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 ممخص البحث
 بسـ اهلل، كالحمد هلل، كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل، أما بعد.

فرغـ أف بداية الحركة النسكية كانت خارج المحيط اإلسػالم،، إ  أناػا مػا لب ػت 
أف انتقمت إلى العالـ اإلسالم، ف، صكر متعددة مناا ما هك عممان، قػ    يػرل نهسػ  
 –معنيػػا بعالقػػة خطابػػ  النسػػكم بالمنظكمػػة المعرفيػػة اإلسػػالمية، كمنػػ  مػػا هػػك إسػػالم، 

يسػػعى  ف ي ػػد لػػ  قػػدما فػػ، تمػػؾ  –م، هنػػا عمػػى اخػػتالؼ  اسػػع فػػ، تعريػػؼ اإلسػػال
المنظكمػػة مػػف خػػالؿ مليػػات متباينػػة مػػف المكاومػػة كالنقػػد. كلعػػؿ أ ػػار مػػف قػػدـ مقاربػػة 

أك"ممنػة كدكد" بعػد اسػػالماا،  "مػارم تيزلػ،"نسػكية لتهسػير القػرمف الكػريـ هػ، ا مريكيػػة  
الدراسػػػات التػػػ، حصػػػمت عمػػػى الما سػػػتير فػػػ، دراسػػػات ال ػػػرؽ ا دنػػػى، كالػػػدكتكرا  فػػػ، 

ـ، كذاعػػػت  ػػػارتاا بعػػػد أف 8988العربيػػػة كاإلسػػػالمية مػػػف  امعػػػة ميت ػػػ اف فػػػ، عػػػاـ 
أقػػدمت عمػػى إمامػػة عػػدد مػػف المسػػمميف كالمسػػممات فػػ، صػػالة  معػػة مختمطػػة ب حػػدل 
 الكنائس اإلن ميكانية، كهك ما قكبؿ باستا اف كبير ف، معظـ أنحاو العالـ اإلسالم،.

كالمػػرأة"إ إعػػادة قػػراوة لمػػنص المقػػدس مػػف ك اػػة ألهػػت ممنػػة كدكد كتاباػػا "القػػرمف 
 –ناعية في  عمى فقااو المسميف  ممةن احتكارهـ لتهسير ذككرم  امػد بائػد  "نظر نسكية

ياضػـ حقػكؽ المػرأة التػ، أقرهػا لاػا القػرمف الكػريـ،  داعيػة فيػ  إلػى مػا  -بحسب تعبيرها
 ر ؿ.أسمت  بػ "ال ااد ال ندرم" لتحقيؽ المساكاة بيف المرأة كال

كالمقصكد ف، هذا البحث هك محاكلة التكصؿ إلى تهكيؾ المقاربة القرمنية آلمنػة 
كدكد، كالكقػػكؼ عمػػى مهاكماػػا لمت كيػػؿ ، كاختبػػار مػػدل  ػػدكل فاػػـ القػػرمف بمعػػزؿ عػػف 
التػػػراث التهسػػػيرم  ممػػػة أك صػػػكابية ذلػػػؾ، كالسػػػع، نحػػػك التعػػػرؼ عمػػػى أدكاتاػػػا الم كيػػػة 

ا لمنص القرمن،، كعرض رؤية تحميمة نقدية لنتائج هػذ  كالمقاصدية كالتاريخية ف، قراوتا
القػػراوة التػػ، ظاػػرت فػػ، مكاقهاػػا مػػف قضػػايا نسػػكية  ػػائكة كػػالميراث كالقكامػػة كال ػػاادة 

 .كغيرها
 المقاصد -النسكية  -القرمف  : الكممات المفتاحية
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Feminism and the Qur'an Critical view of Amina Wadud's works 

Dr.Osama Abdul Rahman Al-Marakby 

osamaalmarakeby.72@azhar.edu.eg 

Abstract 
In the name of Allah the Merciful, And prayers and peace be upon 

the Prophet Muhammad. 
Although the beginning of the feminist movement was outside the 

Islamic environment, it soon moved to the Islamic world in various forms, 
including what is pure secular which does not see himself interested with 
the relationship of his feminist discourse and the Islamic cognitive system, 
and some of it is Islamic - with a vast controversy related to the definition 
of Islam here - which seeks to find a way into that system through various 
mechanisms of harmonization and criticism. 

 Among the most famous feminists who presented approach for the 
interpretation of the Noble Qur’an is the American “Mary Teasley” or 
“Amina Wadud” after her conversion to Islam. She obtained a master’s 
degree in Near Eastern studies, and a PhD in Arab and Islamic studies from 
the University of Michigan in 8811 AD, and her fame spread after leading 
a number of Muslims and Muslims in a mixed Friday prayer in an 
Anglican church, which was widely condemned in most regions of the 
Islamic world. 

Amina Wadud wrote her book “Quran and Woman: Rereading the 
Sacred Text from A Woman's Perspective", to express her objection to 
scholars of Islam as a whole because of their monopoly on a rigid male 
defunct interpretation - according to her expression – which ignore the 
rights of women recognized by the Holy Qur’an, calling for what she 
called “Gender jihad” to achieve equality between women and men. 

The purpose of this research is to attempt to reach the dismantling of 
the Qur’an approach to Amna Wadud, and to study its concept of 
interpretation, In addition to testing the extent of the feasibility of 
understanding the Qur’an in isolation from the interpretative heritage as a 
whole or the correctness of that. It also try to identify its linguistic, 
Maqāṣidī and historical tools in its reading of the Qur’an text. Moreover, 
offering a critical analytical view for the results of this reading which 
appeared in its opinions about difficult feminist issues, such as inheritance, 
the concept of Qawama, testify, and others. 
key words: Qur'an - Feminism - Maqāṣid 
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 مقدمة
 بسـ اهلل، كالحمد هلل، كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل، أما بعد.

 كانػػػت خػػػارج المحػػػيط اإلسػػػالم،، (8)فػػػرغـ أف بدايػػػة الحركػػػة النسػػػكية
 إ  أناػػا مػػا لب ػػت أف انتقمػػت إلػػى العػػالـ اإلسػػالم، فػػ، صػػكر متعػػددة مناػػا 
مػػا هػػك عممػػان، قػػ    يػػرل نهسػػ  معنيػػا بعالقػػة خطابػػ  النسػػكم بالمنظكمػػة 

عمػػػى اخػػػتالؼ  اسػػػع فػػػ،  –المعرفيػػػة اإلسػػػالمية، كمنػػػ  مػػػا هػػػك إسػػػالم، 
قػػدما فػػ، تمػػؾ المنظكمػػة مػػف  يسػػعى  ف ي ػػد لػػ  –تعريػػؼ اإلسػػالم، هنػػا 

خالؿ مليات متباينة مف المكاومة كالنقد. كلعؿ أ ار مف قدـ مقاربة نسكية 
التػػ، كلػػدت فػػ، ك يػػة  "مػػارم تيزلػػ،"لتهسػػير القػػرمف الكػػريـ هػػ، ا مريكيػػة  

ـ  سػرة مسػػيحية، كاعتنقػت اإلسػػالـ فػ، الع ػػريف مػػف 8951ميريالنػد عػػاـ 
عمرها، كتسمت باسـ "ممنػة كدكد"، كحصػمت عمػى الما سػتير فػ، دراسػات 
ال ػػػرؽ ا دنػػػى، كالػػػدكتكرا  فػػػ، الدراسػػػات العربيػػػة كاإلسػػػالمية مػػػف  امعػػػة 

دمت عمػى إمامػة كذاعػت  ػارتاا بعػد أف أقػ (1)ـ،8988ميت  اف فػ، عػاـ 
عػػدد مػػف المسػػمميف كالمسػػممات فػػ، صػػالة  معػػة مختمطػػة ب حػػدل الكنػػائس 
اإلن ميكانيػػػػة، كهػػػػك مػػػػا قكبػػػػؿ باسػػػػتا اف كبيػػػػر فػػػػ، معظػػػػـ أنحػػػػاو العػػػػالـ 

 اإلسالم،.
ألهػػت ممنػػة كدكد كتاباػػا "القػػرمف كالمػػرأة"إ إعػػادة قػػراوة لمػػنص المقػػدس 

يف  ممػػةن احتكػػارهـ ناعيػػة فيػػ  عمػػى فقاػػاو المسػػم"(3) مػػف ك اػػة نظػػر نسػػكية

                                                 

النسكية ه، حركة ا تماعية تادؼ إلى إحراز مكقع لممرأة مساك لمكقع الر ؿ عمى الصعيد ال قاف،  (8)
كا  تماع، كا قتصادم ، انظر إ فيمنيـز )الحركة النسكية( مهاكماا كأصكلاا النظرية كتياراتاا 

 .86ا  تماعية ، نر س ركدكر ، ص 
 9النا ر صانظرإ القرمف كالمرأة ، ممنة كدكد مقدمة  (1)
 ـ.1006ن رت  مكتبة مدبكل، بالقاهرة ، بتر مة سامية عدناف عاـ  (3)
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ياضػػػـ حقػػػكؽ المػػػرأة التػػػ،  -بحسػػػب تعبيرهػػػا –لتهسػػػير ذكػػػكرم  امػػػد بائػػػد 
أقرهػػػا لاػػػا القػػػرمف الكػػػريـ،  داعيػػػة فيػػػ  إلػػػى مػػػا أسػػػمت  بػػػػ "ال اػػػاد ال نػػػدرم" 

 لتحقيؽ المساكاة بيف المرأة كالر ؿ.
كالمقصػػكد فػػ، هػػذا البحػػث هػػك محاكلػػة التكصػػؿ إلػػى تهكيػػؾ المقاربػػة 

كدكد، كالكقكؼ عمى مهاكماا لمت كيؿ ، كاختبار مػدل  ػدكل القرمنية آلمنة 
فاػػـ القػػرمف بمعػػػزؿ عػػف التػػػراث التهسػػيرم  ممػػة أك صػػػكابية ذلػػؾ، كالسػػػع، 
نحك التعرؼ عمى أدكاتاا الم كية كالمقاصدية كالتاريخيػة فػ، قراوتاػا لمػنص 
القرمنػػ،، كعػػرض رؤيػػػة تحميمػػة نقديػػػة لنتػػائج هػػػذ  القػػراوة التػػػ، ظاػػرت فػػػ، 

 مف قضايا نسكية  ائكة كالميراث كالقكامة كال اادة كغيرها. مكاقهاا
 

 أسباب اختيار الموضوع:
 وقد كان من أسباب اختيار ىذا الموضوع ما يأتي:

 ارة المؤلهة ف، ا كساط ا كاديمية كاإلعالمية داخؿ الك يات  -8
 المتحدة كخار اا 

كهك ما ي عؿ إعالف المؤلهة إيماناا بمر عية القرمف، كعالمية رسالت ،  -1
 هناؾ قكاعد م تركة يمكف عمى أساساا بناو حكار فكرم منضبط.

تر مة الكتاب إلى الم ة العربية ف، طبعتيف متتاليتيف مع عدـ ك كد  -3
 دراسة نقدية  فكار .

غرابة بعض ا فكار كالت كيالت الت، تقدماا الكاتبة ناسبة إياها إلى  -4
 القرمف الكريـ.
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 منيج البحث:  
يحاكؿ البحث أف يقدـ رؤية نقدية تعتمد المناج ا ستقرائ، الذم 
يتتبع ت كيالت الكاتبة ب ية الكصكؿ إلى نظرتاا الكمية لمهاكـ الت كيؿ 
كضكابط  العامة ،  ـ دراسة هذ  المهاهيـ كالضكابط كمكازنتاا ب يرها 

 ليتبيف ما فياا مف  كانب القكة كالضعؼ. 
 الدراسات السابقة: 

الدراسات النسكية ك يرة، لكنن، لـ أقؼ عمى دراسة مستقمة  رغـ أف
 لكتاب ممنة كدكد القرمف كالمرأة.

 خطة البحث :
  يحتوي ىذا البحث عمى مقدمة ، وثالثة مباحث، وخاتمة.  

 المقدمة: وتشتمل عمى أىمية البحث وأسباب اختياره ومنيجو وخطتو.
  خ العقم،.المدخؿ التاريخ، كا  كالية النسالمبحث األول: 
 المدخؿ المقاصدم كا  كالية المعنى كالم زل.المبحث الثاني : 
 المدخؿ الم كم كا  كالية ا حتما ت المتعددة.المبحث الثالث:  

 كت مؿ نتائج البحث كتكصيات .الخاتمة : 
ىذا، واهلل أسأل التوفيق والسداد، في األمر كمو، وأن يميمنا 

 زلتنا، إنو غفور شكور.رشدنا، ويقبل حسنتنا، ويغفر 
 د. أسامة عبد الرحمن المراكبي 

 جامعة األزىر -كمية أصول الدين 
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شكالية النسخ العقمي.  المبحث األول: المدخل التاريخي وا 
تقػػػكـ نظريػػػة تاريخيػػػة الػػػنص عمػػػى اعتقػػػاد أف الػػػنص مػػػرتبط بتػػػاريخ 

القػرمف معيف كزمف معيف   يت اكز ، كهػك مػا ينػاقض صػراحة مبػدأ عالميػة 
كخمكد أحكام ، كمع إقرار ممنة كدكد بعالمية القػرمف كمبادئػ  إ  أننػا سػنرل 
فػػ، السػػطكر القادمػػة أف لاػػا مهاكمػػا خاصػػا لاػػذ  العالميػػة يكػػاد يهرغاػػا مػػف 

 مضمكناا.
 النظرة التاريخية ألحكام القرآن: 

بدأت ممنة كدكد كتاباا متحد ة عف "تهكؽ القرمف الزمن، كتعبير  عف 
ف كانػػت قػػد 83لخالػػدة " )صالقػػيـ ا ( ، م ػػيرة إلػػى أف مقػػاطع مػػف القػػرمف كا 

نزلػػت فػػػ، مناسػػبات معينػػػة ب سػػمكب مناسػػػب لاػػا ي غيػػػر أف الخطػػاب فياػػػا 
لػػيس مقصػػػكرا عمػػى ذلػػػؾ الكقػػت أك تمػػػؾ المناسػػبات مػػػف الناحيػػة التاريخيػػػة 

( ككػػػػررت فػػػػ، أ نػػػػاو كتاباػػػػا الحػػػػديث عػػػػف نظػػػػرة القػػػػرمف العالميػػػػة 10)ص 
( كأنػػ  هػػدل لممتقػػيف فػػ، كػػؿ زمػػػاف 69، 18،14ريخ )ص كالمت ػػاكزة لمتػػا
 ( كأنػػػ  غيػػػر مقصػػػكر عمػػػى م تمػػػع كاحػػػد كتاريخػػػ  16،  11كمكػػػاف )ص

( كهك ما  عماا تصرح كه، ا مريكية بنػت القػرف 17أك مستنهد باما )ص
الحػػػػادم كالع ػػػػريف قائمػػػػة فػػػػ، كضػػػػكح " أنػػػػا أكمػػػػف بالكتػػػػاب كأقبمػػػػ  برمتػػػػ " 

 (.45)ص
ؿ بمبدأ عالمية القػرمف كخمػكد  لػـ يكػف  حكػاـ لكف يبدك أف هذا القبك 

القرمف بقدر ما كاف لمبادئ  العامة كمقاصد  الكمية فحسب، كهك مػا عبػرت 
( ك" المبػػػػػػػػادئ المتضػػػػػػػػمنة" 10،831عنػػػػػػػػ  الكاتبػػػػػػػػة ب"ركح القػػػػػػػػرمف" )ص

(،ك أهػػػػدافاا ا  تماعيػػػػة كا خالقيػػػػة 68(، "كم ػػػػزل اآليػػػػات" )ص69)ص
تهصػيمية كا كامػر كالنػكاه، الت ػريعية فقػد (.  أما ا حكاـ ال70العامة )ص

 خضعت لدياا لعممية تقييد كتضييؽ كف، سبيؿ ذلؾ سمكت عدة مسالؾإ 



91 

 

 
 نقدية لكتابات آمهة ودود رؤية الهسوية والقرآن 

  

   

 التقميل من قيمة النيج العممي لمقرآن الكريم:
 "إف القػػػرمف لػػػيس كتيػػػب إر ػػػادات يػػػ مر القػػػارئ بالقيػػػاـ ب فعػػػاؿ معينػػػة 

أخ ى أف هذ  الصكرة الت، تقدماا الكاتبة  (8)أك باستيهاو خصائص معينة"
لمقرمف الكريـ قد تككف مت  رة إلى حد ما بنمكذج الديف ال رب، الم ػرد الػذم 
ياػػػػتـ بال كانػػػػب الركحيػػػػة كالقػػػػيـ الكميػػػػة دكف عنايػػػػة كبيػػػػرة بتنظػػػػيـ ال انػػػػب 
المػػػػادم مػػػػف ا نسػػػػاف ، كهػػػػك نمػػػػكذج   ينطبػػػػؽ بالضػػػػركرة عمػػػػى اإلسػػػػالـ 

كامر العممية كالنكاه، السمككية تم ػؿ  ػطر كبيػرا مػف ككتاب ، ف ف  ممة ا 
هػػػك عمػػػػـ أحكػػػػاـ  -القػػػرمف لدر ػػػػة كانػػػت كافيػػػػة تمامػػػػا إلقامػػػة عمػػػػـ ضػػػػخـ 

