف اجلاهلية .وقد �صحح معامالتها مع الغ ِري طالب ًة �أو
و�شراء يف جتارة �أو غريها
مطلوبة ،و�أعطاها �أهلية الت�صرف الكامل يف مالها بي ًعا ً
متى بلغت الر�شد بعد زواجها بعامني �أو ثالثة على اخلالف يف ذلك� ،إال ما
وجد يف بع�ض املذاهب الفقهية التي ر�أت ق�صر هذه الأهلية على املعاو�ضات
اعتبارا بحالة �ضعفها التي قد تتجاوز بها
والتربعات فيما ال يزيد عن ثلث مالها ً
أي�ضا حق الوالية على القا�صرين والرتكات
االعتبار املنا�سب مل�صلحتها .ولها � ً
بالو�صاية والتقدمي :ترعى الأبناء وتقوم على �ضبط الأموال .ولي�س من املعقول
�أن يعطيها الإ�سالم كل هذه احلقوق التي ي�ؤيدها �أغلب فقهائه وهو جازم بنق�صها
الذاتي وعدم قابليتها ال�ستعمالها يف حق نف�سها وحق من تنوبه .فلنت�صور �إذن ما
كان ينتظره الإ�سالم من ثمار هذه احلقوق يف عقلية املر�أة ونف�سيتها عندما تدخل
يف جتربة احلياة متحملة م�س�ؤولية �أعمالها فيها.
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�أما القانون املدين التون�سي ،فقد �أعطاها الر�شد كام ًال من غري قيد
متى ر�شدت بعد زواجها بعامني ،وهذا ن�ص الف�صل ال�سابع من جملة العقود
وااللتزامات« :كل �إن�سان ذكر جتازو عمره ثماين ع�شرة �سنة كاملة يعترب ر�شي ًدا
مبقت�ضى هذا القانون� .أما الأنثى ف�إنها تبقى يف قيد احلجر �إىل م�ضي عامني من
تاريخ تزويجها» ،وهذا عك�س القانون الفرن�سي فيما يخ�ص املر�أة فهو يعترب زواجها
ابتداء احلجر عليها من زوجها.
�إن املر�أة قد تدرجت فع ًال يف �صدر الإ�سالم فا�ستعملت ما �أعطاها من
حق وانتفعت به بقدر ا�ستعدادها .وبقدر ما �سمحت به الظروف العامة �إذَّاك،
فلنقابل هذا ب�آراء الذين يريدون انزواءها و ُبعدها عن احلياة �إال يف حدود منزلها.
فهل تتوفق من دون غنب((( لكل تلك الأعمال املدنية امل�شتبكة مع غريها وهي
خ�صو�صا يف
تطل من نافذة البيت �أو ت�سمع �أخبار وروايات الوكالء واملخربين
ً
الع�صر احلا�ضر الذي ت�شعبت فيه كافة الأعمال املدنية ب�صورة ت�ستدعي دقة النظر
وا�ستيعاب حالة الو�سط والأفراد و�أخذ احليطة((( يف ذلك؟
ها نحن �إىل اليوم نرى نتائج حكمنا على املر�أة باالنزواء يف �أموال الفتيات
والن�ساء والأرامل؛ حيث يت�سابق �إليها الأقارب قبل الأباعد ،فال مي�ضي زمن
طويل حتى تذهب �أو تكاد .وبذلك تخ�سر املر�أة مالها وحقها امل�شروع فيه فتبذل
((( غَنب� :إنقا�ص.
((( احليطَ ةُ :االحتياط.
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حياتها ويجمد عقلها بوقوف حركته فال تعود تعرف حتى �أب�سط طرق الدفاع عن
�صد �أذى ينالها يف نف�سها �أو �شرفها �أو مالها .وهذه هي امر�أتنا التي
حق لها �أو ِّ
نحبها و(نعبد) فيها هذا االنك�سار القاتل.
حرية احلياة

�إن �آي الكتاب الكرمي ظاهرة يف خطاب الرجل واملر�أة �سواء :يف �أحكامها
وعامة مقرراتها �إال ما كان ًّن�صا يف خطاب الرجال والن�ساء .وهي تقرر لهما هذه
احلقوق املدنية كما تفر�ض عليهما الواجبات وكما ت�سوي بينهما يف العقوبات
عند ارتكاب اجلرائم .وهذا ما عليه عامة مذاهب الفقه يف الإ�سالم .فمث ًال �إذا قال
القر�آن :ﮋﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﮊ [التوبة� ]122/أو قال :ﮋﭠﭡ ﭢ ﭣﮊ [طه]114 /
�أو قال :ﮋﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ [البقرة� ]238/أو قال:
ﮋﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ [الإ�سراء� ]34 /أو قال :ﮋﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﮊ [الن�ساء،]58 /
خا�صا بالرجال .و�إذا قال :ﮋﮓﮔ ﮕ ﮖ
فلي�س ذلك خطابًا ًّ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ [الن�ساء� ]93 /أو قال :ﮋﯔﯕ ﯖ
خا�صا بالرجال.
ﯗﮊ [البقرة ،]179/فلي�س ذلك ًّ
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ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

و�إذا قـــال:
ﭭﮊ [الأعراف� ،]32 /أو قال :ﮋﭶﭷﭸﭹﭺﮊ [الطالق� ]7 /أو قال:
ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹﯺﮊ [الق�ص�ص]77 /
أي�ضا بل هو لهما م�شاع((( ،فحق للمر�أة �أن ت�ستمتع
خا�صا بالرجل � ً
فلي�س هذا ًّ
بطيب العي�ش ومباهج احلياة يف لهو ومرح نزيه كما يكون ذلك للرجل �سواء.
ولكنه من ال�ضروري على الأقل �أن ت�أخذ ن�صيبها من احلق امل�شاع يف نور ال�شم�س
ون�سامة اجلو وريا�ضة اجل�سم يف الهواء الطلق وم�شاهدة الطبيعة يف اختالف ف�صول
ح�شوا يف الأردية((( واحلجب التي حتملها .فذلك ما هو �أدعى
العام دون �أن تكون ً
أعود عليها بال�صحة والن�شاط.
لرتوي�ض نف�سها وبدنها من عنا ِء �أ�شغالها يف املنزل ،و� َ
ومعاذ اهلل �أن يناكد الإ�سالم هذه احلرية الربيئة بل هو قد �أو�سع يف تقرير احلرية
حدها الكامل و�إمنا نهى عن الفح�شاء والبغي كما يف الآية :ﮋﮀﮁ ﮂ ﮃ
�إىل ّ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮊ [الأعراف ،]33 /و�سبحان اهلل ك� َّأن �آخر الآية موجه
�إىل الذين يتقولون على اهلل بدون علم �أنه ي�أمر بانزواء املر�أة ومينعها من ا�ستعمال
حقها املدين مبا�شرة بنف�سها.
ثم �إن القر�آن الكرمي مل يرتك الفواح�ش يف الآية مهملة دون �أن ينبه على
م�صادر ال�سوء التي تن�ش أ� منها فيما يرجع للمر�أة والرجل ،ف�أمر امل�ؤمنني وامل�ؤمنات
((( امل ََ�ش ُاع :امل�شرتك.
الر َدا ُء :ما يلب�س فوق الثياب كاجلبة والعباءة ،جمعها� :أردية.
((( ِّ
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ﮋﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ.

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮊ [النور ،]31 - 30 /ويف
�أمر امل�ؤمنني وامل�ؤمنات بغ�ض الب�صر �إ�شعار ظاهر بعدم وجود حجاب بينهما فا�صل.
لنتحراه ،ف�أمر بعدم �إبداء الزينة
وقد زادنا القر�آن بيانًا مل�صدر الفواح�ش ّ
املعلنة للتربج((( املغري بالفاح�شة فال ت�ضرب املر�أة برجلها يف ال�سري لي�سمع �صوت
(((
خلخالها((( �إعال ًما مبا خفي من الزينة .ويجب �أن ت�ضرب اخلمار على اجليب
حتى ال ينك�شف بدنها .وكل هذا التحفظ واجب مع غري املحارم والطفل الذين
مل يظهروا على عورات الن�ساء وال�شيب الطاعنني؛ �إذ ال تخ�شى منهم الفاح�شة،
وقد ا�ستثنى من منع �إبداء الزينة لغري من ذكر ما ظهر منها بطبيعة احلال وكان
يف �سرته حرج عليها .هذا ما قررته الآية الكرمية :ﮋﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

ترب َجت املر�أة� :أظهرت زينتها وحما�سنها.
((( ّ
اخللخال :حلية كال�سوار تلب�سها الن�ساء يف �أرجلهن.
((( َ
((( َج ْيب القمي�ص ونحوه :ما ُيدخل منه الر�أ�س عند لب�سه.
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ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﮊ [النور.]31 /

وميكننا �أن نفهم من تعبري الآية:ﮋﮗ ﮘ ﮙﮊ ما يف الإبداء
املنهي عنه من حركة الق�صد الباطني للتربج .وهذا ما يجعلنا نفهم �أن منع مظاهر
الزينة لي�س لأنها مظاهر خالية عن الق�صد بل لأنها مت�صلة مبقا�صد الفح�ش النا�شئة
عن ف�ساد الأخالق و�سوء الرتبية ذلك مدار((( الأمر والنهي.
وقد اختلف املف�سرون يف قوله تعاىل :ﮋﮚﮛﮜﮝﮊ فحمل بع�ضهم
ذلك على الثياب الظاهرة وهو ما ذهب �إليه عبد اهلل بن م�سعود من �أ�صحاب
النبي ومنهم من حمله على الكحل واخلامت يف مواقعهما ،وهو مذهب عبد اهلل
أي�ضا .وذهب جمهور من العلماء منهم مالك
ابن عبا�س من �أ�صحاب النبي � ً
و�أبو حنيفة  -الذي �شهد ع�صر ال�صحابة ور�أى بقيتهم � -إىل �أن املراد بذلك هو
الوجه والكفان لأنهما لي�سا بعورة حتجب عن النظر .وهلل هذا القر�آن العظيم يف
(((
اعتبارا منه لأعراف
�إبهامه ما ظهر من الزينة دون �أن يعني مواقعه من ذات املر�أة ً
النا�س يف ذلك بتطور احلياة.
ومن هنا يظهر �أن احلجاب الذي نقرره على املر�أة كركن من �أركان الإ�سالم
�سواء يف مكثها باملنزل �أو و�ضع النقاب على وجهها لي�س من امل�سائل التي ي�سهل
غالبا.
((( َم َدار الأمر :ما يجري عليه ً
(((	�إبهام� :إخفاء.
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�إثباتها يف الإ�سالم ،بل ظاهر الآية ير�شد �إىل نفيه ملا يف ذلك من احلرج امل�ضني.
وا�ضحا �أيده النبي
ومما يجعلنا نقطع بعدم وجوده يف الإ�سالم �أنه لو كان عم ًال ً
كما يزعم �أن�صاره ملا �أمكن لأمية الإ�سالم �أن يختلفوا فيه ومن بينهم ال�صحابة ومن
�شهد ع�صرهم من العلماء.
نعم هناك �آية �أخرى هي قوله تعاىل :ﮋﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮊ [الأحزاب،]59 /
وهي يف الأمر ب�سرت البدن وعدم التربج ب�إبداء الزينة .ويخرج عن ذلك الوجه
والكفان لقوله تعاىل يف الآية الأخرى :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ [النور،]31 /
وبذلك �أخذ جمهور العلماء كما قلنا.
تربجا ف�أمرهن
وقد كان ن�ساء اجلاهلية يك�شفن ال�صدور والنحور وال�سيقان ً
إ�شعارا مبا مت�سكن به من �صون الإ�سالم وطهارته ،وحتى يعرفن
القر�آن ب�سرت ذلك � ً
فال ي�ؤذين ب�سوء القول ،والإ�شارات الفاجرة من �أوبا�ش((( الرجال .وهو ما تن�ص
عليه الآية يف �آخرها.
وال نتحدث هنا عن �آيات احلجاب اخلا�صة بن�ساء النبي فذلك ما حتمته
احلوادث �أن يكون .و�أجدر بن�ساء النبي �أن ي�صان عر�ضه ويجل �شرفه �أن تت�سرب �إليه
ناجحا ناف ًعا فيما اُختري له من �إقامة الدين وال�شريعة.
�ألْ�سنة املنافقني لي�ستمر جماه ًدا ً
((( ال ْأو َبا�ش من النا�س :هم الأخالط وال�سفلة.
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ومن جهة �أخرى فقد �شرع اهلل اال�ستئذان يف دخول بيوت الغري حتى ال
تقع العني على �سو�أة �أهلها .قال القا�ضي البي�ضاوي :كان الرجل يف اجلاهلية �إذا
م�ساء» ودخل فرمبا �أ�صاب الرجل
دخل بي ًتا غري بيته قال« :حييتم ً
�صباحا وحييتم ً
مع امر�أته يف حلاف ،ف�شرع اهلل مع حتية الإ�سالم اال�ستئذان يف الدخول كما يف
الآية :ﮋﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ

[النور ،]28 - 27 /ويف هذه الآية من الأدب وحرمة البيوت ما يتمتع به غرينا
�سوى القر�آن بعموم امل�ؤمنني يف هذا املو�ضوع
من الأمم عا ًّما من كل وجه .وقد َّ
(((
كثريا للدخول وي�ضطر �إليهما لذلك
ملك اليمني والأطفال ،ومبا �أنهما ي�ضطران ً
�أهل البيت �أوجب عليهما اال�ستئذان ثالث مرات يف اليوم والليلة كما يف الآية:
ﮋﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ[النور.]58 /

(((
نكاحا
ثم هو قد رفع احلرج عن القواعد من الن�ساء الالتي ال يرجون ً
ف�أباح لهن �أن ي�ضعن ثيابهن غري متربجات بزينة مع ترجيح احلياء يف ذلك
كما يف الآية :ﮋﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

((( ملك اليمني :ما ميلكه الرجل من ن�ساء خالف زوجاته.
((( القواعد :الن�ساء الالتي �أقعدهن ال�سن عن العمل يف البيت.
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﭾ

ﭿﮊ[النور.]60 /

ويف هذه الآيات ال�شريفة تعليم لنا يف �أن االحتياط ملنع الفواح�ش يجب
�أن يكون فيه احتياط �آخر هو �أن ال يكون فيه حرج على حياة النا�س وتعطيل
ملنافعهم ،خالفًا لإ�سالمنا املعوج اليوم الذي قتلنا به املر�أة وبقتلها قتلنا �أنف�سنا لو
كنا نت�أمل ،فكنا بذلك م�سلمني �أكرث من الإ�سالم .فيا للتعا�سة واجلهل!..
ثم �إن القر�آن �أباح لعموم امل�سلمني �أن يجتمعوا يف بيوتهم �سواء �أكانوا �أقارب
حتببا وت�أكي ًدا لل�صلة بينهم كما يف الآية
�أو �أ�صدقاء جمتمعني على الطعام �أو فرادى ً
الرافعة للحرج :ﮋﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [النور.]61 /
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()1

فالناظر لهذه الآيات البينات يرى �أن القر�آن يحث على التقارب والألفة
بني امل�سلمني ويرفع عنهم كل حرج يف ذلك .ومل مينع �إال الف�ساد وم�صادره يف
النف�س كالتربج الالفت للأنظار� .أما االجتماع اخلايل عن كل ما يريب ودخول
البيوت بعد الإذن واالجتماع فيها بني الأقارب والأ�صدقاء للمجال�سة على
الأكل واحلديث الربيء فذلك من معاين احلرية املدنية التي منحها القر�آن
خ�صو�صا �إذا رجعنا �إىل امليزان الذي
الكرمي من غري �أن يدخل فيها �إثم وال حترمي.
ً
و�ضعه القر�آن ملا �أحل وما حرم من الأ�شياء �إذ قال :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ .ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ

[الأعراف.]33 - 32 /

هكذا جعل القر�آن مرجع حدود اهلل �إىل الأخالق ،فهي منبع اخلري ما تثقفت
بالرتبية ال�صاحلة ،ومهيع( )2ال�شر ما تركت لل�شر يعمل فيها .فليحيا القر�آن خال ًدا رغم
�أنف اجلاحدين لف�ضله .وهلل در ال�شاعر �إذ ي�صف ن�ساء الإ�سالم بقوله[ :الكامل]
حور حرائر ما هممن بريبة
يح�سنب من لني احلديث زوانيا
( 	)1الأ ْلفَة :االجتماع وااللتئام.
(َ 	)2م ْه َيع :طريق.
( 	)3اخلنى :الفح�ش يف الكالم.

كظباء مكة �صيدهن حرام
وي�صدهن عن اخلنى( )3الإ�سالم
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املرياث

�إذا عرفنا �أن املر�أة يف اجلاهلية مرياث الرجل من �أخيه ،ينزل منها مكانه
بحق الإرث .وحق لع�صابة زوجها امليت �أن يزوجوها ب�أحدهم� ،أو مبن �شا�ؤوا� ،أو
يع�ضلوها((( حتى ال تذهب ب�شيء من مال زوجها فتفوته عليهم .و�أن وارث بيت
�أبيها هم �أبنا�ؤه الذكور .ولي�س لها من الأمر �شيء �إال �أن يعطفوا عليها بالعي�ش يف
كنفهم �إذ تتخلى عن الزواج� .إذا عرفنا هذا �أدركنا كيف رفع الإ�سالم م�ستوى
املر�أة ف�أخرجها من حالة هي �أ�شبه بالرقّ ،
ومكنها كالرجل من ن�صيبها املفرو�ض
يف املرياث مهما قل �أو كرث .وبطبيعة احلال قد حررها �أن تكون مريا ًثا للغري كما
يف :ﮋﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﮊ [الن�ساء ،]19 /والآية :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ

ﭤﮊ [الن�ساء.]7 /
عدله الإ�سالم
غري �أنه �إذ كان هذا �شديد الوط�أة((( على �أخالق اجلاهليةّ ،
بجعل حظها ن�صف ما للرجل كما يف الآية :ﮋﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮜﮊ [الن�ساء ]11 /وكذلك مرياث الزوجني من بع�ضهما ،فله
منها الن�صف �أو الربع ولها منه الربع �أو الثمن كما يف الآية :ﮋﭒﭓ
((( يع�ضلوها :مينعوها عن الزواج.
الو ْط�أة :الت�أثري.
((( َ
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ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ [الن�ساء.]12 /

لكنه قد �ساوت املر�أة الرجل يف �أحوال كمرياث الأبوين مع وجود الولد يف
الآية :ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﮊ [الن�ساء،]11 /
وكذلك مرياث الإخوة يف الكاللة((( كما يف الآية :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮊ [الن�ساء.]12 /

حكيما يف التدرج بحقوق املر�أة حتى ال يبلغ بها
لكنه مهما كان الإ�سالم ً
الكمال ب�سرعة خمطرة ،فقد كان مع هذا �شديد الوقع على امل�سلمني غري حمتمل.
ومن ثم ن�ش�أت عادة حتبي�س الأب ماله على الذكور فقط .ويكون للأنثى حق
م�ؤونتها من ذلك متى كانت يف بيت �أبيها �أو رجعت �إليه بعد الزواج .وهو منهم
متل�ص من فري�ضة املرياث التي فر�ضها الإ�سالم للمر�أة ،واقت�ضاء حلق اجلاهلية
التي كانت ترثها فيما ترث من الرتكة .وهم يعتربون بناتهم قد خلقن لتعمري
((( َ
والد �أو ولد يرثه ،فريثه �إخوته.
الك َاللَة� :أن ميوت املرء ولي�س له ٌ
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بيوت غري بيوتهم .و�أبناء الذكور �أبناء �آبائهم و�أبناء الإناث �أبناء �أنا�س �آخرين ،ويف
ذلك يقول ال�شاعر[ :الطويل]
بنونا بنو �أبنائنا وبناتنا

بنوهن �أبناء الرجال الأباعد

أي�ضا ف�إن
وهذه النف�سية هي التي كانت �أ�سا�س متييز الذكور عن الإناث .و� ً
�ضعف املر�أة جعلهم يقدرون عدم ا�ستطاعتها �أن ت�ستقل مبرياثها من �أبيها ،و�إمنا
ينتقل ذلك املرياث بوا�سطتها �إىل عائلة زوجها التي متنعها هي كذلك �أن ترجع
ب�شيء من مال زوجها بعده �إىل بيت �أبيها .وما تزال هذه االعتبارات معمو ًال بها
خ�صو�صا البوادي((( والقرى فهي التي ا�ستطاعت �أن
�إىل اليوم يف حرمان الإناث.
ً
حتافظ �أكرث من غريها على �إح�سا�ساتها املوروثة .وبدل �أن ي�ستعد امل�سلمون لتقومي
املر�أة حتى ت�ستعد للقيام مبا �أعطاها الإ�سالم من حق ف�إنهم رجحوا روح اجلاهلية
الأوىل املظلمة على نور الإ�سالم.
للإ�سالم عذره �إذ قرر حظ املر�أة دون حظ الرجل .وبعد النظر يف �صعوبة
ظاهرا
ذلك على نفو�س العرب ومن �شعر ب�شعورهم من الأمم ،ف�إن للرجل تفوقًا ً
عليها يف الإنتاج وحمايته وحماية العائلة وامل�صالح العامة لقبيلته �أو �شعبه .وحتى
يف حمايته للمر�أة عند نزول احلادثات .ومثل هذه التكاليف يجعله عر�ضة لأخطار
ن�صيبا �أوفر يف
وم�صاعب كبرية كثرية ت�أكل من ماله وحلمه ودمه .ف�إذا قدر له ً
تعوي�ضا له عما يهلك منه ،فلي�س ذلك مما ي�صعب احتماله على العدالة
املرياث ً
البوا ِدي :جمع البادية وهي :ف�ضاء وا�سع فيه املرعى واملاء.
((( َ
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خ�صو�صا وقد قرر الإ�سالم كفالة املر�أة �سواء يف بيت �أبيها �أو زوجها بالإنفاق
ً
عليها .ولذا قال القر�آن :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ [الن�ساء .]34 /ولعل
هذا ما يرجع �إليه معنى الدرجة التي للرجال على الن�ساء يف الآية الكرمية:
ﮋﮞ ﮟ ﮠﮊ [البقرة.]228 /
وبعد ذلك فالإ�سالم مل يقرر نزول مرياث املر�أة عن الرجل ك�أ�صل من
�أ�صوله التي ال يتخطاها .فقد �سواها به يف م�سائل كمرياث الأبوين مع وجود الولد
يف الآية ال�سالفة ،ومرياث الإخوة يف الكاللة املن�صو�ص عليه يف الآية ال�سالفة
أي�ضا ،بل قد ذهب معها �أكرث من ذلك فجعل حظها �أوفر منه يف وجه من م�س�ألة
� ً
مرياث الأبوين مع فقد الولد عك�س ال�صورة الأوىل كما يف الآية :ﮋﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ [الن�ساء ،]11 /فعلى ظاهر الآية وكما يقول
ابن عبا�س �إن الثلث الذي لها من �أ�صل الرتكة .ف�إذا كان من الوارثني زوج
ي�ستحق الن�صف من امر�أته الهالك فلم يبق للأب �إال الأقل من ن�صيب الأم،
وهما من درجة واحدة يف القرب .وبهذا امل�سلك �أخر�س كل نطق عن اعتبار
نق�ص مرياث املر�أة قد ن�ش�أ عن �أنوثتها.
حكما جاز ًما عن جوهر املر�أة يف ذاتها.
يف احلقيقة �إن الإ�سالم مل يعطنا ً
ذلك احلكم الذي ال ميكن �أن يتناوله الزمن و�أطواره بالتغيري .ولي�س يف ن�صو�صه
ما هو �صريح يف هذا املعنى� .إمنا الذي يوجد �أنه �أبان عن �ضعف املر�أة وت�أخرها يف
تقريرا للحال الواقعة ،ففر�ض كفالتها على الرجال مع �أحكام �أخرى ُب َنيت
احلياة ً
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على هذا االعتبار .وقد علل الفقهاء نق�ص مرياثها عن الرجل بكفالته لها .وال
�شيء يجعلنا نعتقد خلود هذه احلالة دون تغيري ،على �أننا جند الإ�سالم نف�سه قد
اعتبارا ب�ضرورة تبدلها
جتاوز هذه احلالة التي وجدها �أمامه يف كثري من �أحكامه ً
مع الزمن ،فقرر للمر�أة حريتها املدنية يف وجوه االكت�ساب وتنمية املال بالتجارة
وغريها من الت�صرفات .وحقق لها و�صف الذمة فتعا ِمل وتعا َمل مما يدفعها �إىل
�أعمال مل تعهدها .ولي�س فيها يف ذلك الع�صر من �أمارات اال�ستعداد لها ما
يطمئن على جناحها.
لكن امر�أة اليوم بت�أثري روح الع�صر يف تربيتها وتعليمها قد �أخذت تكافح
احلياة بجد يف عامة ميادينها :يف الأعمال ال�صناعية والزراعية والتجارية ،فت�شتغل
يف معامل احلديد والنار ،ويف حفر املناجم يف بطون الأر�ض ،ويف املغامرات الإن�سانية
ك�شق املحيط بالطريان يف �أعا�صري اجلو ،ويف الأعمال احلرة كالطب واملحاماة ،ويف
الأدب الذي لها فيه �صورة وا�ضحة من روحها ونبوغها ،ويف ال�صحافة والت�أليف،
ويف املقامات ال�سيا�سية العالية ،ويف ت�أ�سي�س النوادي واجلمعيات الن�سائية يف
�أغرا�ض خمتلفة م�ستق�صية((( يف ذلك خطوات الرجل .ولقد نالت من ذلك
وافرا وما تزال تد�أب لتنال حتى امل�ساواة التامة مع الرجل يف الدولة
ً
ن�صيبا ً
«اجلندية» ،وقد
واملجتمع .وهي من �أجل ذلك ت�ستعد اليوم لأداء واجب الدم
َّ
ق�صى الأمر :بلغ �أق�صاه يف البحث عنه.
((( م�ستق�صيةْ :ا�س َت َ
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�أخذ كثري من دول �أروبا يف جتربتها ،فو�ضعتها يف دائرة البولي�س للحرا�سة والإدارة
مبا حقق لها النجاح ،وزادها قوة يف ا�ستفراغ اجلهد لبلوغ �أمانيها.
�إن هذا االجتاه الذي قطعت فيه املر�أة �أ�شواطًا بعيدة عن ما�ضيها اخلامل
جد البعد ،قد جعل الطريق وا�ضحة �أمامها يف حتقيق ا�ستقاللها عن الرجل يف
ّ
التح�صيل على عي�شها ،ويف حتقيق التعاون معه بالإنفاق على ما يلزمهما من
�ش�ؤون م�شرتكة .وهذا االجتاه البارز يف حياتها �أن�صع برهان على �أن ما كان لها يف
املا�ضي لي�س نا�ش ًَئا عن جوهر خلقتها .و�إمنا كان ذلك ف�ص ًال من ف�صول حياتها
غريبا �أن يهيئها الزمن للوقوف مع الرجل �سواء يف حتمل �أعباء
الطويلة .ولي�س ً
احلياة و�أخطارها .ويوكل �أمر الن�شء من اجليل �إىل عهدة ريا�ض الأطفال التي
تنمو حتى تت�سع جلميعهم ،وعندما ي�ستويان يف االنتفاع مبزايا احلياة وقوانينها.
وفيما �أرى �أن الإ�سالم يف جوهره ال ميانع يف تقرير هذه امل�ساواة من كامل وجوهها
متى انتهت �أ�سباب التفوق وتوفرت الو�سائل املوجبة.
وخ�صو�صا
ل�سنا نتحدث هنا عن امر�أتنا امل�سكينة ،فما �أبعد املر�أة امل�سلمة
ً
التون�سية �أن ت�شعر ب�شيء من هذا و�إن مبقدار الذرة من اجلبل ،ف�ض ًال عن �أن
ت�ستعد له ،ونبد أ� نحن باحلديث عن ذلك يف �ش�أنها .وما كان �أحوجها �إىل عالج
هو �أعلق((( بها و�أم�س بحياتها احلا�ضرة� .إمنا نريد �أن نتحدث عن مرونة ال�شريعة
(((	�أعلق� :أكرث ً
مت�سكا.
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راجحا يف
الإ�سالمية ،وات�ساع معناها لقبول �أطوار احلياة الإن�سانية .وذلك ما �أراه ً
نظري عند تفهمها ،ومنه �أ�ستمد عقيدتي يف خلودها.
لقد حكم الإ�سالم يف �آيات القر�آن بتمييز الرجل عن املر�أة يف موا�ضع
�صريحة .ولي�س هذا مبانع �أن يقبل مببد إ� امل�ساواة االجتماعية بينهما عند توفر
�أ�سبابها بتطور الزمن ،ما دام يرمي يف جوهره �إىل العدالة التامة وروح احلق الأعلى.
وهو الدين الذي يدين ب�سنة التدريج يف ت�شريع �أحكامه ح�سب الطَّ وق((( .ولي�س
هناك ما ين�ص �أو يدل على �أن ما و�صل �إليه التدريج يف حياة النبي هو نهاية
امل�أمول الذي لي�س بعده نهاية ما دام التدريج مرتبطًا مبا للم�سائل املتدرج فيها من
�صعوبة ميكن دفعها عن قرب� ،أو وعورة ت�ستدعي تطور الأخالق واال�ستعدادات
بتطور الزمن .ويف الإ�سالم �أمثلة وا�ضحة من هذا القبيل .وال نتحدث عن م�س�ألة
كاخلمر تدرجت وانتهت يف حياة النبي .وها هي م�س�ألة الرق فلنتحدث عنها.
ُعرف الإ�سالم �أنه دين احلرية الذي ال يعرتف بالعبودية لغري اهلل .ولكنه
�أبقى على رق الإن�سان للإن�سان ،يبيعه وي�شرتيه كالب�ضاعة ،وي�سخره يف حاجاته
كاحليوان طول حياته بحق التملك ال�شخ�صي الآتي من غنائم احلرب� ،أو الهبة،
�أو ال�شراء .و�أكرث من ذلك �أن �إ�سالم امل�سلم ال يحجب عنه الرق ال�سابق ل�سيده
م�سلما بني �إخوانه امل�سلمني،
عليه مهما تنا�سل هو وذريته يف الإ�سالم ،فيعي�ش ً
وهو عبدهم ورقيقهم امل�سخر يتداولونه بينهم مبختلف الت�صرفات .ومل ي�ستطع
((( الطَّ ْوق :القدرة.
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نهائيا غري �إعالنه الرغبة يف العتق .وهو ما يعرب
الإ�سالم يف حينه �أن يقرر ً
حكما ًّ
بت�شوف((( ال�شارع للحرية ،وو�ضعه يف �أبواب الكفارات ال�شرعية
عنه الفقهاء ّ
للتحلل من امل�ؤاخذة .وقد حر�ض بالأخ�ص على عتق امل�ؤمنني كما يف الآية:
ﮋﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮊ [الن�ساء.]92 /

وقد �أطلق الرقبة عن قيد الإميان يف م�س�ألة الظهار كما يف الآية :ﮋﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮊ [املجادلة.]3 /

أي�ضا بال�شرط امل�ستوفى وبالعو�ض املايل من الرقيق
وقد �شرع القر�آن العتق � ً
�أو من غريه مع احلث على �إعانته باملال من �سيده �أو عموم امل�سلمني على تنجيز
عتقه كما يف الآية :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [النور.]33 /
وما�أ�صدقماعرببهالقر�آنعنالعتق�إذيقول:ﮋﮈﮉﮊ[الن�ساء،]92/
[املجادلة ،]3 /ويف �آية �أخرى :ﮋﮬﮭﮊ [البلد ،]13 /ي�صور لنا �أنها كانت يف
�أغالل الرق قبل عتقها ،ويعرب بذلك عن مقدار عطفه على الأرقاء الذين كانوا
((( بت�شوف :بتطلع.
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مع املر�أة �آخر ما �أو�صى به النبي قبل رحيله من الدنيا .ولكنه ذهب وتركهم عبي ًدا
ينتظرون تطور الأيام وجهود رجال الإ�سالم الذين يدركون ما يف روح ال�شريعة
من العطف والتقدير حلرية الإن�سان ،ولكن ويا للأ�سف...
لقد كانت للعرب كغريهم منذ القدم �أ�سواق را�سمة((( لبيع العبيد .وكان
ه�ؤالء ثروة ب�أيدي النخا�سني ،وبهم تعي�ش البيوت الكبرية يف نوع من حياة العزة
جدا على ال�شريعة �أن تنق�ض يف حينها كل هذا
ت�أ�صل فيها بالوارثة .فمن ال�صعب ًّ
كبريا ي�ساندها باملال والرجال
الغ ْزل .وهي تريد �أن جتعل من تلك البيوت �ص ًّفا ً
أي�ضا ف�إن غري العرب
لتبليغ الإ�سالم ،وحرب من يكيد له �أو يقف يف طريقه .و� ً
من الأمم ت�سرتق الأ�سارى من �أعدائها يف الغارات واحلروب ،ويلزم لف�صل م�س�ألة
كهذه �أن يقع حتالف �أممي على نق�ضها .وما �أبعد تلك الع�صور اململوءة بالأحقاد
الدينية �أن ت�صل �إىل هذا التقرير .فكان الإ�سالم يدرك �أن تلك احلالة ك�سائر
الأحوال ال بد �أن حتول ،فجعل للحكومة الإ�سالمية احلق يف �سراح الأ�سارى �إما
فداء بامل�سلمني الأ�سارى �أو باملال ،و�إما م ًّنا((( عليهم بذلك دون مقابل كما يف
الآية :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ [حممد.]4 /
الرقّ م�س�ألة اال�ستمتاع باجلواري مبجرد عقد التملك
ومن �شُ َعب م�س�ألة ِّ
من �شراء �أو ِه َبة .وميكن بذلك انتقال الواحدة بني �أنا�س كثريين حتى بالإعارة
((( َر ِا�س َمة :ثابتة لها �أثرها وزوارها.
((( َم ًّنا� :إنعا ًما.
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بع�ضهم لبع�ض �أيا ًما ب�أيام عك�س احلرائر الالئي ت�شتد عليهن الغرية .بل �إن
كثريا ما ُيكرهن يف اجلاهلية من �أ�سيادهن على بذل �أنف�سهن للعموم
اجلواري ً
ا�ستدرارا منهم للمال الذي ينالونه يف ذلك ،فمنع ذلك القر�آن كما يف الآية:
ً
ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [النور،]33 /
وفر�ض العدة عند بيع املتخذة للفرا�ش حفظًا للأن�ساب ،و�أمر بتزويج العبيد
والإماء((( من ًعا للفجور وحتقي ًقا للنكاح ال�شرعي كما يف الآية :ﮋﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﮊ [النور.]32 /

وحلر�صه على منع الفجور �أمر الأحرار �أن يتزوجوا من الإماء عند العجز
عن احلرائر .و�أمر �أن يعاملن معاملتهن يف الزواج �سواء كما يف الآية :ﮋﮂﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﮊ [الن�ساء.]25 /
ا�ستنقا�صا لهن ويف�ضلون العزوبة
�إن العرب كانوا يكرهون الزواج بالإماء
ً
عليه ،فذكرهم اهلل تعاىل ب�أنه العامل ي�إميانهم فرمبا كانت الأمة �أح�سن �إميانًا من احلرة،
((( الإماء :جمع «�أمة» وهي :املر�أة اململوكة.
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وهو ما يجب �أن يالحظ �أكرث من غريه .ومل يكتف بهذا بل ذكّ رهم ب�أ�صل الأرقاء
والأحرار يف الرجوع �إىل حقيقة واحدة فقال :ﮋﮗ ﮘ ﮙﮊ وهذا ما ّف�سر
به القا�ضي البي�ضاوي الآية .ثم �أمر اهلل �أن يكون زواج الإماء كاحلرائر دون غنب �أو
نق�ص فقال :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ...ﮊ �إىل
�آخر الآية التي خفف فيها عذابهن عند ارتكاب ما يوجب احلد فجعله ن�صف ما
على احلرائر عك�س ما اُعتيد اليوم يف املحاكم من عقاب امل�ست�ضعفني ب�شدة ال
يحميهم منها �أحد.
وقد روي �أنه  تزوج �صفية بنت حيي بن �أخطب من �سبايا((( خيرب،
(((
وتزوج جويرية بنت احلارث اخلزاعية بعد �أن دفع ل�سيدها ما بقي عليها من جنوم
الكتابة له و�أ�صبحت بعد ذلك حرة .ومن دون �شك �أن هذا ت�شريع وترغيب
من النبي � -صلوات اهلل عليه  -يف حترير الرقاب والو�صول �إىل �صحبة الن�ساء
(((
من طريق الزواج ال من طريق ملك اليمني كما كان ميكنه �أن يفعل لو �أ�ساغ
ذلك مع �صفية التي جاءت يف منابه من �سبايا خيرب فاختارها  زوجة ومل ي�ش�أ
�أن يجعلها �صاحبة له مبلك اليمني .وك�صفية هذه مارية القبطية �أم �إبراهيم التي
�أهديت له .ويلزم �أن نعترب مع كل هذا �أن العبيد مكفولون ملالكهم .وعليه نفقتهم
وله عليهم اخلدمة �إن طلبها منهم باملعروف وبقدر الطّ وق ،وقد حرم الإ�سالم
و�سبي :وهي املر�أة امل�أ�سورة.
((( َ
�سب َايا جمع َّ
�سبية ّ -
((( جنوم :نجَ َم املال� :أ َّداه �أق�ساطًا.
(((	�أ�ساغ� :أجاز.
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وجربا للعقاب .كما جعل �أمة
الإ�ضرار �أو التمثيل بهم وجعل ذلك ً
موجبا للعتق ً
الفرا�ش �إن ولدت من �سيدها حرة بعده وحمرتمة عنده كزوجة ال يجوز الت�صرف
فيها بوجه من وجوه التفويت �إال �إذا كان العتق من الرق.
هذا ما ا�ستطاع الإ�سالم �أن ينفذ يف حياة النبي وهو جهد عظيم لفائدة
احلرية وفك الرقاب ،غري �أنه ما ا�ستطاع يف حياته �أن يبت((( يف الرق واال�ستمتاع
باجلواري حتى �أن ابن الأمة يرجع ً
تي�سريا
ملكا ل�سيدها من دون اعتبار لأبيه احلرً ،
على �سيدها حتى ميانع يف زواجها وحتى ال يكون بقا�ؤها بال زواج مدعاة النت�شار
قويا �أن يفدوا �أزواجهم
الف�ساد .ومن جهة �أخرى فقد كان ذلك باع ًثا للأزواج ًّ
باملال في�سلمن مع �أبنائهم من الرق ال�شائن((( .وهذا ما فعل النبي  مع بع�ض
�أزواجه.
ومثل هاتني امل�س�ألتني م�سائل منها �إطالق يد الرجل يف الطالق وتعدد
الزوجات كما يجيء يف بابه ،فكل هذه امل�سائل املع ّقدة قد بقيت غري باتة .غري
�أنه كما �ساغ يف الإ�سالم �إبطال الرق جملة واحدة اعتما ًدا على ما يف �أعماقه من
حب احلرية كذلك ي�سوغ �أن تتم امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف احلياة وقوانينها
أي�ضا من
عندما تتم اال�ستعدادات لذلك بتطور الزمن اعتما ًدا على ما يف �أعماقه � ً
واملن على الأ�سارى ال�سالفة الذكر متكننا
حب امل�ساواة .ولئن كانت �آية الفداء ّ
((( يبتَ :ب َّت ا ُحلكم� :أ�صدره بال تردد.
((( ال�شائن :املعيب.
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من قطع الرق عند تهي ؤ� الأ�سباب كذلك لنا ما ميكننا من تقرير امل�ساواة عند توفر
�أ�سبابها يف قوله تعاىل :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [احلجرات.]13 /
جليا �أن روح ال�شريعة �أبلغ و�أبقى من ف�صولها التي ال بد �أن
وبهذا يتبني لنا ًّ
تت�أثر يف بع�ض جهاتها ب�سحابة الع�صور املارة فيها.

الإ�سالم يحارب ِّ
الز َنى

وعده فاح�شة ومق ًتا((( كما يف الآية:
حرم الإ�سالم الزنى ك�شرائع اهلل قبله ّ
ﮋﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ [الإ�سراء ]32 /ويف �آية �أخرى:
ﮋﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ [الأعراف ،]33 /و�شرع الزواج
وجعله طريق ات�صال الرجل واملر�أة .وذلك لأن يف الزنى طلب جمرد اللذة مع
التحلل من جميع ما ين�ش أ� عنها ،وهذا ما يخالف متا ًما عاطفة احلب والواجب ،وما
دام الرجل واملر�أة يف حاجة لذلك للتعاون على احلياة ،و�إجناب الأبناء و�إعدادهم
للقائها ف�إن الزواج هو الطريق الوحيد الذي ي�ؤدي �إىل هذا الغر�ض .و�أكرب ما
تراعيه ال�شرائع هو مهمة الن�سل و�إكثاره والقيام بتعهده .وجعلت م�س�ؤولية ذلك
على الأبوين يف �أول الن�ش�أة �إىل الر�شد .والزنى هادم لكل ذلك� ،إذ يحر�ض مبفعول
ال�شهوة على مقاومة الن�سل بالعقم وحتى بارتكاب اجلرائم يف ذلك على اجلنني
احلي يف بطن �أمه خوف الف�ضيحة .ويجعل املر�أة يف حاجة �أن تبيع فرجها لتعي�ش
ّ
ما دامت ال ت�ستطيع ذلك ب�سعيها .و�أكرث مما �أعلن الإ�سالم عن فح�ش الزنى ومقته
بغ�ضا �شدي ًدا.
((( مق ًتاً :
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ل�شره ،ف�شرع حد الزنى للزاين والزانية
فقد جعل عقابه غاية يف ال�شدة ا�ستفظا ًعا ِّ
تعظيما وتهوي ًال
مائة جلدة كاملة بح�ضور جماعة من امل�سلمني ي�شهدون ذلك ً
للأمر كما يف الآية :ﮋﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﮊ [النور.]2 /
فحده الرجم باحلجارة
وهذا كله �إذا كانا غري متزوجني� ،أما املتزوج منهما ّ
ليموت .ومما احتج به الفقهاء يف ذلك �آية الرجم التي ن�سخ لفظها من التالوة
وهي« :وال�شيخ وال�شيخة �إذا زنيا فارجموهما» ،وحديث ال�سيد معز الذي رجم
العرتافه بالزنى �أمام النبي .ولي�س هناك ت�شريع �أدل على مقت الزنى �أكرث من
جدا �أو يتعذر العثور على �صورة الزنى
هذا الت�شريع .لكنه عند التنفيذ ي�صعب ًّ
بعينه يرى كاملرود يف املكحلة من �أربعة �شهداء معروفني بالثقة .كما قرر وجوب
احلد على من يرمون املح�صنات((( دون بينة وجعلهم هم الفا�سقني كما يف الآية:
ّ
ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

حدهم
ﮛﮜﮝﮞﮟﮊ [النور .]4 /وقد �أحلق الفقهاء به�ؤالء يف وجوب ّ
ثمانني جلدة ال�شهود الذين ي�ضطربون يف �شهادتهم العتبارهم قاذفني بالباطل.
ومل يعط الإ�سالم ح ًّقا لغري الزوج يف اتهام زوجته بالزنى من دون بينة له ب�شرط
�أن تكون دعواه نا�شئة عن يقني منه يف وقوعها و�إال اعترب قاذفًا بالباطل ،وهذه هي
حد الزنى بال�شهادة ،كما �أن
م�س�ألة اللعان ،ومل يعرف الق�ضاء يف الإ�سالم قيام ّ
((( املح�صنات :مفردها «حم�صنة» وهي املر�أة �إذا تزوجت.
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اللعان مل يتكرر �أكرث من ّمرتني �أو ثالث ل�صعوبة و�سائل الإثباث التي �شرعت من ًعا
ل�شيوع الطعن يف الأعرا�ض والأن�ساب وقيام الأغرا�ض من ذلك .وقد توعد القر�آن
من يريدون ذلك كما يف الآية :ﮋﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ [النور،]19 /
ويف �آية �أخرى :ﮋﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮊ [النور� ]23 /إىل غري ذلك من �آيات التحذير.
وبالت�أمل نرى �أن الإ�سالم قد راعى ما لطفرة ال�شباب من ظروف يجب
تقديرها .فقد روي عنه عليه ال�سالم �أنه قال« :ادر�ؤوا((( احلدود بال�شبهات».
وفرارا من تنفيذ ق�ساوة
وقال�« :إذا ع�صيتم فا�سترتوا» .وما ذلك �إال �صونًا للآدابً ،
احلد .ويف ق�صة ال�سيد معز ما يدل �صراحة على هذا املعنى؛ حيث قال �أمام
ّ
مكررا قوله
النبي معرتفًا� :إين زنيت ف�أعر�ض عنه النبي م�شتغ ًال باحلديث ،فقابله ً
فالتفت النبي �إىل اجلانب الآخر ،ف�أعاد عليه مرة ثالثة فقال له عليه ال�سالم�« :أبك
رجما لأنه متزوج،
جنون؟» فقال« :ما بي من جنون ولكني زنيت» .ف�أمر ّ
بحده ً
فلما رجع املن ّفذون عليه �س�ألهم النبي فقالوا� :إنه قال�« :أرجعوين �إىل ر�سول اهلل»،
فحزن النبي لذلك وقال لأ�صحابه« :ه َّال �أرجعتموه»َ ،و َع َّد �إنكار املعرتف �شبهة
احلد عنه.
يف نفي ّ
((( ادر�ؤواْ � :أب ِع ُدوا.

46

امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع
46

ومثل هذه الق�صة ما رواه الفقهاء يف باب احلدود واللعان عن املر�أة احلامل
جاءت النبي معرتفة بالزنى قائلة« :يا ر�سول اهلل طهرين» ،ف�أنْظرها((( �إىل و�ضع
حملها ،فرجعت بعد الو�ضع ،ف�أنظرها �إىل �أجل الر�ضاع ،فرجعت بعد ،ف�أنظرها �إىل
(((
ملحة يف
�أن جتد من يكفله .وهو يف كل ذلك يكل �أمرها �إليها فلما رجعت �إليه َّ
احلد عليها �أمر بذلك .وملا رجع املنفذون �إىل النبي قالوا �إنها طلبت
تطهريها ب�إقامة ّ
الرجوع �إىل ر�سول اهلل ومل منكنها من ذلك .فاغتاظ الر�سول و�أ�سف �أ�س ًفا عمي ًقا
وقال« :هال �أرجعتموها �إنها واهلل لقد تابت توبة لو ق�سمت على �أهل ال�سماوات
والأر�ض لو�سعتهم».
احلد بتعذر و�سائل الإثبات لي�س معناه تقرير الرباءة �أو نفي العقاب
�إن نفي ّ
كما فهم بع�ض من كتب من الأروبيني على احلدود يف الإ�سالم �إذ قال�« :إن
الإ�سالم بجعله و�سائل �إثبات الزنى متعذرة يريد �أن يعرتف به �ضم ًنا كمباح
زاجرا ملن قويت عليه التهمة
ال عقاب عليه» ،بل فر�ض الت�أديب مبا يراه احلاكم ً
رج ًال كان �أو امر�أة من دون حتديد للعقاب يف ذلك �إال بقدر ما تقت�ضيه التهمة
وحال املتهم حتقي ًقا للعقاب ومن ًعا النت�شار الف�ساد ،بخالف القوانني الأروبية .ففي
القانون الفرن�سي ال حترمي للزنى �إال من املح�صن� ،أو بالتغرير� ،أو عند فقد االختيار
القانوين كاالغت�صاب� ،أو مع غري ر�شيد .وفيما عدا هذا ال ن�ص يف التحرمي حتى
ولو كان مع حمرم كعمة �أو خالة �أو �أم.
((( ف�أنْظرهاّ � :أخرها و�أمهلها.
((( يكل :كَالَ لها �أمرها :ترك لها القيا�س واحلكم فيه.
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مفر
ويختلف نظر الدول الأروبية �إىل الزنى ،فمنها من اعتربته كواقع ال ّ
منه ،ويجب و�ضع نظام له من ًعا للتوالد فيه وانت�شار الأمرا�ض بالعدوى منه وعدم
التحري يف ذلك من كرثة االختالط كالأمم الالتينية ،وهذا ما جرت عليه فرن�سا
يف وطنها وم�ستعمراتها وبلدان احلماية كتون�س .والقانون التون�سي احلا�ضر ال مينع
الزنى �إال عند عدم الر�ضا القانوين طبق القانون الفرن�سي .ومنها من ر�أت �أن
تي�سريا له يف الوقت الذي يجب اعتباره
االعرتاف بالزنى مهما كانت دواعيه يعد ً
ك�أكرب �آفة �ضد الن�سل ومنو الأمة .وذلك ما �شكت منه الأمم التي انت�شر فيها ،وقد
مت�سكت بهذا الر�أي الأمم ال�سك�سونية كالأملان والإنقليز .ولكنها بدل �أن تهتم
خريا من ذلك بتي�سري �أمر الزواج
اهتما ًما زائ ًدا بو�ضع العقاب له ،فقد اهتمت ً
والرتغيب فيه مبا ت�ضعه من طرق الرتبية و�صناديق الإعانة وفر�ض �ضرائب على
مهما عاد عليها بالفائدة املح�سو�سة يف منو
العزوبة .وقد جنحت يف ذلك ً
جناحا ًّ
عددها وجعلها حم�سودة عليه من غريها .وبعد ذلك فجميع الدول الأروبية قد
احتاطت للأمر �أكرث من ذلك ،ف�أ�س�ست مالجئ للّقطاء((( حتقي ًقا حلياتهم حتى ال
يحرموا من العي�ش وال حترم الأمة من االنتفاع بهم .وفر�ضت العقاب على ت�ضييع
الأرواح .وبهذه الطريقة �أمكن �إنقاذ كثري من املواليد كان م�أواها قبل ذلك بطون
الأودية �أو بطون الأر�ض .وهكذا تعاون القانون والأعمال االجتماعية على درء
الف�ساد مبا �أمكن .و�إذا �أردنا �أن نعرف موقف الإ�سالم هنا فل�سنا نحتاج �أن نربهن
على حبه للحياة و�إيجابه املحافظة عليها ووقايتها من كل �سوء ،وحثه على �إكثار
((( اللقطاء جمع «لقيط» وهو :الوليد الذي ُيوجد ملقى على الطريق ال ُيعرف �أبواه.
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الن�سل ،واعتبار ما يخالف ذلك جرمية يعاقب عليها .وح�سبك ما قاله الر�سول
الأمني« :تناكحوا تنا�سلوا ف�إين مكاثر بكم الأمم».
�أما نحن فقد اكتفينا برتك احلبل على الغارب((( كعادتنا يف كل �شيء .و�إذا
كنا ال نعب�أ بنق�صاننا فقد خدمنا بذلك من يريدون تعمري بالدنا ب�أنف�سهم ،ومبن
يريدونه بد ًال منا.
�إن ال�سائد على �أفكارنا يف م�صادرة الفاح�شة وعامة اجلرائم �أن نتجه �إىل
تقرير العقوبات ال�صارمة على مرتكبيها فنعدمهم �أو جنعل حياتهم �سجونًا .بينما
يجب علينا �أكرث من ذلك �أن يكون اهتمامنا بالنف�سيات الرديئة التي كانت
م�صدرا للجرائم والفواح�ش فنتعهدها بعالج الرتبية البيتية واملدر�سية وال�شعبية
ً
التي حتيي يف املرء �أ�صول الكمال كما متيت منه عاطفة ال�سوء .وهذا ما تهتم به
كثريا حتى يف اعتدال قانون العقوبات عن ذي قبل.
الثقافة اجلديدة التي �أثرت ً
وهكذا كان تفكريهم تا ًّما وتفكرينا �أعرج �أبرت(((.
ويف احلقيقةَّ � ،إن تقرير العقوبات كان �أي�سر عندنا من كلفة و�ضع نظام
للرتبية يتجه بفطرتنا �إىل الكمال .ولذلك كنا �أكرث ولو ًعا((( ب�صرامة العقاب و�أ�شد
عقيدة يف ح�سن نتائجه .وهو �أول فكر و�آخر فكر ارت�أيناه حلد اليوم .و�إذا ما رجعنا
((( ال َغار ُِب :الكاهل ،يقال للإن�سان :حبلك على غاربه� :أي اذهب حيث �شئت.
(((	�أبرت :ال خري فيه.
((( ُولو ًعا :تع ُّل ًقا.
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�إىل الإ�سالم ر�أينا �أنه مييل �إىل تثقيف الأخالق �أكرث من و�ضع ف�صول ال�شريعة.
و�أمامنا القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف لرنى �أي الأمرين كان �أوفر حظًّ ا فيهما.
ولننظر بعد ذلك �إىل ما علل به النبي الكرمي بعثته �إىل النا�س حيث قال« :بعثت
مواظبا خلف
لأمتم مكارم الأخالق» .وقد روي � ً
أي�ضا يف احلديث عن رجل ي�صلي ً
النبي الحظ فيه ال�صحابة �إليه �أنه مواظب على اخلمر ف�أجابهم عليه ال�سالم بقوله:
«�إن �صالته �ستنهاه يو ًما ما» ،ومل يهتم ب�إيقاعه يف العقاب ،و�إذ تاب الرجل توبة
خال�صة هلل جا�ؤوا النبي ف�أخربوه بذلك فقال�« :أمل �أقل لكم �إن �صالته �ستنهاه
يو ًما ما».
وهنا ندرك مبلغ الطريقة التي اختارها النبي  للت�أثري على قلب الرجل
حتى جعله يندم على فعله الذي ال يتفق مع حبه لل�صالة ومواظبته عليها يف
م�سجد ر�سول اهلل .ومن دون �شك �أنه كان ي�سمع ما يقول النا�س وما يالحظ لهم
النبي يف �ش�أنه ف�أثر ذلك عليه .ولكن بني ما يثري الإ�سالم من طرائق العمل يف
عالج الأمرا�ض االجتماعية ،وبني ما نقف نحن عنده من الفكر والعمل َل َب ْو ٌن
جدا .و�إذا كنا م�ستائني من حظوظنا اليوم يف احلياة �أفال يجب �أن نفهم
�شا�سع((( ًّ
�أن ذلك من �صنع �أنف�سنا؟...

((( َب ْونٌ َ�ش ِا�س ٌع :م�سافة وا�سعة بني �شيئني.

