حديث« :املرأة خلقت من ضلع»
داللة السياق والرد على شبهات االنسياق
احلمد هلل املتفضل ابإلنعام على عباده املتقني ،وصلى هللا وسلم على سيد األولني واآلخرين،
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
أما بعد :فقد حياول عبثا أعداء السنة النفخ يف رماد الشبهات القدمية اليت أاثرها أوائلهم
للطعن يف السنة والغض من مكانتها؛ حيث يغمزون األحاديث الصحيحة مبغامز ابطلة،
وأتويالت بعيدة عن الفهم الصحيح ،أو يقتطعون أجزاء من احلديث الواحد وخيرجوهنا عن
سياقاهتا اليت وردت فيها؛ ظنا منهم أهنا ختدم أهدافهم يف هدم صرح السنة وترك االحتجاج
هبا ،وهيهات هلم هذا؛ فقد تكفل هللا تعاىل حبفظ دينه -كتااب وسنة -وظهوره على الدين
كله؛ فقال تعاىل{ :هو الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون} [التوبة.]33 :
ويف هذه الورقة العلمية مثال صارخ حملاوالت أعداء السنة البائسة للطعن يف السنة الصحيح
الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومنوذج لتفننهم يف إلصاق الشبهات هبا ،ونسج املزاعم
الباطلة حوهلا ،نتذاكر فيها حديث« :املرأة خلقت من ضلع» ،وكيف فهمه مجاهري العلماء،
والرد على الشبهات اليت انساق وراءها العقالنيون واحلداثيون ،مبتدأة بذكر نص احلديث وأشهر
ألفاظه ،متبوعا ببيان درجته وشرحه ،مث دحض الشبهات املثارة حوله.
نص احلديث:
عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :استوصوا
ابلنساء؛ فإن املرأة خلقت من ضلع ،وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله ،إن ذهبت تقيمه
كسرته ،وإن تركته مل يزل أعوج ،استوصوا ابلنساء خريا»(.)1

( )1أخرجه البخاري ( ،)3331ومسلم ( )1468 /60واللفظ ملسلم.

ويف لفظ« :فإهنن خلقن من ضلع»(.)1
ويف لفظ« :إن املرأة خلقت من ضلع ،لن تستقيم لك على طريقة ،فإن استمتعت هبا
استمتعت هبا وهبا عوج ،وإن ذهبت تقيمها كسرهتا ،وكسرها طالقها»(.)2
ويف لفظ آخر« :املرأة كالضلع ،إن أقمتها كسرهتا ،وإن استمتعت هبا استمتعت هبا
وفيها عوج»(.)3
وهذه األلفاظ يفسر بعضها بعضا؛ مما يعني على الوقوف على املعىن الصحيح للحديث،
بعيدا عن العواطف واألهواء.
درجة احلديث:
األصل املعول عليه يف التعامل مع األحاديث النبوية هو اإلسناد؛ إذ به ميكن الوقوف على
صحة احلديث أو ضعفه؛ لذلك كان جهابذة احلديث وأساطينه يبحثون أوال عن اإلسناد
ويهتمون به أميا اهتمام؛ ألنه الطريق املوصل إىل املنت ،وهذا األصل األصيل وحده كاف يف
الرد على من جتاسر وضعف األحاديث ابألهواء واآلراء ،بعيدا عن املناهج العلمية يف البحث
واالستقصاء؛ يقول القاضي عياض" :فاعلم أوال أن مدار احلديث على اإلسناد ،فبه تتبني
صحته ويظهر اتصاله"( ،)4ويقول ابن املبارك" :اإلسناد من الدين ،ولوال اإلسناد لقال من شاء
ما شاء"(.)5
وهذا احلديث الذي معنا يف أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه إماما احلديث البخاري
ومسلم يف صحيحيهما اللذين مها أصح الكتب بعد كتاب هللا تعاىل؛ لذا فال غرو أن نعرج
على شرحه وبيان ما يستفاد منه ،ودحض ما نسجوه من خيوط األوهام.