يعن، بال انب العمم، مف القرمف، كيتناكؿ بال رح كالتهسير أحكاما  -القرمف
مهصػػػػمة غايػػػػة التهصػػػػيؿ كالطاػػػػارة بنكعياػػػػا، كالزكػػػػاة كمصػػػػارفاا، كالػػػػزكاج 

كز، كالخمػػػػػػع، كالطػػػػػػالؽ، كالعػػػػػػدد كأنكاعامػػػػػػا، كالمكاريػػػػػػث ك ػػػػػػركط ، كالن ػػػػػػ
كتكزيعاا بدقة ، كعقكبات السرقة كالزنا كالقذؼ كالمحاربة بالتهصػيؿ كأنػكاع 
القتػػػػؿ، كالقصػػػػاص، كالػػػػديات، كالكهػػػػارات، كغيػػػػر ذلػػػػؾ. كفػػػػ، القػػػػرمف سػػػػكر 
سميت بال كرل كالقتاؿ كالمطههيف كسػكرتاف لمنسػاو كأخػرل لم ػعراو كأخػرل 

ئيؿ، إلػػخ كهكمػػا  عػػؿ بي ػػكفتش يصػػؼ اإلسػػالـ ب نػػ  أك ػػر مػػف لبنػػ، إسػػرا
م ػرد ديػف مقػررا بػ ف هنػاؾ  ػػالث ك اػات مػف النظػر متكاممػة عػف العػػالـ، 

. ذاهبػػا إلػػى أف (1)هػػ، النظػػرة الدينيػػة، كالنظػػرة الماديػػة، كالنظػػرة اإلسػػالمية"
 .(3)اإلسالـ يم ؿ "طريقة حياة أك ر مف ككن  طريقة ف، التهكير"

  

                                                 

 .78القرمف كالمرأةإ ص  (8)
 49اإلسالـ بيف ال رؽ كال رب ص  (1)
 56السابؽ ص  (3)
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 ولوية لآليات العامة:منح األ 
ميزت الكاتبة بيف اآليات المدنيػة التػ، تك ػر فياػا ا حكػاـ التهصػيمية 
المتعمقػػػة بتنظػػػيـ الم تمػػػع ، كبػػػيف اآليػػػات المكيػػػة العامػػػة، كرأت أف "عمػػػى 
المهكػػػػريف كالهقاػػػػاو المسػػػػمميف مػػػػن  أكلكيػػػػة آليػػػػات الػػػػكح، العامػػػػة المتعمقػػػػة 

 (.68)ص بالزمف المك،... بد  مف اآليات الخاصة"
 وىو أمر مشكل من عدة نواح :

أنػػػػ  مػػػػف المعمػػػػـك أف أك ػػػػر اآليػػػػات المكيػػػػة كارد فػػػػ، أصػػػػكؿ  األول:
اإليمػاف كأف أقمػػ  هػػك المتعمػػؽ با حكػػاـ ، كمػػع أنػػ  مػػف المقػػرر عنػػد عممػػاو 
المسمميف أف أصكؿ الديف مقدمة ف، ا عتبار عمى ما سكاها، لكناا ليست 
بػػػػديال عػػػػف ا حكػػػػاـ ، ك  يتصػػػػكر تعػػػػارض بيناػػػػا كبيناػػػػا، لمػػػػا أف ا كلػػػػى 

ح الهكػػػػػر ، كال انيػػػػػة خاصػػػػػة بتنظػػػػػيـ السػػػػػمكؾ. كا   فكيػػػػػؼ خاصػػػػػة ب صػػػػػال
يتصػػػكر تعػػػارض مػػػا بػػػيف اإليمػػػاف بػػػاهلل كتحػػػريـ الربػػػا، بػػػؿ ا كؿ داع إلػػػى 

}َياَأيَُّياااا الياااِذيَن ال ػػػان،، كال ػػػان، مبنػػػ، عمػػػى ا كؿ ، كمػػػا قػػػاؿ اهلل تعػػػالى إ 
َبا ِإْن كُ   [178]البقرةإ  ْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{آَمُنوا اتيُقوا الميَو َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ

"المنػػزؿ بمكػػة مػػف أحكػػاـ ال ػػريعة هػػك مػػا كػػاف مػػف  يقااول الشاااطبي:
ا حكػػػاـ الكميػػػة كالقكاعػػػد ا صػػػكلية فػػػ، الػػػديف عمػػػى غالػػػب ا مػػػري كيػػػدؿ 

   (8)ا ستقراو التاـ، عمى أف ما أتى بالمدينة يقكياا كيحكماا كيحصناا"
خػاص عمػى كػؿ حػاؿ ليسػت عالقػػة أف العالقػة بػيف العػاـ كال الثااني:

تعػػارض ، فػػ ف مخالهػػة الخػػاص لحكػػـ العػػاـ،  ػػ ناا  ػػ ف مخالهػػة المسػػت نى 
لحكػػػـ المسػػػت نى منػػػ ، كلػػػذا كػػػاف المتقػػػرر عنػػػد أك ػػػر ا صػػػكلييف أنػػػ إ إذا 
تعارض دلػيالف أحػدهما أخػص مػف اآلخػر قػدـ الخػاص منامػا عمػى العػاـ، 

                                                 

 ( باختصار.338/ 3(  المكافقات )8)
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حكػػـ بخصكصػػ  عمػػى  ف الخػػاص أقػػكل مػػف العػػاـ  ف الخػػاص يتنػػاكؿ ال
ك     احتماؿ في  كالعاـ يتناكؿ الحكػـ عمػى ك ػ  محتمػؿ،  نػ  ي ػكز أف 
يككف المراد ب  غير ما تناكل  الخاص بخصكصػ  فك ػب أف يقػدـ الخػاص 
عميػػػ ، ك ف ا دلػػػة إنمػػػا كردت لالسػػػتعماؿ فكػػػاف ال مػػػع بينامػػػا أكلػػػى مػػػف 

 (8)إسقاط بعضاا"
أف الظاهر مف تتبع مراو الكاتبة أناا   تقصد بالعاـ العمـك  الثالث:
نما تقصد العمكـ ف، المعنى، كهك قريب مف الم مؿ ف، (1)ف، ا فراد ، كا 

اصطالح ا صكلييفإ ما   يستقؿ بنهس  ف، المراد من ، حتى بياف 
لذلؾ النكع مف اآليات هك لككن  يحتمؿ عدة   كيبدك تهضيماا(3)تهسير 

، فيمكف لمقارئ مف خالل  إدراج ما يريد مف المعان، بال تقيد من  تهسيرات
بالبياف التهصيم، الذم قدم  القرمف بعد ذلؾ ف، العاد المدن، أك قدمت  
السنة النبكية، كهك ما يهسر لنا اغتباط المؤلهة بالتهسير الكم،، كتمسكاا 

يمية، لتصؿ بركح القرمف، كمقاصد  العامة كتبرماا الدائـ با حكاـ التهص
ف، النااية إلى تناكؿ لمنص   يتقيد ب حكام  كت ريعات ، بؿ بعمكميات 
يمكف معاا لكؿ بيئة بؿ يتعيف عمياا  " تنهيذها حسب فاماا الخاص باا" 

 .(4)عمى حد تعبير ممنة كدكد
  

                                                 

 ( باختصار.854(، )صإ 834التبصرة ف، أصكؿ الهق  )صإ  (8)
يعرؼ ا صكليكف العاـ ب ن  إ المهظ المست رؽ ل ميع ما يصم  ل  مف غير حصر، البحر المحيط  (1)

 (. 5/ 4ف، أصكؿ الهق  )
 (59/ 5البحر المحيط ف، أصكؿ الهق  ) (3)
 .11القرمف كالمرأة  (4)
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 تقييد النصوص :
ظاػػر لنػػا أف مقصػػكد الكاتبػػة بعالميػػة القػػرمف كت ػػاكز  لمزمػػاف كالمكػػاف 

مبادئػػ  العامػػة فحسػػب، أمػػا ا حكػػاـ كالت ػػريعات فقػػد تعرضػػت لعمميػػة هػػك 
انتقائيػػة غيػػر مهاكمػػة لػػدل الكاتبػػة ، فهػػ، حػػيف اعتبػػر القميػػؿ مناػػا مطمقػػا 
عالميػػا صػػالحا لكػػؿ زمػػاف كمكػػاف ، فقػػد اعتبػػر أك رهػػا مقيػػدا بػػزمف الػػكح، 
كمكانػػ  محبكسػػا فػػ، غياهػػب التػػاريخ. كقػػد أعمنػػت عػػف تك ااػػا هػػذا بقكلاػػا 

ك   عاـ يميؿ تحميم، هذا إلػى قصػر معنػى ميػات عديػدة عمػى مكضػكع "كب
  (8)أك حدث أك مناسبة معينة"

 كفػػػػػ، محاكلػػػػػة تهاػػػػػـ قػػػػػدر اآليػػػػػات التػػػػػ، سػػػػػيتـ قصػػػػػرها أك نكعيتاػػػػػا 
لػػػػـ يسػػػػتطيع القػػػػارئ أف ياتػػػػدم إلػػػػى معيػػػػار معػػػػيف ، لمتقييػػػػد أك اإلطػػػػالؽ. 

الػػػذم  ؼ"هنػػػاؾ عػػػادات  ػػػ ع عمياػػػا القػػػرمف ي ػػػكز قصػػػرها عمػػػى الم تمػػػع
فكممػػػة ي ػػػػكز هػػػذ  فضهاضػػػػة  ػػػدا إلػػػػى در ػػػة قػػػػد تخر نػػػا إلػػػػى (1)مارسػػػاا"

 الهكضى التامة ف، التعامؿ مع القرمف.
لكػػف يبػػدك أف الكاتبػػة تميػػؿ إلػػى التكسػػع فػػ، تقييػػد أحكػػاـ القػػرمف بقػػدر 
كبير، فا صؿ عندها أف أحكاـ القرمف ليست مطمقة، "كحتى يمكػف اعتبػار 

يػا غيػر محػدكد بمكػاف أك زمػاف فػال يمكػف أم  زو مػف الػنص القرمنػ، عالم
باسػػت ناو حالػػة ال ػػعائر الدينيػػة الرسػػمية  -أف نقتصػػر عمػػى تقميػػد السػػابقيف

كعمي  ينب ، قصر خصكصيات القػرف السػابع المك ػكدة  -ال ابتة بالضركرة
فػػ، القػػرمف عمػػى تمػػؾ البيئػػة مػػا لػػـ يػػتـ كضػػع أسػػاس أكسػػع لمهاػػـ كالتطبيػػؽ 

 (3)مستمد مف هذ  الخصكصيات"
                                                 

 .880القرمف كالمرأةإ ص (8)
 .17القرمف كالمرأةإ ص  (1)
 39القرمف كالمرأةإ ص (3)
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كهذا م كؿ  دا إذ إف المعمكـ مف الديف بالضركرة ليس مقصكرا 
(العقائد الدينية 8عمى ال عائر الدينية بؿ يدخؿ في  طائهة كاسعة مف )

كاإليماف باهلل كاليكـ اآلخر كأف القرمف كالـ اهلل كأف طاعت  كطاعة الرسكؿ 
بالمعركؼ ( كا حكاـ العممية كك كب ا مر 1كا بة عمى كؿ مسمـ. )

كم ركعية الزكاج كتعدد الزك ات كالطالؽ كأن   الث   أربع كأن  بيد 
الر ؿ دكف المرأة كحرمة نكاح ا ماات كالبنات كأكؿ الميتة كحرمة الربا 

( كالقكاعد الكمية أصكلية أك فقاية نحك تحريـ 3كالزنا كالخمر كغيرها. )
ال ريعة عامةن داعية ،كأف (8)ال رر ف، العقكد، كمنع ا  تااد مع النص

 .(1) ميع الب ر إلى اتباعاا
تمػػؾ كغيرهػػا أمػػكر معمكمػػة مػػف الػػديف بالضػػركرة خالهػػت الكاتبػػة فػػ، 

 ك ير مناا فقيدتاا كمنعت عالميتاا كما سنرل.
بؿ لـ تسمـ ال عائر التعبدية ذاتاا مف المناكهة النسكية ف قدمت ممنة 

، صػالة  معػة مختمطػة كدكد عمى إمامة عدد مػف المسػمميف كالمسػممات فػ
ب حػػػدل الكنػػػائس اإلن ميكانيػػػة، كهػػػك مػػػا قكبػػػؿ باسػػػتا اف كبيػػػر فػػػ، معظػػػـ 

 أنحاو العالـ اإلسالم،.
كقػػػػد ألحػػػػت "ممنػػػػة كدكد" عمػػػػى ضػػػػركرة النظػػػػرة التاريخيػػػػة لنصػػػػكص 
القػػرمف الكػػريـ، كك ػػكب أف تكقػػؼ اآليػػات عنػػد حػػدكد زمنيػػة معينػػة" كقصػػر 
معنػػػػى ميػػػػات عديػػػػدة عمػػػػى مكضػػػػكع أك حػػػػدث أك مناسػػػػبة معينػػػػة" )القػػػػرمف 

 (، معتمدة ف، ذلؾ عدة أدكاتإ 83كالمرأةإ 

                                                 

 (385/ 4القكاعد الهقاية ) مكسكعة (8)
 (159/ 3قاصد ال ريعة اإلسالمية )م (1)
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 لهػػاظ خاصػػة بػػال زيرة مناػػا الم ػػةي حيػػث اعتبػػرت أف اسػػتعماؿ القػػرمف  -8
 العربية يعن، أف حكم  مقصكر عمى كاقعاا   ي اكز .

 كمناا أسباب النزكؿي حيث اعتبرتاا مقيدة إلطالؽ اآليات كا حكاـ. -1
كمناا المقاصػد العامػةي حيػث عػدتاا حاكمػة عمػى النصػكص كا حكػاـ  -3

 بؿ مم ية لاا أحيانا.
 اللاا باػػػػذ  عنػػػػد اسػػػػت-ك   ػػػػؾ أف كاحػػػػدة مػػػػف هػػػػذ  الػػػػ الث كافيػػػػة 

إلعداـ النص القرمن، كمية، كنسخ ك كد  تماما مف م ال، الهكر  -الطريقة
كالعمؿ، كحبس  ف، ظممات التاريخ بػال ًمسػاس. كهػك مػا صػرح بػ  ك يػركف 

المست ػػارإ محمػػد سػػعيد ع ػػماكم الػػذم مػػناـ  دكف مكاربػػة مػػف العممػػانييف 
م ػػػرد ت ػػػريع قػػػاؿإ" ف حكػػػاـ الت ػػػريع فػػػ، القػػػرمف ليسػػػت مطمقػػػة، كلػػػـ تكػػػف 

مطمػػػؽي فكػػػؿ ميػػػة تتعمػػػؽ بحاد ػػػة بػػػذاتاا، فاػػػ، مخص صػػػة بسػػػبب التنزيػػػؿ، 
أم  سػػػػباب -كليسػػػػت مطمقػػػػة، ككػػػػؿ ميػػػػات القػػػػرمف نزلػػػػت عمػػػػى ا سػػػػباب 

سكاو تضمنت حكما  رعيا أـ قاعدة أصػكلية أـ نظمػا أخالقيػة،  -تقتضياا
 إناػػػػا أحكػػػػاـ مؤقتػػػػة تنطبػػػػؽ فػػػػ، كقػػػػت محػػػػدد كفػػػػ، مكػػػػاف بعينػػػػ ، كبكفػػػػاة 

انتاػػػى التنزيػػػؿ كانعػػػدـ الػػػكح، ككقػػػؼ  -صػػػمى اهلل عميػػػ  كسػػػمـ  -كؿ الرسػػػ
الحػػػػديث الصػػػػحي  كسػػػػكتت بػػػػذلؾ السػػػػمطة الت ػػػػريعية اإللايػػػػة   ". )معػػػػالـ 

 بتصرؼ(849كالخالفة اإلسالمية ص 64اإلسالـ ص
فػػػ ف ال زيػػػرة هػػػ، مػػػكطف العػػػرب كنػػػزكؿ القػػػرمف بم ػػػتاـ   يعنػػػ، أنػػػ  

اا مقصػكرة عمػى العػرب، كهػك مخصكص حكم  باـ، كا   كانت الرسالة كم
مػػا ينػػاقض عالميػػة الرسػػالة التػػ، يؤيػػدها مضػػمكناا، كسػػمكؾ صػػاحباا فػػ، 
الدعكة كالبالغ. كهػك ا مػر الػذم تقػر بػ  ممنػة كدكد فػ، حػدي اا المتكاصػؿ 

 عف عالمية اإلسالـ.
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 فتنة أسباب النزول
كأما أسباب النزكؿ فا، تك ة ضعيهة لم اية حيث إف اإلحصاو 
العددم ي بت لنا أف أك ر القرمف قد نزؿ ابتداو عمى غير سبب خاص، 

فعدد اآليات ف، أ ار كتب كأف ما نزؿ من  عمى سبب هك أقؿ مف القميؿ 
( مية  ، كهك 478  يزيد عمى ) -كهك كتاب الكاحدم-أسباب النزكؿ 
ر ميات القرمف ك  يكاد ، عمى أف ك يرا مف هذ  اآليات لـ عدد   يبمغ ع 

يص  فياا سبب النزكؿ مف  اة الركاية ، كبعضاا   ركاية ل  أصال إنما 
ه، أقكاؿ بعض المهسريف. كلذا   تع ب حيف ت د بعض الباح يف يؤلؼ 

( 87ف، الصحي  مف أسباب النزكؿ فال يت اكز عدد اآليات ف، كتاب  )
إ الصحي  المسند مف أسباب النزكؿ لمقبؿ الكادع،( مف مية، )انظر 

( كه، نسبة   تزيد عف الكاحد بالمائة 6136ميات القرمف البالغ عددها )
 إ  قميال.

