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مقدمة ال�سل�سلة

الرتاث  كتب  اإ�صدار  »اإع�دة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�صروع  هذا  فكرة  اإن 
/ الت��صع ع�صر  ِ الإ�صالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريَّنينْ
«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�صكندرية ب�ص�أن  والع�صرين امليالِديَّنينْ
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �صرورة 
بني  التوا�صل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ص�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�ص�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �صكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�صبة بعط�ء ال�ص�بقني، واإن التجديد الفع�ل ل 
يتم اإل مع الت�أ�صيل. و�صم�ن هذا التوا�صل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�صطلعت به�، منذ ن�ص�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �ص�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�صي  وال�صبب 
�صحيح؛ وهو اأن الإ�صه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�صلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�صري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�صلمني يف الفكر النه�صوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�صل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��صرة التي ت�صمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�صروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�صالمي  ت�صم خمت�رات من 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�صعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�صع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�صداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�صر 
الإلكرتوين اأي�ًص� على �صبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�صتهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�صب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�صفة خ��صة. 

منهجية  وفق  املتميزين،  الب�حثني  اأحد  اأعده  تقدمٌي  كت�ب  كلَّ  وي�صبق 
من�صبطة، جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجته�داتهم من جهة، والتعريف 
من جهة  الجته�دات  تلك  فيه  ظهرت  الذي  الجتم�عي  الت�ريخي/  ب�ل�صي�ق 
اأ�ص��ًص� على  اأخرى؛ مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�ص�ي� نه�صوية كربى، مع الت�أكيد 
اأعلى  اآراء املوؤلف واجته�داته والأ�صداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر 
مع�يري الدقة، ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من 
من�ق�ص�ت م�صتفي�صة، وحوارات علمية  بعد  املتخ�ص�صني، وذلك  الأ�ص�تذة  كب�ر 
ر�صينة، ا�صتغرقت جل�ص�ت متت�لية لكل تقدمي، �ص�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه 
الب�حثني الذين �ص�ركوا يف هذا امل�صروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة  من فريق 
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�صلية 
للكت�ب.

هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًص� - يف اإط�ر هذا امل�صروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�صية؛ م�صتهدفة اأبن�ء امل�صلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�ص�ص�ت �صن�عة  �صتتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�ص�عد ذلك على تنقية �صورة الإ�صالم من الت�صويه�ت 
التي يل�صقه� البع�ص به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�صلمون يف جملتهم، خ��صة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�صالمي  الفكر  والإ�صالح يف  التنوير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�صًم�  اإن 
خالل القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�صواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�صكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�صب�ب  النه�صوي الإ�صالمي �صبًب� من  الق�صم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�صئلة نف�صه� التي �صبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �صي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�صب�ب  من  �صبًب�  اأي�ًص�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��صروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�ص له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
العربية والإ�صالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�صري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، 
والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين التون�صي، و�صعيد النور�صي، 
ل الف��صي، والط�هر ابن ع��صور، وم�صطفى املراغي، وحممود  وم�لك بن نبي، وعالَّ
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 �صلتوت، وعلي �صريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت ب��ص� - وغريهم - 
ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�صب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 
اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�ص  الذي  امل�صلم  ال�صب�ب  عن  ف�صاًل  والإ�صالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ص�عًف�  عبًئ�  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
 � )ورقيًّ عليه�  احل�صول  وتي�صري  ب�لعربية  ن�صره�  اإع�دة  فقط  ولي�ص  الأعم�ل، 

.)� واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�صعى  امل�صروع  هذا  اإن 
والتوا�صل مع الآخر. ولي�ص اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�ص�رة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��صبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�صرتك،  الإن�ص�ين  الرتاث  اإ�صه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�صيلة  معرفية  م�ص�در  اإت�حة  يف  ن�صهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�صتنه�ص هذه الإ�صه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�صه� الأمة؛ م�صتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ص�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��صوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�علوا مع ق�ص�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�ص�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�صرهم من اأجل نه�صته� وتقدمه�. 
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مكتبة  يف  م�صئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�صر،  ال�صب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�صهم  اأن  الإ�صكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�صالمية، وغريهم من ال�صب�ب امل�صلم يف البالد غري 
الإ�صالمية  ب�لعط�ء احل�ص�ري للعلم�ء امل�صلمني يف الع�صر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�ص�ئد اخل�طئ، الذي  امل�ص�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�صَّ
�صبق اأن اأ�صرن� اإليه؛ فلي�ص �صحيًح� اأن جهود العط�ء احل�ص�ري والإبداع الفكري 
للم�صلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�صت عليه� عدة قرون، وال�صحيح هو 
اأنهم اأ�ص�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�ص�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�صعي لتح�صني نوعية احلي�ة لبني الب�صر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�ص�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��ص عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�صكندرية
وامل�صرف الع�م على امل�صروع



وجهة  عن  بال�شرورة  تعبرِّ  ل  الكتاب  هذا  يف  الواردة   الآراء 
موؤلفيها. نظر  وجهة  عن  فقط  تعبرِّ  اإمنا  الإ�شكندرية،  مكتبة  نظر 
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حممد احلدَّاد

اد  يف الأ�ص�بيع الأخرية من �صنة )1348هـ/ 1929م( انتهى الط�هر احلدَّ
)1317 - 1354هـ/ 1899 - 1935م( من خّط الفقرات الأخرية من كت�ٍب 
الن��ص. ومع  ينت�صر بني  نف�صه م� ك�ن �صيثريه من جدل عندم�  رمّب� مل يدرك هو 
مطلع �صنة )1348هـ/ 1930م( ُطِبع الكت�ب ب�ملطبعة الفنّية بتون�ص، فم� هي اإّل 
اأ�ص�بيع حتى اأ�صبح حديث الن��ص، وتدرجت املواقف منه من املع�ر�صة اإىل تنظيم 
حمالت عنيفة �صّد �ص�حبه، بينم� ن��صره البع�ص من امل�صتنريين واعتربوه بداية 

جديدة يف ت�ريخ الإ�صالح التون�صي.

ة ب�صدور  اد؟ وم� م�صمون كت�به؟ وم� هي الظروف احل�فَّ فمن هو الط�هر احلدَّ
الكت�ب؟ وم� ك�ن موقف الن��ص منه؟

اد: الزيتوين الثـائر1 1) ََََََََََََ ً الطاهر احلدَّ

اأنه ولد اأواخر  اد والراجح  اختلف الدار�صون يف حتديد ميالد الط�هر احلدَّ
العي�ص  اإىل  انتقال  قد  اأبواه  وك�ن  تون�ص،  مبدينة  1899م(،  )1317هـ/  �صنة 
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جنوب  تقع  التي  ق�ب�ص«  »ح�مة  يف  الّرزق  اأ�صب�ب  عنهم�  انقطعت  اأن  بعد  فيه� 
اأن  اأبيه  طموح  وك�ن  احل�ل،  متوا�صعة  ع�ئلة  اأ�صيل  اد  ف�حلدَّ التون�صية.  البالد 
�صجل  ثّم  »الكّت�ب«  يف  القراآن  حلفظ  ف�أر�صله  الديني  التعليم  يف  يرتقي  يجعله 
التون�صيني،  اأم�م  �صّيقة  التعليم  فر�ص  وك�نت  الزيتونة،  بج�مع  للدرا�صة  ا�صمه 
ت�أ�ص�صت  الزيتونة،  ج�مع  درو�ص  اإىل  ف�إ�ص�فة  املتوا�صعة،  الأ�صر  اأبن�ء  ة  وخ��صّ
التي  خلدون(  ابن  اإىل  )ن�صبة  اخللدونية  اجلمعية  1896م(  )1314هـ/  �صنة 
الراغبني  ب�إطالع  اجل�مع  ذلك  يف  التقليدي  للتعليم  تكملة  تقدمي  على  عملت 
ن�صر  على  اجلمعية  هذه  عملت  وقد  احلديثة.  العلوم  مب�دئ  على  تالمذته  من 
الزيتونة  بج�مع  اد  احلدَّ التحق  ذلك.  يف  مهّم  دور  له�  وك�ن  الوطني   الوعي 
على  متح�صاًل  )1338هـ/1920م(  �صنة  وغ�دره  1911م(،  )1329هـ/  �صنة 
�صنوات  يتطلب  ك�ن  ذلك  لأّن  فيه،  التدري�ص  اإىل  ي�صَع  ومل  التطويع)1(،  �صه�دة 
من ال�صتعداد، ومل يكن يوؤذن للتدري�ص اإّل ملن قراأ املطولت و�صهد له ال�صيوخ 
للبحث  ا  م�صطرًّ ك�ن  التخرج  من  �صنة  قبل  والده  فقد  الذي  اد  ف�حلدَّ ب�لإتق�ن. 
احلقوق  درو�ص  مت�بعة  ح�ول  لكنه  الإ�صه�د)2(،  جم�ل  اأم�مه  وك�ن  عمل،  عن 
الع�ّمة وبداأ  ثّم تراجع عن ذلك وانهمك يف احلي�ة  التون�صية  يف مدر�صة احلقوق 
م�صريته الن�ص�لية وانخرط يف الكت�بة يف ال�صحف، وعندم� عزم �صنة )1348هـ/ 

التطويع: كلمة ك�نت تطلق على ال�صه�دة التي مينحه� ج�مع الزيتونة للطلبة الذين يجت�زون بنج�ح المتح�ن   )1(
اأن الط�لب قد طوعت له  بعد ح�صور الدرو�ص املقررة يف التعليم. والكلمة م�صتقة من الفعل طّوع، و تعني 

العلوم املدر�صة يف اجل�مع واأ�صبح ق�دًرا على التحكم يف م�ص�ئله�.
التوثيق ال�صرعي للعقود.  )2(
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1930م( على العودة اإىل درا�صة احلقوق اأو مم�ر�صة الإ�صه�د ُمِنَع من ذلك ب�صبب 
احلملة التي ث�رت �صّده عند �صدور كت�ب »امراأتن� يف ال�صريعة واملجتمع«.

ن�قًم�  بعده�  خرج  الزيتوين  التعليم  يف  �صنوات  ت�صع  اد  احلدَّ ق�صى  لقد 
قد  الزيتوين  التعليم  اإ�صالح  ق�صية  اأنَّ  والواقع  ورج�له.  التعليم  هذا  على 
ب�ي  اأحمد  ق�م  اإذ  بتون�ص،  الأوىل  الإ�صالحية  احلركة  منذ  بعقود،  قبله   ُطِرَحت 
وقف  بتخ�صي�ص  ويق�صي  التعليم  ينظم  اأمر  ب�إ�صدار  �صنة )1258هـ/ 1842م( 
1890م(   -  1820 1308هـ/   -  1236( الدين  خري  الوزير  اهتم  ثم  لذلك، 
�صنة  الزيتوين  التعليم  لإ�صالح  ق�نون  منه�  تنظيم�ت  عّدة  ف�أ�صدر  ب�ملو�صوع 
انتك�صت  قد  غريه�،  مثل  الإ�صالح�ت،  هذه  اأنَّ  اإّل  1876م(.  )1293هـ/ 
ب�نتك��ص احلركة الإ�صالحية وخروج زعيمه� خري الدين من تون�ص اإىل اإ�صت�نبول 

ع��صمة اخلالفة.

الع�صرين  القرن  من  الأول  الن�صف  يف  الزيتونة  بج�مع  التعليم  �صهد  ثم 
مواد  نظم  الذي  1912م(  )1330هـ/  �صنة  اإ�صالح  اأهّمه�  الإ�صالح�ت  بع�ص 
اد  احلدَّ الذي ح�صل يف حي�ة  �صنة )1352هـ/ 1933م(  اإ�صالح  ثم  التدري�ص 
ًرا عن �صنوات درا�صته ب�جل�مع. وعلى العموم، فقد ك�نت م�ص�ألة  لكنه ج�ء مت�أخِّ
اإ�صالح التعليم الزيتوين اإحدى امل�ص�ئل الكربى املطروحة يف تون�ص على مدى 

قرن من الزمن.
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التعليم بقي حم�فًظ�)1(. وك�ن الط�لب عند  ف�إّن  املتوالية  ورغم الإ�صالح�ت 
تخرجه مينح �صه�دة تدعى »التطويع«، ثمَّ اأ�صبحت متنح بعد ذلك �صه�دة اأعلى تدعى 
اد. وك�ن  »الع�ملية«، لكن هذه ال�صه�دة الث�نية اأدخلت بعد الفرتة التي در�ص فيه� احلدَّ
التدري�ص يقوم اأ�ص��ًص� على املواد الدينية، مع النحو وال�صرف واحل�ص�ب. وتقوم طريقة 

التعليم على حفظ املتون ثم ح�صور درو�ص �صرحه� على ال�صيوخ.

اد يف الزيتونة معركة املح�فظة والإ�صالح، وهي معركة قدمية يف  ع��ص احلدَّ
املجتمع التون�صي. فقد �صهدت تون�ص حركة اإ�صالحية اأوىل يف القرن الت��صع ع�صر 
حتديث  1855م(   -  1837 1300هـ/   -  1253( ب�ي  اأحمد  مبح�ولت  بداأت 
اجلي�ص والقت�ص�د، ثم اإعالن حممد ب�ي )1271 - 1275هـ/ 1855 - 1859م( 
اإعالن ال�ص�دق ب�ي  العثم�نية، ثم  التنظيم�ت  املقتب�صة من  وثيقة »عهد الأم�ن« 
اإن�ص�ء  1861م(  )1277هـ/  �صنة  1882م(،   -  1859 1299هـ/   -  1275(
فرتة  بعد  جتميده  قرر  الب�ي  لكن  واإ�صالمي،  عربي  د�صتور  اأّول  وهو  الد�صتور، 

ق�صرية من اإعالنه.

خري  ال�صهري  الوزير  الأوىل  الإ�صالحية  احلركة  تلك  حمور  وك�ن 
املم�لك«،  اأحوال  معرفة  يف  امل�ص�لك  »اأقوم  كت�ب  �ص�حب  ب��ص�  الدين 
العربي  الع�مل  اأرج�ء  يف  انت�صرت  طويلة  اإ�صالحية  مقدمة  ت�صّمن  وقد 
دار  والق�هرة:  للن�صر  دار �صحنون  تون�ص:  بقريب؟  ال�صبح  األي�ص  ابن ع��صور:  الط�هر  ال�صيخ حممد   : راجع   )1(
اأن ابن ع��صور ك�ن قد �صرع يف حترير هذا الكت�ب حوايل �صنة  ال�صالم، 1427هـ - 2006م. من املالحظ 

1902م وطبع الكت�ب اأول مرة بتون�ص �صنة 1967م.
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اأحمد  الإخب�ري  اأ�صهرهم  الإ�صالحيني  من  لفيف  حوله  والتّف  والإ�صالمي. 
�ص�مل  وال�صيخ  1874م(   -  1804 1291هـ/   -  1219( ال�صي�ف  اأبي  بن 
اخل�م�ص  بريم  وحممد  1890م(   -1827 1243-1308هـ/   (  بوح�جب 
 -  1266( ال�صنو�صي  وحممد  1889م(   -  1840 1306هـ/   -  1256(
اأو�ص�ع  ب�صبب  انتك�صت  قد  احلركة  هذه  اأنَّ  اإّل  - 1900م(.  1318هـ/1850 
داخلية م�صطربة، فغ�در خري الدين تون�ص اإىل ع��صمة اخلالفة �صنة )1295هـ/ 
1878م(، وتفرق �صمل اأتب�عه. ويف �صنة )1298هـ/ 1881م( احتلت القّوات 

الفرن�صية تون�ص وفر�صت عليه� حم�ي�ته�. 

ثم �صهدت تون�ص حركة اإ�صالحية ث�نية يف بداية القرن الع�صرين جت�صدت 
الب�صري  من  مبب�درة  1896م(  )1314هـ/  �صنة  اخللدونية  اجلمعية  بت�أ�صي�ص 
املدر�صة  قدم�ء  وت�أ�صي�ص جمعية   )1917  -  1865 - 1335هـ/   1281( �صفر 
ال�ص�دقية ب�إيع�ز من علي ب��ص ح�نبه )1293 - 1326هـ/ 1876 - 1908( ويف 
جمعت  وقد  التون�صي«،  ال�صب�ب  »حركة  ت�أ�ص�صت  1907م(،  )1325هـ/  �صنة 
ال�صب�ن  ال�ص�بقتني، وا�صتلهمت مب�دئه� من حركة  اأع�ص�ء اجلمعيتني  عديًدا من 
الأتراك، واجّتهت اإىل بث الوعي الوطني واملط�لبة ب�ملح�فظة على الُهوية التون�صية 

وال�صتج�بة ملط�لب التون�صيني وطموح�تهم امل�صروعة.

فظهرت  والإ�صالحية،  الأدبية  ال�صح�فة  ازده�ر  الفرتة  تلك  و�صهدت 
اأ�صبوعية »احل��صرة« �صنة )1305هـ/ 1888م( وجريدة »الزهرة« �صنة )1307هـ/ 
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واحتّل  1907م(.  1325هـ/  )�صنة  »ب�لفرن�صية«  التون�صي«  و»�صوت  1890م( 
مك�نة  1944م(   -  1874 1363هـ/   -  1291( الثع�لبي  العزيز  عبد  ال�صيخ 
حمورّية يف احلركة الإ�صالحية والوطنية التون�صية يف عهده� الث�ين، وقد ا�صرتك 
�صنة )1323 هـ/ 1905م( مع حم�ٍم يهودي تون�صي يف اإخراج كت�ب »روح التحّرر 
رج�ل  بع�ص  به�  ب�در  ق�ص�ئية  لدعوى  ب�ل�صجن  عليه  وحكم  ف�أوذي  القراآن«  يف 
الدين املح�فظني. ثّم ن�صر �صنة )1337هـ/ 1919م( كت�بً� - كتب اأي�ًص� ب��صرتاك 
اآخرين - عنوانه »تون�ص ال�صهيدة«، فك�ن مبث�بة البي�ن الت�أ�صي�صي للحركة الوطنية، 
�صنة  اأن�صئ  الذي  التون�صي  الد�صتوري  احلّر  احلزب  الثع�لبي  العزيز  عبد  وتزعم 
�أ لقي�م »احلزب  )1338هـ/ 1920م( وقد وا�صل »حركة ال�صب�ب التون�صي« وهيَّ
الفرن�صّية  احلم�ية  من  تون�ص  ا�صتقالل  انتزاع  الذي جنح يف  اجلديد«  الد�صتوري 

بت�ريخ )8 �صعب�ن 1375 هـ/ 20 م�ر�ص 1956م(.

يف  ب�لنخراط  فب�در  الثع�لبي،  العزيز  عبد  ال�صيخ  على  اد  احلدَّ تعرَّف 
بعد  ثم  مب�دئه.  عن  للدف�ع  قلمه  ر  و�صخَّ ت�أ�صي�صه،  منذ  الد�صتوري  احلر  احلزب 
بني  اجلفوة  تظهر  بداأت  1923م(،  )1341هـ/  �صنة  تون�ص  الثع�لبي  مغ�درة 
اأّول  قي�م  نف�صه�  الفرتة  يف  تون�ص  �صهدت  وقد  خ��صة  احلزب،  وقي�دات  اد  احلدَّ
منه�  نزحت  التي  املدينة  نف�ص  اأ�صيل  احل�مي،  بزع�مة حممد علي  نق�بية  حركة 
ونفت  ب�لقمع  احلركة  تلك  ال�صتعم�رية  ال�صلط�ت  واجهت  وقد  اد،  احلدَّ ع�ئلة 
اد وغريه كيف  موؤ�ص�صه� اإىل خ�رج البالد �صنة )1343هـ/ 1925م(، وراأى احلدَّ



تقدمي
2121

خذلت القي�دة اجلديدة للحزب الوطني تلك احلركة، بينم� ك�ن هو من من��صريه� 
الن��صطني. فلم� راأى م�آل احلركة النق�بية عكف ي�صّجل وق�ئع ميالده� ثّم موته� 
� عنوانه »العّم�ل التون�صيون  ال�صريع، فن�صر �صنة )1345هـ/ 1927م( كت�بً� مهمًّ
وظهور احلركة النق�بية«، وك�ن هذا اأّول كت�ب يفرد للحركة العم�لية بتون�ص ويعنى 

بو�صف البوؤ�ص الذي ك�ن يعي�صه العّم�ل التون�صّيون حتت احلم�ية.

اد قد بداأ يف ذلك الت�ريخ التفكري يف اأو�ص�ع املراأة  والراجح اأنَّ الط�هر احلدَّ
التون�صية، فقد اأدرك اأنه ل ميكن النهو�ص ب�ملجتمع دون النه�صة ب�لعّم�ل من جهة 
والن�ص�ء من جهة اأخرى، ولعّله راأى �صبب اإخف�ق احلزب احلر الد�صتوري »احلزب 
اإىل الأر�صتقراطية احل�صرّية.  املنتمني  الرج�ل  اأنَّه ظل حزب  اإىل  الوطني« راجًع� 
� والذين در�صوا ب�جل�مع�ت  وفيم� ك�نت ثّلة من الوطنيني ال�صب�ن القريبني منه �صنًّ
الفرن�صية يتهي�أون لالن�صق�ق على احلزب القدمي وت�أ�صي�ص حزب جديد، واأبرزهم 
امل�طري  وحممود  2000م(   -  1903 1421هـ/   -  1321( بورقيبة  احلبيب 
يف  »امراأتن�  كت�به  من  الأخرية  الفقرات  يحرر  اد  احلدَّ ك�ن  اهلل،  خري  وال�ص�ذيل 
ال�صريعة واملجتمع«، متخلًي� عن العمل الن�ص�يل املب��صر لف�ئدة الدعوة اإىل اإع�دة 

بن�ء اأ�ص�ص النه�صة التون�صية.



اد حممد احلدَّ
2222

ظـرفية �شدور الكتاب 1 2)

�صنة  ك�نت  فقد  لكت�به،  اد  احلدَّ اإ�صدار  �صنة  عند  التوقف  ال�صروري  من 
�ص�خبة وحمورية. لقد �صدر الكت�ب �صنة )1348هـ/ 1930م( وهي ال�صنة التي 
حدث  وقد  الوطنية،  للحرك�ت  ح��صًم�  منعرًج�  العربي  املغرب  ت�ريخ  يف  مثلت 
القت�ص�دية  الأزمة  اإن  الدينية.  التعبريات  فيه  ا�صتي�ء طغت  نتيجة  املنعرج  هذا 
اأحداث  بثالثة  ب�ملق�رنة  ث�نوية  بدت  املنطقة  يف  عميق  اأثر  له�  ك�ن  التي  الع�ملية 
املعروف  ال�صخم  التب�صريي  املوؤمتر  انعق�د  الأول:  ال�صنة؛  نف�ص  ح�صلت  كربى 
ب�ملوؤمتر الأفخر�صتي)1( يف قلب الع��صمة التون�صية واكت�ص�ح �صوارعه� ب�ملئ�ت من 
اأقيم  الذي  ال�صخم  الحتف�ل  والث�ين:  امل�صيحيني،  املب�صرين  زي  يف  الأج�نب 
مبدينة اجلزائر مبن��صبة مرور قرن على الحتالل الفرن�صي، والث�لث: �صدور الظهري 
� لدى العدد  الرببري)2( ب�ملغرب الأق�صى. فهذه الأحداث الثالثة منَّت �صعوًرا قويًّ
الأكرب من الن��ص ب�أن ال�صتعم�ر مل يعد يكتفي ب�ل�صيطرة على اخلريات بل يريد 
ال�صيطرة على العقول من خالل التب�صري وحم�ولة ف�صخ الهوية الدينية واحل�ص�رية 

الإ�صالمية من املنطقة اأو من اأجزاء منه�.
املوؤمتر الأفخر�صتي: موؤمتر كن�صي ك�ثوليكي عقد بقرط�ج يف تون�ص يف الفرتة م� بني 7 و 11 م�يو 1930، وتزامن   )1(
هذا املوؤمتر مع الحتف�لت التي ق�م به� ال�صتعم�ر الفرن�صي مبن��صبة الذكرى  املئوية لحتالل اجلزائر واإ�صدار 
الظهري الرببري ب�ملغرب يف نف�ص الع�م، ومت خالله توزيع من�صورات ب�لعربية للتب�صري ب�مل�صيحية؛ لذلك اعترب 

حتدًي� مل�ص�عر امل�صلمني.
الظهري الرببري: ق�نون اأ�صدره الحتالل الفرن�صي للمغرب يف 16 م�يو 1930م، ين�ص على جعل �صري العدالة   )2(
يف بع�ص من�طق القب�ئل الأم�زيغية حتت �صلطة حم�كم ت�صتند اإىل قوانني واأعراف اأم�زيغية حملية، ي�صرف عليه� 

الحتالل، وع�ر�صه الوطنيون املغ�ربة واعتربوه خطوة ا�صتعم�رية لتق�صيم البالد، وحتويل الأم�زيغ اإىل امل�صيحية.
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وكثرًيا م� يجد امل�صلحون اأنف�صهم يف و�صع من يتحمل م�صوؤولية م� اأراد اأن 
اد اأن يع�لج �ص�أن �صنفني اجتم�عيني اأدرك اأهميتهم�  يحذر منه. فلقد ح�ول احلدَّ
القوة ال�صتعم�رية  ب�ئ�ص ت�صتغله  اأن يظالَّ يف و�صع  الوطنية وخطورة  النه�صة  يف 
بوا�صطة مدار�صه� اأو نق�ب�ته� العم�لية التي ل تعرتف ب�لقومية املحلية. لكنه غدا 
احلركة  والعم�ل يف  الن�ص�ء  اإدم�ج  اإىل  دعوته  ب�صبب  ال�صتعم�ر  مب�ص�عدة  متهًم� 
بعد  اد  احلدَّ �ص  وتعرَّ الت�ريخ.  ذلك  اإىل  نخبوية  رج�لية  ظلت  التي  الإ�صالحية 
ب�لكفر  اتهموه  الذين  الزيتونة  ج�مع  �صيوخ  من  عنيفة  حملة  اإىل  كت�به  �صدور 
والبدعة، ومن ق�دة احلركة الوطنية القدمية الذين طعنوا يف وطنيته، ومل ي�ص�نده 
ق�دة احلركة الوطنية اجلديدة الذين ك�نوا منهمكني يف ق�ص�ي� اأخرى، ولعلهم ك�نوا 
يرون يف طرح ق�صية املراأة يف هذه الظروف ت�صتيًت� للجهود و�صربً� للوحدة الوطنية. 
اد نف�صه معزوًل، ومل تن��صره اإّل فئة قليلة من الأ�صدق�ء، منهم ال�ص�عر  فوجد احلدَّ
امل�صهور اأبو الق��صم ال�ص�بي )1324 - 1353هـ/ 1906 - 1934م(، وقد تعّر�ص 
األقى حم��صرة  عندم�  التكفري  تهمة  اإىل  1929م(  )1347هـ/  �صنة  قبل  بدوره 
عنوانه� »اخلي�ل ال�صعري عند العرب«، ومنهم الأديب زين الع�بدين ال�صنو�صي، 
املن��صل  ومنهم  الدين،  الوزير خري  رف�ق  من  ك�ن  الذي  ال�صنو�صي  جنل حممد 
وال�صيخ  العبيدي  اله�دي  وال�صحفي  احلليوي،  والأديب حممد  الدرعي  اأحمد 

�ص�مل بن حميدة.

� يف احلملة التب�صريية للموؤمتر  اد ب�أنه �ص�هم مو�صوعيًّ ظلت التهمة تط�رد احلدَّ
وا اآنذاك ب�أن اخل�صوم لو �صرفوا جزًءا من اجلهد الذي  الأفخر�صتي، لكن اأن�ص�ره ردُّ



اد حممد احلدَّ
2424

اد للت�صدي لذاك املوؤمتر لرمّب� متكنوا من اإبط�له، ف�صاًل عن  �صرفوه يف مع�ر�صة احلدَّ
اأم�  الفتت�حية)1(.  جل�صته  يف  والأعي�ن  الدين  علم�ء  كب�ر  من  البع�ص  م�ص�ركة 
ر�ص�لة  من  املقتب�صة  الفقرة  هذه  فتلخ�صه�  احلم�ية«  »اإدارة  الع�مة  الإق�مة  موقف 
لهجته�  احتدت  التي  امله�ترات  تلك  »اإن  الفرن�صي:  اخل�رجية  وزير  اإىل  موجهة 
اأحي�نً� ل تثري امتع��صن� اإذ تك�د ت�صت�أثر وحده� ب�هتم�م ال�صح�فة املحلية يف مو�صوع 
ل يهمن� مب��صرة، فت�صرفه� اإىل حني عن املط�عن التي األفت ر�صق حكومة احلم�ية 
به�«)2(. فلم تهتم �صلط�ت احلم�ية مبو�صوع تطوير املراأة امل�صلمة مع اأنه� ك�نت تزعم 

اأن غر�ص احلم�ية ن�صر املدنية واحل�ص�رة اجلديدة.

فقد  الت�صريعي،  الطعن واجلدل يف ج�نبه  اإىل  اد  تعر�ص كت�ب احلدَّ ولئن 
ال�صيخ  �صه�دة  وهذه  الجتم�عي.  الو�صف  ن�حية  من  ب�لمتي�ز  اجلميع  له  �صلَّم 
امل�صلح حممد الف��صل ابن ع��صور )1327 - 1390هـ/ 1909 - 1970م(، جنل 
ال�صيخ حممد الط�هر ابن ع��صور )1296 - 1393هـ/ 1879 - 1973م( الذي 
ك�ن اأحد خ�صوم احلداد، يقول: »اأم� الو�صف الجتم�عي فيك�د يخت�ص به ك�تب 
اد، وقد اأظهر براعته يف هذا املنهج يف كت�بيه »حركة العم�ل  واحد هو الط�هر احلدَّ
التون�صيني« و»امراأتن� يف ال�صريعة واملجتمع« وعلى م� تعلق ب�لق�صم الت�صريعي من 
ب�لفنون  املعرفة  اأهل  ف�إن  وجتهيل،  وتق�صري  وتغليط  واإنك�ر  نقد  من  الكت�ب  هذا 

راجع : اأحمد الدرعي، دف�ًع� عن احلداد، تون�ص، 1976 »الطبعة الأوىل: 1962«.   )1(
ن�صر اأحمد خ�لد هذه الوثيقة بعد تعريبه� يف كت�به: اأ�صواء من البيئة التون�صية على الط�هر احلّداد. ط3، تون�ص،   )2(

1985م، �ص394.
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البي�نّية جممعون على تقدير الو�صف الدقيق والبي�ن املعجب اللذين ظهر بهم� 
واأ�صدهم  العربية  البالغة  يف  اأ�ص�تذتن�  اأكرب  �صمعت  حتى  الجتم�عي،  الق�صم 
مت�صًك� ب�لقدمي واأكرثهم ت�صنيًع� على الق�صم الت�صريعي، وهو �صيخ الإ�صالم حممد 
اد ودقة تعبريه  ابن يو�صف ون�هيكم به، يكّرر الت�صريح ب�أّن بالغة حترير الط�هر احلدَّ
اد ال�صعر مع النرث، اإّل اأنَّ اأغلب م� نظمه  يف منزلة قلَّ اأن تن�ل«)1(. وقد كتب احلدَّ

من ق�ص�ئد ج�ء �صعيًف� ب�هًت� ل يرقى اإىل درجة كت�ب�ته النرثية.

قت�مة  ت�صوير  يف  ب�لغ  قد  اد  احلدَّ الط�هر  اأنَّ  اأخرى  جهة  من  ويبدو 
يف  املع�رف  لإدارة  الر�صمية  الإح�ص�ئية  »اأف�دت  اإذ  تون�ص،  يف  التعليم   و�صع 
م�  بلغت  امل�صلمني  التون�صيني  التالمذة  اأنَّ جملة عدد  �صنة )1348هـ/ 1929م( 
يق�رب ثم�نية وع�صرين األًف� يف املدار�ص البتدائية، وجت�وزت ثالثة اآلف وخم�صم�ئة 
ب�لكت�تيب  القراآين  التعليم  تالمذة  ذلك  يف  مندرج  الث�نوية،غري  املع�هد   يف 
وعددهم - ح�صب م� يف تلك الإح�ص�ئي�ت نف�صه� - اثن�ن وع�صرون األًف�، ول طلبة 
ج�مع الزيتونة الأعظم وعددهم يف ذلك الت�ريخ األف�ن، فتكون اجلملة خم�صني األًف� 
يف التعليم البتدائي وخم�صة اآلف يف التعليم الث�نوي«)2(. كم� ك�نت توجد املئ�ت 
اأنَّ �صنة )1348هـ/ 1929م(�صهدت  ن�هيك  التعليم،  التون�صي�ت يف  الفتي�ت  من 
تفّوق فت�ة تون�صية و�صفره� اإىل فرن�ص� لدرا�صة الطب، وهي ال�صيدة توحيدة ِبن ال�صيخ.

راجع الف��صل ابن ع��صور، احلركة الأدبية والفكرية يف تون�ص، ط3، تون�ص، الدار التون�صية للن�صر، 1983م،   )1(
�ص162.

اأ�صواء من البيئة التون�صية، مرجع �ص�بق...، �ص93.  )2(
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ر�صني مت�ًم� عن احلديث يف  اد يف قوله اإنَّ التون�صيني ك�نوا ُمعنْ كذلك ب�لغ احلدَّ
ق�ص�ي� املراأة. �صحيح اأنَّ هذه الق�ص�ي� مل تكن مو�صوعة على �صلم الأولوي�ت، لكنَّ 
العديد من الكت�ب قد خ��صوا فيه�. فقد اختلفت مواقفهم مثاًل عندم� بلغهم كت�ب 
ق��صم اأمني )1280 - 1326هـ/ 1863 - 1908م( »حترير املراأة«، ف�ص�نده البع�ص 
اد،  وع�ر�صته الأغلبية، و�صهدت عدة �صحف جم�دلت ب�ص�أنه. واهتم �صديق احلدَّ
الأديب زين الع�بدين ال�صنو�صي، بق�ص�ي� املراأة وتطور احلرك�ت الن�ص�ئية يف جملته 
»الع�مل الأدبي«. وجت�دلت ال�صحف يف ق�صية تعليم املراأة يف عدة من��صب�ت. وك�ن 
للمراأة اأي�ًص� ح�صور يف احلي�ة الع�مة من خالل احلركة ال�صرتاكية، ففي)1342هـ/ 
1924م(، جتراأت تون�صية ا�صرتاكية م�صلمة، ا�صمه� منوبية الورت�ين، على املح��صرة 
وم�صتنكر.  ُم�ِصيد  بني  احلدث  بهذا  ال�صح�فة  واهتمت  املراأة،  حقوق  عن  �ص�فرة 
حبيبة  ال�صرتاكية  املن��صلة  1929م(  )1347هـ/  �صنة  نف�صه  ال�صلوك  واأع�دت 
 املن�ص�ري، ف�أحدثت ب�صلوكه� اأي�ًص� جدًل على �صفح�ت اجلرائد. وذكرن� �ص�بًق� ال�صيدة 
ل طبيبة تون�صية م�صلمة  توحيدة ِبن ال�صيخ التي در�صت الطب يف فرن�ص� وك�نت اأوَّ

حت�صل على الدكتوراه �صنة )1356هـ/ 1937م(.

1396هـ/  -  1326( الدين  زين  نظرية  ال�صورية  كت�ب  اأّن  اأي�ًص�   يذكر 
1908 - 1976م( »احلج�ب وال�صفور« )1346هـ/ 1927م( قد اأث�ر يف تون�ص جدًل 
اد »امراأتن� يف ال�صريعة واملجتمع«. ومع الأ�صف ف�إّن  وقد اأّثر بطريقة م� يف كت�ب احلدَّ
اد ل يذكر م�ص�دره ومط�لع�ته، في�صعب التحديد الدقيق مل� قراأه وت�أّثر به، وقد  احلدَّ
ل يكون م�صتبعًدا اطالعه ولو على وجه الإجم�ل على الكت�ب امل�صهور للم�صلح 
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الهندي �صيد اأمري علي )1265 - 1346هـ/ 1849 - 1928م( »روح الإ�صالم« 
اد ق�ئمة  »ن�صر ب�لإجنليزية«)1( )�صنة 1308هـ/ 1891م(؛ لأنَّ النظرية الت�صريعية للحدَّ
يكون  اأن  يف  ن�صكُّ  ل  كذلك  الفرعية.  واأحك�مه  الإ�صالم  روح  بني  التمييز  على 
اد قد اطلع اطالًع� جيًدا على كت�ب ق��صم اأمني »حترير املراأة« الذي �صدر يف �صنة  احلدَّ

ميالده، لأنَّ بع�ص احلجج بل بع�ص العب�رات م�صرتكة بينهم�.

امل�شمون الت�شريعي لكتاب »امراأتنا يف ال�شريعة واملجتمع« 1 ))

هي  هذه  الإن�ص�ن«،  اأم  هي  »املراأة  الت�لية:  ب�لعب�رة  كت�به  اد  احلدَّ ي�صتفتح 
اجلملة الأوىل يف الكت�ب، اأي اإن وظيفته� ل تقت�صر على الإجن�ب وتربية الأطف�ل.

اأن�ص�ر ومع�ر�صون،  اأنهم  املراأة، فريى  الن��ص من  اد مواقف  يق�صم احلدَّ ثّم 
واأن املراأة ق�صية مث�رة يف ال�صرق والغرب. ففي اأوروب� يّتفق الن��ص على تعليم املراأة 
وتربيته� وعلى متكينه� من احلرية املدنية ومن النتف�ع مبب�هج احلي�ة، ثم يختلفون يف 
م�ص�ركته� الرجل يف الأعم�ل التج�رية وحتمل املن��صب احلكومية، ويدور اجلدل 
 � هن�ك حول هذا اجل�نب املختلف فيه، وقد بداأت املجتمع�ت الغربية تقبل تدريجيًّ

اإ�صراك املراأة يف احلي�ة الع�مة.

املراأة، ف�جلدل دائر حول  ب�ص�أن  الن��ص على �صيء  يتفق  ال�صرق، فال  اأم� يف 
حتت�ج  املراأة ل  اأنَّ  يرون  واملع�ر�صون  ذلك  اإىل  يدعون  املن��صرون  وتعليمه�،  تربيته� 

مت ن�صر الف�صل اخل��ص ب�ملراأة يف الكت�ب ب�للغة العربية ع�م 1907 يف م�صر.  )1(
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اد لو�صع املراأة يف تون�ص على وجه التخ�صي�ص،  لغري معرفة حمدودة. ويت�أ�صف احلدَّ
فال هو قريب من ال�صرق ول من الغرب، اإذ ل يهتّم الن��ص ب�لق�صية اأ�صاًل، ول ميكن 
حتديد من��صرين له� ول مع�ر�صني »وعموم الأّمة )يق�صد التون�صية( معر�ص عن هذا 
املو�صوع مت�ًم�، ويرى بع�ص املوؤثرين يف هذا ال�صواد اأنن� ميكن اأن ننه�ص ب�أنف�صن� دون 
املراأة كم� ق�مت املدنية العربية. ولو ت�أملن� موقف املراأة مع امل�صلم العربي الذي ج�هد 
�ًرا هو �صر جن�ح تلك املدنية،  لفتح املم�لك وانت�صر، لراأين� اأنه� تبعث يف �صدره روًح� جبَّ
فوق م� ك�ن له� من مع�رف يف علوم الدين وفنون الأدب نظًم� ونرًثا، وقد ك�نت تبلغ 

فيه� من ال�ص�أن غري م� وقفت عنده لو اأنه� ك�نت اأوفر تعليًم� وتهذيًب� وحرية«)1(.

اد اأنَّ النه�صة العربية ل ميكن اأن تتحقق بجهد الرج�ل وحدهم،  وراأى احلدَّ
َعَدة عن م�ص�در  �ة عن احلي�ة الع�مة، ُمبنْ �صَ ول ميكن اأن تتحّقق اإذا م� بقيت املراأة ُمقنْ
املعرفة، م�صجونة بني حيط�ن البيت. وينفي اأن تكون املدنية العربية قدميً� »ق�مت 

على حم�ص جهد الرج�ل«.

اإىل  براأيه  املراأة يف ع�صره فريجع  وامل�صلمني من  العرب  تف�صري موقف  اأّم� 
التطور  تي�ر  اأنَّ  من  ويحذر  لالإجن�ب ل غري،  و�صيلة  اأنه�  على  اإليه�  ينظرون  اأنهم 
احلديث �صيفر�ص نف�صه، فمن الأف�صل مع�جلة مو�صوع املراأة يف املجتمع التون�صي 
بدل الإعرا�ص اأو التغ�فل، خ��صة واأنَّ ال�صلط�ت ال�صتعم�رية قد و�صعت اخلطط 
اأم� تربير املح�فظة ب�لدين فهو موقف  لجتالب الفتي�ت اإىل املدار�ص الفرن�صية. 

الط�هر احلداد، امراأتن� يف ال�صريعة واملجتمع، الطبعة احل�لية، �ص6.  )1(
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مرفو�ص عنده: »اإنَّ الإ�صالم بريء من تهمة تعطيله الإ�صالح، بل هو دينه القومي 
ومنبعه الذي ل ين�صب، وم� ك�ن انهي�ر �صرحن� اإلَّ من اأوه�م اعتقدن�ه� وع�دات 

مهلكة وفظيعة حكمن�ه� يف رق�بن�«)1(.

اد اأن يق�ّصم كت�به ق�صمني؛ الق�صم الت�صريعي ويطرح فيه الق�صية  وقد راأى احلدَّ
من ج�نبه� الديني، والق�صم الجتم�عي وي�صف فيه اأو�ص�ع املراأة التون�صية يف ع�صره.

ففي الق�صم الت�صريعي يطرح روؤية يف قراءة الن�ص الديني تختلف عم� ك�ن 
�ص�ئًدا، فريى اأنَّ الت�صريع الإ�صالمي يتميز ب�لتدرج، واأن هذا التدرج ل يقف عند 
جيل اأو قرن، فيتعني التمييز بني الث�بت واملتحول)2(، اأو كم� ق�ل هو بعب�رته، بني 
»م� اأتى به الإ�صالم«، »وم� ج�ء من اأجله«: »يجب اأن تعترب الفرق الكبري البنّي 
بني م� اأتى به الإ�صالم وج�ء من اأجله، وهو جوهره ومعن�ه، فيبقى خ�لًدا بخلوده 
كعقيدة التوحيد ومك�رم الأخالق واإق�مة ق�صط��ص العدل وامل�ص�واة بني الن��ص، 
للب�صرية  الع�ر�صة  الأحوال  من  وجده  م�  وبني  الأ�صول،  هذه  معنى  يف  هو  وم� 
والنف�صّي�ت الرا�صخة يف اجل�هلية قبله، دون اأن تكون غر�ًص� من اأغرا�صه، فم� ي�صع 
له� من الأحك�م اإقراًرا له� اأو تعدياًل فيه� ب�ق م� بقيت هي، ف�إذا م� ذهبت ذهبت 

امراأتن� يف ال�صريعة واملجتمع، مرجع �ص�بق، �ص7.  )1(
التدرج يف اأ�صول الت�صريع الإ�صالمي مقت�صر فقط على زمن النبي . اأم� التدرج يف تطبيق م� ج�ء به من   )2(
الت�صريع  اأ�صول  التدرج يف  ا�صتمرار  ولكن  واملك�ن.  الزم�ن  ظروف  وبح�صب  وقت  فج�ئز يف كل  ت�صريع�ت 
وم�ص�مني الأحك�م القطعية ف�لق�ئل به اأن�ص�ر مدر�صة ت�ريخية الن�ص. ويراجع يف الرد على هذا كت�ب حممد 

النيفر »�صمول الأحك�م الإ�صالمية«.
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اأحك�مه� معه�، ولي�ص يف ذه�به� جميًع� م� ي�صر الإ�صالم، وذلك كم�ص�ئل العبيد 
والإم�ء وتعدد الزوج�ت ونحوه�«)1(.

اأن  قبل  من  التون�صيني  اأ�صم�ع  يطرق  مل  الذي  املقرتح  لهذا  بد  ل  ك�ن 
ب�إعالنه  يحدث بينهم جدًل واأن يثري فيهم مم�نعة، �صّيم� واأّن الك�تب مل يكتف 

��صة تتعلق ب�لأ�صرة واملراأة. له من خالل ق�ص�ي� ح�صَّ جمماًل، بل ف�صَّ

اأّن الإ�صالم اأع�د للمراأة اعتب�ره� عندم� ق�وم ت�ص�وؤم العرب من  فهو يرى 
البن�ت وكراهتهم لهن، وحّرم واأد البن�ت وقطع دابر هذه الع�دة الفظيعة، واأ�صرك 
وقد  وتعليمهن.  البن�ت  بت�أديب  واأو�صى  اإليه�،  والدعوة  الر�ص�لة  املراأة يف حمل 
اأعطيت املراأة يف الإ�صالم حقوقه� املدنية، ف�صمح له� ب�ل�صه�دة اأم�م الق�ص�ء، ولئن 
ب�لق�ص�ي�  عهد  حديث�ت  كن  الن�ص�ء  فالأنَّ  الّرجل  مع  امراأتني  �صه�دة  ا�صرتطت 
تتوىل  ب�أن  للمراأة  767م(   -  699 150هـ/   -  80( اأبو حنيفة  و�صمح  الع�مة، 
الق�ص�ء، واأثبت الإ�صالم اأهلية املراأة للت�صرف مب�له�، ومنع على اأبيه� اأو زوجه� اأو 

ر عليه� دون موجب �صرعي. اأخيه� اأن يقوم ب�حَلجنْ

ُمَكلََّفنينْ  واعتربهم�  �صواء  حدٍّ  على  والرجل  املراأة  الإ�صالم  خ�طب  وقد 
بنف�ص التكليف، وفر�ص عليهم� مًع� التفقه يف الدين، ووعدهم� على حدٍّ �صواء 
ب�جلزاء اأو العق�ب مبقت�صى م� اقرتفته الأيدي من اأعم�ل، وحرم على كلٍّ منهم� 
م� حرم على الآخر واأحلَّ لكلٍّ منهم� م� اأحلَّ لالآخر. واأ�صبح للمراأة احلق يف 

املرجع ال�ص�بق، �ص14-13.  )1(
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ن�صيب من املرياث بعد اأن ك�نت ممنوعة عنه، بل ك�نت ُتورَّث اأحي�نً� عند موت 
ُجل فالأنَّ ال�ص�ئد  اد اأن مرياث املراأة واإن ج�ء اأقل من مرياث الرَّ زوجه�، ويرى احلدَّ

عند ظهور الإ�صالم اأن الرجل هو الذي يعول وحده الأ�صرة ويقوم بنفق�ته�.

لقد ا�صتعمل الإ�صالم �صي��صة التدرج للم�صي ب�أو�ص�ع املراأة نحو الأح�صن، 
لكنَّ امل�صلمني �صّيعوا ذلك ل�صببني:

اأ�صبح �ص�ئًع�  اإذ  اأولهما: الرتاجع عن بع�ص احلقوق التي �صّنه� الإ�صالم، 
الذكور يف  اأق�ربه�  عليه�  يحجر  اأو  بحيل عديدة،  املرياث  من  املراأة  اأن حترم  مثاًل 
اأمواله� دون وجه �صرعي، اأو يفر�ص عليه� البق�ء يف البيت والنف�ص�ل عن احلي�ة 

الجتم�عية الع�ّمة، فبذلك تراجعت حقوق املراأة عم� ك�ن قد اأقر له� الإ�صالم.

حكموا  قد  فك�أنهم  التدّرج،  ق�عدة  مراع�ة  عن  امل�صلمني  توقُّف  ثانيهما: 
بذلك على الت�ريخ ب�لتوقف، ف�ص�ر تي�ر التطور احلديث دونهم، بل اأ�صبحوا متهمني 

مبع�داة التطور واملدنية.

الق�ص�ي�  اأهمِّ  على  املتدرج  الت�صريع  يف  نظريته  تطبيق  اد  احلدَّ ل  ف�صَّ وقد 
املت�صلة ب�ملراأة وعالقته� ب�لأ�صرة واملجتمع.

اإ�ص�ءة  )اأ1 املـرياث: ن�ص�أ الرتاجع عن حقوق املراأة يف املرياث من خالل 
البع�ص ا�صتخدام نظ�م الوقف )اأو »التحبي�ص«، كم� يق�ل يف تون�ص(، اإذ يعمد الأب 
قبل موته اإىل وقف م�له على الذكور فقط ول يرتك لالأنثى اإّل حّق موؤونته� م� دامت 
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احليلة  وبهذه  وف�ته.  اأو  زوجه�  ب�صبب طالق من  اإليه  ع�دت  اإذا  اأو  اأبيه�  بيت  يف 
ال�صرعّية)1( متّل�ص امل�صلمون من اأداء فرائ�ص املراأة يف املرياث وا�صتحكمت بينهم 

نف�صّية تقدمي الذكور وحرم�ن الإن�ث.

اد ل يقف عند هذا احلّد، فهو يطّبق اأي�ص� اجلزء الث�ين من نظريته  غري اأنَّ احلدَّ
اأّن التدرج لو توا�صل لك�ن قد بلغ ب�ملراأة اإىل متتيعه� بن�صيب من  الت�صريعية فريى 
املرياث ي�ص�وي ن�صيب الرجل، اإذا م� اأ�صبحت مثله ق�ئمة بنفقة الأ�صرة ق�درة على 
اد اأن تكون ق�عدة الن�صف للمراأة ق�عدة ث�بتة يف الت�صريع  الك�صب والعمل. ونفى احلدَّ
ًل اأنَّ الت�صريع ق�ئم على التدرج، فقد اأ�صبح للمراأة  الإ�صالمي، وحجته يف ذلك اأوَّ
بف�صل الإ�صالم ن�صف ن�صيب الرجل بعد اأن ك�نت حمرومة من املرياث، فال �صيء 
مينع اأن ي�صبح له� ن�صيب م�ص�ٍو اإذا توا�صل ترقيه� واندم�جه� يف املجتمع، وت�أكدت 

قدرته� على العمل واإع�لة الأ�صرة، كم� هو ال�ص�أن يف الع�صر احلديث.

ثّم حجته يف ذلك ث�نًي� اأنَّ القراآن الكرمي يورد ح�لت ي�صتوي فيه� مرياث 
وجود  مع  الأبوين  مرياث  ذلك  مث�ل  اأحي�نً�.  يتج�وزه  بل  الرجل،  مبرياث  املراأة 

الولد. اإذ يرد يف الآية 11 من �صورة الن�ص�ء: ژھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇژ. فكلمة »اأبويه« تعني الأب والأم، في�صتوي الذكر والأنثى 

قيد  على  واأبوان  ولد  له  �صخ�ص  »وف�ة  احل�لة  هذه  املرياث يف  من  ن�صيبيهم�  يف 
احلي�ة«. ومث�ل ذلك مرياث الإخوة يف الكاللة، كم� يرد يف الآية 12 من �صورة 

هي حيلة ، ولكنه� ل اأ�صل له� يف ال�صريعة، ول �صند له� من قراآن اأو �صنة �صحيحة.  )1(
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گ  گ  ک گ گ  ڑ ک ک  ک  ژ ڑ  ژ  ژڈ  الن�ص�ء: 
ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ 

ۀ ہ ہ   ہ ہژ، فقد ا�صتوى هن� ن�صيب الأخ والأخت من املرياث.

ح�صب  ف�ص�هده�  جل  الرَّ على  املرياث  من  املراأة  ن�صيب  تفّوق  ح�لة  اأم� 
الك�تب م� ج�ء يف الآية 11 من �صورة الن�ص�ء: ژۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
اد: »على ظ�هر الآية وكم� يقول ابن عب��ص: »اإنَّ الثلث  ۅ ۉژ، يقول احلدَّ

الذي له� من اأ�صل الرتكة، ف�إذا ك�ن من الوارثني زوج ي�صتحق الن�صف من امراأته 
اله�لك، فلم يبق لالأب اإلَّ الأقل من ن�صيب الأم«)1(.

ق�عدة  تكون  اأن  ونفي  راأيه  لتدعيم  احل�لت  هذه  يعر�ص  اإمن�  اد  ف�حلدَّ
لهذه  ت�أويله  وا  ردُّ قد  اأنَّ خ�صومه  و�صرنى لحًق�  مطردة،  ق�عدة  للذكر  ال�صعف 
ب�صبب  ولكن  الأنوثة  اأو  الذكورة  ب�صبب  تن�ص�أ  الت�صوية مل  اأنَّ  ب�عتب�ر  احل�لت، 
توحد درجة القرابة. ثم ل يخفى اأن القول ب�لتدرج �صيء، والبحث عن ح�لت 
يحتكمون  التدرج  مبقت�صى  للت�صوية  الراف�صني  لأنَّ  اآخر،  �صيء  املرياث  ا�صتواء 

ڱ  ڳ  ڳ   ڳڳ  گ  گ   ژگ  الن�ص�ء:  �صورة  من   11 الآية  اإىل 
اد  ڱژ وهذه احل�لة هي الغ�لبة بني ح�لت املرياث. اإلَّ اأنه يبدو اأنَّ احلدَّ

قد ذكر احل�لت التي اأ�صرن� اإليه� ليخفف من وقع دعوته اإىل تطبيق ق�عدة التدرج 
يف م�ص�ئل املرياث.

املرجع ال�ص�بق، �ص33.  )1(



اد حممد احلدَّ
3434

اد: »اإن احلج�ب الذي نقرره على املراأة كركن  )ب1 احلـجـاب: يقول احلدَّ
من اأرك�ن الإ�صالم، �صواء يف مكثه� ب�ملنزل اأو و�صع النق�ب على وجهه�، لي�ص من 
امل�ص�ئل التي ي�صهل اإثب�ته� يف الإ�صالم، بل ظ�هر الآية ير�صد اإىل نفيه مل� يف ذلك 

ژڇ ڇ   النور:  الآيتني 30، 31 من �صورة  امل�صني«. ويق�صد  من احلرج 
ک.  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ...ژ. ومن اجلدير اأن نذكر هن� اأنَّ احلج�ب 
اد ك�ن يعني �صرت الوجه كله مع �صرت الأطراف، وهذا م� رام مع�ر�صته،  يف ع�صر احلدَّ
اإذ لي�ص يف ظ�هر الآية م� ي�صري اإىل فر�صه، خ��صة اأن كثرًيا من الفقه�ء قد ن�صَّ منذ 
اأنَّ الوجه والكفني لي�ص� بعورة حتجب على الأنظ�ر. والر�صول  هو  القدمي على 

الذي ا�صتثنى الوجه والكفني من اأن تغطيهم� املراأة.

اد هو اأن تتمكن املراأة من امل�ص�ركة يف احلي�ة الع�مة واأن  ف�ملهم يف نظر احلدَّ
ل يكون احلج�ب ح�جًزا بينه� وبني املجتمع. اإّل اأنَّ راأيه يف التدرج يعني اأي�ًص� 
املجتمع  طبيعة  بح�صب  يختلف  الف�صيلة  به  تتحقق  فم�  الأعراف،  تطور  مراع�ة 
وتغري الع�صر، واملهم حتقق الف�صيلة يف املجتمع ولي�ص تعيني لب��ص بعينه، وهذا 
املق�صد يهم الرج�ل والن�ص�ء على حد �صواء، فال معنى لدرء ال�صبه�ت ب�لإثق�ل 
على املراأة وحده�. ومن املعلوم اأنَّ ق�صية ال�صفور واحلج�ب قد طرحت منذ �صدور 
اد  احلدَّ فموقف  1899م(،  )1316هـ/  �صنة  اأمني  لق��صم  املراأة«  »حترير  كت�ب 



تقدمي
3535

ينخرط يف هذا اجلدل، وك�ن من الطبيعي اأن تلقى ت�أويالته مع�ر�صة العديد من 
التون�صيني، كم� ك�ن ال�ص�أن مع ق��صم اأمني يف م�صر.

اد اإىل اإع�دة العتب�ر اإىل ج�نب الع�طفة يف عقود  )ج1 الـزواج: يدعو احلدَّ
ر ب�لآي�ت القراآنية التي ت�صري اإىل اأهمية هذا اجل�نب، ويرى اأنَّ الفقه�ء  الزواج، ويذكِّ

قد فرطوا فيه بتحويل عقد الزواج اإىل عقد �صكلي.

الزواج  يف  الع�طفي  اجل�نب  مراع�ة  على  يرتتب  اأن  ينبغي  م�  اأهم  فمن 
تكري�ص حرية الختي�ر بني الزوجني ومنع كل ح�لت تزويج املراأة دون ر�ص�ه� 
ه� الطرف املب��صر لعقد الزواج. ومن اأهم  اأو دون اختي�ره�، واعتب�ره� هي دون وليِّ
م� يرتتب اأي�ًص� منع زواج البنت قبل البلوغ؛ لأنه� تكون دون ذلك ف�قدة القدرة 

على الختي�ر ال�ص�ئب ل�صريك حي�ته�.

اد على الق�ئلني ب�أنَّ املراأة قد ل حت�صن الختي�ر ب�أنه اأمر وارد يف �ص�أن  ويرد احلدَّ
الويّل اأي�ًص�، واأنَّ الأوىل تثقيف البن�ت وتهذيبهن ليكن ق�درات على ح�صن الختي�ر 
اد م� ك�ن قد ع�به قبله ق��صم اأمني  بدل و�صعهن حتت و�ص�ية الأولي�ء. وي�صتعيد احلدَّ
يف تعريف�ت الفقه�ء املت�أخرين لعقد الزواج فيكتب: »واأم� م� ق�له بع�ص الفقه�ء من اأنَّ 
الزواج جمرد متعة ولذة للرجل توجب عليه نفقة لزوجته، واأنَّ املراأة نوع�ن، �صريفة ل 
جتب عليه� م�ص�عدة زوجه� يف �صيء، وو�صيعة يجب عليه� ذلك ك�أمث�له�، فهذا مم� ل 
يتفق مع روح ال�صريعة ون�صو�صه�. واإمن� هي روح الع�ئالت الكبرية التي تعود غ�صي�ن 
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اأعت�به� الق�ئلون بهذا الراأي. وم� ظنك ب�مراأة ل عمل له� غري متكني زوجه� منه� كم� 
ب�ملالذ  الف�رغ  وقته�  تعمري  تبيده� يف  زوجه�  ثروة  وب�ء يف  اإل  لي�صت  فهي  يقولون، 
الع�ئالت يف  اأكرث هذه  ي�صقط  م�  والنه�ر، وهذا  الليل  بتجدد  املتجددة  وال�صهوات 
ح�صي�ص الفقر والتع��صة، وم� ك�ن اأوىل بهذه املراأة اأن تكون الو�صيعة ل ال�صريفة«)1(.

عالق�ت  توجد  اأن  واملق�صود  ب�لزدواج،  دع�ه  عم�  اد  احلدَّ يتحدث  ثم 
جن�صية بني الزوجني، فيعترب ذلك مق�صًدا من مق��صد الزواج، لذلك يرى العمل 
براأي من يقول من الفقه�ء اإنَّ من حقِّ املراأة املط�لبة بف�صخ عقد الزواج اأو املط�لبة 
ب�لطالق اإذا ت�أكد اأنَّ من عيوب الزوج عدم القدرة على اجلم�ع. لكنه يذهب اإىل 
اأبعد من ذلك فريى اأنَّ الزوج املفقود اأو الغ�ئب ينبغي اأن يق��ص على هذه احل�لة، 
املراأة  اأ�صبح من حق  الزوج  ف�إذا ط�لت غيبة  النفقة،  للمراأة  تتوفر  اأن  فال يكفي 

الطالق منه، والطول يف راأيه ينبغي اأن ل يبلغ ال�صنني.

اد اأي�ًص� يف جم�ل الزواج املط�لبة مبنع زواج امل�صلمني من  وممّ� يدعو اإليه احلدَّ
اأوروبي�ت يف املجتمع�ت الإ�صالمّية املحتّلة )مثل تون�ص يف عهده(، لأّن المتي�زات 
القن�صلية جتعل الأبن�ء يف هذه احل�لة خ��صعني جلن�صية الأّم وحكمه�، وهذا غري م� 
اد : »لو اأّن لن�  ق�صد اإليه ال�صرع الإ�صالمي عندم� اأحّل الزواج ب�لكت�بي�ت، يقول احلدَّ
علم�ء جمتهدين لراأوا راأي العني اأّن احلكمة التي ُبِني عليه� �صرع الزواج ب�لكت�بي�ت 
قد �ص�عت ب�صي�ع �صلط�نن� بني اأيدين�، فلم يعد وجه لهذا الت�صريع الذي �ص�ر اليوم 
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يذهب بوجودن� مبقت�صى ال�صلط�ن امل�صروب علين�، وبهذا يربهنون على اأنَّ الإ�صالم 
يف اأحك�مه على الأحوال الع�ر�صة يدور معه� �صلًب� واإيج�بً�«)1(. 

ن�صل الآن اإىل امل�ص�ألة التي اأث�رت اجلدل الأكرب بني م�ص�ئل الزواج، وهي 
اد اإىل اأّن الإ�صالم مل ي�صّرع التعّدد لكنه ق�صد احلد  تعدد الزوج�ت. فقد ذهب احلدَّ
التدريجي من هذه الظ�هرة التي ي�صفه� ب�أنه� »�صيئة من �صيئ�ت اجل�هلّية الأوىل«، 
ثم  ب�أربع،  ففر�ص عليهم الكتف�ء   ، الزوج�ت دون حدٍّ يعددون  العرب  فقد ك�ن 

�صرط عليهم �صرط الت�صوية كم� يف الآية: ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ  
 ،]3 ]الن�ص�ء/  ڳژ  ڳ   ڳ   گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ 

وت�أكدت ا�صتح�لة هذا ال�صرط ب�لآية الأخرى وژڄ ڄ  ڄ ڄ  ڃ 
ڃ ڃ ڃژ ]الن�ص�ء/ 129[.

فروح الإ�صالم تقت�صي اأن يقوم الزواج على الع�طفة، وهذا يقت�صي اأن ينفرد 
الزوج بزوجته والزوجة بزوجه�، ول ميكن اأن يتحّقق العدل اإّل على هذا الوجه. 
فموا�صلة التدرج يف الت�صريع تقت�صي بلوغ حد الزوجة الواحدة فقط، ولئن مل 
الذي  التعدد  من  النتق�ل  ع�صر  يراعي  ك�ن  فالأنه  فر�ًص�  الإ�صالم ذلك  يفر�ص 
د الن��ص على حتديد عدد الزوج�ت  اأم� وقد تعوَّ اإىل الزوجة الواحدة،  ل حّد له 
وتغريت طبيعة الع�صر فقد اأ�صبح مطلوبً� التخلي عن تعدد الزوج�ت. ول �صك 
اد يف هذه امل�ص�ألة الأكرث اإث�رة للجدل  اأنَّ من بني م�ص�ئل الزواج ك�ن موقف احلدَّ
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وحلقه ب�صببه اأذى كبري اإذ اتُّهم بتعطيل ن�صو�ص �صرعية وت�أويل بع�ص اآي�ت القراآن 
ت�أوياًل مل ي�صبق اإليه.

اأبغ�ص  واعترب  املراأة،  مع��صرة  ح�صن  على  الإ�صالم  حث   : الطـالق  د1 
احلقوق  اد يف  احلدَّ قول  تو�صعوا ح�صب  امل�صلمني  الرج�ل  لكن  تطليقه�.  احلالل 
اد  التي منحت لهم، واأغلقوا ب�ب التدرج للرقي ب�أحوال املراأة وحقوقه�. وراأى احلدَّ
اأن اأكرب �ص�هد على هذا النحراف يتمّثل يف تو�صيع دائرة الطالق وت�صييق �صبل 
تعوي�ص املراأة عند اإيق�عه به�، فقد اأ�صبح اللتج�ء اإىل احلكمني من النوافل، واأ�صبح 
الطالق انتق�ًم� من املراأة، يح�صل مبجرد تلفظ الرجل بلفظه، ولو ك�ن على �صبيل 
الهزل اأو ك�ن دافعه الغ�صب اأو ال�صكر، بل ذهب البع�ص اإىل وقوع الطالق ب�لكن�ية 

ف�صاًل عن �صريح اللفظ، واأم�صى كثري من الفقه�ء الطالق ب�لثالث.

ومل� ك�نت املراأة يف الغ�لب ع�طلة عن العمل، ف�إنَّ اإيق�ع الطالق به� يعني 
ذليلة،  منك�صرة  اأبويه�  بيت  اإىل  اإع�دته�  اأو  به�،  يتالعب  املجهول  اإىل  به�  الرمي 
فال هي مهي�أة لأن تخو�ص بنف�صه� غم�ر احلي�ة الجتم�عية، ول هي منتفعة بقية 
لت�صمل غري  امل�أ�ص�ة �صخ�صه�  الكرمي، ورمب� جت�وزت  العي�ص  له�  مب� ي�صمن  حي�ته� 
اأنَّ الأب قد تلفظ يف ح�ل غ�صب  اأ�صر ملجرد  اأبن�ئه�، فت�صرد  املرغوب فيهم من 
اأو �صكر بكلمة الطالق، ورمب� ندم على ذلك بعد �ص�ع�ت، لكن اإم�ص�ء الطالق 
نف�صه� فج�أة مطلقة دون  الزوجة  التدارك. وقد جتد  اإمك�نية  يفوت عليه  ب�لثالث 
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ذنب منه� ول تق�صري، اإذا م� تلفظ الزوج بطالقه� ملجرد اأنه غ�صب يف متجره اأو يف 
جمل�ص لهو مع اأ�صح�به.

اد : »اإذا ت�أملن� حقيقة م� نحن عليه اليوم وقبل اليوم، �صواء اأك�ن  يقول احلدَّ
الطالق بيد الرجل راجح العقل اأو بيد املراأة، فال جند اإل م�أ�ص�ة تبدد اأو�ص�لن�، 
و�صح�ي� بريئة متكررة يف كلِّ يوم. ف�لرجل من� ي�ص�يقه حرف�وؤه ب�ل�صوق اأو رفق�وؤه 
فيلج�أ اإىل احللف لهم بطالق زوجه بكلِّ اأنواع الطالق، اإم� ليثقوا مب� يقول اأو مهدًدا 
فينتف�ص  الأ�صي�ء  لت�فه  زوجه  على  يثور  من�  والرجل  اأو خ�صوًم�.  بذلك خ�صًم� 
الإ�صالم  د  حدَّ كم�  الثالث  اإىل  ل  الطالق  اأنواع  ويعقد  ويلعن  وي�صب  ك�لغب�ر 
ولكنه يبلغ به املئ�ت والآلف... لقد اأو�صع الفقه�ء اخلرق اأكرث من ذلك فف�صروا 
الطالق ل ب�أنه اإرادة وفعل، بل ب�أنه �صدور لفظ يف غري نوم اأو �صهو اأو اإكراه، �صواء 

ك�ن هذا الّلفظ �صريح الدللة على الطالق اأو كن�ية عنه«)1(.

هذا  ملواجهة  اد  احلدَّ اقرتحه  الذي  احلل  هو  اجلدل  اأث�ر  الذي  الأمر  اإنَّ 
اخلرق املت�صع، كم� ي�صفه. فهو ل يرى عالًج� لدرء هذه احل�لة اإل حتكيم الق�ص�ء 
متيز بني  للطالق،  ة  وت�أ�صي�ص حم�كم خ��صّ الطالق،  يقع من حوادث  م�  يف كل 
الطالق الع�صوائي والطالق لعذر �صرعي تثبت به ا�صتح�لة توا�صل املع��صرة بني 
الزوجني، وميكن لكلِّ منهم�، اأي الزوج والزوجة، اأن يلتجئ اإليه� لطلب الطالق. 
اإيق�ع  يف  الرج�ل  جت�وزات  من  احلد  على  الق�درة  وحده�  هي  الطالق  فمح�كم 
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الطالق بزوج�تهم دون موجب. وهي ال�صبيل يف راأيه للحّد من النحالل الأ�صري 
الطالق بحكم  تعليق  مينع  �صرعي �صريح  ن�ص  يوجد  اأن  ينفي  وهو  املجتمع،  يف 
اإذا �صرفه يف  املحكمة، ويقي�ص امل�ص�ألة على جواز احلجر على املت�صرف يف م�له 
غري امل�ص�لح، فكذلك ميكن للمحكمة اأن حتجر على الرجل الت�صّرف يف حقه يف 
الطالق اإذا ا�صتعمل هذا احلق يف غري م� اأراده ال�صرع واقت�صته م�صلحة الأ�صرة. 
ول يرى �صرًرا يف و�صع الطالق بيد املحكمة وهي التي تنظر يف م�ص�ئل الإيالء 

والظه�ر وف�صخ عقود الزواج وغري ذلك من الق�ص�ي� امل�ص�بهة.

للزوجة يف ح�لة  الإجب�ري  امل�يل  التعوي�ص  اإقرار  املقرتح  هذا  على  ويرتتب 
تقدير  اإن�ص�ئه�  اإىل  دع�  التي  املحكمة  هذه  �صالحي�ت  فمن  الع�صوائي.  الطالق 
التعوي�ص�ت ح�صب احل�لت املختلفة للطالق، ومن املفهوم طبًع� اأنَّ هذه التعوي�ص�ت 
تتج�وز الإمت�ع مبعنى النفقة وال�صكنى مدة العدة اأو الإيف�ء مب� تبقى من ال�صداق، 
اإ�صراًرا  اأن تطليق املراأة دون موجب �صرعي وحقيقي ميّثل  اإذا قبلن� مبداأ  اأنن�  ذلك 
به�، ف�إنَّ م�ص�ألة التعوي�ص �صتطرح من ب�ب جرب ال�صرر، و�صتكون مب�لغ التعوي�ص�ت 
اأهم بكثري مم� هو معمول به يف ع�صر الك�تب وبيئته. ف�لطالق حق للرجل اأو للمراأة 
اإذا ا�صتح�لت املع��صرة بينهم�، لكنه �صرر يلحق ب�ملراأة اإذا جل�أ اإليه الّرجل دون مربر، 
وينبغي يف كل احل�لت اأن يقع بحكم الق�ص�ء ولي�ص مبجرد تلفظ الّرجل به كي ميكن 

للمحكمة اأن تقدر حق التعوي�ص�ت املمنوحة للمراأة.
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امل�شمون الجتماعي لكتاب »امراأتنا يف ال�شريعة واملجتمع« 1 ))

اد من الق�صم الجتم�عي يف الكت�ب اأن يعر�ص ل�صور ا�صطه�د  ق�صد احلدَّ
وحت�صني  بحقوقه�  ومتتيعه�  لتثقيفه�  ع�صرية  مقرتح�ت  ويقّدم  املجتمع  يف  املراأة 
اأنَّ ق�صية املراأة هي جزء من ق�صية اأعمق تتمّثل يف  مك�نته� واأدواره�. وقد راأى 
التي  تلك  هي  الأف�صل  الرتبية  اأّن  الّن��ص  واعتق�د  التق�ليد  على  املح�فظة  �صّدة 

تعيد اأفك�ر الأ�صالف و�صلوكهم.

م�  اأوله�  اجلديدة،  الثق�فة  من  اأنواع  ع�صره(  )يف  للبنت  تتوفر  اأن  ويقرتح 
م�  ف�إذا  اخلي�طة،  مثل  ِمَهًن�  البنت  تعلم  اأن  واملق�صود  ال�صن�عية،  ب�لثق�فة  يدعوه 
ك�هل  على  تعي�ص  ول  �صريفة  مهنة  مت�ر�ص  اأن  ميكن  منه  طلقت  اأو  زوجه�  تويف 
اأن  اأي  املنزلية  الثق�فة  وث�نيه�:  والعوز.  الف�قة  يف  نف�صه�  جتد  اأو  الذكور  اإخوانه� 
ويق�صد  العقلية،  الثق�فة  وث�لثه�:  املنزل.  لإدارة  الع�صرية  الطرق  البنت  تتعلم 
مداركهن  ويفتح  والأ�ص�طري  اخلراف�ت  يبعدهن عن  تعليًم�  البن�ت  تلقني  بذلك 
للمعرفة الع�صرية حتى ي�صبحن ق�درات على تربية الأبن�ء لحًق�. ورابعه�: الثق�فة 
الأخالقية الق�ئمة على غر�ص ال�صعور ب�لواجب وتدعيم �صعور الوطنّية ون�صر قيم 
اخلجل  على  الرتبية  غري  هي  احلي�ء  على  الرتبية  اأنَّ  على  الت�أكيد  مع  الف�صيلة، 
و�صحق �صخ�صية الفت�ة وتركه� �ص�ذجة غري ق�درة على الت�صرف يف اأب�صط الأمور. 
وخ�م�صه�: الثق�فة الزوجية، كي ت�صتعد الفت�ة ل�صتقب�ل احلي�ة الزوجّية وتنجح يف 
تع�مله� مع زوجه� واأبن�ئه�. و�ص�د�صه�: الثق�فة ال�صحية، فتدرب الفت�ة على قواعد 
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النظ�فة ومت�ر�ص الري��صة البدنية. ول يرى الك�تب �صبياًل لتحقيق هذه الأنواع من 
الثق�فة اإل ب�إن�ص�ء مدار�ص للفتي�ت.

ف�إذا م� توفرت هذه الأمن�ط من الثق�فة يف الزوجة اأمكن له� اأن تعي�ص مع 
واأن  الأبن�ء،  وتربية  البيت  �صوؤون  ت�صيري  مًع� يف  يتع�ون�  واأن  ه�نئة،  عي�صة  زوجه� 
ميتنع� عن اإدخ�ل الأهل يف حي�تهم� اخل��صة. ثم اإنَّ البنت التي ترتبى هذه الرتبية 
تكون جديرة ب�أن تتوىل بنف�صه� �صوؤونه�، فال تكره على الزواج مبن ل حتب، ول 
تزف اإىل بيت الزوجية وهي ل تعلم �صيًئ� عن �صريك حي�ته�، ول ته�صم حقوقه� 

اأثن�ء الزواج اأو اإذا م� قدر له� الطالق، ول يع�مله� الزوج مع�ملة اخلـدم.

اد  ولتي�صري الأمور على ال�صب�ب وتف�دي انت�ص�ر ظ�هرة العزوبة، يوّجه احلدَّ
اأرك�نه، مثل  ب�لزواج وك�دت ت�صبح ركًن� من  الت�صقت  التي  الع�دات  اإىل  النقد 
من  عليه  يفر�ص  م�  الرجل  فيقبل  لالأعرا�ص،  الب�هظة  والتك�ليف  امل�صطة  املهور 
�صروط ك�رًه�، لكنه يت�صفى بعد ذلك من الزوجة. ومن املظ�هر ال�صلبية الأخرى 
اأو  اأبن�ءهم  الأ�صر  بع�ص  تزويج  مثل  ا�صتعداد،  بال  الزواج  وينقده�  ي�صفه�  التي 
اأو تزوج البن�ت برج�ل  اأن يكون للزوج عمل،  اأو دون  بن�تهم دون �صن الر�صد، 

م�ص�بني ب�أمرا�ص مزمنة اأو ط�عنني يف ال�صن كي يكن يف خدمتهم.

اد بتقدمي �صور من احلي�ة اليومية والجتم�عية للمراأة  ولقد متيز كت�ب احلدَّ
النظرية  ب�ملن�ق�ص�ت  يكتف  فلم  الع�صرين،  القرن  من  الثالثيني�ت  يف  التون�صية 
ال�صيخ  قول  ذكرن�  وقد  الجتم�عي،  النقد  اأ�صلوب  وا�صتفتح  الع�مة،  واملب�دئ 
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اد ك�ن رائده يف تون�ص، وهذه �صورة  امل�صلح حممد الف��صل ابن ع��صور اأن احلدَّ
من �صور عديدة خلده� بقلمه يف هذا الكتـ�ب، اإذ يقول:

الغريزة  فتعمل  واحدة،  دار  يف  في�صكنهن  عندن�،  اأزواج  للرجل  »يكون 
عمله� يف ات�ص�ع هوة اخلالف بينهن ومع الزوج، فتكيد الواحدة لالأخرى كيًدا، 
ك�أن ت�صرق له� مت�ًع� لتتلفه اأو تخفيه، اأو ترمي له� كم�صة)1( من امللح اأو الفلفل يف 
طع�مه� الذي تهيئه للزوج، اأو تختلق م� تن�صب اإليه� اأو ل تقوم بدوره� يف نظ�فة 
املنزل وترتيب �صوؤونه، فتقوم بينهن �صجة ه�ئلة من ال�صتم وال�صب�ب القبيح، وقد 
على  خطره�  ويعظم  املعركة  فتت�صع  اأمه  اإىل  منهم  كل  ين�صم  اأبن�ء  ذوات  يكن 
حي�ة املنزل وعلى تلك الأخالق الن��صئة يف حميط ي�أكله احلقد والتح��صد وتغمره 
اجلن�ية على ذلك الن�صء. ومهم� ك�ن للرجل من قوة رهيبة فهو ل ي�صتطيع به� 

حب�ص تلك الغرائز عن الثورة اإل مدًدا متقطعة«)2(.

هذا بع�ص من كثري ي�صف به تدهور احلي�ة الأ�صرية املرتتب عليه تدهور احلي�ة 
اد ي�صدر عن روؤية اإ�صالحية تعترب �صعف الأ�صرة  الجتم�عّية، فال نن�صى اأن فكر احلدَّ
�صعًف� للمجتمع كله، واإ�صالح الأ�صرة اإ�صالًح� للمجتمع، بل اإنه يحذر من اأنَّ هذا 
والتحّكم  عليهم،  ال�صيطرة  ال�صتعم�ر  على  وي�صهل  بوؤ�ًص�  التون�صيني  يزيد  الو�صع 
مب�ص�ئرهم، وت�صجيع اجل�لي�ت الأجنبية على ح�ص�بهم. ول يقف الك�تب من احل�ص�رة 

مبعنى حفنة، ح�صب ال�صتعم�ل اللغوي الدارج يف تون�ص، ويعني ملء الكفني والقدر القليل.  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص178.  )2(
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احلديثة موقف الراف�ص، لكنه يدين الري�ء املتمثل يف النهم�ك على من�فعه� امل�دية 
هذا  اأنَّ  ويرى  الجتم�عية،  والنظم  الأفك�ر  يف  اإ�صالح�ت  من  تتطلب  م�  ورف�ص 

التن�ق�ص هو اخلطر الأكرب املحدق ب�ملجتمع التون�صي يف ع�صره.

ب�ملراأة  النهو�ص  ب�لأجنبي�ت، بدل  الزواج  اد الإقب�ل على  كم� يدين احلدَّ
التون�صية كي تكون يف م�صتوى احلي�ة احلديثة، ويرى اأنَّ »املراأة الأوروبية مل تخلق 
لن� ومل تتهي�أ لالندراج فين� ولي�ص لن� اأن نتزوج اإل من بن�ت جن�صن�«)1(، ويحذر 
ع�مة  تبقى  بينم�  النخبة،  لدى  ب�لأجنبي�ت  الزواج  ظ�هرة  انت�ص�ر  خطورة  من 

ال�صعب يف احل�لة التي و�صف.

ولقد اأثريت معركة ال�صفور واحلج�ب يف تون�ص مع بداية الثالثيني�ت، وك�ن 
اد طبًع� من��صرة ال�صفور، وهو يعني خ��صة تخل�ص املراأة من ع�دة و�صع  موقف احلدَّ
اإىل حترير  ب�لكم�مة ، ودع�  اد  النق�ب الذي يغطي ك�مل الوجه، وقد �صبهه احلدَّ
املراأة منه، ونفى ارتب�طه ب�لدين، كم� نفى ارتب�طه ب�لتق�ليد بدليل اأنَّ املراأة الريفية 
املعنى  بهذا  ف�حلج�ب  الزراعة.  اأعم�ل  الرج�ل  ت�ص�رك  الغ�لب  يف  �ص�فرة  ك�نت 
يحول دون تع�رف الزوج والزوجة على بع�صهم� قبل الزواج، ويق�صم املجتمع اإىل 
املراأة من العمل  ن�ص�ئي كل منهم� منعزل عن الآخر، ومينع  ع�مل رج�يل وع�مل 

وحت�صيل الرزق، ومينعه� من التدرج يف التعلم اإذا ك�نت ق�درة على ذلك.

املرجع ال�ص�بق، �ص205.  )1(
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واحلج�ب ل يعني الثوب وحده، فهو اأي�ًص� ع�دة �صد النوافذ يف البيت كي 
ا لذرائع الف�ص�د الأخالقي كم�  ل تتطلع املراأة مل�ص�هدة خ�رجه وم� يحدث فيه، �صدًّ
يقول املح�فظون، وقد ا�صتهر بني الن��ص اأنَّ املراأة ل تخرج من البيت اإل مرتني: مرة 
من بيت اأبيه� اإىل بيت زوجه�، ومرة من بيت الزوجية اإىل القرب. فكيف ميكن لمراأة 

منقطعة عن ال�ص�أن الع�م بهذه الكيفية اأن تتثقف وتتعلم وت�ص�هم يف تطور املجتمع؟

وهو ينبه اإىل اأنَّ ال�صفور غري العراء واخلروج عن اللي�قة، وهو لي�ص �صبًب� للفجور، 
»ف�إذا كن� نريد حقيقة طه�رة املراأة ونطلبه� طلًب� �ص�دًق� منتًج� فلنق�وم فجور الرجل، 
وتعدد  واللواط  الزن�  بتجنب  املراأة  قلب  به�  ينك�صر  التي  الغرية  حوادث  فنتجنب 

الزوج�ت، والزواج ب�لإكراه واإطالق يد الرجل ب�لطالق دون حدٍّ اأو رق�بة عليه«)1(.

كم� اأثريت يف تون�ص مع بداية الثالثيني�ت ق�صية تعليم املراأة، وقد حر�ص 
اد هن� اأي�ًص� على ت�أكيد موقفه املن��صر لتعليم البن�ت، وذكر اأنَّ يف عهده مل  احلدَّ
ب�ري�ص،  بكلية  الطب  ودرا�صة  الع�يل  التعليم  درجة  اإىل  واحدة  بنت  اإل  ت�صل 
اأنه ل توجد يف عهده  ال�صيخ. ويذكر  ال�صيدة توحيدة بن  اإىل  ي�صري بذلك  وهو 
اإل خم�ص ع�صرة مدر�صة لتعليم البن�ت يف كلِّ الرتاب التون�صي، وهي من نوع 
املدار�ص البتدائية املهنية. ويحذر من اأنَّ بع�ص الأ�صر التون�صية تتجه اإىل ت�صجيل 
بن�ته� يف املدار�ص الفرن�صية، مع م� يرتتب على ذلك من مزالق وانحراف�ت، فال 
مهرب اإذا اأراد الوطنيون تف�دي هذا الأمر من ت�أ�صي�ص مدار�ص وطنية ت�صتوعب 

املرجع ال�ص�بق، �ص219.  )1(
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كل البن�ت الراغب�ت يف التعليم. وي�صدد على اأنَّ حق املراأة يف التعلم ل يعني 
تعلمه� الأمور الدينية واملنزلية وح�صب، بل تهيئته� اإىل كلِّ مراحل التعليم ومنه 

التعليم الع�يل، واإىل كلِّ الخت�ص��ص�ت التعليمية الالئقة به�. 

املعرفة يف املجتمع، ودون ذلك ل ميكن  ن�صر  البن�ت هو جزء من  وتعليم 
حتقيق التطور والنمو، بل اإنَّ التعليم حق من حقوق الإن�ص�ن مثل حقه يف احلي�ة، 
ي�صتوي اأن يكون الإن�ص�ن ذكًرا اأو اأنثى. و�صجن املراأة مل يكن ق��صًرا على ج�صمه� 
بل ك�ن واقًع� اأي�ًص� وب�صورة اأ�صد على عقله�، فتحرره� يكون ب�لتعليم اأ�ص��ًص� الذي 
ينبغي اأن ي�صمل كل اأنواع املع�رف، ومت�صكه� ب�لف�صيلة ل يح�صل اإل ب�رتق�ئه� يف 
درج�ت املعرفة وقدرته� على التمييز بني الأ�صي�ء بعقله� بدل احلجر عليه�. ويف 
رج�لن�  اأحرتم كل  »اإين  اد:  احلدَّ املراأة كتب  ق�صية  الوطني يف  البعد  اإىل  اإ�ص�رة 
املتعلمني واأوؤمل فيهم وفيم� يزداد من عددهم اأن يرفعوا راأ�ص الوطن ع�لًي� ب�أعم�لهم 
املتحدة لف�ئدة ال�صعب التون�صي، ولكني اأردت اأن اأقول اإنه يجب نفخ الروح يف 
و�صطن� الع�ئلي بوا�صطة املراأة التي نعده� لذلك«)1(، فهذه العب�رة التي كتبت بنوع 
اد ك�ن يرى تعليم املراأة و�صفوره� مدخاًل اإىل م�ص�ركته�  من التورية تعني اأنَّ احلدَّ
يف الن�ص�ل الوطني من اأجل الت�صدي لل�صي��صة ال�صتعم�رّية، ف�ملتعلمون، رج�ًل 

ون�ص�ًء، هم الذين ميكن لهم اأن ينجحوا يف هذا الن�ص�ل.

املرجع ال�ص�بق، �ص250.  )1(
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اأقدمت  اأمَُمً� �صرقية  اإىل الهند وم�صر و�صوري� وتركي� ب�صفته�  اد  اأ�ص�ر احلدَّ وقد 
على تطوير اأو�ص�ع املراأة ف�أ�صبح للن�ص�ء فيه� دور يف احلرك�ت الوطنية والجتم�عية، 
ًا يف الآن ذاته عن ح�صرته  ودع� التون�صيني اإىل القتداء بهذه املح�ولت الرائدة، معربِّ
للتخلف ال�صديد الذي تقع فيه املراأة يف تون�ص، وبروح العقيدة احل�رة التي ت�صعر اأنه� 
اد كت�به بهذه الفقرة املعربة: »اأراين مدفوًع� بقوة غريبة  �صتح��صر وتنبذ. واأنهى احلدَّ
اإىل اأن اأحيِّي بروحي امللتهبة وب�نحن�ء الع�بد امل�صتغرق اآم�يل يف نه�صة املراأة وال�صعب 
التون�صي وال�صرق عموًم�، واإذا كنت اأراه� اليوم بعيدة يف النظر ف�إين اأراه� قريبة يف 
احت�د الأمل وال�صعور والفكر وم�ثلة يف العلم والرتبية والت�صحية يف �صبيلهم�، ذلك هو 

�صر خال�صن� من اآلم املوت وانبث�ق احلرية ال�ص�دق«)1(.

نـظرية الت�شريع املتدرج1 ))

ق�لب  كت�به يف  الجتم�عي من  الق�صم  اأجزاء  بع�ص  ن�صر  قد  اد  احلدَّ ك�ن 
مق�لت �صحفّية، اأّم� الق�صم الت�صريعي فهو الذي اأث�ر اجلدل واأّلب عليه اخل�صوم، 

اد عن نظرّية ميكن ت�صميته� بنظرّية الت�صريع التدريجي. ب�صبب دف�ع احلدَّ

اأي  اأجله«،  من  به  ج�ء  و»م�  الإ�صالم«  به  اأتى  »م�  بني  اد  احلدَّ متييز  ميّثل 
الفكرة  اأخرى،  ال�صريعة وجوهره� من جهة  واأ�صول  الفروع من جهة  بني  متييزه 
وقد  التدرج،  ملبداأ  خ��صعة  فهي  الفروع  اأم�  اخل�لد،  هو  ف�جلوهر  للكت�ب،  الأم 

املرجع ال�ص�بق، �ص256.  )1(
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ال�صكوت  من  مثاًل  الأحك�م  تدرجت  اإذ  النبوية،  الفرتة  التدرج يف  هذا  ات�صح 
على �صرب اخلمر اإىل النهي عنه اأثن�ء ال�صلوات اإىل منعه، اأو من ال�صكوت على 
تعدد الزوج�ت اإىل حتديده ب�أربع، اإلخ. لكن مبداأ التدرج ميكن اأن ي�صتمر اأي�ًص� 
بعد الفرتة النبوية، ويحكم به الأئمة املجتهدون، ب�عتب�ر الجته�د حتكيًم� لأ�صول 
ال�صريعة وجوهره�. وعلى هذا الأ�ص��ص، ف�إنَّ امل�صي بجوهر امل�ص�واة والعدل واحلرّية 
يقت�صي التدرج من حتديد عدد الزوج�ت ب�أربع اإىل منع تعدد الزوج�ت اأ�صاًل، اأو 
املرياث  حق  منحه�  اإىل  الن�صف  ق�عدة  على  املرياث  من  ن�صيًب�  املراأة  منح  من 
اأنَّ التدرج ق�صد  على ق�عدة امل�ص�واة مع الذكر. واحلكمة يف ذلك ح�صب راأيه 
منه مراع�ة ح�لة الب�صر. فلم يكن ممكًن� منع اخلمر مثاًل دفعة واحدة واإل اأعر�ص 
ال�صيء  يتعودوا على  ب�لتدرج حتى  ي�أخذهم  الدين  لكن  الإ�صالم،  الّن��ص عن 
ويدركوا امل�صلحة منه، وي�صح ذلك على بقية الأحك�م، اإذ ل ميكن مثاًل النتق�ل 
من تعدد مطلق للزوج�ت كم� ك�ن �ص�ئًدا قبل الإ�صالم اإىل نظ�م الزوجة الواحدة، 
واإقن�عهم  الدين اجلديد  قواعد  وتربيتهم على  ب�لن��ص  التدرج  الأمر  اقت�صى  بل 

بف�ص�ئله اإىل اأن يقبلوا بتحقيق امل�ص�واة مبداأ من املب�دئ الأ�ص��صية من حي�تهم.

اخلمر  حترمي  ح�لة  يف  التدرج  ب�أن  عليه  يعرت�صون  اد  احلدَّ خ�صوم  ولكّن 
التدرج املفرت�ص يف ح�لة  اأم�  نف�صه�،  ال�صرعّية  الن�صو�ص  مثاًل قد �صهدت عليه 
تعدد الزوج�ت اأو امل�ص�واة يف املرياث اأو اإح�لة الطالق على املح�كم ف�إّنه يرتتب 
عليه تعطيل ن�صو�ص �صرعية، ك�آية ژڳ  ڳ ڱ ڱڱژ]الن�ص�ء/ 11[، 

ۓ ڭ  ڭ  ۓ  ے  ھ ھ ھ ھے  ہ  ہہ   ژہ  اآية  اأو 
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ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  
ېئ ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ   ى  ى   ې 

 ىئژ ]البقرة/ 229[.

اد يرد ب�لطريقة الت�لية. فهو يعر�ص مث�ل الرق الذي مل يرد  وهن� جند احلدَّ
اأ�صبحت  اأن  بعد  مبنعه  يقبلون  املع��صرين  الفقه�ء  لكن  ب�لتحرمي،  ن�ص  اأي�ًص�  فيه 

اأحوال الع�صر تفر�ص ذلك، وقد ترّتب على ذلك مثاًل اأنَّ اآي�ت مثل ژٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ    پپ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ      ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڈ ژ ژ ڑڑ ک  ک ک کژ ]الن�ص�ء/ 92[ مل تعد 
له� قيمة ت�صريعية يف الع�صر احل��صر. فهذا ل يعد خروًج� على الإ�صالم اأو تعطياًل 
الرق  ت�صييق  الإ�صالم يف  فلقد تدرج  واأ�صوله.  له بل هو عمل متدرج بجوهره 
دون اأن ي�صدر فيه حكًم� ق�طًع� ب�ملنع، فق�صى بتحرير رقبة موؤمنة يف ح�لة القتل 
اخلط�أ، وحترير رقبة موؤمنة اأو غري موؤمنة يف ح�لة الظه�ر، وحث على الو�صية بعتق 
العبيد، وُخريِّ يف اأ�صرى احلرب بني العبودية اأو الفداء اأو املّن، ومنع اإكراه اجلواري 
على البغ�ء، وحّث على نك�ح الإم�ء من ال�ص�حل�ت... اإلخ، ف�إذا م� تطورت ح�لة 
الب�صر اإىل اقت�ص�ء اإلغ�ء العبودية اأ�صاًل ومنع الرقيق والإم�ء ف�إّن جوهر الإ�صالم ل 

يع�ر�ص ذلك بل هو يتطّلبه.
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 � � اأو كليًّ اإنَّ اآي�ت عديدة لي�ص له� تطبيق ت�صريعي يف الع�صر احل��صر جزئيًّ
وذلك لنعدام حمله�، عندم� ترد فيه� عب�رة »فتحرير رقبة« اأو »فكُّ رقبة«، من ذلك 

حكم القتل على وجه اخلط�أ : ژٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ پ پ    پپ ڀ 
ٹٹ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ      ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڃ   ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍڍژ ]الن�ص�ء/ 92[. ومن ذلك حكم الظه�ر: ژڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑژ ]املج�دلة/ 3[. ومن ذلك اأي�ًص� 
ال�صرعي�ت:  الزوج�ت  عدد  فوق  ونك�حهن  التملك  بعقد  ب�جلواري  ال�صتمت�ع 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ ]النور/ 32[، اإلخ..

اد يف ق�ص�ي� املراأة يق��ص يف راأيه على املوقف من الرق،  فم� يدعو اإليه احلدَّ
ف�حل�لت�ن متثالن تدرًج� يف تطبيق جوهر الإ�صالم بني الب�صر، لذلك يقول: »لقد 
حكم الإ�صالم يف اآي�ت القراآن بتمييز الرجل عن املراأة يف موا�صع �صريحة، ولي�ص 
هذا مب�نع اأن يقبل مببداأ امل�ص�واة الجتم�عية بينهم� عند توفر اأ�صب�به� بتطور الزمن 
م� دام يرمي يف جوهره اإىل العدالة الت�مة وروح احلّق الأعلى، وهو الدين الذي 

يدين ب�صنة التدريج يف ت�صريع اأحك�مه ح�صب الطوق«)1(.
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اد قد عمد قبل كت�بة كت�به اإىل ا�صتفت�ء كب�ر رج�ل  ومن املالحظ اأنَّ احلدَّ
ال�صرع يف تون�ص حول جمموعة من امل�ص�ئل املتعلقة ب�ملراأة، ف�خت�ر ثالثة من كب�ر 
بينهم  من  وك�ن  امل�لكي،  املذهب  فقه�ء  كب�ر  من  وثالثة  احلنفي  املذهب  فقه�ء 
ال�صيخ عبد العزيز جعّيط الذي ا�صتق�ل من من�صبه عند �صدور »جملة الأحك�م 
ال�صخ�صية« بتون�ص �صنة )1375هـ/ 1956م(، وال�صيخ حممد الط�هر ابن ع��صور 
الذي �ص�ند �صدور هذه املجلة لكّنه ك�ن من املع�ر�صني للحّداد عند �صدور كت�به 
حوله�  دار  التي  الق�ص�ي�  اأهم  الت�يل  اجلدول  ويربز  1930م(.  )1348هـ/  �صنة 

ال�صتفت�ء مع الإ�ص�رة اإىل اأوجه ال�صرر ب�ملراأة كم� بدت ل�ص�حب الأ�صئلة)1(.

اأوجه ال�شرر باملراأةمو�شوع ال�شوؤال

زواج املراأة دون ر�ص�ه� وزواجه� قبل البلوغ.هل للمراأة حق اختي�ر زوجه�؟1

هل من حق املراأة ف�صخ الزواج اإذا ظهر يف الزوج عيب 2
موجب لذلك، وم� م�صريه� اإذا ظهر فيه� عيب موجب 

لف�صخ الزواج؟

وت�صييق  �ص�بط  دون  الطالق  يف  الرجل  حق  تو�صيع 
حق املراأة يف الفراق حتى عند ال�صرر.

وت�صييق م� م�صري الزوجة اإذا غ�ب عنه� زوجه� غي�بً� طوياًل؟3 �ص�بط  دون  الطالق  يف  الرجل  حق  تو�صيع 
حق املراأة يف الفراق حتى عند ال�صرر.

وت�صييق هل مي�صي الطالق مبجرد تلفظ الرجل به؟4 �ص�بط  دون  الطالق  يف  الرجل  حق  تو�صيع 
حق املراأة يف الفراق حتى عند ال�صرر.

وت�صييق م� هي حقوق املراأة اإذا طلقه� الرجل؟5 �ص�بط  دون  الطالق  يف  الرجل  حق  تو�صيع 
حق املراأة يف الفراق حتى عند ال�صرر.

راجع كت�بن� : الربك�ن اله�ئل، تون�ص، دار املعرفة، 2006، �ص132- 138.  )1(
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اأوجه ال�شرر باملراأةمو�شوع ال�شوؤال

اإذا 6 الق��صي  بوا�صطة  الفراق  املراأة طلب  هل من حق 
ا�صتح�لت مع��صرة الزوج؟

وت�صييق  �ص�بط  دون  الطالق  يف  الرجل  حق  تو�صيع 
حق املراأة يف الفراق حتى عند ال�صرر.

حق املالعنة للرجل دون املراأة.هل ميكن للمراأة مالعنة الرجل اإذا راأته يزين؟7

وت�صييق م� �صحة عقد الزواج اإذا اأ�صمر الرجل نية الطالق؟8 �ص�بط  دون  الطالق  يف  الرجل  حق  تو�صيع 
حق املراأة يف الفراق حتى عند ال�صرر.

