
   

           

      
  

  
         

                         

                      

               ] ٦٢: احلج [  

.. لذلك .. وما يدعى من دون اهللا تعاىل باطل  ،احلق اسم من أمساء اهللا تعاىل ..    
  .. ر ه بكلماته اليت ال تتبدل وال تتغيحقِّاهللا تعاىل يو.. ق دائم بدوام اهللا تعاىل فاحل
                           ] ٨٢: يونس [  

هو أبشع صور اإلجرام ، احلق ، أنه هو على الباطل ب التدليسمن هنا نرى أنَّ .. 
وتبلغ اجلرمية أوجها .. يخفي احلق من جهة ، ويقدم الباطل حقاً من جهة أُخرى ألنه 

على هذاب حينما يترت والباطل ظلم ء دويدفع مثنه األبريا اخللط بني احلقذنب  ن أي..  



         ٢                  
من أبشع صور هذا الباطل ، ما حيمله موروثنا الثقايف والفقهي من ظلم للمرأة ، .. 

فنرى أحاديث مهينة للمرأة ، ونرى تفاسري مغلوطة .. ما أنزل اهللا تعاىل به من سلطان 
أليست أحكام السيب .. مبستوى البهائم جتعلها نعم .. مبستوى البهائم جتعل من املرأة 

اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، تفرض  - على سبيل املثال  - العبيد وملك اليمنيو
  ..أبشع اجلرائم حبق عرضها وحياا كلِّها ) خصوصاً ( على املرأة 
اآلية الكرمية تشويه دالالت  مسألة -بإذن اهللا تعاىل  - يف هذا البحث سنتناول .. 

  ..بعيدة عن ضغط املوروث ت عباراا ، مبنهجية علمية التالية ، واقفني على حقيقة دالال
                              

                                 

                         

                       ] ٣٤: النساء [  

  بالعبارة القرآنية اآلية الكرمية تبدأ ..             ..
غُيبت خالل ، ولألسف فإنَّ دالالت هذه العبارة القرآنية كما حتملها صياغتها اللغوية 

  ..، ال من قريب وال من بعيد التاريخ ، واستبدلَت مبا ال حتمله 
بني والتفضيل يف اخللق والقهر ، ال حتمل معىن التسلّط    كلمة .. 

إىل قام  :والقول  ) ..ق ، و ، م ( الكلمة من اجلذر فهذه .. أبداً .. الرجل واملرأة 
  ..وحترك لفعله به يعين هم :  الشيء
                                   

                   ] ١٤٢: النساء [  
 وهذا املعىن نراه يف كلمة ..     يف قوله تعاىل..  



         ٣                  
                                

                      ] ١٤: الكهف [  

 كلمة ..    كوا و : تعينم ، ونتيجة حترتابعوا يف حبثهم وتفكّرهم ودعو

 :  أنهم قالواقيامهم هذا               .......  ..  

  والعبارة  ..                ] تتابع : تعين ،  ] ٢٥: الروم

 بارة عوال ..بأمر اهللا تعاىل وجودها وبقاء حيثياا السماوات واألرض     

      ] ات وجود الساعة ويوم : تعين  ، ] ١٤: الرومل حيثيفعة .. توالعبارة القرآني

                ] العمل وأن تتابعوا : ، تعين  ] ١٤: الروم

 وقوله تعاىل .. اإلشراف على اليتامى بالقسط و                

                          ]يعين  ] ٦٨: ائدة امل ، :
وما أُنزل إليكم من ، أحكام التوراة واإلجنيل ،  علوا وتتابعوا يف حركة حياتكمحتى تف
  ..ربكم 

 من هنا نرى أنَّ كلمة ..      يف قوله تعاىل..               

          ] وم من هو أف: تعين  ، ] ٣٣: الرعدوهذا ما  ..متابع ومشرف وقي

 نراه أيضاً يف قوله تعاىل                        

        ] فكلمة  ] ٧٥: آل عمران ،         متابعاً وساعياً يف الطلب : تعين..  



         ٤                  
يرد ثالث مرات يف ، ) ال فع( على وزن ) ق ، و ، م ( شتق من هذا اجلذر وامل.. 

 كتاب اهللا تعاىل ، يف اآلية قيد الدراسة            ويف قوله ،
  ..تعاىل 
                             

            ] ١٣٥: النساء [  
الني يف متابعتكم بالقسط لكلِّ فع: كما نرى تعين    حيث كلمة .. 

  ..وأيضاً يف قوله تعاىل .. حركات حياتكم 
                      ] ٨: املائدة [  

فعالني متابعني ملا يريده اهللا تعاىل يف كلِّ : تعين    حيث كلمة .. 
  ..حركات حياتكم 

 العبارة القرآنية .. إذاً ..             تعين :الون الرجال فع
وال .. دمتهن والقيام على حاجان يف متابعة النساء خب ،وسعيهم وأعماهلم عرب حركام 

فهي حتمل تكليفاً للرجال ، وليس تشريفاً هلم  ..أبداً  ..تعين أبداً التسلط والعلو والقهر 
  ..، كما يتوههم أصحاب األهواء القيمة اإلنسانية يف وعلواً على النساء 

 ..ة اليت أُوهذه الفعمن أجل متابعة حاجات النساء والقيام ، عطيت للرجال الي
 : خبدمتهن ، إنما أُعطيت لسببني اثنني ، مها                 و ،

 :           ..  



         ٥                  
مبا فضلَّهم اهللا عليهن  (: وما نالحظه أنَّ اهللا تعاىل مل يصف السبب األول بقوله .. 

..  )مبا فضل اهللا بعضهم على بعضهن ( ، أو ) مبا فضل اهللا بعضهم عليهن (  :أو ،  )
 اهللا تعاىل يقول .. أبداً                  ..  

  ..العطاء والزيادة لفضل يف كتاب اهللا تعاىل هو ا..          

         ] قوله تعاىل .. لذلك  .. ] ٧١: النحل :         

                               ] يعين  ، ] ٤٧: البقرة :
أحداً من أعطيتكم ما مل أُع العاملني ط..  

  .. ه عليهم السالمتفاعلنا مع رسل منهجه منا ، يف ما يريدلنا  يبيناهللا تعاىل .. 
                                        

                             

              ] ١٣٦: البقرة [    
                                 

                      ] ٢٨٥: البقرة [    

 ..ق بينهم ، فضل اهللا تعاىل بعضهم على بعض هؤالء الرسل الذين ال نفر..  
                                

