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  ٕاهـداء ٕاىل زوجـيت وحـبيبيت

  التـي ٔارادت ٔان تعـرف ٔاكـرث

  فاكنت سببا يف هذا الكتاب ..

  ٕاهداء ٕاىل لك فتاة وامرٔاة
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  ومسلمةٕاهداء للك مسمل 

  يفكر يف زمن ( ال تفكر )
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  مقدمة الكتاب

  

َِّبعُ  ْن أَت
ِٕ
ّينِ َمكَلٌ ا ِٕ

ِ َوَال أَْعَملُ الَْغْيَب َوَال أَقُوُل لَُمكْ ا َيلَّ قُْل َهْل { قُْل َال أَقُوُل لَُمكْ ِعْنِدي َخَزائُِن اهللَّ ِٕ
الَّ َما يُوىَح ا

ِٕ
 ا

َتِوي   اْالَْٔمعَى َوالَْبِصُري أَفََال تََتَفكَُّروَن } يَسـْ

ذً 
ِٕ
َِّبُع أَْهَواَءُمكْ قَْد َضلَلُْت ا ِ قُْل َال أَت يَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ ِ يُت أَْن أَْعُبَد اذلَّ ّينِ ُهنِ ِٕ

  ا َوَما أَاَن ِمَن الُْمهَْتِديَن }{ قُْل ا

َىل َما أَ 
ِٕ
َذا ِقيَل لَهُْم تََعالَْوا ا

ِٕ
ُسوِل قَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْداَن عَلَْيِه اآَبَءاَن أََولَْو َاكَن اآَبُؤُمهْ َال {َوا َىل الرَّ

ِٕ
ُ َوا ْنَزَل اهللَّ

  يَْعلَُموَن َشيْئًا َوَال َهيَْتُدوَن }

ُُّمكْ عَلَْيُمكْ أَالَّ تُْرشُِكوا ِبِه َشيْئًا َواِبلَْوادِلَ  َم َرب ُن { قُْل تََعالَْوا أَتُْل َما َحرَّ ْمَالٍق َحنْ
ِٕ
ْحَسااًن َوَال تَْقُتلُوا أَْوَالَدُمكْ ِمْن ا

ِٕ
ْيِن ا

َِّيت حَ  ُمهْ َوَال تَْقَربُوا الَْفَواِحَش َما َظهََر ِمْهنَا َوَما بََطَن َوَال تَْقُتلُوا النَّْفَس ال ايَّ
ِٕ
الَّ اِبلَْحّقِ َذِلُمكْ نَْرُزقُُمكْ َوا ِٕ

ُ ا َم اهللَّ رَّ

 َ اُمكْ ِبِه ل َُّمكْ تَْعِقلُوَن }َوصَّ   َعل

َيلَّ ِمْن َرّيبِ َهَذا ِٕ
َِّبُع َما يُوىَح ا ََّما أَت ن

ِٕ
ْم ِبآيٍَة قَالُوا لَْوَال اْجتََبيَْهتَا قُْل ا َذا لَْم تَأِْهتِ

ِٕ
ٌة  { َوا ُِّمكْ َوُهًدى َوَرْمحَ بََصائُِر ِمْن َرب

  ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن }

 ُ وَن } { قُْل أََرأَيُْمتْ َما أَْنَزَل اهللَّ ِ تَْفَرتُ ُ أَِذَن لَُمكْ أَْم عََىل اهللَّ   لَُمكْ ِمْن ِرْزٍق فََجَعلُْمتْ ِمنُْه َحَراًما َوَحَالًال قُْل اهلٓلَّ

ِ اْلَكِذَب َال يُْفِلُحوَن } وَن عََىل اهللَّ يَن يَْفَرتُ ِ نَّ اذلَّ ِٕ
  { قُْل ا

الَّ َمْن 
ِٕ
ِِّه َسِبيًال }{  قُْل َما أَْسأَُلُمكْ عَلَْيِه ِمْن أَْجٍر ا َىل َرب ِٕ

  َشاَء أَْن يَتَِّخَذ ا
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  ةعزيزي القاريء/عزيزيت القارئ

مل ٔاجد خري من الكم هللا ٔابدٔا به ٔاوىل صفحات هذا الكتاب، اذلي مجعت فيه هجد سـنوات متصةل من 

ما ينفعنا، البحث والاجهتاد وادلراسة، ٔالضعه ٔاماممك، راجيًا هللا عز وجل ٔان ينفعنا مبا علمنا ؤان يعلمنا 

  ؤان يران احلق حقًا والباطل ابطًال، ؤان يرزقنا وٕاايمك العمل والتقوى، لنكون ممن حق فهيم قول هللا تعاىل : 

  " ٕامنا خيىش هللا من عباده العلامء ".

رمبا تتسائل ؤانت تتصفح  هذا الكتاب للمرة أالوىل : ما اذلي دفع مؤلف الكتاب للخوض يف غامر هذا 

املوضوع الشائك؟  وهل هو من علامء ادلين املتخصصني،  ٔام ٕانه واحد من هؤالء اذلين يظهرون علينا بني 

  احلني واالٓخر، هيامجون إالسالم، ويرتبصون هل ٔاي خطأ ٔاو ونقيصة؟ 

لست ٕاال طبيبًا شااًب، نشأ يف ٔارسة متدينة حمافظة  –مؤلف هذا الكتاب  - زداد جعبك لو علمت ٔاين ورمبا ي

يف ٔان احلجاب  –ولو للحظة  –، ويف عائةل الغالبية العظمى من نساهئا وبناهتا حمجبات، ال تشك ٕاحداهن 

  فرض من فروض إالسالم متاما اكلصالة والصيام ، ٔاو رمبا ٔاكرث.

تزيل هذا الغموض، وتبطل هذا العجب، ٔاين قد تعودت طيةل حيايت ٔاال ٔاقبل أالمور عىل ما  وإالجابة اليت

يه عليه حىت ٔاعرف ملاذا؟ ومن ٔاين ؟ وكيف؟ .. ال ٔاقبل املَُسلّامت ٕاال ابلتحقيق وادلراسة، وال ٔارىض مهنا 

  غه عقيل ويقبهل عن اقتناع ابٔالدةل والرباهني.سـيٕاال مبا يست 

احلجاب والنقاب، اكنت منذ بضع سـنني، مع ٕانتشار "موضة" الهجوم عىل احلجاب، وبداييت مع قضية  

والسخرية ممن يرتدينه، واهتاهمن ابلتخلف والرجعية، من قبل بعض الشخصيات العامة ، دون حماوةل حقيقية 

يعبأون  من هؤالء املهامجني للحجاب للبحث يف هذا املوضوع من الناحية الفقهية إالسالمية، ٕاما ٔالهنم ال

ابدلين من أالساس، ٔاو ٔالهنم ال جيدون ٔان ذلكل وقتًا يف حياهتم، ٔاو ٔالهنم ال يرون يف ٔانفسهم القدرة عىل 

فعل ذكل. فبدا يل ٔان هؤالء القوم احملاربون للحجاب ٕامنا يتحدثون إبهواهئم، ويسعون لرصف النساء 
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ع هللا عز وجل، وهو ما ٔانكرته بشدة، ٕاذ ٔانين املسلامت عن ٕارتدائه، حتقيقًا ملا يريدونه مه ال ما يريده رش 

  ٔاكره الالكم بال دليل، ما ابكل ٕاذا ما اكن هذا الالكم يف دين هللا. 

ولهذا عزمت ٔان ٔاحبث يف هذه القضية حبثًا مسـتفيضًا ال تعوزه أالدةل من الكتاب والسـنة ، يك ٔاكون عىل 

رتف به كفرض ٕاساليم بال تفكري وال فهم، وال بينة من ٔامري، فال ٔاقبل احلجاب كام يقبهل الكثريون واع

  اكون اكذلين هيامجونه طيةل الوقت ومه عن رشع هللا معرضون!

وقد خرجت من حبيث هذا ابلوصول لرٔاي هنايئ خبصوص قضية احلجاب، رمبا يغرب عىل الكثريين تصوره ٔاو 

شالًك ومظهرًا ال عالقة لدلين تصديقه، وهو ٔان احلجاب شأنه شأن ٔاي  لباس ٔاو زي، ال ميكن ٕاال ٔان يكون 

به، وقد كونت رٔايي هذا ليس عن هوى نفس ٔاو آراء خشصية تفتقر للموضوعية كام يفعل البعض، وٕامنا عن 

   . ٔادةل وبراهني ال حتمتل الشك، وقد راعيت يف حبىث لكه الزتام أالسلوب العلمي واملهنج املوضوعي

ن القاريء الكرمي، هو الصرب، فقط الصرب ، ؤان يقرٔا هذا ٔاخريًا وحىت ال ٔاطيل عليمك ، فلك ما ٔاطلبه م 

الكتاب حىت هنايته، ؤاال يُكّون رٔااًي ٕاال مع آخر سطورالكتاب، ؤاان اعتقد ٔان البعض ممن سـيقرٔاونه سوف 

يقرٔاونه يف البداية بكثري من الريبة والشك يف نوااي  اكتبه كعادة الناس هذا الزمن اجتاه لك جمهتد ولك رٔاي 

ك اكتب  انبع عن اجهتاد، لكن هذا الشك وهذه الريبة لن يلبثا ٔان يزوال عندما يلمس هؤالء املراتبون تَمسُّ

هذا الكتاب يف عرضه لوهجة نظره ابٔالدةل الصحيحة من الكتاب والسـنة واللغة ؤاقوال العلامء. ؤاقول ٔاخريًا : 

ْن أَْجرِ 
ِٕ
ٍء َشهِيٌد""قُْل َما َسأَلُْتُمكْ ِمْن أَْجٍر فَهَُو لَُمكْ ا ِ َوُهَو عََىل ُلكِّ َيشْ الَّ عََىل اهللَّ

ِٕ
  .َي ا

  القاهرة                                                                      

  2011ديسمرب  1                                                                      

 ابراهمي جمدي حازم دكتور/                                                                      
  

  

  



7 
 

  حمتوايت الكتاب

  
  ٔاصوهل واترخيه –: احلجاب : معناه  الفصل أالول
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  هذا كتاب هللا .. فأين احلجاب؟ : الفصل الثاين

  26مقدمة ومتهيد ...................................................................... -
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 48 ........القرآن ......................معرفة سبب الزنول الطريق لفهم اآيت  -
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  135 .................يته .......جح  - رشوطه  - تعريفه : إالجامع  -            
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  الفصل أالول

  احلجاب معناه ، ٔاصوهل ، واترخيه
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  معىن احلجاب 

احلجاب يف اللغة هو الساتر واحلائل ، واحلجاب يف القرآن ال خيتلف عن معناه اللغوي فهو املانع للرؤية 

  خلفه ، وقد ذكرت لكمة "جحاب" يف مواطن عدة يف القرآن الكرمي نذكرها رسيعا :والساتر اذلي خيفي ما 

  

اَب الَْجنَِّة أَْن َسَالٌم عَلَْيُمكْ لَْم يَدْ  ِحَجابٌ ( َوبَيَْهنَُما  ميَاُمهْ َواَنَدْوا أَْحصَ وَها ُخلُ َوعََىل اْالَْٔعَراِف ِرَجاٌل يَْعرِفُوَن الُكًّ ِبسـِ

  عرافاالٔ  46َوُمهْ يَْطَمُعوَن ) 

  

َىل َطَعاٍم غَْريَ اَنِظرِينَ 
ِٕ
الَّ أَْن يُْؤَذَن لَُمكْ ا

ِٕ
يَن آَمنُوا َال تَْدُخلُوا بُُيوَت النَِّيبِّ ا ِ َا اذلَّ َذا ُدِعيُمتْ فَاْدُخلُوا  (اَي أَهيُّ ِٕ

اَنُه َولَِكْن ا
ِٕ
ا

نَّ َذلِ  ِٕ
َتأِْنِسَني ِلَحِديٍث ا وا َوَال ُمسـْ َذا َطِعْمُمتْ فَانْتَِرشُ

ِٕ
تَْحِيي ِمَن فَا ُ َال يَسـْ َتْحِيي ِمنُْمكْ َواهللَّ ُمكْ َاكَن يُْؤِذي النَِّيبَّ فَيَسـْ

َذا َسأَلُْتُموُهنَّ َمتَاعًا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء 
ِٕ
نَّ َوَما َاكَن لَُمكْ أَْن تُْؤُذوا  ِحَجاٍب الَْحّقِ َوا َذِلُمكْ أَْطهَُر ِلُقلُوِبُمكْ َوقُلُوِهبِ

 ِ ِ َعِظميًا) َرُسوَل اهللَّ نَّ َذِلُمكْ َاكَن ِعْنَد اهللَّ ِٕ
  أالحزاب 53 َوَال أَْن تَْنِكُحوا أَْزَواَجُه ِمْن بَْعِدِه أَبًَدا ا

  

لَْيِه َوِيف آَذاِننَا َوْقٌر َوِمْن بَْيِننَا َوبَيِْنَك 
ِٕ
ا تَْدُعواَن ا َّنَا عَاِملُوَن ) فَ  ِحَجابٌ ( َوقَالُوا قُلُوبُنَا ِيف أَِكنٍَّة ِممَّ ن

ِٕ
ْل ا   اْمعَ

  فصلت 5

  

الَّ َوْحيًا أَْو ِمْن َوَراِء 
ِٕ
ُ ا َمُه اهللَّ َُّه عَِيلٌّ  ِحَجاٍب (َوَما َاكَن ِلبََرشٍ أَْن يَُلكِّ ن ِٕ

ْذِنِه َما يََشاُء ا
ِٕ
أَْو يُْرِسَل َرُسوًال فَُيويِحَ اِب

  الشورى 51َحِكٌمي )  

  وٕامنا حائل بني شـيئني ٔاو خشصني . ،عىل إالطالق زايً من هنا ندرك ٔان احلجاب يف القرآن ليس 

ٔاما ما نسميه اليوم ابحلجاب فالصحيح تسميته بغطاء الرٔاس ٔاو امخلار ، لكننا سنسميه هنا ٔايضا ابحلجاب  

  جماراة للعادة .
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  ٔاصل احلجاب 

ورومانية، حيث وترجع ٔاصول احلجاب ونشأته ٕاىل ٔاصول اترخيية قدمية جدا: آشورية، وفارسـية، وهيودية، 

لسـيادة الرجل وترمجة للنظرة اليت يُنَظر هبا ٕاىل املرٔاة. واحلقيقة ٔان دراسة  رمزاً ن احلجاب يف هذه اجملمتعات اك

اترخي احلجاب " كزي ٕاجباري مفروض عىل املرٔاة " فامي قبل إالسالم، مرتبطة ارتباطا وثيقا بدراسة التارخي 

بارها اكئنًا ٔادىن من الرجل، ؤاشاكل العنف اخملتلفة ضدها عىل مر إالنساين للمرٔاة ؤاسـباب امهتاهنا واعت 

أالزمان ويف احلضارات اخملتلفة . ؤايضا تأثري ذكل عىل سـيكولوجية املرٔاة نفسها . ويذكر أالسـتاذ جامل البنا 

يف معرض حديثه عن اترخي احلجاب قائال : " .. وقد وردت القواعد اخلاصة  74يف كتابه احلجاب صفحة 

جاب النساء مفصةل يف القانون االٓشوري  من حيث حتديد النساء املفروض علهين احلجاب ومن ال حيق حب

علهين احلجاب . فاكن احلجاب فرضا عىل زوجات وبنات لك "سـيد" وكذكل ابلنسـبة للجارايت املرافقات 

رات وإالماء فقد اكن لسـيداهتن كام اكن احلجاب مفروضا عىل "الغواين املقدسات" بعد زواهجن ؛ ٔاما العاه

احلجاب حمرما علهين ؛ واملرٔاة اليت يمت القبض علهيا مرتدية احلجاب بدون حق فاكنت ختضع للعقاب ابجلدل 

  ) . 183وصب القار عىل رٔاسها وقطع ٔاذنهيا  ( القوانني 

ؤية توحض ٔان وتقدم "جريدا لرينر"  حتليال مفصال لهذه القوانني يف دراسـهتا اليت ندين لها مبا قدمته من ر 

احلجاب مل يكن يسـتخدم فقط لمتزي الطبقات  العليا ؛ وٕامنا اكنت وظيفته أالساسـية يه التفرقة ما بني النساء 

" احملرتمات " والنساء املتاحات للعامة . ٔاي اسـتخدام احلجاب اكن يلعب دورا يف تصنيف النساء تبعا 

متيزي النساء الواقعات حتت امحلاية اذلكورية عن لنشاطهن اجلنيس ؛ فاكن ارتداؤه مؤرشا للرجال من حيث 

  غريهن من املتاحات مشاعا "

  مث يسـتطرد الاكتب متحداث عن املرٔاة يف ادلايانت القدمية يف بالد فارس  قائال: 

، علهيا ٔان تربط عصابة عىل مفها املازدكية املرٔاة اكئنا غري مقدس" واعتربت ادلايانت الفارسـية والزرادشتية و 

ا يك ال تندس ٔانفاسها النار املقدسة ، مث حتولت عصابة أالنف والفم يف اجملمتعات الفارسـية ٕاىل جلباب ؤانفه
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تلبسه املرٔاة من رٔاسها ٕاىل قدمهيا ولكنه خاص ابحلرائر ونساء علية القوم وال جيوز لٕالماء ونساء العوام 

ملرٔاة ابلطاعة التامة لزوهجا ؛ فاكن عىل ٕارتداءه " ويتابع الاكتب " ... واكنت ادلاينة الزرادشتية تطالب ا

الزوجة ٔان تعلن ذكل قائةل :  " لن ٔاتوقف مدى حيايت ٔابدا عن طاعة زويج " واكنت همددة ابلطالق ٕان 

مل حتقق ذكل . كام اكنت الزوجة مطالبة عند استيقاظها صباح لك يوم ٔان تقف ٔامام زوهجا وتنحين هل تسع 

  " Ohrmazd ، مثلام يفعل الرجال يف صالهتم ٕاىل ٔاوهارمازد  مرات .. مادة ذراعها .. حتية هل

ومير الاكتب يف رحةل اترخيية مطوةل بأثينا قبل امليالد ، حيث اكنت املرٔاة حتتجب يف مزنلها عن الرجال بل 

ٔاحياان عن ٔاقارهبا من اذلكور فتكون حبيسة جحرهتا ، واكن أالغريق حيبسون زوجاهتم يف غرفة موصدة الباب 

ا لكب حراسة وغري مسموح لها ٔان خترج ٕاال مبصاحبة رجل مسن موثوق به ! وقد قامت نظرايت علهي

ٔارسطو طاليس عىل ٔان املرٔاة اكئن غري مقدس حيث متثل الشهوة والكذب واخلديعة وادلانءة وعدم الرشف 

  )1وادلنس ... اخل كام اكنت عادة ؤاد إالانث موجودة عند الرومان واليوانن..(

ٔاي  –" ويل ديورانت " يف (قصة احلضارة ) عن انتقال البرشية من مرحةل " شـيوعية املرٔاة " ويتحدث  

  ٕاىل مرحةل " ملكية الرجل للمرٔاة " قائال :  - املرٔاة املتاحة للجميع لالسـمتتاع هبا 

 يكن " ؤاما العفة فهـي أالخرى مرحةل جاءت متأخرة يف سري التقدم، فاذلي اكنت ختشاه العذراء البدائية مل

فقدان باكرهتا، بل ٔان يشـيع عهنا ٔاهنا عقمي، فاملرٔاة ٕاذا ما محلت قبل زواهجا اكن ذكل يف معظم احلاالت 

معينًا لها عىل الزواج ٔاكرث منه عائقًا لها يف هذا السبيل، ٔالن ذكل امحلل يقيض عىل لك شك يف عقمها، 

  ة اليت قامت قبل ظهور امللكية، اكنت تنظرويبرش بأطفال يكسـبون لوادلمه املال، بل ٕان امجلاعات البدائي

ٕاىل باكرة الفتاة نظرة ازدراء ٔالن معناها عدم ٕاقبال الرجال علهيا؛ حىت اكن العريس من قبيةل "اكمشادال" 

Kamshadal ٕاذا ما وجد عروسه بكرًا اثرت ثورته و "طفق يسب ٔاهما سـبًا رصحيًا لهذه الطريقة املهمةل  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٕاىل هنا انهتـى الكم أالسـتاذ جامل البنا  )1(
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ويف حاالت كثرية اكنت الباكرة حائال دون الزواج، ٔالهنا تلقي عىل الزوج عبئًا  .اليت قدمت هبا ابنهتا ٕاليه"

  ثقيال عىل النفس، وهو ٔان خيالف ٔامر التحرمي اذلي يقيض عليه بأال يريق دم ٔاحد من ٔاعضاء قبيلته، فاكن

يهنن وبني حيدث ٔاحياان ٔان تُسمل البنات ٔانفسهن لغريب عن القبيةل لزييل عهنن هذا العائق اذلي حيول ب 

ٍد عن رجال يفضون باكرة بناهتن، ويف "ملبار" ترى الفتيات الزواج، ففي التبت تبحث أالهمات يف جَ 

ٔانفسهن يرجون املارة يف الطريق ٔان يؤدوا لهن هذه املكرمة "ٔالهنن ما دمن ٔاباكرًا فهن ال يسـتطعن الزواج"، 

عرس قبل دخولها ٕاىل زوهجا، وعند بعضها وعند بعض القبائل تضطر العروس ٔان تَُسّمل نفسها ٔالضياف ال

 راتبا يتقاىض خاص موظف يقوم الفليبني يف ٔاخرى وقبائليسـتأجر العريس رجًال ليفض هل باكرة عروسه، 

    .الرجال من الزواج اعزتموا معن نيابة العمل هذا يؤدي ٔان هممته تكون خضام

  مفا اذلي غريَّ النظر ٕاىل الباكرة حبيث جعلها فضيةل بعد ٔان اكنت خطيئة؟ 

  جييب الاكتب عن هذا السؤال قائال :

" ال شك ٔاهنا امللكية، حني قام بني الناس نظاهما، يه اليت ٔادت ٕاىل هذا التحول؛ فالعفة اجلنسـية ابلنسـبة 

ه الرجل ٕازاء زوجته بعد ٔان ٔاصبحت ٕاىل البنات قبل الزواج جاءت امتدادًا للشعور ابملكل اذل ي ٔاحسَّ

أالرسة ٔابوية يرٔاسها الزوج، وازدادت قمية الباكرة ٔالن العروس يف ظل نظام الزواج اكنت تشرتى بمثن ٔاغىل 

ٕان اكنت بكرًا من مثن ٔاخهتا اليت ضعفت ٕارادهتا، ٕاذ البكُر يُبّرش ماضهيا ابٔالمانة الزوجية اليت ٔاصبحت 

   ٔاعني الرجال اذلين اكن يؤرقهم اهلم خشـية ٔان يورثوا ٔامالكهم ٕاىل ٔابناء الزان. عندئذ ذات قمية كربى يف

ؤاما الرجال فمل يدر يف خواطرمه قط ٔان يقيدوا ٔانفسهم مبثل هذا القيد، ولست جتد جامعة يف التارخي لكه 

  جل البكر. قد ٔاَرصت عىل عفة اذلكر قبل الزواج، بل لست جتد يف ٔاية لغة من اللغات لكمة معناها الر 

هبذا قىض عىل البنات وحدهن ٔان يعانني اخلوف عىل باكرهتن، فأثر فهين هذا الوضع عىل صور شـىت؛ فقبيةل 

"توارج" تعاقب البنت ٔاو أالخت اليت حادت عن اجلادة ابملوت، وزنوج النوبة و احلبشة والصومال وغريها 

ء العملية اجلنسـية، وال يزال يشء كهذا قامئا ٕاىل يضعون عىل ٔاعضاء التناسل للبنات حلقات ٔاو ٔاقفاال متنع ٔادا
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يومنا هذا يف بورما وسـيالن؛ كذكل نشأت رضوب من عزل البنات عزًال ال يتيح لهن ٔان يُغرين الرجال ٔاو 

جيهين إالغراء من الرجال؛ واالآبء أالغنياء يف بريطانيا اجلديدة حيجزون بناهتم خالل امخلس السـنوات اخلطرة 

يقميون علهيا حارسات من العجائز الفضليات، فال يسمح للبنات ابخلروج ٔابدًا مث ال يؤذن ) يف ٔاكواخ 1(

ٔالحد برؤيهتن ٕاال أالقارب؛ وليس بني هذه الترصفات لكها، وبني "الُربدة" اليت تلبسها املسلامت والهندوس 

  ٕاال خطوة واحدة .. "  ٕاىل هنا انهتـى الكم الاكتب ..

آدم بغواية  املهتمة ٔايضا ، ويه الرجال قبل من الشك وحمل دامئا املهتمة فهـي..  القدم منذ املرٔاة اكنت وهكذا

ويه اخمللوقة من ضلعه أالعوج ويه  )نظرية القس ٔاوجسـتني ٔاو اخلطيئة أالوىل ( وخروجه من اجلنة 

سبب لك رش وذلكل جيب ودٔاها ٔاو ٕاخفاهئا .. يسـتعرض القرآن الكرمي ذكل الشعور العدواين جتاه املرٔاة من 

ا َوُهَو َكِظٌمي ( ُه ُمْسَودًّ َ أََحُدُمهْ اِبْالُٔنَْىث َظلَّ َوهْجُ َذا بُّرشِ
ِٕ
ِمَن  ) يََتَواَرى58يوم والدهتا فيقول احلق تعاىل " َوا

ُمكُوَن ( اِب أََال َساَء َما َحيْ َ ُه ِيف الرتُّ َ ِبِه أَيُْمِسُكُه عََىل ُهوٍن أَْم يَُدسُّ ) " سورة النحل 59الَْقْوِم ِمْن ُسوِء َما بُّرشِ

58 – 59.  

ومل ، ٕاذ اكنت املرٔاة ٔاداة للجنس فقط ال غري ، مل خيتلف أالمر كثريا يف ٔاورواب ، فالعصور الوسطى  ٔاما يف

 –الكهام  –ن حتصل عىل معشار ما حتصل عليه اليوم من حقوق فاكنت سلطة الكنيسة وسلطة الرجل تك

لرجل لك يشء، ويف ظل هذا النظام أالبوي اذلي نح لمت اكنت الكنيسة و ، تقيدان املرٔاة وحتقران من شأهنا 

نائيا ٕان خانته مع رجل يكون اذلكر فيه هو السـيد وأالنىث يه العبد ، اكن للزوج مثال ٔان حيامك زوجته ج 

  آخر يف حني ال حيق للزوجة ٔان تفعل ذكل .. وليس من املسـتغرب ٔان نرى الفارس يف احلروب الصليبية

وهو حزام يسد ماكن فرهجا مقفول بقفل مفتاحه  "حزام العفة"عندما يرتك زوجته يلف خرصها مبا يسمى 

  مع الزوج الفارس حىت يضمن عدم خنايهتا هل ٔاثناء غيابه !

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٔاي سـنوات املراهقة وحىت سن الثامنة عرشة.  )1(
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الكبري اذلي صاحهبا،  مث موت العديد من الرجال يف ظل الوضع كذكل حىت الثورة الصناعية ، وإالنقالب 

احلروب ، مما اضطر املرٔاة للخروج للعمل جنبا ٕاىل جنب مع الرجل ، لتبدٔا ٔاوىل رحالت كفاهحا من ٔاجل 

  ٕاثبات حقها .

   املرٔاة عند العرب

هانة يه فاف واالٕ هر وسوء املعامةل والاسـتخٔاما ابلنسـبة حلال املرٔاة يف شـبه اجلزيرة العربية، فقد  اكن الق 

الصفات الغالبة عىل نوع العالقة بني اذلكر " السـيد " وأالنىث " العبد " .. خلص ذكل لكه معر بن اخلطاب 

، حىت ٔانزل هللا فهين ما ٔانزل " ..  ريض هللا عنه ٕاذ يقول : " وهللا ان كنا ال نعد للنساء يف اجلاهلية ٔامراً 

ة جزء من متاعهم ٔاو بعض دواهبم ، للحد اذلي جيعل ٔاحدمه يقدم وقد اكن الكثري من الرجال يعتربون املرأ 

اكنوا  و واكنت املرٔاة عندمه تُكىنَّ ابلبقرة والهبمية وادلابة،  عىل ٕاشـباع امرٔاته رضاًب عىل اعتبار ٔانه "يؤدهبا"،

من املتاع ر املرٔاة اليت توفيت زوهجا ٕاىل ورثة الزوج املتويف شأهنا يف ذكل شأن ٔاي نوع آخ يقومون بتوريث

عن ابن عباس ريض هللا عنه قال: " اكن الرجل ٕاذا مات ٔابوه ٔاو محوه فهو ٔاحق ف ،ٔاو املال ٔاو الرتاكت

  ابمرٔاته، ٕان شاء ٔامسكها، ٔاو حيبسها حىت تفتدي بصداقها، ٔاو متوت فيذهب مبالها" !!.

يف الؤاد، مفهنم  يتفننونوا واكن"ر وتلويث الرشف . كام اكنت عادة ؤاد إالانث منترشة خوفا من جلب العا 

من ٕاذا صارت بنته سداسـية "ٔاي بلغت من العمر ست سـنوات" يقول ٔالهما: "طيبهيا وزينهيا حىت ٔاذهب 

هبا ٕاىل ٔاحامهئا" وقد حفر لها برئًا يف الصحراء ، فيبلغ هبا البرئ، فيقول لها: انظري فهيا، مث يدفعها من خلفها 

  ابٔالرض، ومهنم من اكن ٕاذا قربت امرٔاته من الوضع حفر حفرة،وهييل علهيا الرتاب، حىت تسـتوي البرئ 

  ) 1( " لتمتخض"تدل" عىل رٔاس البرئ، فٕاذا ودلت بنتًا رمت هبا يف احلفرة، وٕان ودلت ابنًا حبسـته. ! 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 17/6072تفسري القامسي  )1(
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يه العامل الوحيد الذلي يسـئي للمرٔاة ويكدر عيشـهتا ، بل واحتقاره لها، ومل تكن سوء معامةل الرجل للمرٔاة 

كرامهتا أالنثوية ، فتضطر املرٔاة مثال ٔانه ٔاحياان اكنت طبيعة احلياة نفسها تضطر املرٔاة للتخيل عىل جزء من 

، كام ٔان ظروف اجملمتع القبيل اكنت تفرض ضها ملضايقة املتحرشني من الرجاللقضاء حاجهتا يف اخلالء مما يعر 

  علهيا ٔان تبيت يف خيام بال ٔابواب مما يفقدها ٔامه ما ميزي املرٔاة .. ويه اخلصوصية.

وعندما جاء الرسول عليه الصالة والسالم ومعه القرآن ، نور وهدى للناس ، اكن من املمكن ٔان تبدٔا حقبة 

جديدة يف اترخي املرٔاة يكون شعارها : " ولهن مثل اذلي علهين ابملعروف " ، ؤان تكون هذه يه البداية 

ٔاوىص ابلنساء ومك من آية فرضت ٕالعالء قمية املرٔاة وارجاع حقها املسلوب بصورة جذرية . فمك من حديث 

لهن حقوقا اكنت ضائعة ومنسـية .. ولكن لٔالسف فٕان  نظرة اجملمتع العريب للمرٔاة بعد البعثة النبوية مل تتغري 

تغريا جذراي ، وٕان تغريت القواعد والقوانني احلامكة للمجمتع فامي خيص املرٔاة اكملرياث واملهور واذلمة املالية .... 

ادات والثقافات ختتلف :  ٔالهنا ال تتغري بأزرارا وال بعصا حسرية وٕامنا خبربات مرتامكة ٔاو اخل ، ولكن الع

اندماج وتفاعل مع حضارات ٔاخرى عىل مر العصور .. وقد ظلت النساء حبيسات البيوت ومل يكن من 

عليه وسمل ٔامر النيب صىل هللا  ، وعندماالسهل ٔابدا تغيري ثقافة دامت قروان طويةل بني عشـية وحضاها 

الصحابة بعدم منعهم لزوجاهتم من اخلروج للمساجد ، فٕان تكل ادلعوة مل تلق الصدى املطلوب من مجيع 

الصحابة رمغ شدة اجالهلم لتعالمي نبهيم وتنافسهم واستباقهم يف رسعة تنفيذ ٔاوامره . قال مسمل يف حصيحه : 

ن ابن شهاب قال : ٔاخربين سامل بن عبد حدثين حرمةل بن حيىي ، ٔاخربان ابن وهب ، ٔاخربين يونس ، ع

ٕاذا اسـتأذنمك ال متنعوا نساءمك املساجد « مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول : هللا بن معر قال : 

ما مسعته سـبه مثهل ، فأقبل عليه عبد هللا فسـبه سـبا سيئا  : وهللا لمننعهنفقال بالل بن عبد هللا » ٕالهيا 

ويف لفظ عند مسمل   ؟؟رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ، وتقول : وهللا لمننعهنقط ، وقال : ٔاخربك عن 

: فزبره ابن معر قال : ٔاقول قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وتقول : ال ندعهن . ويف لفظ ملسمل ٔايضا : 
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ح لزوجته ٔاي ان بالل بن عبد هللا مل يذعن ٔالمر الرسول عليه الصالة والسالم ابلسام فرضب يف صدره .

  ابخلروج للصالة ، مما دفع عبد هللا بن معر لرضبه يف صدره ..

وبرمغ من احتجاب النساء يف البيوت يف تكل احلقبة ، لكن التارخي يذكر خروج بعض مهنن للمشاركة يف 

  احلروب والغزوات ، يشرتكن يف مداواة اجلرىح واعداد الطعام بل ويزدن عن الرجال ٔاحياان ..

: " وغزوت مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل سـبع غزوات ، وكنت ٔاخلفهم يف رحاهلم ،  ةٔام عطيتقول 

ؤاصنع هلم الطعام ، ؤاداوي اجلرىح ، ؤاقوم عىل املرىض " كام خرجن البعض مهنن للعمل والتكسب 

اليت ملساعدة الزوج يف النفقات ، بل اكنت لبعضهن جتارهتن اخلاصة كخدجية بنت خويدل ريض هللا عهنا 

  اكنت "سـيدة ٔاعامل" ابملعىن املعارص.

ولقد اكن للشجاعات من النساء يف هذا الوقت دورا هاما يف ادلفاع عن كرامة املرٔاة ٕاكنسان قبل ٔان تكون  

" يقطع الصالة اللكب وامحلار ٔانىث .. وذلكل جند ٔام املؤمنني عائشة ريض هللا عهنا تثور حني يبلغها حديث 

" فقالت عائشة: قد شـهبمتوان ابمحلري والالكب ! وهللا لقد رٔايت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  واملرٔاة

يصيل وٕاين عىل الرسير بينه وبني القبةل مضطجعة فتبدو يل احلاجة فأكره ٔان ٔاجلس فأوذي رسول هللا صىل 

  )1هللا عليه وسمل فأنسل من عند رجليه (

   - وٕان اكن اسـتثنائيًا  - يف عرص اخلالفة ، قد شهدت تطورًا اترخييًا  ويبدو ٔان مشاركة املرٔاة يف اجملمتع

مل يتوقف عند "املساندة"  كام اكنت تفعل مع يف هذه احلقبة الهامة حيث جند ٔان دور عائشة ريض هللا عهنا 

  دية". النيب صىل هللا عليه وسمل يف حياته، بل ٔايضا امتد اىل املشاركة يف احلياة السـياسـية وبصورة "قيا

قصة حدثت يف زمن اخلالفة تبني لنا كيف بلغت مشاركة  "قامس ٔامني"للاكتب  "حترير املرٔاة"يذكر كتاب 

  املرٔاة يف احلياة العامة :

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الاعرتاض بني يدي املصيل -ابب الصالة  –حصيح مسمل )  1(
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وٕان "عائشة" قد تدخلت يف مسائل اخلالفة العظمى ، واكنت رئيسة للحزب املعارض ٔالحد اخللفاء . " .... 

اىل الطائفة اليت قد احنازت الهيا ، ويه وٕاين ٔاورد هنا بعض ما خطبت به عىل الناس حتملهم عىل الانضامم 

  اخلطبة اليت القهتا عند دخولها البرصة :

" ٕان الغوغاء من ٔاهل أالمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ، ؤاحدثوا فيه 

قتل ٕامام املسلمني أالحداث ، وآووا فيه احملدثني ، واسـتوجبوا فيه لعنة هللا ولعنة رسوهل ، مع ما انلوا من 

( عامثن ) بال ترة وال عذر ، فاسـتحلوا ادلم احلرام فسفكوه ، وانهتبوا املال احلرام ، ؤاحلوا البدل احلرام، 

والشهر احلرام ، ومزقوا أالعراض واجللود ، ؤاقاموا يف دار قوم اكنوا اكرهني ملقاهمم، ضارين مرضين ، غري 

يف املسلمني ٔاعلمهم ما ٔاىت هؤالء القوم ،  تناع وال يأمنون ، خفرجُت انفعني وال متقني ، ال يقدرون عىل ام 

وما فيه الناس وراءان ، وما هلم ٔان يأتوا يف ٕاصالح هذا. وقرٔات : { ال خري يف كثري من جنوامه ٕاال من ٔامر 

صالح ممن ٔامر هللا عز وجل ؤامر الرسول الح بني الناس } ...  نهنض يف االٕ بصدقة ٔاو معروف ٔاو ٕاص

صىل هللا عليه وسمل : الصغري والكبري ، واذلكر وأالنىث ، فهذا شأننا ٕاىل معروف نأمرمك به، وحنضمك عليه، 

  ومنكر نهنامك عنه ، وحنثمك عىل تغيريه "

" مث يذكر الاكتب حديث (ٔام عطية) السابق ذكره، عن مشاركهتا يف مداواة جرىح احلروب، ويعلق قائال : 

خلدمة  تخيل اليه انه يرى امرٔاة غربية ، من املمرضات الاليت وهنب حياهتن واذلي يقرٔا هذه أالسطر ي 

  إالنسانية ....."

  هذا حال املرٔاة فكيف اكن زهيا؟

النساء عادة يغطني احلقيقة ٕان زي املرٔاة يف اجلاهلية اكن زاي بسـيطا يناسب بساطة احلياة وبداوهتا.  واكنت  

" متنع الشمس وأالتربة ويسدلوهنا وراء ظهورهن، ومل تكن  وهو الغطاء والساتر رؤوسهن خبمر "مجع خامر

أالزرار قد اخرتعت بعد، فاكنت الثياب مفتوحة ٔالسفل الصدر اكشفة عن جزء كبري من الثدي ليك تمتكن 

  املرٔاة من ٕارضاع ٔاطفالها بسهوةل .
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ورهن يف العادة سافــرات اكشفـات عن شع خيرجن نٕاذ ك ،يف الزي فكن ٔاكرث تساهالً (اجلواري) ٔاما إالماء 

 ورمبا اكن السبب يف ذكل التساهل هو اعتبار إالماء يف اجملمتع العريب مشاعاً  .عارايت الصدر واجلذع متاماً 

ابملعىن احلريف لللكمة .. فال حرج يف ٕاتياهنن ٔاو التحرش هبن ووطأهن يف ٔاي وقت وبأي طريقة  جنسـياً 

وقد  ،عدد من اجلواري ( مكل الميني )  وميكن للسـيد مثال ٔان هيدي جاريته لرجل آخر ؤان يكون هل ٔاي

سالم والبعثة احملمدية حىت بعد ظهور االٕ  - والعري املبالغ فيه ٔايضا  –امتد هذا السلوك اجلنيس حنو إالماء 

  وعىل مدار التارخي إالساليم لكه . 

(ابئع الرقيق) وقد وقف النخاس ، رقيق يف العرصين أالموي والعبايسسواق الأ وتظهر بعض اللوحات الفنية 

يقول عبد السالم الرتمانيين يف كتابه " الرق  ها ويقلهبا كيف شاء.و"الزبون" يتفحص  ،يعرض ٔامته عارية متاماً 

متحداث عن ٔاسواق الرقيق يف شـبه اجلزيرة العربية  : " وللمشرتي ٔان يقلب العبد ٔاو أالمة بنظره ويده ، " 

كام يقلب ٔاية سلعة يريد رشاهئا. واكن النخاسون يلجأون ٕاىل احليةل والتدليس يف ٕاخفاء العيوب ، وخاصة يف 

، وحيمرون بيضاء لون ، وحييلون ادلرية ٕاىلإالماء، فيعمدون ٕاىل تغيري البرشة فيحيلون السمراء ٕاىل ذهبية ال

، وينعمون جملعد ، ويسمنون أالعضاء الهزيةل، وجيعدون الشعر السـبط ، ويسـبطون الشعر ااخلدود املصفرة

أالطراف اخلشـنة، ويزيلون ما يف  الوجه من اآثر اجلدري والمنش والومش واللكف ، وجيلون أالسـنان 

وخيفون ) 1( فيجعلون الثيب بكراً سد، ويفعلون ما هو ٔاكرث من ذكل وخيضبون الربص، ويطيبون الفم واجل 

  .، ويغريون زرقة العني لتصري كحالء .."  امحلل

" ٔاي يف العرص العبايس  اليت تعود للقرن اخلامس الهجريحدى اخملطوطات إ الاكتب عن  وبعد ذكل حيدثنا

  .البن بطالن " رشاء الرقيق وتقليب العبيد "املسامة برساةل " 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ! ترقيع غشاء الباكرةما يشري ٕاىل ما يشـبه  الالكميف  )1(
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، فيقدم للمشرتين الغشاشني النخاسني خفاخ يف الوقوع من املشرتين بطالن بنا حيذر هذه الرساةل ويف

فالشعر النامع دليل امحلق  ! ٔالمة : من شعرها وبطهنا ؤاردافهاالنصاحئ واخلربات وخيربمه بكيفية معرفة صفات ا

تفصيل يف الفصل الرابع من هذا الكتاب ٕان شاء هللا اخلشن دليل الشجاعة .... اخل . وسـنذكر الشعر و 

  مساةٔل عورة احلرة وعورة أالمة يف الفقه إالساليم . 

  احلجاب يف الهيودية واملسـيحية

رمغ عدم وجود نص واحد يف التوراة يأمر النساء بتغطية شعورهن ٕاال ٔان بعض الهيود املتدينني يعتربون 

  ) ..1لورود أالمر به يف التلمود (دينيًا غطاء الرٔاس واجبا 

إالسالم واملرٔاة يف العقيدة الهيودية واملسـيحية بني أالسطورة واحلقيقة " يقول الاكتب  ويف كتاب " املرٔاة يف

" ٕان املرٔاة الهيودية  : ") يف كتابه "املرٔاة الهيودية يف العلوم احلاخامية2قال احلاخام د. ميناخمي ٕام براير (  :

  بأمكهل ما عدا عينا واحدة ".عتادت ٔان خترج واضعة غطاء عىل رٔاسها واذلي اكن ٔاحياان يغطي الوجه ا

" بنات بين ارسائيل  ال يرسن يف الشارع وخيربان الكتاب السابق عن بعض ٔاقوال احلاخامات املأثورة مثل : 

وقدميا اكنت املرٔاة الهيودية اليت  " املرٔاة اليت ترتك شعرها للزينة جتلب الفقر "و  دون تغطية رؤوسهن "

درمه ٕاضافة ٕاىل نظرة إالزدراء لها حيث اكن احلجاب ميزي احملرتمات  400تسري حارسة الرٔاس تعاقب بغرامة 

  والنبيالت عن ذوات الطبقات السفىل والغواين والعاهرات .

لهيود حىت االٓن يواظبون عىل والقانون احلاخايم مينع الصالة يف وجود امرٔاة مزتوجة حارسة الرٔاس ومازال ا

  تغطية رؤوسهم اثناء تالوة الصلوات يف الكنيس الهيودي.

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .خالف التوراة ساموايً  وهو ليس كتاابً ، به العديد من أالحاكم والوصااي ،كتاب مقدس عند الهيود  )1(

  ." يه لقب لرجل ادلين يف الهيوديةٔاسـتاذ العلوم التوراتية جبامعة تشـيفا. ولكمة "حاخام  )2(
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  ويسـتطرد الاكتب حديثه عن احلجاب يف الهيودية قائال : 

دايت يف ٔاورواب يرتيدن احلجاب حىت القرن التاسع عرش مث تركنه عندما " .. وظلت السـيدات الهيو 

اختلطت حياهتن ابحلضارة العلامنية حولهن .. والكثري من السـيدات الهيودايت وجدن ٔانه من أالفضل ان 

يستبدلن احلجاب بشعر مسـتعار لتغطية الشعر . واالٓن ٔاكرث النساء الهيودايت تدينا ال يغطني شعورهن ٕاال 

  انهتـى الكم الاكتب.. الكنيس الهيودي ، وبعض مهنن مازلن يسـتخدمن الشعر املسـتعار " يف

وبني احملرتمة  ،عـادة ، استـخدم للتفرقة بني النبيةل والوضيعة ٕامنا هو  ولعلنا نلحظ ٔان احلجاب هنا ٔايضا

كهنويت وقد حتايلت عليه  وٕامنا قانون حاخايم، وليس موجودًا يف التوراة،  والعاهرة،  وهو ليس ٔامرا الهياً 

   ال داخل الكنيسة .إ  ه لكيا ومل يعد هل وجودا حقيقياً الهيودايت ابلشعر املسـتعار ٔاو ( الباروكة ) ٔاو تركن

" ٕانه من املعروف ٔان الراهبات الاكثوليكيات كن ٔاما ابلنسـبة للحجاب عند املسـيحيات فيقول الاكتب : 

" ولكن ٔاريد ٔان تعلموا ٔان رٔاس لك  ل يف العهد اجلديد قال :يغطني شعورهن ملئات من السـنني . أالب بو 

رجل هو املسـيح ، ؤاما رٔاس املرٔاة فهو الرجل ، ورٔاس املسـيح هو هللا ، لك رجل يصيل ٔاو يتنبأ وهل عىل 

ٔالهنا واحمللوقة  فٕاهنا تشني رٔاسها تصيل ٔاو تتنبأ ورٔاسها غري مغطى لك ٕامرٔاةرٔاسه يشء يشني رٔاسه . ؤاما 

يشء واحد بعينه . ٕاذ املرٔاة ٕان اكنت ال تتغطى فلتقص شعرها ، وٕان اكن قبيحا ابملرٔاة ٔان تقص ٔاو حتلق 

فلتتغط . فٕان الرجل ال ينبغي ٔان يغطي رأسه لكونه صورة هللا وجمده . ؤاما املرٔاة فهـي جمد الرجل . ٔالن 

لرجل مل خيلق من ٔاجل املرٔاة بل املرٔاة من ٔاجل الرجل . الرجل ليس من املرٔاة بل املرٔاة من الرجل ، ؤالن ا

  } 10 - 3:  11كورنثوس  1{ لهذا ينبغي للمرٔاة ٔان يكون لها سلطان عىل رٔاسها من ٔاجل املالئكة " 

وبتحليل النص السابق املأخوذ من إالجنيل " العهد اجلديد " جند ٔان أالمر بتغطية شعر املرٔاة سببه ٔانه تعبري 

:" ؤاما لك ٕامرٔاة تصيل ٔاو جل ولٕالهل ، وٕانه مقصور فقط عىل حاةل تالوة الصلوات ٔالنه يقول عن طاعهتا للر 

  ٔاي ٔانه فامي خيص وقت العبادة وليس يف لك أالوقات .. تتنبأ ورٔاسها غري مغطى فٕاهنا تشني رٔاسها ..."
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  ية . وكام فعل حاخامات الهيود من ابتداع ٔاوامر غري موجودة ، فكذكل فعل قساوسة املسـيح 

"عىل الفتيات ٔان يرتدين احلجاب يف الشارع ويف قال القديس ترتوليان يف كتاب " جحاب الفتيات " : 

  !! الكنيسة وبني الغرابء وبني ٕاخواهنن " .
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  الفصل الثاين

  هذا كتاب هللا .. فأين احلجاب؟
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  مقدمة الفصل الثاين

  

سالمية نصوصا تقيض ابحلجاب ، عىل ما هومعروف االٓن عند بعض املسلمني ، يف الرشيعة االٕ " لو ٔان 

لوجب عيل اجتناب البحث فيه ، وملا كتبت حرفا خيالف تكل النصوص ، همام اكنت مرضة يف ظاهر أالمر 

يعة يوجب ، الن أالوامر إاللهية جيب إالذعان لها بدون حبث وال مناقشة . لكننا ال جند نصا يف الرش 

احلجاب عىل هذه الطريقة املعهودة ، وٕامنا يه عادة عرضت علهيم من خمالطة بعض أالمم ، فاسـتحسـنوها 

ؤاخذوا هبا ، وابلغوا فهيا ، ؤالبسوها لباس ادلين كسائر العادات الضارة اليت متكنت يف الناس ابمس ادلين ، 

بل نرى من الواجب ٔان نمل هبا ، ونبني حمك  وادلين براء مهنا . وذلكل ال نرى مانعا من البحث فهيا ،

  الرشيعة يف شأهنا ، وحاجة الناس ٕاىل تغيريها ... "

هبذه اللكامت والعبارات عظمية الفائدة لفضيةل الشـيخ إالمام / محمد عبده ٔابدٔا مسـتعينا اب هذا الفصل من 

  (حسب زمع القائلني ابحلجاب) .كتايب ، وهو الفصل اذلي خيتص مبناقشة ٔادةل احلجاب يف القرآن الكرمي 

ايت الكرمية اليت اسـتدل هبا القائلون بوجوب يف كتاب هللا لنسـتخرج معا االٓ  وايً ويف هذا الفصل نبحث س

مث نذكر حتليلنا لهذه  للك آية من هذه االآيت، رة الواردة تغطية املرٔاة لشعر رٔاسها ، ونذكر التفسريات املأثو 

   االٓراء والتفسريات.