ت�صلط الرجل على املراأة.م� هي حقوق املراأة يف البيت؟9

املراأة اأ�صرية البيت.هل من حق املراأة الت�صرف يف م�له�؟10

اإم�مة 11 هل يحق للمراأة تويل �صوؤون خ�رج البيت مثل 
ال�صالة اأو الق�ص�ء؟

املراأة اأ�صرية البيت.

املراأة اأ�صرية البيت.م� ينبغي اأن ت�صرته املراأة من ج�صده�؟12

ويلخ�ص اجلدولن الت�لي�ن اأجوبة ال�صيوخ من املذهبني امل�لكي واحلنفي.

أجوبة شيوخ املذهب احلنفي
اأحمد بريمعثمان بن اخلوجةاحلطاب بو�شناقال�شوؤال

زوجه� 1 تخت�ر  املكلفة  احلرة  املراأة 
ت�صرفه�  على  قي��ًص�  بنف�صه� 
اإذا  اإل  وليه�  يتدخل  ول  مب�له�، 
كفء.  غري  من  التزوج  اأرادت 
وي�صتح�صن اأن تفو�ص اأمر زواجه� 

لوليه� من ب�ب الأدب.

وليه�  يزوجه�  الب�لغة  غري  البنت 
اإل  العقد  تف�صخ  ل  بلغت  ف�إذا 
واجلد.  الأب  غري  وليه�  ك�ن  اإذا 
بنف�صه�  زوجه�  تخت�ر  الب�لغة 
اإذا  العرتا�ص  للويل  وميكن 

اأرادت التزوج بغري كفء.

خلق  حيث  من  تخت�ر  املراأة 
والويل من حيث  الرجل وخلقه 

الكف�ءة.
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اأو 2 النك�ح  ف�صخ  بني  املراأة  تخري 
الرجل  يف  ظهرت  اإذا  اإم�ص�ئه 
والرب�ص  اجلذام  مثل  عيوب 
واجلنون. اأم� الرجل فيملك حق 
العيب  ح�لة  يف  مي�صيه  الطالق 

وغريه.

لي�ص للزوج اأو الزوجة اأن يف�صخ� 
النك�ح بظهور عيب بعده.

ل ترد حرة بعيب مطلًق�.

غي�ب 3 ط�ل  اإذا  الزوجة  تطلق  ل 
زوجه� �صواء اأك�نت ت�صله� النفقة 
ك�ن  اإذا  تطلق  ل  كم�  ل،  اأم 
لكن  عليه�  ينفق  ول  ح��صًرا 
احل�لة م�صتحّب  الطالق يف هذه 
بع�ص  وق�ل  للف�ص�د.  درًءا 
احلنفية: تطلق بعد اأربع �صنوات.

ولو  زوجه�  من  املراأة  تطلق  ل 
الإنف�ق  غ�ب طوياًل وتوقف عن 

عليه�.

وحده  الرجل  حق  من  الطالق 
فال تطلق امراأة مفقود.

الرجل 4 به  ينتفع  عقد  الزواج 
من  دفعه  م�  مق�بل  املراأة  بب�صع 
لأنه  يريد  متى  يطلقه�  وهو  مهر 
هذا  يف  حقه  بذلك  ي�صقط  اإمن� 

النتف�ع.

تلفظ  مبجرد  الطالق  مي�صي 
الرجل به.

تلفظ  مبجرد  الطالق  مي�صي 
الرجل به.

اأو 5 الطالق  حق  للمراأة  لي�ص 
�صم�ن�ت اإذا طلقه� الرجل. لكن 
ميكن اأن ت�صرتط وقت النك�ح اأن 
تكون ع�صمته� بيده� فتطلق متى 

ت�ص�ء.

متى  يوقعه  الرجل  حق  الطالق 
�ص�ء ول �صم�ن للمراأة.

�صم�ن املراأة يف ح�لة الطالق هو 
الإمت�ع.

من 6 الطالق  املراأة  تطلب  ل 
اأم�  ال�صرر  ح�لة  يف  اإل  الق��صي 

�صوء املع��صرة فال يكفي.

ملجرد  الفراق  املراأة  تطلب  ل 
ا�صتح�لة املع��صرة.

اأمره�  ترفع  اأن  للمراأة  ميكن 
الرجل  اأ�ص�ء  اإذا  للق��صي 

مع��صرته�.
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اأم� 7 بزوجته  وحده  ينتفع  الزوج 
الزوجة فال تنتفع وحده� بزوجه� 
للرجل   � حقًّ اللع�ن  ك�ن  لذلك 

دون الزوجة.

الزوج منتفع وحده بب�صع زوجته 
منتفعة  فلي�صت  الزوجة  اأم� 
له�  يحق  فال  بزوجه�  وحده� 

طلب اللع�ن.

فهو  الن�صب  اللع�ن حلم�ية  و�صع 
للرجل دون املراأة.

نية 8 اإ�صم�ر  مع  الرجل  زواج 
الطالق ج�ئز.

الطالق  اإ�صم�ر  مع  النك�ح  عقد 
ج�ئز.

�ص�ر  الطالق  �صرط  كتب  اإذا 
الزواج زواج متعة فهو ب�طل.

البيت 9 يف  للرجل  م�ص�وية  املراأة 
ب�صيء  ي�أمره�  اأن  للرجل  ولي�ص 

اإل الفرا�ص.

على  الإنف�ق  الرجل  واجب 
زوجته وواجبه� ط�عة اأمره.

ول  الن�ص�ء  على  قوامون  الرج�ل 
حقوق  عدا  عليهن  لهم  ولية 

الزوجية.
م�له� 10 يف  تت�صرف  الر�صيدة  املراأة 

دون اإذن زوجه�.
املراأة الب�لغة الر�صيدة تت�صرف يف 

م�له� دون اإذن زوجه�.
الر�صيدة مطلقة الت�صرف مب�له�.

الوظ�ئف 11 جلميع  املراأة  ت�صلح  ل 
دون  الق�ص�ء  تتوىل  اأن  وميكن 
توؤم  اأن  وميكن  احلدود  اإق�مة 

الن�ص�ء وتتو�صطهن.

لأنه�  ال�صالة  يف  املراأة  تتقدم  ل 
تفنت الرج�ل ب�صوته�. 

املراأة تكون دائًم� يف املق�م الث�ين 
بعد الرجل.

الوجه 12 اإل  عورة  املراأة  ج�صم 
وال�صوت لكن يف�صل اأن حتجب 

ال�ص�بة وجهه� لنت�ص�ر الف�ص�د.

الوجه  اإل  عورة  املراأة  ج�صم 
لي�ص  الوجه  و�صرت  والكفني 

واجًب�.

حتى  ج�صده�  كل  املراأة  ت�صرت 
الوجه والكفني لنت�ص�ر الف�ص�د.

 أجوبة شيوخ املذهب املالكي
بلح�شن النجارحممد الطاهر ابن عا�شورحممد عبد العزيز جعيطال�شوؤال

وال�صغرية 1 البكر  يزوج  الأب 
والثيب تخت�ر زوجه�.

الأب يزوج البكر بغري ر�ص�ه� م� 
مل ي�صر به� والثيب تخت�ر زوجه�.

الأب يجرب ابنته البكر والثيب 
تخت�ر زوجه� بنف�صه�.
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يوجب 2 ب�لزوج  العيب  حدوث 

اخلي�ر للزوجة.
اإذا حلت العيوب املوجبة للف�صخ 
بني  خمرية  املراأة  ك�نت  ب�لزوج 
العيب  واإذا ظهر  البق�ء والفراق. 
العقد  قبل  قدميً�  وك�ن  ب�لزوجة 
يطلب  اأن  وميكن  الزوج  يخري 

ا�صرتج�ع املهر.

ظهور العيب ال�ص�بق على عقد 
الزوجني يوجب  ب�أحد  الزواج 
لالآخر اخلي�ر، اأم� طروء العيب 
للزوجة  فيوجب  العقد  بعد 
مبطالت  من  ك�ن  اإذا  اخلي�ر 
والرب�ص  اجلذام  مثل  النك�ح 

واجلنون.
اأكرث 3 اإذا غ�ب زوجه�  املراأة  تخري 

من ثالث �صنوات.
املعلوم  الغ�ئب  زوجة  تطلق  ل 
عليه�  يجري  دام  م�  وجوده 
الإ�صالم  دار  يف  املفقود  النفقة. 
�صنوات.  اأربع  بعد  زوجته  تطلق 
تطلق  ل  احلرب  دار  يف  املفقود 
اأي  التعمري  مدة  بعد  اإل  زوجته 

الفرتة التي يعي�صه� ع�دة اأمث�له.

املفقود يف دار احلرب ل تطلق 
اأمد  انق�ص�ء  بعد  اإل  زوجته 
التعمري واحلكم مبوته. واملفقود 
تطلق  ل  الإ�صالم  دار  يف 
�صنني.  اأربع  بعد  اإل  زوجته 
تطلق  ل  املعلوم  والغ�ئب 
ق�صده  ثبت  اإذا  اإل  زوجته 

الإ�صرار به�.
تلفظ 4 مبجرد  الطالق  مي�صي 

الرجل به.
تلفظ  مبجرد  الطالق  مي�صي 
اأو  يكن جمنونً�  م� مل  به  الرجل 

ف�قد التمييز.

تلفظ  مبجرد  الطالق  مي�صي 
الرجل به ولو يف ح�لة غ�صب.

متى 5 يوقعه  الرجل  بيد  الطالق 
ي�ص�ء ول �صم�ن للزوجة.

الرجل ل �صم�ن للمراأة عند الطالق. بيد  الطالق  حق 
مي�صيه متى �ص�ء وي�صتحب فيه 

احلكمة والعتدال.
اإل 6 زوجه�  عن  املراأة  تفرق  ل 

و�صع  يعترب  ول  ال�صرر  ح�لة  يف 
املع��صرة.

اإذا  التحكيم  اإىل  املراأة  تلج�أ 
ف�صدت املع��صرة ولي�ص من حقه� 

الطالق.

التج�أ  املع��صرة  �ص�ءت  اإذا 
الزوج�ن اإىل ال�صلح والتحكيم 
الطالق  للمراأة  يحق  ول 

لذلك.
زن�ه� 7 يف  املراأة  يالعن  الرجل 

ولي�ص له� اأن تالعنه يف زن�ه.
املح�فظة  اللع�ن  م�صروعية  علة 
 � حقًّ ك�ن  لذلك  الن�صب  على 

للرجل دون املراأة.

�صرع اللع�ن لنفي الن�صب فهو 
حق للرجل وحده.
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الرجل 8 اإ�صم�ر  مع  النك�ح  ي�صح 

نية الطالق.
الرجل  اأ�صمر  اإذا  النك�ح  ي�صح 
�صرًط�  يجعله  مل  م�  الطالق  نية 
متعة  زواج  فهو  واإل  مكتوبً� 

وحكمه البطالن.

ي�صح النك�ح اإذا اأ�صمر الرجل 
نية الطالق.

رع�ية 9 البيت  يف  املراأة  واجب 
زوجه� وواجبه الإنف�ق عليه�.

بح�صن  م�أموران  واملراأة  الرجل 
عن  منهم�  ميتنع  ومن  املع��صرة 

واجب�ته يجرب عليه�.

احلقوق  من  بيته�  يف  للمراأة 
واجب�ت  من  عليه�  م�  بقدر 

وللرجل القوامة والزع�مة.
م�له� 10 يف  الر�صيدة  املراأة  تت�صرف 

دون اإذن الرجل اإل يف التربع.
م�له�  يف  تت�صرف  الر�صيدة  املراأة 
التربع  يف  اإل  الرجل  اإذن  دون 

ب�أكرث من الثلث.

يف  املطلقة  احلرية  للمراأة 
الت�صرف يف م�له� اإل اأن تكون 

مبذرة.
ول 11 الإم�مة  املراأة  تتوىل  ل 

الق�ص�ء.
ل تتوىل املراأة كل اأنواع الوظ�ئف 
لكن ميكن اأن ت�صطلع مب� ين��صبه� 

منه�.

تتوىل املراأة من املن��صب م� ل 
اإ�صع�ف  واأنوثته� مثل  يتن�ق�ص 

اجلرحى.
والكفني 12 الوجه  عدا  عورة  املراأة 

خيف  اإذا  الوجه  �صرت  ويجب 
الفتنة.

والكفني  الوجه  اإل  عورة  املراأة 
وجهه�  �صرت  عليه�  يجب  ول 
ولو  الن��ص  من  اأحد  عن  وكفيه� 
�. وميكن اأن ل ت�صرت �صعره�  اأجنبيًّ
ي�صتحب  املح�رم.  اأم�م  وذراعيه� 

اأن ت�صرت وجهه� درًءا للف�ص�د.

وجهه�  �صرت  املراأة  على  يجب 
و�ص�ئر بدنه� عن الأجنبي فال 

يظهر اإل عين�ه�.

اد 1 )) الردود على كتاب احلدَّ

الأقط�ر  بقية  عن  تون�ص  به�  متيزت  كربى  مف�رقة  اإىل  هن�  ن�صري  اأن  بد  ل 
من  عنيًف�  رف�ًص�  اد،  احلدَّ بكت�ب  ممثلة  املراأة،  حترير  دعوة  لقيت  فلقد  العربية، 
اآراءهم  قد عّدلوا  اد  رف�صوا كت�ب احلدَّ الذين  العديد من  الزيتونة، لكن  �صيوخ 
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اد �صنة  بعد �صنوات. فهذا ال�صيخ حممد الط�هر ابن ع��صور يع�ر�ص كت�ب احلدَّ
�، �صدور »جملة الأحوال ال�صخ�صية«  )1349هـ/ 1930م( لكنه يوؤيد، ولو �صمنيًّ
بتون�ص �صنة )1375هـ/ 1956م(، مع اأنَّ هذه املجلة ت�صتعيد يف اأغلب اأجزائه� م� 
اد، ب��صتثن�ء ق�صية املرياث. وهذا ال�صيخ حممد ال�ص�لح بن مراد  ك�ن دع� اإليه احلدَّ
يلبث  اد �صنة )1350هـ/ 1931م(، لكنه م�  ا عنيًف� على كت�ب احلدَّ ردًّ يكتب 
اأن ي�صجع ابنته ب�صرية بن مراد �صنة )1355هـ/ 1936م( على ت�أ�صي�ص جمعية 

ن�ص�ئية تدعى الحت�د الن�ص�ئي الإ�صالمي التون�صي.

ابن  لآراء  دقيقة  فقراءة  وتوحدت.  التقت  قد  املواقف  اأنَّ  يعني  ل  وهذا 
ع��صور يف تف�صريه »التحرير والتنوير« توؤكد اأنه ظل مثاًل حم�فًظ� على فكرة تعدد 
بفكرة  التم�صك  مع  املراأة  عن  تدافع  مراد  بن  ب�صرية  ك�نت  وكذلك  الزوج�ت، 
تق�صيم الأدوار بينه� وبني الرجل واعتب�ر احلي�ة املنزلية امليدان الأ�صلي للمراأة، 
ن�فية اأن ينق�ص ذلك من مق�مه� اأو يعترب ظلًم� يلحق به�. ولي�ص هذا مق�م البحث 
املو�صع يف تف�صري املف�رقة، لكنَّ اأحد العوامل يتمثل يف اخل�صية من تهديد الهوية 
يتف�دى  بورقيبة  احلبيب  الزعيم  وجدن�  فلذلك  ال�صتعم�ر،  فرتة  يف  التون�صية 
� ا�صتهر  اخلو�ص يف هذا اجلدل، بل ت�صدر عنه يف تلك الفرتة مواقف خمتلفة عمَّ
عنه بعد ال�صتقالل، فمن�ق�صة هذا النوع من الق�ص�ي� حتت �صلطة الحتالل مل 

يكن ي�صلم من املزالق.
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اأقط�ر  اإىل عدة  اد جدًل وا�صًع�، وجت�وز تون�ص  اأث�ر �صدور كت�ب احلدَّ ولقد 
اأخرى مثل اجلزائر واملغرب وم�صر، وبداأ اجلدل حول الكت�ب يف ال�صحف، فدافع 
بع�ص كت�ب الراأي عن الأفك�ر الواردة فيه، لكن الجت�ه الغ�لب ك�ن مع�دًي� لهذه 
الأفك�ر. و�صنت عدة �صحف حمالت عنيفة �صده، وط�لبت ال�صلط�ت الدينية 
ب�إ�صدار حكمه� عليه. وك�نت املرجعية الدينية هي ج�مع الزيتونة الذي ت�صرف 
عليه اآنذاك هيئة علي� تدعى »النظ�رة العلمية« وتتكون من �صيخي الإ�صالم احلنفي 
وامل�لكي وكبري ق�ص�ة احلنفية وكبري ق�ص�ة امل�لكية. ومل جتر الع�دة اأن يقدم هوؤلء 
تثريه�  التي  املج�دلت  امل�ص�ركة يف  على  العلي�  املن��صب  اأ�صح�ب  من  ال�صيوخ 
قرارات  ت�صدر  ب�أن  الزيتونية  الع�دة يف ج�مع  واملن�صورات، كم� مل جتر  ال�صحف 
النظ�رة  تقدم  اأن  به  املعمول  الأمر  ك�ن  واإمن�  واملن�صورات،  للكتب  علنية  اإدانة 

حكمه� اإىل الوزير الأكرب واأن متنح »اإج�زة« اإىل الكت�ب�ت التي متّثل راأيه�.

وك�ن  ب�إدانته،  انتهت  الكت�ب  لتقييم  جلنة  تكونت  الأ�ص��ص،  هذا  وعلى 
اأع�ص�وؤه� ال�صيوخ حممد الط�هر ابن ع��صور، وحممد بن يو�صف، وحممد العزيز 
اإىل  اإج�زته�  العلمية  النظ�رة  ومنحت  بلق��صي.  النج�ر وحممد  وبلح�صن  جعّيط 
ان عليه، اأولهم� عنوانه »�صيف احلق على من ل يرى احلق«، �ص�حبه  كت�بني يردَّ
لدى  ك�تًب�  وعمل  احلج�ز،  من  تون�ص  اإىل  قدم  املدين،  الربي  اإبراهيم  بن  عمر 
اد« لل�صيخ حممد ال�ص�لح  النظ�رة العلمية، والث�ين عنوانه »احِلَداد على امراأة احَلدَّ
بن مراد، و�صنفرده ب�حلديث لأنه الرد الأكرث اأهمية. وطبع الكت�ب�ن يف تون�ص �صنة 
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)1350هـ/ 1931م( وت�صمن� على �صفحة الغالف الفقرة الت�لية: »اإج�زة النظ�رة 
العلمية دام حفظه�. احلمد هلل، وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل واآله و�صحبه 
ومن واله. وبعد، فقد اطلعت النظ�رة العلمية على ه�ته الر�ص�لة احل�فلة واأذنت 
ملوؤلفه� حفظه اهلل و�صكر �صعيه بطبعه� ون�صره� تعميًم� للنفع، وفق طلبه«، ثم ترد 
اأ�صم�ء �صيوخ النظ�رة وهم: اأحمد بريم، حممد الط�هر ابن ع��صور، حممد الطيب 
بريم، و�ص�لح امل�لقي. كم� ط�لبت النظ�رة من الوزير الأكرب حجز الكت�ب ب�عتب�ره 

ي�صتمل على خم�لف�ت �صرعية.

ومن املالحظ اأن بع�ص اأع�ص�ء النظ�رة وجلنة تقييم الكت�ب ك�نوا من اأ�ص�تذة 
اد، وقد ا�صتفت�هم يف بع�ص الق�ص�ي� واأورد اإج�ب�تهم فيه�، وقد عر�صن�ه� اأعاله.  احلدَّ
ابن  الط�هر  العزيز جعّيط، وحممد  ال�صيخني حممد  موقف�  ب�صفة خ��صة  ويهمن� 

�ن �صمن التي�ر الإ�صالحي. ع��صور، لأنهم� ك�ن� ُي�صنفَّ

التدري�ص  وبداأ  1886م(،  )1304هـ/  �صنة  بتون�ص  ولد  جعّيط  ف�ل�صيخ 
الأوىل  الطبقة  من  مدر�ًص�  واأ�صبح  1910م(،  )1328هـ/  �صنة  الزيتونة  بج�مع 
ثم   � م�لكيًّ مفتًي�  1914م(  )1332هـ/  �صنة  وعني  1913م(،  )1331هـ/  �صنة 
امل�لكي  الإ�صالم  �صيخ  ثم  1939م(،  )1358هـ/  �صنة  الأعظم  للج�مع  �صيًخ� 
)1366هـ/  �صنة  التون�صية  العدلية  بوزارة  وُكلَِّف  1945م(،  )1364هـ/  �صنة 
ال�ص�دقية  ب�ملدر�صة  اأي�ًص�  �ص  درَّ اأنه  الإ�صالحي  توجهه  يوؤكد  ومم�  1947م(. 
وانخرط يف جلنة اإ�صالح التعليم الزيتوين يف من��صبتني �صنة )1349هـ/ 1930م( 
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مل  1956م(،  )1376هـ/  �صنة  تون�ص  ا�صتقالل  وبعد  1938م(.  و)1357هـ/ 
اأ�ص��صية من »جملة  بنود  الق�ص�ء، وحتفظ على  ال�صيخ جعّيط على توحيد  يوافق 
الأحوال ال�صخ�صية«، واأحيل على التق�عد �صنة )1377هـ/ 1957م(، ثم �صمي 
واألغيت  اجلديد،  املن�صب  هذا  اأحدث  عندم�  ال�صنة  نف�ص  يف  للجمهورية  مفتًي� 
� �صنة )1380هـ/ 1960م(، وتويف  املن��صب ال�ص�بقة، ثم اأحيل على التق�عد نه�ئيًّ
الأحوال  »جملة  يف  عليه�  يوافق  مل  التي  والبنود  1970م(.  )1390هـ/  �صنة 
ال�صخ�صية« هي نف�ص الأفك�ر التي اأث�رت اجلدل عند �صدور كت�ب »امراأتن� يف 
ال�صريعة واملجتمع«، وخ��صة منع تعدد الزوج�ت، ومنع زواج ال�صغرية بدون اإذن 
الق��صي وطالق اله�زل والطالق يف املح�كم وبع�ص امل�ص�ئل املتعلقة ب�ملرياث. اأم� 
التي  اللجنة  اد فوا�صح من خالل ع�صويته يف  موقفه قبل ذلك من كت�ب احلدَّ
اأدانته. ومل جتر الع�دة كم� ذكرن� اأن ينخرط اأ�صح�ب املن��صب العلي� ب�أنف�صهم يف 

اجلدل الدائر يف ال�صحف واملن�صورات. 

وم� ذكرن� حول ال�صيخ جعّيط ين�صحب على ال�صيخ ابن ع��صور، فقد ك�ن 
ع�صًوا يف النظ�رة العلمية ويف اللجنة التي ق�مت بتقييم الكت�ب، و�ص�هم به�تني 
ال�صفتني يف اإدانته دون اأن ينخرط يف جدل مب��صر مع �ص�حبه. اإل اأن حممد الط�هر 
�، �صدور »جملة الأحوال ال�صخ�صية« �صنة )1376هـ/  ابن ع��صور �ص�ند، ولو �صمنيًّ
1956م(، وابنه حممد الف��صل ابن ع��صور، الذي يعترب المتداد لفكره ومنهجه، 
اأغلب  ا�صتع�دت  املجلة  هذه  اأن  من�  قدَّ وقد  له�.  ال�صريحني  امل�ص�ندين  من  ك�ن 
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عن  غني  ع��صور  وابن  عهده.  يف  اجلدل  واأث�رت  اد  احلدَّ اقرتحه�  التي  امل�ص�ئل 
التعريف، هو الذي ك�ن يدعوه ال�صيخ ر�صيد ر�ص� يف جملته »املن�ر« ب�صفري الدعوة 
الن�صب  بتون�ص، ولد �صنة )1296هـ/ 1879م( يف ع�ئلة عريقة يف  الإ�صالحية 
والدين، توىل التدري�ص يف ج�مع الزيتونة �صنة )1321هـ/ 1903م(، ودر�ص اأي�ًص� 
� �صنة  ب�ملدر�صة ال�ص�دقية ، وب��صر الق�ص�ء على املذهب امل�لكي، وعني مفتًي� م�لكيًّ
)1342هـ/ 1923م(، ثم �صيًخ� للج�مع الأعظم �صنة )1352هـ/ 1933م(، ثم 
اإليه� ث�نية �صنة )1372هـ/ 1952م(. وبعد  ف�صل عن هذه اخلطة قبل اأن يعود 
الزيتونية عند  تون�ص �صنة )1376هـ/ 1956م(، عني عميًدا للج�معة  ا�صتقالل 
ب�لق�هرة  العربية  اللغة  مبجمع  ع�صًوا  وك�ن  )1380هـ/ 1960م(،  �صنة  ت�أ�صي�صه� 
واملجمع العلمي العربي بدم�صق، وتويف �صنة )1393هـ/ 1973م( بعد اأن ترك 
كتًب� كثرية يف الدين واللغة والأدب اأ�صهره� التف�صري امل�صهور بـ »التحرير والتنوير«.

ع��صور يف  ابن  ال�صيخ  درو�ص  اد  احلدَّ الط�هر  هل ح�صر  املعلوم  غري  ومن 
الزيتونة، اأو ك�ن على ات�ص�ل خ��ص به، مع اأن كليهم� ك�ن� من من��صري اإ�صالح 
اإج�ب�ته يف  التعليم الزيتوين، وقد ا�صتفت�ه يف ق�ص�ي� املراأة قبل حترير كت�به واأورد 
الكت�ب. اأم� ب�لن�صبة اإىل ال�صيخ جعّيط ف�لث�بت اأن احّلداد قراأ عليه »�صرح الدردير 

على خمت�صر خليل« يف الفقه امل�لكي كم� ذكر �صديقه اأحمد الدرعي)1(.

اد، مرجع �ص�بق، �ص42. دف�ًع� عن احلدَّ  )1(
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وكتب  مق�لت  يف  ورد  قد  ب�لكفر  اد  احلدَّ رمي  اأنَّ  ب�لت�أكيد  اجلدير  ومن 
ال�ص�لح  وال�صيخ حممد  ابن مراد  ال�صيخ  الزيتونة مثل  بع�صه� �ص�در عن �صيوخ 
النيفر، لكن مل ي�صدر عن هيئة ر�صمية ب�جل�مع، ف�لنظ�رة وجلنة التقييم ا�صتعملت� 
ب�صبب  والبحث  التنقيب  اإىل مزيد  املو�صوع  �صرعية«. ويحت�ج  عب�رة »خم�لف�ت 

اختالط الدوافع بني م� هو ديني وم� هو �صي��صي اأو اجتم�عي.

اإن اأهم رد مف�صل كتب �صد احلداد هو بال �صك كت�ب األَّفه ال�صيخ حممد 
احلنفي  املدر�ص  1979م(،   -  1881 1399هـ/   -  1298( مراد  بن  ال�ص�لح 
ب�جل�مع ثم �صيخ الإ�صالم احلنفي بتون�ص، وهو �صليل ع�ئلة عريقة يف العلم الديني، 
وك�ن يف الرتبة الأوىل من مدر�صي ج�مع الزيتونة عند �صدور »امراأتن� يف ال�صريعة 

واملجتمع«. وتقت�صي الأم�نة العلمية اأن نعر�ص اأهم حمتوي�ته.

اد اأو رّد اخلط�أ  تـقدمي الأثـر : ن�صر الرّد حتت عنوان : »احلداد على امراأة احلدَّ
ب�ملطبعة  واملجتمع«، وطبع  ال�صريعة  امراأتن� يف  التي حواه� كت�ب  والبدع  والكفر 
التون�صية �صنة )1350هـ/ 1931م(. ووردت على �صفحة الغالف اإج�زة النظ�رة 
العلمية بج�مع الزيتونة مذيَّلة بتوقيع �صيوخ املذهبني احلنفي وامل�لكي، كم� �صبق 

وذكرن�.

الت�صهري،  اأ�صلوب  اخت�ر  قد  الرد  ك�تب  اأنَّ  العنوان  �صيغة  يخفى من  ول 
ول تك�د تخلو �صفحة من �صفح�ت الكت�ب من عب�رات ال�صتنق��ص، فهو يبداأ 
الكت�ب  اأنَّ  ويرى  الإ�صالمي،  للدين  ب�لكيد  ويتهمه  اد  احلدَّ بجنون  ب�لتعري�ص 
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»ظ�هره خدمة املراأة وب�طنه الكيد للدين الإ�صالمي واأهله بت�أويالت ل اأ�صل له� 
يف الدين وتغيريات يف اأ�صوله توؤدي اإىل هدم كي�نه وذه�ب �صرحه الع�يل املجيد 
به  ي�صعى  واأّنه  كت�به  من  احلقيقي  املق�صد  هو  فذلك  اهلل،  ر  قدَّ ل  الدابر  ك�أم�ص 
لإف�ص�د الدين وخرابه«)1(. ويتوا�صل هذا الكيل من الته�م�ت يف عب�رات من 
نف�ص النوع، مثل قوله »واأي كفر اأعظم من قوله اإنَّ النبي  �ص�ير العرب فيم� 
ت�أ�صل يف نف�صيتهم من كراهية تزوج ن�ص�ئهم بعدهم حتى يكون بذلك حمرتًم� 
موّقًرا بينهم«)2(. وقد وردت كلمة »كفر« يف العنوان وتكررت على �صفح�ت الرد.

اآراء اخل�صم يف �صورة  م  ُتقدِّ اإذ  واملب�لغة،  الإن�ص�ء  الرد طريقة  والغ�لب يف 
م�صيئة ل ميكن اأن حتظى ب�لقبول لو ك�نت هي ال�صورة الأ�صلية، مثل قوله: »م� 
ال�صتت�ر حتت علة  يريد  ؟  للمراأة  ويريده�  اد  يطلبه� احلدَّ التي  احلي�ة  مب�هج  هي 
م املراأة ملعمعة القت�ل لأن جتربته� اأثبتت كف�ءته�، يريد اأن  ال�صرير »كذا« واأن يقدِّ
اأنه�  اأمث�له بدعوى  ت�صتغل املراأة يف املع�مل لتقوم ب�أود حي�ته وتنفق عليه وعلى 
ة، يريد اأن تلفح نريان املع�مل وجهه� وتذيب �صحمه� وكمه� وتذهب بن�ص�رته�  حرَّ

اد، املطبعة التون�صية، 1350 - 1931، �ص7.  ابن مراد، احِلَداد على امراأة احَلدَّ  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص210. ق�رن مب� كتب احلّداد وهذا ن�صه: »ول يخفى م� يف �صري النبي  على هذا النحو   )2(
مثلهم من دواعي احرتامه وتوقريه بينهم، وهو كل م� يحت�جه لنج�ح دعوته الدينية فيهم )...( ول ميكن هن� 
قد  بينهم  ممت�ًزا  ليكون  �صعبه يف ذلك  وتفوقه على  الزوج�ت  تعدد  بدعوى  النبي  الط�عنني يف  اإىل  ننظر  اأن 
ا�صتهرت يف اللذة وحكم �صهوته على نف�صه، لأن من ك�ن هذا �ص�أنه ل ين�صر بني الن��ص ديًن� جديًدا ول يوؤ�ص�ص 
دولة َزَكَي� ومَنََي� يف الع�صور وم�زالت اآث�رهم� ب�دية على مر القرون« امراأتن�...، �ص65-66. لقد كّفر ابن مراد 
خ�صمه لعب�رة ك�ن يف �صدد الرد عليه� واجلواب على الط�عنني من خالله� يف الذات النبوية وتوقف عند ويل 

للم�صلني!
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للرجل،  ملم�ثلته�  ال�ص�قة  والأ�صغ�ل  الأثق�ل  بجرِّ  املراأة  تقوم  اأن  يريد  وح�صنه�، 
يريد اأن ت�صتغل ب�حلمل والولدة)1( يريد التغزل فيه�، يريد التالعب به� واإف�ص�د 

اأخالقه�)2(.

اأّم� ال�صورة املق�بلة التي يعلن الدف�ع عنه� ف�إنه� تر�صم اأي�ًص� بطريقة اإن�ص�ئية 
لكن املق�صد هذه املرة ا�صتدرار تع�طف الق�رئ وم�ص�ندته، فنقراأ مثاًل هذا املقطع: 
م بذهب ول ف�صة جاللة ونف��صة، واأنن� ل  اأنَّ املراأة يف نظرن� ي�قوتة ل تقوَّ »ليعلم 
نوافقه على اإلق�ئه� يف حب�حب ن�ر ف�ص�د الأخالق والرتبية...«)3(. واإ�ص�فة اإىل م� 
اد، ف�إنَّ اجل�نب الأخالقي يربز ب�صّدة يف كل  ذكرن� من كرثة الطعن يف دين احلدَّ
تك�د  ول  الجتم�عية  الأخالق  ق�صية  يف  املراأة  ق�صية  فتنح�صر  الرد،  �صفح�ت 

تتعدى هذا امل�صتوى. 

لكن اإذا جت�وزن� هذا العنف الّلفظي الط�غي على الرد ف�إنن� لن نعدم مواطن 
اد، وهي التي تهمن� و�صنح�ول عر�صه� على  احتوت من�ق�ص�ت دقيقة لآراء احلدَّ

اأنظ�ر الق�رئ.

ب�لع�دات  العرب  ت�صبث  دعوى  على  مراد  ابن  يرد  اجلاهلية:  ا�شتمرار 
يف  يرتّدد  ك�ن  فهل  والنفي�ص  ب�لنف�ص  �صحى  قد  منهم  اأ�صلم  من  ب�أن  اجل�هلية 

كذا. لعله يق�صد اأن ت�صتغل وهي يف ح�لة حمل وولدة.  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص70.  )2(

اد، مرجع �ص�بق، �ص72 احِلَداد على امراأة احَلدَّ  )3(
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بهذا  ي�صعى  لو فر�ص عليه ذلك؟ وهو  والرج�ل  الن�ص�ء  ي بني  ت�صوِّ اأحك�م  اتب�ع 
اد اأي القول  ال�صتدلل اإىل اإبط�ل حجة من احلجج الرئي�صية التي ا�صتعمله� احلدَّ
ب�لتدرج يف الت�صريع واإمك�نية توا�صل هذا التدرج عرب الع�صور اإىل اأن يبلغ امل�صلمون 

امل�ص�واة بني اجلن�صني ب�عتب�ر امل�ص�واة مبداأ من املب�دئ الإ�صالمية.

يت�ص�وى  اأنه  ذكر  املرياث  يف  مل�ص�ألتني  ت�أويله  اد  احلدَّ على  ويرد  املـرياث: 
ينح�صر  اإذا مل  الأم  مثل  ال�صد�ص  الأب  اأخذ  الأوىل: هي  ب�لرجل.  املراأة  فيهم� 
الذي  الأّب  بخالف  فقط  ب�لفر�ص  ترث  الأم  اأنَّ  مراد  ابن  فريى  فيهم�،  الإرث 
يرث ب�لفر�ص والتع�صيب ويرث �صعف الأم اإذا انح�صر الإرث فيهم�. وك�ن ميكن 
اد اأن يرد على الرد ب�أنه يقت�صر على الأحك�م الواردة يف القراآن دون م� اأ�ص�فه  للحدَّ
من  م�ص�ألة  يف  ح�ل  كّل  على  ح��صلة  والأنثى  الذكر  بني  امل�ص�واة  وب�أنَّ  الفقه�ء، 

م�ص�ئل املرياث املذكورة يف القراآن.

اأما امل�شاألة الثانية: فهي امل�ص�ألة املعروفة ب�لكاللة، ويرى ابن مراد اأنَّ املعترب 
الكاللة  يف  ي�أخذ  الأم  من  ف�لأخ  القرابة،  درجة  بل  والأنوثة  الذكورة  لي�ص  هن� 
اأنَّ كليهم�  ال�صد�ص، وكذلك الأخت، فلم تفرق بينهم� الذكورة والأنوثة ب�عتب�ر 
يحل حمل الأم في�أخذ ن�صيبه�، واإذا تعدد اأبن�ء الأم وبن�ته� اأخذوا الثلث وك�نوا فيه 
�صواء ب�عتب�ر القرابة، ول يخلو هذا الرد من وج�هة، مع اأنه ل ينفي القول ب�أّن الذكر 

والأنثى قد ت�ص�وي� يف ن�صيب املرياث يف هذه احل�لة اأي�ًص�.
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اأم� وجود ح�لة من ح�لت املرياث يتفوق فيه� ن�صيب الذكر على ن�صيب 
اد  الأنثى ف�إنَّ ابن مراد ينفي ذلك نفًي� ق�طًع� ويعترب ادع�ءه دليل جهل من احلدَّ
حظ  مثل  الذكر  ن�صيب  جعل  يف  ال�صبب  اأنَّ  مراد  ابن  ويرى  املرياث.  بقواعد 
اأنَّ  اإىل نفقته على نف�صه، ويرى  اإ�ص�فة  اأنَّ الرجل ينفق على زوجته  الأنثيني هو 
هذه هي الو�صعية الطبيعية، ول يلتفت اإىل عمل املراأة يف الع�صر احلديث لأنه يراه 

� يف املجتمع. خروًج� عن طبيعة الأ�صي�ء ومقت�صي�ت الأخالق اإذا م� اأ�صبح ع�مًّ

الـرّق: اأم� يف م�ص�ألة الحتج�ج ب�لرق واعتب�ره دلياًل على التدرج فقد اأط�ل 
اأنَّ الرق قدمي عند ال�صعوب وحتدث عن الرق عند الروم�ن ويف  ابن مراد يف بي�ن 
امل�صيحية، ثم حتدث عن و�صع ال�صود يف الع�مل املع��صر وق�رن ذلك ب�لإ�صالم الذي 
الرقيق وحر�ص على عتقهم،  مع�ملة  بح�صن  واأو�صى  املح�رب  ب�لك�فر  الرق  خ�ص 
� له عوامل طبيعية  وراأى اأنَّ العلة يف اإبق�ء الإ�صالم للرّق اأّن »الرق ك�ن ح�دثً� اجتم�عيًّ
 � تقت�صيه يدوم م� دامت تلك العوامل، زي�دة على كون الدين الإ�صالمي ك�ن ديًن� ع�مًّ
فال يتبع اإل اإذا ج�ء على �صنن املتع�رف بني متبعيه«)1(. ويرف�ص التعليل الذي ذكره 
اد ومف�ده اأنَّ الإ�صالم اأبقى الرق لأنه ك�ن منت�صًرا بني اأهل البيوت الرفيعة من  احلدَّ
العرب. ثم يعقد ف�صاًل عنوانه »املق�صد من الرق يف الإ�صالم اإمن� هو الإر�ص�د والتعليم 
ل الإه�نة والإذلل« ي�صرح فيه الف�رق بني الأمرين ويحتج ب�أنَّ اأكرث علم�ء الإ�صالم 
ك�نوا من الأع�جم واملوايل كم� ذكر ابن خلدون )732 - 808هـ/ 1332 - 1406م( 

املرجع ال�ص�بق، �ص98.  )1(
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اد، لكن اإمن� متنع ال�صرتق�ق عن  وي�صيف: »اأوروب� قد منعت ال�صرتق�ق كم� ق�ل احلدَّ
نف�صه� مبقت�صى الواجب الإن�ص�ين. اأم� ا�صرتق�ق الإ�صالم فلي�ص داخاًل حتت عموم 
الرق املوجود عنده�، ف�إذا منعته ف�إمن� عطلت مق�صًدا من اأ�صمى املق��صد واأعاله� ج�ء 
به الإ�صالم خ��صة وهو الإر�ص�د والتعليم، فنحن مبقت�صى نظ�م ال�صريعة الإ�صالمية 
نعولهم وننفق عليهم ونعلمهم ون�صهل عليهم العتق بكل الو�ص�ئل«)1(. فك�أنه يرى اأنَّ 
� عن ح�لت الرق الأخرى يف الت�ريخ الب�صري، ف�إذا  الرق الإ�صالمي خمتلف نوعيًّ
مل ي�صح الأ�صل، اأي التدرج يف التخل�ص من الرق، مل ي�صح الفرع، اأي اإخ�ص�ع 

اأحك�م الن�ص�ء اإىل هذا التدرج.

تـعدد الـزوجات: ويف م�ص�ألة تعدد الزوج�ت يرى ابن مراد اأنَّ هذا الأمر 
�صروري ملق�ومة الزن� من جهة ولتكثري الن�صل من جهة اأخرى، وهذا م� دع�ه ب�لداعي 
زوج�ت  تعدد  اأ�صب�ب  حول  اد  احلدَّ ذكره  م�  اأم�  الجتم�عي.  والداعي  الطبيعي 
النبي فقد عده ابن مراد تهجًم� على الذات النبوّية، لذلك اأط�ل يف هذه امل�ص�ألة، 
اد: »اإّن النبي  ب�صر ك�ص�ئر الب�صر غري �ص�مل من ت�أثري العوار�ص  ف�عترب اأّن قول احلدَّ
الب�صرية عليه فيم� مل ينزل عليه فيه وحي« ل ي�صتقيم مع اعتق�د امل�صلمني ب�أنَّ النبوة 
متّثل الكم�ل املطلق واملق�م الأرفع. ثم حتدث عن �صف�ت الكم�ل النبوية يف امل�أكل 
وامل�صرب وامللب�ص وامل�صكن والفرا�ص وم� ورد يف الأخب�ر من ف�ص�ئل و�صم�ئل مثل 
اد م�  التوا�صع واحلي�ء. واحلق اأنَّ هذا كّله خروج عن املو�صوع فال يرد يف ن�ص احلدَّ

املرجع ال�ص�بق، �ص103.  )1(
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اأهمية رد ابن مراد يف اجلزء الذي حلل  ب�أنه ينكر هذه الأمور. ب�ملق�بل تربز  ي�صعر 
فيه اأ�صب�ب زواج النبي بكل واحدة من زوج�ته، اإذ اعترب اأنَّ الدافع الأ�ص��صي ك�ن 
الإر�ص�د، اإذ تعدد زوج�ت النبي ي�صهل على امل�صلمني تعلم الأحك�م اخل��صة ب�حلي�ة 
اد من كون تعدد زوج�ت النبي ك�ن بق�صد  الأ�صرية، فهو ينفي بذلك م� ذكره احلدَّ
ت�أليف العرب وجمعهم حتت راية الإ�صالم، واحلجة على ذلك اأنَّ النبي عدد الن�ص�ء 
يف املدينة يوم ك�ن له اأن�ص�ر كثريون واكتفى بزوجة واحدة يف مكة عندم� ك�ن يواجه 
الإر�ص�د  هو  اإمن�  مكة  دون  ب�ملدينة  الن�ص�ء  من  اإكث�ره  يف  »ف�ل�صبب  والعداء،  الكيد 
والتعليم الذي يقت�صي الإكث�ر منهن هن�ك ل مبكة، وذلك لأنَّ الت�صريع املكي راجع 
اإىل العقيدة )...( ومل� انتقل عليه ال�صالم اإىل املدينة �صرع الت�صريع املدين وج�ءت فيه 
الأحك�م الجتم�عية والتكميالت الأخالقية، وهذا الت�صريع يحت�ج اإىل تعليم الن�ص�ء 
لالأحك�م ك�لرج�ل ونقلهن لذلك �صواء ك�ن ذلك لبع�صهن اأو للرج�ل اأنف�صهم«)1(.

اد وم� ذكره ابن مراد ل يتع�ر�ص�ن، ف�لقولن ي�صدران  والواقع اأنَّ م� ذكره احلدَّ
�، فال  عن رغبة واحدة وهي نفي اأن يكون الدافع لتعدد الزوج�ت دافًع� �صهوانيًّ
اد ب��صتنق��ص الذات  �صبب يدعو اأحدهم� للطعن يف الآخر، ول وجه لته�م احلدَّ
النبوية، خ��صة اأن اأهل املذاهب ال�صنية قد اأجمعوا على نفي الع�صمة عن النبوة 
خ�رج جم�ل الت�صريع، ولكنَّ ظروف اجلدل هي التي اقت�صت املب�لغة يف ت�صوير 

كالم اخل�صم ت�صويًرا م�صيًئ� كي ي�صهل دح�صه.

املرجع ال�ص�بق، �ص169.  )1(
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 ]3 ]الن�ص�ء/  ڳژ  ڳ   ڳ   گ  ژگ  ب�لآية  اد  احلدَّ احتج�ج  ويف 
واعتب�ره� دلياًل على الجت�ه التدريجي ق�صد منع تعدد الزوج�ت، مل� ورد يف الآية 
 الأخرى ژڄ ڄ  ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃژ ]الن�ص�ء/ 129[، 

ڇ  ڇ  چ  چ  ژچ  الآية:  ببقية  مراد  ابن  يع�ر�صه 
ڇژ، يقول: »بنيَّ لهم �صبح�نه املق�صود من العدل، واأنَّ املكلف به منه م� 
يف طوق الإن�ص�ن، اأم� م� مل يكن يف طوقه، ك�ملحبة القلبية، فهو غري مكّلف به�، 

لأنَّ ذلك لي�ص ممَّ� ميلكه الب�صر ولو حر�صوا يف الت�صوية بني الن�ص�ء«)1(.

اد لي�صت من مبتكراته، فقد  ة التي ا�صتند اإليه� احلدَّ ومن املالحظ اأنَّ احلجَّ
اإليه� الطهط�وي )1216 - 1290هـ/ 1801 - 1873م( ثم ق��صم اأمني،  �صبق 
وهي تعرّب عن الّرغبة يف التوفيق بني الن�ّص والواقع احلديث، لكن ابن مراد حمق 
يف اأنه� حجة م�صكوك فيه� من الن�حية اللغوية ال�صرفة، وهذا م� ذهب اإليه اأي�ًص� 
حممد الط�هر ابن ع��صور يف تف�صريه »التحرير والتنوير«، اإذ يقول: »ثم عذر الن��ص 
يف �ص�أن الن�ص�ء فق�ل: ولن ت�صتطيعوا اأن تعدلوا بني الن�ص�ء، اأي مت�م العدل، وج�ء 
بـلن للمب�لغة يف النفي، لأن اأمر الن�ص�ء يغ�لب النف�ص، لأن اهلل جعل ح�صن املراأة 
اأ�صد الت�أثري، فربَّ امراأة لبيبة خفيفة الروح واأخرى ثقيلة حمق�ء،  وخلقه� موؤثًرا 
فتف�وتهن يف ذلك وخلّو بع�صهن منه يوؤثر ل حم�لة تف�وًت� يف حمبة الزوج بع�ص 
بينهن، فلذلك ق�ل: ولو حر�صتم.  العدل  اإظه�ر  اأزواجه، ولو ك�ن حري�ًص� على 

اد، مرجع �ص�بق، �ص119 احِلَداد على امراأة احَلدَّ  )1(
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واأق�م اهلل ميزان العدل بقوله: ژ چ چ چ ڇژ]الن�ص�ء/ 129[، 
ي�صوء الأخرى  امليل حتى  اأ�صد  اإحداهن  اإىل  امليل  ب�إظه�ر  اأحدكم  يفرط  اأي ل 
بحيث ت�صري الأخرى ك�ملعلقة )...( وقد دلَّ قوله: ولن ت�صتطيعوا - اإىل قوله: فال 

متيلوا كل امليل - على اأنَّ املحبة اأمر قهري...«)1(. 

اأي�ًص�  رف�ص  فقد  الزوج�ت  بتعّدد  امل�ّص  مراد  ابن  رف�ص  وكم�  الـطـالق: 
امل�ص ب�خت�ص��ص الرجل ب�إيق�ع الطالق. وقد علل اإم�ص�ء الفقه�ء طالق ال�صكران 
اد ب�أنَّ خراب البيوت  ب�أنَّ اجلرمية ل ي�صح اأن ي�صتفيد منه� �ص�حبه�، وردَّ على احلدَّ
ل يحدث ب�لطالق بل ب�نت�ص�ر ال�صكر، واأن من الأف�صل للمراأة اأن تطّلق على اأن 
تبقى يف ع�صمة زوج �صكري. اإل اأنه ذكر اأي�ًص� ب�أن بع�ص الفقه�ء مييز يف ال�صكر بني 

ح�لة الفقدان الت�م لالإدراك وح�لة املح�فظة على بع�ص الإدراك.

اد،  احلدَّ دع�  كم�  للطالق،  تن�صيب حم�كم  ق�صية  الإط�ر  هذا  وتتنزل يف 
وا�صرتاط وقوع الطالق ب�لرجوع اإليه�، كي ت�ص�ن حقوق املراأة املطلقة ول يت�صرف 
الرجل مبقت�صى الغ�صب اأو القّوة. فريى ابن مراد اأنَّ املح�كم ال�صرعّية كفيلة ب�أن 
هذا  متخ�ص�صة يف  ملح�كم  ف�ئدة  فال  الأمر،  اقت�صى  اإذا  الطالق  ق�ص�ي�  تنظر يف 
املج�ل، خ��صة اأنَّ ن�صبة الطالق لدى امل�صلمني �صئيلة، لكن احلجة الأهم، هي 
اأنَّ حتويل حّق الطالق من الزوج اإىل الق��صي يخ�لف الأحك�م ال�صرعية يف راأيه، 
اإذ يقول: »اإنَّ ال�صريعة اأعطت ذلك احلق )يق�صد الطالق( للرجل �صراحة، بل 

حممد الط�هر ابن ع��صور، تف�صري التحرير والتنوير، تون�ص، دار �صحنون، 1997م، جملد 3، ج5، �ص218.  )1(
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اعتربت طالقه ولو يف ح�لة الهزل، فم� الذي يريد اأن تق�صي به حمكمته )يق�صد: 
املحكمة التي يدعو اإليه� احلداد( مع اأنَّ النبي  �صرح ب�أنَّ هزل الطالق جد؟)1(. 
ويقول اأي�ًص�: »الإ�صالم جعل الأمر بيد الرجل، وقرر له �صوابط واأحك�ًم� ونظ�ًم� 
على اأكمل وجه، وجعل كل الو�ص�ئل ال�صحيحة لدوام الع�صرة و�صالح الع�ئلة، 
فك�ن نظ�مه اأحكم نظ�م واأمته، ولو عمل بقواعده املرتكبون اليوم، امل�صتكون من 

فو�صى الطالق لف�زوا ب�لأحك�م الع�دلة املط�بقة للحي�ة احلقيقية«)2(.

فيت�صح حينئذ اأنَّ ابن مراد يرى اأن رفع ق�ص�ي� الطالق اإىل الق�ص�ء ينبغي 
واإل  به  خ��صة  حم�كم  لت�أ�صي�ص  داعي  ل  واأنه  ال�صتثن�ءات  دائرة  يف  يبقى  اأن 
انت�صرت ح�لت الطالق، ثم اإنَّ حق الطالق بيد الزوج وحده، يوقعه ب�ل�صوابط 
ول  الزوجة  م�ص�لح  حلم�ية  ك�فية  ال�صوابط  وهذه  ال�صرع،  يف  عليه�  املن�صو�ص 

ح�جة اإىل غـريه�.

لأنه  ب�جلهل  خ�صمه  مراد  ابن  يتهم  املفقود،  م�ص�ألة  ويف  املفقود:  م�شاألة 
خلط بني حكم الغيبة وحكم الإيالء، والف�رق اأنَّ املفقود مل يق�صد الإ�ص�ءة اإىل 
الزوجة، اأم� الإيالء فهو ق�صد الإ�صرار ب�لزوجة، ف�إذا ك�ن الزوج مفقوًدا ف�إنَّ الفقه�ء 
قد اختلفوا بني اأن ت�صرب الزوجة اإىل اأن يثبت موت الزوج واأن ترتب�ص اأربع �صنوات 

ثم تطلق بعد عدة الوف�ة.

احِلداد على امراأة احلّداد، مرجع �ص�بق، �ص: 189.  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص: 191.  )2(
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نظرية ابن مراد الت�شريعية 1 ))

ومن  اد،  احلدَّ الط�هر  كت�ب  على  مراد  ابن  ردود  من  الأمثلة  بع�ص  قدمن� 
الوا�صح اأن الرجلني ي�صدران عن نظريتني خمتلفتني يف الت�صريع. وقد اأطلقن� على 
اإىل ع�صره  ب�لن�صبة  املتدرج«، وهي نظرية جديدة  »الت�صريع  اد ت�صمية  نظرية احلدَّ
وبيئته. اأم� حممد ال�ص�لح بن مراد فهو يدافع عن النظرية ال�ص�ئدة اآنذاك التي متنع 
اخلروج عن فقه املذاهب الأربعة. وهو يرى »اأنَّ الأحك�م التي ج�ءت عن اأوائلن� 
تكفين� حل�جي�تن� واإن مل جند حكمه من امل�ص�ئل »كذا« بعد البحث يف املذاهب 

املعتمدة ميكن ا�صتنت�جه، حيث مل يغلق ب�ب الجته�د يف اجلزئي�ت«)1(.

املحكم،  الظ�هر  هو  ل:  الأوَّ ق�صمني،  اإىل  الت�صريعّية  الن�صو�ص  يق�صم  وهو 
والث�ين: هو املجمل املت�ص�به. ف�لأحك�م التي تراعي الزم�ن واملك�ن ل تكون من 
ل، ويف هذا الق�صم يرد حكم تعّدد الزوج�ت اأو الو�صّية للذكر مثل  الق�صم الأوَّ
اأم� الجته�د فال  الإلهّية.  ال�صريعة  الأنثيني، ف�خلروج عنه يعد حكًم� بغري  حظ 
اأو  اإّل ممن توفرت فيه �صروط الجته�د  اإّل يف املجمل املت�ص�به، ول يح�صل  يقع 
ومعرفة  النبوّية  ب�لأح�ديث  واملعرفة  ب�لقراآن  املعرفة  هي  ال�صروط  وهذه  الفتوى. 
العلوم الأربعة املفيدة لال�صتثم�ر)2( وهي: علم الأدلة وعلم النحو وال�صرف وعلم 
الن��صخ املن�صوخ وعلم الأ�ص�نيد، وهذه ال�صروط ح�صب راأيه غري متوفرة يف �صخ�ص 

املرجع ال�ص�بق، �ص: 24.  )1(
تعني ال�صتف�دة.  )2(
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اد الذي مينع عليه اأ�صاًل اخلو�ص يف مثل هذه الق�ص�ي�. وقد اأطنب يف نقل  احلدَّ
م� اأورده القدامى عن الجته�د والفتوى وحتدث عن اأ�صح�ب املذاهب الأربعة 
ث عن طبق�ت املجتهدين  وطرقهم يف الجته�د واأين انت�صرت مذاهبهم. ثم حتدَّ
والف�رق بني املجتهد املطلق واملجتهد يف الفروع اأو جمتهد املذهب. وراأى اأّن ب�ب 
اإىل  اأن يفتح يف اجلزئي�ت لكّنه ل يفتح على م�صراعيه ليتحّول  الجته�د ميكن 
خروج على اأحك�م املذاهب الأربعة املعتمدة. ثّم اإّن �صروط الجته�د اأ�صبحت 
امل�صلمني  واختالط  الف�صحى  العربية  الّلغة  تراجع  ب�صبب  التح�صيل  م�صتحيلة 
ب�أ�صح�ب الأدي�ن الأخرى، »واخلال�صة التي ميكن حت�صيله� مم� قررن�ه اأنَّ الر�صوخ 
يف العلم، وكم�ل الدين، وحرية القول، وعدم ت�أّثر النف�ص ب�لروح غري الإ�صالمية 
)كذا(، �صروط اأ�صلية يف حتّقق معنى الجته�د املطلق واأنه� اإذا فقدت فال �صبيل 
ع�ء الكف�ءة والأهلية. وبذلك نعلم �صر غلق ب�ب الجته�د الك�مل الذي ل  لدِّ

غر�ص من فتحه اإل التو�صل اإىل هدم ال�صريعة«)1(.

الأحك�م  كل  بتقدمي  راأيه  يف  كفيلة  الأربعة  الفقهية  املذاهب  ف�إنَّ  وعليه، 
التي يحت�جه� امل�صلمون يف كل الع�صور، واإذا ح�صلت ن�زلة ل حكم فيه� فيمكن 
قي��صه� على م� ورد من م�ص�ئل يف فقه املذاهب، وذاك هو الجته�د اجلزئي الذي 
ف�إذا  الع�صر،  ق�ص�ي�  حلّل  ك�فًي�  ذلك  ويرى  الع�صور.  مرِّ  على  اجل�ئز  وحده  يراه 
فقيه  كّل  انغالق  راأيه  يف  ذلك  �صبب  ف�إّن  امل�صلمني؛  لدى  التق�صري  لوحظ  م� 

املرجع ال�ص�بق، �ص: 58.  )1(
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على مذهب واحد وقلة الق�درين على ا�صتخراج الأحك�م من اأكرث من مذهب، 
وقلة الق�درين على اخلو�ص يف اختالف�ت اأ�صح�ب املذاهب الأربعة واختالف�ت 
بل  التن�ق�ص  يعني  ل  راأيه  يف  الختالف  اأّن  مالحظة  مع  وت�بعيهم.  تالمذتهم 
هو جمع بني حّدي الت�صديد والتخفيف، لذلك ورد اأنه رحمة وتو�صعة، فيمكن 
ترجيح اأحد احلّدين ح�صب مقت�صي�ت احل�ل، ول يح�صل ذلك اإل ب�عتم�د اأكرث 

من مذهب.

اأث�ره�  التي  الق�ص�ي�  يف  الفقه�ء  بني  لالختالف�ت  طويلة  ق�ئمة  م  قدَّ وقد 
الت�صديد والتخفيف، فال يجوز اخلروج  ي  اأنه� تر�صم حدَّ اد يف كت�به ليبني  احلدَّ
بع�ص  لذلك  ولن�أخذ  احل�ل.  مقت�صي�ت  بينه� ح�صب  عنه� لكن ميكن الختي�ر 
الفقه�ء  اختلف  لقد  الك�تب.  نظر  وجهة  خالله�  من  تت�صح  التي  الأمثلة 
795م(   -  712 179هـ/   -  93( م�لك  ق�ل  الق�ص�ء،  املراأة  تويل  يف   مثاًل 
وال�ص�فعي )150 - 204هـ/ 767 - 820م( واأحمد بن حنبل )164 - 241هـ/ 
وق�ل  الت�صديد،  الق�ص�ء، وهذا حد  املراأة  تتوىل  اأن  ي�صح  اإنه ل  780 - 855م( 
اأبو حنيفة اإنه ي�صح اأن تق�صي املراأة يف الأق�صية التي تقبل فيه� �صه�دة الن�ص�ء، وهذا 
حد التخفيف. ف�لجته�د اجلزئي الذي يراعي طب�ئع الأحوال ي�أخذ ب�لت�صديد اأو 
ميكن  فال  احلدين،  اأحد  عن  يخرج  ل  لكنه  الع�صر،  ظروف  ح�صب  ب�لتخفيف 
يقول، ل  احلنفي، كم�  املذهب  واجلراح لأنَّ  املراأة يف احلدود  ق�ص�ء  اإج�زة  مثاًل 
يقبل �صه�دة الن�ص�ء فيه�. فمن �صمح للمراأة اأن تق�صي يف احلدود واجلراح اأي�ًص� 



تقدمي
7575

فقد جت�وز الجته�د الفرعي واجتهد اجته�ًدا مطلًق� وذلك مل يعد ج�ئًزا يف راأيه 
لالأ�صب�ب التي ذكرن� اأعاله.

الزوجة  م�صري  وهي  اإليه�  تعر�ص  قد  اد  احلدَّ ك�ن  ق�صية  اآخر يف  مث�ل  وه�ك 
التي فقد زوجه�، كم تبقى يف ع�صمته؟ ق�ل اأبو حنيفة وال�ص�فعي يف املذهب اجلديد 
واأحمد بن حنبل يف اإحدى روايتيه اإنه� ل تتزوج حتى مت�صي على فقدان الزوج مّدة 
ل يعي�ص اأقرانه ملثله� غ�لًب�، وق�ل م�لك وال�ص�فعي يف املذهب القدمي واأحمد يف رواية 
اأخرى اإنه� ل تتزوج حتى مت�صي على فقدان الزوج اأربع �صنوات ت�ص�ف اإليه� مدة 
عدة الوف�ة ثم حتل للزواج. ف�حلكم الأول: هو حد الت�صديد، والث�ين: حد التخفيف، 

والجته�د الفرعي ترجيح اأحدهم� على الآخر ح�صب مقت�صي�ت الع�صر.

اد ا�صتح�صن يف م�ص�ألة الزواج املذهب  ونذكر على �صبيل املث�ل اأي�ًص� اأنَّ احلدَّ
اد ب�أن ل تزوج  احلنفي لكونه يجعل لالأنثى الب�لغة حق اختي�ر الزوج، وط�لب احلدَّ
� لكلِّ ح�لت الزواج. لكن ابن  الأنثى اإّل بعد البلوغ في�صبح احلكم احلنفي ع�مًّ
مراد رف�ص هذا املقرتح لأنه يعني جت�وز حّد الت�صهيل الذي ميّثله القول احلنفي يف 
هذه امل�ص�ألة، بل نراه يق�رن بني الفقه الإ�صالمي والق�نون املدين الفرن�صي فيعترب 
� لزواجه� »زواج البنت يف  ل ك�ن اأكرث رحمة ورع�ية للمراأة اإذ مل يحدد �صنًّ اأنَّ الأوَّ

الق�نون الفرن�صي م�صروط ب�صّن دني�«.
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ف�خلال�صة اأنَّ ابن مراد ي�صدر عن نظرية ت�صريعية ق�ئمة على الرتجيح بني 
اأحك�م املذاهب الأربعة املعتمدة، واأنَّ له موقًف� وا�صًح� يف ق�صية الجته�د، اإذ ل 
املذاهب ل  اجته�د داخل  وهو  اجلزئي�ت،  اإل الجته�د يف  راأيه  منه يف  ي�صتقيم 
فقيه على  اقت�ص�ر كل  الغ�لب يف ع�صره  اأنَّ  اأخذن� بعني العتب�ر  واإذا  خ�رجه�. 
مذهبه ف�إنَّ م� يبدو طريًف� يف عر�صه هو الدعوة اإىل انفت�ح املذاهب الأربعة على 
بع�صه� البع�ص وتو�صيع انتق�ء الأحك�م من خ�رج املذهب الواحد، اأم� ترك اأحك�م 
املذاهب للقول ب�ملق��صد اأو اإع�دة ت�أويل الن�صو�ص املوؤ�ص�صة اأو اعتم�د فكرة ت�ريخية 

الت�صريع�ت وتدرجه� فغري واردة مبقت�صى هذه الروؤية.

اد، من التحامل اإىل ردرِّ العتبار1 )) احلدََّ

العمل،  من  ممنوًع�  منبوًذا  حي�ته  من  الأخرية  ال�صنوات  اد  احلدَّ ع��ص 
و�صحب منه حق مم�ر�صة الإ�صه�د بدعوى اأنَّ الكت�ب ميثل طعًن� يف عدالته. واأّثر 
ذلك يف �صحته فمر�ص مر�ًص� ع�ص�ًل وتويف يوم )7 دي�صمرب 1935م/ 12 رم�ص�ن 

1354هـ(، ومل تتج�وز �صنه 36 �صنة.

اد مغيًب� عن الفكر التون�صي كل الفرتة ال�صتعم�رية، ثم  وظلَّ كت�ب احلدَّ
ل  اأوَّ وك�نت  1956م(.  )1375هـ/  �صنة  تون�ص  ا�صتقالل  بعد  به  الهتم�م  بداأ 
درا�صة تخ�ص�ص له بعد ال�صتقالل من ت�أليف اأبي الق��صم حممد كّرو وعنوانه� 
اأ�ص�ر كّرو  املراأة« )1376هـ/ 1957م(، ولقد  اد رائد احلرية ون�صري  »الط�هر احلدَّ
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واملق�لت  الكتب  توالت  ثم  اأمني.  بق��صم  احلداد  ت�أثر  اإىل  مق�ل  من  اأكرث  يف 
وزارة  له  ون�صرت  طبع�ت عديدة  اد يف  احلدَّ اأعم�ل  ون�صرت  اجل�معية  والأبح�ث 
الدرا�ص�ت حوله هي يف تقديري تلك  واأهم  الك�ملة.  التون�صية الأعم�ل  الثق�فة 
التي كتبه� الأ�صت�ذ اأحمد خ�لد بعنوان: »اأ�صواء من البيئة التون�صية على الط�هر 

اد« )ط 1: 1967، ط 2: 1976، ط 3: 1985(.  احلدَّ

اد بعد عقدين من وف�ته يتمثل يف  لكن النت�ص�ر احلقيقي الذي حققه احلدَّ
�صدور »جملة الأحوال ال�صخ�صية« التون�صية �صنة )1375هـ/ 1956م( بدفع من 
� خ�صمه ال�ص�بق ال�صيخ حممد  الزعيم احلبيب بورقيبة)1(، وقد �ص�نده� ولو �صمنيًّ
اد  الط�هر ابن ع��صور، وق�مت املجلة على نف�ص املب�دئ وامل�ص�مني التي ك�ن احلدَّ

قد دع� اإليه�)2(. 

بر�ص�  اإل  الزواج  ينعقد  »ل  املجلة:  من  الث�لث  الف�صل  يف  مثاًل  فريد 
وللبنت  �صنة  بع�صرين  لل�ص�ب  الزواج  �صن  اخل�م�ص  الف�صل  ويحدد  الزوجني«. 
اإذا  املحكمة  من  ب�إذن  اإل  ال�صن  هذه  دون  الزواج  يعقد  ول  �صنة،  ع�صرة  ب�صبع 
 31 الف�صل  ويف�صل  الزوج�ت،  تعّدد   18 الف�صل  ومينع  ال�صرورات.  اقت�صته 
ح�لت الطالق وهي الطالق برتا�صي الزوجني، والطالق بطلب اأحدهم� لثبوت 

�صدرت هذه املدونة يف اأحك�م الأ�صرة يوم 08/13/ 1956 وبداأ العمل به� مع مطلع �صنة 1957.  )1(
بع�ص هذه املب�دئ وامل�ص�مني اأو احللول ك�نت اأثًرا من اآث�ر القوانني امل�صرية التي �صدرت ع�م 1920م، واأهم   )2(
م� ا�صتف�دت به املجلة من احلداد ك�ن يف ق�صية التعدد، وق�صية الطالق اأم�م الق��صي خ��صة واأن اآراء احلداد 

يف التدرج والتي ح�ول تطبيقه� يف املرياث مل ت�أخذ به جملة الأحوال ال�صخ�صية التون�صية.
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ال�صرر والطالق اإن�ص�ء بطلب من اأحدهم�. وين�ص هذا الف�صل على اأنَّ من حق 
املراأة املطلقة التمتع بتعوي�ص م�يل اإذا مل تكن ق�درة على النفقة على نف�صه�. 

عن  الزوج  غ�ب  »اإذا  ال�صخ�صية:  الأحوال  من جملة  الف�صل 40  يف  ويرد 
زوجته ومل يكن له م�ل ومل يرتك له� نفقة ومل يقم اأحد ب�لإنف�ق عليه� ح�ل غي�به، 
�صرب له احل�كم اأجاًل مدة �صهر ع�صى اأن يظهر ثم طلقه� عليه بعد ثبوت م� �صلف 
وحلف املراأة على ذلك«. اأم� املفقود فقد خ�ص�ص له الكت�ب الث�من من املجلة وعرف 
فقد  »اإذا  الف�صل 82:  ويرد يف   .� حيًّ عنه  الك�صف  ول ميكن  انقطع خربه  من  ب�أنه 
احل�كم  ف�إن  املوت  عليه�  يغلب  ا�صتثن�ئية  اأو يف ح�لت  ال�صخ�ص يف وقت احلرب 
ي�صرب اأجاًل ل يتج�وز الع�مني للبحث عنه ثم يحكم بفقدانه. واإذا فقد ال�صخ�ص يف 
غري تلك احل�لت فيفو�ص اأمر املدة التي يحكم مبوت املفقود بعده� اإىل احل�كم بعد 

� اأو ميًت�«. التحري بكل الطرق املو�صلة اإىل معرفة اإن ك�ن املفقود حيًّ

وخ�ص�صت املجلة الكت�ب الت��صع لأحك�م املرياث لكنه� اأبقت على ق�عدة 
»للذكر مثل حظ الأنثيني« واكتفت ب�لتخل�ص من احل�لت الفقهية القدمية التي 

ته�صم حقوق املراأة ه�صًم� وا�صًح�.

واأ�صبح  ال�صتقالل  بعد  التون�صي  الفكر  مت�ألًق� يف  اد  احلدَّ ا�صم  ع�د  ولئن 
كت�به »امراأتن� بني ال�صريعة واملجتمع« يف متن�ول كل التون�صيني، ف�إن �صهرة الك�تب 
� يف الأقط�ر العربية والإ�صالمية، فع�صى اأن ت�ص�هم هذه الن�صرة  ظلت �صعيفة ن�صبيًّ
اجلديدة لكت�به الأ�ص��صي يف اطالع العدد الأو�صع من القراء على حم�ولة رائدة 
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اليوم عر�صة  اإىل  ال�صب�ب وم�زال  ريع�ن  ثمنه� غ�لًي� وتويف وهو يف  دفع �ص�حبه� 
لبع�ص الدرا�ص�ت التي ت�صعى اإىل التقليل من �ص�أنه و�ص�أن كت�به. 

اد موؤلفات الطاهر احلدَّ

العمال التون�شيون وظهور احلركة النقابية. ط.1. تون�ص: مطبعة العرب، 1927م.( 1)
ثم طبع�ت عديدة بتون�ص بعد ال�صتقالل.

امراأتنا يف ال�شريعة واملجتمع. ط.1. تون�ص: املطبعة الفنية، 1930م. ( 2)
عربية  اأقط�ر  يف  اأي�ًص�  الكت�ب  وطبع  ال�صتقالل.  بعد  بتون�ص  عديدة  طبع�ت  ثم 

اأخرى.
اد. تون�ص: وزارة الثق�فة التون�صية. 3 اأجزاء، 1999م.( 3) الأعمال الكاملة للطاهر احلدَّ

التاريخي  الرتتيب  )ح�شب  اد  احلدَّ الطاهر  حول  املهمة  الكتابات  بع�ض 
لل�شدور1

مطبعة ( 1) تون�ص:  ع�شر.  الرابع  القرن  يف  التون�شي  الأدب  الع�بدين،  زين  ال�صنو�صي، 
العرب، 1928م.

اد(. ل م�صدر يقدم ترجمة حلي�ة احلدَّ )اأوَّ
اد. تون�ص: �صل�صلة كت�ب البعث، 1957م.( 2) كّرو، اأبو الق��صم، الطاهر احلدَّ

اد ي�صدر بعد ا�صتقالل تون�ص(. ل كت�ب عن احلدَّ )اأوَّ
اد: حياته واآثاره. تون�ص: ( 3) ابن احل�ج يحيى، اجليالين، واملرزوقي، حممد، الطاهر احلدَّ

دار بو�صالمة، 1963م.
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اد وفكره وجمع الوث�ئق الت�ريخية لتحقيق  )اأول حم�ولة للت�أريخ ال�ص�مل حلي�ة احلدَّ
ذلك(.

ط.2. ( 4)  .1962 بو�صالمة،  دار  تون�ص:  ط.1.  اد.  احلدَّ عن  دفاًعا  اأحمد،  الدرعي، 
تون�ص: موؤ�ص�ص�ت عبد الكرمي بن عبد اهلل، 1976م.

�صه�دات �صخ�صية وردود على بع�ص م� ورد يف الكت�ب ال�ص�بق.( 5)
ط.1. ( 6) جيل.  ون�شال  اد  احلدَّ الطاهر  على  التون�شية  البيئة  من  اأ�شواء  اأحمد،  خ�لد، 

تون�ص: الدار التون�صية للن�صر، 1967. ط.2. 1976. ط.3. 1985م.
)اأهم درا�صة علمية منهجية �ص�ملة يف املو�صوع(. 
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ملحق

اد مبقتطف�ت مطولة من  اأن نرفق كت�ب الط�هر احلدَّ راأين�، تعميًم� للف�ئدة، 
اد« لل�صيخ حممد ال�ص�لح  اأ�صهر الردود عليه وهو كت�ب »احلداد على امراأة احلدَّ
ابن مراد )راجع م� �صبق الإ�ص�رة اإليه يف التقدمي من ردود ابن مراد على احلّداد(. 
وتخت�صر هذه املقتطف�ت امل�ص�مني الرئي�صية للرد، ب�صرف النظر عن ال�صتطرادات 

الطويلة الواردة فيه مب� ل يت�صل مب��صرة ب�ملو�صوع املطروح.

�شبهة التدرج يف الت�شريع1 1)

اعتمد الك�تب يف الو�صول اإىل حل وحدة ال�صريعة وهدم كي�نه� على �صبهة 
يعلمه� كل الن��ص وهي اأن الأفك�ر قد تطورت واحلوادث قد تبدلت وتغريت واأنه 
ل �صبيل لأن نبقى واقفني ب�ل�صريعة الإ�صالمية حيث وقف به� اأوائلن�. ونحن نرى 
يف  ي�ص�يرون  بزم�نهم  لئقة  اأحك�ًم�  ي�صتخرجون  يوم  كل  الأروبيني  من  املقننني 
ذلك م� تقت�صيه احلي�ة العلمية والعملية مًع�، فكم� اأن احلي�ة اآخذة يف الرتق�ء من 

اجلهتني املذكورتني كذلك يجب يف التقنني اأن ي�ص�يرهم�.

وعمدته يف هذه ال�صبهة اأ�صح�ب القوانني الو�صعية من الأروبيني بل حتى 
ويريدون  �صيًئ�  الإ�صالمي  الت�صريع  ت�ريخ  من  يعلمون  الذين ل  امل�صلمني  بع�ص 
وت�أييًدا  الدعوى  لتلك  بي�نً�  ويريدون  ك�ل�صم�وي.  الو�صعي  التقنني  يجعلوا  اأن 
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ب�أن الت�صريع يبلى ك�لثوب ويرتهل فكم� اأن الثوب الب�يل ل ي�صلح لال�صتعم�ل 
عليه  ط�ل  اإذا  الت�صريع  فكذلك  والربد  احلر  من  التوقي  من  ب�ملق�صود  يفي  ول 
الزمن ي�صري غري �ص�لح لال�صتعم�ل ول يح�صل منه املق�صود من تنظيم امل�ص�لح 

وتن�صيقه� حتت حكمه و�صيطرته.

وقد اأدى ذلك احلداد اإىل القول ب�أن ن�صخ الأحك�م ممكن ب�صيط. ولو ك�نت 
الأحك�م من�صو�ًص� عليه� وم�صرًح� به� ب�لرغم من اأن ال�صريعة �صم�وية وي�صتدل 
ل�صهولة ذلك بوقوع الن�صخ يف حي�ته  فهو يريد اأن ين�صخ ال�صريعة الإ�صالمية 
براأيه بعد النبي  ول يالحظ تقرره� وكم�له� ول يلتف اإىل م� يقوله امل�صلمون 
واأجمعوا عليه. فتلك الن�صو�ص يف نظره لي�صت من دين اهلل ول يحل العمل به� 
وجتب خم�لفته�، ويف ذلك من اجلهل والكفر م� ل يدخل حتت ح�صر ول يحيط 

به قول.

للنتيجة  الو�صول  واأو�صح يف  منه�  واأ�صرح  الهدم،  طريقة من طرق  وهذه 
ق�ص�ي�  حلل  طريقة  اأعظم  اأن  لالإ�صالم  نف�صه  ين�صب  من  بع�ص  ق�له  م�  املزعومة 

الإ�صالم اأن ينبذ امل�صلمون م� يعرفونه من الدين، وي�صتقبلون العمل من جديد.

فغ�ية جميعهم ترمي اإىل الهدم واإبط�ل ال�صريعة واإن اختلفوا يف الطريق اأو 
يف ظهور الق�صد من البداية وخف�ئه.
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اإذا نظرن� اإىل هذه احل�لة املقررة وجدن�ه� حتدث لكل من ت�أثر ب�لروح الغري 
الإ�صالمية وتكهرب مب�دي�ته� معتقًدا اأن ذلك غ�ية الرقي وم� يطلبه الإن�ص�ن من 
الكم�ل �ص�أن من ل يعرف حق�ئق الأ�صي�ء ول يعرف من ت�ريخ م��صيه الإ�صالمي 
ومن  وحمقراته�  احلوادث  �صغري�ت  حتى  الت�ريخية  حي�ته  من  يتذكر  ول  �صيًئ� 
ك�ن هذا ح�له يت�صور نف�صه ن�ق�ًص� يف كل �صيء عي�ًل على الأمم التي يعتقد فيه� 
اأنه� ارتقت وتدرجت فهو يريد اأن يت�بعه� يف كل اأعم�له� وت�صرف�ته�، م�صتح�صًن� 
لكل م� ي�صدر عنه� ن�ظًرا اإليه� بعني الر�ص� والكم�ل. ولو اأداه ذلك اإىل التن�زل 
عن تراث اأجداده العظ�م الذين حقق لن� ت�ريخن� الإ�صالمي اأنهم �ص�يروا الزم�ن 
ارتق�ء  نقدمه على ذلك �صرعة  واأعظم �ص�هد  واأعاله�.  الطرق  اأ�صمى  بطرق من 
امل�صلمني وبطء تقدم بع�ص الأمم الأخرى، اإذ بينم� النظ�م الت�م والعلم ال�صحيح 
ارتقي� يف مدة ق�صرية من الزمن عندن� نرى كثرًيا من الأمم ب�قية يف دي�جري اجلهل 
اإىل  ب�لإر�ص�د  عليهم  ن�صح  مل  اأنن�  من  ب�لرغم  الطويلة  والأزمنة  العديدة  القرون 
الكم�لت التي يدعي اليوم الكثري منهم اأنهم �صبقون� اإليه� وينكر غ�لبهم ف�صل 
الع�مل الإ�صالمي على املجتمع الب�صري ك�أنن� نحت�ج يف اإثب�ت تلك احلقيقة اإىل 
اإقرارهم به� واعرتافهم ب�جلميل مع اأنن� غري حمت�جني اإىل ذلك لعتق�دن� اأن� نقوم 

ب�لواجب املفرو�ص فال نطلب على ذلك اأجًرا ول �صكًرا.

اأن� ل اأذهب ب�لق�رئ بعيًدا واإمن� اأقول اإنه يوم ك�ن امل�صلمون على غ�ية من الرقي 
امل�دي والأدبي ك�نت اأمم كثرية على غ�ية من النحط�ط ، وهذا اأمر متفق عليه ل 
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�صبيل لإنك�ره وهو م�ص�هد حم�صو�ص، واإذا �صلمن� جدًل اأنَّ� مل نكن مر�صدين لتلك 
الأمم التي ك�نت حمت�جة للتقدم واحلي�ة يف ذلك الت�ريخ فال ميكن اأن ي�صدق العقل 
ب�أن تلك الأمم مل ت�ص�هد بالد الإ�صالم وامل�صلمني، وم� هم عليه من التقدم والرقي 
وقد ا�صتووا على غ�لب الكرة الأر�صية فم�ص�هدتهم لهم واطالعهم على �صري حي�تهم 
ولي�ص من  اإنك�ره�،  ي�صتحيل  التي  ال�صرورية  الأمور  بهم من  ونظ�مهم واختالطهم 
لنطوي  قوله  م� ميكن  ف�أقل  اأ�صاًل  �صيًئ�  منهم  ي�صتفيدوا  بهم ل  ميتزجوا  اأن  املعقول 
اأخذوا عن� احلجر  اأنهم  اإنه لي�ص من مو�صوعن� حتليله بتدقيق  ب�ص�ط البحث حيث 
الأ�ص��صي لرقيهم الذي نعجب منه اليوم ونراه بعني الإكب�ر، واأن من اأهم م� علمه 

الإ�صالم ون�صره العدل وامل�ص�واة والأخوة والت�ص�مح اجلميل.

الكم�ل  يف  الدرجة  تلك  بلغوا  مل�  امل�صلمني  اأن  العقول  لبع�ص  يتب�در 
واأ�صولهم على غ�ية من الثب�ت فك�ن الواجب اأن ل يحدث لهم �صقوط وتقهقر، 
نعم الأمر كذلك لو بقوا متم�صكني بجميع اأ�صول دينهم مت�صك اأ�صالفهم ولكنهم 
اأعلى  بلغ  من  لكل  طبيعية  النتيجة  وتلك  نراه  م�  بهم  فح�ق  بع�صه�  يف  فرطوا 
درج�ت الكم�ل، وهو من املعلوم يف الت�ريخ ب�ل�صرورة فلكل �صيء اإذا م� مت نق�ص�ن 
�صنة اهلل يف خلقه ولن جتد ل�صنة اهلل تبدياًل. لكن الذي يلفت النظر بنوع خ��ص 
اأن الأمة الإ�صالمية واإن انحطت عن درجة كم�له�، ف�إنه� بحمد اهلل م�زالت حية 
ومل تنقر�ص ك�لأمم التي ذهبت من الوجود ومل تالق م� لق�ه امل�صلمون. وبذلك 
اأ�صوله يف ح�لتي الرتق�ء  الدليل على مت�نة  اأو الإ�صالم  تقيم الأمة الإ�صالمية 
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والنحط�ط، فقد جعل اهلل الإ�صالم معجزة يف كل الأحوال وهذا م�ص�هد ب�حل�ص 
والت�ريخ اأعظم دليل عليه.

اأجل اإين اأقول هذه الكلمة بغ�ية الخت�ص�ر اإذ لي�ص من مو�صوعي ب�صطه� 
ليمكن اأن اأفهم امل�صلمني ح�لتن� احلقيقية واأن الإ�صالم ذلك احلجر املكرم الثمني 
م�زال اإك�صري احلي�ة والرقي، واأنه ل �صبيل اإىل تقدمن� اإّل ب�ل�صري على منواله على 
نت�أثر ب�حل�لة  اأو  اأنظ�رن�  اأن نلفت  اأوائلن� من غري  مقت�صى الطريقة التي �ص�ر عليه� 

التي ل عالقة له� ب�لإ�صالم.

الذي  وب�لتدرج  اإليه�،  التي و�صلن�  الرقي  بدرجة  يعرفن� احلداد  اأن  وبودن� 
يق�صيه الزم�ن واإىل اأين بلغن� يف هذا التدرج املزعوم، نعم اإنني اأ�ص�ركه يف اعتق�ده 
اأ�صول ل توافق مب�دئن� واأخالق  اإىل الوراء م�دمن� معتمدين على  التدرج لكن 

وعوائد ل ينطبق�ن على اأخالق الإ�صالم وعوائده.

اإنن� اإذا اعتقدن� اأن� نريد اأن نتدرج ب�ل�صريعة ونحن غري متدرجني اإل ب�لقبول 
اأو �ص�ئرين يف الواقع على عك�ص م� ندعي ونزعم ف�إن� جنر ب�صريعتن� معن� اإىل اله�وية 
ويف ذلك الق�ص�ء النه�ئي علين� وا�صطب�غن� بغري �صبغتن� الإ�صالمية، الأمر الذي 

ل يوافق عليه م�صلم من امل�صلمني. 
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كفاية الت�شريع الإ�شالمي1 2)

اإن املوجود بينن� من ت�صريع اأوائلن� الذي �صدر منهم يف ع�صر رقين� احلقيقي 
ويف زمن مل نكن مت�أثرين فيه بغري روح الإ�صالم اخل�ل�صة من كل �صوائب تدخل 
الأج�نب يف الدين يكفين� من غري احتي�ج اإىل زي�دة التقنني لأن احلوادث التي 
نلتم�ص له� الآن الأحك�م ال�ص�حلة قد وقعت وتكررت يف ذلك الزمن من غري 
�صك،  واإمن� نحن نهرف مب� ل نعرف من غري اطالع على م� قرره اأوائلن� من الأحك�م 
اأن ت�صريعن� لي�ص هو ب�لتقنني الأروبي، ل من حيث  ال�صرعية يف الق�ص�ي�، على 
املغ�يرة  الأروبي  نف�صية  من حيث  ول  و�ص�كنوه�،  البالد  من حيث  ول  الزم�ن، 
لنف�صيتن�، لهذا ف�إين اأرى من الواجب، اأن اأعطي كلمة يف ت�ريخ الجته�د مف�صالًّ 
بقدر م� تدعو له �صرورة البحث يف املو�صوع مع ا�صتنت�ج م� يجب ا�صتنت�جه حتى 
ج�ءت  التي  الأحك�م  وب�أن  زم�ن،  لكل  �صريعتن�  ب�صلوحية  يه�جمن�  من  يفهم 
امل�ص�ئل بعد البحث يف  واأن م� مل جند حكمه من  اأوائلن� تكفين� حل�جي�تن�،  عن 
اجلزئي�ت،  الجته�د يف  ب�ب  يغلق  ا�صتنت�جه حيث مل  ميكن  املعتمدة  املذاهب 
وذلك يدعون� اإىل بي�ن معنى الجته�د و�صروطه يف الإ�صالم، والفرق بني ت�صريعن� 
الت�صريع عندن�، وطرق املجتهدين فيه، والإ�ص�رة  والتقنني الأروبي، وكيف تطور 
اإىل الأزمنة والأو�ص�ط التي وقع فيه�، مع بي�ن كيف ك�ن اإفت�وؤهم ومن اأفتى يف اأول 
الإ�صالم، وتدرج الفتوى والجته�د وخالف املجتهدين، وذكر �صورة �صغرية من 
اخلالف�ت يف الق�ص�ي� بني الأئمة الأربعة الذين هم عمدتن� يف الأحك�م ال�صرعية، 

لي�صتخل�ص القراء من ذلك حكًم� ع�دًل �ص�حًل� يف ق�صيتن�.
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الإ�صالمي  والدين  التعليم،  على  الكالم  ي�صتدعي  ذلك  اإن  وحيث 
وم�ص�يرته للعقل اإذ تلك الأقوال التي ن�صمعه� عن ت�صريعن� فلتة ن�جتة عن التعليم 
اخل�يل من تثقيف الأذه�ن ب�أ�صول الدين وذلك يزداد حتقًق� ب�لإ�ص�رة اإىل ال�صبه 
اأتبع  ثم  تع�ىل،  اهلل  �ص�ء  اإن  اأبحث يف ذلك  ف�إين  اإليه�  ب�لن�صبة  العلم�ء  وواجب 
ذلك برد م� كتبه احلداد مو�صًح� نظريتي ب�لن�صبة لعدة ق�ص�ي� اأرى اأنه مل يقع حله� 
بتدقيق �صوى بع�ص مق�لت قيلت لرد انتق�دات وجهه� اأعداء الإ�صالم اأو بع�ص 
امل�صلمني الذين ر�صم يف عقلهم اأولئك املتفل�صفون بع�ص �صبه بق�صد ا�صتنق��ص 
مم� �صرع  اأكرث  بن�ص�ء    النبي  وتزوج  الزوج�ت  تعداد  الإ�صالم وذلك كم�ص�ألة 
لأمته و كم�ص�ألة الرق وغريه� وم� يتبع ذلك من امل�ص�ئل تعر�ص للمو�صوع و كتب 

عليه� احلداد يف كت�به كغريه من املنتقدين.

والأمل يف اهلل اأن يح�صل املق�صود من بي�ن تلك احلق�ئق ف�إنه ل عدة لن� 
�صواه واهلل امل�صتع�ن وهو امل�صوؤول يف بلوغ ال�صوؤل.

الرتبية على مبداأ الدين1 ))

اإن من اأهم م� تطلبه ال�صعوب التي تريد احلي�ة والثب�ت بني الأمم والرقي 
يف مدارج العرف�ن والكم�ل تعليم اأبن�ئهم تعليًم� �ص�حًل� مط�بًق� ملب�دئهم وح�لتهم 
من  لهم  ي�صلح  م�  ل�صغ�ره�  تخرت  التي مل  الأمة  واأن  القومية.  وثق�فتهم  الأدبية 
العلوم ومل تراقبهم يف اأول ن�ص�أتهم لي�صريوا يف الطريق املوافق لرتبيتهم القومية 

يوؤول اأمره� لل�صقوط وال�صمحالل.
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التي فطره اهلل  اأن ال�صغري مبقت�صى نظ�م فطرته  التجربة  واأثبتت  العلم  اأثبت 
عليه� متهيئ يف بدء منوه وحي�ته اإىل الت�صكل والت�صور ب�ل�صور التي يالزمه� كثرًيا. 
ولهذا ك�ن لتعليم ال�صبي�ن والدرو�ص التي يالزمونه� والأ�ص�تذة الذين يتلقون منهم 
التعليم والإر�ص�د يف اأول اأدوار حي�تهم اأعظم ت�أثري على م�صتقبلهم حتى ك�ن للبيئ�ت 
والأو�ص�ط عظم دخل يف تكييف اأرواحهم كم� هو معلوم م�ص�هد ب�حل�ص. بل اإن تلك 
ا اإقالعهم عنه� وكل الأعم�ل التي يقومون  الرتبية ت�صري لهم �صبه طبيعة ي�صعب جدًّ
به� عند بلوغهم �صن الرجولية ل بد اأن يكون للرتبية الأوىل دخل فيه� واملرء ي�صيب 
على م� �صب عليه. وي�صري اإىل هذا قول النبي : »م� من مولود اإل يولد على الفطرة 
ف�أبواه يهودانه اأو ين�صرانه اأو ميج�ص�نه« فهذا مم� يفيد اأن لالأبوين دخاًل يف تكييف روح 
ال�صبي وعقيدته حتى اإنه عندم� يكرب وي�صري مكلًف� يخت�ر م� اخت�راه له من الأدي�ن 

وربََّي�ه عليه يف اأول ن�ص�أته لت�أثره بتلك الرتبية الأوىل وانطب�عه بط�بعه�.

عظم  على  ويدل  ا،  جدًّ عظيم  اجلهة  هذه  من  الآب�ء  واجب  اأن  �صك  ول 
امل�صوؤولية امللق�ة على ك�هل الآب�ء قوله  »كّلكم راع وكلكم م�صوؤول عن رعيته«. 
ب�رتي�د الأرا�صي اخل�صبة واملح�فظة على غنمه والذود  اأن الراعي مطلوب  فكم� 
عنه� وم�صوؤول عنه� اإن مل يقم بذلك الواجب كذلك الأبوان، ولي�صت املراعي 
على  وتربيتهم  اإليهم  املفيدة  الدرو�ص  ب�نتق�ء  اإل  عنهم،  والذود  لل�صبية  اخل�صبة 
مب�دئهم الدينية واأخالقهم القومية واأن عدم قي�م الراعي بذلك يعترب منه خي�نة 
و�صريه�  تكوينه�  نظ�م  بف�ص�د  الع�ئلة  ويق�صي على  والوطن،  للدين  لولده، خي�نة 
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� ول يكون ذلك مق�صوًرا عليه�، بل اإنه يتج�وزه� اإىل  � وعمليًّ يف طرق احلي�ة علميًّ
�صقوط الأمة وتدهوره� من �صم�ء املجد اإىل درك العجز وال�صمحالل.

اإن ال�صغ�ر الذين نربيهم على اأنهم من اأفراد الع�ئلة هم روؤ�ص�ء الع�ئالت يف 
امل�صتقبل، والأمة تت�ألف من جمموع ذلك ف�إذا مل يكن اأفراده� من ذوي الثق�فة 
والعلم واملب�دي ال�صحيحة املط�بقة مل�ص�حله� فال ميكن لالأمة التي يكونونه� حي�ة 

ول اعتب�ر بني الأمم.

اإن الآب�ء م�صوؤولون عن اأولدهم الذين هم اأم�نة اهلل عندهم يجب عليهم اأن 
ي�صلكوا بهم الطريق ال�صوي، واأن تربيتهم على غري املب�دئ الدينية املالئمة لقوميتهم 
اأعظم  بذلك  يقيمون  الدين  مبداأ  على  ل  بتعليمهم  واأنهم  وبقومهم،  بهم  ي�صر  مم� 
واأفك�رهم مت�ص�ربة ل  �صبًه�  مملوءة  �صبيل حي�تهم حتى تكون عقولهم  احلواجز يف 
يدرون �صبل النج�ة ول كيف يجب اأن ي�صريوا يف احلي�ة، وقد ترتب على عدم قي�م 
الآب�ء ب�لواجب يف التعليم املطلوب اأن �صرن� نن�صب لبع�ص اأبن�ئن� الإحل�د مع اأن هذا 
الو�صف اأحق به الأب من ابنه امل�صكني الذي مل ي�صع يف تلك النتيجة واإمن� األق�ه يف 

�صعريه� اأبوه الذي �صعى يف وجوده ثم ق�صى عليه ب�لإعدام.

ت�أثرهم العظيم  اأبن�ئهم ك�ن نتيجة  اأحدثه الآب�ء يف حي�ة  اإن العمل الذي 
من ترك الرتقي�ت احل�صية التي وجدوا عليه� الأمم املتمدنة فبقوا م�صحورين بتلك 

الظواهر وراأوه� غ�ية الكم�ل.
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نزول  ح�لة  �ص�هدوه� يف  اأنهم  اأرواحهم  على  املدنية  تلك  ت�أثري  اأع�ن يف  ومم� 
امل�صلمني من �صم�ء عظمتهم وانحط�طهم الوقتي فلم يقدروا على التمييز بني اخلري 
، بل اإن ذلك النده��ص وال�صتعظ�م مل� عليه الأمم الغربية  وال�صر، ول بني الذرة والرُبّ
نعمل  اأن  وعو�ص  �صرين�  تعطيل  العظيمة يف  الأ�صب�ب  من  ك�ن  امل�دي  التقدم  من 
لنعيد لأمتن� �ص�لف جمده� بقين� حي�رى واقفني، واأيدين� مكبلة عن كلِّ عمل مفيد.

ومن اأعظم الأدلة على ذلك اأن� ن�ص�هد الأمم الراقية بني اأظهرن� ونرى الطريق 
الذي ي�صلكونه يف تعليم اأولدهم مراعني نف�صيتهم ومب�دئهم فال ن�أخذ من ذلك 
املبداأ  خالف  على  اأبن�ءن�  فنعلم  ذلك  بعك�ص  نعمل  بل  ف�ئدة،  ون�صتفيد  در�ًص� 
القومي ول نقوم بواجبن� نحوهم، وبذلك نكون قد ق�صين� على �صع�دتن�، و�صرن� يف 
طريق الالدينية وذلك ينتج �صوء املنقلب ووخ�مة العقبى يف نظر كل م�صلم ع�رف 

بحق�ئق الأحوال غيور.

اإن م�ص�يرتن� لبع�ص الأمم، وتعليمن� لأولدن� بدون اعتب�ر دينن� ومب�دئن� ل 
اأعظم  بل يف ذلك  الإ�صالمية ول ح�لتن� الجتم�عية  روحن�  نف�صيتن� ول  يوافق 

م�صرة على دينن� وقوميتن�. 

مبداأ  على  اأولده  تربية  يف  معذور  الأروبية  الأمم  من  عظيًم�  ق�صًم�  اإن 
الالدينية اإذ مل تكن تلك الرتبية اإل ا�صطرارية مل� �ص�هدوه من اعت�ص�ف روؤ�ص�ء 
واإره�قهم، حيث ك�نوا ق�ب�صني عليهم بيد  الدين عندهم ومن ظلمهم لل�صعوب 
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من حديد مت�صرفني فيهم على ح�صب الأهواء والأغرا�ص من غري ج�زر يجزرهم 
ول رادع يردعهم، بل اإنهم عقلوا العقل وحجروا عليه الت�صرف، ومن بني تلك 
اإلين�  اأولده� على ذلك املبداأ ال�صعب الفرن�ص�وي املعروف  ال�صعوب التي ربت 
اأكرث من الأمم الأخرى ف�إن �صهرته ب�حلم��ص واإب�ء ال�صيم دفع�ه ب�صهولة اإىل مك�فحة 
اأولئك الروؤ�ص�ء واإيق�فهم عند حدهم بعد اأن ق�م عندهم الدليل على اأن الرقي 
ي�ص�ير العقل وحتققوا ذلك وروؤ�ص�ء الدين يقرون خالف ذلك ويرون اأنه ل رابطة 
اأولده�  بينهم� ح�صبم� ذلك مب�صوط يف الت�ريخ، ف�إذا راأين� تلك ال�صعوب ربت 

على ذلك املبداأ فرمب� التم�صن� لهم بع�ص العذر.

ب�لعقل  مرتبط  الدين  اأن  جميًع�  يعلمون  الذين  الإ�صالمّية  ال�صعوب  اأّم� 
ا ف�إنه ل موجب لأن  ارتب�ًط� حمكًم� ل يقبل النف�ص�م ومل يجعل للرتقي�ت حدًّ
الطريق،  ذلك  بهم  ي�صلكوا  اأن  ول  املب�دئ  تلك  على  لأولدهم  تربيتهم  تكون 
واأن  خ�صو�ًص�  ي�صمعونه،  اإلين�  ملحظ  ول  يبدونه  عذر  ذلك  يف  عندهم  ولي�ص 
اخل�رجة عن  الأعم�ل  غفران  و�صط�ء يف  ول  روحيون  روؤ�ص�ء  فيه  لي�ص  الإ�صالم 

حدود ال�صريعة، والن��ص اأم�م احلق �صواء.

