 سعيدة درويش. أ

""خلق حواء" و"اخلطيئة األوىل" يف الفكر اإلسالمي بني " التقليد والتعطيل

""خلق حواء" و"الخطيئة األولى" في الفكر اإلسالمي بين " التق ليد والتعطيل
 سعيدة درويش ـ كلية العلوم اإلسالمية واالجتماعية. أ
1  باتنة-جامعة الحاج لخضر
:الملخص
، واليت تع ّد بؤرة إشكال يف فكرة تبعية املرأة للرجل،حواء يف القرآن الكرمي
ّ  قصة خلق مل يذكر اهلل
ِ
 بل َورد يف،اليؤسس لقصة مقصودة عن كيفية خلق حواء
ّ ،والذي ذُكر عنها يف احلديث النبوي الشريف
حواء مسؤولية
ّ  كما مل ُُت ِّمل نصوص القرآن الكرمي وال السنة النبوية. بالنساء معرض توصية الرسول

. وال اخلروج من اجلَنة، واألكل من الشجرة املنهي عنها،اخلطيئة األوىل
 فاستعارت نصوصا من خميال جاهز،لكن النصوص احلافّة والشارحة للنصوص األصلية هنجت هنجا آخر
، و عطّلت املعىن احلقيقي للنصوص الواردة عن قصة اخلطيئة األوىل،لديانات أخرى يف قصة اخللق من جهة
 حىت يف ما اعتُِِب،فكانت النتيجة أن ُُت َجب الفائدة واملعىن العميق للموضوعني من وجهة النظر اإلسالمية
. فراغا ينبغي ملؤه-–لدى الكثريين

Résumé:

" La création d'Eve" et "le premier péché" dans la pensée islamique entre
imitation et obstruction

Dieu –le tout puissant- n'a pas mentionné l'histoire de la création d'Eve dans le
Saint Coran, qui est un point focal dans l'idée de la subordination des femmes aux
hommes, et ce qui est mentionné dans le Hadith du Prophète - Que la paix de Dieu
soit sur lui- n'établit pas l'histoire voulue concernant la création d’Eve. Mais plutot
a été mentionné dans la recommandation du Prophète ayant trait aux femmes.
Les textes du Coran, et la Sunnah ne l’ont pas -non plus- inculpé d’étre à
l’origine du premier péché, de même d’avoir tenter Adam de manger de l'arbre
interdit, ni –surtout- d’etre l’auteur de son éxclusion du Paradis.
Cependant, les textes éxplicatifs et les interprétations des textes originaux, ont
adopté une approche différente. Ils ont emprunté des textes de l'imaginaire d'autres
religions concernant l'histoire de la création, d'une part, et d’une autre part, ils ont
perturbé la vraie signification des textes concernant l'histoire du premier péché en
allant vert la fabulation.
Le résultat a été que le fond et le sens des deux sujets étaient obscurcis d'un
point de vue islamique Considéré - pour beaucoup - un vide qu’il fallait – coute
que coute- "remplir" .
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تمهيد:
منذ فجر اإلسالم ،كان مبصدري تشريعه (القرآن الكرمي ،والسنة النبوية الشريفة) يف حمك املناقشة
والفكر ،وقد يصل اجلدال والسجال حول احلقائق املوجودة هبما ح ّد السخرية والتجاوز ،وقد بقي االختالف
حوهلما يتنامى كلما زاد إعمال العقل (بني املؤمنني املصدقني والرافضني املكذبني) يف مسائل هلا تبعاهتا
الفكرية والثقافية واالجتماعية.
وحول حبثنا عن احلقيقة يف مسأليت خلق "حواء" واخلطيئة األوىل ،يدور جدال فكري وحضاري قدمي متجدد،
يقف العقل أمامه عاجزاً عن تقرير احلقيقة ،ما مل يتدخل النقل حبقائق غيبية قطعية الثبوت حىت لو كانت

محّالة أوجه على مستوى الداللة ،وتكون كفيلة برفع اإلشكال واحلرج – على األقل – بالنسبة للمسلمني
حبكم نصوصهم الدينية األصلية.
لكن ذلك احلرج يبقى موجوداً عندما تتعدد الفهومات واملواقف جتاه تلك النصوص .فكيف طرحت
هذه املشكلة على مستوى الفكر اإلسالمي؟
أوال :قصة خلق حواء والنص المستعار
إن قصة خلق حواء يف القرآن الكرمي غري مذكورة ،وما جاء عنها هو ما ذكر يف قوله تعاىلُ  :ه َو الَّ ِذي
سوِ
اح َد ٍة َو َج َع َل ِم ْنـ َها َزْو َج َها( ...األعراف)981 :
َخلَ َق ُكم ِّمن نَّـ ْف ٍ َ

سوِ
اح َدةٍ فَ ُم ْستَـ َق ٌّر َوُم ْستَـ ْو َدعٌ ( ...األنعام)18 :
َ و ُه َو الَّ ِذي أَن َ
شأَ ُكم ِّمن نَّـ ْف ٍ َ
سوِ
اح َد ٍة( األعراف)981 :
َ و ُه َو الَّ ِذي أَن َ
شأَ ُكم ِّمن نَّـ ْف ٍ َ

فاآليات ال تذكر اسم حواء ،بل تذكر فقط زوج آدم ،وتذكر اآليات النفس الواحدة ،وجتمع التفاسري
القدمية على أن النفس الواحدة يف اآليات هي آدم الذي خلقت منه زوجه ،وتستدل هذه التفاسري 1حبديث
الرسول " :روى احلسن عن الرسول  أنه قال ( :إن املرأة خلقت من ضلع الرجل فإن أردت أن تقيمها
كسرهتا ،وإن تركتها انتفعت هبا واستقامت).2
فقد جاء يف التفسري الكبري للفخر الرازي 3يف قوله تعاىل يف سورة النساء :الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَـ ْف ٍ
س
وِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِم ْنـ َها َزْو َج َها ،ويف سورة األعرافَ  :و َج َع َل ِم ْنـ َها َزْو َج َها لِيَ ْس ُك َن إِلَْيـ َها ،ما نصه :أمجعوا
َ
على أن املراد بالزوجة حواء وإن مل يتقدم ذكرها يف هذه السورة ويف سائر القرآن ما يدل على ذلك وأهنا
خملوقة منه .4واستدل باحلديث السابق بروايتني ما رواه احلسن وما رواه ابن عباس وابن مسعود وناس من
الصحابة.5
مث يذكر رواية أخرى بالسند السابق نفسه ما نصه :أن اهلل تعاىل ملا أخرج إبليس من اجلنة وأسكن آدم
اجلنة ،فبقي فيها وحد ه وما كان معه من يستأنس به فألقى اهلل تعاىل عليه النوم مث أخذ ضلعا من أضالعه
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من شقه األيسر ووضع مكانه حلما وخلق حواء منه فلما استيقظ وجد عند رأسه امرأة قاعدة فسأهلا :من
أنت؟ قالت :امرأة ،قال :ومل خلقت؟ قالت :لتسكن إيل ،فقالت املالئكة ما امسها؟ قال :حواء ،وملَ مسيت
حواء؟ قال :ألهنا خلقت من شيء حي.6
ْجنَّ َة َوُك َال ِم ْنـ َها َرغَ ًدا
َنت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أ َ
وقد روى القرطيب عند تفسريه قوله تعاىلَ  :وقُـلْنَا يَا َ
آد ُم ْ
ك ال َ
ث ِش ْئتُ َما( البقرة ،)53 :قول ابن عباس وابن مسعود ملا أسكن آدم اجلنة مشى فيها مستوحشا فلما
َح ْي ُ