، ينسب ٕاىل من يعده البعض من الفصل ، ٔاحببت ٔان ٔاشري ٕاىل كتاب قبل ٔان ٔابدٔا ٔاوىل سطور هذاولكن  

ٔامه ٔاسـباب انتشار ظاهرة احلجاب بني النساء والفتيات يف مرص يف التسعينيات من القرن املايض ، ٔاال 

عىل خلفية نرش  1994وهو كتاب فضيةل الشـيخ محمد متويل الشعراوي " الغارة عىل احلجاب " الصادر عام 

بعض الصحف ملقاالت املستشار محمد سعيد عشاموي، واليت هامج فهيا احلجاب. (واليت مجعت بعد ذكل يف 

  .كتاب " حقيقة احلجاب وجحية احلديث ")
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" ٕاىل فضيةل الشـيخ محمد متويل الشعراوي ، وٕان اكن  وقد نسب كتاب الغارة عىل احلجاب  " تسويقياً 

ذ "عبد هللا جحاج" ، ؤانت ٕاذ تتصفح الكتاب من ٔاوهل الٓخره ، جتد ٔان ما كتبه صاحبه واكتبه هو أالسـتا

صفحات من القطع الصغري ، يف صورة ٔاسـئةل ( ختيلية ) ؤاجوبة فضيلته  9الشـيخ الشعراوي ال يتعدى 

ٔاة ، يسـهتدف ٕاقناع املر جاابت يف ٔاغلهبا عامة ليست فقهية، وٕامنا جاء الالكم مرسالً علهيا ، وقد جاءت االٕ 

يف مدى حصة فرضيته. ونذكر هنا بعض مناذج هذه  ٔاكرث منه حبثاً  ،جاب عىل خلفية التسلمي بأنه فرضابحل

أالسـئةل التخيلية ورد فضيةل الشـيخ علهيا ، واليت تكشف عن أالسلوب " الوعظي " اذلي ساد اخلطاب 

، معمتدًا اطب العاطفة ال العقلهو ٔاسلوب خي، و   - وال يزال مسـمترا حىت االٓن  - ادليين طيةل القرن املايض 

   نفسها ! إالفرتاضاتٕاال هذه ض ٔاحاكم مسـبقة والوصول ٕاىل نتاجئ مرتتبة علهيا، ال دليل عىل حصهتا ارت فإ عىل 

  مفثال يقول السؤال : 

" ٕاذا ربطنا احلجاب ابلفضيةل آذينا ابلرضورة ٔاهماتنا وجداتنا الاليت نبذن احلجاب وارتدين املالبس العرصية 

  وحمكن علهين بأهنن غري فاضالت "

  :  ويرد فضيلته قائالً 

  .. هل تقوم أالداين ٕاال لهذا .. " سـتقامةاكن غري مسـتقم ، مث رٔاى سبيل الا اذا ما " وما يضري إالنسان

  وسؤال آخر : 

" ظاهرة احلجاب ال تعرب عن فضيةل وال تعرب عن تدين . واستشهد عىل ذكل ان اهماتنا وجداتنا كن 

  ات ولكهنن كن فاضالت "سافر 

  وجييب العالمة الشـيخ :

  " من اذلي قال اهنن سافرات ومتربجات .. سافرات مع من؟ مع ٔابوها ، ٔاخوها ، زوهجا .... " 
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جابة إ دلرجة الاسـتخفاف ابلعقول .. ففي جاابت فضيةل الشـيخ ، للحد اذلي يصل إ هكذا ، مقة التناقض يف 

مسـتقاميت " وال  هنن مل تكنّ أ ا وجداتنا  كن سافرات .. ويعترب بأن ٔاهماتن السؤال أالول يقر فضيلته معرتفاً 

  .عرفن طريقة الاسـتقامة بعد ذكل " ن إ رضر 

هماتنا وجداتنا كن سافرات ... هكذا ببساطة وأكننا مل نعارصهن أ سؤال الثاين فينكر الشـيخ ان ٔاما يف اجابة ال 

 حيكني لنا عن عرص امليكروجيب وامليين جيب وادليكولتيه لنسألهن عام ٕاذا كن حمجبات ٔام ال !!! وأكهنن مل

  والفسـتان فوق الركبة !!!

  عتداء اذلئاب "إ نه متنع عهنا ويأيت سؤال آخر يقول : احلجاب مل يكسب الفتاة حصا

ال عالقة هل ابلسؤال  وهنا خيرج الشـيخ عن موضوعيته متاما ، ويزنلق ملزنلق مل نعهده منه ، ويقول الكماً 

  ، فيقول :باً تقري 

، ولكن مهنج هللا سـيظل رمغ ٔانوفمك .... واذلين يثورون ن تفلتوا من مهنج هللأ نمت تريدون أ " نقول لهؤالء 

عىل احلجاب ويريدون السفور ابملعىن اذلي يريدونه ، ٕامنا يريدون ٔاال حيرموا ٔانفسهم من رؤية ما مل حيهل هللا 

  يرى ؟ ... هو يريد واحدة تعوضه ... "، فٕاذا احتجبت ٔامرٔاته وغريها احتجب ، مفن 

  .وال تعليق لنا عىل مثل هذا الالكم .. واترك التعليق للقاريء

ويسأل الاكتب نفسه سؤاًال لفضيةل الشـيخ ، سؤاًال حقيقيا  هذه املرة ، عن معىن امخلار يف آية " وليرضبن 

نظر اىل املاكن اذلي حتب املرٔاة خبمرهن عىل جيوهبن " فيجيب فضيلته : " امخلار هو غطاء الرٔاس ، وا

  السافرة اظهاره وٕابرازه ، هو التقاء الثديني ببعضهام "

 ظهار الثدي ؟ إ وال نعرف ابلضبط ما العالقة بني كشف الشعر و 

 وهل لك فتاة ٔاو سـيدة غري حمجبة تكشف ابلرضورة عن ثديهيا؟

  يف نظر فضيلته ؟وما حمك املرٔاة اليت تغطي شعرها وتتفنن يف اظهار مجيع مفاتهنا 
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أالمور عن هممهتا الرئيسـية  ن علهيا عدم انشغال مبثل هذهأ و  ،ن هممة املرٔاة يه تربية أالوالدأ مث يقرر فضيلته 

  .خلإ ... 

ٔاما ابلنسـبة للكتاب نفسه فيبدٔا مبقدمة طويةل للنارش، وفهيا يسـتخدم حرضته ٔالفاظا عامية يه ٔاقرب " 

تشار عشاموي مثل : كداب اي خيشه ، فقهاء املهلبية ، قدمية العب للردح العايم " للرد عىل سـيادة املس 

هل والتفحش ومعاداة غريها .... اىل آخره من مثل هذا أالسلوب الغري موضوعي وال علمي ، كام يصمه ابجل 

  .خلإ ادلين .... 

والعلامء  ٔاما ابيق صفحات الكتاب البضع وتسعني ، فهـي تدور بني ٔاخذ ورد ، وهات وخذ ، ما بني الشـيوخ

وقد  –املدافعني عن احلجاب من انحية ، وعىل رٔاسهم فضيةل إالمام االٔكرب محمد سـيد طنطاوي رمحه هللا 

وبني املناهضني للحجاب   -ن يتوىل بعد ذكل رئاسة مشـيخة أالزهر أ قبل  اكن مفتيا للجمهورية حيهنا

رة رجاء رزق ... وسـنورد الحقا كسـيادة املستشار محمد سعيد عشاموي ، وعبد العظمي رمضان ، و دكتو 

من خطاب فضيةل إالمام " محمد سـيد طنطاوي " الوارد يف الكتاب ، يف طيات احلديث عن أالدةل  بعضاً 

  القرآنية اليت اسـتدل هبا القائلون ابحلجاب .
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  متهيد قصري

{ وما اكن ربك نسـيا } وقال عليه الصالة والسالم :  كام قاليف الكتاب من يشء }  قال تعاىل : { ما فرطنا 

  )1" عليمك هبذا القرآن ، مفا وجدمت فيه من حالل فأحلوه ، وما وجدمت فيه من حرام حفرموه " (

يقول إالمام الشاطيب رمحه هللا : " القرآن فيه بيان لك يشء فالعامل به عىل التحقيق عامل جبمةل الرشيعة وال 

  )2ادلليل عىل ذكل قوهل تعاىل { ونزلنا عليك الكتاب تبياان للك يشء } ... " (يعوزه مهنا يشء و 

وقال بن مسعود ريض هللا عنه " قد بني لنا يف هذا القرآن لك عمل ولك يشء " ويقول ٔايضا " من ٔاراد 

  )3"( العمل فعليه ابلقرآن ، فٕان فيه خرب أالولني واالٓخرين ، ولكن علمنا يقرص عام بني لنا يف القرآن

  ويقول ٔابو هريرة : " لو ٔاغفل هللا شيئا ٔالغفل اذلرة واخلردةل والبعوضة " .

فالقرآن هو ٕامام املسلمني ، ودسـتورمه اذلي فيه لك ما ٔاوجبه هللا عىل عباده ، ولك ما حرم علهيم ، 

أالمة رشح ومجيع ما تقوهل  وذلكل اسـتنبط الشافعي ٔان مجيع ما حمك به النيب فهو مما فهمه من القرآن ،

) . وعىل هذا ، يكون القرآن هو مرجعنا أالول حني نبحث عن 4، ومجيع رشح السـنة رشح للقرآن (للسـنة

  حمك هللا يف ٔاي ٔامر من ٔامور ادلنيا وادلين.

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4/131مسـند إالمام ٔامحد   )1(

 3/369املوافقات للشاطيب   )2(

 2/603تفسري ابن كثري   )3(

  الشـنقيطي –عقود امجلان من ٔاضواء البيان   )4(
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  االآيت اليت اسـتدل هبا القائلون ابحلجاب 

  

الَّ َما { َوقُل قوهل تعاىل يف سورة النور 
ِٕ
نَّ َوَال يُْبِديَن ِزينََهتُنَّ ا َفْظَن فُُروهَجُ ِلّلُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصاِرِهنَّ َوَحيْ

نَّ أَْو اآبَ  الَّ ِلُبُعولَِهتِ ِٕ
نَّ َوَال يُْبِديَن ِزينََهتُنَّ ا ُمرِِهنَّ عََىل ُجُيوِهبِ نَّ أَْو اآبَ َظهََر ِمْهنَا َولَْيْرضِْبَن ِخبُ نَّ أَْو ِهئِ نَّ أَْو أَبْنَاِهئِ ء بُُعولَِهتِ

نَّ أَْو َما مَ  نَّ أَْو ِنَساِهئِ نَّ أَْو بَِين أََخَواِهتِ ْخَواِهنِ ِٕ
نَّ أَْو بَِين ا ْخَواِهنِ ِٕ

نَّ أَْو ا لََكْت أَيَْماُهنُنَّ أَِو التَّاِبِعَني غَْريِ أَبْنَاء بُُعولَِهتِ

َجاِل أَِو  ْربَِة ِمَن الِرّ ِٕ
ِفَني أُْوِيل اْال يَن لَْم يَْظهَُروا عََىل َعْوَراِت الِنَّساء َوَال يَْرضِْبَن ِبأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعَملَ َما ُخيْ ِ ْفِل اذلَّ الِطّ

َُّمكْ تُْفِلُحوَن } َا الُْمْؤِمنُوَن لََعل يعًا أَهيُّ ِ َمجِ َىل اهللَّ
ِٕ
نَّ َوتُوبُوا ا   ]31[النور :  ِمن ِزينَِهتِ

  زاب :قوهل تعاىل يف سورة أالح

نَّ ذَ  نَّ ِمْن َجالِبيِهبِ َا النَِّيبُّ قُْل ِالَْٔزَواِجَك َوبَنَاِتَك َوِنَساِء الُْمْؤِمِنَني يُْدِنَني عَلَْهيِ كِلَ أَْدَىن أَْن يُْعَرفَْن فَال { اَي أَهيُّ

ُ غَُفورًا َرِحاميً }   ] 59.  [ أالحزاب  يُْؤَذيَْن َوَاكَن اهللَّ

  وقوهل تعاىل : 

 َ اَنُه وَ { اَي أَهيُّ
ِٕ
َىل َطَعاٍم غَْريَ اَنِظرِيَن ا

ِٕ
الَّ أَْن يُْؤَذَن لَُمكْ ا

ِٕ
يَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُُيوَت النَِّيبِّ ا ِ َذا ُدِعيُمتْ ا اذلَّ ِٕ

لَِكْن ا

نَّ َذِلُمكْ َاكَن يُْؤِذي ال  ِٕ
َتأِْنِسَني ِلَحِديٍث ا وا َوال ُمسـْ َذا َطِعْمُمتْ فَانْتَِرشُ

ِٕ
ُ ال فَاْدُخلُوا فَا َتْحِيي ِمنُْمكْ َواهللَّ نَِّيبَّ فَيَسـْ

َذا َسأَلُْتُموُهنَّ َمتَاعًا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُمكْ أَْطهَُر ِلُقلُوِبُمكْ 
ِٕ
َتْحِيي ِمَن الَْحّقِ َوا نَّ َوَما َاكَن لَُمكْ يَسـْ  َوقُلُوِهبِ

ِ َوال أَْن تَْنِكحُ  ِ َعِظميًا.} [ أالحزاب أَْن تُْؤُذوا َرُسوَل اهللَّ نَّ َذِلُمكْ َاكَن ِعْنَد اهللَّ ِٕ
  ] 53وا أَْزَواَجُه ِمْن بَْعِدِه أَبًَدا ا

  

َاكَة   والبعض يسـتدل بقوهل تعاىل الَة َوآِتَني الزَّ َج الَْجاِهِليَِّة اْالُٔوَىل َوأَِقْمَن الصَّ { َوقَْرَن ِيف بُُيوِتُكنَّ َوال تََربَّْجَن تََربُّ

ُ ِلُيْذِهَب َعنُمكُ الّرِْجَس أَْهَل الَْبيِْت َويَُطهَِّرُمكْ تَْطهًِريا }َوأَِطعْ  ََّما يُرِيُد اهللَّ ن ِٕ
َ َوَرُسوهَلُ ا   ]33[ أالحزاب      َن اهللَّ
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  التفسريات الواردة لالٓية أالوىل
  

َفْظَن  الَّ َما َظهََر ِمْهنَا َولَْيْرضِبَْن { َوقُل ِلّلُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصاِرِهنَّ َوَحيْ
ِٕ
نَّ َوَال يُْبِديَن ِزينََهتُنَّ ا فُُروهَجُ

نَّ أَْو اآَبء بُُعولَهتِِ  نَّ أَْو اآَبِهئِ الَّ ِلُبُعولَِهتِ ِٕ
نَّ َوَال يُْبِديَن ِزينََهتُنَّ ا ُمرِِهنَّ عََىل ُجُيوِهبِ نَّ أَْو أَبْنَاء بُُعولَهتِِ ِخبُ نَّ أَْو نَّ أَْو أَبْنَاِهئِ

نَّ أَْو َما َملََكْت أَيَْماُهنُنَّ أَِو ال  نَّ أَْو ِنَساِهئِ نَّ أَْو بَِين أََخَواِهتِ ْخَواِهنِ ِٕ
نَّ أَْو بَِين ا ْخَواِهنِ ِٕ

ْربَِة ِمَن ا
ِٕ
تَّاِبِعَني غَْريِ أُْوِيل اْال

يَن لَْم يَْظهَُروا عََىل َعْوَراِت الِنَّساء ِ ْفِل اذلَّ َجاِل أَِو الِطّ نَّ َوتُوبُوا  الِرّ ِفَني ِمن زِينَِهتِ َوَال يَْرضِبَْن ِبأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعَملَ َما ُخيْ
َُّمكْ تُْفِلُحوَن } [النور :  َا الُْمْؤِمنُوَن لََعل يعًا أَهيُّ ِ َمجِ َىل اهللَّ

ِٕ
  ]31ا
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  ٔاوال : تفسري بن كثري :

هذا ٔامر من هللا تعاىل للنساء املؤمنات ، وغرية منه ٔالزواهجن ، عباده املؤمنني ، ومتيزي لهن عن صفة نساء 

ٔان جابر  -وهللا ٔاعمل  - اجلاهلية وفعال املرشاكت. سبب نزول هذه االٓية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : بلغنا 

يف حمل لها يف بين حارثة ، جفعل النساء  بن عبد هللا أالنصاري حدث : ٔان " ٔاسامء بنت مرشدة " اكنت

) ، 2) فيبدو ما يف ٔارجلهن من اخلالخل ، وتبدو صدورهن وذوائهبن (1يدخلن علهيا غري متأزرات (

  االٓية . وقل للمؤمنات يغضضن من ٔابصارهن وحيفظن فروهجن )فقالت ٔاسامء : ما ٔاقبح هذا . فأنزل هللا : ( 

يد بن جبري : ، عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان : عام ال حيل لهن ) قال سع  ( وحيفظن فروهجنوقوهل : 

  . وقال مقاتل : ، عن الزىن . وقال ٔابو العالية : ٔاال يرى ٔاحد فروهجن.

ٔاي : ال يظهرن شيئا من الزينة لٔالجانب ، ٕاال ما ال ميكن  ( وال يبدين زينهتن ٕاال ما ظهر مهنا )وقال : 

. وقال بقول ابن مسعود : احلسن ، وابن سريين ، ؤابو اجلوزاء  اكلرداء والثيابوقال ابن مسعود :  ٕاخفاؤه .

  ، وٕابراهمي النخعي ، وغريمه .

وقال أالمعش ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس : ( وال يبدين زينهتن ٕاال ما ظهر مهنا ) قال : وهجها 

بن جبري ، ؤايب الشعثاء ، والضحاك ، وكفهيا واخلامت . وروي عن ابن معر ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد 

  حنو ذكل . -وٕابراهمي النخعي ، وغريمه 

  وقال ماكل ، عن الزهري : ( ٕاال ما ظهر مهنا ) اخلامت واخللخال .

  .وحيمتل ٔان ابن عباس ومن اتبعه ٔارادوا تفسري ما ظهر مهنا ابلوجه والكفني ، وهذا هو املشهور عند امجلهور

  

  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) إالزار هو ثياب يغطي النصف أالسفل من اجلسم.1(

  ) مجع ذؤابة ويه مقدمة الشعر ٔاو الضفرية املنسدةل. 2(
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) يعمل لها صنفات ضارابت عىل صدور النساء 1) يعين : املقانع  ( ( وليرضبن خبمرهن عىل جيوهبن : وقوهل

; ليخالفن شعار نساء ٔاهل اجلاهلية ، فٕاهنن مل يكن يفعلن ذكل ،  )2لتواري ما حتهتا من صدرها وترائهبا (، 

ا ٔاظهرت عنقها وذوائب شعرها بل اكنت املرٔاة متر بني الرجال مسفحة بصدرها ، ال يواريه يشء ، ورمب

ؤاقرطة آذاهنا . فأمر هللا املؤمنات ٔان يسـترتن يف هيئاهتن ؤاحوالهن ، كام قال هللا تعاىل : ( اي ٔاهيا النيب قل 

ٔالزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني علهين من جالبيهبن ذكل ٔادىن ٔان يعرفن فال يؤذين ) [ أالحزاب : 

الكرمية : ( وليرضبن خبمرهن عىل جيوهبن ) وامخلر : مجع خامر ، وهو ما خيمر به ] . وقال يف هذه االٓية  59

  ، ٔاي : يغطى به الرٔاس ، ويه اليت تسمهيا الناس املقانع .

يعين : عىل النحر والصدر ، فال قال سعيد بن جبري : ( وليرضبن ) : وليشددن ( خبمرهن عىل جيوهبن ) 

  يرى منه يشء .

) اكنت املرٔاة يف اجلاهلية ٕاذا اكنت متيش يف الطريق  بأرجلهن ليعمل ما خيفني من زينهتن ( وال يرضبنوقوهل : 

رضبت برجلها أالرض ، فيعمل الرجال طنينه ، فهنـى هللا  - ال يسمع صوته  - ويف رجلها خلخال صامت 

خفي ،  ، فتحركت حبركة لتظهر ما هواملؤمنات عن مثل ذكل . وكذكل ٕاذا اكن يشء من زينهتا مسـتوراً 

  . هن ليعمل ما خيفني من زينهتن )دخل يف هذا الهنـي; لقوهل تعاىل : ( وال يرضبن بأرجل 

  اثنيا :  تفسري الطربي

( وقل للمؤمنات يغضضن من ٔابصارهن وحيفظن فروهجن وال يبدين زينهتن ٕاال القول يف تأويل قوهل تعاىل : 

 هتن ٕاال لبعولهتن ٔاو اآبهئن ٔاو اآبء بعولهتن ٔاو ٔابناهئنما ظهر مهنا وليرضبن خبمرهن عىل جيوهبن وال يبدين زين

  . ٔاو ٔابناء بعولهتن ٔاو ٕاخواهنن ٔاو بين ٕاخواهنن ٔاو بين ٔاخواهتن ٔاو نساهئن ٔاو ما ملكت ٔامياهنن )

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املقانع : ٔاغطية الرٔاس )1(

  الرتائب : عظام الصدر )2(



35 
 

( للمؤمنات ) من ٔامتك ( يغضضن من ٔابصارهن ) عام يكره النظر ٕاليه (  يقول تعاىل : ( وقل ) اي محمد

عن ٔابصارمه .  - ٔاي الفروج  –وحيفظن فروهجن ) عن ٔان يراها من ال حيل هل رؤيهتا ، بلبس ما يسرتها 

 وقوهل : ( وال يبدين زينهتن ) ٔاي وال يظهرن للناس اذلين ليسوا لهن مبحرم زينهتن، ... (مث ذكر تفسري نفس

  التفسريات السابقة عن ابن مسعود ريض هللا عنه ٔان الزينة الظاهرة يه الثياب)

ذكر من وقال آخرون : الظاهر من الزينة اليت ٔابيح لها ٔان تبديه : الكحل ، واخلامت ، والسواران ، والوجه .  

  قال ذكل :

جبري ، عن ابن عباس : ( وال  حدثنا ٔابو كريب ، قال : ثنا مروان ، قال : ثنا مسمل املاليئ ، عن سعيد بن

  يبدين زينهتن ٕاال ما ظهر مهنا ) قال : الكحل واخلامت .

  عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : الظاهر مهنا : الكحل واخلدان .....  حدثنا ابن محيد 

  عن قتادة قال : الكحل ، والسوران ، واخلامت ....... حدثنا ابن بشار 

حدثين عيل ، قال : ثنا عبد هللا ، قال : ثين معاوية ، عن عيل ، عن ابن عباس ، قوهل : ( وال يبدين  

  زينهتن ٕاال ما ظهر مهنا ) قال : والزينة الظاهرة : الوجه ، وكحل العني ، وخضاب الكف ، واخلامت .

  خلضاب واخلامت .قال ابن جرجي ، وقال جماهد قوهل : ( ٕاال ما ظهر مهنا ) قال : الكحل وا 

  ياب . عن عامر : ( ٕاال ما ظهر مهنا ) قال الكحل ، واخلضاب ، والث ... حدثنا ابن محيد  

زينهتن ٕاال ما ظهر مهنا ) من الزينة : ( حدثين يونس ، قال ٔاخربان ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، يف 

  .  الكحل ، واخلضاب ، واخلامت ، هكذا اكنوا يقولون وهذا يراه الناس

  وقال آخرون : عىن به الوجه والثياب .

) ٔاي وليلقني مخرهن ، ويه مجع خامر ، عىل جيوهبن ، ليسرتن  وليرضبن خبمرهن عىل جيوهبنوقوهل : ( 

  بذكل شعورهن ؤاعناقهن وقرطهن .
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  اثلثا : تفسري القرطيب

اظرين يف ابيق االٓية حذارا اه من النٔامر هللا سـبحانه وتعاىل النساء بأال يبدين زينهتن للناظرين ، ٕاال ما اسـتثن

فقال ابن مسعود : ظاهر فتتان ، مث اسـتثىن ما يظهر من الزينة ؛ واختلف الناس يف قدر ذكل ؛ من االٕ 

وقال سعيد بن جبري ٔايضا ، وعطاء ، وأالوزاعي : الوجه . وزاد ابن جبري الوجه . الزينة هو الثياب 

وقتادة ، واملسور بن خمرمة : ظاهر الزينة هو الكحل ، والسوار ، وقال ابن عباس ، .  والكفان والثياب

) ؛ وحنو هذا مفباح ٔان تبديه املرٔاة للك من دخل علهيا 1( واخلضاب ٕاىل نصف اذلراع ، والقرطة ، والفتخ

،  - صىل هللا عليه وسمل  - عن النيب  من الناس . وذكر الطربي ، عن قتادة يف معىن نصف اذلراع حديثاً 

ٔانه قال : ال حيل المرٔاة تؤمن  - صىل هللا عليه وسمل  -عن النيب  - ريض هللا عهنا  - آخر عن عائشة وذكر 

  اب واليوم االٓخر ٕاذا عركت ٔان تظهر ٕاال وهجها ويدهيا ٕاىل هاهنا وقبض عىل نصف اذلراع .

د يف إالخفاء للك ما هو قال ابن عطية : " ويظهر يل حبمك ٔالفاظ االٓية ٔان املرٔاة مأمورة بأال تبدي ؤان جتهت 

زينة ، ووقع الاسـتثناء فامي يظهر حبمك رضورة حركة فامي ال بد منه ، ٔاو ٕاصالح شأن وحنو ذكل . مفا ظهر 

  عىل هذا الوجه مما تؤدي ٕاليه الرضورة يف النساء فهو املعفو عنه . "

ة وعبادة وذكل يف الصالة قلت : هذا قول حسن ، ٕاال ٔانه ملا اكن الغالب من الوجه والكفني ظهورهام عاد

  واحلج ، فيصلح ٔان يكون الاسـتثناء راجعا ٕالهيام .                    

وسبب هذه االٓية ٔان النساء كن يف ذكل الزمان ٕاذا غطني  وليرضبن خبمرهن عىل جيوهبن .قوهل تعاىل : 

؛  ٔالذانن ال سرت عىل ذكلفيبقى النحر والعنق وا. الظهر .املقانع سدلهنا من وراء  رءوسهن ابٔالمخرة ويه

. امخلار عىل اجليوب ، وهيئة ذكل ٔان ترضب املرٔاة خبامرها عىل جيهبا لتسرت صدرها  فأمر هللا تعاىل بيلّ 

  .وقال مقاتل : عىل جيوهبن ٔاي عىل صدورهن ؛ يعين عىل مواضع جيوهبن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اخللخال اذلي ال صوت هل. (املعجم الوسـيط)الفتخ :  )1(
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  رابعا : تفسري البغوي

  قريبانفس الالكم ت

  خامسا : تفسري التحرير والتنوير

  . الزينة الظاهرة  تفسريأالقوال املتعددة يف التفسري الوحيد اذلي ذكر الشعر من بني كتاب وهو 

" ٔاردف ٔامر املؤمنني بأمر املؤمنات ; ٔالن احلمكة يف أالمرين واحدة ، وترصحيا مبا تقرر يف ٔاوامر الرشيعة 

تشمل النساء ٔايضا . ولكنه ملا اكن هذا أالمر قد يظن ٔانه خاص ابلرجال ; ٔالهنم اخملاطب هبا الرجال من ٔاهنا 

  ٔاكرث ارتاكاب لضده وقع النص عىل هذا الشمول بأمر النساء بذكل ٔايضا .

، وهو ما اكن  ٔاو يف تركه حرج عىل النساءواسـتثين ما ظهر من الزينة وهو ما يف سرته مشقة عىل املرٔاة ، 

  العمل اليت ال جيب سرتها مثل: الكحل واخلضاب واخلواتمي . يف مواضع من الزينة 

وقال ابن العريب : ".. والظاهر من الزينة اخللقية ما يف ٕاخفائه مشقة اكلوجه والكفني والقدمني ، وضدها 

اخلفية مثل ٔاعايل الساقني واملعصمني والعضدين والنحر وأالذنني . والظاهر من الزينة املصطنعة ما يف تركه 

، وال تسهل ٕازالته عند  ( قريناهتا وصديقاهتا)هجا وجانب صورهتا بني ٔاتراهبا حرج عىل املرٔاة من جانب زو

البدو ٔامام الرجال وٕارجاعه عند اخللو يف البيت ، وكذكل ما اكن حمل وضعه غري مأمور بسرته اكخلواتمي 

من الزينة الظاهرة ، وقد ٔاقر القرآن خبالف القرط وادلماجل . واختلف يف السوار واخللخال والصحيح ٔاهنام 

  اخللخال بقوهل : وال يرضبن بأرجلهن ليعمل ما خيفني من زينهتن . "

  مفعىن ( ما ظهر مهنا ) ما اكن موضعه مما ال تسرته املرٔاة وهو الوجه والكفان والقدمان .

  .والقدمني والشعر  قيل: وفرس مجع من املفرسين الزينة ابجلسد لكه ، وفرس ما ظهر ابلوجه والكفني ،

هذا التفسري فالزينة الظاهرة يه اليت جعلها هللا حبمك الفطرة ابدية يكون سرتها معطال الانتفاع هبا ،  وعىل 

، وذكل الوجه والكفان ، ؤاما القدمان حفاهلام يف السرت ال يعطل الانتفاع  ٔاو مدخال حرجا عىل صاحبهتا
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، مفن ٔاجل ذكل اختلف يف سرتهام الفقهاء ، ففي مذهب  البادية ; ٔالن احلفاء غالب حال نساءولكنه يعرسه 

  ماكل قوالن : ٔاشهرهام ٔاهنا جيب سرت قدمهيا ، وقيل : ال جيب ، وقال ٔابو حنيفة : ال جيب سرت قدمهيا .

ٔاما ما اكن من حماسن املرٔاة ، ومل يكن علهيا مشقة يف سرته فليس مما ظهر من الزينة مثل النحر والثدي 

واملعصم ؤاعىل الساقني ، وكذكل ما هل صورة حسـنة يف املرٔاة ، وٕان اكن غري معرى اكلعجزية  والعضد

  وأالعاكن والفخذين ومل يكن مما يف ٕارخاء الثوب عليه حرج علهيا ."

  سادسا : تفسري مفاتيح الغيب للرازي

مدرسة التفسري اليت يسموهنا جمدل، وهذا التفسري يتبع  16وقد ٔالفه إالمام خفر ادلين الرازي ، ويقع يف 

مدرسة ( التفسري ابلرٔاي ) ، وهذا عكس النوع االٓخر السائد وهو (التفسري ابملأثور) ، فهذا التفسري ال 

يعمتد عىل رسد تفسريات الصحابة والتابعني واتبعي التابعني ؤاقاويل السلف ... اخل بل يعمتد عىل تفسري 

  االٓية تبعا الجهتاد املؤلف .

  من سورة النور مبزيتني : 31(مفاتيح الغيب ) يف تفسري االٓية  وقد تفرد

بداء الرجال ٔايضا لزينهتم للنساء أالجنبيات، وفيه الكم يصل بنا ٕاىل فهم طبيعة العرص إ ٔالوىل: ٔانه ذكر حمك ا

  اذلي ٔالفت فيه كتب التفسري .

طرحه يف هذا الكتاب. حصيح ، هو مل خيرج مما نراه حنن ون جداً  الثانية : ٔانه فرس الزينة الظاهرة تفسريا قريباً 

عن موضوع ( الوجه والكفني ) هذا ، والتفسريات السائدة لالٓية وقهتا ، حبمك ٔانه مشرتك مع ابيق كتب 

من ظهور الوجه والكفني ه ٔارجع ذكل ملا جرت عليه العادة التفسري يف نفس العرص والظروف والثقافة ، لكن

ختتلف بتغري الزمان واملاكن والظروف والثقافات ، اكن هذا التفسري هو  وسرت ابيق اجلسد. وٕالن العادات

  أالقرب لنا من حيث املضمون ال من حيث الشلك.

واتفق (مفاتيح الغيب ) مع ابيق التفسريات أالخرى يف جواز ٕابداء املرٔاة لزينة وهجها : اكلكحل ، وحللهيا : 

  اكخلامت  ، وخلضاب يدها ... اخل . 
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) مفن أالحاكم اليت  ( وال يبدين زينهتن ٕاال ما ظهر مهناخفر ادلين الرازي : " ٔاما قوهل تعاىل :  يقول إالمام

ٕاىل غري  ولباساً  ٔالنه حمرم عىل الرجل ٔان يبدي زينته حلياً ختتص هبا النساء يف أالغلب ، وٕامنا قلنا يف أالغلب 

وهاهنا مسائل : املساةٔل أالوىل : اختلفوا يف املراد بزينهتن ، واعمل  ذكل للنساء أالجنبيات ، ملا فيه من الفتنة

ٔان الزينة امس يقع عىل حماسن اخللق ( بفتح اخلاء وسكون الالم ) اليت خلقها هللا تعاىل وعىل سائر ما يزتين 

ال ياكد به إالنسان من فضل لباس ٔاو حيل وغري ذكل ، ؤانكر بعضهم وقوع امس الزينة عىل اخللقة ، ٔالنه 

  يقال يف اخللقة ٕاهنا من زينهتا . وٕامنا يقال ذكل فامي تكتسـبه من كحل وخضاب وغريه .

) ٔاما اذلين محلوا الزينة عىل اخللقة ، فقال  ٕاال ما ظهر مهنااملساةٔل الثانية : اختلفوا يف املراد من قوهل : ( 

، وذكل يف النساء الوجه والكفان ، ويف الرجل  ما يظهره إالنسان يف العادة اجلارية معىن االٓية : ٕاال"القفال : 

ورخص هلم يف ، فأمروا بسرت ما ال تؤدي الرضورة ٕاىل كشفه  "أالطراف من الوجه واليدين والرجلني

، ؤادت الرضورة ٕاىل ٕاظهاره ٕاذ اكنت رشائع إالسالم حنيفية سهةل مسحة ، وملا اكن  كشف ما اعتيد كشفه

 جرم اتفقوا عىل ٔاهنام ليسا بعورة ، ٔاما القدم فليس ظهوره برضوري ، ظهور الوجه والكفني اكلرضوري ال

  فال جرم اختلفوا يف ٔانه هل هو من العورة ٔام ال؟ "

ٔاي  ٕاال ما يظهره إالنسان يف العادة اجلارية"ونالحظ هنا قول القفال يف تفسريه لالٓية " ٕاال ما ظهر مهنا" : 

 " ورخص هلم يف كشف ما اعتيد كشفه "سائدة، وكذكل قوهل انه ارجع تفسري االٓية للعادات وأالعراف ال 

، بل مل يقل رضورايً  (وملا اكن ظهور الوجه والكفني اكلرضوري )وقال عن ظهور الوجه والكفني 

  يف الغالب، وٕامنا  ة ليس رضورايً اكلرضوري، ويه دقة فقهية حتسب هل ٔالن كشف الوجه والكفني للمرأ 

ومما يدل عىل ٕارجاع بعض املفرسين تعيني الزينة الظاهرة ٕاىل حمك العادة ال ٕاىل الرضورة، هو  "اكلرضوري." 

كام قال  –اختالفهم يف حمك كشف القدم وهو بلك تأكيد ليس برضورة ، وال يشـبه الرضورة حىت ، بل 

  ٔالن احلفاء اكن غالب حال النساء يف البادية. - الطاهر ابن عاشور 
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  واء البيانسابعا : تفسري ٔاض

ذكر نفس التفسريات املوجودة يف ابيق كتب التفسري ابملأثور ، مث ذكر آراء العلامء يف تعريف الزينة : مفهنم من 

(ٔاي يشء مكتسب) ، ومهنم من قال يشء خارج عن ٔاصل خلقة اليشء املزين رٔاى ٔان الزينة يف اللغة يه 

ٔان الزينة يه يشء خارج  مرحجاً ، مث قال مكتسـباً  يه لك ما حسن ومجل إالنسان، ٔاصليًا اكن ٔاؤان الزينة 

  : عن جسد املرٔاة

" ٔان لفظ الزينة يكرث تكرره يف القرآن العظمي مرادا به الزينة اخلارجة عن ٔاصل املزين هبا ، وال يراد هبا 

    " مث ذكر أالمثةل عىل ذكل، نذكر مهنا: بعض ٔاجزاء ذكل اليشء املزين هبا

  ] ،  31 \ 7عند لك مسجد [  زينتمكخذوا قوهل تعاىل : ايبين آدم 

  ] ،  32 \ 7هللا اليت ٔاخرج لعباده [  زينةوقوهل تعاىل : قل من حرم 

  ] ، 6 \ 37الكواكب [  بزينةوقوهل تعاىل : ٕاان زينا السامء ادلنيا 

  ] ، 8 \ 16االٓية [  وزينةوقوهل تعاىل : واخليل والبغال وامحلري لرتكبوها  

  ] ، 79 \ 28االٓية [  زينتهرج عىل قومه يف وقوهل تعاىل : خف 

  ] ،  46 \ 18احلياة ادلنيا االٓية [  زينةوقوهل تعاىل : املال والبنون  

] ،                                                    31 \ 24[  زينهتنوقوهل تعاىل : وال يرضبن بأرجلهن ليعمل ما خيفني من 

وكون  فلفظ الزينة يف هذه االآيت لكها يراد به ما يزين به اليشء وهو ليس من ٔاصل خلقته ، كام ترى ، 

هذا املعىن هو الغالب يف لفظ الزينة يف القرآن ، يدل عىل ٔان لفظ الزينة يف حمل الزناع يراد به هذا املعىن ، 

لعرب ; كقول الشاعر : يأخذن زينهتن ٔاحسن اذلي غلبت ٕارادته يف القرآن العظمي ، وهو املعروف يف الكم ا

  ما ترى ..  وٕاذا عطلن فهن خري عواطل

  .وبه تعمل ٔان تفسري الزينة يف االٓية ابلوجه والكفني ، فيه نظر 
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  التحليل:

  من الواحض ٔاننا ٔامام مجموعة متباينة من التفسريات والتأويالت، ميكن تقسـميها ٕاىل قسمني ٔاساسـيني:

املقصود ابلزينة هو جسد املرٔاة نفسه ، وما فيه من حماسن ومفاتن، وبذكل تكون  : قسم يقول بأنأالول

عند مجهور  الوجه والكفني الزينة الظاهرة يه اجلزء من جسد املرٔاة اذلي جيوز لها ٕاظهاره لغري احملارم ، وهو

كام سـيأيت ،  ، حلديث عائشة ريض هللا عهنا اليد ٕاىل نصف اذلراعاملفرسين ، ؤاضاف البعض ٕاىل ذكل : 

  يف تفسري واحد فقط ، وهو تفسري "التحرير والتنوير" . الشعرعند البعض االٓخر ،  و القدمنيوزيد 

والبعض من هذا الفريق اكتفى هبذا ، والبعض االٓخر ( وهو أالغلبية ) ٔاحلق هبذه أالجزاء ٔانواعا من الزينة 

 الكحل ، واخلامت ، وأالسورة ، وخضاب اليدثل : املكتسـبة مباحة ٔايضا (الرتباطها هبذه أالجزاء الظاهرة) م 

. ند من يرى جواز ٕاظهار القدمني ) الرتباطه ابلقدمني (ع  اخللخال، ٔالهنا مجيعا مرتطبة ابلوجه والكفني . و

  ، عند من يرى جواز كشف اليد ٕاىل نصف اذلراع. خضاب اليد ٕاىل نصف اذلراعنيوزيد عند البعض 

  ٕاىل : للزينة الظاهرة ابلوجه والكفني ويستند هذا الفريق يف تفسريه 

ما روي عن بن عباس ريض هللا عنه يف تفسريه الٓية ( ٕاال ما ظهر مهنا ) ٔان الزينة الظاهرة يه  -1

 .الوجه والكفان والكحل واخلضاب  ... اخل

 عهنا ٔانه صىل هللا ما روي عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عن ٔام املؤمنني عائشة ريض هللا -2

عليه وسمل قال ٔالسامء بنت ٔايب بكر: " اي ٔاسامء ٕان املرٔاة ٕاذا بلغت احمليض مل يصلح ٔان يري فهيا ٕاال 

هذا " ؤاشار ٕاىل وهجه وكفيه . ويف رواية ٔاخرى ، ٔانه صىل هللا عليه وسمل قال : ٕاال وهجها ، وما 

 دون هذا : وقبض عىل نصف ذراعه .

ىل هللا عليه وسمل من حديث قتادة عن بن جرير وغريه ٔانه قال : " ال حيل ما روي عن النيب ص -3

 المرٔاة تؤمن اب واليوم االٓخر ٔان خترج يدها ٕاال ٕاىل هنا " وقبض عىل نصف ذراعه .
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ومن اجلدير ابذلكر ٔان هذين احلديثني من أالحاديث الضعيفة ، فراوي ٔاحدهام منكر احلديث وراوي االٓخر 

من حصيحهيام كام سـيأيت ذكره يف خاري ومسمل هذين احلديثني يف ٔاي ، ومل خيرج الب صالً مل يدرك عائشة أ 

  الفصل الثالث من هذا الكتاب ٕان شاء هللا .

  ٔاما الرٔاي الثاين  فيقول :  

ؤان الزينة الظاهرة  ،ين به، كثياب املرٔاة ، واكحليل اذلي تزت  ٔان الزينة يه يشء خارج عن جسد املرٔاة ٔاصالً 

احة لغري احملارم ) يه ثياب املرٔاة فقط، ٔاما عدا ذكل من زينة تضعها املرٔاة ٔاو تلبسها اكحليل واخلامت ( املب

  هو ما ٔاوصلنا اليوم ملا يعرف ابلنقاب.ٔايسء فهمه وترمجته و . وهذا الرٔاي فلكه حراموالسوار ... اخل 

  ويستند هذا الرٔاي ٕاىل :

ما روي عن بن مسعود ريض هللا عنه يف تفسريه لالٓية السابقة ٔان الزينة الظاهرة يه ظاهر   -1

 الثياب .

يف أالصل عام هو خارج عن ٔاصل اليشء ، وهذا شأن ورودها يف القرآن  ٔان لكمة زينة تطلق لغةً  -2

البيان يف  ٔاضواءرمحه هللا يف كتابه  الشـنقيطيالكرمي ، فالقرآن يفرس بعضه بعضا ، وهو ما ذكره 

 ، كام بينّا منذ قليل. تفسري القرآن ابلقرآن

وبذكل نكون قد ٔاوجزان للقاريء ، خالصة ما جاء يف التفسريات املأثورة لالٓية الكرمية ، مع ذكر ما جاء 

  معها من ٔادةل .
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  حتقيق قول بن عباس يف تفسري إالسـتثناء

  الواقع ابالٓية ابلوجه والكفني

  

جند ٔان التفسريات لكها ترجع ٕاىل منبعني ٔاساسـيني هام الصحابيني : عبد هللا بن مسعود من التحليل السابق 

، وبن عباس ريض هللا عهنام . أالول فرس الزينة الظاهرة ابلثياب ، والثاين فرسها ابلوجه والكفني وما حلق 

  هبام من زينة وحيل .

هنا ) ابلوجه والكفني ، جند ٔان لك ما روي وابلنسـبة ملا نسب البن عباس يف تفسريه الٓية ( ٕاال ما ظهر م

) الشـيخ نرص ادلين أاللباين 1عنه يف ذكل روي من طرق ضعيفة ، ابسـتثناء طريق واحد حققه وحسـنه (

، ويه رواية بن ٔايب شيبة عن زايد بن الربيع عن صاحل ادلهان عن جابر بن زيد عن بن عباس ريض هللا 

: الكف ورقعة الوجه.  ٔاما ابيق الرواايت الواردة عن (بن عباس)  عنه قال ( يف تفسري الزينة الظاهرة )

  فلكها ضعيفة ، ويه اكلتايل :

  رواية عنه ٔانه فرس الزينة الظاهرة بأهنا : الكحل و اخلامت  -1

  ورواية اثنية :  الكحل و اخلدان -2

  واثلثة : الوجه و كحل العني و خضاب الكف و اخلامت -3

  املسكة.و رابعة : اخلامت و  -4

  ) ىف الرواة اذلين نقلوا الرواايت أالربعة  السابقة :2وهذه يه ٔاقوال علامء اجلرح و التعديل (

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التحسني هو درجة متوسطة بني الصحيح والضعيف.) 1(

  ) عمل اجلرح والتعديل : هو العمل اخملتص مبعرفة حال الرواة، من حيث درجة الثقة هبم، وقوة حفظهم.2(
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  انقل الرواية أالوىل " الكحل واخلامت"  مسمل املالىئ :  -1

ك احلديث، وقال عنه حيىي : ليس بثقة. وقال قال إالمام اذلهيب يف ترمجة مسمل املاليئ الكويف: مرتو

البخاري : يتلكمون فيه. وقال النسايئ : مرتوك احلديث. وقال الشـيخ السـندي عن هذا أالثر املنسوب 

  البن عباس من طريق ( مسمل املالىئ ) وهذا إالسـناد ساقط .

  انقل الرواية الثانية " الكحل واخلدان"   محمد بن محيد الرازى  -2

  ( اذلهىب ) : أالوىل تركهقال عنه 

  و قال ( ابن جحر ) : حافظ ضعيف

  و قال ( النساىئ ) : ليس بثقة

  و قال ( البخارى ) : حديثه فيه نظر

  و قال ( ٔابو يعقوب اجلوزجاىن ) : ردئ املذهب ليس بثقة

  انقل الرواية الثانية ٔايضا  ٔابو عبد هللا هنشل بن سعيد :   -3

  والتعديل : واه جداودرجته عند علامء اجلرح 

  انقل الرواية الثالثة " الوجه و كحل العني و خضاب الكف و اخلامت"  عىل بن ٔاىب طلحة :  -4

  قال ( ابن جحر ) ىف الهتذيب : مل يسمع من ابن عباس .

  قال ( املميوىن ) عن ( ٔامحد ) : هل ٔاشـياء منكرات .

  املذهبو قال ( يعقوب بن سفيان ) : ضعيف منكر احلديث ليس محمود 

  انقل الرواية الرابعة "اخلامت واملسكة"  الضحاك بن مزامح   -5

   ! قال ( العجيىل ) ليس بتابعى

  !! الضحاك : مسعت من ابن عباس ؟؟ قال : ال "عبد املكل بن ميرسة"و ملا سأل 
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 نومن هنا يتضح ٔانه ال توجد رواية واحدة لقول بن عباس حصيحة ، وٕان اكن ٔافضل الرواايت يه رواية ب

  ٔايب شيبة اليت حسـهنا أاللباين .

  قول ابن مسعود ٔان الزينة الظاهرة يه الثياب

، ال وهذا ال حيتاج منا ٕاىل حتقيق، ٕاذ ٔان قول ابن مسعود يف تفسري الاسـتثناء الواقع يف االٓية بأنه الثياب

جسدها، بل ملا جيوز ، فهو ال يتعرض ملا تبديه املرٔاة من صةل هل من قريب ٔاو من بعيد ابحلجاب ٔاو النقاب

 وجوابً ٔان يف ذكل ، عىل يف اسـتدالل البعض بقول ابن مسعودوانظر لعني التناقض لها من زينة مكتسـبة.

ٔان الزينة يه يشء ، مع قوهلم يف ذات الوقت  - ٔاي النقاب  - تغطية املرٔاة سائر جسدها مبا يف ذكل الوجه ل 

زينة اخلفية ٔايضا ( احملرم ٕاظهارها لٔالجانب ) بدورها ، ولو حص الكهمم لاكنت ال خارج عن ٔاصل خلقة املرٔاة

تبعا  - خارجة عن خلقة املرٔاة ، ليست شعرها وال وهجها وال ٔاي جزء من جسدها . ففرسوا الزينة الظاهرة 

  بأهنا خارجة عن ٔاصل اخللقة ، وفرسوا الزينة اخلفية بعكس ذكل ! . -لورود لكمة زينة يف القرآن 

علق عىل  3/316ذلكل التناقض ، ففي كتاب ٔاحاكم القرآن  - رمحه هللا  - صاص" وقد فطن "ٔابو بكر اجل 

  بن مسعود يف تفسريه للزينة الظاهرة ٔاهنا الثياب : ال معىن هل.اقول ابن مسعود ريض هللا عنه قائًال : قول 

ال صةل هل ابملواضع  جنزم به ٔان قول بن مسعود ريض هللا عنه يف تفسري الزينة الظاهرة بأهنا الثياب،مفا نراه و 

ومما يدمع قولنا ما روي عن ابن مسعود ريض هللا عنه ٔانه قال  ا من جسدها،اليت تكشفها املرٔاة ٔاو تتسرته

ٔاي ٔانه اكن » يف تفسري االٓية : "ال يبدين قرطا وال قالدة وال سوارا وال خلخاال ٕاال ما ظهر من الثياب"

  ال عن وهجها وال شعرها وال غريه. يتحدث عن الزينة املكتسـبة ال عن جسد املرٔاة،

يه الثياب" مل للمرٔاة وابن مسعود ريض هللا عنه ملا قال "الزينة الظاهرة «وقد قال ابن تميية رمحه هللا :   

  يقل "ٕاهنا لكها عورة حىت ظفرها!!"

ما ترتديه لك شمل ٔايضًا الزينة الظاهرة ابلثياب، فلكمة "الثياب" ت  مت تفسريلو ٔاردوحنن نقول دلعاة النقاب: 

  ! مبا يف ذكل املالبس القصرية واملفتوحةمالبس  منالنساء 
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  هل يلزمنا قبول هذه التفسريات ؟وهنا نأيت للسؤال أالمه : 

ٔاو بلفظ آخر : هل تفسري الصحايب اكبن عباس وبن مسعود وغريهام من الصحابة ريض هللا عهنم مجيعا ، 

  ع حماوةل تفسري االٓية اليت فرسها الصحايب  ٔاي تفسريات ٔاخرى ؟هو جحة يف حد ذاته ؟ وهل ميَُتنَ 

  : يف مساةٔل "هل جيب الاحتجاج بأقوال الصحابة؟" (الربهان يف ٔاصول الفقه)يف كتابه  ٕامام احلرمنييقول 

" وهذا مما اختلف فيه أالصوليون ، فقال قائلون : جيب ، لقوهل عليه السالم " ٔاحصايب اكلنجوم ، إبهيم 

ٔاقتديمت ٔاهتديمت " ، وقوهل عليه السالم : " اقتدوا ابلذلين من بعدي : أيب بكر ومعر " ، وقوهل عليه السالم 

  " خري القرون قرين " ، ؤالهنم عارصوا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ، وشاهدوا الويح والتزنيل . "

وب اتباعهم ، وانهتاض ٔاقواهلم جحة ، فقوهل " وهذا ال يدل عىل وجويرد ٕامام احلرمني عىل هذا الرٔاي قائال : 

ٔاحصايب اكلنجوم ، يعين يف التقوى والسرية ، وقوهل اقتدوا يف الذلين من بعدي يعين يف اخلالفة ، ٕاذ ليس 

يف العلامء من خيصص قوهلام ( ٔاي ٔايب بكر ومعر) عن قول غريهام من الصحابة . وقوهل خري القرون قرين ، 

   االتباع ؟! " فأي دليل فيه عىل وجوب

ٕاختالف مذاهب العلامء يف جحية قول الصحايب ،  (احمليط االٔكرب)يف كتابه  "الزركيش"وقد ٔاورد إالمام 

  فامي ييل : - ابختصار  –نذكرها 

) وٕاليه ذهب مجهور أالصوليني 1ٔانه ليس حبجة مطلقا : وهو مذهب الشافعي اجلديد ( املذهب أالول :" 

، ويويمء ٕاليه أالمام ٔامحد ، واختاره ٔابو اخلطاب من ٔاحصابه ، وزمع عبد الوهاب ) من ٔاحصابنا واملعزتةل 2(

  .ٔانه الصحيح من مذهب ماكل ، ٔالنه نص عىل وجوب الاجهتاد واتباع ما يؤدي ٕاليه حصيح النظر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لٕالمام الشافعي مذهبان : قدمي عندما اكن يف احلجاز، وجديد بعدما جاء ٕاىل مرص.  )1(

صوليون : علامء ٔاصول الفقه، وهو العمل اخملتص مبعرفة القواعد اللكية اليت يتوصل هبا السـتنباط أالحاكم االٔ   )2(

  الرشعية.
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وهو مذهب الشافعي يف القدمي ، ونقل عن ، ) 1ٔانه جحة رشعية مقدمة عىل القياس ( املذهب الثاين  : 

  اكل ؤاكرث احلنيفية .م

  .ٔانه جحة ٕاذا وافق القياس : وقد روي هذا عن الشافعي ٔايضا يف اجلديد املذهب الثالث : 

ٔانه جحة ٕاذا خالف القياس : قال ابن برهان يف ( الوجزي) : وهذا هو احلق املبني. [ومعىن  املذهب الرابع : 

ٔان رٔاي  ٕاذا خالف القياس ٔاي ٕان خمالفة الصحايب لقواعد القياس وما يفيض ٕاليه إالجهتاد ٕامنا يه دليل عىل

  الصحايب مل يكن انبعا عن ٕاجهتاد وقياس قام به ، وٕامنا عن يشء مسعه من النيب صىل هللا عليه وسمل .]