 6326 جممة آيات القرآن
 %( 7.7= )    174 آيات ذكرت ليا أسباب نزول
 %( 4.29= )      87 آيات صحت أسباب نزوليا

كمع هذا ف ف الناظر ف، كتاب ممنة كدكد   يراها كفية كؿ الكفاو  
لمبدئاا ف، تقييد اآليات ب سباباا ، ك  مطردة ل  ف، كؿ مكطفي بؿ ربما 
عاكست أسباب نزكلاا معاكسة صريحة ، كذلؾ ف، نحك تهسيرها لتعدد 
 الزك ات ب ن  لـ ي رع إ  "لحا ة اإلناث إلى العكف المادم مف الر اؿ"

(، مؤيدة ذلؾ ب ف اآلية كاردة ف، سياؽ الحديث عف 833)القرمف كالمرأةإ 
ـْ ًمفى  كا مىا طىابى لىكي ْف ًخْهتيـْ أى   تيْقًسطيكا ًف، اْليىتىامىى فىاْنًكحي اليتامى }كىاً 

[ غافمة هناي بؿ مصادمة لسبب النزكؿ الم اكر عف 3النِّسىاًو{ ]النساوإ 
ص عمى أف سبب اآلية هك طمع الر اؿ عائ ة رض، اهلل عناا الذم ين
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ف، أمكاؿ اليتيمات، فنااهـ ال رع عناف إف لـ يقسطكا لاف ف، حقكقاف، 
 (.4574كأباح لاـ ما  اوكا مف النساو غيرهف.) البخارم 

 تطبيقات تاريخية:
كف، سياؽ تقييد ا حكاـ ال رعية بزمف الكح، كبيئت  ، رأينا لمكاتبة 

يد كهك تقييد بعض اآليات بالهترة المكية كمنع تقييدا مخر ضمف هذا التقي
استمرارها إلى العاد المدن، ، كهك ما يتعمؽ بالحكر العيف ف، ال نة ، 
كف، الحقيقة يبدك مكضكع الحكر العيف عند ممنة كدكد نمكذ ا م اليا 

 لتصرفاتاا المختمهة ف، ميات القرمف.
سبة لممؤمنيف "تـ عرض أكصاؼ الرفاؽ ف، ال نة بالن تقول الكاتبة:

عمػػى  ال ػػة مسػػتكياتإ فهػػ، المسػػتكل ا كؿ إ الحػػكر العػػيف، كالػػذم يعكػػس 
 مسػػػتكل تهكيػػػر الم تمػػػع المكػػػ،". كقػػػررت ممنػػػة ب سػػػمكب قػػػاطع أف القػػػرمف 
"لـ يستخدـ عمى اإلطالؽ بعد العصر المك، هذا المهػظ مػرة  انيػة لتصػكير 

 الرفاؽ ف، ال نة".
ت اب  ب م حاؿ مف ا حكاؿ المدن، كهك غير م والمستوى الثاني :

مع الزمف المك، ، كهنا يستخدـ القرمف لهظ زكج. كقكل  )هـ كأزكا اـ ف، 
ظالؿ( كتهسر ممنة في  ا زكاج " بكؿ مف هك متزاكج معكـ بسبب اإليماف 
كا عماؿ كالطبيعة المت اباة"  رافضة تماـ الرفض أف يككف هذا التعبير 

ع أن    مانع مف أف يمقى الر ؿ قرينت  مهيدا لتعدد الزك ات ف، ال نة، م
 الدنيكية إذا كانت صالحة ف، ال نة.
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يت اكز القرمف كال مف هذيف المستكييف كيعرب عف  والثالث :
منظكر الصحبة عمى أن  أكبر بك ير مناما. إذ يككف منصبا عمى ال راكة 

 (4)كالصداقة كالترؼ كا لهة ف، ال نة كمقابؿ لمعزلة كالكحدة ف،  انـ "
كهذا التناكؿ يحتاج إلى كقهة مت نية، فعمى فرض التسميـ ب ف أهؿ 
مكة كانكا أدنى فكرا ك قافة هكذا ب طالؽ، فمف المعمكـ ابتداو أف أك ر 
كصؼ ال نة كالنار إنما كرد ف، السكر المكية كما قالت عائ ة رض، اهلل 

ذا  اب عناا "إنما نزؿ أكؿ ما نزؿ من  سكرة فياا ذكر ال نة كالنار حتى إ
ركا  البخارم ، فال يبعد أف تككف « الناس إلى اإلسالـ نزؿ الحالؿ كالحراـ

المكاضع ا ربعة لذكر الحكر العيف ف، السكر مكية ، هذا مع أف سكرة 
الرحمف مختمؼ فياا فركم عف ابف مسعكد كابف عباس ف، أحدل 

 .(3)الركايتيف كقتادة أناا مدنية 
ليس خاصا بالمدن، ، فقد كرد )ف، كالكاض  أيضا أف لهظ ا زكاج 
، 11إ  37،  56إ 36،  70إ 43  ف اآلخرة(  أربع مرات ف، المك، )

( كمرة ف، سكرة 57إ 4، 85إ 3، 15إ 1( ك ال ا ف، المدن، )8إ 40
 (.13إ 83مختمؼ فياا )

هذا مع أف مكضعيف مف مكاضع الحكر المكية قد ذكر فياا لهظ 
( 10إ 51(، )14إ 44ـ بحكر عيف( )التزكيج مقترنا بالحكر )كزك ناه

فالحكر العيف أزكاج مف أزكاج أهؿ ال نة ، كهك ما  عؿ ك يرا مف 
المهسريف يهسركف ميات البقرة كاؿ عمراف كالنساو المدنيات الت، كعد 

                                                 

 .98،99،800،801القرمف كالمرأة ص (8)
 .359المك، كالمدن، مف السكر كاآليات محمد الهال   (1)
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[ بالحكر 15المؤمنكف فياا ب زكاج مطارة } أىْزكىاجه ميطىا رىةه { ]البقرةإ 
 . (1)العيف كاآلدميات، أك بما ي مؿ الحكر (8)العيف

هذا مع أف معنى اقتراف النظراو ف، العمؿ الت، رأت الكاتبة أن  
ن ةى  ميكا اْل ى  ئؽ بالعاد المدن، قد كرد ف، اآليات المكية كقكل  تعالى إ }اْدخي

{ ]الزخرؼإ  كفى ـْ تيْحبىري كي كقيؿ إ نساؤكـ ( 3)نظراؤكـ [ قيؿإ70أىْنتيـْ كىأىْزكىا ي
كقكل  تعالى إ }اح ركا الذيف ظممكا كأزكا اـ{ (4)المؤمنات ف، الدنيا 

[ أ باهاـ كأتباعاـ كأم الاـ، قاؿ قتادة كالكمب،إ كؿ مف 11]الصافاتإ 
عمؿ م ؿ عمماـ ف هؿ الخمر مع أهؿ الخمر كأهؿ الزنا مع أهؿ الزنا. 

مع  يطان  ف،  كقاؿ الضحاؾ كمقاتؿإ قرناوهـ مف ال ياطيف كؿ كافر
 .(5)سمسمة

كيظار مف إطالة الكاتبة الحديث ف، هذا ا مر ميماػا باسػتمرار إلػى 
نه، النعيـ الحس، ف، ال نة ، كالنظػر إليػ  )ربمػا تػ  را بال قافػة المسػيحية ( 
عمى أن  يم ؿ منزلة محتقرة، كهك ما  عماا تعتبر الحديث عػف الػزكاج فػ، 

كانػػػت تناسػػػب "العربػػػ، ال ػػػاهم، فػػػ،  ال نػػػة يم ػػػؿ مرحمػػػة "دنيػػػا مػػػف القػػػيـ"
الرعيؿ ا كؿ مف العصر المكػ،"،  ػـ انتقػؿ هػذا المهاػـك فػ، العاػد المػدن، 

                                                 

 ( غرائب التهسير كع ائب الت كيؿ 878/ 8تهسير ال عمب، = الك ؼ كالبياف عف تهسير القرمف ) (8)
 (95/ 8إحياو التراث ) -الب كم ( تهسير 818/ 8)

( 889/ 8( البحر المحيط ف، التهسير )60/ 8( تهسير السمعان، )96الك يز لمكاحدم )صإ  (1)
 (7تهسير ال الليف )صإ 

 (38/ 8السراج المنير ف، اإلعانة عمى معرفة بعض معان، كالـ ربنا الحكيـ الخبير )
 (138/ 7ابف ك ير ت سالمة )( تهسير 83/ 4زاد المسير ف، عمـ التهسير ) (3)
 (188/ 3تهسير النسه، = مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ الت كيؿ ) (4)
 (19/ 4إحياو التراث ) -تهسير الب كم  (5)
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مرحمة  ديدة مف مراحؿ التقدـ ليصير لهظ الزكاج معبرا ب  عف الرفاؽ  إلى
  (8)كا صدقاو فحسب

كنحػػف قػػد نهاػػـ معنػػى التػػدرج فػػ، بػػاب ا حكػػاـ في ػػرع ال ػػارع حكمػػا 
ع غيػػر  فػػ، زمػػف مخػػر، لكػػف يصػػعب فاػػـ هػػذا المعنػػى فػػ، فػػ، زمػػف  ػػـ ي ػػر 

 بػػاب ا خبػػار، فػػػ ف ت ػػاير ا خبػػػار يسػػتمـز أف يكػػكف أحػػػدها خطػػ  أك كػػػذبا 
  محالة. كالحديث عف ال نػة هػك مػف بػاب ا خبػار   مػف بػاب ا حكػاـ، 
ف مػػا أف يكػػكف فياػػا مػػا أخبػػر ال ػػرع بػػ  أك  يكػػكف.  ف ا خبػػار   تت يػػر 

 بت ير الزماف.
ككذلؾ ف ف تهسيرها ا زكاج بالرفػاؽ إف صػ  فػ، مكضػع مػف القػرمف 
ميكنىاىا  ػػْدفو يىػػْدخي ن ػػاتي عى فمػػف يصػػ  فػػ، كػػؿ مكضػػع، فهػػ، نحػػك قكلػػ  تعػػالى } ى

{ ]الرعػػدإ  ـْ ي ػػاًتًا ذيرِّ ـْ كى ـْ كىأىْزكىاً ًاػػ ػػمى ى ًمػػْف مبىػػاًئًا ػػْف صى مى [   يمكنػػؾ إ  أف 13كى
 ا لذكرهف بيف اآلباو كا بناو.تهسر ا زكاج في  بالزك ات ف، الدني

}َوِعْنااَدُىْم َقاِصاارَاُت الطيااْرِ  ككصػػؼ أزكاج ال نػػة بنحػػك قكلػػ  تعػػالى 
}ِفايِيني َقاِصارَاُت [ 49، 48]الصافاتإ  ( َكَأنيُيني َبْيٌض َمْكُنوٌن {18ِعيٌن )

} َكَواِعاَب َأْترَاًباا{ وَ [}56]الػرحمفإ  الطيْرِ  َلْم َيْطِمْثُيني ِإْناٌس َقاْبَمُيْم َوَ  َجاان 
[ يبعػد معػ   ػدا 49، 48]الصافاتإ  [} َكَأنيُيني َبْيٌض َمْكُنوٌن {22]النبأ: 

 أف يحمؿ هذا المهظ ك ير مف المكاضع عمى معنى الرفاؽ كا صحاب.
كاإل كاؿ الكبيػر فػ، هػذا الػرأم أنػ  ك نمػا يهتػرض أف المكػ، قػد نػزؿ 
خطابا  هؿ مكة كحدهـ بحيػث   يتنػاكؿ غيػرهـ مػف أهػؿ المدينػة كمصػر 
كال ػاـ كماليزيػػا كأمريكػا إلػػى يػػـك القيامػة، كالكاقػػع أف هػػذا القػرمف المكػػ، هػػك 

ف، مكاسـ ما كاف يقرأ  النب، صمى اهلل عمي  كسمـ عمى القبائؿ قبؿ الا رة 

                                                 

 .803، 801، 808انظر إ القرمف كالمرأةإ ص (8)
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الحػػج، كهػػك مػػا بعػػث بػػ  مصػػعب بػػف عميػػر الػػى المدينػػة يقػػرئاـ إيػػا  قبػػؿ 
الا رة النبكية، ككانت أك ر صالة  النب، صمى اهلل عمي  كسمـ بعػد الا ػرة 
بالمهصؿ يقرأ  عمى الناس ف، صمكات ال ماعة، كيخطب ب  ف، محافماـ، 

ذا عممنػػا أف المكيػػيف قػػد هػػا ركا إلػػى المدينػػة كنػػزؿ عمػػياـ القػػرمف المػػدن،  كا 
كما نزؿ عمى إخػكاناـ مػف أهػؿ المدينػة فكػانكا  ميعػا مخػاطبيف بػ ، عممنػا 

ََ الياِذي أف ف، هذ  القسمة الرياضية إ كا  كبيرا. يناف، قكلػ  تعػالى  }َتَبااَر
َل اْلُفْرَقاَن َعَمى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْمَعاَلِميَن َنِذيرًا {  [8]الهرقافإ  َنزي

 َعَمْيِيني َدَرَجٌة(: )َوِلمرَِّجالِ 
}َوَلُيااني ِمْثااُل اليااِذي َعَمااْيِيني  ػػاوت كممػػة "در ػػة" فػػ، اآليػػة الكريمػػة 

[ لتهيػػػد تهضػػػيؿ الر ػػػاؿ 118]البقػػػرةإ  ِبااااْلَمْعُروِ  َوِلمرَِّجااااِل َعَماااْيِيني َدَرَجاااٌة{
 عمػػػى النسػػػاو  ػػػيئا مػػػا لكناػػػا لػػػـ تبػػػيف نكعيػػػة هػػػذا التهضػػػيؿ أك سػػػبب ، كهػػػك 

ا مف التهسيرات المقبكلػة التػ، يمكػف أف تسػتقى مػف تتبػع ميػات ما يتي  عدد
، لكػف ممنػة كدكد اختػارت أف تهسػر (8)أخرل مبينة أك أحاديث نبكية  ارحة

هػػذ  الدر ػػة بػػالطالؽ فحسػػب  " حيػػث لمر ػػاؿ ميػػزة عمػػى النسػػاو تتم ػػؿ فػػ، 
 القػػػػػػدرة ب ػػػػػػكؿ فػػػػػػردم عمػػػػػػى تمهػػػػػػظ الطػػػػػػالؽ ضػػػػػػد زك ػػػػػػاتاـ دكف تحكػػػػػػيـ 

كمػػع تضػػييؽ ممنػػة كدكد لمهاػػـك الدر ػػة كتحديػػدها تحديػػدا ، (1)أك مسػػاعدة" 
قاطعػػػا فػػػ، ميػػػزة الطػػػالؽ فحسػػػب ، إ  أناػػػا قػػػد عػػػادت سػػػريعا لتنتػػػزع هػػػذ  

ليس  مة مؤ ر ب نػ  مػف الضػركرم الميزة مف الر ؿ أيضا مبررة ذلؾ ب ن  
، كأنػػ  لػػك بقػػ، يتعػػيف أف اإلبقػػاو عمػػى الحػػؽ أحػػادم ال انػػب فػػ، الطػػالؽ 

يككف لمزكج... كأف القرمف   يضع قاعدة بػ ف الر ػاؿ ينب ػ، أف تكػكف لاػـ 

                                                 

 (.301/ 8(، كالب كم )536/ 4انظرإ الطبرم  ) (8)
 .887القرمف كالمرأةإ   (1)
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كرأت فػػػ، رد ذلػػػؾ إلػػػى القضػػػاو حػػػال أم ػػػؿ ( 8)السػػػمطة المطمقػػػة لمطػػػالؽ  " 
 (1) يبرئ اإلسالـ مما تـ إبراز  عمى أن  ي ير إلى الظمـ ف، القرمف 

 تاريخ انتياء الصالحية:
اـ تسػػكيغ أحكػػاـ القػػرمف ك  مػػف هػػدفنا ا ف أف نقنػػع لسػػنا هنػػا فػػ، مقػػ

مكافقػػا أك مخالهػػا بعػػدالتاا كحكمتاػػا، فػػ ف لاػػذا م ػػا  مخػػر، كلكننػػا نتسػػاوؿ 
هنػػػا عػػػف ميػػػات القػػػرمف كاحكامػػػ  هػػػؿ ا صػػػؿ فياػػػا أف تكػػػكف سػػػارية خالػػػدة 
مطمقة عف الزماف كالمكاف كما هك مقتضػى العالميػة التػ،  ػاوت فػ، نحػك 

ََ ِإ ي َرْحَمااًة ِلْمَعاااَلِميَن{}َوَمااقكلػػ  تعػػالى  [ أـ   بػػد 807]ا نبيػػاوإ  ا َأْرَسااْمَنا
ذا  مع كؿ حكـ خػاص مػف دليػؿ خػاص ي بػت اسػتمرار  ، كيضػمف بقػاو ، كا 
لػػـ يك ػػد هػػذا الػػدليؿ فػػ لى متػػى تسػػتمر صػػالحية الػػنص مػػف لحظػػة نزكلػػ ، 

يقػاؼ العمػؿ بػ    مػع كمف الذم يممؾ صالحية الحكـ بانتاػاو أمػد الػنص كا 
بطػػػاؿ أحكامػػػ   مػػػا يم مػػػ  ذلػػػؾ مػػػف خطػػػكرة ا فتئػػػات عمػػػى الم ػػػرع ا كؿ كا 

 كتبديؿ  رع .
تمؾ أسئمة مرتبطة بقضايا ت سيسية ف، الهكػر اإلسػالم، بعضػاا مػف 
مسػائؿ أصػكؿ الػديف كبعضػػاا مػف مسػائؿ أصػكؿ الهقػػ  ، كهػ، تػدكر حػػكؿ 

يممؾ الحاكـ ف، ال رع مف هك   كما دكر العقؿ ف، الحكـ ال رع، ، كمف 
 سػػػمطة إيقػػػاؼ الحكػػػـ ال ػػػرع،   فػػػال زال، يقػػػرر أف الحػػػاكـ هػػػك اهلل تعػػػالى، 
ك  حكـ إ  ما حكـ بػ ، كذلػؾ  ف "اسػتحقاؽ نهػكذ الحكػـ لػيس إ  لمػف لػ  

حكػـ المالػؾ عمػى مممككػ  ك  مالػؾ إ  الخػالؽ،  كا مر، ف نمػا النافػذ الخمؽ
 (3)فال حكـ ك  أمر إ  ل " 

                                                 

 .830إالقرمف كالمرأة (8)
 .819القرمف كالمرأة إ  (1)
 66المستصهى صإ  (3)
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الح ة القاطعة كالحػاكـ ا عمػى هػك ال ػرع كينص ال اطب، عمى أف 
 .(1)، كالعقؿ ليس ب ارع(8)   غير.