الزواج يف الإ�سالم

الزواج عاطفة وواجب ،وازدواج وتعمري .وقد اعترب الإ�سالم العاطفة
�أول �أركانه فجعلها علة فيه كما يف الآية :ﮋﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮖﮊ [الروم� ،]21 /أما الواجب فهو
ﮗ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
أي�ضا
تعاونهما على احلياة وذلك �أكرب �ضمان لبقاء العاطفة ومنوها ،كما �أنها هي � ً
�ضمان لأدائه عن رغبة دائمة .وبهما االثنني تتجدد الرغبة يف بقاء الزواج مهما
طال ،ويثمر ثمره الطيب يف احلياة .وقد ق ََّرر القر�آن الواجب عليهما كما يف الآية:
ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [البقرة .]228 /و�أما االزدواج الطبيعي فهو
غريزة ب�شرية لبقاء النوع ال يحتاج للحث عليه لكن الإ�سالم قد جعله ح ًّقا لكل
منهما ت�صح املطالبة به �أمام الق�ضاء كما �سي�أتي .و�أما التعمري فهو الغر�ض الأعظم
لكل ال�شرائع ،وقد �أ�شار له القر�آن كما يف الآية :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﮊ [الن�ساء.]1 /
ومن حر�ص الإ�سالم على الزواج واحرتام املر�أة فيه� ،أنه مل يكتف بعاطفة
املودة والرحمة ،ف�أيد ذلك بالن�ص على وجوب ح�سن املعا�شرة كما يف الآية:
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ﮋﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯﮊ[الن�ساء.]19 /
حرية االختيار

�إذا كان الزواج يقوم على عاطفة املودة والرحمة و�سكون النف�س للنف�س
كما قال القر�آن ،ف�ضروري �أن نعرف �أن ذلك لي�س مما ت�ضعه �أيدي �أنا�س يف نفو�س
�آخرين ،و�إمنا ذلك ما تهبه الفطرة والثقافة من امليول املوافقة �أو املخالفة .وواجب
�أن نخ�ضع يف الزواج لعملهما القوي و�إال ان�صدع((( ما نبنيه على الأوهام .ولذا قال
جماعة من العلماء منهم �أبو حنيفة النعمان بحق اختيار املر�أة لزوجها كالرجل
متى كانت ر�شيدة حتقي ًقا ملعنى الآية ال�سالفة خالفًا ملن يرون جرب البكر((( على
اعتبارا لعجزها عن متييز من ي�صلح بها .وقد �أعطى الأولون
من يختاره لها وليها ً
ملن زوجت قبل البلوغ �أن تف�سخ نكاحها بعده �إذا ر�أته غري �صالح لها .وهذا
املذهب و�إن كان قد قدر حرية االختيار يف �أحكامه �إال �أنه يف �إجازته للأولياء
�أن يزوجوا البنت قبل بلوغها قد فوت عليها حقها يف االختيار .وكان الواجب
انتظار بلوغها حتى ميكنها �أن ت�ستعمل حقها يف وقته املنا�سب .وحتى ال ت�ضر
اختيارا و�أوفر �صحة
مب�صالح زوجها التي بناها على زواجه بها وتكون هي �أ�صح
ً
((( انَ ْ�ص َدع :انْ َ�ش َّق.
((( البِكْ ُر :العذراء.
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وا�ستعدا ًدا للحمل .ولعلنا جند القر�آن ي�ؤيد هذا كما يف الآية :ﮋﯥﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ...ﮊ [الن�ساء.]6 /

�إن املر�أة قد حت�سن االختيار وقد ال حت�سنه كالرجل �سواء .والآباء والأو�صياء
قد يح�سنونه وقد ال يح�سنون ،غري �أننا اعتدنا �أن نرى اخلط�أ يف املر�أة �أكرث مما نراه يف
جانب الرجال ال�شتهارها بيننا ب�ضعف الإدراك .ولو �أننا نت�أمل الواقع لر�أينا ب�أعيننا
و�أذعنت نفو�سنا �إىل �أن ما جنني به على املر�أة يف هذا الباب لهو �أ�شد و�أق�سى
مما جتني به على نف�سها ،وعو�ض �أن نثقف املر�أة بدرو�س احلياة و�أ�صول الرتبية
الفا�ضلة لتتدارك هي بنف�سها ما ينق�صها من الب�صرية يف ا�ستعمال حق االختيار
الذي عليه تقوم عاطفة الرحمة واملودة كما قال القر�آن ،عو�ض ذلك اخرتنا �أن
نطم�س((( ب�صريتها لن�سلبها حق االختيار بحجة ق�صورها ونعطيه لغريها من الآباء
والأو�صياء .وكم من الآباء من جعلوا زواج بناتهم قربانًا للوجاهة والوظائف
وا�ستدرار املال� ،أو حتى �ضحية الغلط ال�ساذج واتباع العادات كتزويجها من ابن
عمها �أو من �شيخ زاوية مهما بعد ا�ستعدادهما عن التنا�سب .وكذلك الأو�صياء
فكثريا ما يف�سخ
على البنات يفعلون هذا بل �أكرث� .سيما �إذا كانت لهن تركاتً .
ه�ؤالء الأو�صياء حتى النكاح الذي عقد يف حياة الآباء لتزويجهن ب�أبنائهم �أو مبن
يطمئنون به على �أنف�سهم من عاقبة انغما�س �أيديهم الأثيمة يف تلك الرتكات
فتكون اخل�سارة عليهن مزدوجة يف مالهن ويف �أنف�سهن .وهذا هو ن�صيب كل فتاة
ماه و�أ َزالَه.
((( نطم�س :ط ََم�س ال�شيء :حَ َ
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من فتياتنا رزئت((( مبرياث لها من �أب �أو قريب .هذا �إذا مل نذكر حوادث انتحار
وفرار الفتيات من بيوت الآباء �أو الأزواج متى �أكرهن على زواج ال ير�ضيهن �أو
منعن من زواج يرغنب فيه .ولي�س هنا غاية العجب ف�إن فكرة اجلرب التي هي خلق
را�سخ يف الكبار على ال�صغار قد جتاوزت الفتيات �إىل الأبناء الذكور البالغني
وغالبا
يرغمهم �آبا�ؤهم على قبول زواج قرروه لهم مهما كان بعي ًدا عن اللياقةً .
يخ�ضع الأبناء لهذا القرار مرغمني باحتياجهم �إليهم وعجزهم عن اال�ستقالل
ب�أنف�سهم بطبيعة الرتبية التي رباهم عليها الآباء .ف�أي �شيء هذه الأبنية التي
نقيمها «على �شفا جرف هار».
الواجب

مرحا ولذة لل�شباب ،ويقدمون عليه خالني
كثري من النا�س من يظن الزواج ً
من كل �شيء غري ذلك .وهذا ما يرجع �إليه ف�شل الزواج عندنا �إذ ينطفئ بانطفاء
تلك اجلذوة وال يبقى لهما اهتمام فيما يلزمهما من حاجات .وعندها يندلع
لهيب اخلالف حتى ي�صل �إىل الطالق .وهذا هو نق�ص بل فقد الثقافة الالزمة
لإعداد الفتيان والفتيات لفهم ما هم مقبلون عليه من احلياة بالت�صوير و�ضرب
الأمثال.

((( ُرزئت :اب ُتليت.
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و�إذا رجعنا لأ�صل ال�شريعة يف تف�سري معنى الواجب يف حياة الزوجني ر�أينا
اعتبارا ب�ضعفهم عن االرتزاق .وفيما عدا
وجوب نفقة الرجل على زوجه و�أبنائه ً
ذلك ال جند تعيي ًنا يف حتديد وظائف الزوجني غري ما يفيده من ت�ساوي واجبهما.
فالذي لها من احلقوق عليه مماثل ملا عليها من احلقوق له كما يف الآية :ﮋﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝﮊ [البقرة.]228 /
ويظهر �أن الإ�سالم ملا �أدرك قبول هذا الواجب للتطور الدائم يف �شكله مل
واجبا عليها
يرد �أن يعينه يف �شيء ي�سميه .وحتى ح�ضانة الأم لأوالدها لي�ست ً
بل هي حق من حقوقها لها �إ�سقاطه على �أحد قولني للفقهاء يف ذلك ،وعلى
الزوج �أن يدبر من يح�ضنهم �إال �إذا تعني عليها .وكذلك الأمر يف �إر�ضاعهم.
بل �إن من الفقهاء كالإمام ال�شافعي من �أجاز �أخذ الأم الأجرة من الأب على
الر�ضاع مطل ًقا .ومنعها �أبو حنيفة عن الأم يف حال الزوجية �أو عدتها منها،
و�أجاز لها يف غري ذلك� .أما القر�آن فقد �أطلق يف ا�ستحقاق الأجرة كما يف الآية:

ﮋﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﮊ [البقرة ،]233 /غري �أن ظاهر الآية يف ترتيب الرزق والك�سوة على
الإر�ضاع �أنها حتدثنا عن الأمهات املطلقات؛ لأن من يكن يف حال الزوجية لهن
هذا احلق مبجردها دون وجود الإر�ضاع .اللهم �إال �أن يعد ما يعطيه لها على الر�ضاع
وهي زوجة كجزء من النفقة الواجبة لها عليه ت�أكي ًدا لوجوب التو�سعة عليها يف
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حالة الإر�ضاع الذي ي�أكل من �صحتها .وعلى كل حال فالأم يف عامة الأحوال
القيمة((( على �أبنائها .الباذلة لهم خال�ص قلبها من غري �أن تطلب جزاء وال
هي ّ
كثريا ما يكون اهتمامها بهم هو عزا�ؤها الوحيد يف زواج مل ترغبه �إال
ً
�شكورا .بل ً
مكرهة .ومل جتد فيه ما كانت تطلب من الهناء .ولقد يكون هذا �أكرب الواجبات
عليها دام مل يوجد للقيام به ما يكفي من دور الرتبية املعرب عنها بريا�ض الأطفال
طيبا يف �إخراج الأجيال ال�سليمة من �أمرا�ض الوراثة ال�سيئة،
ثمرا ً
التي بد�أت تثمر ً
واملثقفة بكل ما حتتاجه يف نزال احلياة .وهذا ما جتاهد يف عمله الأمم الأروبية اليوم
بالت�ضامن مع حكوماتها .ولرجال الدين عندهم يف ذلك عمل �أي عمل.
متمح�ضا للمر�أة ،ف�إنه لي�س
لكنه مهما يكن من قيام هذه املعاهد بعمل كان
ً
فيه ما يرفع عنها واجبها مع الزوج يف حتقيق التعاون على احلياة امل�شرتكة بينهما يف
املنزل ،ويف رعاية �أبنائهما ولو عن ُبعد بالإمداد والرقابة حتى زمن الر�شد .ومثل
هذه الإعانة الطيبة التي تقوم بها هذه املعاهد لفائدة العائلة واجليل مما يوفر الوقت
للمر�أة �أن تعمل مل�ساعدة العائلة ب�صناعة �أو فن ح�سب معارفها وت�ؤدي واجبها نحو
يعدها لهذه الأعمال.
نف�سها و�أهلها و�شعبها ،متى كان لها من املواهب والثقافة ما ّ
وهي والرجل يف ذلك �سواء .ولي�س يف ن�صو�ص القر�آن ما يخالف هذا بل هو ي�أمر

القيمةَّ :قيم القوم :الذي يقوم ب�ش�أنهم وي�سو�س �أمرهم.
((( ّ
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ب�إيتاء((( ذي القربى و�صلة الرحم والعمل النافع خلري امللّة((( يف غري ما �آية من
القر�آن.
�أما ما قاله بع�ض الفقهاء وهو �أن الزواج جمرد متعة ولذة للرجل توجب
عليه نفقة لزوجته ،و�أن املر�أة نوعان �شريفة ال جتب عليها م�ساعدة زوجها يف �شيء،
وو�ضيعة يجب عليها ذلك ك�أمثالها ،فهذا مما ال يتفق مع روح ال�شريعة ون�صو�صها.
و�إمنا هي روح العائالت الكبرية التي تعود غ�شيان((( �أعتابها القائلون بهذا الر�أي.
وما ظنك بامر�أة ال عمل لها غري متكني زوجها منها كما يقولون ،فهي لي�ست �إال
وباء يف ثروة زوجها تبيدها يف تعمري وقتها الفارغ باملالذ((( وال�شهوات املتجددة
بتجدد الليل والنهار .وهذا ما �أ�سقط �أكرث هذه العائالت يف ح�ضي�ض الفقر
والتعا�سة .وما كان �أوىل بهذه املر�أة �أن تكون الو�ضيعة ال ال�شريفة.
االزدواج

االزدواج عار�ض طبيعي للإن�سان .وهو الباعث الأول على الزواج يف عامة
الأحوال و�أهمية االجتماعية يف الن�سل والتعمري .فهو لذة وواجب م ًعا؛ ولذا
كان ح ًّقا على كل من الزوجني للآخر .ولكل منهما حق الت�ضرر من تعطيله كما
(((	�إي َتاء :إ� ْعطاء.
((( ا ِمللّة :ال�شريعة �أو الدين.
((( ِغ�شيان� :إتيان.
((( املَ َالذُّ :ال�شهوات.
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لل�شريعة حق النظر يف ذلك .فقد منعه الإ�سالم يف الإيالء((( �أكرث من �أربعة �أ�شهر
�أو يقع الطالق بطلب املت�ضرر .وعده داخل الأربعة �شهور � ًإثما ال يغفر �إال بالفيء
والندم كما يف الآية :ﮋﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ.ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ[البقرة.]227 - 226/
وتعطيله عم ًدا باالختيار كتعطيله ملانع م�ستمر ك�أمرا�ض العدوى �أو كان يف
حمل احلاجة من �سائر العيوب املانعة يقع به الف�سخ ما بني الزوجني �إن كان حاد ًثا
لأحدهما قبل عقد الزواج .واختلف الفقهاء يف العيوب احلادثة للرجل بعد
(((
الزواج هل يوجب ا�ستمرارها ف�سخه بطلب املر�أة باختالفهم يف اعتبار الوطء
�ضروريا لها �أو هو دون ذلك .ف�أهل الر�أي الأول قالوا بلزوم الطالق �إن
كالقوت
ًّ
طلبته كلزومه بامتناع النفقة عليها .ور�أى الآخرون عدم اللزوم .ومن دون �شك
حم�ضا .و�إذا كان الق�صد
هو�سا ً
�أن الر�أي الأخري فيه خطر على العفة ويكاد يكون ً
منه البعد عن الطالق املكروه فلي�س ذلك بالق�ساوة على قلب املر�أة حتى ينفجر
فريمتي يف �أح�ضان اجلرمية.
على �أن اخلالف قد �شمل �أكرث من ذلك؛ حيث عم م�س�ألة املفقودين
والغائبني غيبة ُبعد وانقطاع عن �أزواجهم .فقد كانت م�س�ألة وجود مال لهم ولو
من قر�ض �أو هبة للنفقة عليهن كافية يف وجوب انتظارهن الزوج مهما طال الأمد
((( الإيالء :الترَّ ْ ك.
((( الوطء :الجِ ماع.

الزواج يف الإ�سالم
59

59

خفيا ما يف هذا الر�أي من اخلطر
وال قول لهن متى وجدن النفقة جارية .ولي�س ًّ
على الأخالق ما دمنا جمي ًعا نعرف �أن املر�أة يف حاجة �إىل زوجها كما هو كذلك،
حد ال يبلغ ال�سنني ف�ض ًال عن التعمري .ولكن رغم كل هذا فالعمل جار
ولل�صرب ّ
على هذا القول يف عمل املحاكم ال�شرعية عندنا .ولو رجع ه�ؤالء الفقهاء �إىل الآية
القر�آنية يف حتديد �أجل الإيالء ب�أربعة �أ�شهر �أو يقع الطالق لفهموا امل�س�ألة �أكرث مما
فهموا.
التعمري

و�أما التعمري فهو فر�ض م�ؤكد على عموم امل�سلمني كما قال « :تناكحوا
تنا�سلوا ف�إين مكاثر بكم الأمم» ،وقد حرم الإ�سالم ا�ستعمال موانع احلمل لتعطيلها
غر�ض التعمري� .إال �إن خيف على حياة املر�أة لأ�سباب يثبتها العارفون فيباح إ�ذًا
حر�صا على حياة �أمه.
حتى �إ�سقاط اجلنني ً
ون�سبا �إىل الأب.
للفقه الإ�سالمي قاعدة معتربة يف تبعية الن�سل دي ًنا ً
وللفقهاء عبارة م�شهورة يف ذلك وهي قولهم« :الولد يتبع �أباه يف الدين والن�سب»،
وقد كان الرجل �أظهر من املر�أة يف بناء الوحدة والدولة اللتني يريدهما الإ�سالم
توفريا
فحكم له بتبعية الن�سل .و�أبيح له التزوج من �أهل الكتاب مبقت�ضى ذلك ً
لعدد امل�سلمني ،ومنعت املر�أة امل�سلمة من الزواج بغري امل�سلم حتى ال يخرج
أي�ضا لتحقيق نفاذ ال�شريعة يف �أمر الزواج
الن�سل على الإ�سالم مبقت�ضى قواعده ،و� ً
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وما ين� أش� عنه من احلقوق التي يق�ضي بها حتى ال تخرج عن نظره� .إذ هو ال�شرع
الذي يحقق ملحمييه حرية التقا�ضي ب�شرائعهم يف �أحوالهم الذاتية .وباطل عليه
�أن يقال �إنه منع امل�سلمة من الزواج بغري امل�سلم ملجرد كراهية املخالف يف الدين
كما يحاوله بع�ض الطاعنني يف الإ�سالم� .إذ لو كان هذا لتحقق يف زواج امل�سلم
بالكتابية مع حتقيق حريتها الدينية ح�سب �شريعتها .و�إباحة طعامهم لنا دون ريبة
طيبا .كما يف الآية :ﮋﯚﯛ ﯜ
كطعامنا لهم .وهذا ما يجيزه الإ�سالم .ويعده ً
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼﮊ [املائدة.]5 /

�إن غر�ض الإ�سالم من التنا�سل والتعمري ظاهر كال�شم�س ال�ساطعة .فهو
ال يق�صد �أن يرمي الن�سل �أفرا ًدا متناثرين �أو �شراذم((( مبتلعني يف �أمم �أخرى.
و�إمنا كان يق�صد من تعمريهم �أن يكونوا �شعوبًا قائمة بنف�سها ،كاملة يف ا�ستعدادها
للحياة .ت�سري بهديه وحتمي ذماره((( .وهذا ما عرب عنه النبي  يف غاية الو�ضوح
�إذ قال« :تناكحوا تنا�سلوا ف�إين مكاثر بكم الأمم».
�أما الزواج بالأجنبيات ،فهو زيادة يف عدد الأمة من نق�ص غريها .وهو
من جهة �أخرى عدوى للأخالق والعادات رمبا نفعت �أو �ضرت .ف�أجاز الإ�سالم
((( �شراذم :جمع «�شرذمة» وهي :اجلماعة القليلة.
ِ
((( ذماره :ما ينبغي حياطته والذود عنه ،كالأهل والعر�ض.
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نظرا لقرب عقائدهن منه .ومل يجز الزواج بغري الكتابيات من
الزواج بالكتابيات ً
اعتبارا لتلك العدوى.
�أهل الوثنية ً
ولقد جرى عمل امل�سلمني على ذلك وق�ضت به املحاكم ال�شرعية عندهم
حتى جاء انت�صاب املحاكم الأروبية يف بالد الإ�سالم مبقت�ضى االمتيازات
القن�صلية .وباحتالل دولها هذه البالد جعلت ترجح  -ك�أنها يف �أر�ضها  -جانب
املر�أة على الرجل يف تبعية الن�سل �إىل جن�سيتها الغالبة .وتفتح الطريق �سهلة
للرجل �أن يتبع امر�أته من اجلن�س الغالب فيتجن�س به .وعلى كل حال فهي
مغايرا ل�شريعة بالده
تق�ضي عليه ب�شرعيتها يف كل ما يرجع لزواجه مهما كان ً
التي بها يعي�ش ،وبذلك خدمت ملتها يف �سحب العنا�صر املختارة �إليها .و�أغرب
ما ن�صادفه يف هذه املحاكم �أنها مبقت�ضى قوانينها ال متنع عن عقد زواج امل�سلمة
بغري امل�سلم من الأروبيني ف�أ�ضافت بهذا �إىل ملتها خدمة �أخرى .وقد وقعت وتقع
حوادث عندنا من هذا النوع .ويف عامة بالد الإ�سالم فيما نظن دون �أن ن�سمع من
حكوماتها �أو حماكمها الإ�سالمية �أدنى احتياط يف هذا ال�ش�أن.
جدا مبا ال يحتمله مو�ضوعنا
�إن عمل الدول املحتلة لبالد الإ�سالم مت�سع ًّ
هذا .و�إذا كانت �أحكامنا معطلة يف انطباقها علينا هذا التعطيل الذي ر�ضينا به
و�أيدناه ف�أحرى �أن ال يكون لها نفاذ على من يولد ب�أر�ضنا �أو نزدوج به من غرينا .ولو
�أن لنا علماء جمتهدين لر�أوا ر�أي العني �أن احلكمة التي ُب ِن َي عليها �شرع الزواج
بالكتابيات قد �ضاعت ب�ضياع �سلطاننا من �أيدينا فلم َي ُع ْد وجه لهذا الت�شريع الذي
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�صار اليوم يذهب بوجودنا مبقت�ضى ال�سلطان امل�ضروب علينا .وبهذا يربهنون على
�سلبا و�إيجابًا ،فيحكمون
�أن الإ�سالم يف �أحكامه على الأحوال العار�ضة يدور معها ً
له باخللود الذي ي�ستحقه .ولكن ما �أبعد ما ميهد لنا الإ�سالم من �أ�صول احلياة وما
نحن واقعون فيه من الأحوال التي ت�شوه وجودنا حتى تذهب به ك�أم�س الدابر(((.
تعدد الزوجات

لي�س يل �أن �أقول بتعدد الزوجات يف الإ�سالم لأنني مل �أر للإ�سالم � ًأثرا
فيه ،و�إمنا هو �سيئة من �سيئات اجلاهلية الأوىل التي جاهدها الإ�سالم طبق �سيا�سته
حد ال�ستعمالهن يف خدمة
التدريجية .وكان عامة العرب يعددون ن�ساءهم بال ّ
الأر�ض ا�ستغناء بهن عن الأجراء ،وخدمة البيت ،واال�ستمتاع .وهو ما ت�شعر به
حدا
باديتنا �إىل اليوم وتعدد ن�ساءها من �أجله .فجاء الإ�سالم وو�ضع بادئ الأمر ًّ
�أق�صى لهذا التعدد .فقال  ملن له �أزواج�« :أم�سك �أرب ًعا وفارق �سائرهن» ،ثم
تدرج �إىل ا�شرتاط العدل بالت�سوية بينهن وجعل اخلوف من عدم العدل كتحققه
كما يف الآية :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
حتذيرا لهم من عاقبة هذا التعدد .ثم عرب عن تعذر الوفاء
ﮘﮊ [الن�ساءً ،]3 /
ب�شرط العدل بينهن مهما بذل فيه من احلر�ص كما يف الآية :ﮋﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ [الن�ساء.]129 /
((( الدابر :الفائت.
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ولوال �أن العمل ا�ستمر بعد نزول هذه الآية على التعدد لكانت �أ�صرح ما
م�ضطرا �إىل التدريج يف تنفيذ
يكون يف املنع البات له .ولكنه مهما كان الإ�سالم ًّ
غاياته و�أحكامه فقد برهن على حبه للتوحيد مبا ن�ص عليه من تعذر العدل بني
الن�ساء .على �أننا �إذا رجعنا للآية القر�آنية التي ف�سرت الزواج ب�أنه يقوم على املودة
والرحمة و�سكون النف�س لل َّنف�س كما هو منطوقها �أدركنا تعذر انق�سام هذا ال�شعور
و�آثاره يف احلياة �سوية بني الرجل ون�سائه .فكما ي�شعر الرجل ويرى �أن امر�أته له
وحده كذلك ت�شعر املر�أة وترى مثله �أن زوجها لها وحدها .ولئن خف�ض تاريخ
�ضعفها من بروز هذا ال�شعور فيها ب�صورة تنازل �شطط الرجل وبغيه عليها ف�إنه على
كل حال قد متكن با�ضطرابه من جعل حياتنا الزوجية خالية من الراحة والهناء.
وها نحن نرى ب�أعيننا الفتنة قائمة يف عائالتنا بني الرجل و�أزواجه ،وبينهن
مغمورا بهذه
وبني �أبنائهن باعوجاج الآباء وتلقني الأمهات .و�إذا مات الأب
ً
الفتنة ف�إنها تزداد �شدة بعده يف اقت�سام املرياث واحليلة يف �إخفائه حتى ت�صري
�أحقا ًدا يرثها �أبناء هذه العائلة و�أبنا�ؤهم ،و�إن مل يرتك لهم مريا ًثا لعن الأبناء �أباهم
يف ا�شتغاله بتوفري لذته دون �أن يفكر يف التوفري لهم �أو �إخراجهم قادرين بالرتبية
والتعليم على لقاء احلياة.
و�إين بهذه املنا�سبة �أق�ص م�أ�ساة �أليمة �شاهدتها بعيني يف العام قبل املا�ضي
يف ق�ضاء ر�أ�س اجلبل من عمل بنزرت(((� .إذ �أتت امر�أة حتمل طفلني �صغريين
((( عمل بنزرت :ما يكون حتت حكمها يف التق�سيم الإداري للمدن من قرى وغريها.
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منكرا لزواجه
ت�شكو زوجها الذي طردها من بيتها بت�أثري �أبنائه الكبار من غريها ً
بها حتى ال ترث �أو يرث ْابناها منه فيتم لأبنائه الأولني ما �أرادوا .وقد م�ضى
عليها نحو العامني �ضائعة مهملة وهي فقرية ت�س�أل النا�س القوت وامل�أوى .وقد
�أجابني عن ذلك ال�شيخ القا�ضي وهو �أحد رفقائنا �أيام الدرا�سة بجامع الزيتونة:
«�إنه تعاطى م�س�ألتها �أول الأمر ثم انتقل �سجلها قبل احلكم ب�أمر من قا�ضي تون�س
بالديوان ال�شرعي فبقيت امل�سكينة هنا عاجزة عن اخل�صام والذهاب �إىل تون�س،
�شخ�صيا بقدر اجلهد و�أحث غريي على ذلك
ومل يبق يل �إال �أن �أح�سن �إليها
ًّ
بعدما كاتبت يف �ش�أنها قا�ضي تون�س مرات متكررة دون �أن �أ�سمع جوابًا».
هذا مثال حي من �أمثلة ال حت�صى قد ملأت حياتنا بالنكد والفواجع.
ورغما من ذلك فما زال �أكرثنا يتم�سك ب�أن تعدد الزوجات من �أول ما حتمي
ً
ال�شريعة بقاءه .فيا للتعا�سة واجلهل!
�أزواج النبي

�إن تعدد �أزواج النبي لي�س ت�شري ًعا لأمته كرتغيب لها فيه .و�إمنا كان ذلك
قبل التحديد .والنبي �إن�سان كالب�شر غري �سامل من ت�أثري عوار�ض الب�شرية عليه
فيما مل ينزل به وحي ال�سماء .لكنه �إذ �أوحي �إليه ب�إيقاف هذا التيار ل�سوء �آثاره،
�صدع � -صلوات اهلل عليه  -بالأمر حتى يف حق نف�سه كما يف الآية :ﮋﭺﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮊ [الأحزاب.]52 /
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و�إمنا مل يفارق النبي ما فوق الواحدة �أو ما فوق الأربع من ن�سائه كما �شرع
لأمته لأنهن معدودات �أمهات امل�ؤمنني كما يف الآية :ﮋﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﮊ [الأحزاب ،]6 /ويف �آية �أخرى خطاب للم�ؤمنني:
ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ [الأحزاب.]53 /

لعر�ضهن للحرمان من
وهو  لو فارق بع�ض ن�سائه عم ًال بالتحديد َّ
احلياة الزوجية بعده ودفع بهن يف هوة الف�ساد.
وقد بلغ بكراهة العرب �أن تنكح ن�سا�ؤهم حتى وهم �أموات �أنهم يهبونهن
وذهبا على �أن ال يتزوجن بعدهم .وال ميكن �أن يف�سخ هذا بعد �إال بدفع هذا
نوقًا ً
عيبا فيها وخيانة لزوجها
املبلغ لعائلة امليت من مال الزوج اجلديد .ومع ذلك يعد ً
الأول �أن تر�ضى بذلك وتنق�ض عهدها معه .وهذا ما ت�أ�صل يف نف�سيتهم مريا ًثا
عن �أجدادهم يف اجلاهلية .وال يخفى ما يف �سري النبي على هذا النحو مثلهم من
دواعي احرتامه وتوقريه بينهم .وهو كل ما يحتاجه لنجاح دعوته الدينية فيهم.
أي�ضا.
وحتى الطالق مل يكن من النبي �إال الثنتني قبل البناء((( بهما وب�سببهما � ً
وال ميكن هنا �أن ننظر �إىل الطاعنني يف النبي بدعوى �أنه بتعديد الزوجات
وتفوقه على �شعبه يف ذلك ليكون ممتا ًزا قد ا�ستهرت يف اللذة وحكم �شهوته على
((( البناءَ :ب َنى بزوجته :دخل بها.

66

امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع
66

نف�سه؛ لأن من كان هذا �ش�أنه ال ين�شر يف النا�س دي ًنا جدي ًدا وال ي�ؤ�س�س دولة
زكيا ومنيا يف الع�صور .وما زالت �آثارهما بادية على مر القرون .وما زاال قابلني جلدة
احلياة لو فهم امل�سلمون حقائق دينهم وواجبهم �إزاءه .ولكن ما �أبعد ما �أرى ذلك
اليوم يف امل�سلمني!

الطالق يف الإ�سالم

قبل الطالق
املعا�شرة

مبغو�ضا من اهلل
�أح�سن ما عبرّ به النبي من التنفري عن الطالق جعله
ً
حيث قال�« :أبغ�ض احلالل �إىل اهلل الطالق» .وقد حث القر�آن على ح�سن
املعا�شرة وامليل عن نفور الأزواج امل�ؤدي للطالق كما يف الآية :ﮋﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﮊ [الن�ساء ،]19 /ونهى عن الإ�ضرار بهن ب�سوء املعا�شرة �أبلغ النهي
و�أ�شده كما يف الآية :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﮊ [البقرة]231 /؛ لأن الإ�ضرار يفقد الزواج معناه
وي�ؤول به((( �إما �إىل الطالق �أو ما هو �أخطر منه مما ي�صيب الأخالق يف طهارتها.
وكما ن�صح للرجال يف ذلك ن�صح للن�ساء بذكره ال�صاحلات منهن يف معنى
((( َي�ؤُول به :يدفع به.
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ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

املدح كما يف الآية:
ﭦﮊ [الن�ساء ،]34 /و�إمنا كان اهتمامه بوعظ الرجال �أ�شد من الن�ساء و�أ�صرح
ملا لهم من النفوذ الظاهر عليهن الذي ميكن �أن ي�صلحوهن به �أو يف�سدوهن.
مرتبا درجات متى خرجن
ولذا جعل القر�آن لهم حق الت�أديب لهم باملعروف ً
عن حدود اللياقة فيما يجب عليهن كما يف الآية :ﮋﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷﮊ [الن�ساء.]34 /
عجيبا يف املر�أة اجلاهلة غري املثقفة �أن جتنح �إىل �إهمالها واجبها نحو
ولي�س ً
(((
نف�سها وزوجها ومنزلها و�سائر من يت�صل بها بت�أثري الك�سل �أو الدالل املزري
الذي ن�ش�أت عليه .فجعل الإ�سالم لزوجها ح ًّقا يف ت�أديبها حتى ال يفر منها �إىل
الطالق .وحدد طرق الت�أديب مرتبة واحدة بعد الأخرى من الوعظ بل�سانه وح�سن
فعله �إىل الهجر يف امل�ضاجع((( دون �إطالة� ،إىل ال�ضرب الذي �أجمع املف�سرون على
حترمي �أن يكون بعنف �أو ب�صورة �شائنة لها .حتى �إن بع�ض الفقهاء ف�سره برمي
توبيخا لها عما فعلت ع�سى �أن تفيء((( �إىل ر�شدها فتهن أ�
طرف الثوب عليها ً
احلياة الزوجية وتفر من وجه الطالق .ولذا قال يف �آخر الآية :ﮋﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﮊ [الن�ساء.]34 /
((( المُ ْزرِي :المَ ِعيب.
امل�ض ِاجع :موا�ضع النوم.
((( َ
((( َت ِفيء :ترجع.
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�إن هذه امل�س�ألة من امل�سائل التي راعى فيها الإ�سالم حالة ت�أخر املر�أة عن
الرجل يف الرتبية واملدارك فجعل له عليها حق الت�أديب باملعروف ،كما راعى
ذلك يف �إيجاب النفقة وال�صداق لها عليه .وال يفهم من هذا �أن الإ�سالم و�ضع
املر�أة لينال منها الرجل بال�ضرب وغريه كما يت�شاءم بع�ض النا�س وكما يفعل
وحو�ش الرجال اجلاهلني .ف�آيات القر�آن و�أحكام الإ�سالم بريئة من هذا ،وهي
(((
ناطقة بوجوب احرتام املر�أة والإح�سان يف معاملتها وع�شرتها حتى عد م�ضارتهن
ا�ستهزاء ب�آيات اهلل ،وما عليها �إال �أن ترفع �أمرها للق�ضاء ال�شرعي يف �أي �ضرر
يلحقها �أو حق مينع عنها لي�ؤتيها الإ�سالم حقها ويرفع من مقامها� .أما �أنه يوكل
لر�شد الرجال القادرين معاجلة ن�سائهم غري املثقفات باملعروف طم ًعا يف تهذيبهن
(((
فرارا
وبقاء احلياة الزوجية يف هناء وطيب معا�شرة فما فيه من ب�أ�س ما دام الأمر ً
من الطالق.
بعث احلكمني

وللتوفيق بني الزوجني �أمر ال�شارع ببعث احلكمني من �أهلها و�أهله مبجرد
اخلوف من وقوع �شقاق((( بينهما ع�سى �أن يوفقا بينهما ،فيزول اخلوف وتثبت
الزوجية على اطمئنان منهما �إليها� ،أو يتبني ال�ضار منهما للآخر فيكون �أحق
((( م�ضارتهن :الإ�ضرار بهن.
((( ب�أ�س�ِ :ش َّدة.
((( ِ�شقاق :خالف وعداوة.
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باحلمل عليه فيما جتاوز من حدود الواجب .ولعل اختيار احلكمني من �أهلهما
من دواعي الت�أثري عليهما يف الرجوع �إىل اجلادة((( كما يف الآية :ﮋﭾﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮊ [الن�ساء .]35 /وال يخفى ما يف التعبري بتوفيق اهلل لهما يف ال�صلح من
احلمل عليه .ومنه تتجلى ال�شريعة يف حب الألفة وبغ�ض الطالق.
معنى الطالق

مهما كان الزواج مرتبطًا باحلياة مت�ص ًال بقا�ؤه ببقائها ليثمر الثمر الطيب يف
احلياة املنزلية ،و�إجناب الأبناء ،ومهما كان ال�شرع وامل�صلحة متحدين يف �إثبات
ذلك وت�أكيده ف�إن الختالف اال�ستعدادات وامليول بني املر�أة والرجل ل ًأثرا فعا ًال
يف تقوي�ض هذه الآمال مهما تنوعت و�سائل عالجها .وخري من زواج كله �أو جله
وغُ�ص�ص((( ُم َّرة� ،أو رياء((( يغمره الف�سق والكيد ،فراق يرتاح به كالهما من
�شجار َ
قيد ال قبل له به .وهذا ما ق�صد ال�شارع �أن ي�شرع له الطالق .ف�إما �أن يتم ما ق�صد
من الزواج �أو يقع الطالق مبعروف كما يف الآية :ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮊ [البقرة.]229 /
((( اجلَا َّدة :و�سط الطريق� :أي حياة ال�سكينة واال�ستقرار.
((( غ َُ�ص�ص :جمع «غ َُّ�صة» وهي ما يعرت�ض الإن�سان يف حياته من كدر و�ضيق.
((( رياء :تظاهر بخالف ما يف الباطن.
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وملا كان الإن�سان عر�ضة للغلط يف �أحكامه حتى على نف�سه جعل الإ�سالم
رجعيا ت�ستمر فيه النفقة وكل واجبات الزوجية ك�أن مل يكن �شيء
الطالق الأول ًّ
عدا اال�ستمتاع فال يجوز .و�ضرب لذلك �أج ًال ولإمكان الرجوع �إىل الزوجية هو
مدة العدة من طالقه .وال تتم له الرجعة �إال ب�شرط الندم على ما فات والدخول
على طيب قلب ونية ح�سن املعا�شرة يف امل�ستقبل و�إال مل يجز ذلك كما يف الآية:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮊ [البقرة.]231 /

يرينا الإ�سالم ب�آياته �أن الطالق لي�س انتقا ًما من املر�أة يوقعه الرجل عليها
يف حاالت انفعاله اجلنوين ،بل هو فراق حتتم بعد تعذر الوفاق ي�أ�سف لوقوعه
الرجل العاقل ،ف�أمر بتخفيف ما فيه من وح�شة ب�إمتاع املطلقات باملعروف كما
يف الآية :ﮋﮉﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [البقرة ]241 /وغري
املدخول بها كاملدخول بها يف ذلك كما يف الآية :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ [الأحزاب .]49 /غري �أن الإمتاع مل يعني
نوعه وال مقداره الختالفه باختالف القدرة و�أحوال الطالق؛ ولذلك فو�ض
تقديره الجتهاد القا�ضي .كما قال القا�ضي البي�ضاوي يف تف�سريه �آيات الإمتاع.
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قائما على امتهان املطلقات حتى �أنهم
�أما طالق اجلاهلية فقد كان ً
أعطوهن من املهر حني الزواج ليمهروا به غريهن من الن�ساء.
لي�سلبونهن ما � َّ
وهذه العادة بنف�سها ما زالت �شائعة يف باديتنا وقرانا �إىل اليوم دون �أن تهتم بها
حماكمنا ال�شرعية املنت�شرة يف البالد .وقد ندد القر�آن بهذه العادة ال�سافلة كما
يف الآية :ﮋﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ .ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [الن�ساء.]21 - 20/
وقد ا�ستثنى من ذلك ما �إذا كن هن ال�سبب يف ذلك مبا ارتكبنه من الفاح�شة
املبينة كما يف الآية :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﮊ [الن�ساء.]19 /
طالق الثالث

لقد �أو�سع القر�آن لتدارك الغلط يف الطالق بتي�سري الرجعة يف مرتني منه،
ف�إذا جاوزهما �إىل الثالث فقد خرج عن حدود العذر .ووجب عقابه على �سوء
قا�سيا على نف�سية العرب يجعلهم
ر�أيه وا�ستخفافه بالأمر .ولذا عاقبه القر�آن عقابًا ً
يف�ضلون عدم الرجعة .فقرر منعه منها �إال �أن تتزوج بغريه .وي�صادف �أن هذا الغري
يطلقها ف�إذاك ميكن رجوعه �إليها بر�ضاهما مع الظن �أنهما يقيمان حدود اهلل يف
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املعا�شرة مبعروف ،وهذا ما قرره القر�آن مع تقرير جواز افتداء املر�أة بعو�ض من زواج
ال ترغبه وال م�ضارة((( فيه من جانب الزوج لها كما يف الآية :ﮋﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ .ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ

ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﮊ [البقرة.]230-229 /

�أين هذا ممن يرون � َّأن طالق الثالث يف كلمة واحدة ومرة واحدة ٍ
ما�ض
كالطالق يف مرات .بل �أين ما قرره القر�آن من عقاب املتنطعني((( يف �إبرام الطالق
وبني ما يريد بع�ض رجال الفتيا عندنا ويف عامة بالد الإ�سالم من جعله هي ًنا لي ًنا
ب�إيجاد زوج مد ِّل�س((( ميثل دور ليلة �أو �ساعة ليحيلها ل�صاحبها الأول ك�أن مل يكن
مذكورا ،ولو رجعنا �إىل الت�أمل يف القر�آن لر�أيناه ي�ؤيد بحكمة عدم الفائدة
�شي ًئا
ً
من املراجعة بعد الثالث كما يف الآية :ﮋﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮊ [البقرة ،]229 /وهذه الآية من القر�آن كنتيجة للي�أ�س من �صالحه بعد
أبديا من مراجعتها� ،إذ ع�سى
�إمهاله املرتني دون �أن يرجع .ولكنه مل مينعه من ًعا � ًّ
�أن يعمل الزمان يف حتوير نف�سه ونف�سها وتخدمهما ال�صدف فريجعا �إىل معا�شرة
((( َم َ�ضارة� :ضرر.
((( املتنطعنيَ :ت َنطّ ع يف ال�شيء :غاىل وتكلف فيه.
((( مدل�س :خمادع.
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طيبة يتطلبانها من العودة للزواج كما يطلبها منهما القر�آن ويجعلها �شرطًا يف �صحة
املراجعة كما يف الآية ال�سالفة :ﮋﰎ ﰏ ﰐﰑﰒﰓﮊ [البقرة.]230 /
�أما االلتجاء �إىل حتوير الآيات مبا ي�سلبها معناها فذلك مناف لق�صد ال�شارع
من ت�أديب غري املت�أدبني .و�إذا كان هذا منهم ر�أفة بالزوجني �أن يحرما من �سعادة
َّفرطا فيها فما عليهم �إال �أن يعدوا طالق الثالث يف كلمة واحدة طلقة واحدة
في�ؤيدوا اعتبار تكرر املرات كما تفيده الآية القر�آنية ويخففوا على الزوجني مبا
يطابق �آيات القر�آن.
على �أين مهما كنت �أعترب خط�أ الر�أي يف غري املع�صوم ف�إين �أحا�شي رج ًال
من �أعالم امل�سلمني ك�أبي حنيفة �أن يحتال لت�سويغ عملية املحلل مبثل ما هو
واملـ َحلَّلَ له».
معمول به يف بالدنا والنبي  يقول« :لعن اهلل ُ
املح ِّللَ ُ
حق الطالق

ترك الإ�سالم حق الطالق بيد الرجل كما هو ظاهر �آيات القر�آن ،وعليه
جرى عمل الق�ضاء بعد �أن زوده بكثري من الن�صائح يف االبتعاد عنه وذمه والرتغيب
تقديرا منه لرجحان عقله
يف ح�سن املعا�شرة كما تقدم بيانه يف الف�صول ال�سالفة ً
الظاهر على املر�أة .لكنه مذ انت�صبت هيئات الق�ضاء يف الإ�سالم حتقي ًقا لنفاذ
�ضر
ال�شريعة جعل الإ�سالم للمر�أة حق الرجوع للمحكمة .وهي حتميها من �أي ّ
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جربا على الرجل حتى ولو كان ال�ضرر جمر ًّدا عن
يلحقها يف ذلك �أو يقع الطالق ً
العمد و�سوء النية كما يف حالة العجز عن النفقة والوطء �أو ات�صافه بعيب خمل
باحلياة الزوجية من العيوب املوجبة للرد.
كثريا من الفقهاء من جعل للمر�أة حق الطالق مبا�شرة دون
على �أن ً
مراجعة املحكمة كما يف م�س�ألة الرد بالعيوب ،وم�س�ألة نق�ض ال�شروط املوجبة
بالعقد ك�شرط �أن ال يتزوج عليها ،و�شرط �أن يكون لها حق الطالق مثله يف �صلب
العقد .وهو ما قرره املذهب احلنفي و�أ�ساغه.
لكننا �إذا ت�أملنا حقيقة ما نحن فيه اليوم وقبل اليوم �سواء �أكان الطالق
بيد الرجل الراجح العقل �أو بيد املر�أة فال جند �إال م�أ�ساة تبدد �أو�صالنا و�ضحايا
بريئة متكررة يف كل يوم .فالرجل منا ي�ضايقه حرفا�ؤه بال�سوق �أو رفقا�ؤه فيلج�أ �إىل
احللف لهم بطالق زوجه بكل �أنواع الطالق� ،إما ليثقوا مبا يقول �أو مهد ًدا بذلك
خ�صما �أو خ�صو ًما .والرجل منا يثور على زوجه لتافه الأ�شياء فينتف�ض كالغبار
ً
ي�سب ويلعن ويعقد �أنواع الطالق ال �إىل الثالث كما حدد الإ�سالم ولكنه يبلغ
به املئات والآالف .ثم ال يلبث ه�ؤالء جمي ًعا حتى يهد أ� روعهم((( وي�سكن غليان
نفو�سهم املري�ضة فيبكون وي�شتكون ويع�ضون �أ�صابع الندم والت حني مندم(((؛
((( روعهمَ :ف َز ُعهم.
(((	الت حني مندم :ان�صرف وقت الندم.
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حيث ينفذ عليهم الطالق الذي لفظوه �أثناء الغوغاء((( .ومل يبق لهم �إال االلتجاء
�إىل اختيار زوج ير�ضى مبتعة ليلة �أو ليلتني ليحلها للأول بعد �إ�صدار فتوى يف
ذلك من �شيوخ الديوان ال�شرعي عندنا.
لقد �أو�سع الفقهاء اخلرق((( �أكرث من ذلك فف�سروا الطالق ال ب�أنه �إرادة
وفعل ،بل ب�أنه �صدور لفظ يف غري نوم �أو �سهو �أو �إكراه� ،سواء كان هذا اللفظ
�صريح الداللة على الطالق �أو كناية عنه .بل هناك من قال منهم �إن الطالق دون
نية الواحدة �أو �أكرث ين�صرف للثالث احتياطًا لأق�صى مدلول اللفظ .و�أغرب من
جمهورا منهم يقررون طالق ال�سكران املنت�شي((( بخمرته عقابًا له
أي�ضا �أن
هذا � ً
ً
عما �أدخل يف جوفه من احلرام .وال يالحظون �أن هذا العقاب نف�سه �سينزل على
زوج بريئة وذرية �أبرياء يعي�شون يف انك�سار وخيبة .فهل هم بهذا التقرير يرون
�سه ًال �سائ ًغا خروج امر�أة من بيتها ودخول �أخرى مكانها وت�شتيت ذرية �ضعاف؟
م�صدرا لهذا ال�شر الفظيع .واهلل
�إن اهلل ال يريد هذا ،ومعاذ اهلل �أن يكون الإ�سالم ً
تعاىل يبغ�ض الطالق .وهو �أبغ�ض ما يف احلالل �إليه فهل يطلق به يد الرجل هكذا
من غري روية؟

((( الغوغاء :ا َجلل ََبة.
((( اخلَرق :التجاوز و�إبطال امل�ألوف.
((( املُ ْن َت�شي :ال�سعيد.
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كلنا نعلم �أن الطالق �شرع يف الإ�سالم لل�ضرورة عند تعذر بقاء الزوجية
مثمرة ما يطلب فيها ،فهو رخ�صة تقدر بقدرها .ولي�س الق�صد �أن يطلق به يد
الرجل ليت�صرف فيه ح�سب ميوله واندفاعاته التي قد تعادل يف تبدلها وا�ضطرابها
جماري الرياح فت�صبح الزوجية كري�شة يف مهب العا�صفة ،ولكنه مع الأ�سف
جدا قد كانت هذه حالنا التي مرت عليها الأجيال والقرون .وما زالت
العميق ًّ
حماكمنا ال�شرعية حتى الآن ت�صادق على هذه الفو�ضى وتربم نتائجها على
الزواج والعائلة .وهذا ما ر�ضي به علما�ؤنا لنا وجمدوا عليه ،ورمبا قالوا �إنه الدين
دائما يف ريب من �أ�سباب اخليبة يف بيوتنا و�ضياع ن�سائنا واندحار
بعينه .فهل نبقى ً
تع�سا لعلمائنا
�أبنائنا الذين يولدون يف هذا املحيط املت�صدع بفجائعه و�أنكاده؟ �أال ً
وتع�سا لنا معهم ما دمنا را�ضني مبا ر�ضوه لنا من املوت واالندحار.
ً
لو ت�أملنا القر�آن وهو �شفا�ؤنا لر�أينا �أنه ال يعب�أ باللغو((( و�سفه((( القول ،و�إمنا
يعتد مبا ي�صدر عن القلوب من خري �أو �شر ي�ؤخذ عليه مع الغفران واحللم كما
يف الآية :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﮊ [البقرة.]225 /
ولكن �أين نحن من القر�آن فقد ن�سخنا نوره ب�أقوال اجلامدين من فقهائنا
على �أقوال من تقدمهم.
((( اللَّغو :لغا يف القول� :أخط�أ وقال باطالً.
((( َ�س ِف َهَ :ج ِهلَ .
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حماكم الطالق

يظهر باال�ستقراء((( �أن ال عالج لدرء هذه احلالة �إال بو�ضع مبد�إ حتكيم
الق�ضاء يف كل ما يقع من حوادث الطالق والزواج حتى ال يتم منهما �إال املوافق
لغر�ض ال�شريعة ون�صو�صها .وال يبقى جمرد لغو ي�صدر من فم رجل ينق�ض
باكيا على
�شاكيا ً
بي ًتا مبن فيه من �أهله لي�صبح ذلك الرجل هو نف�سه بعد قليل ً
وملتم�سا �أوجه اخلال�ص مما وقع فيه بجهله واندفاعه �أثناء غيبوبته
ما فرط منه،
ً
(((
حتما علينا لو توفقنا �إىل اخلري �أن ن�ؤ�س�س حماكم
وحمقه الأخرق  .ولذلك كان ً
الطالق ،نحفظ بها مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية التي تتطلب هذه املحاكم بطبيعة
احلال لرعاية ن�صو�صها ،وحمل النا�س عليها .وهذا واجب امل�سلمني اليوم .و�إليك
البيان املقت�ضى من وجوه:
�أو ًالَّ � :إن الإ�سالم رغب يف الزواج ورغب يف بقائه ولو باحتمال ما يكون
مكرو ًها فيه ع�سى �أن يكون يف ذلك خري كما يف الآية :ﮋﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﮊ [الن�ساء.]19 /
وبغ�ض امل�سلمني يف الطالق ب�إعالنه �أن اهلل يبغ�ضه كما يف احلديث
ال�شريف�« :أبغ�ض احلالل �إىل اهلل الطالق».
كلية.
تتبع اجلزئيات للو�صول �إىل نتيجة ّ
((( اال�ستقراءُّ :
((( الأَخرق :الأَ ْح َمق الذي ال يقدر الأمور قدرها.
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ومن هنا ن�ص كثري من الفقهاء على حترميه لغري عذر �شرعي ملا يقت�ضيه
فحوى احلديث .ف�إذا انحرف امل�سلمون عن هذه الآداب ب�سبب انحطاط �أخالقهم،
وا�ستيالء انفعاالت اجلنون عليهم ف�صار الطالق �ألعوبة يف �أل�سنتهم تنخرم((( بها
البيوت مبا فيها من الذرية .و�إذا �ساغ لكثري منهم كما هو واقع �إىل اليوم �أن ينوع
يف لذاته فيتزوج بي�ضاء يف هذا ال�شهر و�سمراء يف ذلك ال�شهر ،ويتطلب العذارى
مبا يبذله لأهلهن من مال حتى ال تفوته لذة وال يحرم من جديدها ،فهو ي�شرتي
الن�ساء ك�سلع يق�ضي بها �شهوة فرجه .ما �سئم من واحدة �إال جدد زواجه ب�أخرى.
وال ت�س�أل عن الأوالد الذين يجيئون فج�أة يف هذه الغمرة دون ا�ستعداد لهم فهم
يذهبون �ضحيتها كما ن�شاهده اليوم يف حياتنا .وقد �أجمع الفقهاء على منع هذا
نظرا مل�صادمته ن�صو�ص الإ�سالم التي ترى يف الزواج دعامة الأخالق
الزواج ً
يزكيها وينفي خبثها((( .وقد قال « :من تزوج فقد ملك ن�صف دينه».
منت�شرا بيننا
ومناق�ضا ملا تريد ال�شريعة
ً
ف�إذا كان كل ما ذكرناه واقعاً �سائ ًغا ً
حدا لهذه التيارات التي �أذهبت
�أفال يكون من واجب امل�سلمني �أن ي�ضعوا ًّ
(((
منثورا بت�أ�سي�س حماكم الطالق التي تراقب مقا�صد
هباء
ريحهم ،و�صريتهم ً
ً
ال�شريعة فيما يربم �أو ينق�ض منه تخفي ًفا لويالت امل�سلمني ،و�إ�شفاقًا على قلب
((( انْ َخ َرم :فني وذهب.
((( ُخ ْب َث َها :ف�سادها.
((( الهباء :الرتاب الذي تطريه الريح ويلزق بالأ�شياء.
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هزءا(((؟ ولكن ويح امل�سلمني
املر�أة الذي ما زالت تدو�سه �أقدام الرجال خط�أ �أو ً
كثريا مما هم فيه ويخ�شون من تبدله �أكرث!
ف�إنهم ي�أملون ً
ثانياَّ � :إن كل �شريعة قامت �أو تقوم يف الدنيا ال بد �أن جتعل من حماكمها
ً
الق�ضائية قوة حتميها وحتمي ف�صولها من عبث النا�س بها يف �أعمالهم .وامل�سلمون
اليوم يف عامة �أحوالهم على نقي�ض ما قررته �شريعتهم� .أفال يكون من واجب
قويا للدين �أن ي�صونوا �أحكام
امل�سلمني
ً
تع�صبا ًّ
وخ�صو�صا قادتهم الذين يظهرون ً
ال�شريعة ومقا�صدها بقوة احلرا�سة التي ت�ضعها املحاكم ال�شرعية؟
�سلبا حلق الرجل فيه ،ولكنه تعديل
ثالثًاَّ � :إن ت�أ�سي�س حماكم الطالق لي�س ً
له حتى يجيء طبق الغر�ض الذي �أبيح له يف الإ�سالم .وحتى يعرف ال�ضار من
املت�ضرر بالطالق فيكون الأول �أحق باحلمل عليه �أو يكون ا�ستدراج طالب الطالق
مذهبا عنه ريح الغ�ضب فريجع عن عزمه فيه وهو الأكرث يف املطلقني.
ً
راب ًعاَّ � :إن حق الفرد حمرتم نافذ ما مل يعد يف ا�ستعماله بال�ضرر على الأمة،
حقيقيا حلق الرجل فيه ف�إن يف
ف�إذا �سلمنا �أن يف ت�أ�سي�س حماكم الطالق ً
�سلبا ًّ
ت�أ�سي�سها �سالمة العائلة واملجتمع من التفكك واملوت .وهنا يجب �أن ي�ضيع حق
الفرد �أمام حق املجتمع ويكفينا دلي ًال على هذا يف الإ�سالم �أن يف قواعده جواز قتل
ثلث الأمة لإ�صالح ثلثيها �إذا تعني ذلك طري ًقا للإ�صالح .وهذا ما �أخذ به مالك
هزءا� :سخرية.
((( ً
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�صريحا معمو ًال به
أ�سا�سا ملذهبه .ونحن �إذا مل جند ًّن�صا ً
ابن �أن�س �إمام دار الهجرة � ً
يف منع الرجل من حق الطالق دون حكم املحكمة �أفال يجب علينا �أن ن�ستهدي
بالأ�صول العامة يف الإ�سالم ملعاجلة �أوجه اخللل يف حياتنا؟
خام�ساَّ � :إن الفرد له حق الت�صرف يف ماله كيف ي�شاء ،ومع ذلك �إذا �أ�ساء
ً
ا�ستعمال ذلك املال ف�صرفه يف غري امل�صالح كان لل�شريعة حق التحجري((( عليه
وو�ضع من ينوبه يف الت�صرف يف ذلك املال .وهذا عني ما هو يجري يف املحاكم
ال�شرعية اليوم يف و�ضع املقدمني على �أموال من يثبت �سفههم يف املال .ويلزم
�أن نعرف �أن املال جماد ال يت�ضرر بفعل ال�سفه ،وامل�صلحة تخ�ص �صاحب املال
وحده ،ف�إذا كان هذا هو الواقع يف م�س�ألة مالية فكيف ي�سوغ لنا �أن نطلق يد الرجل
بالطالق الذي ينال ت�أثريه املر�أة والأبناء والعائلة دون �أن نبحث يف ح�سن ا�ستعماله
واعتبارا يف الإ�سالم من الزواج الذي هو
لهذا احلق؟ فهل �أن املال �أوفر حرمة
ً
م�صدر الوجود الإن�ساين ومنبع الأجيال من الأمة؟ معاذ اهلل �أن يكون هذا يف
علي �أن �أت�صوره فيه و�أنا مل �أجد يف ن�صو�صه ما يقت�ضي هذا بل
الإ�سالم وي�ستحيل َّ
هو يف ن�صو�صه يرمي �إىل ت�أبيد الزواج لو فهم امل�سلمون �سنته يف التدرج.
�ساد�سا� :إن و�ضع الطالق بيد الرجل متى �شاء قد جعل حياة املر�أة وقلبها
ً
رهن حظها يف غيب القدر .وهذا ما حقق خيبتها وانك�سار جناحها من الذل.
((( التحجري :املنع من الت�صرف ل�صغر� ،أو �سفه� ،أو جنون.
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فهي تدخل بيت زوجها مغمورة بالهواج�س((( التي يثريها ال�شك يف م�ستقبل
حياتها .و�إين منذ طفولتي كنت �أ�سمع الن�ساء الالتي يهتفن باخلري لل�صغريات
�شعورا
يقلن يف دعائهن للواحدة منهن« :ربي يقوي �سعدك يا بنية» .وما ذلك �إال ً
ب�أن حياتهن ال �ضمان فيها �سوى ما ي�صادفن من خري �أو �شر يف ملتوياتها .وفع ًال
فكثريا ما كان وقوع الطالق وتكرره
ف�إن هواج�س املر�أة قد حقق الواقع �صدقهاً .
قاهرا على الي�أ�س يف نف�سها من احلياة الزوجية
على املر�أة من رجل �أو رجال باع ًثا ً
و�صدق الرجال ،فتندفع بال�ضرورة احليوية �إىل احرتاف الزنى فتنتقم فيه لنف�سها من
الرجال يف �شخ�ص ال�شباب التائه بني عوا�صف احلب وال�شهوة� .أو يق�ضي عليها
الي�أ�س فتموت بعلته .وهذا ما نراه ب�أعيننا يف كثري من حوادث بناتنا .وما زال ينمو
بنمو م�صدره الفيا�ض.
غريبا عن الق�ضاء يف
�ساب ًعا� :إن و�ضع الطالق بيد املحكمة لي�س مبد�أ ً
الإ�سالم ،ف�إن املحاكم ال�شرعية قد حكمت وما زالت حتكم بجرب الرجل على
الطالق عند لزومه .وحتكم يف م�سائل الإيالء والظهار((( و�إ�صالح ذات البني بني
الزوجني ،وعالج اخلالفات الزوجية ببعث احلكمني �أو غريه من الو�سائل� .إما
للتوفيق بينهما وهو املق�صود �أو يقع الطالق مبعرفة امل�سيء منهما للآخر ،ف�إذا كان
لهذه املحاكم �أن حتكم بالطالق املبغو�ض من اهلل متى لزم �أفال ي�صح �أن يكون
لها حق الوقوف يف وجه املطلق زم ًنا ما ع�ساه يفيء �إىل ر�شده فيتدارك نف�سه قبل
((( الهواج�س :كل ما يدور بالنف�س من الأحاديث والأفكار.
((( َّ
علي حرام.
الظهار :ظاهر الرجل امر�أته ب�أن قال لها� :أنت ّ
علي كظهر �أمي� ،أي �أنت ّ
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الطالق .كما تقف يف وجه الرجال املتذوقني لأ�صناف الن�ساء ك�أ�صناف الطعام
فتمنعهم من العبث بحرمة املر�أة عب ًثا حرمه الإ�سالم و�أجمع على منعه الفقهاء؟
كثريا ،ولكننا نقول ب�أفواهنا �إننا ندافع عن الدين فيما �أُ ِ
عط َي
�إننا ندافع عن �أنانيتنا ً
للرجال من حق الطالق!
ثام ًناَّ � :إن القر�آن يحثنا على النظر يف �أحوال من قبلنا وعاقبة ال�ضالني منهم
يف غري ما �آية منه .وينادينا لالعتبار يف عامة الأ�شياء كما يف الآية :ﮋﯡ ﯢ
ﯣﮊ [احل�شر ]2/وكما يف الآية :ﮋﮢ ﮣﮤﮥﮦﮊ [الذاريات]21/
والآية :ﮋﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲﮊ [القيامة .]14/ف�إذا مل نفهم ما نحن فيه اليوم
من ال�ضعة((( والهوان فنعاجله بالعالج النافع ويكون لنا ذلك عظة بالغة يف حياتنا
ف�أي �شيء هذا االعتبار الذي يدعونا �إليه .وما هي الفائدة من �إيقاظ ب�صريتنا
لإدراك العوامل البعيدة عنا �إذا بقينا ال نفهم �أنف�سنا وال �أين نحن من احلياة حتى
ن�سعى �إليها.
تا�س ًعاَّ � :إن و�ضع الطالق بيد املحكمة يخرج لنا كتابًا مف�ص ًَال عن �أ�سباب
اخلالفات الزوجية و�إح�صاء الطالق .ويف �أي احلوادث يكون �أكرثه .وذلك �أعظم
در�س اجتماعي يقع حتت �أنظارنا ملعرفة م�صادر �شقائنا و�أوجه عالجها� .أما اليوم
ف�إننا نعي�ش يف بالدنا غري ملمني مبا فيها من احلوادث الزوجية ف�ض ًال عن درا�ستها
�أو عالجها .وقد ذهبت بنف�سي �إىل الديوان ال�شرعي عندنا لأحتقق ما �إذا كان هناك
ال�ض َعة :احلط من القدر والدرجة.
((( َّ
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قلم((( �إح�صاء حلوادث الزواج والطالق ف�أجبت هناك بعدم وجوده ،و�إمنا يقع يف
أي�ضا.
الدفاتر من هذه احلوادث القليل املا�س ب�أنظار املحكمة ال�شرعية دون �إح�صاء � ً
فكم نحن يف حاجة �إىل هذا الإ�صالح الذي تقوم به اليوم يف �أنحاء العامل حماكم
الطالق.
من العجيب �أن عموم امل�سلمني ما زالوا حتى الآن ميتع�ضون من ت�أ�سي�س
حماكم الطالق .ويريدون تنفيذ كل لفظ ي�صدر من الرجل على املر�أة مهما
اعتبارا للفظه كن�ص ال�شريعة يجب
كان ً
وقا�سيا على املر�أة والذرية ً
مناق�ضا للحق ً
احرتام وتنفيذ مدلوله� ،أو �أننا نعي�ش يف احلرام مبا �صدر منه من اللغو .ومع �أننا
نرى اليوم ب�أعيننا �أن غالب ما ي�صدره رجالنا على ن�سائنا حم�ض طي�ش مناق�ض
ح ًّقا لف�صول ال�شريعة الإ�سالمية وغايتها ف�إننا نرى يف تنفيذه باحلرف على الفظه
ت�أيي ًدا لتلك ال�شريعة وذو ًدا عن مقا�صدها وحماية لنا من العي�ش يف احلرام .ولي�س
ثمت من تناق�ض يف ذلك؛ لأن ال�شريعة عند امل�سلمني اليوم عدم تغيري املوجود.
فيا للعجب!!
كثريا عندما ن�سمع �أن
حقيقة �إنه لأمر عجيب .ولكن هذا التعجب يت�ضاءل ً
م�ضمرا يف نف�سه نية الطالق
طائفة من فقهاء الإ�سالم يجيزون للرجل �أن يتزوج ً
بعد مدة يق�ضيها دون �أن تدري زوجه املخدوعة �شي ًئا من هذه النية ،ودون �أن
يحاط هذا الزواج ب�شيء من �شروط اال�ضطرار �إليه .بينما يقول القر�آن يف معنى
((( َقلَم يف ا�صطالح الدواوين :ق�سم من �أق�سام الديوان ،نحو :قلم الك ّتاب ،وقلم املحا�ضرين� .. ،إلخ.
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ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖﮊ [الروم ،]21 /ويقول احلديث ال�شريف« :ما �أحل اهلل
�شي ًئا �أبغ�ض �إليه من الطالق» ،وحتى نف�س الفقهاء مينعون تذوق الن�ساء كالطعام
وي�ستدلون على ذلك باحلديث ال�شريف« :لعن اهلل كل ذ ّواق مطالق» .ولكنهم
مع ذلك يبيحون مل�ضمر الطالق �أن يتزوج فيفتحون بذلك الطريق ملن يريدون من
الزواج �أن يكون لهم �آلة ف�سق ولهو يتجددان بتنويع الألوان والأ�شكال .وهذا هو
الواقع املباح �إىل اليوم بني امل�سلمني .ومل �أر للمحاكم ال�شرعية عندنا �أدنى نظر يف
هذه احلوادث �أو تقدير لنتائجها الوخيمة يف حياتنا .وما دامت نية الطالق �سائغة
من يوم عقد الزواج ف�أي �شيء نقوله بعد هذا عن و�ضع الطالق بيد املحكمة ومنع
الرجل عنه �إال ل�ضرورة تقت�ضيه..؟
يظهر من هذا �أننا جنازف بالقول((( ونحاول خرقًا يف الإ�سالم مبا نقوله عن
حمكمة الطالق بعد ما �أباح فقها�ؤه للرجل ما �أباحوا ،فيا لتعا�سة امل�سلمني!
�إن حماكم الطالق لي�ست هي العالج الأهم لفو�ضى الزواج وانت�شار
الطالق وانهيار العائلة ،بل �أهم من ذلك و�أقوى فع ًال الرتبية الفا�ضلة املوحدة
للميول العامة بني الذكر والأنثى ،والذاهبة بالإن�سان نحو الكمال ،وهو ما تهتدي
�إليه �أروبا اليوم بعملها .فالأخالق هي �أ�سا�س ال�شريعة وغر�ضها الأ�سمى ولكنه
�إذا وقعت احلوادث يجب �أن تكون ال�شريعة كاملة.
روية.
((( جنازف بالقول :نر�سله على غري َّ
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التعوي�ض املايل يف الطالق