( )1أخرجه البخاري (.)5186
( )2أخرجه مسلم (.)1468 /59
( )3أخرجه البخاري ( ،)5184ومسلم (.)1468 /65
( )4اإلملاع (ص.)194 :
( )5أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه (.)15 /1

شرح احلديث وبيان ما يستفاد منه:
قوله صلى هللا عليه وسلم« :استوصوا ابلنساء» أي :اقبلوا وصييت يف النساء ،واعملوا هبا،

فاصربوا على ما قد يصدر منهن ،وارفقوا هبن ،وأحسنوا إليهن(.)1

ولتخصيص النساء ابلوصاة حكم ابلغة ،ومنها كما يقول ابن اجلوزي" :وإمنا خص النساء
ابلذكر لضعفهن واحتياجهن إىل من يقوم أبمورهن"( ،)2ويف هذا أوضح دليل وأقوم برهان على
عناية اإلسالم ابملرأة واحلفاظ عليها.
وقوله صلى هللا عليه وسلم« :املرأة خلقت من ضلع» ،وقوله« :فإهنن خلقن من ضلع»،
تنوعت أنظار العلماء يف فهم هذا الكالم النبوي على أقوال ،أشهرها قوالن:
القول األول :إن حواء أخرجت من ضلع آدم عليه السالم ،وهللا تعاىل أعلم كيف كان

ذلك ،وحاول بعض العلماء تصويره؛ فقال" :كما خترج النخلة من النواة"()3؛ وقد أكد القرآن
الكرمي خلق حواء من نفس آدم يف غري آية ،ومنها:
 قوله تعاىل{ :ي أي ها الناس ات قوا ربكم الذي خلقكم من ن فس واحدة وخلق من هازوجها} [النساء.]1 :
 وقوله عز وجل{ :هو الذي خلقكم من ن فس واحدة وجعل من ها زوجها ليسكنإلي ها} [األعراف.]189 :
 وقوله سبحانه وتعاىل{ :خلقكم من ن فس واحدة مث جعل من ها زوجها} [الزمر.]6 : -وقوله سبحانه{ :وهو الذي أنشأكم من ن فس واحدة} [األنعام.]98 :

( )1ينظر :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم أليب العباس القرطيب ( ،)222 /4وامليسر يف شرح
مصابيح السنة للتوربشيت (.)766 /3
( )2كشف املشكل من حديث الصحيحني (.)478 /3
( )3ينظر :املفهم (.)222 /4

واملعىن الذي قرره مجهور املفسرين وشراح احلديث{ :خلقكم من ن فس واحدة} وهي آدم
عليه السالم{ ،وخلق من ها زوجها} [النساء :]1 :امرأته حواء(.)1
القول الثاين :أن املراد هبذا الكالم التمثيل واالستعارة ،فيكون املعىن يف قوله صلى هللا عليه
وسلم« :املرأة خلقت من ضلع» أي :من مثل ضلع ،وقد جاء التشبيه صرحيا يف بعض ألفاظ
احلديث« :املرأة الضلع» ،ويشهد هلذا املعىن ما جاء يف بعض ألفاظ احلديث« :لن تستقيم
لك على طريقة»( ،)2فاستعري الضلع للعوج يف املرأة صورة أو معىن ،فإن النساء مجيعا خلقن
من أصل خلق من شيء معوج ،فال يتهيأ االنتفاع ابملرأة إال مبداراهتا والصرب على ما قد يظهر
من اعوجاجها(.)3

وال تعارض بني القولني على احلقيقة ،بل يستفاد من القول الثاين نكتة التشبيه ،وأهنا
عوجاء مثل الضلع؛ لكون أصلها منه ،واملعىن :أن املرأة خلقت يف أصلها -أي :حواء -من
ضلع أعوج ،فال ينكر حصول العوج من النساء عموما؛ فإن أراد الزوج مثال إقامتها على
اجلادة ،وعدم اعوجاجها ،أدى إىل الشقاق والفراق بينهما ،وهو كسرها ،وإن صرب على ما قد
يصدر منها من سوء حال أو حنو ذلك ،دام األمر واستمرت العشرة بني الزوجني(.)4
قوله صلى هللا عليه وسلم« :وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله» حيتمل أمورا ،منها(:)5

