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املرأة تتنفس الصعداء

وتصعد الى مرتبة املساواة ...
عبد القادر مدلل

مع أهنا إنسان ،لكنها
من الدرجة الثانية...
حقبات الظالم جتلت
ببزوغ فجر اإلسالم ،الدين الوحيد
الذي أعطى املرأة مكانتها وحقوقها
املغتصبة ،لكن ابسم الدفاع عن
حقوق املرأة املعاصرة يبدو أن
عقارب الساعة تعود للوراء.....
بكل أتكيد هو هللا الذي خلق
وهو أعلم حباجات خملوقاته ....إن
التعامل مع خملوق حساس عاطفي
شديد التأثر يظهر فيه االعوجاج
الطبعي النابع من هذه الطبيعة
القارورية تتطلب من الرجل حكمة
وأتنيا ورفقا وهدوء وصفحا وعفوا
وتفهما ومسعا وطاعة يف أحيان كثرية
أي «عاشروهن ابملعروف» ....
هكذا كان متلقي الوحي اإلهلي
التقوى

حممد  ،الذي خرق قوانني عصره
فجعل من النساء شقائق الرجال
فأصبحت املرأة شريكة للرجل
وليست جمرد متاع وكائن انقص...
أصبحت متساوية مع الرجل ،مبعىن
أن ما ُشرع هلا كان مراعيا كوهنا
إنسانة كالرجل وكوهنا أنثى هلا
طبيعة خاصة ،قال تعاىل ﴿ولَُ َّن
ِن﴾( ،)1فأعطيت
ِمثْ ُل الَّ ِذي َعلَيْه َّ
املرأة وألول مرة يف اتريخ األداين
حقها يف املمتلكات اخلاصة اليت
حتصل عليها من املرياث أو جبهدها
اخلاص ،علما أن امللكية اخلاصة
تشرع مثال يف بريطانيا إال
للمرأة مل ّ
عام 1882م ،ويف الداينة املسيحية
حيث ال مرياث للمرأة أصال ،بينما
ما متتلكه املرأة ليس للزوج حق فيه
أو يف النفقة على البيت إال برغبتها،

ألن اإلنفاق على البيت والزوجة أي
«القوامة» هي مسؤولية الرجل .إن
حرص اإلسالم ابلزواج على تكوين
أسرة متلؤها السكينة والطمأنينة
واالستقرار واملودة من أجل إنشاء
جيل صاحل ،أظهر كم هي حمرتمة
ومقدرة املرأة يف تعاليم اإلسالم...
()2
«فخريكم خريكم ألهله»
«استوصوا ابلنساء خريا»(« ،)3من
كانت له بنتا فأدهبا وأحسن تربيتها
كانت له سرتا من النار»(.....)4
بل أن الرسول  كان يطلب من
املسافرين املضطرين أن ال يتأخروا
عن بيوهتم قدر اإلمكان “كم من
األزواج يقضون أوقاهتم بعيدا عن
بيوهتم يف جلسات الطعم هلا وال
رائحة وال لون ،»....أما يف التعامل
مع املرأة عندما يظهر منها النشوز»
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أي التمرد ،العصيان ،زعزعة استقرار
البيت «فاإلسالم وضع خطوات
مرتبة  ،قال تعاىلَ ﴿ :و َّ
الل ِت تََافُو َن
نُ ُشوَزُه َّن فَ ِع ُظوُه َّن َوا ْه ُج ُروُه َّن ِف
الْ َم َض ِ
ِن أَ َط ْعنَ ُك ْم
اض ِربُوُه َّن فَإ ْ
اج ِع َو ْ
ِيل إ َّ
ِن َّ
ِن َسب ً
اللَ َكا َن
ف ََل َتـْبـ ُغوا َعلَيْه َّ
َعلِيًّا َكبِريًا﴾( ، )5فال بد أوال من
الوعظ والنصيحة واالستمرار على
هذا احلال من أجل إصالح موقفها
وحاهلا ،فإن مل تتعظ يكون اهلجران
يف املضاجع ،ويف حالة الشقاق
والنزاع املستمر ميكن اللجوء لألهل
﴿فَاْبـ َعثُوا َح َك ًما ِم ْن أَ ْهلِ ِه َو َح َك ًما
من أهلها﴾( )6وعندما تفشل
كل احملاوالت ،يكون اللجوء اىل
الضرب غري املربح وغري املهني الذي
يهدف إىل اإلصالح ووقف التمرد
والعصيان ،ويكون هذا الضرب هبذه
املواصفات أفضل من اللجوء مباشرة
إىل الطالق ،علما أبن الرسول صلى
هللا عليه وسلم مل يضرب نساءه قط
بل قال من يقم بذلك «ليس أولئك
()7
خبياركم».
إن تعاليم اإلسالم وضعت احللول
لكل احلاالت يف كل زمان ومكان،
فبما أن الطالق شيء بغيض لكنه
يف حاالت معينة يكون خمرجا وحال
ألسرة فقدت االستقرار وأصبح

إن حـــرص اإلســـام بالـــزواج علـــى تكوين أســـرة تملؤها
الســـكينة والطمأنينـــة واالســـتقرار والمودة من أجل إنشـــاء
جيـــل صالـــح ،أظهر كـــم هـــي محترمـــة ومقـــدرة المرأة
()2
فـــي تعاليـــم اإلســـام« ...فخيركـــم خيركـــم ألهله»
«اســـتوصوا بالنســـاء خيرا»(« ،)3مـــن كانت له بنتـــا فأدبها
وأحســـن تربيتهـــا كانت له ســـترا مـــن النـــار»(.....)4

وما رافق ذلك من جرائم وتفكك
أسري وأمراض جنسية فتاكة...
بينما تبقى صيدلة اإلسالم تقدم
العالج لكل احلاالت ،وليس تعدد
الزوجات «بدال من تعدد األصدقاء
والصديقات» اال مثاال على هذا
الدواء الذي يستخدمه احملتاج إليه
يف حاالت حمددة ،مثال زايدة عدد
النساء والعنوسـ ـ ــة ليكون التعدد
من أجل املرأة وحفظا حلقه ـ ــا يف
الزواج.

احلال خطرا على مستقبل األوالد
والزوج والزوجة ..لذا شرع اإلسالم
الطالق من أجل املرأة أيضا وأعطاها
احلق أيضا أبن تطلق زوجها إذا
خافت منه النشوز ،بينما املسيحية
وحترم الزواج
حترم الطالق ّ
كما نعلم ّ
على رجال الدين من نظرة دونية
للمرأة ،ابعتبارها مفسدة للحالة
الروحانية لرجل الدين املسيحي....
أخريا فإن دعاة حترر املرأة مبحاولتهم
رد حقوق املرأة املغتصبة ،أصلحوا
من جهة لكنهم أفسدوا من جهات
عندما حولوا املرأة اىل سلعة ،املراجع
وعندما قللوا من دورها احملوري  .1البقرة 229
يف البيت وتربية األجيال ...مما  .2سنن الرتمذي ،كتاب املناقب عن رسول هللا.
هدد أمن وسالمة اجملتمع اإلنساين  .3صحيح البخاري ،كتاب النكاح.
الذي تفشى فيه الطالق وتعدد  .4صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب.
الصديقات واألصدقاء وأوالد السفح  .5النساء  .6 35النساء  .7 36رواه أبو داود
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