نام ،خلقت حواء من ضلعه القصرى من شقه األيسر ليسكن إليها ويأنس هبا ،فلما انتبه رآها فقال من
إيل.7
أنت قالت امرأة خلقت من ضلعك لتسكن ي
سوِ
َّ ِ
اح َدةٍ َو َج َع َل ِم ْنـ َها َزْو َج َها
وذكر الفخر الرازي يف تفسريه قوله تعاىلُ  :ه َو الذي َخلَ َق ُكم ِّمن نَّـ ْف ٍ َ
سوِ
َّ ِ
اح َد ٍة أن النفس الواحدة هي نفس آدم وأن زوجها هي حواء
وقوله ُ  :ه َو الذي َخلَ َق ُكم ِّمن نَّـ ْف ٍ َ
خلقها اهلل من ضلع آدم  من غري أذى.8

سوِ
اح َد ٍة فَ ُم ْستَـ َق ٌّر َوُم ْستَـ ْو َدعٌ  ...قال :فنقول ال شبهة
ويف تفسري اآليةَ  :و ُه َو الَّ ِذي أَن َ
شأَ ُكم ِّمن نَّـ ْف ٍ َ

يف أن النفس الواحدة هي آدم  وهي نفس واحدة وحواء خملوقة من ضلع من أضالعه فصار كل الناس
من نفس واحدة هي آدم.9
10
سوِ
ٍ
َّ
اح َدةٍ ثُ َّم َج َع َل ِم ْنـ َها َزْو َج َها( الزمر )6 :أهنما
ف
ـ
ن
ن
م
م
ك
ق
ل
خ

:
اآلية
تفسري
يف
ويذكر الزخمرشي
َ
ْ
ُ
ِّ
َ
َ
َ
آيتان من اآليات اليت ع ّددها اهلل للداللة على وحدانيته وقدرته تشعيب اخللق الفائت للحصر من نفس
واحدة هي آدم ،وخلق حواء من قصرياه ،وقدر اآلية على النحو اآليت :كأنه قيل خلقكم من نفس واحدة

مث شفعها اهلل بزوج ،وقيل أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر مث خلق بعد ذلك حواء ،11واعتِب الزخمرشي
العطف ب"مث" يف اآلية ،آية من آيات اهلل حيث يستوجب ذلك العطف الرتاخي يف حال ومنزلة حواء ال يف
وجودها.12
أما الشيخ حممد عبده يف تفسري املنار ،فهو يرد هذه التفاسري ،كما يرد استنادها إىل تلك األحاديث ،فعن
قصة خلق حواء من ضلع من أضالع آدم قال" :فليس يف القرآن نص فيها وال يلزمنا محل قوله تعاىل:
َ و َخلَ َق ِم ْنـ َها َزْو َج َها على ذلك ألجل مطابقة سفر التكوين ،فإن القصة مل ترد يف القرآن كما وردت يف
التوراة اليت يف أيدي أهل الكتاب حكاية تارخيية.13"...
وذكر أن القرآن يهتم مبوضع العِبة يف خلق آدم واستعداده العلمي والعملي ليكون خليفة اهلل يف األرض،
ليظهر حكم اهلل ونعيم سننه فيها ،وكيف أنه عرضة لوسوسة الشيطان واقرتاف املعصية ،وذكر أنه ملا مل يكن
السرد التارخيي من َم َه يم ات القرآن ،فإنه مل يذكر الزمان واملكان كما جاء يف سفر التكوين وظهر بالعلم فيما
بعد خطأ ما جاء يف التوراة عن تاريخ اخلليقة.14

العدد الثامن ــــــــــــــــ جملة العلوم القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشور باجللفة

212

"خلق حواء" و"اخلطيئة األوىل" يف الفكر اإلسالمي بني " التقليد والتعطيل"

أ  .سعيدة درويش

واعتِب حممد عبده حديث النيب  الذي رواه أبو هريرة يف الصحيحني يف تعليل التوصية 15بالنساء يف
قوله ( :فإن املرأة خلقت من ضلع) من قبيل قوله تعاىلُ  :خلِ َق ِْ
نسا ُن ِم ْن َع َج ٍل( األنبياء،)53 :
اإل َ
أي أنه حديث عن طبع املرأة ال عن أصل خلقها.