التعوي�ض املايل معروف يف الفقه الإ�سالمي وعمل الق�ضاء فيه ،يف كل ما
يتلف الإن�سان من متاع �أو حق غريه عام ًدا �أو غري عامد .وللفقهاء عبارة م�شهورة
يف ذلك وهي« :العمد واخلط�أ يف �أموال النا�س �سواء» ،وكما حكم به يف تلف املال
أي�ضا يف تلف القتيل بدية َم�سلَّمة �إىل �أهله من القاتل و�أهله .لكننا مل
حكم به � ً
معربا عنه مرة
نتعود �سماع التعوي�ض املايل يف الطالق مع وجوده يف �آيات القر�آن ً
بالفداء ومرة بالإمتاع كما �سنبني.
مفر من الطالق بثبوت �ضرر �أحدهما للآخر ،ف�إن كان
متى كان ال ّ
الرجل فعليه الإمتاع كما يف الآية :ﮋﮉﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮊ [البقرة ،]241 /و�إن كانت املر�أة بطل حقها يف متاع البيت كما
يف الآية :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﮊ [الن�ساء.]19 /
طلبا من �أحدهما دون الآخر من غري وجود وجه �شرعي،
و�إن كان الطالق ً
ف�إن كانت املر�أة كان لزوجها �إن ر�ضي �أخذ الفداء من متاعها يف البيت وهو ما
يعرب عنه الفقهاء باخللع((( كما يف الآية :ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫﯬﮊ [البقرة.]229 /
((( ا ُخللعَ :خلَع الرجل امر�أته ُخ ْل ًعا :طلقها بفدية من مالها.
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و�إن كان الرج��ل فعلي��ه الإمت��اع له��ا �س��واء دخ��ل به��ا �أو قب��ل
البن��اء كم��ا يف الآيـة :ﮋﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮊ [الأحزاب.]49 /

أي�ضا لغري املدخول بها ن�صف ال�صداق يف الآية :ﮋﯞ
كما قرر القر�آن � ً

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ [البقرة.]237 /

وقد حقق القر�آن الإمتاع على الزوج لغري املفرت�ض لها �صداقًا من غري
املدخول بها مع تقرير �أن الإمتاع يختلف باختالف ي�سر املطلق وع�سره كما يف
الآية :ﮋﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﮊ [البقرة.]236 /
ومن �أجل ذلك كان هذا التقدير راج ًعا لنظر املحكمة التي تبحث حقيقة
الأمر .ف�إعطاء غري املدخول بها حق الإمتاع على الزوج مع �إعطائها احلق يف ن�صف
ال�صداق((( بن�ص القر�آن ال وجه له �إذا مل يكن الق�صد منه �أن يعو�ض لها ما
ع�سى �أن يكون قد فاتها من الفر�ص ال�صاحلة لبناء م�ستقبلها من يوم عقده عليها
((( ال�صداقَ :م ْه ُر الزوجة.
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تخفي ًفا لوط�أة اخليبة النازلة بها .هذا ما يقول القر�آن� ،أما العادة اجلارية يف حماكمنا
ال�شرعية اليوم فال �شيء للمر�أة من طالقها مهما كان نوع الطالق �إال � ْإن طلقها
حما عنها .ورمبا
�إثر البناء بها فلها متاع البيت دونه؛ لأنه كما يقال عندنا يعد طا ً
كان اعتماد حماكمنا ال�شرعية يف �سلوكها هذا على قول بع�ض الفقهاء �إن النفقة
وال�سكنى يف مدة العدة هي الإمتاع .وهذا ما ال حتتمله الآيات؛ �إذ القر�آن قد ن�ص
على النفقة والك�سوة يف العدة يف �آيات �أخرى و�أطلق يف الإمتاع حتى ملن ال عدة
عليها كاملطلقة قبل الدخول .فما �أكرث ما يحرتم القر�آن املر�أة وين�صفها وما �أكرث ما
ن�ؤوله ليطابق هوانا.
لو �أردنا �أن نذهب يف طريق احرتام املر�أة وال�شعور ب�أنها مثلنا يف ا�ستحقاق
احلياة حلكمنا لها حتى على الوعود الكاذبة بالزواج التي تهيم فيها بالباطل ثم
تنق�شع من �أمامها كال�سراب .وهذا ما جل�أت �إليه حماكم الطالق يف �أروبا فحكمت
لها فيه بالتعوي�ض املايل .بل هي قد حكمت لها به حتى يف الوعد ال�صادق
الذي تخلف لأ�سباب خارجة عن ت�سبب الواعد؛ حيث �إن ال�ضرر ال يتوقف
�سببا فيه .وال يخفى �أن هذه امل�س�ألة كثرية الفروع
يف حدوثه على نية من كان ً
بكرثة ما فيها من �صور ،و�أحكامها تختلف باختالف هذه ال�صور� .إمنا الأ�سا�س �أن
�سببا فيه ،ولو رجعنا �إىل
ال ي�ضيع عن املر�أة حق لها بفعل الرجل دون �أن تكون ً
القاعدة الإ�سالمية يف غرم ال�ضرر ملا ر�أيناها تخرج عن هذا التقدير .و�إذا �ساغ لنا
�أن نحكم بتعوي�ض ما يتلف الرجل من مال غريه ولو قليالً� ،أفلي�س من املنطق
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املعقول �أن نحكم عليه بتعوي�ض ما يتلفه بفعله من حياة املر�أة وراحة قلبها؟ و�إذا
(((
�شرعيا �أفلي�س من املنطق املعقول �أن
�صح يف الإ�سالم جعل القيا�س دلي ًال ًّ
�ضررا
نقي�س الأوىل باحلكم على من دونه فيه؟ ولكننا اعتدنا �أن ال نرى للمر�أة ً
يلحقها يف زواج �أو طالق ك�أنها هيكل بال روح .وهذا بالرغم مما يزودنا به الإ�سالم
يف عامة ن�صو�صه من الو�سائل املحققة لإقامة العدالة بني الرجل واملر�أة .و�إذا كنا
قد �أهملنا ن�صو�ص القر�آن يف وجوب �إمتاع املطلقات فمن املنطق املعقول والأوىل
أي�ضا �أن ال نقي�س على ذلك الوعود الكاذبة بالزواج يف وجوب الإمتاع لتحقق
� ً
ال�ضرر اجلامع يف كليهما!

((( القيا�س (يف الفقه) :حمل الفرع على الأ�صل لعلة م�شرتكة بينهما ،كاحلكم بتحرمي م�سكر حم ًال على اخلمر.

�آراء لعلمائنا يف املر�أة والزواج

�أ�سئلة و�أجوبة

حبا يف �أخذ �آراء علمائنا اليوم يف الفقه والق�ضاء ،ر�أينا �أن ن�ضع �أ�سئلة عن
ًّ
مقام املر�أة والزواج يف الإ�سالم ورغبنا اجلواب عليها منهم حتى نعرف موقفنا
و�أين نحن من الإ�صالح الذي يلزم �إجرا�ؤه يف الق�ضاء لفائدة العدالة ونهو�ض
املر�أة .وهذا ن�ص الأ�سئلة:
((( 1هل للمر�أة حق اختيار الزوج؟ وهل لوليها ذلك؟ وملن تكون الكلمة
الأخرية؟
(((2هل ظهور العيب املوجب للف�سخ يف �أحد الزوجني بعد البناء يعترب م�صيبة
نزلت بالآخر ال منا�ص((( منها؟
(((3هل الغيبة الطويلة املتلفة ملتعة الزوجية تعطي حق اخليار للمر�أة يف الطالق
�أو �أنه ممتنع ما بقي الإنفاق؟ وهل املفقود وغريه يف ذلك �سواء؟
((( منا�ص :ملج أ� و َم َف ّر.
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(((4هل مي�ضي الطالق مبجرد التلفظ به النا�شئ عن حدة غ�ضب �أو تعليق� ،أو
�أن املعترب يف ذلك حتقق ا�ستحالة الع�شرة بني الزوجني؟
(((5هل للمر�أة �ضمان فيما �أعطي الرجل من حق الطالق ،وهل هذا احلق بيد
حد؟
الرجل يوقعه على املر�أة متى �شاء وبال ّ
الروح
(((6هل للمر�أة �أن تثبت لدى الق�ضاء عدم التنا�سب بينها وبني زوجها يف ُّ
والأخالق والرغبات مبا ينفي طيب الع�شرة بينهما فتطلب مبوجب ذلك
الطالق؟
(((7هل للمر�أة �أن تالعن((( كالرجل يف ر�ؤية الزنى �أو �أن ذلك من خ�صائ�صه؟
و�إذا كان كذلك فعلى �أي نظر بني هذا االمتياز؟
(((8هل يجوز �أن ي�ضمر الرجل نية الطالق يف نف�سه عند عقد النكاح في�صح
ذلك ويتم النكاح؟
(((9هل املر�أة يف البيت رفيق م�ساو للرجل يعمالن با�شرتاك يف الر�أي والتنفيذ
�أو �أنها قا�صر حتت رعايته ك�أداة لتنفيذ �أوامره؟ وهل �إن امتنعت من هذا
جترب عليه �أو ماذا يكون؟
((( تالعن :ال َلّعان (يف ال�شريعة)� :أن ُي ِ
ق�سم الزوج �أربع مرات على �صدقه يف قذف زوجته بالزنا ،واخلام�سة
با�ستحقاقه لعنة اهلل �إن كان كاذبًا فيرب�أ من حد القذف ،ثم تق�سم الزوجة �أربع مرات على كذبه واخلام�سة
با�ستحقاقها غ�ضب اهلل �إن كان �صادقًا فترب�أ من حد الزنا.
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((1(1ما هو مقدار احلرية التي تت�صرف بها املر�أة يف مالها يف جتارة �أو غريها متى
كانت ر�شيدة؟ وهل للزوج والية عليها يف ذلك �أو تفوي�ض جربي؟
((1(1ما هو اعتبار املر�أة بوجه �أعم؟ وهل من قائل بتقدميها يف �إمامة ال�صالة ويف
الق�ضاء وغري ذلك من �ش�ؤون خارجة عن دائرة البيت؟
((1(1ما الذي يجب �سرته من بدنها عن الأنظار �صونًا للأخالق؟
ذهبنا ملقابلة بع�ض �شيوخ العلم بجامع الزيتونة ورجال ال�شريعة مبحكمة
الديوان ال�شرعي وتقدمنا �إليهم بهذه الأ�سئلة راجني جوابهم عليها مبا ينري احلق
ويدح�ض الباطل فقابلونا مبا عهد فيهم من اللطف والب�شا�شة((( ملبني دعوتنا عن
�سرور ورغبة �شاكرين �سعينا يف املو�ضوع .وه�ؤالء ال�شيوخ الذين وافونا ب�أجوبتهم
هم:
�سيدي الأ�ستاذ احلطاب بو�شناق ،مدر�س العلوم الإ�سالمية واملذهب
احلنفي ،و�سيدي الأ�ستاذ عثمان بن اخلوجة مدر�س �أول للعلوم الإ�سالمية
واملذهب احلنفي ،و�صاحب الف�ضيلة �سيدي عبد العزيز جعيط املدر�س واملفتي
املالكي مبحكمة الديوان ،و�صاحب الف�ضيلة �سيدي الطاهر ابن عا�شور القا�ضي
كان ،وكبري �أهل ال�شورى للمذهب املالكي اليوم ،و�صاحب الف�ضيلة �سيدي
لقاء جميالً.
(((	الب�شا�شةَّ :
ب�ش فالن بفالن� :ضحك �إليه ولقيه ً
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بلح�سن النجار املدر�س واملفتي املالكي مبحكمة الديوان ،و�صاحب الف�ضيلة
�سيدي �أحمد بريم �شيخ الإ�سالم .و�إليك �أجوبتهم تبا ًعا بعد حذف الديباجة.
جواب األستاذ سيدي احلطاب بوشناق

اجلواب عن (� )1إذا كانت املر�أة حرة مكلفة كان لها �أن تتزوج مبن ت�شاء
من الأزواج وتبا�شر عقد النكاح بنف�سها ،ولي�س لوليها �أن مينعها �أو يجربها على
الزواج بغريه ،قال يف الكنز :نفذ نكاح حرة مكلفة بال ويل وال جترب بكر بالغة على
النكاح ،قال يف البحر :والأ�صل �أن كل من يجوز ت�صرفه يف ماله بوالية نف�سه
يجوز نكاحه على نف�سه ا.هـ .والبالغة املكلفة يجوز �أن تت�صرف يف مالها بجميع
وجوه الت�صرف ،فكذا لها �أن تت�صرف يف نف�سها و�إمنا ي�ستحب لها تفوي�ض الأمر
�إىل الويل كي ال تن�سب �إىل الوقاحة ،نعم َخ َّول ال�شارع للويل حق التداخل �إذا
طالبا ف�سخ النكاح دف ًعا للعار
تزوجت بغري كفء لها فريجع الأمر �إىل القا�ضي ً
عنه ،وعلى القا�ضي ف�سخه �إن ثبت عنده عدم الكفاءة ما مل تلد منه �أو حتمل لئال
ي�ضيع الولد.
اجلواب عن (� )2إنه متى كان ب�أحد الزوجني عيب ال يتخري الآخر؛ لأن
امل�ستحق بالعقد الوطء والعيب ال يفوته .وقال الإمام حممد بن احل�سن �صاحب
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�أبي حنيفة� :إذا ظهر بالزوج اجلذام((( �أو الرب�ص((( �أو اجلنون ُخ رِّي ْت الزوج دون
العك�س فال يخري الزوج لقدرته على دفع ال�ضرر عنه بالطالق.
اجلواب عن (� )3إنه لي�س للمر�أة حق يف الطالق ب�إع�سار الزوج وعجزه عن
غائبا مل يوفها حقها من النفقة ولو
النفقة ،بل ت�ؤمر باال�ستدانة عليه وكذا لو كان ً
نائبا عنه ممن يرى التفريق
مو�سرا .وا�ستح�سن امل�شائخ �أن َّ
ين�صب القا�ضي احلنفي ً
ً
حا�ضرا و�أبى عن الطالق؛ لأن دفع احلاجة الدائمة ال
بينهما �إذا كان الزوج
ً
يتي�سر باال�ستدانة� ،إذ الظاهر �أنها ال جتد من يقر�ضها وغنى الزوج م� اًآل �أمر متوهم،
غائبا ال يفرق؛ لأن عجزه غري معلوم حال
فالتفريق �ضروري �إذا طلبته و�إن كان ً
ين�صب عنه وكي ًال ينفق على زوجته و�أوالده،
غيبته ،و�أما املفقود ف�إن القا�ضي ّ
ومال بع�ض �أ�صحابنا �إىل �أنها تطلق عليه بعد م�ضي �أربع �سنني.
اجلواب عن ( )4ال �شك �أن الزوج ميلك االنتفاع بب�ضع زوجته يف مقابلة
ما دفعه من املهر ،وله �أن ي�سقط حقه يف امللك وذلك ب�إيقاع الطالق ،فيم�ضي
طالقه مبجرد التلفظ ب�صيغته �إال �إذا كان يف حالة غ�ضب وبلغ به �إىل حد �أن �أخرجه
عن دائرة التمييز فال يقع طالقه حينئذ اللتحاقه باملجنون ،واختار بع�ض حمققي
الفقهاء �أن الطالق حمظور ال يباح الإقدام عليه �إال ل�ضرورة حلديث�« :أبغ�ض
احلالل �إىل اهلل الطالق».
بقعيا ،وقد تت�ساقط منه الأطراف
(((	اجلذام :داء ي�صيب اجللد والأع�صاب الطرفية ي�سبب فق ًدا ًّ
(((	الرب�ص :بيا�ض ي�صيب اجللد.
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اجلواب عن (� )5إن حق الطالق للرجل يوقعه متى �شاء كما علم من
(((
جواب ال�س�ؤال قبله ،و�إمنا للمراة �أن ت�شرتط وقت النكاح �أن تكون ع�صمتها
بيدها في�صري الطالق حينئذ من حقوقها توقعه يف �أي وقت.
اجلواب عن ( )6غاية ما للمر�أة �أن تثبت اعتداءه عليها و�إ�ضراره بها ،ومتى
ثبت ذلك لدى القا�ضي �أجربه على الطالق �أو طلق عليه ،ف�أما ادعاء جمرد
االختالف يف الأخالق والرغبات فال يجرب به الزوج على الطالق.
اجلواب عن ( )7هو من خ�صائ�ص الرجل �إذا اتهم زوجته بالزنى ومل يقدر
على �إثباته بالبينة ،ووجهه �أن االنتفاع بالب�ضع((( ملك الرجل كما تقدم وهو ال
ير�ضى مب�شاركة غريه له .ف�إذا اعتقد �أنها �أباحته لغريه كان له حق اللعان ،ولي�ست
الزوجة مالكة لالنتفاع بزوجها بدليل �أن له التزوج بغريها فال حق لها يف اللعان
أي�ضا �إذا زنت الزوجة فقد تعلق من الزنى وتن�سب الولد
عند اتهامه بالزنى ،و� ً
لزوجها؛ لأنه ولد على فرا�شه وهو بريء منه فيت�ضرر بذلكّ ،
فمكنه ال�شارع من
�إزالة هذا ال�ضرر باللعان وهذا املعنى مفقود يف حقها كما هو بينّ .
اجلواب عن ( )8نعم يجوز ذلك ويتم النكاح ،وقد قال الفقهاء يف املطلقة
ثان ِ
ثال ًثا �إذا تزوجها زوج ٍ
م�ضم ًرا طالقها بعد الدخول بها لق�صد �إحاللها لزوجها
أجورا لق�صده الإ�صالح.
الأول َ�ص َّح ذلك ،ويكون م� ً
الزوج متى �شاء ،وللمر�أة حلُّه� ،إذا ا�شرتطت ذلك يف العقد.
((( ع�صمتها :ال ِع ْ�ص َمة :رباط الزوجية يحله ُ
(((	الب ْ�ض ُع :الفرج.
ُ
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اجلواب عن ( )9لي�ست املر�أة ك�أداة يف البيت يتخذها الرجل لتنفيذ �أوامره
بل لها من احلقوق مثل ما عليها؛ ولذا قال ابن عبا�س�« :أحب �أن �أتزين المر�أتي
كما �أحب �أن تتزين يل» ،ولي�س للزوج � ْإم َرة عليها �إال يف الدعاء �إىل الفرا�ش
ومنعها من اخلروج ،فلو �أمرها بغري ذلك مل جترب على االمتثال(((.
اجلواب عن ( )10متى كانت املر�أة ر�شيدة كان لها حق الت�صرف يف مالها
باالتجِّ َار ونحوه ،وال والية للزوج عليها يف ذلك .وقد تقدم ما ي�شري �إىل هذا يف
اجلواب عن ال�س�ؤال الأول.
اجلواب عن ( )11ال تكون املر�أة كالرجل ت�صلح جلميع الوظائف فال ت�صلح
للإمارة لق�صورها عن التدبري الذي يقت�ضيه امللك؛ ولأن ذلك ي�ؤدي �إىل �إهمال ما
هو املق�صود منها وهو الوالدة ،واال�شتغال برتبية الولد ،والقيام ب�ش�ؤون املنزل وغري
ذلك .نعم جوز �أبو حنيفة لها �أن تلي الق�ضاء ،ولكن ال تقيم احلدود والق�صا�ص؛
لأن �ضعف ف�ؤادها رمبا يبعث فيها عط ًفا وحنانة على املجرم ت�ؤدي �إىل �أن تعفو عنه
احلد ،و�أما تقدميها للإمامة يف ال�صالة فال يجوز �إال على الن�ساء فت ؤ� ّمهن
وتعطل ّ
وتقف و�سطهن ،و�أما ال�شهادة ف�إنها �أهل فيقبل قولها وحدها يف م�سائل كالبكارة
واحلمل وما ال يطلع عليه �إال الن�ساء وال يقبل �إال �إذا ان�ضم �إليها الرجل يف م�سائل
�أخرى.
(((	االمتثال :الطاعة.
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اجلواب عن ( )12و�أما ما يتعلق بالنظر �إليها و�سماع �صوتها فاملحرر �أن
الوجه لي�س بعورة يحل النظر �إليه ملن ال يخ�شى االفتتان ،وقال القه�ستاين :متنع
ال�شابة يف ع�صرنا من ك�شف وجهها النت�شار الف�ساد ،واحلجاب �أدعى �إىل العفة
و�آمن عليها من �أن تنظر �إليها العني الفاجرة و�أما �صوتها فقيل عورة وهو �ضعيف
و�إمنا العورة متطيط((( ال�صوت وترقيقه بكيفية ت�ستهوي الرجل.
جواب األستاذ سيدي عثمان بن اخلوجة

اجلواب عن ( )1املر�أة �إن كانت غري بالغة لوليها �أن يزوجها مبن �شاء ،ف�إذا
بلغت ثبت لها اخليار� :إن �شاءت �أقرت فعل الويل و�إن �شاءت ف�سخت ،هذا �إذا
جدا لها� .أما يف الأب واجلد فال خيار لها ،و�إن كانت بالغة
مل يكن الويل �أبًا �أو ًّ
فال والية عليها لأحد ولو كان �أبًا لها ،ولها احلق �أن تختار من الأزواج من �شاءت.
نعم لوليها حق االعرتا�ض بطلب الف�سخ �إن تزوجت بغري كفء.
اجلواب عن (� )2إذا ظهر عيب ب�أحد الزوجني بعد البناء لي�س لأحدهما
طلب الف�سخ ب�سبب ذلك العيب.
اجلواب عن ( )3الغيبة ال تبيح التفريق ولو مع عدم الإنفاق حتى ميوت
غالب �أتراب الزوج.
ولون فيه.
((( متطيط :مطّ ال�صوت يف الكالمَّ :مده َّ
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اجلواب عن ( )4متى تلفظ الزوج ب�صيغة الطالق وقع الطالق من غري نظر
�صبيا �أو جمنونًا فال يعترب
�إىل احلالة التي عليها الزوج ،اللهم �إال �إذا كان ً
نائما �أو ًّ
طالقهم.
اجلواب عن ( )5لي�س للمر�أة �ضمان فيما �أعطيه الزوج من حق الطالق،
بل هو حق من حقوقه يوقعه متى �شاء.
اجلواب عن ( )6لي�س للمر�أة �أن تقوم بدعوى عدم التنا�سب بينها وبني
الروح والأخالق وتطلب الفرقة ب�سبب ذلك بعد ما علمنا �أنها خمرية يف
الزوج يف ُّ
اقتناء الأزواج من غري �سيطرة لأحد عليها.
اجلواب عن ( )7لي�س للمر�أة حق طلب اللعان بل هو من خ�صائ�ص
الرجل .وهذا االمتياز مبني على اخت�صا�ص الرجل بب�ضع زوجته بخالفها ف�إنها
لي�ست خمت�صة بب�ضعه ،بدليل �أنه يعدد الأزواج �إىل الأربع ويت�سرى بالإماء مبا ال
حد له.
ّ
اجلواب عن (� )8إن املتزوج الذي ي�ضمر يف نف�سه ما ذكر يف ال�س�ؤال لنا
فيه جهتان :جهة ق�ضائية وجهة �أخالقية .ف�أما من اجلهة الق�ضائية فالعقد �صحيح
نافذ تنبني عليه �أحكامه من ثبوت ن�سب الأوالد وجريان التوارث بني الزوجني
وغري ذلك من �أحكام الأنكحة ال�صحيحة ،فال مينع �سوء النية من �صحة العقد
م�ضمرا للخري بح�سب
ق�ضاء .و�أما من اجلهة الأخالقية ف�إن الإن�سان متى كان
ً

100

امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع
100

أزورا(((،
أجورا ،ومتى كان
م�ضمرا لل�شر ح�سب اعتقاده كان م� ً
اعتقاده كان م� ً
ً
جزاء وفاقًا .فاجلهة الق�ضائية تنظر �إىل ما يجري
واهلل يجازي ك ًّال على ما نوى ً
بني النا�س بح�سب ظاهره لرتتب عليه الأحكام الدنياوية التي ترجع �إىل املنع
والإلزام .واجلهة الأخالقية تنظر �إىل ما يجري بني النا�س بح�سب باطنه لرتتب
عليه الأحكام الأخروية التي ترجع �إىل الثواب والعقاب ،فمعتمد اجلهة الق�ضائية
و�شرا.
ال�شروط والأركان وجو ًدا وعد ًما ،ومعتمد اجلهة الأخالقية النية ً
خريا ًّ
اجلواب عن ( )9املر�أة من الوجهة الأخالقية �شريكة للزوج يف الر�أي
والتدبري والتعاون على �إ�صالح �ش�ؤونهما ،و�أما من الوجهة الق�ضائية فلي�س لها
من حق على الزوج بعد ا�ستيفائها حلقوقها من النفقة واللبا�س وال�سكنى واملبيت
وهي م�أمورة له فيما يجب عليها من حقوق الزوجية ال غري ،ولي�س له �أن ي�ستعملها
ح�سب �إرادته يف غري ما ذكر.
اجلواب عن ( )10املر�أة حرة يف ك�سبها تت�صرف يف مالها كيف �شاءت
وعلى �أي وجه �أرادت متى كانت بالغة ر�شيدة ،ولي�س للزوج عليها �سيطرة ما،
فهي م�ساوية له يف �سائر �أنواع الت�صرف فكما �أنه ال يتوقف على �إرادتها كذلك
هي ال تتوقف على �إرادته.

أزوراً � :آثما.
((( م� ً
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اجلواب عن ( )11املر�أة معتربة يف املجتمع الب�شري ك�سائر �أفراده ،لها ما
ل�سائر النا�س وعليها ما عليهم� ،إال �أنها ال تتقدم يف �إمامة ال�صالة �أ�صالً ،ال لنق�ص
يف �إن�سانيتها و�إمنا هو بالنظر �إىل �أن ذلك املوقف ٍ
مقت�ض لتفرغ القلب وخال�صه �إىل
املوىل �سبحانه وتعاىل ب�إظهار العبودية واالنقياد ،فمنع ال�شارع املر�أة من �أن تكون
�إما ًما وذلك ملا فطرت عليه النفو�س الب�شرية من االلتفات �إىل املر�أة بوجه خا�ص
يفوت الغر�ض املق�صود من العبادة وهو تفرغ القلب ،ولي�س يف و�سع الإن�سان و�إن
بلغ ما بلغ من الكمال �أن يعار�ض فطرته وطبيعته ومن ثم «�أي �أنها ك�سائر �أفراد
النا�س» جاز لها �أن تلي((( الق�ضاء وينفذ حكمها؛ لأن موقف القا�ضي اجتماعي
حم�ض ،مبعنى �أنه راجع �إىل نظام الهيئة االجتماعية ال خل�ضوع القلب وتوجهه نحو
اخلالق ،و�إذا جاز لها �أن تلي الق�ضاء جاز لها �أن تلي غريه من �سائر املنا�صب عند
توفر الكفاءة.
اجلواب عن (� )12إن الذي ن�ص عليه الفقهاء يف ف�صل النظر واللم�س من
كتاب الكراهة واال�ستح�سان هو �أن الرجل ال ينظر �إىل غري وجه احلرة وكفيها،
ومن خاف الفتنة فما عليه �إال �أن يغ�ض ب�صره .قال تعاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮊ [النور .]30 /هذا حكم امل�س�ألة من الوجهة الفقهية ،و�أما حتليلها
من حيث الأخالق والآداب العامة وبيان املعاين التي �أ�شارت �إليها الن�صو�ص
((( َت ِليَ :ت َتولىَّ .
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الواردة يف هذا الغر�ض ف�إن الأفهام ا�ضطربت يف ذلك ،فمن ثم ر�أيت �أن �أجيب
أي�ضا مبا فيه نوع تف�صيل.
عن هذا ال�س�ؤال من هذه اجلهة � ً
ال �شك �أن املر�أة كالرجل ال فرق بينهما من حيث �إن ك ًّال منهما م�ضطر
�إىل ّمد الب�صر وا�ستن�شاق الهواء ،والتنقل من مكان �إىل �آخر ،وال�سفر لق�ضاء
امل�آرب(((� ،أو االطالع على �صفات الكون وتنزيه النف�س ب�شرط �أمن التعدي على
كرامتها ،وهذا القدر متفق عليه بني جميع العقالء ال فرق بني من يدين الإ�سالم
وغريه .ولي�س لنا دين من الأديان يجعل املر�أة دون الرجل يف �شيء من ذلك.
ومقررا ملا اتفق عليه جميع العقالء من
لكن مبا �أن الدين الإ�سالمي جاء م�ؤي ًدا ً
�أهل املدنيات وهو املحافظة على الآداب العامة والتباعد من هتك �ستار((( احلياء
�أوجب على املر�أة حال بروزها بني العموم �أن ت�سرت من ج�سدها ما ي�ستلفت �أنظار
الرجال �إليها بوجه خا�ص وال �ضرورة تدعو �إىل ك�شفه ،وذلك كال�صدر واملع�صم
وال�ساق ،وباجلملة ما عدا الوجه والكفني والقدمني؛حيث ال �ضرورة تدعو �إىل
ك�شف غري ما ذكر ،وقد اتفق العقالء من �أهل املدنيات على �أن ك�شف غري
ما ا�ستثني خمل باملحافظة على الآداب العامة .ومن مل يكن من �أهل الدين
الإ�سالمي يعرتف ب�أن ما يفعله املتربجات من ن�سائهم �إمنا هو من �أنواع التهتك
و�صنوف اخلالعة.
(((	املَ�آرِب :احلاجات.
((( هتك �ستار� :ش َّقه.
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أي�ضا من
ثم ملا كانت مبادئ الدين الإ�سالمي ما علم �آن ًفا ُم ِن َع ْت املر�أة � ً
�أن تظهر بني العموم بادية الزينة متجملة مبا ت�ستميل به القلوب مثل تكحيل
العينني وتزجيج احلواجب ،وا�ستعمال الطيب وما �أ�شبه ذلك من مثريات ال�شهوة
الطبيعية .وال يخفى �أن ظهور املر�أة بني الرجال بهذا املظهر ال يرت�ضيه �أهل العقول
ال�سليمة ،ال فرق يف ذلك بني امل�سلمني وغريهم ،فمن ثم كانت تعاليم الدين يف
هذا الغر�ض م�ؤيدة ملا اتفق عليه العقالء من �أهل املدنيات.
�إن ت�أييد الدين ملا ذكر نزداد به يقي ًنا ب�أنه لي�س
مقت�صرا على التوحيد
ً
حاث على املحافظة
والعبادات ،بل هو ملتفت نحو النظام الدنيوي االجتماعيٌّ ،
على الآداب العامة بوجه خا�ص� ،سالك م�سلك التو�سط واالعتدال يف جميع
حد التهتك والتربج بني العموم،
�إجراءاته ،فاملر�أة مث ًال مل يعطها حرية تبلغ بها ّ
ومل ي�سلب عنها حقوقها احليوية؛ بحيث يذرها مو�ؤودة وهي بقيد احلياة .وال �شك
�أن هذا القدر يقبله جميع العقالء ب�سعة �صدر وكل اطمئنان.
�إن ما ين�سبونه �إىل الدين الإ�سالمي من �إرهاق املر�أة ب�سرت وجهها بني
تقول عليه ،و�شرع ملا مل ي�أذن به اهلل ،من�ش�ؤه اندفاع بع�ض من املف�سرين
العموم ّ
والفقهاء وراء ت�أثري القوميات والأو�ساط التي ين�ش�ؤون بها حتى اعتقدوا �أن �سرت
املر�أة وجهها بني العموم من الواجبات الدينية ،واخرتعوا لهذه العادة املح�ضة
مفخما �سموه باحلجاب ون�سبوا بع�ض �آي الكتاب �إليه �إذ يقولون كان كذا
ا�سما ً
ً
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قبل نزول �آية احلجاب؛ بحيث �إن الواقف على هذه الكلمات ينتق�ش((( يف نف�سه
�أن �إرهاق املر�أة ب�سرت وجهها مما ن�ص عليه القر�آن بال�صراحة .ول�شدة ما انطبعت
نفو�سهم بت�أثري العادات القومية اقتحموا تف�سري �آي الكتاب العزيز بوجوه طبق ما
يزعمون ،فحرفوا الكلم عن موا�ضعه ،و�أرهقوا ف�صيح الآيات مبا �أرهقوا به وجوه
الغانيات ،فمن مقدر مل�ضاف ال يقت�ضيه نظم الكالم �إىل خمرج اللفظ عن مدلوله
اللغوي وهكذا .فخبطوا خبط ع�شواء وركبوا منت عمياء ،والأنكى((( من هذا �أن
�سموا قتلهم للروح القر�آين دي ًنا ولكن �سبق الوعد بحفظه وما قتلوه يقي ًنا.
ثم ملا كان من الأمر ما علم وجب التعر�ض لبيان معاين الآيات التي
�أرهقت مبا ال تطيقه ،قال تعاىل :ﮋﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ[النور.]31 /

اخلمار لغة ثوب ت�ضعه املر�أة على ر�أ�سها كالعمامة بالن�سبة للرجل ،واجليب
�شق يف �أعلى القمي�ص ينفتح عن النحر ،فمعنى الآية حينئذ �أمرهن وقت الربوز
بني العموم ب�سرت نحورهن و�أعلى �صدورهن؛ لأن ك�شف ما ذكر بني عموم النا�س
زيادة على كونه ال تدعو �إليه ال�ضرورة ،خمل ب�صون((( الآداب وم�ستلفت �أنظار
الرجال �إليهن بوجه خا�ص .فمن فهم �أن اخلمار ا�سم ملا يغطى به الوجه فقد
((( ينتق�ش :ينطبع.
عجبا.
(((	الأنكى :ال ّ
أ�شد ً
((( �صان :حفظ.
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�أخط�أ؛ لأن غطاء الوجه ي�سمى برق ًعا ،فلو �أريد �سرت الوجه لقيل :ولي�ضربن
برباقعهن على وجوههن .ﮋﮤ ﮥ ﮦﮊ[النور ،]31 /الزينة �أجلى من
ظاهرا ال ي�ستلفت
�أن تعرف واملر�أة منهية عن �أن تظهر بها بني العموم �إال ما كان ً
النظر بوجه خا�ص مثل نعل جديد ورداء حرير ،ف�إن ال�شرع �أرقى من �أن يلزم
املر�أة عند الربوز بلب�س نعل مرقوع ورداء رث((( ،بل منعها من �إبداء الزينة اخلفية
امل�ستميلة للقلوب ،وا�ستثنى من كان التزين عادة من �أجله وهو البعل ومن يف
�إخفاء الزينة عنه حتريج للمر�أة ب�سبب �ضرورة امل�ساكنة �أو ارتباط امل�صالح وهو
من عداه من املذكور يف الآية ،فمن قدر م�ضافًا يف نظم الكالم و�صري املعنى
وال يبدين حمل زينتهن وهو الوجه وما �شاكله فقد �أبعد؛ لأن تقدير امل�ضاف ال
يلتج أ� �إليه �إال عند اال�ضطرار لت�صحيح املعنى �أو قيام قرينة تدل عليه .وال يخفى
انتفاء الأمرين هنا ،ويا ليت �شعري كيف يفعل يف الزينة املذكورة يف �آخر الآية
عند قوله تعاىل :ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ[النور]31 /
فهل يقدر امل�ضاف مرة �أخرى ويقتحم التحريف و�إف�ساد املعنى �أو يبقيها على
معناها ومي ّزق الآية ح�سبما يهواه :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮊ [الأحزاب ،]59 /اجللباب القمي�ص وثوب
وا�سع للمر�أة دون امللحفة �أو ما تغطي به ثيابها من فوق كامللحفة �أو هو اخلمار .و� ًّأيا
ا�سما ملا يغطى به الوجه خا�صة وهو يف الآية �صالح لأن يراد منه
ما كان فهو لي�س ً
كل معانيه؛ �إذ �سوق الآية للإعالم ب�أن املر�أة م�أمورة ب�إدناء ثيابها من بدنها؛ بحيث
رثٍ :
بال.
((( ّ
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ال تنك�شف �أعطافها ،وظاهر �أن �إرخاء الثياب وتركها متباعدة عن البدن بحيث
تبدو من خاللها �أعطاف البدن �ضرب من التربج املمقوت عند كل العقالء.
فلي�س يف الآية داللة على �أكرث من احلث على مراعاة الآداب و�إظهار العفاف وهو
�أمر حممود عند العقالء ،ومن املعلوم �أن املر�أة �إذا تظاهرت بالعفة قل طمع �أهل
الف�ساد يف اقتفاء �أثرها وق�صروا من �إذايتها بفح�ش الكالم ،وهذا �صريح بقية الآية
ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮊ.
ﮋﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﮊ[الأحزاب� ،]53 /سوق
(((
الآية للإعالم ب�أن من �أراد �س�ؤال �شيء من �أزواج النبي لي�س له �أن يلج
عليهن يف بيوتهن؛ �إذ ال يخفى �أن املر�أة يف بيتها قد تكون كا�شفة عن �شيء
من بدنها �أو م�شتغلة بتزيني وجهها �أو ما �أ�شبه ذلك مما تفعله املر�أة يف خلوتها،
فيقبح بالرجل �أن يلج عليها يف حالة ال تر�ضى �أن يراها الأجنبي ملتب�سة بها،
ف�أمر الرجل �إذا �أراد �س�ؤال متاع ب�أن يقف خلف الباب �أو احلائط �أو ما �أ�شبه
حاجبا لها عنه حتى ال يخجلها .فالأمر و�إن ورد يف �أزواج النبي
ذلك مما يكون ً
غري خمت�ص بهن الطّ راد((( الغاية كما ال يخفى ،فمن �أراد �أن ي�أخذ �سرت الوجه
بني العموم من هذه الآية فقد تكلّف �شططًا((( ،فقد ظهر مما تقدم ب�سطه �أن ما هو
جار بني بع�ض النا�س من حمل املر�أة على �سرت وجهها بني العموم �أمر عادي
((( يلجَ :ولَج البيتَ :د َخله.
(((	الطّ راد :اطَّ رد :تتابع وت�سل�سل.
جورا.
((( �شططًاً :

�آراء لعلمائنا يف املر�أة والزّواج
107

107

حم�ض وقومي �صرف ال عالقة له بالدين �أ�صالً ،وال نق�صد بهذا �أن نحر�ض النا�س
على ترك عادتهم وتبديل قوميتهم .ك َّال و�إمنا الذي نق�صده �أن ُنحطَّ عن كاهل
الدين ما �أثقلوه به غلطًا وا�شتبا ًها ب�سبب االندفاع وراء الت�أثريات القومية .ومن
�أغرب ما ي�سمع �أن بع�ض الفقهاء بلغ به التطرف يف هذا املقام حتى منع املر�أة
من الكالم بني العموم ،وادعى �أن �صوتها عورة يجب عليها �سرته بني النا�س.
ولو نظر يف قوله تعاىل :ﮋﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﮊ[الأحزاب ]32 /لق�صر من غلوائه وعلم �أن النهي عن التليني واخل�ضوع؛
لأن ذلك ي�ستميل القلب �إليها فنهيت عن ذلك و�أمرت ب�أن ت�سلك امل�سلك
املتعارف بني النا�س؛ بحيث تكون بعيدة عن مظان ال�شبهات ،قال تعاىل :ﮋﭲ
ﭳ ﭴﮊ [الأحزاب.]32 /
وظاهر �أن الأمر هنا للإباحة ،فالقر�آن م�صرح ب�إباحة القول املعروف لهن،
فالن�ص و�إن ورد يف �أزواج النبي  فاحلكم يتناول غريهن الطراد العلة كما ال
يخفى.
جواب صاحب الفضيلة سيدي عبد العزيز جعيّط

اجلواب عن ( )1متى كانت املر�أة غري ذات �أب فهي التي لها احلق يف
اختيار الزوج ويتعني على وليها الإجابة ملن عينته من الأكفاء ،و�أما ذات الأب
فالبكر وال�صغرية يعترب فيهما اختيار الأب وغريهما العربة فيه باختيارها.
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اجلواب عن ( )2يفرق بني عيب الزوجة وعيب الزوج .فحدوث العيب
بالزوجة بعد العقد عليها يعترب م�صيبة نزلت بالزوج و�إن مل يح�صل البناء،
وحدوث العيب بالزوج يوجب اخليار للزوجة مطل ًقا �إذا كان العيب اجلنون �أو
ا ُجلذَ ام �أو البرَ َ �ص� .أما �إذا كان العيب داء الفرج ف�إن ح�صل قبل الوطء كان
للزوجة اخليار و�إن ح�صل بعد الوطء ولو مرة كان م�صيبة نزلت بالزوجة �إال �إذا
ت�سبب الزوج يف ذلك فيكون لها حق اخليار حينئذ.
اجلواب عن ( )3الغيبة الطويلة املتلفة ملتعة الزوجية ب�أن كانت �أكرث من
ثالث �سنني تعطي حق اخليار للمر�أة يف الطالق بعد الرفع للمحاكم ومكاتبة
الغائب املعلوم مو�ضعه� ،إن كانت تبلغه املكاتبة ،ب�أن يقدم �أو يرحل �إليه امر�أته
�أو تطلق عليه كما كتب بذلك عمر بن عبد العزيز لقوم غابوا بخرا�سان ،ف�إن
مل تبلغه املكاتبة فالذي اختاره جمع من املتقدمني واملت�أخرين طالقها عليه �إذا
ا�شتكت ال�ضرر برتك الوطء وخوف الزنى لأنه �أمى ال يعلم �إال منها ،وهذا كله
يف الغيب غري املفقودين� .أما املفقود املنقطع خربه فحكمه �إذا كان فقده ب�أر�ض
الكفر يف غري حرب �أن تطلق عليه بالفور �إذا مل يرتك لها نفقة ،ف�إن ترك لها نفقة
لزمها البقاء ملدة التعمري ،و�إذا كان فقده ب�أر�ض الإ�سالم يف غري حرب فبعد بحث
احلاكم عنه وعدم معرفة مو�ضعه ي�ضرب لها �أج ًال قدره �أربع �سنني ،وبعد انق�ضاء
و�ض ْرب هذا الأجل َو َق َع من اخلليفة
الأجل تعتد الزوجة عدة وفاة وحتل للأزواجَ ،
عمر ووافقت ال�صحابة على ذلك .و�أما املفقود يف احلرب ف�إن كانت احلرب
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بني امل�سلمني والكفار فقيل ال تتزوج زوجته �إال بعد م�ضي مدة التعمري ،وقيل
ي�ضرب احلاكم عا ًما من حني الي�أ�س للمفقود ثم تعتد زوجته عدة وفاة وحتل
للأزواج ،و�إن كانت احلرب بني امل�سلمني فقيل يتلوم احلاكم للزوجة باجتهاده
فيما قرب من الديار بعد ان�صراف من ان�صرف وانهزام من انهزم ،ثم تعتد وتتزوج
وفيما بعد ينتظر �سنة ،وقيل فيما بعد يرتب�ص �أربع �سنني ،وقيل ي�ضرب المر�أته
حد معلوم.
بقدر ما ي�ستق�صى �أمره ،وي�سترب�أ خربه ،ولي�س لذلك ّ
اجلواب عن ( )4مي�ضي الطالق مبجرد التلفظ به ،و�إن ن�ش�أ عن حدة غ�ضب
خالفًا للحنفية ،ومي�ضي الطالق املعلّق على �شيء بوقوع املعلّق عليه ،وال يعترب يف
ذلك حتقق ا�ستحالة الع�شرة بني الزوجني.
اجلواب عن ( )5لي�س للمر�أة �ضمان مادي فيما �أعطي الرجل من حق
الطالق ،و�إمنا لها �ضمان معنوي وهو وقايتها من التعا�سة التي تنت�شر ب�إرغام الزوج
على �إم�ساكها ا.هـ ،والطالق بيد الرجل يوقعه على الزوجة متى �شاء.
اجلواب عن (� )6إذا �أثبتت الزوجة لدى الق�ضاء عدم التنا�سب بينها وبني
زوجها يف الأخالق والرغبات فال جتاب �إىل طلب الفراق ،و�إمنا لها ذلك �إذا �أثبتت
�إ�ضراره بها.
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اجلواب عن ( )7لي�س للمر�أة �أن تالعن الرجل يف زناه بخالف العك�س،
واملدرك يف ذلك �أن زناها يعود عليه بامل�ضرة �إذ يتوقع منه دخول �أجنبي عنه يف
ن�سبه� .أما زنى الزوج فال يتوقع منه �إدخال ذلك ال�ضرر عليها.
اجلواب عن ( )8يجوز �أن ي�ضمر الرجل يف نف�سه نية الطالق عند عقد
النكاح وي�صح ذلك النكاح.
اجلواب عن ( )9املر�أة راعية يف بيت زوجها فعليها �أن تقوم بهذا الواجب
حتى تكفيه م�ؤونة((( التدبري يف داخل املنزل ،فيتفرغ لبذل جمهوداته فيما يتعلق
ب�ش�ؤون احلياة خارج املنزل ،وبهذا تتحقق امل�شاركة بينهما ،والتعاون على �إ�صالح
�ش�ؤونها ،وهو من �أعظم املقا�صد يف النكاح .و�إذا �أمر الزوج زوجته ب�شيء مما هو
داخل املنزل حكمت العادة ،ف�إن كانت تق�ضي قيام الزوجات به �أجربت عليه
و�إال فال .وال�ستناد هذا الف�صل للعادة يختلف احلكم بني ن�ساء البوادي ون�ساء
احلوا�ضر كما يختلف بالن�سبة لأهل ال�شرف وبالن�سبة لل�سوقة(((.
اجلواب عن ( )10للمر�أة احلرية التامة يف الت�صرف يف مالها بغري التربع �إذا
كانت ر�شيدة ،ولي�س للزوج نظر يف ذلك ،و�أما التربع منها فللزوج النظر فيما زاد
على الثلث فله �أن يرد ما فعلته.
((( م�ؤونة :م�شقة.
(((	ال�سوقة :العا ّمة.
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اجلواب عن (� )11صريح املذهب منع �إمامة املر�أة وواليتها الق�ضاء.
اجلواب عن ( )12يجب بالن�سبة للأجانب غري املحارم �سرت جميع بدنها ما
أي�ضا �إذا خ�شي منها الفتنة.
عدا الوجه والكفني ،ويجب عليها �سرت الوجه � ً
جواب صاحب الفضيلة سيدي حممد الطاهر ابن عاشور

اجلواب عن (� )1إن للمر�أة حق الر�ضا مبن تتزوجه ،ولي�س لوليها �أن يجربها
على زوج ال تر�ضى به �إال الأب يف خ�صو�ص بناته الأبكار ف�إن له حق اجلرب يف
نظر املذهب املالكي ما مل يكن يف جربه �إياها �ضرر عليها كما هو مف�صل يف الفقه.
اجلواب عن (� )2إن العيوب املوجبة للف�سخ وهي املذكورة يف كتب الفقه
�إن حلت بالزوج كان للزوجة اخليار بني البقاء يف الع�صمة وبني طلب الطالق بعد
الت�أجيل فيما يرجى بر�ؤه منه مطل ًقا �سواء كان العيب قدميًا �أو حدي ًثا ،و�أما �إن حل
العيب بالزوجة وكان العيب قدميًا قبل العقد فهو يوجب للزوج اخليار بني الر�ضا
وبني الطالق مع الرجوع بال�صداق على ويل املر�أة الأقرب� ،إذا كان عاملًا بعيبها
قريبا لها بحيث يعلم حالها ،وال يكون
وكتمه� ،أو على املر�أة �إن مل يكن وليها ً
للمر�أة حينئذ �إال ربع دينار �إن بنى بها.
اجلواب عن (� )3إن الغائب يف �سفر ال تطلق عليه امر�أته �إذا كان معلوم
جمريا عليها النفقة �إال �إذا �شرط لها �أنه �إن غاب عنها فقد جعل
املكان ما دام ً
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لها طالق نف�سها ،فحينئذ يكون لها حق تطليق نف�سها ،وكذلك �إذا طالت غيبته
وت�ضررت منها املر�أة وقدر ذلك ب�سنة على ظاهر املدونة ،ف�إن ت�ضررت من ذلك
كتب �إليه احلاكم ب�أن يقدم �أو يرحل زوجه ويتلوم له باالجتهاد ثم يطلق عليه،
وكذلك �إذا تعذرت مكاتبته ومل يكن له عذر يف الت�أخر عن القدوم من مر�ض �أو
اعتقال ،ف�إن كان الزوج غري معلوم املكان وهو املفقود ف�إن كان له مال جتري منه
نفقة زوجه فال تطلق عليه �إال بعد �أربع �سنني يف املفقود ببالد الإ�سالم .و�إىل �أن
مي�ضي عليه �أمد التعمري وهو ما ال يعي�ش �إىل مثله ذلك املفقود ،يف مفقود �أر�ض
احلرب ،و�إىل �أن مي�ضي عليه عام يف مفقود �أر�ض الفنت الواقعة بني امل�سلمني.