) ، فنجد يف كتاب 2ومن املذاهب الفقهية اليت ال ترى يف قول الصحايب جحة مطلقًا املذهب الظاهري (

صىل هللا عليه وسمل ، فال جحة فيه : " ٔان لك ما اكن يف عرص النيب "النبذ يف ٔاصول الفقه" البن حزم 

عرفه ومل ينكره ، ٔالنه ال جحة يف سواه ، قال هللا تعاىل { لئال  -صىل هللا عليه وسمل  –حىت نعرف ٔانه 

" ٔان احلجة ال تكون ٕاال يف نص قرآن ، ٔاو يف خرب وفيه ٔايضا : يكون للناس عىل هللا جحة بعد الرسل } " 

 عليه وسمل ، ٔاو يف يشء رآه الرسول صىل هللا عليه وسمل فأقره ، مسـند اثبت عن رسول هللا صىل هللا

  ) ".3ٔالنه مفرتض عليه البيان { ؤانزلنا ٕاليك الكتاب لتبني للناس ما نزل ٕالهيم } (

وليت العلامء اليوم قد ٔاولوا لهذا املذهب إالهامتم اذلي يليق به ، لاكن ابب الاجهتاد مفتوحًا عىل مرصعيه ، 

  يدعو لٕالجهتاد بظاهر النصوص وال يعرتف ابلقياس، ٕاال ٔانه يف ذات الوقت،  وٕان اكن يأخذفهذا املذهب 

  خلامس.وينكر التقليد ، بل وحيرمه . وسـنفرد عدة صفحات للحديث عن هذا املذهب يف الفصلني الرابع وا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حلمكالشرتاكهام يف عةل ذكل ا يف احلمكٕاحلاق مامل يرد به نص مبا ورد فيه نص :  القياس) 1(

: مذهب فقهـي ٔاسسه ٔابو داوود الظاهري، يناد ابلمتسك ابلقرآن والسـنة الصحيحة وٕاجامع املذهب الظاهري )2(

  الصحابة وطرح لك ما عدا ذكل من ٔادةل ظنية، ومن ٔاشهر علامئه ابن حزم أالندليس.

  89صفحة البن حزم  ) النبذ يف ٔاصول الفقه3(
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  القرآنمعرفة سبب الزنول الطريق لفهم اآيت 

  خال معر يوما، جفعل حيدث نفسه : كيف  ختتلف هذه أالمة ونبهيا واحد ، وقبلهتا واحدة؟

فقال بن عباس: اي ٔامري املؤمنني! ٕاان ٔانزل علينا القرآن فقراآنه، وعلمنا فمي نزل، وٕانه سـيكون من بعدان ٔاقوام 

هلم فيه رٔاي اختلفوا، فٕاذا اختلفوا  يقرٔاون القرآن ، وال يدرون فمي نزل ، فيكون هلم فيه رٔاي، فٕاذا اكن

  )1اقتتلوا (

مفعرفة ٔاسـباب الزنول يه املعني لنا عىل فهم اآيت القرآن ، وابذلات اآيت أالحاكم ، ٔالهنا تتعلق بآمر 

ومأمور ؤامر البد ٔان ينفذ ، واالٓمر هو هللا سـبحانه وتعاىل ، واملأمور ال خيرج عىل ٔان يكون عباده املؤمنني 

ئة مهنم اكلنساء مثال ، وقد خيتص من هذه الفئة فئة ٔاخص كنساء النيب ،  ٔاما أالمر فهو يرتبط ، لكهم ٔاو ف 

عىل املؤمنني. ذلكل جند لك اآيت أالحاكم ال خترج عن هذه  جديداً  بتغيري واقع ، ٔاو ٕاقراره، ٔاو فرض ٔامراً 

فٕاما ٔان يكون هذا اليشء  أالصناف الثالث : فعندما يأمران هللا سـبحانه وتعاىل بأمر خيتص بيشء ما ،

سـبحانه  يف الرشع ٔاقره هللا ومراداً  يف حياة العرب وقت التزنيل : فٕان اكن اليشء محموداً  ٔاصالً  موجوداً 

  ، ٔاو غري مراد يف الرشع طالبنا بتغيريه . ٔاو ٔان يكون هذا اليشء غري موجود وتعاىل ، وٕان اكن مذموماً 

ال  اكلصالة والزاكة والصيام ( ابملعىن الرشعي ) فيفرضه سـبحانه وتعاىل علينا . وأالشـياء املوجودة ٔاصالً  ٔاصالً 

وماذا اكنت تعين ، هذه أالشـياء والظروف احمليطة هباندرك معاين أالوامر املتصةل واملتعلقة هبا ٕاال بفهم طبيعة 

  فة التارخيية للعرص اذلي نزلت فيه . يف ذكل الوقت، وهو ما يدلنا عليه سبب الزنول ، واملعر 

بعنوان " احلجاب ليس   20/3/2009) يف مقاهل مبجةل روز اليوسف بتارخي 2يقول ادلكتور مصطفى راشد (

  فريضة ٕاسالمية " :

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  348ص  –اجلزء الثالث  –املوافقات للشاطيب  )1(

  . ) ٔاسـتاذ الفقه والرشيعة جبامعة أالزهر الرشيف )2(
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  ر ، وحصته غطاء الرٔاس اذلى مل يذك" شاع ىف هذه أالايم وانترش بصورة كبرية ما يسمى ابحلجاب إالسالىم

ىف القرآن الكرمي عىل إالطالق، وأرصت مجموعة من املشاخي عىل فرضيته وجعهل من ٔامه ٔاراكن  لفظه

إالسالم، خمزتلني بذكل مقاصد الرشيعة إالسالمية وحصيح التفسري، رافضني ٕاعامل العقل، هممتني فقط 

متبعني ىف ذكل بعض ابلنقل القامئ عىل غري العقل، مث ٔاتوا ابلنصوص ىف غري موضعها وفرسوها عىل ٔاهواهئم 

مشاخينا القداىم، وأكن ما قالوه مقدس ال اجهتاد بعده، مبتعدين عن املهنج الصحيح ىف الاسـتدالل 

والتفسري اذلى يفرس االآيت وفقا لظروفها التارخيية، وتبعا ٔالسـباب تزنيلها، فنجدمه يفرسون االآيت عىل 

ون عن قصد ٔان يكون التفسري هكذا، ٔاو حلسن نيهتم معوم ٔالفاظها متغافلني ٔاسـباب تزنيلها، ٕاما ٔالهنم يرغب

ٔالن قدراهتم التحليلية تتوقف ٕاماكانت فهمها عند هذا احلد لعوار عقىل ٔاو آفة نفسـية، وذكل ليس ىف قضية 

  انهتـى الكم الاكتب. ما يسمى ابحلجاب فقط، ولكن ىف املئات من القضااي املهمة . "

ة ريض هللا عهنم مه اذلين عايشوا ٔاسـباب نزول االآيت ، ومه اذلين : " ملا اكن الصحاب يقول قائلوهنا قد 

عارصوا الويح وشاهدوا النيب عليه الصالة والسالم وعرفوه وعاشوا معه وخاضوا معه أالهوال والشدائد ، 

في ٔاثر وملا اكن التابعني من بعدمه مه أالقرب لهذا العرص بظروفه التارخيية ومالبساته ، اكن لزاما علينا ٔان نقت

  . هؤالء الصحابة والتابعني ونتبع تفسريمه ٔالهنم مه أالعمل فمي نزلت االٓية "

   كيفية تفسري الصحابة للقرآن الكرمي .نوحض جيب علينا ٔاوال ٔان  ،لٕالجابة عىل هذا: ونقول

  ؟ كيف فرس الصحابة القرآن

  :واحدًا من هذه أالحوال ٕان تفسري الصحايب لالآيت القرآنية ال يعدو ٔان يكون 

ٔان يفرس االٓية وفقا لتفسري مسعه من النيب صىل هللا عليه وسمل ، وهذا قليل ، ابلنظر ٕاىل نسبته  -1

من مجمل  اآيت القرآن الكرمي ، ٔالن هللا سـبحانه وتعاىل مل يرد ٔان يفرس لنا النيب صىل هللا عليه 

امسه ( تفسري النيب للقرآن ) وملا جرؤ ٔاحد عىل وسمل القرآن ، ولو ٔاراد لاكن بني ٔايدينا االٓن تفسري 

خمالفته ٔاو التفسري بعده ال من الصحابة وال ممن بعدمه . ولكن هللا ٔاراد للعقول ٔان تعمل ، وللمؤمنني 
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ٔان جيهتدوا ويبحثوا ، يف طلب رشع هللا ، فيثيهبم عىل ذكل ٔاجرا مضاعفا ٕان ٔاصابوا احلمك الصحيح 

  . ٕان ٔاخطأوا واحداً  ، ؤاجراً 

ومل يسأل الصحابة الرسول عليه الصالة والسالم يف القرآن الكرمي عن حمك ما ٕاال يف ثالث عرش 

موضع تبدٔا ب [ يسألونك ] يسألونك عن اليتاىم ، يسألونك عن الساعة ، يسألونك ماذا ٔاحل هلم 

  م اكلتايل :ٔاسـئةل الصحابة ريض هللا عهن.. واكن تعامل القرآن مع  ... اخل ٔاو بلكمة [ يسـتفتونك ]

اترة ينامه هللا سـبحانه وتعاىل عن السؤال مطلقا ٔالن وقهتا مل حين بعد ، فيقول : { اي اهيا اذلين آمنوا  -

  101ال تسألوا عن ٔاشـياء ٕان تبد لمك تسؤمك .. } املائدة 

من سأل عن مساةٔل  ويف مثل هذا يقول الرسول صىل هللا عليه وسمل : " ٕان من ٔاشد الناس عذاابً 

  )1مل حترم ، حفرمت من ٔاجل مسألته .. " (

كام يف  ،واترة جييهبم بأسلوب حكمي للفت نظرمه ٕاىل ما ينبغي ٔان يكون السؤال عنه ، ٔالنه هو املهم -

قوهل تعاىل { يسألونك ماذا ينفقون قل ما ٔانفقمت من خري فللوادلين وأالقربني واليتاىم واملساكني وابن 

. ( فوهجهم ٕاىل ٔان السؤال أالمه هو: ماذا 215تفعلوا من خري فٕان هللا به علمي } البقرة السبيل وما 

 ننفق من خري؟ ).

) ويقول ٔايضا " ٕامنا 2يقول عليه الصالة والسالم :" ٕان هللا يهنامك عن قيل وقال وكرثة السؤال " ( 

  ) 3عىل ٔانبياهئم " (  ٔاهكل من قبلمك كرثة سؤاهلم وٕاختالفهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7/13خمترص سنن ٔايب داوود  )1(

  وقد ٔاخرجه ٔايضًا مسمل يف حصيحه، وإالمام ٔامحد يف مسـنده. 7/184حصيح البخاري  )2(

  وقد ٔاخرجه ٔايضًا إالمام ٔامحد. 8/142البخاري  )3(
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ال تبلغه عقوهلم ٕاال اكن لبعضهم فتنة " وذلكل قال  ويقول عبد هللا مسعود : " ما ٔانت مبحدث القوم حديثاً 

 )1بعض القداىم ( خري مفرس للقرآن الزمن ) (

عىل حديث نبوي مسعه من الرسول صىل هللا عليه وسمل ، هل دالةل غري  مبنياً  ٔان يفرس االٓية تفسرياً   .2

 لها :  لكنه ليس تفسرياً  ،مبارشة عىل معىن االٓية

يب بكر الصديق ريض هللا عنه : " اي ٔاهيا الناس ٕانمك تقرٔاون هذه االٓية ومن أالمثةل عىل ذكل قول أ 

] ٕاين مسعت رسول  105{ اي ٔاهيا اذلين آمنوا عليمك ٔانفسمك ال يرضمك من ضل ٕاذا اهتديمت } [املائدة 

  )2" ( ٕان القوم ٕاذا رٔاوا املنكر فمل يغريوه معهم هللا بعقاب " "هللا صىل هللا عليه وسمل يقول 

من اجهتاده ، لكن يف وجود النيب عليه الصالة والسالم ، فيقر عليه الصالة  يفرس االٓية تفسرياً ٔان  .3

والسالم عليه هذا التفسري ويثين عليه ، ويكون بذكل جحة ٔالن النيب ٔاقره ، ومثال ذكل ما جاء يف 

و ٕاحساق الثعليب, : "ٔاخربان ٔامحد بن ٕابراهمي الرشحيي, ٔاخربان ٔاب 24تفسري البغوي لسورة محمد االٓية 

ٔانبأين عقيل بن محمد, ٔاخربان املعاىف بن زكراي, ٔاخربان محمد بن جرير, حدثنا برش, حدثنا حامد بن زيد, 

ٔافال يتدبرون القرآن ٔام « حدثنا هشام بن عروة عن ٔابيه قال: تال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: 

قلوب ٔاقفالها حىت يكون هللا يفتحها ٔاو فقال شاب من ٔاهل المين: " بل عىل » عىل قلوب ٔاقفالها 

يفرهجا " " وقد ٔاقرالرسول عليه الصالة والسالم عىل الشاب تفسريه ، ؤاجعب به معر ، فلام توىل 

 معر اخلالفة اسـتعان ابلشاب. 

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ختصار.اب 39 – 37اب مهنج املفرسين ص )  الفقرة السابقة من كت1(

   152)  من كتاب تفسري الصحابة 2(  
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ٔان يفرس االٓية ابجهتاده يف غري وجود النيب صىل هللا عليه وسمل ،وعن غري حديث مسعه من النيب   .4

 . ياس. وفيه خالف يف جحيته كام سـبقابسـتخدام قواعد الق ، صىل هللا عليه وسمل

ٔان يفرس االٓية تبعا ملعاين اللغة العادية والعادة اجلارية ... اخل وهذا هو إالجهتاد الشخيص احملض  -  .5

 اذلي ال جيوز لنا ٔان ننهتجه جحة لنا، رافضني ٔاي ٕاجهتاد بعده.  

كفني. لالٓية ( ٕاال ما ظهر مهنا ) : الوجه وال - ٕان حص عنه  –ومن هذا النوع أالخري جاء تفسري بن عباس 

  . يف الرشع ٔاو اللغة مفرتوك للعرف " " لك لفظ ليس هل حد قاعدة الرشعية تقول :وال

؟ ان فهل يوجد تعريف دقيق للزينة الظاهرة يف الرشع ( الكتاب والسـنة الصحيحة ) يقيض بأهنا الوجه والكف

  وهل يوجد مثل ذكل يف املعامج اللغوية ؟

  امخلار ؟من سورة النور ٔاو آية  31ما هو سبب نزول االٓية 

  بن كثري) وحده من بني التفسريات اليت ذكرانها آنفا ، بذكر سبب نزول هذه االٓية فيقول:اتفرد تفسري (

ٔان جابر بن عبد هللا أالنصاري  -وهللا ٔاعمل  -بلغنا  " سبب نزول هذه االٓية ما ذكره مقاتل بن حيان قال :

ارثة ، جفعل النساء يدخلن علهيا غري حدث : ٔان " ٔاسامء بنت مرشدة " اكنت يف حمل لها يف بين ح

متأزرات فيبدو ما يف ٔارجلهن من اخلالخل ، وتبدو صدورهن وذوائهبن ، فقالت ٔاسامء : ما ٔاقبح هذا . 

  . " فأنزل هللا : ( وقل للمؤمنات يغضضن من ٔابصارهن وحيفظن فروهجن ) االٓية

بعدمه من التابعني ، وٕاال لَام تفرد ابن كثري ويبدو ٔان هذه القصة مل تشـهتر بني الصحابة ريض هللا عهنم ومن 

هبا ، بل لَام تفرد مقاتل بن حيان بروايهتا . ولفظ الرواية نفسه ال يويح بيقني راوهيا مهنا ، فقد اسـتخدم 

  .ويقطع بأن الرواية ضعيفة ستبدال هل داللته عند ٔاهل احلديثلكمة ( بلغنا ) بدال من ( حدثنا ) وهو ا

  ." "ٔاسـباب الزنول للنيسابورية مل تذكر يف كتب ٔاسـباب الزنول الشهرية ككتاب كام ٔان هذه القص 
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  جند ٔان :  - ٕان حصت  –وبتحليل هذه القصة 

النساء الاليت دخلن عىل ٔاسامء بنت مرشدة ، كن غري متأزرات ، ٔاي ٔان ٔارجلهن اكنت ابدية وما هبا من 

يسرتها يف الغالب، كام اكنت صدورهن عارية ،  خالخيل ، ورمبا بدت سؤاهتن ٔايضًا ٔالن إالزار هو اذلي

وكن يبدين ذوائهبن مجع ذؤبة ٔاي : مقدمة الشعر ٔاو الضفرية املنسدةل . وعىل هذا تكون املناطق املكشوفة 

  مناطق : 3اسـتقبحهتا "ٔاسامء" يه  اليت

  ٔاجزاء من الشعر . - 3 الصدور - 2 النصف السفيل من اجلسم  - 1 

رٔاة دخول نساء علهيا يظهرن بعض ٔاجزاء من شعورهن ، فالشعر ليس مما ٔان تستنكر ام الغريبومن 

يسـتقبح من املرٔاة فضال عن ٔان تكون قد ٔاظهرته ٔامام ٔانىث مثلها. فكيف مبن اعتاد رؤية الصدور العارية ٔان 

  يسـتقبح رؤية بعض ٔاجزاء الشعر ؟؟ وعىل لك ، سـنفرض حصة الرواية سـندا ومتنا . 

ة يف اجلاهلية كن يرتدين امخلار يغطني به شعورهن ، ويسدلنه وراء ظهورهن وتبقى قد ذكران آنفا ٔان النسو 

منطقة الصدر مكشوفة. لكن هذا امخلار مل يكن ابلرضورة يسرت شعر املرٔاة لكه ، فلكمة امخلار تطلق عىل لك 

غدائر د اكنت ، ومثيهل عند الرجل العاممة وقها سواء سرتت به شعرها لكه ٔام الثوب تضعه املرٔاة عىل رٔاس 

كام ورد يف اترخي الطربي وسنن الرتمذي   عليه وسمل تظهر من حتت عاممتهالنيب صىل هللا شعر) ضفائر(

، ويه كام قلنا مقدمة الشعر غري املغطاة ابمخلار ٔاو هذا اكنت تظهر من شعورهن ذوائهبال وغريها من الكتب. 

الفالحة املرصية حىت يومنا هذا عندما تضع عىل رٔاسها ضفريته املنسدةل عىل الظهر ، وهذا متاما ما تفعهل 

  ال يغطي شعرها ابلاكمل ابلرضورة، وهو يف ٔاحيان كثرية يكون رمزا ٔاكرث منه عبادة. ٔاو منديالً  ٕايشارابً 

بل ٔان الشال اذلي تضعه املرٔاة أالوروبية عىل كتفها ويه ذاهبة حلفةل " سواريه " يقال هل يف اللغة ( خامر  

رف . والحظ ح ٔاو كتفهاثوب تضعه املرٔاة عىل رٔاسها ذكر معجم الغين يف معىن لكمة خامر ٔانه : ) ، وقد 

ٔالهنا تغطي العقل وتسرته، وكام هو معلوم فٕان  ومن ذكل مسيت امخلر مخراً التخيري ( ٔاو ) وليس ( و ) . 

   امخلر ال تفسد العقل اكمهل وٕاال ملات إالنسان ولكهنا تعطل بعض املناطق فيه.
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، ذكل ٔالهنن مل يكن يرتدين امخلار من عاداهتن تغطية شعورهن ابلاكملفالنساء يف اجلاهلية مل تكن  كام قلنا

ٔالي معىن ديين ، وٕامنا عادة ورمزا . فٕاذا كن النساء يكشفن عن بعض شعورهن ، فلامذا ٔامرهن هللا 

دون ٔان يأمرهن   جيوهبن "" وليرضبن خبمرهن عىل ابلرضب عىل اجليوب ٔاي تغطية الصدر ، يف قوهل : 

  بتغطية شعورهن ابلاكمل؟

، قبل ٔان ميتد أالمر من امخلار وهو الشعر إبحاكم تغطية اجلزء املراد ٔاصالً  ٔاليس من أالوىل ٔان يأمرهن ٔاوالً  

  ؟منه ، وهو الصدر ؟ جلزء آخر غري مراد ٔاساساً 

هن بتغطية الصدر فقط ، ليس جلواز ٕان ذكل يرد عىل املزامع اليت تقول : "ٔان هللا سـبحانه وتعاىل ٔامر  

تغطية الشعر فمل حيتجن خلطاب ٕالهـي لفعل ذكل." وهو قول مردود  كشف الشعر، ؤامنا ٔالهنن اعتدن ٔاصالً 

عليه كام ذكران ، ٔالهنن مل يكن يغطني شعورهن ابملعىن التعبدي اذلي نتخيهل حنن، وٕامنا اكنت شعورهن 

  تظهر مهنا اذلوائب من ٔاسفل امخلار، فلو اكن الشعر عورة ملا ٔاكتفى الرشع ابلتغطية اجلزئية هل.

  غطاءامخلار هو لك 

، وقد اسـتعمل النيب لكمة امخلار هبذا املعىن ( معىن الغطاء ) يف  أالصل فٕان لك غطاء يسمى خامراً ويف 

  ... ٕاخل.ن أالوبئة وأالمراضٔاي غطوا أالواين يك ال يصيهبا شيئا م) 1(قوهل : " مخروا آنيتمك " 

  فلو اكن امخلار هو غطاء الرٔاس فقط ملا اسـتخدم النيب عليه الصالة السالم هذا املعىن . 

ر مقصود به : تغطية الشعر مُ وقد يقول قائل :" ٔاليس من املمكن ٔان يكون أالمر بتغطية اجليوب ابخلُ 

  والصدر معا بأن تسدل امخلار من ٔاعىل شعرها ليسرت الشعر مث العنق مث النحر والصدر ؟" 

، فضًال عن عدم صالحيته فقهيًا، ٔالن ٕاحاكم امخلار عىل اجليب ( فتحة فنقول : ٕان ذكل ال يسـتقمي لغوايً 

  كام ال حيمكه ابلرضورة الصدر ) ال حيمكه ابلرضورة عىل مقدمة الشعر ٔاو ما نسميه اليوم ( قُصة الشعر ) ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ابب تغطية إالانء. –كتاب أالرشبه  –ٔاخرجه البخاري يف حصيحه   )1(
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  " لك ما زاد عن احلد أالدىن لالمس فليس بواجب"لقاعدة أالصولية تقول: عىل الضفرية املنسدةل ، وا

هو التغطية اجلزئية، ٔاي تغطية اجلزء وليس اللك، ولك ذكل اكن حيتاج ٕاىل  "خامر"واحلد أالدىن للكمة  

  .عر ٔاو الرٔاسٔامر ٕالهـي خاص بتغطية الش

ؤايضًا فٕان "امخلار" حىت ٕاذا ٔاريد به غطاء الرٔاس، فأنه يطلق عىل "الطرحة" ٔاي "القامشة" نفسها، حىت يف  

حاةل خلع املرٔاة هل، وليس من الرضوري ٔان تلبسه املرٔاة يك يطلق عليه خامرًا !! عن ٔانس ابن ماكل ريض 

) . 1( ببعضعه" ًا لها فلفت اخلزبٔاخرجت خامر هللا عنه عن ٔام سلمي ٔاهنا " ٔاخرجت ٔاقراصًا من شعري، مث 

   ٔاي ٔاهنا اسـتعملت خامرها يف لف اخلزب اذلي ختزبه، فسامه خامرًا حىت يف حاةل خلعها هل.

، ورّدًا عىل مقال سابق   1994وقد جاء يف مقال فضيةل إالمام االٔكرب محمد سـيد طنطاوي رمحه هللا عام 

،  1994يونيو  13بتارخي  3446وز اليوسف العدد لسـيادة املستشار محمد سعيد عشاموي نرش يف جمةل ر 

ٔاورد فيه سـيادة املستشار ٔادلته عىل ٔان احلجاب ليس فريضة ٕاسالمية ، فرد عليه فضيةل إالمام مبقال عنوانه 

  " بل احلجاب فريضة ٕاسالمية " ذكر فيه :

ٔان سـيادته استشهد عىل ما يريد ابمجلةل أالخرية مما  –قول سـيادة املستشار  –" وتعليقي عىل هذا القول 

مع ذكره من االٓية الكرمية ( يقصد : "وليرضبن خبمرهن عىل جيوهبن" ) ، وترك تفسري ما قبلها وما بعدها ، 

  "  ا ظهر مهنا "ٔان حمل الشاهد عىل احلجاب قوهل تعاىل : " وال يبدين زينهتن ٕاال م

، وٕامنا ٕاىل  فرض احلجاب ال يرجع ٕاىل أالمر ابلرضب عىل اجليوبوهذا اعرتاف من فضيةل إالمام االٔكرب بأن 

  تفسري بن عباس للزينة الظاهرة . ٔاي لفهم الصحايب ال لرصحي نص االٓية.

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٔاخرجه البخاري ومسمل. متفق عليه،  )1(
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  ومعىن الظهور معىن إالبداء

  

اكن ذكران اختالف املفرسين يف تفسري لكمة زينة : مفهنم من قال ٔان الزينة يه لك ما حّسن وّمجل ، سواء 

عنه ، ومهنم من قال ٔان الزينة البد ٔان تكون خارجة عن ٔاصل خلقة اليشء  من ٔاصل املزين هبا ٔام خارجاً 

املزين هبا ال جزء منه ، يعضد قوهل بذكر املواضع اليت جاءت فهيا لكمة ( زينة ) يف القرآن ، ولكها حتمل معىن 

  يشء خارج عن ٔاصل خلقة املَُزين.

حض يف قول من قال ابلرٔاي الثاين ، مث ٕاذا به ، هو هو ، يفرس االٓية بوجوب سرت ونوهنا عىل التناقض الوا

ٔاي انه فرس الزينة اخلفية (الباطنة) بأهنا جسد املرٔاة لكه ، اذلي هو من ٔاصل خلقهتا،  املرٔاة جلسدها اكمالً 

  بل هو اكمل خلقهتا !

  ٔاوًال : معىن إالبداء

  ) . يبدينبداء يف لكمة (مل نلحظ من املفرسين ٔاي اهامتم مبعىن االٕ 

" قد ويف ذكل نقول : أالصل ٔان فعل (بدا) يفيد الظهور غري املتعمد ٔاي عن غري قصد ، كقوهل تعاىل : 

، ٔاو قوكل : " بدا يل رٔاي آخر " ٔالن الرٔاي خطر كل دون معد ، لكن عند  بدت البغضاء من ٔافواههم "

حتويل الفعل (بدا) من فعل ثاليث ٕاىل (يبدي) فعل رابعي متعدي ، يصبح املعىن خمتلفا ، وهو : ٕاظهار 

 يف غالب وروده ابلقرآن ابلفعل (خيفي) يشء خفي، ٔاو ٕاظهار ما ٔاصهل اخلفاء ، فنجد الفعل (يبدي) مقرتانً 

  ٔاو ما يقوم معناه :

  " ختفوه خريا ٔاو  تبدو" ٕان  

  "  ٔاو ختفوهشيئا  تبدوا" ٕان 

  ٔاي ٔان هللا تعاىل يبدى ما حتاول ٔانت ٔان ختفيه يف نفسك"  مبديهيف نفسك ما هللا  وختفي" 

ْيَطاُن  َما ... َما ُووِرَي َعْهنَُمالَهَُما  ِلُيْبِديَ " فََوْسَوَس لَهَُما الشـَّ   والسؤاة أالصل فهيا اخلفاء االٓية "   ِمْن َسْوآِهتِ
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ْن َاكَدْت 
ِٕ
لَْوَال أَْن َربَْطنَا عََىل قَلِْهبَا ِلَتُكوَن ِمَن الُْمْؤِمِنَني " القصص  لَُتْبِدي ِبهِ " َوأَْصَبَح فَُؤاُد أُّمِ ُموَىس فَاِرغًا ا

  والفؤاد هو من أالشـياء اخلفية داخل إالنسان 10

  "  ختفوهٔاو ما يف ٔانفسمك  تبدوا" وٕان  

   " تكمتون وما كنمتا تبدون " ويعمل م

  .271وتأتوها الفقراء فهو خري لمك " البقرة  وٕان ختفوهاالصدقات فنعام يه  تبدوا" ٕان 

فامي اكن أالصل فيه اخلفاء ،  " تُبدوا "من سورة البقرة ) توحض اسـتخدام الفعل  271واالٓية أالخرية ( االٓية  

" فأالصل يف الصدقة هو ٔان تكون خفية ٔالال يشوهبا الرايء والسمعة، ذلكل اكن اسـتخدام القرآن للفعل 

.  " وٕان ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لمك "دقيقا، ٔالن اخلفاء يف الصدقة هو أالصل، بدليل :  تبدوا "

  . اءٕاظهار ما ٔاصهل اخلفٕاذن فإالبداء هو: 

  معىن الظهوراثنيًا :  

، فيظن ٔان لكمة ظهر  يف تفسري االٓية كام حيلو هل ( ٕاال ما ظهر مهنا )يف  (ظهر)يعول البعض عىل معىن لكمة 

 ظهر " "معناها ما ظهر دون قصد ، عىل ٔاساس ٔاهنا فعل ثاليث جمرد ، ٔاي ليس (يُظهِر) مثًال، معتقدًا ٔان 

، وهو ما ليس بصحيح ، ٔالن هناك فرق لغوي بني الفعلني ، ٔالن الفعل ظهر معناه  " بدا "لها نفس معىن 

ر فالن ( ٔاي : نقول : فالن اسـترت مث ظهر لنا ( ٔاي بقصد ) ، ونقول : ظهر ٔام الظهور بقصد ٔاو غري قصد: 

مل يكن الظاهر شيئا اكن خمفيا مث ظهر، كام قد يكون شيئا حمداث  ءوقد يكون اليش.  انكشف دون قصد )

، ومثال النوع الثاين لنوع أالول قولنا: "ظهر املعىن" فاملعىن اكن خفي علينا مث ظهر: ومثال اوجود من قبلهل 

  )1. (يشء حمدث مل يكن هل وجود من قبل" وامحلرة هنا لنا : "ظهرت يف وهجه محرة اخلجل: قو 

  يئًا قدميًا ٔام حاداًث.الظهور سواء بقصد ٔاو بدون، وسواء اكن ش  هو: "ظهر"ٕاذن معىن الفعل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1378ٔاليب هالل العسكري  الفروق اللغوية  )1(
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َيُقولُوَن  22قريبة جدا يف صياغهتا اللغوية من آية ٔاخرى يف سورة الكهف ويه االٓية ة وهذه االٓي : "  سـَ

ْبَعٌة َواثَ  ا اِبلَْغْيِب َويَُقولُوَن سـَ ُهبُْم َرْمجً َسٌة َساِدُسهُْم َلكْ ُهبُْم َويَُقولُوَن َمخْ ُهبُْم قُْل َرّيبِ أَْعَملُ ثََالثٌَة َراِبُعهُْم َلكْ ِمُهنُْم َلكْ

الَّ قَِليٌل ِبعِ 
ِٕ
ْم َما يَْعلَُمهُْم ا ِهتِ الَّ ِمَراًء َظاِهًرا دَّ

ِٕ
َتْفِت ِفِهيْم ِمْهنُْم أََحًدا (فََال تَُماِر ِفِهيْم ا   ) "22َوَال تَسـْ

  ووجه الشـبه يف صياغة لك من االٓيتني واحض :الهنـي عن يشء، مث الاسـتثناء للظاهر منه .

) وما ٔاوىح هللا به يف 1ال تعمق فيه (  ليناً  يف هذه االٓية مبعىن : سهالً  "ظاهرًا"وقد فرس املفرسون لكمة  

) . والشاهد من ذكر هذه التفسريات ٔان املفرسين مل يفرسوا معىن الظهور يف االٓية ٕاطالقًا  مبعىن 2الكتاب (

ة يف االٓيتني ، مع ٔان الصياغ:  ظهر عن غري معد، ٔاو للرضورة ... ٕاخل، كام فعلوا يف تفسريمه الٓية امخلار

  . واحدة

نَّ أَْو أَ قوهل تعاىل : و يف  نَّ أَْو أَبْنَاِهئِ نَّ أَْو اآَبِء بُُعولَِهتِ نَّ أَْو اآَبِهئِ الَّ ِلُبُعولَِهتِ ِٕ
نَّ أَْو " َوَال يُْبِديَن ِزينََهتُنَّ ا بْنَاِء بُُعولَِهتِ

نَّ أَْو بَِين أََخَواهتِِ  ْخَواِهنِ ِٕ
نَّ أَْو بَِين ا ْخَواِهنِ ِٕ

ْربَِة ِمَن ا
ِٕ
نَّ أَْو َما َملََكْت أَيَْماُهنُنَّ أَِو التَّاِبِعَني غَْريِ أُوِيل اْال نَّ أَْو ِنَساِهئِ

َِّساِء  يَن لَْم يَْظهَُروا عََىل َعْوَراِت الن ِ ْفِل اذلَّ   نطرحه عىل امجليع : سؤاالً  ) "31(... الّرَِجاِل أَِو الّطِ

ٕاذا اكنت الزينة الظاهرة املسـتثناه يه الوجه والكفان ، مفا النص اذلي حيدد لنا ما تكشفه املرٔاة ٔامام هذه  

اجملموعات الكبرية من أالقارب واليت قد تصل ٕاىل مائة ، خاصة ٕاذا ٔاضفنا الهيا ما ( ٔاحلقه ) الفقهاء ابالٓية من 

رم من الرضاع ما حيرم من النسب ، فنجد ان لك مجموعات ٔاخرى اكلعم واخلال ، ٔاضف ٕاىل ذكل قاعدة : حي

  الفئات السابقة من هجة الرضاع تصبح ٔايضا يف مضمون االٓية ؟ فهل تكشف لهن لك يشء ؟ 

   وهل يتصور ٔان جتلس الفتاة عارية الهندين ٔامام ٔابهيا ؤاخوها ومعها وخالها ؟؟

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22تفسري ابن كثري سورة الكهف االٓية  )1(

  تفسري القرطيب نفس االٓية السابقة )2(
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وبدًال من ٔان يراجع املفرسون والفقهاء تصورمه حنو االٓية ، ٕانربى البعض مهنم يف حتديد  " وصفات " للك 

فئة من هذه الفئات ، فأالب وأالخ تظهر هلام املرٔاة كذا وكذا ، وابن أالخ وابن أالخت تكشف هلام كذا 

  سلعة ٔاو جامد ٔاو اكئن غري عاقل .وكذا ... ٕاخل وأكهنا 

  ية ؟ كيف نفهم االٓ 

ٕان حماوةل اسـتنباط عورة حمددة للمرٔاة من هذه االٓية لهو رضب من املسـتحيل ، وهذه يه اخلطوة أالوىل 

لفهم االٓية. مفحاوةل ختصيص العام ، وتعيني املهبم ، وحتديد اجململ ، ليس لها جدوى ، وال يرىج مهنا فائدة 

  فهم ، ٔالنه سـيكون تلكيفا ابحملال . ، ٕاذ ٔانه من احملال ٔان يلكفنا هللا سـبحانه وتعاىل مبا ال ن 

وكام ٔامر هللا النساء بسرت الفرج واجليب ، بلفظ رصحي ، فلام مل يأمرهن بسرت شعورهن ورؤوسهن وسائر 

  ٔاجسادهن بلفظ قاطع ال لبس فيه وال حيتاج تأويل ؟؟

فني تفهمي ما هلم " ٕان املقصود الرشعي من اخلطاب الوارد عىل امللك : 344يقول الشاطيب يف املوافقات ص 

وما علهيم ، مما هو مصلحة هلم يف دنيامه ؤاخرامه ، وهذا يسـتلزم كونه بينا واحضا ال ٕاجامل فيه وال ٕاشتباه . 

ولو اكن فيه حبسب هذا القصد اشتباه وٕاجامل لناقض ٔاصل مقصود اخلطاب ، فمل تقع فائدة ، وذكل ممتنع 

  " من هجة رعي املصاحل ..

وابذلات يف سورة  –، فقط ملن يقرؤها اكٓية من اآيت االٓداب العامة الواردة يف القرآن  ٕان معىن االٓية واحض

عامة جيب الزتاهما هبا . واخلطاب التلكيفي  عريضة ، وتوحض لها آداابً  واليت تضع للمرٔاة خطوطاً  - النور  

ن الصدر . ليس الوحيد القاطع يف هذه االٓية هو : غض البرص وحفظ الفرج وتغطية فتحة اجليب ٔاي ماك

هناك عورة يف املوضوع وال غريه ، اللهم ٕاال الصدر والفرج . وهناك هنـي يف هناية االٓية عن التلكف يف ٕاظهار 

من غري تلكف وٕابتذال ، وذكل يف قوهل   تزتين هبا املرٔاة اليتًا قرآنيا جبواز الزينة الزينة ، وهو ما نراه ترصحي

": "َوَال يَْرضِْبَن ِبأَْرجُ تعاىل  نَّ ِفَني ِمن ِزينَِهتِ ، وقصهتا يف كتب التفسري ٔان امرٔاة اكنت تسري  ِلهِنَّ ِلُيْعَملَ َما ُخيْ

مرتدية خلخاًال صامتًا ال حيدث صواًت ، فاكنت متسك جبذع وتتعمد الرضب بقدمهيا من ٔاجل ٕاحداث صوت 
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هناهن هللا عن ذكل الفعل املتلكف عند ارتطام اخللخال هبذا اجلذع، لتلفت النظر ٕالهيا وتثري غريزة الرجال. ف

"التحرير املبتذل .فال هنـي عن لبس اخللخال ، بل وال هنـي عن صوت اخللخال الطبيعي بال تلكف . ويف 

  : والتنوير"

  " قال الزجاج : " فأما صوت اخللخال املعتاد فال ضري فيه " "

مشـهين ٕاىل ٕاسامع قعقعة اخللخال ٕاظهارًا " قال بن رشد: " ٔاراد ٔان اذلي حيرم ٔامنا هو ٔان يقصدن يف ؤايضًا، 

    هبن من زينهتن." "

بل ٕان البعض فرق بني ٔان تتعمد املرٔاة يف مشـهيا ٕاسامع صوت اخللخال تباهيًا جباملها، وبني ٔان تفعل ذكل 

  ٕاغراًء للرجال وٕااثرًة هلم، فاعتربوا أالول مكروهًا، والثاين حرامًا.

،  "ما خيفني"، فمل يقل " ما خفي من زينهتن " وٕامنا  خيفني من زينهتن "" ليعمل ما وانظر ٕاىل قوهل تعاىل : 

فنسب الفعل ٕالهين لدلالةل القطعية عىل ٔاهنن بأنفسهن من ٔاخفوا هذه الزينة ، مث هن ٔايضًا بأنفسهن من 

  ٔارادوا التلكف يف ٕابداهئا.

ال يبدين زينهتن ٕاال ما ظهر مهنا ) ، ( ودلى الكثريين وهو :  كبرياً  ونعود للجزء من االٓية اذلي سبب ٕاشاكالً 

  وقد وحضنا بعض النقاط اللغوية الهامة لفهم االٓية ، وبقى رشح معاين هذا اجلزء من االٓية بشلك اكمل :

  ما يه الزينة ؟

  الزينة نوعان :

  .ٕاما مكتسـبة : كحيل وثياب وحنوه 

{ ولقد  :لقوهل تعاىل  يف إالنسان موجود يف سائر جسده، لقية : كلك ٔاعضاء اجلسد، ٕاذ ٔان احلسنوٕاما خَ 

  { اذلي ٔاحسن لك يشء خلقه } .:  وقوهل تعاىل ،خلقنا إالنسان يف ٔاحسن تقومي }

، وٕان اكن املعىن أالول " الزينة للك ما حّسن ومجل "زينة"، السـتعامل العرب للكمة واملعنيان حصيحان لغوايً 

  القرآن الكرمي. املكتسـبة" هو االٔكرث ورودًا يف
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  ما هو إالبداء ؟

  هو ٕاظهار ما خفي.

  ما يه الزينة الظاهرة ؟

  يه الزينة املباح للمرٔاة ٕاظهارها ٔامام مجيع الرجال من غري احملارم ، ويه ثالث :

 :زينة ظاهرة حبمك الفطرة -1

بداية نقول ٔان أالصل يف فطرة إالنسان منذ بدٔا اخلليقة مواراة القبل وادلبر ، وهام السؤاتن ، ذلكل يقول 

  جل وعال : 

ِ  عَلَْيُمكْ ِلَباًسا يَُواِري َسْوآِتُمكْ " اَي بَِين آَدَم قَْد أَْنَزلْنَا  َّهُْم  َوِريًشا َوِلَباُس التَّْقَوى َذكِلَ َخْريٌ َذكِلَ ِمْن اآَيِت اهللَّ لََعل

ْيَطاُن امَكَ أَْخَرَج أَبََويُْمكْ ِمَن الَْجنَِّة  كَُّروَن . اَي بَِين آَدَم َال يَْفِتنَنَُّمكُ الشـَّ َمايَذَّ َُّه  يَْزنُِع َعْهنَُما ِلَباَسهَُما ِلُريَِهيَُما َسْوآِهتِ ن
ِٕ
ا

انَّ َجعَ 
ِٕ
يَن َال يُْؤِمنُوَن "يََراُمكْ ُهَو َوقَِبيهُلُ ِمْن َحْيُث َال تََرْوَهنُْم ا ِ َياِطَني أَْوِلَياَء ِلذلَّ   أالعراف 27 – 26 لْنَا الشـَّ

ْيَطاُن ؤايضا قوهل تعاىل  َما"  فََوْسَوَس لَهَُما الشـَّ ُُّمكَا َعْن  ِلُيْبِدَي لَهَُما َما ُووِرَي َعْهنَُما ِمْن َسْوآِهتِ َوقَاَل َما َهنَاامُكَ َرب

الَّ أَنْ 
ِٕ
َجَرِة ا يَن " َهِذِه الشَّ   أالعراف . 20 تَُكواَن َملََكْنيِ أَْو تَُكواَن ِمَن الَْخادِلِ

ٔاما ومواراة السؤتني هو احلد أالدىن للباس اذلي فرضه هللا عز وجل عىل آدم عليه السالم منذ بدٔا اخللق ، 

 ،همن عيوب وحنو  هـي ٔامع ؤامشل من السؤاة، ٔالن العورة يه لك ما خيجل إالنسان من ٕاظهارهالعورة ف 

، فالعورة ليست كام يعتقد البعض مرتبطة مبواضع معينة من وهذا قول اكفة ٔاهل اللغة يف تعريف العورة

جسم الرجل ٔاو املرٔاة وٕامنا بلك ما خيجل إالنسان ٔان يراه ٔاحد من عيوب، ٔاو ٔارسار، ٔاو ٔاشـياء تشينه، ٔاو 

  :جزء من جسده ، وأالمثةل عىل ذكل من الكتاب والسـنة كثرية نذكر مهنا 

 بيت إالنسان عورة ٕاذا خىش من دخول الغرابء هل يف غيابه : -1

َتأِْذُن فَرِيٌق ِمْهنُُم النَِّيبَّ  ْذ قَالَْت َطائَِفٌة ِمْهنُْم اَي أَْهَل يَْرثَِب َال ُمَقاَم لَُمكْ فَاْرِجُعوا َويَسـْ
ِٕ
نَّ بُُيوتَنَا  َوا ِٕ

يَُقولُوَن ا

الَّ ِفَراًرا ( َعْوَرٌة َوَما ِيهَ ِبَعْوَرةٍ 
ِٕ
ْن يُرِيُدوَن ا

ِٕ
  .) أالحزاب13ا
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يربرون عدم خروهجم للقتال بأهنم خيشون دخول الغرابء ٕاىل بيوهتم يف غياهبم، ومه اكنوا ٔاي ٔاهنم  

  .، وٕامنا مه يهتربون من القتالاكذبون يف ذكل

 أالوقات اليت خيجل إالنسان فهيا من دخول الناس عليه يه عورة: -2

َا  َتأْ اَي أَهيُّ يَن آَمنُوا ِليَسـْ ِ َ اذلَّ يَن َملََكْت أَمي ِ اٍت ِمْن قَْبِل ِذنُْمكُ اذلَّ يَن لَْم يَْبلُُغوا الُْحُملَ ِمنُْمكْ ثََالَث َمرَّ ِ انُُمكْ َواذلَّ

هَِريِة َوِمْن بَْعِد َصَالِة الِْعَشاءِ  لَيَْس عَلَْيُمكْ  ثََالُث َعْوَراٍت لَُمكْ  َصَالِة الَْفْجِر َوِحَني تََضُعوَن ثَِيابَُمكْ ِمَن الظَّ

ُ لَُمكُ اْالآيَ  ُ اهللَّ افُوَن عَلَْيُمكْ بَْعُضُمكْ عََىل بَْعٍض َكَذكِلَ يَُبّنيِ ْم ُجنَاٌح بَْعَدُهنَّ َطوَّ ُ عَِلٌمي َوَال عَلَْهيِ ِت َواهللَّ

  ) النور58َحِكٌمي (

 لك ما يشني إالنسان ويفضحه ٔامام الناس هو عورة:  -3

، وكذكل  "من سرت عورة مؤمن سرت هللا عورته يوم القيامة"كقول الرسول عليه الصالة والسالم : 

" من تتبع عورات املسلمني تتبع  و قوهل" اللهم آمن روعيت واسرت عوريت ..."، قوهل عليه السالم: 

  هللا عورته" .

س ذايت وهو اخلجل، وابلتايل يه يشء نسـيب جدًا ٔالهنا تتعلق إبحسا - أكي عورة  –والعورة اجلسدية 

املتأصل يف الفطرة اجلسدية ختتلف ابختالف أالزمنة والعادات بل وأالفراد ٔايضًا، واجلزٔا الوحيد من العورة 

ن التصاهلام الشديد، وهو معىن قول النيب عليه الصالة والسالم او السؤااتن، وقد يلحق هبام الفخذالبرشية ه

  ة. ٔان العورة ما بني الرسة والركب

ٔاما أالعضاء الظاهرة ، فهـي أالعضاء اليت خلقها هللا عز وجل ظاهرة يف فطرة إالنسان، ال خيجل من ٕابداهئا 

  اكن ٔام ٔانىث . ٔامام الناس حبمك الفطرة، ذكراً 

هو السؤااتن ، فاحلد أالدىن لهذه أالعضاء الظاهرة ، ٔان تكون يه اجلسدية وكام ٔان احلد أالدىن للعورة  

 –ٔاعضاء الوضوء : الرٔاس وأالذنني والوجه و اليدين حىت املرفقني ، والقدمني . ٔالن هللا تعاىل مل يلكفنا 
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طرة ٕاال بغسل أالعضاء الظاهرة ، وليس من املعقول ٔان يلكفنا بغسل ما هو عورة يف ٔاصل الف - ذكورًا وٕااناًث 

   "وما جعل عليمك يف ادلين من حرج."لقوهل تعاىل : 

 –رجاًال ونساًء  –هذه أالعضاء الظاهرة ال مييل إالنسان ٕاىل سرتها ٕاال بسبب، كسرت الشعر عند العرب 

  القفازين يف املناطق الباردةيف الصحراء، ٔاو سرت اليدين بلبس وأالتربة حامية للرٔاس من حرارة الشمس 

يب صىل هللا عليه وسمل اكن يرتدي العاممة حبمك العادة ٔاو احلاجة لتغطية الرٔاس، لكنه مل يكن والن ٕاخل... . 

عليه السالم خيجل من ٕاظهار شعره، وٕاذا سرته مل يتلكف يف ٕاخفائه، ٔاي ٕانه مل يكن يعتربه عورة ابملفهوم 

  )1اذلي قلناه. (

 م) يتوضأون مجيعا من حوض واحد .وقد اكن الرجال والنساء يف عرص النيب (عليه الصالة والسال

  : 191قال البخاري يف حصيحه : احلديث رمق 

عن ابن معر ٔانه قال: "اكن الرجال والنساء يتوضؤون يف زمان رسول هللا صىل هللا عليه و سمل مجيعا." 

ؤالن احلديث مل يعجب من يسمون ٔانفسهم ٔاهل السـنة وامجلاعة ، وحيتكرون فهم االآيت وأالحاديث 

، فقالوا ٔان لك رجل اكن يتوضأ مع ٔامرٔاته مث لصاحلهم، ويكرثون ٔاوقاهتم لرد الشـهبات، فقد ٔاّّولوه تأويال جعيباً 

  يأيت رجل آخر ويتوضأ مع امرٔاته وهكذا !!