أما عما جاء يف سورة النساء واألعراف عن النفس الواحدة ،وخلق حواء منها ،فقد جاء يف تفسري املنار:
"قال غري واحد من املفسرين :إن املعىن من جنسها كما قال يف سورة الروم َ وِم ْن آيَاتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِّم ْن
ِ
اجا لِّتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـ ْيـنَ ُكم َّم َو َّد ًة َوَر ْح َمةً( ....الروم ،)19 :فإن املعىن هناك على أنه
أَن ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً
خلق أزواجا من جنسنا ،وال يصح أن يراد أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها كما هو ظاهر.16
وأورد الرازي قوال ثانيا يف تفسري هذه اآلية هبذا املعىن وهو يتفق مع املعىن الذي أورده حممد عبده حيث
قال(" :والقول الثاين) وهو اختيار أيب مسلم األصفهاين :أن املراد من قولهَ  :و َخلَ َق ِم ْنـ َها َزْو َج َها أي من
ِ
ِ
وال ِم ْن
ث فِي ِه ْم َر ُس ً
اجا وكقوله :إِ ْذ بَـ َع َ
جنسها وهو كقوله تعاىلَ  :واللَّهُ َج َع َل لَ ُك ْم م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً
ِ
اء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم.17 "
أَنْـ ُفس ِه ْم وقوله :لََق ْد َج َ
أما اسم حواء ،فإنه مل يذكر يف القرآن ،وقد أمجع املفسرون على أن زوج آدم هي حواء وإن مل يتقدم
ذكرها يف سائر القرآن.18
وقد جاء اخلطاب يف القرآن لزوج آدم ،فما معىن "زوج" وما تقتضيه الزوجية؟ هل ُتمل معىن الرتاخي يف
احلال واملنزلة كما جاء يف تفسري الزخمشري آنفا؟
عيرف ابن عاشور الزوج بأنه " :كل شيء ثان مع شيء آخر بينهما تقارن يف حال ما ،ويظهر أنه اسم
جامد ألن مجيع تصاريفه يف الكالم مالحظ فيها معىن كونه ثاين اثنني أو مماثل غريه ،فكل واحد من اثنني
مقرتنني يف حال ما يسمى زوجا لآلخر قال تعاىل :أ َْو يـُ َزِّو ُج ُه ْم ذُ ْك َرانًا َوإِنَاثًا أي جيعل ألحد الطفلني
زوجا له أي سواه من غري صنفه".19
وهذا املعىن من القوة حبيث جيعل فكرة الرتاخي يف احلال واملنزلة ،فكرة مرفوضة ،حبيث ال يعقل أن يستنبط
ذلك املعىن بسبب العطف حبرف مث كما ذكر الزخمشري يف تفسريه ،وال يعقل أن يؤخر اهلل حال املرأة
ومنزلتها يف الوقت الذي منحها فيه شرف الزوجية مبا تقتضيه من املماثلة واالقرتان يف احلال مع االختالف
فقط يف الصنف.
وخلو القرآن من اسم حواء دليل قوي على متيّز النص القرآين وتفرده يف منح شرف الزوجية للمرأة ،مبا
تقتضيه زوجية حواء آلدم من مماثلة واقرتان يف احلال دون الصنف ،غري أن أولئك الذين يش ّككون يف مصدر
القرآن اعتِبوا خلو القرآن من اسم حواء وقصة خلقها ،إمنا هو بسبب جهل العرب هبذه القصة ،20وليس
املقام مقام رد فرية بشرية القرآن ،ولكن الرد على هذا الزعم ،سيكون بأدلة بسيطة ،ذلك أن من أطلق هذا
االفرتاء مل يتحقق من معلوماته ،واألصح أن العرب كانوا يعرفون هذا االسم وهذه القصة والدليل على ذلك:
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 ورود هذا االسم يف كثري من أحاديث الرسول  ،21وحىت اعتقاد خلق حواء من آدم كان معروفا لدىالعرب ،فقد قال امليداين والزخمشري أن أول مثل قالته العرب هو "املرأة من املرء وكل أدماء من آدم ومعناه أن
املرأة خملوقة من الرجل فهو مييل إليها وهي متيل إليه".22
بعد كل هذا ،إذا أريد تَ َفهم ورود اسم حواء يف احلديث الشريف وورود قصة خلقها بالشكل املعروف يف

سفر التكوين مع انتفاء كل ذلك يف القرآن الكرمي ،استوجب ذلك الربط بكل ما سبق:
 -فلقد كان سائدا عند العرب قصة خلق حواء من آدم.

 فقد ارتبطت األحاديث عن خلق حواء من آدم باحلديث عن طبيعة املرأة ،واملبالغة يف التوصية هبا لسوءحاهلا وقت اجلاهلية.
 وكانت أحاديث أخرى تؤكد على مبدأ املماثلة مثل:"النساء شقائق الرجال".23
"الناس آلدم وحواء كطف لصاع لن ميألوه".24
فبناء على كل هذه االعتبارات ،ميكن أن يكون ذلك من باب حرص الرسول  على خماطبة الناس مبا
يفهمون ،وتقريب امل عاين هلم مبا هو سائد ومألوف لديهم بعيدا عن العقائد ،مع التصحيح كلما استدعى
األمر ذلك ،السيما وأن الغرض كان التوصية بالنساء.
وبعيدا عن النصوص املستعارة يف بعض التفاسري ،فإن الثابت خلو النص القرآين من قصة خلق حواء،
أو بصورة أدق زوج آدم – على النحو الذي عِب به ابن عاشور ،-فإن ما جاء يف احلديث الشريف ال يعد
قصة كاملة توضح طريقة خلقها.
ويبدو أن ما مل يرد ذكره يف القرآن اعتِب – لدى الكثريين -فراغا جيب أن ميأل حىت لو كان ذلك
باألساطري ،بدال من التساؤل عن سبب عدم ذكرها ،فقد يكون التساؤل عن ذلك أكثر فائدة من
استحضار نصوص اعتِبت بؤرة إشكال يف املسائل املتعلقة املرأة ،فقد يكون عدم ذكرها راجع لألسباب
اآلتية:
لتقصي العِبة والدرس ،فقد بيّنت طبيعة اإلنسان وأصل خلقته املختلفة عن
أ -أن قصة خلق مل تذكر إال ّ
املالئكة واجلن ،وأن ذلك االختالف جعل من املالئكة خملوقات مطيعة دائما ،والشياطني عاصية.
بينما اإلنسان مبا ُزِّود من صفات وملكات له مطلق اخليار بني أن يكون كهؤالء أو أولئك .فالقصة مليئة
بالعِب وأبعدها مرمى تلك املتعلقة بعداوة الشيطان آلدم منذ البدء ،واستمرارها حىت اليوم اآلخر ،السيما وأن
األرض كانت مستقرا للجن أيضا.
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ومبا أن حواء شريكة آدم يف املصري ويف استخالف األرض وعداوة الشيطان ،فإن كل درس ميكن أن
يستخلص من تلك القصة ،هو بالضرورة درس حلواء وبنات جنسها ،فال حاجة لتكرار القصة ما دامت
العِبة واحدة؛ إذ القرآن ليس كتاب سرد قصصي.
ب -قد تكون الطريقة اليت خلقت هبا حواء هي ذاهتا اليت خلق هبا آدم ،فلم يكن هناك داع لتكرارها.
ج -أهنا حىت لو خلقت بطريقة خمتلفة ،فإن ذلك ال خيرجها عن اإلطار اإلنساين الذي كان آدم أمنوذجا له،
ولو أن حواء كانت خملوقا آخر غري بشري حلق للعقل أن يتساءل عن طريقة خلقه ،أما وهي بشر متاما كآدم
فال داعي للتساؤل االستنكاري املثري للشكوك والشبَ ِه.
ويف كل األحوال ،إذا مل ترد يف القرآن قصة من القصص ،فإنه تعاىل عن أن يكون ذلك سهوا ،أو عذرا
ب نفسه مفوضا لتدارك ذلك .فالقصة مل تذكر ،ومعرفتها لن تغري من الواقع
يتحجج به العقل التعليلي ليُنَ ِّ
صَ
شيئا؛ حيث إن الثقافة بإمكاهنا – إذا ركنت إىل ُتليل مريض – أن تغري حىت من دالالت قصص أخرى
مذكورة كما فعلت مع القصة اخلطيئة اآلتية حماولة حبثها.
ثانيا :قصة الخطيئة وتعطيل النصوص
لقد ربطت الثقافة بني املرأة واخلطيئة ربطا كليا ،فاختذت من اخلطيئة ذريعة ملمارسة التمييز ضدها ،ولعل
ذلك ما جتسد يف أسطورة باندوار 25اليت يعتِبها اليونانيون ينبوع مجيع جداول اآلالم والشدائد ،فأثر ذلك يف