اجلواب عن (� )4إن الطالق مي�ضي ب�صدور �صيغته بتنجيز((( �أو تعليق �إن
ح�صل املعلق عليه ولو يف حال غ�ضب وال يلزم طالق املجنون وال الذي يهذو
حد ذهب معه متييزه.
بحمى �أو �أمرا�ض ال�صرع ومن بلغ �إىل ّ
اجلواب عن (� )5إنه ال �ضمان على الرجل يف �إيقاعه الطالق على امر�أته؛
لأن ع�صمة الزوجية مظنة الرغبة يف دوام املعا�شرة ،فالزوج حممول على �أنه
(((
ما طلق �إال حني مل يجد �سبي ًال للمعا�شرة ،والأحكام يف مثل هذا منوطة
باملظنة ،وم�شروعية الطالق روعي فيها ا�سرتاحة الزوجني من معا�شرة غري هنيئة.
((( َت ْن ِجيزَ :ت ْع ِجيل
((( منوط باملظنة :معلق بها.
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قال تعاىل :ﮋﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [الن�ساء ،]130 /وقال:
ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ[البقرة.]229 /
اجلواب عن (� )6إن عدم التنا�سب �إذا �أدى �إىل �سوء املعا�شرة بني الزوجني
ومل يقع الوفاق بينهما وخيف جتدد ال�شقاق فقد �شرع اهلل التحكيم بينهما،
فقال :ﮋﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ[الن�ساء .]35 /وا�ستح�سن الفقهاء �أن يقدم بني
يدي ذلك و�ضعهما بني قوم �صاحلني �أمناء لينظروا الظامل منهما ثم يقع التحكيم
بعد ذلك �إن وقع الي�أ�س من الإ�صالح.
اجلواب عن (� )7إن املر�أة لي�س لها حق اللعان �إذا ر�أت زنى زوجها؛ لأن
علة م�شروعية اللعان لنفي الن�سب الالحق بالزوج الذي ر�أى زنى زوجته ،وهذه
العلة مفقودة يف ر�ؤية املر�أة زوجها يزين �إذ ال يلحقها �شيء من ذلك ولكن حكمها
احلد عنها
يف القيام بذلك حكم املحت�سب من امل�سلمني ،و�أما حلف املر�أة فلدرء ّ
الثابت بحلف الزوج ،وقد �أ�شار القر�آن �إىل ذلك وجعل �صيغة � ْأي َـمان املر�أة يف
اللعان على تكذيب من اتهمها.
اجلواب عن ( )8يظهر �أن ال�سائل عني ب�س�ؤاله �أن يتزوج الرجل املر�أة
م�ضمرا يف النف�س دون �شرط بني الزوجني
م�ضمرا تطليقها �إىل �أجل فهذا �إن وقع ً
ً
�صحيحا .قال مالك رحمه اهلل« :ولي�س من �أخالق النا�س و�إن كان �شرطًا فهو
كان
ً
نكاح املتعة وهو باطل ويف�سخ ولو بعد البناء باتفاق علماء ال�سنة».
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زوجا لأنه
اجلواب عن (� )9إن املر�أة رفيقة للرجل ولذلك �سمي كالهما ً
�شفع للآخر ،وهي حليلته يف البيت وكالهما م�أمور بح�سن معا�شرة الآخر ،وبينهما
حقوق م�شرتكة .فللرجل على املر�أة حقوق وللمر�أة عليه حقوق ،وقد �أ�شار �إىل
ذلك القر�آن املجيد يف قوله تعاىل :ﮋﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮊ[البقرة ،]228 /وبيان هذين احلقني مف�صل يف كتب الفقه ،فمن امتنع
منهما من الوفاء مبا عليه من احلقوق �أجرب على ذلك �سواء يف ذلك الرجل واملر�أة.
اجلواب عن (� )10إن ت�صرف املر�أة يف مالها كت�صرف الرجل ،ف�إن كانت
الت�صرف يف مالها بالبيع وال�شراء مبا �شاءت �إال �أنها �إذا تربعت مبا زاد
ر�شيدة فلها ّ
على ثلث مالها كان لزوجها الر ّد ،ولي�س للزوج والية عليها يف مالها غري ذلك.
اجلواب عن (� )11إن اعتبار املر�أة يف املجتمع الإ�سالمي كاعتبار الرجل ،على
الوجه الذي ال يخرجها عن �أحكام الإ�سالم و�آدابه اخلا�صة بالن�ساء دون الأحكام
اخلا�صة بالرجال .قال تعاىل :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﮊ [الن�ساء .]32 /وتتعلم وتعلم
وي�ؤخذ عنها احلديث �إذا ات�صفت بالعدالة وت�شهد يف الأموال مع امر�أة �أخرى فتكون
�شهادة املر�أتني ك�شهادة رجل يف الأموال ،وت�شهد فيما ال يطلع عليه الرجال من
�أحوال الن�ساء ،فتكون �شهادتها يف ذلك ك�شهادة الرجل ويوجهها احلاكم يف عيوب
الن�ساء ويف احلمل والر�ضاع ونحو ذلك ،وتقوم بتمري�ض املر�ضى ومداواة اجلرحى يف
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احلرب ،وتتوىل من الواليات احل�سبة((( ونحوها مما لي�س فيه حكم بني النا�س ،وقد
�أوىل عمر بن اخلطاب � أم ال�شفاء احل�سبة .وال ُتولىَّ اخلالفة وال امللك وال الإمارة
وال قيادة اجلي�ش عند جمهور علماء الإ�سالم خالفًا لل�شيعة ،وال توىل الق�ضاء عند
اجلمهور.
وقال �أبو حنيفة تق�ضي املر�أة فيما ت�شهد فيه .وال توىل �إمامة ال�صالة يف
أي�ضا قول
م�شهور مذهب مالك خالفًا لرواية ابن �أمين �أنها ت�ؤم الن�ساء خا�صة وهو � ً
ال�شافعي وجمهور فقهاء الإ�سالم.
اجلواب عن (� )12إن الذي يجب �سرته من املر�أة احلرة هو ما بني ال�سرة
والركبة عن غري الزوج وما عدا الوجه والأطراف عن املحارم ،واملراد بالأطراف
الذراع وال�شعر وما فوق النحر ،ويجوز لها �أن تظهر لأبيها ما ال تظهره لغريه مما
عدا العورة املغلظة ،وكذلك البنها ،وال يجب عليها �سرت وجهها وال كفيها عن
�أحد من النا�س .ففي املوط أ� قال مالك :ال ب�أ�س �أن ت�أكل املر�أة مع غري ذي حمرم
على الوجه الذي يعرف للمر�أة �أن ت�أكل به ،وهذا يقت�ضي �إبداء وجهها ويديها
للأجنبي ،فوجه املر�أة عند مالك وغريه من العلماء لي�س بعورة ،وا�ستدلوا على
هذا بقوله تعاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ[النور ،]30 /وقوله:
ﮋﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [النور ،]30 /و�إمنا ي�ستحب للمر�أة �سرت
(((	ا ِحل ْ�سبة :من�صب ُي�شرف على ال�شئون العامة من مراقبة الأ�سعار ورعاية الآداب.
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وجهها كما قال عيا�ض ،ويحرم على الرجل النظر لوجه املر�أة لريبة((( �أو ق�صد
فا�سد واختلف يف �سرت قدميها على قولني.
هذا ،وقد تفاوتت ع�صور امل�سلمني و�أقطارهم يف كيفية ما �أبيح لهم من
احتجاب املر�أة تفاو ًتا له مزيد منا�سبة لأحوال الآداب واملعارف الغالبة يف عامتهم
ويف ن�سائهم ،وله مزيد ت�أثر باحلوادث احلادثة من اعتداء �أهل الدعارة والوقاحة
على احلرمات ،فيجب �أن يكون حال الآداب والرتبية يف بالد الإ�سالم هو مقيا�س
هذه الأحكام.
جواب صاحب الفضيلة سيدي بلحسن النجار

اجلواب عن ( )1احلق للمر�أة يف اختيار الزوج �إذا رغبت يف كفء ،وقال
مالك وال�شافعي �إال �إذا كانت ذات �أب وهي بكر �أو دون البلوغ ف�إن االختيار
لأبيها ويندب له ا�ستيمارها((( ،ف�إن رغبت يف �شخ�ص ورغب �أبوها يف غريه فالكلمة
أحق بنف�سها من وليها ،والبكر
«الثيب � ّ
الأخرية لأبيها ،ففي �صحيح م�سلمّ :
ت�ست�أمر ،و�إذنها �سكوتها» .ويف �سنن ابن ماجه�« :أن فتاة جاءت �إىل ر�سول اهلل 
فقالت� :إن �أبي زوجني ابن �أخيه لريفع بي خ�سي�سته((( ،قال :فجعل الأمر �إليها

(((	الريبة :الظن وال�شك والتهمة.
َّ
(((	ا�ستيمارها :ا�ستئمارها بت�سهيل الهمزة ،واملعني� :إذنها.
((( خ�سي�سته :حقريته.
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فقالت :قد �أجزت ما �صنع �أبي ولكن �أردت �أن �أعلم الن�ساء �أن لي�س �إىل الآباء
من الأمر �شيء».
اجلواب عن ( )2ظهور العيب ال�سابق على العقد ب�أحد الزوجني يوجب
للآخر حق اخليار يف التمادي على الزوجية �أو الرد� .أما طروء اجلنون والرب�ص
واجلذام بعد العقد فيوجب للزوجة وحدها حق طلب الفراق على تف�صيل
للفقهاء ،ف�إن كان الطارئ بالزوج مينع اال�ستمتاع فهو م�صيبة حلت.
اجلواب عن ( )3الغائب �إما مفقود و�إما �أ�سري و�إما غريهما .واملفقود �إما
مفقود يف غري �أر�ض الإ�سالم يف حرب �أو غريه ،وحكمه �أن امر�أته ال تتزوج �إال
بعد انق�ضاء �أمد التعمري واحلكم مبوته ،و�أما املفقود يف �أر�ض الإ�سالم يف غري فتنة
فحكمه �أن ي�ضرب لزوجته �أجل �أربع �سنني بعد العجز عن خربه .و�إن كان يف
(((
حا�ضرا بعد التلوم((( له
فتنة ف�إن مل تبعد �أماكن امللحمة ُفحكْ مه ُحكْ م من مات ً
بقدر ان�صراف من ان�صرف وانهزام من انهزم ثم تعتد زوجته وتتزوج ،و�إن بعدت
�أماكن امللحمة انتظرت زوجته �سنة ،وهذا �إذا ر�آه يف املعركة من تقبل �شهادته ،و�أما
حكما .و�أما الغائب املعلوم
الأ�سري فتنتظر زوجته قدومه �إىل �أن ميوت حقيقة �أو ً
املو�ضع فم�شهور مذهب مالك �أنه �إن تبني ق�صده الإ�ضرار بها برتك اال�ستمتاع ف�إنه
يكتب �إليه �إما �أن يقدم وينقل زوجته �إليه �أو يطلق ف�إن �أبى �ضرب له �أجل �أربعة
(((	املَلْحمة :احلرب ال�شديدة.
(((	ال َّت ُّلوم :الترَّ ُّيث.
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�أ�شهر ثم تطلق عليه ،و�إن مل يتبني ق�صد الإ�ضرار فال طالق .و�أفتى بع�ضهم ب�أن
جمرد ح�صول الت�ضرر لها بالرتك يجعل لها حق الفراق فيكاتب �إن علم مو�ضعه
ثم يتلوم له باالجتهاد ثم تطلق نف�سها.
اجلواب عن ( )4مي�ضي الطالق مبجرد تلفظه ب�صيغة الطالق الدالة عليه
وعلى ق�صده لغة �أو عرفًا �أو نواه ب�أي لفظ على تف�صيل للفقهاء ولو تلفظ به يف حالة
غ�ضبه .وخالف يف ذلك ابن قيم اجلوزية؛ وقال بعدم لزومه للغ�ضبان وال فرق
يف ذلك بني �إن�شاء الطالق تنجي ًزا �أو تعليقه خالفًا البن تيمية وابن قيم اجلوزية؛
حيث فرقا بني �أن يعلق الطالق على ال�شرط ال يق�صد بذلك �إال احلظر واملنع ف�إنه
يجزيه فيه كفارة ميني �إن حنث((( وبني �أن يريد اجلزاء بتعليقه فتطلق كره ال�شرط
�أم ال.
اجلواب عن ( )5حق الطالق بيد الرجل وهو مكفول مبا دلت عليه
ن�صو�ص ال�شريعة من بغ�ض الطالق يف حديث�« :أبغ�ض احلالل �إىل اهلل
الطالق» ،و�أن الالئق �أن يوقعه بحكمة فيما ي�ستح�سن من مواقعه ،قال تعاىل:
ﮋﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﮊ [الن�ساء ،]130 /وقال �سبحانه:
ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮊ [البقرة ]229 /مع ما �شرع من متتيع
الزوجة عند فراقها بجرب خاطرها ،قال تعاىل :ﮋﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
يرب فيه.
((( َح ِنث يف ميينه :مل ّ
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ﯖﮊ [البقرة]236 /؛ كل ذلك ير�شدنا �إىل طلب لزوم االعتدال يف الطالق
والت�صرف فيه بحكمة.
اجلواب عن (� )6إن كان املق�صود من هذا ال�س�ؤال هو قيام الزوجة بدعوى
�سوء املعا�شرة فقد تكفل ال�شارع ببيان حكمه وهو ينظر لهما بالتوفيق والإ�صالح،
ف�إن ا�شتد النزاع بينهما وا�شتبه الظامل باملظلوم ي�صار �إىل بعث احلكمني ،قال
تعاىل :ﮋﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﮊ[الن�ساء.]35 /
اجلواب عن ( )7لي�س لها �أن تالعن؛ لأن اللعان �شرع لنفي ن�سب احلمل
الظاهر �أو املتوقع ،ف�إذا خ�شي الزوج ذلك العن لنفيه عن ن�سبه ،وهذا منتف من
جانب املر�أة لأنه �إذا ظهر حمل بالتي زنى بها زوجها ال يلتحق بها.
اجلواب عن ( )8لو �أ�ضمر الزوج نية الطالق عند العقد مل يف�سد لكن قال
مالك :لي�س من �أخالق النا�س.
اجلواب عن ( )9املر�أة يف بيت زوجها رفيق يعمل معه ،ففي �صحيح
البخاري «كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته والأمري راع والرجل راع على �أهل
بيته واملر�أة راعية على بيت زوجها وولده ،وكلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته».
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وللمر�أة من احلقوق بقدر ما عليها .نعم �إن الرجل له يف بيته الزعامة مبا
�أعطيه من القوة اخللقية وا�ستنباط احليلة فيذود عن �أهله ويحمي حقيقته ،قال
تعاىل :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ [البقرة.]228 /
تلك هي درجة احلفظ والدفاع وال�سعي والإنفاق من ذات يده .قال تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﮊ[الن�ساء.]34 /

وبهذا التعا�ضد والت�شارك يف العمل ،كلٌّ يقوم بدوره على ح�سب ما هي�أته
له الطبيعة وامليزات اخللقية كانت �صلة الزوجية �أَ ْمتنَ �صلة اجتماعية تتكون
منها �صلة البنوة ،فهي َحر َِّية((( بالرعاية واالحرتام ،قال تعاىل :ﮋﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﮊ[الن�ساء.]19 /

وورد يف ن�صو�ص ال�شريعة �أمر املر�أة وحتري�ضها على طاعة زوجها لكن يف
دائرة احلقوق من غري �أن تطلق يده عليها وي�ستبد بها كيف �شاء ،ففي �سنن
ابن ماجة« :لو كنت � ًآمرا �أح ًدا �أن ي�سجد لغري اهلل لأمرت املر�أة �أن ت�سجد لزوجها
والذي نف�س حممد بيده ال ت�ؤدي املر�أة حق ربها حتى ت�ؤدي حق زوجها» .وقد
�أر�شد اهلل تعاىل الآباء �إىل م�شاورة الأمهات يف مدة ر�ضاع ابنهما .قال تعاىل:
ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼﮊ [البقرة ،]233 /فلم
((( َحر َِّيةَ :ج ِد َيرة.

�آراء لعلمائنا يف املر�أة والزّواج
121

121

م�ستبدا على املر�أة يف ذلك ،بل ال ي�صدر �إال عن اتفاق بينهما بعد
يجعل الرجل ًّ
ال�شورى ونظائره مثله.
ويف �صحيح م�سلم �أن �أ�سماء بنت يزيد الأن�صارية �أتت النبي  وهو بني
�أ�صحابه فقالت« :ب�أبي و�أمي �أنت يا ر�سول اهلل� ،أنا وافدة الن�ساء �إليك� ،إن اهلل
عز وجل بعثك �إىل الرجال والن�ساء كافة ف�آم َّنا بك وب�إلهك� ،إنا مع�شر الن�ساء
حم�صورات مق�صورات ،قواعد بيوتكم ،وحامالت �أوالدكم ،و�إنكم معا�شر الرجال
فُ�ضلتم علينا باجلمع واجلماعات وعيادة املر�ضى و�شهود اجلنائز واحلج بعد احلج
حاجا
و�أف�ضل من ذلك اجلهاد يف �سبيل اهلل عز وجل ،و�إن �أحدكم �إذا خرج ًّ
معتمرا �أو جماه ًدا حفظنا لكم �أموالكم وغزلنا �أثوابكم وربينا لكم �أوالدكم،
�أو ً
�أفن�شارككم يف هذا الأجر واخلري؟ فالتفت النبي � إىل �أ�صحابه بوجهه كله ثم
قال« :هل �سمعتم م�س�ألة امر�أة قط �أح�سن من م�س�ألتها يف �أمر دينها من هذه؟
فقالوا :يا ر�سول اهلل ما ظَ ن َّنا �أن امر�أة تهتدي �إىل مثل هذا ،فالتفت النبي � إليها
فقال :افهمي �أيتها املر�أة ،و�أعلمي من خلفك من الن�ساء �أن ح�سن َت َب ُّعل املر�أة
لزوجها ،وطلبها مر�ضاته ،واتباعها موافقته يعدل ذلك كله».
اجلواب عن ( )10للمر�أة احلرية املطلقة يف الت�صرف يف مالها فلها امللك
والبيع وال�شراء والو�صية والوكالة والتجارة م�ستقلة يف ك�سبها وموردها و�سائر عقود
املعاو�ضات((( من غري �إ�شراف لزوجها عليها وال ت�أثري لعقد الزوجية على مالها؛
او�ضة :وهي البيع وال�شراء.
(((	املعاو�ضات :جمع املُ َع َ
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بحيث ال تكون بحال مكفولة لت�صرفات زوجها املالية ،ولها الهبة والتحبي�س
حد االقت�صاد وح�سن
وال�صدقة و�سائر التربعات املعتدلة التي ال تخرج عن ّ
الت�صرف �إىل جانب الإ�سراف والتبذير؛ بحيث ال تتجاوز يف ذلك الثلث ،والثلث
كما يف احلديث ال�صحيح كثري ف�إن جتاوزت الثلث فال مي�ضي ذلك �إال مبوافقة
زوجها التي هي يف احلقيقة نظر لها بامل�صلحة والت�شاور على قاعدة حفظ مالها
و�صونه عن التبذير ،ولي�س للزوج والية عليها يف غري ذلك وال تفوي�ض يف مالها
وال مي�ضي فعله يف حقها �إال بتوكيل منها ت�سنده �إليه عن ر�ضاها واختيارها ،ولها
�أن توكل غريه من تختاره وال مقال له يف ذلك.
اجلواب عن ( )11املر�أة ن�صف الإن�سان يتوقف ظهور مميزاته على وجودها
توقفه على وجود الرجل ،وهي يف االعتبار ذات �إح�سا�س تام و�شعور لطيف و�أنفة
وحنان و�شفقة �شديدة الت�أثر �سريعة التنفيذ لإرادتها ،لها يف الهيئة االجتماعية
�سائر احلقوق التي ال تنايف ميزاتها .وقد قال الأئمة الثالثة �أبو حنيفة وال�شافعي
وابن حنبل ب�صحة �إمامتها للن�ساء يف الفر�ض والنفل ،و�أجاز �أبو حنيفة �أن تكون
قيا�سا على �شهادتها فيها ،وقال �أبو جعفر الطربي يجوز �أن تكون
قا�ضيا يف الأموال ً
ً
حاكما على الإطالق يف كل �شيء؛ لأن الأ�صل هو �أن كل ما يت�أتى منه الف�صل
ً
بني النا�س فحكمه جائز �إال ما خ�صه الإجماع من الإمامة الكربى (اخلالفة)� ،أما
بن�ص الكتاب على تف�صيل للفقهاء مبني على �شدة االحتياط
�شهادتها فمقبولة ّ
نظرا ل�سرعة ت�أثرها ولطف عواطفها� ،أما �ش�أنهن يف الفتوى فعظيم ،وقد
يف احلقوق ً
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ا�شتهر كثري منهن باالجتهاد والإجادة يف الرواية حتى قال احلافظ الذهبي يف
خرج فيه �أربعة �آالف متهم من املحدثني :وما علمت
«ميزان االعتدال» بعد �أن ّ
من الن�ساء من اتهمت وال من تركوها .وذكر احلافظ ابن ع�ساكر � َّأن من بني
�شيوخه ب�ض ًعا وثمانني من الن�ساء ،ولأن الن�ساء يف عهد النبوة وبعدها ي�شهدن
اخلري وجمامع امل�سلمني ويح�ضرن احلروب لإ�سعاف اجلرحى وت�ضميد جراحهم
كما نقل ذلك عن �أمية بنت قي�س الغفارية ،و�أم �أمين موالة ر�سول اهلل  والربيع
بنت معوذ �إىل غريهن كما حدثنا بذلك �صحاح الأخبار وثقات امل�ؤرخني.
اجلواب عن ( )12يجب على املر�أة �سرت وجهها و�سائر بدنها عن الأجانب
منها بحيث ال تظهر منها �إال عيناها ،قال تعاىل :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔﮊ [الأحزاب ،]59 /واجللباب ثوب �أو�سع من اخلمار وقيل هو
الرداء ،ودنا�ؤه هو �أن تلويه على وجهها حتى ال تظهر �إال عني واحدة تب�صر منها،
وقيل حتى ال تظهر �إال عيناها .وقوله :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ �أي حتى
مييزن عن الإماء الالتي مي�شني حا�سرات.
جواب صاحب الفضيلة سيدي أمحد بريم

للخلْق وا ُخل ُلق
اجلواب عن ( )1لكل منهما حق اختياره يف جهة ففيما يرجع َ
ونحوهما لها اخليار ،وفيما يرجع حلفظ مميزاتها وكفاءة الزوج لها يكون للويل اخليار.
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اجلواب عن ( )2ال ترد حرة بعيب مطل ًقا.
اجلواب عن ( )3ال طالق للمر�أة غري املجعول لها ذلك ،بل الطالق ملن
�أخذ بال�ساق.
الفار.
اجلواب عن ( )4مي�ضي مبجرد التلفظ يف غري ما �ألغاه ال�شارع كطالق ّ
اجلواب عن ( )5لها حق الإمتاع املن�صو�ص عليه ب�آية :ﮋﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﮊ[البقرة.]236 /

اجلواب عن ( )6تطلب ما �شاءت �أن تطلب وت�ستند ملا �شاءت �أن ت�ستند
واهلل يحكم ما يريد.
اجلواب عن (� )7إمنا يالعن الرجل حلماية ن�سبه بخالفها وهو ظاهر.
اجلواب عن ( )8التوقيت يبطل العقد عندنا ،قال يف الكنز« :وبطل نكاح
املتعة واملوقت».
اجلواب عن ( )9الرجال قوامون على الن�ساء فيما يرجع ل�صحة النظر
وحماية احلق و�أ�شباه ذلك ،و�أما فيما عداها فهي رفيق مراعى اجلانب وال والية
للزوج عليها فيما عدا حقوق الزوجية.
اجلواب عن ( )10الر�شيدة مطلقة الت�صرف يف مالها كالزوج من كل وجه.
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اجلواب عن (� )11إن لها املقام الثاين بعد الرجل حيث التعمري منه ومنها
احل�ضن والرعاية ،وال اجتماع للن�ساء يف ال�صالة حتى تكون الواحدة منهن �إمامة.
قال الهامدي[ :الرجز]
وال ي�صلني م ًعا ف�إن جرى

تو�ســطت �إمامــــة فقــــررا

وكذا ال ق�ضاء لها.
اجلواب عن ( )12يجب �سرتها كلها يف وقت انت�شر فيه الف�ساد حتى
الوجه والكفني وحتديد العورة للحرة بكذا وللأ َمة بكذا منظور فيه ل�صحة ال�صالة
وبطالنها حال االنك�شاف.

عود �إىل الإ�سالم -خامتة الق�سم الت�شريعي

�إذا ت�أملنا حق الت�أمل يف ن�صو�ص ال�شريعة الإ�سالمية ومراميها جند �أنها تريد
�أن تذهب باملر�أة مع الرجل مذهب امل�ساواة يف وجوه احلياة .ولقد �أدركت من ذلك
حدا بل وال ْمعنى
يف الزمن الق�صري � أش� ًوا((( بعي ًدا مل تعرف له امر�أة ذلك الع�صر ًّ
ف�ض ًال عن �أن تطالب به كحق من حقوقها .بل ما تزال امر�أتنا �إىل اليوم جتهل ما
قرر لها �أو طوي يف ن�صو�ص الإ�سالم من كنوز احلرية واحلق .بل �إن املر�أة الأروبية
حتى الآن حمرومة يف قوانني بالدها مما امتازت به املر�أة يف الإ�سالم .ول�سنا يف هذا
القول بغافلني عن اعتبار ال�شريعة الإ�سالمية لنق�صان املر�أة يف بع�ض �أحوال نزلت
أي�ضا عن عامة الأحوال يف جزيرة العرب
فيها عن درجة الرجل .كما ال نغفل � ً
التي ا�ضطرتها �إىل التدرج يف تقرير عامة �أحكامها ،وبالأخ�ص ما كان منها متعل ًقا
باملر�أة ،التي مل تكن يف ذلك الع�صر �شي ًئا
مذكورا حتى عند نف�سها.
ً
� َّإن م�س�ألة املر�أة �إذَّاك مل تكن من �أوىل امل�سائل التي يلزم حلها من كل
وجوهها .وهذه حقيقة ال غبار عليها فقد كان �أول �أغرا�ض البعثة النبوية من
((( �ش�أ ًوا� :أم ًدا وغاية.
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الوجهة االجتماعية وال�سيا�سية هو �إزالة احلروب الداخلية يف اجلزيرة؛ لي�ؤ�س�س
بذلك الوحدة القومية لبناء الدولة العربية عليها لتمتد يف العامل نا�شرة �ألوية
الإ�سالم مب�شرة بح�سن مبادئه .وهذا ما م ّثله لنا التاريخ يف جملة حوادثه .ف�إذا
كان الإ�سالم يهتم بالإ�صالح ويحتاط �أن ال ينتق�ض عليه يف ذلك الرجال فقد
فعل الالزم� .إذ هم م�صدر القوة واملال لتحقيق غاياته العظيمة ،ومع كل هذا
آخرا من املعار�ضني الأ�شداء.
االحتياط يف تدريج �أحكامه فهو مل ي�سلم �أ ّو ًال و� ً
فقد �صرب النبي عليه ال�سالم على الأذى .وخرج من بالده يف هجرة �إىل املدينة
فرارا من اخلطر الذي داهمه من كفار قري�ش الذين مل يحتمل طوقهم بادئ
ً
الأمر ما جاءهم به النبي الأمني الذي دخل الغار هو و�صاحبه �أبو بكر ال�صديق
يف طريقهما اختفاء ممن يتبعونهما منهم .وما زال النبي العظيم ي�أخذهم باللني
وال�شدة والرتغيب والرتهيب حتى �أ�صاب من قلوبهم ومتكن من و�ضع الأ�سا�س
الروح والأخالق والعقائد كام ًال و�صا ًحلا ملن يبني عليه من رجال الإ�سالم.
يف ُّ
وهذا فيما �أرى هو ما عرب عنه القر�آن يف الآية الكرمية :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﮊ [املائدة.]3 /
على �أن الإ�سالم يف مراعاته ل�سنة التدريج مل يرتكنا نهيم يف ال�شك وال
�أن نفهم �أنه يف جوهره ينحاز ل�شق الرجال على الن�ساء .و�إذا كان مل يبني لنا
وا�ضحا يف كل �أحكامه املرتبطة بعامة الأحوال �إذَّاك فقد برهن على غر�ضه
ذلك ً
الأ�سمى يف اعتبار عباد اهلل �سواء عنده و�أنه خلقهم �سواء يف �أح�سن تقومي ،وحدد
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جزاءهم بقدر �أعمالهم ،و�أمرهم بالعمل ال�صالح ،وجعله �شعار ف�ضل بع�ضهم
على بع�ض عنده دون �أن ي�ستثني يف ذلك الن�ساء من الرجال كما يف الآية:
ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ [التني ]4/والآية :ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﮊ [النجم ]39/والآية :ﮋﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﮊ[احلجرات.]13 /
لكنه ل�سوء حظ امل�سلمني  -وال �أقول الإ�سالم � -أن غالب علمائهم
وفقهائهم مل يراعوا �أغرا�ض الإ�سالم يف التدرج بذلك النق�ص البادي يف املر�أة
وا�ستعداد الرجل نحوها حتى ي�صري كما ًال بل هم قد �أف�سحوا لذلك النق�ص �أن
يعظم ليت�سع الفرق بينهما يف الأحكام ويت�ضخم ا ُخللْف((( بينهما يف احلياة .وهنا
جليا �أن النف�سية التاريخية للعرب و�سائر امل�سلمني يف اعتبار املر�أة قد تغلبت
يظهر ًّ
على ما يريد الإ�سالم لها من التقدير والعطف ،ولي�ست هذه �أول م�س�ألة جرى
فيها علماء الإ�سالم على غري ما يريده .ولكي ال نبعد عن املو�ضوع نقت�صر الآن
على بيان م�س�ألتي الرق واملر�أة:
�أما الرق فقد ات�سعت ر�ؤو�س �أموال االجتار به وانت�شرت �أ�سواقه عن ذي قبل
حتى بلغ ثمن اجلارية الواحدة بالتناف�س عليها �إىل ع�شرات الآالف من الدنانري،
حد الإباحية حتى ناف�ست احلرائر
وتنوعت �ضروب اال�ستمتاع باجلواري �إىل ّ
الإماء يف الزينة والتربج ،وكانت مبارزة بينهما على الرجال مبا ن�شر الفاح�شة التي
(((	ا ُخللْف :االختالف.
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يق�صها علينا التاريخ .وقد �أعطى �أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ املتوفى �سنة
255هـ يف كتابه «القيان» �صورة عن حياة القيان((( يف ع�صره وقبل ع�صره .فبعد
�أن ذكر �أن حياة القيان كلها خداع للمربوطني بهن من الأ�صحاب يف �إظهار حبهن
اخلال�ص و�سهدهن بالليل حني ًنا �إليهم قال« :وكيف ت�سلم القينة من الفتنة �أو
تكون عفيفة و�إمنا تكت�سب الأهواء وتتعلم الأل�سن والأخالق باملن�ش�إ وهي �إمنا تن�ش�أ
من لدن مولدها �إىل �أوان وفاتها مبا ي�صد عن ذكر اهلل من لهو احلديث ،و�صنوف
جد وال
اللعب والأخانيث((( ،وبني اخللعاء واملجان((( ،ومن ال ي�سمع منه كلمة ّ
يرجع منه �إىل ثقة وال دين وال �صيانة مروءة».
ثم بعد �أن �أو�سع اجلاحظ يف بيانه عن حالة القيان تعر�ض للمقني وهو من
ي�ضع جواريه يف املنزل لتوارد الزوار عليهن فقال عنه ي�صفه�« :إنه ي�سقط الغرية عن
جواريه .ويعنى ب�أخبار الرقباء .وي�أخذ �أجرة املبيت ،ويتناوم قبل الع�شاء ،ويعر�ض
عن الغمزة ،ويغفر ال ُقبلة ،ويتغافل عن الإ�شارة ،ويتعامى عن املكاتبة ،ويتنا�سى
اجلارية يوم الزيارة ،وال يعاتبها على املبيت ،وال يف�ض ختام �سرها ،وال ي�س�ألها
عن خربها يف ليلها ،وال يعب�أ ب�أن تقفل الأبواب وت�سدد احلجاب ،ويعد لكل
مربوط عدة على حدة ،ويعرف ما ي�صلح كل واحد منهم كما مييز التاجر �أ�صناف
جتارته في�س ّعرها على مقاديرها ،ويعرف �صاحب ال�ضياع((( �أرا�ضيه مبزارع اخل�ضرة
(((	ال ِق َيان :جمع قينة ،وهي الأَ َمة ،وغلب على املغ َّنية.
وخ َنث الرجل :تثنى يف كالمه وم�شيته.
(((	الأخانيث :جمع �أخنثَ ،
(((	املجان :جمع ماجن ،مجَ َ َن فالن :قل حيا�ؤه.
(((	ال�ضِّ ياع :جمع ال�ضيعة ،وهي احلديقة.
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واحلنطة(((وال�شعري .فمن كان ذا جاه من الربطاء اعتمد على جاهه و�س�أله احلوائج.
ومن كان ذا مال وال جاه له ا�ستقر�ض منه بال عينة .ومن كان من ال�سلطان ب�سبب
وال�سراين».
كفيت به عادية ال�شرط والأعوان و�أعلنت يف زيارته الطبول ُّ
وقد مرت على امل�سلمني قرون عديدة وهذه حالهم يف اطراد من غري �أن
أروبية .وبب�سط �سلطانها
يعرفوا ماذا قال الإ�سالم �أو �أراد .حتى جاءت املدنية ال َّ
على امل�سلمني �أمكنها �أن متنع رق الفرد قانونًا وتبطل �أ�سواقه التاريخية في�سرتيح
الإن�سان من هذا القيد الثقيل ال�شائن للإن�سانية الذي و�ضعه له �أخوه الإن�سان.
أي�ضا مما يعانينه من مزاحمة اجلواري لهن يف �أزواجهن.
وت�سرتيح احلرائر � ً
و�أما املر�أة فهي ال تبعد عند الفقهاء عن درجة العبيد يف عدة �أحكام
كم�س�ألة ا�شرتاط احلرية والذكورة يف الويل العاقد للزواج كما قال ابن عا�صم
ذكرا» ،وكما قال يف ت�سوية العبد واملر�أة �إن كانا
حرا ً
يف �أرجوزته« :وعاقد يكون ًّ
و�صيني يف جواز عقدهما نكاح ال�صبي[ :الرجز]
والعبد واملر�أة مهما �أو�صيا

�صبي �أم�ضيا
وعقدا على
ٍّ

و�أكرب دليل على �أن ا�ستواء املر�أة والعبد يف االعتبار م�س�ألة تاريخية قدمية
قبل الإ�سالم� ،أن النبي عليه ال�سالم فيما روي عنه ما خرج من الدنيا �إال بعد �أن
�أو�صى بال�ضعيفني العبد واملر�أة هكذا مقرونني يف الذكر وو�صف ال�ضعف.
(((	احلنطة :القمح.
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فلنت�صور بعد هذا �أنه بدل �أن ي�سعى امل�سلمون لت�أهيل املر�أة من الوجهة
االجتماعية حتى ت�ستثمر بحق ما يعطيها الإ�سالم من احلقوق ف�إن الإ�صالح
الذي عوجلت به هو زجها يف �أعماق البيوت حمجوبة عن العامل �أجمع مبا جعلها
�أبلغ مثال للجهل والبله((( والغنب و�سوء الرتبية لن�ضع بني يديها وعلى ركبتيها
�إخراج البنني والبنات من �شعبنا .وها نحن اليوم جنني نتائج هذا الإ�صالح يف
�أنف�سنا ،و�أبنائنا ،و�سائر �أجيال التديل التي منر اليوم حلقة من حلقاتها ال�ساقطة.
وقد كان من نتائج انزوائها يف البيت �أن نابها الرجال يف �إدارة �أمالكها
وا�ستثمار �أموالها يف خمتلف الأعمال �إما بالإي�صاء والتقدمي �أو بالتوكيل منها
متى حكم لها بالر�شد .وهذا ما يقرره الفقهاء ،وتق�ضي به املحاكم ال�شرعية .وال
ت�س�أل عما �آل �إليه احلال بعد هذا .فقد ابتلعها الرجال وحولوا مالها �إليهم مبختلف
الطرق التي جتهلها وال تدري فيها وجه الو�صول �إىل حقها مبوجب بعدها عن و�سط
احلد .بل جعل حق الوالية عليها يف الزواج
الأعمال .ومل يقف الأمر عند هذا ّ
املعمول به اليوم عندنا �سبي ًال �إىل التحكم مب�ستقبلها فيه طبق م�صلحة الأولياء
و�أغرا�ضهم فيها ويف مالها كما بينا �سال ًفا ،فماذا ع�سى �أن نرجتي من �صالح املر�أة
بعد �أن �أ�صدرنا عليها كل هذه الأحكام اجلائرة التي نرى �آثارها بادية يف عموم
�أحوالنا وال نهتم بالأمر ك�أننا نتعمد �أن ن�صل بها وب�أنف�سنا �إىل هذه النتائج؟ ولكن
(((	البله�َ :ضعف العقل.
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�أين فقها�ؤنا واملت�شرعون منا لريوا ب�أعينهم عامة �أحوال امل�سلمني اليوم .وما ع�سى
�أن يلزم �إ�صالحه يف الت�شريع والق�ضاء.
�إن عامة فقهاء الإ�سالم من �سائر القرون �إال ما �شذّ يجنحون �إىل العمل
ب�أقوال من تقدمهم يف الع�صر ولو مبئات ال�سنني .ويحكمون ب�أحكامهم مهما تباينت
�أحوال املجتمعات الإ�سالمية باختالف الع�صور .وهم مييلون يف �أخذ الأحكام
�إىل تفهم �ألفاظ الن�صو�ص وما حتتمل من معنى �أكرث بكثري مما مييلون �إىل معرفة
�أوجه انطباق تلك الن�صو�ص على حاجات الع�صر وما تقت�ضيه م�صلحة املجتمع
احلا�ضر الذي يعي�شون فيه .وما ذلك �إال لبعد ال�صلة بينهم وبني دار�سة الأحوال
االجتماعية التي يجتازها امل�سلمون ملعرفة �أوجه الأحكام ال�صاحلة حلياتهم ،وهذا
اجلهل الوا�ضح هو الذي منعهم من ال�شعور بحاجة امل�سلمني يف تطور احلكم بتطور
احلياة ،فيلج�ؤون �إىل تفهم روح ال�شريعة ومراميها اململوءة بكنوز احلياة والنجدة ملن
يطلبها .على �أنه ال ينكر اليوم وجود بع�ض �شيوخ العلم يدركون ما يلزم حلياتنا من
تطور حتميه ال�شريعة وال ت�أباه علينا .غري �أن هيبة املا�ضي املاثلة يف ذهنية �أو�ساطهم
قد جعلتهم مييلون عن ال�صراحة يف احلق مف�ضلني االنكما�ش((( كعامة رفقائهم
من ال�شيوخ حتقي ًقا لعي�ش هادئ يختارونه من هذا النحو .ومل ي�شذّ عن ه�ؤالء يف
تاريخ الإ�سالم �أو حا�ضره �إال �أفذاذ كان للحق �صولة على قلوبهم فزلزل منها روح
املداراة ال�سائدة يف �أو�ساطهم .وهم على اختالف مراتبهم يف القرب من احلق
جمع.
(((	االنْ ِك َما�ش :االنْ ِقبا�ض وال َّت ُّ
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وال�صراحة فيه ال ميثلون يف العامل الإ�سالمي التائه املغرور �إال �أ�صوا ًتا �ضائعة كما
ت�ضيع �أ�صوات التائهني يف �أعماق ال�صحراء .فكان جمموع هذه الأحوال الآتية
م�صدرا هائ ًال جلمود الفقه والق�ضاء يف الإ�سالم ،والقول بانتهاء �أمد
من تاريخنا
ً
االجتهاد فيهما .وبذلك حكمنا على مواهبنا بالعقم ،و�أنف�سنا باملوت ،وعلى من
يحاول منا عالج هذه احلالة �أنه مف�سد يحاول حرب الإ�سالم ونق�ض ال�شريعة.
وبذلك مكنا �أعداء الإ�سالم من الطعن فيه ،و�أبناءه املحبني للحياة من اخلروج
عليه .هو حالنا اليوم .فيا لنا من �أمة هلكت بجهلها ،وجمود علمائها ،وخداع
�أ�شرارها .ويا هلل للإ�سالم الغريب املجهول بني امل�سلمني!..
هذا ما �أمكنني ب�سطه عن مقام املر�أة يف الإ�سالم والفقه والق�ضاء ال�شرعي.
و�إين �شاكر معرتف بالف�ضل لكل ال�شيوخ الذين �أمدونا ب�آرائهم يف هذا املو�ضوع
طبق ما دعوناهم �إليه .مع اعرتايف �أنه مو�ضوع عميق مت�سع الأطراف ال يحتمله
عملنا املحدود .وع�سى �أن نتعظ بحوادث الزمان فنعالج تهذيب املر�أة ومتكينها من
حقوقها امل�شروعة �أمام املحاكم كما ين�ص عليه القر�آن ويريده دين الإ�سالم ،قبل
�أن جنرب على ذلك من غرينا بالطريقة التي يراها ذلك الغري .ولي�س هذا ببعيد
عند من يت�أمل احلوادث والأفكار املحيطة بنا ففيها من العظة واالعتبار لقوم
يفقهون(((.

(((	ال ِف ْقهُ :مطلق الفهم.

الق�سم االجتماعي

زوجا ف�أ ًّما؟
كيف نث ِّقف الفتاة لتكون ً

اعتاد النا�س �أن يثقفوا �أوالدهم مبثل ما درجوا فيه عن �أ�سالفهم دون
�أدنى حركة للفكر والتطور �ش�أن الأمة التي تدين بعاداتها كمجد للأجداد ورمز
لل�شخ�صية التي يتوهمون �ضياعها ب�ضياع تلك العادات والأوهام ،وحتى �إذا
�أ�ضيف �إليها �شيء �أو �أ�شياء ف�إمنا يكون ذلك ت�أيي ًدا لروحها و�إغراقًا فيها يقابله
النا�س با�ستح�سان ثم ال يلبث �أن ي�صري عادة را�سخة مبرور الزمن .ومن هنا كان
تفرع العادات وات�ساعها حول نف�سية واحدة تدور عليها ويبعد �أن ال يكون بني
هذه العادات ما هو ح�سن ومفيد ،غري �أنه ي�ؤ َّدى بتقليد ال روح فيه وتت�ألب عليه
الأوهام واملفا�سد بت�أثري االنحطاط العام يف �أمة من الأمم فيذبل معناه ويختفي �أثره
يف املجموع.
الثقافة ال�صناعية

يف مدن اململكة معلمات يف منازلهن ي�ؤتى �إليهن بال�صغريات يتمرن فيما
تعمل الإبرة من خياطة وتطريز وت�شبيك ،فيتدرجن يف هذا العمل حتى يتهي�أن
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ل�سن الزواج فيعدن �إىل بيوتهن عند الأمهات يتدربن على ترتيب �ش�ؤون املنزل
أزواجا .ويف العا�صمة ع�شرات من
وبذلك يكمل تخريجهن يف العمل ّ
ليكن � ً
ه�ؤالء املعلمات منبثات((( يف جهاتها فرادى كل يف منزلها يقمن بعملهن مقابل
عوائد ت�ؤخذ من �أهل ال�صغريات يف موا�سم معروفة ولي�ست بال�شيء الكثري ،بيد
�أنه ال يلهيها العمل عن القيام ب�ش�ؤون منزلها �إن مل يكن لها من ال�صغريات
�أكرب عون لق�ضائها ،ثم �إنهن ي�أخذن العمل عن بع�ضهن وهي رقيبة على اجلميع
ومر�شدة عند اللزوم .وجتني الفتاة من ذلك �أنها تهيئ بنف�سها جهاز منزلها وثياب
عر�سها� .أما �إذا كانت فقرية يحتاجها �أهلها وحتتاج هي لت�سديد حاجاتها للزواج
نظرا وتخرق �أ�صابعها عم ًال ب�إبرتها وال تفي مبا يلزم من �ش�ؤونها،
ف�إنها تثقب عينيها ً
وهناك ن�سوة ن�صرانيات ي�أخذن العمل من دور التجارة ب�أ�سعار رابحة ويطفن على
فتياتنا يوزعنه عليهن بثمن البخ�س والهوان وهن يقبلنه م�ضطرات �إليه ويقدر يف
وم�ساء مبا ال يزيد عن ع�شرين ً
فرنكا ب�صرف اليوم.
الأ�سبوع عم ًال بانتظام ً
�صباحا ً
و�صناعة ال�شا�شية((( بالعا�صمة ال يزيد حت�صيلهن فيها على هذا القدر.
ربحا ملن يكت�سب منها :هي �صناعة
وتوجد �صناعة �أهم من ذلك و�أوفر ً
الن�سيج يف ال�صوف واحلرير ،وهذه ال�صناعة متوفرة يف اجلريد وقف�صة والأعرا�ض
والقريوان وكل اجلهات التي يتوفر فيها وجود الأغنام .والأمهات هن الالئي
يقمن بتعليم بناتهن �صناعة الن�سيج ،ففي اجلريد «يقطعن» الربن�س واجلبة من
((( منب َّثات :منت�شرات.
(((	ال�شا�شية من ال�شا�ش :وهو لفافة العمامة.
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�أجود نوع و�أرفعه ثم ًنا ،ويف قف�صة ي�صنعن الفر�ش الناعمة الدقيقة ،ويف جهة
الأعرا�ض كذلك �إال �أن هذه ا�شتهرن فيها ب�صنع «احلوايل» و«املراقيم» و«الأكلمة»،
ويف القريوان ا�شتهرن بن�سج الزرابي((( التي كان لها �صدى يف الأ�سواق اخلارجية
وما زال ينمو بقدر ما ينالها من التح�سني ويف هذه ال�صناعات ربح كثري ملن ملك
ال�صوف �أو قدر على �شرائه واحلرير.
وكثريا ما تكون م�صاريف البيوت ال�سنوية قائمة على هذا العمل الن�سوي
ً
الذي يكفي فيه القليل من ر�أ�سمال ابتداء ،ثم هو ينمو ب�سرعة منا�سبة لل�سوق
بينما ي�ستند كثري من الرجال �إىل حيطان املنازل يق�ضون الوقت يف لعبة احل�صاة
والنواة �أو يتلهون باحلديث الفارغ .وكم كان العمل معي ًنا للفتيات على �إعداد
�ش�ؤون الزواج ثم هو قوة فعالة يف بناء الزوجية على �أ�سا�س التعاون بني الأزواج.
�أما البوادي فيكرث �أن ي�شتغلن خلف �أمهاتهن و�آبائهن يف احلرث و�ش�ؤون
يتمرن عليها وهن يف �صحة منا�سبة ملالءمة اجلو
الزراعة و�سقاية الأجنة؛ حيث ّ
وب�ساطة الغذاء والتمرن على العمل ،ولكن الفقر املدقع((( جعلهن �أ�سريات مع
�آبائهن و�أزواجهن يف مزارع الفالحني واملعمرين الأجانب �إن مل ينكبهن الأزواج
ب�إنفاق ما يك�سبونه على �شرب التاي واخلمور و�سائر املخدرات ،وم�سكينة هي
امر�أة البادية يف حالة الفقر تقتحم من العمل �أ�شقه وتنال من احلظ �أحقره و�أخ�سه.
(((	الزرابي :الو�سائد.
ِ
(((	الفقر املد ِقع :ال�شديد املُذل.
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�إن هذه الأعمال ال�صناعية يف جملتها تعد بحق �أثمن مهر يقدم لبناء احلياة
خ�صو�صا عند وجود الأوالد ولزوم الإنفاق على
الزوجية على �أ�سا�س تعاون مثمر
ً
تربيتهم وتعليمهم التعليم ال�صحيح .غري �أنها جامدة يف حدود التلقني املوروث
مل تعمل فيها حركة الفكر والتطور ومل تنت�شر يف اجلهات التي مل ترثها عن
�سلفها ،ولو مت ذلك يف هذه ال�صناعات لكان للمر�أة �أعظم ن�صيب تقدمه للمجتمع
التون�سي .ومهما يكن من الأمر ف�إن هذه ال�صناعات عند املر�أة بعد كونها حاجة
من حاجات التعاون بني الأزواج هي ح�صن للمر�أة منيع يدفع عنها وعن �أبنائها
�شر احلاجة عندما يق�صدها الزمن الغادر يف زوجها فتبقى وحيدة بعده �أو ت�صيبه
جمدا ،ويا ويح املر�أة التي
علة مزمنة تعوقه عن العمل ك�سالف عادته �إذ كان عام ًال ًّ
تدركها احلاجة ولي�ست لها من العدة ما يقيها �شرها ،ف�إن قلبها الطيب والهنيء
حد لها ،فقد تذهب للدور العامرة بعد احل�صانة والعزة كخادمة
يتعر�ض لنكبات ال ّ
تطلب ال�شغل يف الطهي �أو تق�صري الثياب �أو ترتيب البيت ،ثم ال تفي من ذلك
بحاجتها فتتوزع بناتها بطبيعة احلال على املنازل يعملن مثلها ،وال ت�سل عما
يالقينه من ال�ش�ؤون يف حياتهن هذه املغمورة بال�ضعف واحلاجة اللذين قد ينقلبان
حد ،و�إذ ذاك يذبحن ب�سكني ال�شهوة التي قد ي�صرن بها
�شراهة((( ونهمة بال ّ
ذابحات .ولقد امتلأت املدن بهذه ال�ضحايا وما زالت هذه امل�شاهد مرئية تتجدد
يف اليوم والليلة .وما ذلك �إال من �إهمال ثقافة املر�أة ال�صناعية وعدم انت�شارها قوة
خ�صو�صا يف
تذود بها عن �شرفها وت�صون بها ماء وجهها عن االبتذال والهوان،
ً
((( �شراهة :ا�شتداد ا ِحل ْر�ص واال�ش ِتهاء.
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بالد كالوطن التون�سي ما زال حمرو ًما حتى الآن من روح العطف على املنكوبني
وت�أ�سي�س �أنظمة تكفل تلك العائالت التي �سقط ر�أ�سها فتاهت م�شردة البال
مهدودة القوى ،ال تلبث �أن ت�سقط غنيمة يف �أيدي الذئاب اخلاطفة.
الثقافة املنزلية

القيام ب�ش�ؤون املنزل عمل وتلقني تدرب بهما الأمهات فتياتهن على معرفة
تلك ال�ش�ؤون من طهي وغ�سل وتنظيف وترتيب �أدوات ،وعناية براحة الأطفال
وحاجتهم .ورغم تخرج الفتاة يف هذا ال�ش�أن مع �أمها با�ستعداد موروث فهو ال
يزال بت�أثري ذلك الإرث يف �أ�سو�إ حال من الفو�ضى وحمل اختالف �شديد بني
الأزواج ي�ؤول �أمره يف �أحيان كثرية �إىل ت�صادم ينتهي بالطالق �أو بالزواج بثانية.
فكثريا ما تختلف �شهية الأزواج و�أذواقهم يف حت�ضري الطعام وترتيب �أدوات املنزل
ً
مما يرجع ب�سوء حالته �أو خرابه ،وكل تطور من جانب الرجل �أو املر�أة يف فهم
�إدارة املنزل و�إدخال البهجة والرفاهية عليه يكون م�صدر خالف وبعد عن حياة
الزوجية الهادئة .واملر�أة هنا �أ�شد اندفا ًعا ملباهج احلياة وم�سرتها التي ال تتم بغري
الإنفاق الوافر .وبينما الرجل يريد �أن يرتب ما يف البيت �أح�سن ترتيب تريد زوجه
�أن يتجدد ما يف البيت عند كل جديد يظهر دون تقدير للح�ساب �إذ هي ما عرفت
يف حياتها �سعادة غري اختالف مظاهر الزينة .وقد يكون �أن املر�أة تتعمد هذه
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متل�صا((( من زواج ال ترغبه و�إخ�ضا ًعا للزوج ،وكذلك يكون من جانب
املعاك�سات ً
الرجل غري �أن هذا يف جانب املر�أة �أظهر ل�شعورها بال�ضعف وامتناع الطالق عنها.
ولئن كانت املدن �أدوات املنازل فيها �أوفر وحاجاتها �أكرث ف�ش�ؤون املنزل
أ�شق ،فاملر�أة حتتطب من الغابات وتروح ب�شبكتها على ظهرها
أ�شد و� ّ
يف البوادي � ّ
أي�ضا تقطع يف ذلك امليلني
وت�ستقي من الآبار وترجع بجرتها القاطرة على ظهرها � ً
والأميال .ثم هي حتمي الفرن للأخباز((( �إىل �أن تطيب .وب�ساعديها تدير رحاها
لطحن حبوب القوت لعامها وهي تن�شد �أنا�شيد التجلّد وال�سلوى لتتم ما فر�ض
عليها ،بينما يكون زوجها يف مقهى �أو ما يعرب عنه بـ«الكنتينة» يتلهى ب�شرب التاي
واخلمر ويقطع الوقت بنف�ض ما بكي�سه يف لعب الأوراق مع �أمثاله الكثريين!..
ت�سليما من ن�ساء احل�ضر
ومع ذلك فن�ساء البادية �أ�شد طاعة للأزواج و�أكرث ً
لتغلب ق�ساوة الرجال بطبيعة البداوة� .أما ن�ساء احل�ضر فهن ي�صارعن �أكرث لي�صرن
�آمرات بدل �أن ّيكن م�أمورات ،وقد تغلب اجلهل وال�ضعف عليهن فلم مييزن بني
حق لهن وواجب عليهن ،وبذلك ي�ؤول الأمر �إما �إىل انهزامهن مقهورات و�إما �إىل
انت�صارهن الأ�شل((( بانتقا�ض البيت من �أ�سا�سه.