برن�مج  الآن جتعله جزًءا من  الأمم  اأخذت  الدين  الرتبية على مبداأ  اأن  على 
والف�ص�ئل  الآداب  اأن  راأت  الزمن حيث  من  ردًح�  عنه  اأعر�صت  اأن  بعد  تعليمه� 
كله� م�صتندة اإليه كم� �صرح بذلك بع�ص الفال�صفة فق�ل: اإنَّ اآداب الأمم وف�ص�ئله� 
التي هي قوام مدنيته� م�صتندة كله� اإىل الدين وق�ئمة على اأ�ص��صه واإنَّ بع�ص العلم�ء 
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يح�ولون حتويله� عن اأ�ص��ص الدين وبن�ءه� على اأ�ص��ص العلم والعقل، واإن الأمم التي 
يجري فيه� هذا التحويل ل بد اأن تقع يف فو�صى اأدبية ل تعرف ع�قبته� ول يحد 
املح�صو�ص  اأنكرن�  اإذا  اإل  اإنك�ره�  امل�ص�هدة ول ميكن  اأثبتته�  احلق�ئق  �صرره�. وهذه 
والفو�صى فيمن حتول عن ذلك الطريق ظ�هرة ب�دية كم� ي�صهد بذلك عقالء الأمم 
الغربية التي �صربت ب�صهم عظيم يف ذلك ال�صبيل. ف�أ�صل وجود الكم�لت النف�صية 
اإمن� هو الدين ووجود بع�ص اأفراد من غري املتدينني مو�صوفني ببع�ص �صف�ت ك�ملة ل 
ينه�ص حجة �صلوحية تلك الرتبية، لأن اأولئك اإمن� هم اأفراد خ��صة والأفراد الن�درة 
اخل��صة ل ت�صند اإليه� الأحك�م، اأم� الدين ف�إنه ينتج الكم�لت للعموم على اأن الكثري 
من الأفراد الغري املتدينني ل ميكن ادع�ء اأن ات�ص�فهم ببع�ص �صف�ت الف�صل نتيجة 
ببع�ص  ثم حتولوا  الكثري منهم ك�نوا متدينني،  للدين لأن  ونبذهم  انطالق عقولهم 
انطف�ءه�،  توهموا  واإن  الدين  ب�أنوار  م�صتنرية  زالت  م�  واأرواحهم  اخل��صة  الأ�صب�ب 

واأنهم خل�صوا اأنف�صهم بعقولهم امل�صتقلة.

املح�فظة على  اإىل  ترجع  العظ�م  اآب�ئن�  ورثن�ه� عن  التي  الأدبية  اإّن حي�تن� 
اأّم� الأولن ف�إن� على و�صك خ�ص�رتهم� اإن مل ننتبه اإىل  الّلغة والع�دات والدين، 
من  مبزيج  يتكلمون  اأبن�وؤن�  �ص�ر  عنده حيث  من  بروح  تع�ىل  اهلل  ويوؤيدن�  واجبن� 
اأن اختلت  اإىل  نت�بع يف ع�دات غرين�  العربية، و�صرن�  الّلغة  الّلغ�ت الأجنبية مع 
اأو�ص�طن� وتعدت اإىل داخل من�زلن� حتى كدن� اأن نلتحق ب�لأروبيني ونقلدهم فيم� 

ل نفع لن� فيه من الع�دات.
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واأم� الدين ف�إن� قد اأ�صهرن� عليه حربً� بوا�صطة قوم يجهلون مزيته عليهم ول 
يدرون اأنه لوله لنقر�صوا من �صفح�ت الوجود.

اإن حي�تن� الأدبية نعتربه� ذخرية مقد�صة جتب املح�فظة عليه� بو�صعه� يف 
اإن�ص�ن العني الذي به نب�صر  اآم�ق العيون، بل يجب اعتب�ر  �صويداء القلوب ويف 

ونتوقى امله�لك والأخط�ر واإل فعلى ذلك املجد الب�ذخ ال�صالم.

اإنَّ ذلك الدين الذي اأخذ اأهله يف حربه هو الذي انت�صر به امل�صلمون يف 
اأ�صوله على مدنيتي الروم�ن والفر�ص العظيمتني يف مدة ل  الع�مل وق�صى مبت�نة 
يقوله  كم�  ب�لقت�ل  ل  كله.  الع�مل  على  كم�لته  اأنوار  ون�صر  القرن.  ثلث  تتج�وز 

بع�ص من يكيد الإ�صالم اأو يح�صد اأهله.

اإن الدين الذي انتظم به اأمر الإ�صالم ج�ء ب�أ�صمى املب�دئ واأعاله�، ج�ء 
ب�مل�ص�واة والعدل واحلرية يوم ك�ن عموم الن��ص و�صعف�وؤهم يف عذاب وذل واأ�صر 
اإن  قلن�  ف�إذا  ن�ًرا  وي�صتعل  ي�صطرب  والع�مل  للعظم�ء  ال�صلطة  يوم ك�نت  و�صغ�ر، 
لالأنف�ص  اأع�د  وعماًل  قوًل  ال�صحيحة  القواعد  من  الإ�صالمي  الدين  به  ج�ء  م� 
قد  نكون  و�صالم  هدوء  جو  يف  والعمل  العلم  جل�نبي  انقطعت  حتى  اطمئن�نه� 

اأ�صبن� عني احلقيقة ومل نكن مت�أثرين ب�خلي�ل.

هذه العوامل التي ك�نت �صبًب� يف تقدمن� الب�هر وجمدن� العظيم وهي اآث�ر 
روحن� الدينية، هي التي ن�صعى اليوم يف تقوي�ص البقية الب�قية منه� مبع�ول اجلهل 
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واآفل العقول، نعمل لذلك مدفوعني من غري فهم للحقيقة من حيث ل ن�صعر، 
ون�صعى بكل قوان� يف هدم �صرح ت�ريخن� املجيد الذي اأقيم على اأ�ص��ص التعليم 

ال�صحيح املرتبط ب�لدين املتني وب�آدابه القيمة اجلليلة.

تنطفئ  ل  ب�أنواره  امل�صرجة  اأرواحن�  ف�إن  اأرادوا  م�  للدين  املح�ربون  ليفعل 
ال�صع�دة احلقيقة  التي تنفخ يف �صورن�  ب�لتقدم والرفعة، وهي  التي تن�جين�  وهي 
وهي متلي علين� وجوب املح�فظة على حي�تن� الأدبية وتقودن� اإىل �صبل النج�ة يف 
جم�هل هذه احلي�ة وتخل�صن� بحول اهلل من الرتب�ك�ت وال�صدائد وت�صجل لن� فوًزا 

حمقًق� ولن يغلب من علم احلق وعمل به.

الجتهاد املطلق والجتهاد الفرعي 1 ))

اإنَّ� ن�صمع بع�ص اأن��ص يعتقدون اأنَّ ب�ب الجته�د قد اأغلق ويرون يف ذلك 
اأنه  ق�ص�ء على �صريعتن� ب�لوقوف به� عن الإتي�ن ب�لأحك�م املط�بقة حل�جي�تن� مع 
ل  هذا  اأنَّ  ول�صك  اأحك�مه�.  يف  النظر  يجب  قليلة  جزئي�ت  بع�ص  اأن  يدعي 
ي�صتدعي فتح ب�ب الجته�د املطلق على م�صراعيه خ�صو�ًص� ونحن نعلم جميًع� 
الأنف�ص  من  متكنت  قد  الجته�د  مراتب  اإىل  للو�صول  تعر�ص  التي  العوائق  اأن 
بروح   � عمليًّ متم�صكني  يبقوا  مل  امل�صلمني  من  كثرًيا  لأن  الزدي�د  يف  واأخذت 
ال�صريعة الإ�صالمية ون�ق�صوه� ب�أ�صول خي�لية لي�ص فيه� م� يالئم م�ص�لح امل�صلمني 
مت�أثرين بعوامل خ�رجية ل ميكن نكرانه�، وذلك مم� يدعو لإ�صن�د الأمر اإىل غري 
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اأهله ممن ل يوثق براأيه ول بدينه وجعل ال�صريعة األعوبة بيد من يدعي اأنه ت�أهل 
يكون  به  العمل  على  الن��ص  وحمل  مذهب  تدوين  كون  على  زي�دة  للت�صريع. 

مدع�ة لزي�دة التفرق الذي ن�صتكي منه اليوم وهو من اأعظم عالم�ت اخلذلن.

اإنَّ ت�أّثر نف�صي�تن� بروح بعيدة عن الروح الإ�صالمية احلقة وبثق�فة ل عالقة 
له� بثق�فتن� دفعتن� اإىل مثل تلك املق�لة من غري فهم وتدبر مع اأن� نعلم م� طراأ على 

األ�صنتن� مل� اختلطن� ب�لأج�نب وامتزجن� مع الأع�جم.

اإن� نعلم جميًع� اأن الّلغة العربية قد ت�أّثرت مبخ�لطة العجمة فدخله� من التغ�ير 
يزداد الختالط مع  م�  وبقدر  املدن  اأهل  لغ�ت  اللحن يف غ�لب  كثرًيا حتى �ص�ر 
الأع�جم اإل ويزداد البعد عن العربية الف�صحى حيث اإن امللكة �ص�رت مزيًج� مع 
ي�صمعونه من  م�  فعلى ح�صب  للعجم  التي  الث�نية  للعرب ومن  التي ك�نت  الأوىل 
العجمة ويربون عليه يبعدون عن امللكة الأوىل. وهذا اأمر اأثبته الت�ريخ وهو م�ص�هد لن� 
ب�حل�ص يف زم�نن� فح�لتن� التي نحن عليه� الآن غري احل�لة التي ك�ن عليه� �صلفن� من 
غري �صك ول ريب ول �صك اأن ت�أثرات لغتن� بلغة الأع�جم ك�ن �صبًب� فيم� قلن�ه ويف 
عدم فهمن� ب�صهولة للقراآن الذي نزل بلغة العرب وعلى اأ�ص�ليب بالغ�تهم فقد ك�نوا 
كلهم يفهمونه ويعلمون مع�نيه يف مفرداته وتراكيبه، والنبي  ك�ن يبني م� يلزم بي�نه 
ويعرف اأ�صح�به فعرفوه وعرفوا �صبب نزول الآي�ت ومقت�صى احل�ل منه منقوًل عنه، 
ثم نقل ذلك عن ال�صح�بة وتداول ذلك الت�بعون ونقل ذلك عنهم ومل يزل ذلك 
متن�قاًل بني ال�صدر الأول وال�صلف، ثم �ص�رت املع�رف علوًم� مدونة فبعد اأن ك�نت 
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ملك�ت للعرب ل يحت�ج فيه� اإىل نقل ول كت�ب احتيج يف فهم القراآن اإىل تف�صريه 
لأنه بلغة العرب. وبذلك ندرك الفرق العظيم ال�ص�هد عي�نً� بينن� وبينهم ف�إن م� ك�نوا 
ي�صلون اإليه بغ�ية ال�صهولة �صرن� ل ن�صل اإليه اإل بعد مع�ن�ة عظيمة لنق�ص�ن ملك�تن� 
يف فهم اأ�صرار ال�صريعة ب�صبب اختالطن� ب�لأج�نب خ�صو�ًص� اإذا ك�نوا غري متدينني 
بدينن�، اأ�صف اإىل ذلك اأن امل�صلمني �ص�ر غ�لبهم مغرًم� ب�أمور ل عالقة له� ب�لدين 
الكم�ل،  غ�ية  ذلك  اأن  وظنن�  له�  الأ�صي�ء ل�صتح�ص�نن�  فهمن� حلق�ئق  تعطيل  تنتج 
بل اإن ذلك �ص�ر عقيدة را�صخة لكثري من امل�صلمني. حتى �ص�روا ي�صتح�صنون م� 
لي�ص ب�حل�صن، وم� اأظن اأحًدا من امل�صلمني يقول اإن عقوًل كهذه يف اأهله� الكف�ءة 
للت�صريع. انظر اإىل اأنف�ص من يدعون اأنهم يريدون اأن ي�صرعوا لإ�صالم �صريعة �ص�حلة 
جتد اأنف�صهم مت�أثرة بروح بعيدة عن ال�صريعة واأ�صرى اأوه�م ب�طلة، ول نب�لغ يف القول 
اإذا �صرحن� ب�أن اأمث�ل هوؤلء ل توجد لهم اأنف�ص م�صتقلة يف الت�صريع اإل اإذا �ص�رت 
لهم اأرواح جديدة ، واإذا رجعت اإىل ق�صة بني اإ�صرائيل يف التيه مثاًل تعلم حقيقة م� 
قلن�ه واأن الأ�صخ��ص الذين فقدوا نف�صيتهم ل ميكن اأن يعملوا عماًل �ص�حًل� ومفيًدا 

لأمتهم.

مقت�صى  على  تثقيفهم  ا�صتح�لة  وحتقق  اإ�صرائيل  بني  نف�صية  اهلل  علم  مل� 
النظ�م العمراين الذي اخت�ره لهم، وذلك مل� ت�أ�صل يف عقولهم ور�صخ يف اأذه�نهم 
من ال�صعف والعجز اخت�ر لهم اهلل البق�ء يف التيه ليمكن اأن ت�أتي ن�ص�أة جديدة 
غري مت�أثرة مب� ت�أثرت به عقول اآب�ئهم ليمكن ت�صيريهم اإذ ذاك على مقت�صى النظ�م 
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اأيدي  من  مو�صى  اأنقذهم  واإن  م�صر  يف  منهم  ن�ص�أ  من  لأن  لهم،  اخت�ره  الذي 
ظ�مليهم واأخرجهم من ظلمة ال�صتعب�د اإىل نور احلرية مل يقدروا على ال�صري على 

مقت�صى اإرادة اهلل لبعد عقليتهم عن ذلك.

واخلال�صة التي ميكن حت�صيله� مم� قررن�ه اأن الر�صوخ يف العلم، وكم�ل الدين 
وحرية القول، وعدم ت�أثر النف�ص ب�لروح الغري الإ�صالمية، �صروط اأ�صلية يف حتقق 
معنى الجته�د املطلق واأنه� اإذا فقدت فال �صبيل لدع�ء الكف�ءة والأهلية، وبذلك 
نعلم �صر غلق ب�ب الجته�د الك�مل الذي ل غر�ص من فتحه اإل التو�صل اإىل 

هدم ال�صريعة.

ومع هذا ف�إن تلك الكلم�ت التي ن�صمع بع�ص اأفراد يرددونه� نتيجة عدم 
اطالعهم على مذاهب اأولئك الأئمة العظ�م، ولو اطلعوا عليه� ونظروه� حق نظره� 
لوجدوا فيه� متمن�هم، لكن تلك الت�أثرات التي اأفقدتهم معرفة طريق احلق هي 
التي دعتهم ملثل ذلك القول، على اأنهم اإذا مل يجدوا ن�صو�ًص� يف تلك املذاهب 
للق�ص�ي� التي يريدون ا�صتخراج الأحك�م له� ف�إن� ل نحت�ج اإىل حل ب�ب الجته�د 
الث�لث من  الق�صم  ويكفين�  �صرحن�ه�،  التي  لالأ�صب�ب  اإغالقه  وقع  الذي  املطلق 
الق�صم  وهو  املجتهدين  طبق�ت  على  الكالم  عند  ذكره  قدمن�  الذي  الجته�د 
الذي وظيفته ا�صتخراج الأحك�م للم�ص�ئل التي ل ن�ص فيه�، ومل يقل اأحد من 

العلم�ء ب�أنه وقع اإغالقه.
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وقد اأ�ص�ر اإىل هذا الق�صم ابن خلدون بقوله: ولقد �ص�ر مذهب كل اإم�م 
)املطلق(  اإىل الجته�د  �صبيل  لهم  اأهل مذهبه، ومل يكن  علًم� خم�صو�ًص� عند 
بعد  ال�صتب�ه  عند  وتفريقه�  الإحل�ق  يف  امل�ص�ئل  تنظري  اإىل  ف�حت�جوا  والقي��ص 
ال�صتن�د اإىل الأ�صول املقررة من مذهب اإم�مهم و�ص�ر ذلك كله يحت�ج اإىل ملكة 
را�صخة يقتدر به� على النوع من التنظري اأو التفرقة واتب�ع مذهب اإم�مهم يف ذلك 

م� ا�صتط�عوا وهذه هي ملكة الفقه يف هذا العهد. 

 : ول�صك اأنَّ الوجود ل يخلو من مثل هذا مل� رواه البخ�ري من قوله
»ل تزال ط�ئفة من اأمتي ظ�هرين على احلق حتى ي�أتي اأمر اهلل« ويف رواية: » حتى 

ت�أتي ال�ص�عة«.

الفارق بني الت�شريع الإ�شالمي والتقنني الأروبي1 ))

الفرق بني الت�صريعني ظ�هر يف عدة نقط ومن بينه� م� يعترب مركًزا لدائرة 
الت�صريع، وعليه تنبني اأ�صول كل من الفريقني، ف�لنقطة الأ�صلية التي يرجع اإليه� 
الت�صريع وتتفرع منه� فروعه هي اأن الت�صريع الإ�صالمي ديني �صم�وي، والتقنني 

الأروبي و�صعي ب�صري ل دخل للدين فيه مب��صرة.

بغ�ية  التع�مل  به�  يجري  منتظمة  الإ�صالمية  ال�صريعة  ك�نت  وعندم� 
الأحك�م ك�نت بع�ص الأمم الأخرى حتكم مبقت�صى الأعراف حتى ك�نت القوانني 
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الفرن�ص�وية جمموعة اأعراف ويقول العلم�ء اإن اجلنوب الفرن�ص�وي له عرف خ��ص 
امل�لكي  املذهب  ملراع�ة  الداعي  العربي ولعل ذلك هو  ب�لحتالل  اأهله  لت�أثر  به 
يف ق�نون احلقوق الذي دونه ن�بليون حيث ك�ن مذهًب� لأهل الأندل�ص املج�ورين 

للبالد الفرن�ص�وية.

كثرًيا  اختالًف�  يختلف  وجدن�ه  الأروبي  التقنني  يف  اأوىل  نظرة  نظرن�  واإذا 
ى بني الذكر والأنثى يف اأحك�م  بني اأممه فبينم� ترى الق�نون الفرن�ص�وي مثاًل �صوَّ
ترى  وبينم�  الأولد.  لأكرب  الإرث  حق  يجعل  الإجنليزي  الق�نون  ترى  الإرث 
الق�نون الفرن�ص�وي يحكم ب�لق�ص��ص جتد الق�نون الإيط�يل الآن ل يحكم به وكل 
الفرن�ص�وية  البالد  ف�لفرن�ص�وي لأهل  ب�أمته   � ق�نونه جعله خ��صًّ منهم عندم� دون 

والإيط�يل لالإيط�لية وهكذا مالحظني م� يوافق بيئتهم وع�داتهم ونف�صية اأهلهم.

ال�صتنب�ط  اأ�ص�ص  و�صع  عند  لحظوا  الإ�صالم  يف  املجتهدون  وكذلك 
ذلك  يالئم  وم�  عليه  الأحك�م  وانطب�ق  امل�صلم  الع�مة ح�لة  الفقه  قواعد  وتقرير 
وبذلك نعلم الفرق بني الت�صريعني وندرك بغ�ية اجلالء اأن الأحك�م الأروبية ل 

توافق �صخ�صية امل�صلم لالأ�صب�ب التي ذكرن�ه�. 

خمتلفة  اأزمنة  يف  الع�ر�صة  الق�ص�ي�  يف  نظروا  الإ�صالم  م�صرعي  اأن  على 
واأمكنة متعددة بني اأ�صخ��ص خمتلفني يف حي�تهم الجتم�عية واإن ك�نوا متفقني 
من حيث اإح�ص��ص�تهم الدينية، وبذلك اأمكن اأن ي�صتخرجوا لكلٍّ حكًم� موافًق� 
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اأقوال  عدة  جند  ولذلك  الإ�صالمي.  الدين  لنظ�م  مط�بًق�  الجتم�عية  حلي�ته 
للمجتهدين يف ق�صية واحدة ميكنن� بذلك اأن نح�صل على حكم مط�بق للزم�ن 
الذي نحن فيه واحل�ل الذي نحن عليه. نعم اإن جهلن� مب� يف املذاهب املعتربة من 
الأحك�م ق�صى علين� ب�لعرتا�ص وتوجيه النتق�د حتى �صرن� نطلب لق�ص�ي� وقع 
حله� وف�صله� على مقت�صى م� يوافق م�ص�حلن� ال�صرعية اأئمة جمتهدين اأو تتع�طى 
ذلك مع ق�صور مداركن� ب�أ�صول الت�صريع وقلة تب�صرن� يف ال�صتنت�ج، ولي�ص اجلهل 
ب�ملذاهب هو ال�صبب الوحيد يف ذلك بل اإن هن�ك اأمًرا اآخر اأ�صّد واأعظم وهو م� 
فين� من روح التع�صب للمذهب الذي يقلده كل واحد من�، حتى كدن� اأن نعترب 
مذهب املخ�لف ديًن� اآخر ون�صين� اأنه مذهب من املذاهب مل يدونه �ص�حبه لقوم 
خم�صو�صني، ول لأفراد معدودين، بل لكل من يت�أتى منه التقليد لذلك الإم�م 

واتب�ع مذهبه، فكن� ب�صبب ذلك يف تردد وحرية عجيبني.

فعندن�  ال�صدائد  اأعظم  ذلك  من  نق��صي  مثاًل  التون�صيني  مع�صر  نحن  وه� 
مذهب�ن حنفي وم�لكي رائج�ن بينن� ومع هذا ف�إن خريجي ج�مع الزيتونة ل يعلم 
اأحك�م  يعلم حكًم� من  اأن  يوًم�  بب�له  واحًدا ول يخطر  اإل مذهًب�  الواحد منهم 
اأنه ل  اأدلته فكيف ميكن ادع�ء من يجهل ذلك  مذهب املخ�لف ول دلياًل من 
ن�ص يف الق�صية التي ترد عليه يف املذاهب وهو غري مطلع عليه� ول ف�هم مل� فيه�، 
وه� نحن ن�صع اأمنوذًج� يف اخلالف�ت اأم�م القراء لريوا اختالف الأئمة يف الأحك�م 

ويتحققوا اأنه ميكنهم اأن يجدوا الأحك�م املوافقة ل حم�لة.
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وليعلموا اأن م� نراه من اخلالف بني العلم�ء ل يجوز لن� الطعن فيه لأنك 
اإذا نظرت اإىل مواقع اخلالف جتده� بني ت�صديد على املكلفني وتخفيف، ويف ذلك 
ف�صحة لهم ورحمة اإذ ك�نوا بني �ص�حبي رخ�صة وعزمية وعلى ذلك ت�أويل بع�صهم 
م� ورد من قوله : »اختالف اأمتي رحمة« وهذا ج�ر على منط الت�صريع الإلهي 
ف�إنه بني ت�صديد وتخفيف على ح�صب م� ين��صب ح�ل املكلفني والكلف به. وبه 
يظهر اأنه قد رفع حكم اخلالف يف ال�صريعة بهذا البي�ن. ف�نظر اإىل كل قول مق�بله 
جتد اأحدهم� ل بد اأن يكون خمفًف� والآخر م�صّدًدا ولكل منهم� رج�ل يف ح�ل 
مب��صرة الأعم�ل وحم�ل اأن يوجد لن� قولن مع� خمّفف�ن اأو م�صددان وقد يكون 
يف امل�ص�ألة الواحدة ثالثة اأقوال اأو اأكرث اأو قول مف�صل ف�حل�ذق يرد كل قول اإىل م� 
ين��صبه من اأحد القولني الأولني ح�صب الإمك�ن. ويوؤيد هذا قول ال�ص�فعي ر�صي 

اهلل عنه اأن اأعم�ل احلديثني اأوىل من اإلغ�ء اأحدهم� واأن ذلك من كم�ل الدين.

الفقه�ء، وق�ل  الت�صرف عند ع�مة  اإّل من ج�ئز  النك�ح  النكاح: ل ي�صح 
اأبو حنيفة ي�صح نك�ح ال�صبي املميز وال�صفيه ويتوقف على اإج�زة الويل.

يجوز للويل غري الأب اأن يزوج اليتيم قبل بلوغه اإذا ك�ن ن�ظًرا له ك�لأب ( 1)
عند الثالثة، ومنع ال�ص�فعي من هذا.

املراأة ( 2) عقدت  ف�إن  ذكر  ِبَويّل  اإل  واأحمد  ال�ص�فعي  عند  النك�ح  ي�صح  ل 
يف  توكل  واأن  نف�صه�  تزوج  اأن  للمراأة  اأبو حنيفة  وق�ل  ي�صح،  مل  النك�ح 
اإذا  اإل  الت�صرف يف م�له� ول اعرتا�ص عليه�  اأهل  اإذا ك�نت من  نك�حه� 
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و�صعت نف�صه� يف غري كفء فيعرت�ص الويل عليه�، وق�ل م�لك: اإن ك�نت 
ذات �صرف وم�ل يرغب يف مثله� مل ي�صح نك�حه� اإل بويل خ��ص اإن وجد 

واإن ك�نت بخالف ذلك ج�ز اأن يتوىل نك�حه� اأجنبي بر�ص�ه�.

اأوىل من الويل بذلك،  الو�صي  ب�لنك�ح عند م�لك ويكون  الو�صية  ت�صح 
وق�ل اأبو حنيفة: يزوجه� الق��صي، وق�ل ال�ص�فعي: ل ولية لو�صي مع ويل، لالأب 
ق�ل  وبه  ال�ص�فعي،  عند  كبرية  اأو  ك�نت  �صغرية  ر�ص�ه�  بغري  البكر  تزويج  واجلد 
م�لك يف الأب، وهو اأ�صهر الروايتني عن اأحمد يف اجلد، وق�ل اأبو حنيفة: تزويج 

البكر الب�لغة الع�قلة بغري ر�ص�ه� ل يجوز لأحد بح�ل.

الرجل اإذا ك�ن هو الويل للمراأة اإم� بن�صب اأو ولء اأو حكم الق��صي ك�ن 
اأحمد:  وق�ل  الإطالق،  على  م�لك  و  حنيفة  اأبي  عند  منه�  نف�صه  يزوج  اأن  له 
يوكل غريه، وق�ل ال�ص�فعي: ل يجوز له القبول بنف�صه، ول يوكل غريه بل يزوجه 

احل�كم.

الكفاءة : اإذا اتفق الأولي�ء واملراأة على عقد نك�ح غري الكفء �صح العقد 
الدين،  ال�ص�فعي يف خم�صة:  عند  والكف�ءة  ي�صح،  ل  اأحمد:  وق�ل  الثالثة  عند 
لكنه مل  ك�ل�ص�فعي  واأبو حنيفة  العيوب،  من  واخللو  واحلرية  وال�صنعة،  والن�صب، 
يعترب اخللو من العيوب، وعن م�لك اأنه ق�ل الكف�ءة يف الدين ل غري، وعن اأحمد 
رواية كمذهب ال�ص�فعي واأخرى اأنه يعترب الدين وال�صنعة، ولأ�صح�ب ال�ص�فعي يف 

ال�صن وجه�ن ك�ل�صيخ مع ال�ص�بة.
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اخللع : هل يكره اخللع ب�أكرث من امل�صمى، ق�ل م�لك وال�ص�فعي: ل يكره 
ذلك، وق�ل اأبو حنيفة: اإن ك�ن الن�صوز من قبله� كره اأخذ اأكرث من امل�صمى، واإن 
ك�ن من قبله كره اأخذ �صيء مطلًق�، وق�ل اأحمد: يكره اخللع على اأكرث من امل�صمى 

مطلًق�.

اأبو حنيفة  ق�ل  بل  ب�لتف�ق  مكروه  الزوجني  ا�صتق�مة  مع  هو  الطالق: 
اأبو حنيفة وم�لك  فق�ل  الطالق،  يعقل  الذي  ال�صبي  اختلفوا يف طالق  بتحرميه، 
وال�ص�فعي: ل يقع، وعن اأحمد روايت�ن اأظهرهم� اأنه يقع، واختلفوا يف طالق املكره، 
فق�ل اأبو حنيفة: يقع الطالق، وق�ل م�لك وال�ص�فعي واأحمد: ل يقع اإذا نطق به 

دافًع� عن نف�صه.

اجلديد  يف  وال�ص�فعي  اأبو حنيفة  ق�ل  املفقود،  زوجة  يف  اختلفوا  املفقود: 
ملثله�  يعي�ص  ل  مدة  مت�صي  حتى  لالأزواج  حتل  ل  روايتيه:  اإحدى  يف   واأحمد 
غ�لًب� - وق�ل م�لك وال�ص�فعي يف القدمي واخت�ره جم�عة من مت�أخري اأ�صح�به وهو 
قوي فعله عمر، ومل ينكره ال�صح�بة واأحمد يف الرواية الأخرى: ترب�ص اأربع �صنني 

واأربعة اأ�صهر وع�صر عدة الوف�ة ثم حتل لالأزواج.

الر�شاع: اتفقوا على اأنه يحرم من الر�ص�ع م� يحرم من الن�صب، واختلفوا 
يف العدد املحرم، فق�ل اأبو حنيفة وم�لك: ر�صعة واحدة، وق�ل ال�ص�فعي: خم�ص 

ر�صع�ت، وعن اأحمد يف اإحدى الرواي�ت: ثالث ر�صع�ت. 
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ل،  اأم  معه  الف�صخ  للزوجة  يثبت  هل  والك�صوة  ب�لنفقة  الإع�ص�ر  النفقة: 
اأبو حنيفة: ل يثبت له� الف�صخ ولكن يرفع يده عنه� لتكت�صب، وق�ل م�لك  ق�ل 
وال�ص�فعي واأحمد: نعم يثبت له� الف�صخ ب�لإع�ص�ر عن النفقة والك�صوة وامل�صكن.

واإذا  ب�أجنبي،  تتزوج  م� مل  لالأم  تثبت  اأن احل�ص�نة  اتفقوا على  احل�شانة: 
تزوجت ودخل به� الزوج �صقطت ح�ص�نته�، ثم اختلفوا اإذا طلقت طالًق� ب�ئًن� هل 
امل�صهور  تعود: وق�ل م�لك يف  واأحمد  وال�ص�فعي  اأبو حنيفة  فق�ل  تعود ح�ص�نته�، 

عنه: ل تعود ب�لطالق.

اأبو حنيفة  فق�ل  احلد،  لإق�مة  الإح�ص�ن  �صروطه  من  هل  اختلفوا،  الزنا: 
وم�لك: نعم، وق�ل ال�ص�فعي واأحمد: ل.

ثم�نون  وم�لك:  اأبو حنيفة  فق�ل  ال�صرب  حد  يف  اختلفوا  ال�شرب:  حد 
جلدة، وق�ل ال�ص�فعي: اأربعون، وعن اأحمد روايت�ن ك�ملذهبني.

التعزير: لو عزر الإم�م رجاًل فم�ت منه، ق�ل اأبو حنيفة وم�لك واأحمد: ل 
�صم�ن عليه، وق�ل ال�ص�فعي: عليه ال�صم�ن، واإذا �صرب املعلم ال�صبي �صرب ت�أديب 
فم�ت ق�ل م�لك واأحمد: ل �صم�ن، وق�ل اأبو حنيفة وال�ص�فعي: يجب ال�صم�ن، 
وهل يبلغ ب�لتعزير اأعلى احلدود؟ ق�ل اأبو حنيفة وال�ص�فعي واأحمد: ل يبلغ به، وق�ل 

م�لك ذلك اإىل راأي الإم�م اأن راأى اأن يزيده عليه فعل.
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واأحمد:  وال�ص�فعي  ق�ل م�لك  الق�ص�ء؟  املراأة  تلي  اأن  الق�شاء: هل ت�صح 
ي�صح، وق�ل اأبو حنيفة ي�صح اأن تق�صي يف كل �صيء تقبل فيه �صه�دة لن�ص�ء، وعنده 
اأن �صه�دة الن�ص�ء تقبل فيم� عدا احلدود واجلراح، فهي عنده تق�صي يف كل �صيء 

اإل يف احلدود واجلراح. 

قدر  على  اأو  املقت�صمني،  روؤو�ص  قدر  على  الق��صم  اأجرة  هل  الق�شمة: 
اأبو حنيفة وم�لك يف اإحدى روايتيه: هي على قدر الروؤو�ص، وق�ل  الأن�صب�ء ق�ل 

م�لك يف الرواية الأخرى وال�ص�فعي واأحمد: على قدر الأن�صب�ء.

ق�ل  البينت�ن،  وتع�ر�صت  اإن�ص�ن  يد  يف  داًرا  رجل  ادعى  لو  الدعاوي: 
اأبو حنيفة: ل ي�صقط�ن وتق�صم بينهم�، وق�ل م�لك: يتح�لف�ن ويقت�صم�نه� ف�إن حلف 
اأحدهم� ونكل الآخر، ق�صي للح�لف دون الن�كل، واإن نكال جميًع� فعنه روايت�ن 
قولن،  ولل�ص�فعي  احل�ل،  يت�صح  حتى  توقف  والأخرى  بينهم�  تق�صم  اإحداهم� 
اأحدهم� ي�صقط�ن مًع� كم� لو مل تكن بينة، والث�ين ي�صقط�ن ثم يفعل اأحد اأقوال 
روايت�ن  اأحمد،  وعن  الوقف  الث�لث:  القرعة،  الث�ين:  الق�صمة،  اأحده�:  ثالث، 

اإحداهم� ي�صقط�ن مًع�، والأخرى ل ي�صقط�ن مًع�.

نعم،  وال�ص�فعي:  وم�لك  ب�ملك�ن،  ول  ب�لزم�ن  تغلظ  اأبو حنيفة ل  اليمني: 
وعن اأحمد روايت�ن ك�ملذهبني، اإذا نكل املدعى عليه عن اليمني فهل يرد اليمني 
ترد  م�لك:  وق�ل  ب�لنكول،  ويق�صي  ترد  ل  اأبو حنيفة:  ق�ل  ل،  اأم  املدعي  على 
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ويق�صى على املدعى عليه بنكوله فيم� يثبت ب�ص�هد وميني، و�ص�هد وامراأتني، وق�ل 
ال�ص�فعي: ترد اليمني على املدعي ويق�صي على املدعي بنكوله يف كل �صيء.

البيوع: اتفق الأئمة على اأن البيع ي�صح من كل ب�لغ ع�قل خمت�ر مطلق 
الت�صرف وعلى اأنه ل ي�صح بيع املجنون، واختلفوا يف بيع ال�صبي، ق�ل ال�ص�فعي: 
ل ي�صح، وق�ل اأبو حنيفة وم�لك واأحمد: ي�صح اإذا ك�ن مميًزا، ولكلٍّ �صروط، ومن 
ثبت له خي�ر الف�صخ يف البيع ف�صخ بح�صور �ص�حبه وغيبته عند ال�ص�فعي وم�لك 
واأحمد، وق�ل اأبو حنيفة: لي�ص له الف�صخ اإل بح�صور �ص�حبه، واإذا �صرط يف البيع 
خي�ًرا جمهوًل بطل ال�صرط والبيع عند اأبي حنيفة وال�ص�فعي، وق�ل م�لك: يجوز 

وي�صرب له خي�ر مثله يف الع�دة، وظ�هر قول اأحمد �صحتهم�.

ما يجوز بيعه: بيع العني الط�هرة �صحيح ب�لإجم�ع، واإم� بيع العني النج�صة 
بيع  ي�صح  اأبو حنيفة  ق�ل  اأم ل،  ي�صح  فهل  وال�صرقني  واخلمر  ك�لكلب  نف�صه�  يف 
م�لك  اأ�صح�ب  بيع اخلمر، واختلف  � يف  ذميًّ يوكل م�صلم  واأن  وال�صرقني  الكلب 
يف بيع الكلب فمنهم من اأج�زه مطلًق�، ومهم من كرهه، ومنهم من خ�ص اجلواز 

ب�مل�أذون يف اإم�ص�كه، وق�ل ال�ص�فعي واأحمد: ل يجوز بيع �صيء من ذلك اأ�صاًل.

اآح�ده� ك�جلوز  تتف�وت  التي ل  املعدودات  اتفقوا على جوازه يف  ال�شلم: 
والبي�ص، ويف رواية عن اأحمد: ل، واختلفوا يف املعدودات التي تتف�وت ك�لرم�ن 
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والبطيخ، فق�ل اأبو حنيفة: ل يجوز ال�صلم فيه ل وزنً� ول عدًدا - وق�ل م�لك يجوز 
مطلًق� - وق�ل ال�ص�فعي: يجوز وزنً�، وعن اأحمد اجلواز يف اأ�صهر روايتيه.

يجرب  ولكنه  م�لك  عند  يقب�ص  واإن مل  ب�لقبول  يلزم  الرهن  عقد  الرهن: 
الراهن على الت�صليم، وق�ل اأبو حنيفة واأحمد وال�ص�فعي: من �صرط �صحة الرهن 
القب�ص، فال يلزم الرهن اإل بقب�صه، واإذا رهن �صيًئ� على م�ئة ثم اأقر�صه م�ئة اأخرى 
واأراد جعل الرهن على الدينني جميًع� مل يجز على الراجح من مذهب ال�ص�فعي، 

اإذ الرهن ل زم ب�حلق الأول. وهو قول اأبي حنيفة واأحمد، وق�ل م�لك ب�جلواز.

اأتلفه�، ثم رد مثله� اإىل  اأو  اأنفقه�  اأو دن�نري ثم  اإذا ا�صتودع دراهم  الوديعة: 
مك�ن الوديعة ثم تلف املردود بغري فعله فال �صم�ن عليه عند م�لك، وق�ل اأبو حنيفة: 
اإن رده بعينه مل ي�صمن تلفه، واإن رد مثله مل ي�صقط عنه ال�صم�ن، وق�ل ال�ص�فعي 
واأحمد: هو �ص�من على كل ح�ل بنف�ص اإخراجه لتعديه ول ي�صقط عنه ال�صم�ن 

�صواء رده بعينه اإىل حرزه اأو رد مثله.

الوقف: لو وقف �صيًئ� على نف�صه �صح عند اأحمد، وق�ل م�لك وال�ص�فعي: 
ل ي�صح، وعند اأبي حنيفة ل يجوز، لكن يلزم الق��صي اأو ب�إخراجه خمرج الو�صية.

ال�شفعة: تثبت لل�صريك يف امللك ب�تف�ق الأئمة، ول �صفعة للج�ر اإل عند 
اأبي حنيفة. 
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عليه�  الطالع  من  ليمكن    الأئمة  اأقوال  من  ب�صيطة  خال�صة  هذه 
ن�صتخرجه� من  لزم�نن�  ال�ص�حلة  الأقوال  اأن  اإدراك  فيه�  م� ذكرن�ه  والقي��ص على 
بني اأقوالهم واإمن� يلزمن� لذلك الطالع واملعرفة للمذاهب، اأم� كرثة الأقوال التي 
ل ف�ئدة فيه� ف�إنه� ل جتدي نفًع� واإن الإكث�ر من النتق�د ورد م� �صرعه اأوائلن� مع 
اجلهل من اأعظم امل�ص�ر ب�لدين خ�صو�ًص� اأنن� نعلم اأن ال�صريعة ك�ل�صجرة املنت�صرة 
اأ�صل ول  اأقوال عظم�ء علم�ئن� ك�لفروع والأغ�ص�ن فال يوجد فرع من غري  واأن 
ف�إمن�  عنه�  ال�صريعة  علم�ء  اأقوال  من  قوًل  اأخرج  من  ثمرة من غري غ�صن، وكل 
لق�صوره عن درجة العرف�ن. ف�لكم�ل من بحث عن من�زع اأقوال العلم�ء من اأين 
تطمئن  حتى  واخلذلن  والطي�ص  والعدوان  اجلهل  بطريق  رده�  من  ل  اأخذوه� 

نفو�صن� ونرفل يف حلل ال�صع�دة والكم�ل.

الفارق بني العبودية يف الإ�شالم والعبودية لدى الأمم الأخرى1 ))

اإليه�  الرقيق  ودخول  للع�مل.  كربى  مدر�صة  ك�نت  الإ�صالمية  البالد  اإنَّ 
واإق�مته فيه� ولو مدة ق�صرية من الزمن يح�صل به� املق�صود من الإر�ص�د وتهذيب 
النف�ص وتخليقه� ب�لأخالق الع�لية الإ�صالمية. حتى اإن من مل تطل مدة اإق�مته 
منهم يف بالد الإ�صالم وب�رحه� ب�لعتق املرغوب به �صرًع� يكون قد �صرب ب�صهم 
عظيم يف الكم�لت، ف�إذا رجع اإىل اأهله رجع مملوء الوط�ب ب�أ�صول م� ك�ن يعرفه� 
قومه، ول يدركون معن�ه�. وب�صبب ذلك انت�صرت العدالة التي هي اأ�صل احلي�ة 
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بل احلي�ة كله� )...(. ول �صك اأن ا�صرتق�ق الإ�صالم لالأرق�ء على مقت�صى هذا 
الوجه مراعى فيه ذلك املق�صد ال�ص�مي، وهو التعليم الذي ظهرت اآث�ره يف الع�مل 
ويعدُّ من اأعظم املف�خر التي يفتخر به� الإ�صالم على غريه من الأمم، ومثل ذلك 

العمل العظيم ل يحت�ج معه اإىل الدف�ع واجلواب عن انتق�دات اجل�هلني.

ف�أوروب� قد منعت ال�صرتق�ق كم� ق�ل احلداد لكن اإمن� متنع ال�صرتق�ق عن 
نف�صه� مبقت�صى الواجب الإن�ص�ين. اأم� ا�صرتق�ق الإ�صالم فلي�ص داخاًل حتت عموم 
الرق املوجود عنده�، ف�إذا منعته ف�إمن� عطلت مق�صًدا من اأ�صمى املق��صد واأعاله� 
ال�صريعة  نظ�م  مبقت�صى  فنحن  والتعليم.  الإر�ص�د  وهو  خ��صة،  الإ�صالم  به  ج�ء 
الو�ص�ئل،  بكل  العتق  عليهم  ون�صهل  ونعلمهم  عليهم  وننفق  نعولهم  الإ�صالمية 
ا كم� ورد يف احلديث عن النبي ، ليتم ن�صر الف�ص�ئل  حتى ك�ن هزل العتق جدًّ

يف الع�مل وي�صود النظ�م وال�صالم.

ب�ملعنى  رق  هن�ك  يكن  مل  الرق  اإبط�ل  ادعوا  يوم  الأوروبيني  اأن  على 
ال�صرعي عند امل�صلمني حتى يبطلوه، لأن غ�لب اأولئك الأرق�ء املزعومني اأحرار.

ولي�ص بيع الأحرار ببدعة بني الأمم، ول اأن التج�رة فيهم اخرتعه� امل�صلمون، 
بل اإن ذلك موجود يف الأمم منذ القدمي، وم� ق�صة يو�صف عليه ال�صالم مبجهولة 
الروم�ن  واأمة  اإ�صرائيل.  بني  بيوت  اأعظم  من  حرٌّ  وهو  ال�صي�رة  ب�عه  فقد  لدين� 
فال  البغ�ء،  بق�صد  للجي�ص  وتقدميهن  للت�صري  والن�ص�ء  لبيعهم  الأطف�ل  ت�صرتق 
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فعملوا  امل�صلمني  جهلة  بع�ص  اإىل  عدواه�  انتقلت  احلرفة  تلك  راأين�  اإذا  غرابة 
للجيو�ص فهو غري معروف واحلمد  الن�ص�ء  اأم� تقدمي  وا�صرتقوا الأحرار،  كعملهم 

هلل يف ت�ريخ الإ�صالم.

وقد تنب�أ النبي  ب�أن ال�صرتق�ق �صيتن�ول احلر وتهّدد من يتع�طى بيعه، 
وي�أكل ثمنه ب�أعظم املهددات، وهو اأن اهلل خ�صم ملن يفعل ذلك يوم القي�مة، ففي 
البخ�ري عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه اأن النبي  ق�ل: »ق�ل اهلل عز وجل: ثالثة 
ا ثم اأكل ثمنه،  اأن� خ�صمهم يوم القي�مة، رجل اأعطى بي ثم غدر، ورجل ب�ع حرًّ
منذ  الأمر  وقد وجد هذا  اأجره«.  يعطه  منه ومل  ف��صتوفى  اأجرًيا  ا�صت�أجر  ورجل 
القرن الث�ين للهجرة ونقل بع�ص العلم�ء اأن اأب� حنيفة ر�صي اهلل عنه مكث ع�صر 

�صنوات يبحث عن ج�رية لي�صرتيه� فلم يجد واحدة �ص�حلة لال�صرتق�ق.

فكل م� قررن�ه ينتج اأن ال�صرتق�ق مل يكن موجوًدا على الوجه ال�صرعي 
املطلوب يوم منعه الأروبيون، فمنعهم لال�صرتق�ق اإمن� ذلك عن نف�صهم خ��صة مل� 

فيه من املظ�مل التي تنبو عنه� العج�لة والإن�ص�نية.

على اأن م� دام احلداد يدعي اأن الرق انتهى بب�صط الأمة الأروبية �صلط�نه� 
على امل�صلمني فال ميكن اأن يدعي مع ذلك اأن الإ�صالم قد اأبطله، اإذ القول ك�ن 
للقوة وال�صلط�ن يف الف�صل. ق�ل م�صيو غو�صت�ف لوبون يف كت�به متدن العرب: »اإين 
ل اأريد البحث عن �صحة م� ين�صب لالإنقليز منذ �صنني قليلة من مع�ملة الرقيق 
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ب�أنواع من العذاب والهوان« ثم ق�ل: »اإن لفظة الرق اإذا ذكرت اأم�م الأروبي الذي 
اعت�د تالوة الرواي�ت الأمريكية املوؤلفة من نحو ثالثني �صنة من الزمن وورد على 
خ�طره اأولئك امل�ص�كني املثقلني ب�ل�صال�صل املكبلني ب�لأغالل امل�صوقني ب�صرب 
ال�صي�ط الذين ل يك�د يكون غذاوؤهم ك�فًي� ل�صد رمقهم لي�ص لهم من امل�صكن 
اأن الرق عند امل�صلمني يخ�لف م�  اإل احلب�ص املظلم« ثم ق�ل: »اإن احلق اليقني 
اأو  اإي�ص�ح للج�هلني  نقلن� هذا زي�دة  ك�ن عليه عند الن�ص�رى مت�م املخ�لفة«. واإمن� 
املتج�هلني، واإل ف�إن م� قدمن�ه مل نبق معه حمت�جني اإىل اإق�مة دليل اآخر اأو بره�ن، 
وكيف نحت�ج اإىل اإق�مة الدليل على وجود النه�ر وال�صم�ص ط�لعة واأ�صعة اأنواره� 

�ص�طعة ولن تعمى الأب�ص�ر ولكن تعمى القلوب التي يف ال�صدور.

اد يهني املراأة امل�شلمة1 )) احلدََّ

نحتقره�،  اأنن�  وادعى  املجتمع  يف  املراأة  وظيفة  ببي�ن  مقدمته  احلداد  ابتداأ 
وبلغ به اخلط�أ والفرتاء اإىل اأن ن�صب اإلين� اعتب�ر املراأة )وع�ء لكذا !( مم� ي�صتهجن 
الت�صريح به. ول ي�صدر اإل ممن ل خالق له ومل يت�أدب الآداب الع�مة ف�صاًل عن 

اآداب العلم�ء واملر�صدين.

املراأة  يحرتمون  اأنهم  مع  للم�صلمني  وين�صبه  البذيء  الكالم  ذلك  يقول 
وينزلونه� املنزلة الالئقة به� ول يع�ملونه� اإل ب�لتبجيل والتعظيم. غري اأن احلداد 
الذي مل يكرب التالعب ب�لدين الإ�صالمي واأهله ف�صاًل عن املراأة، هو الذي اأنزله� 



اد حممد احلدَّ
112112

يف  واأجل�صه�  والحتق�ر  الزدراء  ب�ص�ط  على   � منحطًّ جمل�ًص�  وبواأه�  املنزلة  تلك 
مك�ن امله�نة والبتذال.

يقول يف مقدمته اإن الن��ص اأم�م املراأة على ق�صمني، اأن�ص�ًرا له�، ومع�ر�صني، 
واإن من اأهم م� ظفر به اأن�ص�ره� جتربته� يف مدة احلرب الكربى واأنه� اأثبتت لنف�صه� 
حم�فظة،  اأعوان  منه�  وجعلوا  جنوًدا،  منه�  جندوا  حتى  الرجل  مثل  الكف�ءة 

و�ص�رت تطري يف ال�صم�ء، وت�ص�رع الرج�ل فت�صرعهم.

اإن ك�ن هذا من الأدلة التي ي�صتند اإليه� الذين يدعون ن�صرته� ف�إنهم مل 
ي�أتوا اإلين� ب�صيء جديد ف�إن الت�ريخ اأران� كثرًيا من الن�ص�ء قمن بجالئل الأعم�ل 
وحكى  الأخرى  والأمم  الإ�صالم  كثريات يف  منهن  نبغ  وقد  الب�صرية،  احلي�ة  يف 
مب� يعجز عنه  واأنهن قمن  ب�لعج�ئب.  اإتي�ن بع�صهن  الع�صور  اأقدم  الت�ريخ يف  لن� 
كثري من الرج�ل، لكن ل�صن� ممن يدعي نفي وجود الن�بغ�ت واإمن� نريد املق�بلة بني 

اجلن�صني والنظر بني جمموع الفريقني. ل بني فرد وفردين.

على اأن ح�لة جتنيد الن�ص�ء عند ال�صطرار لي�صت ب�لأمر الغريب يف نظرن� 
اإذ ال�صريعة الإ�صالمية اأوجبت عليهن الدف�ع عن الإ�صالم عند وقوع النفري الع�م 
وعجز الرج�ل عن القي�م بذلك الواجب. وقد راعى يف ذلك ال�ص�رع امل�صلحة 
الع�مة الراجعة لعموم اأهل البالد واخل��صة بهن اأي�ًص� التي تكون ب�ملح�فظة على 
�صرفهن، اإذ موتهن عزيزات خري من انته�ك اأعرا�صهن وعي�صهن يف الذل وامله�نة 

وال�صغ�ر. 
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هذه ح�لة خ��صة ينظره� الإ�صالم ب�ل�صنة للن�ص�ء وي�ص�ركه فيه� عموم الب�صر، 
اإليه�  فال تدخل حتت �ص�بطة، ول ت�صلح ق�عدة ع�مة تبنى عليه� امل�ص�لح وي�صتند 
به  يكلف  مب�  يكلفن  ل  فهن  اإليهن  ب�لن�صبة  العتي�دية  احل�لة  واأم�  ال�صتنت�ج.  يف 

الرج�ل. ول يقمن اإل ب�لعمل الذي ت�أهلن اإليه ق�ل تع�ىل: ژں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ  

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋژ ]الن�ص�ء/ 32[.

يقول املف�صرون اإن من اأ�صب�ب نزول هذه الآية اأن اأم �صلمة ر�صي اهلل عنه� 
ق�لت ي� ر�صول اهلل تغزو الرج�ل ول نغزو واإمن� لن� ن�صف املرياث ف�أنزل اهلل تع�ىل 
لن�  اأن اهلل جعل  �ص�ألن اجله�د فقلن: وددن  الن�ص�ء  اأن  الآية، وروي عن عكرمة 
الغزو فن�صيب من الأجر م� ي�صيب الرج�ل فنزلت، ف�لن�ص�ء العربي�ت متنني اأخ�ص 
اأعم�ل الرجولية وهو حم�ية الذم�ر والدف�ع عن احلق ب�لقوة، ف�أج�بهن تع�ىل بهذه 
الآية، وعرب �صبح�نه بهذا التعبري عن�ية بهن وتلطًف� لأنهن مو�صع الراأفة والرحمة 
ل�صعفهن مع اإخال�صهن فيم� متنني، ف�أراد اهلل �صبح�نه اأن يخت�ص الن�ص�ء ب�أعم�ل 
البيوت والرج�ل ب�لأعم�ل ال�ص�قة التي يف خ�رجه� ليتقن كل منهم� عمله، ويقوم 
به كم� يجب مع الإخال�ص واأمرهم اأن ي�ص�أل كل منهم الإع�نة والقوة على م� نيط 

به حيث ل يجوز له اأن يتمنى م� نيط ب�لآخر.

وروى البيهقي يف حديث اأ�صم�ء بنت يزيد الأن�ص�ري ر�صي اهلل عنه�، من 
اإليك، وذكرت عدة  الن�ص�ء  وافدة  اأن�  اهلل  ر�صول  ي�  وق�لت:    النبي  اأتت  اأنه� 
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اأ�صي�ء خ�ص به� الرج�ل اإىل اأن ق�لت: واأف�صل من ذلك اجله�د يف �صبيل اهلل عز 
�، اأو معتمًرا، اأو جم�هًدا، حفظن� لكم اأموالكم  وجل واأن اأحدكم اإذا خرج ح�جًّ
اأفم� ن�ص�رككم يف هذا الأجر واخلري. فق�ل  اأثوابكم، وربين� لكم اأولدكم  وغزلن� 
له� : »افهمي اأيته� املراأة واأعلمي من خلفك من الن�ص�ء اأن ح�صن تبعل املراأة 

لزوجه� وطلبه� مر�ص�ته واتب�عه� يعدل ذلك كله«.

نرى  فق�لت:    اهلل  ر�صول  عنه�  اهلل  ر�صي  ع�ئ�صة  املوؤمنني  اأم  و�ص�ألت 
واأجمله حج  اجله�د  اأف�صل  لكن   «  : ق�ل  جن�هد  اأفال  الأعم�ل  اأف�صل  اجله�د 

مربور« ذكره البخ�ري وزاد اأحمد »فهو َلُكنَّ جه�د«.

اأم ن�صيبة بنت كعب  ومل� انهزم رج�ل من امل�صلمني يف واقعة اأحد ق�تلت 
ر�صي اهلل عنه� وهي ممن ب�يع بيعة العقبة وك�نت يف اأول النه�ر ت�صقي امل�ء فلم� 
راأت هزمية امل�صلمني انح�زت اإىل ر�صول اهلل  وب��صرت القت�ل و�ص�رت تذب عنه 
ب�ل�صيف وترمي ب�لقو�ص وجرحت يف ذلك اليوم جرًح� �صديًدا، وق�تلت اأ�صم�ء 
بنت يزيد ال�صح�بية امل�صهورة ر�صي اهلل عنه� يف بع�ص وق�ئع الريموك بينم� ك�ن 

امل�صلمون منهزمني وقتلت رج�ًل كثريين بخ�صبة.

وق�تلت خولة بنت الأزور مل� اأ�صر اأخوه� �صرار يف وقعة اأجن�دين وحملت 
على الروم حملة منكرة متلثمة حتى ظنوه� خ�لد بن الوليد، وخل�صت نف�صه� مع 
بع�ص الن�صوة من الأ�صر ب�ل�ص�م بعد قت�ل �صديد، واأمث�لهن كثريات، فهل بلغت 
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املراأة يف هذا الع�صر مبلغ ال�صح�بي�ت ر�صي اهلل عنهن يف اجلراأة والإقدام؟ وهل 
هذا العمل اأك�صبهن رجح�نً� على الرج�ل املنهزمني؟ وهل خطر بب�ل املج�هدين 
اأو اأمرائهم رفع املراأة اإىل م�ص�ف الرج�ل وتكليفه� مب� ل تطيق، وق�لوا على الرج�ل 
فهموا  اأنهم  اأظن  املوت؟  ميدان  يف  الأبط�ل  مق�رعة  الن�ص�ء  وعلى  الذيول،  جر 
الإ�صالم. يظن احلداد  اأج�زه لهم  مل�  فعلوه  ولو  فلم يكلفوه� بذلك  املراأة  حقيقة 
الذي اأراد ال�صتن�د اإىل هذه احل�لة الغري العتي�دية يف رفع مق�م املراأة اإىل م�صتوى 
اأنه مل يعرف من اأحواله� احلقيقية  اأنه ج�ء ببع�ص احلجة مع  الرجل يف اأعم�له، 

�صيًئ� اإل ب�لتوهم كغريه ممن يدعي ذلك.

ذلك  يف  والبحث  العقلني  اأو  اجل�صمني  بني  الفرق  اإثب�ت  غر�صي  لي�ص 
و�صيلة  ذكره�  واإمن�  املراأة حقيقة.  عن  املدافعني  من  يكن  احلداد مل  لأن  بتعمق 
اإىل هدم ال�صريعة كم� كن� اأو�صحن�ه، لكن اإذا ن�صبن� له اخلط�أ ال�صريح فيم� يدعي 
نعرف  اأن�  اإلين�  »يخيل  الطبيعة:  علم�ء  بع�ص  ق�ل  احلقيقة  عن  نبعد  فال  ويقول 
ال�صيء الكثري عن هذا الع�مل. ولكن كثرًيا من الأ�صي�ء التي كن� نح�صبه� ع�دية، 
ونح�صب اأنف�صن� كثريي الطالع عليه�، هي الآن لغز من الألغ�ز عندن� ولبد من 
در�ص كثري و�صهر طويل لندرك اأنن� ل نفهم الأ�صي�ء، والذي يجب اأن نفهمه ب�دئ 

بدء اأن الأ�صي�ء التي تعودن�ه� هي غريبة عن� وخفية علين� ك�ص�ئر الأ�صي�ء«.
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وهذه الفل�صفة مع طوله� خمت�صرة مع مت�م الظهور والإي�ص�ح يف قوله تع�ىل: 
ژٺ  تع�ىل:  قوله  ويف   ،  ]85 ]الإ�صراء/  یژ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ژېئ 

ٺ ٺ ٺ ٿژ ]الروم/ 7[. 

يدعي احلداد اأن غر�صه الدف�ع عن املراأة حتى يحرره� وميتعه� مبب�هج احلي�ة.

م� هي مب�هج احلي�ة التي يطلبه� احلداد ويريده� للمراأة؟ يريد ال�صتت�ر حتت 
كلمة ال�صرير واأن يقدم املراأة ملعمعة القت�ل لأن جتربته� اأثبتت كف�ءته�، يريد اأن 
اأنه�  اأمث�له بدعوى  ت�صتغل املراأة يف املع�مل لتقوم ب�أود حي�ته وتنفق عليه وعلى 
حرة، يريد اأن تلفح نريان املع�مل وجهه� وتذيب �صحمه� وحلمه� وتذهب بن�ص�رته� 
للرج�ل،  ملم�ثلته�  ال�ص�قة  والأ�صغ�ل  الأثق�ل  بجر  املراأة  تقوم  اأن  يريد  وح�صنه�، 
واإف�ص�د  به�  التالعب  يريد  فيه�،  التغزل  يريد  ت�صتغل ب�حلمل والولدة،  اأن  يريد 

اأخالقه�، يريد... يريد... يريد اإلخ.

هذه بع�ص من مب�هج احلي�ة التي يطلبه� للمراأة وهذه ن�صرته� التي يزعمه�، 
ومن اأراد املح�فظة على كرامته� يف احلي�ة الجتم�عية، وق�صره� على حي�ته� املنزلية 
حمرتمة اجل�نب بعيدة عن اأن ميد اإليه� الفجرة ل�ص�نً� اأو يًدا، اأو اأن ين�له� الف�ص�ق 
ب�أب�ص�رهم الرباقة وب�ص�ئرهم العمي، ف�أولئك املح�فظون هم املع�ر�صون مل�ص�حله� يف 

نظر احلداد واملعدون على املراأة الظ�ملون!!
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اإن ن�ص�ءن� واملنة اهلل يتمتعن بجميع مب�هج احلي�ة التي ترت�صيه� لهن املروءة 
والدين واحلرية التي قرره� ال�صرع ومنحه� للمراأة يف دائرة حي�ته�.

نظ�م  مبقت�صى  يتوله�  وجهة  منهم  لكل  اهلل  جعل  املخلوق�ت  جميع  اإن 
خلقته وطبيعته وذلك يوجب علين� اأن نوجه كل جن�ص نحو �صع�دته التي تخ�صه 
وي�صدد اإىل م� يليق به من الأعم�ل الفكرية واجل�صدية على ح�صب م� اأودع اهلل 
اأقرب  اإليه�  هو  ف�صيلة  اإىل  معد  جن�ص  كل  واإن  ال�صتعداد،  من  جن�ص  كل  يف 
وب�لو�صول اإليه� اأحرى. ولي�صت احلرية يف نظرن� هي انفالت الإن�ص�ن من كل قيد 
وانغم��صه يف حم�أة الرذائل واملالذ وال�صهوات البهيمية، ويتج�وز حد العدل فيه� 

حتى يكون لكل اإن�ص�ن اأن يعمل م� �ص�ء.

يف  تعمل  اأن  اأنف�صهم  تر�صى  ل  ال�صريفة  الأنف�ص  واأ�صح�ب  العقالء  اإن 
م�ص�ركة  نعلم  ونحن  خ�صو�ًص�  الرع�ع  راأي  من  ذلك  لأن  احل�صية  املالذ  �صبيل 
اأو  لنف�صه  ر�صي  فمن  ذلك،  يف  لالإن�ص�ن  احليوان  من  والهمج  احل�صرات  اأ�صغر 

لأهله بذلك فقد نزل اإىل اأحط درك�ت امله�نة وال�صغ�ر.

يريدون بلفظي احلرية ومب�هج احلي�ة الق�ص�ء على الف�صيلة، واإحالل الرذيلة 
حمله� ب�لبعد عن اأدب ال�صريعة وعن الأخذ بوظ�ئفه� و�صرائطه�. 

التي  ال�صريعة،  دائرة  اأهلهم من  ب�أن ل يخرجوا مع  م�أمورون  امل�صلمني  اإن 
عدلت لهم معنى احلرية، واأفهمتهم معنى مب�هج احلي�ة احلقيقة، ومبخ�لفتن� لذلك 
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و�صرين� على غري مقت�صى �صنن الكون نكون قد ت�صببن� يف منع اأنف�صن� من الرقي 
يف مدارج احلي�ة ال�صحيحة الراجعة علين� بكل �صع�دة وهن�ء بل اإن الأمم التي ل 

ت�صري على ذلك النظ�م يوؤول اأمره� اإىل ال�صقوط ق�ل تع�ىل: ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ یژ ]الإ�صراء/ 16[.

فلنتب�صر فيم� يعود علين� ب�ملنفعة احلقيقية ولنتم�صك مبب�دئ الف�صيلة ونق�وم 
كل من ي�صيع الف�ح�صة والرذيلة حتى ل يحيق بن� الهالك الذي ظهرت طالئعه 
ول  �صيء  يف  الكم�ل  من  لي�صت  بظواهر  مت�أثرين  مذبذبني  بذلك  و�صرن�  بينن� 

نحن ب�تب�عه� من امل�صلحني، ق�ل تع�ىل: ژی جئ  حئ مئ  ىئ يئ 
التي  الطريقة  الذين يخ�لفون  امل�صلمني  واإن  ]هود/ 117[  جب حبژ 
ر�صمته� لن� ال�صريعة ل ميكن جن�حهم ول فوزهم يف ميدان الأخالق والكم�لت 

النف�صية بل ول يف ميدان احلي�ة الجتم�عية.

�صبطته�  التي  احلرية  عن  وعدل  الهمج  طريقة  على  يجري  من  اأنَّ  على 
كب�ر  من  حتى  ذمه  �صبق  قد  واحلي�ء  احل�صمة  من  ب�صي�ج  واأح�طته�  ال�صريعة 
احلكم�ء الأقدمني الذين اأدركوا �صيًئ� من احلق�ئق املطهرة من الإفراط والتفريط 
ومن ال�صواهد على ذلك قول ج�لينو�ص يف و�صف من خرج عن الآداب التي 
الأحداث  يف�صدون  واأرداه�.  ال�صري  اأ�صواأ  �صريتهم  الأ�صرار  »هوؤلء  اإليه�  اأ�صرن� 
ب�إيه�مهم اأن الف�صيلة هي م� تدعوهم اإليه طبيعة البدن من املالذ والن��ص م�ئلون 
ب�لطبع اجل�صداين اإىل ال�صهوات فيكرث اأتب�عهم وتقل الف�صالء فيهم وهم يف اأدنى 
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مراتب الإن�ص�ن ل�صعف القدرة الن�طقة فيهم فهم يف اأفق البه�ئم ميرحون �صهواتهم 
جتذبهم بقوة نفو�صهم البهيمية حتى يرتكبوه� ول يرتدعون عنه�.

ينت�صب  اأن ي�صمعه� كل من �صعى ممن  التي يجب  فهذه كلمتن� الأخرية 
للم�صلمني يف هدم ال�صريعة وبث الرذيلة والق�ص�ء على الف�صيلة.

وليعلم اأن املراأة يف نظرن� ي�قوتة ل تقّوم بذهب ول ف�صة جاللة ونف��صة واإن� 
ل نوافقه على اإلق�ئه� يف حب�حب ن�ر ف�ص�د الأخالق والرتبية التي هي �صفة كثري 
اأن ت�صري كل�ًص� حتى نخ�صره� مع من�فعه�  ن�فعة ل  بق�ءه�  نريد  الرج�ل، لأن�  من 

ونق�صي لأجل ذلك على الإ�صالم وامل�صلمني.





الطاهر احلّداد

ت�أليف

ُطِبع لأول مرة عام 1348هـ/ 1930م





 ٱ     ٻ ٻ ٻ
غري  يعي  ال  وهو  �أح�ض�نه�.  وبني  بطنه�  يف  حتمله  �الإن�ض�ن.  �أم  هي  �ملر�أة 
وقلبه�.  دمه�  تغذيه من  ِلَب�أَه�))).  وتر�ضعه  بعد.  من  يربز يف حي�ته  �لذي  ط�بعه� 
وهي �لزوج �الأليف ت�ضبع جوع نف�ضه. وتذهب وح�ضة �نفر�ده. وتبذل من �ضحته� 
ور�حة قلبه� لتحقيق ح�ج�ته وتذليل �لعقب�ت �أم�مه. وتغمره بعو�طفه�، فتخفف 
عليه وقع �مل�ض�ئب و�الأحز�ن، وجتدد فيه ن�ض�ط �حلي�ة. وهي ن�ضف �الإن�ض�ن و�ضطر 
�الأمة نوًع� وعدًد�، وقوة يف �الإنت�ج من ع�مة وجوهه. ف�إذ� كن� نحتقر �ملر�أة وال نعب�أ مب� 
هي فيه من هو�ن و�ضقوط، ف�إمن� ذلك �ضورة من �حتق�رن� الأنف�ضن�، ور�ض�ن� مب� نحن 
فيه من هو�ن و�ضقوط. و�إذ� كن� نحبه� ونحرتمه� ون�ضعى لتكميل ذ�ته� فلي�س ذلك 

�إال �ضورة من حبن� و�حرت�من� الأنف�ضن�، و�ضعين� يف تكميل ذ�تن�.

ب�أ: �أول �للنب عند �لوالدة. �لَلّ  (((

مقّدمة
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�ض�أن  �لرجل، ال  نر�ه� منف�ضلة عن  �أن  للمر�أة  نظرن�  �عتدن� يف  �أنن� قد  غري 
له� يف تكييف نف�ضه وحي�ته. و�أحرى �أن ال يكون له� �ضيء من ذلك يف نهو�ضه 
�ل�ضعبي �أو �ضقوطه. فكن� بذلك نتجرع مر�رة �خليبة يف حي�تن� من كل وجوهه�، 

دون �أن ندرك م�ض�در هذه �خليبة �لن�مية فين� فنعمل لزو�له�.

�لن��س �أم�م �ملر�أة �ليوم فريق�ن: �أن�ض�ر له� ومع�ر�ضون. ولكنهم يف �لغرب 
� ك�لفرق بني �مر�أتهم و�مر�أتن�. فهم يف  غريهم يف �ل�ضرق. و�لفرق بينهم بعيد جدًّ
بعمله�  لتقوم  وع�ملون يف ذلك جميًع�  وتربيته�،  �ملر�أة  تعليم  على  متفقون  �أروب� 
ك�ماًل يف �ملنزل وتربية �الأبن�ء مع متكينه� من �حلرية �ملدنية ال�ضتثم�ر مو�هبه� يف 
�الأعم�ل �الأدبية و�مل�دية �لع�ئدة ب�خلري على منزله� �أو على �لثق�فة �لع�مة، ولت�أخذ 
�ملجتمع  منه�  ون�ل  ذلك  من  ن�لت  وقد  �حلي�ة.  مبب�هج  �النتف�ع  يف  �أي�ًض�  حظه� 
�الأروبي �أوفر ن�ضيب. ثم هم يختلفون بعد ذلك يف تقدمه� مع �لرجل �إىل �الإنت�ج 
�مل�دي، و�ضي�دة �لدولة وحتمل �أعب�ئه� ب�مل�ض�و�ة معه حتى ال ميت�ز عليه� يف �ضيء، 
وهذ� م� ت�ضري �إليه �ليوم يف تي�ر قوي. ف�ملع�ر�ضون يرون يف ذلك ت�ضييًع� لوظيفة 
�ملر�أة يف �ملنزل و�لن�ضل وتثقيفه؛ حيث تنهمك يف �الأعم�ل �لعمومية �لتي تذيب 
جهده�، وتعمر وقته� حتى ال يبقى منه ل�ضيء �آخر زي�دة عم� يف ذلك من من�ف�ضة 
�لرجل يف طلب �لعمل، تلك �ملن�ف�ضة �لتي ك�نت من عو�مل �لبط�لة يف جه�ت 
�أروب� بينم� هي ال تقوى على عمل �لرج�ل فت�أتي به ك�ماًل مثلهم. و�الأن�ض�ر يرون 
جتربته� يف ذلك �أي�م �حلرب �لكربى وبعده� دلياًل و��ضًح� على �لنج�ح �لذي جتده 
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ِبَد�أَِبه�))) يف �مل�ضتقبل وال ينبغي �أن يعترب هذ� �لنج�ح يف �ل�ضعب �إال قوة جديدة 
فيه وتوفرًي� الإنت�جه �مل�دي و�ملعنوي وعونً� له عليه يف حد ال ي�ضيع مهمة �لن�ضل، 
ف�إن  �الجت�ه،  هذ�  به�  ي�ضر  �ملر�أة  به�  متت�ز  �لتي  �الأطف�ل  تربية  وظيفة  ك�نت  و�إذ� 
ت�أ�ضي�س مع�هد �الأطف�ل و�الإكث�ر منه� يرفع كثرًي� من هذه �لتبعة على �ملر�أة حتى 
يزيله� ب�لتدريج. وقد �أخذت �لدول �الأروبية �ليوم تب�ًع� بهذ� �لر�أي مع �لتدريج، 

ف�أف�ضحت للمر�أة يف مق�عد �لني�بة وكر��ضي �حلكم يف �لدولة.

و�أن�ض�ره�  �حلجب،  ور�ء  تعي�س  ز�لت  م�  �الآن  �إىل  ف�مر�أتن�  �ل�ضرق  يف  �أم� 
من� يرون يف تربيته� وتعليمه� علوم �حلي�ة �لع�مل �لوحيد يف تقومي حي�ته�، وت�أدية 
و�جبه� يف �ملنزل و�لع�ئلة ك�ماًل، فتنجب لن� رج�اًل ون�ض�ًء ميلوؤون �أوط�نهم �أعم�اًل 
� �أن  � وطبيعيًّ � �ضرعيًّ تك�ضبه� �لفخر وحتقق له� �لن�ضر يف �حلي�ة. ويرون مع ذلك حقًّ
ت�ضتثمر �ملر�أة حريته� �ملدنية يف ��ضتعم�ل م� له� من حق مب��ضرة بنف�ضه�، و�أخذ 
�لقدر  هذ�  يف  يرون  من�  له�  و�ملع�ر�ضون  �ضو�ء.  ك�لرجل  �حلي�ة  مت�ع  من  حظه� 
�لفتنة، و�حلجر �لذي عليه�  ب�ملر�أة عم� يجدر به� من �النزو�ء �لذي مينع  خروًج� 
للرجل. وهي ال حتت�ج يف حي�ته� �أو وظيفته� �إال ملعرفة حمدودة يف د�ئرة �ملنزل ال 
يلزم له� �إق�مة �ملع�هد �لعلمية يف خمتلف �لعلوم، ثم هي ال يتوقف عليه� نهو�س 
�ل�ضعب حتى ن�ضطر الإعط�ئه� �حلرية �الجتم�عية. وميّثلون لذلك ب�ملدنية �لعربية 

�لتي ق�مت على حم�س جهد �لرج�ل.

َد�أََب يف �لعمل وغريه د�أْب�، ود�أَبً�، وُدُءوبً�: جدَّ فيه.  (((
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هذ� هو موقف �ملر�أة يف �ل�ضرق، وهذه �آر�وؤن� يف نهو�ضه�. ولكنن� يف تون�س منت�ز 
على �ل�ضرق كله ب�أنن� �إىل �ليوم مل نوفق يف �لعمل لنهو�س �ملر�أة ولو مبقد�ر �لذرة يف 
حي�ته�. ولي�س لن� من ذلك غري �لكالم وعموم �الأمة ُمْعِر�س عن هذ� �ملو�ضوع مت�ًم�. 
ويرى بع�س �ملوؤثرين يف هذ� �ل�ضو�د �أنن� ميكن �أن ننه�س ب�أنف�ضن� دون �ملر�أة كم� ق�مت 
�ملدنية �لعربية. ولو ت�أملن� موقف �ملر�أة مع �مل�ضلم �لعربي �لذي ج�هد لفتح �ملم�لك، 
و�نت�ضر لر�أين� �أنه� تبعث يف �ضدره روًح� جب�ًر� هو �ضر جن�ح تلك �ملدنية فوق م� ك�ن 
له� من مع�رف علوم �لدين وفنون �الأدب نظًم� ونرًث�، وقد ك�نت تبلغ فيه� من �ل�ض�أن 
وح  غري م� وقفت عنده لو �أنه� ك�نت �أوفر تعليًم� وتهذيًب� وحريًة. ولعلن� نلم�س هذ� �لرُّ
ق�ئًم� يف �أنف�ضن� نحن �لرج�ل حتى �ليوم، �إذ تتقدم �ملر�أة يف عمل �ضريف النت�ض�ل 
ْود))) عنه فتبعث بذلك فين� �حلي�ة و�جلر�أة �إىل �حلد �لبعيد. ولكن هكذ�  وطنه� و�لذَّ
�ض�ء حمقن� �الأخرق �أن نت�أخر �إىل �لور�ء حتى �ملوت. بينم� على مر�أى من� وم�ضمع 

يتقدم غرين� ب�ضرعة �إىل �الأم�م ظ�فًر� ب�حلي�ة.

لو نر�جع �أ�ضل ميولن� يف �إنك�ر نهو�س �ملر�أة لوجدن� �أنه منح�ضر يف �أنن� ال 
نعتربه� من ع�مة وجوه �حلي�ة �إال �أنه� وع�ء لفروجن�. غري �أنن� مهم� ب�لغن� يف �إنك�ر 
م� للمر�أة من حق، وم� لن� يف نهو�ضه� من نعمة �ض�ملة، ف�إنه� ذ�هبة يف تي�ر �لتطور 
�. وهي جتري يف ذلك على غري هدى  �حلديث بقوة ال متلك هي وال نحن له� ردًّ
�أو كت�ب منري، وذلك م� يزيد كل يوم روح �لفو�ضى فين� ر�ضوًخ� و��ضتب�ًك�. وبداًل 
من هذ� �لعن�د �لذي ال ينفع �ضيًئ�، ك�ن يجب علين� �أن نتع�ون جميًع� على �إنق�ذ 

�لذود عنه: �لدف�ع عنه.  (((
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حي�تن� بو�ضع �أ�ضول ك�ملة لنهو�س �ملر�أة �لذي هو نهو�ضن� جميًع�. وبذلك نكون 
قد طهرن� �مل�ء �ل�ض�لح للحي�ة قبل �أن يتحول �إىل عفونة تهدمه� وِتُبيده�.

ه� هي �حلكوم�ت �لفرن�ضية يف تون�س قد �أخذت منذ حني ت�ضتثمر تطور 
�مل�ضلم�ت  �لبن�ت  تعليم  بر�مج  يف  �أ�ضوله�  و�ضعت  �لتي  �ل�ضي��ضة  طبق  �مر�أتن� 
َتْد�أُب على و�ضع �لطرق �لتي تر�ه� �ض�حلة  ب�ملد�ر�س �البتد�ئية لهن. وم� ز�لت 
نحن  نبقى  فلم�ذ�  ذلك،  �لفر�ضة يف  ر�أت  كلم�  �مل�ضلمة  �ملر�أة  تطور  يف  لغر�ضه� 

مبهوتني ذ�هلني ممتع�ضني يف هذ� �لتي�ر �جل�رف حتى يذهب بن� �إىل م�ضبه؟

�إن �الإ�ضالح �الجتم�عي �ضروري لن� يف ع�مة وجوه �حلي�ة، وعلى �خل�ضو�س 
م� ك�ن منه متعلًق� بوجودن� يف �حلي�ة. وقد ر�أيت بعني �ليقني �أن �الإ�ضالم بريء من 
تهمة تعطيله �الإ�ضالح. بل هو دينه �لقومي ومنبعه �لذي ال ين�ضب. وم� ك�ن �نهي�ر 
�ضرحن� �إال من �أوه�م �عتقدن�ه�، وع�د�ت مهلكة وفظيعة حّكمن�ه� يف رق�بن�. وهذ� 
�أيهم�  �ل�ضريعة و�ملجتمع؛ لرنى  �ملر�أة يف  �أ�ضع كت�بي هذ� عن  �أن  م� حد�))) بي 
�له�دي و�أيهم� �ل�ض�ل �مل�ضل. وع�ضى �أن �أكون بهذ� قد �أديت و�جًب� يف عنقي �أر�ه 

ديًن� عليَّ جلن�ٍس �أن� �أحد �أفر�ده و�أمة �أن� و�حد من �أبن�ئه�.

)تون�س 0) دي�ضمرب 929))  

الطاهر احلدّاد  

َحَد� فالنً� على ذلك: بعثه عليه.  (((





الق�شم الّت�شريعي





متهيد

قبل  الت�شريعية  و�شيا�شته  الإ�شالم  موجزة عن  كلمة  و�شع  من  ا  بدًّ نر  مل 
وخدمة  اإزاءها،  ملوقفه  ذلك جالء  ليكون  نظره؛  يف  املراأة  مقام  عن  نتحدث  اأن 

للمو�شوع من اأوىل الطرق واأقربها للحق. واإليك البيان:

وامل�شلمني  خا�شة  العرب  حلياة  جديًدا  مبداأ  جملته  يف  الإ�شالم  كان 
عامة. ونحن هنا اإمنا نهتم مبا كان منه جديًدا يف جانب املراأة. �شواء كان يف اإثبات 
�شخ�شيتها املدنية والجتماعية اأو يف حقوقها مزدوجة بالرجل، وما يتبع ذلك من 

اأوجه البيان.

مل يكن للعرب �شريعة م�شطورة يتحاكمون اإليها، ول عهد لهم بالنظام ول 
اعتادوا الطاعة لأمر مقرر �شوى نف�شيات قائمة فيهم واأخالق وعادات مرت على 
اأن  فاإما  ال�شك.  ال�شنون والأحقاب))). و�شارت كعقائد ل حتتمل  ع�شر تخلقها 

الأحقاب: جمع ِحْقبة وهي: املدة الطويلة من الدهر.  (((

املراأة يف الإ�سالم
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يحكم جمل�س من �شيوخهم مبقت�شاها اأو يكون احلكم لل�شيف والرمح، وهو اأكرث 
اإليه يف ف�شل النزاع بينهم، فجاء الإ�شالم فجاأًة يقرر عليهم اأحكاًما  ما يلجوؤون 
اأولئك  وهم  والأجداد.  الآباء  عن  اإرًثا  عليه  وعا�شوا  اأَلِفُوه  ملا  معاك�شة  واأخالًقا 
الذين كانوا ينظرون اإليهم كمنبع ملجد العروبة وتاريخ فخرها، مبا يعرب عن تع�شب 
اجلاهلية الأوىل، ومل ي�شمع قبل اأن حركة اأو حتى اأفكاًرا كانت تتجه لإعطاء حق 
للمراأة ب�شفتها ركًنا للعمران ون�شف الرجل يف احلياة. فكان موقف الإ�شالم اإزاء 

ذلك �شعًبا دقيًقا، بل من اأدق ما اعرت�س الإ�شالم من �شوؤون.

مل يكن الإ�شالم دين ت�شابيح و�شلوات. ثم هو ل يت�شل باأعمال الإن�شان 
وما يالب�شه من اأحوال احلياة كما يوهم ذلك تاريخ الت�شوف الدخيل يف الإ�شالم. 
بل ما كانت تلك اإل كروح مطهر ومنقذ لالإن�شان من ا�شتيالء روح ال�شر واجلحود 

عليه.

ومل يكن الإ�شالم كتاب امل�شتقبل الذي تنبذه اأجياله احلا�شرة ل�شراحته 
يف جميع غاياته التي يقررها �شد املاألوف دفعة واحدة. ثم لي�س له اإل اأن ينتظر 
وقع  كما  النافع،  العمل  ود�شتور  اخلالد  احلياة  �شفر)))  اأنه  لتقتنع  الأجيال  تقدم 
ذلك يف تدوين اأحالم الفال�شفة الأقدمني واملذاهب الجتماعية احلديثة. بل اإنه 
اأراد اأن يكون نافًذا يف يومه وفاعاًل اأثره يف النفو�س والدولة التي يوؤ�ش�شها. ومن 
اأنه يفرت�شها افرتا�ًشا تعجياًل  اآياته تنتظر احلوادث لتنـزل عليها، ل  ذلك كانت 

ْفر: الكتاب. ال�َشّ  (((
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لتقرير اأحكامه. وكان من ذلك اأن القراآن مل يبوب))) لأحكامه بح�شب املو�شوع 
طبق الأ�شول النظرية يف تدوين املبادئ والكتب، وبذلك كانت �شريعته نتيجة ما 
يف احلياة من تطور، ل اأنها ف�شول و�شعت من قبل حلمل احلياة على قبولها. وهذا 

من اأهم اأ�شباب انت�شاره املده�س يف الزمن القريب.

ا وبقدر ما فيها من الطول بقدر ما فيها من الأطوار  اإن احلياة طويلة العمر جدًّ
  املعربة عن جوهر معناها واأخ�س ميزاتها. ونحو ع�شرين �شنة من حياة النبي
يف تاأ�شي�س الإ�شالم كفت بل اأوجبت ن�شخ)2) ن�شو�س بن�شو�س واأحكام باأحكام 
اأمام الأجيال  بالإ�شالم اخلالد  اإذا وقفنا  بنا  الأزلية. فكيف  ال�شنة  اعتباًرا لهذه 

والقرون املتعاقبة بعد بال انقطاع ونحن ل نتبدل ول نتغري؟

بعبارة اأدق واأو�شح اأريد اأن اأقول: يجب اأن نعترب الفرق الكبري البنَيّ بني 
بخلوده  خالًدا  فيبقى  ومعناه،  جوهره  وهو  اأجله.  من  وجاء  الإ�شالم  به  اأتى  ما 
بني  وامل�شاواة  العدل  ق�شطا�س)3)  واإقامة  الأخالق،  ومكارم  التوحيد،  كعقيدة 
العار�شة  الأحوال  من  وجده  ما  وبني  الأ�شول،  هذه  معنى  يف  هو  وما  النا�س. 
للب�شرية، والنف�شيات الرا�شخة يف اجلاهلية قبله دون اأن تكون غر�ًشا من اأغرا�شه. 
ما  فاإذا  بقيت هي؛  ما  باٍق  فيها  تعدياًل  اأو  لها  اإقراًرا  الأحكام  لها من  ي�شع  فما 
ذهبت ذهبت اأحكامها معها، ولي�س يف ذهابهما جميًعا ما ي�شري الإ�شالم. وذلك 

ب الكتاب ونحوه: جعله اأبوابًا. َبوَّ  (((
ن�َشَخ ال�شيء ن�شًخا: اأزاله.  (2(

َبُط املوازين واأقومها.  الِق�ْشَطا�ُس: اأَ�شْ  (3(
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كم�شائل العبيد والإماء وتعدد الزوجات ونحوها، مما ل ميكن اعتباره حتى كجزء 
من الإ�شالم.

ولزيادة الإي�شاح ميكننا ملعرفة ما كان من ذات الإ�شالم وجوهره وما لي�س 
كذلك اأن ن�شع ال�شوؤال الآتي: »هل جاء الإ�شالم لأجل كذا...« فنقول مثاًل 
مبا  والإجرام  ال�شر  روح  وتطهريها من  املجرمني  نفو�س  لتزكية  الإ�شالم  هل جاء 
ي�شع لها من طرائق التزكية، اأم جاء ليقت�س منهم باإقامة احلّد تنكياًل))) بهم ومبا 
اأم  اإل مبا يقدمون من عمل،  �شنعوا؟ وهل جاء الإ�شالم بامل�شاواة بني عباد اهلل 
ا يف احلياة من الرجل بذكورته؟ وهل جاء  اأنه جاء ليجعل املراأة باأنوثتها اأدنى حقًّ
الإ�شالم بتمكني الزواج حتى يثمر هناء العائلة ومنو الأمة، اأم اأنه جاء ليطلق يد 

الرجل فيه بالطالق حتى ي�شبح اليوم كري�شة يف مهب الرياح؟

ل �شك اأن الفرق وا�شح يف اجلواب عن هذه الأ�شئلة ملن اأمعن يف الإ�شالم 
عن  فنميزه  اخلال�س  الإ�شالم  عن  نبحث  اأن  ميكننا  الطريقة  وبهذه  قلياًل.  ولو 

الأعرا�س املحيطة به ونحمي اأنف�شنا من اخللط فيه.

اإن عامة ال�شرائع اإمنا ترجع يف حقيقة جوهرها ومرماها اإىل اأمرين عظيمني 
بينهما  ما  وتعدل  توؤيدهما  العي�س،  الإن�شان يف  الفا�شلة وحاجة  الأخالق  هما: 
حتى ل يتعار�شا يف احلياة. غري اأن ال�شرائع ال�شماوية اأميل اإىل ترجيح الأخالق 

ل به: عاقبه مبا يردعه ويروع غريه من اإتيان مثل �شنيعه. تنكياًل: نَكَّ  (((
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الفا�شلة وجعلها ال�شائدة على حاجة الإن�شان، ت�شري على �شريها، وتهتدي بهداها. 
ومن اأجل ذلك اأو�شح نبينا حممد -عليه ال�شالم- حكمته البالغة التي جاء من 

اأجلها؛ اإذ قال: »بعثت لأمتم مكارم الأخالق«.

غري اأن هذه الروح الطيبة اخلالدة ت�شطر يف عامة الأحوال اأن ت�شاير بقدر 
ال�شرورة ا�شتعدادات الإن�شان واأحواله الناق�شة يف بروز اآثارها يف الرتبية والت�شريع، 
ثم تاأخذ يف الو�شوح بالتدريج اإىل بلوغ م�شتواها عند ن�شوج الإن�شان. وهذا هو 
عني ما �شار فيه الإ�شالم فيما عرف عنه من اتباع احلكمة التدريجية يف ت�شريع 
اأحكامه. ومن اأمثلته يف اتباع هذه ال�شيا�شة احلكيمة م�شاألة املراأة. فقد اأخرجها 
من اجلاهلية املظلمة اإىل نور احلق واحلرية. وذّلل))) لذلك من نفو�س العرب بقدر 
ما ينال فيهم من النفوذ الديني. واأبقى لعلماء اأمته ورجالها اأن ي�شت�شيئوا بروحه 
التي �شرب بها ما�شي املراأة يف اجلاهلية اأمام اأعينهم وحتت �شمعهم. فلنبداأ الآن 

بتقرير املو�شوع.

اعتبارها الذاتي

قاوم الإ�شالم ت�شاوؤم العرب من البنات وكراهتهن. فقد قال عليه ال�شالم 
اأما واأد)2) البنات، تلك العادة ال�شنيعة  اأبو البنات«  »اأنا  يف معنى التمدح بهن: 

َذلَّل: اأخ�شع.  (((
واأد البنات: دفنهن اأحياء.  (2(



امراأتنا يف ال�شريعة واملجتمع
(616

الرائجة اأيام اجلاهلية فقد واأدها الإ�شالم يف اأول ما �شرع. فرفع بذلك عن البنات 
قال: ژڦ      اإذ  الذم  معر�س  يف  عنهم  ذلك  القراآن  حكى  وقد  كربى.  ظالمة 
ڍ  ڍ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  ڃ.  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ژ ڑ ڑ ک کژ ]النحل/ 58 - 59[. وقد  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

عرب يف اآية اأخرى عما يف هذه العادة من الفظاعة والهول والرهبة فقرنها بحوادث 
ڀ.  ڀ  پ  پ.  پ  ٻ  ٻ.  ٻ  قال:ژٱ  اإذ  الكون  اندحار 
ڤ.  ڤ  ٹ  ٹ.  ٹ  ٿ   . ٿ  ٿ  ٺ  ٺ.  ٺ  ڀ 
ڇ  چ.چ  چ  ڃ  ڃ.  ڃ  ڄ  ڄ.  ڄ  ڦ  ڦ.  ڦ  ڤ 

ڇ. ڇ ڍ ڍ. ڌ ڎ ڎ ڈژ ]التكوير/ ) - 4)[.

كان الإ�شالم يواجه الرجل واملراأة �شواء، فيفر�س عليهما واجباته ويجعل 
للتب�شري  بالن�شاء  منقطعة  غري  اجتماعات  وللنبي  �شواء.  ذلك  يف  م�شوؤوليتهما 
للنف�س  َحة  املروِّ والفكاهة  للب�شط  وحتى  الواجبات.  واإفهامهن  بالإ�شالم، 
عن  قلوبهن  رفع  مما  الرجال،  اأخالق  يف  قباًل  ياألفنه  وتقدير مل  زائد  احرتام  مع 
انخفا�شها، وحّبب اإليهن الإ�شالم. ومل ير النبي الكرمي - �شلوات اهلل عليه - اأن 
كان  كما  حاجة  غري  يف  لوقته  وم�شيعة  به  مزرية)))  الن�شاء  مع  املتكررة  اأحاديثه 
ذلك خلق اجلاهلية وكما هو خلقنا اإىل اليوم يف تقدير ن�شائنا، بل كان يريد اأن 
ينري اأذهانهن بالعلم واملعرفة حتى يتهياأن للحقوق التي اكت�شبنها بالإ�شالم. ويف 

ر. ))) مزرية: اأْزَرى بال�شيء: تهاون به وق�شّ
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»اإحياء علوم الدين« لأبي حامد الغزايل من كتاب النكاح اأنه عليه ال�شالم قال: 
»من كانت له ابنة فاأدبها فاأح�شن تاأديبها وغذاها فاأح�شن غذاءها واأ�شبغ))) عليها 

من النعمة التي اأ�شبغ اهلل عليه كانت له ميمنة ومي�شرة من النار اإىل اجلنة«.

ومن اهتمام الإ�شالم باملراأة اأن جعل لها يف القراآن �شورة من طواله و�شماها 
)الن�شاء) وذكرها يف اآيات و�شور خمتلفة مر�شًدا اإىل ما ل بد منه ويتاأكد تعجيله 

يف اعتبار املراأة وتقرير حقوقها.

حقوقها املدنّية

الشهادة والقضاء

اإن تقدير املراأة مل يقف عند اعتبارها الذاتي، بل ما كان ذلك اإل متهيًدا 
من  زوجها  وحتى  اأهلها  ينفر  كان  التي  فاملراأة  احلقوق.  من  الإ�شالم  يعطيها  ملا 
جمال�شتها واحلديث معها يف غري حاجة قد ارتفع �شوتها بالإ�شالم حتى وقفت 
اأمام الق�شاء ت�شهد على النا�س رجاًل ون�شاًء فيما لهم وعليهم حتى الدماء، دون 
�س القراآن ل�شهادة املراأة يف توثيق  اأن جترح اإل مبا يعد جتريًحا يف الرجال. وقد تعرَّ

الديون والتحري يف �شبطها اإذ قال: ژڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 

اأَ�ْشَبَغ اهلل عليك النعمة: اأكملها واأمتها.  (((



امراأتنا يف ال�شريعة واملجتمع
(818

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱںژ  ]البقرة/ 282[.

اإن املراأة مل يكن لها هذا احلق، ومل تعتد اأن تقف مع الرجال ت�شهد اأمام 
عامة  من  احلياة  يف  تاأخرها  فاإن  واأي�ًشا  وهيبة.  قوة  الإ�شالم  زاده  الذي  الق�شاء 
اأقل ذاكرة منه فيما يرجع لعمل الفكر و�شبط  الوجوه عن مركز الرجل جعلها 
ا من الثقافة والتهذيب يعدها لذلك.  اك مل تنل حظًّ احل�شاب، خ�شو�ًشا وهي اإذَّ
الرجل.  اأن �شهادتها يف ذلك ن�شف  ال�شعف فقرر  فيها هذا  راأى الإ�شالم  وقد 
ڱںژ،  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژڳ  القراآن:  يف  بقوله  ذلك  وعلل 
ومل يعلله ب�شقوط يف اأخالقها كما يحاوله خ�شوم نه�شتها. فلو اأن الأمر مل يبعد 
هنا  املراأة  نتهم  فهل  بالأذن،  ي�شمع  اأو  بالعني  ي�شاهد  اأمًرا  وكان  كالديون  اأجله 
بنق�س حوا�شها الظاهرة عن حوا�س الرجل اأم نعلِّل ذلك بنق�س يف اأخالقها، وهو 

غري ما علل به القراآن تبعي�س))) �شهادتها يف توثيق الديون؟

املذاهب  فقه  اأّيده  ما   - �شحيًحا  كان  اأنه  لو   - التهام  هذا  من  اأغرب 
الإمام  اأفتى  فقد  كالرجل.  النا�س  بني  الق�شاء  خطة  املراأة  تويل  من  الإ�شالمية 
النبي بجواز و�شحة ذلك يف  اأ�شحاب  بقية من  اأدرك  الذي  النعمان  اأبو حنيفة 
يناق�س  مبا  ال�شريعة  اأول عهد  اأعالم يف  اأمّية)2)  يجتهد  اأن  ممكًنا  ولي�س  الإ�شالم. 

تبعي�س: جتزيء.  (((
اأمَِيّة: اأَِئمة بت�شهيل الهمزة.  (2(



املراأة يف الإ�شالم
19(9

جوهر الدين واأ�شوله. فهل نفهم من هذا اأن الإ�شالم ي�شتنق�س املراأة يف جوهرها 
اإذا جاءت �شاهًدا اأمام الق�شاء ويكربها اإذ تكون على عر�شه؟

يف  ولي�س  خلوده.  �شر  وذلك  يتطور،  وبتطوره  الواقع  دين  الإ�شالم  اإمنا 
ن�شو�س القراآن ما مينع املراأة من تويل اأي عمل يف الدولة اأو املجتمع مهما كان هذا 
العمل عظيًما. وهذا يدل على اأن هذه امل�شائل لي�شت من جوهر الإ�شالم واإل ما 

كان ليخلو القراآن من بيانها على الوجه املطلوب.

ناق�شات عقل   قال ما معناه: »الن�شاء  اأنه  اأهل احلديث  روى بع�س 
ودين«، ورغًما مما قيل يف �شند هذا احلديث اإىل النبي فاإنه على فر�س �شحته ل 
ُيدرى اأكان يحدثنا به عن اأ�شل تكوين املراأة يف جوهرها - ول دليل على ذلك 
بع�س  عن  يعتذر  الع�شور  تلك  حالتها يف  عن  يعرب  هو  اأم   - احلديث  لفظ  من 
هفواتها ل�شائله اأو �شامعيه. لي�س بكاٍف اأن ن�شرح اأقوال �شاحب ال�شرع مبا حتتمل 
الألفاظ من معنى نريده اإذا مل نرجع يف ذلك اإىل م�شادر القول واأ�شباب النزول. 
على اأن العرب لي�شوا يف حاجة اإىل من ُيفهمهم �شعف املراأة ونق�شها، فذلك ما 
كان عقيدة را�شخة يف نفو�شهم منذ القرون، عا�شت بها املراأة يف اأ�شواإ حال واأحط 
درك)))، ونحن اإذ نتاأمل الإ�شالم نرى اأنه يجاهد جهاًدا عظيًما لتغيري هذه النف�شية 
عندهم يف املراأة ليمكنها من حقوق تاأباها عليها اجلاهلية. ولي�س من املعقول اأن 

رك: املنزلة ال�شفلى. الدَّ  (((
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اجلاهلية  كربياء  من  واخلف�س  احرتامها  على  قائمة  غري  احلقوق  هذه  لها  تثبت 
عليها.