كيذهب إلى أن  لػيس لمعقػؿ أف يتخطػى حػدا حػد  ال ػرع، معمػال ذلػؾ 
 ب مكر مناا أن  

أنػػ  لػػك  ػػاز لمعقػػؿ تخطػػ، م خػػذ النقػػؿي لػػـ يكػػف لمحػػد الػػذم حػػد  النقػػؿ  -8
صػار الحػد غيػر فائدةي  ف الهرض أنػ  حػد لػ  حػدا، فػ ذا  ػاز تعديػ ي 

 مهيد، كذلؾ ف، ال ريعة باطؿ، فما أدل إلي  م م .
أنػػ  لػػك  ػػاز ذلػػؾ ي ل ػػاز إبطػػاؿ ال ػػريعة بالعقػػؿ، كهػػذا محػػاؿ باطػػؿ،  -1

كبيػػاف ذلػػؾ أف معنػػى ال ػػريعة أناػػا تحػػد لممكمهػػيف حػػدكداي فػػ، أفعػػالاـ، 
كأقػػكالاـ، كاعتقػػاداتاـ، كهػػك  ممػػة مػػا تضػػمنت ، فػػ ف  ػػاز لمعقػػؿ تعػػدم 

ز لػػػ  تعػػػدم  ميػػػع الحػػػدكدي  ف مػػػا  بػػػت لم ػػػ،و  بػػػت حػػػد كاحػػػدي  ػػػا
لم مػػػػػ ، كتعػػػػػدم حػػػػػد كاحػػػػػد هػػػػػك معنػػػػػى إبطالػػػػػ ي أمإ لػػػػػيس هػػػػػذا الحػػػػػد 
ف  از إبطاؿ كاحدي  از إبطػاؿ السػائر، كهػذا   يقػكؿ بػ   بصحي ، كا 

 أحد لظاكر محال .
نعػػـ ذهبػػت المعتزلػػة إلػػى أف لمعقػػؿ دكرا فػػ، إدراؾ الحسػػف كالقػػب  فػػ، 

 ػػػػػرع بامػػػػا، فخالهػػػػت أهػػػػػؿ السػػػػنة الػػػػذاهبيف إلػػػػػى أف ا فعػػػػاؿ قبػػػػؿ كركد ال
التحسػػيف كالتقبػػي   ػػرعياف   عقميػػاف، لكػػف يػػرل ال ػػككان، أف هػػذا خػػالؼ 
فػ، ا فعػاؿ قبػؿ كركد ال ػرع باػا كأمػػا بعػد البع ػة كبمػكغ الػدعكة فػال خػػالؼ 

كيكاد يككف هذا الخالؼ نظريا  ف ( 3)بيف ال ميع ف، أف الحاكـ هك ال رع
 دهـ أف يكػػػػكف العقػػػػؿ مػػػػدركا لحسػػػػف مػػػػا أمػػػػر بػػػػ  ال ػػػػرع غايػػػػة ا مػػػػر عنػػػػ

                                                 

 871/ 1ا عتصاـ  (8)
 17/ 8المكافقات  (1)
 (63إر اد الهحكؿ)  (3)



35 

 

 
 نقدية لكتابات آمهة ودود رؤية الهسوية والقرآن 

  

   

   بػػػػديال عػػػػف ال ػػػػرع ك  مسػػػػتدركا عميػػػػ ،  فالعقػػػػؿ عنػػػػدهـ لػػػػيس بمك ػػػػب 
ك  محـر كما يقكؿ القراف،" بؿ المك ب كالمحػـر هػك اهلل تعػالى... كالحػاكـ 

 (8)هك اهلل تعالى ف، ال ميع"
عمكماػػا كالتهػػت  ماػػكر ا صػػكلييف إلػػى ضػػركرة حمػػؿ ا لهػػاظ عمػػى 

طالقاا إ  ما كرد النص بتخصيص  كتقييد ، فقد "عمـ قطعا مف ال ريعة  كا 
 (1)أف ا حكاـ عامة إ  حيث يرد التخصيص"

يقػػػكؿ ال صػػػاص الحنهػػػ، "  ماػػػكر أهػػػؿ العمػػػـ عمػػػى الحكػػػـ بعمػػػـك 
المهظ ف، ا خبار كا كامػر  ميعػا فػال يصػرؼ  ػ،و مناػا إلػى الخصػكص 

  (3)ك  يتكقؼ فياا إ  بد لة".
كيقكؿ ابف حـز الكا ب حمؿ كؿ لهظ عمى عمكمػ  كهػك كػؿ مػا يقػع 

  (4)عمي  لهظ  المرتب ف، الم ة
كهػػذا العمػػـك هػػك عمػػـك فػػ، ا  ػػخاص كفػػ، ا زمػػاف عمػػى السػػكاو، 
 -يقػػػػكؿ ال صػػػػاص المهاػػػػـك مػػػػف خطػػػػاب اهلل تعػػػػالى كخطػػػػاب رسػػػػكؿ اهلل 

لػى أهػؿ -صمى اهلل عمي  كسمـ  كػؿ عصػر  أن  متك ػ  إلػى سػائر النػاس كا 
  (7) إلى يـك القيامة.

كيقػػكؿ ابػػف حػػـز إ ا مػػة م معػػة عمػػى أف هػػذا الخطػػاب متك ػػ  إلينػػا 
لػػى كػػؿ مػػف يخمػػؽ كيركػػب ركحػػ  فػػ،  سػػد  إلػػى يػػكـ القيامػػة مػػف ال نػػة  كا 

 (6)كالناس كتك ا  إلى مف كاف عمى عاد رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي  كسمـ"
                                                 

 (.98-90 رح تنقي  الهصكؿ إ (8)
 (151/ 4البحر المحيط ف، أصكؿ الهق  ) (1)
 99/ 8الهصكؿ ف، ا صكؿ  (3)
 97/ 3اإلحكاـ  (4)
 (171/ 3الهصكؿ ف، ا صكؿ ) (5)
 (97/ 8اإلحكاـ ف، أصكؿ ا حكاـ  بف حـز ) (6)
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كـ اْلعىمىؿ بالمنزؿ حكـ  ىابت ًإلىى يىْكـ اْلًقيىامىة" كيقكؿ السرخس،إ ليزي
(4)  

، -عميػػ  السػػالـ  -كيقػكؿ الزرك ػػ،إ ممػا عػػرؼ بالضػركرة مػػف دينػ  
 (3) أف كؿ حكـ تعمؽ ب هؿ زمان  فاك  امؿ ل ميع ا مة إلى يـك القيامة.

}َوُأوِحَي إَليي كقد استدلكا لاذا اإل ماع ب دلة ك يرة مناا  قكل  تعالىإ 
كقػد دؿ هػذا أنػ  سػيبمغ  [89]ا نعػاـإ  ِذَرُكْم ِباِو َوَماْن َبَماَ {َىاَذا اْلقُاْرآُن أِلُْنا

أناسا غير الذيف سمعك  مبا رة كأف ل  مف الح ة عمى أكلئؾ النػاس بػنهس 
صػػمى اهلل عميػػ   -كقكلػػ   (2)مقػػدار ح تػػ  عمػػى الػػذيف خكطبػػكا بػػ  م ػػافاة 

 (1)إ " بع ت إلى الناس كافة "-كسمـ  
}ىاو الاذي بعاث فاي . قاؿ الزرك ،إ إ كأصػرح منامػا قكلػ  تعػالىإ 

 }وآخاارين ماانيم لمااا يمحقااوا بياام{[ إلػػى قكلػػ  1]ال معػػةإ  األميااين رسااو {
 [  3]ال معةإ 

[ كقكلػ إ 838]مؿ عمػرافإ  }َىَذا َبَياٌن ِلمنياِس{كاستدلكا بقكل  تعػالى  
َل اْلُفْرَقاَن  [ كقكلػ 17]التككيرإ  }إْن ُىَو إ ي ِذْكٌر ِلْمَعاَلِميَن{ ََ اليِذي َنزي }َتَباَر

[ ، كقكلػ  فػ، صػهة الرسػكؿ 8]الهرقػافإ َعَمى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْمَعاَلِميَن َناِذيرًا{ 
 [ 36}نذيرا لمب ر{ ]المد رإ  -صمى اهلل عمي  كسمـ  -

كالتهت ال صاص إلى دخكؿ الع ـ مع العرب ف، هذا البالغ 
هلل إ ككؿ مف تر ـ ل  معنى القرمف كالسنف مف أهؿ العالم، قاؿ رحم  ا

  (5)سائر الم ات فاـ منذركف بالقرمف كبالرسكؿ عمي  السالـ "

                                                 

 (836/ 8أصكؿ السرخس، ) (8)
 (158/ 4البحر المحيط ف، أصكؿ الهق  ) (1)
 (881تيسير عمـ أصكؿ الهق  )صإ  (3)
 (335)ركا  البخارم  (4)
 (87/ 1الهصكؿ ف، ا صكؿ ) (5)
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 النسخ العقمي:
 كأمػػػػا إيقػػػػاؼ العمػػػػؿ بػػػػنص مػػػػف نصػػػػكص ال ػػػػريعة فاػػػػك أمػػػػر محػػػػـر 
إ  بدليؿ مف ال رع ذات  كهك ما يعبر عن  بالنسػخ الػذم عرفػك  ب نػ  " رفػع 

  (8)بدليؿ  رع، مت خر"الحكـ ال رع، 
كهػك تعريػػؼ يكضػػ  لنػا مػػا صػػرح بػػ  ال زالػ، كعامػػة ا صػػكلييف مػػف 
أف نسػػػخ الحكػػػـ ال ػػػرع، هػػػك مػػػف سػػػمطة اهلل تعػػػالى كحػػػد ي يقػػػكؿ ال زالػػػ،إ  
الناسػػخ هػػك اهلل تعػػالى، كهػػك الم بػػتي كقكلنػػا الخبػػر ناسػػخ اك ال ػػ،و ناسػػخ 

 أم م از( 1)ت كز"
إنمػا هػك اهلل تعػالىي كلػذلؾ قػاؿ اهلل كقاؿ القراف،إ الناسخ ف، الحقيقة 

ف ضػاؼ  «ما ننسخ من آية أو ننسيا نأت بخيار منياا أو مثمياا»تعالىإ 
  (3)تعالى فعؿ النسخ إلي  "

كقػػد عػػاب المحققػػكف مػػف العممػػاو تسػػاهؿ بعضػػاـ فػػ، القػػكؿ بالنسػػخ 
بناو عمى دليؿ  رع، محتمؿ أك غير قاطع حذرا مػف خطػكرة الكػذب عمػى 
إ   يحؿ لمسمـ يػؤمف  اهلل تعالى كالقكؿ ف، دين  ب ير عمـ ، يقكؿ ابف حـز
 بػػػاهلل كاليػػػـك اآلخػػػر أف يقػػػكؿ فػػػ،  ػػػ،و مػػػف القػػػرمف كالسػػػنة إ هػػػذا منسػػػكخ 

) َوَما َأْرَسْمَنا ِماْن َرُساوٍل ِإ ي ِلُيَطااَع قيف ي  ف اهلل عز ك  ؿ يقكؿ إ إ  بي
)ُقااْل َمااْن َحااريَم ِزيَنااَة الميااِو اليِتااي ( كقػػاؿ تعػػالى إ 64)النسػػاو إ ِبااِذْذِن الميااِو (

ْزِق ( ( فكػػؿ مػػا أنػػزؿ اهلل 31)ا عػػراؼ إ َأْخااَرَج ِلِعَباااِدِه َوالطييَِّباااِت ِمااَن الاارِّ
لى فػػ، القػػرمف أك عمػػى لسػػاف نبيػػ  فهػػرض اتباعػػ  ، فمػػف قػػاؿ فػػ،  ػػ،و تعػػا

مػػػف ذلػػػؾ إنػػػ  منسػػػكخ ، فقػػػد أك ػػػب أ  يطػػػاع ذلػػػؾ ا مػػػر ، كأسػػػقط لػػػزـك 
                                                 

 (16/  4رفع الحا ب عف مختصر ابف الحا ب إ  (8)
 387المنخكؿ صإ  (1)
 (301 رح تنقي  الهصكؿ )صإ  (3)
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اتباعػ  ، كهػذ  معصػية هلل تعػالى م ػردة ، كخػالؼ مك ػكؼ ، إ  أف يقػػـك 
برهاف عمى صحة قكلػ  ، كا   فاػك مهتػر مبطػؿ . كمػف اسػت از خػالؼ مػا 

ال ريعة كماا ي  ن    فرؽ بيف دعكا  النسػخ  يؤكؿ إلى إبطاؿ قمنا ، فقكل 
فػػ، ميػػة مػػا أك حػػديث مػػا كبػػيف دعػػكل غيػػر  النسػػخ فػػ، ميػػة أخػػرل كحػػديث 
مخػػػر ، فعمػػػى هػػػذا   يصػػػ   ػػػ،و مػػػف القػػػرمف كالسػػػنة ، كهػػػذا خػػػركج عػػػف 

 .(4)" اإلسالـ ككؿ ما  بت بيقيف ، فال يبطؿ بالظنكف
 السنة ضد القرآن:

كف، إطار السع، نحك التاريخية كحبس أحكاـ القرمف ف، ظممات 
الماض، رأينا الكاتبة تت   إلى السنة لتضعاا ف، معارضة مع القرمف، 
تقتض، ف، نظرها كقؼ العمؿ بالنص القرمن،. كهذا م اؿ نمكذ ، لاذا 

 التصرؼ الت كيم،، أك التعطيم، لمعان، القرمف.
قرمف كما سبؽ كقد تـ تقييد  بقيكد كرد العقاب البدن، لمن كز ف، ال

ك يرة بناو عمى د ئؿ السياؽ الداخم، لآليات، كالسنة المبينة، إ  أف 
الكاتبة ترل ترفض  رفضا باتا كترل أن  "يتعارض مع ركح القرمف كأفعاؿ 

 .(1)النب، ال ابتة"
كهذ  رؤية تحتاج إلى استيضاح، فبالنسبة لمسنة النبكية فاذ  أكؿ 

كاتبة تست اد باا ، لقد ملت عمى نهساا منذ البداية أف تقدـ لنا مرة نرل ال
متعمدة اإلعراض عف السنة ( 3)" نظرية المرأة الكاردة ف، القرمف فقط" 

تماما مبررة ذلؾ بما أسمت  " التناقضات التاريخية الكاردة ف، مصادر 
السنة" معمنة أن  لك قدر ك كد تناقض بيف القرمف كالسنة فستككف ف، 

                                                 

إ  (8)  484/  4اإلحكاـ  بف حـز
 817القرمف كالمرأةإ  (1)
 33القرمف كالمرأةإ  (3)
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، لكناا لـ تستمر عمى ذلؾ طكيال ف اوت هنا    46صؼ القرمف" ص "
إلى فعؿ النب، صمى اهلل عمي  كسمـ لتستعيف ب  ف، تقييد  زو مف النص 
القرمن، بؿ إسقاط  بالكمية، لينتا، الحاؿ باا إلى أف ت عؿ بعض اآلية 