((( متل ََّ�ص :تخل ََّ�ص.
(((	ال ْأخباز� :أخبزت القوم� ،إذا �أطعمتهم اخلبز.
(((	ال َأ�شلّ  :الأكرث �سقوطًا واملطرود.
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الثقافة العقلية

لي�س �أطوع من الأطفال لقبول الت�شكل وانطباع ال�صور يف �أذهانهم .ولئن
كان لل�صغري �أو�ساط علم وتب�صرة يف الرجال ي�ستعد لالندراج فيها ف�إن ال�صغرية
�ستلتحق بن�سوة ال يزدن عليها �إال باخلرافات التي يثقفنها بها فهي را�سخة باقية.
وما عامل املر�أة عندنا بالأخ�ص �إال عامل يغمره اجلهل والتخريف .ف�أول تلقني
حلوا ف�شربته بعو�ضة
يكون هو الإميان بوجود الغول ونفع التمائم و�أن البحر كان ً
ثم قاءته مالحِ ً ا ،و�أن الأر�ض على قرن ثور والثور على احلوت وهو ينقل الأر�ض من
قرن �إىل قرن عند كل مائة �سنة ،واالعتقاد يف حجرة تنفعك والناوي وما نوى و�أن
الدار �أو اجلبل الفالين م�سكون وت�أثري ال�سحر و�سر احلرف والطال�سم (((وديوان
الأقطاب املت�صرف يف الكون بروح خفية ،والأرواح املاثلة يف �صورة ثعابني،
يحدث به
وبركات الأ�ضرحة و�إجابتها دعاء الداعي �إذا دعاها �إىل غري ذلك مما ّ
العجائز والأمهات �أطفالهن وقت الب�سط .ولقد تثري هذه اخلرافات �أذهان ال�صغار
لال�ستزادة منها لغرابتها عن �أ�سماعهم الفارغة حتى �أننا نرى اليوم ذلك ماث ًال يف
الرجال الذين مييلون �إىل �سماع وت�صديق �أخبار التهويل يف احلوادث مهما كان
ذلك بعي ًدا عن املعقول ،وجندهم يعمرون املقاهي التي بها الق�صا�صون «الفداوية»
هم وح�سرة �أن بيت الق�صا�ص بطل
عن رغبة و�شغف حتى �أن �أحدهم ليبيت يف ّ
الق�صة يف �سجن �أو كرب .وما زلت �أذكر ما قالت يل عجوز كانت تزورنا و�أنا
(((	الطَّ ِ
ال�سم :هو لفظ يوناين لكل ما هو مبهم غام�ض كالألغاز والأحاجي.
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�صغري� :إن جبل قاف حميط بالدنيا من وراء �سبعة بحور وتلتف عليه من �أعاله
�إىل �أدناه �أفعى يعذب اهلل بها الكفار يوم القيامة فتمت�ص �أل�سنتهم حتى ترعاهم
ال�سموم .وتخيالت كهذه مت أل �أدمغة ال�صغار الفارغة ال تدع معها جما ًال حلركة
العقل والفكر .والعائالت عندنا ال ت�شعر ب�شيء ي�سمى حركة عقل حتى تثريه
يف �أبنائها للت�أمل من الأ�شياء ومتييزها وما يكون �سوى �إثارة تلك التخيالت وت�أييد
العادات والأوهام املوروثة فين�ش�أ الأبناء على جهل وحمق ،وتع�صب ملا لقنوا منذ
ين�ش ؤُ�ون على فطرة حية نابهة يريدون �أن يتعرفوا ما
ال�صغر .و�أكرث من ذلك �أن �أبناء َ
حولهم من مرئيات وم�سموعات وهم يف �سن من ال يتجه لذلك عادة  -وهذا كثري
الوقوع  -وبدل �أن تهتم العائلة بهذا االنتباه ال�شاذ يف �أبنائها فتعنى بتوجيهه نحو
ومنوا �أو تعهد بذلك للمربي القادر عليه ،فهي بعك�س ذلك
ال�صالح وتزيده قوة ًّ
تت�شاءم من هذا ال�شذوذ وتت�صور �أن مردة((( من اجلن يتكلمون على ل�سان �أولئك
الأبناء؛ حيث مل جتر العادة بذلك يف �أمثالهم ثم ال عالج لهم يف نظر �أهلهم �إال
�صدهم عن حماولة التعرف بالأ�شياء وال�س�ؤال عنها بكل و�سائل العنف حتى
تنطم�س تلك الب�صرية البارقة فت�سكن لتلقني اجلهل وحتكيم الأوهام والعادات
ال�ضارة كما �سكن لذلك �آبا�ؤها من قبل.
ف�إذا كان من ال�صعب اقتالع هذه ال�سموم من ذهن الفتى وتخلي�ص عقليته
�صعبا يف جانب الفتاة وهي املحرومة من الو�سط
منها فكم يجب �أن نت�صور ذلك ً
(((	املر َدة :جمع مارد ،وهو ال ِع ْمالق.
َ
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املدر�سي والو�سط االجتماعي .ثم ب�أي الو�سائل ن�أخذ ل�صدها عن �أوهام وعادات
زوجا ف أ� ًّما تلقن �أبناءها ما درجت عليه يف تربيتها الأوىل؟
مهلكة عندما تكون ً
الثقافة الأخالقية

من نف�س اخلرافات ال�سالفة تتكون جمموعة لن�ش�أة الأخالق يف و�سط
موبوء ،ففيها من التهاويل ما يبعث الرهبة واالرتياع يف قلوب ال�صغار �إذ يبيتون
ليلتهم يف �أحالم موح�شة مرعبة ت�ستفزهم من النوم ،فوق ما يخيف به الن�ساء
�أوالدهن حلملهم على النوم وقطع البكاء ،وقد ميثلن لهم هذه املخاوف يف �أ�صوات
ترعبهم فتخفت بها �أ�صواتهم .ولئن انك�شفت لهم عند الكرب هذه احليل ف�إن �أثرها
باديا يف العزائم.
يبقى ً
�إن مبد�أ غرز ال�شعور بالواجب و�إعداد الأبناء لأدائه وبث ذلك فيهم
بو�سائل التهذيب والإقناع لي�شبوا على ال�شعور بالف�ضيلة لذاتها �شيء يبعد
كثريا عن �أذهان الآباء والأمهات ،فهم يعتربون �أ�سا�س الرتبية يف اعتبار �سلطانهم
ً
الذاتي على الأبناء ووجوب طاعتهم ملا ي�أمرون ،وبذلك يخلقون فيهم الأنانية
كثريا يف هذه الأوامر فهم ي�سارعون يف
وحتكم ال�شهوة .وبعد كونهم يخطئون ً
حمل �أبنائهم على الطاعة �إىل و�سائل ال�شدة يف العقاب.
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بيد �أن العقاب ال�صارم من الآباء والأمهات يف غ�ضب وانفعال من �أجل
خمالفات يرتكبها �أولئك ال�صغار ملما يبعد بهم عن �إدراك الف�ضيلة ويزيد يف
ارتياعهم((( وتدعيم �أخالق ال�ضعف والهزمية �أمام من يرهبون ،والعنف والق�سوة
على من ي�ست�ضعفون .ولن�ضف لذلك ما ي�شاهده الأبناء يف حالة ا�ضطراب احلياة
الزوجية وا�ستحكام عنا�صر اخلالف وال�ضو�ضاء املنبعثة منها فوق ما يكون للآباء
ال�س ِّكريين واملقامرين من �صخب وحوادث �أليمة ومهينة يف بيوتهم .على �أن
ِّ
ب�ؤ�س العائالت التون�سية الذي انت�شر وما زال ينت�شر يف روحها ومواد عي�شها بت�أثري
عوامل انحالل خمتلفة قد كان له �أعظم �أثر يف �شقاء البيوت ،وحتكم �أخالق
أي�ضا .ولقد
ال�شرا�سة ،وانفعاالت اجلنون فيها ،وهو اليوم �أكرب دافع ملحنة الفجور � ً
ت�ألبت عليها دواعي اجلنون حتى بال�صرع عندما ت�ضرب الدفوف يف احتفاالت
وكثريا ما ي�شارك كل منهما يف ذلك عن
تقام فيها ي�شاهدها ال�صبيان والفتيات ً
أي�ضا دنيئة و�سافلة تلك االحتفاالت التي
اعتقاد ين�ش�أ عليه حتى الكرب .وكم هي � ً
تقام يف الأعرا�س بح�ضور العاهرات((( ب�أوراق ر�سمية يرق�صن وين�شدن �أغاين
العهر ال�صريح ،ويوزعن ك�ؤو�س اخلمر على من حولهن ،وتلعب اخلمرة بر�ؤو�س
املحتفلني فال تعود ت�سمع �إال ما يوح�ش الف�ضيلة وي�ؤذيها يف �صميمها �إن مل يرث
ال�شراب بينهم حوادث الع�سف((( الدامية ،كل ذلك يف منزل العائلة ي�شاهده
(((	ارتياعهم :فزعهم.
(((	العاهرات :الفاجرات.
(((	ال َع َ�سف� :أخذ الأمر بالعنف والقوة.
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الن�سوة وال�صبايا من نوافذ البيوت والأوالد ال�صغار حذو((( املحتفلني ،وكل هذه
مناظر تتجدد كل يوم بتجدد الأعرا�س �أو غريها من الأ�سباب ،فكانت �أ�سو�أ مثال
للأخالق يدرج عليه النا�شئون .و�أغرب من ذلك عندنا �أن يلقن املربون �أبناءهم
كلمات ال�شتم القبيح لفالن �أو فالن وي�ستحثوهم على ذلك بالعطاء �إن هم نطقوا
بتلك الكلمات ،وما الق�صد �إال ال�ضحك والفكاهة وااللتذاذ بنطق ال�صغار الذين
يذهبون �ضحية هذه املهزلة ال�سافلة.
لقد يطول بنا البيان لو �أردنا �أن نتبع ن�ش�أة �أخالق ال�صغار يف العائلة بوجه
ي�شمل الذكر والأنثى ،غري �أن املو�ضوع يجعلنا نهتم بالثقافة املمتازة التي تبعث
زوجا ف أ� ًّما
الفتاة يف اجتاه خا�ص ي�ؤثر يف تكوينها العام الذي ت�ستعد به �أن تكون ً
ح�سبما ن�ضع لها من احلدود.
نحن نعدها �أن ال تت�صل باحلياة �إال من طريق بيتها «ح�صن طهارتها و�شعار
�شرفها الذي �إن فارقته حلظات من وقتها لغري �ضرورة قاهرة فقد �سقط �شرفها يف
احلياة» ،وما ذلك �إال غرية الرجل و�شكوكه يربزها يف قالب ي�ستهوي الأ�سماع،
احلي بالثقافة القيمة والتعليم
وبدل �أن يعتمد على زكاء نف�س املر�أة و�ضمريها ّ
ال�صحيح يعدها لهما فهو يختار �أن ي�ضرب على بيتها منطقة احل�صار ت�أمي ًنا لنف�سه
من قوادح ال�شك وزارع ال�شك ال يقتلعه �إال �أ�شواكًا دامية يف حياته وحياة زوجه.
((( حذا حذو فالن :فعل مثل ما يفعل.
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ومهما يكن الرجل ذا غرية وم�شكاكًا((( فاملر�أة مثله يف ذلك �أو �أكرث .غري �أنها ال
ت�ستطيع �أن تقيد من حريته خارج املنزل اقت�ضاء لغريتها ّ
و�شكها مثلما يفعل بها؛
و�شرعيا ،فله �أن ميرح ويلهو بعي ًدا عنها ،وله �أن
مبا�شرا
ًّ
لأنه يت�صل باحلياة ات�صا ًال ً
أي�ضا ،وما ذلك �إال لأنه رجل ،ولي�س الذكر كالأنثى.
يطوف العامل منفر ًدا عنها � ً
وبذلك متكث امل�سكينة يف انزوائها جامدة الفكر واحلركة بطيئة التنف�س
يرتهل ج�سمها باملكث فيثقل ،وترتخي �أع�صابها حتى لتكون وهي ذاهبة كهيكل
من حلم ال عظم فيه وال روح .وبذلك ي�سرع �شبابها و�صحتها مع الوالدة وخدمة
املنزل �إىل املر�ض والهرم .و�إذَّاك يفكر كثري من الأزواج يف جتديد حظوظهم بزواج
جديد مبن تكون �أظهر �شبابًا و�أوفر �صحة وجما ًال؛ حيث تذهب يف طريق �أختها
الأوىل .وكم تتفجع هذه املر�أة عند ال�صعود �أو النزول من �إحدى عربات (الرتام)
�أو غريه فتحتار �أين ت�ضع رجلها و�أين ت�شد بيديها وكيف تخل�ص �أطراف حلافها من
م�شاد العربة� .أما �إذا �سقطت امل�سكينة لأقل حركة من العربة ف�إمنا ت�سقط كلها على
الأر�ض ككوز املاء املعلق ،فيكرث عندئذ �صخب الرجال ويلتفون حول احلادث
م�شه ًدا �أ�سي ًفا((( وخمج ًال طاملا كان ويكون ف�سحة لأنظار الهازئني بتقاليدنا من
الأجانب!..

((( ِم ْ�شكاكًا :كثري ال�شك.
((( �أ�سي ًفا :حزنًا.
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أي�ضا هو �إغراقنا يف بث خلق احلياء الذي نربيها
و�أخ�ص ما متتاز به املر�أة � ً
كثريا ما نراه يحجبها حتى
عليه .احلياء الذي بلغ بها درجة اخلجل الدائم الذي ً
عن حمارمها ك�أبيها و�أخيها الكبري وعمها وخالها وكل كبري يف العائلة ،فهم ال
يرونها وهي ال تراهم �إال خل�سة .ومثل هذا يتلف الثقة بالنف�س يف كل �أعمال
اجلد التي تتطلب الإرادة وال�صراحة حتى لت�ضعف امل�سكينة عن النطق
ومواقف ّ
بكلمة الر�ضى �أو عدمه يف �أمر يتعلق بحياتها كزواجها من فالن الذي اُختري
لها ...وهي بهذا ال�ضعف ت�ضغط على عواطفها اخلافقة �إذ تكون بني �أفراد الأ�سرة
حتى ال تهتف لزوجها القادم عليها؛ لأن ذلك ينايف احلياء الذي تفهمه العائالت
عندنا ،فتذبل مالحمها وتختفي يف العدم وتظل ك�أن ال ات�صال لها بحياة القلب
والروح ،وذلك ما يكون داعي نفرة من ال�شباب الهاتف اليوم باحلياة والن�شاط
ُّ
الروح .وهكذا �أخذ ال�ضعف عليها كل م�أخذ فلم
املنت�شرين يف املالمح النا َّمة عن ُّ
تعد تعرف من �ش�ؤون احلياة يف غري املنزل �شي ًئا ،فهي ترتاع لأقل ورقة �إدارية ي�أتي
بها ال�ساعي ا�ستدعاء لزوجها �أو �أحد �أقاربها حتى ولو كان ل�شهادة �أو نازلة مدنية.
وعو�ض �أن تفكر يف الأمر لعالجه ف�إن ال�سذاجة وبعدها عن احلياة ال ميليان عليها
�شي ًئا �سوى الهلع((( والتوجع امل�شو�ش لبال زوجها و�أقربائها واالنت�صار لهم بالبكاء.
�أما حب الوطن والت�ضحية من �أجله فذلك ما تفزع املر�أة من ت�صوره يف �أبنائها
املحبوبني لديها ف�ض ًال عن بناتها الالئي ال يثقفن بغري ال�ضعف واالنزواء ،وهذا ما
ي�سري فيه الآباء متا ًما حذو الأمهات ،فكم كانوا ويكونون جمي ًعا حربًا على ال�شباب
(((	الهلع :اخلوف.
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املندفع بقوة �إميانه �إىل خدمة الوطن قاب ًال �أن يتحمل ما يناله يف هذا ال�سبيل :الآباء
بال�شدة والأمهات بعاطفة ال�ضعف والرقة.
لو ت�أملنا كيف يتطور خلق احلياء يف املر�أة وما ن�ش�أ عنه يف نف�سها من نتائج
لر�أينا �أنه ب�صورته احلا�ضرة �أكرب �سبب فعال خليبتها يف احلياة و�سقوطها �ضحية
ال�ضعف والف�ساد .والكثري من النا�س يريدون �أن يكون احلياء يف املر�أة رم ًزا ملعنى
انك�سارها و�ضعفها ،وبذلك يف�سرون معنى �أنوثتها التي يحر�صون على بقائها .وما
ذلك يف احلقيقة �إال م�صدر ل�سيادة الرجل عليها و�أخذها بذلك را�ضية م�ست�سلمة.
فهو يلذ له �أن ت�أتيه ملتجئة �إليه بانك�سارها تطلب منه الر�أفة والنجدة فيبت�سم لها
ابت�سام القوة لل�ضعف حني ت�أخذها عوامل الرقة والعطف ،وذلك معنى احلياء
واحلب يف نظر ه�ؤالء.
الثقافة الزوجية

ما �أتع�س ما نثقف به الفتاة والفتى عند ا�ستعدادهما للحياة الزوجية فوق
ما نثقفهما به قبل ذلك .فجانب املر�أة ي�صور لها �أن الرجال جبابرة يت�سلطون
بقوتهم على املر�أة في�ستعملونها ك�أداة من �أدوات املنزل عندما متر �أيامها الأوىل
تعي�ش فيه بالطاعة لأوامرهم وال يعرتفون لها بف�ضل �إال �أن يتزوجوا عليها ،وجانب
الرجل ي�صور له مكر الن�ساء وحيلهن و�أنهن رمبا ي�ستولني على الرجل ال�سمح
ويطعن �شرفه
اللني ،فما يزلن به حتى ينقلب �آلة يف �أيديهن ،وقد يك�سرن قلبه ّ
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يف ال�صميم �إن مل يتم�سك بنامو�س((( الرجال املتحذرين .ومن هنا يكون مبعث
املباراة بني الزوجني ملن منهما تكون الغلبة يف تدبري املنزل وكل ما له ات�صال
جر ذلك �إىل عناد ومعاك�سات قد جتر �إىل حوادث انتقام هائلة ما
بحياتهما ،و�إن ّ
كانت مق�صودة من قبل .ولقد و�صلت هذه الثقافة املهلكة �إىل االعتقاد بالأوهام
ال�سخيفة كتحذير كل من الزوجني �أن ي�ضع الآخر رجله على رجله عند املقابلة
الأوىل يف العر�س �إذ يكون ذلك مبد�أ لتغلب الوا�ضع منهما .وكم هو رائج هذا
حد عندنا .ويف املثل ال�شائع بني النا�س
الوهم عند ب�سطاء النا�س الكثريين بال ّ
يقال ملن فاته منهما زمن التغلب على رفيقه" :فاتتك ليلة الدخول يا مهبول"،
وهكذا يتقابل العرو�سان عن حذر واحرتاز من غري �أن يكون ذلك ناجتًا عن معرفة
واختالط �سابق.
ولقد تقع املر�أة ال�ساذجة حتت ت�أثري هذه التيارات يف �أيدي الدجالني الذين
يكتبون الأوراق وال�صحون ويهيئون من احل�شائ�ش واحل�شرات ما ي�صورونه ناف ًعا
حد .وقد ي�ؤدي
لها يف ا�ستيالئها على زوجها :ت�أمر فيطيع وتنهى فيذعن((( بال ّ
التغالب بني الزوجني �أن ت�ضع املر�أة يف م�أكوالت زوجها ما يتلف عقله وي�ضيع
عليه ر�شده حتقي ًقا ل�سلطانها عليه يف تنفيذ �شهواتها .وما كانت لتلتجئ لو�سائل
احليلة لوال �شعورها بال�ضعف املوروث �أمام الرجل وامتناع الطالق عنها ،غري �أن
البادية متتاز بوعورة الرجل و�صالبته احلادة ،ويكرث فيها ليلة الزفاف �أن ي�ستعمل
(((	ال َّنا ُمو�س :القانون �أو ال�شريعة.
((( فيذعن :فينقاد.
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الرجال عود الزيتون واجلوز الرقيق على ر�أ�سه ذ�ؤابة((( من احلرير ي�ضربون به
إ�شعارا لهن مبا لهم من �سلطة
متواليا موج ًعا � ً
عرائ�سهم عند املقابلة الأوىل �ضربًا ً
وهيبة يجب تقديرها وتقدي�سها .وذلك ما جعلها �أ�شد طاعة و�أكرث عناء وما درجوا
يف ذلك �إال عن تقاليد �أ�سالفهم.
وكم ين�ش�أ يف هذه احلاالت من �سوء الظن والريبة لأقل خاطرة متر �أو �أتفه
احلوادث تت�أول فيت�سع �أمرها .وغياب �أحدهما يثري ال�شك وال �سيما من جانب
املر�أة يف احل�ضر اليوم ،فهي تريد منه �أن ال يرى العي�ش �إال يف جانبها خوفًا عليه
وعلى نف�سها من ال�شكوك التي تثقفت بها� .أما �إذا �أيدها الواقع فيما َّ
وكثريا
�شكت ً
ما يكون فامل�سكينة تتلظى على اجلمر .ومن �أين لنا �أن نلقي �سال ًما على هذه
الزوجية امل�ضطربة التي تبتدئ ب�سوء الظن وتختتم بتحقيقه.
الثقافة ال�صحية

ون�ساء مما يذكر فيتوقى له بالو�سائل
لي�ست م�س�ألة ال�صحة عندنا رجا ًال ً
النافعة ،وما تعرف ال�صحة �إال عند حدوث مر�ض يذكر بها فت�ست�سلم عندئذ
الأمهات �إىل العجائز املجربات ...يذكرن لهن من �أنواع العالج ما جربن �أو
�سمعن ،ويف كثري من هذه الأحوال ينقلب الدواء ُ�س ًّما ً
فاتكا باملري�ض :ي�ؤخر
((( ُذ�ؤَابة :طرف.
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الربء((( �أو يعجل �إىل املقربة فيا لتعا�سة البيوت مما نرميها به من الويالت! ولي�ست
خ�صو�صا يف الوجه والأطراف والثياب البادية
رعاية النظافة يف الأبناء ب�أقل تعا�سة
ً
�أمام الرائي ،فقد تكون على حالة قذرة وداعية الزدحام الذباب والبعو�ض.
ولن�ضف �إىل ذلك �إهمال املراقبة عن الأبناء فيما يتناولون من م�أكوالت خبيثة
�أو ع�سرية اله�ضم عليهم يجدونها �أمامهم �صدفة �إن مل يقدمها لهم الكبار عن
جهل!..
�أما الريا�ضة البدنية ،فالأمهات ال ي�سمعن با�سمها حتى يدركن فائدتها
يف منو الأطفال وتوفر �صحتهم ،بل بعك�س ذلك يرين يف ن�شاط بع�ض الأطفال
من �أنف�سهم و�سرعة انتباههم وحركتهم التي ال تهجع �ضربًا من �ضروب ال�ش�ؤم
وال�شر عليهم �أو على عائلتهم ،وبدل �أن يثقفن ذلك الن�شاط البادي من الأطفال
فيوجهنه يف اجتاه يوفر من عقولهم وخ�صوبة �أبدانهم فهن بعك�س ذلك يوجهن
اجلهد بق�ساوة العقاب �إىل ت�سكينه وقتله حتى يرجع الأطفال خامدين وذلك
م�سمى العقل والر�صانة يف الأطفال عند الأمهات ،وال يبعد نظر الرجال يف ذلك
عن الن�ساء فيذهب ا�ستعداد �أولئك الأطفال �ضحية اجلهل بحقائق الأ�شياء و�سوء
ال�سلوك فيها .ولنت�صور بعد ذلك ما يكون من ت�أثري على الن�سل الذي ت�أكل بع�ضه
املقابر ويعي�ش بع�ضه �ضعي ًفا م�شلو ًال يجني على غريه �أكرث مما ينتفع هو باحلياة ،ثم
ما هو اعتبار �شعب من ال�شعوب له�ؤالء ال�ضحايا وهم �أوفر ن�صيب يف عدده �سيما
(((	الربء :ال�شفاء.
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�إذا كانت تت�ألب عليه عوامل �أخرى خمتلفة يعمل جميعها النحالله وت�ضييع
�شخ�صيته من الوجود؟
و�إذا قطعنا النظر عن العلوم فوق ما يكفي منها لثقافات الزواج فكم يلزم
للمر�أة من درا�سة لتفهم هذه الثقافات التي �أ�شرنا �إليها ،وتقدر واجباتها ،وهي
اليوم ت�سري فيها تب ًعا للإرث الفا�سد واجلاين على احلياة ،ومل يبق وقت وال مربر
لالمتناع عن �إن�شاء مدر�سة الفتاة �إىل جانب مدر�سة الفتى ليتم التقارب املطلوب
(((
كدرا
�إال احتقارنا مل�س�ألة املر�أة وجهلنا نتائج ذلك االحتقار يف حياتنا التي ملئت ً
وخيبة دون �أن نعرف م�آتيهما .وكل �شيء يف الدنيا له ح�ساب ولكن �أين املعتربون
�أولو الأب�صار؟

كدرا :غ ًَّما.
((( ً
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ال�سلطان العائلي يف بناء البيت
البيت هو مطمح الزواج ومبد�أ العائلة ،والزوجان هما اللذان يوفران له
�أ�سباب الراحة والهناء بقدر ما لهما من االتفاق يف امليول و�إدراك الواجب.
ع�ضويا ي�ؤدى كو�سيلة لغاية ينتهي بها ك�ش�أن الأعمال بل هو
ولي�س البيت عم ًال ًّ
روح وغاية تت�صل بالزوجني ات�صالهما باحلياة ،وذلك هو واجب الزوجني الذي
ال ينتهي .والزواج �سمة((( الر�شد و�إدراك الواجب وحتمل امل�س�ؤولية �إال �أنه يف
بالدنا مل ي�سلم من �سلطة اجلرب عليه �سواء من جانب �أهل الرجل �أو �أهل املر�أة.
فالآباء والأمهات من اجلانبني هم الذين يختارون الأزواج ويعينون موعد الزفاف
ويتدخلون بعد ذلك يف �ش�ؤون الأزواج.
ويعتقد �أهل الرجل بالأخ�ص �أن لهم احلق يف تدبري �ش�ؤون ابنهم ويف بيته،
أي�ضا ميلكون �سلطتهم على زوجه وهو يف نظرهم قا�صر �إال �أن يعمل مبا ر�أوا.
وبذلك � ً
((( ِ�س َمة :عالمة.
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ولقد ي�شتد هذا التدخل بوجه خا�ص عندما يكون االبن غري قادر على اال�ستقالل
وكثريا ما تكون الأم التي �أ�سرعت بتزويج
بعمل يكت�سب منه لنف�سه ولزوجهً ،
ابنها ممن اختارتها له عن فرح زائد �سبب تنكيد((( عي�شه باالختالف مع زوجه
على ال�سلطة لأيهما تكون يف �ش�ؤون املنزل الذي يجمعهما ،وال ينتهي الأمر �إال
بنق�ض ذلك الزواج بالطالق وهو كثري �أو انف�صال الرجل عن �أهله انف�صال �شقاق
وخ�صو�صا �أمها
ونفرة((( ،ولي�س �أهل املر�أة ب�أبعد من �أهل الرجل يف هذه احلال،
ً
فهي ت�سعى لتوفري رغائبها من الزواج �أو تقع الفتنة منها ليكون الطالق الذي
ترغبه البنتها لتزويجها من �آخر ير�ضيها �أو يطمعها مبا تر�ضى.
ذكورا و�إنا ًثا يتعودون اال�ستقالل
يف �أ�صول الرتبية احلديثة �أن الأوالد ً
ببع�ض �أعمال ت�سند �إليهم وي�شعرهم فيها مربوهم مب�س�ؤوليتها �إن مل ت�ؤد على
الوجه املبينَّ لهم ،ف�إذا �أدوها على وجه م�ستح�سن �أو ما يقرب منه جازوهم اجلزاء
احل�سن وابتهجوا يف وجوههم �إعجابًا بح�سن ما عملوا حتى ي�شب �أولئك الأطفال
على حب العمل وعلى تدبريه ب�أنف�سهم حتى يكون لهم ذلك الفخر يف �إتقانه.
وبعك�س ذلك يتغافلون عنهم بعد النهي يف �أ�شياء جزئية وغري الئقة كاللعب مبا
مربوهم عاقبة
يثقلهم حمله �أو ي�ؤذيهم بع�ض الأذى ،ف�إذا ما ت�أملوا من ذلك ذكرهم ّ
عدم االمتثال للواجب ،ومن جمموع ذلك ونحوه ين�ش�أ ال�شباب على �شعور تام
ور�سوخا .ولقد يزيد
و�ضوحا
ً
بقيمة العمل املنتج ومب�س�ؤوليته التي يزيدها التعليم ً
((( تنكيد :نَ َكد عي�شهْ :ا�ش َت ّد.
((( نَ َفرةُ :بعد.
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قدرا من املال يف بنك
الأروبيون يف تقدير م�ستقبل الأبناء �أكرث من ذلك في�ضعون ً
با�سم الوليد ويوم يتخرج بالرتبية والتعليم وي�ستعد خلو�ض غمار احلياة مبا تدرع به
من علم وثقافة يجد ذلك القدر املو�ضوع با�سمه قد منا وزكا ليكون له ر�أ�س مال
للعمل الذي تهي أ� له ،ولي�س له بعد ذلك �شيء من �أهله ولو كان مالهم جبا ًال من
حر يف عمله ويف منزله والبالد التي تنا�سبه لل�سكنى �أو للعمل ف�ض ًال
ذهب ،وهو ّ
عن ا�ستقالله مبحل �سكناه.
�أما عندنا فال تعليم وال ثقافة يتهي�أ بهما �أطفالنا ال�ستقبال احلياة �سوى
�سلطان �آبائهم الذين ينفقون عليهم يف م�أكل وملب�س وم�سكن ،وقد يقيمون
ا�ستب�شارا مبيالدهم وي�صرفون عليهم الأموال الكثرية يف غري
االحتفاالت الفاخرة
ً
فائدة ،ثم ال يفكرون بعد ذلك �إال يف جربهم على الطاعة الوالدية لهم يف كل
�شيء ،ف�إذا ماتوا فجر �أبنا�ؤهم من بعدهم فيما تركوا حتى يبيد عج ًزا منهم على
ا�ستبد بهم املقدمون...
ا�ستثماره ب�أنف�سهم �أو ّ
ولنعد �إىل الزواج فنحن الآن بهذه احلالة واقعون بني �أمرين� :إما �أن ي�ستبد
�أهل الزوجني باحلكم يف �أمر الزواج وتدبري ال�ش�ؤون النا�شئة عنه ،وهذا ما جعله
غري حمقق للغر�ض منه ،وال ميكن �أن ي�ؤدي معه الزوجان واجب البيت بل يكونان
فيه �آلة للغري ،و�إما �أن ي�ستقل الزوجان به فريتبطان باختيارهما ،وعليهما تكون
الواجبات ،ولئن كان هذا هو املنطق املعقول واحلق ف�إنه لي�س لأبنائنا وبناتنا من
العلم والثقافة لت�أدية هذه الواجبات ما تطمئن به احلياة الزوجية وي�ستقر به بناء
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را�سخا ،هذه العوامل ال�سيئة هي التي تهدم ِمب ْع َو ِلها((( بيوتنا وهي �أكرب
البيت ثاب ًتا ً
فاعل يف انت�شار الطالق والفو�ضى املنزلية وال�شقاء النف�سي الذي ي�سلبنا الراحة
والهناء.
�إن الآباء والأمهات يجهلون ف�ضيلة الرتبية اال�ستقاللية و�إعداد �أبنائهم
لأخذ ن�صيبهم من م�س�ؤولية احلياة ،فهم يربونهم على الطاعة لأوامرهم فيتخرجون
�ضعفاء العزمية خائري((( الفكر .ولي�س التعليم احلا�ضر ب�أح�سن من �آبائنا و�أمهاتنا
يف هذا الغر�ض فهو خلو من كل ما يعد الأبناء والبنات �إىل الدخول يف احلياة
البيتية واالجتماعية .فكم يلزمنا من عمل لدفع عوامل االنحالل النامية فينا من
جميع الوجوه.
الزواج بالإكراه

نريد �أن تكون املر�أة يف منزلها كالرجل يف حمل عمله تقوم مبا فيه من
تكاليف وتهيئ له �أ�سباب الراحة والطم�أنينة .ونريد من املر�أة �أن تكون �أُ ًّما م�ستعدة
بقوة ثقافتها �أن تخرج لنا �أبناء �صاحلني للحياة وللواجب .ونريد من املر�أة �أن ت�شعر
بعزة نف�سها و�شرف منزلها وكرامة قومها فتعمل يف املنزل وخارج املنزل ما ي�ؤيد
حيا خال ًدا ينتقل يف الأبناء.
هذا ال�شعور ويجعله ًّ
((( مبعولها :بف�أ�سها.
((( خائري :جمع خائر :وهو ال�ضعيف.

مباحث يف الزواج
159

159

لنت�صور بعد هذا �أن املر�أة عندنا تزف �إىل بيت الزوجية وهي ذاهلة مبهوتة
جاهلة ما ع�سى �أن يكون ،تنتظر نتيجة املقامرة التي وقعت بحياتها فيباغتها القدر
كثريا يف ال�سن� ،أو دميم((( اخللقة بعيد �أن يقاربها فيها� ،أو
بزوج �أ�شيب �أو يفوتها ً
الروح يعي�ش بال قلب يقيم على غ�صنها الزاهر حتى يذبل
فا�سد الأخالق بارد ُّ
بجفافه ويب�سه وينطفئ �سراج حياتها الوهاج وهي يف عنفوان ال�شباب والأمل.
أي�ضا
ويتم ذلك على يد �أهلها و�أقرب النا�س �إليها فهل هذه عدالة؟ ويرجى � ً
زواجا �سعي ًدا ومنز ًال مطمئ ًّنا وذرية �صاحلني..؟ ما عهدنا �أن املوت ينتج
�أن تثمر ً
احلياة.
مفر للمر�أة �أن تقطع بقية حياتها كما بدئت فهي �إذ تخرج من بيت �أبيها
ال ّ
املجرب تنتقل �إىل بيت زوجها املالك لع�صمتها املكت�سبة باملهر الذي دفعه! وما دام
يطعمها ويك�سوها وي�سكنها فال حق لها يف الكالم.
�إن املر�أة يف هذه احلال قد يقوى فيها عامل ال�سخط فتهمل �ش�ؤون بيتها
خا�صا بها
وزوجها� ،أو حتى بع�ض �شهواته التي ال تلزم ولكنهم �أ�س�سوا لها معه ًدا ًّ
لعالجها هو ما ي�سمى «دار جواد» ،منزل خا�ص يقيم عليه ال�شيخ القا�ضي رج ًال
ّقي ًما ي�سمى «جي ًدا» ،وامر�أته وت�سمى «جيدة» ي�ضع الرجل زوجه ب�إذن قا�ضي
ال�شريعة عندهما يف املنزل وي�ضيق عليها يف طعامها وك�سائها وتنام وحدها لي ًال وال
تباح زيارتها �إال ب�إذن وم�شقة ،كل ذلك لتنـزل الوح�شة يف قلبها فتطلب بنف�سها
((( د ِميم :قبيح.
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متل�صا((( من تلك النكايات
الرجوع �إىل بيت الزوجية تائبة م�ستغفرة معلنة الر�ضى ً
القا�سية عليها .ولي�س بعي ًدا �أن تثور الفتنة مرة بعد �أخرى وتتكرر زيارتها �إىل ذلك
املعهد الزجري ،ف�أي معنى بقي لهذه الزوجية امل�ضطربة كمن به ِج ّنة(((؟ وهكذا
كان الأمر ويكون ،فالآباء يريدون ال�سعادة لبناتهم بالإكراه واجلرب ،والأزواج
يطلبون تقرير الزوجية ودوامها بالإكراه واجلرب ،وقد مكنهم الق�ضاء ال�شرعي من
هذا املعهد الإ�صالحي حلمل زوجاتهم فيه على الر�ضى والرغبة يف بيت الزوجية
بالإكراه واجلرب ال بالإقناع والتفاهم.
�أما �إذا �أراد الرجال طالق زوجاتهم ولو فج�أة دون �أن يعلمن بالأمر فذلك
حالل مي�سور يف كل وقت .وليكن �أن الزواج مر عليه ع�شرون �سنة هلك فيها
�صغارا �أو
�شباب املر�أة يف خدمة الزوج وطاعته ،وليكن له منها �أبناء �سواء كانوا ً
كبارا ف�إن ذلك ال يقيد من حريته ما دام يريد �أن يجدد َحظّ ه وينوع يف لذته بزواج
ً
جديد !.والق�ضاء ال�شرعي ال ينازعه يف ذلك وال يحكم عليه حتى وال بتعوي�ض
أي�ضا بالإكراه واجلرب.
ملطلقته ،وبذلك يتم خروجها من الزوجية � ً
غري �أن �أكرث الرجال قد اعترب املر�أة
م�صدرا لل�شر والد�سائ�س((( بطبيعتها،
ً
وذمها كثري من ال�شعراء الذين قال �أحدهم:
((( متل ًُّ�صا :تخل ًُّ�صا.
((( جنة :جنون.
(((	الد�سائ�س :جمع د�سي�سة ،وهي ما �أ�ضمر من عداوة.
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نعوذ باهلل من كيد ال�شياطني

وحتى جماعة من الفال�سفة منذ التاريخ �إىل اليوم قد ا�شرتكوا يف ذم املر�أة
مركبا من ال�شهوات الفا�سدة .وبديهي �أن فل�سفة ه�ؤالء احلكماء
عن�صرا ً
واعتبارها ً
مل تكن يف مو�ضوع املر�أة ،و�إال ما كانوا ليحكموا على ن�صف العامل �أو يزيد �أنه
خلق للم�ضرة واللهو القبيح.
�إن الواجب يدعونا اليوم �أكرث من كل وقت �إىل النهو�ض باملر�أة من كبوتها
ً
م�ساويا لنا يف
حيا
و�شريكا ً
الآتية من ظلمات القرون الغابرة ،و�أن نعتربها ً
ع�ضوا ًّ
احلياة بقدر ما ي�صل بها ا�ستعدادها الذي ينمو بالثقافة والتعليم ،و�أن نزيح عن
طريقها حكم الإكراه واجلرب الذي ن�أخذها اليوم به .وال �ضمان لذلك غري ت�أ�سي�س
املحكمة التي تنظر يف م�سائل الطالق وتدر�س �أ�سباب اخلالفات الزوجية كما
تنظر يف �أمر الزواج ،وذلك ما ت�سنه اليوم حكومات ال�شرق الإ�سالمي النازعة
ب�شعوبها �إىل احلياة واحلرية.
عاداتنا عوائق يف طريق الزواج

الزواج رباط قلبي مرماه التعاون على �ش�ؤون احلياة .غري �أن العادات قد
حولت معناه �إىل لهو وزينة وغلو يف املهر و�أثاث وريا�ش((( تفي�ض على احلياة بهجة
((( َريا�ش� :أثاث ولبا�س فاخر.
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ورقة يف نظر الزائرين واملحتفلني بالعر�س ،فوق ما يلزم لن�صب املوائد املتعاقبة
جلموع الرجال والن�ساء ،و�إقامة احلفالت بالليل والنهار حتى يتم بذلك توفري
احلظوظ الالئقة بالزائرين والزائرات واملهنئني واملهنئات بالزفاف الذي ال تنتهي
حفالته دون انتقا�ص يوجه �إليه من كل وجوهه ،وذلك ما يخ�شاه الزوجان
حبا يف ال�شهرة وح�سن الأحدوثة والظهور
و�أهلهما ويعمل جميعهم للتوقي منه ًّ
مبظهر املو�سرين القادرين على البذخ((( والرتف ،وهذا ما فتح للنا�س ميدانًا
حد
ف�سيحا لتناف�س العائالت يف جهاز البيوت و�ضخامة الوالئم دون نزول عند ّ
ً
اال�ستطاعة بالوجه الالئق واملعقول.
لو اقت�صر هذا على بيوت الي�سر املوروث ،وكان يف حدود ما ت�ستطيع لهان
الأمر ،ولكن العادات التي ن�ش�أت عن الغلط الفاح�ش قد دفعت النا�س يف تيار
التناف�س بني املتقاربني �شهرة يف الرثوة وتيار حماكاة الطبقات العاملة واملتو�سطة يف
الي�سر ملن هو �أرفع منها ،وذلك ما حقق اخلراب العاجل لكثري من هذه البيوت.
وقد يكون �أن الرجل يكت�سب من عمله ما يدخره ليوم البناء بزوجه� ،أما البنات
فهن يف الأكرث عبء على الآباء حتى يبلغن الأزواج ،وكم كان ثقي ًال ما يحتمله
�أبو البنات يف �إعداد زفافهن من امل�صاريف التي ينوء بها ،بيد �أن العادات تفر�ضها
إليهن الرجال
عليه ً
فر�ضا ال منا�ص منه ،فجميع ن�ساء العائلة ي�ؤيدنه �إن مل ين�ضم � َّ
يف ذلك وهو يختار �أخف ال�ضررين فيف�ضل دفع املال ب�أي وجه على ن�شوب
الرجل� :أ�سرف يف الإنفاق.
(((	البذخَ :بذَ َخ ُ

مباحث يف الزواج
163

163

ت�شوي�ش عائلي� .أما جانب الزوج و�أهله فقد ينتق�صون اجلهاز �أو يفقدون بع�ض
�أدوات فيه فريف�ضون قبوله ،وقد ي�شرتطون �شروطًا معينة يف الأثاث �أن يكون على
وكثريا ما يقع ف�سخ النكاح لفقد بع�ض تلك ال�شروط .وقد يكون
�صفة كذا وكذاً ،
يلحان يف ذلك ليتم
�أن الزوجني عن رغبة �أو حب يعلنان االقتناع باملوجود �أو ّ
الزواج ،غري �أن العائالت التي تفهم �أن يف �أثاث املنزل و�أدواته املخ�صو�صة رك ًنا
الز ًما لتقريره ت�أبى عليهما ذلك فتنق�ض العقد وحتيلهما على ال�صدف لتجمع ك ًّال
منها مبن ت�شاء!
�إن مثل هذه احلالة قد �أثقلت كواهل الطبقات الفقرية واملتو�سطة �أكرث
عقارا �أو
من غريها ،فهي �إذ ال جتد ما ت�سدد به هذه العادات
حا�ضرا تبيع ولو ً
ً
ت�ستدين ولو برهن �أرا�ضيها حتى تذهب �ضحية ذلك الدين .وكم كان النا�س
ي�شعرون بفداحة هذه العادات و�سوء عاقبتها ،ولكنهم مقهورون على الر�ضوخ
لها والتمادي فيها بعامل حب الظهور بني العائالت وعامل العطف على �أبنائهم
ون�سائهم واخلوف من �شغبهن((( .واملر�أة عندنا ومن ال يعرفها؟ فهي حقيقة ال�شهوة
وعبد العادات وروح حلب الظهور وما ذلك �إال من �سذاجتها وجهلها الذي �أردناه
لها وما زال �أكرثنا يريده ،وهي به اليوم متلي على الرجال �شهواتها يف ت�أييد العادات
حر�صا منهم على العائلة حتى
ال�ضارة من دون �أن تنفع ،وما و�سعهم �إال تنفيذها ً
ال�ش َغ ُب :ا َجلل ََب ُة واخل�صام.
((( �شغبهنَّ :
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ال يت�صدع بنا�ؤها ب�إ�صرار املر�أة و�إنكار الرجل عليها ،وما هي يف ذلك �إال معذورة
وهكذا كان كل �شيء يف هذه الدنيا له ح�ساب.
�أما العائالت التي عجزت من كل الوجوه عن جماراة غريها يف هذا
ال�سبيل ف�إنها تبقى واقفة يف انتظار القدرة على ذلك لت�شرع يف حت�ضري �ش�ؤون
الزواج ،وذلك ما ن�شر العزوبة يف �أغلب ال�شبان وال�شابات وكان �أكرب عائق عن
الزواج .ولي�س املتزوجون على نحو ما �أ�سلفنا ب�أقل تعا�سة من ه�ؤالء فقد ي�صبحون
من �أول يوم �أ�سراء الديون وفوائ�ضها ،فت�سوء حالة املنزل بعد احل�سنى ،وت�ضيق
به املرافق بعد �سعة الإنفاق وينك�شف �أمر ذلك الرياء الكاذب ،ورمبا بيع جهاز
وكثريا ما يعد ذلك من �ش�ؤم طالع املر�أة
العر�س يف الديون وهو بحاله مل يتغريً .
خريا يف نا�صيتها ...ومن جمموع هذه احلالة ت�أخذ املر�أة يف
التي كانوا يتفاءلون ً
ال�شعور باخليبة يف �آمالها وامللل ينمو يف نف�سها ،ومن جانب الرجل �أو �أهله تتوفر
أي�ضا عوامل النفرة فتتعذر احلياة بهدوء وراحة ،ويختم �أمرها يف مرات كثرية
� ً
بالطالق ،ولكن قبل �أن يتم ذلك ينبغي �أن نت�صور النزاع الهائل بني جانب
الرجل و�أهله وجانب املر�أة و�أهلها يف جهاز البيت و�شواره .فجانب الرجل يريد
�أن ي�أخذه غنيمة من زوج مل ت�صلح �أن تكون له ،وبعك�س ذلك يرى جانب
املر�أة ،ويبقى كل منهما باح ًثا عن �أحابيل((( الق�ضاءِ ،
«وح َيل املذاهب ال�شرعية»
املعمول بها عندنا يف الديوان املعمور ليتمل�ص بها من حق �صاحبه ،وقد يتوقف
امل�ص َي َدة.
((( � َأحا ِبيل :جمع �أُ ْحبول :وهو ْ
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طالق املر�أة على الت�سليم يف جهازها كام ًال �أو تزيد للزوج دراهم معينة على وجه
اخللع ليبيع لها ع�صمتها التي ا�ستحقها باملهر الذي يعود له باخللع وقد يكون �أكرث
بكرا
من ذلك ،وهذا ما تقره املحكمة ال�شرعية عندنا عك�س الفتاة التي تدخل ً
عذراء وتخرج امر�أة ِّثي ًبا بالطالق من زوجها فال حق لها يف تعوي�ض ما يف هذه
املحكمة.
�أين هو ذلك الزواج الذي نعرب عنه بالألفة واملحبة والتعاون على �ش�ؤون
احلياة؟ وقد اعتربه القر�آن الكرمي �سك ًنا ومودة ورحمة ،فقد دفعت به الأهواء
أ�سا�سا له كتجارة �أو حرفة وحتت
والعادات ال�سافلة يف تيار عبادة املادة واعتبارها � ً
جليا يف �إيقاف الآباء
ت�أثري الرياء الكاذب ًّ
وحبا بال�شهرة الزائفة .ويظهر ذلك ًّ
أبناءهم ،والرجال �أنف�سهم عن الزواج يف انتظار �أزواج �أغنياء وزوجات
بناتهم و� َ
نا�شرا للعزوبة يف ال�شباب.
كذلك ،وكم كان هذا ً
�إن هذه العادات التي ن�أخذ �أنف�سنا بها اليوم قد �سببت خراب بيوتنا من
جهة وعطلت �س ّنة الزواج من جهة �أخرى ،وال يخفى ما يف ذلك من الف�ساد
الأخالقي والنق�ص العمراين يف مملكة �صغرية كتون�س ت�ألبت عليها عوامل النق�ص
حتى يكاد �أن ال يوجد منو ظاهر يف عمرانها من غري الأجانب الواردين عليها بال
ح�ساب ،وال عالج لذلك �إ ّالح�سن ا�ستعداد النا�س و�إ�صالح حمكمة الزواج مبا
يطابق روح العدل والكرامة.
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الزواج بال ا�ستعداد

الزواج بال ا�ستعداد جرمية يرتكبها النا�س عن ق�صد وعن غري ق�صد حتت
ت�أثري �شهوات و�أغرا�ض خمتلفة غري �شاعرين بامل�س�ؤولية �أو مقدرين للنتائج ال�سيئة
يف بيوتهم وهنائهم العائلي.
الزواج دون ال�سن

كثريا ما تت�سرع العائالت بزواج �أطفالها دون �سن الر�شد بكثري حتقي ًقا
ً
لوقوعه يف حياة الآباء والأمهات� ،أو من ًعا للتمل�ص منه بالندم فيما بعد عن حتقيق
فيتمونه عليهما �صورة وعق ًدا منتظرين حتقيق معناه
الرغبة� ،أو �أي عائق من العوائق ّ
عند بلوغ الزوجني �سن الر�شد بطبيعة احلال .ف�إذا بلغا �سن الر�شد وفهما حقيقة ما
�صنع بهما ووجدا نف�سيهما بعيدين عن حب الأزواج ،ولواعج((( ال�شباب احلارة
وحدا مره ًفا((( يقطع
جدا قات ًال ًّ
نحو بع�ضهما انقلبت تلك املهزلة التي مثلت بهما ًّ
قلبيهما �أَلمَ ًا وح�سرة ،وت�ستحكم النفرة بينهما فيظالن يف حياة كلها ت�صنع بارد ال
روح فيه غري الأمل ال�صامت الذي ال يبعد �أن ينقلب ب�سرعة �إىل �شجار و�شغب
قا�سيا ومهو ًال فللرجل �أن يتخل�ص منه بزواج جديد مي�سح
دائمني ،ولئن كان هذا ً
من تلك الق�ساوة الهائلة �أو يذهبها� .أما املر�أة  -وما �أتع�س املر�أة  -فقد يرى عند
َواعج :جمع ِ
((( ل ِ
العج ،وهو حرقة الف�ؤاد من احلب.
((( مره ًفا :دقي ًقا حا ًّدا.
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إبقاء
العائلتني املت�صاهرتني �أن من الر�أي بقاء ذلك الزواج الأول الذي عقدتاه � ً
لل�صلة التي �أ�س�س من �أجلها ،فرتغمان املر�أة �أو يرغمها �أهلها على البقاء ويطيبون
خاطرها ب�أقوال قد تخفف من ثورة نف�سها بعامل الي�أ�س ،ولكنها ال تر�ضيها وال
ت�سليها.
هذا بع�ض ما جتني به العائالت على �أطفالها مندفعة �إىل تعجيل امل�سرة
قبل �أوانها .ولئن كان هذا احلادث يقع بكرثة ،فوقوعه على ال�صغريات �أكرث و�أ�شد
ق�سوة� .إذ يزوجن من الكبري وحتى من امل�سن وهن ال ّمييزن بني اخلري وال�شر
وبني اجلد والهزل ،ف�إذا انتف�ضت جوانبهن به ّزة ال�شعور الباطني الذي تتعط�ش
به النف�س لطلب االزدواج املرغوب وجدن امل�أ�ساة قد مثلت ونفذ �أمرها فيهن بني
هتاف الرجال وولولة الن�ساء ،وما الق�صد �إال �أن تتقارب العائلتان حلاجة لهما �أو
لإحداهما فرت�سل الطفلة وا�سطة �أو ثم ًنا لهذا التقارب.
ويف العائالت من حتتاج �إىل من يقوم لها ب�ش�ؤون املنزل فيختارون لذلك
زوج ابنهم ال�صغري الكبرية طب ًعا ليمكن �أن تقوم باخلدمة.
ويف العائالت من ترى �أن بقاء الطفلة يف بيت �أبيها حتى تبلغ الر�شد قد
يدفعها �إىل ارتكاب ما ي�شني �سمعة العائلة� ،أو �إىل رد فعل �أبيها و�أمها عندما
منا�سبا لها� ،أو �أنها ترغب يف غريه .وكثري من الأزواج
يختاران لها ً
زوجا ال تراه ً
من يرت�ضي ذلك حتى تن�ش�أ زوجه يف و�سط ال تعرف فيه غريه ،فتعي�ش به عي�ش
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الرغبة والر�ضى مبا فيه قبل �أن تعرف معنى الزوجية وقبل �أن تعرف معنى احلب
�صورا من احلياة قد ال تريد �أن تتنازل عنها فيما بعد.
ومن حتب وقبل �أن تدرك ً
بيد �أن هذه الأغرا�ض التي ترمي لها العائالت والأزواج قد حقق الواقع بطالنها
وعاد ذلك الزواج املعجل يرزح حتت �أثقال اخليبة تغمره �سحابة �سوداء تهوي به
�إىل االنغما�س يف الرذائل وي�سود فيه الت�صنع البارد �أو يختم �أمره بالطالق .وهكذا
ال ي�صح �شيء �إال عن ر�ضى ورغبة فيه و�شعور مب�س�ؤوليته ،وال يتم ذلك �إال بعد
بلوغ التمييز والر�شد.
الزواج مع املانع

يف النا�س من هم مر�ضى ب�أمرا�ض مزمنة خفية قد ال تظهر وهي هادم
قوي للن�سل و�صحة املر�أة ،ومع ذلك فهم ال يحجمون((( عن الزواج اندفا ًعا مع
�ضمريا ي�شعر مب�س�ؤولية ما يف هذا ال�ش�أن ،فتكون
ال�شهوة التي ال ميلكون معها ً
جنايتهم مزدوجة على الزواج وعلى الن�سل ،فقد ت�أتي علته املنتقلة على حياة
زوجته فرتيحها من احلياة ،وقد جتعلها حمرومة من متعة الزوجية فوق ما حتملها
من التكاليف يف معاناته .وقد تكون هذه العلة من جانب املر�أة ،غري �أن و�سائل
اخلال�ص من ذلك عند الرجل �أوفر و�أي�سر ،فما من �شيء يلزمه البقاء معها �سواء

((( يحجمون :ين�صرفون.
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�أكانت العلة قدمية �أو طارئة بعد الزواج ،وبنات حواء يف الدنيا كثري ،ومن هذه
اجلهة كانت م�صيبة الرجل بها �أهون �إن مل تكن ال �شيء.
�أما �إذا �أردنا �أن نتحدث عن �أوالد تلك العلة ،فهم ينزلون لهذه احلياة
مرفوقني بها وبالأمل امل�ضني الذي يحرمهم نعمة ال�صحة والعافية ويجعلهم
�صفر الوجوه مهزولني .ومثل ه�ؤالء عند �أهل النظر املدمنون على اخلمور و�سائر
ال�سموم املهلكة ،ف�إمنا ين�سلون العلة والف�ساد والأمل و�إذا �أهلكهم الداء فج�أة تركوا
�أبناءهم املعتلني يف كفالة من ال يرعاهم �أو �شُ ّر ًدا((( يف الطرقات تنتظرهم املقابر �أو
ال�سجون ،وحياتهم عبء على املجتمع ي�ستهلكون وال ينتجون ،فهم بذلك و�صمة
يف جبني جيلهم جرها �إليه �شهوة �أثيمة لعبت بر�ؤو�س �آبائهم املعتلني .ولي�ست
الفائدة يف الكرثة فن�سل �أوفر �صحة وعافية �أوىل و�أح�سن من كرثة عليلة ،ولقد
�شعر علماء العمران ورجال الت�شريع بهذا اخلطر ال�ساري بني الأزواج واملنتقل
يف الأبناء ثم يكون �إرث الأجيال القادمة ،فقاموا ي�ضعون البيانات ال�ضافية عن
وحر�صا على �سالمة
لزوم الك�شف الطبي قبل الزواج من ًعا للنكبات االجتماعية ً
ال�شعب من طريق العائلة .وهذا ما �أخذت به الأفكار الناه�ضة يف �أمم ال�شرق
الإ�سالمي ،وال تلبث حكومات ال�شرق جمي ًعا �أن ت�سنه قانونًا نافذًا .وخري له�ؤالء
الذين ي�ستعدون للزواج �أن ينفقوا ما �أعدوه على �صحتهم لينالوا العافية �إن كان
((( �شُ َّرد :جمع مت�شرد ،وهو من ال م�أوى له يف ٍ
بلد �أو �أ�سرة.

170

امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع
170

العالج ناف ًعا ،و�إال فما كان �أغناهم عن زواج يجنون به على حياة غريهم وينالهم
من ذلك ن�صيب.
اال�ستعداد املايل

�أكرب �صدمة تعرت�ض الزواج ،العجز عن �إمداد البيت بالقوت ال�ضروري،
�أو ما هو يف حكم ذلك ،فيخيم عليه ال�شقاء املادي الذي ي�ست�أ�صل حياة الهدوء
والطم�أنينة وي�ستحكم به ال�ضعف واملر�ض ،وتتحول به الطباع املرنة �إىل حدة
وحمق يذهبان بكل راحة تطلب يف الزواج ،وي�شتد الكرب عندما ين�ش�أ الأوالد
يف ذلك البيت الهاوي ،ونحن ن�شاهد كل يوم بكرثة هائلة فرار الأزواج من بيوتهم،
و�إعالنات الق�ضاء ال�شرعي طافحة بها اجلرائد يف اال�ستعالم عن مكان وجودهم
�أو مال لهم ُيوفَّى منه حق زوجاتهم املنتظرات .ومن ال�شذوذ �أن ال تنتهي هذه
الإعالنات بطالق الإع�سار� .أما �إذا مات الأب وترك �صغاره فم�صيبتهم باحلياة
�أ�شد و�أنكى.
ما �أكرث ما ي�سرع النا�س �إىل الزواج دون ت�أمل يف واجباته �أو �شعور ما مبا ين�ش�أ
عنه من التكاليف ،ولقد ي�شعر كل النا�س بحكم العادة ب�ضرورة املال لينفق يف
�ش�ؤون الزواج الأوىل ووالئمه ،وقد يكون لهم من ذلك ما ي�صلح ر�أ�سمال لعمل
م�ستمر قد تنمو نتائجه �إىل درجة ح�سنة تفرغ على البيت بهجة وح�س ًنا وعلى
احلياة قوة ون�شاطًا .ولكن العادات تفر�ض �صرف ذلك املال على العر�س قبل كل
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قا�سيا
�شيء وتفوي�ض الأمر بعد ذلك للأقدار .ولقد �أعطت هذه الأقدار ً
در�سا ً
ومفي ًدا ،غري �أننا �إىل اليوم ال نبني عملنا على ما تنتج التجربة ،فحركة العقل ما
زالت عندنا خاملة ،و�إمنا يعمل النا�س مبا اعتاد النا�س �أن يعملوا.
يف احلقيقة �أن م�س�ألة الإع�سار لي�ست كلها م�س�ألة ا�ستعداد للزواج و�إمنا
هي يف عامة الأحوال راجعة �إىل �أجور الطبقات العاملة وما ينتابها من العطلة
اجلربية عن ال�شغل .وهذا �أعظم �سبب للإع�سار نا�شر ال�شقاء يف البيوت وخارج
(((
كثريا
البيوت و�أعو�ص م�شكلة اجتماعية ال تدخل يف مقدور الفرد ،ولكن ً
من النا�س يت�سببون بك�سلهم واعتيادهم اللهو والبطالة يف هذا الإع�سار� ،أو �أنهم
يجمعون وال يدخرون وي�صرفون املال حيث حتكم العادة ال حيث ت�شري احلكمة
وامل�صلحة ،فيجنون بذلك على �أنف�سهم وعلى �أزواجهم وعلى بنيهم �إذا ن�سلوا.
وهكذا باندفاعنا يف طريق ال�شهوة غري مقدرين للحقائق �أو �شاعرين بالواجب
نخرب بيوتنا ب�أيدينا ﮋﯡﯢ ﯣﮊ [احل�شر.]2 /
�ضحايا ال�شهوة يف الزواج

�شاء اجلهل و�سوء الرتبية �أن نكون بعيدين عن فهم حقيقة الزواج و�أ�سباب
بقائه وزكائه ،وعن ال�شعور مب�س�ؤوليته الناجتة عن اال�شرتاك يف احلياة و�ش�ؤونها،
وتربية الأبناء و�إعدادهم للقاء احلياة �أقوياء وقادرين.
((( �أعو�ص� :أ�صعب.
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نحن نتزوج لأن حرارة ال�شباب تدفعنا �إىل ذلك ،و�إذا طلبنا ف�إمنا نطلب
حبا
ح�سن اجل�سد والوجه ،ثم نندفع بعد ذلك �إىل الزواج عن رغبة قد نت�صورها ًّ
خال�صا .فقد يرى الرجل املر�أة �صدفة �أو خل�سة فال تزال قائمة يف ذهنه يذكرها
ً
وي�ستعظم من مالحمها حتى ينقلب ذلك ول ًها((( بها وهيا ًما((( يف بع�ض �أيام،
فيعمل جميع و�سائله للتزوج بها يف �أول وقت وهو ال يعرف من �ش�ؤون حياتها
وال من كفاءتها وا�ستعدادها �شي ًئا غري نظرات �سبقت �أو خل�سات ،ومهما كانت
ناق�صة �أو وقع ا�ستنقا�صها فهو ال يرى فيها �إال الكمال ،ثم �إذا مت له ما �أراد وذهبت
�أيام الزواج الأوىل ،و�أتت بعدها �أيام �أخذت تلك النهمة الطائ�شة كنار التنب
تذبل وتختفي يف العدل ،وبد�أ الرجل ي�شعر فج�أة �أن �ش�ؤون منزله غري مرتبة ،و�أن
م�صاحله على غري ما يريد ،و�أن زوجه ال تعرف �شي ًئا ،ومع ذلك فهي قليلة الطاعة
كثرية الأخطاء في�شتد عندئذ اخلالف وت�ستحكم النفرة .ف�إذا ما بقي الزواج
على هذه احلال فقد ا�ستحال �إىل عذاب وتنكيل يغمره ال�صخب الداوي �إن مل
(((
داعيا �إىل تعديد
ترفع فيه مطارق الرجل يف وجه املر�أة ،ويكرث �أن يكون هذا ً
الزوجات� .أما �إذا ختم بالطالق فقد يكون ذلك عند املر�أة عي ًدا النفكاك قيدها
وانطالقها حرة من �سجن الأمل والتنغي�ص.