( )1ينظر :تفسري الطربي ( ،)515 -514 /7وتفسري ابن كثري ( ،)206 /2وغريها .وسيأيت بعضها
ضمن رد الشبهات ،وشرح النووي على صحيح مسلم ( ،)58 /10وفتح الباري البن حجر (/9
 ،)253وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطالين (.)323 /5
( )2ينظر :املفهم (،)222 /4
( )3ينظر :امليسر يف شرح مصابيح السنة ( ،)766 /3وحتفة األبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (/2
 ،)372وفتح الباري البن حجر ( ،)253 /9وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطالين
(.)323 /5
( )4ينظر :فتح الباري البن حجر ( ،)368 /6وبنحوه يف فتاوى اللجنة الدائمة ( -10 /17اجملموعة
األوىل).
( )5ينظر :فتح الباري البن حجر (.)253 /9

 -إما أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر ذلك أتكيدا ملعىن الكسر يف قوله صلى

هللا عليه وسلم« :إن ذهبت تقيمه كسرته»؛ فإن اإلقامة أمرها أظهر يف اجلهة العليا.

 وإما أن يكون إشارة إىل أهنا خلقت يف األصل من أعوج أجزاء الضلع؛ مبالغة يفإثبات هذه الصفة هلن.
 وحيتمل أن يكون ضرب ذلك مثال ألعلى املرأة؛ ألن أعالها رأسها ،وفيه لساهنا ،وهوالذي حيصل منه األذى غالبا.
قوله صلى هللا عليه وسلم« :إن ذهبت تقيمه كسرته» ضرب مثل للطالق ،أي :إن أردت
منها أن ترتك اعوجاجها أفضى األمر إىل فراقها ،ويؤيده ما جاء يف اللفظ اآلخر« :وإن ذهبت
تقيمها كسرهتا ،وكسرها طالقها»(.)1
املعىن اإلمجايل للحديث:
يف احلديث أمر لألزواج واآلابء واإلخوة أن يستوصوا ابلنساء خريا ،وأن حيسنوا إليهن ،كما
يبني احلديث أن أصل خلق املرأة من ضلع؛ مما يشري إىل احتمال ظهور بعض االعوجاج فيها،
فال ينبغي للرجل أن حيملها على عقله ،وال يكلفها مقتضيات كل رأيه ،بل حيسن معاشرهتا،
مستوصيا هبا خريا ،ويكون يف ذلك كالراحم هلا ،فيبتين أمرها على املساحمة والرفق(.)2
وقد أشار بعض العلماء إىل أن احلديث يدل على تشريف املرأة وتكرميها؛ ذلك أن املعىن
يف خلق املرأة من ضلع يناسب الوظيفة اليت خلقها هللا تعاىل هلا ،وهي احلنو والعطف على
الزوج والولد ،وهذا الوصف هو أعلى ما فيها من حيث الرفعة( ،)3وعليه يكون وصف خلق
املرأة من ضلع على سبيل التشريف والتكرمي هلا ،وهو ما يتناسب متاما مع الوصية ابإلحسان
إليها ومالطفتها ،والتغاضي عما قد يصدر منها.
أال ترى أن الضلع يف أصل خلقته معوج ،وهو هبذا االعوجاج يؤدي وظيفته اليت خلق من
أجلها ،وهي احلفاظ على القلب والرئتني ،فخلق هللا تعاىل له معوجا يناسب الوظيفة اليت خلقه
( )1ينظر :فتح الباري البن حجر (.)368 /6
( )2ينظر :اإلفصاح عن معاين الصحاح البن هبرية (.)160 /7
( )3ينظر :اإلفصاح عن معاين الصحاح (.)160 /7

هللا تعاىل هلا ،فهو وإن كان يف الصورة معوجا إال أنه يف املعىن مستقيم؛ ألنه يؤدي الوظيفة اليت
خلق من أجلها.
وكذا املرأة ،فإهنا خلقت من ضلع آدم ،وهناك مشاكلة بني الصورة واملعىن؛ فإن صورة
الضلع االحنناء ،واملعىن األمسى واألعلى يف املرأة هو احلنو وتغليب جانب العاطفة على زوجها
وولدها ،فحصلت املشاكلة بني صورة خلقها واملعىن املناسب ألداء وظيفتها اليت خلقت هلا،
وال خيلو فعل احلكيم سبحانه عن حكمة؛ {أال ي علم من خلق وهو اللطيف اْلبري} [امللك:
]14؛ "فإن املخلوقات فيها من اإلحكام واإلتقان ما يستلزم علم الفاعل هلا؛ ألن الفعل احملكم
املتقن ميتنع صدوره عن غري عامل" ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية(.)1