سلوك األمم اليهودية واملسيحية جتاه املرأة ،26حيث أسقطوا ذلك املفهوم األسطوري على حواء ومحلوها
مسؤولية إحراج آدم من اجلنة ،أي إخراج مجيع البشر منها.
ولكن ،مرة أخرى ،يوضع اإلسالم يف قفص االهتام بسبب ما جاء يف بعض كتب التفاسري القدمية (الطِبي
والقرطيب) 27عن خطيئة حواء بإغرائها آدم ومحله على األكل من الشجرة املنهي عنها ،حيث جاء يف تفسري
القرطيب – مثال – أن الشيطان ظل يلح على حواء ،وأهنا هي ظلت تلح على آدم مستغلة يف ذلك سلطان

ْجنَّةَ
َنت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أ َ
اإلغراء حىت أوقعته يف احملظور .وذلك يف تفسريه لقوله تعاىلَ  :وقُـلْنَا يَا َ
آد ُم ْ
ك ال َ
ِ َّ ِ ِ
ين ( )53فَأَ َزلَّ ُه َما َّ
ث ِش ْئتُ َما َوَال تَـ ْق َربَا ََٰه ِذ ِه َّ
الش ْيطَا ُن َع ْنـ َها
َوُك َال ِم ْنـ َها َرغَ ًدا َح ْي ُ
الش َج َرَة فَـتَ ُكونَا م َن الظالم َ
ض َع ُد ٌّو ۖ َولَ ُك ْم فِي ْاْل َْر ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ع إِلَ َٰى
ض ُم ْستَـ َق ٌّر َوَمتَا ٌ
فَأَ ْخ َر َج ُه َما ِم َّما َكانَا فِ ِيه ۖ َوقُـلْنَا ْاهبِطُوا بَـ ْع ُ
َّواب َّ ِ
ِ
ِحي ٍن ( )53فَـتَـلَ َّق َٰى َ ِ ِ ِ ٍ
يم ( )53قُـلْنَا ْاهبِطُوا ِم ْنـ َها
اب َعلَْيه ۖ إِنَّهُ ُه َو التـ َّ ُ
آد ُم من َّربِّه َكل َمات فَـتَ َ
الرح ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن( البقرة-53 :
اي فَ َال َخ ْو ٌ
َجم ًيعا ۖ فَإ َّما يَأْتيَـنَّ ُكم ِّمنِّي ُه ًدى فَ َمن تَب َع ُه َد َ
.)58
وأما يف قوله تعاىل :فَـتَـلَ َّق َٰى َ ِ ِ ِ ٍ
اب َعلَْي ِه قال القرطيب" :إن قيل مل قال عليه ومل
آد ُم من َّربِّه َكل َمات فَـتَ َ
يقل عليهما ،وحواء مشاركة له يف الذنب بإمجاع .فاجلواب :أن آدم عليه السالم ملا خوطب يف أول القصة
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بقوله أسكن خصه بالذكر يف التلقي هلا ،فلذلك كملت القصة بذكره وحده .وأيضا فألن املرأة حرمة

ومستورة فأراد اهلل السرت عليها ،وأيضا ملا كانت املرأة تابعة للرجل يف غالب األمر مل تذكر".28

ولو أننا تتبعنا ما جاء يف سورة البقرة عن خطيئة آدم وحواء ،وما جاء عنها يف بعض آيات سورة "طه"
آد َم ِمن قَـ ْب ُل فَـنَ ِس َي َولَ ْم نَ ِج ْد
لكان االستنتاج املفرتض شيئا مغايرا ،حيث يقول تعاىلَ  :ولََق ْد َع ِه ْدنَا إِلَ َٰى َ
َِّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
آد ُم إِ َّن ََٰه َذا
يس أَبَ َٰى ( )113فَـ ُقلْنَا يَا َ
لَهُ َع ْزًما (َ )113وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْم َالئِ َكة ْ
اس ُج ُدوا ِل َد َم فَ َس َج ُدوا إال إبْل َ
ِ
وع فِ َيها َوَال تَـ ْع َر َٰى ()111
ْجن َِّة فَـتَ ْش َق َٰى ( )113إِ َّن لَ َ
ك َولَِزْو ِج َ
َع ُد ٌّو لَّ َ
ك أ ََّال تَ ُج َ
ك فَ َال يُ ْخ ِر َجنَّ ُك َما م َن ال َ
ك َعلَ َٰى َشجرِة الْ ُخل ِ
س إِلَْي ِه َّ
ْد
الش ْيطَا ُن قَ َ
ك َال تَظ َْمأُ ِف َيها َوَال تَ ْ
َدلُّ َ
َوأَنَّ َ
آد ُم َه ْل أ ُ
ال يَا َ
ض َح َٰى ( )111فَـ َو ْس َو َ
ََ
ِ
ِ
ِ ِ
ومل ٍ
ِ
ْجن َِّة ۖ
ْك َّال يَـ ْبـلَ َٰى ( )121فَأَ َك َال ِم ْنـ َها فَـبَ َد ْ
ت لَ ُه َما َس ْوآتُـ ُه َما َوطَف َقا يَ ْخص َفان َعلَْي ِه َما من َوَرق ال َ
َُ
ال ْاهبِطَا ِم ْنـ َها َج ِم ًيعا ۖ
اب َعلَْي ِه َو َه َد َٰى ( )122قَ َ
ص َٰى َ
آد ُم َربَّهُ فَـغَ َو َٰى ( )121ثُ َّم ْ
اجتَبَاهُ َربُّهُ فَـتَ َ
َو َع َ
ض َع ُد ٌّو ۖ فَِإ َّما يأْتِيـنَّ ُكم ِّمنِّي ُه ًدى فَم ِن اتَّـبع ُه َداي فَ َال ي ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ض ُّل َوَال يَ ْش َق َٰى( طه-993 :
بَـ ْع ُ
ََ
َ َ
َ ََ
.)915
فمن خالل هذه اآليات الكرمية ،واآليات السابقة من سورة البقرة ،كان من املفروض أن يكون التساؤل (يف
الفكر والثقافة) عن نسبة مشاركة حواء آلدم يف اخلطيئة األوىل بدال من التساؤل عن نسبة مشاركة آدم هلا،
مث ُتميلها بعد ذلك املسؤولية األوىل والكاملة ،وذلك لالعتبارات اآلتية:
 -9أن آدم هو املخاطب بالتوبة ،وعلى فرض أن حواء خماطبة ضمنا بالتوبة ،فإهنا قد ال تكون خماطبة
بالدرجة نفسها اليت وجهها اهلل  آلدم.
 -1أن اآليات يف سورة طه تذكر نسيان آدم ،وأنه بناء على ذلك النسيان كانت النتيجة احلتمية لسلوكه أنه
سيشقى مىت خروجه من اجلنة.
 -5تذكر اآليات أن الشيطان وسوس إىل آدم ،وكان خطابه آلدم خطابا مباشرا ،مل يكن فيه الشيطان حباجة
لوساطة حواء كما تزعم بعض التفاسري ،والنصوص التوراتية.
 -4أن اآليات توحي بأن القرار كان من آدم أما الفعل فمنهما معا ،وهذا ال يعفيها أبدا من املسؤولية ألهنا
متلك إرادة كاملة مت ّكنها من االمتناع عن األكل لو أرادت.
اب َعلَْي ِه َو َه َد َٰى والضمري هنا ضمري
ص َٰى َ
آد ُم َربَّهُ فَـغَ َو َٰى ( )121ثُ َّم ْ
اجتَبَاهُ َربُّهُ فَـتَ َ
 -3تذكر اآلياتَ  :و َع َ
املفرد املتعلق بآدم ،واآليات ال تقرن به حواء بضمري املثىن إال على مستوى األمر أو النهي أي التكليف مثل:
ال تقربا وكال.