                                 ] ٢٥٣: البقرة [    
                      ] ٥٥: اإلسراء [    
نَّ اهللا تعاىل أعطى كلَّ واحد منهم أ: يعىن : تفضيل اهللا تعاىل للرسل على بعضهم  ..

.. كلُّ واحد من الرسل يتميز عنه مبيزة فغريه من الرسل ، وبالتايل  ا علىخاصية يتميز 



         ٦                  
وموسى عليه السالم يتميز بكونه .. عيسى عليه السالم يتميز بامتالئه بالروح .. مثالً 

  ...وهكذا .. بكونه خليل اهللا تعاىل وإبراهيم عليه السالم يتميز .. كليم اهللا تعاىل 
 : هذا املعىن للتفضيل هو ذاته ما نقرؤه يف دالالت العبارة القرآنية ..    

                           ] ٣٥ -  ٣٤: النساء [ ..  
مبا فضل اهللا (  :، أو  )مبا فضلَّهم اهللا عليهن ( : اهللا تعاىل مل يقل .. وكما قلنا .. 

: اهللا تعاىل يقول .. أبداً ..  )مبا فضل اهللا بعضهم على بعضهن ( ، أو ) بعضهم عليهن 
                .. ز بني وجهني  ..وهناملعىن من امتكاملني مني:  

 العبارة  -  ١         .. مبعىن .. تعين صنفي الرجال والنساء :
.. زات ل النساء على الرجال ببعض امليزات ، وفضبعض امليبفضل الرجال على النساء 

زات تتعلَّق بكينونته ، ليكبالنتيجة كلٌّ منهما فُضن الطرف ول على الطرف اآلخر مبي
  ..تتعلَّق بكينونته  اهللا تعاىل عليه مبيزات هاآلخر قد فضل

 العبارة  - ٢         .. ًل بعض البشر : تعين أيضارجاالً ( فض
سواء كانوا رجاالً ، حسب عطائه جلَّ وعال لكلٍّ منهم ، على بعضهم ) كانوا أم نساء 

  ..، فضل اهللا تعاىل بعضهم على بعض ) رجاالً ونساء ( فالبشر  .......أم نساء 
                                 

                                  

         ]٣٢: رف الزخ [    

 هذه العبارة ..               مبا حتمله من دالالت كما
فالقوامة اليت أُعطيت  ..تسلّط والعلو للرجال على النساء نرى ، تنفي أي معىن من معاين ال

م بسبب سعيهم ومتابعتهم وقيامهم حباجات النساء ، كوهي ، على النساء للرجال 



         ٧                  
للنساء على الرجال ،  تفضيلٌ وهذا يقابله.. وة اجلسدية والقدرة على السعي يتميزون بالق

 وكلُّ ذلك حممول بقوله تعاىل .. حيث يتميزن بأمورٍ أخرى ال ميلكها الرجال    

           ..  

 ..هو  امة الرجال على النساءوالسبب الثاين يف قو :            
.. مبن يتحمل أعباء اإلنفاق على األسرة : ىن عوهذا السبب يتعلَّق مبن ينفق من ماله ، مب.. 

هو املتابع واملشرف واملتحمل ملسؤولية تلبية ، فمن يتحمل أعباء اإلنفاق على األسرة 
  :أن منيز بني وجهني من املعىن  علينا -أيضاً  -وهنا ..  حاجات هذه األسرة

يف معظم اتمعات البشرية ، وخالل التاريخ ، الرجل هو من يتحمل مسؤولية  - ١
وهذا هو املعىن األساس الذي  ..ويف هذه احلالة القوامة تكون له اإلنفاق على األسرة ، 
  ..يذهب إليه الذهن أوالً 

ل أعباء اإلنفاق على األسرة ، املرأة هي اليت تتحم،  اخلاصة يف بعض احلاالت -  ٢
 وهنا تأخذ كلمة .. هي اليت تعمل ، وهي اليت تنفق من ماهلا ف    آخر هو معىن 

      ..الساعي واملتحرك : 
 كلمة ..      وقد وردت يف كتاب اهللا ، ) ر ، ج ، ل (  اجلذرهي من

الذكر املقابل : ، وليس مبعىن واملتحرك بقصده وإرادته باتجاه حمدد  الساعي :تعاىل مبعىن 
  ..لألنثى 
                             

          ............    ] ٢٣٩ – ٢٣٨: البقرة  [  

                                 

      ] ٢٧: احلج [    



         ٨                  
القيام بأعباء اإلنفاق  موقعيف هذه احلاالت اخلاصة ، حيث توضع املرأة يف .. 

 كلمة لى األسرة ، تكون هي املعنية بواإلشراف ع    .. لة ليست وهذه احلا
زوجها ، أو هجرها ، أو كان ال يستطيع القيام بالقوامة لسببٍ  فاملرأة إن مات.. نادرة 

، وأوالدها عليهن تربيتهن واإلشراف  وبعهدا، تنفق عليهن تعمل ل بناتما ، وعندها 
من القوام .. ت يف هذه احلاال.. صغار ال يوجد فيهم من يستطيع حتمل هذه املسؤولية 

واإلشراف ، أليست أمهن اليت تسعى وتعمل لتأمني حاجتهن .. على تلك البنات ؟ 
  ..عليهن ؟ 
 العبارات القرآنية .. إذاً ..                    

                    .. معىن من معاين ال حتمل أبداً أي
، ) إناث ك( على نسائهم ) كذكور ( إعطاء صالحية التسلّط والقمع والقهر ، للرجال 

تأمني حتميلهم املسؤولية لتكليف الرجال مبتابعة أمور النساء ، و :إنما تعين كما رأينا 
ف ، وهذا تكلي ..صلحتهن حاجان ، ومحايتهن ، واإلشراف على شؤون مبا يضمن م

  ..للذكور على اإلناث  القيمة اإلنسانيةالعلو ومتييزاً بوليس  .. وليس تشريفاً
:  عاً عن العبارات السابقةمتفر،  نرى استئنافاً. ......رات القرآنية بعد هذه العبا.. 
                           .. نرى أنَّ كلمة ما نراه و: 

        ل .. مبتدأوخربه األو        .. وخربه الثاين      ..