كما أن الوصف قد يكون عجزا ونقصا يف جنس الرجال ،ويكون كماال وحسنا يف جنس
النساء؛ فكما أن الضعف اْللقي والعجز عن اإلابنة يف اْلصام عيب انقص يف الرجال ،فإنه
يعد من مجلة حماسن النساء اليت جتذب إليها القلوب ،ويف هذا يقول جرير الشاعر:
إن العيون اليت يف طرفها حور

ق ت لن ن ا ث م ل م ي حيي ن ق تل اان

يصرعن ذا اللب حّت ال حراك

به وهن أضعف خلق اّلل أركاان

وفيه يتشبب الشاعر بضعف أركان النساء .ويقول ابن الدمي نة:
بن فسي وأهلي من إذا عرضوا

له بب عض األذى مل يدر كيف ُييب

ف ل م ي عت ذر ع ذر الب ريء

ومل ت زل به سكتة حّت ي قال :مريب

وفيه يتشبب بعجز النساء عن البيان يف اْلصومة؛ كما قال تعاىل{ :وهو يف اْلصام غري مبني}
[الزخرف.)2(]18 :
موافقة هذا املعىن للكتاب والسنة:
قد أتكد هذا املعىن املتقدم مبوافقة القرآن الكرمي؛ يقول تعاىل{ :وعاشروهن ابلمعروف فإن
كرهتموهن ف عسى أن تكرهوا شي ئا وُيعل اّلل فيه خريا كثريا} [النساء]19 :؛ يقول احلافظ ابن
( )1ينظر :شرح العقيدة األصفهانية (ص.)60 :
( )2ينظر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للشنقيطي (.)27-26 /3

كثري يف تفسريه" :أي :طيبوا أقوالكم هلن ،وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم حبسب قدرتكم ،كما
حتب ذلك منها ،فافعل أنت هبا مثله ،كما قال تعاىل{ :وهلن مثل الذي عليهن ابلمعروف}
[البقرة.)1("]228 :
كما أتكد أيضا بداللة األحاديث الصحيحة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :فعن أيب

هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ال يفرك مؤمن مؤمنة ،إن
كره منها خلقا رضي منها آخر»( ،)2واملعىن :ينبغي أن ال يبغض الزوج زوجته بغضا اتما
حيمله على فراقها ،بل عليه أن يغفر سيئتها حلسنها ،وأن يتغاضى عما يكره لما حيبه منها؛
فإنه إن وجد منها خلقا يكرهه وجد فيه خلقا آخر يرتضيه منها؛ أبن تكون مثال شرسة اْللق،
لكنها دينة أو مجيلة أو عفيفة أو رفيقة به أو حنو ذلك(.)3
وقد حرص الصحابة الكرام -رضي هللا عنهم -أشد احلرص على الوفاء حبق تلك الوصاة؛
فهذا عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -يقول« :كنا نتقي الكالم واالنبساط إىل نسائنا
على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم؛ هيبة أن ينزل فينا شيء ،فلما تويف النيب صلى هللا عليه
وسلم تكلمنا وانبسطنا»( ،)4يقول احلافظ ابن حجر" :قوله« :فلما تويف» يشعر أبن الذي
كانوا يرتكونه كان من املباح لكن الذي يدخل حتت الرباءة األصلية ،فكانوا خيافون أن ينزل يف
ذلك منع أو حترمي ،وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك ،ففعلوه متسكا ابلرباءة األصلية"(.)5
لذا فإن اإلمام البخاري -ومن املشهور أنه قد ضمن فقهه تراجم صحيحه -قد خرجه يف
ثالثة مواضع من الصحيح ،وترجم له ابلعناوين اآلتية:

( )1تفسري ابن كثري (.)242 /2
( )2أخرجه مسلم (.)1469
( )3ينظر :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( ،)222 /4وشرح النووي على صحيح مسلم
(.)58 /10
( )4أخرجه البخاري (.)5187
( )5فتح الباري (.)254 /9