اكن الرجال  «وهذا التأويل العجيب يتعارض مع ما رواه ٔابو داود من طريق حامد عن ٔايوب عن انفع: 

  . »مجيعا من إالانء الواحدن رسول هللا صىل هللا عليه والنساء يتوضؤون يف زما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفطرة مخس يف الرٔاس ومخس يف اجلسد: ففي الرٔاس: املضمضة نذكر هنا قول ابن عباس: "  )1(

والاسـتنشاق، والسواك، وقص الشارب، والفرق للشعر ... " فاعترب فرق الشعر اذلي هو رضب من 

تزيينه وجتميهل من الفطرة، واكن النيب صىل هللا عليه وسمل شديد العناية بشعره واكن يقول: " من اكن هل 

  شعر فليكرمه".
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 وسمل عليه هللا صىل هللا رسول عهد عىل والنساء حنن نتوضأ  كنا« :بلفظ انفع، عن هللا عبيد ريقط ومن

  ." واحدة حاةل يف املاء يتناولون اكنوا ٔاهنم ظاهره: "جحر ابن قال. »ٔايدينا فيه نديل واحد ٕاانء من

 ابن عن والكهام املزين احلارث بن خارجة طريق من ؤامحد زيد بن ٔاسامة طريق من داود ٔابو ٔاخرج كام 

 الوضوء يف وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ويد يدي اختلفت: «قالت اجلهنية صبية ٔام عن) ثقة( خربوذ

ٔاي ٔاهنا ليست  »وليست ٔام صبية هذه زوجة وال حمرماً «. قال العرايق يف "طرح الترثيب": »من ٕاانء واحد

  .ذكل فقد اكنت تتوضأ معه ، ومعمن زوجات وال حمارم النيب صىل هللا عليه وسمل

ويف حصيح ابن خزمية من طريق معمتر عن عبيد هللا عن  "امجليع ضد املفرتق".وقال ٔاهل اللغة يف ذكل : 

لكهم  من ٕاانء واحدؤاحصابه يتطهرون والنساء معهم عليه الصالة والسالم "ٔانه ٔابرص النيب انفع عن ابن معر: 

احلجاب (ٔاي قبل السـنة اخلامسة للهجرة) فهو قول ضعيف، نزول ؤاما من قال بأن هذا قبل  ".يتطهر منه

صيغة احلديث (اكنوا يتوضئون يف زمان ٔان . بل ولو اكن كذكل لوجب عىل ابن معر ٔان يذكر ذكل ٔالمهيته

  ن دون توقف.الرسول...) يدل عىل اسـمترارية ذكل الفعل يف ذكل الزما

وهو  - ىت خالفة معر بن اخلطاب ريض هللا عنه وقد ظلت أالحواض مشرتكة بني الرجال والنساء ، ح

  فأمر بأن جيعل للرجال حوض ، وللنساء حوض آخر . -معروف بشدة معارضته لٕالختالط 

َر ْبَن طبقة من روى عن معر بن اخلطاب : ففي الطبقات الكربى البن سعد ،  "عْن َسالَمُة: َرأَى ُمعَ

اِب أََىت عََىل َصاِحِب الَْحْوِض  َِّساء" .الَْخطَّ بَُه َوقَاَل : اْجَعْل َحْوًضا ِللّرَِجاِل َوَحْوًضا ِللن   فََرضَ

وخالصة ما نراه ابلنسـبة لشعر املرٔاة ، ٔان تغطية الشعر لو اكنت من الفطرة ،ملا وجدان هذا المك الهائل من 

لعصور ويف القوانني والعقوابت اليت تفرض عىل املرٔاة ابلقوة ٕارتداء غطاء الرٔاس ٔاو احلجاب عىل مر ا

  : وحداحلضارات اخملتلفة ، وملََا  اكن اسـتخدام احلجاب يف مجيع احلضارات نفس هذا الاسـتخدام االٔ 

المتيزي الطبقي بني احلرة واجلارية ، ٔاو التفريق أالخاليق بني الرشيفة والغري رشيفة ، وملا هنني إالماء  

  املسلامت املؤمنات عن سرت شعورهن كام سـنثبت الحقًا .
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 ٔان ختتلف عن فطرة أالمة؟!! ، كيف بفطرة احلرة وات 

 زينة ظاهرة حبمك العادة: -2

وهو معىن غفل عنه الكثريون رمغ كرثة وروده يف النصوص الرشعية، فاليشء اذلي ينترش بني الناس 

متع ويصبح عادة يقال هل يف اللغة ٔانه "ظهر" ، ابلضبط كام نسمي االٓن أالمور اليت تتكرر حىت تشـيع يف اجمل 

  وتعم جزء كبري منه امس ( ظاهرة ) فنقول ظاهرة الزواج العريف مثال لكرثة ظهورها يف اجملمتع .

  ومن أالمثةل عىل ذكل قول النيب صىل هللا عليه وسمل عن آخر الزمان : 

ويظهر فهيم  "مث يكون بعدمه قوم يشهدون وال يستشهدون. وخيونون وال يمتنون. وينذرون وال يوفون

والسمن هو ما نسميه مبرض السمنة ، وهو موجود منذ قدمي أالزل ، لكنه سـيظهر ( ٔاي ينترش .  " السمن

  ) لكام تقدم الزمن ، وهو ما نراه فعال.

، ويفشو الزىن، ويرشب امخلر، ويذهب ويظهر اجلهلوقوهل : " ٕان من ٔارشاط الساعة ٔان يرفع العمل، 

  قمي واحد"الرجال، وتبقى النساء، حىت يكون مخلسني امرٔاة 

فهل اجلهل ليس موجودًا من قبل؟ ٔام ٔان اجلهل صفة موجودة عىل مر العصور ، لكنه سـيظهر ، وظهوره 

  مبعىن ٕانتشاره ٔاي يصبح معتادا شائعا بني الناس. 

والزىن من ٔاايم النيب صىل هللا عليه وسمل وقبلها بكثري ،  " وظهر الزىن "وكذكل قوهل يف حديث آخر : 

واملعازف ورشب امخلر "  بني الناس، وكذكل " ٕاذا ظهرت القينات ن يكون عادةأ ولكن ظهوره هو 

  املغنيات وهن موجودات عىل مر العصور. ٔاي  والقينات

. وليس يف ذكل تضاد انترش وذاع ؤاصبح عادةيف لغة العرب مبعىن:  " ظهر"ولك هذا يوحض اسـتعامل لكمة 

فاليشء ٕاذا ذاع وانترش، زاد ظهوره بلك تأكيد، وٕان اكن مع املعىن أالصيل لللكمة وهو معىن الظهور ، 

  ظاهرًا من قبل ذكل ، فال تعارض بني املعنيني .
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: لك ما اعتيد من النساء ظهوره من زينة ، خلقية ٔاو مكتسـبة ، وتقبهل اجملمتع وتعارف الناس عليه ، ٕاذن 

  اكن مما ( ظهر ) من الزينة.

ثقافات بني الصني ؤاورواب ؤافريقيا والعرب يورث اختالفا يف فأي عاقل ينكر ٔان ٕاختالف الظروف وال  

الزي وامللبس كسائر العادات ، بل ٔان  امللبس خيتلف يف ذات البدل بني حرض وريف وابدية ... ٕاخل ، 

وهناك ٕاختالف بني عادات أالحياء الشعبية وعادات أالحياء الراقية يف طبيعة امللبس والزينة املقبول 

عيا . لك ذكل يف ٕاطار الترشيعات الثالث أالساسـية : غض البرص ، وسرت اجليب ( الصدر ٕاظهارها ٕاجامت

  ) وحفظ الفرج . 

  : يقول إالمام محمد عبده 

ٔان تظهر بعض ٔاعضاء من جسمها امام أالجنيب عهنا ،  -آية امخلار –" ٔاابحت الرشيعة للمرٔاة يف هذه االٓية 

عروفا يف العادة وقت العلامء : ٔاهنا ولكت فهمها وتعييهنا ٕاىل ما اكن مغري ٔاهنا مل تسم تكل املواضع، وقال 

وقد ذكران يف طيات نقلنا للتفسريات املأثورة لالٓية ،أالقوال اليت تؤيد حديثنا هذا ، كقول  اخلطاب .. "

  يف تفسريه : القرطيب

ة واحلج ، فيصلح ٔان يكون ٔانه ملا اكن الغالب من الوجه والكفني ظهورهام عادة وعبادة وذكل يف الصال " 

   إالسـتثناء راجعا ٕالهيام . "

، واكنت وقهتا : ٕاظهار الوجه والكفني . كام ٔارجع ذكل ٕاىل ٔان الوجه تعيني الزينة الظاهرة ٕاىل العادةفأرجع 

للقياس بني الصالة  والكفان هام الذلان يظهران من املرٔاة يف الصالة واحلج. وحنن هنا نقول: ال نرى وهجاً 

واحلج من انحية ، وبني شؤون احلياة اليومية اكلسري يف الشارع ، وركوب املواصالت ، ورشاء احلاجات 

، بدليل حترمي اللباس  ٕاجامتعياً  ... ٕاخل . مفا جيب سرته يف الصالة واحلج ، ليس ابلرضورة ٔان يكون لباساً 

حترمي لبس املرٔاة النقاب والقفازين يف احلج ، وهو جائز يف اذلي فيه خميط يف احلج ، وهو مباح يف غريه ، و 

غريه ، وعدم جواز صالة الرجل حارس الظهر والبطن عند الظاهرية وإالمام ٔامحد بن حنبل ( ويف رواية 
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عنه: جائز مع الكراهة ) ، وكشفهام جائز خارج الصالة، فالقياس هنا فاسد، لعدم وجود عةل مشرتكة بني 

 عيينه واحلمك املقيس عليه ، ٔاما رضورة تغطية املرٔاة لشعر رٔاسها ٔاثناء الصالة فهـي ٔامرًا توقيفياً احلمك املراد ت 

واحلائض ٔاي املرٔاة البالغة. واحلديث  " ال يقبل هللا صالة حائض ٕاال خبامر "لقوهل عليه الصالة والسالم :

  لصالة ، وليس خارهجا كام نرى . خاص اب

  : " ٕاال ما ظهر مهنا "يف تفسري   "مفاتيح الغيب "قفال يف وقد ٔارشان من قبل ٕاىل قول ال

  ، وذكل يف النساء الوجه والكفان "  يف العادة اجلارية" معىن االٓية : ٕاال ما يظهره إالنسان 

واِجلبةُل عىل ظهوره  ما جرت العادةٕاال ما ظهر مهنا} يعين ٕاال  {  : معىن قوهلوقال الزخمرشي يف "الكشاف" "

      الظهور".   وأالصل فيه

 زينة ظاهرة حبمك الرضورة واحلاجة: -3

  . " ما يريد هللا ليجعل عليمك من حرج "و   " وما جعل عليمك يف ادلين من حرج "لقوهل تعاىل : 

واحلرج هو املشقة والتلكف ، ولك ما ٔادخل سرته عىل املرٔاة مشقة وحرجًا ، فهو من الزينة الظاهرة ،  

  وهذا يشء نسـيب وخيتلف ٔايضًا ابختالف العادات والظروف وأالماكن ... ٕاخل .

  

  ال ٔادةل عىل ختصيص املعىن :

مه لالٓية ، عندما راحوا خيصصون ما عىل اخلطأ اذلي وقع فيه بعض املفرسين ، يف تفسري بقى ٔان ننوه ٔاخرياً 

، وال يوجد يف اللغة وال الرشع ما  ) ال يبدين زينهتن ٕاال ما ظهر مهنا(ومعمه النص القرآين . فاالٓية تقول 

يفيد حرص الظهور ابلظهور عن غري قصد ، ٔاو الظهور لرضورة . فهو ختصيص للمعىن بال دليل من اللغة ، 

ٔاو الكتاب ، ٔاو السـنة الصحيحة ، واعمتدوا يف ذكل عىل ذكر ٔاحاديث ضعيفة ، ٔاو ٔاقوال تعرب عن اجهتاد 

مع ذكل فٕانه ال تعارض بني ما نقوهل وما قاهل مجع من املفرسين اذلين صاحبهيا وفقا للعرص اذلي قيلت فيه. و 

ٔارجعوا فهم االٓية للعادة اجلارية ، بل غاية ما يف أالمر ٔان ما نقوهل ٔامشل ؤامع ، فقول هؤالء العلامء جبواز 
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عليه ما ا نزيد ٕاظهار الوجه والكفني لكوهنام عادة ، ٔاو ٔالن يف سرتهام مشقة ، ال يتعارض مع ما نقول ، بل ٕانن

، فال يعقل ٔان يكون اخلطاب القرآين موجه لعرص الصحابة حفسب ، ٔاو اسـتجد يف عرصان من عادات

للعصور اليت كتبت فهيا هذه التفسريات ، بل لنا وهلم . مفن ينكر ٔان معىن الظهور يف اللغة يشمل ٔاكرث مما 

آن معىن معني مل خيصصه القرآن نفسه . قاهل املفرسون بكثري فٕامنا هو خيدع نفسه ، ٔاو يفرض عىل القر 

ال تفيد احلرص اللغوي ملعىن   -ٕان حصت  –والتفسريات الواردة عن بن عباس وابن مسعود ريض هللا عهنام 

الظهور، وٕامنا فهمهم ملعىن حمدد، دون ٔاناكر لبايق املعاين اليت يتسع لها النص. والقاعدة التفسريية اللغوية تقول 

ٔاما اذلين يظنون من معىن لغوي حصيح حتمتهل االٓية بال تضاد ، جاز تفسري االٓية هبا " . : " ٕاذا ورد ٔاكرث 

ٔان حمك الزينة الظاهرة ، هو حمك توقيفي ، ال من ابب إالجهتاد ، وال دخل للعادات به ، ؤان املرٔاة علهيا ٔان 

ار، فيطالبوهنا تسرت لك جسدها ٕاال ما اضطرت ٕاىل كشفه ، ويبالغون يف تضأيل مساحة هذا إالضطر 

إبظهار عني واحدة ، وخيتلفون هل يه الميىن ٔام اليرسى ، فاكٔن ما قالوه وما ٔارادوا ٔان يفرسوه ٔامنا هو 

تفسري الٓية ٔاخرى غري موجودة ابلقرآن تقول : " وال يبدين زينهتن ٕاال للرضورة " ٔاو "وال يبدين ٕاال عني 

  . واحدة "
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  االٓية الثانية :

  تعاىل يف سورة أالحزاب :قوهل 

نَّ ذَ  نَّ ِمْن َجالِبيِهبِ َا النَِّيبُّ قُْل ِالَْٔزَواِجَك َوبَنَاِتَك َوِنَساِء الُْمْؤِمِنَني يُْدِنَني عَلَْهيِ كِلَ أَْدَىن أَْن يُْعَرفَْن فَال { اَي أَهيُّ

ُ غَُفورًا َرِحاميً } .  [ أالحزاب    ] . 59يُْؤَذيَْن َوَاكَن اهللَّ
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وهذه االٓية سـبقت آية سورة النور ( آية امخلار ) يف الزنول ، والكهام نزل يف املدينة . وقد اتفق املفرسون 

  مجيعهم عىل سبب نزول االٓية ، واختلفوا يف ٔامرين :

 تعريف اجللباب -1

  كيفية ٕادانء اجللباب -2

  سبب الزنول 

  يقول ابن كثري يف تفسريه :

خيرجون ابلليل حني خيتلط الظالم ٕاىل طرق املدينة ، يتعرضون للنساء " اكن انس من فساق ٔاهل املدينة 

، واكنت مساكن ٔاهل املدينة ضيقة ، فٕاذا اكن الليل خرج النساء ٕاىل الطرق يقضني حاجهتن ، فاكن ٔاولئك 

ٔاة ليس الفساق يبتغون ذكل مهنن ، فٕاذا رٔاوا امرٔاة علهيا جلباب قالوا : هذه حرة ، كفوا عهنا . وٕاذا رٔاوا املر 

  علهيا جلباب ، قالوا : هذه ٔامة . فوثبوا ٕالهيا . "

واملعىن : ٔان النساء كن خيرجن لقضاء احلاجة ليًال يف العراء ، فالبيوت اكنت ضيقة ليس هبا دورات مياه 

اكليت عندان االٓن، فكن يتعرضن لٔالذى والتحرش من الرجال، ٕاذ يعتقد الرجال ٔان هذه املرٔاة اليت خرجت 

هتا ٔامة ( جارية ) ، واكنت عادة احلرائر ٕاذا خرجن من بيوهتن ٔان يرتدين اجللباب، ٕاال ٕاذا خرجن لقضاء حاج

لقضاء احلاجة فٕاهنن ال هيمتن بذكل ، فأمرهن هللا يف االٓية بأن يلزمن زي احلرائر يف مجيع ٔاحوالهن تفرقة لهن 

  عن إالماء يك ال يتعرضن لٔالذى.

  يف ٔاضواء البيان ، يقول الشـنقيطي رمحه هللا :ونفس املعىن تقريبًا جنده مذكورًا 

"ٔان عاّمة املفّرسين من الصحابة مفن بعدمه فّرسوا االٓية مع بياهنم سبب نزولها، بأن نساء ٔاهل املدينة كن 

خيرجن ابلليل لقضاء حاجهتن خارج البيوت، واكن ابملدينة بعض الفّساق يتعّرضون لٕالماء، وال يتعّرضون 

ا عن زي إالماء واكن بعضللحرائر،  ، فيتعّرض لهن ٔاولئك الفساق نساء املؤمنني خيرجن يف زي ليس ممتّزيً

ٔان  يأمر ٔازواجه وبناته ونساء املؤمنني فأمر اهللَّ نبيّه صىل هللا عليه وسمل ٔانظنًّا مهنم ٔاهنن ٕاماء، ابٔالذى 
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لن ذكل ورآهن الفساق، علموا وذكل بأن يدنني علهين من جالبيهبن، فٕاذا فع يمتّزين يف زهين عن زي إالماء،

ٔاهنن حرائر، ومعرفهتم بأهنن حرائر ال ٕاماء هو معىن قوهل: {ٰذكِلَ أَْدَىنٰ أَن يُْعَرفَْن}، فهـي معرفة ابلصفة ال 

  ابلشخص." 

  معىن اجللباب وكيفية إالدانء

السـبع  واختلف املفرسون يف وضع تعريف للجلباب، وخالصة التعريفات اليت وضعوها هل يف التفسريات

التحرير والتنوير "  –مفاتيح الغيب  –ٔاضواء البيان  - البغوي –القرطيب  –الطربي  –الشهرية " ابن كثري 

  اكلتايل:

 اجللباب : هو الرداء فوق امخلار. -1

 اجللباب : امللحفة ( ما يلتحف به إالنسان) . -2

 اجللباب هو ثوب ٔاكرب من امخلار. -3

 . اجللباب هو الثوب اذلي يسرت مجيع البدن -4

 .اجللباب : القناع -5

 اجللباب: لك ثوب تلبسه املرٔاة فوق ثياهبا. -6

 اجللباب: لك ما تسـترت به من كساء ٔاو غريه .  -7

 .، تلبسه عند اخلروج والسفررٔاسها فينسدل عىل كتفهيا وظهرها اجللباب ثوب تضعه املرٔاة عىل -8

  ٔاما معىن ٕادانء اجللباب ، فقد قيل فيه:

 ا ٕاال عني واحدة تبرص هبا .تلويه املرٔاة حىت ال يظهر مهن -1

 تسرت به الصدر ومعظم الوجه. -2

 تغطي نصف وهجها . -3

 تغطي ثغرة حنرها .  -4
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 تضمه ٕالهيا. -5

 هيئات لبسه خمتلفة ابختالف ٔاحوال النساء تبيهنا العادات .   -6

  (وهذا القول مذكور  يف التحرير والتنوير.) 

ناكد نسـتطيع ٔان نصل مهنا ٕاىل مفهوم حمدد لكيفية ويالحظ ٔان هذه التعريفات تتباين فامي بيهنا بشدة، وال 

ٕادانء اجللباب، ٔاتغطي به املرٔاة وهجها، ٔام نصفه، ٔام ثغرة حنرها، ٔام تضمه علهيا حفسب؟ بل ٔاننا ال ميكننا ٔان 

نصل مهنا ٕاىل تعريف حمدد للجلباب ٔاصًال: ٔاهو لك ثياب يلبسه إالنسان، ٔام هو ما تسدهل املرٔاة عىل ظهرها 

ٔام الثوب   السفر واخلروج؟ ٔام ٔانه امللحفة (املالءة ابلتعبري ادلارج)؟ ٔام القناع اذلي يغطي الوجه؟وكتفهيا يف

  .اذلي يسرت مجيع البدن؟

ٕان لكمة اجللباب يف االٓية حتمتل ٔاكرث من معىن تبعًا الختالف أالزمنة والعادات ، واملهم هو ما يفيض ٕاىل 

حلرة وأالمة ) ، فال اعتبار للوسـيةل ٕان مل حتقق املقصود مهنا حتقيق املقصد الرشعي ( وهو التفريق بني ا

  " العربة ابملقاصد ال ابلوسائل ".رشعًا، ٔاو كام يقول ٔاهل أالصول: 

" لك ما يسرت اجللباب يف أالصل : معىن ٕاىل كون  وقد يكون اختالف املفرسين يف معىن اجللباب راجعاً  

انبعًا من ختصيص  هم، دون حتديد لوجه ٔاو صدر ٔاو غريه، وعىل هذا الوجه يكون اختالف  من ثياب وحنوه"

وبذكل يكون وصف ٕادانء اجللباب  ،بعضهم ملعىن دون معىن آخر، ال لتعارض بني هذه املعاين بعضها البعض

هو ت" " ختتلف هيئته حسب العادأانه  "التحرير والتنوير"يف تفسريه  الطاهر بن عاشوراذلي ساقه 

أالقرب للعقل واملنطق ، وهو أالقرب لنا لٔالخذ به، ٔالنه يرتك التطبيق معمتدًا عىل حتقيق املقصد الرشعي 

  وهو التفرقة بني احلرة وأالمة لتجنب إاليذاء . املطلوب

"أالصل ٔان "إالدانء" هو "التقريب"، واسـتخدم : الطاهر بن عاشوريف اللغة فيقول  "يدنني"فأما معىن لكمة 

  وهللا ٔاعمل.  ا جمازًا مبعىن اللبس والوضع "هن
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تعود عىل ٕادانء اجللباب، ؤان  "ذكل"، يف ٔان  "ذكل ٔادىن ٔان يعرفن فال يؤذين"واتفق املفرسون يف معىن 

، منعًا ٕاليذاهئن من قبل الفساق ، حبجة ٔاهنم قد  يعرفن ٔاهنن حرائر ليسوا ٕاماء: ٔاي  "يعرفن"املقصود ب 

  . ٔاذىعز وجل النساء احلرائر بأن يلبسن ما يفرقهن عن إالماء، يك ال يصيهبن  ظنوهن ٕاماء، فأمر هللا

ومما يزيد املعىن وضوحًا وبيااًن، ٔان االٓيتني السابقة والالحقة لهذه االٓية تتعلقان بفكرة ٕايذاء املؤمنني  

  واملؤمنات . فلنقرٔا النص اكمًال ٕاذن:

يَن يُْؤُذوَن الُْمْؤِمِنَني  ِ ثًْما ُمِبينًا (" َواذلَّ
ِٕ
ُبوا فَقَِد اْحتََملُوا ُهبَْتااًن َوا َا النَِّيبُّ قُْل 58َوالُْمْؤِمنَاِت ِبَغْريِ َما اْكتَسـَ ) اَي أَهيُّ

نَّ َذكِلَ أَْدَىن أَْن يُْعَرفَْن  نَّ ِمْن َجَالِبيِهبِ ُ غَُفوًرا فََال ِالَْٔزَواِجَك َوبَنَاِتَك َوِنَساِء الُْمْؤِمِنَني يُْدِنَني عَلَْهيِ يُْؤَذْيَن َوَاكَن اهللَّ

ْم َمَرٌض َوالُْمْرِجُفوَن ِيف الَْمِدينَِة لَُنْغرِيَنََّك هبِِ 59َرِحميًا( يَن ِيف قُلُوِهبِ ِ اِوُرونََك ) لَِنئْ لَْم يَنْتَِه الُْمنَاِفُقوَن َواذلَّ ْم ُمثَّ َال ُجيَ

الَّ قَِليًال (
ِٕ
  ) "60ِفهيَا ا

مبنهتـى الوضوح معىن أالمر إبدانء اجلالليب الوارد يف االٓية التالية لها ، ٕاذ تتحدث تظهر لنا  58واالٓية رمق 

، وٕالصاق الهتم هبم، اليت مه مهنا ، ٔاي بغري ذنب " غري ما اكتسـبوإايذاء املؤمنني واملؤمنات ب" االٓية عن 

  تحرش" ابملؤمنات،لتربز لنا صورة من صور هذا إاليذاء بدون ذنب، وهو "ال  59براء. فتأيت االٓية رمق 

عادة ما يتلمس أالعذار لتربير فعلته، فيعمد ٕاللصاق لقرآين يف ٔان املتحرش وهو معىن دقيق الحظه النص ا 

" بلفظ  58. وهو ما عربت عنه االٓية منه ذكلا يه اليت ٔارادت بأهنملرٔاة اليت يتحرش هبا الهتمة ابلفتاة ٔاو ا

شنيع بشخص مبا ليس فيه ، ومبا هو بريء منه . فاالٓيتان مرتبطتان ، فالهبتان هو الت  هبتااًن وٕامثًا مبينًا "

  ببعضهام كام نرى.

دليل عىل ٔان هذا أالمر إبدانء اجللباب ليس  " ذكل ٔادىن ٔان يعرفن فال يؤذين" 59وقوهل تعاىل يف االٓية  

 "أالدىن"ا هو لتحقيق الغاية، لكنه يف ذات الوقت ليس لك يشء، وٕامن "أالقرب"مقصودًا بذاته ، ٔامنا هو 

  ٕاىل ٔان حيقق الهدف واملقصود، فلو اكن أالمر ابٕالدانء مقصودًا ذلاته ملا جاءت االٓية هبذه الصيغة. 
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حني  45) يف كتاب " يف ميدان إالجهتاد " ص 1( عبد املتعال الصعيديوهذا ما فطن ٕاليه الشـيخ العالمة 

"  ال تدل عىل الوجوب ، ٔالن أالمر ابٔالمر بىشء ال " ٔان الصيغة "اي ٔاهيا النىب قل :قال تعليقًا عىل االٓية 

يدل عىل وجوب هذا الىشء كام هو مذهب مجهور علامء أالصول، ؤالن قوهل : "ذكل ٔادىن ٔان يعرفن فال 

، وٕامنا هو "ٔادىن ٕاىل دفعه" ومثل هذا ال يدفع الفساد حامتً  ( ٔاي ٕادانء اجلالليب )يؤذين" يدل عىل ٔان ذكل 

  ."ال واجباً  مندوابً يكون 

ينهبنا القرآن العظمي ٕاىل رضورة عالج املشالك اليت تظهر يف اجملمتع من جذورها، والبحث  60ويف االٓية رمق  

عن اجلاين احلقيقي وردعه، بدًال من المتسح يف ٔاعذار غري مقبوةل، والامتس املربرات هل، ٕاما خوفًا من مواهجة 

عن هذا الفعل، فيحذر هللا عز وجل هؤالء الفساق املتحرشون  هذا اجلاين، ٔاو تاكسًال، ٔاو جعزًا عن صده

  : –سـبحانه وتعاىل  –خبطاب هتديد ووعيد قائًال 

ْم َمَرٌض َوالُْمْرِجُفوَن ِيف الَْمِدينَِة لَُنْغرِيَنََّك هبِِ   يَن ِيف قُلُوِهبِ ِ الَّ  ْم ُمثَّ َال ُجيَاِوُرونَكَ " لَِنئْ لَْم يَنْتَِه الُْمنَاِفُقوَن َواذلَّ
ِٕ
ِفهيَا ا

  ) "60قَِليًال (

ففي االآيت دعوة للنساء  وهبذا املنظور ، تتناول االآيت مشلكة التحرش اجلنيس ، وتوصفها بدقة، وتعاجلها .

"  والطريق "أالقرب" لتحقيق ذكل هو لبس ما ميزيهن عن إالماء ،ابحملافظة عىل ٔانفسهن من ٕايذاء الفساق

.  وفهيا ٔايضًا وعيد لهؤالء املتحرشني ابلعقاب الشديد يف رش يف اجملمتع اجلاهيل"الفئة املستباحة الراضية ابلتح

  ادلنيا واالٓخرة.

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وتويف عام   1895من كبار علامء أالزهر يف القرن العرشين ودل مبحافظة ادلقهلية عام :  عبد املتعال الصعيدي  )1(

، مث عضو مبجمع اللغة ابلقاهرة أكسـتاذ بلكية اللغة العربية معل أالزهر، و يف طنطا مث ٔامكل تعلميه يف ، درس 1979

 .التعلمي والفكر والتجديد ادليين اشـهتر بأنه صاحب مهنج ٕاصاليح يف، و العربية
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وحنن ٕاذا قرٔاان االآيت الثالث كنص واحد، ووحدة واحدة، ادركنا املقصود مهنا، واقرتبنا من فهم مراد هللا 

تعاىل فهيا، ؤايقنا ٔاهنا بعيدة متامًا عن فكرة " العورة " اليت يروجون لها. بل وعن فكرة " الفتنة " ٔايضًا.  

وهل سرت املرٔاة لوهجها بعضه ٔاو لكه ، هو ما وهل يعقل ٔان يكون نصف الوجه عورة والنصف االٓخر ال؟!! 

  ويريد اغتصاهبا !! سـيطفيء شهوة رجل عدمي املروءة يتلصص عىل ٔامرٔاة تقيض حاجهتا يف العراء

  أالحاكم املعقوةل وغري املعقوةل املعىن

  رشعية:وأالمر اذلي جعل الكثريين يتخبطون يف فهم االٓية فهام حصيحًا، هو اخللط بني نوعني من أالحاكم ال 

 . : أالحاكم غري معقوةل املعىن " التعبدية" النوع أالول -

  . : أالحاكم معقوةل املعىن " املعلوةل "النوع الثاين -

فأما النوع أالول، فهو مجموعة من أالحاكم الرشعية، ٔاىت هبا الرشع دون ٔان يأيت بعلهتا ٔاو بسبب لها، وحنن ال 

جاءت هبذه الصورة ابذلات دون غريها؟ ومثال ذكل: العبادات نسـتطيع بعقلنا ٕادراك العةل مهنا، وملاذا 

واملغرب ثالث، وملاذا نصوم رمضان ركعات  اكلصالة والصوم واحلج... ٕاخل، فنحن ال نعرف ملاذا الظهر ٔاربع

  وليس شوال، وملاذا الطواف سـبع ٔاشواط وليس مثان ٔاو تسع؟

ٔانه ال عةل لهذه أالحاكم، بل قد تكون علهتا  ، وليس هذا معناهم تسمى أالحاكم العبادية وهذه أالحاك

  موجودة لكهنا خفية عنا، ملصلحة ٔارادها هللا عز وجل لنا.

ؤاما النوع الثاين، فهو مجموعة من أالحاكم الرشعية يسهل علينا ٕادراك علهتا، واملصلحة من وراهئا، 

وهذه أالحاكم تسمى أالحاكم  اكلقصاص، وحترمي الرسقة والزان، والهنـي عن الغيبة وسوء الظن ... ٕاخل.

  املعلوةل ٔاو أالحاكم معقوةل املعىن. فيا ترى من ٔاي نوع نسـتطيع  ٔان نصنف أالمر إبدانء اجللباب؟؟

، وقد ذكرها هللا سـبحانه وتعاىل ، وأكنه تعاىل ال يريدان ٔان الثاين، والعةل هنا مذكورة رصاحةقطعًا من النوع 

. وهذا النوع من  " ذكل ٔادىن ٔان يعرفن فال يؤذين "لوقوف علهيا .. يف تعييهنا وا –جمرد تردد  –نرتدد 

  أالحاكم يمتزي ابرتباطه ابلعةل ارتباطًا ال ينفك، فٕاذا وجدت العةل وجد احلمك، وٕاذا انتفت انتفى احلمك، 
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 وجد احلمك ٔاي ٔانه مىت وجدت العةل"العةل دائرة مع معلولها وجواًب وعدمًا" . وهو ما يعرب عنه الفقهاء بقاعدة: 

والعكس حصيح. وأالمثةل عىل ذكل من حياة الصحابة يف عرص اخلالفة كثرية جدًا ، نذكر مهنا ما اشـهتر عن 

من ٔانه قد ٔالغى بند " املؤلفة قلوهبم " من مصارف الزاكة الرشعية  –ريض هللا عنه  –معر بن اخلطاب 

 اكن لعةل معينة ختدم مصلحة عامة لدلوةل ، الامثن، مع ٔانه مذكور يف القرآن بنص رصحي، ٔالنه رٔاى ٔان ذكل

  وقد انهتت هذه العةل يف زمن خالفته ، فمل يعد هناك وجودًا  للحمك.

وبتطبيق هذه القاعدة عىل االٓية حمل ادلراسة، وقد انهتـى حبمد هللا عهد الرق يف عرصان احلايل، وحيث ال  

موجود وصنف آخر غري موجود ابملرة ؟!       توجد ٕاماء ٔاصًال، مفا معىن التفريق بني صنف من النساء 

  مفن يريد ٔان يفرس االٓية بلزوم املرٔاة لبس "احلرائر" فليدلنا عىل ٔاقرب سوق لبيع إالماء!!

  :واخلالصة

ٕان لك ما نراه عىل املرٔاة املسلمة يف هذه االٓية الكرمية،  وقد انهتـى عرص إالماء، ٔان تفّرِق نفسها يف   

  ساقطات واملتاحات جنسـيًا ابعتبارهن مثيالت ملفهوم االََٔمة وقت نزول االٓية. ملبسها عن الغواين وال 

الرشيق يف جممتعنا عىل أالقل  –اليوم ٔان مالبس النساء ٕاىل  ا نظرانٕاذ ،ليس ابلصعب ،وهو يشء يسري 

يف أالغلب ال تصل لهذه ادلرجة من التعري اليت تويح للرجال ٔان هذه املرٔاة "مشاعًا جنسـيًا"    - واملسمل 

وليس املطلوب من املرٔاة ٔاال تكون مجيةل، ٔاو ٔان تسـتغين عن ٔانوثهتا يك ال هيمت ٔاحد ابلتحرش  اكٕالماء قدميًا.

   كل ففمي التلكيف بغض البرص ٕاذن؟!هبا ٔاو "معاكسـهتا"، ولو اكن أالمر كذ

ٕاذا ما مه  غري ممانعة هلم،ا ٔاهنهبا  الفساقبأّال يَظُن يف طريقة ملبسها ٔان هتمت املرٔاة لك املطلوب هو وٕامنا 

وهنا قد يسأل سائل: " ملاذا ال يكون أالمر إبدانء اجللباب  .سوف ترىض بذكلؤاهنا حاولوا التحرش هبا، 

  جملرد حتقيق غاية معينة؟ "ته ال ٔامرًا تعبداًي وليس معلوًال، ٔاي ٕانه مقصود بذا

  ٕان ما تقوهل غري جائز لسـببني:فنقول هل : 
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{ ذكل ٔادىن ٔان وقد بينّاه، ٔان هللا سـبحانه وتعاىل قد ذكر العةل بنفسه، يف قوهل تعاىل:  السبب أالول : 

  وجعلها ظاهرة يف النص، بل ٔاكرث ظهورًا من معاين النص نفسه!  يعرفن فال يؤذين }

  . { ومن ٔاحسن من هللا قيًال}فكيف بنا بعد ذكل ٔان نقول بعد قول ربنا شيئًا 

ومما يدل عىل ٔان الصحابة ٔانفسهم ، قد فهموا من االٓية هذا اذلي فهمناه، ما حص واشـهتر عن معر بن 

ر، اخلطاب ريض هللا عنه، يف ٔانه اكن يرضب أالمة ابلعصا ٕاذا ما يه حاولت لبس اجللباب والتشـبه ابحلرائ

  فهل يعقل ٔان يرضب الفاروق ريض هللا عنه ٔامة مسلمة مؤمنة حتاول ٔان تغطي " عورهتا " !!!

"رٔاى معر ٔامة علهيا جلباب فقال : عتقت ؟ قالت : ال ، قال ضعيه عن ٔانس ابن ماكل ريض هللا عنه  

  )1( ته "، فرضب رٔاسها حىت ٔالق رٔاسك ، ٕامنا اجللباب عىل احلرائر، فتلاكٔت فقام ٕالهيا ابدلرةعن 

واملالحظ ٔانه قال لها "ضعيه عن رٔاسك" ومل يقل "عن وهجك" ، ٔاي انه ٔامرها بكشف شعرها ٔايضًا.  

ملعىن احلمك وعلته يف آية اجلالليب  - ريض هللا عنه  - يه فهم معر بن اخلطابووعىل ٍلك فالنتيجة واحدة، 

ٔانه : التفرقة بني أالمة واحلرة. وهذه عادة معر بن اخلطاب يف النظر لعةل أالحاكم، ومراعاة املقصد الرشعي ، 

نذكر ما ل وليس جمرد النظر لظاهر النصوص. وسـنورد تفاصيل هذه املساةٔل  يف الفصل الرابع  ٕان شاء هللا ، 

  الفقه إالساليم عند مجهور الفقهاء يه من الرسة ٕاىل الركبة.يفيد ٔان عورة أالمة يف 

ٔاو معقول املعىن ، اكن محهل عىل كونه  "مىت دار احلمك بني كونه تعبداً  فيقول االٓمدي : السبب الثاين:ؤاما 

  معقول املعىن ٔاوىل ، لندرة التعبد ابلنسـبة ٕاىل أالحاكم املعقوةل املعىن."

حمك ما، هل هو عبادي ٔام معقول املعىن، فٕاننا نرحج كونه معقول املعىن، ٔالن ذكل واملعىن: ٔانه ٕاذا ترددان يف 

  .هو أالغلب يف الرشع، ٕاذ ٔان معظم ٔاحاكم ادلين معقوةل املعىن

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/124  - ابن جحر العسقالين - ادلراية   )1(
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دلريين، عندما قال :" ال يوجد يف الرشع حكامً واحدًا يف وهو نفس املعىن اذلي ذهب ٕاليه ادلكتور فتحي ا
غري معقول املعىن، ٔاو غري مفٍض ٕاىل مصلحة  - ٔاي يف غري ابب العبادات اكلصالة والصوم وحنوه   - التعامل 

  معقوةل مقصودة هو مفرس هبا، ومبين عىل ٔاساسها، ٕاذ أالصل التعليل." 
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  الثالثة االٓية

  : تعاىل قوهل

َا ايَ {  ينَ  أَهيُّ ِ الَّ  النَِّيبِّ  بُُيوَت  تَْدُخلُوا ال آَمنُوا اذلَّ
ِٕ
َىل  لَُمكْ  يُْؤَذنَ  أَنْ  ا

ِٕ
اَنهُ  اَنِظرِينَ  غَْريَ  َطَعامٍ  ا

ِٕ
َذا َولَِكنْ  ا

ِٕ
 ُدِعيُمتْ  ا

َذا فَاْدُخلُوا
ِٕ
وا َطِعْمُمتْ  فَا َتأِْنِسنيَ  َوال فَانْتَِرشُ نَّ  ِلَحِديٍث  ُمسـْ ِٕ

َتْحِيي  النَِّيبَّ  يُْؤِذي َاكنَ  َذِلُمكْ  ا ُ  ِمنُْمكْ  فَيَسـْ  ال َواهللَّ

َتْحِيي  َذا الَْحّقِ  ِمنَ  يَسـْ
ِٕ
نَّ  ِلُقلُوِبُمكْ  أَْطهَرُ  َذِلُمكْ  ِحَجاٍب  َوَراءِ  ِمنْ  فَاْسأَلُوُهنَّ  َمتَاعًا َسأَلُْتُموُهنَّ  َوا  لَُمكْ  َاكنَ  َوَما َوقُلُوِهبِ

ِ ا َرُسولَ  تُْؤُذوا أَنْ  نَّ  أَبًَدا بَْعِدهِ  ِمنْ  أَْزَواَجهُ  تَْنِكُحوا أَنْ  َوال هللَّ ِٕ
ِ  ِعْندَ  َاكنَ  َذِلُمكْ  ا   ] 53 أالحزاب.} [ َعِظميًا اهللَّ
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ويه من االآيت اليت فهيا ٔاحاكم ختص زوجات النيب صىل هللا عليه وسمل وحدهن دون غريهن من سائر 

املرٔاة املسلمة النقاب ٔاو إالحتباس داخل البيت لهو العجب بعينه، نساء أالمة. وإالسـتدالل هبا عىل لزوم 

نساء النيب صىل هللا عليه وسمل وال يه تأمر  - اكالٓيتني السابقتني  ية ختاطب عامة النساء املؤمنات فال االٓ 

ٔاي وٕاذا  عًا}{ وٕاذا سألمتوهن متالقوهل تعاىل :  وليست النساء الٓية مه الرجال اخملاطب يف ا وٕامنا ،بزي يرتدينه

ٔاي من وراء حائل تقفون خلفه  { من وراء جحاب}ٔاهيا الرجال  {فاسألوهن }طلبمت مهنن شيئًا ٔاهيا الرجال 

  وانمت ختاطبوهن.

وهذه االٓية نزلت يف ذي القعدة من السـنة اخلامسة من الهجرة عىل ٔارحج أالقوال، بعد آييت إالدانء وامخلار، 

يف رشح  سبب نزولها ، وتفسري معانهيا، مع اختالفات طفيفة، ولهذا واتفقت كتب التفسري فامي بيهنا 

  سـنكتفي بذكر ما جاء عهنا يف تفسري ابن كثري فقط منعًا للتكرار.

  يقول ابن كثري:

بن اخلطاب ، ريض هللا هذه آية احلجاب ، وفهيا ٔاحاكم وآداب رشعية ، ويه مما وافق تزنيلها قول معر 

ويف حصيح البخاري : عن معر بن اخلطاب قال : اي رسول هللا ، يدخل عليك الرب والفاجر ، فلو .. عنه 

  ابحلجاب ؟ فأنزل هللا آية احلجاب . ٔاهمات املؤمننئامرت 

  سبب الزنول الصحيح:

واكن وقت نزولها يف صبيحة عرس رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بزينب بنت حجش ، اليت توىل هللا 

  وجيها بنفسه ، واكن ذكل يف ذي القعدة من السـنة اخلامسة ، يف قول قتادة والواقدي وغريهامتعاىل تز 

قال البخاري :  عن ٔانس بن ماكل ، ريض هللا عنه ، قال : ملا تزوج رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

فمل يقوموا . فلام  زينب بنت حجش ، دعا القوم فطعموا مث جلسوا يتحدثون ، فٕاذا هو [ أكنه ] يهتيأ للقيام

رٔاى ذكل قام ، فلام قام [ قام ] من قام ، وقعد ثالثة نفر . جفاء النيب صىل هللا عليه وسمل ليدخل ، فٕاذا 

القوم جلوس ، مث ٕاهنم قاموا فانطلقت ، جفئت فأخربت النيب صىل هللا عليه وسمل ٔاهنم قد انطلقوا . جفاء 
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ال تدخلوا  بيين وبينه ، فأنزل هللا : ( اي ٔاهيا اذلين آمنواحىت دخل ، فذهبت ٔادخل ، فألقى [ احلجاب ] 

  مسمل والنسايئ ....وقد رواه ٔايضا يف موضع آخر  بيوت النيب ) االٓية .

: حظر عىل املؤمنني ٔان يدخلوا منازل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ( ال تدخلوا بيوت النيب )فقوهل : 

  بغري ٕاذن ، كام اكنوا قبل ذكل يصنعون يف بيوهتم يف اجلاهلية وابتداء إالسالم ..

  . ( ٕاال ٔان يؤذن لمك ٕاىل طعام غري انظرين ٕاانه )مث اسـتثىن من ذكل فقال : 

ضجه واسـتواءه ، ٔاي : ال ترقبوا الطعام حىت ٕاذا قارب قال جماهد وقتادة وغريهام : ٔاي غري متحينني ن

  الاسـتواء تعرضمت لدلخول ، فٕان هذا يكرهه هللا ويذمه . 

. ويف حصيح مسمل عن ابن معر ريض هللا  ( ولكن ٕاذا دعيمت فادخلوا فٕاذا طعممت فانترشوا )مث قال تعاىل : 

ٔاحدمك ٔاخاه فليجب ، عرسا اكن ٔاو غريه " . عنه قال : قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل : " ٕاذا دعا 

ؤاصهل يف الصحيحني ، عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل : " لو دعيت ٕاىل ذراع ٔالجبت ، ولو ٔاهدي 

ٕايل كراع لقبلت ، فٕاذا فرغمت من اذلي دعيمت ٕاليه خفففوا عن ٔاهل املزنل ، وانترشوا يف أالرض " ; ولهذا 

ٔاي : كام وقع ٔالولئك النفر الثالثة اذلين اسرتسل هبم احلديث ، ونسوا  : ( وال مسـتأنسني حلديث )قال 

( ٕان ذلمك اكن ٔانفسهم ، حىت شق ذكل عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ، كام قال [ هللا ] تعاىل : 

  . يؤذي النيب فيسـتحيي منمك )

ن اكن يكره ٔان يهنامه عن ذكل من وقيل : املراد ٔان دخولمك مزنهل بغري ٕاذنه اكن يشق عليه ويتأذى به ، لك

( وهللا ال يسـتحيي من احلق شدة حيائه ، عليه السالم ، حىت ٔانزل هللا عليه الهنـي عن ذكل; ولهذا قال : 

  ٔاي : ولهذا هنامك عن ذكل وزجرمك عنه . )

لهين ، ٔاي : وكام هنيتمك عن ادلخول ع ( وٕاذا سألمتوهن متاعا فاسألوهن من وراء جحاب )مث قال تعاىل : 

كذكل ال تنظروا ٕالهين ابللكية ، ولو اكن ٔالحدمك حاجة يريد تناولها مهنن فال ينظر ٕالهين ، وال يسألهن حاجة 

  ٕاال من وراء جحاب .



82 
 

، مفر معر فدعاه ، ليه وسمل وقال ابن ٔايب حامت : ...... عن عائشة قالت : كنت آلك مع النيب صىل هللا ع 

  لو ٔاطاع فيكن ما رٔاتك عني . فزنل احلجاب . - ٔاو : ٔاوه  - فأصابت ٕاصبعه ٕاصبعي ، فقال : حس 

  ٔاي : هذا اذلي ٔامرتمك به ورشعته لمك من احلجاب ٔاطهر ؤاطيب . ( ذلمك ٔاطهر لقلوبمك وقلوهبن )

( وما اكن لمك ٔان تؤذوا رسول هللا وال ٔان تنكحوا ٔازواجه من بعده ٔابدا ٕان ذلمك اكن عند هللا عظامي وقوهل : 

ٔايب حامت : ........ عن ابن عباس يف قوهل تعاىل : ( وما اكن لمك ٔان تؤذوا رسول هللا ) قال : : قال ابن ) 

نزلت يف رجل مه ٔان يزتوج بعض نساء النيب صىل هللا عليه وسمل . قال رجل لسفيان : ٔايه عائشة ؟ قال 

  : قد ذكروا ذاك .

ىل هللا عليه وسمل من ٔازواجه ٔانه حيرم عىل ولهذا ٔامجع العلامء قاطبة عىل ٔان من تويف عهنا رسول هللا ص 

غريه تزوجيها من بعده ; ٔالهنن ٔازواجه يف ادلنيا واالٓخرة ؤاهمات املؤمنني ، كام تقدم . واختلفوا فمين دخل هبا 

  .ا ؟مث طلقها يف حياته هل حيل لغريه ٔان يزتوهج

يعين :  - قد مكل قيةل بنت أالشعث عن عامر; ٔان نيب هللا صىل هللا عليه وسمل مات و  .... وقال ابن جرير 

فزتوهجا عكرمة بن ٔايب هجل بعد ذكل ، فشق ذكل عىل ٔايب بكر مشقة شديدة ، فقال هل معر :  - ابن قيس 

،  ، ٕاهنا ليست من نسائه ، ٕاهنا مل خيريها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ، ومل حيجهبااي خليفة رسول هللا 

  وقد برٔاها هللا منه ابلردة اليت ارتدت مع قوهما . قال : فاطمأن ٔابو بكر ، ريض هللا عهنام وسكن .

، مث قال  ( ٕان ذلمك اكن عند هللا عظامي )وقد عظم هللا تبارك وتعاىل ذكل ، وشدد فيه وتوعد عليه بقوهل : 

همام تكنه ضامئرمك وتنطوي عليه رسائرمك ،  ٔاي : ( ٕان تبدوا شيئا ٔاو ختفوه فٕان هللا اكن بلك يشء علامي ): 

  ] . 19فٕان هللا يعلمه; فٕانه ال ختفى عليه خافية ، ( يعمل خائنة أالعني وما ختفي الصدور ) [ غافر : 
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  التحليل:

يف هذه االٓية مجموعة من التعالمي تتعلق ببيت النيب صىل هللا عليه وسمل وكيفية التعامل معه ومع ٔازواجه  

عهنن، ويه اليت يسموهنا بآية احلجاب، وقد نزلت موافقة لقول معر بن اخلطاب ريض هللا عنه،  ريض هللا

ٔالنه اكن شديد الغرية عىل نساء النيب صىل هللا عليه وسمل، يعرض عىل النيب بني احلني واحلني ٔان حيجب 

"، فيأىب النيب عليه نساءه ٔاي حيجهبن عن ٔانظار الرجال، ٔالهنن كام يقول " يدخل علهين الرب والفاجر 

السالم ٔان يفعل، متحينًا ٔان يزنل يف ذكل شيئًا من هللا تعاىل، حىت نزلت االٓية. وسبب الزنول الصحيح: 

ٔان النيب صىل هللا عليه وسمل ملا تزوج بزينب بنت حجش ريض هللا عهنا، دعا عدد كبري من الصحابة ٕاىل 

ن ٔالكهم، طالت جلسـهتم ومل يقوموا، فأظهر النيب صىل هللا الطعام يف بيته، جفلسوا وطعموا، فٕاذا ما فرغوا م

عليه وسمل رغبته يف القيام، يك يقوموا مه ٔايضًا، فمل يقوموا، فمل جيد عليه الصالة والسالم ٕاال ٔان ينرصف، 

فلام انرصف، قاموا وانرصفوا، عدا ثالثة بقوا يتحدثون غري راغبني يف اخلروج، مما آذى النيب صىل هللا عليه 

 - وسمل، لكنه اسـتحى من طردمه، فلام انهتوا من حديهثم وانرصفوا، ذهب ٔانس بن ماكل ريض هللا عنه، 

خيرب النيب ٔاهنم قد انرصفوا،  –واكن غالمًا ترىب وترعرع يف بيت النيب صهل هللا عليه وسمل كام هو معروف 

ٔانس ريض هللا عنه ٔان يدخل هو جفاء النيب ؤانس من خلفه. فلام دخل النيب صىل هللا عليه وسمل ، وّمه 

  ).1(ٔانس.  هذا هو سبب الزنول الصحيح االٓخر خلف النيب، نزلت االٓية ورضب احلجاب فمل يدخل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهناك رواية ٔاخرى لقصة يستبعد ٔان تكون يه سبب نزول االٓية، وأالرحج ٔاهنا حدثت ابلفعل ولكن بعد احلجاب ) 1(

وليس قبهل، ويه خروج سودة ريض هللا عهنا زوج النيب لقضاء حاجهتا، واكنت امرٔاة خضمة البنية، لها هيئة ممزية يعرفها 

، زجرها قائًال لها : " قد عرفناك اي سودة " حمذرًا لها من اخلروج رآها معر بن اخلطاب ريض هللا عنهام من يراها، فل

" قد ٔاذن لكن يف اخلروج  رمغ احلجاب املفروض علهيا، فرجعت سودة تقص عىل النيب ما حدث، فقال لها النيب :

  ٔاي ال بأس يف خروجكن للحاجة.حلاجتكن " 
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  أكحد من النساءٔاهمات املؤمنني لسن 

  .  { اي نساء النيب لسنت أكحد من النساء ... االٓية}ويف ذكل يقول هللا تعاىل: 

هذه التفرقة بني نساء النيب صىل هللا عليه وسمل وبني سائر النساء ميكن تلخيصها يف النقاط التالية، اليت 

  توحض اخلصائص اليت تفردن هبا زوجات النيب صىل هللا عليه وسمل، عن عامة نساء أالمة. 