أو على مستوى الفعل مثل :أزهلما ،أخرجهما ،فأكال ،طفقا خيصفان ،مث جاء اخلطاب لالثنني على مستوى
اجلزاء "فاهبطا منها مجيعا".
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أما ضمري املفرد املخاطب به آدم فكان يف املواضع اآلتية من آيات السورتني الكرميتني :فنسي ،تشقى،
فوسوس إليه الشيطان ،عصى ،فغوى ،تاب عليه.
وُتمل املسؤولية ،ولكن
إن استقراء مثل هذا قد يؤدي إىل إعفاء حواء – على األقل – من مسؤولية القرار ّ
ُتمل ُك ًال من آدم
هذا سيكون استنتاج أصحاب األهواء الذي يقرأون ما يريدون قراءته ،أما اآليات فصرحية ّ

وحواء مسؤولية الفعل واالختيار ،وكون حواء تبعت آدم يف قراراه ،فهذا جزء من اختيارها ومسؤوليتها.

ولكن الغريب أن تأيت اآليات على النحو املذكور ،وعلى الرغم من ذلك تنقلب األمور لتصبح حواء يف
بعض التفاسري –مع احرتام جهودها واجتهادها وحسن نيتها -كتفسري القرطيب هي احلية ،وهي وسيلة
الشيطان يف غواية آدم ،وتصبح حمكوما عليها بنقصان العقل نتيجة تصرفها ذلك ،ويصبح آدم الِبيء
املخدوع والضحية اليت بقيت الثقافة تبكيها إىل يومنا هذا.
وكل هذا لن مير دون أن يُستغَل ضد اإلسالم بسبب بعض التفاسري كتفسريي الطِبي والقرطيب واليت
ت ستعري وتستحضر ما أفرزه املسيحيون واليهود أثناء عملية اكتتاب كتبهم املسماة بالكتب السماوية ،واليت
هي – يف احلقيقة – تلفيق واقتناص من كثري من الثقافات .فهذه التفاسري أخطأت يف حق النصوص القرآنية
أوال مث يف حق حواء ثانيا .وهذا مينح املرتبصني باإلسالم فرصة التشكيك وإصدار األحكام جلعله دينا
أسطوريا وعنصريا ،حىت وهم يدركون إشكالية العالقة بني النص والتأويل ،حيث يقول بعضهم" :فبصرف
حيمل حواء – يف منطوقه – مسؤولية خروج البشر من اجلنة ،يظل الضمري اإلسالمي
النظر عن أن القرآن ال ِّ
ينسب للمرأة وحدها تأثرا – هبذه القصة – مسؤولية تلك اجلناية".29

فهذا القول الذي يبدو – يف ظاهره – كالما موضوعيا يعكس إدراك صاحبه للفرق املوجود بني القرآن
كنص وما سواه من نصوص ،ويعد خري مثال ملا يتعرض له اإلسالم من ملز وتعتيم؛ حيث إن كلمة (يف
حيمل املرأة تلك املسؤولية ،وهذا يتأكد من كلميت (الضمري اإلسالمي)
منطوقه) تعين أن القرآن يف مفهومه ّ
مضمر يف النص ،مث إىل التفاسري – ثانيا – وما تعكسه من تأثر بالثقافات
اليت تشري – أوال – إال ما هو َ
الدخيلة.
ولعل هذه التهمة املوجهة إىل النص القرآين يف ُتميله حواء مسؤولية اخلطيئة ،تكون أكثر سفورا ووضوحا
يف اعرتاض بعضهم على اآلية الكرمية :فَـتَـلَ َّق َٰى َ ِ ِ ِ ٍ
اب َعلَْي ِه( البقرة)53 :؛ حيث
آد ُم من َّربِّه َكل َمات فَـتَ َ
اعتِبت هذه اآلية دليال قويا على قبول توبة آدم دون حواء ،وأهنا تبقى بذلك املسؤول األول واألخري يف
القرآن الكرمي عن خروج البشر من اجلنة بسبب اخلطيئة.
وهكذا فالتفاسري (كلها) متهمة يف نظرهم بالتمييز ضد املرأة ،وتلك التهمة تسحب على نصوص القرآن،
أما إذا كان يف القرآن نص ميكن استغالله إلطالق هذه التهمة ،فإن جهد التفاسري إلنصاف حواء وإشراكها
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يف التوبة مع آدم ،يصبح – حسب املرتبصني بالفكر اإلسالمي – جهدا تِبيريا ال طائل من ورائه ،حيث

يقول البعض" :ال أثر حلواء يف عملية التوبة والقرطيب ال يقنعنا بتِبيراته".30

ُتم ل حواء املسؤولية وحدها ،أو تلك اليت تشركها مع آدم يف
إن موقف هؤالء واحد جتاه النصوص اليت ّ
ذلك ،هذا املوقف هو التحايل على الكلمات من أجل تكريس فكرة مسبقة هي ضرب اإلسالم يف جزئية
هامة متعلقة مبشكلة املرأة اليت أصبحت – اليوم – مشكلة فكرية وثقافية بالدرجة األوىل.
ولو عدنا إىل التفاسري لوجدناها كثرية ومتعددة ،وال ميكن حصرها يف تفسريي الطِبي والقرطيب أو غريمها.
ففي تلك الذهنية املتعالية اليت تضع اجلميع موضع الشبهة والريبة ،يكون االستشهاد – دائما – بتفسري
عج باملرويات األسطورية واخلرافات الشعبية 31يف معرض حديثهم
الطِبي الذي يصنّفونه ضمن التفاسري اليت ت ّ
عن الثقافة اإلسالمية وهتميشها للمرأة وظلمها هلا ،وينصبون أنفسهم نقادا بارعني لذلك التفسري وإلزامه
خانة األساطري واخلرافات ،رغم اعرتافهم بفضل الطِبي وعلمه اعرتافا مفتعال ال يتسق مع انتقادهم له.32
وخيتفي كل أثر لتفاسري أخرى من اهتمام هؤالء ،فلقد حبث نصر حامد أبو زيد "قصة اخلطيئة" ُتت عنوان