أهليَّة التصرف

اأكرث من ذلك يف حتقيق ال�شخ�شية املدنية اأن الإ�شالم يقرر لها اأهلية وحق 
 التملك ال�شخ�شي، �شواء من طريق املرياث اأو العمل كالرجل كما هو ن�س الآية:
]الن�شاء/32[،  ۓژ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ژہ 

خادمة  فيه  وهي  زوجها  اأو  اأبيها  مال  يف  يندمج  جزًءا  املراأة  تكت�شبه  ما  فلي�س 
اأو  طالبًة  الغرِي  مع  معامالتها  �شحح  وقد  اجلاهلية.  يف  ذلك  كان  كما  م�شخرة 
اأو غريها  و�شراًء يف جتارة  بيًعا  مالها  الكامل يف  الت�شرف  اأهلية  واأعطاها  مطلوبة، 
ما  اإل  ذلك،  يف  اخلالف  على  ثالثة  اأو  بعامني  زواجها  بعد  الر�شد  بلغت  متى 
املعاو�شات  على  الأهلية  هذه  ق�شر  راأت  التي  الفقهية  املذاهب  بع�س  يف  وجد 
والتربعات فيما ل يزيد عن ثلث مالها اعتباًرا بحالة �شعفها التي قد تتجاوز بها 
والرتكات  القا�شرين  على  الولية  حق  اأي�ًشا  ولها  مل�شلحتها.  املنا�شب  العتبار 
بالو�شاية والتقدمي: ترعى الأبناء وتقوم على �شبط الأموال. ولي�س من املعقول 
اأن يعطيها الإ�شالم كل هذه احلقوق التي يوؤيدها اأغلب فقهائه وهو جازم بنق�شها 
الذاتي وعدم قابليتها ل�شتعمالها يف حق نف�شها وحق من تنوبه. فلنت�شور اإذن ما 
كان ينتظره الإ�شالم من ثمار هذه احلقوق يف عقلية املراأة ونف�شيتها عندما تدخل 

يف جتربة احلياة متحملة م�شوؤولية اأعمالها فيها.
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قيد  غري  من  كاماًل  الر�شد  اأعطاها  فقد  التون�شي،  املدين  القانون  اأما 
العقود  جملة  من  ال�شابع  الف�شل  ن�س  وهذا  بعامني،  زواجها  بعد  ر�شدت  متى 
واللتزامات: »كل اإن�شان ذكر جتازو عمره ثماين ع�شرة �شنة كاملة يعترب ر�شيًدا 
اأما الأنثى فاإنها تبقى يف قيد احلجر اإىل م�شي عامني من  مبقت�شى هذا القانون. 
تاريخ تزويجها«، وهذا عك�س القانون الفرن�شي فيما يخ�س املراأة فهو يعترب زواجها 

ابتداء احلجر عليها من زوجها.

من  اأعطاها  ما  فا�شتعملت  الإ�شالم  �شدر  يف  فعاًل  تدرجت  قد  املراأة  اإن 
اك،  اإذَّ العامة  الظروف  به  �شمحت  ما  وبقدر  ا�شتعدادها.  بقدر  به  وانتفعت  حق 
فلنقابل هذا باآراء الذين يريدون انزواءها وُبعدها عن احلياة اإل يف حدود منزلها. 
فهل تتوفق من دون غنب))) لكل تلك الأعمال املدنية امل�شتبكة مع غريها وهي 
الوكالء واملخربين خ�شو�ًشا يف  اأخبار وروايات  ت�شمع  اأو  البيت  نافذة  تطل من 
الع�شر احلا�شر الذي ت�شعبت فيه كافة الأعمال املدنية ب�شورة ت�شتدعي دقة النظر 

وا�شتيعاب حالة الو�شط والأفراد واأخذ احليطة)2) يف ذلك؟

ها نحن اإىل اليوم نرى نتائج حكمنا على املراأة بالنزواء يف اأموال الفتيات 
زمن  مي�شي  فال  الأباعد،  قبل  الأقارب  اإليها  يت�شابق  حيث  والأرامل؛  والن�شاء 
طويل حتى تذهب اأو تكاد. وبذلك تخ�شر املراأة مالها وحقها امل�شروع فيه فتبذل 

َغنب: اإنقا�س.  (((
احليَطُة: الحتياط.  (2(
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حياتها ويجمد عقلها بوقوف حركته فال تعود تعرف حتى اأب�شط طرق الدفاع عن 
اأو مالها. وهذه هي امراأتنا التي  اأو �شرفها  اأو �شدِّ اأذى ينالها يف نف�شها  حق لها 

نحبها و)نعبد) فيها هذا النك�شار القاتل.

حرية احلياة

اإن اآي الكتاب الكرمي ظاهرة يف خطاب الرجل واملراأة �شواء: يف اأحكامها 
ا يف خطاب الرجال والن�شاء. وهي تقرر لهما هذه  وعامة مقرراتها اإل ما كان ن�شًّ
العقوبات  بينهما يف  ت�شوي  وكما  الواجبات  عليهما  تفر�س  كما  املدنية  احلقوق 
عند ارتكاب اجلرائم. وهذا ما عليه عامة مذاهب الفقه يف الإ�شالم. فمثاًل اإذا قال 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ژ ەئ  القراآن: 
 ]((4 ]طه/  ٿژ  ٿ  ٺ  ژٺ  قال:  اأو  ]التوبة/22)[  ىئ   ىئژ  ىئ 
قال:  اأو  ]البقرة/238[  ٻژ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  قال:  اأو 

ژۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅژ    ]الإ�شراء/ 34[ اأو قال: ژۆ ۆ ۈ 

 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېىژ ]الن�شاء/ 58[، 

ا بالرجال. واإذا قال: ژگ گ گ ڳ  فلي�س ذلك خطابًا خا�شًّ
ڭ  ڭ  ژڭ  قال:  اأو   ]93 ]الن�شاء/  ڱژ  ڳ  ڳ  ڳ 

ا بالرجال. ۇژ ]البقرة/79)[، فلي�س ذلك خا�شًّ
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ڤ ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ژ قـــال:   واإذا 
ژ ]الأعراف/ 32[، اأو قال: ژڃ ڃ ڃ ڃ چژ ]الطالق/ 7[ اأو قال:  ڤ
 ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئژ ]الق�ش�س/ 77[ 

ت�شتمتع  اأن  للمراأة  م�شاع)))، فحق  لهما  هو  بل  اأي�ًشا  بالرجل  ا  فلي�س هذا خا�شًّ
�شواء.  للرجل  ذلك  يكون  كما  نزيه  ومرح  لهو  احلياة يف  ومباهج  العي�س  بطيب 
ولكنه من ال�شروري على الأقل اأن تاأخذ ن�شيبها من احلق امل�شاع يف نور ال�شم�س 
ون�شامة اجلو وريا�شة اجل�شم يف الهواء الطلق وم�شاهدة الطبيعة يف اختالف ف�شول 
العام دون اأن تكون ح�شًوا يف الأردية)2) واحلجب التي حتملها. فذلك ما هو اأدعى 
لرتوي�س نف�شها وبدنها من عناِء اأ�شغالها يف املنزل، واأعَود عليها بال�شحة والن�شاط. 
ومعاذ اهلل اأن يناكد الإ�شالم هذه احلرية الربيئة بل هو قد اأو�شع يف تقرير احلرية 

اإىل حّدها الكامل واإمنا نهى عن الفح�شاء والبغي كما يف الآية: ژڇ 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[، و�شبحان اهلل كاأنَّ اآخر الآية موجه 
اإىل الذين يتقولون على اهلل بدون علم اأنه ياأمر بانزواء املراأة ومينعها من ا�شتعمال 

حقها املدين مبا�شرة بنف�شها.

ثم اإن القراآن الكرمي مل يرتك الفواح�س يف الآية مهملة دون اأن ينبه على 
م�شادر ال�شوء التي تن�شاأ منها فيما يرجع للمراأة والرجل، فاأمر املوؤمنني واملوؤمنات 

املَ�َشاُع: امل�شرتك.  (((
َداُء: ما يلب�س فوق الثياب كاجلبة والعباءة، جمعها: اأردية. الرِّ  (2(
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ژڇ  الآية:  يف  كما  اهلل  حمارم  عن  الفروج  وعفة  التطلع،  عن  الب�شر  بغ�س 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک. 
ويف   ،]3(  -  30 ]النور/  ک ک گ گ گ گ ڳژ 
اأمر املوؤمنني واملوؤمنات بغ�س الب�شر اإ�شعار ظاهر بعدم وجود حجاب بينهما فا�شل.

الزينة  اإبداء  بعدم  فاأمر  لنتحّراه،  الفواح�س  مل�شدر  بيانًا  القراآن  زادنا  وقد 
املعلنة للتربج))) املغري بالفاح�شة فال ت�شرب املراأة برجلها يف ال�شري لي�شمع �شوت 
خلخالها)2) اإعالًما مبا خفي من الزينة. ويجب اأن ت�شرب اخلمار على اجليب)3) 
حتى ل ينك�شف بدنها. وكل هذا التحفظ واجب مع غري املحارم والطفل الذين 
مل يظهروا على عورات الن�شاء وال�شيب الطاعنني؛ اإذ ل تخ�شى منهم الفاح�شة، 
وقد ا�شتثنى من منع اإبداء الزينة لغري من ذكر ما ظهر منها بطبيعة احلال وكان 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ژ ڳ  الكرمية:  الآية  قررته  ما  هذا  عليها.  حرج  �شرته  يف 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ترّبَجت املراأة: اأظهرت زينتها وحما�شنها.  (((
اخللَخال: حلية كال�شوار تلب�شها الن�شاء يف اأرجلهن.  (2(

َجْيب القمي�س ونحوه: ما ُيدخل منه الراأ�س عند لب�شه.  (3(
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حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
مئژ ]النور/ )3[.

الإبداء  يف  ما  ڳژ  ڳ  الآية:ژڳ  تعبري  من  نفهم  اأن  وميكننا 
املنهي عنه من حركة الق�شد الباطني للتربج. وهذا ما يجعلنا نفهم اأن منع مظاهر 
الزينة لي�س لأنها مظاهر خالية عن الق�شد بل لأنها مت�شلة مبقا�شد الفح�س النا�شئة 

عن ف�شاد الأخالق و�شوء الرتبية ذلك مدار))) الأمر والنهي.

وقد اختلف املف�شرون يف قوله تعاىل: ژ ڱ ڱ ڱ ڱژ فحمل بع�شهم 
اأ�شحاب  اإليه عبد اهلل بن م�شعود من  ما ذهب  الظاهرة وهو  الثياب  ذلك على 
النبي ومنهم من حمله على الكحل واخلامت يف مواقعهما، وهو مذهب عبد اهلل 
مالك  منهم  العلماء  من  جمهور  وذهب  اأي�ًشا.  النبي  اأ�شحاب  من  عبا�س  ابن 
واأبو حنيفة - الذي �شهد ع�شر ال�شحابة وراأى بقيتهم - اإىل اأن املراد بذلك هو 
الوجه والكفان لأنهما لي�شا بعورة حتجب عن النظر. وهلل هذا القراآن العظيم يف 
اإبهامه)2) ما ظهر من الزينة دون اأن يعني مواقعه من ذات املراأة اعتباًرا منه لأعراف 

النا�س يف ذلك بتطور احلياة.

ومن هنا يظهر اأن احلجاب الذي نقرره على املراأة كركن من اأركان الإ�شالم 
�شواء يف مكثها باملنزل اأو و�شع النقاب على وجهها لي�س من امل�شائل التي ي�شهل 

َمَدار الأمر: ما يجري عليه غالًبا.  (((
اإبهام: اإخفاء.  (2(



امراأتنا يف ال�شريعة واملجتمع
2626

اإثباتها يف الإ�شالم، بل ظاهر الآية ير�شد اإىل نفيه ملا يف ذلك من احلرج امل�شني. 
النبي  اأيده  لو كان عماًل وا�شًحا  اأنه  نقطع بعدم وجوده يف الإ�شالم  ومما يجعلنا 
كما يزعم اأن�شاره ملا اأمكن لأمية الإ�شالم اأن يختلفوا فيه ومن بينهم ال�شحابة ومن 

�شهد ع�شرهم من العلماء.

نعم هناك اآية اأخرى هي قوله تعاىل: ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
 ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےژ ]الأحزاب/ 59[، 
باإبداء الزينة. ويخرج عن ذلك الوجه  وهي يف الأمر ب�شرت البدن وعدم التربج 
 ،]3( ]النور/  ڱژ  ڱ  ڱ  ژڱ  الأخرى:  الآية  يف  تعاىل  لقوله  والكفان 

وبذلك اأخذ جمهور العلماء كما قلنا.

وقد كان ن�شاء اجلاهلية يك�شفن ال�شدور والنحور وال�شيقان تربًجا فاأمرهن 
القراآن ب�شرت ذلك اإ�شعاًرا مبا مت�شكن به من �شون الإ�شالم وطهارته، وحتى يعرفن 
فال يوؤذين ب�شوء القول، والإ�شارات الفاجرة من اأوبا�س))) الرجال. وهو ما تن�س 

عليه الآية يف اآخرها.

ما حتمته  فذلك  النبي  بن�شاء  اخلا�شة  احلجاب  اآيات  عن  هنا  نتحدث  ول 
احلوادث اأن يكون. واأجدر بن�شاء النبي اأن ي�شان عر�شه ويجل �شرفه اأن تت�شرب اإليه 
اأْل�شنة املنافقني لي�شتمر جماهًدا ناجًحا نافًعا فيما ُاختري له من اإقامة الدين وال�شريعة.

الأْوَبا�س من النا�س: هم الأخالط وال�شفلة.  (((
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ومن جهة اأخرى فقد �شرع اهلل ال�شتئذان يف دخول بيوت الغري حتى ل 
تقع العني على �شواأة اأهلها. قال القا�شي البي�شاوي: كان الرجل يف اجلاهلية اإذا 
دخل بيًتا غري بيته قال: »حييتم �شباًحا وحييتم م�شاًء« ودخل فرمبا اأ�شاب الرجل 
مع امراأته يف حلاف، ف�شرع اهلل مع حتية الإ�شالم ال�شتئذان يف الدخول كما يف 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ژوئ  الآية: 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ.  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ 
ٹژ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ 
]النور/ 27 - 28[، ويف هذه الآية من الأدب وحرمة البيوت ما يتمتع به غرينا 
ى القراآن بعموم املوؤمنني يف هذا املو�شوع  ا من كل وجه. وقد �شوَّ من الأمم عامًّ
ملك اليمني))) والأطفال، ومبا اأنهما ي�شطران كثرًيا للدخول وي�شطر اإليهما لذلك 
 اأهل البيت اأوجب عليهما ال�شتئذان ثالث مرات يف اليوم والليلة كما يف الآية: 

ژھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ 

ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ ]النور/ 58[.

الن�شاء الالتي ل يرجون نكاًحا  القواعد)2) من  ثم هو قد رفع احلرج عن 
ذلك  يف  احلياء  ترجيح  مع  بزينة  متربجات  غري  ثيابهن  ي�شعن  اأن  لهن  فاأباح 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ژٹ  الآية:  يف  كما 
ملك اليمني: ما ميلكه الرجل من ن�شاء خالف زوجاته.  (((

القواعد: الن�شاء الالتي اأقعدهن ال�شن عن العمل يف البيت.  (2(
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ڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ 
ڇژ ]النور/ 60[.

ويف هذه الآيات ال�شريفة تعليم لنا يف اأن الحتياط ملنع الفواح�س يجب 
النا�س وتعطيل  اأن ل يكون فيه حرج على حياة  اآخر هو  فيه احتياط  اأن يكون 
ملنافعهم، خالًفا لإ�شالمنا املعوج اليوم الذي قتلنا به املراأة وبقتلها قتلنا اأنف�شنا لو 

كنا نتاأمل، فكنا بذلك م�شلمني اأكرث من الإ�شالم. فيا للتعا�شة واجلهل!..

ثم اإن القراآن اأباح لعموم امل�شلمني اأن يجتمعوا يف بيوتهم �شواء اأكانوا اأقارب 
اأو اأ�شدقاء جمتمعني على الطعام اأو فرادى حتبًبا وتاأكيًدا لل�شلة بينهم كما يف الآية 

ژ ڑ  ژ  ڈ ڈ  ڎ ڎ  ڌ  ڍ ڌ  ڍ  ژڇ  للحرج:  الرافعة 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئژ ]النور/ )6[.
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فالناظر لهذه الآيات البينات يرى اأن القراآن يحث على التقارب والألفة))) 
بني امل�شلمني ويرفع عنهم كل حرج يف ذلك. ومل مينع اإل الف�شاد وم�شادره يف 
النف�س كالتربج الالفت لالأنظار. اأما الجتماع اخلايل عن كل ما يريب ودخول 
على  للمجال�شة  والأ�شدقاء  الأقارب  بني  فيها  والجتماع  الإذن  بعد  البيوت 
القراآن  منحها  التي  املدنية  احلرية  معاين  من  فذلك  الربيء  واحلديث  الأكل 
الكرمي من غري اأن يدخل فيها اإثم ول حترمي. خ�شو�ًشا اإذا رجعنا اإىل امليزان الذي 

ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  قال:  اإذ  الأ�شياء  وما حرم من  اأحل  ملا  القراآن  و�شعه 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ.  چ     چچچ  
ڱژ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

]الأعراف/ 32 - 33[.

هكذا جعل القراآن مرجع حدود اهلل اإىل الأخالق، فهي منبع اخلري ما تثقفت 
بالرتبية ال�شاحلة، ومهيع)2) ال�شر ما تركت لل�شر يعمل فيها. فليحيا القراآن خالًدا رغم 

اأنف اجلاحدين لف�شله. وهلل در ال�شاعر اإذ ي�شف ن�شاء الإ�شالم بقوله: ]الكامل[
بريبة هممن  ما  حرائر  حرامحور  �شيدهن  مكة  كظباء 
وي�شدهن عن اخلنى)3) الإ�شالميح�شنب من لني احلديث زوانيا

الأْلَفة: الجتماع واللتئام.  (((
َمْهَيع: طريق.  (2(

اخلنى: الفح�س يف الكالم.  (3(
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املرياث

اإذا عرفنا اأن املراأة يف اجلاهلية مرياث الرجل من اأخيه، ينزل منها مكانه 
بحق الإرث. وحق لع�شابة زوجها امليت اأن يزوجوها باأحدهم، اأو مبن �شاوؤوا، اأو 
يع�شلوها))) حتى ل تذهب ب�شيء من مال زوجها فتفوته عليهم. واأن وارث بيت 
اأبيها هم اأبناوؤه الذكور. ولي�س لها من الأمر �شيء اإل اأن يعطفوا عليها بالعي�س يف 
كنفهم اإذ تتخلى عن الزواج. اإذا عرفنا هذا اأدركنا كيف رفع الإ�شالم م�شتوى 
املراأة فاأخرجها من حالة هي اأ�شبه بالرق، ومّكنها كالرجل من ن�شيبها املفرو�س 
يف املرياث مهما قل اأو كرث. وبطبيعة احلال قد حررها اأن تكون مرياًثا للغري كما 

يف: ژھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ 
ٻ ٻ ٻ ٻ  ژٱ  والآية:   ،](9 ]الن�شاء/  ۆ ۆ ۈژ 
ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿژ ]الن�شاء/ 7[.

غري اأنه اإذ كان هذا �شديد الوطاأة)2) على اأخالق اجلاهلية، عّدله الإ�شالم 
بجعل حظها ن�شف ما للرجل كما يف الآية: ژگ گ گ ڳڳ ڳ 
]الن�شاء/ ))[ وكذلك مرياث الزوجني من بع�شهما، فله  ڳ ڱ ڱڱژ 

منها الن�شف اأو الربع ولها منه الربع اأو الثمن كما يف الآية: ژٻ ٻ 

يع�شلوها: مينعوها عن الزواج.  (((
الَوْطاأة: التاأثري.  (2(



املراأة يف الإ�شالم
313(

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ ]الن�شاء/ 2)[.

لكنه قد �شاوت املراأة الرجل يف اأحوال كمرياث الأبوين مع وجود الولد يف 
 الآية: ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ ]الن�شاء/ ))[، 

ژڈ ژ ژ ڑ  الآية:  الكاللة))) كما يف  الإخوة يف   وكذلك مرياث 
ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ 

ہژ ]الن�شاء/ 2)[.

لكنه مهما كان الإ�شالم حكيًما يف التدرج بحقوق املراأة حتى ل يبلغ بها 
الكمال ب�شرعة خمطرة، فقد كان مع هذا �شديد الوقع على امل�شلمني غري حمتمل. 
لالأنثى حق  ويكون  فقط.  الذكور  ماله على  الأب  عادة حتبي�س  ن�شاأت  ثم  ومن 
موؤونتها من ذلك متى كانت يف بيت اأبيها اأو رجعت اإليه بعد الزواج. وهو منهم 
اجلاهلية  حلق  واقت�شاء  للمراأة،  الإ�شالم  فر�شها  التي  املرياث  فري�شة  من  متل�س 
لتعمري  قد خلقن  بناتهم  يعتربون  وهم  الرتكة.  من  ترث  فيما  ترثها  كانت  التي 

الَكاَلَلة: اأن ميوت املرء ولي�س له والٌد اأو ولد يرثه، فريثه اإخوته.  (((
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بيوت غري بيوتهم. واأبناء الذكور اأبناء اآبائهم واأبناء الإناث اأبناء اأنا�س اآخرين، ويف 
ذلك يقول ال�شاعر: ]الطويل[

وبناتنا اأبنائنا  بنو  الأباعدبنونا  الرجال  اأبناء  بنوهن 

وهذه النف�شية هي التي كانت اأ�شا�س متييز الذكور عن الإناث. واأي�ًشا فاإن 
واإمنا  اأبيها،  ت�شتقل مبرياثها من  اأن  ا�شتطاعتها  املراأة جعلهم يقدرون عدم  �شعف 
ينتقل ذلك املرياث بوا�شطتها اإىل عائلة زوجها التي متنعها هي كذلك اأن ترجع 
ب�شيء من مال زوجها بعده اإىل بيت اأبيها. وما تزال هذه العتبارات معموًل بها 
اإىل اليوم يف حرمان الإناث. خ�شو�ًشا البوادي))) والقرى فهي التي ا�شتطاعت اأن 
حتافظ اأكرث من غريها على اإح�شا�شاتها املوروثة. وبدل اأن ي�شتعد امل�شلمون لتقومي 
املراأة حتى ت�شتعد للقيام مبا اأعطاها الإ�شالم من حق فاإنهم رجحوا روح اجلاهلية 

الأوىل املظلمة على نور الإ�شالم.

لالإ�شالم عذره اإذ قرر حظ املراأة دون حظ الرجل. وبعد النظر يف �شعوبة 
ذلك على نفو�س العرب ومن �شعر ب�شعورهم من الأمم، فاإن للرجل تفوًقا ظاهًرا 
عليها يف الإنتاج وحمايته وحماية العائلة وامل�شالح العامة لقبيلته اأو �شعبه. وحتى 
يف حمايته للمراأة عند نزول احلادثات. ومثل هذه التكاليف يجعله عر�شة لأخطار 
اأوفر يف  ن�شيًبا  له  قدر  فاإذا  ودمه.  وحلمه  ماله  من  تاأكل  كثرية  كبرية  وم�شاعب 
املرياث تعوي�ًشا له عما يهلك منه، فلي�س ذلك مما ي�شعب احتماله على العدالة 

البَواِدي: جمع البادية وهي: ف�شاء وا�شع فيه املرعى واملاء.  (((
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بالإنفاق  زوجها  اأو  اأبيها  بيت  يف  �شواء  املراأة  كفالة  الإ�شالم  قرر  وقد  خ�شو�ًشا 
]الن�شاء/ 34[. ولعل  ژٱ ٻ ٻ ٻژ  القراآن:  عليها. ولذا قال 
الكرمية:  الآية  يف  الن�شاء  على  للرجال  التي  الدرجة  معنى  اإليه  يرجع  ما   هذا 

ژں ں ڻژ ]البقرة/ 228[.

كاأ�شل من  الرجل  املراأة عن  نزول مرياث  يقرر  فالإ�شالم مل  وبعد ذلك 
اأ�شوله التي ل يتخطاها. فقد �شواها به يف م�شائل كمرياث الأبوين مع وجود الولد 
ال�شالفة  الآية  املن�شو�س عليه يف  الكاللة  ال�شالفة، ومرياث الإخوة يف  الآية  يف 
اأي�ًشا، بل قد ذهب معها اأكرث من ذلك فجعل حظها اأوفر منه يف وجه من م�شاألة 

مرياث الأبوين مع فقد الولد عك�س ال�شورة الأوىل كما يف الآية: ژۆ ۈ ۈ 
يقول  وكما  الآية  ظاهر  فعلى   ،](( ]الن�شاء/  ۉژ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ 

زوج  الوارثني  من  كان  فاإذا  الرتكة.  اأ�شل  من  لها  الذي  الثلث  اإن  عبا�س  ابن 
ي�شتحق الن�شف من امراأته الهالك فلم يبق لالأب اإل الأقل من ن�شيب الأم، 
اعتبار  عن  نطق  كل  اأخر�س  امل�شلك  وبهذا  القرب.  واحدة يف  درجة  من  وهما 

نق�س مرياث املراأة قد ن�شاأ عن اأنوثتها.

يف احلقيقة اإن الإ�شالم مل يعطنا حكًما جازًما عن جوهر املراأة يف ذاتها. 
ذلك احلكم الذي ل ميكن اأن يتناوله الزمن واأطواره بالتغيري. ولي�س يف ن�شو�شه 
ما هو �شريح يف هذا املعنى. اإمنا الذي يوجد اأنه اأبان عن �شعف املراأة وتاأخرها يف 
احلياة تقريًرا للحال الواقعة، ففر�س كفالتها على الرجال مع اأحكام اأخرى ُبنَيت 
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على هذا العتبار. وقد علل الفقهاء نق�س مرياثها عن الرجل بكفالته لها. ول 
�شيء يجعلنا نعتقد خلود هذه احلالة دون تغيري، على اأننا جند الإ�شالم نف�شه قد 
اأمامه يف كثري من اأحكامه اعتباًرا ب�شرورة تبدلها  جتاوز هذه احلالة التي وجدها 
مع الزمن، فقرر للمراأة حريتها املدنية يف وجوه الكت�شاب وتنمية املال بالتجارة 
اإىل  يدفعها  مما  وتعاَمل  فتعاِمل  الذمة  لها و�شف  الت�شرفات. وحقق  وغريها من 
ما  لها  ال�شتعداد  اأمارات  من  الع�شر  ذلك  يف  فيها  ولي�س  تعهدها.  مل  اأعمال 

يطمئن على جناحها.

لكن امراأة اليوم بتاأثري روح الع�شر يف تربيتها وتعليمها قد اأخذت تكافح 
احلياة بجد يف عامة ميادينها: يف الأعمال ال�شناعية والزراعية والتجارية، فت�شتغل 
يف معامل احلديد والنار، ويف حفر املناجم يف بطون الأر�س، ويف املغامرات الإن�شانية 
ك�شق املحيط بالطريان يف اأعا�شري اجلو، ويف الأعمال احلرة كالطب واملحاماة، ويف 
الأدب الذي لها فيه �شورة وا�شحة من روحها ونبوغها، ويف ال�شحافة والتاأليف، 
يف  الن�شائية  واجلمعيات  النوادي  تاأ�شي�س  ويف  العالية،  ال�شيا�شية  املقامات  ويف 
ذلك  من  نالت  ولقد  الرجل.  خطوات  ذلك  يف  م�شتق�شية)))  خمتلفة  اأغرا�س 
الدولة  يف  الرجل  مع  التامة  امل�شاواة  حتى  لتنال  تداأب  تزال  وما  وافًرا  ن�شيًبا 
واملجتمع. وهي من اأجل ذلك ت�شتعد اليوم لأداء واجب الدم »اجلنديَّة«، وقد 

ى الأمر: بلغ اأق�شاه يف البحث عنه. م�شتق�شية: ا�ْشَتق�شَ  (((
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اأخذ كثري من دول اأروبا يف جتربتها، فو�شعتها يف دائرة البولي�س للحرا�شة والإدارة 
مبا حقق لها النجاح، وزادها قوة يف ا�شتفراغ اجلهد لبلوغ اأمانيها.

بعيدة عن ما�شيها اخلامل  اأ�شواًطا  املراأة  فيه  الذي قطعت  اإن هذا الجتاه 
جّد البعد، قد جعل الطريق وا�شحة اأمامها يف حتقيق ا�شتقاللها عن الرجل يف 
من  يلزمهما  ما  على  بالإنفاق  معه  التعاون  حتقيق  ويف  عي�شها،  على  التح�شيل 
�شوؤون م�شرتكة. وهذا الجتاه البارز يف حياتها اأن�شع برهان على اأن ما كان لها يف 
نا�شَئًا عن جوهر خلقتها. واإمنا كان ذلك ف�شاًل من ف�شول حياتها  املا�شي لي�س 
اأعباء  الزمن للوقوف مع الرجل �شواء يف حتمل  اأن يهيئها  الطويلة. ولي�س غريًبا 
التي  الأطفال  ريا�س  اإىل عهدة  الن�سء من اجليل  اأمر  ويوكل  واأخطارها.  احلياة 
وقوانينها.  احلياة  مبزايا  النتفاع  ي�شتويان يف  وعندما  تت�شع جلميعهم،  تنمو حتى 
وفيما اأرى اأن الإ�شالم يف جوهره ل ميانع يف تقرير هذه امل�شاواة من كامل وجوهها 

متى انتهت اأ�شباب التفوق وتوفرت الو�شائل املوجبة. 

ل�شنا نتحدث هنا عن امراأتنا امل�شكينة، فما اأبعد املراأة امل�شلمة وخ�شو�ًشا 
اأن  عن  ف�شاًل  اجلبل،  من  الذرة  مبقدار  واإن  هذا  من  ب�شيء  ت�شعر  اأن  التون�شية 
ت�شتعد له، ونبداأ نحن باحلديث عن ذلك يف �شاأنها. وما كان اأحوجها اإىل عالج 
هو اأعلق))) بها واأم�س بحياتها احلا�شرة. اإمنا نريد اأن نتحدث عن مرونة ال�شريعة 

اأعلق: اأكرث مت�شًكا.  (((
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الإ�شالمية، وات�شاع معناها لقبول اأطوار احلياة الإن�شانية. وذلك ما اأراه راجًحا يف 
نظري عند تفهمها، ومنه اأ�شتمد عقيدتي يف خلودها.

موا�شع  املراأة يف  عن  الرجل  بتمييز  القراآن  اآيات  يف  الإ�شالم  لقد حكم 
توفر  عند  بينهما  الجتماعية  امل�شاواة  مببداإ  يقبل  اأن  مبانع  هذا  ولي�س  �شريحة. 
اأ�شبابها بتطور الزمن، ما دام يرمي يف جوهره اإىل العدالة التامة وروح احلق الأعلى. 
وق))). ولي�س  وهو الدين الذي يدين ب�شنة التدريج يف ت�شريع اأحكامه ح�شب الطَّ
نهاية  هو  النبي  حياة  التدريج يف  اإليه  و�شل  ما  اأن  على  يدل  اأو  ين�س  ما  هناك 
املاأمول الذي لي�س بعده نهاية ما دام التدريج مرتبًطا مبا للم�شائل املتدرج فيها من 
�شعوبة ميكن دفعها عن قرب، اأو وعورة ت�شتدعي تطور الأخالق وال�شتعدادات 
بتطور الزمن. ويف الإ�شالم اأمثلة وا�شحة من هذا القبيل. ول نتحدث عن م�شاألة 

كاخلمر تدرجت وانتهت يف حياة النبي. وها هي م�شاألة الرق فلنتحدث عنها.

ُعرف الإ�شالم اأنه دين احلرية الذي ل يعرتف بالعبودية لغري اهلل. ولكنه 
اأبقى على رق الإن�شان لالإن�شان، يبيعه وي�شرتيه كالب�شاعة، وي�شخره يف حاجاته 
كاحليوان طول حياته بحق التملك ال�شخ�شي الآتي من غنائم احلرب، اأو الهبة، 
اأو ال�شراء. واأكرث من ذلك اأن اإ�شالم امل�شلم ل يحجب عنه الرق ال�شابق ل�شيده 
اإخوانه امل�شلمني،  عليه مهما تنا�شل هو وذريته يف الإ�شالم، فيعي�س م�شلًما بني 
ي�شتطع  ومل  الت�شرفات.  مبختلف  بينهم  يتداولونه  امل�شخر  ورقيقهم  عبدهم  وهو 

ْوق: القدرة. الطَّ  (((



املراأة يف الإ�شالم
3737

ا غري اإعالنه الرغبة يف العتق. وهو ما يعرب  الإ�شالم يف حينه اأن يقرر حكًما نهائيًّ
ال�شرعية  الكفارات  اأبواب  يف  وو�شعه  للحرية،  ال�شارع  بت�شّوف)))  الفقهاء  عنه 
الآية:  يف  كما  املوؤمنني  عتق  على  بالأخ�س  حر�س  وقد  املوؤاخذة.  من  للتحلل 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 

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 ڍڍژ ]الن�شاء/ 92[.

وقد اأطلق الرقبة عن قيد الإميان يف م�شاألة الظهار كما يف الآية: ژڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑژ ]املجادلة/ 3[.

وقد �شرع القراآن العتق اأي�ًشا بال�شرط امل�شتوفى وبالعو�س املايل من الرقيق 
اأو من غريه مع احلث على اإعانته باملال من �شيده اأو عموم امل�شلمني على تنجيز 

عتقه كما يف الآية: ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چچ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇژ ]النور/ 33[.

 وما اأ�شدق ما عرب به القراآن عن العتق اإذ يقول: ژڈ ڈژ ]الن�شاء/ 92[، 
]املجادلة/ 3[، ويف اآية اأخرى: ژھ ھژ   ]البلد/ 3)[، ي�شور لنا اأنها كانت يف 
اأغالل الرق قبل عتقها، ويعرب بذلك عن مقدار عطفه على الأرقاء الذين كانوا 

بت�شوف: بتطلع.  (((
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مع املراأة اآخر ما اأو�شى به النبي قبل رحيله من الدنيا. ولكنه ذهب وتركهم عبيًدا 
ينتظرون تطور الأيام وجهود رجال الإ�شالم الذين يدركون ما يف روح ال�شريعة 

من العطف والتقدير حلرية الإن�شان، ولكن ويا لالأ�شف...

لقد كانت للعرب كغريهم منذ القدم اأ�شواق را�شمة))) لبيع العبيد. وكان 
هوؤلء ثروة باأيدي النخا�شني، وبهم تعي�س البيوت الكبرية يف نوع من حياة العزة 
ا على ال�شريعة اأن تنق�س يف حينها كل هذا  تاأ�شل فيها بالوارثة. فمن ال�شعب جدًّ
ا كبرًيا ي�شاندها باملال والرجال  الغْزل. وهي تريد اأن جتعل من تلك البيوت �شفًّ
اأو يقف يف طريقه. واأي�ًشا فاإن غري العرب  لتبليغ الإ�شالم، وحرب من يكيد له 
من الأمم ت�شرتق الأ�شارى من اأعدائها يف الغارات واحلروب، ويلزم لف�شل م�شاألة 
كهذه اأن يقع حتالف اأممي على نق�شها. وما اأبعد تلك الع�شور اململوءة بالأحقاد 
ك�شائر  احلالة  تلك  اأن  يدرك  الإ�شالم  فكان  التقرير.  هذا  اإىل  ت�شل  اأن  الدينية 
الأحوال ل بد اأن حتول، فجعل للحكومة الإ�شالمية احلق يف �شراح الأ�شارى اإما 
ا)2) عليهم بذلك دون مقابل كما يف  باملال، واإما منًّ اأو  بامل�شلمني الأ�شارى  فداء 

الآية: ژڑ ک ک ک ک گ گ گ گژ ]حممد/ 4[.

التملك  باجلواري مبجرد عقد  ال�شتمتاع  م�شاألة  ّق  الرِّ م�شاألة  �ُشَعب  ومن 
من �شراء اأو ِهَبة. وميكن بذلك انتقال الواحدة بني اأنا�س كثريين حتى بالإعارة 

َرا�ِشَمة: ثابتة لها اأثرها وزوارها.  (((
ا: اإنعاًما. َمنًّ  (2(
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اإن  بل  الغرية.  عليهن  ت�شتد  الالئي  احلرائر  عك�س  باأيام  اأياًما  لبع�س  بع�شهم 
للعموم  اأنف�شهن  بذل  على  اأ�شيادهن  من  اجلاهلية  ُيكرهن يف  ما  كثرًيا  اجلواري 
الآية:  القراآن كما يف  ينالونه يف ذلك، فمنع ذلك  الذي  للمال  ا�شتدراًرا منهم 
ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کژ ]النور/ 33[، 

العبيد  بتزويج  واأمر  لالأن�شاب،  حفًظا  للفرا�س  املتخذة  بيع  عند  العدة  وفر�س 
والإماء))) منًعا للفجور وحتقيًقا للنكاح ال�شرعي كما يف الآية: ژٱ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿژ ]النور/ 32[. 

اأن يتزوجوا من الإماء عند العجز  اأمر الأحرار  وحلر�شه على منع الفجور 
عن احلرائر. واأمر اأن يعاملن معاملتهن يف الزواج �شواء كما يف الآية: ژڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ  ک 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ 
ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉژ ]الن�شاء/ 25[.

اإن العرب كانوا يكرهون الزواج بالإماء ا�شتنقا�ًشا لهن ويف�شلون العزوبة 
عليه، فذكرهم اهلل تعاىل باأنه العامل ياإميانهم فرمبا كانت الأمة اأح�شن اإميانًا من احلرة، 

الإماء: جمع »اأمة« وهي: املراأة اململوكة.  (((
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وهو ما يجب اأن يالحظ اأكرث من غريه. ومل يكتف بهذا بل ذّكرهم باأ�شل الأرقاء 
والأحرار يف الرجوع اإىل حقيقة واحدة فقال: ژڳ ڳ ڳژ وهذا ما ف�ّشر 
به القا�شي البي�شاوي الآية. ثم اأمر اهلل اأن يكون زواج الإماء كاحلرائر دون غنب اأو 
اإىل  ڻ...ژ  ں   ں  ڱ  ڱ  ژڱ  فقال:  نق�س 
اآخر الآية التي خفف فيها عذابهن عند ارتكاب ما يوجب احلد فجعله ن�شف ما 
على احلرائر عك�س ما ُاعتيد اليوم يف املحاكم من عقاب امل�شت�شعفني ب�شدة ل 

يحميهم منها اأحد.

وقد روي اأنه  تزوج �شفية بنت حيي بن اأخطب من �شبايا))) خيرب، 
وتزوج جويرية بنت احلارث اخلزاعية بعد اأن دفع ل�شيدها ما بقي عليها من جنوم)2) 
وترغيب  ت�شريع  هذا  اأن  �شك  دون  ومن  حرة.  ذلك  بعد  واأ�شبحت  له  الكتابة 
الن�شاء  اإىل �شحبة  والو�شول  الرقاب  النبي - �شلوات اهلل عليه - يف حترير  من 
من طريق الزواج ل من طريق ملك اليمني كما كان ميكنه اأن يفعل لو اأ�شاغ)3) 
ذلك مع �شفية التي جاءت يف منابه من �شبايا خيرب فاختارها  زوجة ومل ي�شاأ 
اأن يجعلها �شاحبة له مبلك اليمني. وك�شفية هذه مارية القبطية اأم اإبراهيم التي 
اأهديت له. ويلزم اأن نعترب مع كل هذا اأن العبيد مكفولون ملالكهم. وعليه نفقتهم 
الإ�شالم  حرم  وقد  الّطوق،  وبقدر  باملعروف  منهم  طلبها  اإن  اخلدمة  عليهم  وله 

ة - و�شبّي: وهي املراأة املاأ�شورة. �شَباَيا جمع �شبيَّ  (((
اه اأق�شاًطا. جنوم: جَنَم املال: اأدَّ  (2(

اأ�شاغ: اأجاز.  (3(
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الإ�شرار اأو التمثيل بهم وجعل ذلك موجًبا للعتق وجرًبا للعقاب. كما جعل اأمة 
الفرا�س اإن ولدت من �شيدها حرة بعده وحمرتمة عنده كزوجة ل يجوز الت�شرف 

فيها بوجه من وجوه التفويت اإل اإذا كان العتق من الرق.

لفائدة  النبي وهو جهد عظيم  اأن ينفذ يف حياة  ا�شتطاع الإ�شالم  هذا ما 
احلرية وفك الرقاب، غري اأنه ما ا�شتطاع يف حياته اأن يبت))) يف الرق وال�شتمتاع 
باجلواري حتى اأن ابن الأمة يرجع ملًكا ل�شيدها من دون اعتبار لأبيه احلر، تي�شرًيا 
على �شيدها حتى ميانع يف زواجها وحتى ل يكون بقاوؤها بال زواج مدعاة لنت�شار 
اأزواجهم  يفدوا  اأن  ا  قويًّ باعًثا لالأزواج  اأخرى فقد كان ذلك  الف�شاد. ومن جهة 
باملال في�شلمن مع اأبنائهم من الرق ال�شائن)2). وهذا ما فعل النبي  مع بع�س 

اأزواجه.

وتعدد  الطالق  الرجل يف  يد  اإطالق  منها  م�شائل  امل�شاألتني  هاتني  ومثل 
الزوجات كما يجيء يف بابه، فكل هذه امل�شائل املعّقدة قد بقيت غري باتة. غري 
اأنه كما �شاغ يف الإ�شالم اإبطال الرق جملة واحدة اعتماًدا على ما يف اأعماقه من 
حب احلرية كذلك ي�شوغ اأن تتم امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف احلياة وقوانينها 
عندما تتم ال�شتعدادات لذلك بتطور الزمن اعتماًدا على ما يف اأعماقه اأي�ًشا من 
حب امل�شاواة. ولئن كانت اآية الفداء واملّن على الأ�شارى ال�شالفة الذكر متكننا 

يبت: َبتَّ احُلكم: اأ�شدره بال تردد.  (((
ال�شائن: املعيب.  (2(
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من قطع الرق عند تهيوؤ الأ�شباب كذلك لنا ما ميكننا من تقرير امل�شاواة عند توفر 
اأ�شبابها يف قوله تعاىل: ژڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌژ ]احلجرات/ 3)[. 

ا اأن روح ال�شريعة اأبلغ واأبقى من ف�شولها التي ل بد اأن  وبهذا يتبني لنا جليًّ
تتاأثر يف بع�س جهاتها ب�شحابة الع�شور املارة فيها.



 حرم الإ�شالم الزنى ك�شرائع اهلل قبله وعّده فاح�شة ومقًتا))) كما يف الآية: 
ژژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گژ ]الإ�شراء/ 32[ ويف اآية اأخرى: 

الزواج  و�شرع   ،]33 ]الأعراف/  ڈ ڈژ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ژڇ 

اللذة مع  الزنى طلب جمرد  ات�شال الرجل واملراأة. وذلك لأن يف  وجعله طريق 
التحلل من جميع ما ين�شاأ عنها، وهذا ما يخالف متاًما عاطفة احلب والواجب، وما 
دام الرجل واملراأة يف حاجة لذلك للتعاون على احلياة، واإجناب الأبناء واإعدادهم 
ما  واأكرب  الغر�س.  هذا  اإىل  يوؤدي  الذي  الوحيد  الطريق  هو  الزواج  فاإن  للقائها 
تراعيه ال�شرائع هو مهمة الن�شل واإكثاره والقيام بتعهده. وجعلت م�شوؤولية ذلك 
على الأبوين يف اأول الن�شاأة اإىل الر�شد. والزنى هادم لكل ذلك، اإذ يحر�س مبفعول 
ال�شهوة على مقاومة الن�شل بالعقم وحتى بارتكاب اجلرائم يف ذلك على اجلنني 
احلّي يف بطن اأمه خوف الف�شيحة. ويجعل املراأة يف حاجة اأن تبيع فرجها لتعي�س 
ما دامت ل ت�شتطيع ذلك ب�شعيها. واأكرث مما اأعلن الإ�شالم عن فح�س الزنى ومقته 

مقًتا: بغ�ًشا �شديًدا.  (((

َنى الإ�سالم يحارب الزِّ
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ه، ف�شرع حد الزنى للزاين والزانية  فقد جعل عقابه غاية يف ال�شدة ا�شتفظاًعا ل�شرِّ
وتهوياًل  تعظيًما  ذلك  ي�شهدون  امل�شلمني  من  بح�شور جماعة  كاملة  جلدة  مائة 

لالأمر كما يف الآية: ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ ]النور/ 2[. 

وهذا كله اإذا كانا غري متزوجني، اأما املتزوج منهما فحّده الرجم باحلجارة 
التالوة  لفظها من  ن�شخ  التي  الرجم  اآية  الفقهاء يف ذلك  به  ومما احتج  ليموت. 
وهي: »وال�شيخ وال�شيخة اإذا زنيا فارجموهما«، وحديث ال�شيد معز الذي رجم 
لعرتافه بالزنى اأمام النبي. ولي�س هناك ت�شريع اأدل على مقت الزنى اأكرث من 
ا اأو يتعذر العثور على �شورة الزنى  هذا الت�شريع. لكنه عند التنفيذ ي�شعب جدًّ
بعينه يرى كاملرود يف املكحلة من اأربعة �شهداء معروفني بالثقة. كما قرر وجوب 
 احلّد على من يرمون املح�شنات))) دون بينة وجعلهم هم الفا�شقني كما يف الآية: 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ 

ڱڱ ڱ ں ںژ ]النور/ 4[. وقد اأحلق الفقهاء بهوؤلء يف وجوب حّدهم 
ثمانني جلدة ال�شهود الذين ي�شطربون يف �شهادتهم لعتبارهم قاذفني بالباطل. 
ا لغري الزوج يف اتهام زوجته بالزنى من دون بينة له ب�شرط  ومل يعط الإ�شالم حقًّ
اأن تكون دعواه نا�شئة عن يقني منه يف وقوعها واإل اعترب قاذًفا بالباطل، وهذه هي 
م�شاألة اللعان، ومل يعرف الق�شاء يف الإ�شالم قيام حّد الزنى بال�شهادة، كما اأن 

املح�شنات: مفردها »حم�شنة« وهي املراأة اإذا تزوجت.  (((
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اللعان مل يتكرر اأكرث من مّرتني اأو ثالث ل�شعوبة و�شائل الإثباث التي �شرعت منًعا 
ل�شيوع الطعن يف الأعرا�س والأن�شاب وقيام الأغرا�س من ذلك. وقد توعد القراآن 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ژۆئ  الآية:  يف  كما  ذلك  يريدون  من 
 ،](9 ]النور/  خبژ  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی   ىئ 

ويف اآية اأخرى: ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻژ ]النور/ 23[ اإىل غري ذلك من اآيات التحذير.

ال�شباب من ظروف يجب  لطفرة  ما  راعى  قد  الإ�شالم  اأن  نرى  وبالتاأمل 
بال�شبهات«.  احلدود  »ادروؤوا)))  قال:  اأنه  ال�شالم  عليه  عنه  روي  فقد  تقديرها. 
وقال: »اإذا ع�شيتم فا�شترتوا«. وما ذلك اإل �شونًا لالآداب، وفراًرا من تنفيذ ق�شاوة 
اأمام  قال  املعنى؛ حيث  هذا  على  �شراحة  يدل  ما  معز  ال�شيد  ق�شة  ويف  احلّد. 
النبي معرتًفا: اإين زنيت فاأعر�س عنه النبي م�شتغاًل باحلديث، فقابله مكرًرا قوله 
فالتفت النبي اإىل اجلانب الآخر، فاأعاد عليه مرة ثالثة فقال له عليه ال�شالم: »اأبك 
جنون؟« فقال: »ما بي من جنون ولكني زنيت«. فاأمر بحّده رجًما لأنه متزوج، 
فلما رجع املنّفذون عليه �شاألهم النبي فقالوا: اإنه قال: »اأرجعوين اإىل ر�شول اهلل«، 
فحزن النبي لذلك وقال لأ�شحابه: »هالَّ اأرجعتموه«، َوَعدَّ اإنكار املعرتف �شبهة 

يف نفي احلّد عنه.

ادروؤوا: اأْبِعُدوا.  (((
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ومثل هذه الق�شة ما رواه الفقهاء يف باب احلدود واللعان عن املراأة احلامل 
و�شع  اإىل  فاأنْظرها)))  اهلل طهرين«،  ر�شول  »يا  قائلة:  بالزنى  معرتفة  النبي  جاءت 
حملها، فرجعت بعد الو�شع، فاأنظرها اإىل اأجل الر�شاع، فرجعت بعد، فاأنظرها اإىل 
ة يف  اأن جتد من يكفله. وهو يف كل ذلك يكل)2) اأمرها اإليها فلما رجعت اإليه ملحَّ
تطهريها باإقامة احلّد عليها اأمر بذلك. وملا رجع املنفذون اإىل النبي قالوا اإنها طلبت 
الرجوع اإىل ر�شول اهلل ومل منكنها من ذلك. فاغتاظ الر�شول واأ�شف اأ�شًفا عميًقا 
وقال: »هال اأرجعتموها اإنها واهلل لقد تابت توبة لو ق�شمت على اأهل ال�شماوات 

والأر�س لو�شعتهم«.

اإن نفي احلّد بتعذر و�شائل الإثبات لي�س معناه تقرير الرباءة اأو نفي العقاب 
»اإن  قال:  اإذ  الإ�شالم  احلدود يف  على  الأروبيني  من  كتب  من  بع�س  فهم  كما 
كمباح  �شمًنا  به  يعرتف  اأن  يريد  متعذرة  الزنى  اإثبات  و�شائل  بجعله  الإ�شالم 
ل عقاب عليه«، بل فر�س التاأديب مبا يراه احلاكم زاجًرا ملن قويت عليه التهمة 
رجاًل كان اأو امراأة من دون حتديد للعقاب يف ذلك اإل بقدر ما تقت�شيه التهمة 
وحال املتهم حتقيًقا للعقاب ومنًعا لنت�شار الف�شاد، بخالف القوانني الأروبية. ففي 
القانون الفرن�شي ل حترمي للزنى اإل من املح�شن، اأو بالتغرير، اأو عند فقد الختيار 
القانوين كالغت�شاب، اأو مع غري ر�شيد. وفيما عدا هذا ل ن�س يف التحرمي حتى 

ولو كان مع حمرم كعمة اأو خالة اأو اأم. 
فاأنْظرها: اأّخرها واأمهلها.  (((

يكل: َكاَل لها اأمرها: ترك لها القيا�س واحلكم فيه.  (2(
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مفّر  اعتربته كواقع ل  فمنها من  الزنى،  اإىل  الأروبية  الدول  نظر  ويختلف 
منه، ويجب و�شع نظام له منًعا للتوالد فيه وانت�شار الأمرا�س بالعدوى منه وعدم 
التحري يف ذلك من كرثة الختالط كالأمم الالتينية، وهذا ما جرت عليه فرن�شا 
يف وطنها وم�شتعمراتها وبلدان احلماية كتون�س. والقانون التون�شي احلا�شر ل مينع 
اأن  راأت  من  ومنها  الفرن�شي.  القانون  طبق  القانوين  الر�شا  عدم  عند  اإل  الزنى 
العرتاف بالزنى مهما كانت دواعيه يعد تي�شرًيا له يف الوقت الذي يجب اعتباره 
كاأكرب اآفة �شد الن�شل ومنو الأمة. وذلك ما �شكت منه الأمم التي انت�شر فيها، وقد 
تهتم  اأن  بدل  ولكنها  والإنقليز.  كالأملان  ال�شك�شونية  الأمم  الراأي  بهذا  مت�شكت 
اأمر الزواج  اهتماًما زائًدا بو�شع العقاب له، فقد اهتمت خرًيا من ذلك بتي�شري 
والرتغيب فيه مبا ت�شعه من طرق الرتبية و�شناديق الإعانة وفر�س �شرائب على 
منو  يف  املح�شو�شة  بالفائدة  عليها  عاد  ا  مهمًّ جناًحا  ذلك  يف  جنحت  وقد  العزوبة. 
عددها وجعلها حم�شودة عليه من غريها. وبعد ذلك فجميع الدول الأروبية قد 
احتاطت لالأمر اأكرث من ذلك، فاأ�ش�شت مالجئ لّلقطاء))) حتقيًقا حلياتهم حتى ل 
يحرموا من العي�س ول حترم الأمة من النتفاع بهم. وفر�شت العقاب على ت�شييع 
الأرواح. وبهذه الطريقة اأمكن اإنقاذ كثري من املواليد كان ماأواها قبل ذلك بطون 
اأو بطون الأر�س. وهكذا تعاون القانون والأعمال الجتماعية على درء  الأودية 
الف�شاد مبا اأمكن. واإذا اأردنا اأن نعرف موقف الإ�شالم هنا فل�شنا نحتاج اأن نربهن 
على حبه للحياة واإيجابه املحافظة عليها ووقايتها من كل �شوء، وحثه على اإكثار 

اللقطاء جمع »لقيط« وهو: الوليد الذي ُيوجد ملقى على الطريق ل ُيعرف اأبواه.  (((



امراأتنا يف ال�شريعة واملجتمع
4848

الر�شول  قاله  الن�شل، واعتبار ما يخالف ذلك جرمية يعاقب عليها. وح�شبك ما 
الأمني: »تناكحوا تنا�شلوا فاإين مكاثر بكم الأمم«.

اأما نحن فقد اكتفينا برتك احلبل على الغارب))) كعادتنا يف كل �شيء. واإذا 
باأنف�شهم، ومبن  نعباأ بنق�شاننا فقد خدمنا بذلك من يريدون تعمري بالدنا  كنا ل 

يريدونه بدًل منا.

اإىل  نتجه  اأن  اجلرائم  وعامة  الفاح�شة  م�شادرة  اأفكارنا يف  على  ال�شائد  اإن 
تقرير العقوبات ال�شارمة على مرتكبيها فنعدمهم اأو جنعل حياتهم �شجونًا. بينما 
كانت  التي  الرديئة  بالنف�شيات  اهتمامنا  يكون  اأن  ذلك  من  اأكرث  علينا  يجب 
م�شدًرا للجرائم والفواح�س فنتعهدها بعالج الرتبية البيتية واملدر�شية وال�شعبية 
التي حتيي يف املرء اأ�شول الكمال كما متيت منه عاطفة ال�شوء. وهذا ما تهتم به 
الثقافة اجلديدة التي اأثرت كثرًيا حتى يف اعتدال قانون العقوبات عن ذي قبل. 

ا وتفكرينا اأعرج اأبرت)2). وهكذا كان تفكريهم تامًّ

نظام  و�شع  كلفة  من  عندنا  اأي�شر  كان  العقوبات  تقرير  اإنَّ  احلقيقة،  ويف 
للرتبية يتجه بفطرتنا اإىل الكمال. ولذلك كنا اأكرث ولوًعا)3) ب�شرامة العقاب واأ�شد 
عقيدة يف ح�شن نتائجه. وهو اأول فكر واآخر فكر ارتاأيناه حلد اليوم. واإذا ما رجعنا 

الَغاِرُب: الكاهل، يقال لالإن�شان: حبلك على غاربه: اأي اذهب حيث �شئت.  (((
اأبرت: ل خري فيه.  (2(

ًقا. ُولوًعا: تعلُّ  (3(
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اإىل الإ�شالم راأينا اأنه مييل اإىل تثقيف الأخالق اأكرث من و�شع ف�شول ال�شريعة. 
ا فيهما.  واأمامنا القراآن الكرمي واحلديث ال�شريف لرنى اأي الأمرين كان اأوفر حظًّ
ولننظر بعد ذلك اإىل ما علل به النبي الكرمي بعثته اإىل النا�س حيث قال: »بعثت 
لأمتم مكارم الأخالق«. وقد روي اأي�ًشا يف احلديث عن رجل ي�شلي مواظًبا خلف 
النبي لحظ فيه ال�شحابة اإليه اأنه مواظب على اخلمر فاأجابهم عليه ال�شالم بقوله: 
»اإن �شالته �شتنهاه يوًما ما«، ومل يهتم باإيقاعه يف العقاب، واإذ تاب الرجل توبة 
خال�شة هلل جاوؤوا النبي فاأخربوه بذلك فقال: »اأمل اأقل لكم اإن �شالته �شتنهاه 

يوًما ما«.

وهنا ندرك مبلغ الطريقة التي اختارها النبي  للتاأثري على قلب الرجل 
ومواظبته عليها يف  لل�شالة  يتفق مع حبه  الذي ل  فعله  يندم على  حتى جعله 
م�شجد ر�شول اهلل. ومن دون �شك اأنه كان ي�شمع ما يقول النا�س وما يالحظ لهم 
النبي يف �شاأنه فاأثر ذلك عليه. ولكن بني ما يثري الإ�شالم من طرائق العمل يف 
َلَبْوٌن  عالج الأمرا�س الجتماعية، وبني ما نقف نحن عنده من الفكر والعمل 
ا. واإذا كنا م�شتائني من حظوظنا اليوم يف احلياة اأفال يجب اأن نفهم  �شا�شع))) جدًّ

اأن ذلك من �شنع اأنف�شنا؟...

َبْوٌن �َشا�ِشٌع: م�شافة وا�شعة بني �شيئني.  (((





العاطفة  الإ�سالم  اعترب  وقد  وتعمري.  وازدواج  وواجب،  عاطفة  الزواج 
ژ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  الآية:  يف  كما  فيه  علة  فجعلها  اأركانه  اأول 
اأما الواجب فهو  ک ک گ گ گ گ ڳڳ ژ ]الروم/ 21[، 
اأي�ًسا  اأنها هي  تعاونهما على احلياة وذلك اأكرب �سمان لبقاء العاطفة ومنوها، كما 
�سمان لأدائه عن رغبة دائمة. وبهما الثنني تتجدد الرغبة يف بقاء الزواج مهما 
ر القراآن الواجب عليهما كما يف الآية:  طال، ويثمر ثمره الطيب يف احلياة. وقد َقرَّ
فهو  الطبيعي  الزدواج  واأما   .]228 ]البقرة/  ڱژ  ڱ  ڱ  ڳ  ژڳ 

ا لكل  غريزة ب�سرية لبقاء النوع ل يحتاج للحث عليه لكن الإ�سالم قد جعله حقًّ
منهما ت�سح املطالبة به اأمام الق�ساء كما �سياأتي. واأما التعمري فهو الغر�ض الأعظم 

لكل ال�سرائع، وقد اأ�سار له القراآن كما يف الآية: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿژ ]الن�ساء/ 1[.

ومن حر�ض الإ�سالم على الزواج واحرتام املراأة فيه، اأنه مل يكتف بعاطفة 
الآية:  كما يف  املعا�سرة  وجوب ح�سن  على  بالن�ض  ذلك  فاأيد  والرحمة،  املودة 

الزواج يف الإ�سالم
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ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ژۉ 

وئ وئژ    ]الن�ساء/ 19[.

حرية االختيار

اإذا كان الزواج يقوم على عاطفة املودة والرحمة و�سكون النف�ض للنف�ض 
كما قال القراآن، ف�سروري اأن نعرف اأن ذلك لي�ض مما ت�سعه اأيدي اأنا�ض يف نفو�ض 
اآخرين، واإمنا ذلك ما تهبه الفطرة والثقافة من امليول املوافقة اأو املخالفة. وواجب 
اأن نخ�سع يف الزواج لعملهما القوي واإل ان�سدع)1) ما نبنيه على الأوهام. ولذا قال 
جماعة من العلماء منهم اأبو حنيفة النعمان بحق اختيار املراأة لزوجها كالرجل 
متى كانت ر�سيدة حتقيًقا ملعنى الآية ال�سالفة خالًفا ملن يرون جرب البكر)2) على 
من يختاره لها وليها اعتباًرا لعجزها عن متييز من ي�سلح بها. وقد اأعطى الأولون 
وهذا  لها.  �سالح  غري  راأته  اإذا  بعده  نكاحها  تف�سخ  اأن  البلوغ  قبل  زوجت  ملن 
لالأولياء  اإجازته  اأنه يف  اإل  اأحكامه  الختيار يف  قدر حرية  قد  كان  واإن  املذهب 
اأن يزوجوا البنت قبل بلوغها قد فوت عليها حقها يف الختيار. وكان الواجب 
ت�سر  املنا�سب. وحتى ل  وقته  ت�ستعمل حقها يف  اأن  ميكنها  بلوغها حتى  انتظار 
اأ�سح اختياًرا واأوفر �سحة  مب�سالح زوجها التي بناها على زواجه بها وتكون هي 

. َدع: انْ�َسقَّ )1) انَ�سْ

)2) الِبْكُر: العذراء.
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وا�ستعداًدا للحمل. ولعلنا جند القراآن يوؤيد هذا كما يف الآية: ژې ې ې 
ى ى ائ...ژ ]الن�ساء/ 6[.

اإن املراأة قد حت�سن الختيار وقد ل حت�سنه كالرجل �سواء. والآباء والأو�سياء 
قد يح�سنونه وقد ل يح�سنون، غري اأننا اعتدنا اأن نرى اخلطاأ يف املراأة اأكرث مما نراه يف 
جانب الرجال ل�ستهارها بيننا ب�سعف الإدراك. ولو اأننا نتاأمل الواقع لراأينا باأعيننا 
واأق�سى  اأ�سد  لهو  الباب  هذا  املراأة يف  على  به  جنني  ما  اأن  اإىل  نفو�سنا  واأذعنت 
الرتبية  واأ�سول  احلياة  بدرو�ض  املراأة  نثقف  اأن  وعو�ض  نف�سها،  على  به  جتني  مما 
الفا�سلة لتتدارك هي بنف�سها ما ينق�سها من الب�سرية يف ا�ستعمال حق الختيار 
اأن  الذي عليه تقوم عاطفة الرحمة واملودة كما قال القراآن، عو�ض ذلك اخرتنا 
نطم�ض)1) ب�سريتها لن�سلبها حق الختيار بحجة ق�سورها ونعطيه لغريها من الآباء 
والوظائف  للوجاهة  قربانًا  بناتهم  زواج  جعلوا  من  الآباء  من  وكم  والأو�سياء. 
وا�ستدرار املال، اأو حتى �سحية الغلط ال�ساذج واتباع العادات كتزويجها من ابن 
عمها اأو من �سيخ زاوية مهما بعد ا�ستعدادهما عن التنا�سب. وكذلك الأو�سياء 
على البنات يفعلون هذا بل اأكرث. �سيما اإذا كانت لهن تركات. فكثرًيا ما يف�سخ 
هوؤلء الأو�سياء حتى النكاح الذي عقد يف حياة الآباء لتزويجهن باأبنائهم اأو مبن 
الرتكات  تلك  الأثيمة يف  اأيديهم  انغما�ض  عاقبة  من  اأنف�سهم  على  به  يطمئنون 
فتكون اخل�سارة عليهن مزدوجة يف مالهن ويف اأنف�سهن. وهذا هو ن�سيب كل فتاة 

اه واأَزاَله. نطم�ض: َطَم�ض ال�سيء: َمَ  (1(
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من فتياتنا رزئت)1) مبرياث لها من اأب اأو قريب. هذا اإذا مل نذكر حوادث انتحار 
وفرار الفتيات من بيوت الآباء اأو الأزواج متى اأكرهن على زواج ل ير�سيهن اأو 
منعن من زواج يرغنب فيه. ولي�ض هنا غاية العجب فاإن فكرة اجلرب التي هي خلق 
البالغني  الذكور  الأبناء  اإىل  الفتيات  جتاوزت  قد  ال�سغار  على  الكبار  يف  را�سخ 
وغالًبا  اللياقة.  بعيًدا عن  مهما كان  لهم  قرروه  زواج  قبول  اآباوؤهم على  يرغمهم 
ال�ستقالل  وعجزهم عن  اإليهم  باحتياجهم  مرغمني  القرار  لهذا  الأبناء  يخ�سع 
التي  الأبنية  هذه  �سيء  فاأي  الآباء.  عليها  رباهم  التي  الرتبية  بطبيعة  باأنف�سهم 

نقيمها »على �سفا جرف هار«.

الواجب

كثري من النا�ض من يظن الزواج مرًحا ولذة لل�سباب، ويقدمون عليه خالني 
من كل �سيء غري ذلك. وهذا ما يرجع اإليه ف�سل الزواج عندنا اإذ ينطفئ بانطفاء 
يندلع  وعندها  حاجات.  من  يلزمهما  فيما  اهتمام  لهما  يبقى  ول  اجلذوة  تلك 
اإىل الطالق. وهذا هو نق�ض بل فقد الثقافة الالزمة  لهيب اخلالف حتى ي�سل 
بالت�سوير و�سرب  الفتيان والفتيات لفهم ما هم مقبلون عليه من احلياة  لإعداد 

الأمثال.

ُرزئت: ابُتليت.  (1(
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واإذا رجعنا لأ�سل ال�سريعة يف تف�سري معنى الواجب يف حياة الزوجني راأينا 
وجوب نفقة الرجل على زوجه واأبنائه اعتباًرا ب�سعفهم عن الرتزاق. وفيما عدا 
ذلك ل جند تعييًنا 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: ژڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱڱژ ]البقرة/ 228[. 

ويظهر اأن الإ�سالم ملا اأدرك قبول هذا الواجب للتطور الدائم يف �سكله مل 
يرد اأن يعينه يف �سيء ي�سميه. وحتى ح�سانة الأم لأولدها لي�ست واجًبا عليها 
وعلى  للفقهاء يف ذلك،  قولني  اأحد  على  اإ�سقاطه  لها  بل هي حق من حقوقها 
اإر�ساعهم.  يف  الأمر  وكذلك  عليها.  تعني  اإذا  اإل  يح�سنهم  من  يدبر  اأن  الزوج 
بل اإن من الفقهاء كالإمام ال�سافعي من اأجاز اأخذ الأم الأجرة من الأب على 
منها،  عدتها  اأو  الزوجية  حال  يف  الأم  عن  حنيفة  اأبو  ومنعها  مطلًقا.  الر�ساع 
واأجاز لها يف غري ذلك. اأما القراآن فقد اأطلق يف ا�ستحقاق الأجرة كما يف الآية: 

ژھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ   ۈ 
على  والك�سوة  الرزق  ترتيب  يف  الآية  ظاهر  اأن  غري   ،]233 ]البقرة/  ائژ 
الإر�ساع اأنها حتدثنا عن الأمهات املطلقات؛ لأن من يكن يف حال الزوجية لهن 
هذا احلق مبجردها دون وجود الإر�ساع. اللهم اإل اأن يعد ما يعطيه لها على الر�ساع 
وهي زوجة كجزء من النفقة الواجبة لها عليه تاأكيًدا لوجوب التو�سعة عليها يف 
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حالة الإر�ساع الذي ياأكل من �سحتها. وعلى كل حال فالأم يف عامة الأحوال 
هي القّيمة)1) على اأبنائها. الباذلة لهم خال�ض قلبها من غري اأن تطلب جزاء ول 
�سكوًرا. بل كثرًيا ما يكون اهتمامها بهم هو عزاوؤها الوحيد يف زواج مل ترغبه اإل 
مكرهة. ومل جتد فيه ما كانت تطلب من الهناء. ولقد يكون هذا اأكرب الواجبات 
عليها دام مل يوجد للقيام به ما يكفي من دور الرتبية املعرب عنها بريا�ض الأطفال 
التي بداأت تثمر ثمًرا طيًبا يف اإخراج الأجيال ال�سليمة من اأمرا�ض الوراثة ال�سيئة، 
واملثقفة بكل ما حتتاجه يف نزال احلياة. وهذا ما جتاهد يف عمله الأمم الأروبية اليوم 

بالت�سامن مع حكوماتها. ولرجال الدين عندهم يف ذلك عمل اأي عمل.

لكنه مهما يكن من قيام هذه املعاهد بعمل كان متمح�ًسا للمراأة، فاإنه لي�ض 
فيه ما يرفع عنها واجبها مع الزوج يف حتقيق التعاون على احلياة امل�سرتكة بينهما يف 
املنزل، ويف رعاية اأبنائهما ولو عن ُبعد بالإمداد والرقابة حتى زمن الر�سد. ومثل 
هذه الإعانة الطيبة التي تقوم بها هذه املعاهد لفائدة العائلة واجليل مما يوفر الوقت 
للمراأة اأن تعمل مل�ساعدة العائلة ب�سناعة اأو فن ح�سب معارفها وتوؤدي واجبها نحو 
نف�سها واأهلها و�سعبها، متى كان لها من املواهب والثقافة ما يعّدها لهذه الأعمال. 
وهي والرجل يف ذلك �سواء. ولي�ض يف ن�سو�ض القراآن ما يخالف هذا بل هو ياأمر 

م القوم: الذي يقوم ب�ساأنهم وي�سو�ض اأمرهم. القّيمة: قَيّ  (1(
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اآية من  ما  املّلة)2) يف غري  النافع خلري  والعمل  الرحم  و�سلة  القربى  باإيتاء)1) ذي 
القراآن.

اأن الزواج جمرد متعة ولذة للرجل توجب  اأما ما قاله بع�ض الفقهاء وهو 
عليه نفقة لزوجته، واأن املراأة نوعان �سريفة ل جتب عليها م�ساعدة زوجها يف �سيء، 
وو�سيعة يجب عليها ذلك كاأمثالها، فهذا مما ل يتفق مع روح ال�سريعة ون�سو�سها. 
واإمنا هي روح العائالت الكبرية التي تعود غ�سيان)3) اأعتابها القائلون بهذا الراأي. 
وما ظنك بامراأة ل عمل لها غري متكني زوجها منها كما يقولون، فهي لي�ست اإل 
وباء يف ثروة زوجها تبيدها يف تعمري وقتها الفارغ باملالذ)4) وال�سهوات املتجددة 
الفقر  ح�سي�ض  يف  العائالت  هذه  اأكرث  اأ�سقط  ما  وهذا  والنهار.  الليل  بتجدد 

والتعا�سة. وما كان اأوىل بهذه املراأة اأن تكون الو�سيعة ل ال�سريفة.

االزدواج

الزدواج عار�ض طبيعي لالإن�سان. وهو الباعث الأول على الزواج يف عامة 
ولذا  مًعا؛  وواجب  لذة  فهو  والتعمري.  الن�سل  يف  الجتماعية  واأهمية  الأحوال 
ا على كل من الزوجني لالآخر. ولكل منهما حق الت�سرر من تعطيله كما  كان حقًّ

اإيَتاء: اإْعطاء.  (1(
امِلّلة: ال�سريعة اأو الدين.  (2(

ِغ�سيان: اإتيان.  (3(
: ال�سهوات. املاََلذُّ  (4(
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لل�سريعة حق النظر يف ذلك. فقد منعه الإ�سالم يف الإيالء)1) اأكرث من اأربعة اأ�سهر 
اأو يقع الطالق بطلب املت�سرر. وعده داخل الأربعة �سهور اإثًما ل يغفر اإل بالفيء 

والندم كما يف الآية: ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ. ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ]البقرة/226 - 227[.

وتعطيله عمًدا بالختيار كتعطيله ملانع م�ستمر كاأمرا�ض العدوى اأو كان يف 
مل احلاجة من �سائر العيوب املانعة يقع به الف�سخ ما بني الزوجني اإن كان حادًثا 
بعد  للرجل  احلادثة  العيوب  يف  الفقهاء  واختلف  الزواج.  عقد  قبل  لأحدهما 
الزواج هل يوجب ا�ستمرارها ف�سخه بطلب املراأة باختالفهم يف اعتبار الوطء)2) 
ا لها اأو هو دون ذلك. فاأهل الراأي الأول قالوا بلزوم الطالق اإن  كالقوت �سروريًّ
طلبته كلزومه بامتناع النفقة عليها. وراأى الآخرون عدم اللزوم. ومن دون �سك 
اأن الراأي الأخري فيه خطر على العفة ويكاد يكون هو�ًسا م�ًسا. واإذا كان الق�سد 
منه البعد عن الطالق املكروه فلي�ض ذلك بالق�ساوة على قلب املراأة حتى ينفجر 

فريمتي يف اأح�سان اجلرمية.

املفقودين  م�ساألة  عم  حيث  ذلك؛  من  اأكرث  �سمل  قد  اخلالف  اأن  على 
والغائبني غيبة ُبعد وانقطاع عن اأزواجهم. فقد كانت م�ساألة وجود مال لهم ولو 
من قر�ض اأو هبة للنفقة عليهن كافية يف وجوب انتظارهن الزوج مهما طال الأمد 

ْك. الإيالء: الرتَّ  (1(
الوطء: اجِلماع.  (2(
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ا ما يف هذا الراأي من اخلطر  ول قول لهن متى وجدن النفقة جارية. ولي�ض خفيًّ
على الأخالق ما دمنا جميًعا نعرف اأن املراأة يف حاجة اإىل زوجها كما هو كذلك، 
ولل�سرب حّد ل يبلغ ال�سنني ف�ساًل عن التعمري. ولكن رغم كل هذا فالعمل جار 
على هذا القول يف عمل املحاكم ال�سرعية عندنا. ولو رجع هوؤلء الفقهاء اإىل الآية 
القراآنية يف حتديد اأجل الإيالء باأربعة اأ�سهر اأو يقع الطالق لفهموا امل�ساألة اأكرث مما 

فهموا.

التعمري

واأما التعمري فهو فر�ض موؤكد على عموم امل�سلمني كما قال : »تناكحوا 
تنا�سلوا فاإين مكاثر بكم الأمم«، وقد حرم الإ�سالم ا�ستعمال موانع احلمل لتعطيلها 
غر�ض التعمري. اإل اإن خيف على حياة املراأة لأ�سباب يثبتها العارفون فيباح اإًذا 

حتى اإ�سقاط اجلنني حر�ًسا على حياة اأمه.

الأب.  اإىل  ون�سًبا  ديًنا  الن�سل  تبعية  يف  معتربة  قاعدة  الإ�سالمي  للفقه 
وللفقهاء عبارة م�سهورة يف ذلك وهي قولهم: »الولد يتبع اأباه يف الدين والن�سب«، 
وقد كان الرجل اأظهر من املراأة يف بناء الوحدة والدولة اللتني يريدهما الإ�سالم 
فحكم له بتبعية الن�سل. واأبيح له التزوج من اأهل الكتاب مبقت�سى ذلك توفرًيا 
يخرج  ل  حتى  امل�سلم  بغري  الزواج  من  امل�سلمة  املراأة  ومنعت  امل�سلمني،  لعدد 
الن�سل على الإ�سالم مبقت�سى قواعده، واأي�ًسا لتحقيق نفاذ ال�سريعة يف اأمر الزواج 
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وما ين�ساأ عنه من احلقوق التي يق�سي بها حتى ل تخرج عن نظره. اإذ هو ال�سرع 
الذي يحقق ملحمييه حرية التقا�سي ب�سرائعهم يف اأحوالهم الذاتية. وباطل عليه 
اأن يقال اإنه منع امل�سلمة من الزواج بغري امل�سلم ملجرد كراهية املخالف يف الدين 
كما يحاوله بع�ض الطاعنني يف الإ�سالم. اإذ لو كان هذا لتحقق يف زواج امل�سلم 
بالكتابية مع حتقيق حريتها الدينية ح�سب �سريعتها. واإباحة طعامهم لنا دون ريبة 

كطعامنا لهم. وهذا ما يجيزه الإ�سالم. ويعده طيًبا. كما يف الآية: ژۆ ۈ ۈ 
ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ېئ ىئ ىئ ىئیژ ]املائدة/ 5[.

فهو  ال�ساطعة.  والتعمري ظاهر كال�سم�ض  التنا�سل  الإ�سالم من  اإن غر�ض 
اأخرى.  اأمم  يف  مبتلعني  �سراذم)1)  اأو  متناثرين  اأفراًدا  الن�سل  يرمي  اأن  يق�سد  ل 
واإمنا كان يق�سد من تعمريهم اأن يكونوا �سعوبًا قائمة بنف�سها، كاملة يف ا�ستعدادها 
للحياة. ت�سري بهديه وحتمي ذماره)2). وهذا ما عرب عنه النبي  يف غاية الو�سوح 

اإذ قال: »تناكحوا تنا�سلوا فاإين مكاثر بكم الأمم«.

وهو  غريها.  نق�ض  من  الأمة  عدد  يف  زيادة  فهو  بالأجنبيات،  الزواج  اأما 
من جهة اأخرى عدوى لالأخالق والعادات رمبا نفعت اأو �سرت. فاأجاز الإ�سالم 

�سراذم: جمع »�سرذمة« وهي: اجلماعة القليلة.  (1(
ذماره: ما ينبغي حياطته والذود عنه، كالأهل والِعر�ض.  (2(
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الزواج بالكتابيات نظًرا لقرب عقائدهن منه. ومل يجز الزواج بغري الكتابيات من 
اأهل الوثنية اعتباًرا لتلك العدوى.

ولقد جرى عمل امل�سلمني على ذلك وق�ست به املحاكم ال�سرعية عندهم 
المتيازات  مبقت�سى  الإ�سالم  بالد  يف  الأروبية  املحاكم  انت�ساب  جاء  حتى 
القن�سلية. وباحتالل دولها هذه البالد جعلت ترجح - كاأنها يف اأر�سها - جانب 
�سهلة  الطريق  وتفتح  الغالبة.  جن�سيتها  اإىل  الن�سل  تبعية  يف  الرجل  على  املراأة 
فهي  حال  كل  وعلى  به.  فيتجن�ض  الغالب  اجلن�ض  من  امراأته  يتبع  اأن  للرجل 
بالده  ل�سريعة  مغايًرا  كان  مهما  لزواجه  يرجع  ما  ب�سرعيتها يف كل  عليه  تق�سي 
التي بها يعي�ض، وبذلك خدمت ملتها يف �سحب العنا�سر املختارة اإليها. واأغرب 
امل�سلمة  قوانينها ل متنع عن عقد زواج  اأنها مبقت�سى  ن�سادفه يف هذه املحاكم  ما 
بغري امل�سلم من الأروبيني فاأ�سافت بهذا اإىل ملتها خدمة اأخرى. وقد وقعت وتقع 
حوادث عندنا من هذا النوع. ويف عامة بالد الإ�سالم فيما نظن دون اأن ن�سمع من 

حكوماتها اأو ماكمها الإ�سالمية اأدنى احتياط يف هذا ال�ساأن.

ا مبا ل يحتمله مو�سوعنا  اإن عمل الدول املحتلة لبالد الإ�سالم مت�سع جدًّ
هذا. واإذا كانت اأحكامنا معطلة يف انطباقها علينا هذا التعطيل الذي ر�سينا به 
واأيدناه فاأحرى اأن ل يكون لها نفاذ على من يولد باأر�سنا اأو نزدوج به من غرينا. ولو 
اأن لنا علماء جمتهدين لراأوا راأي العني اأن احلكمة التي ُبِنَي عليها �سرع الزواج 
بالكتابيات قد �ساعت ب�سياع �سلطاننا من اأيدينا فلم َيُعْد وجه لهذا الت�سريع الذي 
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�سار اليوم يذهب بوجودنا مبقت�سى ال�سلطان امل�سروب علينا. وبهذا يربهنون على 
اأن الإ�سالم يف اأحكامه على الأحوال العار�سة يدور معها �سلًبا واإيجابًا، فيحكمون 
له باخللود الذي ي�ستحقه. ولكن ما اأبعد ما ميهد لنا الإ�سالم من اأ�سول احلياة وما 
نحن واقعون فيه من الأحوال التي ت�سوه وجودنا حتى تذهب به كاأم�ض الدابر)1).

تعدد الزوجات

لي�ض يل اأن اأقول بتعدد الزوجات يف الإ�سالم لأنني مل اأر لالإ�سالم اأثًرا 
فيه، واإمنا هو �سيئة من �سيئات اجلاهلية الأوىل التي جاهدها الإ�سالم طبق �سيا�سته 
ن�ساءهم بال حّد ل�ستعمالهن يف خدمة  العرب يعددون  التدريجية. وكان عامة 
الأر�ض ا�ستغناء بهن عن الأجراء، وخدمة البيت، وال�ستمتاع. وهو ما ت�سعر به 
ا  باديتنا اإىل اليوم وتعدد ن�ساءها من اأجله. فجاء الإ�سالم وو�سع بادئ الأمر حدًّ
اأق�سى لهذا التعدد. فقال  ملن له اأزواج: »اأم�سك اأربًعا وفارق �سائرهن«، ثم 
تدرج اإىل ا�سرتاط العدل بالت�سوية بينهن وجعل اخلوف من عدم العدل كتحققه 

ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژژ  الآية:  يف  كما 
ڳژ ]الن�ساء/ 3[، حتذيًرا لهم من عاقبة هذا التعدد. ثم عرب عن تعذر الوفاء 

ب�سرط العدل بينهن مهما بذل فيه من احلر�ض كما يف الآية: ژڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ ]الن�ساء/ 129[.

الدابر: الفائت.  (1(
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ولول اأن العمل ا�ستمر بعد نزول هذه الآية على التعدد لكانت اأ�سرح ما 
ا اإىل التدريج يف تنفيذ  يكون يف املنع البات له. ولكنه مهما كان الإ�سالم م�سطرًّ
غاياته واأحكامه فقد برهن على حبه للتوحيد مبا ن�ض عليه من تعذر العدل بني 
الن�ساء. على اأننا اإذا رجعنا لالآية القراآنية التي ف�سرت الزواج باأنه يقوم على املودة 
ف�ض كما هو منطوقها اأدركنا تعذر انق�سام هذا ال�سعور  والرحمة و�سكون النف�ض للنَّ
واآثاره يف احلياة �سوية بني الرجل ون�سائه. فكما ي�سعر الرجل ويرى اأن امراأته له 
تاريخ  اأن زوجها لها وحدها. ولئن خف�ض  املراأة وترى مثله  وحده كذلك ت�سعر 
�سعفها من بروز هذا ال�سعور فيها ب�سورة تنازل �سطط الرجل وبغيه عليها فاإنه على 
كل حال قد متكن با�سطرابه من جعل حياتنا الزوجية خالية من الراحة والهناء. 

وها نحن نرى باأعيننا الفتنة قائمة يف عائالتنا بني الرجل واأزواجه، وبينهن 
بهذه  مغموًرا  الأب  مات  واإذا  الأمهات.  وتلقني  الآباء  باعوجاج  اأبنائهن  وبني 
ت�سري  اإخفائه حتى  واحليلة يف  املرياث  اقت�سام  بعده يف  �سدة  تزداد  فاإنها  الفتنة 
اأحقاًدا يرثها اأبناء هذه العائلة واأبناوؤهم، واإن مل يرتك لهم مرياًثا لعن الأبناء اأباهم 
يف ا�ستغاله بتوفري لذته دون اأن يفكر يف التوفري لهم اأو اإخراجهم قادرين بالرتبية 

والتعليم على لقاء احلياة.

واإين بهذه املنا�سبة اأق�ض ماأ�ساة األيمة �ساهدتها بعيني يف العام قبل املا�سي 
امراأة حتمل طفلني �سغريين  اأتت  اإذ  بنزرت)1).  راأ�ض اجلبل من عمل  يف ق�ساء 

عمل بنزرت: ما يكون حتت حكمها يف التق�سيم الإداري للمدن من قرى وغريها.  (1(
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ت�سكو زوجها الذي طردها من بيتها بتاأثري اأبنائه الكبار من غريها منكًرا لزواجه 
م�سى  وقد  اأرادوا.  ما  الأولني  لأبنائه  فيتم  منه  اْبناها  يرث  اأو  ترث  بها حتى ل 
وقد  واملاأوى.  القوت  النا�ض  ت�ساأل  فقرية  �سائعة مهملة وهي  العامني  نحو  عليها 
اأجابني عن ذلك ال�سيخ القا�سي وهو اأحد رفقائنا اأيام الدرا�سة بجامع الزيتونة: 
»اإنه تعاطى م�ساألتها اأول الأمر ثم انتقل �سجلها قبل احلكم باأمر من قا�سي تون�ض 
بالديوان ال�سرعي فبقيت امل�سكينة هنا عاجزة عن اخل�سام والذهاب اإىل تون�ض، 
واأحث غريي على ذلك  بقدر اجلهد  ا  اإليها �سخ�سيًّ اأح�سن  اأن  اإل  يبق يل  ومل 

بعدما كاتبت يف �ساأنها قا�سي تون�ض مرات متكررة دون اأن اأ�سمع جوابًا«.

والفواجع.  بالنكد  حياتنا  مالأت  قد  حت�سى  ل  اأمثلة  من  حي  مثال  هذا 
ما حتمي  اأول  الزوجات من  تعدد  باأن  يتم�سك  اأكرثنا  زال  فما  ورغًما من ذلك 

ال�سريعة بقاءه. فيا للتعا�سة واجلهل!

اأزواج النبي

اإن تعدد اأزواج النبي لي�ض ت�سريًعا لأمته كرتغيب لها فيه. واإمنا كان ذلك 
تاأثري عوار�ض الب�سرية عليه  اإن�سان كالب�سر غري �سامل من  قبل التحديد. والنبي 
فيما مل ينزل به وحي ال�سماء. لكنه اإذ اأوحي اإليه باإيقاف هذا التيار ل�سوء اآثاره، 

�سدع - �سلوات اهلل عليه - بالأمر حتى يف حق نف�سه كما يف الآية: ژچ چ چ 
چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ ]الأحزاب/ 52[.
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واإمنا مل يفارق النبي ما فوق الواحدة اأو ما فوق الأربع من ن�سائه كما �سرع 
ۆ  ۆ  ژۇ  الآية:  يف  كما  املوؤمنني  اأمهات  معدودات  لأنهن  لأمته 
ۈ ۈٴۇ ۋ ۋژ ]الأحزاب/ 6[، ويف اآية اأخرى خطاب للموؤمنني: 

ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ژەئ 

ی ی ی ی جئژ ]الأحزاب/ 53[. 

من  للحرمان  �سهن  لعرَّ بالتحديد  عماًل  ن�سائه  بع�ض  فارق  لو    وهو 
احلياة الزوجية بعده ودفع بهن يف هوة الف�ساد.

وقد بلغ بكراهة العرب اأن تنكح ن�ساوؤهم حتى وهم اأموات اأنهم يهبونهن 
نوًقا وذهًبا على اأن ل يتزوجن بعدهم. ول ميكن اأن يف�سخ هذا بعد اإل بدفع هذا 
املبلغ لعائلة امليت من مال الزوج اجلديد. ومع ذلك يعد عيًبا فيها وخيانة لزوجها 
الأول اأن تر�سى بذلك وتنق�ض عهدها معه. وهذا ما تاأ�سل يف نف�سيتهم مرياًثا 
عن اأجدادهم يف اجلاهلية. ول يخفى ما يف �سري النبي على هذا النحو مثلهم من 
دواعي احرتامه وتوقريه بينهم. وهو كل ما يحتاجه لنجاح دعوته الدينية فيهم. 
وحتى الطالق مل يكن من النبي اإل لثنتني قبل البناء)1) بهما وب�سببهما اأي�ًسا.

ول ميكن هنا اأن ننظر اإىل الطاعنني يف النبي بدعوى اأنه بتعديد الزوجات 
وتفوقه على �سعبه يف ذلك ليكون ممتاًزا قد ا�ستهرت يف اللذة وحكم �سهوته على 

البناء: َبَنى بزوجته: دخل بها.  (1(
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يوؤ�س�ض دولة  النا�ض ديًنا جديًدا ول  ين�سر يف  �ساأنه ل  نف�سه؛ لأن من كان هذا 
زكيا ومنيا يف الع�سور. وما زالت اآثارهما بادية على مر القرون. وما زال قابلني جلدة 
احلياة لو فهم امل�سلمون حقائق دينهم وواجبهم اإزاءه. ولكن ما اأبعد ما اأرى ذلك 

اليوم يف امل�سلمني!



قبل الطالق

املعا�شرة

اهلل  من  مبغو�ًسا  جعله  الطالق  عن  التنفري  من  النبي  به  عرّب  ما  اأح�سن 
ح�سن  على  القراآن  حث  وقد  الطالق«.  اهلل  اإىل  احلالل  »اأبغ�ض  قال:  حيث 

ژۉ  الآية:  يف  كما  للطالق  املوؤدي  الأزواج  نفور  عن  وامليل  املعا�سرة 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ۉې 
النهي  اأبلغ  املعا�سرة  ب�سوء  بهن  الإ�سرار  عن  ونهى   ،]19 وئژ ]الن�ساء/ 

واأ�سده كما يف الآية: ژڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 
معناه  الزواج  يفقد  الإ�سرار  لأن  231[؛  ]البقرة/  ڤڤژ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ 
ويوؤول به)1) اإما اإىل الطالق اأو ما هو اأخطر منه مما ي�سيب الأخالق يف طهارتها. 
معنى  يف  منهن  ال�ساحلات  بذكره  للن�ساء  ن�سح  ذلك  يف  للرجال  ن�سح  وكما 

َيوؤُول به: يدفع به.  (1(

الطالق يف الإ�سالم
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ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ژٺ  الآية:  يف  كما   املدح 
الن�ساء واأ�سرح  اأ�سد من  ]الن�ساء/ 34[، واإمنا كان اهتمامه بوعظ الرجال   ٹژ 
يف�سدوهن.  اأو  به  ي�سلحوهن  اأن  ميكن  الذي  عليهن  الظاهر  النفوذ  من  لهم  ملا 
متى خرجن  درجات  مرتًبا  باملعروف  لهم  التاأديب  لهم حق  القراآن  ولذا جعل 

ڤ  ٹ  ژٹ  الآية:  يف  كما  عليهن  يجب  فيما  اللياقة  حدود  عن 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃڃژ ]الن�ساء/ 34[.

ولي�ض عجيًبا يف املراأة اجلاهلة غري املثقفة اأن جتنح اإىل اإهمالها واجبها نحو 
املزري)1)  الدلل  اأو  الك�سل  بتاأثري  بها  يت�سل  نف�سها وزوجها ومنزلها و�سائر من 
ا يف تاأديبها حتى ل يفر منها اإىل  الذي ن�ساأت عليه. فجعل الإ�سالم لزوجها حقًّ
الطالق. وحدد طرق التاأديب مرتبة واحدة بعد الأخرى من الوعظ بل�سانه وح�سن 
فعله اإىل الهجر يف امل�ساجع)2) دون اإطالة، اإىل ال�سرب الذي اأجمع املف�سرون على 
برمي  ف�سره  الفقهاء  بع�ض  اإن  لها. حتى  �سائنة  ب�سورة  اأو  بعنف  يكون  اأن  حترمي 
فتهناأ  ر�سدها  اإىل  تفيء)3)  اأن  ع�سى  فعلت  عما  لها  توبيًخا  عليها  الثوب  طرف 

احلياة الزوجية وتفر من وجه الطالق. ولذا قال يف اآخر الآية: ژڦڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چژ ]الن�ساء/ 34[.

امُلْزِري: امَلِعيب.  (1(
اِجع: موا�سع النوم. امل�سَ  (2(

َتِفيء: ترجع.  (3(
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اإن هذه امل�ساألة من امل�سائل التي راعى فيها الإ�سالم حالة تاأخر املراأة عن 
راعى  كما  باملعروف،  التاأديب  عليها حق  له  فجعل  واملدارك  الرتبية  الرجل يف 
ذلك يف اإيجاب النفقة وال�سداق لها عليه. ول يفهم من هذا اأن الإ�سالم و�سع 
يفعل  وكما  النا�ض  بع�ض  يت�ساءم  كما  وغريه  بال�سرب  الرجل  منها  لينال  املراأة 
بريئة من هذا، وهي  الإ�سالم  واأحكام  القراآن  فاآيات  اجلاهلني.  الرجال  وحو�ض 
ناطقة بوجوب احرتام املراأة والإح�سان يف معاملتها وع�سرتها حتى عد م�سارتهن)1) 
�سرر  اأي  يف  ال�سرعي  للق�ساء  اأمرها  ترفع  اأن  اإل  عليها  وما  اهلل،  باآيات  ا�ستهزاء 
اأنه يوكل  اأما  اأو حق مينع عنها ليوؤتيها الإ�سالم حقها ويرفع من مقامها.  يلحقها 
لر�سد الرجال القادرين معاجلة ن�سائهم غري املثقفات باملعروف طمًعا يف تهذيبهن 
وبقاء احلياة الزوجية يف هناء وطيب معا�سرة فما فيه من باأ�ض)2) ما دام الأمر فراًرا 

من الطالق.

بعث احلكمني

وللتوفيق بني الزوجني اأمر ال�سارع ببعث احلكمني من اأهلها واأهله مبجرد 
وتثبت  فيزول اخلوف  بينهما،  يوفقا  اأن  بينهما ع�سى  �سقاق)3)  اخلوف من وقوع 
اأحق  فيكون  لالآخر  منهما  ال�سار  يتبني  اأو  اإليها،  منهما  اطمئنان  على  الزوجية 

م�سارتهن: الإ�سرار بهن.  (1(
ة. باأ�ض: �ِسدَّ  (2(

�ِسقاق: خالف وعداوة.  (3(
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اأهلهما  الواجب. ولعل اختيار احلكمني من  فيما جتاوز من حدود  باحلمل عليه 
ژڇ ڇ  اإىل اجلادة)1) كما يف الآية:  التاأثري عليهما يف الرجوع  من دواعي 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ککژ ]الن�ساء/ 35[. ول يخفى ما يف التعبري بتوفيق اهلل لهما يف ال�سلح من 

احلمل عليه. ومنه تتجلى ال�سريعة يف حب الألفة وبغ�ض الطالق.

معنى الطالق

مهما كان الزواج مرتبًطا باحلياة مت�ساًل بقاوؤه ببقائها ليثمر الثمر الطيب يف 
اإثبات  وامل�سلحة متحدين يف  ال�سرع  ومهما كان  الأبناء،  واإجناب  املنزلية،  احلياة 
ذلك وتاأكيده فاإن لختالف ال�ستعدادات وامليول بني املراأة والرجل لأثًرا فعاًل 
يف تقوي�ض هذه الآمال مهما تنوعت و�سائل عالجها. وخري من زواج كله اأو جله 
ة، اأو رياء)3) يغمره الف�سق والكيد، فراق يرتاح به كالهما من  �ض)2) ُمرَّ �سجار وُغ�سَ
قيد ل قبل له به. وهذا ما ق�سد ال�سارع اأن ي�سرع له الطالق. فاإما اأن يتم ما ق�سد 

ھ  ھ  ھ  ژہ  الآية:  يف  كما  مبعروف  الطالق  يقع  اأو  الزواج  من 
ھےژ ]البقرة/ 229[.

ة: و�سط الطريق: اأي حياة ال�سكينة وال�ستقرار. اجَلادَّ  (1(
ة« وهي ما يعرت�ض الإن�سان يف حياته من كدر و�سيق. �ض: جمع »ُغ�سَّ ُغ�سَ  (2(

رياء: تظاهر بخالف ما يف الباطن.  (3(
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وملا كان الإن�سان عر�سة للغلط يف اأحكامه حتى على نف�سه جعل الإ�سالم 
ا ت�ستمر فيه النفقة وكل واجبات الزوجية كاأن مل يكن �سيء  الطالق الأول رجعيًّ
عدا ال�ستمتاع فال يجوز. و�سرب لذلك اأجاًل ولإمكان الرجوع اإىل الزوجية هو 
مدة العدة من طالقه. ول تتم له الرجعة اإل ب�سرط الندم على ما فات والدخول 
على طيب قلب ونية ح�سن املعا�سرة يف امل�ستقبل واإل مل يجز ذلك كما يف الآية: 

ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 

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

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]البقرة/ 231[.

يرينا الإ�سالم باآياته اأن الطالق لي�ض انتقاًما من املراأة يوقعه الرجل عليها 
لوقوعه  ياأ�سف  الوفاق  تعذر  بعد  فراق حتتم  هو  بل  اجلنوين،  انفعاله  يف حالت 
باملعروف كما  املطلقات  باإمتاع  فيه من وح�سة  ما  بتخفيف  فاأمر  العاقل،  الرجل 
يف الآية: ژڈ ژ ژڑ ڑ ک کژ ]البقرة/ 241[ وغري 

املدخول بها كاملدخول بها يف ذلك كما يف الآية: ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
يعني  مل  الإمتاع  اأن  غري   .]49 ]الأحزاب/  ڳژ  ڳ     گ  گ 
فو�ض  ولذلك  الطالق؛  واأحوال  القدرة  باختالف  لختالفه  مقداره  ول  نوعه 
تقديره لجتهاد القا�سي. كما قال القا�سي البي�ساوي يف تف�سريه اآيات الإمتاع.
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اأنهم  حتى  املطلقات  امتهان  على  قائًما  كان  فقد  اجلاهلية  طالق  اأما 
الن�ساء.  من  غريهن  به  ليمهروا  الزواج  حني  املهر  من  اأعطوهنَّ  ما  لي�سلبونهن 
وهذه العادة بنف�سها ما زالت �سائعة يف باديتنا وقرانا اإىل اليوم دون اأن تهتم بها 
ال�سافلة كما  العادة  القراآن بهذه  ال�سرعية املنت�سرة يف البالد. وقد ندد  ماكمنا 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  الآية:  يف 
ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ. ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ ]الن�ساء/20 - 21[. 
وقد ا�ستثنى من ذلك ما اإذا كن هن ال�سبب يف ذلك مبا ارتكبنه من الفاح�سة 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژڭ  الآية:  يف  كما  املبينة 
ۋ ۅژ ]الن�ساء/ 19[.