أَْوَىل اِبلُْمْؤِمِنَني ِمْن  " النَِّيبُّ زوجات النيب صىل هللا عليه وسمل، هن ٔاهمات املؤمنني لقوهل تعاىل:  -1

هَاُهتُْم "  . أَنُْفِسهِْم َوأَْزَواُجُه أُمَّ

زوجات النيب صىل هللا عليه وسمل ال حيل لهن الزواج بأحد من بعده، وهو مباح لغريهن، لقوهل   -2

 .وال ٔان تنكحوا ٔازواجه من بعده ٔابدا ٕان ذلمك اكن عند هللا عظامي"تعاىل : " 

 هللا عليه وسمل، حياسنب بضعف العذاب من هللا تعاىل ٕان جنئ بفاحشة:زوجات النيب صىل  -3

نٍَة يَُضاَعْف لَهَا الَْعَذاُب ِضْعَفْنيِ َوَاكَن َذكِلَ عََىل  "لقوهل تعاىل:  ِ اَي ِنَساَء النَِّيبِّ َمْن يَأِْت ِمنُْكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمبَّيِ  اهللَّ

  . أالحزاب يَِسًريا"

 ٕان اتقني: كام حياسنب بضعف أالجر -4

تَْنيِ َوأَْعتَْداَن لَهَا ِرْزقً  ِ َوَرُسوهِلِ َوتَْعَمْل َصاِلًحا نُْؤِهتَا أَْجَرَها َمرَّ  ) " أالحزاب31ا َكرِميًا ("َوَمْن يَْقنُْت ِمنُْكنَّ هلِلَّ

ٔامر هللا نبيه عليه الصالة والسالم بتخيريهن بني املتعة اجلسدية ادلنيوية وبني اجلنة يف االٓخرة،  -5

 ذكل بعد ٔان كرب النيب صىل هللا عليه وسمل يف السن، وفرتت قدرته اجلنسـية، يف قوهل تعاىل :و 

نَْيا َوِزينََهتَا فَتََعالَْنيَ أَُمتِّعْ  ْن ُكْنُنتَّ تُِرْدَن الَْحَياَة ادلُّ ِٕ
َا النَِّيبُّ قُْل ِالَْٔزَواِجَك ا يًال "اَي أَهيُّ اًحا َمجِ ِْحُكنَّ َرسَ ُكنَّ َوأَُرسّ

نَاِت ِمنُْكنَّ أَْجرً 28( َ أَعَدَّ لِلُْمْحسـِ نَّ اهللَّ ِٕ
اَر اْالِٓخَرَة فَا َ َوَرُسوهَلُ َوادلَّ ْن ُكْنُنتَّ تُرِْدَن اهللَّ

ِٕ
) " 29ا َعِظميًا () َوا

  .أالحزاب
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 ٔامرهن هللا تعاىل بأن يقرن يف بيوهتن يف قوهل تعاىل : -6

َاكَة وَ  َالَة َوآتَِني الزَّ َج الَْجاِهِليَِّة اْالُٔوَىل َوأَِقْمَن الصَّ ََّما يُرِيُد "َوقَْرَن ِيف بُُيوِتُكنَّ َوَال تََربَّْجَن تََربُّ ن
ِٕ
َ َوَرُسوهَلُ ا أَِطْعَن اهللَّ

ُ ِلُيْذِهَب َعْنُمكُ الّرِْجَس أَْهَل الَْبيِْت َويَُطهَِّرُمكْ تَْطهًِريا "    .اهللَّ

كام ٔامرهن بأن يذكرن للناس ما مسعوه يف بيوهتن من النيب صىل هللا عليه وسمل وما علموه من سنته  -7

 الرشيفة :

َ َاكَن لَِطيًفا َخِبًريا " نَّ اهللَّ ِٕ
ِ َوالِْحْمكَِة ا   . "َواْذُكْرَن َما يُْتَىل ِيف بُُيوِتُكنَّ ِمْن اآَيِت اهللَّ

حابة ابلوقوف خلف جحاب ٕاذا ما مه ٔارادوا ٔان يسألوهن ٔامر هللا سـبحانه وتعاىل الرجال من الص -8

  . : { وٕاذا سألمتوهن متاعًا فاسألوهن من وراء جحاب}شيئًا من املتاع، لقوهل تعاىل 

  احلجاب يف االٓية خاص باهٔمات املؤمنني 

 من وهذا يف أالصل ال حيتاج ٕاىل ٔادةل لبداهته، بل وال خالف عىل ذكل بني علامء أالزهر الرشيف وغريمه

مما " وال خالف ٔان فرض سرت الوجه قال "القايض عياض" الفقيه املاليك : العلامء اذلين حنرتهمم وجنلهم، 

ولكن ملا اكن هناك بعض من يفتاتون عىل النص القرآين من ٔاتباع مشاخي الوهابية، ُاْختُصَّ به ٔازواج النيب". 

وجب علينا ٔان نذكر هنا بعض أالدةل عىل ٔان أالحاكم  فيفرضون عىل القرآن املعاين اليت يريدون تأويهل علهيا،

  اليت يف االٓية ختتص فقط بنساء النيب،  ويه :

نص االٓية نفسه كام ذكران ، واالآيت اليت تسـبقها ، فالسـياق لكه يتحدث عن النيب صىل هللا عليه  ٔاوًال:

  وسمل ؤازواجه:

انَّ أَْحلَلْنَا كَلَ أَْزوَ 
ِٕ
َا النَِّيبُّ ا ُ عَلَْيَك َوبَنَاِت َمعَِّك اَي أَهيُّ ا أَفَاَء اهللَّ ِيت آتَيَْت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملََكْت يَِميُنَك ِممَّ اَجَك الالَّ

 َ ْن َوَهَبْت ن
ِٕ
ِيت َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأًَة ُمْؤِمنًَة ا ْن أََراَد  ْفَسهَا ِللنَِّيبِّ َوبَنَاِت َمعَّاِتَك َوبَنَاِت َخاكِلَ َوبَنَاِت َخاَالِتَك الالَّ

ِٕ
ا

ْم ِيف أَْزَواهِجِ  ْم َوَما َملََكْت أَيَْماُهنُْم النَِّيبُّ أَْن يَْستَنِْكَحهَا َخاِلَصًة كَلَ ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِنَني قَْد عَِلْمنَا َما فََرْضنَا عَلَْهيِ

ُ غَُفوًرا َرِحميًا ( لَْيَك َمْن تََشاُء َوَمِن ) تُْريِج 50ِلَكْيَال يَُكوَن عَلَْيَك َحَرٌج َوَاكَن اهللَّ
ِٕ
َمْن تََشاُء ِمْهنُنَّ َوتُْؤِوي ا
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َزنَّ َويَْرَضْنيَ بِ  ْن َعَزلَْت فََال ُجنَاَح عَلَْيَك َذكِلَ أَْدَىن أَْن تََقرَّ أَْعُيُهنُنَّ َوَال َحيْ ُ يَْعَملُ ابَْتَغْيَت ِممَّ َما آتَيَْهتُنَّ ُلكُّهُنَّ َواهللَّ

ُ عَِلميًا َحِلميًا (َما ِيف قُلُوِبُمكْ وَ  َبَك 51َاكَن اهللَّ نَّ ِمْن أَْزَواجٍ َولَْو أَْجعَ َل ِهبِ َِّساُء ِمْن بَْعُد َوَال أَْن تََبدَّ لُّ كَلَ الن ) َال َحيِ

ٍء َرِقيًبا ( ُ عََىل ُلكِّ َيشْ الَّ َما َملََكْت يَِميُنَك َوَاكَن اهللَّ ِٕ
ُهنُنَّ ا يَن آمَ 52ُحسـْ ِ َا اذلَّ نُوا َال تَْدُخلُوا بُُيوَت النَِّيبِّ ) اَي أَهيُّ

َذا َطِعْمُمتْ فَ 
ِٕ
َذا ُدِعيُمتْ فَاْدُخلُوا فَا ِٕ

اَنُه َولَِكْن ا
ِٕ
َىل َطَعاٍم غَْريَ اَنِظرِيَن ا

ِٕ
الَّ أَْن يُْؤَذَن لَُمكْ ا

ِٕ
َتأِْنِسَني ا وا َوَال ُمسـْ انْتَِرشُ

تَ  نَّ َذِلُمكْ َاكَن يُْؤِذي النَِّيبَّ فَيَسـْ ِٕ
َذا َسأَلُْتُموُهنَّ َمتَاعًا فَاْسأَلُوُهنَّ ِلَحِديٍث ا

ِٕ
َتْحِيي ِمَن الَْحّقِ َوا ُ َال يَسـْ ْحِيي ِمنُْمكْ َواهللَّ

ِ َوَال أَ  نَّ َوَما َاكَن لَُمكْ أَْن تُْؤُذوا َرُسوَل اهللَّ ِمْن  ْن تَْنِكُحوا أَْزَواَجهُ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُمكْ أَْطهَُر ِلُقلُوِبُمكْ َوقُلُوِهبِ

ِ َعِظميًا ( نَّ َذِلُمكْ َاكَن ِعْنَد اهللَّ ِٕ
  )53بَْعِدِه أَبًَدا ا

سبب نزول االٓية، من دخول الصحابة بيت النيب مث ٕاطاةل بعضهم اجللوس بعد الفراغ من الطعام مما  اثنيًا: 

ن ماكل آذى النيب صىل هللا عليه وسمل ...  وحىت رضب احلجاب بني النيب صىل هللا عليه وسمل ؤانس ب

" ٕان نساءك يدخل ريض هللا عنه، وموافقة نزول االٓية لقول معر بن اخلطاب للنيب صىل هللا عليه وسمل : 

  فعمر مل يطلب من النيب صىل هللا عليه وسمل جحب نساء أالمة لكهن!  علهين الرب والفاجر، فهل جحبهتن؟ "

  حد من النساء، واخلصال الامثنية اليت ذكرانها خصوصية نساء النيب صىل هللا عليه وسمل ؤاهنن لسن اكٔ   اثلثًا:

  يف هناية تفسريه لالٓية: ابن كثري: ما ذكره رابعاً 

" قال ابن جرير ....... ٔان نيب هللا صىل هللا عليه وسمل مات وقد مكل قيةل بنت أالشعث ، فزتوهجا 

ر : اي خليفة رسول هللا عكرمة بن ٔايب هجل بعد ذكل ، فشق ذكل عىل ٔايب بكر مشقة شديدة ، فقال هل مع

، وقد برٔاها هللا منه  ومل حيجهبا،  ٕاهنا مل خيريها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، ٕاهنا ليست من نسائه ، 

  ابلردة اليت ارتدت مع قوهما . قال : فاطمأن ٔابو بكر ، ريض هللا عهنام وسكن ."

ومعىن الرواية: ٔان النيب صىل هللا عليه وسمل قد توىف، وهل مكل ميني امسها "قيةل بنت أالشعث"، فزتوهجا 

عكرمة بن ٔايب هجل بعده، وهو يشء حمرم عىل زوجات النيب صىل هللا عليه وسمل كام نعمل، ٔان يزتوجن 

اكن هل رٔاي آخر، ٕاذ مل يَر ٔان   رجًال من بعده ، فتأذى ٔابو بكر الصديق ريض هللا عنه من ذكل، لكن معراً 
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فاحلجاب كام نرى  "مل خيريها ومل حيجهبا"،"قيةل" تعترب من زوجات النيب صىل هللا عليه وسمل ٔاصًال : ٔالنه 

اكن ٔامرًا خاصًا بزوجات النيب صىل هللا عليه وسمل ال بأحد غريهن، وهناك قصة ٔاخرى ختص زوجة ٔاخرى 

  يف حصيح البخاري تشري ٕاىل نفس املعىن ويه اكالٓيت: من زوجات النيب صىل هللا عليه وسمل

بصفية بنت  عليهعن ٔانس ريض هللا عنه قال ٔاقام النيب صىل هللا عليه وسمل بني خيرب واملدينة ثالاث ، يبىن 

فقالوا:  ، فدعوت املسلمني ٕاىل ولميته .. فقال املسلمون: ٕاحدى ٔاهمات املؤمنني؟ ٔاو مما ملكت ميينه؟  حيي

فلام ارحتل وطى لها خلفه ومد احلجاب  فهـي من ٔاهمات املؤمنني وٕان مل حيجهبا فهـي مما ملكت ميينه ٕان جحهبا

  بيهنا وبني الناس.

احلجاب اذلي يف االٓية ليس زاًي ٕاطالقًا، وٕامنا هو حائل يقف الرجل خلفه، عندما خياطب واحدة خامسًا: 

  ابلنقاب؟من ٔاهمات املؤمنني، فكيف به يرتمج ٕاىل ما يعرف اليوم 

: البعض يسـتدل ابالٓية الكرمية عىل وجوب احتباس النساء يف البيوت ، ؤاال يراهن ٔاحد من سادساً 

{ ذلمك ٔاطهر الرجال، بزمع ٔان احلمك يف االٓية معلول، والعةل عامة حيتاهجا ٔاي جممتع، ويف ٔاي زمن، ويه 

اب خاصًا لفئة دون فئة، ولو اكن وجواب ذكل ٔان كون العةل عامة ال ينفي كون اخلط لقلوبمك وقلوهبن }،

   كذكل لاكن أالمر تلكيفًا لرجال اليوم ابلوقوف خلف احلجب عند خماطبهتم للنساء.

وأالدةل عىل ذكل كثرية، ال داعي ٔان نطيل يف رسدها ٔاكرث من ذكل، لوضوح خصوصية اخلطاب يف االٓية 
  وضوحًا اتمًا، للك من اكن هل قلب ٔاو ٔالقى السمع وهو شهيد.
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  االٓية الرابعة

  قوهل تعاىل

َاكَة َوأَ  َالَة َوآِتَني الزَّ َج الَْجاِهِليَِّة اْالُٔوَىل َوأَِقْمَن الصَّ ََّما يُرِيُد َوقَْرَن ِيف بُُيوِتُكنَّ َوَال تََربَّْجَن تََربُّ ن
ِٕ
َ َوَرُسوهَل ا ِطْعَن اهللَّ

ُ ِلُيْذِهَب َعْنُمكُ الّرِْجَس أَْهَل    الَْبيِْت َويَُطهَِّرُمكْ تَْطهًِريااهللَّ

  ]33[أالحزاب 
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ويه ٔايضًا من اآيت أالحاكم اخلاصة بنساء النيب صىل هللا عليه وسمل، الواردة يف سورة أالحزاب. 

  والسـياق الاكمل اذلي اقتطعت منه االٓية:

ي  ِ َضْعَن اِبلَْقْوِل فَيَْطَمَع اذلَّ ََّقْيُنتَّ فََال َختْ ِن ات ِٕ
َِّساِء ا ِيف قَلِْبِه َمَرٌض َوقُلَْن قَْوًال اَي ِنَساَء النَِّيبِّ لَْسُنتَّ اَكََٔحٍد ِمَن الن

َج الَْجاِهِليَِّة اْالُٔوَىل 32َمْعُروفًا ( َ ) َوقَْرَن ِيف بُُيوِتُكنَّ َوَال تََربَّْجَن تََربُّ َاكَة َوأَِطْعَن اهللَّ َالَة َوآِتَني الزَّ  َوأَِقْمَن الصَّ

ُ ِلُيْذِهَب َعْنُمكُ الّرِْجَس أَْهَل الَْبيِْت َويَُطهَِّرُمكْ تَْطهًِريا ( ََّما يُرِيُد اهللَّ ن ِٕ
) َواْذُكْرَن َما يُْتَىل ِيف بُُيوِتُكنَّ 33َوَرُسوهَلُ ا

 
ِٕ
ِ َوالِْحْمكَِة ا َ َاكَن لَِطيًفا َخِبًريا (ِمْن اآَيِت اهللَّ   ] 34 - 32[ أالحزاب  ) 34نَّ اهللَّ

  واختلف املفرسون يف معىن لكمة ( وقَرن ) فذهبوا عىل رٔايني:

)، وقيل ٔاهنا مبعىن قرة العني ٔاي 1: مبعىن السكون وعدم احلركة ، ٔاي الزمن بيوتكن وال تتحركن مهنا (أالول

  .السعادة ويكون املعىن : اسعدن يف بيوتكن

  ٔاهنا بكرس القاف وليس فتحها ٔاي (وِقرن)  وتكون عندئٍذ من الوقار  والسكينة.  والثاين:

  ، من "برجت ٔاسـنانه" ٔاي فرقت وتباعدت. وقيل: : ٕاظهار ما يقبح ٕاظهارهكام اختلفوا يف معىن التربج: فقيل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد احتج البعض عىل ترصف السـيدة عائشة ريض هللا عهنا، عندما خرجت يف ٔاهل البرصة، تقود الرجال  )1(

يف بيهتا، غري عاملني مبعىن االٓية وال عةل وختطب فهيم، فقالوا ٔاهنا بذكل قد خالفت ٔامر هللا تعاىل لها ابلقرار 

أالمر، فظنوا ٔان االٓية تأمر النساء ابالحتباس يف البيوت حىت املوت، ٔاو كام اكن العرب يقولون قدميًا: " للمرٔاة 

سرتان: الزوج والقرب"، وقد بلغ ذكل ٔام املؤمنني ريض هللا عهنا فردت علهيم قائةل: " خرجت مقتدية اب يف 

ال خري يف كثري من جنوامه ٕاال من ٔامر بصدقة ٔاو معروف ٔاو ٕاصالح بني الناس" ، وأالمر ابٕالصالح  قوهل : "

 تلكيف لذلكر وأالنىث معًا، فٕاذا اكنت هذه عائشة ريض هللا عهنا زوج النيب صىل هللا عليه وسمل ؤام املؤمنني

  ببعض نساء اليوم وهن غري خماطبات ابالٓية ، وواحدة من اخملاطبات ابالٓية؛ ٕان اكن هذا ما فهمته مهنا، فكيف    

  ٔاصًال يعتقدن ٔان يف االٓية ٔامرًا لهن ابالحتباس والانعزال والسلبية والابتعاد عن احلياة بأرسها!  
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امليش بني الرجال يف تغنج (خالعة) وميوعة، وقيل : ٕاظهار املرٔاة ملا جيب سرته من الزينة تسـتدعي به شهوة 

  الرجال. كام اختلفوا يف معىن اجلاهلية أالوىل، نذكر يف ذكل ما جاء يف تفسري القرطيب: ".. فقيل يه زمن 

 عىل نفسها تعرض الطريق وسط فمتيش ، ؤاللؤل من ادلرع تلبس املرٔاة اكنت والدة ٕابراهمي عليه السالم،

 نوح بني ما:  عباس ابن وقال.  سـنة مثامنائة ويه ، ونوح آدم بني ما:  عيينة بن احلمك وقال.  الرجال

 غري اللؤلؤ من ادلرع تلبس اكنت املرٔاة ٕان:  قيل.  وٕابراهمي نوح بني ما:  اللكيب وقال .علهيام السالم وٕادريس

   فيه اكن ، وسلامين داود زمان يه:  العالية ٔابو وقال . بدهنا تواري وال الرقاق الثياب وتلبس ، اجلانبني خميط

للمرٔاة مقيص من ادلر غري خميط اجلانبني . وقال ٔابو العباس املربد : اكن النساء يف اجلاهلية اجلهالء يظهرن ما 

فوق إالزار ٕاىل أالعىل ، وينفرد  فينفرد خلها مبايقبح ٕاظهاره ، حىت اكنت املرٔاة جتلس مع زوهجا وخلها ، 

  .." زوهجا مبا دون إالزار ٕاىل أالسفل ، ورمبا سأل ٔاحدهام صاحبه البدل!

  ومن التفسريات السابقة جند ٔانه ليس مثة عالقة بني االٓية وبني ٔان يلزم املرٔاة تغطية شعرها، ٔاو ارتداؤها ٔاي

العجاب. فكيف  لهو العجب  النساءعىل فرض ملبس معنيزي معني، ؤان إالسـتعانة هبذه االٓية من ٔاجل 

 ؟ والتفسريات لكها بال اسـتثناء تعرف التربج بتعاريف ال صةل لها بذكل يقال ملن تكشف شعرها ٔاهنا متربجة

وهل اليت تكشف شعرها تشـبه تكل اليت ترتدي مقيصًا من اللؤلؤ غري خميط اجلانبني ومتيش بني الرجال 

ٔان كشف  - فرضًا جدليًا  - فرضنا  نيف االٓية، نساء النيب ٔام من؟ وإ اطب من اخملمث   لتعرض نفسها علهيم؟؟

اذلي ٔاشار  "اجلاهلية أالوىل"الشعر تربج، وافرتضنا ٔايضًا ٔان االٓية موهجه لعموم النساء، فهل هذا هو تربج 

  ، ٔاو يشـهبه، ٔاو حىت يقرب منه؟ٕاليه املفرسون يف التفسريات السابقة لالٓية 

  الكرمي. وننتقل ٕاىل سؤال هام : ما فائدة وصف التربج بتربج اجلاهلية أالوىل؟  نرتك إالجابة للقاريء

ولٕالجابة عىل هذا السؤال جيب علينا ٔاوًال معرفة الفرق بني نوعني من الصفات، فرق بيهنام علامء أالصول 

  وهام: الصفة املقيدة والصفة الاكشفة.
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يه الصفة اليت ال تؤثر يف احلمك، وبدوهنا يسـتقمي املعىن، فال يتأثر احلمك الرشعي بوجودها  الصفة الاكشفة:

ٔاو عدمه. وٕامنا جاءت يف السـياق العام لالٓية من ابب ٔاهنا الصفة الغالبة يف الواقع، ٔاو من ابب التنفري من 

  فعل مهنـي عنه... ٕاخل.

  ) :1مثال (

ْمَالقٍ " َوَال تَْقُتلُوا أَْوَالَدُمكْ عندما يقول هللا تعاىل يف سورة لقامن :  
ِٕ
َيَة ا نَّ قَْتلَهُْم َاكَن  َخشـْ ِٕ

ُمكْ ا ايَّ
ِٕ
ُن نَْرُزقُهُْم َوا َحنْ

ان فهل هذا معناه ٔانه هللا تعاىل يهناان فقط عن قتل أالوالد خمافة الفقر، ويبيح لنا ٔان نقتل ٔاوالدِخْطئًا َكِبًريا" 

  لسبب آخر غري ذكل السبب؟

ابلطبع ال، ولكن ملا اكن خشـية الفقر يه السبب الغالب لقتل أالبناء، جاء هذا الوصف من ابب ٔانه الغالب 

  ال من ابب ٔان الهنـي متعلق به يف ذاته.

  ) : 2مثال (

يَن آَمنُوا َال تَأُْلكُوا يف سورة آل معران يقول  ِ َا اذلَّ ابَ تعاىل "اَي أَهيُّ َُّمكْ تُْفِلُحوَن" أَْضَعافًا ُمَضاَعَفةً  الّرِ َ لََعل َُّقوا اهللَّ  َوات

  فهل هذا يعين ٔانه جيوز لنا ٔان نألك من الراب ما دون أالضعاف املضاعفة، ٔاي بفائدة يسرية مثًال؟؟

نا وإالجابة ٔايضًا ال، ولكن هللا تعاىل ذكر لنا هذا الوصف " ٔاضعافًا مضاعفة" لينفران من الراب، ويكشف ل 

جملمتع جممتعًا حمكته تعاىل يف حترميه، ملا يؤدي ٕاليه من تاكثر ٔالموال أالغنياء وتضاؤل لقوت الفقراء، مما جيعل ا

  الفقري.فيه الغين طبقيًا، يألك 

يه الصفة املقيدة للحمك الرشعي، فال يرسي احلمك الرشعي بدوهنا، ومن غريها ال يسـتقمي  الصفة املقيدة :

ِرَق اْالَْٔرَض َولَْن تَْبلَُغ الِْجَباَل  َمَرًحا"َوَال تَْمِش ِيف اْالَْٔرِض ىل يف سورة إالرساء : املعىن، كقوهل تعا ََّك لَْن َختْ ن
ِٕ
ا

فامليش مباح قطعًا، والتقييد هنا هو الهنـي عن امليش مرحًا، وبدون هذه الصفة ( مرحًا ) ال يسـتقمي ُطوًال " 

  ش يف أالرض! فامليش هو يشء مباح ورضوري للك ٕانسان.املعىن، فال يعقل ٔان تكون االٓية : وال مت
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وبعد ٔان عرفنا الفرق بني الصفة املقيدة والصفة الاكشفة، علينا ٔان نسأل مرة ٔاخرى: ما فائدة وصف التربج 

  بتربج اجلاهلية أالوىل؟؟ ٔاو مبعىن آخر: هل الصفة هنا ( تربج اجلاهلية أالوىل) يه صفة مقيدة ٔام اكشفة؟

ع من املفرسين ٔان الصفة هنا اكشفة وليست مقيدة، فيكون التربج لكه مهنـي عنه، سواء شابََه ما ذكره مج

ٔافعال اجلاهلية أالوىل ٔام ال، ويكون وصف التربج بتربج اجلاهلية أالوىل من ابب التنفري منه، ال من ابب 

"أالصل يف ليل، فالقاعدة تقول: تقييد الهنـي به. وحنن ال نتفق مع ما قاهل هؤالء، وٕامنا نقول هلم: عليمك ابدل

  " ٕاعامل القيود ٔاوىل من ٕاهاملها".ٔاو كام يقول أالصوليون: الصفة ٔاهنا مقيدة، وال تكون اكشفة ٕاال بدليل" 

  .غري ذكل عليه ابدلليل فاالٓية تهنـى عن تربج اجلاهلية أالوىل وليس عن مطلق التربج، ومن يقول

  بذكل عن التربج ؟ "" هل تدافعون وقد يعرتض البعض فيقول : 

ال ندافع عن التربج وٕامنا نرفض ومص لك فتاة ٔاو امرٔاة ال ترتدي ما يسمونه ابحلجاب  ونقول هل : حنن 

و ٔامحر شفاه ٔاو ال ترتدي احلجاب، وجحهتم يف ذكل ٔان التربج ٔالهنا وضعت كحًال أ  ،الرشعي بأهنا متربجة آمثة

"املباحة  "، وما فاهتم ٔان لكمة الزينة تشمل ٔايضًا الزينة الظاهرةيف املعجم هو " ٕاظهار املرٔاة لزينهتا للرجال 

  م لاكنت املرٔاة اليت تظهر الزينة الظاهرة املباحة يه ٔايضًا "متربجة" !!رشعًا" فلو حص اسـتدالهل

ِيت َال من سورة النور. يقول هللا تعاىل:  60قد حيتج البعض ابالٓية و  َِّساِء الالَّ  يَْرُجوَن ِنَاكًحا " َوالَْقَواِعُد ِمَن الن

نَّ ُجنَاٌح أَْن  َِجاٍت ِبزِينَةٍ  يََضْعَن ِثَياَهبُنَّ فَلَيَْس عَلَْهيِ يٌع عَِلٌمي ( غَْريَ ُمتََربّ ُ َمسِ َتْعِفْفَن َخْريٌ لَهُنَّ َواهللَّ   )"60َوأَْن يَسـْ

كونه كتربج اجلاهلية أالوىل فيقولون :"  ٔان هللا تعاىل هنـى العجائز من النساء عن التربج مطلقًا، ومل يشرتط 

كام يف االٓية السابقة. والشاابت الصغريات والنساء امجليالت هن ابلتأكيد ٔاوىل يف إالنهتاء عن التربج ٔالن 

  الفتنة هبن ٔاكرب واعظم. "

منا ، وإ ـي عنه ٔاصالً فنقول هلم: ٔانمت مل تقرٔاوا االٓية جيدًا، ومل تتدبروا معانهيا، فالتربج هنا يف االٓية ليس مهن  

اليت  "وضع الثياب"،كضابط للحصول عىل رخصة  " غري متربجات بزينة"عبارة  جاء نفي التربج عهنن يف

  الثياب، وأالمور اليت تناط هبا الرخص ال تكون واجبات.بعض يه التجرد من 
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ن ٔاي يتجردن مهنا حبمك ٔاهن " ٔان يضعن ثياهبن"ٔاي ال حرج وال بأس،  "ليس علهين جناح"فقوهل تعاىل :  

، وليس يف ٔاي ال يتربجن بزينة، حال وضعهن لثياهبن " غري متربجات بزينة "مسـنات ال يشـهتهين الرجال، 

ومبعىن آخر: فلو مجعت امرٔاة جعوز بني كوهنا واضعة لثياهبا ومتربجة بزينة، فهل لنا ان نتخيل . لك أالوقات

  السلمية . شلكها ومظهرها؟ ابلتأكيد سـيكون مظهرًا يرفضه إالسالم بل الفطرة

ومما فات هؤالء ٔايضًا ٔان النساء العجائز هن أالوىل يف إالنهتاء عن التربج ابلزينة من الشاابت وليس  

، متامًا كام ٔان العفة يف حق الشـيخ الكبري ٔاوىل من  ، ٔالن الوقار يف حق العجائز ٔاوىلالعكس كام قالوا

  )1( ي ٔاىت بنفس الفعل.الشاب، فيكون عقاب الشـيخ الزاين ٔانىك ؤاشد من الشاب اذل

  هل تقولون بذكل ٔان التربج "مباح" ٕاذا مل يصل دلرجة تربج اجلاهلية أالوىل احمليك عنه يف التفسريات؟

  البد ٔاوًال قبل إالجابة ٔان نقف عىل معىن التربج. 

ٕاظهار املرٔاة " :فٕان قلنا ٕان معىن التربج هو املعىن املعجمي لللكمة (ٔاي املعىن الوارد يف املعامج اللغوية) وهو 

فٕان التربج حيهنا سيشمل ٕاظهار املرٔاة لزينهتا املباحة (الظاهرة) ٔايضًا، ٔالن اللغة ال تفرق بني  "لرجاللزينهتا ل

زينة ؤاخرى وٕامنا الرشع هو اذلي يفرق. وحيهنا نقول ٕان ٕاظهار املرٔاة لزينهتا الظاهرة اليت ٔاابهحا الرشع لها 

هو تربج لكنه "مباح رشعًا" فهو وٕان اكن تربجًا من الناحية اللغوية املعجمية ٕاال  )خلقية اكنت ٔاو مكتسـبة(

" ٕانه ليس هذا النوع من التربج املرفوض يف إالسالم، وهذه يه فائدة الصفة املقيدة "تربج اجلاهلية أالوىل

  .رشعاً  للتربج املرفوضٕالهنا وضعت معيارًا 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن يكون نالحظ ٔان هللا تعاىل مل يقل غري مزتينات ٔاو واضعات لزينة، وٕامنا "غري متربجات بزينة"، فيحمتل أ    )1(

يف وضع الزينة، ٔاو حيمتل ٔان يكون املعىن: ٔان جمرد الزتين يف حقهن يعترب تربجا،ً ٔالنه يتلكفن املعىن: ال يرسفن و 

  مما يقبح يف نظر النفس السوية ٔان تضع العجوز زينة الشابة من ٔاصباغ وحنوه. وهللا ٔاعمل.
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 تغنج يف الرجال بني امليش" ٔاو" يقبح ما ٕاظهار" التفسري كتب يف الواردة تربج لكمة مبعىن ٔاخذان ٕاذا ٔاما 

 هبذا التربج ٔان نقول حفيهنا" الرجال شهوة به تسـتدعي الزينة من سرته جيب ملا املرٔاة ٕاظهار" ٔاو" وميوعة

  .ؤاخالقيا دينياً  مرفوض، لكه املعىن

لك فتاة ال ترتدي ما يسمونه "ابحلجاب الرشعي" ٔاو ب التشنيعحنن ال ندعو للتربج وٕامنا نرفض واخلالصة : 

ورة يك تشعر بأنوثهتا بصلتضع زينة املرٔاة املعتادة (من مساحيق وحنوه ) يك ال تشعر حبرج بني قريناهتا ٔاو 

أهنا متربجة آمثة، ونقول ٔان الهنـي عن التربج ابٕالضافة لكونه موجه ٔالهمات املؤمنني فهو ووصفها بطبيعية، 

مرتبط مبعىن معني قريب مما قالته كتب التفسري وليس املعىن املعجمي العام " ٕاظهار املرٔاة لزينهتا ٔايضًا 

"، ٔالن املعىن أالخري سـيصل بنا ٔان نذم املرٔاة اليت تظهر الزينة الظاهرة املباحة ٔايضًا، واليت ٔاابهحا لرجالل

  الرشع لها.
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  الفصل الثالث

  والسـنة الرشيفةاحلجاب 
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  مقدمة الفصل الثالث

  

اليت استند ٕالهيا العلامء أالفاضل ٕالثبات وجوب احلجاب، القرآنية بعد ٔان عرضنا يف الفصل السابق أالدةل 

وفندانها واحدًا تلو آخر، مث قدمنا للقاريء العزيز فهمنا لالآيت الكرمية اليت اسـتدلوا هبا، فأثبتنا ٔان نصوص 

مل تفرض عىل املرٔاة زاًي حمددًا، بل تركت قضية اللباس واملظهر تبنهيا العادات واختالف القرآن الكرمي 

الظروف من بيئة ٔالخرى، إبسـتثناء  بعض " إالحتياطات " اليت ال خترج عن نطاق " االٓداب إالجامتعية " 

السـنة النبوية الرشيفة،  فٕاننا االٓن ننتقل سواًي من رحاب كتاب هللا الكرمي ٕاىل رايض –ومراعاة احلياء العام 

  اليت يه رافد إالسالم الثاين، وادلليل اللكي اذلي ييل القرآن مبارشة عند ٔاهل أالصول والفقه.

وقبل ٔان نسـهتل حديثنا عن السـنة النبوية وعالقهتا بقضية احلجاب، حنب يف البداية ٔان نوحض للقاريء 

  لفقه إالساليم، فنقول :الكرمي كيف يمت الوصول ٕاىل حمك رشعي معني يف منظومة ا

هب ٔان دلينا قضية ما، اجامتعية ٔاو سـياسـية ٔاو اقتصادية ٔاو علمية، ٔاو يف ٔاي جمال من جماالت احلياة  

اخملتلفة، ونريد ٔان نعرف حمك الرشع فهيا، وهل يه جائزة رشعًا ٔام غري جائزة. مفاذا علينا ٔان نفعل؟ وٕاالم 

  ية؟نلجًا ملعرفة حمك هللا تعاىل يف هذه القض 

  يه: "أالدةل الرشعية"ٔاو ما يسمى  مصادر أالحاكم الرشعيةيقول علامء ٔاصول الفقه ٔان 

  القرآن الكرمي -1

 السـنة  -2

 إالجامع  -3

  وهذه املصادر الثالثة متفق علهيا بني علامء أالصول.
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وهو  ، فأنكروه ؤابطلوا العمل به يف أالحاكم الرشعية.الظاهريعلامء املذهب القياس : وخالف فيه  -4

 من أالدةل الظنية وليست القطعية .

  ٔاما ابيق املصادر ٔاو أالدةل فلكها مما هو خمتلف فيه بني العلامء ويه: 

  قول الصحايب -5

 رشع من قبلنا    -6

  العرف واملصاحل املرسةل   -7

 الاسـتحسان    -8

  سد اذلرائع وغريها من أالدةل اخملتلف فهيا. -9

ابدلليلني احلقيقيني، ٔاي اهنام ادلليالن الوحيدان احلقيقيان فهام  والكتاب والسـنة (ادلليالن أالوليان ) يسميان

مصدر الترشيع، ٔاما إالجامع فيسمى ابدلليل الاكشف، ٔالنه ليس جحة يف ذاته، بل ٔان جحته فامي يكشفه لنا 

ئل  من ٔاحاكم ٔاصل مصدرها الكتاب والسـنة، فال جحة يف أالصل يف غريهام. ونذكر هنا مثاًال، عندما سـُ

عن رٔاي فضيلته يف قول البعض بتحرمي املشاركة يف املسريات  يوسف القرضاوي ادلكتور/ فضيةل

واملظاهرات السلمية اليت تطالب مبطالب مرشوعة، فتفضل سـيادته ابلرد بفتوى تفيد إبابحهتا رشعًا، يقول 

قاهل عن مبدٔا  فهيا فضيلته الكمًا هامًا، ليس عن قضية املظاهرات حفسب، وٕامنا ما يعنينا ٔاكرث هو ما

  "التحرمي" يف الفقه إالساليم، نورد لمك جزءًا من هذه الفتوى :

".... ودليل مرشوعية هذه املسريات: ٔاهنا من ٔامور العادات وشؤون احلياة املدنية، وأالصل يف هذه أالمور 

احلالل يف الباب أالول من كتاب: ( -منذ ما يقرب من نصف قرن –هو: إالابحة. وهذا ما قررته بأدةل 

(ٔان أالصل يف أالشـياء ) اذلي بني يف املبدٔا أالول ٔان القاعدة أالوىل من هذا الباب: واحلرام يف إالسالم

  وهذا هو القول الصحيح اذلي اختاره مجهور الفقهاء وأالصوليني.إالابحة). 
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مسـنده ٔاو اكن  ٔاما ما اكن ضعيفا يف. فال حرام ٕاال ما جاء بنص حصيح الثبوت، رصحي ادلالةل عىل التحرمي

  حصيح الثبوت، ولكن ليس رصحي ادلالةل عىل التحرمي، فيبقى عىل ٔاصل إالابحة، حىت ال حنرم ما ٔاحل هللا.

ومن هنا ضاقت دائرة احملرمات يف رشيعة إالسالم ضيقا شديدا، واتسعت دائرة احلالل اتساعا ابلغا. ذكل 

جدا، وما مل جيئ نص حبهل ٔاو حرمته، فهو ابق ٔان النصوص الصحيحة الرصحية اليت جاءت ابلتحرمي قليةل 

"ما ٔاحل هللا يف كتابه فهو حالل، وما عىل ٔاصل إالابحة، ويف دائرة العفو إاللهـي.ويف هذا ورد احلديث: 

حرم فهو حرام، وما سكت عنه عفو، فاقبلوا من هللا عافيته، فٕان هللا مل يكن لينىس شيئا". وتال: {َوَما َاكَن 

يًّ  َُّك نَسـِ   "]." 64ا} [مرمي:َرب

قاطع  قاطع الثبوت بنص احلمت وإاللزامما جاء أالمر به عىل سبيل وقد عّرف احلنيفية لكمة فرض بأنه: 

: ٔاي ال شك يف حصة ثبوته ، ٕاما عن هللا عز وجل : وهو القرآن الكرمي ٔالن قاطع الثبوتومعىن   ادلالةل.

صىل هللا عليه وسمل، ويه أالحاديث الصحيحة  هللا تعاىل تلكف حبفظه من التحريف، ٔاو عن رسول هللا

: ٔاي ال يتطرق الشك ٕاىل معناه ٔاوٕاىل كونه موجبًا لهذا احلمك، فال حيمتل يف قاطع ادلالةل) . ومعىن 1املتواترة (

( ويه لك أالحاديث النبوية عدا ذكل تأويل. ٔاما ما جاء أالمر به بنص ظين الثبوت أكحاديث االٓحاد 

  ، ومثال ذلكل عندمه: الوتر، وزاكة الفطر، وأالحضية."واجبًا"وه فقد مسَ املتواترة ) 

" ٕان ٔاحاديث االٓحاد ال تنشأ وال تلغي حكامً رشعيًا، وٕامنا يه لالسرتشاد ويقول ادلكتور مصطفى راشد: 

قيه  هبا الف ، ٔاي ٔاهنا ال تكفي لقولنا ٔان هذا اليشء حرام ٔاو ٔانه فرض ٔاو ما ٕاىل ذكل، وٕامنا يدمعوالاسـتئناس"

رشطًا هامًا ليك نقول عىل ٔامر  احمليط االٔكرب،رمحه هللا يف كتابه  اكلزركيشوقد وضع بعض أالصوليني .  رٔايه

  :الزركيش  ما ٔانه واجب ٔاو فرض، وهو وجود عقاب ٔاو ذم وارد رشعًا لتارك هذا الواجب ، فيقول

   " ال يعقل واجب بدون وعيد ".

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سـنوحض الحقًا للقاريء الكرمي معىن احلديث املتواتر.  )1(
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"ويسـتفاد كون أالمر املطلق للوجوب من ذمه :  2فوائد اجملدل الرابع صفحة وقال ابن قمي اجلوزية يف بدائع ال

. ويسـتفاد كون الهنـي للتحرمي من ذمه وترتيبه عليه العقاب العاجل ٔاو االٓجلملن خالفه وتسميتة ٕاايه عاصيا 

  " وترتيبه العقاب عىل فعهل.ملن ارتكبه وتسميته عاصيا 

  مفا هو وعيد وعقوبة اتركة احلجاب؟ نريد نصًا رشعيًا حصيحًا داًال عىل ذكل. 

ٔاي:  قاطع الثبوت"، يعمتد يف أالصل عىل ٕاجياد نص "كشف الشعر حرام ٔاو "احلجاب فرض"،ٕان قولنا: 

: ٔاي يأمر املرٔاة بتغطية شعرها بطريقة رصحية تفيد احلمت قاطع ادلالةلقرآن ٔاو حديث حصيح متواتر ، 

وإاللزام. وحنن يف هذا الكتاب ال نريد من القاريء ٔان يسمل برٔاينا ومبا قاهل ادلكتور مصطفى راشد، بأن 

ننحي رٔاينا جانبًا،  - عىل العكس  –ٔاحاديث االٓحاد ال حترم وال تنشأ ٔاحاكمًا غري موجودة يف أالصل، وٕامنا 

ليس ٕاقرارًا منا حبجية هذه أالحاديث  لنبحث مع القاريء يف حصة ٔاحاديث االٓحاد الواردة يف شأن احلجاب،

  يف فرض ٔاو حترمي، وٕامنا من ابب ٕاثبات خلو الرشيعة بشلك هنايئ من التلكيف مبا يسمى اليوم ابحلجاب.

وقد ٔاسهبنا يف الفصل السابق يف رشح اآيت القرآن الكرمي املتعلقة بقضية احلجاب، ولنرشح االٓن للقاريء 

  العزيز ما هو احلديث الصحيح؟

  ديث الصحيح واحلديث الضعيف: احل

احلديث الصحيح هو احلديث اذلي ليس فيه ضعف، بأي وجه من الوجوه، والضعف يكون عادة يف سـند 

احلديث: أكن يرويه راٍو ليس بثقة ٔاو ليس بعدل، ٔاو يسء احلفظ، ولك ذكل يعرفه علامء اجلرح والتعديل، 

ة أالوىل وفالن من الطبقة الثالثة وهكذا، ولك طبقة فيصنفون الرواة ٕاىل طبقات، فيقولون فالن من الطبق

عندمه لها معىن، تتدرج ما بني القوة والضعف ؛ ٔاو أكن يرويه راٍو عن خشص مل يعارصه ٔاصًال، ٔاو ٔان يكون 

قد عارصه لكنه مل يلتِق به ٔابدًا، وغريها من أالسـباب اليت تطعن يف حصة احلديث من حيث السـند. وقد 

احلديث نفسه " نص احلديث " أكن يكون الكمه خمالفًا لرصحي القرآن الكرمي، ٔاو  يكون الضعف يف منت
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حلديث ٔاقوى منه، ٔاو فيه ما يستبعد ٔان يصدر عىل لسان النيب صىل هللا عليه وسمل الرشيف أكن يكون 

  الكمًا قبيحًا ٔاو فاحشًا ..ٕاخل.

  يح متواتر.هذا، وينقسم احلديث الصحيح ٕاىل قسمني: حديث حصيح آحاد، وحديث حص 

  الفرق بني االٓحاد واملتواتر من أالحاديث الصحيحة:

َهْب ٔانك مسعت خربًا من صديق كل تثق به جيدًا، ٔان هناك مثًال زايدة يف ٔاسعار سلعة معينة سوف 

حتدث قريبًا، ٔاو ٔان هناك زايدة كبرية منتظرة يف مرتبات املوظفني احلكوميني، ؤان هذا اخلرب قد ٔاذيع عرب 

  تليفزيون، مفاذا سـيجول خباطرك؟شاشات ال 

ابلتأكيد ستسأل نفسك عدة ٔاسـئةل: هذا الشخص ٔاان ٔاثق فيه بشدة، لكن هذا الالكم مل ٔامسعه من غريه، 

فلامذا مل  يقل به خشص آخر غري صديقي هذا؟ وملاذا مل يسمعه ويشاهده غريه ممن يتابعون الربامج 

بصورة غري  - عن غري معد  -مل يفهم الالكم جيدًا، ٔاو نقهل يل التليفزيونية؟  فلرمبا يكون قد ٔاخطأ السمع ٔاو 

دقيقة. ٔاي ٔانك تشك يف قول هذا الصديق رمغ ثقتك به، فيكون تصديقك للخرب اذلي قاهل كل عىل سبيل 

الظن ال اليقني. واالٓن هب ٔان خشص آخر موثوق به ٔايضًا قال كل نفس الالكم، فبالتأكيد سوف تصل 

%. فٕاذا ما قال كل اثلث نفس الالكم فسـيكون اخلرب ابلنسـبة كل يف 90كرث من درجة تصديقك للخرب الٔ 

حمك املؤكد ٔاو اليقني. فٕاذا قاهل رابع زاد يقينك به ٔاكرث ؤاكرث. فنقول حيهنا: ٕان كرثة ورود اخلرب عن طريق 

  ٔاكرث من خشص ثقة، قد حولت درجة تصديقك للخرب من مرتبة الشك ٕاىل مرتبة اليقني.

ٔانك عرفت بعد ذكل، ٔان ثالثة من أالربعة اذلين نقلوا كل اخلرب، قد عرفوا هذا اخلرب من خالل واالٓن هب 

  نفس الشخص أالول اذلي ٔاخربك به، ٔاي ٔانه مازال مصدر املعلومة الوحيد!

  حيهنا سـتعود درجة تصديقك للخرب ٕاىل مرتبة الظن مرة ٔاخرى! 

اتر. فاحلديث االٓحاد هو احلديث اذلي هل رواية وهذا ابلضبط ما نقصده بقولنا حديث آحاد وحديث متو 

واحدة، عن حصايب واحد، عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل(ٔاو هل عدة رواايت، لكن ٔاصلها مشرتك)، 
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 - وهو حديث ظين غري مقطوع بثبوته عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل،  فٕاذا عرثان عىل رواية ٔاخرى 

فٕان هذا ابلتأكيد سوف يزيد من درجة  - ها مع الرواية أالوىل رشط ٔان تكون غري مشرتكة يف مصدر 

تصديقنا لهذا احلديث. فٕاذا وجدان رواية اثلثة للحديث فٕاننا نقول ٔان درجة تصديقنا هل زادت ٔاكرث ؤاكرث، 

 يقيين الثبوتٔاي  متواتر"اذلي ببلوغه، نسـتطيع ٔان نقول ٔان هذا احلديث " حد التواتروهكذا ... مفا هو 

  ل هللا صىل هللا عليه وسمل؟عن رسو 

اختلف العلامء يف ذكل، مفهنم من قال ثالث رواايت، ومهنم من قال ٔاربع، ومهنم من قال عرش رواايت  

خمتلفة، وهو القول اذلي رحجه العديد من العلامء، ومهنم من ابلغ يف هذا احلد فقال سـتني رواية، فاعترب ٔان 

هو احلديث املتواتر الوحيد يف السـنة النبوية، ٔاي  نار"" من كذب عيل فليتبؤا مقعده من ال حديث 

  احلديث الوحيد اذلي نتيقن من ثبوته عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل!. 

" قطف أالزهار رمحه هللا، وسامه جالل ادلين السـيوطي ؤاشهر ما ٔالف يف هذا الصدد، هو ما ٔالفه إالمام 

 فيه ٔان عدد أالحاديث املتواترة هو مائة وثالث عرش حديثًا، من وقد اعترباملتناثرة من أالخبار املتواترة" 

مجةل مئات االٓالف من أالحاديث النبوية الرشيفة، فهـي نسـبة ضئيةل جدًا ال تاكد تذكر، ٔاي ٔان الغالبية 

العظمى الاكحسة من أالحاديث الصحيحة  املوجودة يف البخاري ومسمل وغريهام من كتب احلديث، يه 

وليست متواترة، فهـي ظنية الثبوت عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، ال تبلغ مرتبة اليقني ٔاحاديث آحاد 

بعد. ومن املالحظ ٔان ٔاغلب أالحاديث املتواترة خيتص بأمور متفق علهيا بني عامة املسلمني وخاصهتم 

لصدقات ، ٔاو ما اكلعبادات اكلصالة والصيام .. ٕاخل ٔاو كحرمة ٔالك ٔاموال الناس ابلباطل، ٔاو اسـتحباب ا

  يتعلق بسامت النيب صىل هللا عليه وسمل، وخصائص النبوة ...ٕاخل.