 مطمقة كبعضاا اآلخر مقيدا بؿ مكقكفا عف العمؿ تماما.
تعن، بهعؿ النب، صمى اهلل عمي  كسمـ ما كرد عف  كغالب الظف أناا

 يئان قطُّ بيد ،  ملسو هيلع هللا ىلصعائ ة رض، اهلل عناا أناا قالتإ" ما ضرب رسكؿ اهلل 
، كهك است ااد بالترؾ  (4)ك  امرأةن، ك  خادمان، إ  أف ي اهد ف، سبيؿ اهلل"

عمى المنع ، كهك است ااد ضعيؼ  دا  ف الترؾ بذات    يصم  دليال 
المنع ، كمس لة الترؾ هذ  قد تكمـ فياا ا صكليكف ك يرا كألؼ ال يخ عمى 

حسف التهاـ كالدرؾ لمس لة »عبد اهلل بف الصديؽ ال مارم رسالة سماهاإ 
 ، كقد افتتحاا ب بيات  ميمة قاؿ فيااإ«الترؾ

 التااَر لاايس بحجااة فااي شاارعنا
 

   يقتضااااااااااااي منعااااااااااااا و  إيجابااااااااااااا ***
 

 نبيناااافمااان ابتغاااى حظااارًا بتااااَر 
 

 ورآه حكًماااااااااااا صااااااااااااادًقا وصااااااااااااوابا ***
 

 قااد ضاال عاان نيااج األدلاااة كميااا
 

 باااال أخطااااأ الحكاااام الصااااحيح وخابااااا ***
 

   حظاار يمكاان إ  إن نيااي أتااى
 

 متوعااااااااااااااادا لمخالفياااااااااااااو عاااااااااااااذابا ***
 

 أو ذم فعااااااال ماااااااؤذن بعقااااااااوبة
 

 (3)أو لفااااااظ تحاااااااريم يواكااااااااب عابااااااا ***
 

ىااذا فضااال عاان أن ىااذا استشااياد بأضااع  نااوعي التااَر وىااو مااا 
 يسمى بالتَر العدمي ، فالتَر عمى نوعين : 

 ترؾ عدم،، كهك الترؾ لما لـ يك د سبب  المقتض، لك كد   -األول 
ترؾ ك كدم، كهك أف يقع ال ،و، كيك ػد المقتضػ، لمهعػؿ  -الثاني 

 .(3)ا ا خير يسمى الكؼأك القكؿ فيترؾ الهعؿ كالقكؿ كيمتنع عناما. كهذ

                                                 

 (1318أخر   مسمـ ) (8)
 8حسف التهاـ كالدرؾ لمس لة الترؾ ص  (1)
 (.47/ 1لأل قر)انظرإ أفعاؿ الرسكؿ صمى اهلل عمي  كسمـ كد لتاا عمى ا حكاـ ال رعية   (3)
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فا ستد ؿ بترؾ النب، صمى اهلل عمي  كسمـ ضرب نسائ  رضػ، اهلل 
عناف عمى منع  كاز الضرب مطمقا استد ؿ ب يػر دليػؿ،  حتمػاؿ أنػ  لػـ 
يقع مناف رض، اهلل عناـ ما يقتض، الضرب أصػال، كعمػى فػرض كقكعػ  

 ، كهػك بالمناسػبة فقد كاف مف عادت  صمى اهلل عمي  كسمـ أ  ينتصر لنهسػ
معنى كارد ف، نص حديث عائ ة السابؽ ذاتػ  حيػث قالػت إ كمػا نيػؿ منػ  
 ،و قطُّ فينتقـ مػف صػاحب  إ  أف يينتاػؾ  ػ،و مػف محػاـر اهلل، فينػتقـ هلل 
تعالى"  كهذا   يدؿ عمػى حرمػة ا نتصػار لمػنهس قػاؿ اهلل ) كلمػف انتصػر 

ض أنػ  اختػار معػاقبتاف بعد ظمم  ف كلئػؾ مػا عمػياـ مػف سػبيؿ(، كعمػى فػر 
فقػػػد رأل صػػػالحاف ب يػػػر الضػػػرب، كلػػػذا كرد عنػػػ  أنػػػ  قػػػد ه ػػػرهف  ػػػارا. 
 كالضػػػرب عمػػػى كػػػؿ حػػػاؿ غايػػػة أمػػػر  إذا ك ػػػد سػػػبب  أنػػػ  مبػػػاح    كا ػػػب 
ك  مسػػتحب، كالمبػػاح ي ػػكز فعمػػ  كي ػػكز تركػػ  لكػػؿ أحػػد.  ك  يكػػكف فعمػػ  

 دليال عمى الك كب ك  ترك  دليال عمى التحريـ.
كعمى كؿ حاؿ فهعم  صمى اهلل عمي  كسػمـ لػيس دلػيال عمػى الك ػكب 
كتركػػ  لػػيس دلػػيال عمػػى التحػػريـ ، فقػػد كػػاف صػػمى اهلل عميػػ  كسػػمـ   ي كػػؿ 
الضػػب ، كسػػئؿ أحػػراـ هػػك فقػػاؿ إ  ، كمػػا اسػػت مع ضػػاحكا قػػط إنمػػا كػػاف 

   ن  التبسـ كليس الضحؾ بحراـ. كهكذا ا مر 
بػػػدن، فقػػػد امتنػػػع صػػػمى اهلل عميػػػ  كهكػػػذا ا مػػػر فػػػ، قضػػػية العقػػػاب ال

أ  كاستكصػػػكا بالنسػػػاو »كسػػمـ عػػػف ضػػػرب نسػػائ  كقػػػاؿ فػػػ، ذات الكقػػت إ 
خيػرا، ف نمػا هػف عػػكاف عنػدكـ، لػيس تممكػكف مػػناف  ػيئا غيػر ذلػػؾ، إ  أف 
يػػػ تيف بهاح ػػػة مبينػػػة، فػػػ ف فعمػػػف فػػػاه ركهف فػػػ، المضػػػا ع، كاضػػػربكهف 

ركا  الترمػػذم  (4)يال "ضػػربا غيػػر مبػػرح، فػػ ف أطعػػنكـ فػػال تب ػػكا عمػػياف سػػب
 كقاؿ حسف صحي .

 
 

                                                 

 (8188( كأصم  عند مسمـ  ) 8863الترمذم ) (8)
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شكالية المعنى والمغزى.  المبحث الثاني : المدخل المقاصدي وا 
كثااار الحاااديث فاااي السااانوات األخيااارة عااان "مقاصاااد الشاااريعة" ، و  أراناااي 

 لعدة أمور منيا: مستبشرا بيذا األمر كثيرا!
محهكفػػة أف عمميػػة اسػػتنباط الكميػػات مػػف ال زئيػػات عمميػػة  ػػاقة صػػعبة  -

بالمخػػاطر، ذلػػؾ أناػػا تحتػػاج إلػػى صػػبر كذكػػاو فػػ، تتبػػع م ؼ ا حكػػاـ 
ال رعية كالتهطف إلى حكـ ا مػر كالناػ، فػ، كػؿ مكضػع. كك يػر ممػف 

 خاض ف، مقاصد ال ريعة ضعيؼ الصمة بالدرس الهقا، ال اد.
أف ال قة بالكميات  قة خادعة ف، بعض ا حياف ذلؾ أف القكاعد الكميػة  -

امػػة ليسػػػت صػػادقة دائمػػا ك  مطػػػردة باسػػتمرار  كهػػا هػػػ، كالمقاصػػد الع
كتب القكاعد الهقاية م ال   ترل فياا قاعدة مطردة بؿ ترل لكؿ قاعدة 
كمية ع رات ا ست ناوات كا لتكاوات كالنتػكوات حتػى إف المػرو لي ػعر 

 أحيانا ب ف ا ست ناو هك ا صؿ كا صؿ هك ا ست ناو  
 سػػػػاال لمػػػػف يريػػػػد ت ػػػػاكز ا حكػػػػاـ أف تكػػػػ ة المقاصػػػػد قػػػػد صػػػػارت حػػػػال -

 ال رعية كالزيغ عف حدكدها.
كالذم يمحظ  المتابع لمدرس المقاصدم الحديث أف ك يرا ممف تناكؿ 

 هذ  القضية قد ات اكا فياا إلى مسالؾ مناقضة لمنطؽ ا مكرإ
إحػػالؿ مقاصػػد القػػارئ محػػؿ مقاصػػد الػػنص، أك عمػػى ا قػػؿ أوليااا: 

بمضػػاميف حدا يػػة   يحتمماػػا، كهػػك مػػا يتما ػػى تحميػػؿ المقصػػد اإلسػػالم، 
سػػػػناد مامػػػػة تعيػػػػيف المعنػػػػى إلػػػػى القػػػػارئ دكف  مػػػػع نظريػػػػة مػػػػكت المؤلػػػػؼ كا 
 المتكمـ، كهك ما يقطع الصمة بيف النص كمعنا  ، كبيف المقصد كصاحب .

ترؾ النصكص كأحكاماا إلى المقاصد بدعكل ك كب النظػر الثاني: 
 دكف ال زئيات.إلى ركح القرمف كا هتماـ بكميات  
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العػػػكدة بالمقصػػػد عمػػػى الػػػنص باإلبطػػػاؿ كالمحػػػك، حتػػػى بمػػػغ الثالاااث: 
ا مر إلى ما ي ب  مذبحة حقيقية لمنصكص عمى عتبات المقاصد، كهك ما 
يػػؤذف بػػبطالف المقصػػد ذاتػػ ي  نػػ  مػػف الػػنص أيخػػذ كعميػػ  بينػػ،ي فػػ ذا بطػػؿ 

ننػا نقػكؿ النص بطؿ مقصد  تبعا ل ، إذ كاف من  م خكذا كعن  صػادرا. كك 
 لقد ضحينا با ـ كال نيف لنضمف ن اح العممية.

كأما المقاصد الت، لاج باا ك ير مف النسكييف كعػزؼ عمػى أكتارهػا، 
 فقد ات اكا فياا إلى مسمكيف مناقضيف لمنطؽ ا مكرإ

إحػػالؿ مقاصػػػد القػػارئ محػػػؿ مقاصػػػد الػػنص، أك عمػػػى ا قػػػؿ األول: 
 يحتمماػػا، كهػػك مػػا يتما ػػى تحميػػؿ المقصػػد اإلسػػالم، بمضػػاميف حدا يػػة  

سػػػػناد مامػػػػة تعيػػػػيف المعنػػػػى إلػػػػى القػػػػارئ دكف  مػػػػع نظريػػػػة مػػػػكت المؤلػػػػؼ كا 
 المتكمـ، كهك ما يقطع الصمة بيف النص كمعنا  ، كبيف المقصد كصاحب .

العػػػكدة بالمقصػػػد عمػػػى الػػػنص باإلبطػػػاؿ كالمحػػػك، حتػػػى بمػػػغ الثااااني: 
لمقاصد، كهك ما ا مر إلى ما ي ب  مذبحة حقيقية لمنصكص عمى عتبات ا

يػػؤذف بػػبطالف المقصػػد ذاتػػ ي  نػػ  مػػف الػػنص أيخػػذ كعميػػ  بينػػ،ي فػػ ذا بطػػؿ 
الػػنص بطػػؿ مقصػػد  تبعػػا لػػ ، إذ كػػاف منػػ  مػػ خكذا، كعنػػ  صػػادرا. كك ناػػا 

 تقكؿ لقد ضحينا با ـ كال نيف لنضمف ن اح العممية أك النسكية.
 مقاصد اإلنسان بديال عن مقاصد القرآن

 كمػػػػػا كػػػػػاف القػػػػػرمف كاضػػػػػحا فػػػػػ، تقريػػػػػر العدالػػػػػة ا لايػػػػػة بػػػػػيف الخمػػػػػؽ 
 } ـْ ًمػػػػػْف بىْعػػػػػضو ػػػػػكي ػػػػػرو أىْك أيْن ىػػػػػى بىْعضي ـْ ًمػػػػػْف ذىكى اًمػػػػػؿو ًمػػػػػْنكي ػػػػػؿى عى  } ى أيًضػػػػػيعي عىمى

[ فقػد كػاف كاضػحا أيضػا تمػاـ الكضػكح فػ، المكازنػة بػػيف 895]مؿ عمػرافإ 
تكزيػػػػع عػػػػادؿ الحقػػػػكؽ كالكا بػػػػات فػػػػ، أمػػػػر الر ػػػػاؿ كالنسػػػػاو، بنػػػػاو عمػػػػى 

لمكظائؼ كالمامات يقكـ عمى رعاية الكهايات كمكاومة الهطػرة. بمػا يضػمف 
فػػػ، الناايػػػة أف تتسػػػاكل حقػػػكؽ كػػػؿ نػػػكع مػػػع كا باتػػػ    ككػػػس ك   ػػػطط. 
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فالمسػػػاكاة الرياضػػػية عمػػػى كػػػؿ حػػػاؿ ليسػػػت عػػػد  إذا سػػػاكت فػػػ، الحقػػػكؽ 
هػػذا  كا متيػػازات بػػيف مػػف اختمهػػت كا بػػاتاـ كتهاكتػػت أعمػػالاـ، كقػػد يكػػكف

الذم  عؿ القرمف ينب  الر اؿ كالنساو إلى كراهػة أف يتطمػع كػؿ طػرؼ إلػى 
مىى  ـْ عى كي ؿى الم  ي ًبً  بىْعضى ن ْكا مىا فىض  حقكؽ صاحب  غافال عف كا بات  }كى ى تىتىمى

ًلمنِّسىاًو نىًصيبه ًمم ا اْكتىسىْبفى كىاْسػ ىلي  اًؿ نىًصيبه ًمم ا اْكتىسىبيكا كى كا الم ػ ى بىْعضو ًلمرِّ ى
ػػػا { ]النسػػػاوإ  ًميمن ػػػْ،وو عى ػػػافى ًبكيػػػؿِّ  ى [ انظػػػر سػػػبب 31ًمػػػْف فىْضػػػًمً  ًإف  الم ػػػ ى كى

 (.160/ 8نزكلاا )الطبرم )
كمػػػف هنػػػا فقػػػد كػػػاف مػػػف الطبيعػػػ، أف يػػػرد القػػػرمف بتكميهػػػات خاصػػػة 
بالر ػػػاؿ لػػػـ تكمػػػؼ بم ماػػػا النسػػػاو ، كأخػػػرل خاصػػػة بالنسػػػاو لػػػـ يكمػػػؼ باػػػا 

 ػػػػؿ مػػػػ ال بػػػػدفع ماػػػػر لمزك ػػػػة عنػػػػد الػػػػزكاج كبنهتاػػػػا الر ػػػػاؿ. فقػػػػد كمػػػػؼ الر 
كسكناها مدل الحياة كبنهقة ا ك د كسكناهـ حتى البمكغ أك الزكاج ، كبنهقة 
ا حهػػاد إذا أعسػػر ا بػػف عػػف نهقػػتاـ كبنهقػػة كالديػػ  إذا احتػػا كا، كقػػد تتعػػدد 
نسػػاؤ  فتتضػػاعؼ كا باتػػ ، كقػػد   يكمػػؼ بكا ػػب الػػدفاع كم اهػػدة ا عػػداو 

هسػػػ  إذا كقػػػع مػػػا يسػػػتدع، ذلػػػؾ، كلػػػـ تكمػػػؼ ب ػػػ،و مػػػف ذلػػػؾ كمػػػ  بمالػػػ  كن
المػػػػرأة، فكػػػػاف طبيعيػػػػا أف يراعػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػ، تكزيػػػػع بعػػػػض الحقػػػػكؽ الماديػػػػة 

 .كالمعنكية
كقػػد كػػاف ظػػاهرا حػػرص ال ػػريعة عمػػى تنظػػيـ العمػػؿ داخػػؿ الم تمػػع 
المسػػػمـ ، فػػػ، أصػػػ ر الػػػدكائر كأكبرهػػػا، يكضػػػ  ذلػػػؾ قػػػكؿ النبػػػ، صػػػمى اهلل 

، ك   ػػؾ أف  (4)ا خػػرجى  ال ػػةه فػػ، سػػهىرو فميػػؤمِّركا أحػػدىهيـ" عميػػ  كسػػمـ إ "إذ
الحيػػاة الزك يػػة أحػػكج إلػػى م ػػؿ هػػذا النظػػاـ مػػف سػػهر عػػارض يتالقػػى فيػػ  
 ال ػػة مػػف النػػاس  ػػـ يهترقػػكف ، كمػػف هنػػا فقػػد ككػػؿ القػػرمف إدارة ا سػػرة إلػػى 

                                                 

 .1608ركا  أبك داكدإ  (8)
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الر ػػؿ ، كمنحػػ  در ػػة القكامػػة عمػػى المػػرأة، كأمرهػػا بطاعتػػ ، كأمػػر  بحسػػف 
المعا ػػػػرة ، )ف مسػػػػاؾ بمعػػػػركؼ أك تسػػػػري  ب حسػػػػاف(.  كأمػػػػرهـ  ميعػػػػا أف 