" -1ابب خلق آدم -صلوات هللا عليه -وذريته"(.)1
" -2ابب املداراة مع النساء"(.)2
" -3ابب الوصاة ابلنساء"(.)3
فهو يدلل هبذا الصنيع على أن احلديث قد دل على هذه األمور كلها؛ فإن حواء خلقت
من ضلع آدم -عليه السالم -حقيقة ،كما أن يف احلديث داللة واضحة على العناية ابملرأة
ومداراهتا والوصاة هبا واإلحسان إليها ،وال تعارض بني هذه األمور مجيعا ،فكون املرأة خلقت
من ضلع ال يتعارض مع اإلحسان إليها ،والوصاية هبا ومداراهتا ال ينفي أهنا خلقت من ضلع،
هكذا يفهم مجاهري العلماء هذه القضية ،وال إشكال عندهم البتة.
الشبهات املثارة حول احلديث:
أاثر بعض املشككني املتشككني شبهات حول هذا احلديث ،نعرضها والرد عليها فيما
يلي:
الشبهة األوىل :أن احلديث من اإلسرائيليات:
زعم بعضهم أن احلديث من اإلسرائيليات اليت أخذها أبو هريرة -رضي هللا عنه -عن بين
إسرائيل ،وأنه موافق ملا ذكر يف العهد القدمي(.)4
اجلواب عن هذه الشبهة:
اشتملت هذه الشبهة على فريتني:
الفرية األوىل :االفرتاء على أيب هريرة -رضي هللا عنه -وهو كالم مكرور متجه األمساع،
وتشمئز منه القلوب ،وقد تسابق أهل العلم قدميا وحديثا يف رده وبيان عواره؛ إذ كيف يقال
( )1صحيح البخاري (.)131 /4
( )2صحيح البخاري (.)26 /7
( )3صحيح البخاري (.)26 /7
( )4قاله عدانن إبراهيم يف إحدى خطبه ،وهذا رابطها:
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مثل هذا عن أيب هريرة ،وهو أحفظ الصحابة الكرام -رضي هللا عنهم -أمجعني؛ وذلك بربكة

دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم له عندما قال« :من يبسط رداءه حىت أقضي مقاليت ،مث
يقبضه ،فلن ينسى شيئا مسعه مين» ،فقال أبو هريرة :فبسطت بردة كانت علي ،فوالذي بعثه

ابحلق ما نسيت شيئا مسعته منه( .)1فهل يصح ملدع بعد هذا التشكيك يف حفظه أو أمانته؟!
ويف هذا اجلواب إشارة ،وإال فليس احلديث عن أيب هريرة من موضوعنا يف هذه الورقة العلمية،
فإن للكالم عنه مواضع أخر.
الفرية الثانية :موافقة احلديث ملا جاء يف التوراة وغريها ،حيث ادعوا أن حديث« :خلقت
املرأة من ضلع» موافق ملا يف التوراة؛ وجعلوا هذه املوافقة سبيال إلبطاله!! وهذه قاعدة معوجة،
ال أساس هلا من الصحة ،فهل قال أحد أبن مجيع ما يف التوراة ابطل؟! ابلطبع ال؛ فإن الثابت
الصحيح الذي دلت عليه األدلة الصحيحة من الكتاب والسنة هو أن التوراة واإلجنيل وغريمها
من كتب السابقني قد حرفت ،فزيد فيها ونقص.
وعليه فوجود أشياء يف التوراة أو اإلجنيل أو غريمها متوافقة مع ما يف الكتاب والسنة ال

يعين حبال بطالن ما جاء يف ديننا؛ أمل يقل النيب صلى هللا عليه وسلم« :وحدثوا عن بين
إسرائيل وال حرج»؟!( ،)2أفيصح بعد هذا التشنيع مبثل هذه األابطيل والرتهات؟!
الشبهة الثانية :أن يف احلديث إساءة للمرأة:
ادعى بعض العقالنيني أن هذا احلديث فيه إساءة للمرأة؛ ألنه صورها أبهنا خلقت من
ضلع أعوج ،ووصفها ابالعوجاج فيه إهانة هلا(.)3
اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه:

( )1أخرجه البخاري ( ،)7354ومسلم (.)2492
( )2أخرجه البخاري ( )3461من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ،وأخرجه مسلم ()3004
من حديث أيب سعيد اْلدري رضي هللا عنه.
( )3ج عله مجال البنا ضمن األحاديث املسيئة للمرأة ،ينظر :جتريد البخاري ومسلم من األحاديث اليت ال
تلزم (ص.)305 :