ٔاي ٔانه ال يوجد حديث واحد من أالحاديث املتواترة حيرم شيئًا جديدًا غري موجود يف كتاب هللا عز وجل، 

جاب ، وما يعنينا ٔاكرث يف هذا الصدد، هو عدم وجود حديث متواتر واحد خيتص ابلزي ٔاو امللبس ٔاو احل

  ٔاو ٔاي من صور املظاهر الشلكية اليت يبالغ املسلمون هذه أالايم يف المتسك هبا.
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  ."زلل ٔاو كذب، فأنه الواحد، خرب فيه يَِرد ابل، ذي عظمي ٔامر لك" ٔان حنيفة ٔابو اعترب وقد

 واحد ٕاال مهنم يعرفه فال ادلين، ٔامور من هاماً  ٔامراً  مجيعاً  عهنم هللا ريض الصحابة جيهل ٔان يعقل ال ٔانه مبعىن

 نظراً  ، مسعه قد امجليع لاكن -  ذكل من والبد – شيئاً  فيه قال قد وسمل عليه هللا صىل النيب اكن فلو فقط،

 ٔاحاديث من العديد يكذب حنيفة ٔابو فاكن متواترة، بصورة ٕالينا وصل قد ٕاذن ولاكن أالمر، ذكل ٔالمهية

  . السبب ذلكل االٓحاد

 النبوية السـنة خلت كيف واحدة للحظة ولو ٔانفسمك سألمت هل: فريضة احلجاب بأن يقولون ملن ونقول 

 ورد ما لك بل  -! تزمعون كام فريضة هو اذلي – ابحلجاب املرٔاة يأمر نبوي ٔامر ٔاي من الصحيحة الرشيفة

 اليت الهامة أالمور يف الصحيح االٓحاد حديث يُكّذب حنيفة ٔااب هذا اكن فٕاذا!! هزيةل؟ ضعيفة ٔاحاديث فيه

 حديث يوجد ال.. ونكرر ٔاصًال، حصيح حديث ٔاي فهيا يأت ال بفريضة فكيف معرفهتا، ٕاال امجليع يسع ال

 ال املثال سبيل عىل وهو اجلدول هذا يف القاريء عزيزي ولتنظر!! .  آحاد وال متواتر ال واحد حصيح

   :احلرص
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  الصحيحة.* اسـتعنا هبذا الكتاب دلقة تبويبه، وبساطة عرضه، ولكونه يكتفي بذكر أالحاديث 

عدد أالحاديث الصحيحة   املساةٔل

الواردة يف كتاب "رايض 

  الصاحلني"  *

  76  الصالة املكتوبة

  31  صيام رمضان

  34  الزاكة والصدقة

  14  احلج

  90  السنن والنوافل

  28  صيام التطوع

  9  فضل الوضوء

  8  السواك

  27  قيام الليل

  11  قراءة القرآن

  8  الوصية ابلنساء

  8  آداب اخلالء

وجوب تغطية املرٔاة

  لرٔاسها " احلجاب "

  صفر!! 

حديث حصيح ال يوجد ٔاي 

  يف ٔاي من كتب أالحاديث
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) مثًال، ٔاو يف "آداب قضاء احلاجة"  1مفقارنة بسـيطة لعدد أالحاديث الصحيحة الواردة يف"فضل السواك" (

، تغين عن الكثري من الرشح  وارد يف احلجاب، يف ٔاي من كتب احلديثوعدم وجود حديث واحد حصيح 

واحد يف البخاري ٔاو مسمل ٔاو ٔاي من أالحصة أالخرى يأمر املرٔاة حصيح وإالسهاب. فهل يوجد حديث 

  املسلمة بغطاء الرٔاس؟!  إالجابة يه : ال. 

ديث اليت اسـتدل هبا الزامعون وليك نقطع الشك ابليقني، فلننتقل سواًي االٓن، لنتعرف معًا عىل أالحا

  للحجاب، لنعرف مدى حصهتا ومدى موافقهتا ملا قالوا...

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " لوال أن ٔاشق عىل ٔاميت ٔالمرهتم ابلسواك قبل الصالة "يوجد حلديث واحد من ٔاحاديث "فضل السواك" وهو  )1(

 سـبع وعرشون رواية خمتلفة حصيحة!!
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  احلديث أالول

  حديث عائشة ريض هللا عهنا

  وقصة "الوجه والكفني"

  

مثار أالزمة بني دعاة النقاب ودعاة احلجاب. فاملروجون للنقاب يُكّذبون هذه القصة  احلديث هو وهذ

ويكشفون ما فهيا من ضعف وعةل، ويرون يف ذكل ٕاثبااًت لنقاهبم اذلي يدعون ٕاليه، وهدمًا لفكرة جواز 

ة كشف ٕالثبات ٕاابح –رمغ ضعفها  –كشف الوجه والكفني . وادلاعون للحجاب يمتسكون ابٕالستشهاد هبا 

املرٔاة املسلمة لوهجها وكفهيا. وحنن من انحية ٔاخرى نقف بني هؤالء وهؤالء، فنقول دلعاة النقاب: نعم 

احلديث ضعيف والقصة واهية، لكن ليس يف ذكل ٕاثبااًت لنقابمك كام هيأت لمك خميلتمك، بل هو ٕاثبات خللو 

  الرشيعة بشلك هنايئ من ٔاي ٔامر للمرٔاة بتغطية الشعر، ٔاو الوجه.

  والقصة موجودة يف سنن ٔايب داوود ، كتاب "اللباس" ، وفيه:

"حدثنا يعقوب بن كعب أالنطايك، ومؤمل بن الفضل احلراين قاال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشري، عن 

قتادة، عن خادل، قال يعقوب: ابن دريك : عن عائشة ريض هللا عهنا ٔان ٔاسامء بنت ٔايب بكر دخلت عىل 

اي ٔاسامء، ٕان املرٔاة ٕاذا بلغت احمليض مل «ياب ِرقاق، فأعرض عهنا رسول هللا، وقال: رسول هللا وعلهيا ث 

  ، ؤاشار ٕاىل وهجه وكفيه."»تصلح ٔان يَُرى مهنا ٕاال هذا وهذا

  حتقيق القصة:

  " هذا مرسل. خادل بن دريك مل يدرك وقد اعرتف ٔابو داوود نفسه بضعف احلديث، فعلق عليه قائًال:

. وقد ٔاورد ٔايضًا هذا احلديث إالمام احلافظ ٔابو ٔامحد عبد هللا بن عدي اجلرجاين عهنا "عائشة ريض هللا 

  . " الضعفاء من الرجال "يف كتاب 
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  ونذكر هنا ٔاقوال علامء اجلرح والتعديل يف رواة احلديث:

  : " الهتذيب "كام ٔاوردها احلافظ بن جحر يف  "سعيد ابن بشري"ٔاقوال علامء اجلرح والتعديل يف   )1(

 : سعيد بن بشري ليس بيشء  ابن معنيقال  -1

  : اكن ضعيًفا عيل بن املديينوقال  -2    

  : منكر احلديث ليس بيشء ليس بقوي احلديث، يروي عن قتادة املنكرات.بن منريوقال  -3

ث عن قتادة مبناكريالسايجوقال  -4    .: َحدَّ

  .: ضعيف ٔايب داودعن  االٓجريوقال  -5

سعيد بن بشري اكن رديء احلفظ، فاحش اخلطأ، يروي « عنه يف كتاب " اجملروحني " : ابن حبان كام قال

  » . عن قتادة ما ال يتابع عليه

» : طبقات املدلسني«: قال إالمام احلافظ ابن جحر يف كتابه  "قتادة"ٔاقوال علامء اجلرح والتعديل يف   )2(

  »قتادة بن دعامة السدويس البرصي هو مشهور ابلتدليس«

 "الوليد ابن مسمل" : ٔاقوال علامء اجلرح والتعديل يف   )3(

من اتفق عىل ٔانه « يف " املرتبة الرابعة " ويه تعين: » طبقات املدلسني« وضعه احلافظ ابن جحر يف كتاب

  ».ال حيتج بيشء من حديهثم ٕاال مبا رصحوا فيه ابلسامع لكرثة تدليسهم عىل الضعفاء واجملاهيل

يعًا نتثبت متامًا من ٔان هذا احلديث هو من أالحاديث الضعيفة، املليئة ابلعلل، اليت ومبراجعة هذه أالقوال مج 

  " مل تصلح ٔان يرى مهنا ٕاال ال حيتج هبا يف يشء، بل ٔان نص احلديث نفسه ال يدل عىل حترمي، ٔالن قوهل: 

يوجد ما يفيد عندان، فال  "ال يصح"ٔاو  "عيب"ال يعين التحرمي ٔابدًا، بل هو مثيل للكمة هذا وهذا "

  التحرمي يف هذا احلديث الضعيف ٔاصًال.
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  احلديث الثاين

  حديث ابن جرجي

  قصة "الوجه ونصف اذلراع"

  يف ذكل حديثان: ابن جرجيوقد روى عن 

عن عائشة  خادل ابن دريك: ويعتربه البعض رواية ٔاخرى لنفس احلديث السابق، (حديث  احلديث أالول 

" ال حيل المرٔاة تؤمن اب واليوم االٓخر ريض هللا عهنا)، ولكن مع قول النيب صىل هللا عليه وسمل ٔالسامء : 

  وقبض عىل نصف ذراعه . وقد رواها عنه قتادة.  ٔان خترج يدها ٕاال ٕاىل هنا "

  فهو ما ذكره الطربي يف تفسريه : احلديث الثاين:ٔاما 

ا احلسني، قال حدثين جحاج، عن ابن جرجي، قال: قالت عائشة: َدَخلَْت عََيلَّ ابنة "حدثنا القامس، قال حدثن 

َّنة، فدخل النيب، فأعرض، فقالت عائشة اي رسول هللا، ٕاهنا ابنة ٔايخ  ٔايخ ٔاليم عبد هللا بن الطفيل ُمَزي

ذراع نفسه، فرتك وقبض عىل » وجارية، فقال ٕاذا عركت املرٔاة مل حيل ٔان تظهر ٕاال وهجها وٕاال ما دون هذا

   »بني قبضته وبني الكف مثل قبضة ٔاخرى

مل يثبت هل لقاء  ابن جرجيولعل القاريء يسـتطيع ٔان حيمك بنفسه عىل مدى حصة احلديثني، فقط ٕاذا عمل ٔان 

  ريض هللا عهنا، وقد وضعه علامء اجلرح والتعديل يف الطبقة السادسة،  ٔاحد من الصحابة ومل يدرك عائشة

  ٔاي انه ليس بتابعي ٔاصًال!  مل يثبت هل لقاء ٔاحد من الصحابة "، " منويه طبقة 

ومما قيل عنه: ٔانه اكن يروي أالحاديث املوضوعة، وال يبايل من ٔاين ٔاخذ احلديث، فال يتحقق مما يروي 

  "العلل".يف كتاب "عبد هللا بن ٔامحد بن عدي" ومعن يروي، وقد ذكر ذكل 

وقد بينّا آنفًا ضعف روايته عند علامء  قتادةوهنا جاءت عن طريق والرواية أالوىل فهيا ضعف آخر وهو ك 

  اجلرح والتعديل، ؤانه مشهور ابلتدليس.
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عن عائشة ريض هللا عهنا، رمغ ٔان  خادل ابن دريكؤايضًا اختالف الصياغة بني هذه الرواية وبني حديث 

ر ريض هللا عهنا وعلهيا ثياب رقاق)   الواقعة واحدة (دخول النيب صىل هللا عليه وسمل عىل ٔاسامء بنت ٔايب بك

يزيد من ضعف الروايتني  معًا، فكيف يكون النيب صىل هللا عليه وسمل قد قال الروايتني  معًا يف نفس 

 لكمة وال حرفالواقعة ونفس اللحظة، والفارق بني احلديثني كبري جدًا يف الصياغة نفسها، يعين ليس يف 

  جر؟

  

  احلديث الثالث

  رة ريض هللا عنهحديث ٔايب هري

  الاكسـيات العارايت!

  

ال تاكد جتد شارعًا من شوراع القاهرة، ٔاو حائطًا من حوائط مرتو أالنفاق خيلو من ٔان يكون مكتواًب عليه 

هذا احلديث من ِقَبل بعض "املتحمسني" لرتغيب النساء والفتيات يف "احلجاب الرشعي" وترهيهبن من 

  دخول النار ٕاذا هن ٔارصرن عىل ما هن عليه من "تربج" وسفور. 

ه خمترصًا هكذا: " الاكسـيات العارايت يف النار " وأكنه رٔاى ٔان معظم الفاظ احلديث ال دالةل والبعض يكتب

لها ٕاال هاتني اللكمتني. وقد ورد هذا احلديث حصيحًا يف حصيح مسمل، ويف مسـند إالمام ٔامحد، ونصه يف 

  حصيح مسمل اكلتايل: 

هريرة. قال: قال رسول هللا صىل هللا حدثين زهري بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن ٔابيه، عن ٔايب 

"صنفان من ٔاهل النار مل ٔارهام. قوم معهم سـياط أكذانب البقر يرضبون هبا الناس. ونساء عليه وسمل 

اكسـيات عارايت، مميالت مائالت، رؤسهن أكسـمنة البخت املائةل، ال يدخلن اجلنة، وال  جيدن رحيها. وٕان 

  رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا."
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  مسـند ٔامحد: ويف

حدثنا عبد هللا حدثين ٔايب حدثنا ٔاسود بن عامر حدثنا رشيك عن سهيل بن ٔايب صاحل عن ٔابيه عن ٔايب 

"صنفان من ٔاهل النار ال ٔاراهام بعد نساء اكسـيات عارايت هريرة قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: 

جلنة وال جيدن رحيها ورجال معهم ٔاسواط مائالت مميالت عىل رؤسهن مثل اسـمنة البخت املائةل ال يرين ا

  أكذانب البقر يرضبون هبا الناس."

وال ياكد يوجد فرق كبري بني الروايتني ٕاال يف ترتيب الصياغة، ويف ٔان الرواية الثانية (رواية ٔامحد) تقول 

حنتاجه وهو فارق رمبا  "عىل"بدون حرف اجلر  "رؤوسهن"بيامن أالوىل (رواية مسمل) تقول  "عىل رؤوسهن"

  الحقًا عند حتليل املعىن.

وبدايًة نقول ٔان مثة بعض الشـهبات قد دارت حول ما رواه ٔابو هريرة ريض هللا عنه من ٔاحاديث، وٕافراطه 

  الشديد يف مك الرواايت اليت رواها عن النيب صىل هللا عليه وسمل، فقال البعض:

وسمل ٕاال سـنة وتسعة ٔاشهر، وقد روى عنه  النيب صىل هللا عليه - بعد ٕاسالمه  –ٕان ٔااب هريرة مل يعارص 

وهو رمق مبالغ فيه جدًا، ٕاذا علمنا ٔان مجموع  ما رواه  –حديث يوميًا!  8.4ٔاي مبعدل  - حديث،  5374

اخللفاء أالربعة ٔابو بكر ومعر وعامثن وعيل ريض هللا عهنم مجيعًا، ومه شديدو القرب من النيب صىل هللا 

  ) .1! (وحده  من مائة من هذا الرمق "الفليك" اذلي تفرد به ٔابو هريرة 27كرث من عليه وسمل، ال يبلغ جممتعًا أ 

  ومما يثري عالمات إالسـتفهام بصورة ٔاكرب عند البعض ٔامران:

  عن السائب ابن يزيد عن ٔامري املؤمنني معر بن اخلطاب ريض هللا عنه  "اترخي ابن كثري"ما جاء يف  أالول :

" لترتكن احلديث عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ٔاو هل ابلنفي خارج البالد : ٔانه قال ٔاليب هريرة همددًا 

  ٔاي سأنفيك خارج البالد ٔاو كام نقول حنن " وراء الشمس".ٔالحلقنك بأرض ادلوس ( ٔاو ٔارض القردة ) ". 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .202إالحصاء السابق من كتاب "ٔابو هريرة راوية إالسالم" لدلكتور محمد جعاج اخلطيب ص  )1(
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" ما من ٔاحصاب النيب ٔاحد ٔاكرث حديثًا عنه مين، ٕاال ما روي عن ٔايب هريرة ريض هللا عنه ٔانه قال: والثاين: 

. ٔاي ٔان عبد هللا ابن معرو اكن ٔاكرث رواية " ما اكن من عبد هللا ابن معرو فٕانه اكن يكتب وال ٔاكتب

   اكن جييد الكتابة. حلديث رسول هللا صىل هللا عليه وسمل من ٔايب هريرة، ٔالن عبد هللا

حديث! وبذكل يفرتض ٔاّال يتعدى ما رواه ابو  700ومجموع ما روي عن عبد هللا ابن معرو ال يتعدى ال 

  هريرة ريض هللا عنه حاجز السـبعامئة حديث بأي حال من أالحوال.

خاصة،  ونقول يف ذكل : لسـنا "مع" وال "ضد"، وحسن الظن ابملسلمني عامة، وابلصحابة ريض هللا عهنم

وهو اذلي يعنينا  - واجب بال شك، والعمل عند هللا. ؤالن احلديث املذكور "حديث الاكسـيات العارايت" 

قد ورد يف حصيح مسمل ومسـند ٔامحد والكهام عىل درجة كبرية من الصحة، فسـنفرتض ثبوته  - يف هذا املقام

حاديث الصحيحة ابلشـهبات الغري عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، فال ننهتج مهنج البعض يف رد االٔ 

مؤكدة، بل سـنحلهل لكمة لكمة، ونسـتكشف معًا معانيه، لرنى هل مثة عالقة بني معىن احلديث وبني ما 

  يسـتدلون به عىل لزوم املرٔاة غطاء الرٔاس ٔاو احلجاب؟

  نص احلديث :

  "صنفان من ٔاهل النار مل ٔارهام":

هذا احلديث هو نبوءة من النيب صىل هللا عليه وسمل، بأنه سـيأيت زمان يكون فيه هذان الصنفان من البرش 

موجودين، وهام صنفان مل يرهام النيب صىل هللا عليه وسمل قط، ٔاي ٔاهنام مل يكوان موجودين يف زمانه عليه 

هللا عليه وسمل عاش ٔاربعني سـنة قبل الصالة والسالم. وهنا نلفت نظر القاريء الكرمي ٕاىل ٔان النيب صىل 

  البعثة، ٔاي قبل ظهور إالسالم ويه فرتة اجلاهلية، كام عاش ثالثة عرش عامًا يف مكة قبل الهجرة النبوية من 

 عىل هبا يسـتدلون اليت االآيت ٔاول نزول حىت ٔاخرى سـنوات 4  املدينة يف عاش مث املدينة، ٕاىل مكة

 النيب عاشه ما مجموع فيكون ، الهجرة من الرابعة السـنة يف" اجلالليب ٕادانء آية" والنقاب احلجاب وجوب

  .عاماً  57=  4+  13+  40 هو املرٔاة بزي خيتص ترشيع ٔاول نزول قبل وسمل عليه هللا صىل
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فهل عاش النيب صىل هللا عليه وسمل لك هذه املدة مل يَر قَط امرٔاة تكشف شعرها ٔاو صدرها ٔاو بدهنا، رمغ 

  رشيع   مينع ذكل حىت هذه اللحظة ؟؟عدم وجود ٔاي ت 

بل ٔان أالربعني سـنة أالوىل من هذه املدة اليت ذكرانها اكنت يف اجلاهلية، وما ٔادراك ما اجلاهلية، اكن 

الناس يعيشون حياة ٕاابحية وعهر بال ضابط وال رابط فاكنوا يقولون: ما اكن ٔاعىل إالزار فهو للخل 

فهو للزوج!! هل عاش النيب صىل هللا عليه وسمل ٔاربعني عامًا من  "العشـيق" وما اكن ٔاسفل منه " الفرج"

آخر  ! هل هذا يعقل !!! ٔام ٔان املقصود ابحلديث جيب ٔان يكون شيئاً  اجلاهلية مل ير امرٔاة ال تغطي شعرها

  "؟ورةمتامًا وبعيد عن فكرة "الع

  نرتك إالجابة للقاريء العزيز واثقني يف قدرته عىل متيزي احلق من الهزل. 

  " قوم معهم سـياط أكذانب البقر يرضبون هبا الناس":

ٔاي ٔان الصنف أالول مه حاكم مستبدين يسـتعبدون الناس ويقهروهنم ويعذبوهنم ابلرضب وإاليذاء وحنوه. 

ٕانهتاء اخلالفة الراشدة مبقتل عىل ابن ٔايب طالب ريض  ؤاول ما حدث ذكل اكن يف زمان ادلوةل أالموية بعد

  هللا عنه، آخر اخللفاء الراشدين، وبداية ما يسمونه مبرحةل " احلمك العضوض" ٔاي الرصاع عىل السلطة.

بل اكن  عرصان احلايل فقطليس يف و ٔاي ٔان ما رواه النيب صىل هللا عليه وسمل حتقق فعًال عىل أالرحج،  

  يب صىل هللا عليه وسمل ببضعة عرشات من السـنني.ذكل بعد وفاة الن

  "ونساء اكسـيات ":

وهذا هو الصنف الثاين من ٔاهل النار اذلي مل يره النيب صىل هللا عليه وسمل قط، وهن صنف من النسوة  

ٔاذهاننا عن ٔان نعتقد فهين ما اكن  - عليه الصالة والسالم  - ، ليرصف  " اكسـيات"ٔاول ما وصفن به ٔاهنن 

  نساء اجلاهلية من تكشف وتعري، فهذا صنف جديد مل يره النيب صىل هللا عليه وسمل. بعضمن 

هيمت ابلتسرت وإالكتساء، ومع ذكل فهن لسن من ٔاهل التقوى  - عكس نساء اجلاهلية  –هذا الصنف  

  والصالح، بل هو احتشام ظاهري وسطحي، ومظهر بال جوهر. 
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  "عارايت" :

  يف نفس الوقت؟؟ "عارايت"و  "اكسـيات"ابق، فكيف يكن وهذا الوصف هو نقيض الوصف الس 

هو اذلي يرتدي ٔاّي ثياب، همام اكن هذا الثياب قليًال، وحىت لو مل يسرت شيئًا من جسده ٕاال  "الاكيس"ٕان 

  " اكيس".اليشء اليسري، فيقال هل لغة ٔانه

فهو من ال ثياب هل عىل إالطالق، فٕاذا اكن عليه ثياب قليل يكشف عن جزء ما من جسده  "العاري"ٔاما  

فنقول : حارس الرٔاس ملن ال يغطي "حارس" ونريد ٔان نعرب عن كشفه لهذا اجلزء فال نقول "عاري" بل 

قليل  رٔاسه، وحارس اذلراعني ملن يكشف ذراعيه، وحارس البطن ملن يكشف بطنه وهكذا...  فٕان اكن ثيابه

جدًا ال يسرت ٕاال سؤاتيه مثًال فنقول عنه يف اللغة ٔانه اكيس ، لكنه "سابري" ويه لفظة تعين ٔانه "شـبه 

  عاري" .

ٔاي ٔان العري هو نقيض الكساء متامًا، ووصف نفس الشخص هباتني الصفتني معًا، هو نوع من اجامتع 

  و كرمي خبيل، ٔاو مسني حنيف؟؟؟نقيضني وهو املسـتحيل بعينه، فكيف نقول بأن فالن طويل قصري، أ 

احلل الوحيد يف هذه احلاةل هو اللجوء للمجاز ٔاي املعىن اجملازي وليس احلقيقي، فنفرس ٕاحدى اللفظتني 

املتناقضتني مبعناها احلقيقي، ونفرس اللفظة أالخرى مبعىن جمازي، فنقول: ٔان فالن طويل يف قامته وهيئته، 

ن فالن كرمي يف عطائه وجوده، لكنه مقرص يف صالته وعبادته فهو لكنه قصري يف قدره بني الناس، ٔاو أ 

  .اكلبخيل عىل نفسه مبا ينفعها يف االٓخرة... ٕاخل 

  ؟؟ " اكسـيات عارايت "فكيف فرس العلامء 

اختلف العلامء يف تفسري املعىن، وٕان اكن أالشهر وأالرحج هو ما جاء يف تفسري إالمام النووي ٔان معناها: 

  اكسـيات يف ثياهبن، عارايت من شكر نعم هللا علهين.، ٔاو ٔاهنن: ن، عارايت من تقوى هللااكسـيات يف ثياهب

  ففرس الكساء ابملعىن احلقيقي، وفرس العري ابملعىن اجملازي.



113 
 

دون ٔاي معىن  "تقوى هللا"و من  " العري من شكر النعمة"فلامذا اختار العلامء هذين املعنيني ابلتحديد  

  جمازي آخر؟ 

عن ذكل ٔان هذا التفسري هو أالقرب وأالرحج ٔالنه معمتد عىل ما اسـتخدمه القرآن من معاين اللباس إالجابة 

  بصورة جمازية، فهو نوع من تفسري احلديث ابلقرآن الكرمي.

فشـبه التقوى ابللباس وهو معىن جمازي. وبذكل يكون  " ولباس التقوى ذكل خري "قال هللا تعاىل:  

  ان عاري "جمازًا" ٔالنه ليس هل من لباس التقوى يشء.إالنسان الغري تقي هو ٕانس

" فشـبه اخلوف واجلوع املرتتبني عىل  لباس اخلوف واجلوعفأذاقهم هللا  كفروا بأنعم هللاكام قال عز وجل : " 

ومن هنا ندرك ٔان هذا التفسري اذلي ساقه العلامء للحديث ليس عشوائيًا وليس ختيليًا،  كفر النعمة ابللباس.

  مبين عىل قواعد اللغة واملنطق وعىل تفسري احلديث ابلقرآن.وٕامنا 

يلبسن املالبس اليت تسرت القليل مهنا : ٔاهنن  "اكسـيات عارايت"وهناك تفسريات ٔاخرى ٔايضًا ملعىن 

وهو قول ليس ابجليد من وهجة نظران، ٔالن النيب صىل هللا عليه وسمل يقول  وتكشف عن ٔاكرث اجسادهن،

ٔاهل النار مل يره من قبل، وبعض املرشاكت يف اجلاهلية وما بعدها كن يفعلن  ٔانه يتحدث عن صنف من

ٕان حص  –ذكل ؤاكرث، وقد رآهن النيب صىل هللا عليه وسمل طيةل حياته. وعىل لك حال فٕان ذكل التفسري 

وُمه ٔاهل اللغة  -هو تفسري نسـيب، وال صةل هل بكشف الشعر وال غريه، ٔالنه ال ٔاحد من العرب  –

ميكن ٔان يقول ملن يكشف شعره ٔانه "عاري"، مفا ابلنا ابلنيب صىل هللا عليه وسمل وهو سـيد  –احة والفص

  الفصحاء!

فهـي وٕان اكنت كساء ٕاال ٔاهنا ال تسرت شيئًا من اجلسد، فهن بذكل  يلبسن املالبس الشفافةوقيل ٔايضًا: 

  ابلنظر لكون هذا الكساء شفافًا متامًا. عارايتلغًة،  كساء ابلنظر لكون لباسهن الشفاف هو اكسـيات
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  " مائالت مميالت" : 

يسـمتر وصف النيب صىل هللا عليه وسمل لهؤالء النسوة، فيخربان بأهنن ابٕالضافة ٕاىل كوهنن اكسـيات عارايت، 

فهو وصف مركب ال حيق لنا ٔان نقتطع جزء منه ونكتفي به، بل البد لنا من  ،"مائالت مميالت"ٔاهنن ٔايضًا  

  ٔان نأخذ احلديث لكه عىل بعضه وحدة واحدة.

 مائالت عن طاعة هللا،ٔاو ٔاهنن مميالت غريهن عنه، ، بأهنن مائالت عن احلقوقد فرس العلامء ذكل 

.  واملعاين لكها قريبة من مائالت عن إالسالم ، مميالت غريهن عنه، ٔاو مميالت للرجال بتعمد ٕااثرة شهواهتم

  بعضها كام نرى. 

ظر، ٔان هذا احلديث يذم هذا الصنف من نساء ٔاهل النار ٔالسـباب ٔاخالقية وليست شلكية، والالفت للن

يف داخل  فعارايتفهذا هو مظهرهن، ٔاما جوهرهن " اكسـيات" بدليل ابتدائه عليه الصالة والسالم بصفة 

ة هللا الرجال عن طاع مميالتعن احلق فال يردن اتباعه، مائالت نفوسهن عن التقوى وعن شكر النعمة ، 

  إباثرهتم للوقوع يف الزان واحلرام.

  " رؤوسهن أكسـمنة البخت املائةل":

فرسها ابن عباس ريض هللا عنه وغريه بأهنن يضعن لفافة ٔاسفل امخلار "الطرحة" ليك يبدو للناظرين من 

 الرجال ٔان شعورهن يه حامتً كثيفة طويةل، وهذا النوع من احلجاب منترش بشدة يف دول اخلليج العريب

ويف ٕايران حىت هذه اللحظة، ويسمونه "احلجاب ٔابو نفخة"، ويكون فيه رٔاس املرٔاة متامًا كسـنام امجلل 

  "البخت" املائةل.

ٔاي ترسحية  البغااي، "ترسحية"ميشطن شعورهن مشطة بأهنن:  - كام ذكر إالمام النووي  - وقد فرسها البعض 

فسريين ليس هناك ثَّمة َذم للمرٔاة اليت تكشف شعرها، بل يمتزي هبا البغااي وهن العاهرات.  ٔاي ٔان يف الك الت 

اكن كشف الشعر  لوف!!  الثاين هو ذم لنوع من "الترسحية"ٔان التفسري أالول هو ذم لنوع من احلجاب، و 

  اجملرد حرامًا، مفا فائدة وصف نوع الترسحية اليت ميشطن شعورهن هبا!!
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وما غاب عن ذهن الكثريين، هو اسـتحاةل ٔان يعيب النيب صىل هللا عليه وسمل عىل خلق هللا عز وجل، 

اذلي ٔاحسن لك يشء خلقه، فيشـبه رٔاس ٕانسان، ذكرًا اكن ٔام ٔانىث جبزء من حيوان، وأكنه ينسب العيب 

من النيب صىل هللا  خللق هللا ذاته، وليس لترصف وسلوك إالنسان املعيب عليه، وهو مما يستبعد ٔان يصدر

ٕان اكن تشبهيًا لرؤوسهن جبزء من حيوان "امجلل" فهو  "رؤوسهن أكسـمنة البخت املائةل"عليه وسمل. فقوهل 

ذم يف خلق هللا عز وجل، وٕان اكن التشبيه عائدًا عىل نوع من احلجاب ٔاو صنف من الترسحيات، فأين 

  الهنـي عن كشف الشعر يف ذكل؟؟ 

لنا ابلرجوع للرواية املذكورة يف مسـند إالمام ٔامحد، وفهيا يقول النيب صىل هللا عليه ٕان املعىن الصحيح يتضح 

عىل وهذه الصيغة قاطعة بأن املقصود هو ذم يشء  مثل ٔاسـمنة البخت املائةل" عىل رؤوسهن"وسمل: 

اجملردة من يشء مضاف. فيكون بذكل تفسري ابن عباس ريض هللا عنه هو  رؤوسهنوليست  رؤوسهن

  ب للمعىن املراد وهللا ٔاعمل.أالقر 

تأكيد للمعىن اذلي سقناه، " ال يدخلن اجلنة، وال  جيدن رحيها. وٕان رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا.": 

فالنيب صىل هللا عليه وسمل لن ينفي دخول هؤالء النساء اجلنة ٔابدًا جملرد "الشلك واملظهر" فهذا حمال، ؤاين 

  : " ٕان هللا ال ينظر ٕاىل صورمك ولكن ينظر ٕاىل قلوبمك ".مذكل من قوهل عليه الصالة والسال

ومن لك ما سـبق نسـتكشف معًا ٔان احلديث الرشيف، بعيد متامًا عن فكرة وجوب غطاء الرٔاس ٔاو غريه 

  من املظاهر الشلكية.

  ملحوظة:

أالرحج  هناك حديث مشابه للحديث السابق رواه إالمام ٔامحد يف مسـنده، ٕاال ٔان ٕاسـناد هذا احلديث عىل

ونص احلديث، كام جاء يف مسـند إالمام  ،ٔاحد رواة احلديث"عبد هللا ابن عياش" ضعيف وذكل لضعف 

  ٔامحد هو:
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ثَنَا  ثَنَا َعْبُد ِهللا ْبُن يَزِيَد، َحدَّ ْعُت ْبِن َعبَّاٍس الِْقْتَباِينُّ  َعْبُد ِهللا بُْن َعيَّاِش َحدَّ ْعُت أَِيب، يَُقوُل: َمسِ ، قَاَل: َمسِ

ٍرو، يَُقولُ ِعيَىس  ْعنَا َعْبَد ِهللا ْبَن َمعْ ، يَُقوَالِن: َمسِ ِن الُْحُبِيلَّ ْمحَ ، َوأَاَب َعْبِد الرَّ َدِيفَّ ْعُت َرُسوَل  ْبَن ِهَالٍل الصَّ : َمسِ

َ يَُقوُل:  وجٍ ِهللا َصىلَّ ُهللا عَلَْيِه َوَسملَّ ِيت ِرَجاٌل يَْرَكُبوَن عََىل ُرسُ َيُكوُن ِيف آِخِر أُمَّ َباِه الّرَِحاِل، يَْزنِلُوَن " سـَ ، اَكَٔشـْ

ِنَمِة الُْبْخِت الِْعَجاِف ، الَْعنُ  َياٌت عَاِراَيٌت، عََىل ُرُءوِسهِْم اَكَٔسـْ ُنَّ عََىل أَبَْواِب الَْمْسِجِد ، ِنَساُؤُمهْ َاكسـِ هنَّ ِٕ
، فَا وُهنَّ

ٌة ِمَن اْالَُٔمِم لََخَدمْ  ِدْمنَُمكْ ِنَساُء اْالَُٔمِم قَْبلَُمكْ "َملُْعواَنٌت، لَْو َاكنَْت َوَراَءُمكْ أُمَّ ، امَكَ َخيْ   َن ِنَساُؤُمكْ ِنَساَءُمهْ

" ٕاسـناده ضعيف، عبد هللا بن عياش بن يف حتقيقه ملسـند إالمام ٔامحد:  "شعيب أالرانؤوط"قال الشـيخ 

ابملتني،  عباس القتباين: قال ابن يونس: منكر احلديث، وضعفه ٔابو داود والنسايئ، وقال ٔابو حامت: ليس

  صدوق، يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة، وقد روى هل إالمام مسمل حديثا واحدا يف املتابعات."

  -وٕان اكن قد احتج به مسمل  -:" عبد هللا ابن عياش  رمحه هللاذلهيب قول إالمام  شعيبمث ذكر الشـيخ 

:" عبد هللا مل حيتج به مسمل، مث ائالً عىل ذكل ق أالرانؤوط وعقب الشـيخفقد ضعفه ٔابو داود والنسايئ." 

  . ٕان عيىس بن هالل الصديف مل خيرج هل الشـيخان (ٔاي البخاري ومسمل) وال ٔاحدهام"

وعىل ذكل فأالرحج ٔان يكون احلديث ضعيفًا. وهو عىل ٔاية حال ليس فيه جديد مل نذكره، وال ميثل لنا ٕاضافة 

  "رؤوسهن أكسـمنة البخت ".و  ارايت""اكسـيات عيف هذا الكتاب، وقد سـبق ٔان وحضنا معىن 
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  احلديث الرابع

  احلديث املوضوع املفرتى

  املنسوب للنيب صىل هللا عليه وسمل

  يف حادثة إالرساء واملعراج

  

وهذا احلديث املفجع يصعب عىل ٔاي ابحث ٔاو جمهتد ٔان يصنفه : حصيح ٔام ضعيف، وأالدق وأالوقع ٔان 

  ٔاصًال، فتصنيفه كحديث ضعيف فيه رفع من شأنه.نصفه إبنه ٔاكذوبة ليس حبديث 

واملؤسف ٔان من قام بتلفيق هذه االٔكذوبة مل يتوان ومل يتورع عن مجع القصص وأالحاديث املوضوعة 

واملنكرة معًا وربطها يف سـياق واحد مع ٕاضافة بعض اخلرافات من عنده، مث نسـهبا البن عباس ريض هللا 

... هكذا بدون ٔاي ٕاسـناد، فال نعمل من ٔاين هبطت علينا هذه القصة عنه، عن النيب صىل هللا عليه وسمل

امللفقة، ومن اذلي رواها عن ابن عباس ريض هللا عنه، وكيف تداولهتا أاللسـنة والكتب، وأالجعب: كيف 

اقتنع هبا املسلمون ومازالوا حىت االٓن رمغ عدم وجود ٔاي سـند لها، ورمغ حتذيرات العلامء أالفاضل املسـمترة  

  للناس بعدم تصديقها وتداولها لناكرهتا الشديدة وعدم وجود ٕاسـناد لها: ال حصيح وال ضعيف!!

والقصة طويةل جدًا ويصعب علينا رسدها لكها عىل ما فهيا من منكرات ؤاشـياء قبيحة ينكرها العقل والفطرة 

  معًا، وسـنكتفي بذكر ما بعض ٔاجزاء هذه القصة اخملتلقة املوضوعة:

: " ............ ورٔايت فهيا سـبعني  عباس ريض هللا عهنام عن النيب صىل هللا عليه وسمل قالعن ابن "  

الف برئ من الزهمرير , ورٔايت نساٍء ابكيات خمزوانت يناديَن فال جيَنب ويترضعن فال يرمحَن فقلت من 

  هؤالء اي ايخ اي جربيل؟ قال: هؤالء اللوايت يزتين لغري ٔازواهجن.
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ن رساويل من قطران ويف اعناقهن السالسل وأالغالل . فقلت من هؤالء اي ايخ اي ورٔايت نساء علهي

جربيل؟ قال: هؤالء املسـتخفات بأزواهجن اللوايت تقول احداهن لزوهجا: ما اشـنع وهجك , وما اقبح شلكك 

  وما اننت رحيك ٔامل تعمل بأن اذلي خلقها خلقه؟ وهو ٕاهل واحد .

السنهتن سائالت عىل صدورهن. فقلت من هؤالء اي ايخ اي جربيل ؟ ورٔايت نساء قد احرتقت وجوههن و 

  قال: هؤالء اللوايت يقلن ٔالزواهجن : طلقنا من غري سبب. 

ورٔايت نساء معلقات من شعورهن ويغليل دماغ رؤوسهن كغيل القدور. فقلت من هؤالء اي ايخ اي 

  جربيل؟ قال: هؤالء كن ال يغطني شعورهن من أالجانب.

معلقات بشعورهن ومكبالت بثدهين بالكليب ( قيود) من انر . فقلت من هؤالء اي ايخ اي  ورٔايت نساء

  جربيل ؟ قال هؤالء اللوايت كن يرضعن اوالد الناس بغري اذن ازواهجن.

ورٔايت نساء ٔارجلهن اىل السنهتن ؤايدهين اىل نواصهين . فقلت من هؤالء اي ايخ اي جربيل؟ فقال : هؤالء 

ة وال حيسن الوضوء قذرات الثياب واجلسد ال يغتسلن من احليض واجلنابة , ويهتاون يف كن ال حيسن العش

  صالهتن حىت تفوت.

ورٔايت نساء صامً بكامً معيًا يف اتبوت من انر خيرج من دماغ رؤوسهن مثل ادلهن من مناخريهن وابداهنن 

هؤالء اللوايت اكن اوالدهن من  منتنة تتقطع من اجلذام والربص. فقلت من هؤالء اي ايخ اي جربيل؟ قال:

  غري ازواهجن من الزان. فيجعلهنم يف اعناق ازواهجن .

ورٔايت نساء معلقات من ارجلهن يف تنور من انر . فقلت من هؤالء اي ايخ اي جربيل؟ قال: هؤالء كن 

  مسلطات اللسان ويشـمتن ازواهجن .

ايخ اي جربيل؟ قال: هؤالء كن القوادات ورٔايت نساء سود الوجوه يألكن امعاءهن . فقلت من هؤالء اي 

  اللوايت جيمعن بني اثنني عىل احلرام.
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ورٔايت أمرٔاة رٔاسها كرٔاس اخلزنير وبدهنا كبدن امحلار وعلهيا الف نوع من العذاب. فقلت من هذه املرٔاة اي 

  س ابلمنمية والكذب.ايخ اي جربيل؟ قال : هذه الامنمة اليت توقع العداوة بني زوهجا واجلريان , وتسعى بني النا

ورٔايت ٔامرٔاة عىل صورة اللكب والنار تدخل من فهيا وخترج من حتهتا واملالئكة يرضبون رٔاسها مبقامع من 

  انر , فقلت: من هذه اي ايخ اي جربيل ؟ فقال: هذه احملرشة (املغرية) بني الناس ابلبغضاء. " "

صحايب (ابن عباس) ، وال نعمل من نقلها عنه، وال وبدايًة نقول : ال يوجد ٕاسـناد للقصة ! فهـي تبدٔا بذكر ال

من ٔاين جاءتنا ! ؤاسلوب القصة الركيك واملتواضع يكشف عن حقيقة اختالقها وافرتاهئا عىل النيب صىل هللا 

عليه وسمل، وليس فهيا من الكم النبوة ؤاسلوب النيب صىل هللا عليه وسمل الرايق العفيف يشء، بل ٔان يف 

تعارض الصحيح من ٔاحاديث إالرساء واملعراج، ففي بداية القصة مثًال يذكر ٔان النيب صىل  فهيا ٔاشـياء كثرية

 فاطمة، ؤان جربيل عليه السالم قد دق الباب ففتحت هل ٔام هاينءهللا عليه وسمل قد ٔارسي به من بيت 

وسمل، ؤان ريض  عهنا !! والثابت يف السـنة الصحيحة ٔان إالرساء مت من بيت النيب صىل هللا عليه 

جربيل عليه السالم قد هبط من فتحة ابلسقف، ومل يشاهده  مع النيب صىل هللا عليه وسمل ٔاحد. كام ٔان يف 

فانظر عزيزي " لو بصقت يف البحر املاحل لصار عذاًب". القصة اخملتلقة وصف حلورية من احلور العني بأهنا: 

جامل احلور  - وقد ٔاويت جوامع اللكم  - وسمل  القاريء لبذائة أالسلوب، وهل يصف النيب صىل هللا عليه

  العني هبذه أالسلوب اخملجل املقرف!!

" مث رٔايت ملاكً عظمي اخللقة ومن أالشـياء املنكرة جدًا يف هذه القصة وصفه مكل املوت ، حيث قال: 

ئكة واملنظر قد بلغت قدماه ختوم أالرض السابعة ورٔاسه حتت العرش وهو جالس عىل كريس من نور واملال

بني يديه وعن ميينه وعن شامهل ينتظرون ٔامر هللا تعاىل عز وجل وعن ميينه لوح وعن شامهل جشرة عظمية ٕاال 

ٔانه مل يضحك ٔابدًا فقلت اي جربيل من هذا قال : هادم الذلات ومفرق امجلاعات وخمرب البيوت وادلور 

  ومعمر القبور ... " 



120 
 

ؤالقى السالم عىل مكل املوت، فمل يرد مكل املوت السالم حىت مث يذكر ٔان النيب عليه الصالة والسالم دان 

  )1نهبه جربيل ذلكل!! (

 قال وكام القصة، يف اذلي العذاب هذا لكن هجمن، يف النساء عذاب عىل تركزيها القصة جدًا يف الواحض ومن

 ،" القصة يف املذكورات النسوة هؤالء ٔافعال مع يتناسب وال جداً  فيه مبالغ: "  بيويم املعطي عبد ادلكتور

 يف ٔاصالً  الرجل يضري اذلي وما! الشنيع؟ العذاب هذا تسـتحق هل زوهجا ٕاذن بدون غريها ودل ترضع فاليت

 تسـتحق سبب بدون" طلقين" لزوهجا تقول اليت وهل!!  الرضيع قريبهتا ابن ٔاو جارهتا ابن زوجته ترضع ٔان

  حتبه؟ ٔان تسـتطع مل ٔاو ، عرشته كرهت ٕاذا هل سبب؟ بدون بلكمة املقصود ما مث!  العذاب هذا

 تطلب قيس ابن اثبت امرٔاة جاءته عندما وسمل عليه هللا صىل النيب فعل كام اكفيًا، سبباً  ذكل يعترب ٔاّال  

  الشهرية؟" اخللع" قصة يف حتبه ال ٔالهنا اثبت زوهجا الطالق من

 هللا صىل النيب قول حتت ذكل ويدخل وإالفرتاء، الكذب عني اخلرافية لهو القصص هذه مثل ترديد جمرد ٕان

  ". الاكذبني ٔاحد فهو كذب، ٔانه يرى حبديث، عين حدث من" : وسمل عليه

 عهنا، احلديث من القدر هبذا فسأكتفي والقوة، الضعف حيث من  ملناقشـته للقصة ٕاسـناد وجود لعدم ونظراً 

 احلاجة، عن زائداً  الالكم، فضل من سـيكون املوضوعة القصة هذه حتليل يف إالسـتفاضة ٔان وجدت فقد

  .وغريمه احلديث علامء إبجامع يشء يف هبا حيتج وال لها سـند ال بأمكلها فالقصة

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لٔالسـتاذ "معرو عبد املنعم" . " الضعيف من قصة إالرساء واملعراج "كتاب  انظر  )1(
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  اخلامساحلديث .

  قول ابن مسعود ريض هللا عنه

  املرٔاة عورة

  

اختلف العلامء يف كون هذا القول حديثًا نبواًي ٔام قوًال لصحايب. فقد ورد هذا اخلرب بعدة رواايت بعضها 

موقوفًا (ٔاي منسواًب البن مسعود نفسه) وبعضها مرفوعًا ( ٔاي منسواًب للنيب عليه الصالة والسالم، فيكون 

). والرواايت اليت جاءت ابحلديث موقوفًا عىل عبد هللا ابن مسعود ريض هللا عنه يه الرواايت حديثًا نبوايً 

اليت جاءت من طرق حصيحة، عكس الرواايت اليت جاءت عىل سبيل الرفع للنيب صىل هللا عليه وسمل 

  ، اذلي ذكران آنفًا شهرته ابلتدليس."قتادة"فهـي ضعيفة ، لروايهتا مجيعًا عن طريق 

 ذكل يكون أالرحج ٔان يكون ذكل احلديث من قول ابن مسعود ريض هللا عنه، ليس حبديث نبوي. وعىل 

"هذا حديث حسن (رواية الرفع) وعلق علهيا قائًال:  "قتادة"يف سننه رواية  الرتمذيوقد ٔاورد إالمام 

ليس واحلديث احلسن هو حديث متوسط بني الصحة والضعف، واعتبار هذا احلديث "حسن" و  غريب."

ضعيف رمغ شهرة قتادة ابلتدليس رمبا يكون راجعًا ٕاىل ٔان علامء احلديث يقبلون ٔاحيااًن الضعف اليسري يف 

السـند ٕاذا اكن ابيق الرواة لكهم ثقات، واكن منت احلديث نفسه مقبوًال هلم، غري منكر، وهو ما نراه هتاواًن 

من أالحوال، خاصًة ٕاذا مل يرصح ابلسامع (  شديدًا، فشهرة قتادة ابلتدليس ليست ابليشء الهني بأي حال

فالن ) وابيق رواة احلديث ليسوا عىل درجة عالية من الثقة  عنفالن وليس  مسعت منٔاي يقول رصاحة 

ٔاصًال. ورمغ ذكل الضعف، فٕان البعض يرص عىل إالسـتدالل هبذا احلديث عىل وجوب ما يسمى ابلنقاب 

عورة من مقة رٔاسها حىت ٔاظافر قدمهيا، فٕاذا خرجت  - لفهمه للحديث  طبقاً  –واحتباس املرٔاة يف بيهتا، ٔالهنا 

  فعلهيا ٔان تكون اكلغراب أالسود، ال يراها ٔاحد. ونص احلديث مرفوعًا كام يف سنن الرتمذي:
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"حدثنا محمد بن بشار حدثنا معرو بن عامص حدثنا هامم عن قتادة عن مورق عن ٔايب أالحوص عن عبد  

  املرٔاة عورة فٕاذا خرجت استرشفها الشـيطان ".النيب صىل هللا عليه وسمل قال : هللا (ابن مسعود) عن 

"واذلي يثري اذلهول ٔان هذا احلديث اذلي سـيطر عىل يقول ادلكتور يوسف القرضاوي معلقًا عىل احلديث: 

فى بوصفه الفقه إالساليم فامي خيص املرٔاة تفرد به الرتمذي عن ابيق ٔاحصاب السنن، ومل يصفه ابلصحة بل اكت

ابحلسن والغرابة، وذكل ٔالن بعض رواته ليسوا يف ادلرجة العليا من القبول والتوثيق، بال ال خيلو من الكم 

  )1( يف حفظهم مثل معرو ابن عامص وهامم ابن حيىي"

لعدم التلكيفية، لفارق الكبري من الناحية وكون احلديث مرفوعًا ٔاو موقوفًا، حصيحًا ٔام ضعيفًا، ال يشلك لنا ا

  وجود ٔاي ٔامر يف احلديث للمرٔاة بتغطية نفسها لتصبح اكخلمية السوداء.

من ٔان احلديث  حترير املرٔاة يف عرص الرساةليف كتابه  عبد احللمي ٔابو شقةونذكر يف ذكل ما ذكره ادلكتور 

وليس هذا  رفه"" احلج عومل يقل "املرٔاة لكها عورة" متامًا كقوهل عليه الصالة والسالم:  "املرٔاة عورة"يقول 

  معناه ٔان احلج لكه وقوف بعرفة، فهناك ٔاراكن ٔاخرى، وٕامنا ذكل ٔاسلوب ختصيص من ٔاجل بيان أالمهية.

ابتفاق ٔاهل اللغة وكام يدل  "عورة"وقد سـبق ٔان بينّا يف الفصل الثاين من هذا الكتاب ٔان معىن لكمة 

نسان منه، من ٔارسار وعيوب ؤاشـياء لك ما خيجل االٕ اسـتعاملها يف القرآن الكرمي ويف السـنة ٔايضًا : 

 –... ٕاخل فال ختصص ابلعورة اجلسدية ٕاال بدليل. فلو حص احلديث عن النيب صىل هللا عليه وسملتشينه

لاكن معناه بعيدًا جدًا عام فهمه دعاة النقاب منه،  - وهذا مستبعد يف نظران لعدم حصة سـنده من انحية الرفع 

(وهو كتاب شارح  "حتفة أالحوذي"رمحه هللا يف كتاب ملباركفوري ا بل يكون معناه هو ما ذهب ٕاليه

  ٔاي يُسـتحَى مهنا يف ٔاي ماكن   " املرٔاة عورة ": ٔالحاديث إالمام الرتمذي) حيث قال يف معىن احلديث : 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .القرضاوي يوسف لدلكتور" بوجوبه والقول ببدعيته القول بني للمرٔاة النقاب" كتاب من  )1(
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"فٕاذا خرجت (ٔاي ٔاهنا "عورة" ابملعىن اذلي قلناه ٔالهنا "يُسـتحَى مهنا " من ِقَبل الرجال)،  تظهر فيه

ٔاي انتظرها الشـيطان لزييهنا يف ٔاعني الرجال فيشـهتوهنا. فهل يف ٔاي من ذكل لكه ما استرشفها الشـيطان" 

  يشري لنقاب ٔاو جحاب ٔاو غريه؟!