 وال شك أنَّ كلمة        ة باإلناثخاص ..  
 ما ينهى اهللا تعاىلوالفواحش وكلِّ والصالح هو االبتعاد عن املعاصي والفساد .. 

فالصاحلات .. وال شك أنَّ الصالح يتعلَّق باإلميان والتقوى والرجوع عن اخلطأ .. عنه 
من وما يعملن  بكينونتهن .....، هن جزٌء من النساء ذه الصفة  الاليت يصفهن اهللا تعاىل

  ..صفتهن الصالح ، لسوء والفاحشة واخلطيئة عن أنفسهن إبعاد ل



         ٩                  
 ن هللا تعاىل بذلك ، هوالصاحلات الاليت يصفهن ا..        .. والقنوت هو

 وهن أيضاً  ..اإلصغاء واالتجاه حنو االلتزام بالطاعة          .. فحفظ
  ..إليه  والسوءوالنقص الشيء هو منع وصول اخللل 

  :  تعاىل بقولهوالاليت يصفهن اهللا..        ،هن :        

 كنتيجة هلذه الصفة ، وهن          ًوحفظ الغيب هو منع .. كنتيجة أيضا
يب عليها إالَّ وصول السوء للنفس واخللل والفاحشة ، يف الغيب ، عندما تكون املرأة ال رق

عدها عن يف حاالت ب ،يف الغيب  حها وإمياا وتقواها ، جيعلهاصال: ىن مبع.. اهللا تعاىل 
  ..من أي سوء أو خلل أو فاحشة  مراقبة اآلخرين ، جيعلها حافظة لنفسها

 ولكن هذه الصفة ..          تكون بواسطة          ..

 فحفظها لنفسها يف الغيب هو بواسطة حفظ اهللا تعاىل           ..وهنا هلذه 

 العبارة القرآنية           ان من املعىن ، ال ينفكَّوجهان:  
كون صاحلات قانتات ، ،  هو بسبب حفظ اهللا تعاىل هلن، حفظهن للغيب  - ١

 يف العبارة ) ما ( وهنا تكون         ةأي بسبب حفظ اهللا تعاىل  .. مصدري
  ..ن صاحلات قانتات الذي هو نتيجة لكووهلن ، 

للرجال امة الذي حفظه اهللا تعاىل هلن من قو بالسببهو ، حفظهن للغيب  -  ٢
، مما يساعدهن ويؤمن هلن حفظهن  حاجانكامل وتأمني تضمن هلن النفقة ، عليهن 
 يف العبارة ) ما ( وهنا تكون .. للغيب          أي  .. موصولة مبعىن الذي

 يف كتابه الكرمي شرعها هلن اليت قوق احل، من بالذي حفظه اهللا تعاىل هلن..  



         ١٠                  
 : العبارات القرآنية .. إذاً ..                      

     داً من النساءة ر، تصف جزءاً حمدذه الصفات كقيمة إمياني صفنيت ،نتج وحية ، ت
وتأيت .. وال تصف كلَّ النساء .. سواء يف غيان أم يف حضورهن ، سلوكاً سليماً 

.. النساء  ينتج عن حالة نفسية لبعض، حالة سلوك اجتماعي العبارات التالية لتصف 
حسب درجات صالحهن مساحة تتحرك فيها باقي النساء ،  ، الوجهنيبقى بني هذين لت

 أُخرى انشراح أنفسهن درجات  حسبو، من جهة على سبيل املثال  -فلرمبا  ..من جهة
ا ، لكنها بسببٍ نفسي غري منسجمة اجتماعياً ، ممقانتة تكون املرأة حافظة للغيب  -

   ..يتخوف من إمكانية وصوهلا إىل حالة النشوز 
                           

                              

 وكلمة ..     ن ، ( دالالت اجلذر و ..) ن ، ش ، ز ( هي من اجلذر
ل الذات ، وعلى هيئتها التقوقع واالجتماع حو: يف كتاب اهللا تعاىل تعين ) ش ، ز 

ه ابتعاداً عن فتقوقع الزوجِ على نفس.. ، وعدم مد جسور التواصل مع اآلخر وناموسها 
زوجِها ، هو التواصل مع زوجته ، وتقوقع الزوجة على نفِسها ، ابتعاداً عن التواصل مع 

ةالفردي كُلٍّ منهما على اآلخر ، وبالتايل عودةٌ إىل الذات دون التواصلِ مع اآلخر ،  ترفُّع
وقد عبر القرآنُ الكرمي عن ذلك مبشتقّات .. ودون فَسحِ حدود النفسِ للتواصلِ معه 

  ) ..ن ، ش ، ز ( اجلذر 

اخلوف من نشوز املرأة ، يف إطارٍ واحد ، وما نراه أنَّ هذه املسألة ، اليت جتمع .. 
   ..لة كاملة يف كتاب اهللا تعاىل هي مسأ.. بعلها  يقوم به خوف املرأة من نشوزٍو



         ١١                  
                           

          ] ٦١١=  ] ٣٤: النساء  

                                

      ] ٤٣٤=  ] ١٢٨: النساء  

٥٥×  ١٩=  ١٠٤٥ = ٤٣٤+  ٦١١  
فالنفس اليت كانت مفسوحةً للتواصلِ مع الزوجِ ، لتتقاطع مع نفِسه يف .. وهكذا .. 

الزوجني ،  كلٍّ منالزوجني ، خارج حدود فردية  التواصل بنيمشترك يضم ساحةً من 
ن ، ش ، ( تعود متقوقعةً على ذاتها ، وهذا ما يصفه كتاب اهللا تعاىل بالنشوز من اجلذر 

فالنشوز إذاً بالنسبة ملسألة ما ، هو إعادةُ تركيبِ جزئيات هذه املسألة على ) ..... ز 
ها ، لتتهبعضا صلَ على نظامِ ذات..  

  : العبارة القرآنية هذا املعىن نراه يف..                   

          ]ها ، ..  ] ٢٥٩:  البقرةها إىل بعضفْعرعثرة ، والعظامِ املُب فتجميع

  تعاىل لنا بكلمةواتصالُها على هيئة ذاتها قبل بعثرتها ، يصوره اهللا      ....... 
                          .. على فما رآه الذي مر

القرية وهي خاوية على عروشها ، هو جتميع العظام املبعثرة على هيئة ذاتها قبل بعثرتها ، 
  .. ومن مث إكساؤها باللحم

  ..نراه أيضاً يف قوله تعاىل ) ن ، ش ، ز ( هذا املعىن املستنبط من مشتقّات اجلذر و.. 