الوجه األول :ينبغي على املؤمن أن يكون حريصا على االبتعاد عن مسالك أهل الزيغ
والضالل يف تفسري أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فإن من مسالكهم املذمومة اقتطاع
أجزاء من احلديث دون الوقوف على داللة السياق -وال دخل لنا هنا مبا تضمره النفوس ،أو
تطويه النواي.-
وهذا املسلك خمالف لقواعد أهل العلم؛ إذ إن داللة السياق معتربة ،كما أن السباق
واللحاق حمكم؛ واملعىن :أنه ال يتوصل إىل املعىن الصحيح -سواء يف كالم هللا تعاىل ،أو يف
كالم رسوله صلى هللا عليه وسلم ،أو حّت يف كالم العلماء -إال ابلرجوع إىل داللة السياق،
يقول الشيخ عز الدين بن عبد السالم" :السياق مرشد إىل تبني اجملمالت ،وترجيح احملتمالت،
وتقرير الواضحات ،وكل ذلك بعرف االستعمال ،فكل صفة وقعت يف سياق املدح كانت
مدحا ،وكل صفة وقعت يف سياق الذم كانت ذما ،فما كان مدحا ابلوضع فوقع يف سياق
الذم صار ذما واستهزاء وهتكما بعرف االستعمال"( ،)1وسياق احلديث الذي معنا يف أوله
وآخره تصريح ابلوصاية ابملرأة واإلحسان إليها؛ وبيان ذلك فيما أييت:
من املعلوم أن داللة السياق هلا شقان:
األول :السباق ،وهو النظر والتأمل فيما يسبق الكالم املراد تفسريه.
الثاين :اللحاق ،وهو النظر والتأمل فيما يلحق الكالم املراد تفسريه.
فإذا نظران إىل ما يسبق هذا اجلملة املستشكلة يف احلديث ،وجدان النيب صلى هللا عليه

وسلم يقول« :استوصوا ابلنساء» ،مث إذا ما ذهبنا إىل آخر احلديث ،فإننا جنده صلى هللا عليه
وسلم يقول« :استوصوا ابلنساء خريا» ،فاجلملة املستشكلة حماطة بوصيتني من النيب صلى
هللا عليه وسلم للرجال إبحسان معاملة النساء ومالطفتهن.
فداللة السياق يف احلديث واضحة على أنه مساق يف احلث على التلطف ابملرأة ،واإلحسان
إليها ،وحتسني اْللق معها ،واحتمال األذى إن صدر منها ،والصرب على ما قد يبدو من سوء

( )1اإلمام يف بيان أدلة األحكام (ص.)159 :

أخالقها؛ وهلذا يقول القاضي عياض" :فيه احلض على الرفق هبن ،ومداراهتن ،وأن ال يتقصى
عليهن يف أخالقهن ،واحنراف طباعهن"(.)1
الوجه الثاين :ال تنايف بني خلق املرأة من ضلع ،وتكرمي اإلسالم للمرأة ،وحث الرجال على

الوصاية هبا؛ فقد قال تعاىل{ :ولقد كرمنا بين آدم} [اإلسراء ،]70:ففي اآلية الكرمية تصريح
بتكرمي بين آدم مجيعا -الرجل واملرأة ،-ويف اآلية األخرى{ :أمل َنلقكم من ماء مهني} [املرسالت:
 ،]20وفيها تصريح خبلق اإلنسان من ماء مهني -يعين :من نطفة ضعيفة( -)2إضافة إىل أنه
قد خرج من جمرى البول مرتني ،وكال األمرين -خلقه من نطفة مهينة ،وخروجه من جمرى
البول -ال يتناىف البتة مع تكرمي هللا تعاىل لإلنسان.
إذا تبني هذا؛ فإنه يقال :خلق املرأة من ضلع آدم ال ينايف تكرمي هللا تعاىل هلا ،واحلث على
الوصاة هبا واإلحسان إليها.
الشبهة الثالثة :أن القرآن يعارض احلديث:
حاول بعضهم أتييد رأيه أبن حواء مل ختلق من ضلع آدم ابآلية الكرمية{ :وخلق من ها
زوجها} [النساء ،]1 :حيث رأى أبن "من" يف اآلية بيانية ،واملعىن :خلق زوجا هلا من نوعها(.)3
اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه:
الوجه األول :أن هذا الكالم خمالف ملا أطبق عليه مجاهري املفسرين( ،)4وهي خمالفة بغري