  ".  تفعل وال افعل"  بند حتت تندرج ال اليت العامة والنصوص التلكيفي اخلطاب بني نفرق ٔان علينا جيب

 الطريقة هبذه يكوان ٔان ميكن ال إالساليم الفقه يف والفرض التحرمي ٔان نكرر ومازلنا مراراً  نهبنا ٔان سـبق وقد

 .ادلالةل قاطعة الصحيحة الثابتة ابلنصوص يكوان وٕامنا امللتفة امللفقة

ورمبا يكون هذا ابلتحديد هو ما مل يفهمه ٔاحد الشـيوخ املتطرفني املعروفني ببذاءة ٔالفاظهم وناكرة ٔاقواهلم حني 

قوًال عظاميً  ٔان " وجه املرٔاة كفرهجا متامًا " ! فامهتن بقوهل الشنيع ما كرم هللا  –ما قال  ولبئس –قال 

أالطفال الصغار  سـبحانه وتعاىل، وما كرمه رسوهل صىل هللا عليه وسمل واذلي اكن يهنـى االآبء عن رضب

ويه  –جنسـيًا يشـّبه وجه املرٔاة لكن هذا الشـيخ املهووس  عىل وجوههم تكرميًا لوجه الطفل ابعتباره ٕانسان.

  ابلفرج ٔالنه يرى ٔان الكهام عورة!   - إالنسان قبل ٔان تكون ٔانىث

  

  احلديث السادس

  احلديث املكذوب املوضوع

  "رٔايت نساء من ٔاميت

  يف عذاب شديد"

  

لها. وهو شبيه جدًا ابحلديث الرابع من حيث اشرتاكهام يف القصة وناكرهتاو ٔاسلوهبا الركيك وعدم وجود سـند 

  ٕاال ٔان هذه القصة تمتزي خباصيتني ٕاضافيتني:
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  أالوىل : ٔان هذه القصة من وضع املبتدعني من الشـيعة. 

والثانية: ٔاهنا قد جاءت ٔاكرث راككة وجفاجة من سابقهتا ؤاقل "حرفية" من واضعها اذلي من الواحض ٔانه "واضع 

  هللا عنه :  ريض عيل بن ٔايب طالبمبتديء لٔالحاديث". ونّص القّصة هو: قال 

"دخلت ٔاان و فاطمة عىل رسول هللا صىل هللا عليه و سمل فوجدته يبيك باكء شديدا فقلت : فداك ٔايب و 

"اي عيل ليةل ٔارسى يب ٕاىل السامء ٔايم اي رسول هللا ما اذلي اباكك؟ فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل : 

ٔايت من شدة عذاهبن. فقالت فاطمة : حبييب و رايت نساء من ٔاميت يف عذاب شديد و انكرت شأهنن ملا ر 

  قرة عيين ٔاخربين ما اكن معلهن وسريهن حىت وقع هللا علهين هذا العذاب؟ 

  فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :

  رٔايت امرٔاة معلقة بشعرها يغيل دماغ رٔاسها الهنا اكنت ال تغطي شعرها من الرجال . -

  امحلمي يصب يف حلقها الهتا اكنت تؤذي زوهجا .رٔايت امرٔاة معلقة بلساهنا و  -

  رٔايت امرٔاة تـألك حلم جسدها و ٔاانس ترفد من حتهتا الهنا اكنت تزين حلم بدهنا للناس . -

رٔايت امرٔاة قد شد يداها اىل رجلهيا و قد سلط علهيا احليات والعقارب الهنا اكنت قليةل الوضوء قذرة 

  و احليض و ال تتنظف و اكنت تسـهتني ابلصالة. الثياب ، و اكنت التغتسل من اجلنابة

  رٔايت امرٔاة معلقة من ثدهيا الهنا اكنت متنتع من فراش زوهجا . -

رٔايت امرٔاة معياء صامء خرساء يف اتبوت من النار خيرج دماغ رٔاسها من خفذهيا ، و بدهنا متقطع من  -

  وهجا.اجلذام و الربص الهنا اكنت تدل من الزان و اكنت تعلقة بأعنق ز 

  رٔايت امرٔاة معلقة من رجلهيا يف النار الهنا اكنت خترج من البيت دون اذن زوهجا . -

  رٔايت امرٔاة وهجها وجه خزنير و بدهنا بدن حامر و اكن علهيا الف لون و لون من العذاب الهنا اكنت -

  ٔاة ريض عهنا زوهجا."منامة اكذبة . مث قال صىل هللا عليه و سمل : ويل المرٔاة ٔاغضبت زوهجا و طوىب المر  
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"هذا اخلرب معروف يتداوهل كثري من الناس، وهو ابطل رمحه هللا عن هذا احلديث : ابن ابز قال 

ومكذوب عىل النيب صىل هللا عليه وسمل، وليس هل ٔاصل، وهو من املوضوعات املكذوبة عىل النيب صىل 

يكذبه بعض الشـيعة عىل عيل ريض هللا  هللا عليه وسمل، وعىل عيل وفاطمة ريض هللا عهنام، وما ٔاكرث ما

  عنه. فينبغي ملن وقع يف يده يشء من هذا ٔان يتلفه، وخيرب من حوهل بأنه كذب."

"وهذا حديث مكذوب عىل رسول هللا يف تعليقه عىل هذا احلديث :  محمد بن صاحل العثمينيكام قال الشـيخ 

 " ٔارسي يب ٕاىل السامء"يه قول واضع القصة مث ذكر ابن العثميني مالحظة ذكية وصىل هللا عليه وسمل". 

  والصحيح ٔان إالرساء اكن للمسجد أالقىص، واملعراج هو اذلي ٕاىل السامء!

"عيون ٔاخبار وليس هناك ٔاي سـند لهذه القصة، اللهم ٕاال يف ٕاحدى كتب الشـيعة املليئة ابلبدع وامسه 

ٔايب عبد هللا عن سهل بن زايد عن عبد "عن عيل بن عبد هللا الوراق عن محمد بن حيث ذكر فيه:  الرضا"

العظمي بن عبد هللا احلسـين عن محمد بن عيل الرضا عن اآبئه عن عيل (ابن ٔايب طالب) علهيم السالم قال: 

. ومن الواحض جدًا يف القصة لكها الطابع الشـيعي لها، وهذا السـند دخلت ٔاان وفاطمة.....ٕاىل آخر القصة"

  عبد هللا الوراق وعبد العظمي احلسـىن.ٔايضًا فيه جمهوالن هام عيل بن 

وقد ٔاصدرت جلنة إالفتاء والبحث العلمي ابململكة العربية السعودية بيااًن حول هذا احلديث املكذوب 

هذا احلديث املوضوع وراق ٔاو كتب هبا ٔاوصت فيه املواطنني بمتزيق وٕاحراق لك ما تقع عليه ٔايدهيم من أ 

  والتحريف.حاميًة للسـنة الرشيفة من الضياع 
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  احلديث السابع

  ريض هللا عهنا قول عائشة

  "رمح هللا نساء املهاجرات"

  

قال ٔامحد بن شـبيب: حدثنا ٔايب، عن يونس: قال ابن شهاب، عن " رمحه هللا يف حصيحه: البخاري  يقول

: يرمح هللا نساء املهاجرات االَُٔول، ملا ٔانزل هللا: {وليرضبن خبمرهن عروة، عن عائشة ريض هللا عهنا قالت

  وهو قول تصح نسبته ٕاىل عائشة ريض هللا عهنا.عىل جيوهبن}. شققن مروطهن فاخمترن هبا." 

يف حتليل املعىن لنعرف سواًي ٔاوجه إالسـتدالل هبذا القول املنسوب ٔالم  -وبدون مقدمات  –ولنبدٔا رسيعًا 

  يض هللا عهنا عىل وجوب ٔاي من احلجاب ٔاو النقاب: املؤمنني ر

ٔاسلوب خربي هل معىن إالنشاء، ٔاي دعاء لهن ابلرمحة، ومدحًا لهن فامي صدر مهنن من فعل "رمح هللا": 

  حسن. 

ٔاسلوب ختصيص، ٔاي ٔان هذا الفعل قد صدر من "نساء املهاجرات أالول"   "نساء املهاجرات أالول"

نساء أالنصار (نساء املدينة) ، وقد اكن من عادة السـيدة عائشة ريض هللا عهنا  (النساء املكيات) وليس من

" رمح هللا نساء أالنصار مل مينعهن احلياء ٔان متدح لك خشص ٔاو مجموعة مبا صدر منه، كقولها ريض هللا عهنا 

وما معروف عهنا وذكل ٔالن نساء أالنصار هن نساء املدينة، وقد تطبعن بطباع املدينة  ٔان يسألن يف ادلين"

ٔاي  - من جرٔاة وحترر ليسا موجودان يف اجملمتع امليك "البدوي" اذلي مييل ٕاىل التحفظ وإالنغالق، فكن  

ال يسـتحني عن سؤال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عن ٔادق أالمور اليت ختص املرٔاة همام  –نساء املدينة 

  اكنت خمجةل وحساسة.
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 مكة وغريها من القرىٔاهل ت، تناسب اتم مع ما نعرفه عن ابذلاأالول" "لنساء املهاجرات ويف ختصيصها  

، ممن مل جيربوا حياة املدينة وخيتلطوا هبا، من طباع فطرية جتعلهم ٔاحيااًن  ال يعطون ٔانفسهم وقت احمليطة

وا " ولكريض هللا عنه عندما ٔانزل هللا تعاىل : "عدي ابن حامت الطايئ " للرتيث والفهم، مثلام حدث من 

فظن الصحايب املهاجر ٔان املقصود من االٓية ٔان يأيت  وارشبوا حىت يتبني لمك اخليط أالبيض من أالسود"

يطني فميسك عن الطعام خبيط ٔابيض وآخر ٔاسود حىت ٕاذا ظهر الفجر تبني عىل ضوءه الفارق بني اخل 

   والرشاب!!

"ملا ٔانزل هللا: {وليرضبن خبمرهن عىل جيوهبن} شققن  ونأيت لٔالمه، وهو قول ٔام املؤمنني ريض هللا عهنا: 

رًا خيمترن هبا، اسـتجابة مروطهن فاخمترن هبا."   ٔاي ٔاهنن شققن مروطهن "ثياهبن ؤاكسيهتن" واختذن مهنا ُمخُ

مهنن لالٓية الكرمية. فهبذا القول يسـتدل البعض عىل وجوب احلجاب، ويسـتدل االٔكرث عىل وجوب النقاب، 

  يعًا: هل يف ذكل القول ٔاي وجه لٕالسـتدالل عىل ذكل ٔاو ذاك؟وحنن نسأهلم مج 

يف احلقيقة، ٕان البعد عن املهنج العلمي املوضوعي، وعن التحليل املبين عىل قواعد اللغة واملنطق، يف فهم 

  النصوص الرشعية ٔاو ٔاقوال الصاحلني من الصحابة وغريمه، لهو عني اتباع الهوى من غري دليل ٔاو بينة.

عهنا"  شاء هللا تعاىل لالك الفريقني سذاجة ما قالوا، ؤان هذا اخلرب "حديث عائشة ريض هللا وسـنثبت ٕان

  هو جحة علهيم ال جحة هلم.

يف البداية نسأل الفريق أالول املسـتدل عىل اخلرب بوجوب احلجاب "غطاء الرٔاس" : ماذا اكن حال هؤالء 

  النساء املهاجرات قبل نزول االٓية "آية امخلار" ؟

فٕان قالوا: مل يكن يغطني رؤوسهن قبلها، فقد خالفوا ٔاقوال العلامء واملفرسين والثابت اترخييًا من ٔان النساء يف 

  اجلاهلية فضًال عن صدر إالسالم كن يغطني رؤوسهن ابخلُُمر (سواء اكنت التغطية لكية ٔاو جزئية). 

كام يف  - ٔاجل تصنيع ُمخُر جديدة؟ اكن يكفي وٕان قالوا: كن يغطيهنا، فنقول: ٕاذن مفا احلاجة لشق الثياب من 

ٔان هذه اخلُُمر اكنت قصرية ال تناسب  - جدالً  –ٔان يرضبن هبذه امخلر عىل صدورهن. فٕان قالوا  - االٓية 
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الرضب عىل الصدر ٔالهنا صغرية احلجم، فاحتجن بذكل خلُُمر ٔاكرب جحامً يغطني هبا صدورهن، قلنا: شكرًا 

  اخمترن هبا " معناها غطني هبا صدورهن.لمك، فقد ٔاثبّمت ٔان لكمة " 

ونسأل الفريق الثاين املسـتدل عىل وجوب النقاب: ما معىن "خيمترن هبا" فٕان قالوا: يغطني وجوههن، قلنا:  

ٕاذن فامخلار هو لك غطاء، فلامذا تنكرون علينا قولنا هبذا؟ فٕان قالوا: امخلار هو غطاء الرٔاس والوجه، قلنا: 

امخلار يف اللغة ٕاما يقصد به "لك غطاء" وٕاما يقصد به "غطاء الرٔاس" فقط دون الوجه،  قد خالفمت اللغة ٔالن

ٔاما ما تقولونه فامسه "القناع". مث ما عالقة االٓية إبخفاء الوجه، واالٓية تتحدث عن "الرضب عىل اجليوب" ! 

ُمر طويةل يسدلهنا تناسب فٕان قالوا : االٓية تأمر إبرسال امخلار عىل الوجه مث تغطية الصدر به، فاحتجن خلُ 

ذكل لكه، قلنا: ما تقولونه رمبا يكون مقبوًال لغواًي يف آية إالدانء " آية اجلالليب"وليس يف هذه االٓية، ٔالن 

تغطية الوجه ٕامنا تكون عىل سبيل إالرخاء وإالسدال وليس فهيا معىن "الرضب" اذلي هو املالصقة 

  عندمك ليس ابذلي يفهم من اخلرب عند سامعه أالول، وبال دليل. الشديدة، مث ٔانمك قلمت الكمًا تأويليًا من

  خالصة معىن اخلرب وداللته:

تثين السـيدة عائشة ريض هللا عهنا عىل النساء املهاجرات ابتدارهن يف تنفيذ ٔاوامر هللا سـبحانه وتعاىل اليت 

طني هبا"، واملقصود "غطني غومعناها " "اخمترن هبا"فهمهنا من االٓية الكرمية، وتعرب عن ذكل بلفظ عام 

  صدورهن" ٔالهنا يه منطقة اجليوب املذكورة يف االٓية.

وبفرض حصة ما فهمه دعاة النقاب واحلجاب من اخلرب، فاخلرب من أالساس ليس فيه ٔاي دالةل ترشيعية، 

ال تعين ٔابدًا وجوب "اللعنة" عىل من خيالف فعل هذا الشخص  "رمح هللا فالن"وصيغة ادلعاء واملدح 

!! حفق الترشيع ٔامنا هو  وحده، عىل وٕاال للحقت "اللعنة" بنساء أالنصار ٔالهنن مل يفعلن ذكل  املمدوح

  لسان نبيه صىل هللا عليه وسمل، وليس يف فهم خشص ٔاو مجموعة الٓية فهامً حمددًا.

  

  



129 
 

  احلديثان الثامن والتاسع

  عن عائشة ريض هللا عهنا

  "يف النقاب"

  

رمحه هللا يف حصيحه: "حدثنا ٔابو الامين قال: ٔاخربان شعيب، عن الزهري  البخاري: قال احلديث أالولفأما 

لقد اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يصيل الفجر، فيشهد معه قال: ٔاخربين عروة: ٔان عائشة قالت: 

  "نساء من املؤمنات، متلفعات يف مروطهن، مث يرجعن ٕاىل بيوهتن، ما يعرفهن ٔاحد.

احلديث عن عائشة ريض هللا عهنا بأكرث من رواية ٔاخرى يف حصيح البخاري وغريه من كتب  وقد حص هذا

احلديث كصحيح مسمل وسنن ٔايب داوود. وهذه الرواية اليت ذكرانها ابلتحديد يه اليت يفضلها دعاة النقاب 

كن يصلني الفجر بل ويتجاهلون الرواايت أالخرى معدًا من ٔاجل ٕاثبات ما يريدون، ٔالن معناها ٔان النساء 

مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مث ينرصفن دون ٔان يعرفهن ٔاحد، وهن ملتفعات " اي متغطيات 

مشـمتالت" مبروطهن "ويه االٔكسـية والثياب"، فاسـتدلوا بذكل ٔان النساء كن يغطني وجوههن، ومه بذكل 

مل يكن يُعرفن ولكن ليس بسبب  تركوا الرواايت أالخرى الصحيحة ٔايضًا واليت توحض ٔان النساء املصليات

  نقاب ٔاو غريه وٕامنا من شدة الظالم.

حدثنا حيىي بن بكري قال: ٔاخربان الليث، عن عقيل، عن ابن  : 553قال البخاري يف حصيحه احلديث رمق 

كنا نساء املؤمنات، يشهدن مع رسول هللا شهاب قال: ٔاخربين عروة بن الزبري: ٔان عائشة ٔاخربته قالت:" 

ال يعرفهن  عليه وسمل صالة الفجر، متلفعات مبروطهن، مث ينقلنب ٕاىل بيوهتن حني يقضني الصالة، صىل هللا

  ." والغلس هو شدة الظالم يف بداية وقت الفجر.ٔاحد من الغلس
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: حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن ماكل. وحدثنا عبد هللا بن يوسف قال:  829وقال ٔايضًا يف احلديث رمق 

" ٕان اكن رسول هللا صىل  حيىي بن سعيد، عن معرة بنت عبد الرمحن، عن عائشة قالت:ٔاخربان ماكل، عن 

  ". ما يعرفن من الغلسهللا عليه وسمل ليصيل الصبح، فينرصف النساء متلفعات مبروطهن، 

  ويف حصيح مسمل:

ة بن وحدثين حرمةل بن حيىي. ٔاخربان ابن وهب. ٔاخربين يونس؛ ٔان ابن شهاب ٔاخربه؛ قال: ٔاخربين عرو

" لقد اكن نساء من املؤمنات يشهدن الفجر مع الزبري؛ ٔان عائشة زوج النيب صىل هللا عليه وسمل قالت: 

وما يعرفن من تغليس رسول هللا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل. متلفعات مبروطهن. مث ينقلنب ٕاىل بيوهتن 

والسالم بصالة الفجر ليؤدهيا يف بداية  ٔاي من تعجيل الرسول عليه الصالةصىل هللا عليه وسمل ابلصالة."  

  الوقت وهو وقت الغلس "شدة الظالم".

ؤايضًا يف حصيح مسمل: حدثنا نرص بن عيل اجلهضمي وٕاحساق بن موىس أالنصاري. قاال: حدثنا معن عن 

" ٕان اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ليصيل ماكل، عن حيىي بن سعيد، عن معرة، عن عائشة؛ قالت: 

  . وقال أالنصاري يف روايته: متلففات."ما يعرفن من الغلسصبح. فينرصف النساء متلفعات مبروطهن. ال 

  ويف سنن ٔابو داوود :

حدثنا القعنيب، عن ماكل، عن حيىي بن سعيد، عن معرة بنت عبد الرمحن عن عائشة ريض اهلّل عهنا ٔاهنا 

ما الصبح فينرصف النساء متلفِّعاٍت ِبُمُروِطهِنَّ " ٕان اكن رسول اهلّل صىل هللا عليه وسمل ليصّيلِ قالت: 

  ".يعرفن من الغلس
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ومن لك هذه الرواايت نعرف معىن احلديث، وهو ٔاهنن كن يؤدين صالة الفجر مع الرسول صىل هللا عليه  

) مث ينرصفن يف الظالم فال يعرفهن ٔاحد من شدة الظالم ال بسبب يشء آخر، 1وسمل متلفعات مبروطهن (

  شارة السـتحباب ٔاداء صالة  الفجر يف ٔاول وقهتا.ويه إ 

" اكن الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول هللا صىل هللا : قول عائشة ريض هللا عهنا : احلديث الثاينؤاما 

  عليه وسمل ُمحرِمات فٕاذا حاذوان سدلْت ٕاحداان جلباهبا من رٔاسها عىل وهجها ، فٕاذا جاوزوان كشفناه ."

وابن ماجه يف سنهنام. واملعىن ٔان زوجات النيب صىل هللا عليه وسمل كن يصاحبنه يف رحةل رواه ٔابو داوود 

  احلج، وكن ٕاذا مر هبن رجال سرتهن وجوههن.

ومن املعلوم ٔان لبس النقاب حمظور يف احلج، لقوهل عليه الصالة والسالم " ال تنتقب احملرمة وال تلبس 

ريض هللا عهنا اكنت تغطي وهجها يه ومن معها من زوجات القفازين"، ويف هذا احلديث نرى ٔان عائشة 

  النيب صىل هللا عليه وسمل ٔاثناء احلج ٕاذا ما مر هبن رجال، فٕاذا ساروا وانرصفوا كشفن وجوههن.

وابلطبع فاملعىن واحض، وهو ٔان ذكل راجع للحمك اخلاص باهٔمات املؤمنني ريض هللا عهنن وهو احلجاب، وما 

سرت عن ٔاعني الرجال، وليس حكامً عامًا. ذلكل اكن ٔاهمات املؤمنني حياولن املوازنة بني ٔاوجب هللا علهين من ت 

احلمكني معًا، فمل يرتدين النقاب لكهنن يف نفس الوقت كن ىيسرتن وجوههن بثياهبن ٕاذا اقرتب مهنن ٔاحد من 

بدليل ٔان عائشة ريض  الرجال. ويرد املدافعون عن النقاب عىل ذكل قائلني: بل ٕان ذكل عامًا للك النساء،

  هللا عهنا اكنت تفيت النساء بذكل. ويوردون يف ذكل خربًا ضعيفًا، لو حص ملا اكن هل ادلالةل اليت يريدوهنا 

  " كنا ندخل عىل ٔام املؤمنني يوم الرتوية فقلت ٔايضًا. يقولون: { روى ٕاسامعيل بن ٔايب خادل عن ٔامه قالت : 

  وهجها." } به فغطت صدرها من خامرها عائشة فرفعت.  وهجها تغطي ٔان تأىب امرٔاة هنا املؤمنني ٔام اي:  لها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس يف تعبري "متلفعات مبروطهن" ٔاي معىن يشري ٕاىل تغطية الوجه، بل معناها ضاّمات ٔاكسيهتن متلحفات هبا،   )1(

  ولكمة "تلفع" معناها مض ومهنا لفع الرجل املرٔاة ٔاي مضها ٕاليه وحضهنا.
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امرٔاة تأىب هذه اكنت تشـتيك ٔالم املؤمنني من  "ٔام ٕاسامعيل"رواه ابن ٔايب خيمثة . واملعىن اذلي يريدونه ٔان 

  ٔان تلزتم بتغطية الوجه ٔاثناء احلج، فقامت ٔام املؤمنني ريض هللا عهنا بتغطية وهجها "ابلعافية" !!

ويف البداية نقول هذا خرب ضعيف، ٔالن " ٔام ٕاسامعيل ابن ٔايب خادل " جمهوةل ال يعرفها ٔاحد من علامء اجلرح  

ق، بل معناه ينكشف لنا ابلرجوع لرواية ٔاخرى والتعديل. وعىل العموم فاخلرب ليس هذا معناه عىل إالطال

  شبهية، نوردها فامي ييل. 

  ) :8/494قال ابن سعد يف "الطبقات الكربى" (

  "ٔاخربان عبد هللا بن منري ، عن ٕاسامعيل بن ٔايب خادل ، عن ٔامه ؤاخته : ٔاهنام دخلتا عىل عائشة يوم الرتوية 

  رمة . فرفعت خامرها عن صدرها حىت جعلته فوق رٔاسها."ٔان ٔاغطي وهجـي ؤاان حمٔاحيل يل  فسألهتا امرٔاة :

ٔان تغطي وهجها مبعىن ٔاهنا ترفض  "تأىب"ومن هذا اخلرب يتضح لنا معىن الرواية أالوىل وهو ٔان املرٔاة مل تكن 

ٔان  "تأىب"، وٕامنا اكنت املرٔاة تريد ٔان تغطي وهجها، لكهنا اكنت  –وأكنه واجب علهيا  ويه ترفضه –ذكل 

  " ال تنتقب احملرمة وال تلبس القفازين"ًا من ٕافساد جحها بذكل، لقوهل عليه الصالة والسالم تغطيه خوف

، نقاب وٕامنا جبزء من خامرها نفسه لها تغطية وهجها ولكن بدون " جيوز"فأفتت لها عائشة ريض هللا عهنا ٔانه 

احملرمة تلبس من الثياب ما شاءت ٕاال ثواب مسه ورس ٔاو  "وهو الصحيح من قول عائشة ريض هللا عهنا:  

  )1( "وتسدل الثوب عىل وهجها ٕان شاءتزعفران، وال تتربقع وال تلمث، 

  فهـي فتوى ابلرخصة وإالابحة ال ابلفرض والوجوب، وكام قلنا فالرواية ضعيفة ال جحة فهيا من أالصل.

  عاىل.وهبذا نكون قد انهتينا من الفصل الثالث حبمد هللا ت

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )14املرٔاة املسلمة/ ، وقال أاللباين :رواه البهيقي بسـند حصيح (جلباب 5/47ٔاخرجه البهيقي يف السنن الكربى  )1(

  



133 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  احلجاب يف الرتاث الفقهـي
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  الباب أالول:  ٔاين إالجامع .. ؟!

  

  جحيته -رشوطه  –إالجامع .. تعريفه 

  ًٕاجامع الصحابة ليس موجودا 

 ٕاجامع العلامء ال يتحقق  
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  جحيته –رشوطه  –إالجامع : تعريفه 

  

ٔاحد من العلامء يتحدث عن قضية دينية ما، ٔاو يرد عىل سؤال سائل حول حمك رشعي ما،  كثريًا ما نسمع

فيقول يف فتواه : "هذا أالمر حرام إبجامع الفقهاء" ، ٔاو "ذاك الفعل واجب ابٕالجامع"، مث حيذر ٔاي ٕانسان 

  رجًا عن مةل إالسالم!خيالف فتواه هذه إبنه بتكل اخملالفة يكون قد خالف إالجامع، وابلتايل يكون اكفرًا خا

قد ال نعرف معىن هذا إالجامع وتعريفه من الناحية إالصطالحية وال مدى جحيته  –كعوام الناس  –وحنن 

وال رشوطه، وهل فعًال ٔان خمالفه اكفر؟ وهل يعقل ٔان يوجد يف دين هللا جحة غري الكتاب والسـنة 

لفصل من كتايب اذلي بني ٔايديمك لتعريف الصحيحة؟ لهذا لكه الح يل ٔان ٔاخصص اباًب اكمًال من هذا ا

يعدون"إالجامع" ادلليل   - كام بينا من قبل - القاريء الكرمي مبعىن "إالجامع"، حيث ٔان مجهور علامء أالصول 

من ٔادةل أالحاكم الرشعية بعد الكتاب والسـنة، وما بعد ذكل من ٔادةل فٕانه يكون ظنيًا القاطع الثالث 

لقياس، ٔاو غري متفق عىل جحيته ٔاصًال كقول الصحايب ٔاو إالسـتحسان واملصاحل اجهتاداًي ال يأمث خمالفه اك

  املرسةل وغريها من أالدةل اخملتلف فهيا.

فإالجامع هو اذلريعة اليت يتشبث هبا من ينادون ابحلجاب ٕاذا ما نضبت جحجهم، ووهنت ٔادلهتم، فمل 

  فيلجأون لنسف ٔاي نقاش وٕاهنائه بقوهلم:  يسـتطيعوا ٕاثبات ما يقولون ابلكتاب والسـنة ٕاثبااًت حقيقيًا.

هذا هو ٕاجامع أالمة، ومن خالفه يكون اكفرًا!! مفا هو إالجامع؟ وملاذا قال عنه إالمام ٔامحد ابن حنبل قولته  

  الشهرية: " من ادعى إالجامع فقد كذب" ؟
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  :تعريف إالجامع

بعد وفاته يف حادثة عىل ٔامر من أالمور يف اتفاق جمهتدي ٔامة محمد صىل هللا عليه وسمل إالجامع هو : "  

  " عرص من العصور.

وختصيص إالجامع مبجهتدي أالمة "العلامء" دون عواهما فيه خالف (وٕان اكن ذكل مذهب ٔاكرث أالصوليني)، 

مفن ٔاهل أالصول من قال : "بل يعتد خبالف عوام الناس ٔالهنم من مجةل املؤمنني بل ٔاكرثمه". وهذا القول 

  ، ونسـبه البعض للقايض ٔايب بكر.وغريه ختاره االٓمديصباغ وابن برهان، واحاكه ابن 

  جحية إالجامع:

إالجامع جحة قطعية  عند ٔاغلب علامء أالصول ٕاذا اكن انبعًا عن دليل من الكتاب ٔاو السـنة، وقال االٓمدي 

، ففيه ي فامي ليس فيه نصإالجهتاد والرأ والرازي: ليس حبجة قطعية وٕامنا ظنية. ٔاما ٕاجامع العلامء الراجع ٕاىل 

خالف يف جحيته من أالساس، فقال امجلهور: نعم جحة، وقال ابن جرير واحلامك ؤابو احلسني وغريمه: ليس 

  حبجة .

  ؟ عىل ٔان إالجامع جحة اذلي اسـتدلوا به ما ادلليل 

املؤمنني نوهل ما  " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني هل الهدى ويتبع غري سبيلاسـتدلوا بقول هللا تعاىل : 

فاعتربوا ٕان خمالفة إالجامع يه "اتباع لغري سبيل املؤمنني" ، ؤان خمالف توىل ونصهل هجمن وساءت مصريا " 

  إالجامع يسـتحق هذا الوعيد من هللا عز وجل ٔالنه يشاقق الرسول !

والرد عىل ذكل جنده يف كتاب "الربهان يف ٔاصول الفقه" ٕاذ يقول صاحب الكتاب انفيًا ٔان يكون هذا دليًال 

عىل جحية إالجامع: " ٕان الرب تعاىل ٔاراد بذكل من ٔاراد الكفر وتكذيب املصطفى صىل هللا عليه وسمل 

اندة دلين هللا ٔالن املشاقة يف تتحدث عن الكفر واملع –وهذا واحض  –واحليد عن سنن احلق." ٔاي ٔان االٓية 

اللغة يه املعاندة والعداء. ٔاما اسـتدالهلم بقول النيب صىل هللا عليه وسمل : " ال جتمتع ٔاميت عىل ضالةل" فريد 
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عليه ٕامام احلرمني بأن احلديث يفيد عدم اجامتع أالمة عىل كفر ٔاو ضالةل وليس خطأ يف الاجهتاد وهو من 

  لسـند .ٔاحاديث االٓحاد وليس بقوي ا

مث يعقب ٕامام احلرمني بعد ذكل بقوهل ٔان إالجامع جحة ، ليس لورود نص رشعي يف ذكل، بل ٔالن " سلف 

  أالمة " قد "ٔامجعوا" عىل "تبكيت" من خيالف إالجامع !!!!

  كيف ينعقد إالجامع؟

حد يف هذا يف أالصل، فٕان إالجامع يلزمه اتفاق مجيع جمهتدي العرص عىل حمك معني، فٕاذا خالفهم عامل وا

احلمك مل يكن ٕاجامعًا، ويف ذكل قال الزركيش "هذا هو املشهور ومذهب امجلهور "، ٔان إالجامع ال يتحقق 

خالفة الواحد، مب عتدٕاال ابتفاق مجيع العلامء بال خمالفة. وقال البعض: بل يكفي ٕاجامع ٔاكرث ٔاهل العمل فال ي 

ل يف ذكل. وأالرحج هو ما ذهب ٕاليه امجلهور ٔان مبخالفة أالثنني، وتعددت أالقوا عتدوالبعض قال ال ي 

إالجامع يسقط مبخالفة الواحد. (وذكل ٔالن نسـبة هذا الواحد ٕاىل مجموع العلامء يف عرص ما من العصور قد 

تكون ٔاكرب بكثري من نسـبة الثالثة ٔاو أالربعة ٕاىل مجةل اجملهتدين يف عرص آخر يكرث فيه العلامء اجملهتدون. 

  اد إالجامع يف عدم وجود خمالف ولو اكن واحدًا، ال يف عدد اخملالفني. )فالعربة يف انعق

  هل إالجامع هو ٕاجامع الصحابة فقط، ٔام ٕاجامع علامء العصور أالخرى؟

ذهب الظاهرية ٕاىل ٔان إالجامع ٕامنا يكون يف ٕاجامع الصحابة فقط عىل ٔامر من أالمور ٔاو حمك من أالحاكم، 

بّان ابن ح وقد ذهب ٔايضًا ٕاىل ذكل من أالصوليني : ور أالخرى فال جحة فيه. ٔاما ٕاجامع غريمه من علامء العص

  ، بل ونسب ذكل لٕالمام ٔامحد ابن حنبل يف رواية.قطانوابن 

يف غري عرص الصحابة. يقول ابن تميية رمحه  إالجامع أالصوليني والفقهاء بتعذر ثبوتقد اعرتف الكثري من و  

: "إالجامع متفق عليه بني عامة املسلمني من الفقهاء والصوفية ؤاهل احلديث 11/341الفتاوى يف  هللا

  لكن املعلوم منه هو ما اكن عليه الصحابة ؤاما ما بعد ذكل فتعذر العمل به غالبا"   والالكم وغريمه يف امجلةل، 
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  هل يكون إالجامع ٕاجامعًا بسكوت البعض؟

متعوا لبحث قرار ٔاو ٔامر ما، فذهب سـبعة مهنم مثًال ٕاىل املوافقة عىل هب ٔان هناك عرشة ٔاشخاص قد اج 

  هذا أالمر وسكت الثالثة االٓخرون، فهل نقول ٔان هؤالء العرشة قد ٔامجعوا عىل املوافقة عىل هذا أالمر؟

هذا هو ما يسمى "ابٕالجامع السكويت " وقد اختلف علامء أالصول يف وقوع إالجامع السكويت ويف جحيته، 

، وهو قول القايض ونسـبه ٕاىل الشافعي يف املذهب اجلديد، وهذا ال يكون ٕاجامعًا وال جحة فيهم من قال مفهن

، وبه قال وجحة يكون ٕاجامعاً موافق لقول الشافعي الشهري: " ال ينسب قول ٕاىل ساكت" ، ومهنم من قال بل 

، ومهنم من اشرتط ٔان يس ٕاجامعاً ولكنه ل  جحةٔاكرث املالكية ونسب ٕاىل الشافعي ٔايضًا، ومهنم من قال هو 

 الغزايل ، فيكون حيهنا فقط ٕاجامعًا وتكون فيه احلجة، وهذا ما اختارهعمل الساكت ورضاهتتوافر أالدةل عىل 

" ال يكون ٕاجامعًا ٕاال ٕاذا عُمل  رمحه هللا فقال: اكلصرييفيف كتاب "املسـتصفى"وذهب ٕاليه العديد من العلامء، 

    ومل ينكروه".ٔانه بلغ مجيع ٔاهل العرص 

  هل يسقط إالجامع مبخالفة العامل الفاسق ٔاو املبتدع؟

اختلف العلامء يف ذكل، مفهنم من قال ال يعتد مبخالفة املبتدع، ومهنم من قال بل يعتد به، وذهب ٕامام 

واحتج  احلرمني، ؤابو ٕاحساق الشريازي، والغزايل وغريمه من العلامء ٕاىل سقوط إالجامع مبخالفة العامل الفاسق،

  الغزايل يف ٕاثبات ذكل بأن املعصية ال تزيل امس إالميان، فهو عامل مؤمن وٕان اكن فاسقًا.

  هل يسقط إالجامع مبخالفة من اقرتب من مرتبة إالجهتاد ومل يصلها؟

  اختلفوا يف ذكل ٔايضًا فقال امجلهور ال يعتد به، وقال القايض ٔابو بكر: بل يعتد به.

  امع؟كيف يثبت دلينا حدوث إالج

ال يثبت يف ٔامر مذهب امجلهور من أالصوليني ٔان إالجامع يف عرص الصحابة، ٔاو غريه من العصور املنقضية، 

بلغنا خرب آحاد يفيد ٔان ، مبعىن ٔانه ٕاذا ٔان هناك ٕاجامعًا قد حدث عىل هذا أالمر معني ٕاال بتواتر أالخبار

  عًا لعدم ثبوت إالجامع خبرب االٓحاد. ، فٕان ذكل ال يكون ٕاجامالصحابة قد اجمتعوا ؤاقروا شيئًا ما
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  وقيل: بل جيوز ذكل كام جيوز العمل بأحاديث االٓحاد يف السـنة، وهو قول االٓمدي وغريه.

، ٔالن خرب االٓحاد ظين وال يصح ٔان ينبين والصحيح هو مذهب امجلهور يف رضورة ثبوت إالجامع ابلتواتر 

  القاطع عىل ظين.

هو رضب من  -ابسثناءات قليةل  –وث ٕاجامع ما عىل ٔامر من ٔامور ادلين ومما سـبق لكه نتبني ٔان اجلزم حبد

رضوب املسـتحيل، فلك ما خيص إالجامع ليس "مجمعًا عليه" من قبل العلامء ٔانفسهم، ال تعريفه وال 

  جحيته فامي ليس فيه نص، وال كيف ينعقد، وال كيف يسقط، وال كيف يثبت !!!! قطعيته، وال رشوطه، وال 

اك ٕاجامع عىل ما اكن من ٔاساسـيات ادلين كوجوب الصالة والزاكة وما ٕاىل ذكل، وتصور وقوع ابلطبع هن

إالجامع يف تكل أالمور وغريها من همامت ادلين ليس ببعيد، ولكن هذه العبادات وأالراكن اثبتة ابلنصوص 

  !الصحيحة القاطعة يف القرآن والسـنة املتواترة، فهل حنتاج لٕالجامع فهيا ليك نثبهتا 

، ٔان إالجامع ٕامنا يكون فامي هو معلوم  96وهذا هو عني ما ذهب ٕاليه ابن حزم يف احملىل اجلزء أالول املساةٔل 

من ادلين ابلرضورة ال ٔادىن شك فيه اكلصلوات امخلس وصوم رمضان ... ٕاخل، ٔاما غري ذكل فال ٕاجامع عليه، 

  وال يصح ٔان يّدعي ٔاحد حدوث ٕاجامع عليه، فقال:

و ما تيقن ٔان مجيع ٔاحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عرفوه وقالوا به ومل خيتلف مهنم " وإالجامع ه

ٔاحد، كتيقنا ٔاهنم لكهم ريض هللا عهنم صلوا معه عليه الصالة والسالم الصلوات امخلس كام يه يف عدد 

ني واليت من مل يقر ركوعها وجسودها، ؤاهنم صاموا معه يف رمضان، وكذكل الرشائع اليت تيقنت مثل هذا اليق

ومن ادعى ٔان غري هذا هو اجامع لكف نفسه هبا مل يكن من املؤمنني، وهذا ما ال خيتلف ٔاحد يف ٔانه ٕاجامع، 

  . الربهان عىل ما يّدعي وال سبيل ٕاليه"

وبعد هذا الالكم الشايف املوجز نقول: ٕان احلقيقة واحضة وضوح الشمس يف الظهرية، ال ختفى عىل عاقل ٔاو 

فالتطبيق العميل للكمة "ٕاجامع" عسري للغاية، وهو معىن قول إالمام ٔامحد رمحه هللا " من ادعى  متدبر،

  إالجامع فقد كذب، ما يدريه لعل هناك من خيالفه".
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  ليس موجودإاجامع الصحابة 

ونعود لقضيتنا الرئيسـية "احلجاب" فنقول: البعض يدعي ٔان الصحابة ريض هللا عهنم قد ٔامجعوا عىل ٔان 

  جاب الفرض، ٔاو ٔان شعر املرٔاة عورة، مفا حصة ذكل؟احل

ومل ينكره  - جيب ٔان نفرق بني ما جرت عليه العادة ٔاايم الصحابة ريض هللا عهنم ولٕالجابة عىل ذكل نقول: 

  وبني ما ٔاوجبه ادلين.  -ادلين 

مور الفقه ب ، ويقدر عدد من تصدر مهنم لٕالفتاء وأ 20,000ن عدد الصحابة ريض هللا عهنم يقدر حبوايل إ 

مل يبلغنا من لك هؤالء يف مساةٔل "احلجاب" سوى قول ابن عباس ريض هللا عنه من طرق حصايب،  138

ٔاما قول ابن مسعود ريض هللا عنه فال يشري ٕاىل احلجاب  ،الزينة الظاهرة : الوجه والكفني ٔاغلهبا ضعيفة ٔان

يل وهذان القوالن مل يبلغاان ٕاال عىل سب  مكتسـبة، ٕامنا ٕاىل ما تضعه املرٔاة من زينةمن قريب ٔاو بعيد و 

  ٕاجامعًا للصحابة!  - اب  - فهل يكون ذكل  ، إالجهتاد الشخيص يف تفسري آية

  يكون ٕاجامعًا ٕاذا عرف الصحابة مجيعًا هذا القول ومل ينكروه. قد يقول قائل:

هللا عنه، وقد انترش  ونقول: ٔاوًال: ما ادلليل عىل معرفة الصحابة ريض هللا عهنم لقول ابن عباس ريض

  الصحابة ريض هللا عهنم بعد وفاة النيب صىل هللا عليه وسمل يف أالمصار وشـىت بقاع أالرض؟

وهل يعقل ٔان يكون مجيع الصحابة قد عرفوا قول ابن عباس ومل يعلق ٔاحد مهنم عىل قوهل ال ابٕالجياب وال  

  ، فهذا مما يسوغ فيه إالجهتاد. دليل رضا، وليس دليل عملابلسلب؟ مث ٕان معرفهتم بقوهل ٕان ثبتت فهـي 

  ينكر ٔاحد الصحابة عىل االٓخر ٕاجهتاده مما ال رضر فيه؟اكن س وملاذا 

" ال ينسب قول ٕان هذا اذلي تقولون ٕامنا يكون يف أالمور اليت يلزم إالناكر فهيا، وهذه تمتة قول الشافعي: 

ٔاي ٔان السكوت وقامت جيب إالعرتاض وإالناكر معناه  ٕاىل ساكت ولكن السكوت يف معرض احلاجة بيان"

: ٔاتت امرٔاة لعمر ابن اخلطاب ريض هللا عنه ٔامام مجع من الصحابة تقول هل : اي ٔامري املؤمنني مثال الرضا. 

لقد زنيت فأمق عيل احلد. فسألها ما شأنك؟ فقالت : مكنت رجل مين مقابل حفنة من متر. فأعرض عهنا ٔامري 
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ل لها : همر همر. ٔاي اعتربي هذه احلفنة من المتر يه همر كل فيكون اكلزواج الرشعي. وقد املؤمنني وقا

من  - احتج ٔابو حنيفة بذكل يف ٔان البغي " العاهرة" ال يقام علهيا احلد، وٕان اكنت آمثة، لتشابه ٔاجر البغي 

  ابلشـهبة.مع املهر ابعتبار الكهام  "ٔاجر" للمرٔاة، فيدرٔا احلد  - حيث الشلك ال املضمون 

ونقول ٔان ذكل حدث ٔامام مجع من الصحابة ريض هللا عهنم، ومل تكن هيبة ٔامري املؤمنني متنعهم من إالناكر 

عليه ٕان اكن قد ٔاخطأ يف دين هللا ٔاو ٔاهدر حد من حدوده، بل ٔانه اكن يستشريمه واكنوا يشريونه، 

  ن اخلطاب.فسكوت الصحابة هنا هو جحة يف الغالب عىل رضامه عىل ما قال معر ب

فهل حدث مثل هذا فامي خيص احلجاب من اجامتع عدد من الصحابة يف  جملس واحد وٕافتاء ٔاحدمه مبا يفيد 

احلجاب وسكوت البايق، ٔاو عىل أالقل توافرت القرائن عىل علمهم هبذا ومل ينكروه؟ ومرة ٔاخرى نقول ٕان 

قرآنية ، ٔاو عىل رضا الساكت واقتناعه عدم إالناكر ليس جحة ابلرضورة عىل حصة تفسري اجهتادي ما الٓية 

بصحة التفسري ، ٔالن عدم إالناكر قد يكون من ابب احرتام إالجهتاد الشخيص طاملا  ال رضر منه وال 

يرتتب عليه تقصري يف حد من حدود هللا، ٔاو ٕاهدار دلم مسمل ٔاو ماهل ٔاو ما ٕاىل ذكل، وليس تعبريًا عن 

 يف "الربهان" ذلكل مثًال فقال ٔانه ٕاذا اجمتع قوم يف جملس، وجاء الاقتناع به ابلرضورة. وقد رضب القايض

ٔاحد من الناس يسـتفيت رجًال مهنم واكن هذا الرجل حنفيًا فٕانه سـيفتيه حسب املذهب احلنفي، وسكوت 

جهتاد الباقني  سواء اكنوا شافعيني ٔاو مالكيني ٔاو غريه ال يعين ٕاقرارمه واعرتافهم بصحة الفتيا، وٕامنا احرتامًا ال

  الرجل اذلي ٔافىت حسب مذهبه، فال ٕاناكر عىل جمهتد.

ولكننا نعمل مجيعًا ٔان عادة نساء الصحابة فضًال عن زوجات النيب صىل هللا عليه وسمل يه قد يقول قائل: 

  احلجاب، ٔاال يكون ذكل مبزنةل إالجامع عىل وجوبه؟

وسمل اذلي هو احتجاب الرجال عهنن  نقول هل: ٔانت ٔاوًال خلطت بني جحاب زوجات النيب صىل هللا عليه

  متامًا، وبني احلجاب مبفهومه املعارص " غطاء الرٔاس ". 
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واثنيًا ابلنسـبة لكون نساء الصحابة ريض هللا عهنم " حمجبات " كام تقول، فٕان نساء املرشكني هن ٔايضًا كن 

زيرة كن منتقبات ٔايضًا !! "حمجبات" هبذا املعىن بل وبعضهن من ٔاهل القبائل املنترشة عىل ٔاطراف شـبه اجل

وهذا ال منازع فيه من الناحية التارخيية. فأالمر ابلنسـبة لهن مل يعدو كونه عادة، وٕاقرار العادة ٔاو ٕاسـتقرارها 

  عند الصحابة ٔاو غريمه ال يعترب ٔابدًا ٕاجامعًا عىل الوجوب من الناحية التلكيفية.

  

  

  ٕاجامع العلامء ال يتحقق

وجحية ٕاجامع العلامء يف عصور ما بعد عرص الصحابة ريض هللا عهنم مشكوك فهيا من أالساس، وٕان 

: علامء العرص احلايل قد ٔامجعوا عىل وجوب فرضناها فثبوت إالجامع نفسه عسري جدًا.  فالبعض يقول 

امع ٔاوًال مث ردوا عىل . فنقول هلم: "عرفوا لنا إالجاحلجاب، وال جتوز خمالفة هذا إالجامع ٔالنه جحة قطعية

  ٔانفسمك."

  . اتفاق جمهتدي العرص من ٔامة محمد صىل هللا عليه وسمل يف حادثة ما عىل ٔامر من أالمورفإالجامع هو 

فهال ٔاحصيمت لنا العلامء املسلمني اجملهتدين يف مرص واخلليج والمين وسوراي وٕايران ؤاندونسـيا ومالزياي 

ٔاحصيمت ٔاغلهبم ٔاو ربعهم ٔاو ٔاي نسـبة مهنم ، فوجدمتومه قد ٔامجعوا عىل  والسودان وتونس ؤاورواب وغريمه، ٔاو

  ٔان احلجاب فرض؟؟ فٕان مل حتصومه فكيف تنسـبون ٕالهيم قوًال، ٔاو رضا عن قول؟

ولو فعلمت، مفا رٔايمك يف خمالفة بعض ٔاساتذة أالزهر ملا تقولون اكدلكتور مصطفى راشد ٔاسـتاذ الرشيعة واذلي 

احلجاب يف سـياق سابق، وادلكتور ٔامحد الساحي أالسـتاذ بلكية ٔاصول ادلين جبامعة ٔاوحضنا رٔايه يف قضية 

أالزهر اذلي قال " احلجاب لكمة خاطئة وليست من إالسالم." كام قال " ٔان زّي املرٔاة مل يُذَكر ٕاال يف آية 

نَّ َوَال ويه: "َوقُْل ِللُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَ  31قرآنية واحدة يف سورة النور االٓية  َفْظَن فُُروهَجُ بَْصاِرِهنَّ َوَحيْ

"، واملقصود بلكمة جيوهبن تغطي نَّ ُمرِِهنَّ عََىل ُجُيوِهبِ الَّ َما َظهََر ِمْهنَا َولَْيْرضِْبَن ِخبُ
ِٕ
ة صدر املرٔاة يُْبِديَن ِزينََهتُنَّ ا
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ن يمتسك ابلتفسري عىل ٔانه وليس شعرها، وهذا التفسري اتفق عليه عدد من العلامء" ؤاردف قائًال"  "ّلك م

جحاب هو من السلفيني املتشددين اذلين يريدون ٔان يعلموا تعالمي إالسالم وال يتعلموه"، وكذكل اكن رٔاي 

  ادلكتور عبد الفتاح عساكر وادلكتور مصطفى العويض مدرس الفكر إالساليم وغريمه !!

  ا من فضلمك : ٔام ٔانمك تدعون ٔان هؤالء ليسوا من ٔاهل إالجهتاد؟ مث قولوا لن 

  هو انبع عن "تقليد" ٔام "ٕاجهتاد" ؟ من وجوب احلجاب هل ما "ٔامجع" عليه العلامء اذلين تتحدثون عهنم 

رمحه هللا أالخري من احلجاب عندما ٔاثىن عىل قرار  محمد سـيد طنطاويوما رٔايمك يف موقف فضيةل إالمام 

جة من الريق واحلضارة جتعل من احلجاب شيئًا فرنسا حبظر احلجاب ابعتبار ٔان الفرنسـيني قد وصلوا ٕاىل در 

ال قمية هل ؟؟  بل ٔان ادلكتور محمد سلمي العوا رئيس منظمة إالحتاد العاملي للعلامء املسلمني، وهو من 

  املدافعني عن احلجاب، قد قال ابحلرف الواحد: القول بأن احلجاب فرض هو ٕافرتاء عىل دين هللا!! 