         ١٢                  
                               

                                

              ] ادلة١١: ا [  
 .. حف ، س ، ح : ( حيث ال ترد مشتقّات للجذر  [التفس ( إالَّ يف هذه اآلية
ولو كانت املسألةُ حمصورةً .. ، والتنحي  عكس النشوز ، فهو يعين التوسع هو ]الكرمية 

..... ة بني القاعدين بأماكنِ القعود كما تذهب تفاسرينا املوروثة ، لكانت مسألةَ مفاعل
 أنَّ اَهللا تعاىل يقول  ..لكن الكرمية يف هذه اآلية ما نراه:             

   ..) سِ تفَاسحوا  في الْمجال(   وملْ يقلْ.. 
  ويف قوله تعاىل..                       

    حِ يفاِهللا تعاىل ، وذلك ضمن إطارِ ساحة التفس يشملُ نتيجةً هي بيد إطالق ،

  ..االس            ..ُّهذه  وكل بدالالت ذلك جيعلُنا نذهب
  ..اآلية الكرمية إىل ما هو أبعد من مسألة التوسعِ يف أماكنِ القعود 

حنن نعلم أنَّ الدراسةَ العلميةَ الفلسفيةَ املنهجيةَ لمسألة ما ، بِهدف البحث عن .. 
ا ، يبدأُ بالنظرِ إىل جزئيهكُمحها الذي يها ، وناموسما ناظإدراكَه ها اليت نستطيعات

أي نقوم بعملية تفكيك وحتليلٍ هلذه .. بأدواتنا احلسية ، ومبا منلكه من ثوابت ومعايري 
بعد ذلك نقوم بعملية جتميعٍ ملا أدركناه من .. املسألة دف النظرِ إىل حقيقة مكوناتها 
قوم بعملية تركيبٍ هلذه اجلزئيات على بعضها ، ثوابت حتملُها جزئيات هذه املسألة ، أي ن

  ..دف الوصولِ إىل ذات الناموس الذي نبحثُ عنه يف ذات هذه املسألة 
ويشملُ أيضاً اآلفاق الفكرية ، .. هذا الكالم عام يشملُ كلَّ مناهجِ البحث .. 

، عن احلقيقة هلِ اإلنسان وحبثؤى ، يف تفاعالر ها  وأدواتالذات ، وخارِج داخلَ حدود
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فاإلنسانُ حينما ينظر من منظارِ نفِسه إىل اآلخر ، يرى من حقيقة اآلخرِ وجزئيات ذاته .. 

  ..، مبقدارِ ما يتفسح يف رؤاه ، وميد جسور التفاهمِ معه 
 ..أُمة من أي ، الذين أوتوا العلم هبِعتي ، العلمي هم عن  هذا املنهجيف حبث ، كانت

فسواٌء حتليلُ مكونات املسألة ، أو ... احلقيقة ، فباتباعهم هلذا املنهج يصلون إىل احلقيقة 
تركيبها ، أو االنطالق من اجلزئيات إىل الكليات ، أو االنطالق من الكليات إىل اجلزئيات 

  ..فُه البحثُ عن احلقيقة كُلُّ ذلك خطوات ضروريةٌ ملنهجٍ علمي هد.. 
 النشوز املعين يف هذه اآلية الكرمية .. إذاً ..              ] ادلةا :

على بعضها ، لتكوين هيئة ) اليت متَّ إدراكها يف البحث ( هو تركيب اجلزئيات ،  ] ١١
  ..النتيجة اليت يصل إليها الباحث نتيجة حبثه 

.. يف كتاب اهللا تعاىل ) ن ، ش ، ز ( بعد هذا البيان ملعاين مجيع مشتقّات اجلذر .. 
 لنعد إىل العبارة القرآنية قيد الدراسة            ..  

مؤشرات  عربظهور سلوك اجتماعي لبعض النساء ، ل نرى وصفاًيف هذه احلالة .. 
فيما لو تؤدي ا  ،تبديها املرأة من هذا الصنف عن حالة نفسية ، سلوكية اجتماعية ناجتة 

هذه وما نراه يف وصف  ..ي إىل الوصول حلالة النشوز الكلِّاستمرت على هذا احلال ، 
من وقوعه ، مل يبدأ  يتخوف، أنَّ النشوز مبعناه الكلِّي املُهلك املؤدي للفراق الذي  احلالة
 : فالعبارة .. بعد          ، ن لنا أنَّ نساء هذا الصنف الثاينتبي ،

الواقع هو اخلوف من .. فالنشوز مل يقع بعد .. حيصل خوف من إمكانية نشوزهن 
ويف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ اخلوف  ..إمكانية نشوزهن باملفهوم الكلِّي املؤدي للفراق 

ين أنه واقع ، بل يعين اخلشية من وقوعه ، من خالل سلوك من حدوث األمر ، ال يع
  ..مقدمات ، نتيجتها وقوعه 

                   ] ٥٩: األعراف [    
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                      ] ١٥: يونس [  
                      ] ١٣: يوسف [  
                    ] ١٤: الشعراء [  

فدالالت العبارة لذلك  ..ترد بصيغة املضارع    وما نراه أنَّ كلمة .. 

 القرآنية       ..ب ا إمسحف من كنتيجةعلى النشوز الكلِّي تيتخو 
تؤدي يف النهاية إىل سلوكية نفسية الوصول إليها ، أو على ما يظهر منهن من مؤشرات 

، وما هو املتخوف منه ي ويف احلالتني ، مل يقع بعد النشوز الكلِّ.. ي حالة النشوز الكلِّ
  .. اليت تظهر على املرأة لوكيةالنفسية السمؤشراته مقدماته وواقع 

 : إنما يقول  .. )والناشزات ( :  لمل يق وما نراه أنَّ اهللا تعاىل..      

    ..ن فرات تبيجاه حدوثهناك مؤشالنشوز الذي  أنَّ املرأة سائرة بات
  .. يتخوف منه

والاليت ختافون ( : يقل ، فلم  النكرةلنشوز بصيغة يأت باوما نراه أنَّ اهللا تعاىل مل .. 
  : ، بصيغة مشاة لقوله تعاىل )نشوزاً منهن               ..