طالق الثالث

لقد اأو�سع القراآن لتدارك الغلط يف الطالق بتي�سري الرجعة يف مرتني منه، 
اإىل الثالث فقد خرج عن حدود العذر. ووجب عقابه على �سوء  فاإذا جاوزهما 
راأيه وا�ستخفافه بالأمر. ولذا عاقبه القراآن عقابًا قا�سًيا على نف�سية العرب يجعلهم 
يف�سلون عدم الرجعة. فقرر منعه منها اإل اأن تتزوج بغريه. وي�سادف اأن هذا الغري 
اأنهما يقيمان حدود اهلل يف  الظن  اإليها بر�ساهما مع  فاإذاك ميكن رجوعه  يطلقها 
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املعا�سرة مبعروف، وهذا ما قرره القراآن مع تقرير جواز افتداء املراأة بعو�ض من زواج 
ژہ ہہ  الآية:  كما يف  لها  الزوج  جانب  من  فيه  م�سارة)1)  ول  ترغبه  ل 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ.  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ 
ىثيث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

حج مج جح مح جخ حخژ ]البقرة/ 230-229[.

الثالث يف كلمة واحدة ومرة واحدة ما�ٍض  اأنَّ طالق  يرون  اأين هذا ممن 
كالطالق يف مرات. بل اأين ما قرره القراآن من عقاب املتنطعني)2) يف اإبرام الطالق 
وبني ما يريد بع�ض رجال الفتيا عندنا ويف عامة بالد الإ�سالم من جعله هيًنا ليًنا 
باإيجاد زوج مدلِّ�ض)3) ميثل دور ليلة اأو �ساعة ليحيلها ل�ساحبها الأول كاأن مل يكن 
�سيًئا مذكوًرا، ولو رجعنا اإىل التاأمل يف القراآن لراأيناه يوؤيد بحكمة عدم الفائدة 

من املراجعة بعد الثالث كما يف الآية: ژہ ہہ ہ ھ ھ ھ 
ھژ  ]البقرة/ 229[، وهذه الآية من القراآن كنتيجة للياأ�ض من �سالحه بعد 
ا من مراجعتها، اإذ ع�سى  اأبديًّ اإمهاله املرتني دون اأن يرجع. ولكنه مل مينعه منًعا 
اأن يعمل الزمان يف حتوير نف�سه ونف�سها وتخدمهما ال�سدف فريجعا اإىل معا�سرة 

ارة: �سرر. َم�سَ  (1(
املتنطعني: َتَنّطع يف ال�سيء: غاىل وتكلف فيه.  (2(

مدل�ض: خمادع.  (3(
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طيبة يتطلبانها من العودة للزواج كما يطلبها منهما القراآن ويجعلها �سرًطا يف �سحة 
املراجعة كما يف الآية ال�سالفة: ژ مت ىت يت جث مث ىثژ  ]البقرة/ 230[. 

اأما اللتجاء اإىل حتوير الآيات مبا ي�سلبها معناها فذلك مناف لق�سد ال�سارع 
من تاأديب غري املتاأدبني. واإذا كان هذا منهم راأفة بالزوجني اأن يحرما من �سعادة 
واحدة  واحدة طلقة  الثالث يف كلمة  يعدوا طالق  اأن  اإل  فما عليهم  فيها  طا  فرَّ
مبا  الزوجني  على  ويخففوا  القراآنية  الآية  تفيده  كما  املرات  تكرر  اعتبار  فيوؤيدوا 

يطابق اآيات القراآن.

على اأين مهما كنت اأعترب خطاأ الراأي يف غري املع�سوم فاإين اأحا�سي رجاًل 
هو  ما  مبثل  املحلل  عملية  لت�سويغ  يحتال  اأن  حنيفة  كاأبي  امل�سلمني  اأعالم  من 

َحلََّل له«. ـُ معمول به يف بالدنا والنبي  يقول: »لعن اهلل املُحلَِّل وامل

حق الطالق

القراآن، وعليه  اآيات  ترك الإ�سالم حق الطالق بيد الرجل كما هو ظاهر 
جرى عمل الق�ساء بعد اأن زوده بكثري من الن�سائح يف البتعاد عنه وذمه والرتغيب 
يف ح�سن املعا�سرة كما تقدم بيانه يف الف�سول ال�سالفة تقديًرا منه لرجحان عقله 
لنفاذ  حتقيًقا  الإ�سالم  يف  الق�ساء  هيئات  انت�سبت  مذ  لكنه  املراأة.  على  الظاهر 
ال�سريعة جعل الإ�سالم للمراأة حق الرجوع للمحكمة. وهي حتميها من اأي �سّر 
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ا عن  يلحقها يف ذلك اأو يقع الطالق جرًبا على الرجل حتى ولو كان ال�سرر جمردًّ
العمد و�سوء النية كما يف حالة العجز عن النفقة والوطء اأو ات�سافه بعيب خمل 

باحلياة الزوجية من العيوب املوجبة للرد.

دون  مبا�سرة  الطالق  حق  للمراأة  جعل  من  الفقهاء  من  كثرًيا  اأن  على 
املوجبة  ال�سروط  نق�ض  وم�ساألة  بالعيوب،  الرد  م�ساألة  يف  كما  املحكمة  مراجعة 
بالعقد ك�سرط اأن ل يتزوج عليها، و�سرط اأن يكون لها حق الطالق مثله يف �سلب 

العقد. وهو ما قرره املذهب احلنفي واأ�ساغه.

اأكان الطالق  اليوم �سواء  اليوم وقبل  تاأملنا حقيقة ما نحن فيه  اإذا  لكننا 
بيد الرجل الراجح العقل اأو بيد املراأة فال جند اإل ماأ�ساة تبدد اأو�سالنا و�سحايا 
بريئة متكررة يف كل يوم. فالرجل منا ي�سايقه حرفاوؤه بال�سوق اأو رفقاوؤه فيلجاأ اإىل 
احللف لهم بطالق زوجه بكل اأنواع الطالق، اإما ليثقوا مبا يقول اأو مهدًدا بذلك 
لتافه الأ�سياء فينتف�ض كالغبار  اأو خ�سوًما. والرجل منا يثور على زوجه  خ�سًما 
ي�سب ويلعن ويعقد اأنواع الطالق ل اإىل الثالث كما حدد الإ�سالم ولكنه يبلغ 
به املئات والآلف. ثم ل يلبث هوؤلء جميًعا حتى يهداأ روعهم)1) وي�سكن غليان 
نفو�سهم املري�سة فيبكون وي�ستكون ويع�سون اأ�سابع الندم ولت حني مندم)2)؛ 

روعهم: َفَزُعهم.  (1(
لت حني مندم: ان�سرف وقت الندم.  (2(
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حيث ينفذ عليهم الطالق الذي لفظوه اأثناء الغوغاء)1). ومل يبق لهم اإل اللتجاء 
فتوى يف  اإ�سدار  بعد  لالأول  ليحلها  ليلتني  اأو  ليلة  مبتعة  ير�سى  اختيار زوج  اإىل 

ذلك من �سيوخ الديوان ال�سرعي عندنا.

اإرادة  باأنه  ل  الطالق  فف�سروا  ذلك  اأكرث من  اخلرق)2)  الفقهاء  اأو�سع  لقد 
اللفظ  هذا  كان  �سواء  اإكراه،  اأو  �سهو  اأو  نوم  لفظ يف غري  باأنه �سدور  بل  وفعل، 
�سريح الدللة على الطالق اأو كناية عنه. بل هناك من قال منهم اإن الطالق دون 
نية الواحدة اأو اأكرث ين�سرف للثالث احتياًطا لأق�سى مدلول اللفظ. واأغرب من 
هذا اأي�ًسا اأن جمهوًرا منهم يقررون طالق ال�سكران املنت�سي)3) بخمرته عقابًا له 
عما اأدخل يف جوفه من احلرام. ول يالحظون اأن هذا العقاب نف�سه �سينزل على 
يرون  التقرير  بهذا  هم  فهل  وخيبة.  انك�سار  يعي�سون يف  اأبرياء  وذرية  بريئة  زوج 
�سهاًل �سائًغا خروج امراأة من بيتها ودخول اأخرى مكانها وت�ستيت ذرية �سعاف؟ 
اإن اهلل ل يريد هذا، ومعاذ اهلل اأن يكون الإ�سالم م�سدًرا لهذا ال�سر الفظيع. واهلل 
تعاىل يبغ�ض الطالق. وهو اأبغ�ض ما يف احلالل اإليه فهل يطلق به يد الرجل هكذا 

من غري روية؟

الغوغاء: اجَلَلَبة.  (1(
اخَلرق: التجاوز واإبطال املاألوف.  (2(

املُْنَت�سي: ال�سعيد.  (3(
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اأن الطالق �سرع يف الإ�سالم لل�سرورة عند تعذر بقاء الزوجية  كلنا نعلم 
يد  به  يطلق  اأن  الق�سد  ولي�ض  بقدرها.  تقدر  رخ�سة  فهو  فيها،  يطلب  ما  مثمرة 
الرجل ليت�سرف فيه ح�سب ميوله واندفاعاته التي قد تعادل يف تبدلها وا�سطرابها 
الأ�سف  مع  ولكنه  العا�سفة،  مهب  يف  كري�سة  الزوجية  فت�سبح  الرياح  جماري 
ا قد كانت هذه حالنا التي مرت عليها الأجيال والقرون. وما زالت  العميق جدًّ
على  نتائجها  وتربم  الفو�سى  هذه  على  ت�سادق  الآن  حتى  ال�سرعية  ماكمنا 
الزواج والعائلة. وهذا ما ر�سي به علماوؤنا لنا وجمدوا عليه، ورمبا قالوا اإنه الدين 
بعينه. فهل نبقى دائًما يف ريب من اأ�سباب اخليبة يف بيوتنا و�سياع ن�سائنا واندحار 
اأبنائنا الذين يولدون يف هذا املحيط املت�سدع بفجائعه واأنكاده؟ األ تع�ًسا لعلمائنا 

وتع�ًسا لنا معهم ما دمنا را�سني مبا ر�سوه لنا من املوت والندحار.

لو تاأملنا القراآن وهو �سفاوؤنا لراأينا اأنه ل يعباأ باللغو)1) و�سفه)2) القول، واإمنا 
الغفران واحللم كما  يوؤخذ عليه مع  �سر  اأو  القلوب من خري  ي�سدر عن  مبا  يعتد 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ  الآية:  يف 
ٺژ ]البقرة/ 225[. 

باأقوال اجلامدين من فقهائنا  نوره  ن�سخنا  القراآن فقد  اأين نحن من  ولكن 
على اأقوال من تقدمهم.

اللَّغو: لغا يف القول: اأخطاأ وقال باطاًل.  (1(
�َسِفَه: َجِهَل.  (2(



امراأتنا يف ال�شريعة واملجتمع
7878

حماكم الطالق

حتكيم  مبداإ  بو�سع  اإل  احلالة  هذه  لدرء  ل عالج  اأن  بال�ستقراء)1)  يظهر 
الق�ساء يف كل ما يقع من حوادث الطالق والزواج حتى ل يتم منهما اإل املوافق 
ينق�ض  رجل  فم  من  ي�سدر  لغو  جمرد  يبقى  ول  ون�سو�سها.  ال�سريعة  لغر�ض 
باكًيا على  نف�سه بعد قليل �ساكًيا  اأهله لي�سبح ذلك الرجل هو  بيًتا مبن فيه من 
غيبوبته  اأثناء  واندفاعه  بجهله  فيه  وقع  مما  اخلال�ض  اأوجه  وملتم�ًسا  منه،  فرط  ما 
وحمقه الأخرق)2). ولذلك كان حتًما علينا لو توفقنا اإىل اخلري اأن نوؤ�س�ض ماكم 
الطالق، نحفظ بها مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية التي تتطلب هذه املحاكم بطبيعة 
احلال لرعاية ن�سو�سها، وحمل النا�ض عليها. وهذا واجب امل�سلمني اليوم. واإليك 

البيان املقت�سى من وجوه:

يكون  ما  باحتمال  ولو  بقائه  يف  ورغب  الزواج  يف  رغب  الإ�سالم  اإنَّ  اأواًل: 
مكروًها فيه ع�سى اأن يكون يف ذلك خري كما يف الآية: ژۉ ۉې ې 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئژ ]الن�ساء/ 19[.

احلديث  يف  كما  يبغ�سه  اهلل  اأن  باإعالنه  الطالق  يف  امل�سلمني  وبغ�ض 
ال�سريف: »اأبغ�ض احلالل اإىل اهلل الطالق«. 

ع اجلزئيات للو�سول اإىل نتيجة كلّية. ال�ستقراء: تتبُّ  (1(
الأَخرق: الأَْحَمق الذي ل يقدر الأمور قدرها.  (2(
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يقت�سيه  ملا  �سرعي  عذر  لغري  حترميه  على  الفقهاء  من  كثري  ن�ض  هنا  ومن 
فحوى احلديث. فاإذا انحرف امل�سلمون عن هذه الآداب ب�سبب انحطاط اأخالقهم، 
وا�ستيالء انفعالت اجلنون عليهم ف�سار الطالق األعوبة يف األ�سنتهم تنخرم)1) بها 
البيوت مبا فيها من الذرية. واإذا �ساغ لكثري منهم كما هو واقع اإىل اليوم اأن ينوع 
يف لذاته فيتزوج بي�ساء يف هذا ال�سهر و�سمراء يف ذلك ال�سهر، ويتطلب العذارى 
مبا يبذله لأهلهن من مال حتى ل تفوته لذة ول يحرم من جديدها، فهو ي�سرتي 
الن�ساء ك�سلع يق�سي بها �سهوة فرجه. ما �سئم من واحدة اإل جدد زواجه باأخرى. 
ول ت�ساأل عن الأولد الذين يجيئون فجاأة يف هذه الغمرة دون ا�ستعداد لهم فهم 
يذهبون �سحيتها كما ن�ساهده اليوم يف حياتنا. وقد اأجمع الفقهاء على منع هذا 
الأخالق  دعامة  الزواج  يف  ترى  التي  الإ�سالم  ن�سو�ض  مل�سادمته  نظًرا  الزواج 

يزكيها وينفي خبثها)2). وقد قال : »من تزوج فقد ملك ن�سف دينه«.

فاإذا كان كل ما ذكرناه واقعاً �سائًغا منت�سًرا بيننا ومناق�ًسا ملا تريد ال�سريعة 
اأذهبت  التي  التيارات  لهذه  ا  حدًّ ي�سعوا  اأن  امل�سلمني  واجب  من  يكون  اأفال 
مقا�سد  تراقب  التي  الطالق  بتاأ�سي�ض ماكم  منثوًرا  هباًء)3)  و�سريتهم  ريحهم، 
قلب  على  واإ�سفاًقا  امل�سلمني،  لويالت  تخفيًفا  منه  ينق�ض  اأو  يربم  فيما  ال�سريعة 

انَْخَرم: فني وذهب.  (1(
ُخْبَثَها: ف�سادها.   (2(

الهباء: الرتاب الذي تطريه الريح ويلزق بالأ�سياء.  (3(
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املراأة الذي ما زالت تدو�سه اأقدام الرجال خطاأ اأو هزًءا)1)؟ ولكن ويح امل�سلمني 
فاإنهم ياأملون كثرًيا مما هم فيه ويخ�سون من تبدله اأكرث!

ثانًيا: اإنَّ كل �سريعة قامت اأو تقوم يف الدنيا ل بد اأن جتعل من ماكمها 
الق�سائية قوة حتميها وحتمي ف�سولها من عبث النا�ض بها يف اأعمالهم. وامل�سلمون 
واجب  من  يكون  اأفال  �سريعتهم.  قررته  ما  نقي�ض  على  اأحوالهم  عامة  يف  اليوم 
اأحكام  اأن ي�سونوا  ا للدين  قويًّ الذين يظهرون تع�سًبا  قادتهم  امل�سلمني وخ�سو�ًسا 

ال�سريعة ومقا�سدها بقوة احلرا�سة التي ت�سعها املحاكم ال�سرعية؟

ثالًثا: اإنَّ تاأ�سي�ض ماكم الطالق لي�ض �سلًبا حلق الرجل فيه، ولكنه تعديل 
له حتى يجيء طبق الغر�ض الذي اأبيح له يف الإ�سالم. وحتى يعرف ال�سار من 
املت�سرر بالطالق فيكون الأول اأحق باحلمل عليه اأو يكون ا�ستدراج طالب الطالق 

مذهًبا عنه ريح الغ�سب فريجع عن عزمه فيه وهو الأكرث يف املطلقني.

رابًعا: اإنَّ حق الفرد مرتم نافذ ما مل يعد يف ا�ستعماله بال�سرر على الأمة، 
فاإن يف  فيه  الرجل  ا حلق  �سلًبا حقيقيًّ الطالق  تاأ�سي�ض ماكم  اأن يف  �سلمنا  فاإذا 
تاأ�سي�سها �سالمة العائلة واملجتمع من التفكك واملوت. وهنا يجب اأن ي�سيع حق 
الفرد اأمام حق املجتمع ويكفينا دلياًل على هذا يف الإ�سالم اأن يف قواعده جواز قتل 
ثلث الأمة لإ�سالح ثلثيها اإذا تعني ذلك طريًقا لالإ�سالح. وهذا ما اأخذ به مالك 

هزًءا: �سخرية.  (1(
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ا �سريًحا معموًل به  ابن اأن�ض اإمام دار الهجرة اأ�سا�ًسا ملذهبه. ونحن اإذا مل جند ن�سًّ
يف منع الرجل من حق الطالق دون حكم املحكمة اأفال يجب علينا اأن ن�ستهدي 

بالأ�سول العامة يف الإ�سالم ملعاجلة اأوجه اخللل يف حياتنا؟

خام�ًشا: اإنَّ الفرد له حق الت�سرف يف ماله كيف ي�ساء، ومع ذلك اإذا اأ�ساء 
التحجري)1) عليه  لل�سريعة حق  امل�سالح كان  ف�سرفه يف غري  املال  ا�ستعمال ذلك 
وو�سع من ينوبه يف الت�سرف يف ذلك املال. وهذا عني ما هو يجري يف املحاكم 
ويلزم  املال.  �سفههم يف  يثبت  من  اأموال  على  املقدمني  و�سع  اليوم يف  ال�سرعية 
املال  وامل�سلحة تخ�ض �ساحب  ال�سفه،  بفعل  يت�سرر  املال جماد ل  اأن  نعرف  اأن 
وحده، فاإذا كان هذا هو الواقع يف م�ساألة مالية فكيف ي�سوغ لنا اأن نطلق يد الرجل 
بالطالق الذي ينال تاأثريه املراأة والأبناء والعائلة دون اأن نبحث يف ح�سن ا�ستعماله 
هو  الذي  الزواج  من  الإ�سالم  واعتباًرا يف  اأوفر حرمة  املال  اأن  فهل  احلق؟  لهذا 
يف  هذا  يكون  اأن  اهلل  معاذ  الأمة؟  من  الأجيال  ومنبع  الإن�ساين  الوجود  م�سدر 
الإ�سالم وي�ستحيل عليَّ اأن اأت�سوره فيه واأنا مل اأجد يف ن�سو�سه ما يقت�سي هذا بل 

هو يف ن�سو�سه يرمي اإىل تاأبيد الزواج لو فهم امل�سلمون �سنته يف التدرج.

�شاد�ًشا: اإن و�سع الطالق بيد الرجل متى �ساء قد جعل حياة املراأة وقلبها 
الذل.  من  جناحها  وانك�سار  خيبتها  حقق  ما  وهذا  القدر.  غيب  يف  حظها  رهن 

التحجري: املنع من الت�سرف ل�سغر، اأو �سفه، اأو جنون.  (1(
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م�ستقبل  يف  ال�سك  يثريها  التي  بالهواج�ض)1)  مغمورة  زوجها  بيت  تدخل  فهي 
لل�سغريات  باخلري  يهتفن  الالتي  الن�ساء  اأ�سمع  طفولتي كنت  منذ  واإين  حياتها. 
يقلن يف دعائهن للواحدة منهن: »ربي يقوي �سعدك يا بنية«. وما ذلك اإل �سعوًرا 
باأن حياتهن ل �سمان فيها �سوى ما ي�سادفن من خري اأو �سر يف ملتوياتها. وفعاًل 
فاإن هواج�ض املراأة قد حقق الواقع �سدقها. فكثرًيا ما كان وقوع الطالق وتكرره 
على املراأة من رجل اأو رجال باعًثا قاهًرا على الياأ�ض يف نف�سها من احلياة الزوجية 
و�سدق الرجال، فتندفع بال�سرورة احليوية اإىل احرتاف الزنى فتنتقم فيه لنف�سها من 
الرجال يف �سخ�ض ال�سباب التائه بني عوا�سف احلب وال�سهوة. اأو يق�سي عليها 
الياأ�ض فتموت بعلته. وهذا ما نراه باأعيننا يف كثري من حوادث بناتنا. وما زال ينمو 

بنمو م�سدره الفيا�ض.

يف  الق�ساء  عن  غريًبا  مبداأ  لي�ض  املحكمة  بيد  الطالق  و�سع  اإن  �شابًعا: 
على  الرجل  بجرب  حتكم  زالت  وما  حكمت  قد  ال�سرعية  املحاكم  فاإن  الإ�سالم، 
الطالق عند لزومه. وحتكم يف م�سائل الإيالء والظهار)2) واإ�سالح ذات البني بني 
اإما  الو�سائل.  من  غريه  اأو  احلكمني  ببعث  الزوجية  اخلالفات  وعالج  الزوجني، 
للتوفيق بينهما وهو املق�سود اأو يقع الطالق مبعرفة امل�سيء منهما لالآخر، فاإذا كان 
يكون  اأن  ي�سح  اأفال  لزم  متى  اهلل  املبغو�ض من  بالطالق  اأن حتكم  املحاكم  لهذه 
لها حق الوقوف يف وجه املطلق زمًنا ما ع�ساه يفيء اإىل ر�سده فيتدارك نف�سه قبل 

الهواج�ض: كل ما يدور بالنف�ض من الأحاديث والأفكار.  (1(
هار: ظاهر الرجل امراأته باأن قال لها: اأنت علّي كظهر اأمي، اأي اأنت علّي حرام. الَظّ  (2(
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الن�ساء كاأ�سناف الطعام  الطالق. كما تقف يف وجه الرجال املتذوقني لأ�سناف 
فتمنعهم من العبث بحرمة املراأة عبًثا حرمه الإ�سالم واأجمع على منعه الفقهاء؟ 
اإننا ندافع عن اأنانيتنا كثرًيا، ولكننا نقول باأفواهنا اإننا ندافع عن الدين فيما اأُعِطَي 

للرجال من حق الطالق!

ثامًنا: اإنَّ القراآن يحثنا على النظر يف اأحوال من قبلنا وعاقبة ال�سالني منهم 
يف غري ما اآية منه. وينادينا لالعتبار يف عامة الأ�سياء كما يف الآية: ژۅ ۉ 
ۉژ ]احل�سر/2[ وكما يف الآية: ژڻ   ڻۀ ۀ ہژ ]الذاريات/21[ 
والآية: ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ ]القيامة/14[. فاإذا مل نفهم ما نحن فيه اليوم 
من ال�سعة)1) والهوان فنعاجله بالعالج النافع ويكون لنا ذلك عظة بالغة يف حياتنا 
ب�سريتنا  اإيقاظ  من  الفائدة  هي  وما  اإليه.  يدعونا  الذي  العتبار  هذا  �سيء  فاأي 
لإدراك العوامل البعيدة عنا اإذا بقينا ل نفهم اأنف�سنا ول اأين نحن من احلياة حتى 

ن�سعى اإليها.

تا�شًعا: اإنَّ و�سع الطالق بيد املحكمة يخرج لنا كتابًا مف�ساَلً عن اأ�سباب 
اخلالفات الزوجية واإح�ساء الطالق. ويف اأي احلوادث يكون اأكرثه. وذلك اأعظم 
اليوم  اأما  واأوجه عالجها.  �سقائنا  م�سادر  ملعرفة  اأنظارنا  يقع حتت  اجتماعي  در�ض 
فاإننا نعي�ض يف بالدنا غري ملمني مبا فيها من احلوادث الزوجية ف�ساًل عن درا�ستها 
اأو عالجها. وقد ذهبت بنف�سي اإىل الديوان ال�سرعي عندنا لأحتقق ما اإذا كان هناك 

َعة: احلط من القدر والدرجة. ال�سَّ  (1(
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اإح�ساء حلوادث الزواج والطالق فاأجبت هناك بعدم وجوده، واإمنا يقع يف  قلم)1) 
الدفاتر من هذه احلوادث القليل املا�ض باأنظار املحكمة ال�سرعية دون اإح�ساء اأي�ًسا. 
فكم نحن يف حاجة اإىل هذا الإ�سالح الذي تقوم به اليوم يف اأنحاء العامل ماكم 

الطالق.

من العجيب اأن عموم امل�سلمني ما زالوا حتى الآن ميتع�سون من تاأ�سي�ض 
مهما  املراأة  على  الرجل  من  ي�سدر  لفظ  كل  تنفيذ  ويريدون  الطالق.  ماكم 
كان مناق�ًسا للحق وقا�سًيا على املراأة والذرية اعتباًرا للفظه كن�ض ال�سريعة يجب 
اأننا  اأننا نعي�ض يف احلرام مبا �سدر منه من اللغو. ومع  اأو  احرتام وتنفيذ مدلوله، 
نرى اليوم باأعيننا اأن غالب ما ي�سدره رجالنا على ن�سائنا م�ض طي�ض مناق�ض 
ا لف�سول ال�سريعة الإ�سالمية وغايتها فاإننا نرى يف تنفيذه باحلرف على لفظه  حقًّ
تاأييًدا لتلك ال�سريعة وذوًدا عن مقا�سدها وحماية لنا من العي�ض يف احلرام. ولي�ض 
ثمت من تناق�ض يف ذلك؛ لأن ال�سريعة عند امل�سلمني اليوم عدم تغيري املوجود. 

فيا للعجب!!

حقيقة اإنه لأمر عجيب. ولكن هذا التعجب يت�ساءل كثرًيا عندما ن�سمع اأن 
طائفة من فقهاء الإ�سالم يجيزون للرجل اأن يتزوج م�سمًرا يف نف�سه نية الطالق 
اأن  ودون  النية،  �سيًئا من هذه  املخدوعة  زوجه  تدري  اأن  دون  يق�سيها  بعد مدة 
يحاط هذا الزواج ب�سيء من �سروط ال�سطرار اإليه. بينما يقول القراآن يف معنى 

َقَلم يف ا�سطالح الدواوين: ق�سم من اأق�سام الديوان، نحو: قلم الكّتاب، وقلم املحا�سرين، .. اإلخ.  (1(
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گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژڈ  الزواج: 
اأحل اهلل  ال�سريف: »ما  ]الروم/ 21[، ويقول احلديث  گ گ ڳژ 
�سيًئا اأبغ�ض اإليه من الطالق«، وحتى نف�ض الفقهاء مينعون تذوق الن�ساء كالطعام 
وي�ستدلون على ذلك باحلديث ال�سريف: »لعن اهلل كل ذّواق مطالق«. ولكنهم 
مع ذلك يبيحون مل�سمر الطالق اأن يتزوج فيفتحون بذلك الطريق ملن يريدون من 
الزواج اأن يكون لهم اآلة ف�سق ولهو يتجددان بتنويع الألوان والأ�سكال. وهذا هو 
الواقع املباح اإىل اليوم بني امل�سلمني. ومل اأر للمحاكم ال�سرعية عندنا اأدنى نظر يف 
هذه احلوادث اأو تقدير لنتائجها الوخيمة يف حياتنا. وما دامت نية الطالق �سائغة 
من يوم عقد الزواج فاأي �سيء نقوله بعد هذا عن و�سع الطالق بيد املحكمة ومنع 

الرجل عنه اإل ل�سرورة تقت�سيه..؟

يظهر من هذا اأننا جنازف بالقول)1) ونحاول خرًقا يف الإ�سالم مبا نقوله عن 
مكمة الطالق بعد ما اأباح فقهاوؤه للرجل ما اأباحوا، فيا لتعا�سة امل�سلمني!

وانت�سار  الزواج  لفو�سى  الأهم  العالج  هي  لي�ست  الطالق  ماكم  اإن 
املوحدة  الفا�سلة  الرتبية  فعاًل  واأقوى  ذلك  اأهم من  بل  العائلة،  وانهيار  الطالق 
للميول العامة بني الذكر والأنثى، والذاهبة بالإن�سان نحو الكمال، وهو ما تهتدي 
اإليه اأروبا اليوم بعملها. فالأخالق هي اأ�سا�ض ال�سريعة وغر�سها الأ�سمى ولكنه 

اإذا وقعت احلوادث يجب اأن تكون ال�سريعة كاملة.

جنازف بالقول: نر�سله على غري رويَّة.  (1(
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التعوي�ض املايل يف الطالق

التعوي�ض املايل معروف يف الفقه الإ�سالمي وعمل الق�ساء فيه، يف كل ما 
يتلف الإن�سان من متاع اأو حق غريه عامًدا اأو غري عامد. وللفقهاء عبارة م�سهورة 
يف ذلك وهي: »العمد واخلطاأ يف اأموال النا�ض �سواء«، وكما حكم به يف تلف املال 
حكم به اأي�ًسا يف تلف القتيل بدية َم�سلَّمة اإىل اأهله من القاتل واأهله. لكننا مل 
نتعود �سماع التعوي�ض املايل يف الطالق مع وجوده يف اآيات القراآن معرًبا عنه مرة 

بالفداء ومرة بالإمتاع كما �سنبني.

كان  فاإن  لالآخر،  اأحدهما  �سرر  بثبوت  الطالق  من  مفّر  ل  كان  متى 
ک  ڑ  ژڑ  ژ  ژڈ  الآية:  يف  كما  الإمتاع  فعليه   الرجل 
البيت كما  متاع  املراأة بطل حقها يف  واإن كانت  ]البقرة/ 241[،  کژ 

ۋ ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژڭ  الآية:   يف 
 ۅۅژ ]الن�ساء/ 19[. 

واإن كان الطالق طلًبا من اأحدهما دون الآخر من غري وجود وجه �سرعي، 
فاإن كانت املراأة كان لزوجها اإن ر�سي اأخذ الفداء من متاعها يف البيت وهو ما 

يعرب عنه الفقهاء باخللع)1) كما يف الآية: ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ائ ائەئژ ]البقرة/ 229[.

اخُللع: َخَلع الرجل امراأته ُخْلًعا: طلقها بفدية من مالها.  (1(



الطالق يف االإ�شالم
8787

ــل  قب اأو  ــا  به ــل  دخ ــواء  �س ــا  له ــاع  الإمت ــه  فعلي ــل  الرج كان   واإن 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ژڇ  الآيـة:  يف  ــا  كم ــاء  البن
ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ 

ڳژ ]الأحزاب/ 49[. 

ژۋ  ال�سداق يف الآية:  بها ن�سف  اأي�ًسا لغري املدخول  القراآن  كما قرر 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ی یی ی جئ حئ مئ ىئژ ]البقرة/ 237[. 

غري  من  �سداًقا  لها  املفرت�ض  لغري  الزوج  على  الإمتاع  القراآن  وقد حقق 
املدخول بها مع تقرير اأن الإمتاع يختلف باختالف ي�سر املطلق وع�سره كما يف 

ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ژڻ ڻ  الآية: 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈژ ]البقرة/ 236[. 

ومن اأجل ذلك كان هذا التقدير راجًعا لنظر املحكمة التي تبحث حقيقة 
الأمر. فاإعطاء غري املدخول بها حق الإمتاع على الزوج مع اإعطائها احلق يف ن�سف 
ما  لها  يعو�ض  اأن  منه  الق�سد  يكن  اإذا مل  له  وجه  ل  القراآن  بن�ض  ال�سداق)1) 
ع�سى اأن يكون قد فاتها من الفر�ض ال�ساحلة لبناء م�ستقبلها من يوم عقده عليها 

ال�سداق: َمْهُر الزوجة.  (1(



امراأتنا يف ال�شريعة واملجتمع
8888

تخفيًفا لوطاأة اخليبة النازلة بها. هذا ما يقول القراآن، اأما العادة اجلارية يف ماكمنا 
ال�سرعية اليوم فال �سيء للمراأة من طالقها مهما كان نوع الطالق اإل اإْن طلقها 
اإثر البناء بها فلها متاع البيت دونه؛ لأنه كما يقال عندنا يعد طاًما عنها. ورمبا 
كان اعتماد ماكمنا ال�سرعية يف �سلوكها هذا على قول بع�ض الفقهاء اإن النفقة 
وال�سكنى يف مدة العدة هي الإمتاع. وهذا ما ل حتتمله الآيات؛ اإذ القراآن قد ن�ض 
على النفقة والك�سوة يف العدة يف اآيات اأخرى واأطلق يف الإمتاع حتى ملن ل عدة 
عليها كاملطلقة قبل الدخول. فما اأكرث ما يحرتم القراآن املراأة وين�سفها وما اأكرث ما 

نوؤوله ليطابق هوانا.

لو اأردنا اأن نذهب يف طريق احرتام املراأة وال�سعور باأنها مثلنا يف ا�ستحقاق 
احلياة حلكمنا لها حتى على الوعود الكاذبة بالزواج التي تهيم فيها بالباطل ثم 
تنق�سع من اأمامها كال�سراب. وهذا ما جلاأت اإليه ماكم الطالق يف اأروبا فحكمت 
ال�سادق  الوعد  يف  حتى  به  لها  حكمت  قد  هي  بل  املايل.  بالتعوي�ض  فيه  لها 
يتوقف  ال�سرر ل  اإن  الواعد؛ حيث  ت�سبب  لأ�سباب خارجة عن  تخلف  الذي 
الفروع  امل�ساألة كثرية  اأن هذه  نية من كان �سبًبا فيه. ول يخفى  يف حدوثه على 
بكرثة ما فيها من �سور، واأحكامها تختلف باختالف هذه ال�سور. اإمنا الأ�سا�ض اأن 
ل ي�سيع عن املراأة حق لها بفعل الرجل دون اأن تكون �سبًبا فيه، ولو رجعنا اإىل 
القاعدة الإ�سالمية يف غرم ال�سرر ملا راأيناها تخرج عن هذا التقدير. واإذا �ساغ لنا 
اأفلي�ض من املنطق  اأن نحكم بتعوي�ض ما يتلف الرجل من مال غريه ولو قلياًل، 
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املعقول اأن نحكم عليه بتعوي�ض ما يتلفه بفعله من حياة املراأة وراحة قلبها؟ واإذا 
اأن  املعقول  املنطق  من  اأفلي�ض  ا  �سرعيًّ دلياًل  القيا�ض)1)  جعل  الإ�سالم  يف  �سح 
نقي�ض الأوىل باحلكم على من دونه فيه؟ ولكننا اعتدنا اأن ل نرى للمراأة �سرًرا 
يلحقها يف زواج اأو طالق كاأنها هيكل بال روح. وهذا بالرغم مما يزودنا به الإ�سالم 
يف عامة ن�سو�سه من الو�سائل املحققة لإقامة العدالة بني الرجل واملراأة. واإذا كنا 
قد اأهملنا ن�سو�ض القراآن يف وجوب اإمتاع املطلقات فمن املنطق املعقول والأوىل 
اأي�ًسا اأن ل نقي�ض على ذلك الوعود الكاذبة بالزواج يف وجوب الإمتاع لتحقق 

ال�سرر اجلامع يف كليهما!

القيا�ض )يف الفقه): حمل الفرع على الأ�سل لعلة م�سرتكة بينهما، كاحلكم بتحرمي م�سكر حماًل على اخلمر.  (1(





�أ�سئلة و�أجوبة

ا يف �أخذ �آر�ء علمائنا �ليوم يف �لفقه و�لق�ساء، ر�أينا �أن ن�سع �أ�سئلة عن  حبًّ
موقفنا  نعرف  منهم حتى  عليها  �جلو�ب  ورغبنا  �لإ�سالم  و�لزو�ج يف  �ملر�أة  مقام 
ونهو�ض  �لعد�لة  لفائدة  �لق�ساء  �إجر�وؤه يف  يلزم  �لذي  �لإ�سالح  و�أين نحن من 

�ملر�أة. وهذ� ن�ض �لأ�سئلة:

�لكلمة 1 )) تكون  وملن  ذلك؟  لوليها  وهل  �لزوج؟  �ختيار  حق  للمر�أة  هل 
�لأخرية؟

هل ظهور �لعيب �ملوجب للف�سخ يف �أحد �لزوجني بعد �لبناء يعترب م�سيبة 1 ))
نزلت بالآخر ل منا�ض))1 منها؟

هل �لغيبة �لطويلة �ملتلفة ملتعة �لزوجية تعطي حق �خليار للمر�أة يف �لطالق 1 ))
�أو �أنه ممتنع ما بقي �لإنفاق؟ وهل �ملفقود وغريه يف ذلك �سو�ء؟

منا�ض: ملجاأ وَمَفّر.  1((

اآراء لعلمائنا يف املراأة والزواج
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هل مي�سي �لطالق مبجرد �لتلفظ به �لنا�سئ عن حدة غ�سب �أو تعليق، �أو 1 ))
�أن �ملعترب يف ذلك حتقق ��ستحالة �لع�سرة بني �لزوجني؟

هل للمر�أة �سمان فيما �أعطي �لرجل من حق �لطالق، وهل هذ� �حلق بيد 1 ))
�لرجل يوقعه على �ملر�أة متى �ساء وبال حّد؟

وح 1 )) هل للمر�أة �أن تثبت لدى �لق�ساء عدم �لتنا�سب بينها وبني زوجها يف �لرُّ
فتطلب مبوجب ذلك  بينهما  �لع�سرة  ينفي طيب  مبا  و�لرغبات  و�لأخالق 

�لطالق؟

هل للمر�أة �أن تالعن))1 كالرجل يف روؤية �لزنى �أو �أن ذلك من خ�سائ�سه؟ 1 ))
و�إذ� كان كذلك فعلى �أي نظر بني هذ� �لمتياز؟

هل يجوز �أن ي�سمر �لرجل نية �لطالق يف نف�سه عند عقد �لنكاح في�سح 1 ))
ذلك ويتم �لنكاح؟

هل �ملر�أة يف �لبيت رفيق م�ساو للرجل يعمالن با�سرت�ك يف �لر�أي و�لتنفيذ 1 9)
�أنها قا�سر حتت رعايته كاأد�ة لتنفيذ �أو�مره؟ وهل �إن �متنعت من هذ�  �أو 

جترب عليه �أو ماذ� يكون؟

و�خلام�سة  بالزنا،  زوجته  قذف  يف  �سدقه  على  مر�ت  �أربع  �لزوج  ُيق�ِسم  �أن  �ل�سريعة1:  )يف  �لَلّعان  تالعن:   1((
�أربع مر�ت على كذبه و�خلام�سة  �إن كان كاذبًا فيرب�أ من حد �لقذف، ثم تق�سم �لزوجة  با�ستحقاقه لعنة �هلل 

با�ستحقاقها غ�سب �هلل �إن كان �سادًقا فترب�أ من حد �لزنا.
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ما هو مقد�ر �حلرية �لتي تت�سرف بها �ملر�أة يف مالها يف جتارة �أو غريها متى 1 1))
كانت ر�سيدة؟ وهل للزوج ولية عليها يف ذلك �أو تفوي�ض جربي؟

ما هو �عتبار �ملر�أة بوجه �أعم؟ وهل من قائل بتقدميها يف �إمامة �ل�سالة ويف 1 )))
�لق�ساء وغري ذلك من �سوؤون خارجة عن د�ئرة �لبيت؟

ما �لذي يجب �سرته من بدنها عن �لأنظار �سونًا لالأخالق؟1 )))

مبحكمة  �ل�سريعة  ورجال  �لزيتونة  بجامع  �لعلم  �سيوخ  بع�ض  ملقابلة  ذهبنا 
�لديو�ن �ل�سرعي وتقدمنا �إليهم بهذه �لأ�سئلة ر�جني جو�بهم عليها مبا ينري �حلق 
ويدح�ض �لباطل فقابلونا مبا عهد فيهم من �للطف و�لب�سا�سة))1 ملبني دعوتنا عن 
�سرور ورغبة �ساكرين �سعينا يف �ملو�سوع. وهوؤلء �ل�سيوخ �لذين و�فونا باأجوبتهم 

هم:

و�ملذهب  �لإ�سالمية  �لعلوم  مدر�ض  بو�سناق،  �حلطاب  �لأ�ستاذ  �سيدي 
�لإ�سالمية  للعلوم  �أول  مدر�ض  �خلوجة  بن  عثمان  �لأ�ستاذ  و�سيدي  �حلنفي، 
و�ملذهب �حلنفي، و�ساحب �لف�سيلة �سيدي عبد �لعزيز جعيط �ملدر�ض و�ملفتي 
�ملالكي مبحكمة �لديو�ن، و�ساحب �لف�سيلة �سيدي �لطاهر �بن عا�سور �لقا�سي 
�سيدي  �لف�سيلة  و�ساحب  �ليوم،  �ملالكي  للمذهب  �ل�سورى  �أهل  وكبري  كان، 

�لب�سا�سة: ب�ضَّ فالن بفالن: �سحك �إليه ولقيه لقاًء جمياًل.  1((
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�لف�سيلة  و�ساحب  �لديو�ن،  مبحكمة  �ملالكي  و�ملفتي  �ملدر�ض  �لنجار  بلح�سن 
�سيدي �أحمد بريم �سيخ �لإ�سالم. و�إليك �أجوبتهم تباًعا بعد حذف �لديباجة.

جواب األستاذ سيدي احلطاب بوشناق

�جلو�ب عن ))1 �إذ� كانت �ملر�أة حرة مكلفة كان لها �أن تتزوج مبن ت�ساء 
من �لأزو�ج وتبا�سر عقد �لنكاح بنف�سها، ولي�ض لوليها �أن مينعها �أو يجربها على 
�لزو�ج بغريه، قال يف �لكنز: نفذ نكاح حرة مكلفة بال ويل ول جترب بكر بالغة على 
نف�سه  بولية  ماله  ت�سرفه يف  �أن كل من يجوز  و�لأ�سل  �لبحر:  قال يف  �لنكاح، 
يجوز نكاحه على نف�سه �.هـ. و�لبالغة �ملكلفة يجوز �أن تت�سرف يف مالها بجميع 
وجوه �لت�سرف، فكذ� لها �أن تت�سرف يف نف�سها و�إمنا ي�ستحب لها تفوي�ض �لأمر 
ل �ل�سارع للويل حق �لتد�خل �إذ�  �إىل �لويل كي ل تن�سب �إىل �لوقاحة، نعم َخوَّ
�إىل �لقا�سي طالًبا ف�سخ �لنكاح دفًعا للعار  تزوجت بغري كفء لها فريجع �لأمر 
عنه، وعلى �لقا�سي ف�سخه �إن ثبت عنده عدم �لكفاءة ما مل تلد منه �أو حتمل لئال 

ي�سيع �لولد.

�جلو�ب عن ))1 �إنه متى كان باأحد �لزوجني عيب ل يتخري �لآخر؛ لأن 
�مل�ستحق بالعقد �لوطء و�لعيب ل يفوته. وقال �لإمام حممد بن �حل�سن �ساحب 
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ْت �لزوج دون  �أبي حنيفة: �إذ� ظهر بالزوج �جلذ�م))1 �أو �لرب�ض))1 �أو �جلنون ُخريرِّ
�لعك�ض فال يخري �لزوج لقدرته على دفع �ل�سرر عنه بالطالق.

�جلو�ب عن ))1 �إنه لي�ض للمر�أة حق يف �لطالق باإع�سار �لزوج وعجزه عن 
�لنفقة، بل توؤمر بال�ستد�نة عليه وكذ� لو كان غائًبا مل يوفها حقها من �لنفقة ولو 
ب �لقا�سي �حلنفي نائًبا عنه ممن يرى �لتفريق  مو�سًر�. و��ستح�سن �مل�سائخ �أن ين�سَّ
ل  �لد�ئمة  �حلاجة  دفع  لأن  �لطالق؛  عن  و�أبى  حا�سًر�  �لزوج  كان  �إذ�  بينهما 
يتي�سر بال�ستد�نة، �إذ �لظاهر �أنها ل جتد من يقر�سها وغنى �لزوج ماآًل �أمر متوهم، 
فالتفريق �سروري �إذ� طلبته و�إن كان غائًبا ل يفرق؛ لأن عجزه غري معلوم حال 
و�أولده،  زوجته  على  ينفق  وكياًل  عنه  ب  ين�سّ �لقا�سي  فاإن  �ملفقود  و�أما  غيبته، 

ومال بع�ض �أ�سحابنا �إىل �أنها تطلق عليه بعد م�سي �أربع �سنني.

�جلو�ب عن ))1 ل �سك �أن �لزوج ميلك �لنتفاع بب�سع زوجته يف مقابلة 
باإيقاع �لطالق، فيم�سي  �أن ي�سقط حقه يف �مللك وذلك  �ملهر، وله  ما دفعه من 
طالقه مبجرد �لتلفظ ب�سيغته �إل �إذ� كان يف حالة غ�سب وبلغ به �إىل حد �أن �أخرجه 
عن د�ئرة �لتمييز فال يقع طالقه حينئذ للتحاقه باملجنون، و�ختار بع�ض حمققي 
»�أبغ�ض  ل�سرورة حلديث:  �إل  عليه  �لإقد�م  يباح  ل  �لطالق حمظور  �أن  �لفقهاء 

�حلالل �إىل �هلل �لطالق«.

ا، وقد تت�ساقط منه �لأطر�ف �جلذ�م: د�ء ي�سيب �جللد و�لأع�ساب �لطرفية ي�سبب فقًد� بقعيًّ  1((
�لرب�ض: بيا�ض ي�سيب �جللد.  1((



�مر�أتنا يف �ل�سريعة و�ملجتمع
9(96

من  علم  كما  �ساء  متى  يوقعه  للرجل  �لطالق  �إن حق   1(( عن  �جلو�ب 
�أن تكون ع�سمتها))1  �لنكاح  �أن ت�سرتط وقت  للمر�ة  و�إمنا  قبله،  �ل�سوؤ�ل  جو�ب 

بيدها في�سري �لطالق حينئذ من حقوقها توقعه يف �أي وقت.

�جلو�ب عن ))1 غاية ما للمر�أة �أن تثبت �عتد�ءه عليها و�إ�سر�ره بها، ومتى 
جمرد  �دعاء  فاأما  عليه،  طلق  �أو  �لطالق  على  �أجربه  �لقا�سي  لدى  ذلك  ثبت 

�لختالف يف �لأخالق و�لرغبات فال يجرب به �لزوج على �لطالق.

�جلو�ب عن ))1 هو من خ�سائ�ض �لرجل �إذ� �تهم زوجته بالزنى ومل يقدر 
على �إثباته بالبينة، ووجهه �أن �لنتفاع بالب�سع))1 ملك �لرجل كما تقدم وهو ل 
ير�سى مب�ساركة غريه له. فاإذ� �عتقد �أنها �أباحته لغريه كان له حق �للعان، ولي�ست 
�لزوجة مالكة لالنتفاع بزوجها بدليل �أن له �لتزوج بغريها فال حق لها يف �للعان 
�لولد  وتن�سب  �لزنى  من  تعلق  فقد  �لزوجة  زنت  �إذ�  و�أي�ًسا  بالزنى،  �تهامه  عند 
لزوجها؛ لأنه ولد على فر��سه وهو بريء منه فيت�سرر بذلك، فمّكنه �ل�سارع من 

�إز�لة هذ� �ل�سرر باللعان وهذ� �ملعنى مفقود يف حقها كما هو بنّي.

�جلو�ب عن ))1 نعم يجوز ذلك ويتم �لنكاح، وقد قال �لفقهاء يف �ملطلقة 
ثالًثا �إذ� تزوجها زوج ثاٍن م�سِمًر� طالقها بعد �لدخول بها لق�سد �إحاللها لزوجها 

حَّ ذلك، ويكون ماأجوًر� لق�سده �لإ�سالح. �لأول �سَ

َمة: رباط �لزوجية يحله �لزوُج متى �ساء، وللمر�أة حلُّه، �إذ� ��سرتطت ذلك يف �لعقد. ع�سمتها: �لِع�سْ  1((
ُع: �لفرج. �لُب�سْ  1((
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�جلو�ب عن )19 لي�ست �ملر�أة كاأد�ة يف �لبيت يتخذها �لرجل لتنفيذ �أو�مره 
بل لها من �حلقوق مثل ما عليها؛ ولذ� قال �بن عبا�ض: »�أحب �أن �أتزين لمر�أتي 
�لفر��ض  �إىل  �لدعاء  يف  �إل  عليها  �إْمَرة  للزوج  ولي�ض  يل«،  تتزين  �أن  �أحب  كما 

ومنعها من �خلروج، فلو �أمرها بغري ذلك مل جترب على �لمتثال))1.

�جلو�ب عن )1)1 متى كانت �ملر�أة ر�سيدة كان لها حق �لت�سرف يف مالها 
�إىل هذ� يف  للزوج عليها يف ذلك. وقد تقدم ما ي�سري  ار ونحوه، ول ولية  َ بالجترِّ

�جلو�ب عن �ل�سوؤ�ل �لأول.

�جلو�ب عن )))1 ل تكون �ملر�أة كالرجل ت�سلح جلميع �لوظائف فال ت�سلح 
لالإمارة لق�سورها عن �لتدبري �لذي يقت�سيه �مللك؛ ولأن ذلك يوؤدي �إىل �إهمال ما 
هو �ملق�سود منها وهو �لولدة، و�ل�ستغال برتبية �لولد، و�لقيام ب�سوؤون �ملنزل وغري 
ذلك. نعم جوز �أبو حنيفة لها �أن تلي �لق�ساء، ولكن ل تقيم �حلدود و�لق�سا�ض؛ 
لأن �سعف فوؤ�دها رمبا يبعث فيها عطًفا وحنانة على �ملجرم توؤدي �إىل �أن تعفو عنه 
وتعطل �حلّد، و�أما تقدميها لالإمامة يف �ل�سالة فال يجوز �إل على �لن�ساء فتوؤّمهن 
وتقف و�سطهن، و�أما �ل�سهادة فاإنها �أهل فيقبل قولها وحدها يف م�سائل كالبكارة 
و�حلمل وما ل يطلع عليه �إل �لن�ساء ول يقبل �إل �إذ� �ن�سم �إليها �لرجل يف م�سائل 

�أخرى.

�لمتثال: �لطاعة.  1((
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�أن  فاملحرر  �سوتها  و�سماع  �إليها  بالنظر  يتعلق  ما  و�أما   1((( عن  �جلو�ب 
�لوجه لي�ض بعورة يحل �لنظر �إليه ملن ل يخ�سى �لفتتان، وقال �لقه�ستاين: متنع 
�ل�سابة يف ع�سرنا من ك�سف وجهها لنت�سار �لف�ساد، و�حلجاب �أدعى �إىل �لعفة 
و�آمن عليها من �أن تنظر �إليها �لعني �لفاجرة و�أما �سوتها فقيل عورة وهو �سعيف 

و�إمنا �لعورة متطيط))1 �ل�سوت وترقيقه بكيفية ت�ستهوي �لرجل.

جواب األستاذ سيدي عثمان بن اخلوجة

�جلو�ب عن ))1 �ملر�أة �إن كانت غري بالغة لوليها �أن يزوجها مبن �ساء، فاإذ� 
بلغت ثبت لها �خليار: �إن �ساءت �أقرت فعل �لويل و�إن �ساءت ف�سخت، هذ� �إذ� 
� لها. �أما يف �لأب و�جلد فال خيار لها، و�إن كانت بالغة  مل يكن �لويل �أبًا �أو جدًّ
فال ولية عليها لأحد ولو كان �أبًا لها، ولها �حلق �أن تختار من �لأزو�ج من �ساءت. 

نعم لوليها حق �لعرت��ض بطلب �لف�سخ �إن تزوجت بغري كفء.

�جلو�ب عن ))1 �إذ� ظهر عيب باأحد �لزوجني بعد �لبناء لي�ض لأحدهما 
طلب �لف�سخ ب�سبب ذلك �لعيب.

�جلو�ب عن ))1 �لغيبة ل تبيح �لتفريق ولو مع عدم �لإنفاق حتى ميوت 
غالب �أتر�ب �لزوج.

ن فيه. ه ولوَّ متطيط: مّط �ل�سوت يف �لكالم: مدَّ  1((
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�جلو�ب عن ))1 متى تلفظ �لزوج ب�سيغة �لطالق وقع �لطالق من غري نظر 
ا �أو جمنونًا فال يعترب  �إىل �حلالة �لتي عليها �لزوج، �للهم �إل �إذ� كان نائًما �أو �سبيًّ

طالقهم.

�جلو�ب عن ))1 لي�ض للمر�أة �سمان فيما �أعطيه �لزوج من حق �لطالق، 
بل هو حق من حقوقه يوقعه متى �ساء.

�أن تقوم بدعوى عدم �لتنا�سب بينها وبني  �جلو�ب عن ))1 لي�ض للمر�أة 
وح و�لأخالق وتطلب �لفرقة ب�سبب ذلك بعد ما علمنا �أنها خمرية يف  �لزوج يف �لرُّ

�قتناء �لأزو�ج من غري �سيطرة لأحد عليها.

خ�سائ�ض  من  هو  بل  �للعان  طلب  حق  للمر�أة  لي�ض   1(( عن  �جلو�ب 
�لرجل. وهذ� �لمتياز مبني على �خت�سا�ض �لرجل بب�سع زوجته بخالفها فاإنها 
لي�ست خمت�سة بب�سعه، بدليل �أنه يعدد �لأزو�ج �إىل �لأربع ويت�سرى بالإماء مبا ل 

حّد له.

�جلو�ب عن ))1 �إن �ملتزوج �لذي ي�سمر يف نف�سه ما ذكر يف �ل�سوؤ�ل لنا 
فيه جهتان: جهة ق�سائية وجهة �أخالقية. فاأما من �جلهة �لق�سائية فالعقد �سحيح 
نافذ تنبني عليه �أحكامه من ثبوت ن�سب �لأولد وجريان �لتو�رث بني �لزوجني 
وغري ذلك من �أحكام �لأنكحة �ل�سحيحة، فال مينع �سوء �لنية من �سحة �لعقد 
بح�سب  للخري  م�سمًر�  كان  متى  �لإن�سان  فاإن  �لأخالقية  �جلهة  من  و�أما  ق�ساء. 
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ماأزوًر�))1،  كان  �عتقاده  ح�سب  لل�سر  م�سمًر�  كان  ومتى  ماأجوًر�،  كان  �عتقاده 
يجري  ما  �إىل  تنظر  �لق�سائية  فاجلهة  وفاًقا.  جز�ًء  نوى  ما  على  كالًّ  يجازي  و�هلل 
�ملنع  �إىل  ترجع  �لتي  �لدنياوية  �لأحكام  عليه  لرتتب  ظاهره  بح�سب  �لنا�ض  بني 
و�لإلز�م. و�جلهة �لأخالقية تنظر �إىل ما يجري بني �لنا�ض بح�سب باطنه لرتتب 
عليه �لأحكام �لأخروية �لتي ترجع �إىل �لثو�ب و�لعقاب، فمعتمد �جلهة �لق�سائية 

.� �ل�سروط و�لأركان وجوًد� وعدًما، ومعتمد �جلهة �لأخالقية �لنية خرًي� و�سرًّ

�لر�أي  يف  للزوج  �سريكة  �لأخالقية  �لوجهة  من  �ملر�أة   19( عن  �جلو�ب 
لها  فلي�ض  �لق�سائية  �لوجهة  من  و�أما  �سوؤونهما،  �إ�سالح  على  و�لتعاون  و�لتدبري 
من حق على �لزوج بعد ��ستيفائها حلقوقها من �لنفقة و�للبا�ض و�ل�سكنى و�ملبيت 
وهي ماأمورة له فيما يجب عليها من حقوق �لزوجية ل غري، ولي�ض له �أن ي�ستعملها 

ح�سب �إر�دته يف غري ما ذكر.

�ساءت  كيف  مالها  تت�سرف يف  ك�سبها  �ملر�أة حرة يف   1(1( �جلو�ب عن 
للزوج عليها �سيطرة ما،  بالغة ر�سيدة، ولي�ض  �أر�دت متى كانت  �أي وجه  وعلى 
فهي م�ساوية له يف �سائر �أنو�ع �لت�سرف فكما �أنه ل يتوقف على �إر�دتها كذلك 

هي ل تتوقف على �إر�دته.

ماأزوًر�: �آثًما.  1((
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�جلو�ب عن )))1 �ملر�أة معتربة يف �ملجتمع �لب�سري ك�سائر �أفر�ده، لها ما 
ل�سائر �لنا�ض وعليها ما عليهم، �إل �أنها ل تتقدم يف �إمامة �ل�سالة �أ�ساًل، ل لنق�ض 
يف �إن�سانيتها و�إمنا هو بالنظر �إىل �أن ذلك �ملوقف مقت�ٍض لتفرغ �لقلب وخال�سه �إىل 
�ملوىل �سبحانه وتعاىل باإظهار �لعبودية و�لنقياد، فمنع �ل�سارع �ملر�أة من �أن تكون 
�إماًما وذلك ملا فطرت عليه �لنفو�ض �لب�سرية من �للتفات �إىل �ملر�أة بوجه خا�ض 
يفوت �لغر�ض �ملق�سود من �لعبادة وهو تفرغ �لقلب، ولي�ض يف و�سع �لإن�سان و�إن 
بلغ ما بلغ من �لكمال �أن يعار�ض فطرته وطبيعته ومن ثم »�أي �أنها ك�سائر �أفر�د 
�لنا�ض« جاز لها �أن تلي))1 �لق�ساء وينفذ حكمها؛ لأن موقف �لقا�سي �جتماعي 
حم�ض، مبعنى �أنه ر�جع �إىل نظام �لهيئة �لجتماعية ل خل�سوع �لقلب وتوجهه نحو 
�خلالق، و�إذ� جاز لها �أن تلي �لق�ساء جاز لها �أن تلي غريه من �سائر �ملنا�سب عند 

توفر �لكفاءة.

�جلو�ب عن )))1 �إن �لذي ن�ض عليه �لفقهاء يف ف�سل �لنظر و�للم�ض من 
�إىل غري وجه �حلرة وكفيها،  �أن �لرجل ل ينظر  كتاب �لكر�هة و�ل�ستح�سان هو 

ومن خاف �لفتنة فما عليه �إل �أن يغ�ض ب�سره. قال تعاىل: ژڇ  ڇ   ڇ  
ڇ  ڍژ  ]�لنور/ 1)[. هذ� حكم �مل�ساألة من �لوجهة �لفقهية، و�أما حتليلها 
�إليها �لن�سو�ض  �أ�سارت  من حيث �لأخالق و�لآد�ب �لعامة وبيان �ملعاين �لتي 

. َتِلي: َتَتوىلَّ  1((
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�لو�ردة يف هذ� �لغر�ض فاإن �لأفهام ��سطربت يف ذلك، فمن ثم ر�أيت �أن �أجيب 
عن هذ� �ل�سوؤ�ل من هذه �جلهة �أي�ًسا مبا فيه نوع تف�سيل.

ل �سك �أن �ملر�أة كالرجل ل فرق بينهما من حيث �إن كالًّ منهما م�سطر 
لق�ساء  و�ل�سفر  �آخر،  �إىل  مكان  من  و�لتنقل  �لهو�ء،  و��ستن�ساق  �لب�سر  مّد  �إىل 
�ملاآرب))1، �أو �لطالع على �سفات �لكون وتنزيه �لنف�ض ب�سرط �أمن �لتعدي على 
كر�متها، وهذ� �لقدر متفق عليه بني جميع �لعقالء ل فرق بني من يدين �لإ�سالم 
وغريه. ولي�ض لنا دين من �لأديان يجعل �ملر�أة دون �لرجل يف �سيء من ذلك. 
لكن مبا �أن �لدين �لإ�سالمي جاء موؤيًد� ومقرًر� ملا �تفق عليه جميع �لعقالء من 
�أهل �ملدنيات وهو �ملحافظة على �لآد�ب �لعامة و�لتباعد من هتك �ستار))1 �حلياء 
�أوجب على �ملر�أة حال بروزها بني �لعموم �أن ت�سرت من ج�سدها ما ي�ستلفت �أنظار 
�لرجال �إليها بوجه خا�ض ول �سرورة تدعو �إىل ك�سفه، وذلك كال�سدر و�ملع�سم 
�إىل  �لوجه و�لكفني و�لقدمني؛حيث ل �سرورة تدعو  و�ل�ساق، وباجلملة ما عد� 
غري  ك�سف  �أن  على  �ملدنيات  �أهل  من  �لعقالء  �تفق  وقد  ذكر،  ما  غري  ك�سف 
�لدين  �أهل  من  يكن  ومن مل  �لعامة.  �لآد�ب  على  باملحافظة  ��ستثني خمل  ما 
�أنو�ع �لتهتك  �إمنا هو من  �لإ�سالمي يعرتف باأن ما يفعله �ملتربجات من ن�سائهم 

و�سنوف �خلالعة.

�ملَاآِرب: �حلاجات.  1((
ه. هتك �ستار: �سقَّ  1((
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من  �أي�ًسا  �ملر�أة  ُمِنَعْت  �آنًفا  علم  ما  �لإ�سالمي  �لدين  مبادئ  كانت  ملا  ثم 
تكحيل  مثل  �لقلوب  به  ت�ستميل  مبا  متجملة  �لزينة  بادية  �لعموم  بني  تظهر  �أن 
�لعينني وتزجيج �حلو�جب، و��ستعمال �لطيب وما �أ�سبه ذلك من مثري�ت �ل�سهوة 
�لطبيعية. ول يخفى �أن ظهور �ملر�أة بني �لرجال بهذ� �ملظهر ل يرت�سيه �أهل �لعقول 
�ل�سليمة، ل فرق يف ذلك بني �مل�سلمني وغريهم، فمن ثم كانت تعاليم �لدين يف 

هذ� �لغر�ض موؤيدة ملا �تفق عليه �لعقالء من �أهل �ملدنيات.

�لتوحيد  على  مقت�سًر�  لي�ض  باأنه  يقيًنا  به  نزد�د  ذكر  ملا  �لدين  تاأييد  �إن 
و�لعباد�ت، بل هو ملتفت نحو �لنظام �لدنيوي �لجتماعي، حاثٌّ على �ملحافظة 
�لتو�سط و�لعتد�ل يف جميع  �لعامة بوجه خا�ض، �سالك م�سلك  على �لآد�ب 
�إجر�ء�ته، فاملر�أة مثاًل مل يعطها حرية تبلغ بها حّد �لتهتك و�لتربج بني �لعموم، 
ومل ي�سلب عنها حقوقها �حليوية؛ بحيث يذرها مووؤودة وهي بقيد �حلياة. ول �سك 

�أن هذ� �لقدر يقبله جميع �لعقالء ب�سعة �سدر وكل �طمئنان.

بني  وجهها  ب�سرت  �ملر�أة  �إرهاق  من  �لإ�سالمي  �لدين  �إىل  ين�سبونه  ما  �إن 
�لعموم تقّول عليه، و�سرع ملا مل ياأذن به �هلل، من�سوؤه �ندفاع بع�ض من �ملف�سرين 
و�لفقهاء ور�ء تاأثري �لقوميات و�لأو�ساط �لتي ين�سوؤون بها حتى �عتقدو� �أن �سرت 
�ملح�سة  �لعادة  لهذه  �لدينية، و�خرتعو�  �لو�جبات  �لعموم من  �ملر�أة وجهها بني 
��سًما مفخًما �سموه باحلجاب ون�سبو� بع�ض �آي �لكتاب �إليه �إذ يقولون كان كذ� 
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قبل نزول �آية �حلجاب؛ بحيث �إن �لو�قف على هذه �لكلمات ينتق�ض))1 يف نف�سه 
�إرهاق �ملر�أة ب�سرت وجهها مما ن�ض عليه �لقر�آن بال�سر�حة. ول�سدة ما �نطبعت  �أن 
نفو�سهم بتاأثري �لعاد�ت �لقومية �قتحمو� تف�سري �آي �لكتاب �لعزيز بوجوه طبق ما 
�أرهقو� به وجوه  يزعمون، فحرفو� �لكلم عن مو��سعه، و�أرهقو� ف�سيح �لآيات مبا 
�لغانيات، فمن مقدر مل�ساف ل يقت�سيه نظم �لكالم �إىل خمرج �للفظ عن مدلوله 
�للغوي وهكذ�. فخبطو� خبط ع�سو�ء وركبو� منت عمياء، و�لأنكى))1 من هذ� �أن 

�سمو� قتلهم للروح �لقر�آين ديًنا ولكن �سبق �لوعد بحفظه وما قتلوه يقيًنا.

�لتي  �لآيات  معاين  لبيان  �لتعر�ض  وجب  علم  ما  �لأمر  من  كان  ملا  ثم 
�أرهقت مبا ل تطيقه، قال تعاىل: ژک  ک    گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھژ  ]�لنور/ ))[. 

�خلمار لغة ثوب ت�سعه �ملر�أة على ر�أ�سها كالعمامة بالن�سبة للرجل، و�جليب 
�سق يف �أعلى �لقمي�ض ينفتح عن �لنحر، فمعنى �لآية حينئذ �أمرهن وقت �لربوز 
بني �لعموم ب�سرت نحورهن و�أعلى �سدورهن؛ لأن ك�سف ما ذكر بني عموم �لنا�ض 
زيادة على كونه ل تدعو �إليه �ل�سرورة، خمل ب�سون))1 �لآد�ب وم�ستلفت �أنظار 
فقد  �لوجه  به  يغطى  ملا  ��سم  �خلمار  �أن  فهم  فمن  خا�ض.  بوجه  �إليهن  �لرجال 

ينتق�ض: ينطبع.  1((
�لأنكى: �لأ�سّد عجًبا.  1((

�سان: حفظ.  1((
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ولي�سربن  لقيل:  �لوجه  �سرت  �أريد  فلو  برقًعا،  ي�سمى  �لوجه  غطاء  لأن  �أخطاأ؛ 
برب�قعهن على وجوههن. ژۀ  ۀ   ہژ  ]�لنور/ ))[، �لزينة �أجلى من 
�أن تعرف و�ملر�أة منهية عن �أن تظهر بها بني �لعموم �إل ما كان ظاهًر� ل ي�ستلفت 
يلزم  �أن  من  �أرقى  �ل�سرع  فاإن  ورد�ء حرير،  نعل جديد  مثل  بوجه خا�ض  �لنظر 
�ملر�أة عند �لربوز بلب�ض نعل مرقوع ورد�ء رث))1، بل منعها من �إبد�ء �لزينة �خلفية 
�مل�ستميلة للقلوب، و��ستثنى من كان �لتزين عادة من �أجله وهو �لبعل ومن يف 
وهو  �مل�سالح  �رتباط  �أو  �مل�ساكنة  �سرورة  ب�سبب  للمر�أة  حتريج  عنه  �لزينة  �إخفاء 
�ملعنى  و�سري  �لكالم  نظم  يف  م�ساًفا  قدر  فمن  �لآية،  يف  �ملذكور  من  عد�ه  من 
ول يبدين حمل زينتهن وهو �لوجه وما �ساكله فقد �أبعد؛ لأن تقدير �مل�ساف ل 
يلتجاأ �إليه �إل عند �ل�سطر�ر لت�سحيح �ملعنى �أو قيام قرينة تدل عليه. ول يخفى 
�نتفاء �لأمرين هنا، ويا ليت �سعري كيف يفعل يف �لزينة �ملذكورة يف �آخر �لآية 
 عند قوله تعاىل: ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئژ  ]�لنور/ ))[ 
على  يبقيها  �أو  �ملعنى  و�إف�ساد  �لتحريف  ويقتحم  �أخرى  مرة  �مل�ساف  يقدر  فهل 

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ژڱ   يهو�ه:  ح�سبما  �لآية  وميّزق  معناها 
ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہژ  ]�لأحز�ب/ 9)[، �جللباب �لقمي�ض وثوب 
ا  و��سع للمر�أة دون �مللحفة �أو ما تغطي به ثيابها من فوق كامللحفة �أو هو �خلمار. و�أيًّ
ما كان فهو لي�ض ��سًما ملا يغطى به �لوجه خا�سة وهو يف �لآية �سالح لأن ير�د منه 
كل معانيه؛ �إذ �سوق �لآية لالإعالم باأن �ملر�أة ماأمورة باإدناء ثيابها من بدنها؛ بحيث 

رّث: باٍل.  1((
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ل تنك�سف �أعطافها، وظاهر �أن �إرخاء �لثياب وتركها متباعدة عن �لبدن بحيث 
�لعقالء.  عند كل  �ملمقوت  �لتربج  من  �سرب  �لبدن  �أعطاف  من خاللها  تبدو 
فلي�ض يف �لآية دللة على �أكرث من �حلث على مر�عاة �لآد�ب و�إظهار �لعفاف وهو 
�أمر حممود عند �لعقالء، ومن �ملعلوم �أن �ملر�أة �إذ� تظاهرت بالعفة قل طمع �أهل 
�لف�ساد يف �قتفاء �أثرها وق�سرو� من �إذ�يتها بفح�ض �لكالم، وهذ� �سريح بقية �لآية 

ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےےژ .

 ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېېژ  ]�لأحز�ب/ ))[، �سوق

يلج))1  �أن  له  لي�ض  �لنبي  �أزو�ج  من  �سيء  �سوؤ�ل  �أر�د  من  باأن  لالإعالم  �لآية 
�سيء  عن  كا�سفة  تكون  قد  بيتها  يف  �ملر�أة  �أن  يخفى  ل  �إذ  بيوتهن؛  يف  عليهن 
�ملر�أة يف خلوتها،  تفعله  مما  �أ�سبه ذلك  ما  �أو  بتزيني وجهها  م�ستغلة  �أو  بدنها  من 
بها،  ملتب�سة  �لأجنبي  ير�ها  �أن  تر�سى  عليها يف حالة ل  يلج  �أن  بالرجل  فيقبح 
�أ�سبه  ما  �أو  �حلائط  �أو  �لباب  خلف  يقف  باأن  متاع  �سوؤ�ل  �أر�د  �إذ�  �لرجل  فاأمر 
ذلك مما يكون حاجًبا لها عنه حتى ل يخجلها. فالأمر و�إن ورد يف �أزو�ج �لنبي 
غري خمت�ض بهن لّطر�د))1 �لغاية كما ل يخفى، فمن �أر�د �أن ياأخذ �سرت �لوجه 
بني �لعموم من هذه �لآية فقد تكّلف �سطًطا))1، فقد ظهر مما تقدم ب�سطه �أن ما هو 
�أمر عادي  �لعموم  بني  �سرت وجهها  �ملر�أة على  �لنا�ض من حمل  بع�ض  بني  جار 

يلج: َوَلج �لبيت: َدَخله.  1((
رد: تتابع وت�سل�سل. لّطر�د: �طَّ  1((

�سطًطا: جوًر�.  1((
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حم�ض وقومي �سرف ل عالقة له بالدين �أ�ساًل، ول نق�سد بهذ� �أن نحر�ض �لنا�ض 
نُحطَّ عن كاهل  �أن  نق�سده  �لذي  و�إمنا  على ترك عادتهم وتبديل قوميتهم. كالَّ 
�أثقلوه به غلًطا و��ستباًها ب�سبب �لندفاع ور�ء �لتاأثري�ت �لقومية. ومن  �لدين ما 
�ملر�أة  �ملقام حتى منع  �لتطرف يف هذ�  به  بلغ  �لفقهاء  �أن بع�ض  �أغرب ما ي�سمع 
�لنا�ض.  �أن �سوتها عورة يجب عليها �سرته بني  من �لكالم بني �لعموم، و�دعى 

ژڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   تعاىل:  قوله  نظر يف   ولو 
ڄژ  ]�لأحز�ب/ ))[ لق�سر من غلو�ئه وعلم �أن �لنهي عن �لتليني و�خل�سوع؛ 
�مل�سلك  ت�سلك  باأن  و�أمرت  ذلك  عن  فنهيت  �إليها  �لقلب  ي�ستميل  ذلك  لأن 

�ملتعارف بني �لنا�ض؛ بحيث تكون بعيدة عن مظان �ل�سبهات، قال تعاىل: ژڄ  
ڄ  ڄژ    ]�لأحز�ب/ ))[. 

باإباحة �لقول �ملعروف لهن،  �أن �لأمر هنا لالإباحة، فالقر�آن م�سرح  وظاهر 
فالن�ض و�إن ورد يف �أزو�ج �لنبي  فاحلكم يتناول غريهن لطر�د �لعلة كما ل 

يخفى.

جواب صاحب الفضيلة سيدي عبد العزيز جعيّط

لها �حلق يف  �لتي  �أب فهي  �ملر�أة غري ذ�ت  �جلو�ب عن ))1 متى كانت 
�ختيار �لزوج ويتعني على وليها �لإجابة ملن عينته من �لأكفاء، و�أما ذ�ت �لأب 

فالبكر و�ل�سغرية يعترب فيهما �ختيار �لأب وغريهما �لعربة فيه باختيارها.
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�لعيب  �لزوج. فحدوث  �لزوجة وعيب  �جلو�ب عن ))1 يفرق بني عيب 
�لبناء،  يح�سل  مل  و�إن  بالزوج  نزلت  م�سيبة  يعترب  عليها  �لعقد  بعد  بالزوجة 
�أو  �جلنون  �لعيب  كان  �إذ�  مطلًقا  للزوجة  �خليار  يوجب  بالزوج  �لعيب  وحدوث 
كان  �لوطء  قبل  ح�سل  فاإن  �لفرج  د�ء  �لعيب  كان  �إذ�  �أما  �لرَبَ�ض.  �أو  �جُلَذ�م 
للزوجة �خليار و�إن ح�سل بعد �لوطء ولو مرة كان م�سيبة نزلت بالزوجة �إل �إذ� 

ت�سبب �لزوج يف ذلك فيكون لها حق �خليار حينئذ.

�أكرث من  باأن كانت  �لزوجية  ملتعة  �ملتلفة  �لطويلة  �لغيبة  �جلو�ب عن ))1 
ومكاتبة  للمحاكم  �لرفع  بعد  �لطالق  يف  للمر�أة  �خليار  تعطي حق  �سنني  ثالث 
�مر�أته  �إليه  �أو يرحل  باأن يقدم  تبلغه �ملكاتبة،  �إن كانت  �لغائب �ملعلوم مو�سعه، 
فاإن  بخر��سان،  غابو�  لقوم  �لعزيز  عبد  بن  عمر  بذلك  كتب  كما  عليه  تطلق  �أو 
�إذ�  مل تبلغه �ملكاتبة فالذي �ختاره جمع من �ملتقدمني و�ملتاأخرين طالقها عليه 
��ستكت �ل�سرر برتك �لوطء وخوف �لزنى لأنه �أمى ل يعلم �إل منها، وهذ� كله 
�إذ� كان فقده باأر�ض  �أما �ملفقود �ملنقطع خربه فحكمه  يف �لغيب غري �ملفقودين. 
�لكفر يف غري حرب �أن تطلق عليه بالفور �إذ� مل يرتك لها نفقة، فاإن ترك لها نفقة 
لزمها �لبقاء ملدة �لتعمري، و�إذ� كان فقده باأر�ض �لإ�سالم يف غري حرب فبعد بحث 
�حلاكم عنه وعدم معرفة مو�سعه ي�سرب لها �أجاًل قدره �أربع �سنني، وبعد �نق�ساء 
ْرب هذ� �لأجل َوَقَع من �خلليفة  �لأجل تعتد �لزوجة عدة وفاة وحتل لالأزو�ج، و�سَ
عمر وو�فقت �ل�سحابة على ذلك. و�أما �ملفقود يف �حلرب فاإن كانت �حلرب 
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�إل بعد م�سي مدة �لتعمري، وقيل  بني �مل�سلمني و�لكفار فقيل ل تتزوج زوجته 
وحتل  وفاة  عدة  زوجته  تعتد  ثم  للمفقود  �لياأ�ض  حني  من  عاًما  �حلاكم  ي�سرب 
باجتهاده  للزوجة  �حلاكم  يتلوم  فقيل  �مل�سلمني  و�إن كانت �حلرب بني  لالأزو�ج، 
فيما قرب من �لديار بعد �ن�سر�ف من �ن�سرف و�نهز�م من �نهزم، ثم تعتد وتتزوج 
وفيما بعد ينتظر �سنة، وقيل فيما بعد يرتب�ض �أربع �سنني، وقيل ي�سرب لمر�أته 

بقدر ما ي�ستق�سى �أمره، وي�سترب�أ خربه، ولي�ض لذلك حّد معلوم.

�جلو�ب عن ))1 مي�سي �لطالق مبجرد �لتلفظ به، و�إن ن�ساأ عن حدة غ�سب 
خالًفا للحنفية، ومي�سي �لطالق �ملعّلق على �سيء بوقوع �ملعّلق عليه، ول يعترب يف 

ذلك حتقق ��ستحالة �لع�سرة بني �لزوجني.

�لرجل من حق  �أعطي  فيما  مادي  للمر�أة �سمان  لي�ض  �جلو�ب عن ))1 
�لطالق، و�إمنا لها �سمان معنوي وهو وقايتها من �لتعا�سة �لتي تنت�سر باإرغام �لزوج 

على �إم�ساكها �.هـ، و�لطالق بيد �لرجل يوقعه على �لزوجة متى �ساء.

�جلو�ب عن ))1 �إذ� �أثبتت �لزوجة لدى �لق�ساء عدم �لتنا�سب بينها وبني 
زوجها يف �لأخالق و�لرغبات فال جتاب �إىل طلب �لفر�ق، و�إمنا لها ذلك �إذ� �أثبتت 

�إ�سر�ره بها.
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�جلو�ب عن ))1 لي�ض للمر�أة �أن تالعن �لرجل يف زناه بخالف �لعك�ض، 
و�ملدرك يف ذلك �أن زناها يعود عليه بامل�سرة �إذ يتوقع منه دخول �أجنبي عنه يف 

ن�سبه. �أما زنى �لزوج فال يتوقع منه �إدخال ذلك �ل�سرر عليها.

�لطالق عند عقد  نية  نف�سه  �لرجل يف  ي�سمر  �أن  يجوز  �جلو�ب عن ))1 
�لنكاح وي�سح ذلك �لنكاح.

�جلو�ب عن )19 �ملر�أة ر�عية يف بيت زوجها فعليها �أن تقوم بهذ� �لو�جب 
حتى تكفيه موؤونة))1 �لتدبري يف د�خل �ملنزل، فيتفرغ لبذل جمهود�ته فيما يتعلق 
ب�سوؤون �حلياة خارج �ملنزل، وبهذ� تتحقق �مل�ساركة بينهما، و�لتعاون على �إ�سالح 
�أمر �لزوج زوجته ب�سيء مما هو  �أعظم �ملقا�سد يف �لنكاح. و�إذ�  �سوؤونها، وهو من 
د�خل �ملنزل حكمت �لعادة، فاإن كانت تق�سي قيام �لزوجات به �أجربت عليه 
و�إل فال. ول�ستناد هذ� �لف�سل للعادة يختلف �حلكم بني ن�ساء �لبو�دي ون�ساء 

�حلو��سر كما يختلف بالن�سبة لأهل �ل�سرف وبالن�سبة لل�سوقة))1.

�جلو�ب عن )1)1 للمر�أة �حلرية �لتامة يف �لت�سرف يف مالها بغري �لتربع �إذ� 
كانت ر�سيدة، ولي�ض للزوج نظر يف ذلك، و�أما �لتربع منها فللزوج �لنظر فيما ز�د 

على �لثلث فله �أن يرد ما فعلته.

موؤونة: م�سقة.  1((
�ل�سوقة: �لعاّمة.  1((
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�جلو�ب عن )))1 �سريح �ملذهب منع �إمامة �ملر�أة ووليتها �لق�ساء.

�جلو�ب عن )))1 يجب بالن�سبة لالأجانب غري �ملحارم �سرت جميع بدنها ما 
عد� �لوجه و�لكفني، ويجب عليها �سرت �لوجه �أي�ًسا �إذ� خ�سي منها �لفتنة.

جواب صاحب الفضيلة سيدي حممد الطاهر ابن عاشور

�جلو�ب عن ))1 �إن للمر�أة حق �لر�سا مبن تتزوجه، ولي�ض لوليها �أن يجربها 
على زوج ل تر�سى به �إل �لأب يف خ�سو�ض بناته �لأبكار فاإن له حق �جلرب يف 
نظر �ملذهب �ملالكي ما مل يكن يف جربه �إياها �سرر عليها كما هو مف�سل يف �لفقه.

�جلو�ب عن ))1 �إن �لعيوب �ملوجبة للف�سخ وهي �ملذكورة يف كتب �لفقه 
�إن حلت بالزوج كان للزوجة �خليار بني �لبقاء يف �لع�سمة وبني طلب �لطالق بعد 
�لتاأجيل فيما يرجى بروؤه منه مطلًقا �سو�ء كان �لعيب قدميًا �أو حديًثا، و�أما �إن حل 
�لعيب بالزوجة وكان �لعيب قدميًا قبل �لعقد فهو يوجب للزوج �خليار بني �لر�سا 
وبني �لطالق مع �لرجوع بال�سد�ق على ويل �ملر�أة �لأقرب، �إذ� كان عاملًا بعيبها 
يعلم حالها، ول يكون  لها بحيث  قريًبا  وليها  �إن مل يكن  �ملر�أة  �أو على  وكتمه، 

للمر�أة حينئذ �إل ربع دينار �إن بنى بها.

�إذ� كان معلوم  �إن �لغائب يف �سفر ل تطلق عليه �مر�أته  �جلو�ب عن ))1 
�إن غاب عنها فقد جعل  �أنه  �إذ� �سرط لها  �إل  �لنفقة  �ملكان ما د�م جمرًيا عليها 
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لها طالق نف�سها، فحينئذ يكون لها حق تطليق نف�سها، وكذلك �إذ� طالت غيبته 
وت�سررت منها �ملر�أة وقدر ذلك ب�سنة على ظاهر �ملدونة، فاإن ت�سررت من ذلك 
�أو يرحل زوجه ويتلوم له بالجتهاد ثم يطلق عليه،  �إليه �حلاكم باأن يقدم  كتب 
وكذلك �إذ� تعذرت مكاتبته ومل يكن له عذر يف �لتاأخر عن �لقدوم من مر�ض �أو 
�عتقال، فاإن كان �لزوج غري معلوم �ملكان وهو �ملفقود فاإن كان له مال جتري منه 
نفقة زوجه فال تطلق عليه �إل بعد �أربع �سنني يف �ملفقود ببالد �لإ�سالم. و�إىل �أن 
مي�سي عليه �أمد �لتعمري وهو ما ل يعي�ض �إىل مثله ذلك �ملفقود، يف مفقود �أر�ض 

�حلرب، و�إىل �أن مي�سي عليه عام يف مفقود �أر�ض �لفنت �لو�قعة بني �مل�سلمني.

�جلو�ب عن ))1 �إن �لطالق مي�سي ب�سدور �سيغته بتنجيز))1 �أو تعليق �إن 
ح�سل �ملعلق عليه ولو يف حال غ�سب ول يلزم طالق �ملجنون ول �لذي يهذو 

بحمى �أو �أمر��ض �ل�سرع ومن بلغ �إىل حّد ذهب معه متييزه.

�جلو�ب عن ))1 �إنه ل �سمان على �لرجل يف �إيقاعه �لطالق على �مر�أته؛ 
�أنه  على  حممول  فالزوج  �ملعا�سرة،  دو�م  يف  �لرغبة  مظنة  �لزوجية  ع�سمة  لأن 
منوطة))1  هذ�  مثل  يف  و�لأحكام  للمعا�سرة،  �سبياًل  يجد  مل  حني  �إل  طلق  ما 
باملظنة، وم�سروعية �لطالق روعي فيها ��سرت�حة �لزوجني من معا�سرة غري هنيئة. 

َتْنِجيز: َتْعِجيل  1((
منوط باملظنة: معلق بها.  1((
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]�لن�ساء/ 1))[، وقال:  ژژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کژ    قال تعاىل: 
ژۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋژ  ]�لبقرة/ 9))[.

�جلو�ب عن ))1 �إن عدم �لتنا�سب �إذ� �أدى �إىل �سوء �ملعا�سرة بني �لزوجني 
بينهما،  �لتحكيم  �هلل  �سرع  فقد  �ل�سقاق  جتدد  وخيف  بينهما  �لوفاق  يقع  ومل 

ژڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          فقال: 
ژ  ژ    ڑ  ڑ  کژ  ]�لن�ساء/ ))[. و��ستح�سن �لفقهاء �أن يقدم بني 
يدي ذلك و�سعهما بني قوم �ساحلني �أمناء لينظرو� �لظامل منهما ثم يقع �لتحكيم 

بعد ذلك �إن وقع �لياأ�ض من �لإ�سالح.

�جلو�ب عن ))1 �إن �ملر�أة لي�ض لها حق �للعان �إذ� ر�أت زنى زوجها؛ لأن 
علة م�سروعية �للعان لنفي �لن�سب �لالحق بالزوج �لذي ر�أى زنى زوجته، وهذه 
�لعلة مفقودة يف روؤية �ملر�أة زوجها يزين �إذ ل يلحقها �سيء من ذلك ولكن حكمها 
يف �لقيام بذلك حكم �ملحت�سب من �مل�سلمني، و�أما حلف �ملر�أة فلدرء �حلّد عنها 
�ملر�أة يف  ـَمان  �أْي �إىل ذلك وجعل �سيغة  �لقر�آن  �أ�سار  �لزوج، وقد  �لثابت بحلف 

�للعان على تكذيب من �تهمها.

�ملر�أة  �لرجل  يتزوج  �أن  ب�سوؤ�له  عني  �ل�سائل  �أن  يظهر   1(( عن  �جلو�ب 
م�سمًر� تطليقها �إىل �أجل فهذ� �إن وقع م�سمًر� يف �لنف�ض دون �سرط بني �لزوجني 
كان �سحيًحا. قال مالك رحمه �هلل: »ولي�ض من �أخالق �لنا�ض و�إن كان �سرًطا فهو 

نكاح �ملتعة وهو باطل ويف�سخ ولو بعد �لبناء باتفاق علماء �ل�سنة«.
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�جلو�ب عن )19 �إن �ملر�أة رفيقة للرجل ولذلك �سمي كالهما زوًجا لأنه 
�سفع لالآخر، وهي حليلته يف �لبيت وكالهما ماأمور بح�سن معا�سرة �لآخر، وبينهما 
�إىل  �أ�سار  �ملر�أة حقوق وللمر�أة عليه حقوق، وقد  فللرجل على  حقوق م�سرتكة. 

ذلك �لقر�آن �ملجيد يف قوله تعاىل: ژڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  
�متنع  �لفقه، فمن  وبيان هذين �حلقني مف�سل يف كتب  ڻڻژ ]�لبقرة/ )))[، 
منهما من �لوفاء مبا عليه من �حلقوق �أجرب على ذلك �سو�ء يف ذلك �لرجل و�ملر�أة.

�جلو�ب عن )1)1 �إن ت�سرف �ملر�أة يف مالها كت�سرف �لرجل، فاإن كانت 
ر�سيدة فلها �لت�سّرف يف مالها بالبيع و�ل�سر�ء مبا �ساءت �إل �أنها �إذ� تربعت مبا ز�د 

على ثلث مالها كان لزوجها �لرّد، ولي�ض للزوج ولية عليها يف مالها غري ذلك.

�جلو�ب عن )))1 �إن �عتبار �ملر�أة يف �ملجتمع �لإ�سالمي كاعتبار �لرجل، على 
�لوجه �لذي ل يخرجها عن �أحكام �لإ�سالم و�آد�به �خلا�سة بالن�ساء دون �لأحكام 

�خلا�سة بالرجال. قال تعاىل: ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      
ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭژ  ]�لن�ساء/ ))[. وتتعلم وتعلم 
ويوؤخذ عنها �حلديث �إذ� �ت�سفت بالعد�لة وت�سهد يف �لأمو�ل مع �مر�أة �أخرى فتكون 
�لرجال من  عليه  يطلع  فيما ل  وت�سهد  �لأمو�ل،  �ملر�أتني ك�سهادة رجل يف  �سهادة 
�أحو�ل �لن�ساء، فتكون �سهادتها يف ذلك ك�سهادة �لرجل ويوجهها �حلاكم يف عيوب 
�لن�ساء ويف �حلمل و�لر�ساع ونحو ذلك، وتقوم بتمري�ض �ملر�سى ومد�و�ة �جلرحى يف 
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�حلرب، وتتوىل من �لوليات �حل�سبة))1 ونحوها مما لي�ض فيه حكم بني �لنا�ض، وقد 
�أوىل عمر بن �خلطاب  �أم �ل�سفاء �حل�سبة. ول ُتوىلَّ �خلالفة ول �مللك ول �لإمارة 
ول قيادة �جلي�ض عند جمهور علماء �لإ�سالم خالًفا لل�سيعة، ول توىل �لق�ساء عند 

�جلمهور.

�ل�سالة يف  �إمامة  توىل  ول  فيه.  ت�سهد  فيما  �ملر�أة  تق�سي  �أبو حنيفة  وقال 
م�سهور مذهب مالك خالًفا لرو�ية �بن �أمين �أنها توؤم �لن�ساء خا�سة وهو �أي�ًسا قول 

�ل�سافعي وجمهور فقهاء �لإ�سالم.

�جلو�ب عن )))1 �إن �لذي يجب �سرته من �ملر�أة �حلرة هو ما بني �ل�سرة 
و�لركبة عن غري �لزوج وما عد� �لوجه و�لأطر�ف عن �ملحارم، و�ملر�د بالأطر�ف 
مما  �أن تظهر لأبيها ما ل تظهره لغريه  لها  �لنحر، ويجوز  �لذر�ع و�ل�سعر وما فوق 
عد� �لعورة �ملغلظة، وكذلك لبنها، ول يجب عليها �سرت وجهها ول كفيها عن 
�أحد من �لنا�ض. ففي �ملوطاأ قال مالك: ل باأ�ض �أن تاأكل �ملر�أة مع غري ذي حمرم 
�إبد�ء وجهها ويديها  تاأكل به، وهذ� يقت�سي  �أن  على �لوجه �لذي يعرف للمر�أة 
لالأجنبي، فوجه �ملر�أة عند مالك وغريه من �لعلماء لي�ض بعورة، و��ستدلو� على 
وقوله:   ،](1 ]�لنور/  ڍژ    ڇ   ڇ   ڇ    ژڇ   تعاىل:  بقوله  هذ� 
ژک  ک    گ  گ  گژ  ]�لنور/ 1)[، و�إمنا ي�ستحب للمر�أة �سرت 

�حِل�ْسبة: من�سب ُي�سرف على �ل�سئون �لعامة من مر�قبة �لأ�سعار ورعاية �لآد�ب.  1((
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�أو ق�سد  لريبة))1  �ملر�أة  �لنظر لوجه  �لرجل  وجهها كما قال عيا�ض، ويحرم على 
فا�سد و�ختلف يف �سرت قدميها على قولني.

من  لهم  �أبيح  ما  كيفية  يف  و�أقطارهم  �مل�سلمني  ع�سور  تفاوتت  وقد  هذ�، 
�حتجاب �ملر�أة تفاوًتا له مزيد منا�سبة لأحو�ل �لآد�ب و�ملعارف �لغالبة يف عامتهم 
�لدعارة و�لوقاحة  �أهل  تاأثر باحلو�دث �حلادثة من �عتد�ء  ن�سائهم، وله مزيد  ويف 
على �حلرمات، فيجب �أن يكون حال �لآد�ب و�لرتبية يف بالد �لإ�سالم هو مقيا�ض 

هذه �لأحكام.

جواب صاحب الفضيلة سيدي بلحسن النجار

�جلو�ب عن ))1 �حلق للمر�أة يف �ختيار �لزوج �إذ� رغبت يف كفء، وقال 
فاإن �لختيار  �لبلوغ  �أو دون  �أب وهي بكر  �إذ� كانت ذ�ت  �إل  و�ل�سافعي  مالك 
لأبيها ويندب له ��ستيمارها))1، فاإن رغبت يف �سخ�ض ورغب �أبوها يف غريه فالكلمة 
و�لبكر  وليها،  من  بنف�سها  �أحّق  »�لثّيب  م�سلم:  �سحيح  ففي  لأبيها،  �لأخرية 
  ت�ستاأمر، و�إذنها �سكوتها«. ويف �سنن �بن ماجه: »�أن فتاة جاءت �إىل ر�سول �هلل
فقالت: �إن �أبي زوجني �بن �أخيه لريفع بي خ�سي�سته))1، قال: فجعل �لأمر �إليها 

يبة: �لظن و�ل�سك و�لتهمة. �لَرّ  1((
��ستيمارها: ��ستئمارها بت�سهيل �لهمزة، و�ملعني: �إذنها.  1((

خ�سي�سته: حقريته.  1((
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فقالت: قد �أجزت ما �سنع �أبي ولكن �أردت �أن �أعلم �لن�ساء �أن لي�ض �إىل �لآباء 
من �لأمر �سيء«.

�جلو�ب عن ))1 ظهور �لعيب �ل�سابق على �لعقد باأحد �لزوجني يوجب 
و�لرب�ض  طروء �جلنون  �أما  �لرد.  �أو  �لزوجية  على  �لتمادي  �خليار يف  لالآخر حق 
تف�سيل  على  �لفر�ق  طلب  حق  وحدها  للزوجة  فيوجب  �لعقد  بعد  و�جلذ�م 

للفقهاء، فاإن كان �لطارئ بالزوج مينع �ل�ستمتاع فهو م�سيبة حلت.

�إما  و�ملفقود  غريهما.  و�إما  �أ�سري  و�إما  مفقود  �إما  �لغائب   1(( عن  �جلو�ب 
مفقود يف غري �أر�ض �لإ�سالم يف حرب �أو غريه، وحكمه �أن �مر�أته ل تتزوج �إل 
بعد �نق�ساء �أمد �لتعمري و�حلكم مبوته، و�أما �ملفقود يف �أر�ض �لإ�سالم يف غري فتنة 
�لعجز عن خربه. و�إن كان يف  �أربع �سنني بعد  �أجل  �أن ي�سرب لزوجته  فحكمه 
فتنة فاإن مل تبعد �أماكن �مللحمة))1 فُحْكمه ُحْكم من مات حا�سًر� بعد �لتلوم))1 له 
بقدر �ن�سر�ف من �ن�سرف و�نهز�م من �نهزم ثم تعتد زوجته وتتزوج، و�إن بعدت 
�أماكن �مللحمة �نتظرت زوجته �سنة، وهذ� �إذ� ر�آه يف �ملعركة من تقبل �سهادته، و�أما 
�أو حكًما. و�أما �لغائب �ملعلوم  �أن ميوت حقيقة  �لأ�سري فتنتظر زوجته قدومه �إىل 
�ملو�سع فم�سهور مذهب مالك �أنه �إن تبني ق�سده �لإ�سر�ر بها برتك �ل�ستمتاع فاإنه 
يكتب �إليه �إما �أن يقدم وينقل زوجته �إليه �أو يطلق فاإن �أبى �سرب له �أجل �أربعة 

�ملَْلحمة: �حلرب �ل�سديدة.  1((
يُّث. م: �لرتَّ لوُّ �لتَّ  1((
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�أ�سهر ثم تطلق عليه، و�إن مل يتبني ق�سد �لإ�سر�ر فال طالق. و�أفتى بع�سهم باأن 
جمرد ح�سول �لت�سرر لها بالرتك يجعل لها حق �لفر�ق فيكاتب �إن علم مو�سعه 

ثم يتلوم له بالجتهاد ثم تطلق نف�سها.

�جلو�ب عن ))1 مي�سي �لطالق مبجرد تلفظه ب�سيغة �لطالق �لد�لة عليه 
وعلى ق�سده لغة �أو عرًفا �أو نو�ه باأي لفظ على تف�سيل للفقهاء ولو تلفظ به يف حالة 
غ�سبه. وخالف يف ذلك �بن قيم �جلوزية؛ وقال بعدم لزومه للغ�سبان ول فرق 
يف ذلك بني �إن�ساء �لطالق تنجيًز� �أو تعليقه خالًفا لبن تيمية و�بن قيم �جلوزية؛ 
حيث فرقا بني �أن يعلق �لطالق على �ل�سرط ل يق�سد بذلك �إل �حلظر و�ملنع فاإنه 
يجزيه فيه كفارة ميني �إن حنث))1 وبني �أن يريد �جلز�ء بتعليقه فتطلق كره �ل�سرط 

�أم ل.

عليه  دلت  مبا  مكفول  وهو  �لرجل  بيد  �لطالق  حق   1(( عن  �جلو�ب 
�هلل  �إىل  �حلالل  »�أبغ�ض  حديث:  يف  �لطالق  بغ�ض  من  �ل�سريعة  ن�سو�ض 
�أن يوقعه بحكمة فيما ي�ستح�سن من مو�قعه، قال تعاىل:  �لالئق  و�أن   �لطالق«، 
�سبحانه:  وقال   ،]((1 ]�لن�ساء/  کگژ   ک   ک    ک   ڑ   ڑ     ژژ  

متتيع  من  �سرع  ما  مع   ]((9 ]�لبقرة/  ھےژ   ھ   ھ   ھ   ژہ  

 �لزوجة عند فر�قها بجرب خاطرها، قال تعاىل: ژے  ۓ   ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  

َحِنث يف ميينه: مل يرّب فيه.  1((
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  ڭژ  ]�لبقرة/ )))[؛ كل ذلك ير�سدنا �إىل طلب لزوم �لعتد�ل يف �لطالق 

و�لت�سرف فيه بحكمة.