صغري هو (حواء بني الدين واألسطورة) ،ليكون الدين – يف نظره – هو تفسري الطِبي ،وتكون األسطورة
فتتعرى
هي كل املرويات املذكورة عن حواء يف هذا التفسري ،فتنتفي العلمية املزعومة لتحل حملها االنتقائيةّ ،
املوضوعية املكذوبة.
فصحيح أن ما جاء يف هذا التفسري – حول هذه القصة من مرويات – يعكس العقل التعليلي الذي طغى
على ُتليل قصة اخلطيئة؛ حيث اعتِبت الدورة الشهرية عقابا مساويا لفعل حواء اليت جرحت الشجرة املنهى
عنها ،فكان جرحا جبرح ،كما كان جزاء حواء على إغراء آدم باجلنس ،فقدان احلِلم أو نقصانه ،وعقاب
احلية اليت أخفت إبليس جبعل قوائمها يف بطنها لتصري زاحفة .كما كان غريبا جدا ،ذلك اإلله املذكور يف
ذلك التفسري وهو يبحث عن آدم يف اجلنة وال يراه.
كل هذا ،وأسوأ منه موجود حقيقة ،لكن هل كان هو التفسري الوحيد الذي ينبغي أن يعتمده الباحث
لتحريك اإلشكاالت؟!
فقد ورد يف تفسري ابن كثري بعض ما يوافق ما جاء يف تفسري الطِبي عن أمر حواء آدم ،أن يأكل من

الشجرة ،حيث ذكر ما رواه ابن عباس 33عن هذه القصة ،ولكن مع ذلك ،وعند حديثه عن احلية ،ش ّكك
ابن كثري يف صحة القصة حيث جاء بعبارة إن كان ذكرها صحيحا 34وهذا وحده كفيل بتحريك اهلمم
لتصفية الرتاث من اإلسرائيليات أوال ،وإلنصاف باقي التفاسري ثانيا؛ حيث يذكر ابن كثري" 35ويرجع حاصل

تلك األخبار إىل اإلسرائيليات ،واهلل أعلم بصحتها" 36وهذا خري دليل على أن موقف املفسرين من األخبار
ليس موقفا واحدا كما ي ّدعون.
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فسر
أما ابن عاشور وهو أقرب من حيث الظروف الزمنية والنفسية من أصحاب هذه ّ
االدعاءات ،فقد ّ
آيات سورة البقرة تفسريا خاليا من كل تلك املرويات اإلسرائيلية ،حيث قال" :ومل تذكر توبة حواء هنا مع
سنَا لظهور أهنا تتبعه يف سائر أحواله وأنه أرشدها
أهنا مذكورة يف مواضع أخرى حنو قولهَ  :ربـَّنَا ظَلَ ْمنَا أَن ُف َ
إىل ما أرشد إليه وإمنا مل يذكر يف هذه اآلية ألن الكالم جرى على االبتداء بتكرمي آدم وجعله يف األرض

خليفة فكان االعتناء بذكر تقلباته هو الغرض املقصود".37

وكأن احلديث يف هذا املقام ليس عن آدم الرجل الذي يقابل حواء املرأة ،إنه احلديث عن اإلنسان ،خليفة
ِ
ْجن َِّة فَـتَ ْش َق َٰى من سورة طه فقال:
اهلل يف األرض ،وقد فسر ابن عاشور اآلية :فَ َال يُ ْخ ِر َجنَّ ُك َما م َن ال َ

"وأسند ترتب الشقاء إىل آدم خاصة دون زوجه إجيازا ،ألن يف شقاء أحد الزوجني شقاء اآلخر لتالزمهما
يف الكون مع اإلميان إىل أن شقاء الذكر أصل شقاء املرأة".38
وُتمله القدر
فتالزمهما يف الشقاء املرتتب على فعل املعصية ال ينفي إثبات العصيان آلدم دون زوجهّ ،
آد ُم َربَّهُ ،إذ يقول:
ص َٰى َ
األكِب من املسؤولية ،وذلك ما أوضحه ابن عاشور يف تفسري قوله تعاىلَ  :و َع َ
"عطف على فأكال منها" أي أكال معا ،وتعم ِد آدم خمالفة هني اهلل تعاىل إياه عن األكل من تلك الشجرة،
وإثبات العصيان آلدم دون زوجه يدل على أن آدم كان قدوة لزوجه فلما أكل من الشجرة تبعته زوجه .ويف
َّ ِ
س ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم نَ ًارا.39
ين َ
هذا املعىن قال اهلل تعاىل :يَا أَيـُّ َها الذ َ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ
فاقتداء زوج آدم ،واتباعها له مل يكن أمرا مفروضا عليها ،ومقدرا عليها حبيث تكون فرعا ثانويا تابعا
لألصل ،لقد اختارت أن تتبع زوجها مبلء إرادهتا ،ولذلك ترتب على فعلها اجلزاء ذاته املرتتب على فعل
آدم ،ألنه ال اعتبار للناحية العاطفية يف أفعال املكليف.
وهكذا يؤكد ابن عاشور على أن العصيان مثبت آلدم ،وذلك ما يؤكده سيد قطب يف ظالله حني يقول:
" خطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية ،واخلالص منها كان التوبة املباشرة يف يسر وبساطة ...تصور مريح
حيمل كل إنسان وزره".40
صريح ّ
فمن الناحية املعنوية أحلق الفعل بآدم الذي نسي العهد وعصى ،أما على أرض األحداث كان فعلهما معا
وارتباط التوبة – إذن – كان باخلطيئة املعنوية اليت تعد املسؤولية األكِب ،يقول سيد قطب" :إن اخلطيئة فردية
والتوبة فردية ،يف تصور واضح وبسيط ال تعقيد فيها وال غموض".41
ويالحظ كيف ختلصت التفاسري املتأخرة من املرويات اإلسرائيلية ،وكيف أهنا جتنبت الدخول يف احتماالت
وختمينات مل يرد ذكرها يف القرآن ،ولن تزيد معرفتها منفعة لإلنسان ،ألن العِبة من سرد القصة كانت أهم
من ترتيب األحداث وذكر دقائق األمور .وعندما تتخلص التفاسري من كل الصيغ الثقافية القائمة على
احلكايات ،تأيت النصوص الشارحة لآليات الكرمية على النمط نفسه الذي يريده القرآن أال وهو االنشغال
بالعِبة والدرس الرتبوي الذي يتوخى بلوغهما من وراء القصة ،يقول سيد قطب" :عهد اهلل آلدم كان هو
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األكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة ،متثل احملظور الذي البد منه لرتبية اإلرادة ،وتأكيد الشخصية
والتحرير من رغائب النفس وشهواهتا بالقدر الذي حيفظ للروح اإلنسانية حرية االنطالق من الضرورات
عندما تريد؛ فال تستعبدها الرغائب وتقهرها وهذا هو املقياس الذي ال خيطئ يف سلم الرقي البشري".42
فم ا جدوى معرفة حجم مسؤولية آدم وحواء مادام الفعل قد صدر عنهما معا ،والتوبة والرمحة أدركتهما معا
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض( التوبة )39 :فال اعتبار لرأي القائلني
ات بَـ ْع ُ
بدليل قوله تعاىلَ  :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
بانعدام أثر حواء يف عملية التوبة ،إهنا شكوك ال تستند إىل موضوعية ،وال يرجى من ورائها العلم احلقيقي،
واحنياز أصحاهبا مقصود وواضح يف انتقائهم تفسريا بعينه.
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خاتمة:
تساند الثقافة بعضها ،فقد استعريت األسطورة وانتقلت من بيئة ثقافية إىل بيئة ثقافية أخرى خمتلفة،
وفعلت الفعل نفسه يف كل مرة تنتقل فيها عِب الزمان واملكان ،مثل استعارة التوراة للمعتقد األسطوري
القدمي ،مث استعارة بعض التفاسري اإلسالمية ملا جاء يف التوراة ذي األصل األسطوري عن خلق حواء من
ضلع آدم.
فالثقافة اإلسالمية مل تسلم من تلك السلطة ،فقد طغت ثقافة سد الفراغات على كثري من نصوصها
الشارحة للنصوص القرآنية اليت تنزهت عن اخلرافة واألسطورة .لقد استعارت هذه الثقافة نصوصا مريضة
ُتمل إشكاال جاهزا من ثقافات أخرى ،وقد كان لذلك عظيم األثر يف زعزعة النسق اإلسالمي يف بناء
عالقات اإلنسان باآلخر كيفما كان جنسه أو لونه أو ظروفه.
إن اعتبار قصة اخللق – يف األساطري القدمية ،ونص التوراة ،وما جاء يف التفاسري اإلسالمية عن هذه
القصة – بؤرة لإلشكال ،يعد خطأ منهجيا حيث إن كل تلك القصص حيكت مبخيال جاهز ومل تكن
سببا يف وجود ذلك املخيال؛ إذ هي ناجتة عن وجوده األسبق عليها ،ولعل التعبري األصح هو القول بقلة
األخبار عن قصة خلق حواء على وجه اخلصوص ،هي اليت تسببت يف محل الثقافة على استحضار تفسريات
هي من الواقع إسقاطات ملوجود أسبق ،هو احنراف الفكرة والعالقة بني اإلنسان وخالقه.
كما أن اخلطيئة هي أيضا مِبر آخر أفرزته الثقافة كي تعطي الشرعية ألشكال التمييز اليت قررت ممارستها
ضد املرأة ،نظرا الختالفها احليوي عن الرجل الذي رأى التفوق يف جمال من اجملاالت سببا للتعايل وفرض
السلطة.
وقد لوحظ أن اعتماد بعض التفاسري القدمية على املرويات اإلسرائيلية يعد سببا يف وضع الثقافة اإلسالمية
بنصوصها األصلية والشارحة كلِّها موضع الشبهة واالهتام ،حبيث اعتِب ما جاء عن قصة خلق حواء يف بعض
التفاسري ِسفر تكوين إسالمي.
هذا ،ومع ثبوت خلو النص القرآين الكرمي من اسم حواء ومن قصة خلقها ،فإ ّن الفكر اإلسالمي مل جيتهد