 يقدمكا الهضؿ ف، التعامؿ بيناـ عمى العدؿ )ك  تنسكا الهضؿ بينكـ(.
هػػػذا مػػػا فامػػػ  المسػػػممكف بكضػػػكح مػػػف كتػػػاباـ ، كتعػػػارفكا عميػػػ  فيمػػػا 
بيػػناـ كميػػزاف لمعػػدؿ ا  تمػػاع، المن ػػكد، بصػػرؼ النظػػر عمػػف يػػكف، ذلػػؾ 

 يبخس  ف، كاقع الحياة. الميزاف أك
كقػػػد يبػػػدك مهاكمػػػا أف ينػػػازع ك يػػػر مػػػف النسػػػكييف فػػػ، اإلقػػػرار بمبػػػدأ 
القكامة اإلسالم، ، كأف تكػكف لاػـ مراؤهػـ ال خصػية التػ، تعكػس فمسػهاتاـ 
 المعتدلػػػػػػػة أك المتطرفػػػػػػػة، بصػػػػػػػرؼ النظػػػػػػػػر عػػػػػػػف مػػػػػػػدل مكافقتاػػػػػػػا لمقػػػػػػػػرمف 

قضػػية بالػػذات قػػد أك مخالهتاػػا، لكػػف نظػػرا لكضػػكح القػػرمف ال ػػديد فػػ، هػػذ  ال
يككف عسرا  ػدا فاػـ ك اػة نظػر مػف ينهػ، هػذ  القكامػة بنػاو عمػى مر عيػة 

 إسالمية كف، سياؽ عرض نظرية قرمنية م ردة.
فػػػػ، سػػػػعياا الح يػػػػث لمػػػػدعكة إلػػػػى المسػػػػاكاة بػػػػيف ال نسػػػػيف بمهاكماػػػػا 
الخػػاص نهػػت ممنػػة كدكد مبػػدأ القكامػػة نهيػػا تامػػا، كصػػرحت بعبػػارات قاطعػػة 

 يػػػػػ مر القػػػػػرمف المػػػػػرأة عمػػػػػى اإلطػػػػػالؽ بطاعػػػػػة زك اػػػػػا " تقػػػػػكؿ فياػػػػػاإ " لػػػػػـ 
 (.817)ص 

فمػػا  الح ػػج التػػ، اسػػتندت إلياػػا فػػ، هػػذا النهػػ، القػػاطع  ككيػػؼ تػػرل 
مىػػْيًاف   لىايػػف  ًمْ ػػؿي ال ػػًذم عى سػػتتعامؿ مػػع ميػػات قرمنيػػة مػػف نحػػك قكلػػ  تعػػالى }كى

ػػاًؿ  ًلمرِّ ى كًؼ كى ػػةه بًػػاْلمىْعري مىػػْيًاف  دىرى ى ػػكفى [ كقكلػػ  إ }118{ ]البقػػرةإ عى ػػاؿي قىك امي  الرِّ ى
ػػا  ػػاًو ًبمى مىػػى النِّسى ػػؿى عى ـْ فىض  ػػا أىْنهىقيػػكا ًمػػْف أىْمػػكىاًلًا ًبمى مىػػى بىْعػػضو كى ـْ عى ػػاي الم ػػ ي بىْعضى

اتي  اًلحى ػافيكفى  قىاًنتىاته فىالص  ًت، تىخى ًهظى الم  ي كىالال  اًفظىاته ًلْم ىْيًب ًبمىا حى  ني يػكزىهيف  حى
ػػػػاً ًع كىاْضػػػػًربيكهيف  فىًعظيػػػػكهيف  كى  كهيف  ًفػػػػ، اْلمىضى ػػػػري ـْ اْه ي فىػػػػالى تىْب يػػػػكا  فىػػػػً ْف أىطىْعػػػػنىكي

ًميًّا كىًبيرنا{ ]النساوإ  مىْيًاف  سىًبيالن ًإف  الم  ى كىافى عى  [34عى
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ف، الحقيقة لقد كانت مامػة )ممنػة كدكد ( صػعبة لم ايػة ، كقػد كمهاػا 
ر ػػة، كالقكامػػة، كالتهضػػيؿ، حكماػػا القػػاطع هػػذا أف تتصػػرؼ فػػ، مهػػاهيـ الد

يتكيػؼ كالقنكت، كالن كز، كالطاعة لتحقؽ ف، النااية الادؼ المن كدإ أف "
كهػػ، عبػػارة ت يػػر تسػػاؤ  (8) القػػراف مػػع بيئػػة المػػرأة المعاصػػرة ب ػػكؿ سػػمس"

كبيرا حكؿ دكر ال رع ف، الم تمع، هػؿ هػك دكر الخػادـ لمصػال  اإلنسػاف 
ك كرهػا مػع متطمبػات ذلػؾ اإلنسػاف فعمػى الػنص أف يتػكاوـ كيتكيػؼ طكعػا أ

كرفاهيتػػػ ، أك هػػػك دكر المر ػػػد المك ػػػ  كالمؤسػػػس لمبػػػادئ اإلنسػػػاف المقػػػـك 
لتهكير  كتصرفات ، فعمى اإلنساف ذات  أف يتكيػؼ مػع أحكػاـ الػنص "ال ػرع" 

 كأف يعدؿ مبادئ  كسمككيات  تبعا ل . 
ل يبدك أف ممنة كدكد قد اختارت بسرعة الطريؽ ا كلى ، فاػ،   تػر 

ب سػػا فػػ، أف يكمػػؼ القػػرمف المػػرأة بكظيهػػة خاصػػة ب ػػرط أف تكػػكف "مهاكمػػة 
كترفض التهاسير الت، تت اهؿ مػا أسػمت   (1)عالميا عمى أناا كظيهة أن كية"

"با صػػػكؿ ا  تماعيػػػة العامػػػة التػػػ، تتعمػػػؽ بالعدالػػػة كالمسػػػاكاة كاإلنسػػػػانية 
هػػػذا مػػػع إقرارهػػػا بػػػ ف مهػػػاهيـ المسػػػاكاة كالعدالػػػة ليسػػػت نزياػػػة (2)الم ػػػتركة" 

دائما بػؿ ك يػرا مػا "تعكػس الرؤيػة العالميػة الذككريػة المحػدكدة لم ايػة" كتقػدـ 
 (1)نمكذ ا غير محايد لمعدؿ كالقيـ ا  تماعية 

لقػػػد حػػػؿ المقصػػػد النسػػػكم محػػػؿ المقصػػػد القرمنػػػ، كتػػػـ التصػػػرؼ فػػػ، 
ة لن بت قدرتنا عمى تكييػؼ "القػرمف مػع ميات صريحة كمهاهيـ قرمنية كاضح

                                                 

 .848القرمف كالمرأة  (8)
 .67القرمف كالمرأة إ  (1)
 .849القرمف كالمرأة إ  (3)
 .856القرمف كالمرأةإ  (4)
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الكاقػػػع فػػػ، الحاضػػػر كالمسػػػتقبؿ" كهػػػ، العبػػػارة التػػػ، ختمػػػت باػػػا ممنػػػة كدكد 
 كتاباا.

 المقاصد ضد النصوص
اعتبرت ممنة كدكد تعدد الزك ات مناقضا "لألصػكؿ القرمنيػة الداعيػة 

 كلمسػئكلية "الخالفػة المتبادلػة" التػ، (8)إلى ضبط النهس كاإلخػالص كالعهػة"
  يمكف أف تترؾ لنصؼ اإلنسانية بينمػا يظػؿ النصػؼ اآلخػر "ي ػب  حالػ  

كاعتبػػرت العقػػاب البػػدن، لمن ػػكز أمػػرا "يتعػػارض مػػع ركح (1)حػػاؿ الحيػػكاف " 
 .(3)القرمف "

كالػػذم نقكلػػ  هػػك أف ركح القػػرمف كمقاصػػد  العامػػة هػػ، مبػػادئ عامػػة 
 ، (4)ت كيماػػػػا نم ػػػػ  إلياػػػػا إذا أعكزتنػػػػا النصػػػػكص المبا ػػػػرة ، أك اختمهنػػػػا فػػػػ،

ك  تقكل بحاؿ عمػى مقاكمػة الػنص أك إبطالػ ، فمػيس مػف المنطقػ، إذف أف 
نستعمماا ف، إسقاط النصي  ناا مف النص خر ت، كعمي  اعتمدت ، هك 
 ا صػػؿ المؤسػػػس لاػػػا كهػػػ، الهػػػرع، كالهػػرع   يعػػػكد بػػػالنقض عمػػػى أصػػػم  ، 

 ؿ النص ذات .كا   لبطؿ ا صؿ كالهرع معا. كأم بقاو لركح النص بعد زكا
كفػػػػ، قضػػػػية العقػػػػاب البػػػػدن، لمن ػػػػكز   نػػػػرل تعارضػػػػا بػػػػيف ك ػػػػكب 
المعا ػػرة بػػالمعركؼ كمبػػدأ قرمنػػ، سػػائد فػػ، الحػػا ت العاديػػة، كبػػيف إ ػػازة 
التعامؿ مع حا ت الن كز ا سػت نائية بمػا يناسػباا،  كمػا    تعػارض بػيف 

الكسائؿ  اإلحساف لمف أحسف ك كاز العقاب لمف أساو، خاصة بعد استنهاد
 الممكنة ف، النص  كاإلر اد.

                                                 

 836القرمف كالمرأةإ  (8)
 836القرمف كالمرأةإ   (1)
 817القرمف كالمرأةإ   (3)
 انظرإ الحدا ة كتحك ت الخطاب المقاصدم نحك فق  سائؿ، محمد المراكب،. (4)
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 افتئات عمى القرآن:
تقػػكؿ ممنػػة كدكد "ظػػؿ القػػرمف عمػػى الحيػػاد بالنسػػبة لػػبعض العػػاداتإ 
النظػػاـ ا بػػكم كا مكمػػة، كالارميػػة ا قتصػػادية، كتقسػػيـ العمػػؿ بػػيف الػػذككر 
كاإلناث داخؿ أسرة معينة، غير أف بعض الالت، ينػاديف بحقػكؽ المػرأة فػ، 

هذ  يطعف ف، هذا الحياد لمػاذا لػـ يحػـر القػرمف هػذ  العػادات تحريمػا أيامنا 
عرضػػت ممنػػة كدكد هػػذا السػػؤاؿ ال ػػرمو، كأ ابػػت بمػػا يهاػػـ  (8)صػػريحا " "

منػػ  أف القػػرمف كػػاف يقصػػد تحريماػػا لكنػػ  لػػـ يػػنص عمػػى ذلػػؾ رغػػـ أهميتاػػا 
. كتحػػػػد ت ممنػػػػة فػػػػ، مكاضػػػػع أخػػػػرل عػػػػف (1) ن ػػػػ ال  بػػػػ مكر أخػػػػرل أهػػػػـ

ة" لػك أبطماػا اهلل " لن مػت م ػاكؿ عديػدة...، كلػـ تطػع العديػػد "عػادات سػيئ
 (3)مف أكامر " 

كمف ذلؾ تعدد الزك ات الذم رأت أن  مف "التقاليد المسػتا نة" التػ، 
لـ يحرماا اهلل "نظرا لك كد العديد مػف الصػعكبات المتضػمنة" لكنػ  بالت كيػد 

 (4) ى مع الزمف"  أف تتال كقصد"مف ا مكر المباحة" الت، "أب ضاا" اهلل "
ف، الحقيقة تبدك هذ   رأة كبيرة أف ن ت، إلى  ،و نص القرمف عمى 
إباحتػػػ  كأخبػػػر أنػػػ  حػػػالؿ طيػػػب )مػػػا طػػػاب لكػػػـ مػػػف النسػػػاو( فيقػػػاؿ إف اهلل 
"قصػػد أف يحرمػػ " دكف أف نقػػدـ دلػػيال عمػػى هػػذا القصػػد إ  أنػػ  فػػ، نظرنػػا 

 ر غيػػػػػػػػػر أمر"مسػػػػػػػػػتا ف".لقد أطالػػػػػػػػػت الكاتبػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػديث فػػػػػػػػػ، ذـ التهسػػػػػػػػػي
الػػػذم يتػػػ  ر "بك اػػػة نظػػػر معينػػػة فػػػ، الحيػػػاة كنػػػص مسػػػبؽ ( 5)المكضػػػكع، 

                                                 

 16القرمف كالمرأة إ ص (8)
 17انظرإ القرمف كالمرأةإ   (1)
 831القرمف كالمرأةإ  (3)
 .831،833القرمف كالمرأةإ  (4)
 87انظر إ القرمف كالمرأة إ  (5)
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لكػف مػػا تقدمػ  لنػػا ممنػة كدكد اآلف هػػك أك ػر مػػف أف يكػكف تهسػػيرا (8)محػدد" 
م ردا أك م رضا لمقرمف، بؿ هك انقالب كامؿ عمى النص القرمن،، يعكػس 

د أف أحكامػػ ، كيحػػكؿ د  تػػ  بمقاصػػد متكهمػػة تهتػػرض أنػػ  أحػػؿ ككػػاف يريػػ
 يحـر ، كأباح ككاف يقصد أف يمنع.

كهك ما يم ؿ افتئاتا عمى القرمف كأحكام  كمقاصػد ، كهػك أمػر طالمػا 
اعتبر القرمف ما هػك أقػؿ منػ  م افيػا لمػا ينب ػ، أف يكػكف عميػ  المسػمـ مػف 
نيػػكْا  ى تيقىػػدِّميكْا  التعظػػيـ لكػػالـ اهلل المنػػزؿ، قػػاؿ اهلل تعػػالىإ }يػػا أياػػا الػػذيف ممى

ًمػػيـه{ قػػاؿ قتػػادةإ كػػاف أنػػاس  بىػػْيفى  ػػًميعه عى يىػػدىًم اهلل كىرىسيػػكًلً  كاتقػػكا اهلل ًإف  اهلل سى
 (1) يقكلكف لك نزؿ ف، كذا، أك صنع كذا ككذا، فكر  اهلل  عز ك ؿ  ذلؾ.

كيبدك هذا الطرح المت اكز لمنصكص صعبا عمى الهاـ ف، ضكو ما 
تمػاـ  ـْ نص عمي  القرمف الكريـ مف إكماؿ الديف كا  ْمػتي لىكيػ ال ػريعة }اْليىػْكـى أىْكمى

ـى ًديننا { ]المائدةإ  ْسالى ـي اإْلً ـْ ًنْعمىًت، كىرىًضيتي لىكي مىْيكي ـْ كىأىْتمىْمتي عى  [3ًدينىكي
كقػػد ا ػػتد ابػػف حػػـز عمػػى مػػف ادعػػى أف  ػػيئا ممػػا كػػاف فػػ، عصػػر  
_عمي  السالـ _ عمى حكـ ما يمكف تبديم  بعد مكت ، كاصػها لػ  فػ، عبػارة 

ة "ب ن  قد ابت ى غيػر اإلسػالـ دينػا ي  ف تمػؾ العبػادات ، كا حكػاـ ،  ديد
عميػػػػ  -كالمحرمػػػات ، كالمباحػػػػات ، كالكا بػػػػات ، التػػػػ، كانػػػت عمػػػػى عاػػػػد  

هػػػ، اإلسػػػالـ الػػػذم رضػػػي  اهلل تعػػػالى لنػػػا ، كلػػػيس اإلسػػػالـ  ػػػيئا  -السػػػالـ
غيرهػػا ، فمػػف تػػرؾ  ػػيئا مناػػا فقػػد تػػرؾ اإلسػػالـ ، كمػػف أحػػدث  ػػيئا غيرهػػا 

قػػد أحػػدث غيػػر اإلسػػالـ ، ك  مريػػة فػػ،  ػػ،و أخبرنػػا اهلل تعػػالى بػػ  أنػػ  قػػد ف
 .(3)أكمم  "

                                                 

 11القرمف كالمرأةإ  (8)
 (6984/ 88النااية )الاداية الى بمكغ  (1)
 (168/  1اإلحكاـ  بف حـز ) (3)
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كأما هذ  الصعكبة الت، قدمت كتبرير لعدـ تحريـ القرمف لمتعدد  
ف مر  يصعب فام   دا، إذ كيؼ يع ز القرمف  عف تحريـ عادة لبعض 

اا ، الناس ف، كقت لـ يع ز في  عف أف يادـ عقائدهـ الت، در كا عمي
كيحـر عمياـ ال رؾ كالسحر كالقتؿ كالزنا ، كتهاخرهـ با نساب كقد ألهكها، 
كقذفاـ المحصنات كقد استاتركا باا، كيمنعاـ  رب الخمر كلبس الذهب 
كالحرير كأكؿ الميتة كالدـ كلحـ الخنزير ، كي مرهـ بما   عاد لاـ ب  مف 

ساـ ف، التراب ستر العكرات كتطاير ا بداف كيمزماـ أف يضعكا رؤك 
، كيهرض عمياـ ف، أمكالاـ حؽ الهقير  خمس مرات هلل تعالى كؿ يـك
كالمسكيف، بؿ ي مرهـ أف يترككا ديارهـ كأمكالاـ كياا ركا إلى اهلل كرسكل  
في يبكا ل  كل ميع ما ألزماـ ف، عقائدهـ كمطاعماـ كم ارباـ كمالبساـ 