((( ول ًها :تحَ َيرُّ ًا من �شدة الوجد.
حبا.
((( ُهيا ًما :هام هيا ًما� :شغف ًّ
((( َمطارِق :جمع ِمطْ َرقة ،هي �آلة ي�ضرب بها القطن.
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وما كان للرجل يف اندفاعه هو بعينه ما يكون للمر�أة �إن مل تكن �أكرث منه
و�أ�شد اندفا ًعا .فالفتاة ال�ساذجة دون تعليم �أو جتربة جتلي �أمامها يف احلياة من �ألوان
عندما ت�سري يف �أع�صابها كهربائية ال�شباب ،وت�شعر بهزة قلبها حني ًنا �إىل االت�صال
تندفع لأول جاذب تبيت به ليلها تتقلب على فرا�ش احل�سك((( والأ�شواك ،وقد
تتمرد على �أهلها بكلمات احلب ال�ساحرة ت�سمعها من فم من تهواه فت�ضطرهم �إىل
النزول عند �إرادتها �أو تفر منهم لتتزوج فت�سعد بزواجها .وهكذا الأحالم البا�سمة
تدفع بها بني يدي من حتب را�ضية بكل ما ينالها يف هذا ال�سبيل قانعة ب�أي
�شيء جتده هناك ،ثم ال تلبث الأيام تقهقه((( قهقهة ا�ستهزاء على تلك الأحالم
قهرا �إىل بيتها الذي فرت منه �صبية عذراء وعادت �إليه
الذاهبة ،فرتجع البنت ً
امر�أة مطلقة حتوطها اخليبة والندم على ما ق�ست به على �أهلها الذين قد ال يالقونها
بالإ�شفاق الذي تتطلبه امل�سكينة .لي�س احلب اجنذاب �أ�شباح ولكنه ات�صال �أرواح
�أو تفاهمها عن قرب وذلك ما هو �أثبت لبناء الزواج.
مرتبا عن جمرد اندفاعات ال�شباب اخلالية من تقدير
وما دام الزواج ً
غالبا من العطب
التنا�سب املطلوب فيه من الزوجني فما هو �إال مغامرات ال ت�سلم ً
�أو العرثات التي ال حتتمل بغري مرارة وكدر تكتنفهما دخائل ال�سوء والف�ساد� .أما
تعديد الزوجات يف �أربع فذلك ظاهرة ال�شهوة ،وحتى �إذا كان بق�صد الن�سل فهو
ال يخلو من �شغب يتحول �إىل مقت داخلي بني الرجل و�أزواجه �أو يظهر امليل �إىل
الرطريطية له ثمرة خ�شنة تتعلق ب�أ�صواف الغنم و�أوبار الإبل.
(((	احل ََ�سك :نبات من الف�صيلة ُّ
((( تقهقه :ت�ضحك ٍ
ب�صوت عال.
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جانب  -وهو الكثري  -فتزداد احلالة ارتباكًا ،على �أننا لو ت�أملنا املعددين للزوجات
من �أجل الن�سل لر�أينا �أبناءهم بعد ذلك رعاة ما�شية �أو هم ًال يف الطرقات وهم يف
�سن التعليم ،بينما الأب امل�سن غارق يف لذاته ال ي�شعر بواجبه يف هذا ال�صدد.
فما هي الفائدة من ن�سل يجنى به على املجتمع وعلى العائلة؟ ولقد ر�أيت بعيني
أي�ضا �إذ قد
�آباء كثريين قد نالهم العقاب ال�صارم يف �آخر حياتهم وعلى يد �أبنائهم � ً
�ضاع ما اكت�سبوه يف �أيام �شبابهم بالتبذير يف ال�شهوات وتعديد الزوجات ون�سل
درهما .فين�ش�أ الأبناء على بغ�ضهم لذلك
الأبناء دون �أن ينفقوا على تعليمهم ً
وحب االنتقام منهم بطبيعة الرتبية التي درجوا فيها ،فوق ما لهذا التعديد من
ق�ساوة على قلب املر�أة ،ذلك القلب الذي هو جمد العائلة وينبوع م�سرتها �إذا مل
يتك�سر على �صخور الي�أ�س اجلرداء.
ال توجد امر�أة متزوجة ال ت�أخذها الت�أمالت يف حظها مع الزوج وم�ستقبلها
معه وهل ي�أخذ عليها زوجة �أخرى .ومن هنا �شاع اخلوف عند املر�أة من مال يف�ضل
بيد الزوج فما تزال به تفتح له �أبواب الإنفاق حتى يذهب ويذهب بذهابه ارتياعها
من ا�ستعماله يف زواج جديد تذبل به حياتها .وما زال الرجال يعانون الكثري من
ان�صباب املر�أة يف الإنفاق حتى لتكون �سبب خراب بيتها يف النهاية فتعي�ش مع
زوجها امل�سكني بحال الفاقة والهوان .ولئن كان ان�صباب املر�أة يف الإنفاق لي�س
(�ض َّرة) فقد كان ذلك من �أقوى عوامله .ولي�س ذلك
كله راج ًعا �إىل اخلوف من ُ
كافيا ،فقد تغمرها الهواج�س والإ�شاعات ،وتنب�ض بقلبها خوالج ال�شك
وحده ً
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فتندفع امل�سكينة �إىل جماعة الر ّمالني((( ي�ضربون لها خطًّ ا يك�شف اليقني �أمام
�شكها احلالك .فيجد ه�ؤالء املرتب�صون �صي ًدا �شار ًدا يلتجئ �إىل دكاكينهم املظلمة
ويرون �إذّاك ر�أيهم يف الغنيمة فيفتحون برملهم وح�ساباتهم م�سارب للأمل يف
ذهن املر�أة .ويالتعا�سة الأزواج الالئي ي�سود اخلور على عقولهن فيذهنب �ضحية
يف يد ه�ؤالء الفجرة الذين يعملون عملهم يف البالد �آمنني على فنهم وربحهم...
حد له،
وهكذا تق�ضي املر�أة حياة ا�ضطراب قد تفتح لها �أبواب ال�شقاء الذي ال ّ
وما ذلك �إال نتائج لتعديد الزوجات واخلوف منه.
توجد جرمية �أعظم من الكل هي جرمية املتذوقني الذين «ي�أخذون من كل
�شيء �أح�سنه» ويتزوجون بح�ساب الأ�شهر في�أخذون هنا ويطلقون من هناك ،وهكذا
مي�سورا وال�شهوة
يريدون �أن مت�ضي �أيامهم � ً
أعرا�سا قائمة للمتعة واللذة ما دام املال ً
بالغة حدها .وقد تتفطن لهم العائالت التي من درجتهم فتمتنع عن تزويجهم
لبناتهم فينحدرون �إىل الفقريات واخلادمات يعبثون بطهارتهن وجمالهن زم ًنا ما،
ثم يرمون بهن �إىل الطريق �ساخرين غري مكرتثني �إال باجلديد الذي ي�ستعدون له.
ومثل ذلك امل َّتجرون بالزواج من �أجل الإرباح ...واملتزوجون مع
العيوب املانعة و�أمثالهم كثري ،وقد �أ�شرنا �إليهم يف ف�صولنا ال�سابقة .وهكذا كان
طغيان ال�شهوة باعث خراب يف بيوتنا بالفجور  -بالنكد  -ب�ضو�ضاء اخل�صام -
بالطالق  -باالنتقام املتبادل .ولنت�صور مع هذا كيف تكون ن�ش�أة الأبناء الذين
الرمل ،وهو علم يبحث فيه عن املجهوالت ،وهو خرافة.
(((	الرمالون :امل�شتغلون بعلم َّ
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يتخلقون يف هذا املحيط املرجت بالآالم واجلرائم والآثام التي مل جتد �إىل الآن
عالجا ال من طريق الرتبية والتعليم وال من جهة �إ�صالح الق�ضاء واحلكم� .إن
ً
الزواج مزرعة اجليل الآتي من الأمة وعلى ثبوته وزكائه بح�سن ا�ستعداد الأزواج
والتنا�سب بينهم يتوقف م�ستقبل ذلك اجليل يف احلياة ومغالبة �صدماتها .ونحن
بطغيان ال�شهوة علينا وبعوائدنا وبعدم تقديرنا للواجب يف الزواج وا�ستعدادنا
ذكورا و�إنا ًثا لأدائه �إمنا نبذر يف تلك املزرعة �أمالح ال�سباخ((( لتعقم �أو
املتحد ً
أي�ضا على الإجرام.
يف�سد �إنتاجها ،وبذلك نكون جمرمني وم�صرين � ً
�صور من حياتنا يف املنزل

ما �أ�سرع ما تنطوي �أيام الزواج الأوىل املعرب عنها عند الأروبيني ب�شهر
أ�صليا �إىل
الع�سل ،فيقف الزوجان �أمام واجبات وم�صالح م�شرتكة حتتاج
ً
احتياجا � ًّ
االتفاق والتقارب يف الأخالق وامليول والفكر ،وما �أبعد احلياة املنزلية عندنا �أن
يتحقق فيها مثل هذا اال�ستعداد ،فهي بعك�س ذلك متوفرة فيها نف�سية الفو�ضى
والو�سائل امل�ؤدية �إليها بت�أثري الثقافة التي يتناولها الأزواج وقت �أن كانوا �أبناء
عائالت ال تعمل فيها غري الوراثة ال�سيئة من عادات و�أوهام مهلكة و�سخيفة.
فيالتعا�سة بيوتنا من هذه املعاول الهدامة!

ال�سماد.
(((	ال�سباخَّ :
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ي�أتي الرجل منهوك القوى من �شغله �إىل املنزل بق�صد �أن يلقى حاجته وراحته
فيجد �أن طعامه مل ُيهي�أ ح�سب رغبته كزيادة يف حرارته �أو ملحه ،و�أن فرا�شه مل ميهد
لراحته� ،أو نحو ذلك من حاجات تفر�ضها ال�ضرورة يف املنزل ،فيقوم عرق الغ�ضب يف
�سبا ولع ًنا المر�أته �إذا مل ي�ضرب برجله مائدة طعامه فتنكب �آنيتها على
جبينه وينهال ًّ
الأر�ض� ،أو يتناول امر�أته لك ًزا ووك ًزا ،وما �أكرث ما تنال من ذلك امر�أة البادية .ف�إما
�أن يهرع النا�س لزجمرة غ�ضبه� ،أو ي�سمعون �صراخها في�سرعون �إىل �إ�سكان الغوغاء
وتهدئة اخلاطر بال�صلح ما بينهما في�أخذ الرجل يب�سط عذره فيما �صنع ووجه حقه
الذي مل يلق اهتما ًما .وكذا ت�أخذ املر�أة مع جاراتها ت�صنع مثل ذلك يف االعتذار
لنف�سها و�أنها ما خالفت له � ًأمرا و�إمنا هو ي�أمر ب�شيء ثم ينقلب �ساخطًا .وهكذا تختفي
هذه احلوادث ثم تظهر �إىل �أن تتحول احلالة �إما �إىل �صرب وجلد من اجلانبني ينقلب
عادة �أو تتجه الرغبة �إىل احلياة خارج املنزل يف غري �شرف وعفة� ،أو ينتهي �أمرها
بالطالق �أو التزوج ب�أخرى .وقد يكون ذلك كله بني �سمع الأبناء وب�صرهم !.ومن
الكثري �أن تن� أش� هذه احلوادث عن روح التغالب على �سلطة البيت ملن منهما تكون
حتى ي�سلم �أحد اجلانبني للآخر� .أو يكون ذلك عن َم َل ِلهما �أو �أحدهما من حياة
الزوجية .ولكنها يف الأكرث نا�شئة عن �ضعف ال�شعور بالواجب وحتكم �أخالق العنف
والق�سوة بت�أثري الرتبية الأوىل.
يكون للرجل �أزواج عندنا ،في�سكنهن يف دار واحدة فتعمل الغريزة عملها
يف ات�ساع هوة اخلالف بينهن ومع الزوج ،فتكيد الواحدة للأخرى كي ًدا ك�أن
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ت�سرق لها متا ًعا لتتلفه �أو تخفيه� ،أو ترمي لها كم�شة((( من امللح �أو الفلفل يف
طعامها الذي تهيئه للزوج� ،أو تختلق ما تن�سبه �إليها �أو ال تقوم بدورها يف نظافة
املنزل وترتيب �ش�ؤونه ،فتقوم بينهن �ضجة هائلة من ال�شتم وال�سباب القبيح ،وقد
ّيكن ذوات �أبناء ين�ضم كل منهم �إىل �أمه فتت�سع املعركة ويعظم خطرها على
حياة املنزل وعلى تلك الأخالق النا�شئة يف حميط ي�أكله احلقد والتحا�سد وتغمره
اجلناية على ذلك الن�شء .ومهما كان للرجل من قوة وهيبة فهو ال ي�ستطيع بها
حب�س تلك الغرائز عن الثورة �إال ُم َد ًدا منقطعة.
من عاداتنا �أن نبني املنازل �صاحلة ل�سكنى عدد من العائالت يف بيوت تنفذ
منها �إىل و�سط املنزل الذي به املطبخ واملرحا�ض و�شرائط التعليق و�سائر امل�صالح
امل�شرتكة بني �أهله الذين يجمعهم باب واحد ،فت�ضطر ن�ساء تلك العائالت �إىل
التحاكك واال�شرتاك يف واجبات املنزل امل�شرتكة بطبيعة احلال ،ولي�س لديهن من
التهذيب ما يدعو �إىل التعاون باحل�سنى على تلك الأعمال والكف عن اال�شتغال
حد ،فال
ب�ش�ؤون بع�ضهن اخلا�صة فيقعن يف خ�صام دائم ال تقف الأل�سنة فيه عند ّ
املارون من الطريق .و�أزواجهن الذين ي�أتون بيوتهم �إثر
ت�سمع �إال ًّ
دويا هائ ًال ي�سمعه ّ
عملهم اليومي طالبني الراحة �إما �أن يجدوا الغوغاء قائمة� ،أو تلتجئ كل امر�أة �إىل
زوجها ت�شكو وتتظلم من �شر ما حلقها من جاراتها وتريد منه �أن يحميها ويخا�صم
وكدرا قد ي�ؤدي �إىل خ�صام الرجال من �أجل
من �أجلها ،فتم�ضي ح�صة راحته قل ًقا ً
((( ك َْم َ�شة :ق َْب َ�ضة من ال�شيء مبقدار اليد.
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وغالبا يقع ال�صلح وت�سود بني الن�سوة حالة الر�ضى ثم ال تلبث الثائرة بعد
ن�سائهمً .
ذلك �أن تثور .وما كان هذا الكدر بني العائالت �إال من �شكل البناء اجلامع عك�س
البناء املق�سم �أق�سا ًما ل�سكنى العائالت م�ستقلة عن بع�ضها؛ حيث ت�أمن �شر هذا
ال�شغب املكدر للحياة يف املنزل .ومهما يكن من ح�سن هذا البناء ولياقته فنحن
مل ننتفع به �إال قلي ًال لبطء حركة التطور فينا والتجاء النا�س من قدمي �إىل طم�س
املنافذ اخلارجة من املنزل �إىل الطريق حتى ال يحتمل وقوع نظر ال�ساكنني واملارين
على املر�أة �إذ تقرب من نافذتها ،ففروا من خواطرهم �إىل واقع �أ�ش�أم منها.
يدخل الرجل منزله بعد الوقت املعتاد ورمبا كان مكدود((( الفكر والبدن
�إثر اجتماع �أو �شغل له هام ،غري �أن الزوجة تثور يف وجهه متهمة �إياه يف ت�أخره
وطول انتظارها.
ولئن �أكد لها حقيقة الأمر فال تطمئن له ما دامت باحتجابها ال ت�صل
لذلك بنف�سها �إال �أن يثبت ذلك بطول ال�سنني .وقليل من الأزواج من يحتمل
هذا الطول ،ويف الغالب ينقلب الأمر �إىل اغتياظ يدفع �إىل ارتكاب ذلك املمنوع
جهرة ،وبعد ذلك �إما �أن يعي�شا يف هجران مت�صل �أو �أن يقع الطالق.
باكرا �إىل عمله فيرتك زوجته يف منزلها لتقوم بدورها فيه وله
يذهب الرجل ً
ابن �أو �أبناء قد �ضمهم �إىل املدر�سة يذهبون �إليها يف �صباحهم وم�سائهم ،ويجتهد
((( مكدود :متعب.
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الأب �أن يويف لهم فيما يلزم لدرو�سهم من كتب و�أدوات وهو ينوي �أن يكون
خريا منه .وبينما هو داخل �إىل املنزل �إثر عمله �إذ ر�أى ورقة من
م�ستقبل �أبنائه ً
مدير املدر�سة يف تغيب �أبنائه �أيا ًما .وقد ك�شف الواقع �إذّاك �أن �أبناءه يذهبون با�سم
املدر�سة �إىل الطريق؛ حيث يلتقون برفقائهم يف الفرار من املدر�سة يق�ضون يومهم
يف اللعب امل�شني وطواف الطرقات يف وقت جتتهد فيه جميع العنا�صر امل�ساكنة
لنا �أن تفوز بالعلم على جهلنا ،وامل�سكني مينعه عمله �أن ينتظر �أبناءه لي�شايعهم يف
الوقت �إىل املدر�سة والأم ال ي�سوغ لها ذلك؛ لأن «كرامتها �أن تبقى يف منزلها»،
ولي�س له من قرابته معني ،في�صعد الدم �إىل ر�أ�سه بني جهاد يف العمل وخيبة يف
كثريا عن �أوالدها،
الأمل ،وقد يكون �أن الأم ت�أخذها ال�شفقة غري املثقفة فتخفي ً
عناء ،على �أنه
فتزيد بذلك تورطهم وتبعد ب�أبيهم عن عالجهم ،فتزيد بذلك ً
قد يتخذ لت�أديبهم طرق العنف والق�سوة يندفع �إليهما بفعل الغ�ضب يف نف�سه
فيق�ضي بذلك على راحة قلبه وراحة منزله مثلما ق�ضى على راحة بدنه بانهماكه
يف ال�شغل ،ثم هو يف الغالب ال ينجح بهذه الو�سيلة يف حتويلهم �إىل االجتاه الالئق،
وما يكون �إال �أن ُي�شردهم من املنزل حتت ت�أثري اخلوف ،وتقتل العاطفة يف �صدورهم
فيذهبون �ضحية الغفلة و�سوء التدبري.
تبعث املر�أة بالرجل يف حاجاتها من دور التجارة فيق�ضي ما طلبت ويعمل
اجلهد �أن يويف ما ا�ستطاع فما ي�صل به حتى يظهر نق�صه وعدم لياقته يف اللون
مرارا ملراجعة حمال التجار ع�سى �أن ي�صادف ما
�أو ال�شكل �أو النوع ،وقد يذهب ً
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ير�ضي وي�ستح�سن من جانبها ،غري �أنها قد تر�ضى يف النهاية لأنها بعد البحث مل
جتد �أح�سن مما وجدت .واملر�أة يف الغالب ت�ستح�سن ما ا�شرتت و�إن من طائفي
الأَ ِزقَّة((( على ما ي�شرتيه غريها .وهي يف كل ذلك م�شغوفة مبا تراه الأعني جمي ًال
وثمي ًنا؛ لأنها حتب �أن يتحدث عنها مثيالتها و�سائر من يحيط بها معجبات بها
و�شاكرات .ولقد تدفعها الرغبة يف الإ�شادة ب�شمائلها �إىل ات�ساع يدها بالعطاء من
م�ؤونة بيتها ومدخراته �إىل من يق�صدها من الأقارب والأحباب والعجائز الالتي
يق�ضني بقية العمر يف الطواف على البيوت بق�صد ال�ضيافة التي متر حدي ًثا عن
البيوت التي زارتها والكرم الذي لقيته من ربة املنزل ثم تفي�ض يف ق�ص اخلرافات
بالليل لت�ؤن�س الن�ساء وال�صغار ثم ال تخرج �إال (ب�صرتها) ،ومثل هذه احلال مما
يجحف برثوة املنزل ويو�سع م�صاريفه مبا يكون عب ًئا ثقي ًال على م�ستقبل الزواج.
وكم ي�شكو الرجال ن�ساءهم ويتذمرون((( من وفرة امل�صاريف .ولكن من �أين
للمر�أة �أن تدرك هذا املعنى وهي يف الغالب بعيدة عن م�شاركة الرجل يف الر�أي
وتدبري الأعمال وتقدير النتائج احلا�صلة وما ع�سى �أن يح�صل وما يجب �أن حتدد به
م�صاريف املنزل طبق ما يقت�ضيه الدخل الذي هو ملك الزوجني جمي ًعا .فجهلها
ذلك وا�ستقالل الرجل به يفهمها �أن ن�صيبها من الدخل هو ما ت�ستخل�صه من
الزوج لنف�سها ،فما تزال به تو�سع له �أبواب الإنفاق حتى ت�صل �إىل الن�صيب الذي
منا�سبا حلظوظها ،وهذا ما ّ
حكم �سوء التفاهم و�أدى �إىل اخل�صام وندب املر�أة
تراه ً
(((	الأزقة :جمع زقاق ،وهو الطريق ال�ضيق نافذًا �أو غري نافد.
((( يتذمرون :ي�سخطون.
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حظها املغبون �إن مل جتب �إىل رغباتها .وهكذا تربيتنا للمر�أة تبعدها عن الر�أي
مقبو�ضا �أو مدفو ًعا� ،أو كيف توزع ما
يف تدبري ال�ش�ؤون حتى �أنها تعجز �أن حت�سب ً
بيدها من املال على م�ؤونة �شهر بينما تن�صب يف رغباتها ان�صبابًا وهي حتر�ص �أن ال
يتعرف الرجل ما يف البيت من متاع وذخرية �إذ تعترب ذلك �ش�أنًا يخ�صها وال �ش�أن
للرجال يف �ش�ؤون الن�ساء .وبذلك يقابلن عمل الرجل يف �ش�ؤونه خارج املنزل �إذ
ي�ستقل بتدبريها وال يرى املر�أة �أه ًال لت�شاركه فيها .وبعبارة �أو�ضح :ما دامت املر�أة
يف البيت عب ًدا لأوامر الزوج ال ً
م�ساويا فهي تخلق من الأ�سباب ما تنق�ض
�شريكا ً
به تلك الأوامر وتوفر من ذلك لنف�سها ما ا�ستطاعت .وهذا ما جعل ويجعل على
الدوام �ش�ؤون املنزل وحاجاته عر�ضة للخالف والتنغي�ص امل�ستمر بني الزوجني.
مهما يكن من غنب الرجل وخيبته فاملر�أة ت�شكو وتتظلم �أكرث منه يف غبنها
وتعا�سة حظها .ولئن كان للرجل ف�سحة وا�سعة خارج املنزل يريح بها نف�سه من
عنائه فاملر�أة ربته التي تالزمه �أكرث منه ،وال ترتك من يدب فيه من جاراتها دون
�أن تقع معهن يف خ�صام وعراك من غري ق�صد �إىل ذلك غري ال�صدف املتوفرة التي
حتوك من �سذاجتها �أ�سالكًا لثورة �أع�صابها .وال بد لها �أن تبارح املنزل لت�سرتيح
من عنائه الثقيل فتق�صد منازل الأقارب �أو �صويحباتها ،تفي�ض بها ال�شكوى املرة
مما تقا�سيه� ،أو ت�أخذ معهن يف احلديث عن الأزياء وما جتدد منها وما لب�ست فالنة
وازدراء� ،أو تذهب �إىل
وثناء �أو امتهانًا
ً
وما ظهرت به الأخرى مما ي�ستحق �إعجابًا ً
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�أ�ضرحة الزوايا وهي كثري يف كل بلد من مملكتنا ومفتوحة على الدوام ولها موا�سم
تزدهر بوفود الن�سوة.
غري �أن الف�سقة((( من الرجال وهم كثريون ال يدعون الفر�ص متر دون �أن
ي�ضربوا احل�صار هناك عن بعد لت�صيد ال�شاردات من املنازل والبائ�سات واحلانقات
على �أزواجهن وال�ساذجات ،وحتى �أمام احلمامات ومدر�سة البنات ي�ستهوون
جميعهن مبختلف اجلواذب دون رقيب.
هناك ت�سقط الذبائح يف الأعماق �إىل القرار ومع �أن مكث املر�أة يف بيتها من
حد منطق غري معقول �أو مقبول ،ف�إن ما يف هذا البيت من �أمل وعناء لقاهر
غري ّ
طلبا للراحة واللهو امل�سلي �سيما وقد انفتحت �أمام املر�أة
قوي على ال�شرود منه ً
اليوم دور التجارة العامة وامل�سارح وبيوت «ال�سـنما» ،فهي بت�أثري ال�س�آمة عليها ال
تدري �أين ت�ضع رجلها وال �إىل �أين ت�سري باندفاعها ال�ساذج .ول�سنا نق�صد �أن نقبح
لهو املر�أة ومرحها ومتتعها بامل�شاهد الطيبة مع زوجها ،ولكننا نريد �أن نت�صور اخلطر
املاثل يف نف�سيتها احلا�ضرة التي اندفعت بها يف هذه ال�سبيل املحفوفة باملكاره.
زوجا
وما ذلك �إال من نتائج الرتبية العامة عندنا وبالأخ�ص تثقيف الفتاة لتكون ً
�صاحلة ومعا�شرة باملعروف ،والعمل على توحيد �أو تقريب �أخالق وميول و�أفكار
الفتى والفتاة فذلك ما ي�سري اليوم على غري هدى و�إىل عك�س املرغوب .ونحن يف
ونعيما.
ا�ستطاعتنا �أن جنعل من ذلك حياة املنزل عذابًا
وجحيما �أو جنة ً
ً
((( ف�سقة :جمع فا�سق ،وهو من َع َ�صى وجا َو َز حدود ال�شرع.

من م�شاهد الب�ؤ�س االجتماعي يف
العائلة وال�شعب

مل تكن الأخالق وامل�ستوى العقلي يف �شعبنا هما كل �أ�سباب انحالل
عقدنا االجتماعي .بل هناك مت�سع ملعاول �أخرى تهدم من كياننا يف الزواج
والعائلة :هي م�شاهد الب�ؤ�س املادي ،و�إن كانت بالآخر ترجع لهما .وهما �سبب
منوها فينا.
�إن تون�س بالد زراعية .ومعظم �شعبها ي�شتغل بالزراعة و�أدواتها ،وعليها
تقوم �سائر وجوه الك�سب من �صناعة وجتارة .لكنه لأ�سباب �سيا�سية واجتماعية قد
�أُزيح الكثري من التون�سيني عن �أرا�ضيهم �إىل املعمرين((( الأجانب ف�أ�صبحوا عملة
فيها .وكذلك با�ستعمال �آالت الزراعة احلديثة قد �أخذت �صناعتنا القدمية فيها
نحو البوار .وما و�سع الكثري من �أهلها �إال �أن ينقلبوا عملة يف غريها من الأ�شغال.
وقد ان�ضم �إليهم �أهل ال�صناعات القدمية التي بطل رواجها �أو قل بواردات
الب�ضائع الأروبية التي متكنت من �أ�سواق البالد و�سادت فيها .ولن�ضف �إىل هذه
الأق�سام التجار الذين ال يتاجرون والذين يجازفون بر�أ�سمال مل يو�ضع يف احلقيقة
(((	املعمرين :امل�ستعمرين.
َّ
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لهم ولكنه و�ضع ال�ستثمار جهودهم .ه�ؤالء جمي ًعا قد كانوا وما زالوا يكونون
هم وعموم الأجراء من ال�شعب �ص ًّفا هائ ًال ميثل الفقر واحلاجة �إىل العمل .وهو
ال يوجد �إال حيث توجد الأعمال الكبرية التي اخت�صت بها م�شاريع احلكومة
كمد الطرقات وال�سكك احلديدية ،وحركة النقل
وال�شركات الفرن�سية واليهود ّ
عمو ًما ،وحفر املناجم املنت�شرة يف جهات اململكة ،ومعامل الآجر والطحن ودبغ
اجللد والأ�صباغ والن�سيج واجلري وال�سيمان وغري ذلك من امل�شاريع احلية النامية
يف يد من ذكرنا .فكان معظم الأولني عملة باجلهد البدين عند الآخرين ب�أجور هي
البخ�س والهوان .ومهما كان انت�شار ال�صناعات الآلية احلديثة ف�إن طرائق تعلمها
مو�صدة يف وجوههم �أو هي ع�سرية عليهم .ولذا كان ن�صيبهم فيها قلي ًال �أو قل غري
موجود .فزاد ذلك يف امتهان اجلهود التي يبذلها العامل التون�سي مهما كانت
�شاقة ومبيدة للحياة يف املناجم واملعامل واملزارع ،ومهما كان هو ن�شيطًا وقد كان
مفتاحا عند احلكومة و�أ�صحاب امل�شاريع جللب العمال من �أروبا بعائالتهم
ذلك ً
وتي�سري ال�سبيل �أمامهم للعمل واال�ستقرار بالأر�ض التون�سية .فالتون�سي �أبو العائلة
غالبا �أكرث من ع�شرة
الذي له من الأوالد �إىل الثمانية ال ميكن �أن يزاد له يف الأجر ً
�أو اثني ع�شر ً
فرنكا يف اليوم عن �شغله الذي يتجاوز يف الغالب ع�شر �ساعات �إىل
اثنتي ع�شرة �ساعة و�أكرث يف اليوم� .أما النزول يف الأجرة فيمكن حتى �إىل الثالثة
غالبا عملة الزراعة واملناجم ،مما
�أو الأربعة فرنكات يف اليوم .وهذا ما يقع فيه ً
كثريا من �آباء العائالت �إىل ا�شرتاء بقايا اخل�ضر والغالل وكل مواد القوت
ا�ضطر ً
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ع�سى �أن يوفوا بزهادة((( ثمنها حاجة عائالتهم الكثرية .ثم هم ال يوفون بذلك.
ويظل �أحدهم يجاهد الدهر كله يف غم وهم لتخفيف وط�أة الب�ؤ�س النازلة وال
من ي�شعر ب�آالمه غري امر�أته التع�سة و�أبنائهما ال�صغار .وهذا �أكرب الأ�سباب التي
تدفع بع�ض الآباء �إىل االنتحار �أو الفرار من بيوتهم �إىل مكان غري معروف .وهو ما
طفحت وتطفح به �إعالنات الق�ضاء ال�شرعي كل يوم يف ال�صحافة اليومية عن كل
جهات اململكة .وهذه هي احلال ال�سائرة �إىل اليوم مع التفاقم(((.
ولنت�صور بعد هذا تلك الوجوه الذابلة :وجوه �أولئك ال�صغار الذين يولدون
وك�سك�سا
يف هذا الب�ؤ�س يطعمون فيه من اخلبز مبل ًال باملاء� ،أو مر�ضو�ض الفلفل
ً
منفو�شا يف املاء اململوء بفوا�ضل اخل�ضر مع قليل من الزيت الذي يرى ملن ميعن
ً
النظر الم ًعا يف القدر .فال نرى �إال ال�شحوب واال�صفرار مع �إهمال النظافة يف
�أبدانهم وثيابهم وهم يلعبون يف الأزقة وملتقى الطرقات يف �ساعات التعليم التي
يبا�شر فيها �أبناء �آخرون درو�سهم مطمئنني للقاء احلياة القادمة عليهم.
هكذا يفعل الب�ؤ�س ويفعل الب�ؤ�س �أكرث من ذلك .ف�إن �آباء ه�ؤالء الأبناء
يدفعونهم يف الغالب م�ضطرين �إىل ال�شغل ق�صد اال�ستعانة بهم على ت�سديد
حاجات العائلة وهم يف �سن ال ت�سمح لهم ببذل جهود العمل االقت�صادي فتزداد
تعطبا وانهدا ًما .تراهم يف �سوق املعا�ش (فندق الغلة) يعر�ضون
بذلك �أج�سامهم ً
((( زهادة :قلة.
(((	التفاقم :ا�ستفحال ال�شر.
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على املارين �أن يحملوا لهم �أمتعتهم وتراهم يرفعون مزابل احليوانات يف احلارة
الأروبية .ويكن�سون الطرقات لتثري يف وجوههم �أغربتها .وي�سم �أبدانهم ال�ضئيلة
ما فيها ويف املزابل من عدوى الأمرا�ض م�ستعملني يف ذلك من املجل�س البلدي
توفريا خلزينته .ولهذه الغاية
الذي يختارهم للعمل بن�صف �أجرة الرجل �أو �أقل ً
نف�سها ي�ستعملهم معمل التبغ «الدخان» الدويل الذي يقبل منهم على الدوام
نحو  300ي�شتغلون بالتبغ اململوء باملواد ال�سامة ،فال مير العام والعامان حتى ي�سقط
الكثري منهم يف مر�ض ال�سل فيهوي �صري ًعا .وهذا ما �شاهدته يف �أبناء كثريين.
ر�سميا يرف�ضون
والأغرب من هذا �أنهم �إذا بلغوا �سن الرجال وطلبوا ت�سميتهم ًَّ
لقبول من يعو�ضهم من ال�صغار .وكذا ت�ستخدمهم املعامل واملزارع واملناجم يف
الأ�شغال التي حتتاج �إىل جهد الرجال ويعمل فيها الأوالد بثمن �أحط .وال يوجد
�أدنى حتجري يف هذا الأمر بل هو �سائغ مي�سور ليتم بذلك م�شهد الب�ؤ�س يف هذا
ال�شعب من كل وجوهه.
وال نن�سى هنا ما تعانيه ال�صغريات �سواء يف جتهيز �أنف�سهن للزواج الذي ما
زال يتفاقم �أمره يف �إعانة والديهن على حت�صيل العي�ش وقد ذهب الكثري منهن يف
ذلك حتى �إىل خدمة البيوت ببع�ض الأكل وامللب�س من فوا�ضلها .ومتى و�صلت
الفتاة �إىل هذا ال�ضعف فال ت�سل عما ي�صنع بها �شر الإن�سان.
�إن النق�ص الوا�ضح الفادح يف غذاء عائالتنا ب�سبب نق�ص الأجور املطرد
على الأهايل ،وت�شغيل الأحداث قبل ا�ستكمال منوهم يف �أ�شغال مهلكة بالتدريج
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وتعوي�ض اليد العاملة التون�سية بجلب العمال من �أروبا مع عائالتهم مبا ن�شر البطالة
و�سينميها �أكرث من ذلك .كل هذه العوامل قد كانت من �أول الأ�سباب لإبادة
احلياة يف العائلة من وجهتيها املادية واملعنوية ،ون�شر طاعون الأمرا�ض العادية
تفاح�شا يف �سريانها بني العائالت بالزواج الذي
فيها .تلك الأمرا�ض التي زادت ً
ال تراعى عند عقده حال الزوجني من الوجهة ال�صحية .فكم نرى من وجوه
و�أبدان قد �أكل حلمها ودمها ال�سل وال�سرطان والزهري((( وانفجرت دما�ؤها فواقع
ت�سيل .و�شاع فيها البرت وال�شلل وهي �ساقطة حول امل�ست�شفى الذي ال ي�أويها �أو
ال يت�سع لها عادمة املال لعالج �أدوائها وحتى القوت ال�ضروري حلياتها .ولي�س
ه�ؤالء ب�أتع�س من �أولئك املر�ضى يف بواديهم املنقطعة �أو يف بيوتهم ال�ضيقة املظلمة
بانطما�س منافذها اململوءة بالرطوبات عادمني العالج �أو واجدينه يف �إ�شارات
تهيبا مما
العجائز املجربات وال�شيوخ املجربني  ...عج ًزا منهم عن العالج الطبي �أو ً
يقت�ضيه ذلك العالج .وهذا �أمر ما زال �شائ ًعا يف عائالتنا .وقد كان مع غريه من
�أهم العوامل يف كرثة وفياتنا.
هناك �آالم قا�سية وحمفوفة بالأخطار اخت�صت بها املر�أة هي الأوجاع الدورية
للحوامل عند الو�ضع ،فمع فقرنا ونق�ص �أقواتنا ورداءة م�ساكننا تتحمل املر�أة بانحبا�سها
وبطء حركتها �آالم املوت دون �أن جتد العالج املخفف للوقع واملي�سر للو�ضع �إال من
وكثريا ما تذهب احلوامل مع
قابالتنا املتمرنات على جتاريب اجلاهالت من قبلهنً .
(((	ال ُّزهري :مر�ض خبيث تنا�سلي ُم ٍعد.
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حملهن �ضحية هذا اجلهل بعد عناء عذاب املوت على يد ه�ؤالء القابالت الالتي
حدا لعلمهن.
ال يعرفن ًّ
ومع ذلك فهن ي�ستنجدن عند ال�شدة مع ن�سوة البيت بربكات الأولياء
تي�سريا لو�ضع احلمل ب�سالم.
وال�صاحلني يهتفن ب�أ�سمائهم يف �أفواه ال�صهاريج والآبار ً
ال مير اليوم والليلة حتى ن�سمع بفاجعة من هذا القبيل تن�ضم لفواجعنا
الأخرى لتقطع من �أو�صالنا وتبيد منا احلياة .وقد كنا قب ًال نف�ضل �أن متوت ن�سا�ؤنا
يف البيوت بني يدي قابالتنا غري املثقفات على �أن ن�أتي لهن بطبيب �أو نذهب بهن
أي�ضا حتى من تكون منهن بني
�إىل امل�ست�شفيات ،وهذا عني ما تتم�سك به الن�ساء � ً
�آالم الو�ضع ويف �أق�صاها ،ومع �أن هذا الأمر ما زال يوجد ف�إن الكثري من النا�س
قد حتول عن هذه امليول املتحجرة ف�أتوا بالطبيب وذهبت احلوامل �إىل امل�ست�شفى،
غري �أن عائالتنا الفقرية وهي �سواد ال�شعب ما زالت عاجزة عن الو�صول للطبيب
وحتى امل�ست�شفى فهي تهلك يف ب�ؤ�سها دون �أن ي�شعر بها �أحد ،ال من طرف �إدارة
ال�صحة العامة وال من طرف ال�شعب.
�إن هذا الب�ؤ�س املادي املحدق بنا والذي ما زال ينمو ب�أ�سباب منا ومن غرينا
�إليه يرجع �أكرب الأثر يف اندحار عائلتنا ،وحتكم العنف و�شرا�سة اخللق يف حياتنا
الزوجية .تلك ال�شرا�سة التي كان لها �أكرب ن�صيب يف تكثري حوادث الطالق .ولو
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�أن لنا قلم �إح�صاء لر�أينا �أن معظم حوادثه ناجتة عما يثريه الفقر واحلاجة من �ضيق
ال�صدر وقنوط النف�س الباعثني على اخل�صام واللجاج.
ومن جهة �أخرى ف�إن هذا احلرمان امل�ستمر الذي وقعت فيه عائالتنا قد
جعل فتياتنا يندفعن �إىل احلياة املادية ال�صرف مبا فيها من �شهوات متى وجدن �إىل
ذلك �سبي ًال غري داريات ما يف مطاوي هذا االندفاع ال�ساذج من اخلطر الداهم على
�أنف�سهن و�أعرا�ضهن وعائالتهن وم�ستقبل زواجهن ما دمن يق�ضني بع�ض الزمن
يف لهو ومرح يعو�ض عنهن ما خ�سرنه يف امتداد ب�ؤ�سهن وحرمانهن من �أ�سباب
احلياة الطيبة املر�ضية .وهن ال يفقدن من الرجال من يهيئ لهن الدوافع للوقوع
كثريا ما ترمي بهن بعد ذلك يف البيوت ال�سرية �أو ت�ضعهن يف
يف ال�شراك التي ً
دفرت البغاء((( الر�سمي .ولو بحثنا �أ�سباب �سقوط املر�أة ملا َب ُع َد �أن نرى الرجل يف
�ساعيا فيها �أو مهي ًئا لها ب�سوء ع�شرته �أو طالقه لها وهي غافلة �ساكنة
الغالب �إما ً
للعي�ش معه .وبعد ذلك فقد جرت العادة �أن املر�أة وحدها هي الذميمة وامل�س�ؤولة
عما حلقها .وهذا بع�ض ب�ؤ�سها وجزء من تاريخها البعيد.
هذا بع�ض ما ي�شملنا من الب�ؤ�س يف العائلة واملجتمع .وهو كاف النقرا�ضنا
بالتدريج .وال �سبيل لنا �أن نخفف من هذه احلالة ونتائجها ما دام مل ينت�شر بيننا
التعليم ال�صناعي ب�أنواعه ويف عامة فروع االقت�صاد ،وما دمنا ال منلك من امل�شاريع
ما يغني �أكرثنا عن م�شاريع الأجانب ،وما دمنا ال نعرف لعائالتنا حقها يف احلياة
(((	ال ِب َغاء:الفجور.
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بتقدير عمل العامل منا فنوفيه حقه قبل �أن نويف الأرباح لر�ؤو�س �أموالنا .كما
يعرف ذلك الأروبيون واليهود من التون�سيني يف ا�ستخدام بني ملتهم ب�أوفى مما
أي�ضا ال �سبيل لنا
ي�ستخدمون الأهايل امل�سلمني بكثري ولو مع وحدة ال�شغل .و� ً
�أن نخفف من هذه احلالة ونتائجها �إال �إذا �أكرثنا من امل�ست�شفيات ون�شر املبادئ
ال�صحية يف �أرجاء اململكة مبا ي�شمل تغيري نظام معي�شتنا ونق�ض الأدما�س((( التي
ن�سكنها لن�شيد عليها ما يهيئ لنا نعمة العافية وي�ضمن بقاءنا ومنونا �ساملني من
العيوب بقدر ما ت�سمح الب�شرية ،وكما هو موجود عند الأمم احلية التي نرى منها
ب�أعيننا �أ�سرابًا قائمة يف بالدنا.
ولكن �أين نحن من هذه الواجبات النافذة عند غرينا؟ ف�إن �أفكارنا مل
تتدار�سها بعد ف�ض ًال عن ال�سعي يف حتقيقها .ونحن �أنا�س مل نعتد �أن نفكر يف �ش�أن
من �ش�ؤوننا �إال �إذا كنا نريد �أن نطالب احلكومة بعمله لنا!!
ح ًّقا .ح ًّقا� .إن حكومة احلماية جادة يف تعمري تون�س حتى ت�صري يف �أقرب
وقت كقطعة من مدن �أروبا .والعنا�صر الأروبية هنا وحتى اليهود منا �أفرا ًدا
و�شركات هم عماد �سيا�سة احلماية يف التعمري .وهي متدهم باملال املعدود لذلك.
ويكاد يكون ن�صيبنا معدو ًما من هذا املال لوال ت�أييد احلكومة ل�شركة �أو �شركتني
�أ�س�ستا بن�شاط بع�ض �شبيبتنا((( لبناء م�ساكن لبع�ض املوظفني عند احلكومة من
(((	الأدما�س :املوا�ضع التي غطاها الظالم.
((( �شبيبتنا� :شبابنا.
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امل�سلمني ،ومل يجد هذا العمل العظيم �أدنى انتباه يف طبقات ال�شعب لتحقيق
ن�صيبها منه ومتكني فقرائنا واملتو�سطني منا من �سكنى الدور العامرة بالنور والهواء
بدل الأدما�س واخلرائب .ولي�س للمال عند �أغنيائنا �إال �أن يبذر يف اللهو والف�ساد
�أو يحب�س يف ال�صناديق ليبقى مريا ًثا.
�إن التعمري مبعناه احلقيقي يق�ضي بن�سف تلك الأدما�س واخلرائب
امل�شتبكة� ،إما لتو�سيع الطريق �أو مل�ؤ�س�سة �أو منازل جديدة تليق بالأحياء .وهذا ما
تدريجا ،ولي�س لأهلها �إال �أن يندجموا مع
ي�سري به املجل�س البلدي بت�أييد احلكومة ً
غريهم يف البقية الباقية منها بع�ضهم على بع�ض حتى ت�صل �إليها �أعمال التعمري
بناء جدي ًدا .ولي�ست دورنا يف نظر احلق بجانب دورهم �إال
فت�شيد على �أنقا�ضها ً
كامل�ستنقعات حول احلدائق ال َغ َّناء(((.
للتعمري ناحية �أخرى رمبا كانت �أوفر �أهمية من غريها :هي ت�أ�سي�س اجلهاز
االقت�صادي وهو يرمي �إىل تطور العمل اليدوي ال�ساذج �إىل عمل الآالت
امليكانيكية حتى تتوافر النتائج االقت�صادية التي تعني على ترقية �شكل احلياة
وتو�سيع م�شاريعها .وهذا اجلهد املزدوج ال�ستغالل احلياة ال ميكن قيامه �إال على
اليد العاملة املتفننة يف �أنواع ال�صناعات لإ�شادة الق�صور واملعامل وتعبيد الطرقات
و�إن�شاء احلدائق وخزانات املياه والكهرباء ونحوها ،وا�ستعمال الآالت وت�صريف
القوى ال�صناعية يف عمل الإنتاج .وهذا ما ال ن�ستطيعه اليوم ونحن على ما و�صفنا
ال�شجر.
((( غ َّناء :كثرية َّ
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من احلال .ومل تر احلكومة وال�شركات هنا �إال �أن ت�ستقدم اليد العاملة من �أروبا
لتتمم عملها الذي ترجوه فيكون لها من ذلك العدد والعدة.
وبعد هذا فما الذي ن�صنع �إذا بقينا بال عمل وبال م�أوى غري الت�شرد يف
الطرقات للت�سول والإجرام وتعمري ال�سجون ثم املوت واالنقرا�ض.
وال �أن�سى هنا �أن �أقول �إن احلكومة قد فتحت الباب لإنقاذ طوائف خمتارة
من التون�سيني متنحهم اجلن�سية الفرن�سية لت�شبيههم بالفرن�سيني يف احلظوظ .وقد
عا�ضدتها يف هذا العمل ال�شركات الفرن�سية املنت�شرة يف البالد.
أي�ضا� :أنه ال م�س�ؤولية فيما نحن فيه �إال على �أنف�سنا
دائما �أقول و�أعتقد � ً
�إنني ً
مبا ر�ضينا لها من اجلهل واجلمود اللذين ما زاال �أول ما نحب ونهوى .و�إذا كنا ال
مند وال نريد �أن مند �أيدينا للع�سل فلي�س على احلكومة ب�صفتها حكومة �أن ت�سقينا
الع�سل يف �أفواهنا ونحن م�ضطجعون.
حد لها .و�إن �أجيا ًال �آتية ليثقلها القيام
م�شاهد الب�ؤ�س يف هذا ال�شعب ال ّ
جدا بقدر ما
بت�صوير هذا الب�ؤ�س من كل وجوهه ،والعمل الذي ينتظرنا عظيم ًّ
غفلنا عنه يف املا�ضي وحتى ال�ساعة .ف�إذا مل ننتبه له اليوم جرفتنا احلوادث �إىل
هوة((( املوت غري م�أ�سوف علينا.
(((	ال ُه َّوة :احلفرة البعيدة القعر.

تيار التطور احلديث

يف ال�شعب

�إن تاريخ التطور احلديث يف ال�شرق عمو ًما يرجع �إىل تاريخ ات�صاله باملدنية
أم�س و�أو�ضح يرجع ذلك �إىل تاريخ االحتالل الأروبي
الغربية احلا�ضرة .وب�صورة � ّ
للبالد .فالغالبية متلي على املغلوب فتدفع به �إىل تقليد الغالب يف ّزيه و�أ�ساليب
عي�شه التي يراها م�صدر خري ينزع به عما يف حياته الأوىل من جمود و�أمل .وبطبيعة
قائما على الرغبة يف تعرف الطرق التي بلغت
احلال كان اندفاعنا هذا لي�س ً
بالأروبيني �إىل تلك احلياة املثمرة الطيبة فن�سعى لها لنحيا حياة مثل حياتهم.
قائما على حم�ض((( الرغبة يف نهب اللذة للت�سلية من حياة مل
ولكنه قد كان ً
نعد نراها �صاحلة وجميلة .ومن �أجل ذلك انح�صر عملنا يف ا�ستهالك املال
لال�ستمتاع مبواد احل�ضارة الغربية يف زخرف منازلها ومالب�سها وم�آكلها وم�شاربها
ومالهيها و�سائر مظاهر حياة �أهلها ،ال �سيما بعد احلرب الكربى التي كانت حرمانًا
متوا�صالً .فكان ه�ؤالء ينتجونها وينفقون عليها من جهودهم املتحدة املنتظمة.
((( حم�ض كل �شيء خل�ص حتى ال ي�شوبه �شيء يخالطه.
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وكنا نقتنيها منهم بالإنفاق من تراث �أجدادنا الذي جمعوه لنا بالي�سر والع�سر
يف الزمن الطويل .فبا�ؤوا((( بغنم احلياة والرثوة ،وب�ؤنا باخليبة فيهما ،وانت�شار الفقر
يحا�سبنا فيما �أ�سرفنا من �أنف�سنا و�أموالنا بدون حق .وهذا هو الطريق احلتمي لكل
�أمة ال عهد لها بالتطور ،وال قائد لها يف �سريها؛ حيث ترى حقها يف اغتنام اللذة
املتجددة �أ�سبق من واجبها يف احلياة.
قا�صرا على املدن ،بل قد �شاركت فيه
�إن اال�ستهتار الذي نهيم فيه مل يبق ً
بوادينا ب�صورة وا�ضحة �إثر احلرب الكربى ،فانتقل �أهلها عن �أرا�ضيهم الزراعية
�إىل العي�ش يف العا�صمة ومدن اململكة تاركني تلك الأرا�ضي ب�أيدي وكالئهم
�أو الآجريين مكتفني بالإيراد الذي يح�صل لهم من ذلك ما داموا يجدون
من اللذة واحلظ يف �سكنى املدن ما يحملهم على الإقامة فيها .كما يفعل �أهل
املدن ب�أرا�ضيهم الزراعية .فن�ش�أت لهم عن ذلك تكاليف جديدة تقت�ضيها حياة
احل�ضارة التي ا�ستهوتهم مظاهرها ال�ساحرة .وكان من ذلك نق�ص وا�ضح يف
غالبا مبا
�إيرادهم ال�سنوي ،وثقل فادح عليهم من الديون التي ذهبت وتذهب ً
ميلكون ،فيذهبون معها �ضحية الأحالم ال�ضالة.
وقد كان �سقوط الفرنك الفرن�سي وارتفاع الأ�سعار بن�سبة ذلك يف
احلا�صالت الزراعية �أكرب عون لهم على �سلوك �سبيل الغواية يف فهم احلياة.
وبذلك مت ا�شرتاك كافة طبقات الأمة يف هذا التيار الهاوي بها �إىل الإفال�س.
((( با�ؤوا :رجعوا.
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تفاقما اليوم بارتفاع الفرنك ونق�ص ال�صادرات من حم�صولنا
وقد ازدادت احلال ً
الزراعي فكان هذا وذاك من �أقوى العوامل يف تبدد ثروتنا العامة.
�إن فتاتنا اليوم تندفع بقوة يف طلب اللذة مهما كانت تكاليفها ،وهي حتمل
الرجل على ت�سديد مطالبها يف ذلك بكل �إحلاح حتت ت�أثري �سخطها على احلياة
القدمية ،م�سحورة مبا ت�شهد من زخرف ال�صناعات احلديثة� ،شاكية حظها العاثر ،غري
مكتفية مبا تناله منها ،هازئة من �أفكار والدتها القانعة الرا�ضية متحرجة ال�صدر ،ثائرة
و�ضروريا �إذا مل
واجبا
ًّ
النف�س ،تف�ضل النوم والتمار�ض على عمل املنزل مهما كان ً
تتمكن من اخلروج للف�سحة وتوفري رغباتها ،و�إذا حققنا النظر ف�إن �شبابنا ال يبعدون
عن فتياتنا يف هذا االجتاه ،فهم يتناف�سون على الأزياء احلديثة وامل�آكل وامل�شارب وكل
ماديا عن ت�سديد ما يلزمهم من ذلك مبا
�أنواع الزينة املتجددة مهما كانوا عاجزين ًّ
جعل �أكرث مرتباتهم عن العمل يف دواوين احلكومة وال�شركات وق ًفا على ا�ستخال�ص
ديونهم املتجددة .ومن عجز عن ال�سري يف هذا امل�ضمار �إما لبطالته �أو زهادة راتبه فهو
�ساخط على احلياة مييل �إىل االنكما�ش والذبول ،ونف�سه تتخبط يف الي�أ�س القاتل مبا
تخل�صا من عمل يجهده
جعل الكثري منهم ينعزل عن العمل مف�ض ًال البطالة املرة ً
وال رجاء له منه يف �إغداق احلياة عليه كما ي�شتهي.
الرجل ي�شعر بفراغ ووح�شة يف حياته ي�سعى �أن يعو�ضها مبباهج
ولئن كان ّ
اللذة واللهو واملرح فكم كانت املر�أة �أحرى �أن ت�شعر بذلك وهي املنكوبة((( يف
((( املنكوبة� :أ�صيبت بنكبة �أو حادثة من حوادث الدهر.
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حياتها �أكرث منه ،وامل�ضيق عليها حتى يف مد خطواتها خارج املنزل ،واملحرومة
فيه من ر�ؤية احلياة و�ألوانها املتجددة ،وال�ساذجة بوحدتها وانزوائها .وقد كان خلق
احلياء قدميًا يغمر عامل املر�أة والرجل يف رداء ال�سكون واخلفاء اتقاء من �سخط
الكبار و�أحاديث الطاعنني .غري �أن احلياة احلا�ضرة مبا فيها من جاذبية قد دفعتهما
على اجلر�أة يف اقتحام الطريق والتجاهر بطلب ما فيه لهو ولذة .و�أخذت العائالت
بع�ضا يف ذلك فبد�أت الغنية وتبعتها املتو�سطة والفقرية دون ا�ستعداد
يقتاد بع�ضها ً
لهذا التطور ال�سريع �سواء من الوجهة الفكرية �أو الأخالقية �أو االقت�صادية .وقد
ازداد هذا التيار قوة مبا تقوم به وكاالت الإ�شهار عندنا يف �إعالناتها ال�ضخمة عن
نتائج املعامل الأروبية.
�إن الرجل �إىل الآن مل يعرف �أن يقدر درجات هذا التطور وال �أن ي�ستعد
له وال �أين ي�ضع نف�سه منه .فكانت املر�أة �أحرى �أن ال تعرف �شي ًئا من ذلك وهي
غالبا يف عامة �ش�ؤونها ب�إمداده امل�ستمر .ولي�س عليها �إال �أن تعلن رغبتها يف
املكفولة ً
الأ�شياء وت�صميمها معتقدة �أن الرجل ال يعجز �أو غري مفكرة يف ذلك .وقد ازداد
هذا العبء فداحة بعدم ا�شرتاك املر�أة يف العمل االقت�صادي لتخفيف ما تقت�ضيه
هذه احلياة اجلديدة من تكاليف.
(((
�إننا نتذمر
كثريا من احل�ضارة الغربية مبا �أحدثت لنا من التكاليف املنزلية
ً
التي �أعجزتنا ،ومبا خرقت من ثوب حيائنا القدمي الذي كان ي�صبغ وجوهنا حمرة

((( نتذمر :نغ�ضب.
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تقف بنا عن اجلر�أة يف االندفاع للحياة ال�سافرة .ولكننا يف احلقيقة ن�سعى �إليها
بفعل التطور ما ا�ستطعنا وما مل ن�ستطع �إىل ذلك �سبيالً .ف�إما �أن يكون ذلك
بت�سليم تراث الآباء  -وال يدوم هذا طوي ًال  -و�إما �أن ن�سعى �إليه من طريق ال�شر
بع�ضا ون�صب الد�سائ�س بيننا واجلا�سو�سية اخلبيثة وبيع
والإجرام بخداع بع�ضنا ً
�أج�سادنا للفجور .وهو ما �أخذ يغزونا اليوم من كل جانب وب�شكل خميف .ومهما
كان مرجع امليول التي تقودنا �إىل االهتمام ب�شطط املر�أة يف تهتكها وا�ستهتارها
دون الرجل ف�إن هذه احلياة ال�سافرة مرادة منا لها ،وهي �سائرة فيها طبق رغبتنا
التي نغفل عنها عند ذكر عيوبها� ،إذ امر�أتنا �إىل اليوم ما زالت غري حمتكة بالو�سط
الأروبي لت�ستمد منه اجلر�أة على التطور .وهي تطلب ر�ضانا لتق�ضي حظوظها معنا
يف حياة م�شرتكة .فلو كنا حقيقة نكره منها تهتكها و�سفورها وال منهد لها الطريق
لذلك ملا كانت لتهتدي �إليه �أو جتر ؤ� على الظهور به .ولكننا اعتدنا �أن نرى املر�أة
م�صدر �شرنا .و�أن نغالط حتى �أنف�سنا فنقول قو ًال ونفعل فعالً.
(((
رغما من خلق
�إن تيار احل�ضارة الغربية يجرفنا رجا ًال ً
م�صبه ً
ون�ساء �إىل ّ
الرياء الذي يحملنا على العطف والتحنن �إىل قدمينا الذاهب .وال ينجينا من ذلك
جمرد الت�أفف واال�ستعاذة اللذين اعتدنا �أن نكتفي بهما يف كل ما يلم بنا من
احلادثات .ول�ست �أريد من هذا �أن يذهب �أبناء وطني مذهب الزهد والتق�شف يف
احلياة كمبد�أ ثابت �أدعوهم �إليه ،و�إمنا �أريد �أن �أقول �إننا نت�سابق �إىل نهب اللذات

ال�ص ّب ،و م�صب النهر :مو�ضع اختالط مائه بالبحر �أو البحرية.
((( َ
امل�ص ُّب :مو�ضع ّ
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معر�ضني عن واجبنا يف احلياة ،ذلك الواجب الذي يجعلنا ن�سعد فيها ون�سود
وهي را�ضية عنا ونا�صرة لنا.
من احلق والواجب �أن نهتف للحياة الطيبة النزيهة مبا فيها من زينة ولذة.
و�إمنا الذي ينق�صنا ويلزم �أن يقف من �أجله كل �شيء حتى يتم هو بذل اجلهود
االقت�صادية املتحدة لنقيم حياتنا على �أ�سا�س ثابت مثلما �سارت عليه الأمم التي
تعي�ش اليوم على وجه الب�سيطة ناجحة موفقة يف بالدها وحتى يف مد �سلطانها
لدح�ض كل خامل و�ضعيف.
ولكن �أين نحن من هذه اجلهود املثمرة التي تنفي ب�ؤ�سنا .وتدح�ض �أ�سباب
ف�شلنا يف احلياة ،وترفع ر�ؤو�سنا عالية فيها ،بينما �أفكارنا مل تتجه بعد نحو هذا
ودر�سا .ف�ض ًال عن ال�سعي يف �إبرازه للعمل .فكم
الوجه من حياتنا ت�ستق�صيه بح ًثا ً
يطول وقوفنا يف وقت �أ�سرعت فيه �أمم العامل قدميها وجديدها .وال �أقول �إنها جتري
بل �أقول �إنها تطري طريانًا �إىل احلياة واال�ستكثار من وجوهها ووجوه رعايتها والربوز
(((
فيها بع�ضها على بع�ض .فما �أعظم هذه العظة البالغة! ولكن ماذا تغني النذر
�إذا كنا ال نتعظ ونعترب.