�جلو�ب عن ))1 �إن كان �ملق�سود من هذ� �ل�سوؤ�ل هو قيام �لزوجة بدعوى 
�سوء �ملعا�سرة فقد تكفل �ل�سارع ببيان حكمه وهو ينظر لهما بالتوفيق و�لإ�سالح، 
قال  �حلكمني،  بعث  �إىل  ي�سار  باملظلوم  �لظامل  و��ستبه  بينهما  �لنز�ع  ��ستد  فاإن 

ژڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          تعاىل: 
ژ  ژ    ڑ  ڑ  ککژ  ]�لن�ساء/ ))[.

�جلو�ب عن ))1 لي�ض لها �أن تالعن؛ لأن �للعان �سرع لنفي ن�سب �حلمل 
�لظاهر �أو �ملتوقع، فاإذ� خ�سي �لزوج ذلك لعن لنفيه عن ن�سبه، وهذ� منتف من 

جانب �ملر�أة لأنه �إذ� ظهر حمل بالتي زنى بها زوجها ل يلتحق بها.

�جلو�ب عن ))1 لو �أ�سمر �لزوج نية �لطالق عند �لعقد مل يف�سد لكن قال 
مالك: لي�ض من �أخالق �لنا�ض.

�سحيح  ففي  معه،  يعمل  رفيق  زوجها  بيت  يف  �ملر�أة   19( عن  �جلو�ب 
�لبخاري »كلكم ر�ع وكلكم م�سوؤول عن رعيته و�لأمري ر�ع و�لرجل ر�ع على �أهل 
بيته و�ملر�أة ر�عية على بيت زوجها وولده، وكلكم ر�ع وكلكم م�سوؤول عن رعيته«. 
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مبا  �لزعامة  بيته  له يف  �لرجل  �إن  نعم  عليها.  ما  بقدر  وللمر�أة من �حلقوق 
�أهله ويحمي حقيقته، قال  �لقوة �خللقية و��ستنباط �حليلة فيذود عن  �أعطيه من 
 .]((( ]�لبقرة/  ڻژ   ں   ں   ڱڱ    ڱ   ڱ    ڳ   ژڳ   تعاىل: 
تعاىل:  قال  يده.  ذ�ت  من  و�لإنفاق  و�ل�سعي  و�لدفاع  �حلفظ  درجة  هي   تلك 

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺژ  ]�لن�ساء/ ))[.

وبهذ� �لتعا�سد و�لت�سارك يف �لعمل، كلٌّ يقوم بدوره على ح�سب ما هياأته 
تتكون  �جتماعية  �سلة  �أَْمنَت  �لزوجية  �سلة  كانت  �خللقية  و�مليز�ت  �لطبيعة  له 

ژۉ   تعاىل:  قال  و�لحرت�م،  بالرعاية  َحِريَّة))1  فهي  �لبنوة،  �سلة  منها 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ۉې 

 وئژ  ]�لن�ساء/ 9)[. 

�ملر�أة وحتري�سها على طاعة زوجها لكن يف  �أمر  �ل�سريعة  ن�سو�ض  وورد يف 
�سنن  ففي  �ساء،  كيف  بها  وي�ستبد  عليها  يده  تطلق  �أن  غري  من  �حلقوق   د�ئرة 
�بن ماجة: »لو كنت �آمًر� �أحًد� �أن ي�سجد لغري �هلل لأمرت �ملر�أة �أن ت�سجد لزوجها 
و�لذي نف�ض حممد بيده ل توؤدي �ملر�أة حق ربها حتى توؤدي حق زوجها«. وقد 
تعاىل:  قال  �بنهما.  ر�ساع  مدة  �لأمهات يف  م�ساورة  �إىل  �لآباء  تعاىل  �هلل   �أر�سد 
فلم   ،]((( ]�لبقرة/  ىئیژ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  ژ 

َحِريَّة: َجِديَرة.  1((
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� على �ملر�أة يف ذلك، بل ل ي�سدر �إل عن �تفاق بينهما بعد  يجعل �لرجل م�ستبدًّ
�ل�سورى ونظائره مثله.

ويف �سحيح م�سلم �أن �أ�سماء بنت يزيد �لأن�سارية �أتت �لنبي  وهو بني 
�إن �هلل  �إليك،  �لن�ساء  �أنا و�فدة  يا ر�سول �هلل،  �أنت  »باأبي و�أمي  �أ�سحابه فقالت: 
�لن�ساء  مع�سر  �إنا  وباإلهك،  بك  ا  فاآمنَّ كافة  و�لن�ساء  �لرجال  �إىل  بعثك  وجل  عز 
حم�سور�ت مق�سور�ت، قو�عد بيوتكم، وحامالت �أولدكم، و�إنكم معا�سر �لرجال 
ُف�سلتم علينا باجلمع و�جلماعات وعيادة �ملر�سى و�سهود �جلنائز و�حلج بعد �حلج 
ا  �إذ� خرج حاجًّ �أحدكم  و�إن  عز وجل،  �هلل  �سبيل  �جلهاد يف  ذلك  من  و�أف�سل 
�أولدكم،  �أثو�بكم وربينا لكم  �أمو�لكم وغزلنا  �أو جماهًد� حفظنا لكم  �أو معتمًر� 
�أفن�سارككم يف هذ� �لأجر و�خلري؟ فالتفت �لنبي  �إىل �أ�سحابه بوجهه كله ثم 
�أمر دينها من هذه؟  قال: »هل �سمعتم م�ساألة �مر�أة قط �أح�سن من م�ساألتها يف 
ا �أن �مر�أة تهتدي �إىل مثل هذ�، فالتفت �لنبي  �إليها  فقالو�: يا ر�سول �هلل ما َظننَّ
ل �ملر�أة  َتَبعُّ �أيتها �ملر�أة، و�أعلمي من خلفك من �لن�ساء �أن ح�سن  فقال: �فهمي 

لزوجها، وطلبها مر�ساته، و�تباعها مو�فقته يعدل ذلك كله«.

�لت�سرف يف مالها فلها �مللك  �جلو�ب عن )1)1 للمر�أة �حلرية �ملطلقة يف 
و�لبيع و�ل�سر�ء و�لو�سية و�لوكالة و�لتجارة م�ستقلة يف ك�سبها وموردها و�سائر عقود 
�ملعاو�سات))1 من غري �إ�سر�ف لزوجها عليها ول تاأثري لعقد �لزوجية على مالها؛ 

ة: وهي �لبيع و�ل�سر�ء. �ملعاو�سات: جمع �ملَُعاو�سَ  1((



�مر�أتنا يف �ل�سريعة و�ملجتمع
(((122

و�لتحبي�ض  �لهبة  ولها  �ملالية،  زوجها  لت�سرفات  مكفولة  بحال  تكون  ل  بحيث 
وح�سن  �لقت�ساد  حّد  عن  تخرج  ل  �لتي  �ملعتدلة  �لتربعات  و�سائر  و�ل�سدقة 
�لت�سرف �إىل جانب �لإ�سر�ف و�لتبذير؛ بحيث ل تتجاوز يف ذلك �لثلث، و�لثلث 
مبو�فقة  �إل  ذلك  مي�سي  فال  �لثلث  جتاوزت  فاإن  كثري  �ل�سحيح  �حلديث  كما يف 
مالها  قاعدة حفظ  و�لت�ساور على  بامل�سلحة  لها  نظر  �لتي هي يف �حلقيقة  زوجها 
و�سونه عن �لتبذير، ولي�ض للزوج ولية عليها يف غري ذلك ول تفوي�ض يف مالها 
ول مي�سي فعله يف حقها �إل بتوكيل منها ت�سنده �إليه عن ر�ساها و�ختيارها، ولها 

�أن توكل غريه من تختاره ول مقال له يف ذلك.

�جلو�ب عن )))1 �ملر�أة ن�سف �لإن�سان يتوقف ظهور مميز�ته على وجودها 
توقفه على وجود �لرجل، وهي يف �لعتبار ذ�ت �إح�سا�ض تام و�سعور لطيف و�أنفة 
�لهيئة �لجتماعية  �لتنفيذ لإر�دتها، لها يف  �لتاأثر �سريعة  وحنان و�سفقة �سديدة 
�سائر �حلقوق �لتي ل تنايف ميز�تها. وقد قال �لأئمة �لثالثة  �أبو حنيفة و�ل�سافعي 
و�بن حنبل ب�سحة �إمامتها للن�ساء يف �لفر�ض و�لنفل، و�أجاز �أبو حنيفة �أن تكون 
قا�سًيا يف �لأمو�ل قيا�ًسا على �سهادتها فيها، وقال �أبو جعفر �لطربي يجوز �أن تكون 
حاكًما على �لإطالق يف كل �سيء؛ لأن �لأ�سل هو �أن كل ما يتاأتى منه �لف�سل 
بني �لنا�ض فحكمه جائز �إل ما خ�سه �لإجماع من �لإمامة �لكربى )�خلالفة1، �أما 
�سهادتها فمقبولة بن�ّض �لكتاب على تف�سيل للفقهاء مبني على �سدة �لحتياط 
يف �حلقوق نظًر� ل�سرعة تاأثرها ولطف عو�طفها، �أما �ساأنهن يف �لفتوى فعظيم، وقد 
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�لذهبي يف  �حلافظ  قال  �لرو�ية حتى  و�لإجادة يف  بالجتهاد  ��ستهر كثري منهن 
»ميز�ن �لعتد�ل« بعد �أن خّرج فيه �أربعة �آلف متهم من �ملحدثني: وما علمت 
بني  من  �أنَّ  ع�ساكر  �بن  �حلافظ  وذكر  تركوها.  من  ول  �تهمت  من  �لن�ساء  من 
ي�سهدن  وبعدها  �لنبوة  �لن�ساء يف عهد  �لن�ساء، ولأن  وثمانني من  ب�سًعا  �سيوخه 
�خلري وجمامع �مل�سلمني ويح�سرن �حلروب لإ�سعاف �جلرحى وت�سميد جر�حهم 
كما نقل ذلك عن �أمية بنت قي�ض �لغفارية، و�أم �أمين مولة ر�سول �هلل  و�لربيع 

بنت معوذ �إىل غريهن كما حدثنا بذلك �سحاح �لأخبار وثقات �ملوؤرخني.

�جلو�ب عن )))1 يجب على �ملر�أة �سرت وجهها و�سائر بدنها عن �لأجانب 
منها بحيث ل تظهر منها �إل عيناها، قال تعاىل: ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ۓ    ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻ  
ۓ  ڭ  ڭژ  ]�لأحز�ب/ 9)[، و�جللباب ثوب �أو�سع من �خلمار وقيل هو 
�لرد�ء، ودناوؤه هو �أن تلويه على وجهها حتى ل تظهر �إل عني و�حدة تب�سر منها، 
وقيل حتى ل تظهر �إل عيناها. وقوله: ژ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےژ  �أي حتى 

مييزن عن �لإماء �لالتي مي�سني حا�سر�ت.

جواب صاحب الفضيلة سيدي أمحد بريم

�جلو�ب عن ))1 لكل منهما حق �ختياره يف جهة ففيما يرجع للَخْلق و�خُلُلق 
ونحوهما لها �خليار، وفيما يرجع حلفظ مميز�تها وكفاءة �لزوج لها يكون للويل �خليار.
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�جلو�ب عن ))1 ل ترد حرة بعيب مطلًقا.

�جلو�ب عن ))1 ل طالق للمر�أة غري �ملجعول لها ذلك، بل �لطالق ملن 
�أخذ بال�ساق.

�جلو�ب عن ))1 مي�سي مبجرد �لتلفظ يف غري ما �ألغاه �ل�سارع كطالق �لفاّر.

�جلو�ب عن ))1 لها حق �لإمتاع �ملن�سو�ض عليه باآية: ژے  ۓ   ۓ    
ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇۆژ  ]�لبقرة/ )))[.

�جلو�ب عن ))1 تطلب ما �ساءت �أن تطلب وت�ستند ملا �ساءت �أن ت�ستند 
و�هلل يحكم ما يريد.

�جلو�ب عن ))1 �إمنا يالعن �لرجل حلماية ن�سبه بخالفها وهو ظاهر.

�جلو�ب عن ))1 �لتوقيت يبطل �لعقد عندنا، قال يف �لكنز: »وبطل نكاح 
�ملتعة و�ملوقت«.

�لنظر  ل�سحة  يرجع  فيما  �لن�ساء  على  قو�مون  �لرجال   19( عن  �جلو�ب 
وحماية �حلق و�أ�سباه ذلك، و�أما فيما عد�ها فهي رفيق مر�عى �جلانب ول ولية 

للزوج عليها فيما عد� حقوق �لزوجية.

�جلو�ب عن )1)1 �لر�سيدة مطلقة �لت�سرف يف مالها كالزوج من كل وجه.
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�جلو�ب عن )))1 �إن لها �ملقام �لثاين بعد �لرجل حيث �لتعمري منه ومنها 
�حل�سن و�لرعاية، ول �جتماع للن�ساء يف �ل�سالة حتى تكون �لو�حدة منهن �إمامة. 

قال �لهامدي: ]�لرجز[

جرى فاإن  مًعا  ي�سلني  فقــــرر�وال  �إمامــــة  تو�ســطت 

وكذ� ل ق�ساء لها.

حتى  �لف�ساد  فيه  �نت�سر  وقت  يف  كلها  �سرتها  يجب   1((( عن  �جلو�ب 
�لوجه و�لكفني وحتديد �لعورة للحرة بكذ� ولالأَمة بكذ� منظور فيه ل�سحة �ل�سالة 

وبطالنها حال �لنك�ساف.





�إذ� تاأملنا حق �لتاأمل يف ن�سو�ض �ل�سريعة �لإ�سالمية ومر�ميها جند �أنها تريد 
�أن تذهب باملر�أة مع �لرجل مذهب �مل�ساو�ة يف وجوه �حلياة. ولقد �أدركت من ذلك 
� بل ول مْعنى  يف �لزمن �لق�سري �ساأًو�))1 بعيًد� مل تعرف له �مر�أة ذلك �لع�سر حدًّ
ف�ساًل عن �أن تطالب به كحق من حقوقها. بل ما تز�ل �مر�أتنا �إىل �ليوم جتهل ما 
قرر لها �أو طوي يف ن�سو�ض �لإ�سالم من كنوز �حلرية و�حلق. بل �إن �ملر�أة �لأروبية 
حتى �لآن حمرومة يف قو�نني بالدها مما �متازت به �ملر�أة يف �لإ�سالم. ول�سنا يف هذ� 
�لقول بغافلني عن �عتبار �ل�سريعة �لإ�سالمية لنق�سان �ملر�أة يف بع�ض �أحو�ل نزلت 
فيها عن درجة �لرجل. كما ل نغفل �أي�ًسا عن عامة �لأحو�ل يف جزيرة �لعرب 
�لتي ��سطرتها �إىل �لتدرج يف تقرير عامة �أحكامها، وبالأخ�ض ما كان منها متعلًقا 

باملر�أة، �لتي مل تكن يف ذلك �لع�سر �سيًئا مذكوًر� حتى عند نف�سها. 

يلزم حلها من كل  �لتي  �مل�سائل  �أوىل  �ك مل تكن من  �إذَّ �ملر�أة  �إنَّ م�ساألة 
من  �لنبوية  �لبعثة  �أغر��ض  �أول  كان  فقد  عليها  غبار  ل  حقيقة  وهذه  وجوهها. 

�ساأًو�: �أمًد� وغاية.  1((

عود اإىل الإ�شالم- خامتة الق�شم الت�شريعي
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�إز�لة �حلروب �لد�خلية يف �جلزيرة؛ ليوؤ�س�ض  �لوجهة �لجتماعية و�ل�سيا�سية هو 
�ألوية  نا�سرة  �لعامل  يف  لتمتد  عليها  �لعربية  �لدولة  لبناء  �لقومية  �لوحدة  بذلك 
�لإ�سالم مب�سرة بح�سن مبادئه. وهذ� ما مّثله لنا �لتاريخ يف جملة حو�دثه. فاإذ� 
كان �لإ�سالم يهتم بالإ�سالح ويحتاط �أن ل ينتق�ض عليه يف ذلك �لرجال فقد 
هذ�  كل  ومع  �لعظيمة،  غاياته  لتحقيق  و�ملال  �لقوة  م�سدر  هم  �إذ  �لالزم.  فعل 
�لأ�سد�ء.  �ملعار�سني  و�آخًر� من  �أّوًل  ي�سلم  �أحكامه فهو مل  �لحتياط يف تدريج 
فقد �سرب �لنبي عليه �ل�سالم على �لأذى. وخرج من بالده يف هجرة �إىل �ملدينة 
بادئ  طوقهم  يحتمل  مل  �لذين  قري�ض  كفار  من  د�همه  �لذي  �خلطر  من  فر�ًر� 
�لأمر ما جاءهم به �لنبي �لأمني �لذي دخل �لغار هو و�ساحبه �أبو بكر �ل�سديق 
باللني  ياأخذهم  �لعظيم  �لنبي  ز�ل  وما  يتبعونهما منهم.  �ختفاء ممن  يف طريقهما 
و�ل�سدة و�لرتغيب و�لرتهيب حتى �أ�ساب من قلوبهم ومتكن من و�سع �لأ�سا�ض 
وح و�لأخالق و�لعقائد كاماًل و�ساحًلا ملن يبني عليه من رجال �لإ�سالم.  يف �لرُّ

وهذ� فيما �أرى هو ما عرب عنه �لقر�آن يف �لآية �لكرمية: ژ چ چ  چ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎژ    ]�ملائدة/ )[.

على �أن �لإ�سالم يف مر�عاته ل�سنة �لتدريج مل يرتكنا نهيم يف �ل�سك ول 
لنا  يبني  و�إذ� كان مل  �لن�ساء.  �لرجال على  ل�سق  ينحاز  �أنه يف جوهره  نفهم  �أن 
�ك فقد برهن على غر�سه  ذلك و��سًحا يف كل �أحكامه �ملرتبطة بعامة �لأحو�ل �إذَّ
�لأ�سمى يف �عتبار عباد �هلل �سو�ء عنده و�أنه خلقهم �سو�ء يف �أح�سن تقومي، وحدد 
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بع�سهم  ف�سل  �سعار  وجعله  �ل�سالح،  بالعمل  و�أمرهم  �أعمالهم،  بقدر  جز�ءهم 
�لآية:  يف  كما  �لرجال  من  �لن�ساء  ذلك  ي�ستثني يف  �أن  دون  عنده  بع�ض   على 

حب   جب    يئ   ىئ   ژمئ   و�لآية:  ]�لتني/)[  ٺژ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ژڀ  

خبژ  ]�لنجم/9)[ و�لآية: ژڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎژ  ]�حلجر�ت/ ))[.

علمائهم  غالب  �أن   - �لإ�سالم  �أقول  ول   - �مل�سلمني  حظ  ل�سوء  لكنه 
وفقهائهم مل ير�عو� �أغر��ض �لإ�سالم يف �لتدرج بذلك �لنق�ض �لبادي يف �ملر�أة 
و��ستعد�د �لرجل نحوها حتى ي�سري كماًل بل هم قد �أف�سحو� لذلك �لنق�ض �أن 
يعظم ليت�سع �لفرق بينهما يف �لأحكام ويت�سخم �خُلْلف))1 بينهما يف �حلياة. وهنا 
ا �أن �لنف�سية �لتاريخية للعرب و�سائر �مل�سلمني يف �عتبار �ملر�أة قد تغلبت  يظهر جليًّ
على ما يريد �لإ�سالم لها من �لتقدير و�لعطف، ولي�ست هذه �أول م�ساألة جرى 
فيها علماء �لإ�سالم على غري ما يريده. ولكي ل نبعد عن �ملو�سوع نقت�سر �لآن 

على بيان م�ساألتي �لرق و�ملر�أة:

�أما �لرق فقد �ت�سعت روؤو�ض �أمو�ل �لجتار به و�نت�سرت �أ�سو�قه عن ذي قبل 
حتى بلغ ثمن �جلارية �لو�حدة بالتناف�ض عليها �إىل ع�سر�ت �لآلف من �لدنانري، 
�حلر�ئر  ناف�ست  حتى  �لإباحية  حّد  �إىل  باجلو�ري  �ل�ستمتاع  �سروب  وتنوعت 
�لإماء يف �لزينة و�لتربج، وكانت مبارزة بينهما على �لرجال مبا ن�سر �لفاح�سة �لتي 

�خُلْلف: �لختالف.  1((
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�أبو عثمان عمرو بن بحر �جلاحظ �ملتوفى �سنة  �أعطى  �لتاريخ. وقد  يق�سها علينا 
)))هـ يف كتابه »�لقيان« �سورة عن حياة �لقيان))1 يف ع�سره وقبل ع�سره. فبعد 
�أن ذكر �أن حياة �لقيان كلها خد�ع للمربوطني بهن من �لأ�سحاب يف �إظهار حبهن 
�أو  �لفتنة  من  �لقينة  ت�سلم  »وكيف  قال:  �إليهم  بالليل حنيًنا  و�سهدهن  �خلال�ض 
تكون عفيفة و�إمنا تكت�سب �لأهو�ء وتتعلم �لأل�سن و�لأخالق باملن�ساإ وهي �إمنا تن�ساأ 
من لدن مولدها �إىل �أو�ن وفاتها مبا ي�سد عن ذكر �هلل من لهو �حلديث، و�سنوف 
�للعب و�لأخانيث))1، وبني �خللعاء و�ملجان))1، ومن ل ي�سمع منه كلمة جّد ول 

يرجع منه �إىل ثقة ول دين ول �سيانة مروءة«.

ثم بعد �أن �أو�سع �جلاحظ يف بيانه عن حالة �لقيان تعر�ض للمقني وهو من 
ي�سع جو�ريه يف �ملنزل لتو�رد �لزو�ر عليهن فقال عنه ي�سفه: »�إنه ي�سقط �لغرية عن 
جو�ريه. ويعنى باأخبار �لرقباء. وياأخذ �أجرة �ملبيت، ويتناوم قبل �لع�ساء، ويعر�ض 
عن �لغمزة، ويغفر �لُقبلة، ويتغافل عن �لإ�سارة، ويتعامى عن �ملكاتبة، ويتنا�سى 
ي�ساألها  �سرها، ول  يف�ض ختام  �ملبيت، ول  يعاتبها على  �لزيارة، ول  يوم  �جلارية 
لكل  ويعد  �حلجاب،  وت�سدد  �لأبو�ب  تقفل  باأن  يعباأ  ول  ليلها،  يف  خربها  عن 
مربوط عدة على حدة، ويعرف ما ي�سلح كل و�حد منهم كما مييز �لتاجر �أ�سناف 
جتارته في�سّعرها على مقاديرها، ويعرف �ساحب �ل�سياع))1 �أر��سيه مبز�رع �خل�سرة 

ية. �لِقَيان: جمع قينة، وهي �لأََمة، وغلب على �ملغَنّ  1((
�لأخانيث: جمع �أخنث، وَخَنث �لرجل: تثنى يف كالمه وم�سيته.  1((

َن فالن: قل حياوؤه. �ملجان: جمع ماجن، جَمَ  1((
ياع: جمع �ل�سيعة، وهي �حلديقة. �ل�سرِّ  1((
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و�حلنطة))1و�ل�سعري. فمن كان ذ� جاه من �لربطاء �عتمد على جاهه و�ساأله �حلو�ئج. 
ومن كان ذ� مال ول جاه له ��ستقر�ض منه بال عينة. ومن كان من �ل�سلطان ب�سبب 

ر�ين«. كفيت به عادية �ل�سرط و�لأعو�ن و�أعلنت يف زيارته �لطبول و�ل�سُّ

وقد مرت على �مل�سلمني قرون عديدة وهذه حالهم يف �طر�د من غري �أن 
ة. وبب�سط �سلطانها  يعرفو� ماذ� قال �لإ�سالم �أو �أر�د. حتى جاءت �ملدنية �لأروبيَّ
على �مل�سلمني �أمكنها �أن متنع رق �لفرد قانونًا وتبطل �أ�سو�قه �لتاريخية في�سرتيح 
�لإن�سان من هذ� �لقيد �لثقيل �ل�سائن لالإن�سانية �لذي و�سعه له �أخوه �لإن�سان. 

وت�سرتيح �حلر�ئر �أي�ًسا مما يعانينه من مز�حمة �جلو�ري لهن يف �أزو�جهن.

�أحكام  عدة  يف  �لعبيد  درجة  عن  �لفقهاء  عند  تبعد  ل  فهي  �ملر�أة  و�أما 
عا�سم  �بن  قال  كما  للزو�ج  �لعاقد  �لويل  و�لذكورة يف  �حلرية  ��سرت�ط  كم�ساألة 
� ذكًر�«، وكما قال يف ت�سوية �لعبد و�ملر�أة �إن كانا  يف �أرجوزته: »وعاقد يكون حرًّ

و�سيني يف جو�ز عقدهما نكاح �ل�سبي: ]�لرجز[

�أو�سيا مهما  و�ملر�أة  �أم�سياو�لعبد  �سبيٍّ  على  وعقد� 

و�أكرب دليل على �أن ��ستو�ء �ملر�أة و�لعبد يف �لعتبار م�ساألة تاريخية قدمية 
قبل �لإ�سالم، �أن �لنبي عليه �ل�سالم فيما روي عنه ما خرج من �لدنيا �إل بعد �أن 

�أو�سى بال�سعيفني �لعبد و�ملر�أة هكذ� مقرونني يف �لذكر وو�سف �ل�سعف.

�حلنطة: �لقمح.  1((
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�لوجهة  �ملر�أة من  لتاأهيل  �مل�سلمون  ي�سعى  �أن  �أنه بدل  بعد هذ�  فلنت�سور 
�لإ�سالح  فاإن  �حلقوق  من  �لإ�سالم  يعطيها  ما  بحق  ت�ستثمر  حتى  �لجتماعية 
�لذي عوجلت به هو زجها يف �أعماق �لبيوت حمجوبة عن �لعامل �أجمع مبا جعلها 
�أبلغ مثال للجهل و�لبله))1 و�لغنب و�سوء �لرتبية لن�سع بني يديها وعلى ركبتيها 
�إخر�ج �لبنني و�لبنات من �سعبنا. وها نحن �ليوم جنني نتائج هذ� �لإ�سالح يف 

�أنف�سنا، و�أبنائنا، و�سائر �أجيال �لتديل �لتي منر �ليوم حلقة من حلقاتها �ل�ساقطة.

�أمالكها  �إد�رة  يف  �لرجال  نابها  �أن  �لبيت  يف  �نزو�ئها  نتائج  من  كان  وقد 
منها  بالتوكيل  �أو  و�لتقدمي  بالإي�ساء  �إما  �لأعمال  خمتلف  يف  �أمو�لها  و��ستثمار 
متى حكم لها بالر�سد. وهذ� ما يقرره �لفقهاء، وتق�سي به �ملحاكم �ل�سرعية. ول 
ت�ساأل عما �آل �إليه �حلال بعد هذ�. فقد �بتلعها �لرجال وحولو� مالها �إليهم مبختلف 
�لطرق �لتي جتهلها ول تدري فيها وجه �لو�سول �إىل حقها مبوجب بعدها عن و�سط 
�لأعمال. ومل يقف �لأمر عند هذ� �حلّد. بل جعل حق �لولية عليها يف �لزو�ج 
�لأولياء  فيه طبق م�سلحة  مب�ستقبلها  �لتحكم  �إىل  �سبياًل  �ليوم عندنا  به  �ملعمول 
و�أغر��سهم فيها ويف مالها كما بينا �سالًفا، فماذ� ع�سى �أن نرجتي من �سالح �ملر�أة 
بعد �أن �أ�سدرنا عليها كل هذه �لأحكام �جلائرة �لتي نرى �آثارها بادية يف عموم 
�أحو�لنا ول نهتم بالأمر كاأننا نتعمد �أن ن�سل بها وباأنف�سنا �إىل هذه �لنتائج؟ ولكن 

عف �لعقل. �لبله: �سَ  1((
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�أين فقهاوؤنا و�ملت�سرعون منا لريو� باأعينهم عامة �أحو�ل �مل�سلمني �ليوم. وما ع�سى 
�أن يلزم �إ�سالحه يف �لت�سريع و�لق�ساء.

�لعمل  �إىل  �سّذ يجنحون  �إل ما  �لقرون  �سائر  �إن عامة فقهاء �لإ�سالم من 
باأقو�ل من تقدمهم يف �لع�سر ولو مبئات �ل�سنني. ويحكمون باأحكامهم مهما تباينت 
�أخذ �لأحكام  �لع�سور. وهم مييلون يف  باختالف  �ملجتمعات �لإ�سالمية  �أحو�ل 
�إىل معرفة  �أكرث بكثري مما مييلون  �ألفاظ �لن�سو�ض وما حتتمل من معنى  �إىل تفهم 
�أوجه �نطباق تلك �لن�سو�ض على حاجات �لع�سر وما تقت�سيه م�سلحة �ملجتمع 
�حلا�سر �لذي يعي�سون فيه. وما ذلك �إل لبعد �ل�سلة بينهم وبني د�ر�سة �لأحو�ل 
�لجتماعية �لتي يجتازها �مل�سلمون ملعرفة �أوجه �لأحكام �ل�ساحلة حلياتهم، وهذ� 
�جلهل �لو��سح هو �لذي منعهم من �ل�سعور بحاجة �مل�سلمني يف تطور �حلكم بتطور 
�حلياة، فيلجوؤون �إىل تفهم روح �ل�سريعة ومر�ميها �ململوءة بكنوز �حلياة و�لنجدة ملن 
يطلبها. على �أنه ل ينكر �ليوم وجود بع�ض �سيوخ �لعلم يدركون ما يلزم حلياتنا من 
تطور حتميه �ل�سريعة ول تاأباه علينا. غري �أن هيبة �ملا�سي �ملاثلة يف ذهنية �أو�ساطهم 
قد جعلتهم مييلون عن �ل�سر�حة يف �حلق مف�سلني �لنكما�ض))1 كعامة رفقائهم 
من �ل�سيوخ حتقيًقا لعي�ض هادئ يختارونه من هذ� �لنحو. ومل ي�سّذ عن هوؤلء يف 
تاريخ �لإ�سالم �أو حا�سره �إل �أفذ�ذ كان للحق �سولة على قلوبهم فزلزل منها روح 
�لقرب من �حلق  �أو�ساطهم. وهم على �ختالف مر�تبهم يف  �ل�سائدة يف  �ملد�ر�ة 

ع. �لنِْكَما�ض: �لنِْقبا�ض و�لتَّجمُّ  1((
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و�ل�سر�حة فيه ل ميثلون يف �لعامل �لإ�سالمي �لتائه �ملغرور �إل �أ�سو�ًتا �سائعة كما 
ت�سيع �أ�سو�ت �لتائهني يف �أعماق �ل�سحر�ء. فكان جمموع هذه �لأحو�ل �لآتية 
من تاريخنا م�سدًر� هائاًل جلمود �لفقه و�لق�ساء يف �لإ�سالم، و�لقول بانتهاء �أمد 
�لجتهاد فيهما. وبذلك حكمنا على مو�هبنا بالعقم، و�أنف�سنا باملوت، وعلى من 
�أنه مف�سد يحاول حرب �لإ�سالم ونق�ض �ل�سريعة.  يحاول منا عالج هذه �حلالة 
وبذلك مكنا �أعد�ء �لإ�سالم من �لطعن فيه، و�أبناءه �ملحبني للحياة من �خلروج 
وخد�ع  علمائها،  وجمود  بجهلها،  هلكت  �أمة  من  لنا  فيا  �ليوم.  حالنا  هو  عليه. 

�أ�سر�رها. ويا هلل لالإ�سالم �لغريب �ملجهول بني �مل�سلمني..!

هذ� ما �أمكنني ب�سطه عن مقام �ملر�أة يف �لإ�سالم و�لفقه و�لق�ساء �ل�سرعي. 
و�إين �ساكر معرتف بالف�سل لكل �ل�سيوخ �لذين �أمدونا باآر�ئهم يف هذ� �ملو�سوع 
طبق ما دعوناهم �إليه. مع �عرت�يف �أنه مو�سوع عميق مت�سع �لأطر�ف ل يحتمله 
عملنا �ملحدود. وع�سى �أن نتعظ بحو�دث �لزمان فنعالج تهذيب �ملر�أة ومتكينها من 
حقوقها �مل�سروعة �أمام �ملحاكم كما ين�ض عليه �لقر�آن ويريده دين �لإ�سالم، قبل 
ببعيد  �لغري. ولي�ض هذ�  ير�ها ذلك  �لتي  بالطريقة  �أن جنرب على ذلك من غرينا 
لقوم  و�لعتبار  �لعظة  من  ففيها  بنا  �ملحيطة  و�لأفكار  �حلو�دث  يتاأمل  من  عند 

يفقهون))1.

�لِفْقه: ُمطلق �لفهم.  1((



الق�سم االجتماعي





دون  �أ�سالفهم  عن  فيه  درجو�  ما  مبثل  �أوالدهم  يثقفو�  �أن  �لنا�س  �عتاد 
�أدنى حركة للفكر و�لتطور �ساأن �الأمة �لتي تدين بعاد�تها كمجد لالأجد�د ورمز 
�إذ�  وحتى  و�الأوهام،  �لعاد�ت  تلك  ب�سياع  �سياعها  يتوهمون  �لتي  لل�سخ�سية 
يقابله  فيها  و�إغر�ًقا  لروحها  تاأييًد�  ذلك  يكون  فاإمنا  �أ�سياء  �أو  �سيء  �إليها  �أ�سيف 
�لنا�س با�ستح�سان ثم ال يلبث �أن ي�سري عادة ر��سخة مبرور �لزمن. ومن هنا كان 
تفرع �لعاد�ت و�ت�ساعها حول نف�سية و�حدة تدور عليها ويبعد �أن ال يكون بني 
ى بتقليد ال روح فيه وتتاألب عليه  هذه �لعاد�ت ما هو ح�سن ومفيد، غري �أنه يوؤدَّ
�الأوهام و�ملفا�سد بتاأثري �النحطاط �لعام يف �أمة من �الأمم فيذبل معناه ويختفي �أثره 

يف �ملجموع.

الثقافة ال�سناعية

يف مدن �ململكة معلمات يف منازلهن يوؤتى �إليهن بال�سغري�ت يتمرن فيما 
تعمل �الإبرة من خياطة وتطريز وت�سبيك، فيتدرجن يف هذ� �لعمل حتى يتهياأن 

ا؟ ف الفتاة لتكون زوًجا فاأمًّ كيف نثقِّ
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ل�سن �لزو�ج فيعدن �إىل بيوتهن عند �الأمهات يتدربن على ترتيب �سوؤون �ملنزل 
من  ع�سر�ت  �لعا�سمة  ويف  �أزو�ًجا.  ليكّن  �لعمل  يف  تخريجهن  يكمل  وبذلك 
هوؤالء �ملعلمات منبثات)1) يف جهاتها فر�دى كل يف منزلها يقمن بعملهن مقابل 
عو�ئد توؤخذ من �أهل �ل�سغري�ت يف مو��سم معروفة ولي�ست بال�سيء �لكثري، بيد 
�ل�سغري�ت  من  لها  يكن  مل  �إن  منزلها  ب�سوؤون  �لقيام  عن  �لعمل  يلهيها  ال  �أنه 
�أكرب عون لق�سائها، ثم �إنهن ياأخذن �لعمل عن بع�سهن وهي رقيبة على �جلميع 
ومر�سدة عند �للزوم. وجتني �لفتاة من ذلك �أنها تهيئ بنف�سها جهاز منزلها وثياب 
عر�سها. �أما �إذ� كانت فقرية يحتاجها �أهلها وحتتاج هي لت�سديد حاجاتها للزو�ج 
فاإنها تثقب عينيها نظًر� وتخرق �أ�سابعها عماًل باإبرتها وال تفي مبا يلزم من �سوؤونها، 
وهناك ن�سوة ن�سر�نيات ياأخذن �لعمل من دور �لتجارة باأ�سعار ر�بحة ويطفن على 
فتياتنا يوزعنه عليهن بثمن �لبخ�س و�لهو�ن وهن يقبلنه م�سطر�ت �إليه ويقدر يف 
�الأ�سبوع عماًل بانتظام �سباًحا وم�ساًء مبا ال يزيد عن ع�سرين فرنًكا ب�سرف �ليوم. 

و�سناعة �ل�سا�سية))) بالعا�سمة ال يزيد حت�سيلهن فيها على هذ� �لقدر.

منها: هي �سناعة  يكت�سب  ربًحا ملن  و�أوفر  �أهم من ذلك  وتوجد �سناعة 
�لن�سيج يف �ل�سوف و�حلرير، وهذه �ل�سناعة متوفرة يف �جلريد وقف�سة و�الأعر��س 
�لالئي  هن  و�الأمهات  �الأغنام.  وجود  فيها  يتوفر  �لتي  �جلهات  وكل  و�لقريو�ن 
من  و�جلبة  �لربن�س  »يقطعن«  �جلريد  ففي  �لن�سيج،  �سناعة  بناتهن  بتعليم  يقمن 

منبثَّات: منت�سر�ت.  (1(
�ل�سا�سية من �ل�سا�س: وهو لفافة �لعمامة.  (((
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جهة  ويف  �لدقيقة،  �لناعمة  �لفر�س  ي�سنعن  قف�سة  ويف  ثمًنا،  و�أرفعه  نوع  �أجود 
�الأعر��س كذلك �إال �أن هذه ��ستهرن فيها ب�سنع »�حلو�يل« و»�ملر�قيم« و»�الأكلمة«، 
ويف �لقريو�ن ��ستهرن بن�سج �لزر�بي)1) �لتي كان لها �سدى يف �الأ�سو�ق �خلارجية 
وما ز�ل ينمو بقدر ما ينالها من �لتح�سني ويف هذه �ل�سناعات ربح كثري ملن ملك 

�ل�سوف �أو قدر على �سر�ئه و�حلرير.

وكثرًي� ما تكون م�ساريف �لبيوت �ل�سنوية قائمة على هذ� �لعمل �لن�سوي 
�لذي يكفي فيه �لقليل من ر�أ�سمال �بتد�ء، ثم هو ينمو ب�سرعة منا�سبة لل�سوق 
بينما ي�ستند كثري من �لرجال �إىل حيطان �ملنازل يق�سون �لوقت يف لعبة �حل�ساة 
�إعد�د  للفتيات على  �لعمل معيًنا  �لفارغ. وكم كان  يتلهون باحلديث  �أو  و�لنو�ة 

�سوؤون �لزو�ج ثم هو قوة فعالة يف بناء �لزوجية على �أ�سا�س �لتعاون بني �الأزو�ج.

�أما �لبو�دي فيكرث �أن ي�ستغلن خلف �أمهاتهن و�آبائهن يف �حلرث و�سوؤون 
�لزر�عة و�سقاية �الأجنة؛ حيث يتمرّن عليها وهن يف �سحة منا�سبة ملالءمة �جلو 
وب�ساطة �لغذ�ء و�لتمرن على �لعمل، ولكن �لفقر �ملدقع))) جعلهن �أ�سري�ت مع 
�آبائهن و�أزو�جهن يف مز�رع �لفالحني و�ملعمرين �الأجانب �إن مل ينكبهن �الأزو�ج 
هي  وم�سكينة  �ملخدر�ت،  و�سائر  و�خلمور  �لتاي  �سرب  على  يك�سبونه  ما  باإنفاق 
�مر�أة �لبادية يف حالة �لفقر تقتحم من �لعمل �أ�سقه وتنال من �حلظ �أحقره و�أخ�سه.

�لزر�بي: �لو�سائد.  (1(
�لفقر  �ملدِقع: �ل�سديد �ملُِذل.  (((
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�إن هذه �الأعمال �ل�سناعية يف جملتها تعد بحق �أثمن مهر يقدم لبناء �حلياة 
�لزوجية على �أ�سا�س تعاون مثمر خ�سو�ًسا عند وجود �الأوالد ولزوم �الإنفاق على 
�أنها جامدة يف حدود �لتلقني �ملوروث  تربيتهم وتعليمهم �لتعليم �ل�سحيح. غري 
عن  ترثها  مل  �لتي  �جلهات  يف  تنت�سر  ومل  و�لتطور  �لفكر  حركة  فيها  تعمل  مل 
�سلفها، ولو مت ذلك يف هذه �ل�سناعات لكان للمر�أة �أعظم ن�سيب تقدمه للمجتمع 
�لتون�سي. ومهما يكن من �الأمر فاإن هذه �ل�سناعات عند �ملر�أة بعد كونها حاجة 
من حاجات �لتعاون بني �الأزو�ج هي ح�سن للمر�أة منيع يدفع عنها وعن �أبنائها 
�سر �حلاجة عندما يق�سدها �لزمن �لغادر يف زوجها فتبقى وحيدة بعده �أو ت�سيبه 
�، ويا ويح �ملر�أة �لتي  علة مزمنة تعوقه عن �لعمل ك�سالف عادته �إذ كان عاماًل جمدًّ
تدركها �حلاجة ولي�ست لها من �لعدة ما يقيها �سرها، فاإن قلبها �لطيب و�لهنيء 
يتعر�س لنكبات ال حّد لها، فقد تذهب للدور �لعامرة بعد �حل�سانة و�لعزة كخادمة 
تطلب �ل�سغل يف �لطهي �أو تق�سري �لثياب �أو ترتيب �لبيت، ثم ال تفي من ذلك 
عما  ت�سل  وال  مثلها،  يعملن  �ملنازل  على  �حلال  بطبيعة  بناتها  فتتوزع  بحاجتها 
يالقينه من �ل�سوؤون يف حياتهن هذه �ملغمورة بال�سعف و�حلاجة �للذين قد ينقلبان 
بها  ي�سرن  قد  �لتي  �ل�سهوة  ب�سكني  يذبحن  ذ�ك  و�إذ  حّد،  بال  ونهمة  �سر�هة)1) 
ذ�بحات. ولقد �متالأت �ملدن بهذه �ل�سحايا وما ز�لت هذه �مل�ساهد مرئية تتجدد 
يف �ليوم و�لليلة. وما ذلك �إال من �إهمال ثقافة �ملر�أة �ل�سناعية وعدم �نت�سارها قوة 
تذود بها عن �سرفها وت�سون بها ماء وجهها عن �البتذ�ل و�لهو�ن، خ�سو�ًسا يف 

�سر�هة: ��ستد�د �حِلْر�س و�ال�سِتهاء.  (1(
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بالد كالوطن �لتون�سي ما ز�ل حمروًما حتى �الآن من روح �لعطف على �ملنكوبني 
�لبال  م�سردة  فتاهت  ر�أ�سها  �سقط  �لتي  �لعائالت  تلك  تكفل  �أنظمة  وتاأ�سي�س 

مهدودة �لقوى، ال تلبث �أن ت�سقط غنيمة يف �أيدي �لذئاب �خلاطفة.

الثقافة املنزلية

�لقيام ب�سوؤون �ملنزل عمل وتلقني تدرب بهما �الأمهات فتياتهن على معرفة 
تلك �ل�سوؤون من طهي وغ�سل وتنظيف وترتيب �أدو�ت، وعناية بر�حة �الأطفال 
فهو ال  با�ستعد�د موروث  �أمها  مع  �ل�ساأن  �لفتاة يف هذ�  وحاجتهم. ورغم تخرج 
يز�ل بتاأثري ذلك �الإرث يف �أ�سو�إ حال من �لفو�سى وحمل �ختالف �سديد بني 
�الأزو�ج يوؤول �أمره يف �أحيان كثرية �إىل ت�سادم ينتهي بالطالق �أو بالزو�ج بثانية. 
فكثرًي� ما تختلف �سهية �الأزو�ج و�أذو�قهم يف حت�سري �لطعام وترتيب �أدو�ت �ملنزل 
فهم  يف  �ملر�أة  �أو  �لرجل  جانب  من  تطور  وكل  خر�به،  �أو  حالته  ب�سوء  يرجع  مما 
�إد�رة �ملنزل و�إدخال �لبهجة و�لرفاهية عليه يكون م�سدر خالف وبعد عن حياة 
�لزوجية �لهادئة. و�ملر�أة هنا �أ�سد �ندفاًعا ملباهج �حلياة وم�سرتها �لتي ال تتم بغري 
�الإنفاق �لو�فر. وبينما �لرجل يريد �أن يرتب ما يف �لبيت �أح�سن ترتيب تريد زوجه 
�أن يتجدد ما يف �لبيت عند كل جديد يظهر دون تقدير للح�ساب �إذ هي ما عرفت 
هذه  تتعمد  �ملر�أة  �أن  يكون  وقد  �لزينة.  مظاهر  �ختالف  غري  �سعادة  حياتها  يف 
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�ملعاك�سات متل�ًسا)1) من زو�ج ال ترغبه و�إخ�ساًعا للزوج، وكذلك يكون من جانب 
�لرجل غري �أن هذ� يف جانب �ملر�أة �أظهر ل�سعورها بال�سعف و�متناع �لطالق عنها.

�ملنزل  ف�سوؤون  �أكرث  �أوفر وحاجاتها  فيها  �ملنازل  �أدو�ت  �ملدن  كانت  ولئن 
يف �لبو�دي �أ�سّد و�أ�سّق، فاملر�أة حتتطب من �لغابات وتروح ب�سبكتها على ظهرها 
وت�ستقي من �الآبار وترجع بجرتها �لقاطرة على ظهرها �أي�ًسا تقطع يف ذلك �مليلني 
و�الأميال. ثم هي حتمي �لفرن لالأخباز))) �إىل �أن تطيب. وب�ساعديها تدير رحاها 
لطحن حبوب �لقوت لعامها وهي تن�سد �أنا�سيد �لتجّلد و�ل�سلوى لتتم ما فر�س 
عليها، بينما يكون زوجها يف مقهى �أو ما يعرب عنه بـ»�لكنتينة« يتلهى ب�سرب �لتاي 

و�خلمر ويقطع �لوقت بنف�س ما بكي�سه يف لعب �الأور�ق مع �أمثاله �لكثريين..!

ومع ذلك فن�ساء �لبادية �أ�سد طاعة لالأزو�ج و�أكرث ت�سليًما من ن�ساء �حل�سر 
لتغلب ق�ساوة �لرجال بطبيعة �لبد�وة. �أما ن�ساء �حل�سر فهن ي�سارعن �أكرث لي�سرن 
�آمر�ت بدل �أن يّكن ماأمور�ت، وقد تغلب �جلهل و�ل�سعف عليهن فلم مييزن بني 
حق لهن وو�جب عليهن، وبذلك يوؤول �الأمر �إما �إىل �نهز�مهن مقهور�ت و�إما �إىل 

�نت�سارهن �الأ�سل)3) بانتقا�س �لبيت من �أ�سا�سه.

متلَّ�َس: تخلَّ�َس.  (1(
�الأْخباز: �أخبزت �لقوم، �إذ� �أطعمتهم �خلبز.  (((

�الأ�َسّل: �الأكرث �سقوًطا و�ملطرود.  (3(
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الثقافة العقلية

لي�س �أطوع من �الأطفال لقبول �لت�سكل و�نطباع �ل�سور يف �أذهانهم. ولئن 
كان لل�سغري �أو�ساط علم وتب�سرة يف �لرجال ي�ستعد لالندر�ج فيها فاإن �ل�سغرية 
�ستلتحق بن�سوة ال يزدن عليها �إال باخلر�فات �لتي يثقفنها بها فهي ر��سخة باقية. 
تلقني  فاأول  و�لتخريف.  �جلهل  يغمره  عامل  �إال  باالأخ�س  عندنا  �ملر�أة  عامل  وما 
يكون هو �الإميان بوجود �لغول ونفع �لتمائم و�أن �لبحر كان حلًو� ف�سربته بعو�سة 
ا، و�أن �الأر�س على قرن ثور و�لثور على �حلوت وهو ينقل �الأر�س من  ثم قاءته ماحِلً
قرن �إىل قرن عند كل مائة �سنة، و�العتقاد يف حجرة تنفعك و�لناوي وما نوى و�أن 
�لد�ر �أو �جلبل �لفالين م�سكون وتاأثري �ل�سحر و�سر �حلرف و�لطال�سم )1)وديو�ن 
ثعابني،  �سورة  يف  �ملاثلة  و�الأرو�ح  خفية،  بروح  �لكون  يف  �ملت�سرف  �الأقطاب 
�إذ� دعاها �إىل غري ذلك مما يحّدث به  وبركات �الأ�سرحة و�إجابتها دعاء �لد�عي 
�لعجائز و�الأمهات �أطفالهن وقت �لب�سط. ولقد تثري هذه �خلر�فات �أذهان �ل�سغار 
لال�ستز�دة منها لغر�بتها عن �أ�سماعهم �لفارغة حتى �أننا نرى �ليوم ذلك ماثاًل يف 
�لرجال �لذين مييلون �إىل �سماع وت�سديق �أخبار �لتهويل يف �حلو�دث مهما كان 
ذلك بعيًد� عن �ملعقول، وجندهم يعمرون �ملقاهي �لتي بها �لق�سا�سون »�لفد�وية« 
عن رغبة و�سغف حتى �أن �أحدهم ليبيت يف هّم وح�سرة �أن بيت �لق�سا�س بطل 
و�أنا  تزورنا  كانت  عجوز  يل  قالت  ما  �أذكر  زلت  وما  كرب.  �أو  �سجن  يف  �لق�سة 

ال�ِسم: هو لفظ يوناين لكل ما هو مبهم غام�س كاالألغاز و�الأحاجي. �لطَّ  (1(
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�سغري: �إن جبل قاف حميط بالدنيا من ور�ء �سبعة بحور وتلتف عليه من �أعاله 
�إىل �أدناه �أفعى يعذب �هلل بها �لكفار يوم �لقيامة فتمت�س �أل�سنتهم حتى ترعاهم 
�ل�سموم. وتخيالت كهذه متالأ �أدمغة �ل�سغار �لفارغة ال تدع معها جمااًل حلركة 
�لعقل و�لفكر. و�لعائالت عندنا ال ت�سعر ب�سيء ي�سمى حركة عقل حتى تثريه 
يف �أبنائها للتاأمل من �الأ�سياء ومتييزها وما يكون �سوى �إثارة تلك �لتخيالت وتاأييد 
�لعاد�ت و�الأوهام �ملوروثة فين�ساأ �الأبناء على جهل وحمق، وتع�سب ملا لقنو� منذ 
�ل�سغر. و�أكرث من ذلك �أن �أبناء ين�َسوؤُون على فطرة حية نابهة يريدون �أن يتعرفو� ما 
حولهم من مرئيات وم�سموعات وهم يف �سن من ال يتجه لذلك عادة - وهذ� كثري 
�لوقوع - وبدل �أن تهتم �لعائلة بهذ� �النتباه �ل�ساذ يف �أبنائها فتعنى بتوجيهه نحو 
� �أو تعهد بذلك للمربي �لقادر عليه، فهي بعك�س ذلك  �ل�سالح وتزيده قوة ومنوًّ
تت�ساءم من هذ� �ل�سذوذ وتت�سور �أن مردة)1) من �جلن يتكلمون على ل�سان �أولئك 
�الأبناء؛ حيث مل جتر �لعادة بذلك يف �أمثالهم ثم ال عالج لهم يف نظر �أهلهم �إال 
�لعنف حتى  و�سائل  و�ل�سوؤ�ل عنها بكل  باالأ�سياء  �لتعرف  �سدهم عن حماولة 
تنطم�س تلك �لب�سرية �لبارقة فت�سكن لتلقني �جلهل وحتكيم �الأوهام و�لعاد�ت 

�ل�سارة كما �سكن لذلك �آباوؤها من قبل.

فاإذ� كان من �ل�سعب �قتالع هذه �ل�سموم من ذهن �لفتى وتخلي�س عقليته 
منها فكم يجب �أن نت�سور ذلك �سعًبا يف جانب �لفتاة وهي �ملحرومة من �لو�سط 

�ملَرَدة: جمع مارد، وهو �لِعْمالق.  (1(
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�ملدر�سي و�لو�سط �الجتماعي. ثم باأي �لو�سائل ناأخذ ل�سدها عن �أوهام وعاد�ت 
ا تلقن �أبناءها ما درجت عليه يف تربيتها �الأوىل؟ مهلكة عندما تكون زوًجا فاأمًّ

الثقافة االأخالقية

و�سط  يف  �الأخالق  لن�ساأة  جمموعة  تتكون  �ل�سالفة  �خلر�فات  نف�س  من 
موبوء، ففيها من �لتهاويل ما يبعث �لرهبة و�الرتياع يف قلوب �ل�سغار �إذ يبيتون 
�لن�ساء  به  �لنوم، فوق ما يخيف  ت�ستفزهم من  �أحالم موح�سة مرعبة  ليلتهم يف 
�أوالدهن حلملهم على �لنوم وقطع �لبكاء، وقد ميثلن لهم هذه �ملخاوف يف �أ�سو�ت 
ترعبهم فتخفت بها �أ�سو�تهم. ولئن �نك�سفت لهم عند �لكرب هذه �حليل فاإن �أثرها 

يبقى بادًيا يف �لعز�ئم.

فيهم  ذلك  وبث  الأد�ئه  �الأبناء  و�إعد�د  بالو�جب  �ل�سعور  غرز  مبد�أ  �إن 
يبعد  �سيء  لذ�تها  بالف�سيلة  �ل�سعور  على  لي�سبو�  و�الإقناع  �لتهذيب  بو�سائل 
كثرًي� عن �أذهان �الآباء و�الأمهات، فهم يعتربون �أ�سا�س �لرتبية يف �عتبار �سلطانهم 
�الأنانية  فيهم  يخلقون  وبذلك  ياأمرون،  ملا  طاعتهم  ووجوب  �الأبناء  على  �لذ�تي 
يف  ي�سارعون  فهم  �الأو�مر  هذه  يف  كثرًي�  يخطئون  كونهم  وبعد  �ل�سهوة.  وحتكم 

حمل �أبنائهم على �لطاعة �إىل و�سائل �ل�سدة يف �لعقاب.



امراأتنا يف ال�سريعة واملجتمع
146146

بيد �أن �لعقاب �ل�سارم من �الآباء و�الأمهات يف غ�سب و�نفعال من �أجل 
يف  ويزيد  �لف�سيلة  �إدر�ك  عن  بهم  يبعد  ملما  �ل�سغار  �أولئك  يرتكبها  خمالفات 
�رتياعهم)1) وتدعيم �أخالق �ل�سعف و�لهزمية �أمام من يرهبون، و�لعنف و�لق�سوة 
على من ي�ست�سعفون. ولن�سف لذلك ما ي�ساهده �الأبناء يف حالة ��سطر�ب �حلياة 
�لزوجية و��ستحكام عنا�سر �خلالف و�ل�سو�ساء �ملنبعثة منها فوق ما يكون لالآباء 
�أن  على  بيوتهم.  يف  ومهينة  �أليمة  وحو�دث  �سخب  من  و�ملقامرين  ريين  كِّ �ل�سِّ
بوؤ�س �لعائالت �لتون�سية �لذي �نت�سر وما ز�ل ينت�سر يف روحها ومو�د عي�سها بتاأثري 
�أخالق  وحتكم  �لبيوت،  �سقاء  يف  �أثر  �أعظم  له  كان  قد  خمتلفة  �نحالل  عو�مل 
�ل�سر��سة، و�نفعاالت �جلنون فيها، وهو �ليوم �أكرب د�فع ملحنة �لفجور �أي�ًسا. ولقد 
تاألبت عليها دو�عي �جلنون حتى بال�سرع عندما ت�سرب �لدفوف يف �حتفاالت 
تقام فيها ي�ساهدها �ل�سبيان و�لفتيات وكثرًي� ما ي�سارك كل منهما يف ذلك عن 
�عتقاد ين�ساأ عليه حتى �لكرب. وكم هي �أي�ًسا دنيئة و�سافلة تلك �الحتفاالت �لتي 
�أغاين  وين�سدن  يرق�سن  ر�سمية  باأور�ق  �لعاهر�ت)))  بح�سور  �الأعر��س  يف  تقام 
بروؤو�س  �ل�سريح، ويوزعن كوؤو�س �خلمر على من حولهن، وتلعب �خلمرة  �لعهر 
�ملحتفلني فال تعود ت�سمع �إال ما يوح�س �لف�سيلة ويوؤذيها يف �سميمها �إن مل يرث 
�لعائلة ي�ساهده  �لد�مية، كل ذلك يف منزل  �لع�سف)3)  بينهم حو�دث  �ل�سر�ب 

�رتياعهم: فزعهم.  (1(
�لعاهر�ت: �لفاجر�ت.  (((

�لَع�َسف: �أخذ �الأمر بالعنف و�لقوة.  (3(
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�لن�سوة و�ل�سبايا من نو�فذ �لبيوت و�الأوالد �ل�سغار حذو)1) �ملحتفلني، وكل هذه 
مناظر تتجدد كل يوم بتجدد �الأعر��س �أو غريها من �الأ�سباب، فكانت �أ�سو�أ مثال 
لالأخالق يدرج عليه �لنا�سئون. و�أغرب من ذلك عندنا �أن يلقن �ملربون �أبناءهم 
كلمات �ل�ستم �لقبيح لفالن �أو فالن وي�ستحثوهم على ذلك بالعطاء �إن هم نطقو� 
بتلك �لكلمات، وما �لق�سد �إال �ل�سحك و�لفكاهة و�اللتذ�ذ بنطق �ل�سغار �لذين 

يذهبون �سحية هذه �ملهزلة �ل�سافلة.

لقد يطول بنا �لبيان لو �أردنا �أن نتبع ن�ساأة �أخالق �ل�سغار يف �لعائلة بوجه 
ي�سمل �لذكر و�الأنثى، غري �أن �ملو�سوع يجعلنا نهتم بالثقافة �ملمتازة �لتي تبعث 
ا  �لفتاة يف �جتاه خا�س يوؤثر يف تكوينها �لعام �لذي ت�ستعد به �أن تكون زوًجا فاأمًّ

ح�سبما ن�سع لها من �حلدود.

نحن نعدها �أن ال تت�سل باحلياة �إال من طريق بيتها »ح�سن طهارتها و�سعار 
�سرفها �لذي �إن فارقته حلظات من وقتها لغري �سرورة قاهرة فقد �سقط �سرفها يف 
�حلياة«، وما ذلك �إال غرية �لرجل و�سكوكه يربزها يف قالب ي�ستهوي �الأ�سماع، 
و�لتعليم  �لقيمة  بالثقافة  �حلّي  و�سمريها  �ملر�أة  نف�س  زكاء  على  يعتمد  �أن  وبدل 
�ل�سحيح يعدها لهما فهو يختار �أن ي�سرب على بيتها منطقة �حل�سار تاأميًنا لنف�سه 
من قو�دح �ل�سك وز�رع �ل�سك ال يقتلعه �إال �أ�سو�ًكا د�مية يف حياته وحياة زوجه. 

حذ� حذو فالن: فعل مثل ما يفعل.  (1(
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ومهما يكن �لرجل ذ� غرية وم�سكاًكا)1) فاملر�أة مثله يف ذلك �أو �أكرث. غري �أنها ال 
ت�ستطيع �أن تقيد من حريته خارج �ملنزل �قت�ساء لغريتها و�سّكها مثلما يفعل بها؛ 
ا، فله �أن ميرح ويلهو بعيًد� عنها، وله �أن  الأنه يت�سل باحلياة �ت�سااًل مبا�سًر� و�سرعيًّ

يطوف �لعامل منفرًد� عنها �أي�ًسا، وما ذلك �إال الأنه رجل، ولي�س �لذكر كاالأنثى.

�لتنف�س  بطيئة  �لفكر و�حلركة  �نزو�ئها جامدة  �مل�سكينة يف  وبذلك متكث 
يرتهل ج�سمها باملكث فيثقل، وترتخي �أع�سابها حتى لتكون وهي ذ�هبة كهيكل 
من حلم ال عظم فيه وال روح. وبذلك ي�سرع �سبابها و�سحتها مع �لوالدة وخدمة 
�ك يفكر كثري من �الأزو�ج يف جتديد حظوظهم بزو�ج  �ملنزل �إىل �ملر�س و�لهرم. و�إذَّ
جديد مبن تكون �أظهر �سبابًا و�أوفر �سحة وجمااًل؛ حيث تذهب يف طريق �أختها 
�الأوىل. وكم تتفجع هذه �ملر�أة عند �ل�سعود �أو �لنزول من �إحدى عربات )�لرت�م) 
�أو غريه فتحتار �أين ت�سع رجلها و�أين ت�سد بيديها وكيف تخل�س �أطر�ف حلافها من 
م�ساد �لعربة. �أما �إذ� �سقطت �مل�سكينة الأقل حركة من �لعربة فاإمنا ت�سقط كلها على 
�الأر�س ككوز �ملاء �ملعلق، فيكرث عندئذ �سخب �لرجال ويلتفون حول �حلادث 
بتقاليدنا من  �لهازئني  الأنظار  ف�سحة  ويكون  كان  طاملا  �أ�سيًفا))) وخمجاًل  م�سهًد� 

�الأجانب..!

ِم�ْسكاًكا: كثري �ل�سك.  (1(
�أ�سيًفا: حزنًا.  (((
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�إغر�قنا يف بث خلق �حلياء �لذي نربيها  �أي�ًسا هو  و�أخ�س ما متتاز به �ملر�أة 
عليه. �حلياء �لذي بلغ بها درجة �خلجل �لد�ئم �لذي كثرًي� ما نر�ه يحجبها حتى 
�لعائلة، فهم ال  �لكبري وعمها وخالها وكل كبري يف  و�أخيها  كاأبيها  عن حمارمها 
�أعمال  بالنف�س يف كل  �لثقة  يتلف  �إال خل�سة. ومثل هذ�  تر�هم  يرونها وهي ال 
ومو�قف �جلّد �لتي تتطلب �الإر�دة و�ل�سر�حة حتى لت�سعف �مل�سكينة عن �لنطق 
ُ�ختري  �لذي  فالن  من  كزو�جها  بحياتها  يتعلق  �أمر  يف  عدمه  �أو  �لر�سى  بكلمة 
لها... وهي بهذ� �ل�سعف ت�سغط على عو�طفها �خلافقة �إذ تكون بني �أفر�د �الأ�سرة 
حتى ال تهتف لزوجها �لقادم عليها؛ الأن ذلك ينايف �حلياء �لذي تفهمه �لعائالت 
عندنا، فتذبل مالحمها وتختفي يف �لعدم وتظل كاأن ال �ت�سال لها بحياة �لقلب 
وح، وذلك ما يكون د�عي نفرة من �ل�سباب �لهاتف �ليوم باحلياة و�لن�ساط  و�لرُّ
وح. وهكذ� �أخذ �ل�سعف عليها كل ماأخذ فلم  ة عن �لرُّ �ملنت�سرين يف �ملالمح �لنامَّ
تعد تعرف من �سوؤون �حلياة يف غري �ملنزل �سيًئا، فهي ترتاع الأقل ورقة �إد�رية ياأتي 
بها �ل�ساعي ��ستدعاء لزوجها �أو �أحد �أقاربها حتى ولو كان ل�سهادة �أو نازلة مدنية. 
وعو�س �أن تفكر يف �الأمر لعالجه فاإن �ل�سذ�جة وبعدها عن �حلياة ال ميليان عليها 
�سيًئا �سوى �لهلع)1) و�لتوجع �مل�سو�س لبال زوجها و�أقربائها و�النت�سار لهم بالبكاء. 
�أبنائها  �ملر�أة من ت�سوره يف  �أجله فذلك ما تفزع  �أما حب �لوطن و�لت�سحية من 
�ملحبوبني لديها ف�ساًل عن بناتها �لالئي ال يثقفن بغري �ل�سعف و�النزو�ء، وهذ� ما 
ي�سري فيه �الآباء متاًما حذو �الأمهات، فكم كانو� ويكونون جميًعا حربًا على �ل�سباب 

�لهلع: �خلوف.  (1(
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�ملندفع بقوة �إميانه �إىل خدمة �لوطن قاباًل �أن يتحمل ما يناله يف هذ� �ل�سبيل: �الآباء 
بال�سدة و�الأمهات بعاطفة �ل�سعف و�لرقة.

لو تاأملنا كيف يتطور خلق �حلياء يف �ملر�أة وما ن�ساأ عنه يف نف�سها من نتائج 
�سحية  و�سقوطها  �حلياة  فعال خليبتها يف  �سبب  �أكرب  �حلا�سرة  ب�سورته  �أنه  لر�أينا 
�ل�سعف و�لف�ساد. و�لكثري من �لنا�س يريدون �أن يكون �حلياء يف �ملر�أة رمًز� ملعنى 
�نك�سارها و�سعفها، وبذلك يف�سرون معنى �أنوثتها �لتي يحر�سون على بقائها. وما 
ذلك يف �حلقيقة �إال م�سدر ل�سيادة �لرجل عليها و�أخذها بذلك ر��سية م�ست�سلمة. 
فهو يلذ له �أن تاأتيه ملتجئة �إليه بانك�سارها تطلب منه �لر�أفة و�لنجدة فيبت�سم لها 
�لرقة و�لعطف، وذلك معنى �حلياء  تاأخذها عو�مل  �لقوة لل�سعف حني  �بت�سام 

و�حلب يف نظر هوؤالء.

الثقافة الزوجية

ما �أتع�س ما نثقف به �لفتاة و�لفتى عند ��ستعد�دهما للحياة �لزوجية فوق 
يت�سلطون  جبابرة  �لرجال  �أن  لها  ي�سور  �ملر�أة  فجانب  ذلك.  قبل  به  نثقفهما  ما 
�الأوىل  �أيامها  متر  �ملنزل عندما  �أدو�ت  كاأد�ة من  في�ستعملونها  �ملر�أة  بقوتهم على 
تعي�س فيه بالطاعة الأو�مرهم وال يعرتفون لها بف�سل �إال �أن يتزوجو� عليها، وجانب 
�ل�سمح  �لرجل  ي�ستولني على  رمبا  و�أنهن  �لن�ساء وحيلهن  له مكر  ي�سور  �لرجل 
�أيديهن، وقد يك�سرن قلبه ويطعّن �سرفه  �آلة يف  �للني، فما يزلن به حتى ينقلب 
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يف �ل�سميم �إن مل يتم�سك بنامو�س)1) �لرجال �ملتحذرين. ومن هنا يكون مبعث 
�ت�سال  له  ما  �ملنزل وكل  تدبري  �لغلبة يف  تكون  منهما  �لزوجني ملن  �ملبار�ة بني 
بحياتهما، و�إن جّر ذلك �إىل عناد ومعاك�سات قد جتر �إىل حو�دث �نتقام هائلة ما 
كانت مق�سودة من قبل. ولقد و�سلت هذه �لثقافة �ملهلكة �إىل �العتقاد باالأوهام 
�ل�سخيفة كتحذير كل من �لزوجني �أن ي�سع �الآخر رجله على رجله عند �ملقابلة 
�الأوىل يف �لعر�س �إذ يكون ذلك مبد�أ لتغلب �لو��سع منهما. وكم هو ر�ئج هذ� 
�لوهم عند ب�سطاء �لنا�س �لكثريين بال حّد عندنا. ويف �ملثل �ل�سائع بني �لنا�س 
يقال ملن فاته منهما زمن �لتغلب على رفيقه: "فاتتك ليلة �لدخول يا مهبول"، 
وهكذ� يتقابل �لعرو�سان عن حذر و�حرت�ز من غري �أن يكون ذلك ناجًتا عن معرفة 

و�ختالط �سابق.

ولقد تقع �ملر�أة �ل�ساذجة حتت تاأثري هذه �لتيار�ت يف �أيدي �لدجالني �لذين 
نافًعا  يكتبون �الأور�ق و�ل�سحون ويهيئون من �حل�سائ�س و�حل�سر�ت ما ي�سورونه 
لها يف ��ستيالئها على زوجها: تاأمر فيطيع وتنهى فيذعن))) بال حّد. وقد يوؤدي 
�أن ت�سع �ملر�أة يف ماأكوالت زوجها ما يتلف عقله وي�سيع  �لتغالب بني �لزوجني 
عليه ر�سده حتقيًقا ل�سلطانها عليه يف تنفيذ �سهو�تها. وما كانت لتلتجئ لو�سائل 
�حليلة لوال �سعورها بال�سعف �ملوروث �أمام �لرجل و�متناع �لطالق عنها، غري �أن 
�لبادية متتاز بوعورة �لرجل و�سالبته �حلادة، ويكرث فيها ليلة �لزفاف �أن ي�ستعمل 

اُمو�س: �لقانون �أو �ل�سريعة. �لنَّ  (1(
فيذعن: فينقاد.  (((
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به  ي�سربون  �حلرير  من  ذوؤ�بة)1)  ر�أ�سه  على  �لرقيق  و�جلوز  �لزيتون  عود  �لرجال 
�إ�سعاًر� لهن مبا لهم من �سلطة  عر�ئ�سهم عند �ملقابلة �الأوىل �سربًا متو�لًيا موجًعا 
وهيبة يجب تقديرها وتقدي�سها. وذلك ما جعلها �أ�سد طاعة و�أكرث عناء وما درجو� 

يف ذلك �إال عن تقاليد �أ�سالفهم.

وكم ين�ساأ يف هذه �حلاالت من �سوء �لظن و�لريبة الأقل خاطرة متر �أو �أتفه 
�أمرها. وغياب �أحدهما يثري �ل�سك وال �سيما من جانب  �حلو�دث تتاأول فيت�سع 
�ملر�أة يف �حل�سر �ليوم، فهي تريد منه �أن ال يرى �لعي�س �إال يف جانبها خوًفا عليه 
ت وكثرًي�  وعلى نف�سها من �ل�سكوك �لتي تثقفت بها. �أما �إذ� �أيدها �لو�قع فيما �سكَّ
هذه  على  �سالًما  نلقي  �أن  لنا  �أين  ومن  �جلمر.  على  تتلظى  فامل�سكينة  يكون  ما 

�لزوجية �مل�سطربة �لتي تبتدئ ب�سوء �لظن وتختتم بتحقيقه.

الثقافة ال�سحية

بالو�سائل  له  فيتوقى  يذكر  مما  ون�ساًء  رجااًل  عندنا  �ل�سحة  م�ساألة  لي�ست 
عندئذ  فت�ست�سلم  بها  يذكر  مر�س  حدوث  عند  �إال  �ل�سحة  تعرف  وما  �لنافعة، 
�أو  جربن  ما  �لعالج  �أنو�ع  من  لهن  يذكرن  �ملجربات...  �لعجائز  �إىل  �الأمهات 
يوؤخر  باملري�س:  فاتًكا  ا  �ُسمًّ �لدو�ء  ينقلب  �الأحو�ل  هذه  من  كثري  ويف  �سمعن، 

ُذوؤَ�بة: طرف.  (1(
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�لربء)1) �أو يعجل �إىل �ملقربة فيا لتعا�سة �لبيوت مما نرميها به من �لويالت! ولي�ست 
رعاية �لنظافة يف �الأبناء باأقل تعا�سة خ�سو�ًسا يف �لوجه و�الأطر�ف و�لثياب �لبادية 
و�لبعو�س.  �لذباب  الزدحام  ود�عية  قذرة  حالة  على  تكون  فقد  �لر�ئي،  �أمام 
ولن�سف �إىل ذلك �إهمال �ملر�قبة عن �الأبناء فيما يتناولون من ماأكوالت خبيثة 
�لكبار عن  لهم  يقدمها  �إن مل  �أمامهم �سدفة  �له�سم عليهم يجدونها  �أو ع�سرية 

جهل..!

فائدتها  يدركن  حتى  با�سمها  ي�سمعن  ال  فاالأمهات  �لبدنية،  �لريا�سة  �أما 
يف منو �الأطفال وتوفر �سحتهم، بل بعك�س ذلك يرين يف ن�ساط بع�س �الأطفال 
�نتباههم وحركتهم �لتي ال تهجع �سربًا من �سروب �ل�سوؤم  �أنف�سهم و�سرعة  من 
و�ل�سر عليهم �أو على عائلتهم، وبدل �أن يثقفن ذلك �لن�ساط �لبادي من �الأطفال 
�أبد�نهم فهن بعك�س ذلك يوجهن  فيوجهنه يف �جتاه يوفر من عقولهم وخ�سوبة 
وذلك  خامدين  �الأطفال  يرجع  وقتله حتى  ت�سكينه  �إىل  �لعقاب  بق�ساوة  �جلهد 
م�سمى �لعقل و�لر�سانة يف �الأطفال عند �الأمهات، وال يبعد نظر �لرجال يف ذلك 
عن �لن�ساء فيذهب ��ستعد�د �أولئك �الأطفال �سحية �جلهل بحقائق �الأ�سياء و�سوء 
�ل�سلوك فيها. ولنت�سور بعد ذلك ما يكون من تاأثري على �لن�سل �لذي تاأكل بع�سه 
�ملقابر ويعي�س بع�سه �سعيًفا م�سلواًل يجني على غريه �أكرث مما ينتفع هو باحلياة، ثم 
ما هو �عتبار �سعب من �ل�سعوب لهوؤالء �ل�سحايا وهم �أوفر ن�سيب يف عدده �سيما 

�لربء: �ل�سفاء.  (1(
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وت�سييع  النحالله  جميعها  يعمل  خمتلفة  �أخرى  عو�مل  عليه  تتاألب  كانت  �إذ� 
�سخ�سيته من �لوجود؟

و�إذ� قطعنا �لنظر عن �لعلوم فوق ما يكفي منها لثقافات �لزو�ج فكم يلزم 
و�جباتها، وهي  وتقدر  �إليها،  �أ�سرنا  �لتي  �لثقافات  لتفهم هذه  در��سة  للمر�أة من 
�ليوم ت�سري فيها تبًعا لالإرث �لفا�سد و�جلاين على �حلياة، ومل يبق وقت وال مربر 
لالمتناع عن �إن�ساء مدر�سة �لفتاة �إىل جانب مدر�سة �لفتى ليتم �لتقارب �ملطلوب 
�إال �حتقارنا مل�ساألة �ملر�أة وجهلنا نتائج ذلك �الحتقار يف حياتنا �لتي ملئت كدًر�)1) 
وخيبة دون �أن نعرف ماآتيهما. وكل �سيء يف �لدنيا له ح�ساب ولكن �أين �ملعتربون 

�أولو �الأب�سار؟

ا. كدًر�: َغمًّ  (1(



ال�سلطان العائلي يف بناء البيت

له  يوفر�ن  �للذ�ن  هما  و�لزوجان  �لعائلة،  ومبد�أ  �لزو�ج  مطمح  هو  �لبيت 
�لو�جب.  و�إدر�ك  �مليول  يف  �التفاق  من  لهما  ما  بقدر  و�لهناء  �لر�حة  �أ�سباب 
ا يوؤدى كو�سيلة لغاية ينتهي بها ك�ساأن �الأعمال بل هو  ولي�س �لبيت عماًل ع�سويًّ
روح وغاية تت�سل بالزوجني �ت�سالهما باحلياة، وذلك هو و�جب �لزوجني �لذي 
�أنه يف  �إال  �مل�سوؤولية  �لو�جب وحتمل  و�إدر�ك  �لر�سد  �سمة)1)  و�لزو�ج  ينتهي.  ال 
بالدنا مل ي�سلم من �سلطة �جلرب عليه �سو�ء من جانب �أهل �لرجل �أو �أهل �ملر�أة. 
فاالآباء و�الأمهات من �جلانبني هم �لذين يختارون �الأزو�ج ويعينون موعد �لزفاف 

ويتدخلون بعد ذلك يف �سوؤون �الأزو�ج.

ويعتقد �أهل �لرجل باالأخ�س �أن لهم �حلق يف تدبري �سوؤون �بنهم ويف بيته، 
وبذلك �أي�ًسا ميلكون �سلطتهم على زوجه وهو يف نظرهم قا�سر �إال �أن يعمل مبا ر�أو�. 

�ِسَمة: عالمة.  (1(

مباحث يف الزواج
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ولقد ي�ستد هذ� �لتدخل بوجه خا�س عندما يكون �البن غري قادر على �ال�ستقالل 
بتزويج  �أ�سرعت  �لتي  �الأم  لنف�سه ولزوجه، وكثرًي� ما تكون  بعمل يكت�سب منه 
�بنها ممن �ختارتها له عن فرح ز�ئد �سبب تنكيد)1) عي�سه باالختالف مع زوجه 
على �ل�سلطة الأيهما تكون يف �سوؤون �ملنزل �لذي يجمعهما، وال ينتهي �الأمر �إال 
بنق�س ذلك �لزو�ج بالطالق وهو كثري �أو �نف�سال �لرجل عن �أهله �نف�سال �سقاق 
ونفرة)))، ولي�س �أهل �ملر�أة باأبعد من �أهل �لرجل يف هذه �حلال، وخ�سو�ًسا �أمها 
�لذي  �لطالق  ليكون  منها  �لفتنة  تقع  �أو  �لزو�ج  رغائبها من  لتوفري  ت�سعى  فهي 

ترغبه البنتها لتزويجها من �آخر ير�سيها �أو يطمعها مبا تر�سى.

�ال�ستقالل  يتعودون  و�إناًثا  ذكوًر�  �الأوالد  �أن  �حلديثة  �لرتبية  �أ�سول  يف 
على  توؤد  مل  �إن  مب�سوؤوليتها  مربوهم  فيها  وي�سعرهم  �إليهم  ت�سند  �أعمال  ببع�س 
�لوجه �ملبنيَّ لهم، فاإذ� �أدوها على وجه م�ستح�سن �أو ما يقرب منه جازوهم �جلز�ء 
�حل�سن و�بتهجو� يف وجوههم �إعجابًا بح�سن ما عملو� حتى ي�سب �أولئك �الأطفال 
على حب �لعمل وعلى تدبريه باأنف�سهم حتى يكون لهم ذلك �لفخر يف �إتقانه. 
وبعك�س ذلك يتغافلون عنهم بعد �لنهي يف �أ�سياء جزئية وغري الئقة كاللعب مبا 
يثقلهم حمله �أو يوؤذيهم بع�س �الأذى، فاإذ� ما تاأملو� من ذلك ذكرهم مرّبوهم عاقبة 
عدم �المتثال للو�جب، ومن جمموع ذلك ونحوه ين�ساأ �ل�سباب على �سعور تام 
بقيمة �لعمل �ملنتج ومب�سوؤوليته �لتي يزيدها �لتعليم و�سوًحا ور�سوًخا. ولقد يزيد 

تنكيد: نََكد عي�سه: ��ْسَتّد.  (1(
نَفَرة: ُبعد.  (((
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�الأروبيون يف تقدير م�ستقبل �الأبناء �أكرث من ذلك في�سعون قدًر� من �ملال يف بنك 
با�سم �لوليد ويوم يتخرج بالرتبية و�لتعليم وي�ستعد خلو�س غمار �حلياة مبا تدرع به 
من علم وثقافة يجد ذلك �لقدر �ملو�سوع با�سمه قد منا وزكا ليكون له ر�أ�س مال 
للعمل �لذي تهياأ له، ولي�س له بعد ذلك �سيء من �أهله ولو كان مالهم جبااًل من 
ذهب، وهو حّر يف عمله ويف منزله و�لبالد �لتي تنا�سبه لل�سكنى �أو للعمل ف�ساًل 

عن ��ستقالله مبحل �سكناه.

�سوى  �حلياة  ال�ستقبال  �أطفالنا  بهما  يتهياأ  ثقافة  وال  تعليم  فال  عندنا  �أما 
يقيمون  وقد  وم�سكن،  وملب�س  ماأكل  يف  عليهم  ينفقون  �لذين  �آبائهم  �سلطان 
�الحتفاالت �لفاخرة ��ستب�ساًر� مبيالدهم وي�سرفون عليهم �الأمو�ل �لكثرية يف غري 
فائدة، ثم ال يفكرون بعد ذلك �إال يف جربهم على �لطاعة �لو�لدية لهم يف كل 
�سيء، فاإذ� ماتو� فجر �أبناوؤهم من بعدهم فيما تركو� حتى يبيد عجًز� منهم على 

��ستثماره باأنف�سهم �أو ��ستبّد بهم �ملقدمون...

ولنعد �إىل �لزو�ج فنحن �الآن بهذه �حلالة و�قعون بني �أمرين: �إما �أن ي�ستبد 
�أهل �لزوجني باحلكم يف �أمر �لزو�ج وتدبري �ل�سوؤون �لنا�سئة عنه، وهذ� ما جعله 
غري حمقق للغر�س منه، وال ميكن �أن يوؤدي معه �لزوجان و�جب �لبيت بل يكونان 
تكون  وعليهما  باختيارهما،  فريتبطان  به  �لزوجان  ي�ستقل  �أن  و�إما  للغري،  �آلة  فيه 
�لو�جبات، ولئن كان هذ� هو �ملنطق �ملعقول و�حلق فاإنه لي�س الأبنائنا وبناتنا من 
�لعلم و�لثقافة لتاأدية هذه �لو�جبات ما تطمئن به �حلياة �لزوجية وي�ستقر به بناء 
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�لبيت ثابًتا ر��سًخا، هذه �لعو�مل �ل�سيئة هي �لتي تهدم مِبْعَوِلها)1) بيوتنا وهي �أكرب 
فاعل يف �نت�سار �لطالق و�لفو�سى �ملنزلية و�ل�سقاء �لنف�سي �لذي ي�سلبنا �لر�حة 

و�لهناء.

�أبنائهم  و�إعد�د  �ال�ستقاللية  �لرتبية  ف�سيلة  يجهلون  و�الأمهات  �الآباء  �إن 
الأخذ ن�سيبهم من م�سوؤولية �حلياة، فهم يربونهم على �لطاعة الأو�مرهم فيتخرجون 
�سعفاء �لعزمية خائري))) �لفكر. ولي�س �لتعليم �حلا�سر باأح�سن من �آبائنا و�أمهاتنا 
يف هذ� �لغر�س فهو خلو من كل ما يعد �الأبناء و�لبنات �إىل �لدخول يف �حلياة 
�لبيتية و�الجتماعية. فكم يلزمنا من عمل لدفع عو�مل �النحالل �لنامية فينا من 

جميع �لوجوه.

الزواج باالإكراه

من  فيه  مبا  تقوم  عمله  حمل  يف  كالرجل  منزلها  يف  �ملر�أة  تكون  �أن  نريد 
ا م�ستعدة  تكاليف وتهيئ له �أ�سباب �لر�حة و�لطماأنينة. ونريد من �ملر�أة �أن تكون �أُمًّ
بقوة ثقافتها �أن تخرج لنا �أبناء �ساحلني للحياة وللو�جب. ونريد من �ملر�أة �أن ت�سعر 
بعزة نف�سها و�سرف منزلها وكر�مة قومها فتعمل يف �ملنزل وخارج �ملنزل ما يوؤيد 

ا خالًد� ينتقل يف �الأبناء. هذ� �ل�سعور ويجعله حيًّ

مبعولها: بفاأ�سها.  (1(
خائري: جمع خائر: وهو �ل�سعيف.  (((
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لنت�سور بعد هذ� �أن �ملر�أة عندنا تزف �إىل بيت �لزوجية وهي ذ�هلة مبهوتة 
جاهلة ما ع�سى �أن يكون، تنتظر نتيجة �ملقامرة �لتي وقعت بحياتها فيباغتها �لقدر 
بزوج �أ�سيب �أو يفوتها كثرًي� يف �ل�سن، �أو دميم)1) �خللقة بعيد �أن يقاربها فيها، �أو 
وح يعي�س بال قلب يقيم على غ�سنها �لز�هر حتى يذبل  فا�سد �الأخالق بارد �لرُّ
�ل�سباب و�الأمل.  �لوهاج وهي يف عنفو�ن  بجفافه ويب�سه وينطفئ �سر�ج حياتها 
�أي�ًسا  ويرجى  عد�لة؟  هذه  فهل  �إليها  �لنا�س  و�أقرب  �أهلها  يد  على  ذلك  ويتم 
ا وذرية �ساحلني..؟ ما عهدنا �أن �ملوت ينتج  �أن تثمر زو�ًجا �سعيًد� ومنزاًل مطمئنًّ

�حلياة.

ال مفّر للمر�أة �أن تقطع بقية حياتها كما بدئت فهي �إذ تخرج من بيت �أبيها 
�ملجرب تنتقل �إىل بيت زوجها �ملالك لع�سمتها �ملكت�سبة باملهر �لذي دفعه! وما د�م 

يطعمها ويك�سوها وي�سكنها فال حق لها يف �لكالم.

بيتها  �ل�سخط فتهمل �سوؤون  �ملر�أة يف هذه �حلال قد يقوى فيها عامل  �إن 
ا بها  وزوجها، �أو حتى بع�س �سهو�ته �لتي ال تلزم ولكنهم �أ�س�سو� لها معهًد� خا�سًّ
لعالجها هو ما ي�سمى »د�ر جو�د«، منزل خا�س يقيم عليه �ل�سيخ �لقا�سي رجاًل 
قا�سي  باإذن  زوجه  �لرجل  ي�سع  »جيدة«  وت�سمى  و�مر�أته  »جيًد�«،  ي�سمى  قّيًما 
�ل�سريعة عندهما يف �ملنزل وي�سيق عليها يف طعامها وك�سائها وتنام وحدها لياًل وال 
تباح زيارتها �إال باإذن وم�سقة، كل ذلك لتنـزل �لوح�سة يف قلبها فتطلب بنف�سها 

دِميم: قبيح.  (1(
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�لرجوع �إىل بيت �لزوجية تائبة م�ستغفرة معلنة �لر�سى متل�ًسا)1) من تلك �لنكايات 
�لقا�سية عليها. ولي�س بعيًد� �أن تثور �لفتنة مرة بعد �أخرى وتتكرر زيارتها �إىل ذلك 
�ملعهد �لزجري، فاأي معنى بقي لهذه �لزوجية �مل�سطربة كمن به ِجّنة)))؟ وهكذ� 
و�الأزو�ج  و�جلرب،  باالإكر�ه  لبناتهم  �ل�سعادة  يريدون  فاالآباء  ويكون،  �الأمر  كان 
يطلبون تقرير �لزوجية ودو�مها باالإكر�ه و�جلرب، وقد مكنهم �لق�ساء �ل�سرعي من 
هذ� �ملعهد �الإ�سالحي حلمل زوجاتهم فيه على �لر�سى و�لرغبة يف بيت �لزوجية 

باالإكر�ه و�جلرب ال باالإقناع و�لتفاهم.

�أما �إذ� �أر�د �لرجال طالق زوجاتهم ولو فجاأة دون �أن يعلمن باالأمر فذلك 
�أن �لزو�ج مر عليه ع�سرون �سنة هلك فيها  حالل مي�سور يف كل وقت. وليكن 
�سباب �ملر�أة يف خدمة �لزوج وطاعته، وليكن له منها �أبناء �سو�ء كانو� �سغاًر� �أو 
كباًر� فاإن ذلك ال يقيد من حريته ما د�م يريد �أن يجدد َحّظه وينوع يف لذته بزو�ج 
جديد.! و�لق�ساء �ل�سرعي ال ينازعه يف ذلك وال يحكم عليه حتى وال بتعوي�س 

ملطلقته، وبذلك يتم خروجها من �لزوجية �أي�ًسا باالإكر�ه و�جلرب.

غري �أن �أكرث �لرجال قد �عترب �ملر�أة م�سدًر� لل�سر و�لد�سائ�س)3) بطبيعتها، 
وذمها كثري من �ل�سعر�ء �لذين قال �أحدهم:

متلُّ�ًسا: تخلُّ�ًسا.  (1(
جنة: جنون.  (((

�لد�سائ�س: جمع د�سي�سة، وهي ما �أ�سمر من عد�وة.  (3(
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لنا خلقن  �سياطني  الن�ساء  ال�سياطنياإن  كيد  من  باهلل  نعوذ 

وحتى جماعة من �لفال�سفة منذ �لتاريخ �إىل �ليوم قد ��سرتكو� يف ذم �ملر�أة 
و�عتبارها عن�سًر� مركًبا من �ل�سهو�ت �لفا�سدة. وبديهي �أن فل�سفة هوؤالء �حلكماء 
مل تكن يف مو�سوع �ملر�أة، و�إال ما كانو� ليحكمو� على ن�سف �لعامل �أو يزيد �أنه 

خلق للم�سرة و�للهو �لقبيح.

�إن �لو�جب يدعونا �ليوم �أكرث من كل وقت �إىل �لنهو�س باملر�أة من كبوتها 
ا و�سريًكا م�ساوًيا لنا يف  �الآتية من ظلمات �لقرون �لغابرة، و�أن نعتربها ع�سًو� حيًّ
بالثقافة و�لتعليم، و�أن نزيح عن  �حلياة بقدر ما ي�سل بها ��ستعد�دها �لذي ينمو 
طريقها حكم �الإكر�ه و�جلرب �لذي ناأخذها �ليوم به. وال �سمان لذلك غري تاأ�سي�س 
�لزوجية كما  �أ�سباب �خلالفات  وتدر�س  �لطالق  م�سائل  تنظر يف  �لتي  �ملحكمة 
�لنازعة  �ليوم حكومات �ل�سرق �الإ�سالمي  �أمر �لزو�ج، وذلك ما ت�سنه  تنظر يف 

ب�سعوبها �إىل �حلياة و�حلرية.

عاداتنا عوائق يف طريق الزواج

�لعاد�ت قد  �أن  �سوؤون �حلياة. غري  �لتعاون على  قلبي مرماه  رباط  �لزو�ج 
حولت معناه �إىل لهو وزينة وغلو يف �ملهر و�أثاث وريا�س)1) تفي�س على �حلياة بهجة 

رَيا�س: �أثاث ولبا�س فاخر.  (1(
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�ملتعاقبة  �ملو�ئد  لن�سب  يلزم  ما  فوق  بالعر�س،  و�ملحتفلني  �لز�ئرين  نظر  يف  ورقة 
توفري  بذلك  يتم  و�لنهار حتى  بالليل  �حلفالت  و�إقامة  و�لن�ساء،  �لرجال  جلموع 
�حلظوظ �لالئقة بالز�ئرين و�لز�ئر�ت و�ملهنئني و�ملهنئات بالزفاف �لذي ال تنتهي 
�لزوجان  يخ�ساه  ما  وذلك  وجوهه،  كل  من  �إليه  يوجه  �نتقا�س  دون  حفالته 
ا يف �ل�سهرة وح�سن �الأحدوثة و�لظهور  و�أهلهما ويعمل جميعهم للتوقي منه حبًّ
ميد�نًا  للنا�س  فتح  ما  وهذ�  و�لرتف،  �لبذخ)1)  على  �لقادرين  �ملو�سرين  مبظهر 
ف�سيًحا لتناف�س �لعائالت يف جهاز �لبيوت و�سخامة �لوالئم دون نزول عند حّد 

�ال�ستطاعة بالوجه �لالئق و�ملعقول.

لو �قت�سر هذ� على بيوت �لي�سر �ملوروث، وكان يف حدود ما ت�ستطيع لهان 
�الأمر، ولكن �لعاد�ت �لتي ن�ساأت عن �لغلط �لفاح�س قد دفعت �لنا�س يف تيار 
�لتناف�س بني �ملتقاربني �سهرة يف �لرثوة وتيار حماكاة �لطبقات �لعاملة و�ملتو�سطة يف 
�لي�سر ملن هو �أرفع منها، وذلك ما حقق �خلر�ب �لعاجل لكثري من هذه �لبيوت. 
وقد يكون �أن �لرجل يكت�سب من عمله ما يدخره ليوم �لبناء بزوجه، �أما �لبنات 
فهن يف �الأكرث عبء على �الآباء حتى يبلغن �الأزو�ج، وكم كان ثقياًل ما يحتمله 
�أبو �لبنات يف �إعد�د زفافهن من �مل�ساريف �لتي ينوء بها، بيد �أن �لعاد�ت تفر�سها 
عليه فر�ًسا ال منا�س منه، فجميع ن�ساء �لعائلة يوؤيدنه �إن مل ين�سم �إليهنَّ �لرجال 
ن�سوب  على  وجه  باأي  �ملال  دفع  فيف�سل  �ل�سررين  �أخف  يختار  وهو  ذلك  يف 

�لبذخ: َبَذَخ �لرُجل: �أ�سرف يف �الإنفاق.  (1(
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بع�س  يفقدون  �أو  �جلهاز  ينتق�سون  فقد  و�أهله  �لزوج  �أما جانب  عائلي.  ت�سوي�س 
�أدو�ت فيه فريف�سون قبوله، وقد ي�سرتطون �سروًطا معينة يف �الأثاث �أن يكون على 
�سفة كذ� وكذ�، وكثرًي� ما يقع ف�سخ �لنكاح لفقد بع�س تلك �ل�سروط. وقد يكون 
يلّحان يف ذلك ليتم  �أو  باملوجود  �أو حب يعلنان �القتناع  �لزوجني عن رغبة  �أن 
�لزو�ج، غري �أن �لعائالت �لتي تفهم �أن يف �أثاث �ملنزل و�أدو�ته �ملخ�سو�سة ركًنا 
الزًما لتقريره تاأبى عليهما ذلك فتنق�س �لعقد وحتيلهما على �ل�سدف لتجمع كالًّ 

منها مبن ت�ساء!

�أكرث  و�ملتو�سطة  �لفقرية  �لطبقات  كو�هل  �أثقلت  قد  �حلالة  هذه  مثل  �إن 
�أو  عقاًر�  ولو  تبيع  �لعاد�ت حا�سًر�  به هذه  ت�سدد  ما  �إذ ال جتد  فهي  من غريها، 
�لنا�س  �لدين. وكم كان  �أر��سيها حتى تذهب �سحية ذلك  برهن  ت�ستدين ولو 
�لر�سوخ  على  مقهورون  ولكنهم  عاقبتها،  و�سوء  �لعاد�ت  هذه  بفد�حة  ي�سعرون 
لها و�لتمادي فيها بعامل حب �لظهور بني �لعائالت وعامل �لعطف على �أبنائهم 
ون�سائهم و�خلوف من �سغبهن)1). و�ملر�أة عندنا ومن ال يعرفها؟ فهي حقيقة �ل�سهوة 
وعبد �لعاد�ت وروح حلب �لظهور وما ذلك �إال من �سذ�جتها وجهلها �لذي �أردناه 
لها وما ز�ل �أكرثنا يريده، وهي به �ليوم متلي على �لرجال �سهو�تها يف تاأييد �لعاد�ت 
�ل�سارة من دون �أن تنفع، وما و�سعهم �إال تنفيذها حر�ًسا منهم على �لعائلة حتى 

َغُب: �جَلَلَبُة و�خل�سام. �سغبهن: �ل�سَّ  (1(
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ال يت�سدع بناوؤها باإ�سر�ر �ملر�أة و�إنكار �لرجل عليها، وما هي يف ذلك �إال معذورة 
وهكذ� كان كل �سيء يف هذه �لدنيا له ح�ساب.

هذ�  يف  غريها  جمار�ة  عن  �لوجوه  كل  من  عجزت  �لتي  �لعائالت  �أما 
�سوؤون  لت�سرع يف حت�سري  ذلك  على  �لقدرة  �نتظار  و�قفة يف  تبقى  فاإنها  �ل�سبيل 
�لزو�ج، وذلك ما ن�سر �لعزوبة يف �أغلب �ل�سبان و�ل�سابات وكان �أكرب عائق عن 
�لزو�ج. ولي�س �ملتزوجون على نحو ما �أ�سلفنا باأقل تعا�سة من هوؤالء فقد ي�سبحون 
من �أول يوم �أ�سر�ء �لديون وفو�ئ�سها، فت�سوء حالة �ملنزل بعد �حل�سنى، وت�سيق 
�لرياء �لكاذب، ورمبا بيع جهاز  �أمر ذلك  �ملر�فق بعد �سعة �الإنفاق وينك�سف  به 
�لعر�س يف �لديون وهو بحاله مل يتغري. وكثرًي� ما يعد ذلك من �سوؤم طالع �ملر�أة 
�لتي كانو� يتفاءلون خرًي� يف نا�سيتها... ومن جمموع هذه �حلالة تاأخذ �ملر�أة يف 
�ل�سعور باخليبة يف �آمالها و�مللل ينمو يف نف�سها، ومن جانب �لرجل �أو �أهله تتوفر 
كثرية  مر�ت  يف  �أمرها  ويختم  ور�حة،  بهدوء  �حلياة  فتتعذر  �لنفرة  عو�مل  �أي�ًسا 
جانب  بني  �لهائل  �لنز�ع  نت�سور  �أن  ينبغي  ذلك  يتم  �أن  قبل  ولكن  بالطالق، 
�لرجل و�أهله وجانب �ملر�أة و�أهلها يف جهاز �لبيت و�سو�ره. فجانب �لرجل يريد 
جانب  يرى  ذلك  وبعك�س  له،  تكون  �أن  ت�سلح  مل  زوج  من  غنيمة  ياأخذه  �أن 
�ملر�أة، ويبقى كل منهما باحًثا عن �أحابيل)1) �لق�ساء، »وِحَيل �ملذ�هب �ل�سرعية« 
�ملعمول بها عندنا يف �لديو�ن �ملعمور ليتمل�س بها من حق �ساحبه، وقد يتوقف 

َيَدة. �أَحاِبيل: جمع �أُْحبول: وهو �مل�سْ  (1(
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طالق �ملر�أة على �لت�سليم يف جهازها كاماًل �أو تزيد للزوج در�هم معينة على وجه 
�خللع ليبيع لها ع�سمتها �لتي ��ستحقها باملهر �لذي يعود له باخللع وقد يكون �أكرث 
من ذلك، وهذ� ما تقره �ملحكمة �ل�سرعية عندنا عك�س �لفتاة �لتي تدخل بكًر� 
ًبا بالطالق من زوجها فال حق لها يف تعوي�س ما يف هذه  عذر�ء وتخرج �مر�أة ثيِّ

�ملحكمة.