أف ي مرهـ بم ؿ هذا  كمناكحاـ كأمكالاـ كنسائاـ طائعيف  ـ يعسر عمي 
 الحكـ الذم هك أيسر مف ك ير مما سمؼ.
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شكالية ا حتما ت المتعددة.  المبحث الثالث: المدخل المغوي وا 
  ننكر أف المعرفة بم ة القرمف ه، أمػر ضػركرم   غنػى عنػ  لمػف 

"لػيس ل يػر  -كمػا يقػكؿ الزرك ػ،-يريد تهاـ القػرمف كاسػتخراج معانيػ ، كأنػ 
بحقائؽ الم ة كمكضكعاتاا تهسير  ػ،و مػف كػالـ اهلل، ك  يكهػ، فػ، العالـ 

حقػػ  تعمػػػـ اليسػػػير مناػػا فقػػػد يكػػػكف المهػػظ م ػػػتركا كهػػػك يعمػػـ أحػػػد المعنيػػػيف 
، لكػػف عمميػػة التهسػػير عمػػى كػػؿ حػػاؿ ليسػػت فػػ، (8)كالمػػراد المعنػػى اآلخػػر"

 ممتاػػا عمميػػة ل كيػػة محضػػة، بػػؿ هػػ، عمميػػة  ػػرعية ل كيػػة فكريػػة معقػػدة، 
فياػػا لػػدل المهسػػر ع ػػرات ا دكات ا صػػكلية كالبيانيػػة كالتاريخيػػة  تتعاضػػد

كالعقمية، الت، يسعى مف خاللاا نحك است الو المعنػى أك اسػتنباط الم ػزل 
القرمنػػ، عمػػى صػػكرة ت عمػػ  يطمػػئف إلػػى ككنػػ  أقػػرب مػػا يكػػكف إلػػى مػػراد اهلل 

  فياػػا تعػػالى. كقػػد نبػػ  ال زالػػ، رحمػػ  اهلل إلػػى حقيقػػة مسػػتقرة   يكػػاد يخالهػػ
أحػػد مػػف المهسػػريف، كهػػ، أف " مػػف بػػادرى إلػػى اسػػتنباط المعػػان، بم ػػرًد فاػػـً 

العربي ػػػًة، كى يػػػرى غمطيػػػ "
. كهػػػك مػػػا يعنػػػ، أف  مػػػة ركافػػػد أخػػػرل   بػػػد مػػػف (1)

ك كدها حتما لدل المهسر ليتحقؽ ل  فاـ صحي  لمعػان، كػالـ اهلل تعػالى. 
اا ممنػػػة كدكد فػػػ، فمنمػػػؽ نظػػػرة عمػػػى مصػػػادر الهاػػػـ كالتهسػػػير التػػػ، اعتمػػػدت
 محاكلتاا الرامية لهاـ مكضكع المرأة ف، القرمف الكريـ.

 تنحية السنة النبوية: -4
كرغػـ إعػػالف الكاتبػػة ب ناػا كمؤمنػػة تقػػدس القػرمف كتقبمػػ  كػػامال، كتقػػر 
بػػ ف النبػػ، محمػػدا صػػمى اهلل عميػػ  كسػػمـ "قػػد كضػػع سػػنت  كسػػمكؾ معيػػارم 

سنة ب ممتاػا خمػؼ ظارهػا، كأف إ  أناا قد اختارت أف تدع ال( 3)لممؤمنيف" 
                                                 

 (195/ 8البرهاف ف، عمـك القرمف ) (8)
 (.97( باختصار ، كانظرإ التبياف ف، مداب حممة القرمف )صإ 198/ 8إحياو عمـك الديف ) (1)
 45القرمف كالمرأةإ  (3)
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تقبػػؿ عمػػى القػػرمف بهاماػػا الخػػاص دكف معكنػػة مػػف أحػػد حتػػى لػػك كػػاف هػػذا 
ال ػػػخص هػػػك النبػػػ، المرسػػػؿ الػػػذم أنػػػزؿ عميػػػ  القػػػرمف كأمػػػر ببيانػػػ  لمنػػػاس 

كفى  لىعىم ايـْ يىتىهىك ري ـْ كى ؿى ًإلىْيًا ْلنىا ًإلىْيؾى الذِّْكرى ًلتيبىيِّفى ًلمن اًس مىا نيزِّ  [.44]النحؿإ { }كىأىْنزى
 رفض التراث: -3

لقد أظارت ممنة كدكد منذ البداية رفضا قاطعا ل ممة التراث 
 اإلسالم، المتعمؽ بهاـ القرمف الكريـ مبررة ذلؾ ب مريفإ

أن  تراث ذككرم " كتب  ر اؿ فقط، بينما النساو كت ارباف األول: 
بقراوة لمقرمف كانت مستبعدة"، كقدمت الكاتبة نهساا عمى أناا "بصدد القياـ 

ف، نطاؽ ت ربة أن كية" ككررت الت كيد عمى أهمية "الهاـ ا ن كم" ف، 
مقابمة الهاـ الذككرم "كالقراوة التاريخية الذككرية الذم تايمف عمي  خبرات 
الر اؿ، كيتـ مف خالؿ الحالة النهسية الذككرية الت، تهترض أف الر اؿ 

اؿ مف حيث المضمكف هؤ و هـ المعيار كأف النساو أقؿ ب رية مف الر 
المهسركف الذيف ف مكا ف، فاـ أساليب القراف الخاصة كالعامة كاتصهكا 
بال طرسة ، كت اهؿ ا صكؿ ا  تماعية العامة الت، تتعمؽ بالعدالة 
كقامكا ب سقاط ضيؽ أفقاـ عمى القرمف كاستنباط معاف تناسب أهكاوهـ 

 .(8)كتحيزاتاـ ضد المرأة"
ف، الحقيقة تبدك هذ  النظرة مت ددة  دا كعمكمية لم اية ت ا  تراث 
عريض متعدد المذاهب كا ت اهات كالمناهج كالم ات بحيث   تكاد 
ت مع  صهة كاحدة الماـ إ  ككف أصحاب  ر ا ، فاؿ تكه، هذ  الصهة 
إلسقاط  ميع هذ  الم الب باـ، كهؿ هذ  الذككرية أمر خاص بمدكنة 

لقرمن،   أـ ه، أمر  ائع ف، غالب التراث اإلنسان، تقريبا  كهؿ التهسير ا

                                                 

 .849،850، 848، 74، 41، ،  38، 36، 88،89،35،34القرمف كالمرأة إ  (8)
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مف الطبيع، أف تصنؼ العمكـ كالهنكف كالكتب بحسب ال نس، فيقاؿ هذا 
كتاب ذكرم كاخر أن كم ، ككيمياو ر الية كأخرل نسائية  كك ن  مف 
الضركرم ف، كؿ عمـ أف يتـ الهصؿ بيف ما هك ر ال، كما هك نسائ، ، 

بعمـ ينهرد ب  الر ؿ دكف المرأة  فاؿ هذا إ  إصرار عمى كأ  يك ؽ 
التمييز بيف الر ؿ كالمرأة ، كت كيد عمى رؤية تقض، ب ف التهكير ا ن كم 
 ،و مختمؼ حتما عف التهكير الذكرم، كهك ما يعكد بالضرر عمى مبدأ 
المساكاة المطمكب. أـ أف السبيؿ ا هدل أف يقاؿإ إف التراث اإلنسان، 

م ترؾ يساـ في  كؿ مف ممؾ القدرة كالكهاية كينتهع ب  كؿ مف أراد تراث 
 النهع كالاداية  

  ننكر أهمية أف يسمع صكت المرأة كي ارؾ فكرها، لكف ليس ف، 
إطار التصنيؼ الذم يعتبر تهسير المرأة هك التهسير النسكم ف، مقابمة 

كة اإلنسانية تهسير الر ؿ الذم هك التهسير الذككرم، بؿ ف، إطار الم ار 
 العامة الت،   تهرؽ ف، اإلنتاج العمم، بيف ذكر كأن ى.

كهك تبرير م ير  45أن  ا تااد ب رم محدكد كغير ممـز صالثاني: 
لم دؿ فنحف لـ ندع العصمة لترا نا قطي بؿ نعمـ أف في  بال  ؾ مكاضع 
قكة كضعؼ كصكاب كغمط، كمع ذلؾ   نظف أف ت اكز   ممة كرفض  

مهيدي بؿ هك خسارة ضخمة لتراكـ معرف، كبير. خاصة إذا كمية  ،و 
عممنا أف عممية التهسير ليست م رد عرض ساذج آلراو المهسر كنظرات  
ال خصيةي بؿ ه، صناعة  قيمة تيستحضر فياا ع رات ا دكات ال رعية 
كالم كية كالعقمية كالتاريخية، مما يعط، كزنا عمميا لقكؿ المهسر كيبعد  مف 

م رد رأم  خص، يتكرع المسمـ فضال عف العالـ عف القكؿ ب  أف يككف 
 ف، ديف اهلل تعالى. 
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كهك ا مر الذم  عؿ  ؿ المهسريف يصدركف مصنهاتاـ ب حاديث 
النا، عف التهسير بالرأم مف نحك ما ركم عف  ندب قاؿإ قاؿ رسكؿ اهلل 

،  (8)صمى اهلل عمي  كسمـإ مف قاؿ ف، القرمف برأي  ف صاب فقد أخط ."
محذريف مف رأم بال عمـ، قاؿ ابف عطيةإ" كمعنى هذا أف يس ؿ الر ؿ 
عف معنى ف، كتاب اهلل عز ك ؿ فيتسكر عمي  برأي  دكف نظر فيما قاؿ 
العمماو، كاقتضت  قكانيف العمـ كالنحك كا صكؿ، كليس يدخؿ ف، هذا 

قكؿ الحديث أف يهسر الم كيكف ل ت ، كالنحكيكف نحك ، كالهقااو معاني ، كي
كؿ كاحد با تااد  المبن، عمى قكانيف عمـ كنظر، ف ف القائؿ عمى هذ  

 .(1)الصهة ليس قائال بم رد رأي "
 ضع  المغة: -2

كباػػػذا تكػػػكف الكاتبػػػة قػػػد حرمػػػت نهسػػػاا مػػػف رافػػػديف مامػػػيف فػػػ، فاػػػـ 
القرمف هما الحديث النبكم كالتراث الهكرم اإلسالم،، كمع غربتاا عػف ل ػة 
 القػػػرمف، كعػػػف بيئتػػػ  ا كلػػػى، يمسػػػ، تناكلاػػػا لنصكصػػػ  دكف معكنػػػة  ػػػرعية 
أك فكريػػػة أك ل كيػػػػة عمػػػال ينطػػػػكم عمػػػى م ازفػػػػة كبيػػػرة، طالمػػػػا حػػػذر مػػػػف 
م بتاا ا كلكف، فعف الحسف رض، اهلل عن  قاؿإ أهمكتاـ الع مة، يت كلكف 

، كيػػركل" أهمكػػتاـ الع مػػة ، يقػػرأ أحػػدهـ اآليػػة  (3)القػػرمف عمػػى غيػػر ت كيمػػ "
 .(4)فيعيا بك كهاا حتى يهترل عمى اهلل فياا "

                                                 

( كرغـ ضعؼ سند  فقد ظؿ متداك  بيف المهسريف متمقى 77/ 8(  امع البياف  بف  رير الطبرم )8)
 بالقبكؿ لصحة معنا  كأهمية مضمكن . 

 ( 48/ 8(المحرر الك يز )1)
 (44/ 3تهسير القرمف مف ال امع  بف كهب ) (3)
 ( 40/  8المحرر الك يز  بف عطية ) (4)
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ف ل ػػػة الػػػنص فػػػرض كا ػػػب لمػػػف راـ حسػػػف الهاػػػـ فالحاصػػػؿ أف إتقػػػا
كصػػػػحة اإلدراؾ، إذ كػػػػاف ضػػػػعؼ المعرفػػػػة بم ػػػػة الػػػػنص ك يػػػػرا مػػػػا يػػػػػكرث 
صػػػػاحب  ال مػػػػط العظػػػػيـ فػػػػ، تقػػػػدير المعػػػػان، كاسػػػػتخراج الػػػػد  ت، ككػػػػذلؾ 
ا قتصػػار عمػػػى الم ػػػة كحػػدها كاعتبارهػػػا أداة منهػػػردة لهاػػـ القػػػرمف قػػػد يػػػؤدم 

 كفػػت  بػػاب كاسػع أمػػاـ احتمػػا ت ك يػػرة أحيانػا إلػػى سػػيكلة كبيػػرة فػ، المعنػػى 
  يضػػبطاا ضػػابط.  كهػػذا م ػػػاؿ نمػػكذ ، يظاػػر أ ػػػر هػػذيف ا مػػريف فػػػ، 

 تناكؿ ممنة كدكد لمعان، القرمف الكريـ. 
مىى قكل  تعالى  ايـْ عى ؿى الم  ي بىْعضى مىى النِّسىاًو ًبمىا فىض  اؿي قىك اميكفى عى }الرِّ ى

ا أىْنهىقيكا ًمْف أى  ًبمى ًهظى الم  ي بىْعضو كى اًفظىاته ًلْم ىْيًب ًبمىا حى اتي قىاًنتىاته حى اًلحى ـْ فىالص  ْمكىاًلًا
اً ًع كىاْضًربيكهيف  فىً ْف  كهيف  ًف، اْلمىضى ري افيكفى ني يكزىهيف  فىًعظيكهيف  كىاْه ي ًت، تىخى كىالال 

مىْيًاف  سىًبيالن ًإف  الم  ى كىافى  ـْ فىالى تىْب يكا عى ًميًّا كىًبيرنا{  أىطىْعنىكي  [.34]النساوإ عى
تحػػػد ت اآليػػػة الكريمػػػة عػػػف القكامػػػة كالطاعػػػة، كذكػػػرت كسػػػائؿ  ال ػػػة 
لعالج ظاهرة الن كز عف الطاعػة إف كقعػت مػف المػرأة ، كػاف مخػرهف ذلػؾ 
العقػػػػاب البػػػػدن، المعبػػػػر عنػػػػ  بمهػػػػظ الضػػػػرب، كهػػػػك مػػػػا يهيػػػػد صػػػػراحة بػػػػ ف 

، هك عقاب  رع، مباح -لسنة المبينةكما كرد ف، ا-الضرب غير المبرح 
يػػػػ ت، فػػػػ، مكضػػػػع  بعػػػػد ف ػػػػؿ الػػػػكعظ كالا ػػػػر فػػػػ، عػػػػالج ظػػػػاهرة الن ػػػػكز 
الزك ػػ، المستعصػػ،، كقػػػد رأينػػا الكاتبػػػة   تمػػانع مػػػف  الكسػػيمتيف ا كليػػػيف 
لكناا ترفض رفضا باتا العقاب البدن،، كتقدـ ح تاا ف، ذلؾ فتقػكؿإ كممػة 

اسػػتخداماا فػػ، القػػرمف  "ضػػرب"   تعنػػ، بالضػػركرة القػػكة أك العنػػؼ، كقػػد تػػـ
..{ ]إبػراهيـإ  ػ ىالن ػرىبى الم ػ ي مى [ ، كمػا تػـ 14عمى سػبيؿ الم ػاؿ فػ، عبػارة }ضى
 .(8)استخداماا أيضا عندما ياا ر المرو أك يضرب ف، ا رض"

                                                 

 .816كالمرأةإ القرمف  (8)
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لػػـ ي هػػؿ المهسػػركف عػػف أف لممػػادة الم كيػػة الكاحػػدة ك كهػػا ك يػػرة فػػ، 
تقال يسػمى بعمػـ الك ػك  الم ة كف، القرمف، كيؼ كقد كضػعكا لػذلؾ عممػا مسػ

، كهػك عمػـ قػديـ الن ػ ة، حتػى لينسػب كتػاب فيػ  إلػى (8)كالنظائر فػ، القػرمف
مكلى ابف عباس  رض، اهلل عناما،  ككتاب مخر إلػى هػ( 805)تعكرمة 

هػ( كالهما يركي  عف ابف عباس رض، اهلل  843عم، بف أب، طمحة )ت 
 حصػى بعضػاـ فيػ   ، حتػى ـ  ك ر في  الت ليؼ  ػدا  هػ( 68)ت  عناما

 .(1)ما يبمغ ع ريف مصنها
كقػػػػد ذكػػػػركا لمػػػػادة )ض ر ب( ك كهػػػػا ك يػػػػرة فػػػػ، القػػػػرمف، قػػػػاؿ ابػػػػف 

ذكػػر أهػػؿ التهسػػير أف الضػػرب فػػ، القػػرمف عمػػى  ال ػػة ال ػػكزم رحمػػ  اهللإ 
 أك  إ

أحػػدهاإ السػػير. كمنػػ  قكلػػ  تعػػالى فػػ، سػػكرة النسػػاوإ }إذا ضػػربتـ فػػ، 
ذا  ضػربتـ فػ، ا رض{ ، كفػ، المزمػؿإ }كمخػركف سبيؿ اهلل{ ، ]كفياا[ إ }كا 

 يضربكف ف، ا رض{
كال ان،إ الضرب باليد كباآللة المستعممة باليػد. كمنػ  قكلػ  تعػالى فػ، 
سكرة النساوإ }كاضربكهف{ ، كف، ا نهاؿإ }فاضربكا فكؽ ا عناؽ كاضربكا 

 مناـ كؿ بناف{ ، كف، سكرة محمد )عمي  السالـ( إ }فضرب الرقاب{ .