كثريا يف حبث ذلك ،وما ميكن أن يضيفه له البحث يف ذلك.

وهكذا ،تتحدد إشكاالت كثرية من منطلق عدم التعامل الصحيح مع النصوص الدينية ،إن بعدم القراءة
الصحيحة ،أو باستحضار نصوص جاهزة من ديانات وثقافات أخرى.
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الهوامش:
 -1الفخر الرازي ،التفسري الكبري ،ط ،5بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ج  ،5ص .5
راجع – أيضا – عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ،قصص األنبياءُ ،تقيق وتعليق عامر بن علي ياسني ،ط ،9
اململكة العربية السعودية ،دار ابن خزمية9491 ،ه 9118-م ،ص .34
 -2أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب أحاديث األنبياء  ،66باب خلق آدم وذريته ،احلديث رقم  ،5559عن أيب هريرة 
قال :قال رسول اهلل  :استوصوا بالنساء فإن املرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كسرته
وإن تركته مل يزل أعوج فاستوصوا بالنساء ،أمحد بن حجر العسقالين ،فتح الباري يف شرح صحيح البخاريُ ،تقيق حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار املعرفة ،بريوت ،ج  ،6ص .565
 -3حممد بن عمر الفخر الرازي ،هو العالمة أبو عبد اهلل حممد بن عمر القرشي الطِبستاين األصل ،الشافعي املفسر املتكلم
صاحب التصانيف املشهورة منها تفسريه الكبري ولد سنة  344ه وتويف سنة  666ه .
 ابن العماد احلنبلي ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،بريوت ،دار اآلفاق اجلديدة ،ج ،1ص .19 احلافظ الذهيب ،العِب يف خِب من غِبُ ،تقيق ،أبو هاجر حممد العيد بن بسيوين زغلول ،ط ،9لبنان ،بريوت ،دار الكتبالعلمية9463 ،ه9183 -م،ج ،9ص .941
 -4الفخر الرازي ،املرجع السابق ،ج  ،5ص ص .5-1
 -5وورد يف صحيح البخاري  63كتاب النكاح و  31باب الدارة مع النساء ،وامحد بن حجر العسقالين ،املرجع السابق ،ج ،1
ص .131
 -6الفخر الرازي ،املرجع السابق ،ج  ،5ص ص .5-1
 -7القرطيب أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،ط ،9بريوت ،دار الكتاب العريب ،ج  ،9ص .569
 -8الفخر الرازي ،املرجع السابق ،ج  ،93ص .83
 -9املرجع نفسه ،ج  ،95ص  .961والقرطيب ،املرجع السابق ،ج  ،3ص .553
 -10أبو القسم حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي الزخمشري ،النحوي اللغوي املفسر املعتزل صاحب الكشاف واملفصل والفائق
يف احلديث كان داعية إىل االعتزال ،عاش إحدى وسبعني سنة وتويف سنة 358ه .
 ابن العماد احلنبلي ،املرجع السابق ،ج  ،5ص  ،998واحلافظ الذهيب ،املرجع السابق ،ج  ،5ص .433 -11حممود بن عمر الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،ط  ،9مصر ،مطبعة
مصطفى حممد 9534 ،ه  ،ج  ،5ص .515
 -12املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -13حممد عبده ،تفسري القرآن الكرمي الشهري بتفسري املنار ،ط ،5مصر دار املنار9563 ،م ،ج ،9ص .131
 -14املرجع نفسه ،ص .186
 -15املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -16املرجع نفسه ،ص .186
 -17الفخر الرازي ،املرجع السابق ،ج  ،1ص .969
 -18الفخر الرازي ،املرجع السابق ،ج  ،5ص .186
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 -19حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،تونس ،اجلزائر ،الدار التونسية للنشر ،املؤسسة الوطنية للكتاب9184 ،م ،ج ،9
ص .418
 -20تركي علي الربيعو ،العنف واملقدس واجلنس يف امليثولوجيا اإلسالمية ،ط ،1الدار البيضاء ،بريوت،املركز الثقايف العريب،
9113م ،ص .38
 -21انظر مثال حممد بن سعد بن منيع اهلامشي البصري املعروف بابن سعد ،الطبقات الكِبى ،دراسة وُتقيق حممد عبد القادر
عطا ،ط  ،9بريوت ،دار الكتاب العلمية9496 ،ه 9116-م ،ج  ،9ص .56
 -22كمال خاليلي ،معجم كنوز األمثال واحلكم العربية النثرية والشعرية ،ط  ،9مكتبة لبنان ،ناشرون ،9118 ،ص .59
 -23هذا اجلزء من حديث رواه أمحد يف مسنده عن عائشة – رضي اهلل عنها – قالت سئل رسول اهلل  عن الرجل جيد البلل
وال يذكر احتالما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم وال يرى بلال قال ال غسل عليه ،فقالت أم سليم هل على املرأة ترى
ذلك شيء قال نعم إمنا النساء شقائق الرجال :مسند اإلمام أمحد بن حنبل وهبامشه منتخب كنز العمال يف سنن األقوال
واألفعال ،دار الفكر ،ج  ،6ص .533