املخ َّوف من �أم ٍر ما.
((( ال ُّنذُ ر :جمع نذير :وهو َ
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يف املنزل

اعتدنا �أن تكون بيوتنا غري مرتبة ،ال يف �أثاثها وال يف �أدواتها مهما كانت ثمينة
�أو غري ثمينة .وحتى يف مالب�سنا حني نلب�سها �أو ن�ضعها .و�سواء �أكان لهذه الأ�شياء
حمل خا�ص حلفظها وا�ستعمالها �أم مل يكن فهي تعرت�ضك مبعرثة يف و�سط البيت:
على ال�سرير �أو الكر�سي �أو على الأر�ض �أو فوق اخلزانة ح�سبما تعمل ال�صدف يف
و�ضعها .ومن �أجل ذلك كانت �أقرب �إىل التبدد((( والتعطيب((( اجلالب للخ�سارة
وعبء امل�صاريف املتجددة� ،سيما �إن وقعت بيد الأطفال كال�صحون وغريها من
املاعون ف�إنهم يلقون بها على الأر�ض فتنك�سر يف غفلة الأمهات .والأخطر من
هذا كله وجود ال�سكني والنار واملاء املغلي على الأر�ض ويف متناول الأطفال
بدل حفظها وا�ستعمالها يف مرتفع عن الأر�ض ،وبتناولهم لها يجرحون �أبدانهم
ويحرتقون بالنار واملاء يف غفلة الأمهات عنهم ،فرتجع امل�س�ألة �إىل م�صيبة قد تنتهي
بت�شويه اخللقة �أو املوت .وهذه حال بيوتنا �إىل اليوم .ف�إذا �أ�ضفنا �إليها عامة �أنواع
الت�شوي�ش التي ب�سطنا �أ�سبابها يف الف�صول ال�سالفة �أدركنا ما يف هذه البيوت من
الب�ؤ�س والبعد عما تطلبه من الراحة واللذة يف الهدوء وجمال الرتتيب.
كثريا من الرجال وال�شبان قد اندفعوا بفعل ال�س�آمة �إىل ارتياد املطاعم
�إن ً
الأروبية فرادى وجمتمعني لأخذ حظوظهم يف جمالها وح�سن ترتيبها اجلذاب.
((( ال َّتبدد :ال�ضياع.
((( التعطيب :الف�ساد.
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وهكذا ان�سابوا �إىل كل جديد ناعم وتركوا املر�أة تتخبط يف ب�ؤ�س العائلة مع بنيها
حد
ال�صغار .ولقد ات�سع للرجال فرارهم من بيوتهم لطلب الراحة يف غريها �إىل ّ
بعيد .فهم يق�ضون �أوقات راحتهم يف املقاهي يلعبون الأوراق .ويف امل�سارح و�سائر
بيوت اللهو والف�ساد .وحتى يف الطرقات العامة يرتا�ضون((( فيها بال�سري �إىل
بعد منت�صف الليل؛ حيث يدفعهم النوم القاهر �إىل منازلهم النائمة مبن فيها
حدا
من الن�ساء وال�صغار .وهكذا كان النوم وامل�أكل وامللب�س واحلاجة الب�شرية ًّ
الت�صال الرجل مبنزله وبامر�أته املقيمة فيه .وهذا ما جعل املر�أة عاملًا م�ستق ًّال يعي�ش
تائ ًها يف ظلمات الآالم واحلوادث الغام�ضة.
�إن عمل التطور مل يقف عند هذا احلد ف�إن امر�أتنا التي تقا�سي من �أجلنا
كل هذه الآالم مل تعد �صاحلة يف نظره لتعمري بيوتنا .ومن ثم اندفع كثري من
�شبابنا �إىل الزواج بالأجنبيات.
يف الزواج بالأجنبيات

للأروبيات رقة ور�شاقة يف احلركات ،ومالمح حية تنطق ب�أعماق القلب،
وابت�سامات �ساحرة جذابة بف�ضل ما يف و�سطهن العائلي واالجتماعي من جالء
العاطفة والإغراء على بروزها كميثاق الت�صال املحبة والألفة بني �أفراده .وما
�أكرث ما يحتاج الزوجان �إىل هذا امليثاق للتمكن من القيام بواجباتهما امل�شرتكة
((( يرتا�ضون :ميار�سون الريا�ضة.
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وا�ضحا للأبناء يف ن�شوئهم على الألفة وحب التعاون .وبعك�س
وليكون مثا ًال ً
ذلك نربي فتاتنا فنغريها باحلياء حتى درجة اخلجل فتنحب�س العاطفة يف �صدرها
فتذبل فتموت .ف�إذا عادت ال ت�ستطيع �أن تعرب ال بالنطق وال باملالمح عما يف
قلبها فتلك هي املر�أة ال�صاحلة املهذبة .وهذا �أكرث ما مال ب�شبابنا الهاتفني باجلديد
�إىل االفتنان بالأروبيات.
أي�ضا ذوق ومعرفة يف ترتيب �أثاث املنزل وريا�شه((( وامل�أكل
وللأروبيات � ً
وامللب�س وح�سن تدبري يف حت�ضري املعا�ش وتقدير نفقاته بالوجه املنا�سب للدخل
بف�ضل الرتبية والتعليم املتوفرين لها يف العائلة واملدر�سة والو�سط االجتماعي.
عك�س فتياتنا الالئي ي�سرن يف كل هذا على غري هدى �سوى تلقني الأم املوروث
الذي ال يخلو من جمود و ُب ْعد عما يطلبه التطور احلامت.
وللأروبيات روح ومعرفة يف �إجناب الأبناء وتهيئتهم للحياة قادرين على
الربوز فيها مبعرفتهم لوجوهها وواجباتها فوق ما �أخذن يظهرن فيه من الن�شاط
املوفق يف �إعطاء املثال ب�أنف�سهن :مثال العمل ال�صالح يف ميادين احلياة العامة
التي كانت حمجوبة عن �أنظار املر�أة.
�إن املر�أة الأروبية قد �سارت خطوات وا�سعة يف هذه االجتاهات ،عك�س
امر�أتنا فهي مل ت�ستعد �إىل �شيء منها حتى الآن ف�ض ًال عن �أن تبلغ فيها درجة ما.
((( ريا�شه� :أثاثه.
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ولكن افتتان ال�شبان منا بالأروبيات لي�س راج ًعا يف الأكرث �إال الندفاعنا الغام�ض
نحو احلياة ال�سافرة مبا فيها من �سحر وجاذبية؛ ومن �أجل ذلك كان �أغلب زواجنا
بهن نا�ش ًئا عن حوادث غرامية ،ومن ال�شذوذ((( �أن يكون نا�ش ًئا عن ات�صال عائلي
�أو غريه من الدواعي .ولكنه مهما يكن فمن النادر �أن ي�ستقر هادئًا ليثمر كل ما
يرغب فيه من هناء وواجب دون �أن يتعر�ض لل�سقوط يف هوة اخلالف العن�صري يف
الرتبية والرغائب وامليول اجلن�سية يف حياتهما وحياة �أبنائهما .و�إذا كان للأروبيات
تهذيب ومعرفة ف�إننا �إىل الآن مل ندرك بعد �أن ثقافتهن مل تكن ليتهي�أن بها للزواج
بنا واالندراج يف عائلتنا .و�إذا كانت الأغرا�ض اخلا�صة �أو الظروف اجلربية قد
و�ضعتهن بني �أيدينا �أو و�ضعتنا بني �أيديهن فلأول ما ت�ضعف تلك الأغرا�ض
والظروف ولأدنى خالف يقع بعد ذلك تعتز الأروبية بكربياء جن�سها وجترنا �إىل
حماكمها الأجنبية املنت�صبة يف بالدنا لتحكم علينا بقوانني مل تو�ضع لنا.
�أما �إذا نظرنا لهذه امل�س�ألة من وجهتها العائلية ف�إن املر�أة الأروبية �إن مل تكن
مقطوعة الرجاء ي�ستحيل �أن تر�ضى بعائلتنا فتندمج فيها .وما يكون �إال �أن ت�ستقل
بزوجها و�أبنائهما فتن�سيه بحبه لها حياته الأوىل مبا فيها ومن فيها .وهو بدخوله
معجبا مفتونًا مبحا�سنه املتفوقة �أ�سرع ما يكون قاب ًال لالندراج يف
يف هذا الزواج ً
عن�صرها الغالب هو ومن يتفرع عنهما من الأبناء ،وقد �أدرك قانون التجن�س
الفرن�سي النافذ يف بالدنا املحمية ب�سلطان فران�سا هذه احلالة ف�أف�سح يف ف�صوله
((( ال�شذوذ :املخالفة.
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التي تتجدد لقبول ه�ؤالء الأزواج وتخيري �أبنائهم وبناتهم �إذا جاء �سن الر�شد �أو
مت�سك كل بجن�سيته.
تقع ق�سمتهم بينهما بوجه �صلح �إن ّ
�إن هذا كله مل ي�صد فعل التطور العادي بقوته على �ضعفنا فال نزال ن�سمع
�أن فالنًا تزوج ب�أجنبية طم ًعا يف ال�سعادة التي يراها ماثلة يف �سحر االبت�سامات
ورقة الأ�صوات وترنح القامات و�أنيق امللب�س وامل�أكل وامل�شرب وراحة املنزل
وجمال ترتيبه .ثم هو بعد �أن ي�سبح يف بحر هذه الأحالم يفيق وهو يع�ض �أ�صابعه
ند ًما على ما فرط يف جانب عائلته وقومه.
�إن املر�أة هي التي تلد ال�شعب ويف �أح�ضانها ينمو ويثقف .وفيها الأمل
الأول يف �إعداده للحياة والواجب .واملر�أة الأروبية مل تخلق لنا ومل تتهي�أ
لالندراج فينا .ولي�س لنا �إال �أن نتزوج من بنات جن�سنا .و�إذا كان فيهن ُب ْع ٌد عن
�صفات الكمال املطلوبة فلي�س عالج ذلك يف االنقطاع عنهن للزواج بالأجنبيات
وتركهن عوان�س يف البيوت .ولكن بالعمل لتطويرهن وحمايتهن يف هذا التطور
من الأخطار البادية فيه اليوم .فهن لنا ونحن لهن ،ومنا جمي ًعا يتكون ما نعرب عنه
بال�شعب .ولكن �أين املعتربون ،املتب�صرون!..
يف املر�أة

�إذا كان الرجل قد نفر من منزله بفعل ال�س�آمة منه .وارت�أى �أن ي�أخذ حظه
منفر ًدا خارج هذا املنزل .و�أن يق�ضي �أوقات راحته ما ا�ستطاع بعي ًدا عن تكديره
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و�ضو�ضائه ،ف�إن ذلك قد دفع املر�أة ال�سجينة فيه �أن تتطلع �إىل هذا اخلارج لرتى
ما فيه من احلياة املرغوبة .وظلت هكذا تبحث عن موا�ضع عيني الرجل وما
ميلك منه العاطفة والقلب فلم تر �إال احلياة ال�سافرة واالنهماك يف لذائذها الغامرة،
والهتاف البالغ لكل م�ستحدث يف الو�سط الأروبي من الأزياء والأ�شكال .وهو ما
�أف�ضى((( بكثري �إىل هجران بيوتهم متا ًما مبن فيها من الن�ساء والأبناء للتعلق بهوى
الأجنبيات والزواج بهن.
لقد كانت هذه اال�ستطالعات �أقوى العوامل الندفاعات املر�أة .وكان �أحرى
خطوا يف هذا ال�سبيل .وهي ال�ساذجة واملت�أملة بالغنب
بها �أن تكون �أعدى من الرجل ً
واحلرمان املادي واملعنوي �أكرث منه و�أبلغ لوال ما اقت�ضته طبيعة انزوائها عن اخلارج
أثريا جدي ًدا يف حياتها قد نبهها �إىل
�سريا ً
وا�ضحا وم� ًؤثرا ت� ً
لكن �سري الرجل فيه ً
نف�سها الظامئة و�إىل طرق ا�ستهواء الرجل ليعود �إليها وهي تتدرج يف هذا التطور
اجلديد ح�سب اجتهادها ال�ساذج ،وبال مر�شد �أو معلم مقتب�سة �إياه من تعليمها
يف مدار�س احلكومة ،واختالطها باملعلمات الفرن�سيات وزيارة منازلهن ور�ؤية ما
فيها من زينة وترتيب غري ما كانت ت�ألفه من قبل ،والتعرف ب�أزواج �شبابنا من
الأجنبيات ،وجلب �أرباب العائالت لهن �إىل املنازل ب�صفة مر�ضعات ومربيات،
وم�شاهدة حياتهن العامة يف الطرقات ،ودخول البيوت التجارية وميادين اللهو
كامل�سرح وال�سينما ،وقراءة كتب الروايات الفرن�سية مبا فيها من ثورة العواطف.
(((	�أ ْف َ�ضى الأمر �إىل كذا :انتهى به �إليه.
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ومن مل ي�سبق لها �أن ت�أثرت بهذه العوامل فهي ت�سري �إليها من طريق العدوى
اجتماعيا ال مرد((( له تاهت فيه املر�أة م�سحورة مبا جتد من لذة
تيارا
فكان ذلك ً
ًّ
وت�سلية ،ووفاقًا لنف�سية التطور ال�شاملة للرجال واملرغوبة لها منهم دون �أي نظر يف
�صقلها وتهذيبها .وبعد ذلك فاملر�أة خملوق �شرير يجب االحتياط منه.
�إن التطور العام له �صورتان� :صورة ذهنية حم�ض تت�صل ب�أحالم العلماء
والفال�سفة يف االلتحاق باملثل الأعلى يف احلياة ،و�صورة خارجية بارزة تت�صل باحلوادث
االجتماعية الطارئة على حياة ال�شعب .وال�شعب الذي اعتاد ومترن بالعمل لغايته قد
�أدرك فيه حقيقة الدرجات احلامتة التي يجتازها نحو الكمال .وبعك�س ذلك نرى ال�شعب
الذي مل يعتد �أن يعمل ،فهو م�ستوعب الذات يف تخيالت يزداد تعل ًقا بها كلما ازدادت
حياته بع ًدا عنها .وهذا هو �شعار الأمم املنحطة التي تظل عاطلة لتبيدها احلياة .ف�إذا نحن
بقينا متم�سكني بالتطور اخليايل غري مت�أملني يف �أ�سباب التطور الفعلي من عامة وجوهه
االجتماعية وال�سيا�سية ف�إن هذا التطور الواقع �سيذهب بنا يف تيار احلوادث الواقعة �إىل
�ساخرا منا ومن �أحالمنا .و�إذا نحن اعتربنا به و�أعطيناه ما ي�ستحقه من الت�أمل
التفاقم ً
فعرفنا �أوجه تعديله وتهذيبه يف �سري مطرد مبا ير�ضي احلياة فقد �أمكن �أن نخرج من اخلطر
�ساملني �إىل جادة احلياة اململوءة بالعز والن�صر.

((( َمر ّدَ :م ْر ِجع.

احلجاب

ما �أ�شبه ما ت�ضع املر�أة من النقاب على وجهها من ًعا للفجور مبا يو�ضع من
الكمامة على فم الكالب كي ال تع�ض املارين .وما �أقبح ما نوحي به �إىل قلب
الفتاة و�ضمريها �إذ نعلن اتهامها وعدم الثقة �إال يف احلواجز املادية التي نقيمها
أي�ضا �أن تقتنع مبا قررنا را�ضية ب�ضعفها �إىل هذا احلد
عليها .ونلزمها هي الأخرى � ً
موقنة بخلوده الآتي من �أ�صل تكوينها .ولي�س عند هذا احلد وقفنا بل قد كان
هذا النوع من احلجاب رخ�صة خلروجها من منزلها تقدر بقدر ال�ضرورة املوجبة
للخروج كموت الأقارب ومر�ضهم وما �أ�شبه ذلك يف الأهمية .ولو �أننا كنا نت�أمل
مليا نتائج هذا ال�ضعف الذي نغذيها به يف حياتها وحياة املنزل و�أبنائها والعائلة
ًّ
جليا �أننا نهيئ �شقاءنا و�شقاء بيوتنا ب�أنف�سنا.
وال�شعب جمي ًعا لأدركنا ًّ
تاريخا طوي ًال يف القبائل والأمم التي �صنعته حتى بني املر�أة
�إن للحجاب ً
أي�ضا
وحمارمها ك�أبيها و�أخيها الكبري يف قرى كثرية .بل حتى بني الرجال �أنف�سهم � ً
يف قبائل امللثمني((( �إىل اليوم .ولكن الذي يعنينا من هذا كله هو حجاب املر�أة
((( امللثمني :قوم من املغاربة كانت لهم يف �إفريقية والأندل�س دولة.
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الذي جعل لها كح�صانة اجتماعية من الوقوع يف ال�سوء .فلننظر �إىل ما �أحدث
من النتائج يف حياتنا احلا�ضرة.
احلجاب عادة يف املدن وبع�ض القرى� ،أما باديتنا على العموم فهي �سافرة
على الفطرة .غري �أين كلما فكرت يف �أمر احلجاب ال �أرى فيه �إال �أنه �أنانيتنا
املحجبة بال�شعور الديني كح�صن تعتز به على املخالفني .ال �سيما �إذا ر�أينا �أن
هذا ال�شعور يت�ضاءل حتى يكاد يفنى فيما ال يتعلق به غر�ضنا وهوانا .ويكفينا
وعارا.
�أن ننظر �إىل زنى الرجل واملر�أة كيف يعترب منه جر�أة
واقتدارا ومنها �سبة ً
ً
و�إذا ا�ستثنينا الطاعنني يف ال�سن والطاعنات ومن علقت قلوبهم مبعني ،فالرجل
منا يكره �أن ينال �أحد من زوجه �أو حمارمه ،وال ي�أبى على نف�سه ذلك يف حمارم
النا�س و�أزواجهم ،بل هو ي�سعى ما ا�ستطاع �إىل ذلك مبختلف الو�سائل و�إن
بالتغرير((( ون�صب الد�سائ�س �إن �ساعدته الظروف .وهذا هو حقيقة بغ�ضنا للزنى
وحبنا للحجاب وتع�صبنا �إليه .ولكن دعنا من هذا كله ،فنحن معا�شر الذكور مل
نعتد �أن نحا�سب �أنف�سنا مبثل هذه الوقاحة اخل�شنة حتى نعرتف بوجاهة هذا القول
يف تعبريه عن حقيقة احلال .ولنعد �إىل حجاب املر�أة لرنى ما فيه.
�إن احلجاب قد كان �أعظم حائل بني الرجل واملر�أة يف اختيار كل منهما للآخر
عند �إرادة الزواج .وهما بذلك ال ميكن �أن يح ّققا تقارب امليول بينهما وال�صفات
الالزمة للنجاح يف هذا الزواج .ولي�س لهما �إال �أن يعتمدا على �آراء الراغبني فيه
((( التغرير :غ ََّرر بهّ :عر�ضه لل َهلَكة.
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�أو عنه ممن ال يتحملون تكاليفه �أو ينتفعون مبزاياه .وقد تكون لهم �أغرا�ض خا�صة �أو
�شخ�صية ملنفعتهم يف �إبرامه �أو عدمه ال يظهرونها في�صبح �أمره معل ًقا على البخت يف
كثريا ما وقعت املغالطة من �أهل املر�أة يف عني الزوجة
اتفاق امليول �أو تنافرها! على �أنه ً
املخطوبة واملعقود عليها اعتما ًدا على عدم معرفة الزوج منقطع الأهل لعينها من قبل.
وقد تقدمت من ذلك عدة ق�ضايا لدى املحاكم ال�شرعية.
كثريا
�إن هذه الأحوال قد �أثارت خواطر ال�شك يف �أذهان ال�شبان ودفعت ً
منهم �إىل الزواج بالأجنبيات عن معرفة �سابقة .ولي�س معنى هذا �أن املعرفة ال�سابقة
كليا .ولكنها على كل حال تقلل من التعر�ض لأحكام ال�صدف العار�ضة
تنفي اخلطر ًّ
يف احلياة ،وت�ضع يف النف�س �سكونًا واطمئنانًا ال ت�شعر بهما يف احلالة الأخرى.
�إن احلجاب قد �أوجد للرجال حياة خا�صة خارج املنزل ال تعرفها الن�ساء.
ففي املقهى ويف امللهى ويف املطعم؛ حيث ت�صرف الأموال الكثرية يف غري واجب
وال حق ميوت الكثري من البيوت مبن فيها من الن�ساء والذرية بفقد املواد ال�ضرورية
للمعا�ش اليومي؛ لأن رجال هذه البيوت يلزمهم �أن ينفقوا ما يكون �أو يح�صل
ب�أيديهم من املال يف الفجور وال�سكر واملي�سر وكل ما يجلب الرتفيه والت�سلية يف
جر�أهم على هذا �إال انفرادهم ب�أنف�سهم يف
حياتهم املنف�صلة متا ًما عن �أزواجهم .وما ّ
احتجاب املر�أة وعزلتها عن ر�ؤية هذه احلياة ال�سافلة التي �أ�سقطت عائالتنا يف هوة
املوت وذهبت ب�أهم جانب من ثروتنا العامة فوق ما �أ�ضاعت من ال�شرف وال�صحة.
ف�إىل �أين يذهب هذا بقلب املر�أة و�إىل �أي هوة يرمي بها؟
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املر�أة حمتاج لها يف �إثبات احلقوق املدنية واجلزائية �أمام املحاكم ،وحمتاجة
هي �إىل نف�سها يف �إدارة وتنمية ثروتها ب�أوجه الت�صرف .وهذا ما يجعلها يف عالئق
مع النا�س حتوجها للتعرف بهم كما حتوجهم للتعرف بها .واحلجاب قد عطل �أكرث
هذه احلقوق ومهد لوقوع حوادث الزور والتدلي�س يف التعريف بعني املر�أة فيما
أي�ضا عن حق تدبري ثروتها
لها �أو عليها كما ن�شاهده اليوم واق ًعا يتكرر ،وحجبها � ً
وقهرها باط ًال على تفوي�ض ذلك لوكالء من الرجال .وقد ر�أينا كيف كانت املر�أة
وثروتها �ألعوبة بني �أيدي الوكالء واملقدمني دون �أن تقدر على حماية نف�سها منهم
�أو تعرف وجوه اخل�صام للو�صول �إىل حقها .فعا�شت وك�أن مل تع�ش واكت�سبت
وك�أن مل تكت�سب �شي ًئا.
�إن حجاب املر�أة عن الرجل مل مينع حتول اجتاههما �إىل جهات �أخرى بت�أثري
(((
العامل الطبيعي بل قد كان من �أهم العوامل يف انت�شار اللواط((( وامل�ساحقة
والعادة ال�سرية .وهذه م�سائل معروفة منذ القدمي ،فقد د ّون لها فقهاء الإ�سالم
�أحكامها يف الفقه و�أبانوا بذلك عن انت�شارها يف ع�صورهم املتوالية �إىل اليوم.
و�إذا كان الإ�سراع بالزواج يف وقته ي�صلح من هذه الأمرا�ض ف�إن التغايل يف املهور
وعبء تكاليف الزواج بتحكم العادات فيه قد عطل هذا العالج املفيد مبا جعل
كثريا من الفتيان والفتيات يفرون ب�أنف�سهم عن ٍ
ترا�ض قبل �أن ت�صدر عائالتهم
ً
ر�أيها يف ذلك.
((( اللُّواط :عمل قوم لوط ،وهو �ضرب من ال�شذوذ اجلن�سي.
ال�سحاق :ال�شذوذ اجلن�سي للمر�أة.
((( ِّ
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�إن على املر�أة واجب �إدارة املنزل �سواء من وجهة املعا�ش �أو نظافته �أو ترتيب
أي�ضا  -وهو الأهم  -واجب تربية �أبنائها
�أثاثه مبا يطابق الرغبة والذوق .وعليها � ً
لتعدهم للنجاح يف احلياة ك�أفراد وك�أع�ضاء عائلة وكجزء من �شعب .وعليها هي
ذاتها �أن تكون مثا ًال لهذه الكفاءات يف نف�سها حتى تقدر �أن تبذرها يف الغري.
ف�إذا ت�صورنا �أنها منعزلة عن حياة جمتمعها ،جتهل حياته املدنية و�أو�ساطه العلمية
والأدبية ،غري متمكنة من م�شاهدة �آثاره التاريخية القائمة يف جهات بالدها ويف
متاحفها ،حمرومة من ح�ضور نواديه العاملة و�سماع املحا�ضرات املختلفة يف و�صف
�شعبا من ال�شعوب الطاحمة �إىل املجد ال ميكن �أن يبلغ
�أمرا�ضه وطرق عالجها ف�إن ً
مقيما يف ظل اخلفاء الدام�س((( وما دام يربى
منه ما دام ن�صفه يعي�ش بهذه احلالة ً
كبريا.
�صغريا ويجهلنه ً
يف حجور �أمهات يعرفنه ً
�إن احلجاب قد منع املر�أة من التعلم والقدرة على االقت�صاد املنزيل و�إدارة
�ش�ؤون املعا�ش اليومي ،ويكفي �أن نت�صور عجزها عن احل�ساب من الواحد �إىل
ما فوق الع�شرة .و�أنها ال تعرف �أن ت�ؤرخ احلوادث �إال بعام الطاعون �أو املجاعة
�أو عام انتقالها من منزل كذا �إىل منزل كذا ونحو هذا من التاريخ ،و�أنها تلتجئ
غالبا �إىل ال�صبيان غري املميزين يف ا�شرتاء اخل�ضر والأَ ْب َزار((( فيغتنم باعة احلومة
ً
هذه الفر�صة لإعطائهم الرديء من ال�سلع بالثمن الفاح�ش لتغيب الرجل وتعذر
خروجها للإنفاق بنف�سها.
((( الدام�س� :شديد الظلمة.
((( ال ْأب َزار :احلبوب امللقاة يف الأر�ض للإنبات.
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الر�ضع �أكرث ما يحتاجون �إىل انت�شاق الهواء الطلق املعتدل،
�إن الأطفال ّ
ومنازلنا بالأخ�ص عدمية النوافذ وال نتحرى فيها تطهري املراحي�ض كما يجب ،ف�أول
واجب لأولئك الأطفال هو اخلروج بهم يف الأوقات املنا�سبة �إىل جهات البلد املوفور
فيها ذلك الهواء النقي حفظًا لأج�سامهم وتنمية لها كما تقوم الأروبيات بذلك
لأطفالهن .و�إذا كان الآباء يف �شغلهم ولي�س هذا من عملهم فهو من �أول واجبات
املر�أة لأبنائها .لكنه لتعذر خروج املر�أة خوفًا من ر�ؤيتها يف الطريق ف�إن �أولئك الأطفال
يحرمون من واجب �صحي حلياتهم .ولنتحدث بعد هذا عن الأطفال الذين يدرجون
على الأر�ض فهم يخرجون وحدهم �إىل الطريق؛ حيث يلتقون ب�أمثالهم من ال�صبية
يلعبون كما اتفق �أن يلعبوا دون رقابة عليهم فيتقلبون على تراب الأر�ض وغبارها
القائم يف وجوههم وعلى مالب�سهم التي تتبدد .ويت�ضاربون ويت�صارخون ويلتقطون
من �أقوال الكبار بني املقاهي ويف ال�شوارع ما خبث من الألفاظ واملعاين التي ال
وكثريا
يفقهونها ،ويطلقونها على بع�ضهم اقتداء مبا �سمعوا ،وهم حفاة ممزقو الثيابً .
ما ي�ضيع ه�ؤالء ال�صغار يف اختالف الطرقات عنهم فيطلق النداء عليهم بال�شوارع
ويعلن املنادي يف ندائه عن الب�شارة التي ينالها من وجد الولد ال�ضائع.
أي�ضا يف بلد كتون�س مكتظ بالأرتال((( وال�سيارات ما زال يوجد
ولنت�صور � ً
فيه �إىل اليوم �أطفال ي�ضيعون ،كم يذهب منهم �ضحية هذه العربات فتفاج أ� الأم
((( الأرتال :جمع الرتل وهو اجلمع املتتابع يف ال�سري من ال�سيارات.
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وهي يف منزلها مبا يريعها ويرعد فرائ�صها((( وهي تنتظر اليقني يف �ش�أن ابنها ال�ضائع
من وراء �ستارها.
ولن�ضف �إىل هذا كله �أن انحبا�س املر�أة يف املنزل له الت�أثري العظيم يف
�صحتها من حيث �ضعف الهواء به وبطء جتدده واحلرمان فيه من الريا�ضة البدنية
والنف�سية الواجبة للقيام ب�أعبائه .فذلك ما �أوهى قواها عن احلركة وزاد يف ب�ؤ�سها
و�ضيق �صدرها وجعلها تتعر�ض �أكرث ما يكون لأخطار احلمل عند الوالدة.
لقد كان هذا عب ًئا ثقي ًال على املر�أة منذ القدم فكانت ترى من وقوف ال�صاحلني
طلبا لزياراتها وعقد النذر لهم و�سيلة للرتويح عن نف�سها خارج املنزل
عليها يف النوم ً
مبا جعل هذه الزيارات تتكرر ويعظم انت�شارها عند الن�ساء حتى اليوم .بينما تنفتح
جليا �أن احلجاب ب�شكله
اليوم يف وجهها �أبواب �أخرى للف�سحة ومت�ضية الوقت .وظهر ًّ
احلا�ضر لي�س �إال ك�إغراء للأنظار �أو كربقع((( الل�ص يحميه يف غدوه ورواحه من معرفة
عينه ليقع �أمام الق�ضاء العادل .فما الذي بقي �أن ن�صنع به بعد الآن؟

ري�ص وهي حلمة بني َ
الكتف وال�صدر ترتعد عند الفزع.
((( الفرائ�ص :جمع ال َف ُ
ناع.
((( ُبرقُعِ :ق ُ

ال�سفور

ال�سفور حقيقة �شاملة للمر�أة والرجل منا على نحو ما �أو�ضحنا يف ف�صل
التطور احلديث .ولكن �أكرث الكاتبني منا يهتمون بن�صيب املر�أة منه .وما ع�سى
يكون ت�أثريه يف حياتها وحياة العائلة واملجتمع .فمن مت�شائم ومن متفائل ومن
مرتدد .وال عجب يف هذا االختالف بني النا�س �إذا ت�أملنا ب�صدق ال�صورة التي
تربز منه يف جمتمعنا املري�ض ،واملهاجم مبا ال يفقهه من �ضروب التطور التي
يحتمل اندغامنا بها متا ًما يف بحر التيار الأروبي وهو ما ترجحه �أحوالنا احلا�ضرة،
مليا وعملنا
ويحتمل �أن نربز منها �إىل اجلادة م�ستم�سكني بقوانا الذاتية �إذا فكرنا ًّ
للنجاة وللحياة.
�سفور املر�أة ظاهرة جديدة يف حياتها ن�ش�أت بفعل احل�ضارة الغربية حتت
ت�أثري العوامل امللتهبة يف نف�سها منذ التاريخ .ولكننا نقت�صر عادة يف بحثنا عنه
على ذكر مثالبه ،و�أنه مت�أت عن ت�سرب �أخالق الغربيني �إلينا بالتقليد الأعمى،
دون �أن نفكر ما �إذا كانت املر�أة مقهورة على ال�سري يف هذا التقليد كالرجل �سواء،
مدفوعة بتيار ال متلك له ر ًّدا .وهل ميكن �أن ن�صادم هذا التيار وج ًها لوجه .ثم هل
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من ال�صالح الرجوع باملر�أة �إىل احلالة القدمية يف املنزل �أو �أننا نلج�أ �إىل طرق �أخرى
نب�سط فيها �أفكارنا لن�ستخل�ص من ذلك النتيجة ال�صاحلة للعمل املنتج.
�إن ال�سفور �آخذ يف االزدياد بال ريب� ،سواء تذمرنا منه �أو مل نتذمر ،و�سواء
كثريا
اجتهنا لتعليم وتربية املر�أة كما يجب �أو مل نتجه .غري �أن اجتاهنا هذا يخفف ً
من �شر هذا التطور ال�ساذج واخلايل من �أ�سباب الوقاية ،والذي �أخذ يجرفنا بقوته
الغالبة �إىل الهاوية.
لنقل بني قو�سني �إن هذا ال�سفور احلامت يف الرجل واملر�أة قد ق�ضى ويق�ضي
كل يوم على �صناعة الن�سيج وغريها عندنا ،ف�أهل �صناعة اللفة((( من ال�صوف
واحلرير والفوطة والتقريطة((( ما زالوا جامدين ومبهوتني �أمام الن�سيج الأروبي
الذي غمرنا من الر�أ�س �إىل القدم ويكاد يغمر اململكة من �أق�صاها �إىل �أق�صاها
و�سيكون ذلك يف بحر هذه املدة التي نق�ضيها يف اجلدال عن �سوء عاقبة ال�سفور
�أو ح�سنها.
م�صدرا
نحن �إذا رجعنا لأهم مثالب ال�سفور عند �أعدائه ر�أينا �أنهم يعتربونه ً
هائ ًال النت�شار الفجور فتحه علينا اختالطنا بالأروبيني .بيد �أن الفجور لي�س � ًأثرا
يتولد عن الوجوه ال�سافرة .و�إمنا هو �أثر من �آثار العوامل النف�سية التي لي�س من
املعقول وال من احلق �أن نتجنب احلديث عنها عند كالمنا على ال�سفور .ف�إذا
((( الل َّفة :الثوب.
((( ال َّت ْقرِيطَ ة :نوع من القما�ش ُيلف على اخل َْ�ص َر.
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ومنتجا فلنقاوم فجور الرجل
طلبا �صادقًا ً
كنا نريد حقيقة طهارة املر�أة ونطلبها ً
فنتجنب حوادث الغرية التي ينك�سر بها قلب املر�أة بتجنب الزنى واللواط وتعدد
حد �أو رقابة عليه.
الزوجات ،والزواج بالإكراه ،و�إطالق يد الرجل بالطالق دون ّ
فاملتذوقون لأ�صناف الن�ساء والفارون من بيوتهم لعجز �أو �سوء ا�ستعداد للحياة
الزوجية ،واملطلقون لأزواجهم مبح�ض ال�شهوة دون ر�ضاهن وحتى دون علمهن
�أحيانًا ،واملتاجرون بتزويج منظوراتهم ،والأغبياء الذين ال يفقهون ال�سداد يف
جدا بيننا ويا للأ�سف!
تزويج بناتهم ممن ي�شتهون ،ه�ؤالء و�أ�شباههم كثريون ًّ
للفجور �سبب �آخر غري هذه الأ�سباب �أعم و�أخطر منها :هو الفقر الذي
وخ�صو�صا �آباء العائالت منا .تلك العائالت التي
�أخذ يحيط بنا من كل جانب
ً
ال يقف عددها عند املر�أة و�أبنائها بل ي�شمل يف غالب الأحوال عندنا الأبوين �أو
الأب املتزوج يف كربه ،الوالد فيه لأبناء �آخرين وهو عاجز عن تدبري معا�شهم.
أي�ضا كل قريب للرجل وحتى �أقرباء املر�أة �أحيانًا من عم وعمة وخال
وي�شمل � ً
وخالة و�أخ و�أخت و�أبنائهم وبناتهم .فكل عائلة من عائالتنا تنال من هذا العدد
ما قدر لها �أن تتحمل به بفر�ض التقاليد املوروثة التي مل يقع عالجها �إىل اليوم
بوجه من الوجوه .فنحن مهما قدرنا ما يتوفر لرب العائلة من الدخل ال ميكن
موفيا بحاجاتها ال�ضرورية ف�ض ًال عن حاجاتها يف الزينة و�أ�سباب التجمل
�أن نراه ً
التي �أخذت يف الكرثة ،وازداد �شعورنا باال�ضطرار �إليها وما زال ينمو ويزداد.
وال نتحدث عن عائالت العملة منا الذين يعملون ب�أجور هي البخ�س والهوان.
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فمثل هذا �إذا �ضممناه لعموم الأحوال املحيطة بنا �أدركنا العوامل احلقيقية
النت�شار الفجور الذي نخ�شى انبعاثه من ال�سفور .ولكننا اعتدنا �أن نرى الأ�شياء
يف مظاهرها فنحاول معاجلة العلة عندها دون �أن نفكر يف م�صادرها احلقيقية الباعثة
فيها احلياة والقوة على �ضعفنا.
نعم �إننا �إذا كنا نحرتم ال�سفور ف�إمنا ذلك بقدر ما فيه من احلق واللياقة
الأدبية� .أما �إذا جتاوز امل�صلحة التي تقت�ضيه �إىل العراء البارز يف ك�شف الأطراف
�إىل نهايتها والوجه والرقبة وال�صدر والثديني مع جتميل هذه املواقع بالأ�صباغ
والأعطار وامل�صوغ يف ر�شاقة حركات و�سحر نظرات مت�سعة املعنى والت�أويل،
وجعل ذلك عادة يف الطرقات العامة بني اجلماهري فقد انتهينا �إىل �إثارة ال�شهوة
وحمل الأنظار على االهتمام والتتبع .وهذا هو احلظ الذي تطلبه الكثريات من
فتيات الع�صر من الأروبيات لأنف�سهن كمكاف�أة حل�سن طلعتهن وما فيها من
وذاهبا
الر�شاقة وجميل الأ�سلوب .وكم كان هذا قات ًال لل�شبان الأحياء بالعاطفة ً
با�ستعدادهم للم�ستقبل.
�إن املر�أة التي نعدها �أو تعد نف�سها للواجب وامل�س�ؤولية يف حتمله لي�س مما
يوجب لها االحرتام كالرجل ظهورها �أمامه يف عامة مواقفها مظهر الإغراء الباعث
على اغتنام اللذة واملوجب العتبارها املثال الدائم لها عنده كلما وقفت �أمامه.
نعم� ،إنه من الوجيه �أن تبقى للمر�أة �أنوثتها مبا فيها من رقة وحالوة فذلك ما يهذب
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�شعرا ،ويف
ال�شعور ويروح النفو�س املرتعة((( ّ
بالكد والأمل ،ويبعث يف ال�شاعر ً
امل�صور ف ًّنا ،ويف املو�سيقار �أنغا ًما يعرب جميعها عما يف احلياة والوجود من �آالم و�أفراح
وجمال وجالل ورغبة ورهبة .ولكنه لن يكون ذلك يف االبتذال((( واال�ستهتار يف
والكد ،فذلك ما يعطل املر�أة
الطريق العام؛ حيث ت�شتبك احلياة العامة للعمل ّ
عن واجبها وي�ؤخر نهو�ضها باملعنى ال�صحيح ،ويقلل من �صحة اعتبارها كع�ضو
عامل لفائدة املجتمع ويلهب �أع�صاب ال�شباب ب�صورة م�شطة مهلكة.
�إن هذا التيار الذي غمر املر�أة الأروبية بت�أثري احل�ضارة الغربية قد كان من
م�ستع�صيا
�أهم �أ�سباب الفو�ضى املتحكمة يف الزواج والتي ما زال دا�ؤها يف �أروبا
ً
عن العالج .و�إذا كان الأروبيون  -وهم الأقوياء  -قد غلبوا على �أمرهم وكان لهم
من ذلك در�س ما زال يدفع علماءهم و�أدباءهم �إىل تعرف �أوجه العالج النافع يف
هذا ال�ش�أن ،فما الذي يكون من �أمرنا نحن فيما متليه علينا احل�ضارة الغربية من
�ضروب التطور يف حياتنا �إذا مل ن�ستعد للأمر كما يجب �أن ت�ستعد الأمم املجاهدة
للحياة.
�إن الرجوع باحلجاب �إىل الهيبة التي كانت له يف قلب املر�أة بحيث ن�ستطيع
�أن نطفئ اللهيب امل�شتعل ب�صدرها اليوم من ت�أثري العط�ش الآخذ بروحها �إىل
حلما
حب التحول عن حياتها املا�ضية .هذا العمل الذي يهواه �أكرثنا ،بعد كونه ً
((( املُترْ َ عة :اململوءة.
((( االبتذال :االمتهان.
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عالجا ل�صالح املر�أة كما
باط ًال ال ميكن �أن يتم هو � ً
أي�ضا ،ال ي�صح �أب ًدا �أن يكون ً
يجب �أن تكون اليوم لبيتها ولبنيها ول�شعبها .فلم يبق �إال �أن نرجع �إىل م�صدر
الأمر ،فن�ضع املرهم على مكان اجلرح والأمل بو�ضع خطط الإ�صالح املثمرة يف
أي�ضا.
الرتبية والتعليم ويف �أحكام الق�ضاء ال�شرعي � ً
ال فائدة �أن نعلن عن حبنا للطهارة يف مت�سكنا بر�أي احلجاب .فاملقام مقام
�أمل و�صدق يف القول والعمل ال مقام �إعالن عن �أنف�سنا عند العامة والب�سطاء منا،
�شخ�صيا غري �آمل يف
فهم �أحوج �إىل الإر�شاد منهم �إىل الت�ضليل والإغواء .و�إين
ًّ
حلّ م�شكلتنا هذه باالنت�صار لر�أي احلجاب الذي تتغلب اليوم عليه عوامل �أقوى
من االنت�صار له مهما كان مبلغ هذا االنت�صار والطرائق التي ت�ستعمل لنجاحه.
وما كان �أحوجنا �إىل االحتاد يف تعليم وتربية املر�أة للنهو�ض بها بد ًال من هذا اجلدال
العقيم الذي منلأ به �أيامنا العاطلة.

التعليم

التعليم الر�سمي للم�سلمات
فكرت حكومة احلماية و�شرعت يف ت�أ�سي�س معاهد لتعليم البنات امل�سلمات
قبل �أن ن�شعر نحن بلزوم تعليم البنني .فكان ذلك �أكرب عائق يف طريقها فر�أت
�أن جتعل مدار�س البنات �أ�شبه �شيء مبعامل �صناعية لتخريجهن يف عمل الن�سيج
والإبرة كالزرابي والطرز والت�شبيك على مثال العمل يف ديار املعلمات امل�أنو�س
عندنا قبل نظام احلماية .ولكنها �أ�ضافت �إىل ذلك درو�س اللغة الفرن�سية قراءة
وخمت�صرا من التاريخ الفرن�سي مع مبادئ احل�ساب وقد �أ�ضيف �إىل ذلك
وكتابة
ً
أخريا نبذة من اجلغرافيا .وهذا هو التعليم الفرن�سي فيها� .أما العربي فهو على يد
� ً
م�ؤدب �أو م�ؤدبة �إن �أمكن حلفظ �سور من القر�آن الكرمي مع التمرين على القراءة
والكتابة من كتاب الدرو�س الأ�سا�سية وكتاب الطريقة املبتكرة ونحوهما .وال
يعترب هذا التعليم يف هذه املدار�س �إال كتحلية للتعليم ال�صناعي الذي �أ�شرنا
�إليه �إذا ا�ستثنينا من ذلك مدر�سة نهج البا�شا بالعا�صمة ،فهي مدر�سة ابتدائية
تهيئ ل�شهادة التعليم االبتدائي على مثال املدار�س االبتدائية للذكور مع جزء
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أخريا تقرير نظام
من التعليم بعد ذلك يعد
تكميليا ،ومن �ضمن درو�سه امل�ضافة � ً
ًّ
احلماية وب�سط حما�سنه يف �إدارة البالد.
وترجع هذه املدر�سة خا�صة لنظر �إدارة الداخلية وي�صرف عليها من
الأوقاف الإ�سالمية .ولنقل باخت�صار �إن العربية يف عموم املدار�س االبتدائية
للذكور والإناث لي�ست �إال كاحليوانات البائدة التي بقيت عندنا حية بالذكر:
لفظها موجود ومعناها مفقود ،لها من الوقت �أق�صره ومن الأ�سلوب �أبرته ومن
املعلمني من ال ي�شرتط يف معرفتهم لها �إال درجة ابتدائية �أو هي يف معنى ذلك.
والنتيجة احلا�صلة هي و�ضع درو�س قراءة وكتابة ونحو وفقه وتوحيد يف
الكرار�س((( �إما نق ًال عن اللوح �أو �إمالء من املعلم ،وبانتهاء هذا الو�ضع تنتهي
�ساعة التعليم.
لنعد �إىل مدار�س امل�سلمات ،فاحلكومة قد بد�أت بت�أ�سي�سها يف العا�صمة ثم
انتقلت �إىل مدن اململكة و�أخذ فعل التطور العام ي�ساعدها يف �إقبال �أولياء البنات
عليها حتى بلغ عددها اليوم خم�س ع�شرة مدر�سة بها نحو اخلم�س ع�شرة مائة
من البنات ،منها ثالث مدار�س بتون�س واثنتان ب�سو�سة والباقية موزعة على مدن
القريوان ونابل ودار �شعبان وزغوان و�سليمان واملن�ستري واملهدية وحومة ال�سوق
بجربة وقف�صة وباجة .ولئن كانت هذه املدار�س ال ت�شغل من التعليم االبتدائي
الكرا�س ،وهو اجلزء من الكتاب.
((( الكرار�س جمع ّ
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تقريبا ال�شتغالها بالأعمال ال�صناعية على نحو ما ذكرنا
�أكرث من �سنة واحدة ً
ف�إنها قد كانت بنف�سها معابر لدخول فتياتنا للمدار�س الفرن�سية البحتة؛ حيث
يح�صل اال�ستينا�س((( بالتعليم املدر�سي وير�ضى �أولياء البنات بتح�صيل التعليم
جدا .واملتح�صالت منهن على �شهادة التعليم
الفرن�سي .وهذا �إمنا يقع بقلة �ضئيلة ًّ
حد اليوم عدد الأ�صابع� .أما التعليم العايل فلي�س فيه اليوم
الثانوي ال يتجاوزن �إىل ّ
من فتياتنا �إال واحدة فيما نعلم تدر�س علم الطب بكلية باري�س .ومن هنا نعرف
تفاهة حظ امل�سلمة يف التعليم العام وانتفائه متا ًما فيما يخ�ص التعليم القومي على
ذكورا .ويجب �أن ال نن�سى هنا ما تقوم به الكني�سة من �إيواء عدد
اجلميع �إنا ًثا �أو ً
من بناتنا يف مدار�سها ومالجئ �أطفالها للرتبية والتعليم .ومن ال يعرف الكني�سة
و�إ�سعافاتها اخلريية؟ فهي و�إن ا�ستغنى عن برها املو�سر ،ف�إنها جتد يف الفقريات
واليتيمات وال�شريدات منا �أين ت�ضع �إح�سانها امل�صطبغ((( بروح امل�سيح.
لنرتك هذا لنتحدث عن النتيجة العامة التي ظهرت يف متعلماتنا من
جمموع التعليم الذي تل َّق ْي َنه .وبدون �أن نتعر�ض ملراد وا�ضعيه منه ف�إنه قد �أنتج فع ًال
حتول البنات �إىل التعلق باجلديد امل�ستحدث والرغبة عن منازلهن التي درجن
فيها والنفرة مما فيها وحتى ممن فيها �أحيانًا مبا خلق فيهن من مبادئ الثورة على
حياة �آبائهن و�أمهاتهن وجمتمعهن دون �أن يعمدن له�ضم هذا اجلديد ،وتعرف
�أوجه �صالحه وف�ساده .وهن مع ذلك ي�صرخن م�ستهزئات �ساخرات ب�أمهاتهن
اال�ستينا�س :اال�ست ْئنا�س بت�سهيل الهمزة.
((( ْ
((( امل�صطَ بغ :املتم�سك.
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فهما
ملا هن فيه من اجلهل والبله والر�ضى بحياتهن القدمية واثقات �أنهن �أو�سع ً
للحياة وقدرة عليها ،طالبات من الأزواج من هم على مثالهن يف نف�سيتهن و�شكل
تطورهن .ف�إن ظفرن بهم برهن الواقع �أنهم جمي ًعا لي�سوا على �شيء للقاء احلياة
والتعاون عليها م ًعا .و�إن مل يظفرن بذلك �أو �ضويقن فيه من طرف العائلة جل�أن
أزواجا ال يزدن عن �أخواتهن
�إىل الفرار حتى الأجانب �أحيانًا .وهن �إذا �صرن � ً
اجلاهالت �إال بالغرور واال�ستكثار من حاجات الزينة التي تطلبها احل�ضارة الغربية
دون تقدير ال�ستعداد �أزواجهن �أو م�صلحة الزواج .ومن هنا تت�سرب العدوى
لأترابهن الأميات .وال نتحدث عن حقوق اجلن�س والعائلة واملنزل عليهن فهن ال
يفقهن لهذه الأ�سماء م�سمى �أو يقدرن ولو �إجما ًال �أ�صول الرتبية احلديثة للأطفال.
و�إذا قدر لأحدنا �أن يتعرف ببع�ض ه�ؤالء املتعلمات فهو ال ي�سمع حدي ًثا بينهن �إال
عن �أنواع الأقم�شة احلديثة و�ألوانها امل�ستملحة((( و�أزياء املالب�س ومنا�سبات لب�سها
ويف �أي املحالت التجارية تباع ،وعن ق�ص ال�شعر و�أنواعه امل�ستظرفة واحلديثة و�أي
املحالت �أو �أي ال�صناع �ألطف ي ًدا و�أحكم �صن ًعا .وهذه حالة يغلب ظهورها يف
املتعلمات من بنات العائالت املو�سرة وحتى الوجيهة فقط بني العائالت.
�إن ما تقع فيه فتياتنا املتعلمات هو بعينه ما يقع فيه �شبابنا املتعلم بوجه عام.
ولي�س من املعقول �أن ت�سقط املر�أة ويرتفع الرجل .وهذه حقيقة نرية مل تت�سع لها
بعد �أذهاننا.
((( امل ُْ�س َت ْمل ََحة :امل ُْ�س َت ْح َ�س َنة.
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�إن هذه الثورة على القدمي �أو فلنقل الفو�ضى ال�سائدة فينا والتي كان
التعليم احلا�ضر من �أهم عواملها لي�ست �إال �صورة وا�ضحة للتطور ال�شكلي الذي
ن�سعى فيه لتوفري مطالب اجل�سد ببيع تراثنا دون �أن نرمي �إىل �إنها�ض الروح والعقل
لنبني بذلك ركن �سيادتنا يف احلياة .ولي�س من املعقول �أن نتوقع غري هذه النتيجة
ونحن �أنا�س مل نعتد غري االتكال على من يهيئ لنا حظوظنا دون �أن ن�شاركه حتى
ولو باالهتمام واملالحظة.
دائما � ّأنبه �إىل عدم االتكال على احلكومة يف تقرير م�صرينا.
ح ًّقا �إنني ً
ولكنني مع ذلك ل�ست ممن يف�ضلون مقاطعة التعليم الر�سمي �إذا كان فيه ما ال
يوافقنا للرجوع ببناتنا �إىل حالتهن الأوىل باملنزل .بل �إين �أقول يجب �أن نعطي
املثال ب�أنف�سنا فن�ؤ�س�س مدار�س البنات طبق حاجتنا منها فنحمل احلكومة على
اتباع �إرادتنا متى بره ّنا �أمامها على القدرة وح�سن اال�ستعداد� .أما جمرد �إعالن
املقاطعة والتنفري ونحن مل ن�ؤ�س�س ولو مدر�سة واحدة للبنات ،بل وال تظهر اليوم
لنا رغبة يف هذا ال�ش�أن فذلك عار ي�سجله التاريخ ال على �سواد الأمة املقبور يف
مرياثه القذر ،بل على كل من يحمل القلم فيها ك�شعار للنه�ضة ودعوة الأمة
للحياة والفوز يف معرتكها امل�شتبك .ويكفي لب�شاعة هذا العمل �أنه دعوة �إىل
اجلهل ور�ضى باملوت .فما الذي نرجوه مع هذا غري الوقوع يف هوة االنقرا�ض التي
و�صلنا اليوم �إىل حرفها.
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موقفنا يف تعليم املر�أة

رغما مما يف هذا اجلهل
ما زال �أكرثنا �إىل اليوم ي�ؤيد جهل املر�أة على تعليمها ً
من الت�أثري علينا يف �أنف�سنا وذريتنا ،وهو يرى �أنها اليوم مع اجلهل تغالب الرجل
فتغلبه ،ف�إذا تعلمت كان ذلك قوة يف خروجها عن طاعته .وي�ست�شهد على هذا
بحال املتعلمات مبدار�س احلكومة .على �أن من ه�ؤالء من اعرتف ب�ضرورة تلقينها
�سورا من �آي الكتاب و�شي ًئا من �أحكام العبادات والفرائ�ض الزوجية واملنزلية،
ً
و�إذا لزم �أن حت�صل على جانب من املعارف الدينية واللغوية والتاريخ القومي يف
حد ال يحط من هيبة حجابها فما يف ذلك من حرج.
ّ
�أما الذين يرون تعليمها التعليم كله ح�سب ا�ستعدادها كالرجل ،فهم يرون
من ال�ضروري �أن ت�شرتك معه يف التعاون العام على احلياة مبا ت�ستطيع �أن ت�صل
�إليه .ال �أن نق�صرها على جزء منه لنطم�س بذلك ب�صريتها يف غري املنزل� ،إذ بذلك
يخ�سر املجتمع نتائج عظيمة من جهودها فوق ما تخ�سر هي يف نف�سها عند نزول
بالقيمني عليها من الرجال .على �أن هذا املنزل الذي نبتغيه لها هو
احلادثات ّ
مت�صل متام االت�صال باحلياة العامة التي ي�ستمد منها حياته وينجب �أبناءه خلو�ض
معرتكها .ومن واجب املر�أة املربية لأولئك الأبناء �أن تعرف كيف تعدهم لذلك.
�إن �إباحة التعليم العايل من �ش�أنها حتقيق هذا الغر�ض .وهو فوق ما فيه من
الفوائد االجتماعية ال ت�أثري له يف وجهة احلياة املنزلية .وها هي �أروبا اليوم قد
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�سهلت للمر�أة هذا التعليم وانت�شر يف ربوعها .ومع ذلك ف�إن بيوت �أهلها ما زالت
�إىل اليوم وبعد اليوم م�صدر الرجال والن�ساء الذين ي�ؤدون �أعمال احلياة ب�أكمل
وجوهها ،وهم بذلك ي�سيطرون على الأمم العاجزة مثلنا .فاملر�أة ال بد من �إدخالها
يف بع�ض �أعمالنا االجتماعية كالتعليم وطب الأطفال والن�ساء والرتبية يف املالجئ
اخلريية وريا�ض الأطفال وكل ما له عالقة بالأدب والثقافة العامة فوق ما يتوفر لها
من النجاح يف �أعمال املنزل �إذا ح�صلت ن�صيبها يف العلوم العالية .ولي�س العلم
ونورا ،وحمال �أن ينتج امل�ضرة �إذا عرفنا كيف ن�سو�س الأخالق ونرو�ض
�إال هدى ً
النفو�س بالرتبية الفا�ضلة قوام كل �شيء يف هذه احلياة.
�إن �أغرب ما ي�سمعه ال�سامع عن تعليم املر�أة عندنا �أن الأوىل منه تعليم
الرجل قبلها �إذ كان �أوىل منها بهذا الف�ضل و�أحوج �إليه .ومل يدرك القائلون
بهذا الر�أي �أنهم يو�سعون به الهوة العميقة بينهما مبا يبعدهما عن االتفاق يف بناء
حياة م�شرتكة مبعناها ال�صحيح .وها نحن نرى اليوم عيانًا((( يف البالد التي تقدم
فيها تعليم الرجل عن املر�أة كم�صر وغريها من بالد ال�شرق كيف انت�شرت فيها
العزوبة من جهة والزواج بالأجنبيات من جهة �أخرى .ونحن اليوم قد بد�أنا نرى
منت�شرا .و�سيزداد �شدة ما دمنا نغط((( يف نومنا �ساخرين من �أهوال
ذلك يف بالدنا ً
امل�ستقبل الذي ينتظرنا.
((( َع َيانًاَ :ع َل ًنا.
((( نغط :ن�ستغرق.