برهان؛ هلذا يقول ابن اجلوزي{" :وخلق من ها} للتبعيض يف قول اجلمهور"(.)5

( )1إكمال املعلم بفوائد مسلم (.)680 /4
( )2ينظر :تفسري الطربي (.)132 /24
( )3هذا مفاد كالم عدانن إبراهيم يف إحدى خطبه ،ودونك رابط كالمه:
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( )4ينظر :تفسري الطربي ( ،)515 /7وتفسري البغوي ( ،)159 /2وتفسري ابن عطية ( ،)4 /2وزاد
املسري البن اجلوزي ( ،)366 /1وتفسري ابن كثري (.)206 /2
( )5زاد املسري (.)366 /1

الوجه الثاين :أن القائلني أبن "من" يف اآلية للبيان مل أيتوا بشيء جديد ،والتأسيس أوىل
من التأكيد؛ لذا يرد الطاهر بن عاشور هذه الدعوى فيقول" :ومن قال :إن املعىن( :وخلق
زوجها من نوعها) مل أيت بطائل؛ ألن ذلك ال خيتص بنوع اإلنسان؛ فإن أنثى كل نوع هي
من نوعه"(.)1

الشبهة الرابعة :االدعاء أبن القرآن يدل على أن حواء خلقت من األرض:
زعم بعضهم أبن هللا تعاىل خلق حواء من األرض؛ وحاول أتييد هذا الزعم بقوله تعاىل:
{من ها خلقناكم وفيها نعيدكم ومن ها َنرجكم اترة أخرى} [طه.)2(]55 :
اجلواب عن هذه الشبهة:
هذه الشبهة واهية جدا؛ إذ ليس من مسالك طالب احلق ضرب األدلة من الكتاب والسنة
بعضها ببعض ،وإمنا األصل املقرر عند األصوليني هو قبول األدلة كلها وإعماهلا مجيعا ،وإذا
الح للناظر فيها تعارض فإنه يبحث عن وجوه اجلمع بينها ،فإذا أمكن اجلمع فال تعارض،
وإال جلأ اجملتهد إىل النسخ إذا علم التاريخ ،مث الرتجيح بوجوهه املتنوعة()3؛ يقول ابن قدامة:
"فإن مل ميكن اجلمع ،وال معرفة النسخ :رجحنا ،فأخذان األقوى يف أنفسنا"(.)4
واألمر يف التعامل مع اآلية واحلديث الذي معنا كذلك ،ال تعارض بينهما البتة؛ إذ اآلية

تتكلم عن ذرية آدم -عليه السالم ،-وحديث« :خلقت املرأة من ضلع» مع اآلية األخرى
يف سورة النساء{ :الذي خلقكم من ن فس واحدة وخلق من ها زوجها}
خلق حواء من ضلع آدم -عليه السالم.-

[النساء]1 :

يتناوالن

( )1التحرير والتنوير (.)215 /4
( )2ينظر :التيجان يف ملوك محري (ص.)14 :
( )3ينظر :اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل أليب الوليد الباجي (ص ،)144 :واملستصفى
للغزايل (ص ،)375 ،255 :واملسودة يف أصول الفقه آلل تيمية (ص.)142 :
( )4روضة الناظر وجنة املناظر (.)391 /2

يقول وهب بن منبه" :فعطف [يعين :يف اآلية] على النفس ال على األرض؛ ألنه مل يسبق
ها هنا األرض قصة"(.)1
وإذ قد وضح الربهان ،وأن السنة الصحيحة قد وافقت ابلشرح والبيان ما دل عليه القرآن
الكرمي يف قوله تعاىل{ :خلقكم من ن فس واحدة وخلق من ها زوجها} [النساء ،]1 :فال يسع
املؤمن بعد هذا البيان إال التسليم واإلذعان ،والتصديق واإلميان بكالم من ال ينطق عن اهلوى
صلى هللا عليه وسلم.
{سبحان ربك رب العزة عما يصفون ( )180وسالم على المرسلني ( )181واحلمد ّلل
رب العالمني} [الصافات ،]182-180 :وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،أمجعني
وسلم تسليما كثريا.

( )1التيجان يف ملوك محري (ص.)14 :