 -جاء يف لسان العرب أن :الطف ساحل البحر ،وفناء الدار ،وجانب الِب ،والطف سفح اجلبل أيضا ،ويقال :هذا الطف
املكيال وطََفافُه ِ
وط َفافُهُ إذا قارب مأله وملا ميأله ،وهلذا قيل للذي يسيء الكيل وال يوفيه مطفف يعين أنه إمنا يبلغ به الطفاف.
ُ
وقد شبههم الرسول  يف نقصاهنم بالكيل الذي مل يبلغ أن ميأل املكيال ،مث أعلمهم أن التفاضل ليس بالنسب ولكن بالتقوى،
طف الصاع بالصاع ،أي كلكم قريب بعضكم من بعض ،فليس ألحد فضل على أحد إال
ويف حديث آخر كلكم بنو آدم ي
طف الصاع قريب من ملئه ،فليس ألحد أن يقرب اإلناء من االمتالك
بالتقوى ،ألن ي
 جالل الدين ابن منظور ،لسان العربُ ،تقيق عبد اهلل علي الكبري ،حممد أمحد حسب اهلل ،حممد الشاذيل،القاهرة ،داراملعارف ،ج  ،4ص .1686
 -24أورده أمحد يف مسنده كجزء من حديث ولفظه عن عقبة بن عامر اجلهين قال قال رسول اهلل  إن أنسالكم هذه ليس
طف الصاع مل متألوه ،ليس ألحد على أحد فضل إال بدين أو تقوة وكفى بالرجل أن يكون بذيا
مبسبة على أحد كلكم بنو آدم ي
خبيال فاحشا.
 مسند اإلمام أمحد ،املرجع السابق ،ج  ،4ص .938 -25باندورا ( ،Pandore )Pandoraأول امرأة يف األعمال واأليام هليزيزد ،صقلت على صورة اآلهلات وأرسلها اإلله زوس
عقابا للبشر ،وقد منحها األرباب عطايا كثرية كاجلمال واحلسن والِباعة وملكة الكالم الساحر املعسول والقدرة على اخلداع ،كما
منحوها جرة مليئة باآلالم وطلب منها بروميثوس عدم فتحها لكنها فتحتها بدافع الفضول ،فحلت مجيع اآلالم على األرض
وأصبحت باندورا ينبوع األمل.
- Voir Alain Rey, Petit Robert II, nouvelle édition refondue et augmentée sous
la direction de Thieri Foule, Paris, 1994, p 1362.
 -26أبو األعلى املودودي ،احلجاب ،تعريب حممد عاصم احلداد ،دار الفكر ،اجملموعة الرابعة ،الكتاب الثاين ،ص .96
 -27حممد بن جرير الطِبي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،بريوت ،دار املعرفة9465 ،ه9185 -م ،ج  ،9ص ،986
واألنصاري القرطيب ،املرجع السابق ،ج  ،9ص .563
 -28القرطيب ،املرجع السابق ،ص .513
 -29نصر حامد أبو زيد ،دوائر اخلوف قراءة يف خطاب املرأة ،ط ،9الدار البيضاء ،بريوت ،املركز الثقايف العريب9111 ،م ،ص
.19
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 -30تركي علي الربيعو ،املرجع السابق ،ص .991
 -31نصر حامد أبو زيد ،املرجع السابق ،ص .93
 -32املرجع نفسه ،ص .15
 -33عن سعد بن جبري عن ابن عباس ،قال :ملا أكل آدم من الشجرة قيل له :ملا أكلت من الشجرة اليت هنيتك عنها؟ قال حواء
أمرتين ،قال :قد أعقبتها أن ال ُتمل إال كرها وال تضع إال كرها ،قال :فرنت عند ذلك حواء ،فقيل هلا :الرنة عليك وعلى ولدك.
 عماد الدين إمساعيل بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط  ،9بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب 9183 ،م ،ص .541 -34املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -35عماد الدين بن إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري بن زرع البصري ،مث الدمشقي الفقيه الشافعي ،ولد سنة سبعمائة
وقدم دمشق وله سبع سنني ،حفظ خمتصر ابن احلاجب وتفقه بالِبهان الفزاري والكمال بن قاضي مث صاهر املزي وصحب ابن
تيمية وقرأ يف األصول على األصفهاين من مؤلفاته التنبيه والبداية والنهاية والتفسري وقد اشتهر بالتحري والضبط وانتهت إليه رياسة
العلم يف التاريخ واحلديث والتفسري ،تويف سنة 334ه .
 ابن العماد احلنبلي ،املرجع السابق ،ج  ،3ص .159 وحممد بن علي الشوكاين ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،ط  ،9القاهرة ،مطبعة السعادة9548 ،ه  ،ج  ،9ص.935
 -36عماد الدين بن كثري ،املرجع السابق ،ص .541
 -37حممد الطاهر بن عاشور ،املرجع السابق ،ج  ،9الكتاب  ،1ص .458
 -38حممد الطاهر بن عاشور .املرجع السابق ،ج  ،96الكتاب  ،9ص .519
 -39حممد الطاهر بن عاشور ،املرجع نفسه ،ج  ،96الكتاب  ،9ص .519
 -40سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،الطبعة الشرعية السابعة ،دار الشروق 9518 ،ه 9138 -م ،ج  ،9ص .69
 -41املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -42سيد قطب ،املرجع السابق ،ج  ،4ص .1535
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