 فالنشوز املتخوف منه هو نشوز خاص باملرأة كامرأة وبكينونتها النفسية    
فلو  .. بعيداً عن كينونتهنما  ، وليس بسببٍكأنثى مع زوجها كزوجة و، ويف عالقتها 

، لشمل ذلك أي حالة من النشوز ، على  )والاليت ختافون نشوزاً منهن ( : قال تعاىل 
والاليت ختافون النشوز ( : ولو قال اهللا تعاىل . ..سبيل املثال نشوز املرأة بسبب الفقر 

 لتعلَّق ذلك بالنشوز املقابل للحالة احملمولة ف ، بتعريف النشوز بأل التعري،  )منهن
  : بالعبارة السابقة مباشرة                        ،
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ف النشوز عند حدود عدم االلتزام بصفات الصاحلات القانتات احلافظات للغيب مبعىن لتوقَّ

بات فا اهللا تعاىل يف هذه العبارة ، وبالتايل فهفقط ، فهذه الصفات عر االبتعاد عنها هو أمر
  ..  )النشوز ( معروفاً ، ووصفه يقتضي كلمة 

 : يضيف النشوز للنساء  لكن ما نراه أنَّ اهللا تعاىل..         
 بكينونتهن كحالة نفسية ،ويتعلَّق  ،فالنشوز املعين هنا ، هو نشوز النساء ، كنساء .. 

كامرأة ال بد هلا من مد صالت ، الواقع احمليط ا  تنسجم معحبيث ال تكون املرأة سويةً 
: مبعىن .. اجتماعياً كإنسانة فاعلة فيه ا ومع الوسط احمليط ، التواصل مع زوجها كزوج 

انت أم اجتماعية أم عن الظروف األخرى ، مادية كحول نفسها كامرأة ، بعيداً  تتقوقع
وبالتايل  ..مع اتمع كإنسانة ال ، فال متد صالت التواصل مع زوجها كزوج ، وغريها 

فهذه املرأة عندها مشكلة نفسية عميقة بداخلها ، حباجة لعالج كي خترج من حالتها هذه 
  ..انتة حافظة للغيب ، أم مل تكن وذلك سواء كانت املرأة صاحلة ق ..

 صيغة هذه ال..          والاليت ختافون (  : دون الصيغة
 تتجاوز ، نراها تصف هذا السلوك النفسي للمرأة ، بصورة شاملة ،  )النشوز منهن

 : خصوصية التعلّق مبقابلة العبارات السابقة                    

      .. تعاىل لو قال اهللاف  : ) لكان ذلك  )والاليت ختافون النشوز منهن ،
ويف هذه احلالة املفترضة ،  ..صفات الصالح والقنوت وحفظ الغيب مقتصراً على مقابلة 

ال تدخل املرأة الصاحلة احلافظة للغيب والقانتة يف ساحة هذه العبارة القرآنية ، إن كانت 
 كلُّ ليسف.. هذه احلالة موجودة و.. تج سلوكاً يؤدي ا إىل حالة النشوز حبالة نفسية تن

  ..ن املمكن أن تصل إىل حالة النشوز ليست صاحلة مامرأة 
 ..الصيغة  نا أنَّوبي           والاليت ختافون ( دون الصيغة

خوف منه خاص بكينونة املرأة ، وحبالتها النفسية النشوز املتأنَّ  لنا تؤكِّد ، )نشوزاً منهن 
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العبارة بينما  ..ن توصلها إىل حالة النشوز أاليت تنتج السلوك الذي نراه مقدمةً من املمكن 

 متعددة ، بأسباب نشوز حاالتشمل ت )والاليت ختافون نشوزاً منهن ( املفترضة 
ةاجتماعي هذه الصيغة .. لكن .. قلنا  ، كالفقر كما .......ة أو اقتصادي     

      باملرأة كامرأة يف عالقتها كزوجة تلقي الضوء على نشوزٍ خاص
   ..لفراق األسباب اُألخرى اليت قد تؤدي إىل ا مع زوجها ، بعيداً عن

  : دون غريهن ة اليت تتملَّك أنفس بعض النساءهذه احلال..      

   ..  تلك النساء .. نمن يأمر اهللا تعاىل بالتعامل معهن باألحكام بالتحديد ه

 :                            

       ه فهذه األحكام هي عالج نفسي .. ذه ، وذلك كعالج نفسي حلالتهن
  ..كما نرى حلالة ختص بعض النساء 

بإتباع وما نراه أنَّ هذا العالج يكون بإتباع ثالث وصفات بآن واحد ، وليس .. 
حبيث يبدأ العالج بالوصفة الثانية بعد االنتهاء من تدرجيي كما ذهبت تفاسرينا املوروثة ، 

، وكذلك يبدأ العالج بالوصفة الثالثة بعد  مل بصالح املرأةوصفة األوىل وفقدان األنفاد ال
هذه  العطف بني.. أبداً ..  صفة الثانية وفقدان األمل بصالح املرأةاالنتهاء من الو
 :  )و ( ، إنما حبرف العطف  )مثّ ( بكلمة  الوصفات ليس         

         م عدم البدء بالوصفة إالَّ قبل نفاد  ، وال توجد صيغة ترتيبحتت
..  ما بني هذه الوصفاتيؤخذ بالترتيب نعم .. ......سابقتها وعدم الوصول لنتيجة 

وإن متَّ العالج  ..لكن يستمر العمل بالوصفات جمتمعة للوصول إىل الصالح املطلوب 
 بالوصفة األوىل فقط     وإن متَّ العالج بالوصفة .. مر قد انتهى ون األ، يك

 الثانية             ، أو الثالثة       ، األمر أيضاً يكون
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هذه .. أيضاً يكون األمر قد انتهى وإن احتاج العالج ألكثر من وصفة .. قد انتهى 

  ..لعالج هذه احلالة  وصفات عالجية يتم التحرك خالهلا ،
 : الوصفة األوىل هي ..     .. ، هو  : الوعظويف كتاب اهللا تعاىل
  ..بالكلمة الطيبة والتوجيه النصح 

 : والوصفة الثانية هي ..             .. هو الفراق : واهلجر

 وكلمة .. واالبتعاد       وهلذا اجلذر يف ) .. ض ، ج ، ع ( اجلذر هي من
فرع يف هذه العبارة القرآنية قيد الدراسة ، وفرعان يف .. كتاب اهللا تعاىل ثالثة فروع 

