الشيخ زلمد الغزايل

ادلرأة بُت اإلفراط والتفريط

املرأة بني اإلفراط والتفريط
الذين خربوا احلياة يف أوروبا وأمريكا يؤكدون أن األسرة وىم ال حقيقة لو ،وأهنا يف أفضل
أحواذلا تقوم جبزء تافو مما جيب أن تقوم بو إلنشاء أجيال أذكى وأقوم !..
إن البيت خاو على عروشو أغلب اليوم ،ألن الذكور واإلناث توزعتهم ميادين العمل
والعلم ،حىت األطفال وكلتهم أمهاهتم إىل احلضانة ،وانشغل كل امرئ  -بعد  -مبا انشغل بو
!..
وىم يسمعون عن جو األسرة يف بالدنا ،ورمبا حلمت بع ادلراىقات أن يحيا فيو ،ولكن
اذلوان الفكري والنفسي الذي يلف ادلرأة فيو يصرف الكثَتات عن التعرض دلآسيو ..
وعندي أن ادلثقفة اليت يحيا خارج بيتها ليست خَتاً من اجلاىلة اليت تعيش داخل ىذا
البيت..
العظمة يف تىارث العقائد:

أال فلنعلم أهنا نعمة حقيقية أن متتد احلياة من اآلباء إىل األوالد إىل األحفاد وأن تكون
األسرة ادلؤمنة ادلستقرة ىي ادلهاد الوثَت ذلذا االمتداد.
وليس اإلنتاج احليواين سر ىذه النعمة ،إن العظمة ىنا يف توارث العقائد والفضائل،
وانتقال التقاليد الصاحلة من جيل إىل جيل.
إن األسرة ىنا حصن الدين وسياج مبادئو وعباداتو ،ودور ادلرأة وأجرىا كدور الرجل وأجره
سواء بسواء.
ويف عظمة ىذه النعمة يقول اهلل سبحانو يف سورة النحلَ ( :واللّوُ َج َع َل لَ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم
ِ
ِ
ِ ِ
اط ِل ي ْؤِمنُو َن وبِنِعم ِ
ت
أ َْزَواجاً َو َج َع َل لَ ُكم ِّم ْن أ َْزَواج ُكم بَن َ
ُت َو َح َف َدةً َوَرَزقَ ُكم ِّم َن الطَّيِّبَات أَفَبِالْبَ ُ
َ َْ
اللّ ِو ُى ْم يَ ْك ُف ُرو َن) [النحل.]27 :
إن الرجال ىم محالوا األعباء الثقال يف قافلة احلياة السائرة ،وسواء كانوا أساتذة أو ساسة،
أو أجراء أو باعة فهم يعودون إىل بيوهتم فقراء إىل ادلشاعر الدافئة والعون ادلبذول.
والبيت الذي تكون قاعدتو امرأة تنفخ فيو ادلعاين ،بيت رفيع القدر ،بل ىو بيت حيتوي
على أمثن الكنوز.
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والتقاليد الغربية ىزت كيان األسرة ،وىي تقاليد جتتاح العامل ،أما التقاليد اإلسالمية
فالعارفون هبا قلة ،ونشرىا يلقى مقاومة عنيدة ،خصوصاً من جهة ادلتدينُت.
من أجل ذلك رأيت لفت النظر إىل أن وظيفة ربة البيت من أشرف الوظائف.
وقد خترج ادلرأة من بيتها وراء أعمال مشروعة ،بيد أن ىذه األعمال مهما مست ال جيوز
أن جتور على عملها األول الذي ال يشاركها فيو أحد !..
وافدة النساء:

روى ابن عبد الرب يف كتابو االستيعاب ،أن أمساء بنت يزيد األنصارية أتت النيب صلى اهلل
عليو وسلم فقالت :بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل! أنا وافدة من النساء إليك .إن اهلل عز وجل
بعثك إىل الرجال والنساء كافة ،فآمنا بك وبإذلك ،إنا معشر النساء زلصورات مقصورات،
قواعد بيوتكم وحامالت أوالدكم ،وإنكم معشر الرجال فُضلتم علينا باجلُمع ،واجلماعات،
وعيادة ادلرضى ،وشهود اجلنائز ،واحلج بعد احلج ،وأفضل من ذلك اجلهاد يف سبيل اهلل !!
وإن أحدكم إذا خرج حا ّجاً أو معتمراً أو رلاىداً ،حفظنا لكم أموالكم ،وغزلنا لكم أثوابكم،