                                                 

قاؿ ابف ال كزم رحم  اهللإ معنى الك ك  كالنظائر أف تككف الكممة كاحدة، ذكرت ف، مكاضع مف  (8)
القرمف عمى لهظ كاحد، كحركة كاحدة، كأريد بكؿ مكاف معنى غير اآلخر، فمهظ كؿ كممة ذكرت ف، 

نى غير معنى مكضع نظير لمهظ الكممة المذككرة ف، المكضع اآلخر، كتهسير كؿ كممة بمع
 (.83اآلخرل هك الك ك . نزهة ا عيف النكاظر ف، عمـ الك ك  كالنظائر )صإ 

 (36التصاريؼ لتهسير القرمف مما ا تبات أسمائ  كتصرفت معاني ، مقدمة المحقؽ )صإ  (1)
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ثإ الكصػػؼ. كمنػػ  قكلػػ  تعػػالى فػػ، البقػػرةإ }إف اهلل   يسػػتحي، كال الػػ
أف يضػػػرب مػػػ ال مػػػا بعكضػػػة فمػػػا فكقاػػػا{ [ ، كفػػػ، ابػػػراهيـإ }كضػػػربنا لكػػػـ 

 .(8)ا م اؿ{
لكف ذلؾ   يعن، قطعا أف كؿ ك ػ  مػف هػذ  الك ػك  يصػم  لمتهسػير 
ف، كؿ مكضع مف تمؾ المكاضع، ك  أدرم هػؿ تقصػد الكاتبػة أف اآليػة قػد 

مػػػؿ أم معنػػػى مػػػف هػػػذ  المعػػػان، المػػػذككرة ، إف كػػػاف ذلػػػؾ فقػػػد أبعػػػدت تحت
الن عة  دا،  ف كؿ أحد يعرؼ الهرؽ بيف "ضرب ر ال، كضػرب مػ ال، ، 
لىْك تىػرىل  ًإْذ  كضرب ف، ا رض"،  كما يعػرؼ الهػرؽ مػ ال بػيف قكلػ  تعػالى)كى

ػػكهى  ًئكىػػةي يىْضػػًربيكفى كي ي كا اْلمىالى  ف ى ال ػػًذيفى كىهىػػري كفى يىتىػػكى ػػري ( كقكلػػ  )كىوىاخى ـْ ػػرىهي ـْ كىأىْدبى  اي
يىْضػػػًربيكفى ًفػػػ، اْ ىْرًض يىْبتى يػػػكفى ًمػػػف فىْضػػػًؿ الم ػػػً (، كهػػػك مػػػا  عػػػؿ المهسػػػريف 
كالم كييف يػذهبكف إلػى اف المعنػى ا كؿ هػك حقيقػة الضػرب "الضػرب باليػد 

كمػف الم ػازإ  كبالعصا كالسيؼ" كالبقية ه، معاف م ازية قاؿ الزمخ رمإ
ػرى لػ  ضرب ف ، ا رض كف، سبيؿ اهلل. كضارب فالف لهػالف فػ، مالػ إ تى ى

 في ، كضربت عمياـ الذلة ، كضرب اهلل عمى مذاناـ.
كلك  از أف يصم  كؿ معنى مف معان، الضرب لتهسير مية الن كز 
ل از لر ؿ أف يسػتحؿ قتػؿ امرأتػ  كسػهؾ دماػا عنػد ن ػكزها، محت ػا بكػكف 

ا سػػتعماؿ القرمنػػ،، قػػاؿ تعػػالىإ }فىػػً ذىا هػػذا معنػػى ل كيػػا  ابتػػا لمضػػرب فػػ، 
قىػػػػاًب{ ]محمػػػػدإ  ػػػػْربى الرِّ كا فىضى [ كقػػػػاؿإ } فىاْضػػػػًربيكا فىػػػػْكؽى 4لىًقيػػػػتيـي ال ػػػػًذيفى كىهىػػػػري
ـْ كيؿ  بىنىافو { ]ا نهاؿإ  [، كهك عمػى كػؿ حػاؿ أحػد 81اْ ىْعنىاًؽ كىاْضًربيكا ًمْناي

يػػ  المهػػظ مػػف تمػػؾ المعػػان، الحقيقػػة لمػػادة ضػػرب، فاػػك أكلػػى أف يحمػػؿ عم
المعان، الم ازية الت، صرفت الكاتبة إلياا اآلية بال دليؿ، ككؿ ذلؾ عبػث 

 مخالؼ لممعنى الظاهر المتبادر كما   يخهى.

                                                 

 (401نزهة ا عيف النكاظر ف، عمـ الك ك  كالنظائر )صإ  (8)
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 الخاتمة
بعد ىذه الجولة مع آمنة ودود وفكرىا النسوي من خالل كتابيا 

 القرآن والمرأة تبينت لنا عدة نتائج نسطرىا فيما يمي:
 خصػػية مؤمنػػة بػػاهلل معظمػػة  صػػكؿ اإلسػػالـ لكػػف حدا ػػة ممنػػة كدكد  -8

 إسالماا كت  رها بالبيئة النا ئة باا كاف لاما أ ر كبير عمى فكرها .
غربة المؤلهة عف ل ة القػرمف كبيئتػ  ا كلػى كرفضػاا لمتػراث اإلسػالم،  -1

المهسػر ، كلمسػػنة ال ػػارحة أفقػػدها ركافػػد ك يػػرة كانػػت فػػ، أمػػس الحا ػػة 
 إلياا 

الكاتبة بعالمية القرمف كلكف بمهاكـ خاص يػذهب إلػى أف المبػادئ تقر  -3
الكميػػػة كحػػػدها هػػػ، الخالػػػدة كأمػػػا ا حكػػػاـ كالنصػػػكص فػػػيمكف ت كيماػػػا 

 لتكافؽ العصر كالزماف.
كاف لمكاتبة مناج خاص ف، اسػتعماؿ مقاصػد القػرمف يػؤدم دائمػا إلػى  -4

 التصادـ ب حكام  كنصكص  ال ابتة.
مف أحكاـ القرمف كتعدد الزك ػات كميػراث  أظارت الكاتبة رفضاا لعدد -5

المرأة ك اادتاا كقكامة الر ؿ عمى المرأة، كعمدت إلى ت كيالت بعيػدة 
 متكمهة لصرفاا عف ظكاهرها.

هػػػذا كيكصػػػ، كاتػػػب هػػػذا البحػػػث البػػػاح يف بك ػػػكب تتبػػػع أم ػػػاؿ هػػػذ  
الكتابات النسكية الت، تقدـ أطركحات فكرية تقػـك عمػى ت كيػؿ القػرمف تػ كيال 

ب  بالتحريؼ ، كتقديـ رؤية نقدية لنظرياتاـ كتطبيقػاتاـ تنهػ، عػف القػرمف أ 
تحريػػػػؼ ال ػػػػاليف كانتحػػػػاؿ كالمبطمػػػػيف ، كاهلل مػػػػف كراو القصػػػػد كهػػػػك ياػػػػدم 

 السبيؿ.
 أسامة المراكبي
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 مراجع البحث
اإلحكاـ ف، أصكؿ ا حكاـ، أبك الحسف سيؼ الديف عم، بف أب، عم، بف 

هػػػ(، المحقػػؽإ عبػػد 638اآلمػػدم )المتػػكفىإ محمػػد بػػف سػػالـ ال عمبػػ، 
 لبناف، د.ت. -دم ؽ -الرزاؽ عهيه،، المكتب اإلسالم،، بيركت

اإلحكػػاـ فػػ، أصػػكؿ ا حكػػاـ أبػػك محمػػد عمػػ، بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز 
هػػػػ(، المحقػػػؽإ ال ػػػيخ 456ا ندلسػػػ، القرطبػػػ، الظػػػاهرم )المتػػػكفىإ 

عبػاس، النا ػرإ  أحمد محمد  اكر، قدـ ل إ ا ستاذ الدكتكر إحساف
 دار اآلفاؽ ال ديدة، بيركت، د. ت

إر ػػاد الهحػػكؿ إلػػ، تحقيػػؽ الحػػؽ مػػف عمػػـ ا صػػكؿ،  محمػػد بػػف عمػػ، بػػف 
هػػػ(، تحقيػػؽإ 8150محمػػد بػػف عبػػد اهلل ال ػػككان، اليمنػػ، )المتػػكفىإ 

 هػ.8489أحمد عزك عناية، دار الكتاب العرب،،  الطبعة ا كلى 
عػزت بي ػكفتش، تر مػة محمػد يكسػؼ اإلسالـ بيف ال ػرؽ كال ػرب ، عمػ، 

 ـ.1008عدس، دار ال ركؽ ، 
أصػكؿ السرخسػػ،، محمػد بػػف أحمػد بػػف أبػ، سػػاؿ  ػمس ا ئمػػة السرخسػػ، 

 بيركت، د.ت –هػ(، دار المعرفة 483)المتكفىإ 
ػػػػاـ ، إبػػػػػراهيـ بػػػػػف مكسػػػػى بػػػػػف محمػػػػػد المخمػػػػ، ال رنػػػػػاط، ال ػػػػػاير  ا ْعًتصى

إ د. محمػػػد بػػف عبػػػد هػػػ(، تحقيػػػؽ كدراسػػة790بال ػػاطب، )المتػػػكفىإ 
الرحمف ال ػقير كمخػريف ، دار ابػف ال ػكزم لمن ػر كالتكزيػع، المممكػة 

 هػ 8419العربية السعكدية، الطبعةإ ا كلى، 
أفعاؿ الرسكؿ صمى اهلل عمي  كسمـ، كد لتاا عمى ا حكاـ ال رعية، محمد 

هػػػػػ(، النا ػػػػرإ مؤسسػػػػة الرسػػػػالة 8430، )المتػػػػكفىإ سػػػػميماف ا  ػػػػقر
 .ق8414الطبعةإ السادسة، لبناف، –تلمطباعة كالن ر كالتكزيع،بير 
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 تهسػػػػير ال اللػػػػيف،  ػػػػالؿ الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد المحمػػػػ،، ك ػػػػالؿ الػػػػديف 
 عبد الرحمف بف أب، بكر السيكط،، دار الحديث د.ت.

ر، تحقيػؽإ سػام، سػالمة، تهسير القرمف العظيـ، إسماعيؿ بف عمر بف ك ي
 هػ 8410، 1دار طيبة، القاهرة، ط

تهسػػير القػػرمف، أبػػك المظهػػر، منصػػكر بػػف محمػػد بػػف عبػػد ال بػػار ابػػف أحمػػد 
المػػػػركزل السػػػػمعان،، تحقيػػػػؽإ ياسػػػػر إبػػػػراهيـ كمخػػػػر،  دار الػػػػكطف، 

 هػ البحر المحيط ف، التهسير 8488، 8الرياض، السعكدية، ط
مف، مػحمد بف  ريػر الطبػرم، تحقيػؽإ أحمػد  امع البياف ف، ت كيؿ مم القر 

 هػ 8410، 8 اكر، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
الحدا ػػػة كتحػػػك ت الخطػػػاب المقاصػػػدم نحػػػك فقػػػ  سػػػائؿ، محمػػػد المراكبػػػ،، 

 ـ.1089، 15م مة ا خالؽ العدد 
حسػػػف الػػػتهاـ كالػػػدرؾ لمسػػػ لة التػػػرؾإ أبػػػك الهضػػػؿ عبػػػد اهلل محمػػػد الصػػػديؽ 

 ـ.1001،  ال مارم، مكتبة القاهرة
رفع الحا ػب عػف مختصػر ابػف الحا ػب، تػاج الػديف عبػد الكهػاب بػف تقػ، 

هػػػ(، المحقػػؽإ عمػػ، محمػػد معػػكض، 778الػػديف السػػبك، )المتػػكفىإ 
لبنػاف / بيػركت، الطبعػةإ  -عادؿ أحمد عبد المك كد،  عالـ الكتػب 

 هػ8489 -ـ 8999ا كلى، 
بػف عمػ، بػف ال ػكزم،  زاد المسير ف، عمـ التهسير، أبك الهػرج عبػد الػرحمف

، 8تحقيػػػػؽإ عبػػػػد الػػػػرزاؽ الماػػػػدم، دار الكتػػػػاب العربػػػػ،، بيػػػػركت،ط
 هػ8411

السػػراج المنيػػر فػػ، اإلعانػػة عمػػى معرفػػة بعػػض معػػان، كػػالـ ربنػػا الحكػػيـ 
الخبيػػػػر، محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد الخطيػػػػب ال ػػػػربين،، مطبعػػػػة بػػػػك ؽ، 

 هػ 8185القاهرة، 
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أحمػػػد محمػػػد  ػػػاكر سػػػنف الترمػػػذم، محمػػػد بػػػف عيسػػػى الترمػػػذم، تحقيػػػؽإ 
كمخػػػريف،  ػػػركة مكتبػػػة كمطبعػػػة مصػػػطهى البػػػاب، الحمبػػػ،، القػػػاهرة، 

 هػ8395، 1ط
  ػػػرح تنقػػػي  الهصػػػكؿ ، أبػػػك العبػػػاس  ػػػااب الػػػديف أحمػػػد بػػػف إدريػػػس بػػػف 

هػػ(، المحقػؽإ 684عبد الرحمف المػالك، ال ػاير بػالقراف، )المتػكفىإ 
 ة ،طػػػ  عبػػػد الػػػرؤكؼ سػػػعد ،النا ػػػرإ  ػػػركة الطباعػػػة الهنيػػػة المتحػػػد

 هػ  8393الطبعةإ ا كلى، 
صحي  البخارم، محمػد بػف إسػماعيؿ أبػك عبػداهلل البخػارم، تحقيػؽإ محمػد 

 هػ8411، 8زهير بف ناصر الناصر، دار طكؽ الن اة، ط
الهصكؿ ف، ا صكؿ ، أحمػد بػف عمػ، أبػك بكػر الػرازم ال صػاص الحنهػ، 

عػػػػػػةإ هػػػػػػػ(، النا ػػػػػػرإ كزارة ا كقػػػػػػاؼ الككيتيػػػػػػة، الطب370)المتػػػػػػكفىإ 
 هػ8484ال انية، 

فيمنيـز )الحركة النسكية( مهاكماا كأصكلاا النظرية كتياراتاا ا  تماعية ، 
نػػػر س ركدكػػػر ، طبعػػػة المركػػػز اإلسػػػالم، لمدراسػػػات ا سػػػتراتي ية، 

 هػ 8440لبناف  –بيركت 
القرمف كالمرأة ، ممنة كدكد، مكتبة مدبكل، بالقاهرة ، بتر مة سامية عدناف، 

 ـ.1006
الك ؼ كالبياف عف تهسػير القػرمف، أبػك إسػحاؽ أحمػد بػف محمػد بػف إبػراهيـ 
ال عمبػػ،، تحقيػػؽإ نظيػػر السػػاعدم كمخػػر، دار إحيػػاو التػػراث العربػػ،، 

 ق8411، 8بيركت، ط
المحرر الك يز ف، تهسير الكتاب العزيػز، عبػد الحػؽ بػف غالػب بػف عطيػة 

العمميػػػة، ا ندلسػػػ،، تحقيػػػؽإ عبػػػد السػػػالـ عبػػػد ال ػػػاف،، دار الكتػػػب 
 هػ8411، 8بيركت،ط
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مػػػدارؾ التنزيػػػؿ كحقػػػائؽ الت كيػػػؿإ عبػػػد اهلل بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػكد النسػػػه،، 
 هػ8،8489تحقيؽإ يكسؼ بديكم، دار الكمـ الطيب، بيركت، ط

المستصهى ، أبك حامد محمد بف محمػد ال زالػ، الطكسػ، ، تحقيػؽإ محمػد 
ا كلػػػػى،  عبػػػػد السػػػػالـ عبػػػػد ال ػػػػاف،، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، الطبعػػػػةإ

 هػ 8483
معالـ التنزيؿ فػ، تهسػير القػرمف، محيػ، السػنة الحسػيف بػف مسػعكد الب ػكم، 
تحقيػػػؽإ محمػػػد عبػػػد اهلل النمػػػر كمخػػػريف، دار طيبػػػة لمن ػػػر كالتكزيػػػع، 

 هػ8487، 4ط
المكافقػػػػػات، إبػػػػػراهيـ بػػػػػف مكسػػػػػى بػػػػػف محمػػػػػد المخمػػػػػ، ال رنػػػػػاط، ال ػػػػػاير 

ة م ػاكر بػف حسػف هػ(،المحقؽإ أبك عبيػد790بال اطب، )المتكفىإ 
مؿ سػػػػػػمماف، النا ػػػػػػرإ دار ابػػػػػػف عهػػػػػػاف، الطبعػػػػػػةإ الطبعػػػػػػة ا كلػػػػػػى 

 هػ8487
الاداية إلى بمػكغ الناايػة، أبػك محمػد مكػ، بػف أبػ، طالػب القيسػ،، تحقيػؽإ 
م مكعػػػػة مػػػػف البػػػػاح يف ب  ػػػػراؼ أ. دإ ال ػػػػاهد البك ػػػػيخ،،  امعػػػػة 

 هػ 8419، 8ال ارقة، ط
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