  ..النصني التاليني 
                                   

                     ] ١٥٤: آل عمران [    
                                 

    ] ١٦: السجدة [     

، بعيداً عن االستقرار والسكون واللبث الرقود و مواطن: هي كما نرى املضاجع .. 
حمصورة بأماكن اللقاء اجلنسي بني الرجل واملرأة ، كما يتوهم  توليس.. احلركة 

قاء اجلنسي بني الرجل للِّال ثاين له ، أصالً ال يوجد مكانٌ حمدد .. أبداً .. الكثريون 
هذا .. ال يكون اللقاء اجلنسي خارجه حبيث وواملرأة ، حبيث يكون معروفاً لكلِّ الناس ، 

 كلمة هذه هي .. غري معقول       مواطن اهلدوء : يف كتاب اهللا تعاىل تعين
  ..بعيداً عن احلركة ،  اللبثالرقود وووالسكون 

 كلمة ورود ..       ةيف العبارة القرآني            
فة تعريف إضافة للنساء ، له داللته فةً بأل التعريف ، وليمعرفاملعين هو .. ست معر
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وعدم توترها  اوسكوالنفس وهدوء االستقرار املضاجع املعروفة واحملددة من مواطن 

وهي مواطن  ..وهي مواطن معروفة لكلِّ الناس ، وال يختلَف يف حتديدها  ..السليب 
فمواطن اهلدوء والسكينة واالستقرار متعارف عليها ، .. ط ليست خاصة بالنساء فق

 لذلك نرى كلمة  ..وليست خاصة بالنساء      فةبأل التعريف  معر..  

 العبارة القرآنية .. إذاً ..             راليتالوصفة الثانية  تصو
وابتعدوا عنهن وفارقوهن يف مواطن : ن النساء تقول من العالج النفسي هلذا النوع م

فالعالج النفسي .. السكينة والراحة واهلدوء ، لتوفري الصفاء والسكينة واالستقرار هلن 
فعندما  ..ر والضجيج واالبتعاد عن التوتواهلدوء ، حلالتهن يتطلَّب توفري الراحة والسكون 

و والراحة واهلدوء الذي صرن به ويهدأن ، ابتعدوا عن تعكري هذا الصف يسكن..  
 والوصفة الثالثة هي ..       .... .َّض ، ر ، ب ( ات اجلذر ومشتق (

مراد  هدف خلدمةكدليلٍ هو اإلتيان به :  ب األمرضر نرى فيها أنَّ، يف كتاب اهللا تعاىل 
  ..موعظة مرادة  ذج إليصالوكنموكدليلٍ مبعىن يأيت به  يضربه اهللا تعاىل ، فاملثل ..

                                     

       ] ٢٤: إبراهيم [   

                           

                                      

            ] ١٠: التحرمي [     
  .. ةوحجأتى به وطرحه منوذجاً ، الشيء  ربفض.. 
                 …....              ] الرعد

 :١٧ [  
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  ] ٥٨: الزخرف [ 

 ..سار به : يف الشيء  وضربك خالله وحتر..  
                          ] ٩٤: النساء [     

                                  

           ] ١٠١: النساء [  

 ..فأصل معىن الضرك فيه لتحقيق املراد ب يف الشيء ، هو السعي والتحر..  
                        

      ] ٢٧٣: البقرة [  
  ..أبعده عنه : شيء العن  األمروضرب .. 
                       ]٥: الزخرف [  

 ..يف  كتأثري وفعل ، املرادلتنفيذ ، سيلة استخدمه واسطة وو: بالشيء  وضرب
  ..املضروب 
                              ]ة البقر :

٦٠ [  
                      ]٣١: النور [  

                        ] ٦٣: الشعراء [  
                            

         ] ٩٣ - ٩١: الصافات [  
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                     ] ٤٤: ص [  

 ..عرب إحاطته وتغطيته بأمرٍ  ر بهأثَّ: ، مبعىن اه وغطَّأحاط به : على الشيء  وضرب
   .. ما

                         ] ٦١: البقرة [  
                                

                   ] ١١٢: آل عمران [  
                      ] ١١: الكهف [  

                      ] ٣١: النور [  
، واسعة يف كتاب اهللا تعاىل  )ض ، ر ، ب ( ات اجلذر مشتقَّ دالالت.. إذاً .. 

وطرحه وحتريك سكونه والسعي واإلتيان به والفعل به التأثري بالشيء  : ومعناها ارد
من هذه الدالالت متتد و ..كنموذج ، وكلُّ ذلك هلدف مراد يقف خلف هذا الضرب 

احمليط الذي تكون ضمنه القرآين إىل احلالة املادية ، وذلك حسب السياق ، احلالة املعنوية 
  ..الكلمة هذه 

 ..ة ألخذ العرب واملواعظ فضرض هو والضرب يف األر.. ب األمثال هو حالة معنوي
م مادية حسية ، هو أ، معنوية كانت ، احلالة ماهية حدد ي وما.. احلركة املادية فيها 

  ..ين احمليط السياق القرآ
  ..الذي خياطب به أيوب عليه السالم يف قوله تعاىل .. مثالً .. 
                                        

    ] ٤٤: ص [  
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 نرى أنَّ السياق السابق لكلمة ..       ، يتعلَّق بكلمة      ،

  : وبكلمة    .... .الضرب يكون بواسطةأنَّ نرى و :       ، نرىحيث 

 : كلمة     ..        ..  
كأحجار وأيضاً يف قوله تعاىل الذي يصف حتطيم إبراهيم عليه السالم لألصنام .. 

  ..مادية حسية 
                            

         ] ٩٣ - ٩١: الصافات [  

 نرى أنَّ السياق احمليط بكلمة  ..    ةة حسيكان سواء ، ، حيمل صورة مادي

 ) : األصنام ( ملن وقع عليه الضرب ذلك          ، بوسيلة كان أم

  :ى ورود حرف الباء يف كلمة اليمني ، حيث نر الضرب      ..  
  ..بينما يف قوله تعاىل .. 
                             