وربينا لكم أوالدكم ،أفنشارككم يف ىذا األجر واخلَت؟ فالتفت النيب إىل أصحابو بوجهو كلو،
مث قال( :ىل مسعتم مسألة امرأة قط أحسن مسألة يف دينها من ىذا ؟) ..فقالوا :يا رسول
اهلل ،ما ظننا أن امرأة هتتدي إىل مثل ىذا ! فالتفت النيب صلى اهلل عليو وسلم إليها وقال:
(افهمي أيتها ادلرأة وأفهمي من خلفك من النساء ،إن حسن تبعل ادلرأة لزوجها  -يعٍت
قيامها حبقو وإحساهنا لعشرتو  -وطلبها مرضاتو واتباعها موافقتو ،يعدل ذلك كلو) !!..
ميادينها:
على أن ىناك ميادين لألعمال ال بد أن يكثر فيها النساء ،أوذلا ادليدان الطيب ،فيجب أن
تكون ىناك طبيبات ماىرات يف كل ناحية من نواحي الطب ،واألشعة ،والصيدلة ،والوالدة
والتمري  ..مث ميدان التدريس جلميع ادلراحل دنياىا وعليها.
الدين ينشد والصون واالحتشام واحلضارة احلديثة تنشد التربج وتدفع إىل اإلغراء.
القول بأن ادلرأة أخرجت آدم من اجلنة تزوير على اإلسالم.
وال جيوز أن يوصد باب من أبواب ادلعرفة أمام النساء إىل أن يكون ألسباب فنية
ومواصفات خاصة.
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ٍ
عندئذ ينطبق التخصص على الرجال والنساء مجيعاً ،فيوجو كل واحد إىل ما يناسب
قدرتو ،وخربتو.
املسافة املؤملة:

الدين ينشد الصون ويؤثر االحتشام واحلضارة احلديثة تنشد التربج وتدفع إىل اإلغراء ..
ومع ضعف اليقُت وحب احلياة العجلة أخذ السعار اجلنسي يشتد ويفرض رغائبو ،حىت فقد
االتصال احلرام دمامتو وأمسى كأنو حاجة تلىب دون حرج كبَت!
والدين يرف أي خلوة بُت رجل وامرأة ،واحلضارة ادلعاصرة تتجاىل ىذا الرف  .وىو
يباعد بُت أنفاس الرجال والنساء ،وىي تقرب بينهم يف األعمال اجلادة واذلازلة .وكثَتاً ما
تساءلت :دلاذا تكون "للمدير" سكرتَتة خاصة؟
دلاذا تشتغل الفتيات باخلدمة يف الطائرات ،وحدىن؟ يقضُت يف اجلو أو يف الفنادق ليلهن
وهنارىن !!
دلاذا تعرض ادلشروبات  -يف ألواح اإلعالنات زىي بُت يد امرأة وفمها؟! دلاذا؟! دلاذا؟!
إن النساء حيشرن يف أعمال كثَتة ال معٌت ذلا  ..وعندما نقرر أحكام اإلسالم وتوجيهاتو
فإن ابتذال ادلرأة سيمنع للفور ،وسيكون عملها يف أي موقع مضبوطاً بآداب الشرع
وحدوده..
وظائف نصف الىقت:

ذلك ،ومن الصعب أن تكون ادلرأة ربة بيت متقنة ،وصاحبة منصب منتجة .إن ذلك قد
يقع على ندرة ،وأقًتح أن تنشأ للنساء وظائف نصف وقت حىت تستطيع الزوجة القيام
احلسن على شئون بيتها وأوالدىا ..
إن القول بأن ادلرأة ىي اليت أخرجت آدم من اجلنة تزوير على اإلسالم ،والزعم أهنا ال تزل
تقوده إىل النار تزوير كذلك.
اب َذلُ ْم َربُّ ُه ْم
والتصور اإلسالمي كما أثبتو القرآن الكرمي يف سورة آل عمران ( 195فَ ْ
استَ َج َ
ِ
ِ
ض ُكم ِّمن بَ ْع ٍ ).
أ ِّ
يع َع َم َل َعام ٍل ِّمن ُكم ِّمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى بَ ْع ُ
َين الَ أُض ُ
إنٍت غيور على األعراض كأشد ادلتزمتُت ،ولكن احلفاظ على العرض ال يتم بعقلية
السجان.
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فالفرق بعيد بُت تكوين العقل والضمَت بالعلم والتقوى ،وبُت حبس األجساد يف قفص من
حديد .واإلسالم قاد ادلرأة إىل ادلسجد لتسمع الدرس ،وتسجد لرهبا ،وبذلك صقل روحها
وفكرىا ،ويف ادلسجد كانت ترى اإلمام ورمبا علقت على مالبسو  ..وكانت ترى ادلدرس ورمبا
ناقشت ما يقول.
أما عقلية السجان فأساسها أن ادلرأة ال ترى وال ترى ،وإذا كان ادلسجد مظنة ذلك؛ فال
ذىاب إىل ادلسجد ،وىذا ىو اإلسالم يف فلسفة السجان.
واحلكم ىو كتاب اهلل وسنة رسولو أوالً وأخَتاً  ..وادلشكلة جتيء من طريق فهم البع
للنصوص واآلثار..
خط وسط:
بُت اإلفراط والتفريط خط وسط نريد التعرف عليو والتزامو ،وىو خط ال يتطابق مع وضع
ادلرأة اإلسالمية يف أغلب اجملتمعات ،وكذلك ال يتطابق مع تقاليد الفرجنة اليت تستمد من
وثنية الرومان ومن فلسفة اإلغريق.
إن أفالطون يف مدينتو "الفاضلة" جيعل ادلرأة مشاعاً بُت اآلخرين ،فما تكون إذاً ادلدينة
الدنسة ؟
على أن عقلية السجان ىي األخرى ال تقيم أمة راقية الفكر زاكية القلب.
وتعاليم اإلسالم الصحيحة ىي األمل يف بناء عامل مًتاحم مصون.

4

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