230

امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع
230

على �أن ميولنا املتجهة لتعليم املر�أة مل ت�ستطع بعد �أن تربز يف البالد ولو
بع�ضا من �أمانيها الف�سيحة .وما ذلك �إال لتغلب احلياة القدمية
جزئيا متثل فيه ً
مثا ًال ًّ
علينا و ُب ْعد جمهورنا عن �إدراك ما يف الدعوة �إىل التعليم من املزايا ال�ضرورية
لإ�صالح حياتنا .وال يوجد اليوم لتعليم بناتنا غري مدار�س حكومة احلماية
أي�ضا ما
ومدار�س الكني�سة الكاتوليكية املوفقة يف براجمها حتى الآن وبعد الآن � ً
دمنا نقت�صر على التذمر ال�سلبي اخلايل من كل عمل يراد به وقاية املر�أة من هوة
عن�صرا فعا ًال يف نهو�ضنا.
ال�سقوط الواقعة بها لتكون ً
�أين نحن �أيها التون�سيون من �أداء الواجب لإنقاذ حياتنا من خمالب املوت.
فنحن ما زال يغمرنا ال�شك واحلذر يف هذا الواجب خوفًا على �أنف�سنا من حياة
�شعورا كلما
جديدة مل ن�ألفها من قبل .فكنا كلما ت�ضاعفت �آالمنا وازددنا بها ً
ازددنا حرية ال ندري وجه اخلروج منها �إىل التوفيق.
ح ًّقا �إننا نت�أمل اليوم من حا�ضرنا املظلم .ولكنه قليل منا من يدرك ارتباط
هذا احلا�ضر النح�س من كل وجوهه مبا�ضينا البعيد اجلامع لأ�شتات العقائد
والعوائد وامليول املختلفة .ومن �أجل ذلك بقيت جاذبية هذا املا�ضي مبا فيه من
خلط قوية قاهرة ت�صور لنا كل جديد غو ًال بارز الأنياب والأظافر حادهما يهاجمنا
من كل جهة للفتك بحياتنا واغت�صاب كنزنا التاريخي منا .فكنا مع الرقي الذي
ن�شتاقه على حد املثل العربي�« :سماعك باملعيدي خري من �أن تراه».
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جدا ،و�إمنا �أ�شرنا له لنبني به علة �سوء ا�ستعدادنا
هذا املو�ضوع مت�سع املعنى ًّ
مع املر�أة التي نطلب فيها �سعادة ثم ال نعدها لذلك فنقع يف ال�شقاء مدحورين.
عرف العلم من �أقدم الع�صور �أنه ال�سبيل احلق ودليل الإن�سان لوجوه
احلياة الظافرة .وقد جاءت الأديان م�ؤيدة حل�سن اال�ستب�صار واملعرفة .وكان
دين الإ�سالم احلق يف �أول الأديان املعلنة لف�ضل العلم ووجوبه .ففي القر�آن:
ﮋﭠﭡ ﭢ ﭣﮊ [طه ،]114 /ﮋﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﮊ [الزمر ،]9 /ويف احلديث قوله عليه ال�سالم« :العلم فري�ضة
على كل م�سلم وم�سلمة»« ،اطلبوا العلم ولو بال�صني»« ،اطلبوا العلم من املهد �إىل
اللحد»� ،إىل غري هذا من ن�صو�ص القر�آن و�سنة ر�سوله .لكننا �إىل زمن قريب كنا
م�صدرا للكفر والزيغ يف العقيدة فنحرم �أبناءنا الذكور من ورده .ومل ننتبه
نعده
ً
من ذلك حتى زمن احلرب الكربى؛ حيث ندمنا و�ضاقت مدار�س احلكومة عن
�إيواء �أبنائنا ،و�صرنا نلومها على عدم احتياطها يف هذا ال�ش�أن ونطلب التكثري من
هذه املدار�س �صونًا لأبنائنا عن الت�شرد يف الطرقات .غري �أن هذا الدور الذي
قطعناه مع �أبنائنا يف املا�ضي هو عني الدور الذي نقوم به اليوم حلرمان بناتنا من
ف�ضل التعليم؛ حيث نرى �أن تعليمهن احلا�ضر ت�أييد للف�سق وهتك للعفة املقامة
دائما عر�ضة �أمام اجلديد ال�صالح كما �أننا �أن�صار
على جدران املنازل .وهكذا كنا ً
اجلديد امل�ستهرت ولو ببيع ال�شرف!
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نحن �إذا اختلفنا يف تعليم بناتنا مبدار�س احلكومة احلا�ضرة ف�إننا جممعون
تقريبا على ح�سن التعليم القومي طبق املنهاج الذي ن�ضعه .ولكننا بد ًال من
اليوم ً
�أن نهب لت�أ�سي�س ريا�ض الرتبية واملدار�س لبناتنا ببذل اجلهد واملال الذي ن�شح
به هنا ،ف�إننا ننرث الأموال الطائلة على تنويع مالب�س املر�أة يف الأزياء املتجددة،
و�إفراغ اجلواهر الكرمية عليها و�شراء الأ�صباغ((( والأدهان والأعطار الغالية مبا بدد
ثروة الكثري من عائالتنا وجعلها يف �آخر الأمر فقرية بائ�سة .كل ذلك اندفا ًعا من
حي يف
الرجل وراء لذته يف املر�أة� .أما احرتامها احلقيقي بحيث نرى �أنها ع�ضو ّ
منازلنا ويف عائالتنا ويف جمتمعنا فذلك ما يبعد اليوم عن �شعورنا العام وعن
ا�ستعداداتنا التي �أ�صبحت كاله�شيم ال ي�صلح �إال للرياح تذروه والنار حترقه.
�إن طباعنا القدمية ت�أبى على املر�أة �أن تتعلم .وهذا قائم يف �أنف�سنا على اخلوف
احلد .ولوالها ما ا�شتد العناد
من احلرية .فلوالها ما تع�سر تعليم املر�أة عندنا �إىل هذا ّ
يف حجاب املر�أة .ولوالها ما التوت علينا م�س�ألة املر�أة كل هذا االلتواء.
للحياة االجتماعية �صفتان خمتلفتان :التعاون والتغالب .وهما يعرت�ضان
احلياة الإن�سانية كاخلري وال�شر .وبقدر ما ت�سود الأوىل يف الأمم الناه�ضة ت�سود
الأخرى يف الأمم املنحطة كما هي احلال عندنا .فنحن مبا ر�سخ فينا من الأنانية
ال يثق �أحدنا �إال بنف�سه وال يعمل �إال منفر ًدا خلري نف�سه .فهو يرى �أن كل فرد
أي�ضا.
من املجتمع يحاول �أن ي�أخذ منه .وهو بدوره يحاول �أن ي�أخذ منهم لنف�سه � ً
((( الأ�صباغ :جمع �صبغ ،وهو ما ي�صبغ به.
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ولو كان الأمر عند حد التعامل االقت�صادي لوقفت امل�صيبة عند حد ،ولكنها
عمت حياتنا املعنوية .فالعالئق((( الزوجية والعائلية وحتى عالئق املعلمني مع
تالمذتهم ومعلمي ال�صناعات يف دكاكينهم مع الأطفال املتخرجني عليهم ،كل
هذه العالقات قائمة عندنا على روح التغالب ال على التفاهم والتعاون .و�إذا كان
الرجال �سواء بع�ضهم عند بع�ض يف ا�ستعمال حق التغالب والأطفال ينالون هذا
احلق عند بلوغ ر�شدهم فاملر�أة هي املخلوق الوحيد الذي بقي على الدوام ممنو ًعا
من هذه امل�ساواة .ولي�س لها �إال �أن تعي�ش يف كفالة الرجل املحاطة منه بالأمر
والنهي واملواجهة منها بالطاعة والت�سليم .وكل تطور من �ش�أنه �أن ي�ؤثر يف هذه
احلال يجب علينا �أن نحاربه لفائدة الأنانية املتغلغلة يف �أعماقنا ،ولكننا ننخدع يف
الغالب فنعلن هذه احلرب با�سم الدين �أو دفا ًعا عن الف�ضيلة ك�أننا نتحرى الدين
يف غري �أنانيتنا �أو �أننا ف�ضالء يف �سريتنا و�أعمالنا.
لن�ضرب املثل مب�س�ألة واحدة �أخذت عندنا حكمني خمتلفني باعتبار
املكان :هي م�س�ألة ال�سفور ،فهي يف حوا�ضرنا �شناعة ي�أباها الدين والف�ضل ،ويف
بوادينا عادة �سائغة عند �أهلها وحتى عند �سكان املدن يرونها وال ينكرونها عليهم.
وال مربر لهذا ال َّتناق�ض يف �أحكامنا �إال �أن ال�سفور يف البادية عادة ال ي�شملها عمل
التطور احلا�ضر وال ت�أثري لها يف مركز الرجل �أمام املر�أة ،بخالفه يف املدن فهو من
ن�صيبا من
نتائج عمل التطور الذي يرمي �إىل ف�صم القيود العتيقة ليمنح املر�أة ً
((( العالئق :العالقات.
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حريتها ال�ضائعة بقدر ما ت�ستعد �إليها .ف�إذا كنا اليوم نريد �أن ن�ساعد املر�أة حقيقة
على ح�سن ا�ستعدادها ال�ستثمار ن�صيبها من احلرية طبق ما يقت�ضيه دين احلق
وامل�صلحة االجتماعية لنا ف�أول واجب علينا هو �أن نحارب تلك الأنانية املا�سكة
ب�أغوارنا((( من حيث ندري وال ندري.
نحن ن�سعى بغرائزنا املوروثة �إىل تعطيل قوانا وطم�س مواهبنا الفطرية ما
ا�ستطعنا يف وقت نعلن فيه حاجتنا للنهو�ض من كبوتنا وال حاجة الظم�آن يف حر
الهاجرة للماء البارد .فمتى تنجلي عنا هذه الغمرة �إذا بقينا نهيم يف ما�ض مملوء
بالفو�ضى والتناق�ض؟
يجب �أن ال نبقى هكذا يف الظالم .وال يكون هذا �إال �إذا حا�سبنا هذا
املا�ضي الطويل العري�ض ،وقدرنا حقيقة موقفنا احلا�ضر باعتبارنا �أمة تريد �أن حتيا
وتفوز .وال فوز لأمة يبقى ن�صفها عاط ًال عاج ًزا ،وال ميكن اخلروج من هذه احلال
�إال بتعليم املر�أة مع تقدير �أهمية مركزها العمراين واالجتماعي يف الأمة عندما
ن�ضع منهاج هذا التعليم.

(((	�أغ َْوارنا :ح ِقيقت َنا ِو�سرنا.
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تعليم املر�أة

التعليم حاجة الإن�سان الكربى يف احلياة .ويجب �أن يكون �شائ ًعا بني جميع
�أفراده بقدر ما لهم من املواهب واال�ستعداد لالنتفاع به .فبقدر ما امتازت احلياة
الإن�سانية بالفكر بقدر ما ت�شعبت وجوهها وزادت حاجتها بفعل التطور املطرد.
ومن هنا لزم �أن يتعاون الرجال والن�ساء جمي ًعا على �إنارة هذه ال�سبل و�سد تلك
غبيا يعي�ش
احلاجات لتبت�سم لهم احلياة ،ال �أن يبقى ن�صف الإن�سان جاه ًال عاط ًال ًّ
حتت �إمرة و�سيادة ن�صفه الآخر .ولئن �أمكن للع�صور اخلالية مبا فيها من خمول �أن
تتحمل هذه احلياة الهازلة ف�إن الع�صور احلا�ضرة قد �ألهبت بنار يقظتها الأرواح
حيا يف �أعماقها حب احلياة �إىل العروج
اخلامدة وحركت جميع الأمم التي ما زال ًّ
باملر�أة يف مراقي العرفان لتقوم بواجبها يف عمل احلياة املنتج خلري الإن�سانية جمعاء.
هذا هو التعليم باملعنى العام الذي يجب �أن يكون مبذو ًال للمر�أة كالرجل
�سواء .وهو حقهما الطبيعي الذي ال يحدده غري املواهب الفطرية وا�ستعداد
الإن�سان .ومن اجلهل واحلمق والغنب والظلم الوح�شي �أن مننع املر�أة من و�سائل
ظهور مواهبها الفطرية بدعوى حقنا يف تقرير م�صريها ح�سب �إرادتنا .وما �إرادتنا
�إال ال�شهوة الغالبة والأنانية اخلبيثة.
ولكن لنبعد عن حديث امل�ساواة ف�إن هذه اجلهة ما زلنا بعيدين عنها يف
ا�ستعداداتنا وحتى يف �أفكارنا .ولنتحدث عن تعليم املر�أة بح�سب وظيفتها املنزلية

236

امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع
236

والعمرانية ،فنذكر على العموم ما يجب �أن يتوفر لها من التعليم لتقوم بعمل
وظيفتها.
وقيمة عليه ،وربة منزل ،وزوج
�إن املر�أة بطبيعتها قد كانت مولدة للن�سلِّ ،
الرجل .وقد كان حظ امر�أتنا وحظنا معها يف هذه الأ�شياء حظ اخليبة واخل�سران.
أ�صليا �سوى اجلهل الذي يغمر
فمن واجبنا �أن ن�صلح هذا اخللل الذي ال �سبب له � ًّ
يتم هذا الإ�صالح �إال ببث �أنوار
حياتها حتى كاد يجعلها ً
ج�سما بال روح .وال ّ
املعرفة فيها و�أن نهتم ب�إعدادها لذلك حتى نطمئن لو�ضع اجليل بني يديها تهيئة
مل�ستقبل حياتنا املكتظة((( ب�آالم اخليبة.
يجب �أن تعرف املر�أة �أ�صول دينها وتاريخه ،ولغة قومها ،وتاريخ بالدها
وجن�سها على الوجه الذي يبث فيها احلياة ويبعثها على ا�ستعادة جمدها الغابر
والتم�سك به كتم�سكها بحب احلياة .ومن ثم تكون لأبنائها م�صدر الروح القومي
احلاث لهم على التزود بالف�ضائل وال�سري يف خري ال�سبل امل�ؤدية �إىل جمد احلياة.
ّ
ال �أن تكون كما هي اليوم عرثة يف طريق العمل ،تنفر من �صفري ال�صافر ،وتر�ضى
لأهلها بالعي�ش يف ظل املوت الغامر كما ر�ضيت هي لنف�سها بالعي�ش الدائم يف
ظل اخلفاء بني اجلدران املقامة عليها.

ا�شتد امتال�ؤه.
((( ا ْك َتظّ ّ :
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يجب �أن تتعلم املر�أة العلوم الريا�ضية والطبيعية حتى يتثقف عقلها باملنطق
ومعرفة الأ�شياء على حقيقتها ،ف�إذا �أنارت املعرفة قلبها واهتمت نف�سها ب�أهم
عر�ضا �أو �أنها تزدريه((( بتا ًتا؛ حيث
الأ�شياء فال تعود تنظر �إىل ما دون ذلك �إال ً
يزول من عقلها �أن املطر ينزل من عني حتت العر�ش و�أن الرعد ملك �أبكم ،و�أن
ال�سحر وح�ساب الرمالني و�أخبار الدراوي�ش بالغيب وقدرتهم على النفع وال�ضر،
وغري ذلك من الأوهام حقائق م�سلمة يجب الإميان بها ،ف�إذا ما و�صلت املر�أة �إىل
هنا عك�ست من هذا النور على �أطفالها بني يديها وكانت عونًا لهم على الن�ضوج
العقلي والنف�سي الذي يتم بالتعليم.
در�سا وعم ًال وت�سري يف ذلك ما
يجب �أن تتعلم املر�أة الريا�ضة البدنية ً
ا�ستطاعت .ف�إننا �إذا كنا نهتم بنمو عقلها وكمال نف�سها فبمثل ذلك يجب �أن نهتم
بخ�صوبة بدنها .ففي الريا�ضة ن�شاط وقوة للج�سم يعينان على الن�شاط املعنوي.
ويف الريا�ضة مقاومة ال�سمن املعطل للن�شاط وامل�سرع �إىل الهرم .وما �أحوج املر�أة
املتعر�ضة وحدها لأخطار احلمل والنفا�س
�إىل ما يزيد يف قوة بدنها وخ�صوبته وهي ّ
فوق ما ت�ؤدي من عملها النوعي واالجتماعي .ول�سنا يف حاجة �أن ننوه بفوائد
قائما بنف�سه مت�ص ًال بعلم ال�صحة .ويكفي الريا�ضة �أنها
الريا�ضة فقد �أ�صبحت ف ًّنا ً
حركة واحلركة هي احلياة .وكم يكون ف�ضل املر�أة التي ترو�ض �أطفالها من يوم
بروزهم �إىل يوم تتلقاهم املدار�س واجلمعيات الريا�ضية! ذلك ما مت�سكت به الأمم
((( َت ْز َدريه :تحَ ْ َتقره.
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وفر�ضا مطا ًعا بني جميع �أفرادها،
التي عرفت ف�ضل الريا�ضة فجعلتها ح ًّقا م�شا ًعا ً
حر�صا على �سالمة املجتمع ومنوه .فما �أبعدنا عن اللحاق بهذه
الذكر والأنثىً ،
الأمم ال�سائرة!
يجب �أن تتعلم املر�أة مبادئ علم ال�صحة حتى حتتاط فيما تقدمه لأطفالها
من م�أكل وم�شرب وملب�س ،وتعرف كيف تعالج فيهم االنحرافات الب�سيطة وكيف
تبادر �إىل ا�ستدعاء الطبيب يف وقته .ثم هي ال تعود تنخدع ب�إر�شاد اجلاهالت
واجلاهلني يف طب �أطفالها حتى ت�ؤخر بر�أهم �أو تعجل بهم �إىل املقربة .وهذا ما
يجعلها بركة يف عائلتها وزيادة يف عددها.
يجب �أن تتعلم املر�أة فن الرتبية �إىل �أق�صى حد ميكنها� ،إذ هي �أول من يقوم
بهذا للأطفال يف وقت هم فيه �أوفر مرونة و�أكرث قابلية النطباع ما يتلقونه من خري
�أو �شر .ف�إذا توفرت لها هذه املعرفة كانت �أعرف ب�أوىل الطرق يف تلقينهم الف�ضائل
مناق�ضا لتعاليمها.
وح�سن ال�سلوك مع التحري فيما ي�صدر منها حتى ال يكون ً
وروحا.
وبذلك تبعث للمدر�سة واملجتمع �أنقى الأبناء عق ًال ً
أي�ضا
ومما ال ت�ستغني عنه املر�أة للقيام بهذا العمل وحتى لإكمال ثقافتها � ً
ت ّتبع الروايات الق�ص�صية والتمثيلية ذات املغازي الأخالقية واالجتماعية؛ حيث
�صورا من حياة النا�س وعواطفهم و�أخالقهم يف اخلري وال�شر والنعيم
ترى فيها ً
والب�ؤ�س مع ظهور �أ�سباب هذه الأحوال ونتائجها ماثلة بني عينيها .ف� ّإن در�س
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احلياة من هذه الناحية �أقرب �إىل الذهن ،و�أمكن يف النف�س ،و�أقل عناء من ممار�سة
وترويحا للنف�س من عناء الكد .واملر�أة متى عرفت
الأفكار املجردة ،و�أوفر ت�سلية
ً
ذلك �أمكنها ب�سهولة �أن تتعظ يف نف�سها ،و�أن ت�صور لأطفالها الأفكار اجلميلة يف
�أمثلة بارزة من احلياة بقدر ا�ستعداداتهم النا�شئة.
غري � َّأن يف بع�ض الروايات الغرامية التي تتعمق يف ت�أليه احلب و�إ�شعال
وا�ضحا �إليه يرجع �أغلب حوادث اجلنايات الغرامية
خطرا ً
العاطفة �إىل حد اجلنون ً
يف القتل واالنتحار ،فوق ما يعطل من قوة الإن�سان ومواهبه يف احلياة التي ي�صبح
فيها عاج ًزا خام ًال كامليت .ول�ست �أق�صد �أن يقف الأدب وقرائح �أهله �إىل حد ما
يف ت�صوير احلياة مبا فيها من فكر وروح ولذة و�أمل ،فذلك املثل الأعلى الذي ترمي
�إليه الإن�سانية .غري �أن متكني النا�شئة  -وهي مل تتزود من معرفة احلياة و�ش�ؤونها
 من قراءة عواطف و�أفكار قوية مل ت�صل بعد لتدرك كنهها((( قد �أدى فع ًال �إىلنتائج حمققة اخليبة واخل�سران يف احلياة.
�أما �إذا �أردنا �أن نتحدث عن الروايات اخلليعة املغرية بال�سوء فذلك ما يجب
خ�صو�صا عن الو�سط العائلي وبالأخ�ص عن النا�شئة من الفتيان والفتيات.
�إبعاده،
ً
يجب �أن تتعلم املر�أة تدبري املنزل فتجيد ترتيبه وت�ؤدي عمله اليومي وت�صلح
ما يقبل الإ�صالح من �أثاثه يف دائرة عملها .وهنا يلزم معرفة بع�ض ال�صناعات
((( كنهها :حقيقتها.
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كاخلياطة والطرز والرفء((( والرتقيع ونحوها حتى توفر من ذلك ما ًال كان يجب
�أن يبقى لفائدة املنزل .وبهذا التعليم ت�ستطيع املر�أة �أن ت�ضع ميزانًا لل�صرف
املنزيل بح�سب الدخل وتعرف كيف توزع هذا الدخل على احلاجيات على قدر
�أهميتها ،فال ت�صرف على املالب�س مث ًال ما يخل مب�صلحة املعا�ش بحيث يختل
التوازن املطلوب يف �ش�ؤون املنزل فيتعر�ض �إىل حياة م�شو�شة �أو ينتق�ض بنا�ؤه ب�سوء
التدبري .كما هي حالنا اليوم مع اجلهل.
�إن تدبري املنزل لي�س عم ًال �سه ًال يكفي فيه حب�س البنت مع �أمها داخل
البيت لتنقل عنها عملها املوروث من �أمها البائدة .وليت الذين يعربون عن
املنزل ب�أنه مملكة املر�أة ليخففوا من فظاعة �سجنها به مدى احلياة ،يخل�صون يف
تعليما يجعلها تدير هذه اململكة مبا يرفعها
بيانهم للنا�س فيعلنون وجوب تعليمها ً
مليا �أن املنزل وظيفة و�سكن ال �سجن للمر�أة
�إىل قمة املجد .فمن واجبنا �أن نفهم ًّ
ال تنتقل منه �إال �إليه .ف�إذا ما النت نفو�سنا لقبول هذه احلقيقة النرية فقد �أدركنا
واجبنا يف تعليم الفتاة لتدبر �ش�ؤون مملكتها بحق وكما يجب� .أما اليوم ف�إن هذه
اململكة �ضائعة تعي�ش يف ال�ضالل واخليبة.
يجب �أن تتعلم املر�أة احلرف وال�صناعات للك�سب منها حتى تكون بذلك
خ�صو�صا عند وجود الأوالد وات�ساع
عونًا لزوجها يف تنمية ثروة املنزل امل�شرتك
ً
القيم عليها وترك لها يتامى ويتيمات دون مال،
احلاجة �إىل النفقة� .أما �إذا مات ّ
الر ْفء� :إ�صالح اخلرق باخلياطة.
((( َّ
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جليا ت�أكد احلاجة �إىل معرفة الك�سب حتى ت�صان هذه العائلة املنكوبة
فهنا يظهر ًّ
من ال�ضياع والف�ساد �إىل �أن تر�شد .فامر�أتنا اليوم �إما �أن تكون مع �أبنائها ثق ًال
على �أب العائلة العامل ب�أجر يومه .و�إما �أن تذهب بهم �إذا مات هذا الأب �إىل
�أهلها الفقراء فيثقلهم حملها ويعجزون عن ت�سديد حاجاتها وحاجات �أبنائها
فتعي�ش معهم يف قل((( وذل ،و�إما �أن تق�صد هي وبناتها ديار الأكابر من �أروبيني
ويهود وم�سلمني تطلب العمل فيها� ،أي عمل ،بالعي�ش �أو حتى �أقل من العي�ش.
وكم يف هذا من اخلطر عليها وعلى بناتها ،ويذهب �أبنا�ؤها الذكور �إىل الطرقات
واملقاهي وزوايا املخازن امل�سكونة حيث ينالهم يف ذلك ما ينالهم ،ويتعلمون يف
هذه املدار�س �أنواع ال�شر و�شرب احل�شي�ش وامل�سكرات وهم يف بدء ن�ش�أتهم ،ف�إما
�أن تق�ضي عليهم هذه ال�سموم فريتاحون من حياة �شقاء �سافلة �أو يعي�شون طعمة
للجرائم وال�سجون.
متى �أح�سنت املر�أة العلوم وال�صناعات ال�ضرورية لر�شدها ووظيفتها ،فكم
هي يف حاجة �إىل تعلم الفنون اجلميلة كال�شعر واملو�سيقى والت�صوير .بل كم نحن
أي�ضا يف حاجة �إىل بروزها يف هذه الناحية من احلياة ،ففي هذه ال�ضروب من
� ً
الأدب �أن�شودة الروح للكمال ،وارتيا�ض النف�س املرتعة ،وغذاء العاطفة التي
يقوم عليها بناء العائلة .ومبثل هذا ميكننا �أن نق�ضي على ذلك الأدب ال�سافل
((( ِقلّ َ :ف ْقر.
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الذي ينت�شر اليوم بيننا يف مقطوعات تغنى يف الأو�ساط العائلية والعمومية .ويعرب
جمموعها عن �سقوط الأخالق وموت الروح و�سخافة العقل.
أي�ضا وب�صورة �أ�شد
قا�صرا على ج�سمها بل �إنه واقع � ً
�إن �سجن املر�أة مل يكن ً
على روحها .فهي ال ت�ستطيع �أن تعرب لنا �إال عن روح الرجل وال تغنينا �إال �شعر
الرجل وال ت�صور �إال عواطف الرجل يف حبه وبغ�ضه .وفيما ي�ستح�سن �أو ي�ستقبح
من الألوان واملعاين .فعا�شت كال�صدى الذي حتفظه �أقرا�ص الفونوغراف .و�إذا
مل جتد يف املجتمع �إال �أ�صوا ًتا تعرب عن اخل�سة والهوان فلم ي�سعها �إال �أن تكون
احلاكي .ف�إذا ما قدر لنا �أن نفهم حقيقة املر�أة وواجبها وحقها يف احلياة فذهبنا
خريا لي�س للمر�أة فقط بل ل�سعادة
مذهب احلكمة يف تعليمها ما حتتاجه فقد عملنا ً
الرجل والأمة جمعاء والأجيال القادمة.
تربية املر�أة

للعلم وحده الأثر البينّ يف معرفة �أ�صول الرتبية الفا�ضلة ومناهجها .ولكنه
علما لن يتعدى حدود الت�صور� .أما انطباع تلك الأ�صول يف النف�س حتى
ب�صفته ً
را�سخا فذلك عمل الرتبية الذي يبتدئ منذ الن�ش�أة بو�ضع الأمثلة
ت�صري خل ًقا ً
ال�صاحلة من قول وفعل .ونحن هنا ال نق�صد �أن نف�صل �أبواب هذه الرتبية وف�صولها
فذلك فن م�ستقل بذاته� .إمنا نريد �أن نبني اجتاهها وثمارها الطيبة يف اجليل.
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�إن عمل الرتبية يتجه لإثارة ال�شعور الكامل بواجبات احلياة واالنتفاع
مبزاياها .ومترين املواهب الإن�سانية املادية واملعنوية يف الفرد واملجتمع للقدرة
جن�سا �أن
بنف�سها على ا�ستثمار احلياة .ولكن من �أين المر�أتنا ب�صفتها فر ًدا �أو ً
تدرك واجبات احلياة ومزاياها حتى تتهي�أ للقدرة على ا�ستثمارها معنا ونحن ال
نعدها ل�شيء من ذلك؟ وما نريد �إال �أن تكون �أداة لتوفية �شهواتنا منها فن�ستعملها
يف ال�شغل كدوابنا .ويف لذتنا كاملالب�س واملطاعم ،ت�سري ب�أمرنا وتقف عند نهينا،
لي�س لها من العلم وال من الأخالق �إال الأباطيل((( والأوهام ال�سائدة يف �أو�ساطنا
ونق�ضا يف بناء
ب�صورة عقائد وعوائد مقد�سة ال مت�س .فكانت بذلك �ش�ؤ ًما يف بيوتنا ً
حياتنا .وكنا عليها بجهلنا مثل ذلك .و�أين تكون املر�أة يكون الرجل.
ال رجاء لنا يف تربية املر�أة تربية ت�سجل لنا الن�صر يف احلياة ما مل يزل من
ناق�صا ال يقدر من نف�سه �أن ي�ؤدي واجبه� ،أو يتم
�أعماقنا احتقارها واعتبارها خل ًقا ً
حياته بغري احلجر عليه والرقابة ال�شديدة وعي�شه بالطاعة حتت �أوامر الرجل كما
نعترب ذلك يف احليوان .وهذا ما �أدى �إىل خ�سران الأمة جمي ًعا فجعلها تعي�ش
كاملر�أة .و�إمنا الرجل من املر�أة ويف �أح�ضانها ينمو ويعي�ش.
�إننا نربي املر�أة على ال�شعور بانك�سارها وذلها الآتيني من �أنوثتها ،فت�شعر هي
ب�ضرورة التجائها للرجل تعي�ش حتت جناحه يطعمها ويك�سوها من كي�سه حتى ال
((( الأَ ِ
باطيل :جمع �أُ ْبطُ ولة وهي كل �أ�شكال الباطل وكل ما هو عبث وغرور.
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متوت بر ًدا وجو ًعا .ومن �أجل ذلك اخت�صت دونه بالندب والنياحة((( عليه عند
حر�صا على �أنانيته فيها
فقده .وهو مقابل ذلك ي�شرتط عليها �أن حتتجب عن احلياة ً
وخوفًا من �أوهامه املتعاقبة .ثم هو بعد ذلك كله ال يعتقد يف طهارتها �إال بقدر ما
ي�شتد يف م�ضايقتها ،وهو مع ذلك يعلن �أنه مغلوب املر�أة وفري�سة كيدها الظافر،
ك�أنها عندما ترتكب ما ترتكب ال يكون ذلك مع �أمثاله من الرجال �أو ب�إغرائهم.
وكيف ميكننا بعد هذه الرتبية ال�سافلة �أن نطلب منها �أو ن�ؤمل �أن تكون زينة بيوتنا
و�أم رجال الغد وعونًا لنا على احلياة .و�إن نحن يف ذلك �إال كاجلاهل الأحمق
الذي يطلب الرائحة ال�شذية((( والألوان الزاهية من الأزهار املغرو�سة يف ال�سباخ.
العاطفة هي ينبوع احلب وقوام الألفة و�أ�سا�س التعاون على احلياة �أو هي
احلياة بعينها .واملر�أة يف عمل واجبها �أحوج ما تكون �إليها .فيجب �أن ن�صقلها
حتى ال تذبل فتموت حتت ت�أثري ما ن�سميه باحلياء ال�شرقي الذي �أخمد يف املر�أة
أي�ضا �أن نهذّ بها
روحها عن الإ�شعاع و�أخر�س مالحمها عن النطق ،كما يجب � ً
حتى ال ت�صطدم بواجب املر�أة ،ك�أن تدعوها �أن تهمل �ش�ؤون منزلها لتق�ضي غالب
الوقت خارجه فال تهتم �إال مبا يوفر لذتها ويثري �إعجاب املعجبني بها ،ترغب يف
العقم وتثقلها رعاية الطفل ،فت�صبح ثق ًال على زوجها و�ش�ؤ ًما على حياتها الزوجية،
�أو ت�صد الرجل عن �أداء واجبه العمومي خوفًا عليه من تعب �أو خطر� ،أو متنع
�أبناءها من الغربة يف طلب العلم �شوقًا لهم وخوفًا عليهم� ،أو تطعم �أطفالها ولو يف
بجزع وعويل.
((( ال َّنياحة :ناحت املر�أة على امليت بكت عليه ٍ
ال�شذية�َ :شذَ ا امل�سك ،قويت رائحته وانت�شرت.
((( َّ
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املر�ض ما ي�ؤذي �صحتهم �إذا ا�شتهوا ذلك ر�أفة بهم وحتن ًنا �إليهم � ...إىل غري ذلك
مما متليه العاطفة غري املثقفة.
�إن احلياة تتجه اليوم بعاطفة املر�أة يف تيار احلرية الذي ال يرد ،ك�أنها ت�ستدرك
ما فوتت عليها الأجيال الغابرة ،ف�إذا نحن عرفنا كيف نَ ُ�سو�س((( هذه العاطفة مبا
ن�ضع لها من التعاليم فقد �أدركنا الر�شد وعملنا �صا ًحلا .و�إن نحن وقفنا يف وجه
قويا
التيار ن�صده عن ال�سري فقد خ�سرنا املوقف ال حمالة ،وذهب التيار بنا ً
عاديا ًّ
�إىل الهاوية.
�إن املر�أة الأروبية تقدمت ما تقدمت �ضمن النهو�ض العام يف بالدها.
وغمو�ضا
أي�ضا قد بقيت بل زادت تعقي ًدا
ً
ولكن حياتها مع الرجل وحياته معها � ً
ب�سبب ما يعرتي العاطفة بينهما من وجوه التقلب املتعاقبة يف اجتاهها نحو احلرية
والتخل�ص من جميع القيود الو�ضعية التي متنع هذا التقلب .بيد �أن املر�أة الأروبية
يف غري هذه امل�شكلة الإن�سانية قد �سارت اليوم �أ�شواطًا بعيدة يف م�ضمار((( الرقي
العقلي والأدبي واملادي عن �أخواتها يف �أنحاء العامل .وبدون �أن نطيل يف تعداد
ميادين املر�أة الأروبية اليوم ف�إن �أقرب �شيء من ذلك �إلينا و�أحوجنا �إليه هو
معرفتها �أو قدرتها على �إجناب �أبناء ،ال �أقول �إنهم قادرون على خو�ض احلياة ،بل
�إنهم ي�ستعدون لالنت�صار عليها ،وت�سخري العامل مبا فيه ومن فيه يف حاجاتهم مبا
ا�س الأمورَّ :دبرها وقام ب�إ�صالحها.
((( نَ ُ�س ُ
و�س�َ :س َ
ِ
((( م�ضمار� :سباق.
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تزرعه فيهم من الروح وما حتتاط به يف تن�شئة ورعاية قواهم اجل�سمية واملعنوية.
وقد عا�ضدتها يف ذلك جميع املعاهد الفنية امل�ؤ�س�سة هناك لتخريج الأجيال
فحيى اهلل العلم والرتبية �إذا اجتمعا على العمل النافع
القوية القادرة على احلياةَّ ،
لتحقيق �سعادة الإن�سان يف هذه احلياة البخيلة بخريها عن القاعدين.
�أما نحن فال نقدر �أن نحدد خيبتنا يف احلياة �إال مبقدار ما خابت امر�أتنا فيها.
وحتى �إذا كان انت�شار نوع من التعليم املدر�سي اليوم قد غري �أذهاننا بع�ض التغري
ت�شوي�شا ينزل على �أرواحنا امل�سمومة بداء املا�ضي الطويل املم�سوخ
ف�إنه لي�س �إال
ً
اململوء باملتناق�ضات ،ف�إما �أن نن�سى به هذا املا�ضي ونحتقره لننطبع بالطابع الذي
و�ضعه نا�شرو هذا التعليم فنعي�ش منعزلني عن �أهلنا و�شعبنا ،و�إما �أن نبقى يف
حياتنا البالية ،را�ضني باملقدور ،طالبني عي�شنا من احلكومة �أو ال�شركات الأجنبية
وكثريا ما يتعذر على �شبابنا املتعلم وجود عمل للعي�ش .وت�ضيق به
يف بالدناً .
�ضجرا و�سخطًا على حياته ال�ضائعة دون �أن ي�شعر به
بالده فيت�شرد يف �أنحاء الدنيا ً
املجتمع الذي �أبرزه للوجود عاج ًزا عن ت�أ�سي�س حياته وحمرو ًما من و�سائل العمل
التعاوين املنتج خلري الفرد واجلمع.
�سالحا يحتاج �إىل روح و�إرادة
�إن العلم مهما بلغت درجته لي�س �إال ً
ي�ستعمالنه للظفر باحلياة مهما تع�سرت طرقها وعظمت تكاليفها .وهذه الروح
غر�سا وتنتهي
ثمرا ً
خال�صا للرتبية الفا�ضلة التي تبتدئ ً
وتلك الإرادة لي�ستا �إال ً
�شجرة مثمرة �أ�صلها ثابت وفرعها يف ال�سماء.
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لنا ن�صيب من الأطباء ،وبالدنا حمتاجة كل احلاجة �إىل �إر�شاد الأطباء
أي�ضا �إىل
وحمايتهم لها مما تعاين من قلة امل�ست�شفيات العامة و�ضيقها ،وحمتاجة � ً
�إر�شادهم لو�سائل حفظ ال�صحة من �سوء التغذية وال�سكن اللذين ن�شرا الأمرا�ض
أي�ضا �إىل عملهم الفني للتدليل
ب�صورة مهولة
خ�صو�صا يف الأطفال ،وحمتاجة � ً
ً
على وجوب تطهري كثري من اجلهات الوخيمة يف اململكة بتنقية املاء والهواء .كما
أي�ضا �إىل درا�ستهم الفنية للأمرا�ض الوطنية((( والطارئة .والأ�شكال
هي حمتاجة � ً
التي تظهر فيها .و�أجنع((( الطرق يف عالجها ب�صفتهم �أبناء البالد العارفني �أكرث من
غريهم طبائعها وعوائدها ومعائ�شها .وميكن ابتداء هذه الأعمال بت�أ�سي�س جمعية
لتعارف الأطباء وتباحثهم يف كل جديد من ناحيتهم ،ثم تنوير ال�شعب ب�إلقاء
حما�ضرات ون�شرات تريه مزايا ال�صحة وو�سائل حفظها.
أي�ضا ن�صيب من املحامني الذي در�سوا حقوق الإن�سان يف باري�س
لنا � ً
وغريها .بينما قوانني البالد ال حد لها وال ر�سم �سوى ما تظهره الأيام بع�ضها
تلو بع�ض .وبينما �أحكام املحاكم ،والتفوي�ض للموظفني الإداريني يف مبا�شرة
وحكما ،و�سري الق�ضاء عمو ًما ،والعدلية التون�سية ،و�أي
الوظائف العدلية بح ًثا
ً
الو�سائل لتدعيم وجودها حية قوية حمرتمة من اجلميع ،كل هذه امل�سائل حمتاجة
�إىل نقد ومتحي�ص �أولئك الدار�سني الذين هم �أوىل النا�س بهذا الواجب و�أقدرهم
عليه.
الوطَنية :امل َت َوطنة.
((( َ
(((	�أنجْ َع� :أجنح.
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�إن البالد اليوم تتجه يف مد وجزر للتخل�ص من ال�ضيق الواقع بها ذاهبة
نحو احلرية التي ت�سعى لها كل �أمة دبت فيها احلياة .فمن واجب رجال احلقوق
�أن يخدموا هذه اجلهة بن�شر معلوماتهم و�آرائهم عن القوانني العامة بني الأمم،
والنظامات الداخلية بها ،و�شكل حكوماتها ،ومقدار ما فيها من التمثيل ال�شعبي
باختالف د�ساتريها ،وتاريخ احلوادث التي انت�صرت فيها هذه املبادئ حتى يزداد
يقني الأمة بحقها فتح�سن التدليل عليه ،وتعرف �أوىل الطرق و�أقربها �إليه .ويح�صل
بذلك تهذيب عام يف جمموعها .وميكن بدء هذا العمل االجتماعي العظيم
بت�أ�سي�س جمعية لتعارف هذه الطائفة على معنى الت�أهب لهذه الغايات و�إبراز
ما ت�ستطيع منها .غري �أن حياتنا االنفرادية يظهر �أنها حتى الآن مل تتهي�أ لقبول
العمل التعاوين خلري املجموع .ولي�س ذلك �إال نتيجة انهماكنا((( يف االحرتاف
ال�شخ�صي ثم طلب الراحة واللذة مبا ح�صل من الوفر املادي� .أما اللذات املعنوية
التي تعرب عن نبل الروح وتطلعها نحو الكمال الإن�ساين فذلك ما ال يظهر اليوم
جدا وفردية ال يكاد ي�سمع لها �صدى
يف املتعلمني من رجالنا �إال ب�صورة �ضئيلة ًّ
يف البالد.
�إنني �شديد الإميان بوفرة ثروتنا العقلية والأدبية بقدر ما لنا من اال�ستعداد
الفطري .ولي�س ذلك لأين تون�سي ،بل �إن التاريخ ي�ؤيدين يف ذلك .لكنني �أرى
�أن خيبتنا يف العلم ما ن�ش�أت �إال عن تربيتنا اخلاملة يف الو�سط العائلي الذي �أخمد
((( انهماكنا :ان�شغالنا.
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فينا روح املجد والطموح �إىل املعايل فن�ش�أنا عاجزين ك�ساىل �سيئي الظن ب�أنف�سنا.
نفر من الكد وهو حياتنا .ونهوى القعود وهو موتنا .وما �أكرث ما تقعد بنا املر�أة عن
ّ
ركوب الأعمال ال�شاقة لتحقيق حياتنا وفوزنا بد ًال من �أن تنفخ فينا روح اجلر�أة
والن�شاط على اقتحامها.
�إننا ما دمنا فاقدين للروح ومل نغري طريقة الرتبية يف ن�ش�أة �أبنائنا ف�إن ما يزداد
يف عدد املتعلمني منا لي�س �إال �أمثلة م�ساوية ملا قبلها :جمبورة على االحرتاف
ال�شخ�صي وعاجزة عن ت�أ�سي�س الأعمال العمومية .ولقد يت�أكد هذا يف اجتاهنا
دائما �إىل طلب العلوم التي ي�سهل االكت�ساب ال�شخ�صي بها دون عناء كالطب
ً
واحلقوق .وفرارنا من العلوم ال�سيا�سية واالقت�صادية والعمرانية ملا فيها من احلاجة
للت�أ�سي�س والتعاون عليه وال�صرب النتظار النتيجة .وقد كرب علينا �أمر هذه العلوم
رغما مما فيها من النتائج العظمى حلياة ال�شعب و�ضمان م�ستقبله .وبهذا بره ّنا على
ً
�أننا مل نفهم حقيقة العلوم ونتائجها اليوم يف الأمم ال�سائدة علينا .ولي�س فينا من
اال�ستعداد �إال ما يجعلنا نراها و�سيلة االحرتاف ال�شخ�صي االنفرادي.
ها هي الوظائف ذات امل�س�ؤولية يف الإدارة واملالية والعدلية فهل ن�ستطيع
�أن نربهن بخربتنا وقدرتنا على �أننا نحتل منها الر�أ�س املدبر وامل�سري لها بحيث
ي�ستقيم �سري امل�صالح العامة فيها .و�إذا كان هذا ح ًّقا نطالب به حماتنا فهل ت أ� ّهبنا
لنحتل هذه املراكز مبا نظهر من حبنا للعلم والعمل وجهادنا يف �سبيلهما لننال
املجد الذي ن�ستحقه.
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هذه �أرا�ضينا امل�ستنتج منها قليل ،وكثري منها غري امل�ستنتج حتى كان
عذرا يف ت�سليمها �إىل املعمرين الفرن�سيني ليقوموا بواجب �إحيائها ،وهذه
ذلك ً
�صناعتنا متوت من نف�سها وازدحام الواردات عليها .وهذه جتارتنا �أفل�ست �شركاتها
�أو انهزمت �أمام تيار الأجانب وحتى �أمام اليهود من �أبناء بالدنا .ومع هذا املوت
والإفال�س الذي حتول ثروة بيد غرينا فنحن ما زلنا نفكر يف العي�ش فرادى ونختار
تعبا زاهدين �أن نعرف ما يف التعب من احلياة وما يف احلياة
�أي�سر ال�سبل و�أقلها ً
من املجد.
�إين �أحرتم كل رجالنا املتعلمني و�أ�ؤمل فيهم وفيما يزداد من عددهم �أن
عاليا ب�أعمالهم املتحدة لفائدة ال�شعب التون�سي .ولكنني
يرفعوا ر�أ�س الوطن ً
�أردت �أن �أقول �إنه يجب نفخ الروح يف و�سطنا العائلي بوا�سطة املر�أة التي نعدها
جمر ًدا ،ال يثري فينا روح املجد واقتحام اجلهود له .وما
لذلك .ف�إن العلم وحدهَّ ،
دام تعليم املر�أة وتربيتها مل يتهي�أ بعد للظهور ح�سب �أمنيتنا ف�إن ت�أ�سي�س ريا�ض
الأطفال والعهدة بها ملن يتخرج من ن�سائنا بقدر الإمكان �أكرب خطوة نخطوها يف
هذا ال�سبيل؛ حيث ن�سبك((( يف هذه املعاهد جوهر �أبنائنا ً
�سبكا ن�صطفيه للنجاح
يف حياتهم املقبلة .وكم نحن يف حاجة �إىل مثل هذه الت�أ�سي�سات والإكثار منها
ذكورا و�إنا ًثا� :أولئك الذين ميرون �أمامنا يف ال�شوارع
ً
خ�صو�صا بالن�سبة ليتامانا ً
حفاة عراة ،ب�أج�ساد �شاحبة ،ومالمح ذابلة ،و�أرواح منك�سرة ذليلة.
�سبك :يقال �سبك فالن املعدن� :أذابه وخل�صه من اخلبث ثم �أفرغه يف القالب.
((( نَ ُ
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�إننا نحلم ب�آمالنا يف امل�ستقبل ،ون�أمل من الغنب الفاح�ش الذي نلقاه يف
حياتنا احلا�ضرة ،ون�شعر يف �أعماقنا باحلاجة �إىل التخل�ص من قيودها املرهقة .وال
�سبيل لهذا التخل�ص �أو بلوغ تلك الآمال �إال متى كان ذلك ثمرة لغر�س �أ�صول
الرتبية الفا�ضلة يف �أبنائنا .وال يتم هذا �إال برتبية وتعليم املر�أة التي ين�ش�أ الأبناء
بني �أح�ضانها .وتنمو �أج�سادهم ومواهبهم �أمامها وبرعايتها ،فهل نحن م�ستعدون
لذلك؟

خامتة

لقد �أو�ضحنا ما للمر�أة يف الإ�سالم من حق �صريح ،وما ا ّدخر لها يف ن�صو�صه
وبينا حالة املر�أة عندنا وما يف
اخلالدة من روح العطف والتقدير حتى امل�ساواةّ .
�سقوطها من �صور ال�شقاء الذي يغمرنا يف احلياة الزوجية ،ويف عائلتنا ،ويف تربية
�أبنائنا التي تخرجهم عاجزين عن �أي عمل منتج يف احلياة .و�أعطينا �صورة عامة
(((
عن ر�أينا يف اخلروج بامر�أتنا من الهوة التي وقعت فيها بحكم �أجيال التديل
الطويلة التي حرمتنا معها من بلوغ احلياة ال�سعيدة التي نتخيلها وال نراها �إال يف
الأمم احلية التي حا�سبت ما�ضيها وطعنت فيه روح الذبول واملوت الذي كان
جليا حقيقة موقفنا قبل �أن
�سائ ًدا عليها .وما ق�صدنا من ذلك كله �إال �أن ندرك ًّ
نذهب طعمة ملا�ضينا ال�سخيف.
نه�ض ال�شرق اليوم نه�ضته التي نقر أ� عنها يف �صحف الأخبار .فكان ي�شعر
يف هذه النه�ضة العميقة بحاجته �إىل تلك املر�أة الغائرة يف عمق بيتها كالكنز
الذي يغمره الرتاب ،فبنى لها املدار�س وريا�ض الرتبية و�أ�س�س النوادي لن�صرة
((( التديل :تدلىّ ال�شيء :نزل من ُع َّلوه.
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ق�ضيتها و�أيدها بال�صحافة والت�أليف حتى كان من ذلك اخلري العميم الذي �أيد
نه�ضته ومركز وجودها .ونحن ن�سمع اليوم عن زعامة الن�ساء يف الهند وقيادتهن
للحركة امللية وما نفخن من روحها يف القد�س وم�صر و�سوريا وتركيا بظهورهن
فيها مظهر ال�شجاعة والت�ضحية املغذية جلهد الرجال ون�شاطهم واملنع�شة للروح
كافيا يف
الوطني عمو ًما .ولكن هذا الذي نقر�أ ب�أعيننا ون�سمع ب�آذاننا مل يكن ً
الت�أثري علينا؛ لأننا مع�شر الأفارقة((( نحن وحدنا الذين بقينا متم�سكني باحلقيقة
(الدين) �ساخرين من كل هذه الأمم ال�ضالة التي �أخذت تتم�سك اليوم ب�أ�سباب
ال�سماء...
�إيه((( �أيها التون�سيون ما �أكرب ف�ضيحتنا بني �أمم العامل التي ت�سعى للحياة
والعزة من طريقهما املو�صل! فنحن ما زلنا حتى ال�ساعة معجبني مبا ترك لنا
زورا لنتقي بذلك �صدمة احلق
تاريخنا الأ�سود من عقائد وميول نن�سبها للإ�سالم ً
الغالب .ومع ذلك ن�ؤمل �أن تكون لنا نه�ضة �صادقة ال ت�ؤثر فيها حتى عوا�صف
اجلحيم .ف�إذا ما كذبنا الواقع الذي ال ي�ؤمن بكذبنا �أثرت فينا اخليبة و�أثارت
اندها�شنا وجعلتنا نلتم�س الأوجه ال�سطحية لنعلل بها انخ�ساف �آمالنا دون �أن
نفح�ص يف �أعماقنا عن موا�ضع ال�ضعف فنحرقه دون رحمة مب�شاعل احلياة.

((( الأفارقة� :أهل تون�س.
(((	�إيه :ا�سم فعل �أمر مبعنى ح�سبك يفيد الزجر.
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ح ًّقا �إننا اليوم يف دور انتقال .ولكنه �إما �إىل املوت وهو الظاهر من �أحوالنا
و�إما �إىل البقاء .ومن الواجب �إذا كنا نريد البقاء �أن نت�أهب لهذا الدور لنفوز فيه
باالنت�صار مهما كانت العوامل التي تعمل خليبتنا يف احلياة .ف�إذا نحن بقينا ال
نفهم �إال �أن لنا �آما ًال نتمنى ح�صولها دون �أن نفهم حقيقة اال�ستعداد الذي يجب
علينا لها� ،أو ندرك منابع القوة من �أنف�سنا فنربزها ،فقد بره َّنا بذلك على جهلنا
باحلياة وحمقنا فيها و�أنانيتنا الأثيمة وفقدنا �أهلية اكت�ساب احلقوق .ثم ال نطمع
بعد ذلك يف غري االنحالل واملوت.
عاليا بقدر ما يل فيه من قوة العقيدة وراحة ال�ضمري.
هذا هو �صوتي �أرفعه ً
ولو �أمكنني �أكرث من هذا لفعلت .ويا ليتني كنت �أ�ستطيع �أن �أ�صرخ كالربكان
الهائل ،ع�سى �أن �أزعج برعدي جميع الذين ما زالوا يغطون يف نومهم غارقني يف
�أحالمهم ال�ضالة التي جعلتنا يف هذا العامل مثا ًال ل�سخرية القدر.
�إنني �أدعو جميع التون�سيني مهما اختلفت �آرا�ؤهم و�أميالهم ال �إىل ت�صديقي
كثريا عن مثلي .ولكنني �أدعوهم �إىل الت�أمل معي يف ذات
فيما �أقول فهذا ما يبعد ً
املو�ضوع وخطره على م�ستقبل حياتنا �إذا بقينا م�ست�سلمني للحوادث العابثة بنا،
نا�سبني ذلك �إىل الأقدار التي ال تغالب ،تائهني يف �صحراء املا�ضي ،جاحدين
ف�ضل اجلديد من العلم والفكر ،زاهدين يف العمل الذي ي�شرفنا ،مقبلني على
�آخرتنا م�سودة وجوهنا وملطخة بالعار الذي ال ميحى من تاريخنا.

256

امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع
256

وقبل �أن �أختم القول �أراين مدفو ًعا بقوة غريبة �إىل �أن �أحيي بروحي امللتهبة
وبانحناء العابد امل�ستغرق �آمايل يف نه�ضة املر�أة وال�شعب التون�سي وال�شرق عمو ًما.
و�إذا كنت �أراها اليوم بعيدة يف النظر ف�إين �أراها قريبة يف احتاد الأمل وال�شعور
والفكر ،وماثلة يف العلم والرتبية والت�ضحية يف �سبيلهما ،ذلك هو �سر خال�صنا من
�آالم املوت وانبثاق((( فجر احلرية ال�صادق.

 نهاية المتن 

((( انبثاقَ :تولُّد.
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–
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هذا الكتاب
في نهاية عام (1929م1348/ه�) انتهى الش�اب التونس�ي الطاهر الحدّ اد من ّ
خط الفقرات
األخي�رة م�ن ه�ذا الكت�اب ،ال�ذي ر ّبم�ا لم يدرك هو نفس�ه ما س�يثيره من جدل عندما ينتش�ر بين
الن�اس؛ داع ًي�ا في�ه إل�ى تحري�ر الم�رأة من أصف�اد التقاليد البالية التي س�جنتها قرونً�ا طويلة ،بين
مطرق�ة الجم�ود ف�ي فهم النصوص وس�ندان المجتمع ،ومن س�يطرة الق�راءات الخاطئة لنصوص
الشريعة وأحكام الدين.
وقد ن َّبه فيه إلى أن تيار التطور الحديث سيفرض نفسه ،فمن األفضل معالجة ملف المرأة
تفاقما.
في مجتمعاتنا ،بدل اإلعراض أو التغافل الذي ال يزيد األمور إال
ً

النص الديني تختلف عما كان س�ائدً ا ،س�عى الحداد من
وفي هذا الكتاب رؤية في قراءة ّ
خاللها إلى تأسيس خطاب إصالحي ،قوامه الفصل بين الثابت والمتحول ،أو بين جوهر االسالم
(روح الش�ريعة) وبي�ن م�ا ه�و َع َرض�ي يمك�ن أن يطال�ه قانون التدرج ال�ذي ال يقف عند جيل أو
قرن.
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