                             ] ٥٨ - ٥٧: الزخرف [   
 قوهلم ..           .....  هو الذي ) املتعلِّق بابن مرمي ( قوهلم هذا

 ضربوه جدالً            ...... .هو قول ،  ضربوه جدالً فالذي
يف ) ض ، ر ، ب ( إىل مشتقّات اجلذر  وبالعودة. ......وليس جسماً مادياً حسياً 

  ..ى أمام أعيننا دالالت هذا اجلذر ودالالت الكلمات املتفرعة عنه كتاب اهللا تعاىل ، تتجلَّ
... ما هو الفارق إذاً بني الضرب ذا املعىن وبني الوعظ ؟ : وهنا قد يقول قائل .. 

ل طرح احلكَم والعرب النصح والتوجيه بالكلمة الطيبة ، وذلك من خالالوعظ هو 



         ٢٢                  
بينما الضرب هو التأثري يف النفس من داخلها ، بتحريك .. حكام اليت تسمو بالنفس واأل

ا ، عرب استخدام مقدهو: النفس وليس خبارجها ، مبعىن  مات هي بداخلمكنونا 
على بينما الوعظ هو التأثري .. من داخلها وييجها والفعل ا االنطالق من حتريك النفس 

   ..النفس من خارجها عرب عرض احلكم والعرب عليها 
 وذين الوجهني تكتمل صورة العالج ما بني التأثري من اخلارج ..     

 والتأثري من الداخل ،       لتبقى الوصفة ،            
وكلُّ .. تقر ا عالج وصفيت الوعظ والضرب صفاء وخلو وتفكّر يس كحالةبينهما 

  ..وصفة كما قلنا تستعمل باحليثية املناسبة لتعطي اهلدف املرجو 
 لنعد إىل العبارة القرآنية .. ن اآل..             

     .. ..... رأينا أنَّ الوصفة األوىل وهي :      هي عالج ،
، وليس مادياً رب واملواعظ عبالتأثري على النفس من خارجها باحلكم والنفسي معنوي 

 : ورأينا أنَّ الوصفة الثانية وهي. ....حسياً ، فالوعظ هو النصح والتوجيه بالكلمة الطيبة 
            معنوي ، و نفسي اً ، ، هي أيضاً عالجاً حسيليس مادي

دين ابتعدوا عنهن وفارقوهن يف مواطن السكينة والراحة واهلدوء ، مبع: ورأينا أنها تعين 
  .. عنهن الضجيج والتوتر ، وذلك لتوفري الصفاء والسكينة واالستقرار هلن 

ؤخذ يف الوقت ذاته ، وليس كما قيل تبدأ الوصفة بعد تالوصفات الثالث : وقلنا .. 
الوصفات  بكلٍ من هذهك مبعىن نتحر ..االنتهاء من سابقتها وبعد الفشل يف الصالح 

ع أمر كما نرى أنَّ كون األمر هو وصفات عالجية لتفادي وقو.. حسب احليثية املناسبة 
نب ، وليس عقوبة يقتضي أنَّ الوصفات الثالث ليست جزاء لذمل يقع بعد ، هو النشوز ، 

وكوننا خناف من حصول أمر ، .. زاء وال عقوبة على أمرٍ مل حيصل فال ج..  على خطيئة
   ..ال يعطينا احلق بأن جنازي ونعاقب عليه قبل حصوله ورد خوفنا من حصوله 



         ٢٣                  
 نرى أنَّ الوصفة الثالثة .. اآلن ..      تني ، تتكامل مع الوصفتني املعنوي

نرى أنَّ الضرب الوارد و ..ة عنهما ، وليست منفكَّعنوية بكوا هي األخرى مالسابقتني 
   ..ي إشارة لكونه مادياً حسياً بأالنصي مل يتعلَّق يف سياقه هنا 

 أيوب وإبراهيم يتمل يتعلَّق بواسطة كما رأينا يف قصنرى أيضاً أنَّ الضرب هنا ، و.. 
 فهذه الصيغة  ،عليهما السالم       ختتلف عن صيغة الضرب يف عبارات

  انباً من قصة أيوب عليه السالمتصور ج             ،  فال

 كلمة صياغة مقارنة بني       وبني صياغة اجلملة          

      ... غة كلمة بني صيا أيضاً وال مقارنة       وبني صياغة

 اجلملة                ة إبراهيم عليه السالمحيث قام عليه يف قص ،
  .. السالم بتحطيم األصنام املادية احلسية املنحوتة من احلجر 

 ات وكينونتهناملعني أنَّ الذي يأمر اهللا تعاىل بضربه هو ذات النساءأيضاً ونرى .. 
أنَّ الضرب أيضاً ونرى  ..كون يتخوف من وصوهلن إىل حالة النشوز ، املتعلِّقة حبالتهن 

الة ذنب أو خطيئة ، إنما هو عالج حل ليس جزاء وعقوبة على، الذي يأمر اهللا تعاىل به 
ف أن تؤدة يتخولى مستقبلها ي إىل النشوز ، وذلك لصاحل املرأة وحفاظاً عنفسي..  

 نرى أنَّ كلمة .. من كلِّ ما سبق ..       مع فعلكم يف : تعين
والتأمل االنتباه و اقرعوا مواطن التأثريالوصفتني السابقتني ، وحيث ترون احلال مناسباً ، 

، ى به عرب خماطبتهن كنموذج يحتذ، ، فكراً وثقافة من الداخل  فيهنوالتفكّر والتدبر 
هيجوا الشعور اإلنساين االجتماعي يف : أي  ..وذلك يف األوقات اليت تتطلَّب ذلك 

   ..صالح لعرب خطان كنموذج تطرحونه ل، ومنّوه ، من داخلهن كينونتهن 



         ٢٤                  
حتركوا يف فمن جهة ، ..  جمتمعةزاوجوا بني هذه الوصفات  :النص يقول .. 
  : ظعرب الوع، من خارج أنفسهن عالجهن    ..  ومن جهة أُخرى يف

مواقف مناسبة ، عرب حتريكهن فكراً وثقافةً من داخلهن ، بالتأثري فيهن ، وبإمناء الشعور 
اإلنساين واالجتماعي واألخالقي يف ذان ، ومبخاطبتهن كنموذج حيتذى به للتقوى 

 : وللصالح      ..  
إبعاد التوتر  عربعاجلوهن يف ظروف أخرى مناسبة ، و.. ني وبني هاتني الوصفت.. 

 يف الوقت الذي يتطلَّب واالستقرار تأمني السكينة واهلدوء ل، والضجيج عنهن عالجهن
 ذلك             عطي وصفيت الوعظ والضرب مثارها ، حبيث ت..   