�أين هو ذلك �لزو�ج �لذي نعرب عنه باالألفة و�ملحبة و�لتعاون على �سوؤون 
�الأهو�ء  به  دفعت  فقد  ورحمة،  ومودة  �سكًنا  �لكرمي  �لقر�آن  �عتربه  وقد  �حلياة؟ 
و�لعاد�ت �ل�سافلة يف تيار عبادة �ملادة و�عتبارها �أ�سا�ًسا له كتجارة �أو حرفة وحتت 
�الآباء  �إيقاف  يف  ا  جليًّ ذلك  ويظهر  �لز�ئفة.  بال�سهرة  ا  وحبًّ �لكاذب  �لرياء  تاأثري 
�أغنياء وزوجات  �أزو�ج  �نتظار  �لزو�ج يف  �أنف�سهم عن  و�لرجال  و�أبناَءهم،  بناتهم 

كذلك، وكم كان هذ� نا�سًر� للعزوبة يف �ل�سباب.

�إن هذه �لعاد�ت �لتي ناأخذ �أنف�سنا بها �ليوم قد �سببت خر�ب بيوتنا من 
�لف�ساد  من  ذلك  ما يف  يخفى  وال  �أخرى،  من جهة  �لزو�ج  �سّنة  وعطلت  جهة 
�الأخالقي و�لنق�س �لعمر�ين يف مملكة �سغرية كتون�س تاألبت عليها عو�مل �لنق�س 
حتى يكاد �أن ال يوجد منو ظاهر يف عمر�نها من غري �الأجانب �لو�ردين عليها بال 
ح�ساب، وال عالج لذلك �إاّلح�سن ��ستعد�د �لنا�س و�إ�سالح حمكمة �لزو�ج مبا 

يطابق روح �لعدل و�لكر�مة.
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الزواج بال ا�ستعداد

�لزو�ج بال ��ستعد�د جرمية يرتكبها �لنا�س عن ق�سد وعن غري ق�سد حتت 
تاأثري �سهو�ت و�أغر��س خمتلفة غري �ساعرين بامل�سوؤولية �أو مقدرين للنتائج �ل�سيئة 

يف بيوتهم وهنائهم �لعائلي.

الزواج دون ال�سن

حتقيًقا  بكثري  �لر�سد  �سن  دون  �أطفالها  بزو�ج  �لعائالت  تت�سرع  ما  كثرًي� 
لوقوعه يف حياة �الآباء و�الأمهات، �أو منًعا للتمل�س منه بالندم فيما بعد عن حتقيق 
�لرغبة، �أو �أي عائق من �لعو�ئق فيتّمونه عليهما �سورة وعقًد� منتظرين حتقيق معناه 
عند بلوغ �لزوجني �سن �لر�سد بطبيعة �حلال. فاإذ� بلغا �سن �لر�سد وفهما حقيقة ما 
�سنع بهما ووجد� نف�سيهما بعيدين عن حب �الأزو�ج، ولو�عج)1) �ل�سباب �حلارة 
� مرهًفا))) يقطع  � قاتاًل وحدًّ نحو بع�سهما �نقلبت تلك �ملهزلة �لتي مثلت بهما جدًّ
قلبيهما �أمََلًا وح�سرة، وت�ستحكم �لنفرة بينهما فيظالن يف حياة كلها ت�سنع بارد ال 
روح فيه غري �الأمل �ل�سامت �لذي ال يبعد �أن ينقلب ب�سرعة �إىل �سجار و�سغب 
د�ئمني، ولئن كان هذ� قا�سًيا ومهواًل فللرجل �أن يتخل�س منه بزو�ج جديد مي�سح 
من تلك �لق�ساوة �لهائلة �أو يذهبها. �أما �ملر�أة - وما �أتع�س �ملر�أة - فقد يرى عند 

َلو�ِعج: جمع الِعج، وهو حرقة �لفوؤ�د من �حلب.  (1(
.� مرهًفا: دقيًقا حادًّ  (((
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�لعائلتني �ملت�ساهرتني �أن من �لر�أي بقاء ذلك �لزو�ج �الأول �لذي عقدتاه �إبقاًء 
لل�سلة �لتي �أ�س�س من �أجلها، فرتغمان �ملر�أة �أو يرغمها �أهلها على �لبقاء ويطيبون 
باأقو�ل قد تخفف من ثورة نف�سها بعامل �لياأ�س، ولكنها ال تر�سيها وال  خاطرها 

ت�سليها.

�مل�سرة  تعجيل  �إىل  مندفعة  �أطفالها  على  �لعائالت  به  ما جتني  بع�س  هذ� 
قبل �أو�نها. ولئن كان هذ� �حلادث يقع بكرثة، فوقوعه على �ل�سغري�ت �أكرث و�أ�سد 
و�ل�سر  �خلري  بني  ميّيزن  ال  وهن  �مل�سن  من  وحتى  �لكبري  من  يزوجن  �إذ  ق�سوة. 
وبني �جلد و�لهزل، فاإذ� �نتف�ست جو�نبهن بهّزة �ل�سعور �لباطني �لذي تتعط�س 
به �لنف�س لطلب �الزدو�ج �ملرغوب وجدن �ملاأ�ساة قد مثلت ونفذ �أمرها فيهن بني 
هتاف �لرجال وولولة �لن�ساء، وما �لق�سد �إال �أن تتقارب �لعائلتان حلاجة لهما �أو 

الإحد�هما فرت�سل �لطفلة و��سطة �أو ثمًنا لهذ� �لتقارب.

ويف �لعائالت من حتتاج �إىل من يقوم لها ب�سوؤون �ملنزل فيختارون لذلك 
زوج �بنهم �ل�سغري �لكبرية طبًعا ليمكن �أن تقوم باخلدمة.

ويف �لعائالت من ترى �أن بقاء �لطفلة يف بيت �أبيها حتى تبلغ �لر�سد قد 
عندما  و�أمها  �أبيها  فعل  رد  �إىل  �أو  �لعائلة،  �سمعة  ي�سني  ما  �رتكاب  �إىل  يدفعها 
يختار�ن لها زوًجا ال تر�ه منا�سًبا لها، �أو �أنها ترغب يف غريه. وكثري من �الأزو�ج 
من يرت�سي ذلك حتى تن�ساأ زوجه يف و�سط ال تعرف فيه غريه، فتعي�س به عي�س 
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�لرغبة و�لر�سى مبا فيه قبل �أن تعرف معنى �لزوجية وقبل �أن تعرف معنى �حلب 
ومن حتب وقبل �أن تدرك �سوًر� من �حلياة قد ال تريد �أن تتنازل عنها فيما بعد. 
بيد �أن هذه �الأغر��س �لتي ترمي لها �لعائالت و�الأزو�ج قد حقق �لو�قع بطالنها 
وعاد ذلك �لزو�ج �ملعجل يرزح حتت �أثقال �خليبة تغمره �سحابة �سود�ء تهوي به 
�إىل �النغما�س يف �لرذ�ئل وي�سود فيه �لت�سنع �لبارد �أو يختم �أمره بالطالق. وهكذ� 
ال ي�سح �سيء �إال عن ر�سى ورغبة فيه و�سعور مب�سوؤوليته، وال يتم ذلك �إال بعد 

بلوغ �لتمييز و�لر�سد.

الزواج مع املانع

هادم  وهي  تظهر  ال  قد  خفية  مزمنة  باأمر��س  مر�سى  هم  من  �لنا�س  يف 
قوي للن�سل و�سحة �ملر�أة، ومع ذلك فهم ال يحجمون)1) عن �لزو�ج �ندفاًعا مع 
فتكون  �ل�ساأن،  هذ�  ما يف  مب�سوؤولية  ي�سعر  �سمرًي�  معها  ميلكون  ال  �لتي  �ل�سهوة 
�ملنتقلة على حياة  تاأتي علته  فقد  �لن�سل،  �لزو�ج وعلى  جنايتهم مزدوجة على 
زوجته فرتيحها من �حلياة، وقد جتعلها حمرومة من متعة �لزوجية فوق ما حتملها 
من �لتكاليف يف معاناته. وقد تكون هذه �لعلة من جانب �ملر�أة، غري �أن و�سائل 
�خلال�س من ذلك عند �لرجل �أوفر و�أي�سر، فما من �سيء يلزمه �لبقاء معها �سو�ء 

يحجمون: ين�سرفون.  (1(
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�لدنيا كثري، ومن هذه  وبنات حو�ء يف  �لزو�ج،  بعد  �أو طارئة  �لعلة قدمية  �أكانت 
�جلهة كانت م�سيبة �لرجل بها �أهون �إن مل تكن ال �سيء.

�حلياة  لهذه  ينزلون  فهم  �لعلة،  تلك  �أوالد  عن  نتحدث  �أن  �أردنا  �إذ�  �أما 
ويجعلهم  و�لعافية  �ل�سحة  نعمة  يحرمهم  �لذي  �مل�سني  وباالأمل  بها  مرفوقني 
�سفر �لوجوه مهزولني. ومثل هوؤالء عند �أهل �لنظر �ملدمنون على �خلمور و�سائر 
�ل�سموم �ملهلكة، فاإمنا ين�سلون �لعلة و�لف�ساد و�الأمل و�إذ� �أهلكهم �لد�ء فجاأة تركو� 
�أبناءهم �ملعتلني يف كفالة من ال يرعاهم �أو �ُسّرًد�)1) يف �لطرقات تنتظرهم �ملقابر �أو 
�ل�سجون، وحياتهم عبء على �ملجتمع ي�ستهلكون وال ينتجون، فهم بذلك و�سمة 
ولي�ست  �ملعتلني.  �آبائهم  بروؤو�س  لعبت  �أثيمة  �إليه �سهوة  يف جبني جيلهم جرها 
�أوىل و�أح�سن من كرثة عليلة، ولقد  �أوفر �سحة وعافية  �لفائدة يف �لكرثة فن�سل 
و�ملنتقل  �الأزو�ج  �ل�ساري بني  �خلطر  بهذ�  �لت�سريع  ورجال  �لعمر�ن  �سعر علماء 
يف �الأبناء ثم يكون �إرث �الأجيال �لقادمة، فقامو� ي�سعون �لبيانات �ل�سافية عن 
لزوم �لك�سف �لطبي قبل �لزو�ج منًعا للنكبات �الجتماعية وحر�ًسا على �سالمة 
�ل�سرق  �أمم  يف  �لناه�سة  �الأفكار  به  �أخذت  ما  وهذ�  �لعائلة.  طريق  من  �ل�سعب 
�الإ�سالمي، وال تلبث حكومات �ل�سرق جميًعا �أن ت�سنه قانونًا نافًذ�. وخري لهوؤالء 
�لذين ي�ستعدون للزو�ج �أن ينفقو� ما �أعدوه على �سحتهم لينالو� �لعافية �إن كان 

د: جمع مت�سرد، وهو من ال ماأوى له يف بلٍد �أو �أ�سرة. �ُسرَّ  (1(
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�لعالج نافًعا، و�إال فما كان �أغناهم عن زو�ج يجنون به على حياة غريهم وينالهم 
من ذلك ن�سيب.

اال�ستعداد املايل

�إمد�د �لبيت بالقوت �ل�سروري،  �أكرب �سدمة تعرت�س �لزو�ج، �لعجز عن 
�أو ما هو يف حكم ذلك، فيخيم عليه �ل�سقاء �ملادي �لذي ي�ستاأ�سل حياة �لهدوء 
حدة  �إىل  �ملرنة  �لطباع  به  وتتحول  و�ملر�س،  �ل�سعف  به  وي�ستحكم  و�لطماأنينة 
وحمق يذهبان بكل ر�حة تطلب يف �لزو�ج، وي�ستد �لكرب عندما ين�ساأ �الأوالد 
يف ذلك �لبيت �لهاوي، ونحن ن�ساهد كل يوم بكرثة هائلة فر�ر �الأزو�ج من بيوتهم، 
و�إعالنات �لق�ساء �ل�سرعي طافحة بها �جلر�ئد يف �ال�ستعالم عن مكان وجودهم 
�أو مال لهم ُيوفَّى منه حق زوجاتهم �ملنتظر�ت. ومن �ل�سذوذ �أن ال تنتهي هذه 
�إذ� مات �الأب وترك �سغاره فم�سيبتهم باحلياة  �أما  �الإعالنات بطالق �الإع�سار. 

�أ�سد و�أنكى.

ما �أكرث ما ي�سرع �لنا�س �إىل �لزو�ج دون تاأمل يف و�جباته �أو �سعور ما مبا ين�ساأ 
عنه من �لتكاليف، ولقد ي�سعر كل �لنا�س بحكم �لعادة ب�سرورة �ملال لينفق يف 
�سوؤون �لزو�ج �الأوىل ووالئمه، وقد يكون لهم من ذلك ما ي�سلح ر�أ�سمال لعمل 
بهجة وح�سًنا وعلى  �لبيت  تفرغ على  �إىل درجة ح�سنة  نتائجه  تنمو  م�ستمر قد 
�حلياة قوة ون�ساًطا. ولكن �لعاد�ت تفر�س �سرف ذلك �ملال على �لعر�س قبل كل 



مباحث يف الزواج
171171

قا�سًيا  در�ًسا  �الأقد�ر  �أعطت هذه  ولقد  لالأقد�ر.  بعد ذلك  �الأمر  وتفوي�س  �سيء 
ومفيًد�، غري �أننا �إىل �ليوم ال نبني عملنا على ما تنتج �لتجربة، فحركة �لعقل ما 

ز�لت عندنا خاملة، و�إمنا يعمل �لنا�س مبا �عتاد �لنا�س �أن يعملو�.

و�إمنا  للزو�ج  ��ستعد�د  م�ساألة  كلها  لي�ست  �الإع�سار  م�ساألة  �أن  �حلقيقة  يف 
�لعطلة  من  ينتابها  وما  �لعاملة  �لطبقات  �أجور  �إىل  ر�جعة  �الأحو�ل  عامة  هي يف 
�جلربية عن �ل�سغل. وهذ� �أعظم �سبب لالإع�سار نا�سر �ل�سقاء يف �لبيوت وخارج 
كثرًي�  ولكن  �لفرد،  مقدور  يف  تدخل  ال  �جتماعية  م�سكلة  و�أعو�س)1)  �لبيوت 
من �لنا�س يت�سببون بك�سلهم و�عتيادهم �للهو و�لبطالة يف هذ� �الإع�سار، �أو �أنهم 
يجمعون وال يدخرون وي�سرفون �ملال حيث حتكم �لعادة ال حيث ت�سري �حلكمة 
ن�سلو�.  �إذ�  بنيهم  �أزو�جهم وعلى  �أنف�سهم وعلى  و�مل�سلحة، فيجنون بذلك على 
بالو�جب  �ساعرين  �أو  للحقائق  مقدرين  غري  �ل�سهوة  طريق  يف  باندفاعنا  وهكذ� 

نخرب بيوتنا باأيدينا ژ ۅ  ۉ  ۉژ   ]�حل�سر/ )[.

�سحايا ال�سهوة يف الزواج

�ساء �جلهل و�سوء �لرتبية �أن نكون بعيدين عن فهم حقيقة �لزو�ج و�أ�سباب 
و�سوؤونها،  �حلياة  يف  �ال�سرت�ك  عن  �لناجتة  مب�سوؤوليته  �ل�سعور  وعن  وزكائه،  بقائه 

وتربية �الأبناء و�إعد�دهم للقاء �حلياة �أقوياء وقادرين.

�أعو�س: �أ�سعب.  (1(
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نطلب  فاإمنا  طلبنا  و�إذ�  ذلك،  �إىل  تدفعنا  �ل�سباب  حر�رة  الأن  نتزوج  نحن 
ا  ح�سن �جل�سد و�لوجه، ثم نندفع بعد ذلك �إىل �لزو�ج عن رغبة قد نت�سورها حبًّ
خال�ًسا. فقد يرى �لرجل �ملر�أة �سدفة �أو خل�سة فال تز�ل قائمة يف ذهنه يذكرها 
�أيام،  بع�س  يف  وهياًما)))  بها  ولًها)1)  ذلك  ينقلب  حتى  مالحمها  من  وي�ستعظم 
�أول وقت وهو ال يعرف من �سوؤون حياتها  بها يف  للتزوج  فيعمل جميع و�سائله 
وال من كفاءتها و��ستعد�دها �سيًئا غري نظر�ت �سبقت �أو خل�سات، ومهما كانت 
ناق�سة �أو وقع ��ستنقا�سها فهو ال يرى فيها �إال �لكمال، ثم �إذ� مت له ما �أر�د وذهبت 
�لتنب  كنار  �لطائ�سة  �لنهمة  تلك  �أخذت  �أيام  بعدها  و�أتت  �الأوىل،  �لزو�ج  �أيام 
تذبل وتختفي يف �لعدل، وبد�أ �لرجل ي�سعر فجاأة �أن �سوؤون منزله غري مرتبة، و�أن 
م�ساحله على غري ما يريد، و�أن زوجه ال تعرف �سيًئا، ومع ذلك فهي قليلة �لطاعة 
�لزو�ج  بقي  ما  فاإذ�  �لنفرة.  وت�ستحكم  �خلالف  عندئذ  في�ستد  �الأخطاء  كثرية 
على هذه �حلال فقد ��ستحال �إىل عذ�ب وتنكيل يغمره �ل�سخب �لد�وي �إن مل 
�إىل تعديد  �أن يكون هذ� د�عًيا  �ملر�أة، ويكرث  �لرجل يف وجه  فيه مطارق)3)  ترفع 
�لزوجات. �أما �إذ� ختم بالطالق فقد يكون ذلك عند �ملر�أة عيًد� النفكاك قيدها 

و�نطالقها حرة من �سجن �الأمل و�لتنغي�س.

ً� من �سدة �لوجد. ولًها: حَتَريُّ  (1(
ا. ُهياًما: هام هياًما: �سغف حبًّ  (((

َمطاِرق: جمع ِمْطَرقة، هي �آلة ي�سرب بها �لقطن.  (3(
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وما كان للرجل يف �ندفاعه هو بعينه ما يكون للمر�أة �إن مل تكن �أكرث منه 
و�أ�سد �ندفاًعا. فالفتاة �ل�ساذجة دون تعليم �أو جتربة جتلي �أمامها يف �حلياة من �ألو�ن 
عندما ت�سري يف �أع�سابها كهربائية �ل�سباب، وت�سعر بهزة قلبها حنيًنا �إىل �الت�سال 
تندفع الأول جاذب تبيت به ليلها تتقلب على فر��س �حل�سك)1) و�الأ�سو�ك، وقد 
تتمرد على �أهلها بكلمات �حلب �ل�ساحرة ت�سمعها من فم من تهو�ه فت�سطرهم �إىل 
�لنزول عند �إر�دتها �أو تفر منهم لتتزوج فت�سعد بزو�جها. وهكذ� �الأحالم �لبا�سمة 
باأي  قانعة  �ل�سبيل  هذ�  يف  ينالها  ما  بكل  ر��سية  حتب  من  يدي  بني  بها  تدفع 
�سيء جتده هناك، ثم ال تلبث �الأيام تقهقه))) قهقهة ��ستهز�ء على تلك �الأحالم 
�إليه  �لذ�هبة، فرتجع �لبنت قهًر� �إىل بيتها �لذي فرت منه �سبية عذر�ء وعادت 
�مر�أة مطلقة حتوطها �خليبة و�لندم على ما ق�ست به على �أهلها �لذين قد ال يالقونها 
باالإ�سفاق �لذي تتطلبه �مل�سكينة. لي�س �حلب �جنذ�ب �أ�سباح ولكنه �ت�سال �أرو�ح 

�أو تفاهمها عن قرب وذلك ما هو �أثبت لبناء �لزو�ج.

تقدير  من  �خلالية  �ل�سباب  �ندفاعات  جمرد  عن  مرتًبا  �لزو�ج  د�م  وما 
�لتنا�سب �ملطلوب فيه من �لزوجني فما هو �إال مغامر�ت ال ت�سلم غالًبا من �لعطب 
�أو �لعرث�ت �لتي ال حتتمل بغري مر�رة وكدر تكتنفهما دخائل �ل�سوء و�لف�ساد. �أما 
تعديد �لزوجات يف �أربع فذلك ظاهرة �ل�سهوة، وحتى �إذ� كان بق�سد �لن�سل فهو 
ال يخلو من �سغب يتحول �إىل مقت د�خلي بني �لرجل و�أزو�جه �أو يظهر �مليل �إىل 

طريطية له ثمرة خ�سنة تتعلق باأ�سو�ف �لغنم و�أوبار �الإبل. �حَل�َسك: نبات من �لف�سيلة �لرُّ  (1(
تقهقه: ت�سحك ب�سوٍت عال.  (((
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جانب - وهو �لكثري - فتزد�د �حلالة �رتباًكا، على �أننا لو تاأملنا �ملعددين للزوجات 
من �أجل �لن�سل لر�أينا �أبناءهم بعد ذلك رعاة ما�سية �أو هماًل يف �لطرقات وهم يف 
�سن �لتعليم، بينما �الأب �مل�سن غارق يف لذ�ته ال ي�سعر بو�جبه يف هذ� �ل�سدد. 
فما هي �لفائدة من ن�سل يجنى به على �ملجتمع وعلى �لعائلة؟ ولقد ر�أيت بعيني 
�آباء كثريين قد نالهم �لعقاب �ل�سارم يف �آخر حياتهم وعلى يد �أبنائهم �أي�ًسا �إذ قد 
�ساع ما �كت�سبوه يف �أيام �سبابهم بالتبذير يف �ل�سهو�ت وتعديد �لزوجات ون�سل 
لذلك  بغ�سهم  على  �الأبناء  فين�ساأ  درهًما.  تعليمهم  على  ينفقو�  �أن  دون  �الأبناء 
وحب �النتقام منهم بطبيعة �لرتبية �لتي درجو� فيها، فوق ما لهذ� �لتعديد من 
ق�ساوة على قلب �ملر�أة، ذلك �لقلب �لذي هو جمد �لعائلة وينبوع م�سرتها �إذ� مل 

يتك�سر على �سخور �لياأ�س �جلرد�ء.

ال توجد �مر�أة متزوجة ال تاأخذها �لتاأمالت يف حظها مع �لزوج وم�ستقبلها 
معه وهل ياأخذ عليها زوجة �أخرى. ومن هنا �ساع �خلوف عند �ملر�أة من مال يف�سل 
بيد �لزوج فما تز�ل به تفتح له �أبو�ب �الإنفاق حتى يذهب ويذهب بذهابه �رتياعها 
من ��ستعماله يف زو�ج جديد تذبل به حياتها. وما ز�ل �لرجال يعانون �لكثري من 
�ن�سباب �ملر�أة يف �الإنفاق حتى لتكون �سبب خر�ب بيتها يف �لنهاية فتعي�س مع 
زوجها �مل�سكني بحال �لفاقة و�لهو�ن. ولئن كان �ن�سباب �ملر�أة يف �الإنفاق لي�س 
ة) فقد كان ذلك من �أقوى عو�مله. ولي�س ذلك  رَّ كله ر�جًعا �إىل �خلوف من )�سُ
�ل�سك  بقلبها خو�لج  وتنب�س  و�الإ�ساعات،  �لهو�ج�س  تغمرها  فقد  كافًيا،  وحده 
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�أمام  �ليقني  يك�سف  ا  لها خطًّ ي�سربون  �لرّمالني)1)  �إىل جماعة  �مل�سكينة  فتندفع 
�سكها �حلالك. فيجد هوؤالء �ملرتب�سون �سيًد� �سارًد� يلتجئ �إىل دكاكينهم �ملظلمة 
يف  لالأمل  م�سارب  وح�ساباتهم  برملهم  فيفتحون  �لغنيمة  يف  ر�أيهم  �إّذ�ك  ويرون 
ذهن �ملر�أة. ويالتعا�سة �الأزو�ج �لالئي ي�سود �خلور على عقولهن فيذهنب �سحية 
يف يد هوؤالء �لفجرة �لذين يعملون عملهم يف �لبالد �آمنني على فنهم وربحهم... 
وهكذ� تق�سي �ملر�أة حياة ��سطر�ب قد تفتح لها �أبو�ب �ل�سقاء �لذي ال حّد له، 

وما ذلك �إال نتائج لتعديد �لزوجات و�خلوف منه.

توجد جرمية �أعظم من �لكل هي جرمية �ملتذوقني �لذين »ياأخذون من كل 
�سيء �أح�سنه« ويتزوجون بح�ساب �الأ�سهر فياأخذون هنا ويطلقون من هناك، وهكذ� 
يريدون �أن مت�سي �أيامهم �أعر��ًسا قائمة للمتعة و�للذة ما د�م �ملال مي�سوًر� و�ل�سهوة 
�لتي من درجتهم فتمتنع عن تزويجهم  بالغة حدها. وقد تتفطن لهم �لعائالت 
لبناتهم فينحدرون �إىل �لفقري�ت و�خلادمات يعبثون بطهارتهن وجمالهن زمًنا ما، 
ثم يرمون بهن �إىل �لطريق �ساخرين غري مكرتثني �إال باجلديد �لذي ي�ستعدون له.

مع  و�ملتزوجون  �الإرباح...  �أجل  من  بالزو�ج  �ملتَّجرون  ذلك  ومثل 
�إليهم يف ف�سولنا �ل�سابقة. وهكذ� كان  �أ�سرنا  �لعيوب �ملانعة و�أمثالهم كثري، وقد 
 طغيان �ل�سهوة باعث خر�ب يف بيوتنا بالفجور - بالنكد - ب�سو�ساء �خل�سام - 
بالطالق - باالنتقام �ملتبادل. ولنت�سور مع هذ� كيف تكون ن�ساأة �الأبناء �لذين 

مل، وهو علم يبحث فيه عن �ملجهوالت، وهو خر�فة. �لرمالون: �مل�ستغلون بعلم �لرَّ  (1(
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�الآن  �إىل  جتد  مل  �لتي  و�الآثام  و�جلر�ئم  باالآالم  �ملرجت  �ملحيط  هذ�  يف  يتخلقون 
�إن  �لق�ساء و�حلكم.  �إ�سالح  و�لتعليم وال من جهة  �لرتبية  عالًجا ال من طريق 
�لزو�ج مزرعة �جليل �الآتي من �الأمة وعلى ثبوته وزكائه بح�سن ��ستعد�د �الأزو�ج 
و�لتنا�سب بينهم يتوقف م�ستقبل ذلك �جليل يف �حلياة ومغالبة �سدماتها. ونحن 
و��ستعد�دنا  �لزو�ج  يف  للو�جب  تقديرنا  وبعدم  وبعو�ئدنا  علينا  �ل�سهوة  بطغيان 
�أو  لتعقم  �ل�سباخ)1)  �أمالح  �ملزرعة  تلك  يف  نبذر  �إمنا  الأد�ئه  و�إناًثا  ذكوًر�  �ملتحد 

يف�سد �إنتاجها، وبذلك نكون جمرمني وم�سرين �أي�ًسا على �الإجر�م.

�سور من حياتنا يف املنزل

ب�سهر  �الأروبيني  عند  عنها  �ملعرب  �الأوىل  �لزو�ج  �أيام  تنطوي  ما  �أ�سرع  ما 
ا �إىل  �لع�سل، فيقف �لزوجان �أمام و�جبات وم�سالح م�سرتكة حتتاج �حتياًجا �أ�سليًّ
�التفاق و�لتقارب يف �الأخالق و�مليول و�لفكر، وما �أبعد �حلياة �ملنزلية عندنا �أن 
يتحقق فيها مثل هذ� �ال�ستعد�د، فهي بعك�س ذلك متوفرة فيها نف�سية �لفو�سى 
�أبناء  كانو�  �أن  وقت  �الأزو�ج  يتناولها  �لتي  �لثقافة  بتاأثري  �إليها  �ملوؤدية  و�لو�سائل 
و�سخيفة.  مهلكة  و�أوهام  عاد�ت  من  �ل�سيئة  �لور�ثة  غري  فيها  تعمل  ال  عائالت 

فيالتعا�سة بيوتنا من هذه �ملعاول �لهد�مة!

ماد. �ل�سباخ: �ل�َسّ  (1(
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ياأتي �لرجل منهوك �لقوى من �سغله �إىل �ملنزل بق�سد �أن يلقى حاجته ور�حته 
فيجد �أن طعامه مل ُيهياأ ح�سب رغبته كزيادة يف حر�رته �أو ملحه، و�أن فر��سه مل ميهد 
لر�حته، �أو نحو ذلك من حاجات تفر�سها �ل�سرورة يف �ملنزل، فيقوم عرق �لغ�سب يف 
ا ولعًنا المر�أته �إذ� مل ي�سرب برجله مائدة طعامه فتنكب �آنيتها على  جبينه وينهال �سبًّ
�الأر�س، �أو يتناول �مر�أته لكًز� ووكًز�، وما �أكرث ما تنال من ذلك �مر�أة �لبادية. فاإما 
�أن يهرع �لنا�س لزجمرة غ�سبه، �أو ي�سمعون �سر�خها في�سرعون �إىل �إ�سكان �لغوغاء 
وتهدئة �خلاطر بال�سلح ما بينهما فياأخذ �لرجل يب�سط عذره فيما �سنع ووجه حقه 
�لذي مل يلق �هتماًما. وكذ� تاأخذ �ملر�أة مع جار�تها ت�سنع مثل ذلك يف �العتذ�ر 
لنف�سها و�أنها ما خالفت له �أمًر� و�إمنا هو ياأمر ب�سيء ثم ينقلب �ساخًطا. وهكذ� تختفي 
هذه �حلو�دث ثم تظهر �إىل �أن تتحول �حلالة �إما �إىل �سرب وجلد من �جلانبني ينقلب 
�أمرها  ينتهي  �أو  وعفة،  �سرف  �ملنزل يف غري  �حلياة خارج  �إىل  �لرغبة  تتجه  �أو  عادة 
بالطالق �أو �لتزوج باأخرى. وقد يكون ذلك كله بني �سمع �الأبناء وب�سرهم.! ومن 
�لكثري �أن تن�ساأ هذه �حلو�دث عن روح �لتغالب على �سلطة �لبيت ملن منهما تكون 
�أحدهما من حياة  �أو  َمَلِلهما  �أو يكون ذلك عن  �أحد �جلانبني لالآخر.  حتى ي�سلم 
�لزوجية. ولكنها يف �الأكرث نا�سئة عن �سعف �ل�سعور بالو�جب وحتكم �أخالق �لعنف 

و�لق�سوة بتاأثري �لرتبية �الأوىل.

يكون للرجل �أزو�ج عندنا، في�سكنهن يف د�ر و�حدة فتعمل �لغريزة عملها 
كاأن  كيًد�  لالأخرى  �لو�حدة  فتكيد  �لزوج،  ومع  بينهن  �خلالف  هوة  �ت�ساع  يف 
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�لفلفل يف  �أو  �مللح  لها كم�سة)1) من  ترمي  �أو  �أو تخفيه،  لتتلفه  متاًعا  لها  ت�سرق 
طعامها �لذي تهيئه للزوج، �أو تختلق ما تن�سبه �إليها �أو ال تقوم بدورها يف نظافة 
�ملنزل وترتيب �سوؤونه، فتقوم بينهن �سجة هائلة من �ل�ستم و�ل�سباب �لقبيح، وقد 
على  خطرها  ويعظم  �ملعركة  فتت�سع  �أمه  �إىل  منهم  كل  ين�سم  �أبناء  ذو�ت  يّكن 
حياة �ملنزل وعلى تلك �الأخالق �لنا�سئة يف حميط ياأكله �حلقد و�لتحا�سد وتغمره 
�جلناية على ذلك �لن�سء. ومهما كان للرجل من قوة وهيبة فهو ال ي�ستطيع بها 

حب�س تلك �لغر�ئز عن �لثورة �إال ُمَدًد� منقطعة.

من عاد�تنا �أن نبني �ملنازل �ساحلة ل�سكنى عدد من �لعائالت يف بيوت تنفذ 
منها �إىل و�سط �ملنزل �لذي به �ملطبخ و�ملرحا�س و�سر�ئط �لتعليق و�سائر �مل�سالح 
�أهله �لذين يجمعهم باب و�حد، فت�سطر ن�ساء تلك �لعائالت �إىل  �مل�سرتكة بني 
�لتحاكك و�ال�سرت�ك يف و�جبات �ملنزل �مل�سرتكة بطبيعة �حلال، ولي�س لديهن من 
�لتهذيب ما يدعو �إىل �لتعاون باحل�سنى على تلك �الأعمال و�لكف عن �ال�ستغال 
ب�سوؤون بع�سهن �خلا�سة فيقعن يف خ�سام د�ئم ال تقف �الأل�سنة فيه عند حّد، فال 
ا هائاًل ي�سمعه �ملاّرون من �لطريق. و�أزو�جهن �لذين ياأتون بيوتهم �إثر  ت�سمع �إال دويًّ
عملهم �ليومي طالبني �لر�حة �إما �أن يجدو� �لغوغاء قائمة، �أو تلتجئ كل �مر�أة �إىل 
زوجها ت�سكو وتتظلم من �سر ما حلقها من جار�تها وتريد منه �أن يحميها ويخا�سم 
من �أجلها، فتم�سي ح�سة ر�حته قلًقا وكدًر� قد يوؤدي �إىل خ�سام �لرجال من �أجل 

ة من �ل�سيء مبقد�ر �ليد. َكْم�َسة: َقْب�سَ  (1(
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ن�سائهم. وغالًبا يقع �ل�سلح وت�سود بني �لن�سوة حالة �لر�سى ثم ال تلبث �لثائرة بعد 
ذلك �أن تثور. وما كان هذ� �لكدر بني �لعائالت �إال من �سكل �لبناء �جلامع عك�س 
�لبناء �ملق�سم �أق�ساًما ل�سكنى �لعائالت م�ستقلة عن بع�سها؛ حيث تاأمن �سر هذ� 
�ل�سغب �ملكدر للحياة يف �ملنزل. ومهما يكن من ح�سن هذ� �لبناء ولياقته فنحن 
مل ننتفع به �إال قلياًل لبطء حركة �لتطور فينا و�لتجاء �لنا�س من قدمي �إىل طم�س 
�ملنافذ �خلارجة من �ملنزل �إىل �لطريق حتى ال يحتمل وقوع نظر �ل�ساكنني و�ملارين 

على �ملر�أة �إذ تقرب من نافذتها، ففرو� من خو�طرهم �إىل و�قع �أ�ساأم منها.

يدخل �لرجل منزله بعد �لوقت �ملعتاد ورمبا كان مكدود)1) �لفكر و�لبدن 
�إثر �جتماع �أو �سغل له هام، غري �أن �لزوجة تثور يف وجهه متهمة �إياه يف تاأخره 

وطول �نتظارها.

ت�سل  ال  باحتجابها  د�مت  ما  له  تطمئن  فال  �الأمر  حقيقة  لها  �أكد  ولئن 
لذلك بنف�سها �إال �أن يثبت ذلك بطول �ل�سنني. وقليل من �الأزو�ج من يحتمل 
هذ� �لطول، ويف �لغالب ينقلب �الأمر �إىل �غتياظ يدفع �إىل �رتكاب ذلك �ملمنوع 

جهرة، وبعد ذلك �إما �أن يعي�سا يف هجر�ن مت�سل �أو �أن يقع �لطالق.

يذهب �لرجل باكًر� �إىل عمله فيرتك زوجته يف منزلها لتقوم بدورها فيه وله 
�بن �أو �أبناء قد �سمهم �إىل �ملدر�سة يذهبون �إليها يف �سباحهم وم�سائهم، ويجتهد 

مكدود: متعب.  (1(
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يكون  �أن  ينوي  وهو  و�أدو�ت  لدرو�سهم من كتب  يلزم  فيما  لهم  يويف  �أن  �الأب 
م�ستقبل �أبنائه خرًي� منه. وبينما هو د�خل �إىل �ملنزل �إثر عمله �إذ ر�أى ورقة من 
مدير �ملدر�سة يف تغيب �أبنائه �أياًما. وقد ك�سف �لو�قع �إّذ�ك �أن �أبناءه يذهبون با�سم 
�ملدر�سة �إىل �لطريق؛ حيث يلتقون برفقائهم يف �لفر�ر من �ملدر�سة يق�سون يومهم 
�لعنا�سر �مل�ساكنة  �للعب �مل�سني وطو�ف �لطرقات يف وقت جتتهد فيه جميع  يف 
لنا �أن تفوز بالعلم على جهلنا، و�مل�سكني مينعه عمله �أن ينتظر �أبناءه لي�سايعهم يف 
�لوقت �إىل �ملدر�سة و�الأم ال ي�سوغ لها ذلك؛ الأن »كر�متها �أن تبقى يف منزلها«، 
ولي�س له من قر�بته معني، في�سعد �لدم �إىل ر�أ�سه بني جهاد يف �لعمل وخيبة يف 
�الأمل، وقد يكون �أن �الأم تاأخذها �ل�سفقة غري �ملثقفة فتخفي كثرًي� عن �أوالدها، 
�أنه  على  عناًء،  بذلك  فتزيد  عالجهم،  عن  باأبيهم  وتبعد  تورطهم  بذلك  فتزيد 
نف�سه  �لغ�سب يف  بفعل  �إليهما  يندفع  و�لق�سوة  �لعنف  لتاأديبهم طرق  يتخذ  قد 
فيق�سي بذلك على ر�حة قلبه ور�حة منزله مثلما ق�سى على ر�حة بدنه بانهماكه 
يف �ل�سغل، ثم هو يف �لغالب ال ينجح بهذه �لو�سيلة يف حتويلهم �إىل �الجتاه �لالئق، 
وما يكون �إال �أن ُي�سردهم من �ملنزل حتت تاأثري �خلوف، وتقتل �لعاطفة يف �سدورهم 

فيذهبون �سحية �لغفلة و�سوء �لتدبري.

تبعث �ملر�أة بالرجل يف حاجاتها من دور �لتجارة فيق�سي ما طلبت ويعمل 
�أن يويف ما ��ستطاع فما ي�سل به حتى يظهر نق�سه وعدم لياقته يف �للون  �جلهد 
�أو �ل�سكل �أو �لنوع، وقد يذهب مر�ًر� ملر�جعة حمال �لتجار ع�سى �أن ي�سادف ما 
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ير�سي وي�ستح�سن من جانبها، غري �أنها قد تر�سى يف �لنهاية الأنها بعد �لبحث مل 
�لغالب ت�ستح�سن ما ��سرتت و�إن من طائفي  �أح�سن مما وجدت. و�ملر�أة يف  جتد 
ة)1) على ما ي�سرتيه غريها. وهي يف كل ذلك م�سغوفة مبا تر�ه �الأعني جمياًل  �الأَِزقَّ
�أن يتحدث عنها مثيالتها و�سائر من يحيط بها معجبات بها  وثميًنا؛ الأنها حتب 
و�ساكر�ت. ولقد تدفعها �لرغبة يف �الإ�سادة ب�سمائلها �إىل �ت�ساع يدها بالعطاء من 
موؤونة بيتها ومدخر�ته �إىل من يق�سدها من �الأقارب و�الأحباب و�لعجائز �لالتي 
يق�سني بقية �لعمر يف �لطو�ف على �لبيوت بق�سد �ل�سيافة �لتي متر حديًثا عن 
�لبيوت �لتي ز�رتها و�لكرم �لذي لقيته من ربة �ملنزل ثم تفي�س يف ق�س �خلر�فات 
مما  )ب�سرتها)، ومثل هذه �حلال  �إال  ثم ال تخرج  و�ل�سغار  �لن�ساء  لتوؤن�س  بالليل 
يجحف برثوة �ملنزل ويو�سع م�ساريفه مبا يكون عبًئا ثقياًل على م�ستقبل �لزو�ج. 
�أين  من  ولكن  �مل�ساريف.  وفرة  من  ويتذمرون)))  ن�ساءهم  �لرجال  ي�سكو  وكم 
للمر�أة �أن تدرك هذ� �ملعنى وهي يف �لغالب بعيدة عن م�ساركة �لرجل يف �لر�أي 
وتدبري �الأعمال وتقدير �لنتائج �حلا�سلة وما ع�سى �أن يح�سل وما يجب �أن حتدد به 
م�ساريف �ملنزل طبق ما يقت�سيه �لدخل �لذي هو ملك �لزوجني جميًعا. فجهلها 
�أن ن�سيبها من �لدخل هو ما ت�ستخل�سه من  ذلك و��ستقالل �لرجل به يفهمها 
�لزوج لنف�سها، فما تز�ل به تو�سع له �أبو�ب �الإنفاق حتى ت�سل �إىل �لن�سيب �لذي 
تر�ه منا�سًبا حلظوظها، وهذ� ما حّكم �سوء �لتفاهم و�أدى �إىل �خل�سام وندب �ملر�أة 

�الأزقة: جمع زقاق، وهو �لطريق �ل�سيق نافًذ� �أو غري نافد.  (1(
يتذمرون: ي�سخطون.  (((
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�لر�أي  تبعدها عن  للمر�أة  تربيتنا  رغباتها. وهكذ�  �إىل  �إن مل جتب  �ملغبون  حظها 
يف تدبري �ل�سوؤون حتى �أنها تعجز �أن حت�سب مقبو�ًسا �أو مدفوًعا، �أو كيف توزع ما 
بيدها من �ملال على موؤونة �سهر بينما تن�سب يف رغباتها �ن�سبابًا وهي حتر�س �أن ال 
يتعرف �لرجل ما يف �لبيت من متاع وذخرية �إذ تعترب ذلك �ساأنًا يخ�سها وال �ساأن 
للرجال يف �سوؤون �لن�ساء. وبذلك يقابلن عمل �لرجل يف �سوؤونه خارج �ملنزل �إذ 
ي�ستقل بتدبريها وال يرى �ملر�أة �أهاًل لت�ساركه فيها. وبعبارة �أو�سح: ما د�مت �ملر�أة 
يف �لبيت عبًد� الأو�مر �لزوج ال �سريًكا م�ساوًيا فهي تخلق من �الأ�سباب ما تنق�س 
به تلك �الأو�مر وتوفر من ذلك لنف�سها ما ��ستطاعت. وهذ� ما جعل ويجعل على 

�لدو�م �سوؤون �ملنزل وحاجاته عر�سة للخالف و�لتنغي�س �مل�ستمر بني �لزوجني.

مهما يكن من غنب �لرجل وخيبته فاملر�أة ت�سكو وتتظلم �أكرث منه يف غبنها 
وتعا�سة حظها. ولئن كان للرجل ف�سحة و��سعة خارج �ملنزل يريح بها نف�سه من 
عنائه فاملر�أة ربته �لتي تالزمه �أكرث منه، وال ترتك من يدب فيه من جار�تها دون 
�أن تقع معهن يف خ�سام وعر�ك من غري ق�سد �إىل ذلك غري �ل�سدف �ملتوفرة �لتي 
حتوك من �سذ�جتها �أ�سالًكا لثورة �أع�سابها. وال بد لها �أن تبارح �ملنزل لت�سرتيح 
من عنائه �لثقيل فتق�سد منازل �الأقارب �أو �سويحباتها، تفي�س بها �ل�سكوى �ملرة 
مما تقا�سيه، �أو تاأخذ معهن يف �حلديث عن �الأزياء وما جتدد منها وما لب�ست فالنة 
وما ظهرت به �الأخرى مما ي�ستحق �إعجابًا وثناًء �أو �متهانًا و�زدر�ًء، �أو تذهب �إىل 



مباحث يف الزواج
183183

�أ�سرحة �لزو�يا وهي كثري يف كل بلد من مملكتنا ومفتوحة على �لدو�م ولها مو��سم 
تزدهر بوفود �لن�سوة. 

غري �أن �لف�سقة)1) من �لرجال وهم كثريون ال يدعون �لفر�س متر دون �أن 
ي�سربو� �حل�سار هناك عن بعد لت�سيد �ل�سارد�ت من �ملنازل و�لبائ�سات و�حلانقات 
ي�ستهوون  �لبنات  ومدر�سة  �حلمامات  �أمام  وحتى  و�ل�ساذجات،  �أزو�جهن  على 

جميعهن مبختلف �جلو�ذب دون رقيب.

هناك ت�سقط �لذبائح يف �الأعماق �إىل �لقر�ر ومع �أن مكث �ملر�أة يف بيتها من 
غري حّد منطق غري معقول �أو مقبول، فاإن ما يف هذ� �لبيت من �أمل وعناء لقاهر 
�أمام �ملر�أة  قوي على �ل�سرود منه طلًبا للر�حة و�للهو �مل�سلي �سيما وقد �نفتحت 
�ليوم دور �لتجارة �لعامة و�مل�سارح وبيوت »�ل�سـنما«، فهي بتاأثري �ل�ساآمة عليها ال 
تدري �أين ت�سع رجلها وال �إىل �أين ت�سري باندفاعها �ل�ساذج. ول�سنا نق�سد �أن نقبح 
لهو �ملر�أة ومرحها ومتتعها بامل�ساهد �لطيبة مع زوجها، ولكننا نريد �أن نت�سور �خلطر 
باملكاره.  �ل�سبيل �ملحفوفة  �ملاثل يف نف�سيتها �حلا�سرة �لتي �ندفعت بها يف هذه 
وما ذلك �إال من نتائج �لرتبية �لعامة عندنا وباالأخ�س تثقيف �لفتاة لتكون زوًجا 
�ساحلة ومعا�سرة باملعروف، و�لعمل على توحيد �أو تقريب �أخالق وميول و�أفكار 
�لفتى و�لفتاة فذلك ما ي�سري �ليوم على غري هدى و�إىل عك�س �ملرغوب. ونحن يف 

��ستطاعتنا �أن جنعل من ذلك حياة �ملنزل عذ�بًا وجحيًما �أو جنة ونعيًما.

ى وجاَوَز حدود �ل�سرع. ف�سقة: جمع فا�سق، وهو من َع�سَ  (1(





�نحالل  �أ�سباب  هما كل  �سعبنا  �لعقلي يف  و�مل�ستوى  �الأخالق  تكن  مل 
�لزو�ج  يف  كياننا  من  تهدم  �أخرى  ملعاول  مت�سع  هناك  بل  �الجتماعي.  عقدنا 
و�لعائلة: هي م�ساهد �لبوؤ�س �ملادي، و�إن كانت باالآخر ترجع لهما. وهما �سبب 

منوها فينا.

وعليها  و�أدو�تها،  بالزر�عة  ي�ستغل  �سعبها  ومعظم  زر�عية.  بالد  تون�س  �إن 
تقوم �سائر وجوه �لك�سب من �سناعة وجتارة. لكنه الأ�سباب �سيا�سية و�جتماعية قد 
�أُزيح �لكثري من �لتون�سيني عن �أر��سيهم �إىل �ملعمرين)1) �الأجانب فاأ�سبحو� عملة 
فيها. وكذلك با�ستعمال �آالت �لزر�عة �حلديثة قد �أخذت �سناعتنا �لقدمية فيها 
نحو �لبو�ر. وما و�سع �لكثري من �أهلها �إال �أن ينقلبو� عملة يف غريها من �الأ�سغال. 
بو�رد�ت  قل  �أو  رو�جها  بطل  �لتي  �لقدمية  �ل�سناعات  �أهل  �إليهم  �ن�سم  وقد 
�لب�سائع �الأروبية �لتي متكنت من �أ�سو�ق �لبالد و�سادت فيها. ولن�سف �إىل هذه 
�الأق�سام �لتجار �لذين ال يتاجرون و�لذين يجازفون بر�أ�سمال مل يو�سع يف �حلقيقة 

رين: �مل�ستعمرين. �ملعَمّ  (1(

 من م�شاهد البوؤ�س االجتماعي يف 
العائلة وال�شعب
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يكونون  ز�لو�  وما  كانو�  قد  جميًعا  هوؤالء  جهودهم.  ال�ستثمار  و�سع  ولكنه  لهم 
ا هائاًل ميثل �لفقر و�حلاجة �إىل �لعمل. وهو  هم وعموم �الأجر�ء من �ل�سعب �سفًّ
ال يوجد �إال حيث توجد �الأعمال �لكبرية �لتي �خت�ست بها م�ساريع �حلكومة 
�لفرن�سية و�ليهود كمّد �لطرقات و�ل�سكك �حلديدية، وحركة �لنقل  و�ل�سركات 
عموًما، وحفر �ملناجم �ملنت�سرة يف جهات �ململكة، ومعامل �الآجر و�لطحن ودبغ 
�جللد و�الأ�سباغ و�لن�سيج و�جلري و�ل�سيمان وغري ذلك من �مل�ساريع �حلية �لنامية 
يف يد من ذكرنا. فكان معظم �الأولني عملة باجلهد �لبدين عند �الآخرين باأجور هي 
�لبخ�س و�لهو�ن. ومهما كان �نت�سار �ل�سناعات �الآلية �حلديثة فاإن طر�ئق تعلمها 
مو�سدة يف وجوههم �أو هي ع�سرية عليهم. ولذ� كان ن�سيبهم فيها قلياًل �أو قل غري 
�لتون�سي مهما كانت  �لعامل  يبذلها  �لتي  �متهان �جلهود  فز�د ذلك يف  موجود. 
�ساقة ومبيدة للحياة يف �ملناجم و�ملعامل و�ملز�رع، ومهما كان هو ن�سيًطا وقد كان 
ذلك مفتاًحا عند �حلكومة و�أ�سحاب �مل�ساريع جللب �لعمال من �أروبا بعائالتهم 
وتي�سري �ل�سبيل �أمامهم للعمل و�ال�ستقر�ر باالأر�س �لتون�سية. فالتون�سي �أبو �لعائلة 
�لذي له من �الأوالد �إىل �لثمانية ال ميكن �أن يز�د له يف �الأجر غالًبا �أكرث من ع�سرة 
�أو �ثني ع�سر فرنًكا يف �ليوم عن �سغله �لذي يتجاوز يف �لغالب ع�سر �ساعات �إىل 
�ثنتي ع�سرة �ساعة و�أكرث يف �ليوم. �أما �لنزول يف �الأجرة فيمكن حتى �إىل �لثالثة 
مما  و�ملناجم،  �لزر�عة  عملة  غالًبا  فيه  يقع  ما  وهذ�  �ليوم.  يف  فرنكات  �الأربعة  �أو 
��سطر كثرًي� من �آباء �لعائالت �إىل ��سرت�ء بقايا �خل�سر و�لغالل وكل مو�د �لقوت 
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ع�سى �أن يوفو� بزهادة)1) ثمنها حاجة عائالتهم �لكثرية. ثم هم ال يوفون بذلك. 
وال  �لنازلة  �لبوؤ�س  وطاأة  لتخفيف  وهم  غم  كله يف  �لدهر  يجاهد  �أحدهم  ويظل 
من ي�سعر باآالمه غري �مر�أته �لتع�سة و�أبنائهما �ل�سغار. وهذ� �أكرب �الأ�سباب �لتي 
تدفع بع�س �الآباء �إىل �النتحار �أو �لفر�ر من بيوتهم �إىل مكان غري معروف. وهو ما 
طفحت وتطفح به �إعالنات �لق�ساء �ل�سرعي كل يوم يف �ل�سحافة �ليومية عن كل 

جهات �ململكة. وهذه هي �حلال �ل�سائرة �إىل �ليوم مع �لتفاقم))).

ولنت�سور بعد هذ� تلك �لوجوه �لذ�بلة: وجوه �أولئك �ل�سغار �لذين يولدون 
يف هذ� �لبوؤ�س يطعمون فيه من �خلبز مبلاًل باملاء، �أو مر�سو�س �لفلفل وك�سك�ًسا 
منفو�ًسا يف �ملاء �ململوء بفو��سل �خل�سر مع قليل من �لزيت �لذي يرى ملن ميعن 
�لنظافة يف  �إهمال  مع  و�ال�سفر�ر  �ل�سحوب  �إال  نرى  فال  �لقدر.  المًعا يف  �لنظر 
�أبد�نهم وثيابهم وهم يلعبون يف �الأزقة وملتقى �لطرقات يف �ساعات �لتعليم �لتي 

يبا�سر فيها �أبناء �آخرون درو�سهم مطمئنني للقاء �حلياة �لقادمة عليهم.

�آباء هوؤالء �الأبناء  هكذ� يفعل �لبوؤ�س ويفعل �لبوؤ�س �أكرث من ذلك. فاإن 
ت�سديد  على  بهم  �ال�ستعانة  ق�سد  �ل�سغل  �إىل  م�سطرين  �لغالب  يف  يدفعونهم 
حاجات �لعائلة وهم يف �سن ال ت�سمح لهم ببذل جهود �لعمل �القت�سادي فتزد�د 
بذلك �أج�سامهم تعطًبا و�نهد�ًما. تر�هم يف �سوق �ملعا�س )فندق �لغلة) يعر�سون 

زهادة: قلة.  (1(
�لتفاقم: ��ستفحال �ل�سر.  (((
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يرفعون مز�بل �حليو�نات يف �حلارة  �أمتعتهم وتر�هم  �أن يحملو� لهم  �ملارين  على 
�أبد�نهم �ل�سئيلة  �الأروبية. ويكن�سون �لطرقات لتثري يف وجوههم �أغربتها. وي�سم 
ما فيها ويف �ملز�بل من عدوى �الأمر��س م�ستعملني يف ذلك من �ملجل�س �لبلدي 
�لذي يختارهم للعمل بن�سف �أجرة �لرجل �أو �أقل توفرًي� خلزينته. ولهذه �لغاية 
�لتبغ »�لدخان« �لدويل �لذي يقبل منهم على �لدو�م  نف�سها ي�ستعملهم معمل 
نحو 300 ي�ستغلون بالتبغ �ململوء باملو�د �ل�سامة، فال مير �لعام و�لعامان حتى ي�سقط 
�أبناء كثريين.  �لكثري منهم يف مر�س �ل�سل فيهوي �سريًعا. وهذ� ما �ساهدته يف 
ا يرف�سون  َ بلغو� �سن �لرجال وطلبو� ت�سميتهم ر�سميًّ �إذ�  �أنهم  و�الأغرب من هذ� 
لقبول من يعو�سهم من �ل�سغار. وكذ� ت�ستخدمهم �ملعامل و�ملز�رع و�ملناجم يف 
�الأ�سغال �لتي حتتاج �إىل جهد �لرجال ويعمل فيها �الأوالد بثمن �أحط. وال يوجد 
�أدنى حتجري يف هذ� �الأمر بل هو �سائغ مي�سور ليتم بذلك م�سهد �لبوؤ�س يف هذ� 

�ل�سعب من كل وجوهه.

وال نن�سى هنا ما تعانيه �ل�سغري�ت �سو�ء يف جتهيز �أنف�سهن للزو�ج �لذي ما 
ز�ل يتفاقم �أمره يف �إعانة و�لديهن على حت�سيل �لعي�س وقد ذهب �لكثري منهن يف 
ذلك حتى �إىل خدمة �لبيوت ببع�س �الأكل و�مللب�س من فو��سلها. ومتى و�سلت 

�لفتاة �إىل هذ� �ل�سعف فال ت�سل عما ي�سنع بها �سر �الإن�سان.

�لو��سح �لفادح يف غذ�ء عائالتنا ب�سبب نق�س �الأجور �ملطرد  �لنق�س  �إن 
على �الأهايل، وت�سغيل �الأحد�ث قبل ��ستكمال منوهم يف �أ�سغال مهلكة بالتدريج 
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وتعوي�س �ليد �لعاملة �لتون�سية بجلب �لعمال من �أروبا مع عائالتهم مبا ن�سر �لبطالة 
و�سينميها �أكرث من ذلك. كل هذه �لعو�مل قد كانت من �أول �الأ�سباب الإبادة 
�لعادية  �الأمر��س  طاعون  ون�سر  و�ملعنوية،  �ملادية  وجهتيها  من  �لعائلة  يف  �حلياة 
فيها. تلك �الأمر��س �لتي ز�دت تفاح�ًسا يف �سريانها بني �لعائالت بالزو�ج �لذي 
وجوه  من  نرى  فكم  �ل�سحية.  �لوجهة  من  �لزوجني  عقده حال  عند  تر�عى  ال 
و�أبد�ن قد �أكل حلمها ودمها �ل�سل و�ل�سرطان و�لزهري)1) و�نفجرت دماوؤها فو�قع 
ت�سيل. و�ساع فيها �لبرت و�ل�سلل وهي �ساقطة حول �مل�ست�سفى �لذي ال ياأويها �أو 
�أدو�ئها وحتى �لقوت �ل�سروري حلياتها. ولي�س  ال يت�سع لها عادمة �ملال لعالج 
هوؤالء باأتع�س من �أولئك �ملر�سى يف بو�ديهم �ملنقطعة �أو يف بيوتهم �ل�سيقة �ملظلمة 
�إ�سار�ت  يف  و�جدينه  �أو  �لعالج  عادمني  بالرطوبات  �ململوءة  منافذها  بانطما�س 
�لعجائز �ملجربات و�ل�سيوخ �ملجربني ... عجًز� منهم عن �لعالج �لطبي �أو تهيًبا مما 
يقت�سيه ذلك �لعالج. وهذ� �أمر ما ز�ل �سائًعا يف عائالتنا. وقد كان مع غريه من 

�أهم �لعو�مل يف كرثة وفياتنا.

هناك �آالم قا�سية وحمفوفة باالأخطار �خت�ست بها �ملر�أة هي �الأوجاع �لدورية 
للحو�مل عند �لو�سع، فمع فقرنا ونق�س �أقو�تنا ورد�ءة م�ساكننا تتحمل �ملر�أة بانحبا�سها 
وبطء حركتها �آالم �ملوت دون �أن جتد �لعالج �ملخفف للوقع و�ملي�سر للو�سع �إال من 
قابالتنا �ملتمرنات على جتاريب �جلاهالت من قبلهن. وكثرًي� ما تذهب �حلو�مل مع 

هري: مر�س خبيث تنا�سلي ُمعٍد. �لزُّ  (1(
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حملهن �سحية هذ� �جلهل بعد عناء عذ�ب �ملوت على يد هوؤالء �لقابالت �لالتي 
� لعلمهن.  ال يعرفن حدًّ

�الأولياء  بربكات  �لبيت  ن�سوة  مع  �ل�سدة  عند  ي�ستنجدن  فهن  ذلك  ومع 
و�ل�ساحلني يهتفن باأ�سمائهم يف �أفو�ه �ل�سهاريج و�الآبار تي�سرًي� لو�سع �حلمل ب�سالم.

لفو�جعنا  تن�سم  �لقبيل  هذ�  بفاجعة من  ن�سمع  و�لليلة حتى  �ليوم  مير  ال 
�الأخرى لتقطع من �أو�سالنا وتبيد منا �حلياة. وقد كنا قباًل نف�سل �أن متوت ن�ساوؤنا 
يف �لبيوت بني يدي قابالتنا غري �ملثقفات على �أن ناأتي لهن بطبيب �أو نذهب بهن 
�إىل �مل�ست�سفيات، وهذ� عني ما تتم�سك به �لن�ساء �أي�ًسا حتى من تكون منهن بني 
�آالم �لو�سع ويف �أق�ساها، ومع �أن هذ� �الأمر ما ز�ل يوجد فاإن �لكثري من �لنا�س 
قد حتول عن هذه �مليول �ملتحجرة فاأتو� بالطبيب وذهبت �حلو�مل �إىل �مل�ست�سفى، 
غري �أن عائالتنا �لفقرية وهي �سو�د �ل�سعب ما ز�لت عاجزة عن �لو�سول للطبيب 
وحتى �مل�ست�سفى فهي تهلك يف بوؤ�سها دون �أن ي�سعر بها �أحد، ال من طرف �إد�رة 

�ل�سحة �لعامة وال من طرف �ل�سعب.

�إن هذ� �لبوؤ�س �ملادي �ملحدق بنا و�لذي ما ز�ل ينمو باأ�سباب منا ومن غرينا 
�إليه يرجع �أكرب �الأثر يف �ندحار عائلتنا، وحتكم �لعنف و�سر��سة �خللق يف حياتنا 
�لزوجية. تلك �ل�سر��سة �لتي كان لها �أكرب ن�سيب يف تكثري حو�دث �لطالق. ولو 



من م�ساهد البوؤ�س االجتماعي يف العائلة وال�سعب
191191

�أن لنا قلم �إح�ساء لر�أينا �أن معظم حو�دثه ناجتة عما يثريه �لفقر و�حلاجة من �سيق 
�ل�سدر وقنوط �لنف�س �لباعثني على �خل�سام و�للجاج.

قد  عائالتنا  فيه  وقعت  �لذي  �مل�ستمر  �حلرمان  فاإن هذ�  �أخرى  ومن جهة 
جعل فتياتنا يندفعن �إىل �حلياة �ملادية �ل�سرف مبا فيها من �سهو�ت متى وجدن �إىل 
ذلك �سبياًل غري د�ريات ما يف مطاوي هذ� �الندفاع �ل�ساذج من �خلطر �لد�هم على 
�أنف�سهن و�أعر��سهن وعائالتهن وم�ستقبل زو�جهن ما دمن يق�سني بع�س �لزمن 
يف لهو ومرح يعو�س عنهن ما خ�سرنه يف �متد�د بوؤ�سهن وحرمانهن من �أ�سباب 
�حلياة �لطيبة �ملر�سية. وهن ال يفقدن من �لرجال من يهيئ لهن �لدو�فع للوقوع 
يف �ل�سر�ك �لتي كثرًي� ما ترمي بهن بعد ذلك يف �لبيوت �ل�سرية �أو ت�سعهن يف 
دفرت �لبغاء)1) �لر�سمي. ولو بحثنا �أ�سباب �سقوط �ملر�أة ملا َبُعَد �أن نرى �لرجل يف 
�لغالب �إما �ساعًيا فيها �أو مهيًئا لها ب�سوء ع�سرته �أو طالقه لها وهي غافلة �ساكنة 
للعي�س معه. وبعد ذلك فقد جرت �لعادة �أن �ملر�أة وحدها هي �لذميمة و�مل�سوؤولة 

عما حلقها. وهذ� بع�س بوؤ�سها وجزء من تاريخها �لبعيد.

هذ� بع�س ما ي�سملنا من �لبوؤ�س يف �لعائلة و�ملجتمع. وهو كاف النقر��سنا 
بالتدريج. وال �سبيل لنا �أن نخفف من هذه �حلالة ونتائجها ما د�م مل ينت�سر بيننا 
�لتعليم �ل�سناعي باأنو�عه ويف عامة فروع �القت�ساد، وما دمنا ال منلك من �مل�ساريع 
ما يغني �أكرثنا عن م�ساريع �الأجانب، وما دمنا ال نعرف لعائالتنا حقها يف �حلياة 

�لِبَغاء:�لفجور.  (1(
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كما  �أمو�لنا.  لروؤو�س  �الأرباح  نويف  �أن  قبل  فنوفيه حقه  منا  �لعامل  بتقدير عمل 
يعرف ذلك �الأروبيون و�ليهود من �لتون�سيني يف ��ستخد�م بني ملتهم باأوفى مما 
لنا  و�أي�ًسا ال �سبيل  �ل�سغل.  ي�ستخدمون �الأهايل �مل�سلمني بكثري ولو مع وحدة 
�أكرثنا من �مل�ست�سفيات ون�سر �ملبادئ  �إذ�  �إال  �أن نخفف من هذه �حلالة ونتائجها 
�ل�سحية يف �أرجاء �ململكة مبا ي�سمل تغيري نظام معي�ستنا ونق�س �الأدما�س)1) �لتي 
من  �ساملني  ومنونا  بقاءنا  وي�سمن  �لعافية  نعمة  لنا  يهيئ  ما  عليها  لن�سيد  ن�سكنها 
�لعيوب بقدر ما ت�سمح �لب�سرية، وكما هو موجود عند �الأمم �حلية �لتي نرى منها 

باأعيننا �أ�سر�بًا قائمة يف بالدنا.

مل  �أفكارنا  فاإن  غرينا؟  عند  �لنافذة  �لو�جبات  هذه  من  نحن  �أين  ولكن 
تتد�ر�سها بعد ف�ساًل عن �ل�سعي يف حتقيقها. ونحن �أنا�س مل نعتد �أن نفكر يف �ساأن 

من �سوؤوننا �إال �إذ� كنا نريد �أن نطالب �حلكومة بعمله لنا!!

ا. �إن حكومة �حلماية جادة يف تعمري تون�س حتى ت�سري يف �أقرب  ا. حقًّ حقًّ
�أفر�ًد�  منا  �ليهود  وحتى  هنا  �الأروبية  و�لعنا�سر  �أروبا.  مدن  من  كقطعة  وقت 
و�سركات هم عماد �سيا�سة �حلماية يف �لتعمري. وهي متدهم باملال �ملعدود لذلك. 
ويكاد يكون ن�سيبنا معدوًما من هذ� �ملال لوال تاأييد �حلكومة ل�سركة �أو �سركتني 
�أ�س�ستا بن�ساط بع�س �سبيبتنا))) لبناء م�ساكن لبع�س �ملوظفني عند �حلكومة من 

�الأدما�س: �ملو��سع �لتي غطاها �لظالم.  (1(
�سبيبتنا: �سبابنا.  (((
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�مل�سلمني، ومل يجد هذ� �لعمل �لعظيم �أدنى �نتباه يف طبقات �ل�سعب لتحقيق 
ن�سيبها منه ومتكني فقر�ئنا و�ملتو�سطني منا من �سكنى �لدور �لعامرة بالنور و�لهو�ء 
بدل �الأدما�س و�خلر�ئب. ولي�س للمال عند �أغنيائنا �إال �أن يبذر يف �للهو و�لف�ساد 

�أو يحب�س يف �ل�سناديق ليبقى مري�ًثا.

و�خلر�ئب  �الأدما�س  تلك  بن�سف  يق�سي  �حلقيقي  مبعناه  �لتعمري  �إن 
�مل�ستبكة، �إما لتو�سيع �لطريق �أو ملوؤ�س�سة �أو منازل جديدة تليق باالأحياء. وهذ� ما 
ي�سري به �ملجل�س �لبلدي بتاأييد �حلكومة تدريًجا، ولي�س الأهلها �إال �أن يندجمو� مع 
غريهم يف �لبقية �لباقية منها بع�سهم على بع�س حتى ت�سل �إليها �أعمال �لتعمري 
فت�سيد على �أنقا�سها بناًء جديًد�. ولي�ست دورنا يف نظر �حلق بجانب دورهم �إال 

اء)1). كامل�ستنقعات حول �حلد�ئق �لَغنَّ

للتعمري ناحية �أخرى رمبا كانت �أوفر �أهمية من غريها: هي تاأ�سي�س �جلهاز 
�الآالت  عمل  �إىل  �ل�ساذج  �ليدوي  �لعمل  تطور  �إىل  يرمي  وهو  �القت�سادي 
�حلياة  �سكل  ترقية  على  تعني  �لتي  �القت�سادية  �لنتائج  تتو�فر  �مليكانيكية حتى 
وتو�سيع م�ساريعها. وهذ� �جلهد �ملزدوج ال�ستغالل �حلياة ال ميكن قيامه �إال على 
�ليد �لعاملة �ملتفننة يف �أنو�ع �ل�سناعات الإ�سادة �لق�سور و�ملعامل وتعبيد �لطرقات 
و�إن�ساء �حلد�ئق وخز�نات �ملياه و�لكهرباء ونحوها، و��ستعمال �الآالت وت�سريف 
�لقوى �ل�سناعية يف عمل �الإنتاج. وهذ� ما ال ن�ستطيعه �ليوم ونحن على ما و�سفنا 

جر. اء: كثرية �ل�سَّ غنَّ  (1(
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من �حلال. ومل تر �حلكومة و�ل�سركات هنا �إال �أن ت�ستقدم �ليد �لعاملة من �أروبا 
لتتمم عملها �لذي ترجوه فيكون لها من ذلك �لعدد و�لعدة.

�لت�سرد يف  ماأوى غري  بقينا بال عمل وبال  �إذ�  ن�سنع  �لذي  فما  وبعد هذ� 
�لطرقات للت�سول و�الإجر�م وتعمري �ل�سجون ثم �ملوت و�النقر��س.

وال �أن�سى هنا �أن �أقول �إن �حلكومة قد فتحت �لباب الإنقاذ طو�ئف خمتارة 
من �لتون�سيني متنحهم �جلن�سية �لفرن�سية لت�سبيههم بالفرن�سيني يف �حلظوظ. وقد 

عا�سدتها يف هذ� �لعمل �ل�سركات �لفرن�سية �ملنت�سرة يف �لبالد.

�إنني د�ئًما �أقول و�أعتقد �أي�ًسا: �أنه ال م�سوؤولية فيما نحن فيه �إال على �أنف�سنا 
مبا ر�سينا لها من �جلهل و�جلمود �للذين ما ز�ال �أول ما نحب ونهوى. و�إذ� كنا ال 
مند وال نريد �أن مند �أيدينا للع�سل فلي�س على �حلكومة ب�سفتها حكومة �أن ت�سقينا 

�لع�سل يف �أفو�هنا ونحن م�سطجعون.

م�ساهد �لبوؤ�س يف هذ� �ل�سعب ال حّد لها. و�إن �أجيااًل �آتية ليثقلها �لقيام 
� بقدر ما  بت�سوير هذ� �لبوؤ�س من كل وجوهه، و�لعمل �لذي ينتظرنا عظيم جدًّ
غفلنا عنه يف �ملا�سي وحتى �ل�ساعة. فاإذ� مل ننتبه له �ليوم جرفتنا �حلو�دث �إىل 

هوة)1) �ملوت غري ماأ�سوف علينا.

ة: �حلفرة �لبعيدة �لقعر. �لُهوَّ  (1(
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اإن تاريخ التطور احلديث يف ال�صرق عموًما يرجع اإىل تاريخ ات�صاله باملدنية 
الغربية احلا�صرة. وب�صورة اأم�ّس واأو�صح يرجع ذلك اإىل تاريخ الحتالل الأروبي 
للبالد. فالغالبية متلي على املغلوب فتدفع به اإىل تقليد الغالب يف زّيه واأ�صاليب 
عي�صه التي يراها م�صدر خري ينزع به عما يف حياته الأوىل من جمود واأمل. وبطبيعة 
بلغت  التي  الطرق  تعرف  يف  الرغبة  على  قائًما  لي�س  هذا  اندفاعنا  كان  احلال 
مثل حياتهم.  لنحيا حياة  لها  فن�صعى  الطيبة  املثمرة  احلياة  تلك  اإىل  بالأروبيني 
للت�صلية من حياة مل  اللذة  نهب  الرغبة يف  قائًما على حم�س)))  ولكنه قد كان 
املال  ا�صتهالك  يف  عملنا  انح�صر  ذلك  اأجل  ومن  وجميلة.  �صاحلة  نراها  نعد 
لال�صتمتاع مبواد احل�صارة الغربية يف زخرف منازلها ومالب�صها وماآكلها وم�صاربها 
ومالهيها و�صائر مظاهر حياة اأهلها، ل �صيما بعد احلرب الكربى التي كانت حرمانًا 
املنتظمة.  املتحدة  من جهودهم  عليها  وينفقون  ينتجونها  هوؤلء  فكان  متوا�صاًل. 

حم�س كل �صيء خل�س حتى ل ي�صوبه �صيء يخالطه.  (((

تيار التطور احلديث
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والع�صر  بالي�صر  لنا  الذي جمعوه  اأجدادنا  تراث  بالإنفاق من  نقتنيها منهم  وكنا 
يف الزمن الطويل. فباوؤوا))) بغنم احلياة والرثوة، وبوؤنا باخليبة فيهما، وانت�صار الفقر 
يحا�صبنا فيما اأ�صرفنا من اأنف�صنا واأموالنا بدون حق. وهذا هو الطريق احلتمي لكل 
اأمة ل عهد لها بالتطور، ول قائد لها يف �صريها؛ حيث ترى حقها يف اغتنام اللذة 

املتجددة اأ�صبق من واجبها يف احلياة.

اإن ال�صتهتار الذي نهيم فيه مل يبق قا�صًرا على املدن، بل قد �صاركت فيه 
الزراعية  اأرا�صيهم  اأهلها عن  فانتقل  الكربى،  اإثر احلرب  وا�صحة  ب�صورة  بوادينا 
وكالئهم  باأيدي  الأرا�صي  تلك  تاركني  اململكة  ومدن  العا�صمة  يف  العي�س  اإىل 
يجدون  داموا  ما  ذلك  من  لهم  يح�صل  الذي  بالإيراد  مكتفني  الآجريين  اأو 
من اللذة واحلظ يف �صكنى املدن ما يحملهم على الإقامة فيها. كما يفعل اأهل 
املدن باأرا�صيهم الزراعية. فن�صاأت لهم عن ذلك تكاليف جديدة تقت�صيها حياة 
يف  وا�صح  نق�س  ذلك  من  وكان  ال�صاحرة.  مظاهرها  ا�صتهوتهم  التي  احل�صارة 
مبا  غالًبا  وتذهب  ذهبت  التي  الديون  من  عليهم  فادح  وثقل  ال�صنوي،  اإيرادهم 

ميلكون، فيذهبون معها �صحية الأحالم ال�صالة. 

يف  ذلك  بن�صبة  الأ�صعار  وارتفاع  الفرن�صي  الفرنك  �صقوط  كان  وقد 
احلياة.  فهم  يف  الغواية  �صبيل  �صلوك  على  لهم  عون  اأكرب  الزراعية  احلا�صالت 
الإفال�س.  اإىل  بها  الهاوي  التيار  هذا  يف  الأمة  طبقات  كافة  ا�صرتاك  مت  وبذلك 

باوؤوا: رجعوا.  (((
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وقد ازدادت احلال تفاقًما اليوم بارتفاع الفرنك ونق�س ال�صادرات من حم�صولنا 
الزراعي فكان هذا وذاك من اأقوى العوامل يف تبدد ثروتنا العامة.

اإن فتاتنا اليوم تندفع بقوة يف طلب اللذة مهما كانت تكاليفها، وهي حتمل 
احلياة  على  �صخطها  تاأثري  اإحلاح حتت  بكل  ذلك  مطالبها يف  ت�صديد  على  الرجل 
القدمية، م�صحورة مبا ت�صهد من زخرف ال�صناعات احلديثة، �صاكية حظها العاثر، غري 
مكتفية مبا تناله منها، هازئة من اأفكار والدتها القانعة الرا�صية متحرجة ال�صدر، ثائرة 
ا اإذا مل  النف�س، تف�صل النوم والتمار�س على عمل املنزل مهما كان واجًبا و�صروريًّ
تتمكن من اخلروج للف�صحة وتوفري رغباتها، واإذا حققنا النظر فاإن �صبابنا ل يبعدون 
عن فتياتنا يف هذا الجتاه، فهم يتناف�صون على الأزياء احلديثة واملاآكل وامل�صارب وكل 
اأنواع الزينة املتجددة مهما كانوا عاجزين ماديًّا عن ت�صديد ما يلزمهم من ذلك مبا 
جعل اأكرث مرتباتهم عن العمل يف دواوين احلكومة وال�صركات وقًفا على ا�صتخال�س 
ديونهم املتجددة. ومن عجز عن ال�صري يف هذا امل�صمار اإما لبطالته اأو زهادة راتبه فهو 
�صاخط على احلياة مييل اإىل النكما�س والذبول، ونف�صه تتخبط يف الياأ�س القاتل مبا 
جعل الكثري منهم ينعزل عن العمل مف�صاًل البطالة املرة تخل�ًصا من عمل يجهده 

ول رجاء له منه يف اإغداق احلياة عليه كما ي�صتهي.

ولئن كان الّرجل ي�صعر بفراغ ووح�صة يف حياته ي�صعى اأن يعو�صها مبباهج 
اللذة واللهو واملرح فكم كانت املراأة اأحرى اأن ت�صعر بذلك وهي املنكوبة))) يف 

املنكوبة: اأ�صيبت بنكبة اأو حادثة من حوادث الدهر.  (((
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املنزل، واملحرومة  اأكرث منه، وامل�صيق عليها حتى يف مد خطواتها خارج  حياتها 
فيه من روؤية احلياة واألوانها املتجددة، وال�صاذجة بوحدتها وانزوائها. وقد كان خلق 
اتقاء من �صخط  ال�صكون واخلفاء  والرجل يف رداء  املراأة  احلياء قدميًا يغمر عامل 
الكبار واأحاديث الطاعنني. غري اأن احلياة احلا�صرة مبا فيها من جاذبية قد دفعتهما 
على اجلراأة يف اقتحام الطريق والتجاهر بطلب ما فيه لهو ولذة. واأخذت العائالت 
يقتاد بع�صها بع�ًصا يف ذلك فبداأت الغنية وتبعتها املتو�صطة والفقرية دون ا�صتعداد 
لهذا التطور ال�صريع �صواء من الوجهة الفكرية اأو الأخالقية اأو القت�صادية. وقد 
ازداد هذا التيار قوة مبا تقوم به وكالت الإ�صهار عندنا يف اإعالناتها ال�صخمة عن 

نتائج املعامل الأروبية.

اإن الرجل اإىل الآن مل يعرف اأن يقدر درجات هذا التطور ول اأن ي�صتعد 
له ول اأين ي�صع نف�صه منه. فكانت املراأة اأحرى اأن ل تعرف �صيًئا من ذلك وهي 
املكفولة غالًبا يف عامة �صوؤونها باإمداده امل�صتمر. ولي�س عليها اإل اأن تعلن رغبتها يف 
الأ�صياء وت�صميمها معتقدة اأن الرجل ل يعجز اأو غري مفكرة يف ذلك. وقد ازداد 
هذا العبء فداحة بعدم ا�صرتاك املراأة يف العمل القت�صادي لتخفيف ما تقت�صيه 

هذه احلياة اجلديدة من تكاليف.

اإننا نتذمر))) كثرًيا من احل�صارة الغربية مبا اأحدثت لنا من التكاليف املنزلية 
التي اأعجزتنا، ومبا خرقت من ثوب حيائنا القدمي الذي كان ي�صبغ وجوهنا حمرة 

نتذمر: نغ�صب.  (((
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اإليها  تقف بنا عن اجلراأة يف الندفاع للحياة ال�صافرة. ولكننا يف احلقيقة ن�صعى 
ذلك  يكون  اأن  فاإما  �صبياًل.  ذلك  اإىل  ن�صتطع  مل  وما  ا�صتطعنا  ما  التطور  بفعل 
بت�صليم تراث الآباء - ول يدوم هذا طوياًل - واإما اأن ن�صعى اإليه من طريق ال�صر 
بيننا واجلا�صو�صية اخلبيثة وبيع  الد�صائ�س  والإجرام بخداع بع�صنا بع�ًصا ون�صب 
اأج�صادنا للفجور. وهو ما اأخذ يغزونا اليوم من كل جانب وب�صكل خميف. ومهما 
وا�صتهتارها  تهتكها  املراأة يف  ب�صطط  اإىل الهتمام  تقودنا  التي  امليول  كان مرجع 
دون الرجل فاإن هذه احلياة ال�صافرة مرادة منا لها، وهي �صائرة فيها طبق رغبتنا 
التي نغفل عنها عند ذكر عيوبها، اإذ امراأتنا اإىل اليوم ما زالت غري حمتكة بالو�صط 
الأروبي لت�صتمد منه اجلراأة على التطور. وهي تطلب ر�صانا لتق�صي حظوظها معنا 
يف حياة م�صرتكة. فلو كنا حقيقة نكره منها تهتكها و�صفورها ول منهد لها الطريق 
لذلك ملا كانت لتهتدي اإليه اأو جتروؤ على الظهور به. ولكننا اعتدنا اأن نرى املراأة 

م�صدر �صرنا. واأن نغالط حتى اأنف�صنا فنقول قوًل ونفعل فعاًل.

اإن تيار احل�صارة الغربية يجرفنا رجاًل ون�صاًء اإىل م�صّبه))) رغًما من خلق 
الرياء الذي يحملنا على العطف والتحنن اإىل قدمينا الذاهب. ول ينجينا من ذلك 
بنا من  يلم  ما  بهما يف كل  نكتفي  اأن  اعتدنا  اللذين  وال�صتعاذة  التاأفف  جمرد 
احلادثات. ول�صت اأريد من هذا اأن يذهب اأبناء وطني مذهب الزهد والتق�صف يف 
احلياة كمبداأ ثابت اأدعوهم اإليه، واإمنا اأريد اأن اأقول اإننا نت�صابق اإىل نهب اللذات 

ّب، و م�صب النهر: مو�صع اختالط مائه بالبحر اأو البحرية. : مو�صع ال�صّ بُّ امل�صَ  (((
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ون�صود  فيها  ن�صعد  يجعلنا  الذي  الواجب  ذلك  احلياة،  واجبنا يف  معر�صني عن 
وهي را�صية عنا ونا�صرة لنا.

من احلق والواجب اأن نهتف للحياة الطيبة النزيهة مبا فيها من زينة ولذة. 
واإمنا الذي ينق�صنا ويلزم اأن يقف من اأجله كل �صيء حتى يتم هو بذل اجلهود 
القت�صادية املتحدة لنقيم حياتنا على اأ�صا�س ثابت مثلما �صارت عليه الأمم التي 
ناجحة موفقة يف بالدها وحتى يف مد �صلطانها  الب�صيطة  اليوم على وجه  تعي�س 

لدح�س كل خامل و�صعيف.

ولكن اأين نحن من هذه اجلهود املثمرة التي تنفي بوؤ�صنا. وتدح�س اأ�صباب 
هذا  نحو  بعد  تتجه  اأفكارنا مل  بينما  فيها،  عالية  روؤو�صنا  وترفع  احلياة،  ف�صلنا يف 
الوجه من حياتنا ت�صتق�صيه بحًثا ودر�ًصا. ف�صاًل عن ال�صعي يف اإبرازه للعمل. فكم 
يطول وقوفنا يف وقت اأ�صرعت فيه اأمم العامل قدميها وجديدها. ول اأقول اإنها جتري 
بل اأقول اإنها تطري طريانًا اإىل احلياة وال�صتكثار من وجوهها ووجوه رعايتها والربوز 
فيها بع�صها على بع�س. فما اأعظم هذه العظة البالغة! ولكن ماذا تغني النذر))) 

اإذا كنا ل نتعظ ونعترب.

ف من اأمٍر ما. ُذر: جمع نذير: وهو املَخَوّ النُّ  (((
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يف املنزل

اعتدنا اأن تكون بيوتنا غري مرتبة، ل يف اأثاثها ول يف اأدواتها مهما كانت ثمينة 
اأو غري ثمينة. وحتى يف مالب�صنا حني نلب�صها اأو ن�صعها. و�صواء اأكان لهذه الأ�صياء 
حمل خا�س حلفظها وا�صتعمالها اأم مل يكن فهي تعرت�صك مبعرثة يف و�صط البيت: 
على ال�صرير اأو الكر�صي اأو على الأر�س اأو فوق اخلزانة ح�صبما تعمل ال�صدف يف 
و�صعها. ومن اأجل ذلك كانت اأقرب اإىل التبدد))) والتعطيب)2) اجلالب للخ�صارة 
وعبء امل�صاريف املتجددة، �صيما اإن وقعت بيد الأطفال كال�صحون وغريها من 
من  والأخطر  الأمهات.  غفلة  فتنك�صر يف  الأر�س  على  بها  يلقون  فاإنهم  املاعون 
الأطفال  متناول  ويف  الأر�س  على  املغلي  واملاء  والنار  ال�صكني  وجود  كله  هذا 
اأبدانهم  بدل حفظها وا�صتعمالها يف مرتفع عن الأر�س، وبتناولهم لها يجرحون 
ويحرتقون بالنار واملاء يف غفلة الأمهات عنهم، فرتجع امل�صاألة اإىل م�صيبة قد تنتهي 
بت�صويه اخللقة اأو املوت. وهذه حال بيوتنا اإىل اليوم. فاإذا اأ�صفنا اإليها عامة اأنواع 
الت�صوي�س التي ب�صطنا اأ�صبابها يف الف�صول ال�صالفة اأدركنا ما يف هذه البيوت من 

البوؤ�س والبعد عما تطلبه من الراحة واللذة يف الهدوء وجمال الرتتيب.

اإن كثرًيا من الرجال وال�صبان قد اندفعوا بفعل ال�صاآمة اإىل ارتياد املطاعم 
الأروبية فرادى وجمتمعني لأخذ حظوظهم يف جمالها وح�صن ترتيبها اجلذاب. 

بدد: ال�صياع. التَّ  (((
التعطيب: الف�صاد.  (2(
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وهكذا ان�صابوا اإىل كل جديد ناعم وتركوا املراأة تتخبط يف بوؤ�س العائلة مع بنيها 
ال�صغار. ولقد ات�صع للرجال فرارهم من بيوتهم لطلب الراحة يف غريها اإىل حّد 
بعيد. فهم يق�صون اأوقات راحتهم يف املقاهي يلعبون الأوراق. ويف امل�صارح و�صائر 
اإىل  بال�صري  فيها  يرتا�صون)))  العامة  الطرقات  يف  وحتى  والف�صاد.  اللهو  بيوت 
فيها  مبن  النائمة  منازلهم  اإىل  القاهر  النوم  يدفعهم  حيث  الليل؛  منت�صف  بعد 
ا  الب�صرية حدًّ واحلاجة  وامللب�س  واملاأكل  النوم  وال�صغار. وهكذا كان  الن�صاء  من 
لت�صال الرجل مبنزله وبامراأته املقيمة فيه. وهذا ما جعل املراأة عاملًا م�صتقالًّ يعي�س 

تائًها يف ظلمات الآلم واحلوادث الغام�صة.

اإن عمل التطور مل يقف عند هذا احلد فاإن امراأتنا التي تقا�صي من اأجلنا 
اندفع كثري من  ثم  بيوتنا. ومن  لتعمري  نظره  تعد �صاحلة يف  الآلم مل  كل هذه 

�صبابنا اإىل الزواج بالأجنبيات.

يف الزواج بالأجنبيات

القلب،  باأعماق  تنطق  ور�صاقة يف احلركات، ومالمح حية  رقة  لالأروبيات 
وابت�صامات �صاحرة جذابة بف�صل ما يف و�صطهن العائلي والجتماعي من جالء 
وما  اأفراده.  بني  والألفة  املحبة  لت�صال  كميثاق  بروزها  على  والإغراء  العاطفة 
اأكرث ما يحتاج الزوجان اإىل هذا امليثاق للتمكن من القيام بواجباتهما امل�صرتكة 

يرتا�صون: ميار�صون الريا�صة.  (((
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وبعك�س  التعاون.  وحب  الألفة  على  ن�صوئهم  يف  لالأبناء  وا�صًحا  مثاًل  وليكون 
ذلك نربي فتاتنا فنغريها باحلياء حتى درجة اخلجل فتنحب�س العاطفة يف �صدرها 
فتذبل فتموت. فاإذا عادت ل ت�صتطيع اأن تعرب ل بالنطق ول باملالمح عما يف 
قلبها فتلك هي املراأة ال�صاحلة املهذبة. وهذا اأكرث ما مال ب�صبابنا الهاتفني باجلديد 

اإىل الفتنان بالأروبيات.

واملاأكل  وريا�صه)))  املنزل  اأثاث  ترتيب  ومعرفة يف  ذوق  اأي�ًصا  ولالأروبيات 
املنا�صب للدخل  بالوجه  نفقاته  وامللب�س وح�صن تدبري يف حت�صري املعا�س وتقدير 
الجتماعي.  والو�صط  واملدر�صة  العائلة  لها يف  املتوفرين  والتعليم  الرتبية  بف�صل 
عك�س فتياتنا الالئي ي�صرن يف كل هذا على غري هدى �صوى تلقني الأم املوروث 

الذي ل يخلو من جمود وُبْعد عما يطلبه التطور احلامت.

على  قادرين  للحياة  وتهيئتهم  الأبناء  اإجناب  يف  ومعرفة  روح  ولالأروبيات 
الن�صاط  من  فيه  يظهرن  اأخذن  ما  فوق  وواجباتها  لوجوهها  مبعرفتهم  فيها  الربوز 
العامة  احلياة  ميادين  ال�صالح يف  العمل  مثال  باأنف�صهن:  املثال  اإعطاء  املوفق يف 

التي كانت حمجوبة عن اأنظار املراأة.

عك�س  الجتاهات،  هذه  يف  وا�صعة  خطوات  �صارت  قد  الأروبية  املراأة  اإن 
امراأتنا فهي مل ت�صتعد اإىل �صيء منها حتى الآن ف�صاًل عن اأن تبلغ فيها درجة ما. 

ريا�صه: اأثاثه.  (((
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ولكن افتتان ال�صبان منا بالأروبيات لي�س راجًعا يف الأكرث اإل لندفاعنا الغام�س 
نحو احلياة ال�صافرة مبا فيها من �صحر وجاذبية؛ ومن اأجل ذلك كان اأغلب زواجنا 
بهن نا�صًئا عن حوادث غرامية، ومن ال�صذوذ))) اأن يكون نا�صًئا عن ات�صال عائلي 
اأو غريه من الدواعي. ولكنه مهما يكن فمن النادر اأن ي�صتقر هادئًا ليثمر كل ما 
يرغب فيه من هناء وواجب دون اأن يتعر�س لل�صقوط يف هوة اخلالف العن�صري يف 
الرتبية والرغائب وامليول اجلن�صية يف حياتهما وحياة اأبنائهما. واإذا كان لالأروبيات 
تهذيب ومعرفة فاإننا اإىل الآن مل ندرك بعد اأن ثقافتهن مل تكن ليتهياأن بها للزواج 
قد  اجلربية  الظروف  اأو  اخلا�صة  الأغرا�س  كانت  واإذا  عائلتنا.  يف  والندراج  بنا 
الأغرا�س  تلك  ت�صعف  ما  فالأول  اأيديهن  بني  و�صعتنا  اأو  اأيدينا  بني  و�صعتهن 
والظروف ولأدنى خالف يقع بعد ذلك تعتز الأروبية بكربياء جن�صها وجترنا اإىل 

حماكمها الأجنبية املنت�صبة يف بالدنا لتحكم علينا بقوانني مل تو�صع لنا.

اأما اإذا نظرنا لهذه امل�صاألة من وجهتها العائلية فاإن املراأة الأروبية اإن مل تكن 
مقطوعة الرجاء ي�صتحيل اأن تر�صى بعائلتنا فتندمج فيها. وما يكون اإل اأن ت�صتقل 
فيها. وهو بدخوله  فيها ومن  مبا  الأوىل  لها حياته  فتن�صيه بحبه  واأبنائهما  بزوجها 
اأ�صرع ما يكون قاباًل لالندراج يف  يف هذا الزواج معجًبا مفتونًا مبحا�صنه املتفوقة 
التجن�س  قانون  اأدرك  وقد  الأبناء،  من  عنهما  يتفرع  ومن  هو  الغالب  عن�صرها 
ف�صوله  فاأف�صح يف  احلالة  فران�صا هذه  ب�صلطان  املحمية  النافذ يف بالدنا  الفرن�صي 

ال�صذوذ: املخالفة.  (((
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التي تتجدد لقبول هوؤلء الأزواج وتخيري اأبنائهم وبناتهم اإذا جاء �صن الر�صد اأو 
تقع ق�صمتهم بينهما بوجه �صلح اإن مت�ّصك كل بجن�صيته.

اإن هذا كله مل ي�صد فعل التطور العادي بقوته على �صعفنا فال نزال ن�صمع 
ماثلة يف �صحر البت�صامات  يراها  التي  ال�صعادة  باأجنبية طمًعا يف  تزوج  اأن فالنًا 
املنزل  وراحة  وامل�صرب  واملاأكل  امللب�س  واأنيق  القامات  وترنح  الأ�صوات  ورقة 
وجمال ترتيبه. ثم هو بعد اأن ي�صبح يف بحر هذه الأحالم يفيق وهو يع�س اأ�صابعه 

ندًما على ما فرط يف جانب عائلته وقومه.

الأمل  وفيها  ويثقف.  ينمو  اأح�صانها  ويف  ال�صعب  تلد  التي  هي  املراأة  اإن 
تتهياأ  ومل  لنا  تخلق  مل  الأروبية  واملراأة  والواجب.  للحياة  اإعداده  يف  الأول 
لالندراج فينا. ولي�س لنا اإل اأن نتزوج من بنات جن�صنا. واإذا كان فيهن ُبْعٌد عن 
�صفات الكمال املطلوبة فلي�س عالج ذلك يف النقطاع 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 جميًعا يتكون ما نعرب عنه 

بال�صعب. ولكن اأين املعتربون، املتب�صرون..!

يف املراأة

اإذا كان الرجل قد نفر من منزله بفعل ال�صاآمة منه. وارتاأى اأن ياأخذ حظه 
منفرًدا خارج هذا املنزل. واأن يق�صي اأوقات راحته ما ا�صتطاع بعيًدا عن تكديره 
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و�صو�صائه، فاإن ذلك قد دفع املراأة ال�صجينة فيه اأن تتطلع اإىل هذا اخلارج لرتى 
وما  الرجل  عيني  موا�صع  عن  تبحث  هكذا  وظلت  املرغوبة.  احلياة  من  فيه  ما 
ميلك منه العاطفة والقلب فلم تر اإل احلياة ال�صافرة والنهماك يف لذائذها الغامرة، 
والهتاف البالغ لكل م�صتحدث يف الو�صط الأروبي من الأزياء والأ�صكال. وهو ما 
اأف�صى))) بكثري اإىل هجران بيوتهم متاًما مبن فيها من الن�صاء والأبناء للتعلق بهوى 

الأجنبيات والزواج بهن.

لقد كانت هذه ال�صتطالعات اأقوى العوامل لندفاعات املراأة. وكان اأحرى 
بها اأن تكون اأعدى من الرجل خطًوا يف هذا ال�صبيل. وهي ال�صاذجة واملتاأملة بالغنب 
واحلرمان املادي واملعنوي اأكرث منه واأبلغ لول ما اقت�صته طبيعة انزوائها عن اخلارج 
تاأثرًيا جديًدا يف حياتها قد نبهها اإىل  لكن �صري الرجل فيه �صرًيا وا�صًحا وموؤثًرا 
نف�صها الظامئة واإىل طرق ا�صتهواء الرجل ليعود اإليها وهي تتدرج يف هذا التطور 
اإياه من تعليمها  اأو معلم مقتب�صة  اجلديد ح�صب اجتهادها ال�صاذج، وبال مر�صد 
الفرن�صيات وزيارة منازلهن وروؤية ما  باملعلمات  يف مدار�س احلكومة، واختالطها 
�صبابنا من  باأزواج  والتعرف  قبل،  تاألفه من  ما كانت  وترتيب غري  زينة  فيها من 
الأجنبيات، وجلب اأرباب العائالت لهن اإىل املنازل ب�صفة مر�صعات ومربيات، 
اللهو  وميادين  التجارية  البيوت  الطرقات، ودخول  العامة يف  وم�صاهدة حياتهن 
العواطف.  ثورة  فيها من  مبا  الفرن�صية  الروايات  وال�صينما، وقراءة كتب  كامل�صرح 

ى الأمر اإىل كذا: انتهى به اإليه. اأْف�صَ  (((
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ومن مل ي�صبق لها اأن تاأثرت بهذه العوامل فهي ت�صري اإليها من طريق العدوى 
ا ل مرد))) له تاهت فيه املراأة م�صحورة مبا جتد من لذة  فكان ذلك تياًرا اجتماعيًّ
وت�صلية، ووفاًقا لنف�صية التطور ال�صاملة للرجال واملرغوبة لها منهم دون اأي نظر يف 

�صقلها وتهذيبها. وبعد ذلك فاملراأة خملوق �صرير يجب الحتياط منه.

العلماء  باأحالم  تت�صل  حم�س  ذهنية  �صورة  �صورتان:  له  العام  التطور  اإن 
والفال�صفة يف اللتحاق باملثل الأعلى يف احلياة، و�صورة خارجية بارزة تت�صل باحلوادث 
الجتماعية الطارئة على حياة ال�صعب. وال�صعب الذي اعتاد ومترن بالعمل لغايته قد 
اأدرك فيه حقيقة الدرجات احلامتة التي يجتازها نحو الكمال. وبعك�س ذلك نرى ال�صعب 
الذي مل يعتد اأن يعمل، فهو م�صتوعب الذات يف تخيالت يزداد تعلًقا بها كلما ازدادت 
حياته بعًدا عنها. وهذا هو �صعار الأمم املنحطة التي تظل عاطلة لتبيدها احلياة. فاإذا نحن 
بقينا متم�صكني بالتطور اخليايل غري متاأملني يف اأ�صباب التطور الفعلي من عامة وجوهه 
الجتماعية وال�صيا�صية فاإن هذا التطور الواقع �صيذهب بنا يف تيار احلوادث الواقعة اإىل 
التفاقم �صاخًرا منا ومن اأحالمنا. واإذا نحن اعتربنا به واأعطيناه ما ي�صتحقه من التاأمل 
فعرفنا اأوجه تعديله وتهذيبه يف �صري مطرد مبا ير�صي احلياة فقد اأمكن اأن نخرج من اخلطر 

�صاملني اإىل جادة احلياة اململوءة بالعز والن�صر.