يف كتاب اهللا ) ض ، ر ، ب ( اجلذر اللغوي لقد رأينا اإلطار العام لدالالت .. 
 كلمة و.. تعاىل      ا تستمدمن و .. هذامن جذرها اللغوي  حركة دالال

، ال نرى ما يدلُّ على ويف هذا السياق احمليط ا .. السياق احمليط ا من عبارات قرآنية 
وما نراه هو مسائل .. ادهن بواسطة ما مبعىن التأثري على أجس، مفهوم الضرب املادي 

  ..عة عند بعض النساء معنوية حبتة يذكرها اهللا تعاىل كوصف لعالج حالة النشوز املتوقَّ
إسقاط الثقافة االجتماعية املتخلّفة  -ريخ اخالل الت -كلُّ ما يف األمر أنه متَّ .. 

 -جيالً بعد جيل  - ث األجيالوتتوار ..للعصور السابقة ، على دالالت كتاب اهللا تعاىل 
.. ال من قريب وال من بعيد  - كما نرى -كتاب اهللا تعاىل اليت ال حيملها ، هذه الثقافة 

  ..على كتاب اهللا تعاىل ظلماً وعدواناً  - لألسف  -ويحسب كلُّ ذلك 
 : تفسري دالالت كلمةحدود فاً فقط عند ليس متوقِّ .. وفساد التفسري املوروث.. 
     اه إىل تفسري العبارةبل تعد ، :               كما

  : اه إىل إطالق دالالت قوله تعاىلوتعد .. رأينا         



         ٢٥                  
          ، عقوبتها  ، كحالة نشوز واقعةعلى كلِّ النساء دون استثناء

  ..على مراحل ، تنتهي باالعتداء اجلسدي على املرأة 
 هناك نوع من النساء هو .. إذاً ..                   

       .. آخروهناك هو نوع           ..  وبني النوعني
، من جهة قيمة إميانية تتعلَّق بالصالح ب اتصافهنلاليت يتدرجن حسب ا، باقي النساء 

لقرآين وضع والنص ا ..من جهة أُخرى الة نفسية اجتماعية تقف خلف سلوكهن وحب
  : ناً من ثالث وصفات عالجية نفسية كما رأينامكو عالجاً للصنف الثاين  

                ..  
، ألي امرأة من الصنف الثاين الذي الوصفات من العالج  العمل ذه ويتوقَّف.. 

 وهذا ما حتمله العبارات .. لنشوزهاعدم وجود إمكانية التأكّد من و باستجابتها، بيناه 
  القرآنية                              

 فكلمة . ....     ودالالت هذا اجلذر ) .. ط ، و ، ع ( هي من اجلذر
  ..وترويضها للوصول ا إىل حالة اإلتباع تليني النفس تدور يف إطار 
                              ]٣٠: املائدة [   

 أنَّ العبارة .. هنا نرى               تعين :لت نفسه فسه

 لدرجة استجابته هلذا التسهيل ، فكانت النتيجة ، وأالنت له قتل أخيه       ..  
  .. مقابل الكَره -عاىل  كتاب اهللا تيف - نا نرى كيف أنَّ الطوع يوضع من ه.. 
                            

                ] ٨٣: آل عمران [    



         ٢٦                  
لكن حيمل .. نعم هو يعين عدم العصيان .. فالطوع ليس جمرد مقابلٍ للعصيان .. 
وإالَّ ملا جاء يف كتاب اهللا  ..اللة الرضا والقبول واالستجابة عن قناعة باإلتباع أيضاً د

   ..تعاىل مقابل الكَره 
  .. باعهما يراد إت تحقيقل) املرضي عنها واملرادة ( املطلوبة واالستطاعة هي القدرة .. 
                              

                 ] ١٦: التغابن [     
  ..تباع يف سبيل اإل) الذي ترضاه النفس وتبتغيه ( والتطوع هو العطاء .. 
                      ]١٥٨:  البقرة [    
                                 

    ] ١٨٤: البقرة [ 

 من هنا نرى أنَّ كلمة ..      يف العبارة :            

                     نتيجة عملكم  -حصل فإن : ، تعين
باخلروج من من خالل رضا أنفسهن ، واالستجابة اللني واإلتباع  -بوصفات هذا العالج 

عند ذلك ينتهي العمل ذه .. إمكانية سقوطهن يف ساحة النشوز حالتهن ، وانتفاء 
  : وما نراه هو ورود كلمة.. الوصفات     ، فإذا ( وليس كلمة(  :   

     ..ما ال تصلون فلربما تصلون إىل نتيجة بعالجكم هذا ، ورب..  
االستجابة للعالج  النت أنفسهن ومتّتويف حال الوصول إىل نتيجة إجيابية ، بأن .. 

  : عن إمكانية الوقوع يف ساحة النشوز إبعادهن ومتَّ،         ، من خالل
اهللا  نايأمر ... هذا احلال يف .....فات اليت بينها اهللا تعاىل لنا قيامنا بعالجهن وفق الوص

من سبل التجاوز ، يؤدي إىل التكبر يف أي سبيل عليهن نتجاوز حدودنا  بأن التعاىل 



         ٢٧                  
يف حالة ن كنا للعالج عليهن ، كو ام بعالجهن ، وبأن ال نرى ، وكوننا من ق حيتجن

، نفسه أعلى منهن  يتخيلمن و.. إلينا  هن ، كون كن حبالة حيتجن فيهاأنفسنا أعلى من
اهللا تعاىل ليعلم أنَّ ف، نفسه كبرياً عليهن  يتخيلعلى منه ومنهن ، ومن أاهللا تعاىل ليعلم أنَّ ف

 أكرب منه ومنهن            ..  

 قوله تعاىل .. إذاً  ..                   

                ، املعروف ، بال خيرج عن إطار املعاشرة
شوز ، وجيب أالَّ يف خروج املرأة من حالة إمكانية الوقوع يف حالة الناخليرة واملساعدة 

ة ، مع عوهذا ما نراه يف توازن هذه ال.. لكره والبغي ي ذلك إىل ايؤدبارات القرآني
  ..عبارات أُخرى يف كتاب اهللا تعاىل 

                                            

    ]  ٤٧٠=  ] ٣٤: النساء  

                                                 

    ] ٤٧٠=  ] ١٩: النساء   

 
 