َمرّد: َمْرِجع.  (((





اأ�صبه ما ت�صع املراأة من النقاب على وجهها منًعا للفجور مبا يو�صع من  ما 
اأقبح ما نوحي به اإىل قلب  الكمامة على فم الكالب كي ل تع�س املارين. وما 
نقيمها  التي  املادية  اإل يف احلواجز  الثقة  اتهامها وعدم  نعلن  اإذ  الفتاة و�صمريها 
عليها. ونلزمها هي الأخرى اأي�ًصا اأن تقتنع مبا قررنا را�صية ب�صعفها اإىل هذا احلد 
اأ�صل تكوينها. ولي�س عند هذا احلد وقفنا بل قد كان  موقنة بخلوده الآتي من 
هذا النوع من احلجاب رخ�صة خلروجها من منزلها تقدر بقدر ال�صرورة املوجبة 
للخروج كموت الأقارب ومر�صهم وما اأ�صبه ذلك يف الأهمية. ولو اأننا كنا نتاأمل 
ا نتائج هذا ال�صعف الذي نغذيها به يف حياتها وحياة املنزل واأبنائها والعائلة  مليًّ

ا اأننا نهيئ �صقاءنا و�صقاء بيوتنا باأنف�صنا. وال�صعب جميًعا لأدركنا جليًّ

تاريًخا طوياًل يف القبائل والأمم التي �صنعته حتى بني املراأة  اإن للحجاب 
وحمارمها كاأبيها واأخيها الكبري يف قرى كثرية. بل حتى بني الرجال اأنف�صهم اأي�ًصا 
يف قبائل امللثمني))) اإىل اليوم. ولكن الذي يعنينا من هذا كله هو حجاب املراأة 

امللثمني: قوم من املغاربة كانت لهم يف اإفريقية والأندل�س دولة.  (((

احلجاب
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الذي جعل لها كح�صانة اجتماعية من الوقوع يف ال�صوء. فلننظر اإىل ما اأحدث 
من النتائج يف حياتنا احلا�صرة.

احلجاب عادة يف املدن وبع�س القرى، اأما باديتنا على العموم فهي �صافرة 
اأنانيتنا  اأنه  اإل  فيه  اأرى  ل  احلجاب  اأمر  يف  فكرت  كلما  اأين  غري  الفطرة.  على 
اأن  راأينا  اإذا  �صيما  املخالفني. ل  به على  تعتز  الديني كح�صن  بال�صعور  املحجبة 
هذا ال�صعور يت�صاءل حتى يكاد يفنى فيما ل يتعلق به غر�صنا وهوانا. ويكفينا 
اأن ننظر اإىل زنى الرجل واملراأة كيف يعترب منه جراأة واقتداًرا ومنها �صبة وعاًرا. 
واإذا ا�صتثنينا الطاعنني يف ال�صن والطاعنات ومن علقت قلوبهم مبعني، فالرجل 
منا يكره اأن ينال اأحد من زوجه اأو حمارمه، ول ياأبى على نف�صه ذلك يف حمارم 
واإن  الو�صائل  مبختلف  ذلك  اإىل  ا�صتطاع  ما  ي�صعى  هو  بل  واأزواجهم،  النا�س 
بالتغرير))) ون�صب الد�صائ�س اإن �صاعدته الظروف. وهذا هو حقيقة بغ�صنا للزنى 
وحبنا للحجاب وتع�صبنا اإليه. ولكن دعنا من هذا كله، فنحن معا�صر الذكور مل 
نعتد اأن نحا�صب اأنف�صنا مبثل هذه الوقاحة اخل�صنة حتى نعرتف بوجاهة هذا القول 

يف تعبريه عن حقيقة احلال. ولنعد اإىل حجاب املراأة لرنى ما فيه.

اإن احلجاب قد كان اأعظم حائل بني الرجل واملراأة يف اختيار كل منهما لالآخر 
بينهما وال�صفات  امليول  تقارب  اأن يحّققا  الزواج. وهما بذلك ل ميكن  اإرادة  عند 
الراغبني فيه  اآراء  اأن يعتمدا على  اإل  الزواج. ولي�س لهما  للنجاح يف هذا  الالزمة 

ر به: عّر�صه للَهَلكة. التغرير: َغرَّ  (((
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اأو عنه ممن ل يتحملون تكاليفه اأو ينتفعون مبزاياه. وقد تكون لهم اأغرا�س خا�صة اأو 
�صخ�صية ملنفعتهم يف اإبرامه اأو عدمه ل يظهرونها في�صبح اأمره معلًقا على البخت يف 
اتفاق امليول اأو تنافرها! على اأنه كثرًيا ما وقعت املغالطة من اأهل املراأة يف عني الزوجة 
املخطوبة واملعقود عليها اعتماًدا على عدم معرفة الزوج منقطع الأهل لعينها من قبل. 

وقد تقدمت من ذلك عدة ق�صايا لدى املحاكم ال�صرعية.

ال�صبان ودفعت كثرًيا  اأذهان  ال�صك يف  اأثارت خواطر  قد  اإن هذه الأحوال 
منهم اإىل الزواج بالأجنبيات عن معرفة �صابقة. ولي�س معنى هذا اأن املعرفة ال�صابقة 
ا. ولكنها على كل حال تقلل من التعر�س لأحكام ال�صدف العار�صة  تنفي اخلطر كليًّ

يف احلياة، وت�صع يف النف�س �صكونًا واطمئنانًا ل ت�صعر بهما يف احلالة الأخرى.

اإن احلجاب قد اأوجد للرجال حياة خا�صة خارج املنزل ل تعرفها الن�صاء. 
ففي املقهى ويف امللهى ويف املطعم؛ حيث ت�صرف الأموال الكثرية يف غري واجب 
ول حق ميوت الكثري من البيوت مبن فيها من الن�صاء والذرية بفقد املواد ال�صرورية 
للمعا�س اليومي؛ لأن رجال هذه البيوت يلزمهم اأن ينفقوا ما يكون اأو يح�صل 
باأيديهم من املال يف الفجور وال�صكر واملي�صر وكل ما يجلب الرتفيه والت�صلية يف 
حياتهم املنف�صلة متاًما عن اأزواجهم. وما جّراأهم على هذا اإل انفرادهم باأنف�صهم يف 
احتجاب املراأة وعزلتها عن روؤية هذه احلياة ال�صافلة التي اأ�صقطت عائالتنا يف هوة 
املوت وذهبت باأهم جانب من ثروتنا العامة فوق ما اأ�صاعت من ال�صرف وال�صحة. 

فاإىل اأين يذهب هذا بقلب املراأة واإىل اأي هوة يرمي بها؟
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املراأة حمتاج لها يف اإثبات احلقوق املدنية واجلزائية اأمام املحاكم، وحمتاجة 
هي اإىل نف�صها يف اإدارة وتنمية ثروتها باأوجه الت�صرف. وهذا ما يجعلها يف عالئق 
مع النا�س حتوجها للتعرف بهم كما حتوجهم للتعرف بها. واحلجاب قد عطل اأكرث 
هذه احلقوق ومهد لوقوع حوادث الزور والتدلي�س يف التعريف بعني املراأة فيما 
لها اأو عليها كما ن�صاهده اليوم واقًعا يتكرر، وحجبها اأي�ًصا عن حق تدبري ثروتها 
وقهرها باطاًل على تفوي�س ذلك لوكالء من الرجال. وقد راأينا كيف كانت املراأة 
وثروتها األعوبة بني اأيدي الوكالء واملقدمني دون اأن تقدر على حماية نف�صها منهم 
اإىل حقها. فعا�صت وكاأن مل تع�س واكت�صبت  للو�صول  اأو تعرف وجوه اخل�صام 

وكاأن مل تكت�صب �صيًئا.

اإن حجاب املراأة عن الرجل مل مينع حتول اجتاههما اإىل جهات اأخرى بتاأثري 
اأهم العوامل يف انت�صار اللواط))) وامل�صاحقة)2)  العامل الطبيعي بل قد كان من 
الإ�صالم  فقهاء  لها  دّون  فقد  القدمي،  منذ  معروفة  م�صائل  وهذه  ال�صرية.  والعادة 
اليوم.  اإىل  املتوالية  ع�صورهم  يف  انت�صارها  عن  بذلك  واأبانوا  الفقه  يف  اأحكامها 
واإذا كان الإ�صراع بالزواج يف وقته ي�صلح من هذه الأمرا�س فاإن التغايل يف املهور 
وعبء تكاليف الزواج بتحكم العادات فيه قد عطل هذا العالج املفيد مبا جعل 
اأن ت�صدر عائالتهم  باأنف�صهم عن ترا�ٍس قبل  كثرًيا من الفتيان والفتيات يفرون 

راأيها يف ذلك.
اللُّواط: عمل قوم لوط، وهو �صرب من ال�صذوذ اجلن�صي.  (((

حاق: ال�صذوذ اجلن�صي للمراأة. ال�صِّ  (2(
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اإن على املراأة واجب اإدارة املنزل �صواء من وجهة املعا�س اأو نظافته اأو ترتيب 
اأبنائها  تربية  اأي�ًصا - وهو الأهم - واجب  الرغبة والذوق. وعليها  اأثاثه مبا يطابق 
لتعدهم للنجاح يف احلياة كاأفراد وكاأع�صاء عائلة وكجزء من �صعب. وعليها هي 
اأن تبذرها يف الغري.  اأن تكون مثاًل لهذه الكفاءات يف نف�صها حتى تقدر  ذاتها 
فاإذا ت�صورنا اأنها منعزلة عن حياة جمتمعها، جتهل حياته املدنية واأو�صاطه العلمية 
والأدبية، غري متمكنة من م�صاهدة اآثاره التاريخية القائمة يف جهات بالدها ويف 
متاحفها، حمرومة من ح�صور نواديه العاملة و�صماع املحا�صرات املختلفة يف و�صف 
اأمرا�صه وطرق عالجها فاإن �صعًبا من ال�صعوب الطاحمة اإىل املجد ل ميكن اأن يبلغ 
منه ما دام ن�صفه يعي�س بهذه احلالة مقيًما يف ظل اخلفاء الدام�س))) وما دام يربى 

يف حجور اأمهات يعرفنه �صغرًيا ويجهلنه كبرًيا.

اإن احلجاب قد منع املراأة من التعلم والقدرة على القت�صاد املنزيل واإدارة 
اإىل  الواحد  من  احل�صاب  نت�صور عجزها عن  اأن  ويكفي  اليومي،  املعا�س  �صوؤون 
املجاعة  اأو  الطاعون  بعام  اإل  توؤرخ احلوادث  اأن  تعرف  واأنها ل  الع�صرة.  ما فوق 
اأو عام انتقالها من منزل كذا اإىل منزل كذا ونحو هذا من التاريخ، واأنها تلتجئ 
غالًبا اإىل ال�صبيان غري املميزين يف ا�صرتاء اخل�صر والأَْبَزار)2) فيغتنم باعة احلومة 
هذه الفر�صة لإعطائهم الرديء من ال�صلع بالثمن الفاح�س لتغيب الرجل وتعذر 

خروجها لالإنفاق بنف�صها.
الدام�س: �صديد الظلمة.  (((

الأْبَزار: احلبوب امللقاة يف الأر�س لالإنبات.  (2(
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املعتدل،  الطلق  الهواء  انت�صاق  اإىل  يحتاجون  ما  اأكرث  ع  الر�صّ الأطفال  اإن 
ومنازلنا بالأخ�س عدمية النوافذ ول نتحرى فيها تطهري املراحي�س كما يجب، فاأول 
واجب لأولئك الأطفال هو اخلروج بهم يف الأوقات املنا�صبة اإىل جهات البلد املوفور 
بذلك  الأروبيات  تقوم  كما  لها  وتنمية  لأج�صامهم  النقي حفًظا  الهواء  ذلك  فيها 
لأطفالهن. واإذا كان الآباء يف �صغلهم ولي�س هذا من عملهم فهو من اأول واجبات 
املراأة لأبنائها. لكنه لتعذر خروج املراأة خوًفا من روؤيتها يف الطريق فاإن اأولئك الأطفال 
يحرمون من واجب �صحي حلياتهم. ولنتحدث بعد هذا عن الأطفال الذين يدرجون 
على الأر�س فهم يخرجون وحدهم اإىل الطريق؛ حيث يلتقون باأمثالهم من ال�صبية 
فيتقلبون على تراب الأر�س وغبارها  يلعبوا دون رقابة عليهم  اأن  اتفق  يلعبون كما 
القائم يف وجوههم وعلى مالب�صهم التي تتبدد. ويت�صاربون ويت�صارخون ويلتقطون 
اأقوال الكبار بني املقاهي ويف ال�صوارع ما خبث من الألفاظ واملعاين التي ل  من 
يفقهونها، ويطلقونها على بع�صهم اقتداء مبا �صمعوا، وهم حفاة ممزقو الثياب. وكثرًيا 
ما ي�صيع هوؤلء ال�صغار يف اختالف الطرقات عنهم فيطلق النداء عليهم بال�صوارع 

ويعلن املنادي يف ندائه عن الب�صارة التي ينالها من وجد الولد ال�صائع.

ولنت�صور اأي�ًصا يف بلد كتون�س مكتظ بالأرتال))) وال�صيارات ما زال يوجد 
فيه اإىل اليوم اأطفال ي�صيعون، كم يذهب منهم �صحية هذه العربات فتفاجاأ الأم 

الأرتال: جمع الرتل وهو اجلمع املتتابع يف ال�صري من ال�صيارات.  (((
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وهي يف منزلها مبا يريعها ويرعد فرائ�صها))) وهي تنتظر اليقني يف �صاأن ابنها ال�صائع 
من وراء �صتارها.

يف  العظيم  التاأثري  له  املنزل  يف  املراأة  انحبا�س  اأن  كله  هذا  اإىل  ولن�صف 
�صحتها من حيث �صعف الهواء به وبطء جتدده واحلرمان فيه من الريا�صة البدنية 
والنف�صية الواجبة للقيام باأعبائه. فذلك ما اأوهى قواها عن احلركة وزاد يف بوؤ�صها 

و�صيق �صدرها وجعلها تتعر�س اأكرث ما يكون لأخطار احلمل عند الولدة.

لقد كان هذا عبًئا ثقياًل على املراأة منذ القدم فكانت ترى من وقوف ال�صاحلني 
عليها يف النوم طلًبا لزياراتها وعقد النذر لهم و�صيلة للرتويح عن نف�صها خارج املنزل 
مبا جعل هذه الزيارات تتكرر ويعظم انت�صارها عند الن�صاء حتى اليوم. بينما تنفتح 
ا اأن احلجاب ب�صكله  اليوم يف وجهها اأبواب اأخرى للف�صحة ومت�صية الوقت. وظهر جليًّ
احلا�صر لي�س اإل كاإغراء لالأنظار اأو كربقع)2) الل�س يحميه يف غدوه ورواحه من معرفة 

عينه ليقع اأمام الق�صاء العادل. فما الذي بقي اأن ن�صنع به بعد الآن؟

الفرائ�س: جمع الَفري�ُس وهي حلمة بني الَكتف وال�صدر ترتعد عند الفزع.  (((
ُبرُقع: ِقناُع.  (2(





اأو�صحنا يف ف�صل  ما  نحو  منا على  والرجل  للمراأة  �صاملة  ال�صفور حقيقة 
التطور احلديث. ولكن اأكرث الكاتبني منا يهتمون بن�صيب املراأة منه. وما ع�صى 
متفائل ومن  مت�صائم ومن  واملجتمع. فمن  العائلة  تاأثريه يف حياتها وحياة  يكون 
مرتدد. ول عجب يف هذا الختالف بني النا�س اإذا تاأملنا ب�صدق ال�صورة التي 
التي  التطور  �صروب  من  يفقهه  ل  مبا  واملهاجم  املري�س،  جمتمعنا  يف  منه  تربز 
يحتمل اندغامنا بها متاًما يف بحر التيار الأروبي وهو ما ترجحه اأحوالنا احلا�صرة، 
ا وعملنا  ويحتمل اأن نربز منها اإىل اجلادة م�صتم�صكني بقوانا الذاتية اإذا فكرنا مليًّ

للنجاة وللحياة.

الغربية حتت  احل�صارة  بفعل  ن�صاأت  حياتها  ظاهرة جديدة يف  املراأة  �صفور 
عنه  بحثنا  عادة يف  نقت�صر  ولكننا  التاريخ.  منذ  نف�صها  امللتهبة يف  العوامل  تاأثري 
على ذكر مثالبه، واأنه متاأت عن ت�صرب اأخالق الغربيني اإلينا بالتقليد الأعمى، 
دون اأن نفكر ما اإذا كانت املراأة مقهورة على ال�صري يف هذا التقليد كالرجل �صواء، 
ا. وهل ميكن اأن ن�صادم هذا التيار وجًها لوجه. ثم هل  مدفوعة بتيار ل متلك له ردًّ

ال�سفور
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من ال�صالح الرجوع باملراأة اإىل احلالة القدمية يف املنزل اأو اأننا نلجاأ اإىل طرق اأخرى 
نب�صط فيها اأفكارنا لن�صتخل�س من ذلك النتيجة ال�صاحلة للعمل املنتج.

اإن ال�صفور اآخذ يف الزدياد بال ريب، �صواء تذمرنا منه اأو مل نتذمر، و�صواء 
اجتهنا لتعليم وتربية املراأة كما يجب اأو مل نتجه. غري اأن اجتاهنا هذا يخفف كثرًيا 
من �صر هذا التطور ال�صاذج واخلايل من اأ�صباب الوقاية، والذي اأخذ يجرفنا بقوته 

الغالبة اإىل الهاوية.

لنقل بني قو�صني اإن هذا ال�صفور احلامت يف الرجل واملراأة قد ق�صى ويق�صي 
ال�صوف  اللفة))) من  فاأهل �صناعة  الن�صيج وغريها عندنا،  يوم على �صناعة  كل 
الأروبي  الن�صيج  اأمام  ومبهوتني  جامدين  زالوا  ما  والتقريطة)2)  والفوطة  واحلرير 
اأق�صاها  اإىل  اأق�صاها  من  اململكة  يغمر  ويكاد  القدم  اإىل  الراأ�س  من  غمرنا  الذي 
و�صيكون ذلك يف بحر هذه املدة التي نق�صيها يف اجلدال عن �صوء عاقبة ال�صفور 

اأو ح�صنها.

نحن اإذا رجعنا لأهم مثالب ال�صفور عند اأعدائه راأينا اأنهم يعتربونه م�صدًرا 
هائاًل لنت�صار الفجور فتحه علينا اختالطنا بالأروبيني. بيد اأن الفجور لي�س اأثًرا 
يتولد عن الوجوه ال�صافرة. واإمنا هو اأثر من اآثار العوامل النف�صية التي لي�س من 
فاإذا  ال�صفور.  على  عند كالمنا  عنها  احلديث  نتجنب  اأن  احلق  من  ول  املعقول 

ة: الثوب. اللفَّ  (((
َر. ْقِريَطة: نوع من القما�س ُيلف على اخَل�صْ التَّ  (2(
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الرجل  فجور  فلنقاوم  ومنتًجا  �صادًقا  طلًبا  ونطلبها  املراأة  طهارة  حقيقة  نريد  كنا 
فنتجنب حوادث الغرية التي ينك�صر بها قلب املراأة بتجنب الزنى واللواط وتعدد 
الزوجات، والزواج بالإكراه، واإطالق يد الرجل بالطالق دون حّد اأو رقابة عليه. 
للحياة  ا�صتعداد  اأو �صوء  بيوتهم لعجز  الن�صاء والفارون من  فاملتذوقون لأ�صناف 
ال�صهوة دون ر�صاهن وحتى دون علمهن  الزوجية، واملطلقون لأزواجهم مبح�س 
يف  ال�صداد  يفقهون  ل  الذين  والأغبياء  منظوراتهم،  بتزويج  واملتاجرون  اأحيانًا، 

ا بيننا ويا لالأ�صف! تزويج بناتهم ممن ي�صتهون، هوؤلء واأ�صباههم كثريون جدًّ

الذي  الفقر  هو  منها:  واأخطر  اأعم  الأ�صباب  هذه  اآخر غري  �صبب  للفجور 
اأخذ يحيط بنا من كل جانب وخ�صو�ًصا اآباء العائالت منا. تلك العائالت التي 
ل يقف عددها عند املراأة واأبنائها بل ي�صمل يف غالب الأحوال عندنا الأبوين اأو 
اآخرين وهو عاجز عن تدبري معا�صهم.  فيه لأبناء  الوالد  املتزوج يف كربه،  الأب 
اأحيانًا من عم وعمة وخال  املراأة  اأقرباء  للرجل وحتى  اأي�ًصا كل قريب  وي�صمل 
وخالة واأخ واأخت واأبنائهم وبناتهم. فكل عائلة من عائالتنا تنال من هذا العدد 
ما قدر لها اأن تتحمل به بفر�س التقاليد املوروثة التي مل يقع عالجها اإىل اليوم 
الدخل ل ميكن  العائلة من  يتوفر لرب  ما  قدرنا  الوجوه. فنحن مهما  بوجه من 
اأن نراه موفًيا بحاجاتها ال�صرورية ف�صاًل عن حاجاتها يف الزينة واأ�صباب التجمل 
ويزداد.  ينمو  زال  وما  اإليها  بال�صطرار  �صعورنا  وازداد  الكرثة،  يف  اأخذت  التي 
ول نتحدث عن عائالت العملة منا الذين يعملون باأجور هي البخ�س والهوان. 
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احلقيقية  العوامل  اأدركنا  بنا  املحيطة  الأحوال  لعموم  �صممناه  اإذا  هذا  فمثل 
لنت�صار الفجور الذي نخ�صى انبعاثه من ال�صفور. ولكننا اعتدنا اأن نرى الأ�صياء 
يف مظاهرها فنحاول معاجلة العلة عندها دون اأن نفكر يف م�صادرها احلقيقية الباعثة  

فيها احلياة والقوة على �صعفنا.

واللياقة  احلق  من  فيه  ما  بقدر  ذلك  فاإمنا  ال�صفور  نحرتم  كنا  اإذا  اإننا  نعم 
الأدبية. اأما اإذا جتاوز امل�صلحة التي تقت�صيه اإىل العراء البارز يف ك�صف الأطراف 
بالأ�صباغ  املواقع  هذه  جتميل  مع  والثديني  وال�صدر  والرقبة  والوجه  نهايتها  اإىل 
والتاأويل،  املعنى  مت�صعة  نظرات  و�صحر  حركات  ر�صاقة  يف  وامل�صوغ  والأعطار 
وجعل ذلك عادة يف الطرقات العامة بني اجلماهري فقد انتهينا اإىل اإثارة ال�صهوة 
وحمل الأنظار على الهتمام والتتبع. وهذا هو احلظ الذي تطلبه الكثريات من 
من  فيها  وما  طلعتهن  حل�صن  كمكافاأة  لأنف�صهن  الأروبيات  من  الع�صر  فتيات 
الر�صاقة وجميل الأ�صلوب. وكم كان هذا قاتاًل لل�صبان الأحياء بالعاطفة وذاهًبا 

با�صتعدادهم للم�صتقبل.

نف�صها للواجب وامل�صوؤولية يف حتمله لي�س مما  اأو تعد  التي نعدها  املراأة  اإن 
يوجب لها الحرتام كالرجل ظهورها اأمامه يف عامة مواقفها مظهر الإغراء الباعث 
على اغتنام اللذة واملوجب لعتبارها املثال الدائم لها عنده كلما وقفت اأمامه. 
نعم، اإنه من الوجيه اأن تبقى للمراأة اأنوثتها مبا فيها من رقة وحالوة فذلك ما يهذب 
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ويف  �صعًرا،  ال�صاعر  يف  ويبعث  والأمل،  بالكّد  املرتعة)))  النفو�س  ويروح  ال�صعور 
ا، ويف املو�صيقار اأنغاًما يعرب جميعها عما يف احلياة والوجود من اآلم واأفراح  امل�صور فنًّ
وجمال وجالل ورغبة ورهبة. ولكنه لن يكون ذلك يف البتذال)2) وال�صتهتار يف 
الطريق العام؛ حيث ت�صتبك احلياة العامة للعمل والكّد، فذلك ما يعطل املراأة 
اعتبارها كع�صو  ويقلل من �صحة  ال�صحيح،  باملعنى  نهو�صها  ويوؤخر  واجبها  عن 

عامل لفائدة املجتمع ويلهب اأع�صاب ال�صباب ب�صورة م�صطة مهلكة.

اإن هذا التيار الذي غمر املراأة الأروبية بتاأثري احل�صارة الغربية قد كان من 
اأهم اأ�صباب الفو�صى املتحكمة يف الزواج والتي ما زال داوؤها يف اأروبا م�صتع�صًيا 
عن العالج. واإذا كان الأروبيون - وهم الأقوياء - قد غلبوا على اأمرهم وكان لهم 
من ذلك در�س ما زال يدفع علماءهم واأدباءهم اإىل تعرف اأوجه العالج النافع يف 
هذا ال�صاأن، فما الذي يكون من اأمرنا نحن فيما متليه علينا احل�صارة الغربية من 
�صروب التطور يف حياتنا اإذا مل ن�صتعد لالأمر كما يجب اأن ت�صتعد الأمم املجاهدة 

للحياة.

اإن الرجوع باحلجاب اإىل الهيبة التي كانت له يف قلب املراأة بحيث ن�صتطيع 
اإىل  بروحها  الآخذ  العط�س  تاأثري  من  اليوم  ب�صدرها  امل�صتعل  اللهيب  نطفئ  اأن 
حب التحول عن حياتها املا�صية. هذا العمل الذي يهواه اأكرثنا، بعد كونه حلًما 

عة: اململوءة. املرُْتَ  (((
البتذال: المتهان.  (2(
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باطاًل ل ميكن اأن يتم هو اأي�ًصا، ل ي�صح اأبًدا اأن يكون عالًجا ل�صالح املراأة كما 
اإىل م�صدر  نرجع  اأن  اإل  يبق  فلم  ول�صعبها.  ولبنيها  لبيتها  اليوم  اأن تكون  يجب 
الأمر، فن�صع املرهم على مكان اجلرح والأمل بو�صع خطط الإ�صالح املثمرة يف 

الرتبية والتعليم ويف اأحكام الق�صاء ال�صرعي اأي�ًصا.

ل فائدة اأن نعلن عن حبنا للطهارة يف مت�صكنا براأي احلجاب. فاملقام مقام 
اأمل و�صدق يف القول والعمل ل مقام اإعالن عن اأنف�صنا عند العامة والب�صطاء منا، 
ا غري اآمل يف  فهم اأحوج اإىل الإر�صاد منهم اإىل الت�صليل والإغواء. واإين �صخ�صيًّ
حّل م�صكلتنا هذه بالنت�صار لراأي احلجاب الذي تتغلب اليوم عليه عوامل اأقوى 
من النت�صار له مهما كان مبلغ هذا النت�صار والطرائق التي ت�صتعمل لنجاحه. 
وما كان اأحوجنا اإىل الحتاد يف تعليم وتربية املراأة للنهو�س بها بدًل من هذا اجلدال 

العقيم الذي منالأ به اأيامنا العاطلة.



التعليم الر�شمي للم�شلمات

فكرت حكومة احلماية و�صرعت يف تاأ�صي�س معاهد لتعليم البنات امل�صلمات 
اأكرب عائق يف طريقها فراأت  اأن ن�صعر نحن بلزوم تعليم البنني. فكان ذلك  قبل 
اأن جتعل مدار�س البنات اأ�صبه �صيء مبعامل �صناعية لتخريجهن يف عمل الن�صيج 
والإبرة كالزرابي والطرز والت�صبيك على مثال العمل يف ديار املعلمات املاأنو�س 
الفرن�صية قراءة  اللغة  اإىل ذلك درو�س  اأ�صافت  عندنا قبل نظام احلماية. ولكنها 
وكتابة وخمت�صًرا من التاريخ الفرن�صي مع مبادئ احل�صاب وقد اأ�صيف اإىل ذلك 
اأخرًيا نبذة من اجلغرافيا. وهذا هو التعليم الفرن�صي فيها. اأما العربي فهو على يد 
موؤدب اأو موؤدبة اإن اأمكن حلفظ �صور من القراآن الكرمي مع التمرين على القراءة 
ول  ونحوهما.  املبتكرة  الطريقة  وكتاب  الأ�صا�صية  الدرو�س  كتاب  من  والكتابة 
اأ�صرنا  الذي  ال�صناعي  للتعليم  كتحلية  اإل  املدار�س  هذه  يف  التعليم  هذا  يعترب 
ابتدائية  فهي مدر�صة  بالعا�صمة،  البا�صا  نهج  ا�صتثنينا من ذلك مدر�صة  اإذا  اإليه 
للذكور مع جزء  البتدائية  املدار�س  مثال  البتدائي على  التعليم  ل�صهادة  تهيئ 

التعليم
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ا، ومن �صمن درو�صه امل�صافة اأخرًيا تقرير نظام  من التعليم بعد ذلك يعد تكميليًّ
احلماية وب�صط حما�صنه يف اإدارة البالد.

من  عليها  وي�صرف  الداخلية  اإدارة  لنظر  خا�صة  املدر�صة  هذه  وترجع 
البتدائية  املدار�س  عموم  يف  العربية  اإن  باخت�صار  ولنقل  الإ�صالمية.  الأوقاف 
بالذكر:  عندنا حية  بقيت  التي  البائدة  اإل كاحليوانات  لي�صت  والإناث  للذكور 
ومن  اأبرته  الأ�صلوب  ومن  اأق�صره  الوقت  من  لها  مفقود،  ومعناها  موجود  لفظها 

املعلمني من ل ي�صرتط يف معرفتهم لها اإل درجة ابتدائية اأو هي يف معنى ذلك.

يف  وتوحيد  وفقه  ونحو  وكتابة  قراءة  درو�س  و�صع  هي  احلا�صلة  والنتيجة 
تنتهي  الو�صع  وبانتهاء هذا  املعلم،  اإمالء من  اأو  اللوح  نقاًل عن  اإما  الكرار�س))) 

�صاعة التعليم.

لنعد اإىل مدار�س امل�صلمات، فاحلكومة قد بداأت بتاأ�صي�صها يف العا�صمة ثم 
انتقلت اإىل مدن اململكة واأخذ فعل التطور العام ي�صاعدها يف اإقبال اأولياء البنات 
مائة  نحو اخلم�س ع�صرة  بها  اليوم خم�س ع�صرة مدر�صة  بلغ عددها  عليها حتى 
من البنات، منها ثالث مدار�س بتون�س واثنتان ب�صو�صة والباقية موزعة على مدن 
ال�صوق  ونابل ودار �صعبان وزغوان و�صليمان واملن�صتري واملهدية وحومة  القريوان 
بجربة وقف�صة وباجة. ولئن كانت هذه املدار�س ل ت�صغل من التعليم البتدائي 

الكرار�س جمع الكّرا�س، وهو اجلزء من الكتاب.  (((
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ذكرنا  ما  نحو  على  ال�صناعية  بالأعمال  ل�صتغالها  تقريًبا  واحدة  �صنة  من  اأكرث 
البحتة؛ حيث  الفرن�صية  للمدار�س  فتياتنا  معابر لدخول  بنف�صها  قد كانت  فاإنها 
يح�صل ال�صتينا�س))) بالتعليم املدر�صي وير�صى اأولياء البنات بتح�صيل التعليم 
ا. واملتح�صالت منهن على �صهادة التعليم  الفرن�صي. وهذا اإمنا يقع بقلة �صئيلة جدًّ
الثانوي ل يتجاوزن اإىل حّد اليوم عدد الأ�صابع. اأما التعليم العايل فلي�س فيه اليوم 
من فتياتنا اإل واحدة فيما نعلم تدر�س علم الطب بكلية باري�س. ومن هنا نعرف 
تفاهة حظ امل�صلمة يف التعليم العام وانتفائه متاًما فيما يخ�س التعليم القومي على 
اجلميع اإناًثا اأو ذكوًرا. ويجب اأن ل نن�صى هنا ما تقوم به الكني�صة من اإيواء عدد 
من بناتنا يف مدار�صها ومالجئ اأطفالها للرتبية والتعليم. ومن ل يعرف الكني�صة 
الفقريات  يف  جتد  فاإنها  املو�صر،  برها  عن  ا�صتغنى  واإن  فهي  اخلريية؟  واإ�صعافاتها 

واليتيمات وال�صريدات منا اأين ت�صع اإح�صانها امل�صطبغ)2) بروح امل�صيح.

من  متعلماتنا  يف  ظهرت  التي  العامة  النتيجة  عن  لنتحدث  هذا  لنرتك 
ْيَنه. وبدون اأن نتعر�س ملراد وا�صعيه منه فاإنه قد اأنتج فعاًل  جمموع التعليم الذي تلقَّ
التي درجن  والرغبة عن منازلهن  امل�صتحدث  باجلديد  التعلق  اإىل  البنات  حتول 
فيها والنفرة مما فيها وحتى ممن فيها اأحيانًا مبا خلق فيهن من مبادئ الثورة على 
وتعرف  له�صم هذا اجلديد،  يعمدن  اأن  واأمهاتهن وجمتمعهن دون  اآبائهن  حياة 
باأمهاتهن  �صاخرات  م�صتهزئات  ي�صرخن  وف�صاده. وهن مع ذلك  اأوجه �صالحه 

ال�ْصتينا�س: ال�صتْئنا�س بت�صهيل الهمزة.  (((
امل�صَطبغ: املتم�صك.  (2(
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اأو�صع فهًما  اأنهن  ملا هن فيه من اجلهل والبله والر�صى بحياتهن القدمية واثقات 
للحياة وقدرة عليها، طالبات من الأزواج من هم على مثالهن يف نف�صيتهن و�صكل 
تطورهن. فاإن ظفرن بهم برهن الواقع اأنهم جميًعا لي�صوا على �صيء للقاء احلياة 
والتعاون عليها مًعا. واإن مل يظفرن بذلك اأو �صويقن فيه من طرف العائلة جلاأن 
اأخواتهن  يزدن عن  ل  اأزواًجا  �صرن  اإذا  وهن  اأحيانًا.  الأجانب  الفرار حتى  اإىل 
اجلاهالت اإل بالغرور وال�صتكثار من حاجات الزينة التي تطلبها احل�صارة الغربية 
العدوى  تت�صرب  هنا  ومن  الزواج.  م�صلحة  اأو  اأزواجهن  ل�صتعداد  تقدير  دون 
لأترابهن الأميات. ول نتحدث عن حقوق اجلن�س والعائلة واملنزل عليهن فهن ل 
يفقهن لهذه الأ�صماء م�صمى اأو يقدرن ولو اإجماًل اأ�صول الرتبية احلديثة لالأطفال. 
واإذا قدر لأحدنا اأن يتعرف ببع�س هوؤلء املتعلمات فهو ل ي�صمع حديًثا بينهن اإل 
عن اأنواع الأقم�صة احلديثة واألوانها امل�صتملحة))) واأزياء املالب�س ومنا�صبات لب�صها 
ويف اأي املحالت التجارية تباع، وعن ق�س ال�صعر واأنواعه امل�صتظرفة واحلديثة واأي 
املحالت اأو اأي ال�صناع األطف يًدا واأحكم �صنًعا. وهذه حالة يغلب ظهورها يف 

املتعلمات من بنات العائالت املو�صرة وحتى الوجيهة فقط بني العائالت.

اإن ما تقع فيه فتياتنا املتعلمات هو بعينه ما يقع فيه �صبابنا املتعلم بوجه عام. 
ولي�س من املعقول اأن ت�صقط املراأة ويرتفع الرجل. وهذه حقيقة نرية مل تت�صع لها 

بعد اأذهاننا.

املُ�ْصَتْمَلَحة: املُ�ْصَتْح�َصَنة.  (((
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كان  والتي  فينا  ال�صائدة  الفو�صى  فلنقل  اأو  القدمي  على  الثورة  هذه  اإن 
التعليم احلا�صر من اأهم عواملها لي�صت اإل �صورة وا�صحة للتطور ال�صكلي الذي 
ن�صعى فيه لتوفري مطالب اجل�صد ببيع تراثنا دون اأن نرمي اإىل اإنها�س الروح والعقل 
لنبني بذلك ركن �صيادتنا يف احلياة. ولي�س من املعقول اأن نتوقع غري هذه النتيجة 
ونحن اأنا�س مل نعتد غري التكال على من يهيئ لنا حظوظنا دون اأن ن�صاركه حتى 

ولو بالهتمام واملالحظة.

م�صرينا.  تقرير  يف  احلكومة  على  التكال  عدم  اإىل  اأنّبه  دائًما  اإنني  ا  حقًّ
ولكنني مع ذلك ل�صت ممن يف�صلون مقاطعة التعليم الر�صمي اإذا كان فيه ما ل 
يوافقنا للرجوع ببناتنا اإىل حالتهن الأوىل باملنزل. بل اإين اأقول يجب اأن نعطي 
املثال باأنف�صنا فنوؤ�ص�س مدار�س البنات طبق حاجتنا منها فنحمل احلكومة على 
اتباع اإرادتنا متى برهّنا اأمامها على القدرة وح�صن ال�صتعداد. اأما جمرد اإعالن 
املقاطعة والتنفري ونحن مل نوؤ�ص�س ولو مدر�صة واحدة للبنات، بل ول تظهر اليوم 
لنا رغبة يف هذا ال�صاأن فذلك عار ي�صجله التاريخ ل على �صواد الأمة املقبور يف 
الأمة  ودعوة  للنه�صة  ك�صعار  فيها  القلم  يحمل  من  على كل  بل  القذر،  مرياثه 
اإىل  دعوة  اأنه  العمل  هذا  لب�صاعة  ويكفي  امل�صتبك.  معرتكها  يف  والفوز  للحياة 
اجلهل ور�صى باملوت. فما الذي نرجوه مع هذا غري الوقوع يف هوة النقرا�س التي 

و�صلنا اليوم اإىل حرفها.
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موقفنا يف تعليم املراأة

ما زال اأكرثنا اإىل اليوم يوؤيد جهل املراأة على تعليمها رغًما مما يف هذا اجلهل 
من التاأثري علينا يف اأنف�صنا وذريتنا، وهو يرى اأنها اليوم مع اجلهل تغالب الرجل 
فتغلبه، فاإذا تعلمت كان ذلك قوة يف خروجها عن طاعته. وي�صت�صهد على هذا 
بحال املتعلمات مبدار�س احلكومة. على اأن من هوؤلء من اعرتف ب�صرورة تلقينها 
اآي الكتاب و�صيًئا من اأحكام العبادات والفرائ�س الزوجية واملنزلية،  �صوًرا من 
واإذا لزم اأن حت�صل على جانب من املعارف الدينية واللغوية والتاريخ القومي يف 

حّد ل يحط من هيبة حجابها فما يف ذلك من حرج.

اأما الذين يرون تعليمها التعليم كله ح�صب ا�صتعدادها كالرجل، فهم يرون 
من ال�صروري اأن ت�صرتك معه يف التعاون العام على احلياة مبا ت�صتطيع اأن ت�صل 
اإليه. ل اأن نق�صرها على جزء منه لنطم�س بذلك ب�صريتها يف غري املنزل، اإذ بذلك 
يخ�صر املجتمع نتائج عظيمة من جهودها فوق ما تخ�صر هي يف نف�صها عند نزول 
هو  لها  نبتغيه  الذي  املنزل  هذا  اأن  على  الرجال.  من  عليها  بالقّيمني  احلادثات 
مت�صل متام الت�صال باحلياة العامة التي ي�صتمد منها حياته وينجب اأبناءه خلو�س 
معرتكها. ومن واجب املراأة املربية لأولئك الأبناء اأن تعرف كيف تعدهم لذلك.

اإن اإباحة التعليم العايل من �صاأنها حتقيق هذا الغر�س. وهو فوق ما فيه من 
قد  اليوم  اأروبا  وها هي  املنزلية.  احلياة  له يف وجهة  تاأثري  الجتماعية ل  الفوائد 
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�صهلت للمراأة هذا التعليم وانت�صر يف ربوعها. ومع ذلك فاإن بيوت اأهلها ما زالت 
اإىل اليوم وبعد اليوم م�صدر الرجال والن�صاء الذين يوؤدون اأعمال احلياة باأكمل 
وجوهها، وهم بذلك ي�صيطرون على الأمم العاجزة مثلنا. فاملراأة ل بد من اإدخالها 
يف بع�س اأعمالنا الجتماعية كالتعليم وطب الأطفال والن�صاء والرتبية يف املالجئ 
اخلريية وريا�س الأطفال وكل ما له عالقة بالأدب والثقافة العامة فوق ما يتوفر لها 
من النجاح يف اأعمال املنزل اإذا ح�صلت ن�صيبها يف العلوم العالية. ولي�س العلم 
اإل هدى ونوًرا، وحمال اأن ينتج امل�صرة اإذا عرفنا كيف ن�صو�س الأخالق ونرو�س 

النفو�س بالرتبية الفا�صلة قوام كل �صيء يف هذه احلياة.

تعليم  منه  الأوىل  اأن  عندنا  املراأة  تعليم  عن  ال�صامع  ي�صمعه  ما  اأغرب  اإن 
القائلون  يدرك  ومل  اإليه.  واأحوج  الف�صل  بهذا  منها  اأوىل  كان  اإذ  قبلها  الرجل 
بهذا الراأي اأنهم يو�صعون به الهوة العميقة بينهما مبا يبعدهما عن التفاق يف بناء 
حياة م�صرتكة مبعناها ال�صحيح. وها نحن نرى اليوم عيانًا))) يف البالد التي تقدم 
فيها تعليم الرجل عن املراأة كم�صر وغريها من بالد ال�صرق كيف انت�صرت فيها 
العزوبة من جهة والزواج بالأجنبيات من جهة اأخرى. ونحن اليوم قد بداأنا نرى 
ذلك يف بالدنا منت�صًرا. و�صيزداد �صدة ما دمنا نغط)2) يف نومنا �صاخرين من اأهوال 

امل�صتقبل الذي ينتظرنا.

َعَيانًا: َعَلًنا.  (((
نغط: ن�صتغرق.  (2(
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على اأن ميولنا املتجهة لتعليم املراأة مل ت�صتطع بعد اأن تربز يف البالد ولو 
ا متثل فيه بع�ًصا من اأمانيها الف�صيحة. وما ذلك اإل لتغلب احلياة القدمية  مثاًل جزئيًّ
ال�صرورية  املزايا  من  التعليم  اإىل  الدعوة  يف  ما  اإدراك  عن  جمهورنا  وُبْعد  علينا 
احلماية  حكومة  مدار�س  غري  بناتنا  لتعليم  اليوم  يوجد  ول  حياتنا.  لإ�صالح 
ومدار�س الكني�صة الكاتوليكية املوفقة يف براجمها حتى الآن وبعد الآن اأي�ًصا ما 
دمنا نقت�صر على التذمر ال�صلبي اخلايل من كل عمل يراد به وقاية املراأة من هوة 

ال�صقوط الواقعة بها لتكون عن�صًرا فعاًل يف نهو�صنا.

اأين نحن اأيها التون�صيون من اأداء الواجب لإنقاذ حياتنا من خمالب املوت. 
فنحن ما زال يغمرنا ال�صك واحلذر يف هذا الواجب خوًفا على اأنف�صنا من حياة 
كلما  �صعوًرا  بها  وازددنا  اآلمنا  ت�صاعفت  كلما  فكنا  قبل.  ناألفها من  جديدة مل 

ازددنا حرية ل ندري وجه اخلروج منها اإىل التوفيق.

ا اإننا نتاأمل اليوم من حا�صرنا املظلم. ولكنه قليل منا من يدرك ارتباط  حقًّ
العقائد  لأ�صتات  اجلامع  البعيد  مبا�صينا  وجوهه  كل  من  النح�س  احلا�صر  هذا 
والعوائد وامليول املختلفة. ومن اأجل ذلك بقيت جاذبية هذا املا�صي مبا فيه من 
خلط قوية قاهرة ت�صور لنا كل جديد غوًل بارز الأنياب والأظافر حادهما يهاجمنا 
من كل جهة للفتك بحياتنا واغت�صاب كنزنا التاريخي منا. فكنا مع الرقي الذي 

ن�صتاقه على حد املثل العربي: »�صماعك باملعيدي خري من اأن تراه«.
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ا، واإمنا اأ�صرنا له لنبني به علة �صوء ا�صتعدادنا  هذا املو�صوع مت�صع املعنى جدًّ
مع املراأة التي نطلب فيها �صعادة ثم ل نعدها لذلك فنقع يف ال�صقاء مدحورين.

لوجوه  الإن�صان  ودليل  احلق  ال�صبيل  اأنه  الع�صور  اأقدم  من  العلم  عرف 
وكان  واملعرفة.  ال�صتب�صار  حل�صن  موؤيدة  الأديان  جاءت  وقد  الظافرة.  احلياة 
القراآن:  ففي  ووجوبه.  العلم  لف�صل  املعلنة  الأديان  اأول  احلق يف  الإ�صالم   دين 

ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ   ]طه/ 4))[، ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    

ی       ی  یژ   ]الزمر/ 9[، ويف احلديث قوله عليه ال�صالم: »العلم فري�صة 
على كل م�صلم وم�صلمة«، »اطلبوا العلم ولو بال�صني«، »اطلبوا العلم من املهد اإىل 
اللحد«، اإىل غري هذا من ن�صو�س القراآن و�صنة ر�صوله. لكننا اإىل زمن قريب كنا 
نعده م�صدًرا للكفر والزيغ يف العقيدة فنحرم اأبناءنا الذكور من ورده. ومل ننتبه 
من ذلك حتى زمن احلرب الكربى؛ حيث ندمنا و�صاقت مدار�س احلكومة عن 
اإيواء اأبنائنا، و�صرنا نلومها على عدم احتياطها يف هذا ال�صاأن ونطلب التكثري من 
الذي  الدور  هذا  اأن  غري  الطرقات.  يف  الت�صرد  عن  لأبنائنا  �صونًا  املدار�س  هذه 
قطعناه مع اأبنائنا يف املا�صي هو عني الدور الذي نقوم به اليوم حلرمان بناتنا من 
ف�صل التعليم؛ حيث نرى اأن تعليمهن احلا�صر تاأييد للف�صق وهتك للعفة املقامة 
على جدران املنازل. وهكذا كنا دائًما عر�صة اأمام اجلديد ال�صالح كما اأننا اأن�صار 

اجلديد امل�صتهرت ولو ببيع ال�صرف!
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اإذا اختلفنا يف تعليم بناتنا مبدار�س احلكومة احلا�صرة فاإننا جممعون  نحن 
اليوم تقريًبا على ح�صن التعليم القومي طبق املنهاج الذي ن�صعه. ولكننا بدًل من 
اأن نهب لتاأ�صي�س ريا�س الرتبية واملدار�س لبناتنا ببذل اجلهد واملال الذي ن�صح 
املتجددة،  الأزياء  املراأة يف  تنويع مالب�س  على  الطائلة  الأموال  ننرث  فاإننا  هنا،  به 
واإفراغ اجلواهر الكرمية عليها و�صراء الأ�صباغ))) والأدهان والأعطار الغالية مبا بدد 
ثروة الكثري من عائالتنا وجعلها يف اآخر الأمر فقرية بائ�صة. كل ذلك اندفاًعا من 
الرجل وراء لذته يف املراأة. اأما احرتامها احلقيقي بحيث نرى اأنها ع�صو حّي يف 
وعن  العام  �صعورنا  اليوم عن  يبعد  ما  فذلك  عائالتنا ويف جمتمعنا  منازلنا ويف 

ا�صتعداداتنا التي اأ�صبحت كاله�صيم ل ي�صلح اإل للرياح تذروه والنار حترقه.

اإن طباعنا القدمية تاأبى على املراأة اأن تتعلم. وهذا قائم يف اأنف�صنا على اخلوف 
من احلرية. فلولها ما تع�صر تعليم املراأة عندنا اإىل هذا احلّد. ولولها ما ا�صتد العناد 

يف حجاب املراأة. ولولها ما التوت علينا م�صاألة املراأة كل هذا اللتواء.

للحياة الجتماعية �صفتان خمتلفتان: التعاون والتغالب. وهما يعرت�صان 
ت�صود  الناه�صة  الأمم  يف  الأوىل  ت�صود  ما  وبقدر  وال�صر.  كاخلري  الإن�صانية  احلياة 
الأخرى يف الأمم املنحطة كما هي احلال عندنا. فنحن مبا ر�صخ فينا من الأنانية 
اأن كل فرد  اإل منفرًدا خلري نف�صه. فهو يرى  اإل بنف�صه ول يعمل  اأحدنا  ل يثق 
من املجتمع يحاول اأن ياأخذ منه. وهو بدوره يحاول اأن ياأخذ منهم لنف�صه اأي�ًصا. 

الأ�صباغ: جمع �صبغ، وهو ما ي�صبغ به.  (((
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ولكنها  عند حد،  امل�صيبة  لوقفت  القت�صادي  التعامل  عند حد  الأمر  كان  ولو 
مع  املعلمني  والعائلية وحتى عالئق  الزوجية  فالعالئق)))  املعنوية.  عمت حياتنا 
تالمذتهم ومعلمي ال�صناعات يف دكاكينهم مع الأطفال املتخرجني عليهم، كل 
هذه العالقات قائمة عندنا على روح التغالب ل على التفاهم والتعاون. واإذا كان 
الرجال �صواء بع�صهم عند بع�س يف ا�صتعمال حق التغالب والأطفال ينالون هذا 
احلق عند بلوغ ر�صدهم فاملراأة هي املخلوق الوحيد الذي بقي على الدوام ممنوًعا 
بالأمر  منه  املحاطة  الرجل  تعي�س يف كفالة  اأن  اإل  لها  ولي�س  امل�صاواة.  من هذه 
يوؤثر يف هذه  اأن  �صاأنه  تطور من  والت�صليم. وكل  بالطاعة  منها  واملواجهة  والنهي 
احلال يجب علينا اأن نحاربه لفائدة الأنانية املتغلغلة يف اأعماقنا، ولكننا ننخدع يف 
الغالب فنعلن هذه احلرب با�صم الدين اأو دفاًعا عن الف�صيلة كاأننا نتحرى الدين 

يف غري اأنانيتنا اأو اأننا ف�صالء يف �صريتنا واأعمالنا.

باعتبار  خمتلفني  حكمني  عندنا  اأخذت  واحدة  مب�صاألة  املثل  لن�صرب 
املكان: هي م�صاألة ال�صفور، فهي يف حوا�صرنا �صناعة ياأباها الدين والف�صل، ويف 
بوادينا عادة �صائغة عند اأهلها وحتى عند �صكان املدن يرونها ول ينكرونها عليهم. 
ناق�س يف اأحكامنا اإل اأن ال�صفور يف البادية عادة ل ي�صملها عمل  ول مربر لهذا التَّ
التطور احلا�صر ول تاأثري لها يف مركز الرجل اأمام املراأة، بخالفه يف املدن فهو من 
ن�صيًبا من  املراأة  ليمنح  العتيقة  القيود  ف�صم  اإىل  يرمي  الذي  التطور  نتائج عمل 

العالئق: العالقات.  (((



امراأتنا يف ال�شريعة واملجتمع
234234

حريتها ال�صائعة بقدر ما ت�صتعد اإليها. فاإذا كنا اليوم نريد اأن ن�صاعد املراأة حقيقة 
على ح�صن ا�صتعدادها ل�صتثمار ن�صيبها من احلرية طبق ما يقت�صيه دين احلق 
وامل�صلحة الجتماعية لنا فاأول واجب علينا هو اأن نحارب تلك الأنانية املا�صكة 

باأغوارنا))) من حيث ندري ول ندري.

ما  الفطرية  مواهبنا  وطم�س  قوانا  تعطيل  اإىل  املوروثة  بغرائزنا  ن�صعى  نحن 
ا�صتطعنا يف وقت نعلن فيه حاجتنا للنهو�س من كبوتنا ول حاجة الظماآن يف حر 
الهاجرة للماء البارد. فمتى تنجلي عنا هذه الغمرة اإذا بقينا نهيم يف ما�س مملوء 

بالفو�صى والتناق�س؟

هذا  حا�صبنا  اإذا  اإل  هذا  يكون  ول  الظالم.  هكذا يف  نبقى  ل  اأن  يجب 
املا�صي الطويل العري�س، وقدرنا حقيقة موقفنا احلا�صر باعتبارنا اأمة تريد اأن حتيا 
وتفوز. ول فوز لأمة يبقى ن�صفها عاطاًل عاجًزا، ول ميكن اخلروج من هذه احلال 
اإل بتعليم املراأة مع تقدير اأهمية مركزها العمراين والجتماعي يف الأمة عندما 

ن�صع منهاج هذا التعليم.

اأْغَوارنا: حِقيقتَنا و�ِصرنا.  (((
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تعليم املراأة

التعليم حاجة الإن�صان الكربى يف احلياة. ويجب اأن يكون �صائًعا بني جميع 
اأفراده بقدر ما لهم من املواهب وال�صتعداد لالنتفاع به. فبقدر ما امتازت احلياة 
التطور املطرد.  بالفكر بقدر ما ت�صعبت وجوهها وزادت حاجتها بفعل  الإن�صانية 
ومن هنا لزم اأن يتعاون الرجال والن�صاء جميًعا على اإنارة هذه ال�صبل و�صد تلك 
ا يعي�س  احلاجات لتبت�صم لهم احلياة، ل اأن يبقى ن�صف الإن�صان جاهاًل عاطاًل غبيًّ
حتت اإمرة و�صيادة ن�صفه الآخر. ولئن اأمكن للع�صور اخلالية مبا فيها من خمول اأن 
بنار يقظتها الأرواح  األهبت  فاإن الع�صور احلا�صرة قد  الهازلة  تتحمل هذه احلياة 
ا يف اأعماقها حب احلياة اإىل العروج  اخلامدة وحركت جميع الأمم التي ما زال حيًّ
باملراأة يف مراقي العرفان لتقوم بواجبها يف عمل احلياة املنتج خلري الإن�صانية جمعاء.

هذا هو التعليم باملعنى العام الذي يجب اأن يكون مبذوًل للمراأة كالرجل 
وا�صتعداد  الفطرية  املواهب  غري  يحدده  ل  الذي  الطبيعي  حقهما  وهو  �صواء. 
الإن�صان. ومن اجلهل واحلمق والغنب والظلم الوح�صي اأن مننع املراأة من و�صائل 
ظهور مواهبها الفطرية بدعوى حقنا يف تقرير م�صريها ح�صب اإرادتنا. وما اإرادتنا 

اإل ال�صهوة الغالبة والأنانية اخلبيثة.

ولكن لنبعد عن حديث امل�صاواة فاإن هذه اجلهة ما زلنا بعيدين عنها يف 
ا�صتعداداتنا وحتى يف اأفكارنا. ولنتحدث عن تعليم املراأة بح�صب وظيفتها املنزلية 
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بعمل  لتقوم  التعليم  من  لها  يتوفر  اأن  يجب  ما  العموم  على  فنذكر  والعمرانية، 
وظيفتها.

اإن املراأة بطبيعتها قد كانت مولدة للن�صل، وقيِّمة عليه، وربة منزل، وزوج 
الرجل. وقد كان حظ امراأتنا وحظنا معها يف هذه الأ�صياء حظ اخليبة واخل�صران. 
ا �صوى اجلهل الذي يغمر  فمن واجبنا اأن ن�صلح هذا اخللل الذي ل �صبب له اأ�صليًّ
اأنوار  اإل ببث  يتّم هذا الإ�صالح  حياتها حتى كاد يجعلها ج�صًما بال روح. ول 
املعرفة فيها واأن نهتم باإعدادها لذلك حتى نطمئن لو�صع اجليل بني يديها تهيئة 

مل�صتقبل حياتنا املكتظة))) باآلم اخليبة.

بالدها  وتاريخ  قومها،  ولغة  وتاريخه،  دينها  اأ�صول  املراأة  تعرف  اأن  يجب 
وجن�صها على الوجه الذي يبث فيها احلياة ويبعثها على ا�صتعادة جمدها الغابر 
والتم�صك به كتم�صكها بحب احلياة. ومن ثم تكون لأبنائها م�صدر الروح القومي 
احلاّث لهم على التزود بالف�صائل وال�صري يف خري ال�صبل املوؤدية اإىل جمد احلياة. 
ل اأن تكون كما هي اليوم عرثة يف طريق العمل، تنفر من �صفري ال�صافر، وتر�صى 
لأهلها بالعي�س يف ظل املوت الغامر كما ر�صيت هي لنف�صها بالعي�س الدائم يف 

ظل اخلفاء بني اجلدران املقامة عليها.

اْكَتّظ: ا�صتّد امتالوؤه.  (((
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يجب اأن تتعلم املراأة العلوم الريا�صية والطبيعية حتى يتثقف عقلها باملنطق 
باأهم  نف�صها  واهتمت  قلبها  املعرفة  اأنارت  فاإذا  حقيقتها،  على  الأ�صياء  ومعرفة 
الأ�صياء فال تعود تنظر اإىل ما دون ذلك اإل عر�ًصا اأو اأنها تزدريه))) بتاًتا؛ حيث 
يزول من عقلها اأن املطر ينزل من عني حتت العر�س واأن الرعد ملك اأبكم، واأن 
ال�صحر وح�صاب الرمالني واأخبار الدراوي�س بالغيب وقدرتهم على النفع وال�صر، 
وغري ذلك من الأوهام حقائق م�صلمة يجب الإميان بها، فاإذا ما و�صلت املراأة اإىل 
هنا عك�صت من هذا النور على اأطفالها بني يديها وكانت عونًا لهم على الن�صوج 

العقلي والنف�صي الذي يتم بالتعليم.

ما  ذلك  يف  وت�صري  وعماًل  در�ًصا  البدنية  الريا�صة  املراأة  تتعلم  اأن  يجب 
ا�صتطاعت. فاإننا اإذا كنا نهتم بنمو عقلها وكمال نف�صها فبمثل ذلك يجب اأن نهتم 
الريا�صة ن�صاط وقوة للج�صم يعينان على الن�صاط املعنوي.  بخ�صوبة بدنها. ففي 
ويف الريا�صة مقاومة ال�صمن املعطل للن�صاط وامل�صرع اإىل الهرم. وما اأحوج املراأة 
اإىل ما يزيد يف قوة بدنها وخ�صوبته وهي املتعّر�صة وحدها لأخطار احلمل والنفا�س 
بفوائد  ننوه  اأن  النوعي والجتماعي. ول�صنا يف حاجة  توؤدي من عملها  ما  فوق 
ا قائًما بنف�صه مت�صاًل بعلم ال�صحة. ويكفي الريا�صة اأنها  الريا�صة فقد اأ�صبحت فنًّ
يوم  اأطفالها من  التي ترو�س  املراأة  حركة واحلركة هي احلياة. وكم يكون ف�صل 
بروزهم اإىل يوم تتلقاهم املدار�س واجلمعيات الريا�صية! ذلك ما مت�صكت به الأمم 

َتْزَدريه: حَتَْتقره.  (((
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ا م�صاًعا وفر�ًصا مطاًعا بني جميع اأفرادها،  التي عرفت ف�صل الريا�صة فجعلتها حقًّ
بهذه  اللحاق  اأبعدنا عن  فما  املجتمع ومنوه.  والأنثى، حر�ًصا على �صالمة  الذكر 

الأمم ال�صائرة!

يجب اأن تتعلم املراأة مبادئ علم ال�صحة حتى حتتاط فيما تقدمه لأطفالها 
من ماأكل وم�صرب وملب�س، وتعرف كيف تعالج فيهم النحرافات الب�صيطة وكيف 
اجلاهالت  باإر�صاد  تنخدع  تعود  ثم هي ل  وقته.  الطبيب يف  ا�صتدعاء  اإىل  تبادر 
ما  املقربة. وهذا  اإىل  اأو تعجل بهم  براأهم  توؤخر  اأطفالها حتى  واجلاهلني يف طب 

يجعلها بركة يف عائلتها وزيادة يف عددها.

يجب اأن تتعلم املراأة فن الرتبية اإىل اأق�صى حد ميكنها، اإذ هي اأول من يقوم 
بهذا لالأطفال يف وقت هم فيه اأوفر مرونة واأكرث قابلية لنطباع ما يتلقونه من خري 
اأو �صر. فاإذا توفرت لها هذه املعرفة كانت اأعرف باأوىل الطرق يف تلقينهم الف�صائل 
وح�صن ال�صلوك مع التحري فيما ي�صدر منها حتى ل يكون مناق�ًصا لتعاليمها. 

وبذلك تبعث للمدر�صة واملجتمع اأنقى الأبناء عقاًل وروًحا.

ومما ل ت�صتغني عنه املراأة للقيام بهذا العمل وحتى لإكمال ثقافتها اأي�ًصا 
تّتبع الروايات الق�ص�صية والتمثيلية ذات املغازي الأخالقية والجتماعية؛ حيث 
والنعيم  وال�صر  اخلري  واأخالقهم يف  وعواطفهم  النا�س  حياة  من  �صوًرا  فيها  ترى 
در�س  فاإّن  عينيها.  بني  ماثلة  ونتائجها  الأحوال  هذه  اأ�صباب  ظهور  مع  والبوؤ�س 
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احلياة من هذه الناحية اأقرب اإىل الذهن، واأمكن يف النف�س، واأقل عناء من ممار�صة 
الأفكار املجردة، واأوفر ت�صلية وترويًحا للنف�س من عناء الكد. واملراأة متى عرفت 
ذلك اأمكنها ب�صهولة اأن تتعظ يف نف�صها، واأن ت�صور لأطفالها الأفكار اجلميلة يف 

اأمثلة بارزة من احلياة بقدر ا�صتعداداتهم النا�صئة.

واإ�صعال  تاأليه احلب  تتعمق يف  التي  الغرامية  الروايات  بع�س  اأنَّ يف  غري 
العاطفة اإىل حد اجلنون خطًرا وا�صًحا اإليه يرجع اأغلب حوادث اجلنايات الغرامية 
يف القتل والنتحار، فوق ما يعطل من قوة الإن�صان ومواهبه يف احلياة التي ي�صبح 
فيها عاجًزا خاماًل كامليت. ول�صت اأق�صد اأن يقف الأدب وقرائح اأهله اإىل حد ما 
يف ت�صوير احلياة مبا فيها من فكر وروح ولذة واأمل، فذلك املثل الأعلى الذي ترمي 
اإليه الإن�صانية. غري اأن متكني النا�صئة - وهي مل تتزود من معرفة احلياة و�صوؤونها 
- من قراءة عواطف واأفكار قوية مل ت�صل بعد لتدرك كنهها))) قد اأدى فعاًل اإىل 

نتائج حمققة اخليبة واخل�صران يف احلياة.

اأما اإذا اأردنا اأن نتحدث عن الروايات اخلليعة املغرية بال�صوء فذلك ما يجب 
اإبعاده، خ�صو�ًصا عن الو�صط العائلي وبالأخ�س عن النا�صئة من الفتيان والفتيات.

يجب اأن تتعلم املراأة تدبري املنزل فتجيد ترتيبه وتوؤدي عمله اليومي وت�صلح 
ال�صناعات  بع�س  يلزم معرفة  وهنا  دائرة عملها.  اأثاثه يف  الإ�صالح من  يقبل  ما 

كنهها: حقيقتها.  (((
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كاخلياطة والطرز والرفء))) والرتقيع ونحوها حتى توفر من ذلك ماًل كان يجب 
لل�صرف  ميزانًا  ت�صع  اأن  املراأة  ت�صتطيع  التعليم  وبهذا  املنزل.  لفائدة  يبقى  اأن 
املنزيل بح�صب الدخل وتعرف كيف توزع هذا الدخل على احلاجيات على قدر 
يختل  بحيث  املعا�س  مب�صلحة  ما يخل  مثاًل  املالب�س  ت�صرف على  فال  اأهميتها، 
التوازن املطلوب يف �صوؤون املنزل فيتعر�س اإىل حياة م�صو�صة اأو ينتق�س بناوؤه ب�صوء 

التدبري. كما هي حالنا اليوم مع اجلهل.

اإن تدبري املنزل لي�س عماًل �صهاًل يكفي فيه حب�س البنت مع اأمها داخل 
عن  يعربون  الذين  وليت  البائدة.  اأمها  من  املوروث  عملها  عنها  لتنقل  البيت 
يخل�صون يف  احلياة،  مدى  به  �صجنها  فظاعة  من  ليخففوا  املراأة  مملكة  باأنه  املنزل 
بيانهم للنا�س فيعلنون وجوب تعليمها تعليًما يجعلها تدير هذه اململكة مبا يرفعها 
ا اأن املنزل وظيفة و�صكن ل �صجن للمراأة  اإىل قمة املجد. فمن واجبنا اأن نفهم مليًّ
ل تنتقل منه اإل اإليه. فاإذا ما لنت نفو�صنا لقبول هذه احلقيقة النرية فقد اأدركنا 
واجبنا يف تعليم الفتاة لتدبر �صوؤون مملكتها بحق وكما يجب. اأما اليوم فاإن هذه 

اململكة �صائعة تعي�س يف ال�صالل واخليبة.

يجب اأن تتعلم املراأة احلرف وال�صناعات للك�صب منها حتى تكون بذلك 
عونًا لزوجها يف تنمية ثروة املنزل امل�صرتك خ�صو�ًصا عند وجود الأولد وات�صاع 
احلاجة اإىل النفقة. اأما اإذا مات القّيم عليها وترك لها يتامى ويتيمات دون مال، 

ْفء: اإ�صالح اخلرق باخلياطة. الرَّ  (((
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ا تاأكد احلاجة اإىل معرفة الك�صب حتى ت�صان هذه العائلة املنكوبة  فهنا يظهر جليًّ
ثقاًل  اأبنائها  مع  تكون  اأن  اإما  اليوم  فامراأتنا  تر�صد.  اأن  اإىل  والف�صاد  ال�صياع  من 
اإذا مات هذا الأب اإىل  اأن تذهب بهم  على اأب العائلة العامل باأجر يومه. واإما 
اأبنائها  وحاجات  حاجاتها  ت�صديد  عن  ويعجزون  حملها  فيثقلهم  الفقراء  اأهلها 
فتعي�س معهم يف قل))) وذل، واإما اأن تق�صد هي وبناتها ديار الأكابر من اأروبيني 
ويهود وم�صلمني تطلب العمل فيها، اأي عمل، بالعي�س اأو حتى اأقل من العي�س. 
اإىل الطرقات  اأبناوؤها الذكور  وكم يف هذا من اخلطر عليها وعلى بناتها، ويذهب 
واملقاهي وزوايا املخازن امل�صكونة حيث ينالهم يف ذلك ما ينالهم، ويتعلمون يف 
هذه املدار�س اأنواع ال�صر و�صرب احل�صي�س وامل�صكرات وهم يف بدء ن�صاأتهم، فاإما 
اأن تق�صي عليهم هذه ال�صموم فريتاحون من حياة �صقاء �صافلة اأو يعي�صون طعمة 

للجرائم وال�صجون.

متى اأح�صنت املراأة العلوم وال�صناعات ال�صرورية لر�صدها ووظيفتها، فكم 
هي يف حاجة اإىل تعلم الفنون اجلميلة كال�صعر واملو�صيقى والت�صوير. بل كم نحن 
من  ال�صروب  هذه  ففي  احلياة،  من  الناحية  هذه  بروزها يف  اإىل  حاجة  اأي�ًصا يف 
التي  العاطفة  وغذاء  املرتعة،  النف�س  وارتيا�س  للكمال،  الروح  اأن�صودة  الأدب 
ال�صافل  الأدب  نق�صي على ذلك  اأن  ميكننا  ومبثل هذا  العائلة.  بناء  عليها  يقوم 

ِقّل: َفْقر.  (((
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الذي ينت�صر اليوم بيننا يف مقطوعات تغنى يف الأو�صاط العائلية والعمومية. ويعرب 
جمموعها عن �صقوط الأخالق وموت الروح و�صخافة العقل.

اإن �صجن املراأة مل يكن قا�صًرا على ج�صمها بل اإنه واقع اأي�ًصا وب�صورة اأ�صد 
على روحها. فهي ل ت�صتطيع اأن تعرب لنا اإل عن روح الرجل ول تغنينا اإل �صعر 
الرجل ول ت�صور اإل عواطف الرجل يف حبه وبغ�صه. وفيما ي�صتح�صن اأو ي�صتقبح 
الفونوغراف. واإذا  اأقرا�س  من الألوان واملعاين. فعا�صت كال�صدى الذي حتفظه 
اأن تكون  اإل  اأ�صواًتا تعرب عن اخل�صة والهوان فلم ي�صعها  اإل  مل جتد يف املجتمع 
فذهبنا  احلياة  وواجبها وحقها يف  املراأة  نفهم حقيقة  اأن  لنا  قدر  ما  فاإذا  احلاكي. 
مذهب احلكمة يف تعليمها ما حتتاجه فقد عملنا خرًيا لي�س للمراأة فقط بل ل�صعادة 

الرجل والأمة جمعاء والأجيال القادمة.

تربية املراأة

للعلم وحده الأثر البنّي يف معرفة اأ�صول الرتبية الفا�صلة ومناهجها. ولكنه 
ب�صفته علًما لن يتعدى حدود الت�صور. اأما انطباع تلك الأ�صول يف النف�س حتى 
الن�صاأة بو�صع الأمثلة  ت�صري خلًقا را�صًخا فذلك عمل الرتبية الذي يبتدئ منذ 
ال�صاحلة من قول وفعل. ونحن هنا ل نق�صد اأن نف�صل اأبواب هذه الرتبية وف�صولها 

فذلك فن م�صتقل بذاته. اإمنا نريد اأن نبني اجتاهها وثمارها الطيبة يف اجليل.
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والنتفاع  احلياة  بواجبات  الكامل  ال�صعور  لإثارة  يتجه  الرتبية  عمل  اإن 
للقدرة  واملجتمع  الفرد  يف  واملعنوية  املادية  الإن�صانية  املواهب  ومترين  مبزاياها. 
اأن  اأو جن�ًصا  فرًدا  ب�صفتها  اأين لمراأتنا  من  ولكن  احلياة.  ا�صتثمار  على  بنف�صها 
تدرك واجبات احلياة ومزاياها حتى تتهياأ للقدرة على ا�صتثمارها معنا ونحن ل 
نعدها ل�صيء من ذلك؟ وما نريد اإل اأن تكون اأداة لتوفية �صهواتنا منها فن�صتعملها 
يف ال�صغل كدوابنا. ويف لذتنا كاملالب�س واملطاعم، ت�صري باأمرنا وتقف عند نهينا، 
لي�س لها من العلم ول من الأخالق اإل الأباطيل))) والأوهام ال�صائدة يف اأو�صاطنا 
ب�صورة عقائد وعوائد مقد�صة ل مت�س. فكانت بذلك �صوؤًما يف بيوتنا ونق�ًصا يف بناء 

حياتنا. وكنا عليها بجهلنا مثل ذلك. واأين تكون املراأة يكون الرجل.

ل رجاء لنا يف تربية املراأة تربية ت�صجل لنا الن�صر يف احلياة ما مل يزل من 
اأعماقنا احتقارها واعتبارها خلًقا ناق�ًصا ل يقدر من نف�صه اأن يوؤدي واجبه، اأو يتم 
حياته بغري احلجر عليه والرقابة ال�صديدة وعي�صه بالطاعة حتت اأوامر الرجل كما 
تعي�س  فجعلها  الأمة جميًعا  خ�صران  اإىل  اأدى  ما  وهذا  احليوان.  ذلك يف  نعترب 

كاملراأة. واإمنا الرجل من املراأة ويف اأح�صانها ينمو ويعي�س.

اإننا نربي املراأة على ال�صعور بانك�صارها وذلها الآتيني من اأنوثتها، فت�صعر هي 
ب�صرورة التجائها للرجل تعي�س حتت جناحه يطعمها ويك�صوها من كي�صه حتى ل 

الأَباِطيل: جمع اأُْبُطولة وهي كل اأ�صكال الباطل وكل ما هو عبث وغرور.  (((
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متوت برًدا وجوًعا. ومن اأجل ذلك اخت�صت دونه بالندب والنياحة))) عليه عند 
فقده. وهو مقابل ذلك ي�صرتط عليها اأن حتتجب عن احلياة حر�ًصا على اأنانيته فيها 
وخوًفا من اأوهامه املتعاقبة. ثم هو بعد ذلك كله ل يعتقد يف طهارتها اإل بقدر ما 
اأنه مغلوب املراأة وفري�صة كيدها الظافر،  ي�صتد يف م�صايقتها، وهو مع ذلك يعلن 
كاأنها عندما ترتكب ما ترتكب ل يكون ذلك مع اأمثاله من الرجال اأو باإغرائهم. 
وكيف ميكننا بعد هذه الرتبية ال�صافلة اأن نطلب منها اأو نوؤمل اأن تكون زينة بيوتنا 
اإل كاجلاهل الأحمق  واإن نحن يف ذلك  لنا على احلياة.  الغد وعونًا  واأم رجال 
الذي يطلب الرائحة ال�صذية)2) والألوان الزاهية من الأزهار املغرو�صة يف ال�صباخ.

العاطفة هي ينبوع احلب وقوام الألفة واأ�صا�س التعاون على احلياة اأو هي 
ن�صقلها  اأن  فيجب  اإليها.  تكون  ما  اأحوج  واجبها  واملراأة يف عمل  بعينها.  احلياة 
حتى ل تذبل فتموت حتت تاأثري ما ن�صميه باحلياء ال�صرقي الذي اأخمد يف املراأة 
نهّذبها  اأن  اأي�ًصا  يجب  كما  النطق،  عن  واأخر�س مالحمها  الإ�صعاع  عن  روحها 
حتى ل ت�صطدم بواجب املراأة، كاأن تدعوها اأن تهمل �صوؤون منزلها لتق�صي غالب 
الوقت خارجه فال تهتم اإل مبا يوفر لذتها ويثري اإعجاب املعجبني بها، ترغب يف 
العقم وتثقلها رعاية الطفل، فت�صبح ثقاًل على زوجها و�صوؤًما على حياتها الزوجية، 
متنع  اأو  اأو خطر،  العمومي خوًفا عليه من تعب  واجبه  اأداء  الرجل عن  ت�صد  اأو 
اأبناءها من الغربة يف طلب العلم �صوًقا لهم وخوًفا عليهم، اأو تطعم اأطفالها ولو يف 

ياحة: ناحت املراأة على امليت بكت عليه بجزٍع وعويل. الَنّ  (((
ذية: �َصَذا امل�صك، قويت رائحته وانت�صرت. ال�صَّ  (2(
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املر�س ما يوؤذي �صحتهم اإذا ا�صتهوا ذلك راأفة بهم وحتنًنا اإليهم ... اإىل غري ذلك 
مما متليه العاطفة غري املثقفة.

اإن احلياة تتجه اليوم بعاطفة املراأة يف تيار احلرية الذي ل يرد، كاأنها ت�صتدرك 
ما فوتت عليها الأجيال الغابرة، فاإذا نحن عرفنا كيف نَ�ُصو�س))) هذه العاطفة مبا 
ن�صع لها من التعاليم فقد اأدركنا الر�صد وعملنا �صاحًلا. واإن نحن وقفنا يف وجه 
ا  التيار ن�صده عن ال�صري فقد خ�صرنا املوقف ل حمالة، وذهب التيار بنا عادًيا قويًّ

اإىل الهاوية.

بالدها.  يف  العام  النهو�س  �صمن  تقدمت  ما  تقدمت  الأروبية  املراأة  اإن 
ولكن حياتها مع الرجل وحياته معها اأي�ًصا قد بقيت بل زادت تعقيًدا وغمو�ًصا 
ب�صبب ما يعرتي العاطفة بينهما من وجوه التقلب املتعاقبة يف اجتاهها نحو احلرية 
والتخل�س من جميع القيود الو�صعية التي متنع هذا التقلب. بيد اأن املراأة الأروبية 
يف غري هذه امل�صكلة الإن�صانية قد �صارت اليوم اأ�صواًطا بعيدة يف م�صمار)2) الرقي 
العقلي والأدبي واملادي عن اأخواتها يف اأنحاء العامل. وبدون اأن نطيل يف تعداد 
هو  اإليه  واأحوجنا  اإلينا  ذلك  من  �صيء  اأقرب  فاإن  اليوم  الأروبية  املراأة  ميادين 
معرفتها اأو قدرتها على اإجناب اأبناء، ل اأقول اإنهم قادرون على خو�س احلياة، بل 
اإنهم ي�صتعدون لالنت�صار عليها، وت�صخري العامل مبا فيه ومن فيه يف حاجاتهم مبا 

نَ�ُصو�ُس: �َصا�َس الأمور: دبَّرها وقام باإ�صالحها.  (((
م�صمار: �ِصباق.  (2(
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واملعنوية.  قواهم اجل�صمية  تن�صئة ورعاية  به يف  الروح وما حتتاط  فيهم من  تزرعه 
الأجيال  لتخريج  هناك  املوؤ�ص�صة  الفنية  املعاهد  جميع  ذلك  يف  عا�صدتها  وقد 
القوية القادرة على احلياة، فحيَّى اهلل العلم والرتبية اإذا اجتمعا على العمل النافع 

لتحقيق �صعادة الإن�صان يف هذه احلياة البخيلة بخريها عن القاعدين.

اأما نحن فال نقدر اأن نحدد خيبتنا يف احلياة اإل مبقدار ما خابت امراأتنا فيها. 
وحتى اإذا كان انت�صار نوع من التعليم املدر�صي اليوم قد غري اأذهاننا بع�س التغري 
فاإنه لي�س اإل ت�صوي�ًصا ينزل على اأرواحنا امل�صمومة بداء املا�صي الطويل املم�صوخ 
اململوء باملتناق�صات، فاإما اأن نن�صى به هذا املا�صي ونحتقره لننطبع بالطابع الذي 
يف  نبقى  اأن  واإما  و�صعبنا،  اأهلنا  عن  منعزلني  فنعي�س  التعليم  هذا  نا�صرو  و�صعه 
حياتنا البالية، را�صني باملقدور، طالبني عي�صنا من احلكومة اأو ال�صركات الأجنبية 
به  وت�صيق  للعي�س.  املتعلم وجود عمل  �صبابنا  يتعذر على  ما  وكثرًيا  بالدنا.  يف 
بالده فيت�صرد يف اأنحاء الدنيا �صجًرا و�صخًطا على حياته ال�صائعة دون اأن ي�صعر به 
املجتمع الذي اأبرزه للوجود عاجًزا عن تاأ�صي�س حياته وحمروًما من و�صائل العمل 

التعاوين املنتج خلري الفرد واجلمع.

واإرادة  روح  اإىل  يحتاج  �صالًحا  اإل  لي�س  درجته  بلغت  مهما  العلم  اإن 
الروح  وهذه  تكاليفها.  وعظمت  طرقها  تع�صرت  مهما  باحلياة  للظفر  ي�صتعمالنه 
وتلك الإرادة لي�صتا اإل ثمًرا خال�ًصا للرتبية الفا�صلة التي تبتدئ غر�ًصا وتنتهي 

�صجرة مثمرة اأ�صلها ثابت وفرعها يف ال�صماء.
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الأطباء  اإر�صاد  اإىل  احلاجة  كل  حمتاجة  وبالدنا  الأطباء،  من  ن�صيب  لنا 
وحمايتهم لها مما تعاين من قلة امل�صت�صفيات العامة و�صيقها، وحمتاجة اأي�ًصا اإىل 
اإر�صادهم لو�صائل حفظ ال�صحة من �صوء التغذية وال�صكن اللذين ن�صرا الأمرا�س 
للتدليل  الفني  اإىل عملهم  اأي�ًصا  الأطفال، وحمتاجة  ب�صورة مهولة خ�صو�ًصا يف 
على وجوب تطهري كثري من اجلهات الوخيمة يف اململكة بتنقية املاء والهواء. كما 
هي حمتاجة اأي�ًصا اإىل درا�صتهم الفنية لالأمرا�س الوطنية))) والطارئة. والأ�صكال 
التي تظهر فيها. واأجنع)2) الطرق يف عالجها ب�صفتهم اأبناء البالد العارفني اأكرث من 
غريهم طبائعها وعوائدها ومعائ�صها. وميكن ابتداء هذه الأعمال بتاأ�صي�س جمعية 
باإلقاء  ال�صعب  تنوير  ثم  ناحيتهم،  من  وتباحثهم يف كل جديد  الأطباء  لتعارف 

حما�صرات ون�صرات تريه مزايا ال�صحة وو�صائل حفظها.

باري�س  يف  الإن�صان  حقوق  در�صوا  الذي  املحامني  من  ن�صيب  اأي�ًصا  لنا 
بع�صها  الأيام  تظهره  ما  �صوى  ر�صم  ول  لها  البالد ل حد  قوانني  بينما  وغريها. 
مبا�صرة  يف  الإداريني  للموظفني  والتفوي�س  املحاكم،  اأحكام  وبينما  بع�س.  تلو 
واأي  التون�صية،  والعدلية  عموًما،  الق�صاء  و�صري  وحكًما،  بحًثا  العدلية  الوظائف 
الو�صائل لتدعيم وجودها حية قوية حمرتمة من اجلميع، كل هذه امل�صائل حمتاجة 
اإىل نقد ومتحي�س اأولئك الدار�صني الذين هم اأوىل النا�س بهذا الواجب واأقدرهم 

عليه.
الَوَطنية: املَتَوطنة.  (((

اأجْنَع: اأجنح.  (2(
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اإن البالد اليوم تتجه يف مد وجزر للتخل�س من ال�صيق الواقع بها ذاهبة 
نحو احلرية التي ت�صعى لها كل اأمة دبت فيها احلياة. فمن واجب رجال احلقوق 
الأمم،  بني  العامة  القوانني  عن  واآرائهم  معلوماتهم  بن�صر  اجلهة  هذه  يخدموا  اأن 
والنظامات الداخلية بها، و�صكل حكوماتها، ومقدار ما فيها من التمثيل ال�صعبي 
باختالف د�صاتريها، وتاريخ احلوادث التي انت�صرت فيها هذه املبادئ حتى يزداد 
يقني الأمة بحقها فتح�صن التدليل عليه، وتعرف اأوىل الطرق واأقربها اإليه. ويح�صل 
العظيم  الجتماعي  العمل  هذا  بدء  وميكن  جمموعها.  يف  عام  تهذيب  بذلك 
واإبراز  الغايات  لهذه  التاأهب  معنى  على  الطائفة  هذه  لتعارف  بتاأ�صي�س جمعية 
اأنها حتى الآن مل تتهياأ لقبول  اأن حياتنا النفرادية يظهر  ما ت�صتطيع منها. غري 
العمل التعاوين خلري املجموع. ولي�س ذلك اإل نتيجة انهماكنا))) يف الحرتاف 
ال�صخ�صي ثم طلب الراحة واللذة مبا ح�صل من الوفر املادي. اأما اللذات املعنوية 
التي تعرب عن نبل الروح وتطلعها نحو الكمال الإن�صاين فذلك ما ل يظهر اليوم 
ا وفردية ل يكاد ي�صمع لها �صدى  يف املتعلمني من رجالنا اإل ب�صورة �صئيلة جدًّ

يف البالد.

اإنني �صديد الإميان بوفرة ثروتنا العقلية والأدبية بقدر ما لنا من ال�صتعداد 
الفطري. ولي�س ذلك لأين تون�صي، بل اإن التاريخ يوؤيدين يف ذلك. لكنني اأرى 
اأن خيبتنا يف العلم ما ن�صاأت اإل عن تربيتنا اخلاملة يف الو�صط العائلي الذي اأخمد 

انهماكنا: ان�صغالنا.  (((
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فينا روح املجد والطموح اإىل املعايل فن�صاأنا عاجزين ك�صاىل �صيئي الظن باأنف�صنا. 
نفّر من الكد وهو حياتنا. ونهوى القعود وهو موتنا. وما اأكرث ما تقعد بنا املراأة عن 
ركوب الأعمال ال�صاقة لتحقيق حياتنا وفوزنا بدًل من اأن تنفخ فينا روح اجلراأة 

والن�صاط على اقتحامها.

اإننا ما دمنا فاقدين للروح ومل نغري طريقة الرتبية يف ن�صاأة اأبنائنا فاإن ما يزداد 
قبلها: جمبورة على الحرتاف  ملا  اأمثلة م�صاوية  اإل  لي�س  منا  املتعلمني  يف عدد 
اجتاهنا  يتاأكد هذا يف  ولقد  العمومية.  الأعمال  تاأ�صي�س  وعاجزة عن  ال�صخ�صي 
دائًما اإىل طلب العلوم التي ي�صهل الكت�صاب ال�صخ�صي بها دون عناء كالطب 
واحلقوق. وفرارنا من العلوم ال�صيا�صية والقت�صادية والعمرانية ملا فيها من احلاجة 
للتاأ�صي�س والتعاون عليه وال�صرب لنتظار النتيجة. وقد كرب علينا اأمر هذه العلوم 
رغًما مما فيها من النتائج العظمى حلياة ال�صعب و�صمان م�صتقبله. وبهذا برهّنا على 
اأننا مل نفهم حقيقة العلوم ونتائجها اليوم يف الأمم ال�صائدة علينا. ولي�س فينا من 

ال�صتعداد اإل ما يجعلنا نراها و�صيلة الحرتاف ال�صخ�صي النفرادي.

ها هي الوظائف ذات امل�صوؤولية يف الإدارة واملالية والعدلية فهل ن�صتطيع 
لها بحيث  وامل�صري  املدبر  الراأ�س  منها  نحتل  اأننا  اأن نربهن بخربتنا وقدرتنا على 
ا نطالب به حماتنا فهل تاأّهبنا  ي�صتقيم �صري امل�صالح العامة فيها. واإذا كان هذا حقًّ
لننال  �صبيلهما  والعمل وجهادنا يف  للعلم  نظهر من حبنا  مبا  املراكز  لنحتل هذه 

املجد الذي ن�صتحقه.
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كان  حتى  امل�صتنتج  غري  منها  وكثري  قليل،  منها  امل�صتنتج  اأرا�صينا  هذه 
اإحيائها، وهذه  بواجب  ليقوموا  الفرن�صيني  املعمرين  اإىل  ت�صليمها  ذلك عذًرا يف 
�صناعتنا متوت من نف�صها وازدحام الواردات عليها. وهذه جتارتنا اأفل�صت �صركاتها 
اأو انهزمت اأمام تيار الأجانب وحتى اأمام اليهود من اأبناء بالدنا. ومع هذا املوت 
والإفال�س الذي حتول ثروة بيد غرينا فنحن ما زلنا نفكر يف العي�س فرادى ونختار 
اأن نعرف ما يف التعب من احلياة وما يف احلياة  اأي�صر ال�صبل واأقلها تعًبا زاهدين 

من املجد.

اإين اأحرتم كل رجالنا املتعلمني واأوؤمل فيهم وفيما يزداد من عددهم اأن 
ولكنني  التون�صي.  ال�صعب  لفائدة  املتحدة  باأعمالهم  عالًيا  الوطن  راأ�س  يرفعوا 
اأردت اأن اأقول اإنه يجب نفخ الروح يف و�صطنا العائلي بوا�صطة املراأة التي نعدها 
ًدا، ل يثري فينا روح املجد واقتحام اجلهود له. وما  لذلك. فاإن العلم وحده، جمرَّ
دام تعليم املراأة وتربيتها مل يتهياأ بعد للظهور ح�صب اأمنيتنا فاإن تاأ�صي�س ريا�س 
الأطفال والعهدة بها ملن يتخرج من ن�صائنا بقدر الإمكان اأكرب خطوة نخطوها يف 
هذا ال�صبيل؛ حيث ن�صبك))) يف هذه املعاهد جوهر اأبنائنا �صبًكا ن�صطفيه للنجاح 
يف حياتهم املقبلة. وكم نحن يف حاجة اإىل مثل هذه التاأ�صي�صات والإكثار منها 
ال�صوارع  يف  اأمامنا  ميرون  الذين  اأولئك  واإناًثا:  ذكوًرا  ليتامانا  بالن�صبة  خ�صو�ًصا 

حفاة عراة، باأج�صاد �صاحبة، ومالمح ذابلة، واأرواح منك�صرة ذليلة.

نَ�صُبك: يقال �صبك فالن املعدن: اأذابه وخل�صه من اخلبث ثم اأفرغه يف القالب.  (((
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يف  نلقاه  الذي  الفاح�س  الغنب  من  وناأمل  امل�صتقبل،  يف  باآمالنا  نحلم  اإننا 
حياتنا احلا�صرة، ون�صعر يف اأعماقنا باحلاجة اإىل التخل�س من قيودها املرهقة. ول 
�صبيل لهذا التخل�س اأو بلوغ تلك الآمال اإل متى كان ذلك ثمرة لغر�س اأ�صول 
الرتبية الفا�صلة يف اأبنائنا. ول يتم هذا اإل برتبية وتعليم املراأة التي ين�صاأ الأبناء 
بني اأح�صانها. وتنمو اأج�صادهم ومواهبهم اأمامها وبرعايتها، فهل نحن م�صتعدون 

لذلك؟





لقد اأو�صحنا ما للمراأة يف الإ�صالم من حق �صريح، وما اّدخر لها يف ن�صو�صه 
املراأة عندنا وما يف  وبّينا حالة  امل�صاواة.  العطف والتقدير حتى  اخلالدة من روح 
�صقوطها من �صور ال�صقاء الذي يغمرنا يف احلياة الزوجية، ويف عائلتنا، ويف تربية 
اأبنائنا التي تخرجهم عاجزين عن اأي عمل منتج يف احلياة. واأعطينا �صورة عامة 
اأجيال التديل)))  عن راأينا يف اخلروج بامراأتنا من الهوة التي وقعت فيها بحكم 
الطويلة التي حرمتنا معها من بلوغ احلياة ال�صعيدة التي نتخيلها ول نراها اإل يف 
كان  الذي  واملوت  الذبول  روح  فيه  وطعنت  ما�صيها  حا�صبت  التي  احلية  الأمم 
ا حقيقة موقفنا قبل اأن  �صائًدا عليها. وما ق�صدنا من ذلك كله اإل اأن ندرك جليًّ

نذهب طعمة ملا�صينا ال�صخيف.

نه�س ال�صرق اليوم نه�صته التي نقراأ عنها يف �صحف الأخبار. فكان ي�صعر 
كالكنز  بيتها  عمق  يف  الغائرة  املراأة  تلك  اإىل  بحاجته  العميقة  النه�صة  هذه  يف 
الذي يغمره الرتاب، فبنى لها املدار�س وريا�س الرتبية واأ�ص�س النوادي لن�صرة 

ه. التديل: تدىّل ال�صيء: نزل من ُعلَوّ  (((

خامتة
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ق�صيتها واأيدها بال�صحافة والتاأليف حتى كان من ذلك اخلري العميم الذي اأيد 
نه�صته ومركز وجودها. ونحن ن�صمع اليوم عن زعامة الن�صاء يف الهند وقيادتهن 
بظهورهن  وتركيا  و�صوريا  وم�صر  القد�س  يف  روحها  من  نفخن  وما  امللية  للحركة 
للروح  واملنع�صة  ون�صاطهم  الرجال  املغذية جلهد  والت�صحية  ال�صجاعة  مظهر  فيها 
يف  كافًيا  يكن  مل  باآذاننا  ون�صمع  باأعيننا  نقراأ  الذي  هذا  ولكن  عموًما.  الوطني 
التاأثري علينا؛ لأننا مع�صر الأفارقة))) نحن وحدنا الذين بقينا متم�صكني باحلقيقة 
)الدين) �صاخرين من كل هذه الأمم ال�صالة التي اأخذت تتم�صك اليوم باأ�صباب 

ال�صماء...

اأمم العامل التي ت�صعى للحياة  اأيها التون�صيون ما اأكرب ف�صيحتنا بني  اإيه)2) 
لنا  ترك  مبا  معجبني  ال�صاعة  حتى  زلنا  ما  فنحن  املو�صل!  طريقهما  من  والعزة 
تاريخنا الأ�صود من عقائد وميول نن�صبها لالإ�صالم زوًرا لنتقي بذلك �صدمة احلق 
الغالب. ومع ذلك نوؤمل اأن تكون لنا نه�صة �صادقة ل توؤثر فيها حتى عوا�صف 
واأثارت  اخليبة  فينا  اأثرت  بكذبنا  يوؤمن  ل  الذي  الواقع  كذبنا  ما  فاإذا  اجلحيم. 
اأن  دون  اآمالنا  انخ�صاف  بها  لنعلل  ال�صطحية  الأوجه  نلتم�س  وجعلتنا  اندها�صنا 

نفح�س يف اأعماقنا عن موا�صع ال�صعف فنحرقه دون رحمة مب�صاعل احلياة.

الأفارقة: اأهل تون�س.  (((
اإيه: ا�صم فعل اأمر مبعنى ح�صبك يفيد الزجر.  (2(
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ا اإننا اليوم يف دور انتقال. ولكنه اإما اإىل املوت وهو الظاهر من اأحوالنا  حقًّ
واإما اإىل البقاء. ومن الواجب اإذا كنا نريد البقاء اأن نتاأهب لهذا الدور لنفوز فيه 
بقينا ل  فاإذا نحن  التي تعمل خليبتنا يف احلياة.  العوامل  بالنت�صار مهما كانت 
نفهم اإل اأن لنا اآماًل نتمنى ح�صولها دون اأن نفهم حقيقة ال�صتعداد الذي يجب 
ا بذلك على جهلنا  اأنف�صنا فنربزها، فقد برهنَّ علينا لها، اأو ندرك منابع القوة من 
باحلياة وحمقنا فيها واأنانيتنا الأثيمة وفقدنا اأهلية اكت�صاب احلقوق. ثم ل نطمع 

بعد ذلك يف غري النحالل واملوت.

هذا هو �صوتي اأرفعه عالًيا بقدر ما يل فيه من قوة العقيدة وراحة ال�صمري. 
ولو اأمكنني اأكرث من هذا لفعلت. ويا ليتني كنت اأ�صتطيع اأن اأ�صرخ كالربكان 
الهائل، ع�صى اأن اأزعج برعدي جميع الذين ما زالوا يغطون يف نومهم غارقني يف 

اأحالمهم ال�صالة التي جعلتنا يف هذا العامل مثاًل ل�صخرية القدر.

اإنني اأدعو جميع التون�صيني مهما اختلفت اآراوؤهم واأميالهم ل اإىل ت�صديقي 
فيما اأقول فهذا ما يبعد كثرًيا عن مثلي. ولكنني اأدعوهم اإىل التاأمل معي يف ذات 
املو�صوع وخطره على م�صتقبل حياتنا اإذا بقينا م�صت�صلمني للحوادث العابثة بنا، 
املا�صي، جاحدين  تائهني يف �صحراء  تغالب،  التي ل  الأقدار  اإىل  نا�صبني ذلك 
ي�صرفنا، مقبلني على  الذي  العمل  العلم والفكر، زاهدين يف  ف�صل اجلديد من 

اآخرتنا م�صودة وجوهنا وملطخة بالعار الذي ل ميحى من تاريخنا.
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وقبل اأن اأختم القول اأراين مدفوًعا بقوة غريبة اإىل اأن اأحيي بروحي امللتهبة 
وبانحناء العابد امل�صتغرق اآمايل يف نه�صة املراأة وال�صعب التون�صي وال�صرق عموًما. 
وال�صعور  الأمل  احتاد  قريبة يف  اأراها  فاإين  النظر  بعيدة يف  اليوم  اأراها  واإذا كنت 
والفكر، وماثلة يف العلم والرتبية والت�صحية يف �صبيلهما، ذلك هو �صر خال�صنا من 

اآلم املوت وانبثاق))) فجر احلرية ال�صادق.

انبثاق: َتولُّد.  (((

 نهاية المتن 
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CAIRO BEIRUT

الكتاب هذا 

الفقرات  خّط  من  الحّداد  الطاهر  التونس�ي  الش�اب  انتهى  )1929م/1348ه�(  عام  نهاية  في 
األخي�رة م�ن ه�ذا الكت�اب، ال�ذي رّبم�ا لم يدرك هو نفس�ه ما س�يثيره من جدل عندما ينتش�ر بين 
الن�اس؛ داعًي�ا في�ه إل�ى تحري�ر الم�رأة من أصف�اد التقاليد البالية التي س�جنتها قروًن�ا طويلة، بين 
مطرق�ة الجم�ود ف�ي فهم النصوص وس�ندان المجتمع، ومن س�يطرة الق�راءات الخاطئة لنصوص 

الدين. وأحكام  الشريعة 
المرأة  ملف  معالجة  األفضل  فمن  نفسه،  سيفرض  الحديث  التطور  تيار  أن  إلى  فيه  نبَّه  وقد 

تفاقًما. إال  األمور  يزيد  ال  الذي  التغافل  أو  اإلعراض  بدل  مجتمعاتنا،  في 
من  الحداد  س�عى  س�ائًدا،  كان  عما  تختلف  الديني  النّص  قراءة  في  رؤية  الكتاب  هذا  وفي 
بين جوهر االسالم  أو  والمتحول،  الثابت  بين  الفصل  قوامه  تأسيس خطاب إصالحي،  إلى  خاللها 
)روح الش�ريعة( وبي�ن م�ا ه�و َعَرض�ي يمك�ن أن يطال�ه قانون التدرج ال�ذي ال يقف عند جيل أو 

قرن.
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