  ال جيب ٔان نرفعه دلرجة الفريضة.واكن يقصد بذكل ٔانه حمك ظين 

مث كيف حتمكون عىل حدوث ٕاجامع يف زمن " ٕارهاب اجملهتد" ؟؟ فكروا قليًال مث ٔاخربوان من فضلمك عالم 

بنيمت ٕادعاءمك هذا.  وحنن يف هذا الفصل من الكتاب نتجنب ٔان نقحم رٔاينا اخلاص الرافض حلجية ٔاي يشء 

رة، ٔاو نفرضه عىل القاريء الكرمي، ٔالننا يف هذا الفصل ٕامنا نتحدث آخر غري الكتاب والسـنة الصحيحة املتوات

عن "الرتاث الفقهـي" فالزتمنا بعرض ما قاهل العلامء والفقهاء. وسـنعرض رٔاينا تفصيًال يف الفصل أالخري من 

  الكتاب ٕان شاء هللا تعاىل.

العلامء القداىم يف العصور " تتحدثون عن الرتاث الفقهـي" مث تتجاهلون آراء وقد يعرتض البعض فيقول: 

السابقة ممن ٔاسسوا املذاهب ؤالفوا الكتب اليت نعمتد علهيا حىت االٓن يف الفقه وغريه من الفروع، اكٔالمئة 

  أالربعة وغريمه، ومجيعهم قد قال بوجوب احلجاب عىل املرٔاة."

قهاء إالسالم عىل مر فنقول هلم: اعرتاضمك يف حمهل وقد قبلناه وسنناقش معًا قضية احلجاب من منظور ف 

   للقاريء. اء هللا، مث نرتك احلمكالعصور يف الباب الثاين من هذا الفصل ٕان ش
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  عورة احلرة يف الفقه إالساليم

  

يرونين االٓن ٔادخل هذا املعرتك الرشس، قد يشعر الك الطرفان املؤيد واملعارض للحجاب ابلشفقة عّيل ومه 

ؤاسكل ذكل الطريق الشائك، مزاحامً فطاحل وامئة الفقه إالساليم الشافعي ؤااب حنيفة وماكل ؤامحد 

وغريمه، ؤاين ٔاان من لك هؤالء أالعالم اخملرضمني اذلين ٔافنوا حياهتم يف حتصيل العلوم، ويف خدمة إالسالم 

  واملسلمني.

عيل، فلست بصدد تكذيب ٔاحد ٔاو حماوةل هدم الرتاث الفقهـي، بل لست يف حاجة ٕاىل ؤاقول هلم : همًال 

ال شك عند الفقهاء أالربعة وغريمه، ال مراء يف ذكل، ولست ٔارى يف هذا ب موجودذكل. حفمك احلجاب 

غضاضة ٕاذ ٔان للك عرص ظروفه وعاداته اليت تؤثر بال شك يف فهم الفقيه للنصوص، واسـتنباطه لٔالحاكم 

  رشعية مهنا، وٕامنا ما ٔاعرضه يف هذا الباب عىل القاريء العزيز يتلخص يف نقطتني:ال 

صدر للترشيع إالساليم، سلمنا ابٕالجامع مك ن: وختص القول إبجامع أالمئة السابقني. ويه ٔاننا إ  النقطة أالوىل

مث ، جحة رشعيةهتدي العصور أالخرى من علامء وجم، عهنم غري الصحابة ريض هللاجامع يف مث فرضنا ٔان 

" وهو  عىل وجوب تغطية شعر املرٔاةمجيعهم بال اسـتثناء ثبوت ٕانعقاد ٕاجامع الفقهاء أالولني  فرضنأاخريًا 

، فٕان هذا إالجامع أالخري هو ليس ٕاجامعًا ابملعىن القطعي اذلي قصده الفقهاء يشء متعذر جدًا "

غري قاطع ادلالةل "غري حممك" امع، وٕامنا هو توافق يف تفسري نص وأالصوليون عندما حتدثوا عن جحية إالج

ٕاجهتاداًي بناء عىل عادات مشرتكة يف عرص واحد، فرضت علهيم مجيعًا اذلهاب ٕاىل نفس التفسري وابلتايل 

  النقاط ٕاختالفًا ليس هينًا. عض ختلفوا يف با فقد ومع ذكلنفس احلمك الفقهـي، 

قطعية هنائية  لهؤالء الفقهاء حول عورة املرٔاة، يدرك ٔاهنم مل يكونوا يصدرون ٔاحاكماً واملتأمل لالٓراء الفقهية 

بأهنا الوجه بشأن موضوع العورة، فقد اعمتدوا يف آراهئم عىل ٔاقوال املفرسين يف تفسري آية "الزينة الظاهرة" 

ٔالفاظ الشك والظن  ورصحوا بأن ذكل مرجعهم، وهذه التفسريات كام بيّنا من قبل غلبت علهياوالكفني، 
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ٔاي ٔاهنم اكنوا ، والتأويل من ِقَبل املفرسين ٔانفسهم كقوهلم : "أالقرب" و" أالغلب" "وقد يكون كذا" ... ٕاخل

كام ٔان هذا ، عند بعض أالصوليني ٕاجامع العلامء مع ترصحيهم ابلظن ليس حبجة قطعية، و يرصحون ابلظن

مل يلزتم به العلامء وو بدوره قوٌل مشكوٌك يف حصته، هالتفسريات منبعها واحد وهو قول ابن عباس، اذلي 

  .مثالً  عىل ظهوره اكلقدمنيحيهنا للوجه والكفني ما جرت العادة حرفيًا بل ٔاضاف بعضهم 

هذا ٕاذا سلمنا بثبوت إالجامع عهنم وهو غري حصيح ٔالن إالجامع كام قلنا آنفًا ال يثبت ٕاال خبرب متواتر يدل  

  . )1( تعذر حرص العلامء يف ٔاي زمن الحقعذر جدًا يف غري عرص الصحابة، ل عىل حدوث إالجامع وهو مت

  : لكننا مل نعمل خمالفًا لرٔاي ٔامئة الفقه السابقني عىل وجوب احلجاب . وقد يقول قائل 

ما تقوهل يسمى ابٕالجامع "الاسـتقرايئ" ٔاي ٕانك قرٔات واطلعت عىل آراء العلامء السابقني فمل جتد  ٔان :فنقول

خمالف، وهو نوع من إالجامع السكويت اخملتلف يف جحيته، وغاية جحية إالجامع الاسـتقرايئ ٔان يكون لها 

) ٔاي ٔانه ليس حبجة قطعية  267ظنيًا، ويقدم عليه الظن اذلي ٔاقوى منه. (مجموع الفتاوى البن تميية ص 

  ٔابداً، وٕامنا نوازن بينه وبني ابيق أالدةل، وجتوز خمالفته.

"،  وخطأ لك العلامء يف زمن واحد ةلعىل ضالٔامىت ال جتمتع "صىل هللا عليه وسمل قال لنيب اوقد يقول آخر: 

  يف مساةٔل احلجاب هو ٕاجامع عىل ضالةل وذكل خمالف لنص احلديث.

  ونقول: ٔانت جزمت حبدوث إالجامع مع ٔاننا قد بينّا عدم ثبوت وقوعه، والشك يف نطاق تعريفه، وعىل لك

سواء اكن خطأً  –عىل وجوب تغطية املرٔاة لشعر رٔاسها ال يعترب  - كام تزمع  –حال فٕاجامع امئة الفقه القداىم 

هنم فرسوا الٔ ٔاوًال: ٔالهنم ليسوا "أالمة" وٕامنا بعض مهنا، واثنيًا:  عىل ضالةل. ملاذا؟؟ لٔالمة ٕاجامعًا  –ٔاو صواابً 

اللغوية املقبوةل لها ما يناسب عرصمه وثقافهتم وظروفهم، وحنن االآيت مبقاييس عرصمه، واختاروا من املعاين 

  جيال القادمة حىت تقوم الساعة. علينا ٔان نفعل كذكل، ٔالنه ال ٔاحد ميكل القرآن، فقد نزل لنا وهلم ولالٔ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وغريمه من امئة الفقه الكبار من ضاعت آراءه وفقدان مذهبه ابلاكمل اكلليث ابن سعد و الزيدي هناكف ) 1(



147 
 

عورة احلرة وعورة أالمة،  وسـنبيهنا ابلتفصيل ٕان شاء هللا، ويه تفرقة العلامء تفرقة ابلغة بنيالنقطة الثانية : 

جفعلوا عورة أالمة كعورة الرجل، ؤاجازوا لها كشف معظم بدهنا، مع ٔان آية امخلار والزينة الظاهرة واليت 

يسـتدلون هبا يف حتديد حدود "العورة"، ال تفرق بني احلرة وأالمة بل ختاطب "املؤمنات" !  وهذا ما يؤكد 

فقهاء بعادات عرصمه وابلبعد الثقايف للعرص اذلي عاشوا فيه، ال بظاهر مبا ال يدع جماًال للشك تأثر هؤالء ال 

  واالٓن لنذهب لتفصيل مساةٔل عورة احلرة وعورة أالمة ف الفقه إالساليم. معىن النصوص.

  

  مذاهب أالمئة أالربعة يف عورة احلرةٔاوًال: 

  مذهب احلنفية  -1

اتفق احلنفية عىل جواز كشف املرٔاة لوهجها ويدهيا، وبعضهم ٔاجاز كذكل كشفها لقدمهيا وذراعهيا ٕاىل املرافق. 

   الوجه والكفان:

م ): «392|2قال ٔابو جعفر الطحاوي يف "رشح معاين االآثر" ( ٔابيح للناس ٔان ينظروا ٕاىل ما ليس مبحرَّ

  ».حنيفة ؤايب يوسف ومحمد رمحهم هللا تعاىل علهيم من النساء ٕاىل وجوههن ؤاكفهن. وهو قول ٔايب

  القدم جيوز ٕابداؤه عند ٔايب حنيفة، وهو أالقوى. "): «114|22: قال ابن تميية رمحه هللا يف فتاواه (القدمان

): "ؤاما القدم، فروي ٔانه ليس بعورة مطلقًا 156|4قال ابن مودود املوصيل يف "إالختيار لتعليل اخملتار" (

   امليش فيبدو"ٔالهنا حتتاج ٕاىل

ويباح النظر « ) نقًال عن ٔايب يوسف: 153|10قال إالمام الّرسخيس احلنفي يف كتابه املبسوط ( اذلراعان:

  ».ٕاىل ذراعهيا ٔايضاً 

  ومن املالحظ ٔان احلنيفية قد ٔاابحوا مطلقًا للمرٔاة املسلمة كشف لك ٔاعضاء الوضوء ٕاال الشعر! 

ية، معزتيل العقيدة) ٔانه ٔاجاز النظر ٕاىل شعر املرٔاة وذراعهيا ٕاذا مل وقد روي عن "البلخي" (ٔاحد فقهاء احلنيف 

هتمت يه بسرت ذكل . ففي "النصاب" ٔان إالمام "البلخي" خرج  واكنت النساء يف شط هنر اكشفات اذلراع 



148 
 

. فقيل هل: "كيف هذا؟". ( ٔاي مل يتجنب النظر ٕالهين )  عن النظر ٕالهين الرءوس، خفالطهن، ومل يتحامو 

لهتكهن حرمة ٔانفسهن". واملعىن ٔانه مل يتحاش النظر ٕاىل شعورهن ٔالهنن مل هيمتن  ،فقال: " ال حرمة لهن

  بسرتها، فهل ٔاجاز البلخي فقيه احلنيفية النظر ٕاىل "عورة" النساء ٕاذا مل هيمتن هن بسرتها؟! 

 وال"): 351|8البحر الرائق" (وأالغرب ٕاجازة بعض احلنيفية النظر لشعر املرٔاة الاكفرة :يقول ابن جنمي  يف "

  )1(ٔاين هذا الالكم من فكرة : "الفتنة" اليت يروج البعض لها! و . "بأس ابلنظر ٕاىل شعر الاكفرة

  مذهب الشافعية -2

  " ولك املرٔاة عورة، ٕاال كفهيا ووهجها." ):89|1قال إالمام الشافعي يف كتابه "أالم" (الوجه والكفان: 

) رواية عن "املزين" ٔان 167|3ور القدمني. وقد ذكر النووي يف اجملموع (ٔاجاز بعض الشافعية ظهالقدمان: 

  القدمان ليسـتا بعورة.

ٔاجاز بعضهم كشف اذلراعني ٕاىل املرافق. قال البغوي (الفقيه الشافعي) يف "رشح السـنة" اذلراعان: 

ٕاال  ٕاىل يشء مهنا، "فٕان اكنت ٔاجنبية حرة، جفميع بدهنا عورة يف حق الرجل. ال جيوز هل ٔان ينظر): 23|9(

  " الوجه واليدين ٕاىل الكوعني.

  مذهب املالكية -3

  !! ماكل" للمرٔاة ٔان تغتسل يف العراءٔاجاز " ؤاجاز املالكية ظهور الوجه والكفني من املرٔاة،  

"وال بأس ٔان تغتسل املرٔاة يف : قال ابن وهب: قال ماكل:  215ففي اجلامع للمغازي والتارخي والسري ص  

  مزئر" ! الفضاء بغري

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يد اخلاديم يف "الربيقة احملمودية " :  النظر ٕاىل الفتاة الصغرية ٔاوملسها بشهوة !! قال ٔابو سع  ٔاجاز بعضهم بل ٔان  )1(

   !!  بشهوة ٔاو بغريها."، واللمس كذكل ( ٔاي غري مشـهتاة يف العادة)  "وال بأس ابلنظر يف صغرية غري مشـهتاة
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  مذهب احلنابةل: -4

رواية تقول ٔان املرٔاة عورة لكها، لكن الرواية املشهورة عن إالمام ٔامحد ٔان الوجه ليس نسبت لٕالمام ٔامحد 

  ».الصحيح من املذهب ٔان الوجه ليس من العورة«): 452|1" إالنصاف" لٕالمام املرداوي (بعورة، ففي 

  عورة أالمة يف الفقه إالساليماثنيًا : 

الاكحسة من الفقهاء إالسالميني عىل مر العصور قد اعتربوا قد يندهش البعض كثريًا حني يعمل ٔان الغالبية 

ٔان عورة املرٔاة أالمة "اجلارية" يه متامًا مثل عورة الرجل، فامي بني الرسة والركبة، وٕان صالهتا ٕان اكتفت 

  !! هذا اجلزء يه صالة حصيحة متاماً  بتغطية

، والثابت ٔان إالماء يف اجملمتع يدينوال  والوجهشعر ال وذهب البعض ٔان عورهتا يه مجيع البدن ما عدا  

إالساليم كن يكشفن شعورهن ؤاثداءهن بال ٔاي ٕاحراج ٔاو ٕاناكر من ٔاحد ال من الصحابة وال ممن بعدمه. 

وقد ذكران آنفًا كيف ٔان معر ابن اخلطاب ريض هللا عنه اكن يرضب أالمة اليت حتاول ٔان تتشـبه بلباس 

  :  الرشح املمتعيف كتاب  ابن عثميني احلرائر يف تغطية شعرها وحنو ذكل. يقول

ويه اململوكة، فعورهتا من الرسة ٕاىل الركبة، فلو صلَّت االََٔمُة مكشوفة البدن ما عدا ما  -ولو ابلغة  -"االََٔمُة 

  بني الرسة والركبة، فصالهتا حصيحة، ٔالهنا سرتت ما جيب علهيا سرته يف الصالة."

حديث حصيح حققه وحصحه الشـيخ نرص ادلين   227ين صفحة للبهيقي، اجلزء الثاالسنن الكربى  ويف

    ."عن ٔانس بن ماكل قال : كنا ٕاماء معر خيدمننا اكشفات عن شعورهن يرضب ثدهين" أاللباين 

  "املشهور من مذهبنا ٔان عورة الرجل ما بني رسته وركبته، وكذكل أالمة.رمحه هللا:  النوويقال إالمام 

ؤامجع العلامء عىل ٔان رٔاس أالمة ليس مث قال: "   الرسة والركبة ماكل ؤامحد." وممن قال عورة أالمة ما بني

  بعورة."



150 
 

"ؤاما أالمة فالعورة مهنا ما حتت ثدهيـا، ولها ٔان تبدي رٔاسها ومعصمهيـا، وقيـل:  رمحه هللا:القرطيب  وقال 

وسهن، ويقول: ال تشـهبن حمكها حمك الرجـل، ... واكن معـر ريض هللا عنه يضـرب إالماء عىل تغطيهتن رؤ

  ابحلرائر.. " 

جيوز لها ٔان تصيل مكشوفة  -عند عامة ٔاهل العمل -"وأالمة يف الصالة :  332صفحة  املغينويف كتاب 

الرٔاس. وقيل عورهتا يف الصالة كعورة الرجل من الرسة ٕاىل الركبة، وهو قول مشهور يف مذهب إالمام 

  ٔامحد والشافعي ."

وقد ظل هذا احلمك العجيب يف التفرقة بني عورة املرٔاة احلرة واملرٔاة أالمة ضاراًب يف جذور الرتاث الفقه 

إالساليم من بدايته حىت هناية عرص الرق يف الامثنينات من القرن املايض بعد الضغوط ادلولية املكثفة عىل 

  موريتانيا آخر دول العامل ختلصًا من نظام العبودية والرق. 

  قد برر العلامء حمكهم يف جعل عورة أالمة كعورة الرجل بسـببني، لكهيام هزيل غري مقنع: و 

  : ٕاعتياد إالماء اخلدمة وكرثة احلركة والتنقل من ماكن ٕاىل ماكن. أالول

  : احلاجة "لتعرية" أالمة خلضوعها لعملية البيع والرشاء و"التقليب" والفحص من الزابئن.والثاين

أالول: ٔان كرثة اخلدمة واحلركة قد "يبيحان" لٔالمة كشف ٔاجزاء ٔاكرث من بدهنا من ابب ونقول عن السبب  

"الرخصة" لكنه ال يربر رضب معر ابن اخلطاب لها ٕاذا ما حاولت تغطية شعرها!! وهل "الرخص" تكون 

  ابٕالجبار !!!

ٕاماء اجملمتع البدوي، فرتكب  كذكل، فٕان املرٔاة العامةل اليوم، ٔاو الطالبة اجلامعية، قد تتحرك بصورة ٔاكرب من

املواصالت العامة وتذهب لرشاء احلاجات، وتذهب لدلراسة ٔاو العمل، وتروح هنا وهناك، فلامذا مل متنُّوا 

  علهيا مبا تفضلمت به عىل إالماء رمحة هبن!! 

 دليًال عىل 14مدرس الفكر إالساليم جبامعة عني مشس يف كتابه "  مصطفى العويض ادلكتوروقد ٔاحسن 

فٕاذا    " هذا السبب واه،: عدم فرضية احلجاب" الرد عىل السبب الثاين " كرثة التعرض للبيع والرشاء" قائالً 
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اكنت هناك رضورة ٔاو مصلحة تدعو ٕاىل الكشف عن ٔاجزاء كثرية من جسم إالماء ٔاثناء تعرضهن لعملية 

ٔاثناء مشـهين ىف    عن تكل أالجزاء مثالً البيع والرشاء وتوزيع الغنامئ مفا ادلاعى ٕاىل اسـمترار جواز الكشف 

                                                                                                                                                                                                     "! الطرقات ٔاو خدمهتن للضيوف بعد انهتاء معلية البيع والرشاء وتوزيع الغنمية؟

ونزيد ٔايضًا عىل ذكل فنقول: ٕان اكنت هذه أالسـباب يف التفرقة بني عورة احلرة وعورة أالمة، ٔاسـبااًب 

ٕاجامتعية، مفا مربر ٔان تطول التفرقة عورة املرٔاة يف الصالة ويه واقفة بني يدي هللا عز وجل، وهل هللا 

  شط؟ سـبحانه وتعاىل عنده "ٔامة" و"حرة" ٔام ٔان الناس عنده سواسـية أكسـنان امل 

ٔامل يعلمنا النيب عليه الصالة والسالم " ٕان هللا ال ينظر ٕاىل صوران ولكن ٕاىل قلوبنا" ؟ وهل حنن عندما 

نصطف يف الصالة جنعل صفوفًا لٔالسـياد ؤاخرى للعبيد ٔاو صفًا لٔالغنياء وآخر للفقراء؟ ٔام جياور هذا 

والسالم وصاحب الصوت املفضل للنيب ذاك؟ ٔامل يكن بالًال العبد احلبيش هو مؤذن الرسول عليه الصالة 

ماء متيزيًا طبقيًا، ومن الواحض تأثر رة واحض وهو متيزي احلرائر عن االٕ عليه السالم؟ ٕان مغزى التفرقة يف العو 

الفقهاء يف ٔامور اللباس والعورة ابلعرف السائد والعادة اجلارية، وهو ما جعلهم يرخصون لٔالمة يف كشف لك 

ن يف تضأيل مساحة الكشف للحرة، موافقًة ملا جرت عليه العادة من تسرت احلرة يشء تقريبًا ، ويبالغو

وتكشف أالمة. وهنا يربز سؤاًال وجهيًا: ٕان اكن الغرض من حمك احلجاب للمرٔاة هو منع ٕافتتان الرجل هبا كام 

جال؟ ٔام ٔان يزمع البعض، فلامذا مل يراع الفقهاء ذكل ابلنسـبة لٔالمة؟ ٔاليست ٔانىث قادرة عىل ٕاغواء الر 

  السبب كام قال ادلكتور مصطفى العويض ساخرًا هو ٔان بوصةل شهوة الرجال موهجه انحية احلرائر فقط!

  نرتك إالجابة للقاريء الكرمي .
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  الباب الثالث

  ادلالالت الفقهية
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  :تعريف ادلالةل الفقهية

  .منه معىن معنيكون اللفظ ٕاذا ٔاطلق فهم ادلالةل عند أالصوليني يه: 

وقد يسأل ٔاحدان نفسه : " ٕامنا حرم عليمك امليتة وادلم وحلم اخلزنير.. " مفثًال: حنن عندما نقرٔا القرآن منر بآية:  

  حترمي دهن اخلزنير ومشـتقاته؟" يدل عىل"هل حترمي هللا سـبحانه وتعاىل للحم اخلزنير يف هذه االٓية 

  عىل "دهون اخلزنير"؟؟ دالةل ٔاو مبعىن آخر هل لعبارة "حلم اخلزنير" 

ٕان إالجابة عىل هذا السؤال ومثهل من أالسـئةل ٕامنا تأيت من عمل ٔاصول الفقه، وقد قسم علامء أالصول 

  ادلالالت الفقهية تقسـاميت عديدة تتشابه فامي بيهنا وختتلف ٔاحيااًن، لكن ٔاشهرها ؤاسهلها تقسـميها ٕاىل :

  دالةل املنطوق، ودالةل املفهوم. 

  يه دالةل اللفظ عىل معىن يفهم من اللفظ نفسه . وتنقسم ٕاىل: : دالةل املنطوق:ٔاوالً 

 : ويه دالةل اللفظ عىل معىن يتبادر لذلهن فور سامع اللفظ. وتتفرع ٕاىل: دالةل منطوق رصحي -1

 لزاناعىل اكمل معناه. فقوهل تعاىل : "ال تقربوا الزان" فيه دالةل عىل حترمي  ءدالةل اليش دالةل املطابقة: -

 قطعًا وهذا ما يفهم من اللفظ بداهًة بغري جمهود.

فيه دالةل قطعية عىل ف حلم اخلزنير، ٔالك لهنـي عن ، اكهئ: دالةل اليشء عىل بعض ٔاجزادالةل التضمن -

 ) 1( الهنـي عن لك ٔاجزاء هذا اللحم ومهنا ادلهون، وأاللياف العضلية، ... ٕاخل.

عىل معىن ال يتبادر لذلهن ٔاوًال عند سامع اللفظ، ولكنه : ويه دالةل اللفظ دالةل منطوق غري رصحي -2

 :لفهم املعىن أالصيل. وتنقسم ٕاىل الزم

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن منفصال جزءا العتبارهام وحشمه اخلزنير دهن الك جواز اكن يرىف ،امجلهور حزم ابن ذكل يف خالف وقد  )1(

 . اخلالف فهيا يسوغ فالقضية ، فقط للتوضيح واملثال ، منه جزءا وليسا اللحم
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: يه دالةل اللفظ عىل معىن غري مقصود من املتلكم لكنه الزم لصحة املعىن املقصود   دالةل إالشارة -

عقًال ٔاو رشعًا. مثال: قوهل تعاىل :" ٔاحل لمك ليةل الصيام الرفث ٕاىل نسائمك " دلت االٓية عىل حل 

 نُبًا عىل حصة صوم من ٔاصبح جُ ابٕالشارة امجلاع يف ليايل رمضان ابملنطوق الرصحي, لكهنا دلت ٔايضًا 

واليت لن يتسع الوقت لالغتسال  - ٔالن ٕاابحة امجلاع يف الليل لكه مبا يف ذكل ادلقائق أالخرية قبل الفجر 

  .تدل عىل ذكل  - فامي بعدها 

وهذا املعىن غري مقصود ٔاساسًا يف االٓية ٔالن االٓية ال تتحدث عن ٔاحاكم الاغتسال وٕامنا عن ٕاابحة امجلاع 

 .يف مسـتفاد من االٓية ولكنه الزم لصحة املعىن أالسايس لهايف ليل رمضان، فهو معىن ٕاضا

: يه دالةل لفظ حمذوف جيب تقديره وٕاال فلن يفهم املعىن، ولن يصح عقًال  ٔاو رشعًا. دالةل إالقتضاء -

 مثال: قوهل تعاىل: " مفن اكن منمك مريضًا ٔاو عىل سفر فعدة من ٔاايم ٔاخر"

من السـياق، فاكٔن معىن االٓية: " مفن اكن منمك مريضًا ٔاو عىل فهناك لفظ جيب تقديره هنا يعترب حمذوفًا 

فعدة من ٔاايم ٔاخر" وذكل ٔالن قضاء الصيام يف ٔاايم ٔاخرى مرتتب عىل عدم الصوم يف بعض  ومل يصمسفر 

  ٔاايم رمضان وليس عىل املرض ٔاو السفر يف ذاهتام.

 يكن مقصودًا، لاكن الالكم لغوًا : دالةل اللفظ عىل معىن نظن ٔانه مقصود ٔالنه لو مل  دالةل إالمياء  -

 وغري بليغ، وٕان اكن سيبقى مفهومًا من الناحية العقلية ، حصيحًا من الناحية الرشعية..

فقال : اي رسول هللا هلكت. فقال: وما صىل هللا عليه وسمل : ما روي ٔان ٔاعرابيا جاء ٕاىل النيب مثال

  الصالة والسالم: اعتق رقبة .ٔاهلكك؟ قال: واقعت ٔاهيل يف هنار رمضان. فقال عليه 

فنفهم ٔان عتق الرقبة كفارة للجامع يف هنار رمضان، وٕاال ملا اكن لقوهل عليه الصالة والسالم "اعتق رقبة" 

مناسـبًة، ولاكن لغوًا ال طائل منه، وٕان اكن املعىن سـيظل حصيحًا مقبوًال، فهو مل يقل " اعتق رقبة كفارة 

تفى بقوهل " اعتق رقبة" فاملعىن يصح ٔان يكون مثًال : "اعتق رقبة من ابب مجلاعك يف هنار رمضان" وٕامنا اك 
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التقرب ٕاىل هللا ابلنوافل والطاعات"  لكنه حينئذ سـيكون ركياكً غري بليغ ولغوًا ال نستسـيغ ٔان يصدر من 

  النيب صىل هللا عليه وسمل.

ودالةل إالمياء كغريها من دالالت املنطوق الغري رصحي تتفاوت قوهتا حسب السـياق نفسه فأحيااًن تكون  

 . اليت يصح املعىن بدوهنا ظنية، ويه من ادلالالت ال ضعيفة ؤاحيااًن تكون قوية 

  وتنقسم ٕاىل:يه ما يفهم من اللفظ ليس رصاحة وٕامنا من طريق التلوحي والتعريض.  اثنيًا : دالةل املفهوم:

 : يه فهم معىن لفظ مسكوت عنه ملوافقته معىن اللفظ املنطوق. مفهوم املوافقة -1

" فال تقل هلام ٔاٍف وال تهنرهام" فنفهم ٔان هللا تعاىل قد هناان عن رضب الوادلين، مع ٔانه مل مثال قوهل تعاىل: 

ـي فيكون ٔايضًا مهنيًا عنه يف يذكر ذكل ٕاطالقًا، لكنه هنـى عن التأفف يف وهجهام، والرضب ٔاوىل يف الهن 

  االٓية.

مثال آخر: قوهل تعاىل: " يؤثرون عىل ٔانفسهم ولو اكن هبم خصاصة" فنفهم ٔاهنم اكنوا يؤثرون ٕاخواهنم ٔايضًا 

عند وقت الرخاء والسعة، ٔالهنم يؤثروهنم ٔاثناء الفقر واحلاجة مفا ابكل بوقت الرخاء والغىن؟ فهو ٔاوىل ٔالن 

  عىل النفس. إاليثار فيه ٔاسهل ؤايرس

  : ومعناه: ختصيص اليشء ابذلكر يدل عىل نفي احلمك عام عداه. مفهوم اخملالفة -2

مثال: قوهل تعاىل: " ولكوا وارشبوا حىت يتبني لمك اخليط أالبيض من اخليط أالسود من الفجر" فظاهر النص 

العكس ال جيوز أاللك  يتحدث عن ٕاابحة االٔلك والرشب يف ليل رمضان، لكن مبفهوم اخملالفة نفهم ٔانه عىل

والرشب بعد الفجر. ؤايضًا قوهل تعاىل " غري حميل الصيد ؤانمت حرم" ففيه هنـي عن الصيد ٔاثناء إالحرام، 

  هذا هو املعىن الرصحي، لكننا ٔايضًا نفهم مبفهوم اخملالفة جواز الصيد مبجرد التحلل من إالحرام. 

ا من حيث القوة والضعف، ومن حيث كوهنا قطعية ٔاو ومما ال شك فيه ٔان هذه ادلالالت تتفاوت فامي بيهن

ظنية، ؤاقواها عىل إالطالق يه دالةل املنطوق الرصحي " دالليت املطابقة والتضمن" ويه دالةل قطعية تفهم 

  من رصحي اللفظ دون تأويل، ويه اليت تصلح للفرض وللتحرمي ٔالهنا رصحية قاطعة.



156 
 

  من أالقوى لٔالضعف اكالٓيت:الفقهية ادلالالت وقد رتب علامء أالصول 

 تطابقل دالةل ا -1

 دالةل التضمن -2

 دالةل إالشارة -3

 " برشوط" دالةل املوافقة -4

 دالةل إالقتضاء -5

 دالةل إالمياء -6

 دالةل اخملالفة (وقد تأيت يف مرتبة متقدمة ٕاذا حتققت هبا بعض الرشوط). -7

قد والبعض  رتاهنا بأدةل ٔاخرى،قوة ادلالةل قد ختتلف حسب السـياق واق يلزتم هبا حرفيًا فوهذا الرتتيب ال

دالليت إالقتضاء علهيا ( لكوهنا دالةل تفهم من مفهوم الالكم ال من منطوقه اللفظي) وقدم  "املوافقة"أَّخَر دالةل 

  وإالمياء.

ما دالةل قوهل تعاىل: " وليرضبن خبمرهن عىل وهنا نأيت للسؤال املهم واذلي رشحنا لك هذا الرشح من ٔاجهل: 

  وإالجابة يه: جيوهبن" ؟؟

دالةل قطعية عىل وجوب تغطية فتحة الصدر عن طريق دالةل املطابقة "منطوق رصحي" ٔالن اجليب = فتحة  

  الصدر. ولو ٔاراد هللا سـبحانه وتعاىل فرض تغطية الشعر عىل املرٔاة لقال:

  وليرضبن خبمرهن عىل شعورهن = دالةل مطابقة.

  من. " ٔالن الشعر جزء من الرٔاس"ٔاو: وليرضبن خبمرهن عىل رؤوسهن = دالةل تض

  وهااتن هام ادلاللتان القطعيتان الوحيداتن اللتان يصلحان ملثل هذا من فرض وحترمي.
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وهنا قد يتسائل البعض: ما نوع ادلالةل الفقهية اليت اسـتخدهما ادلاعون للحجاب من ٔاجل ٕاثبات وجوبه يف 

ذكر امخلار "غطاء الرٔاس" مع جواز تغطية الصدر بغريه  هذه االٓية؟ وإالجابة يه : دالةل إالمياء، فاعتربوا ٔان

  .فائدة  سـتكون لغوًا ولن يكون ذلكر امخلار

ونقول: ٔانمت حرصمت معىن امخلار يف غطاء الرٔاس وهو غري حصيح ٔالن امخلار هو الغطاء والساتر ابتفاق ٔاهل 

اللغة، ؤايضًا ٔانمت تناسيمت ٔان امخلار مبعىن غطاء الرٔاس ٕامنا هو "القامشة" نفسها ٔاو "الطرحة" ابملعىن ادلارج، 

  !املرٔاة يك يوصف بأنه خامرترتديه حىت يف حاةل خلع املرٔاة لها وليس من الرضوري ٔان 

فاسـتخدام لكمة  ار شعورهن ابلاكمل بل جزء مهنا،كام تغافلمت عن كون النساء مل يكّن يغطني هبذا امخل 

  "خامر" للتعبري عن وجوب تغطية الشعر هو ابلفعل إالسـتخدام غري البليغ  وليس العكس .

البعض يف الرتتيب قبل أالخري من حيث القوة يضعها فٕاذا ٔاضفنا ٕاىل ذكل كونمك اسـتخدمت دالةل غري رصحية 

يصح املعىن بدوهنا، جند ٔان ما و عقًال وال رشعًا ال ال تلزم لصحة املعىن من بني ادلالالت الفقهية اخملتلفة ، و

  تقولونه بعيد جد عن الصواب.

لن وبه، مبعىن غطاء الرٔاس يف أالمر بتغطية الصدر مع عدم وج "خامر"، فاسـتخدام لكمة حال وعىل لك 

يصلح ٔان  ،ر وأالمر بتغطية الصدر بهٔالن العادة وقت نزول اخلطاب اكنت لبس امخلاملاذا؟ يكون لغوًا ، 

اكٔالمر ابعداد ما اسـتطعنا من قوة ومن رابط اخليل، ٔاو أالمر ابلرضب ابلسـيوف فوق أالعناق يكون متامًا 

جاءت من ابب الغالب عىل حال الناس  " فارضبوا فوق أالعناق وارضبوا مهنم لك بنان" ، فلكها ٔاوامر

ام اخليل يف اجليوش، ٔاو الرضب فوق دوعاداهتم وقت اخلطاب أالول، وليس معىن هذا وجوب اسـتخ

  أالعناق. 
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  العقل وسـيةل إالنسان لفهم النصوص

بعد ٔان انهتينا بفضل هللا تعاىل ومنه وكرمه من عرض ٔادةل القائلني ابحلجاب من الكتاب والسـنة وتفنيدها، 

وكشف ما فهيا من وهن والتفاف عىل معاين النصوص الرشعية، مث مناقشتنا ملساةٔل احلجاب من الناحية 

ملرٔاة كشف شعرها من الوهجة الفقهية وأالصولية، وما وصلنا ٕاليه من ٕانتفاء وجود ٔاي دليل حيرم عىل ا

ؤاخرية  –الرشعية، ٔاو يفرض علهيا ما يسمى اليوم عرفًا ابحلجاب، بقى ٔان نناقش املساةٔل من زاوية ٔاخرى 

  ٔاّال ويه زاوية "العقل البرشي" . –

وال شك ٔان الكمنا عن "العقل" ٕامنا هو موجه ملن قرٔا الفصول السابقة وشاهد ٕانتفاء ٔادةل احلجاب من  

الرشعية، ولوال ذكل ملا اكن للحديث عن العقل معىن وال فائدة، ٕاذ ليس لعقل املسمل ٔان يعارض  الناحية

دليًال حصيحًا رصحيًا من كتاب ٔاو سـنة، وٕامنا يعمل العقل فامي ليس فيه نص، ٔاو وجد فيه نص لكنه متشابه 

  مشتبه عليه، ليس حممك املعىن وال قاطع ادلالةل.

  ؟ما هو العقلوبدايًة نقول: 

  العقل يف اللغة:  ٔاوًال:

تدل مادة "ع ق ل" يف اللغة العربية عىل حاةل حبس وتقييد، فالعقل حبس ٔاو وضع، ومنه عقال البعري  

(اللجام) اذلي مينعه من إالنفالت، ومنه "املََعَقل" اذلي يلجأ ٕاليه الناس فمينعهم من عدومه وحنوه، وعىل هذا 

  ٔالنه مينعه من ٔاشـياء لواله النساق ٕالهيا إالنسان. النحو مسى العرب ما يف إالنسان عقالً 

قال يف هتذيب اللغة: "مسي عقل إالنسان اذلي يفارق به احليوان عقًال ٔالنه يعقهل، ٔاي مينعه من التورط يف  

الهلكة، كام يعقل العقال البعري عن ركوب رٔاسه. " فالعقل: املنع، ولهذا مينع النفس من فعل ما هتواه، مأخوذ 

  قال البعري، املانع هل من السري حيث شاء..من ع
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  : العقل يف إالصطالح: اثنياً 

قال الغزايل: ٕان العقل يعين العمل حبقائق أالمور فيكون عبارة عن صفة العمل اذلي حمهل القلب. وحديثًا يعرف 

  للخربة الشعورية. التذكر والتفكري وإالدراك" وكثريًا ما يسـتعمل مرادفاً   بأنه: "مجموع السلوك اذلي يتضمن

  وعرف ابن حيان العقل بأنه: "امس يقع عىل املعرفة بسلوك الصواب والعمل ابجتناب اخلطأ "...

 - ويُعّرف العقل ٔايضًا بأنه " اجلوهر اجملرد اذلي تدرك به حقائق أالشـياء" . وعىل ما بينه الراغب أالصفهاين 

فالعقل يقال للقوة املهتيأة لقبول العمل، ويقال ٔايضًا  -  اذلي تناول معاىن العقل اليت وردت يف القرآن الكرمي

  )1للعمل اذلي يسـتفيده إالنسان من هذه القوة . (

  ؟ٕاذا التبس عليه النص ٔاو مل جيد نصًا هل العقل قادر مبفرده عىل متيزي احلالل من احلرام 

البعض انه مل يرث ٕاال يف خيطيء من يظن ٔان هذا التساؤل قد ٔاثري فقط يف عرصان الراهن، و قد يظن 

  وغريمه. عزتةل تلكمني من املالقرون أالوىل من إالسالم، مع بداية ظهور املباديء العقالنية اكمل 

واحلقيقة غري ذكل، فقد اكنت هذه القضية جماًال للسؤال والبحث عن ٕاجابة من الصحابة ريض هللا عهنم ، 

 بن وابصة : " عن27يف أالربعني النووية، احلديث رمق فنجد ويف وجود النيب صىل هللا عليه وسمل بيهنم. 

 إالمث و الرب عن تسأل جئت ":  فقال ، وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔاتيت:  قال ، عنه هللا رىض معبد

 حاك ما وإالمث ، القلب اليه واطمأن النفس ٕاليه اطمأنت ما الرب ؛ قلبك اسـتفت ":  قال ؛ نعم:   قلت " ؟

ؤافتوك" ". ومما ال شك فيه ٔان سعي الصحايب للسؤال عن  الناس ٔافتاك وٕان ، الصدر يف وتردد النفس يف

تعريف إالمث، ٕامنا هو للبحث عن "مرجعية" يعمل هبا احلالل واحلرام ٕاذا التبس عليه نص، ٔاو مل جيد يف 

   املساةٔل نص من كتاب ٔاو سـنة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر الفلسطينية، من حبث بعنوان "ماكنة العقل يف القرآن والسـنة" لفضيةل الشـيخ/ محمد ٔامحد حسني مفيت ادلاي  )1(

 مع بعض إالختصار.
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 ومعلية "اسـتفتاء القلب" يه معل عقيل حمض يقوم عىل مناقشة النفس، واسـتقصاء الشعور النفيس املتودل

  انحية أالمر املسـئول عنه، ٕاما إالرتياح وإالطمئنان، وٕاما اخلوف واخلجل من ٕاطالع الناس عىل هذا أالمر.

هذه املرجعية يف حديث آخر "دع ما يريبك ٕاىل ما ال يريبك"، فقد  وقد ٔاقر النيب صىل هللا عليه وسمل 

  مرجعة ذاتية تقوم عىل التفكري ومناقشة النفس. –مرة ٔاخرى  - جعل املرجعية  

وقد مدح النيب صىل هللا عليه وسمل يف ذاكء املؤمن وفطنته،كام ذم يف الغباء وسوء الفهم، مثلام قال للصحايب 

  ٔالبيض من اخليط أالسود"  تفسريًا سطحيًا غري معقول: اذلي فرس آية " اخليط ا

  كناية عن الغباء. " ٕانك المرؤ عريض القفا"

وقد حفظ لنا الرتاث إالساليم عبارات عديدة لكها متدح العقل وتعرف بفضهل، ال تتسع صفحات هذا 

حات القضاء، فهذا البحث لتسجيلها، وٕامنا نكتفي مبثال واحد، حول العقل يف ميدان اخلصومات ٔاو يف سا

، معر ابن اخلطاب ينص يف رسالته ٕاىل ٔابو موىس أالشعري عىل اسـتعامل العقل يف الفصل بني اخلصومات

ال مينعنك قضاء قضيته اليوم، يقول ريض هللا عنه يف رسالته: "  .فامي ال نص فيه يف الكتاب والسـنة 

وهديت فيه ٕاىل رشدك، ٔان ترجع ٕاىل احلق، فٕان احلق قدمي، ومراجعة احلق خري  فرجعت فيه ٕاىل عقكل،

  )1( ... "  فامي تلجلج يف صدرك مما ليس يف كتاب وال سـنة الفهم الفهممن الامتدي يف الباطل، 

رمحه هللا الرشيعة ٕاىل ثالث ميادين، ؤاوحض دور العقل يف لك مهنا، وما هل  محمد املدينوقد قسم الشـيخ 

: وذكر ٔانه ليس للعقل دور فيه، ٔالهنا حقائق اثبتة  العقائد فأما أالول مفيدان وما ليس هل ٔان يتدخل فيه مهنا.

مفصدر هذا  يف ذاهتا، يقوم إالميان عىل تصديقها، وال ميكن للعقل ٔان يبحث فهيا ٔالنه قارص عن ذكل،

  امليدان الوحيد هو الويح من هللا تعاىل، اكلغيبيات وكصفات هللا وذاته ، واملالئكة... ٕاخل

  : وليس للعقل فهيا دور ٔايضًا، ورضب ذلكل مثاًال ٔانه ال جيوز ملسمل ٔان يصيل العبادات ؤاما الثاين مفيدان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13صفحة لدلكتور عبدالعال سامل العقل والويح الفكر إالساليم بني من كتاب   )1(
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  امخلسة ٔافضل من أالربعة.الظهر مخسًا وليس ٔاربع، مع ٔان ظاهر أالمر من الوهجة العقلية البحتة ٔان 

: وهذا هو ميدان العقل الرحب، بل ٔان الشـيخ قد ذهب ٕاىل ٔان الرشيعة ال املعامالتؤاما الثالث مفيدان 

تتدخل يف هذا امليدان ٕاال مبقدار ما حيفظ ُمثُلها ومبادهئا. يقول الشـيخ رمحه هللا: " ٕان الرشيعة ليست يه 

ن والتعامل، ولكهنا جاءت فوجدت صورًا يتعامل هبا، فاكن لها اليت ٔانشأت للناس صور التبادل، والتعاو 

موقف مهنا غري موقف إالنشاء والرمس، وغري موقف إالخبار والوصف،  وذكل املوقف هو إالقرار ٔاو 

. ويه ال تتدخل يف هذا امليدان ٕاال مبقدار ما " ٔاسلوب النقد املهذب "التعديل ٔاو إاللغاء، وهو ما مسيناه 

ُ حتمي مُ  ها ومبادهئا اليت جاءت هبا من العدل والتيسري والرمحة ودفع ٔاسـباب التشاحن والبغضاء وربط ٔافراد لُ ث

  )1(اجملمتع برابط من احملبة، والتعاون عىل الرب والتقوى ال إالمث والعدوان"  

كري والعقل، وقد خاطب القرآن الكرمي  يف الاكفرين عقوهلم، بل وراهن علهيا ٔاو حتداها، ؤااثر فهيم نزعة التف

واسـتفز عقوهلم من ٔاجل حتريك املاء الراكد، واخراهجم من الزنعة التقليدية ٕاىل امليل السـتخدام امللكة 

َِّبُع َما أَلَْفْينَا عَلَْيِه اآَبَءاَن أَوَ  ُ قَالُوا بَْل نَت َِّبُعوا َما أَْنَزَل اهللَّ َذا ِقيَل لَهُُم ات
ِٕ
 يَْعِقلُوَن َشيْئًا لَْو َاكَن اآَبُؤُمهْ َال العقلية،" َوا

  .  170َوَال َهيَْتُدوَن " البقرة 

ما ذكره أالسـتاذ جامل البنا يف كتابه " تفسري القرآن بني القدماء واحملدثني" الشأن ومن ٔامجل ما قيل يف ذكل 

مبخاطبة القرآن للعقل البرشي بأسلوب علمي وموضوعي ميلء ابلقدرة عىل ٔاحد املسترشقني انهبار عن 

ة العقول وحتدهيا، فقد اندهش  دكتور "ميلر" ٔاحد علامء الغرب من قدرة القرآن الكرمي الفائقة عىل استثار 

التحدي، حيث قال ٔانه ال يوجد مؤلف كتاب يف العامل  ٔامجع يسـتطيع ٔان يؤلف كتااًب مث يتحدى العامل لكه يف 

تحدي ٔاو الرهان مبا توصل ٕاليه ووصف هذا ال  ٔان جيدوا يف كتابه خطأ واحد ويقول هلم : "ولن جتدوا" !!

  :العمل احلديث من وسائل للتحقق من "حصة النظرايت العلمية"، ومهنا الاختبار اذلي يسمى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  49نفس املرجع السابق  صفحة   )1(
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  "falsification test "ٔاْي حماوةل هدم النظرية بلك الطرق فٕان جعزان عن ذكل " ٔاو "اختبار التخطئة ،

  علمنا ٔاهنا حصيحة، بل عىل ٔاعىل درجات من الصحة!.

  يقول احلق تبارك وتعاىل:

ا  ْن ُكْنُمتْ ِيف َريٍْب ِممَّ
ِٕ
ْن ُكْنُمتْ َصاِدِقنيَ َوا ِٕ

ِ ا لْنَا عََىل َعْبِداَن فَأْتُوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمثهِْلِ َواْدُعوا ُشَهَداَءُمكْ ِمْن ُدوِن اهللَّ  نَزَّ

ْت ِلْلَاكفِ 23( َِّيت َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرُة أُِعدَّ َُّقوا النَّاَر ال ْن لَْم تَْفَعلُوا َولَْن تَْفَعلُوا فَات ِٕ
  ) البقرة24رِيَن () فَا

  ويقول ٔايضًا جل وعال:

 ِ َتَطْعُمتْ ِمْن ُدوِن اهللَّ اَيٍت َواْدُعوا َمِن اسـْ اُه قُْل فَأْتُوا ِبَعْرشِ ُسَوٍر ِمثهِْلِ ُمْفَرتَ ْن ُكْنُمتْ َصاِدِقَني أَْم يَُقولُوَن اْفَرتَ ِٕ
 ا

ََّما أُْنِزلَ 13( َتِجيُبوا لَُمكْ فَاْعلَُموا أَن َّْم يَسـْ ل ِٕ
الَّ ُهَو فَهَْل أَنُْمتْ ُمْسِلُموَن ( ) فَا ِٕ

هَلَ ا
ِٕ
ِ َوأَْن َال ا   ) هود14ِبِعْملِ اهللَّ

مما سـبق نتبني ٔان إالسالم مل يكبل العقل ومينعه من العمل وإالدراك، ومل يلقنه التعالمي احلكمية ابلصورة اليت 

حتمتل املعىن الكثري والاحامتالت  تشـبه "كتالوج" السـيارة ٔاو احلاسوب، بل جاءت تعالميه يف ٔاغلهبا عامة 

املتعددة، وذكل عن قصد وحمكة، ال عن سهو وال تقصري، فليس يف هذا ٕاال بيااًن من الشارع رغبته من 

املؤمنني يف عقوهلم ٔان تعمل وجتهتد يف البحث واملعرفة، ال يعطلها عن وظيفهتا تكل ٕاال اجلنب واخلوف من 

فغاين عن العقل " ال معطل هل ٕاال الومه، وال يقعده عن معهل ٕاال اجلنب. احلقيقة. يقول الشـيخ جامل ادلين االٔ 

  )1. (والسعادة يف إالسالم تمكن يف إالسـتخدام الصحيح للعقل"

مل يرتكه بال هداية ودون ٕارشاد، بل بّني هل ما قد يعجز  - مع حتريره للعقل   -وكام ٔاوحضنا منذ قليل، فالقرآن

ائد والغيبيات والعبادات، كام بّني هل بألفاظ ال حتمتل الشك والتأويل ٔامور ٔاخرى عن الوصول ٕاليه مبفرده اكلعق

قد ال يعجز العقل عن التوصل ٕالهيا لكن جاء تأكيد القرآن علهيا من ابب ٕاقامة احلجة من هللا تعاىل عىل 

  عباده، وهذا هو غالب شأن احلرام واحلالل يف القرآن الكرمي.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   24صفحة للكدتور هاين املرعشيل من كتاب العقل وادلين   )1(
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  احلالل واحلرام يف القرآن الكرمي

  يقول هللا تعاىل ..

الَّ َما 
ِٕ
َم عَلَْيُمكْ ا َل لَُمكْ َما َحرَّ ِ عَلَْيِه َوقَْد فَصَّ ا ُذِكَر اْمسُ اهللَّ نَّ َكِثًريا "َوَما لَُمكْ أَالَّ تَأُْلكُوا ِممَّ

ِٕ
لَْيِه َوا

ِٕ
اْضُطِرْرُمتْ ا

ََّك ُهَو أَْعَملُ اِبلُْمْعَتِديَن " نَّ َرب ِٕ
ْم ِبَغْريِ ِعْملٍ ا   119أالنعام   لَُيِضلُّوَن ِبأَْهَواِهئِ

فاحلرام مفصل يف القرآن الكرمي بال ٕاجامل وال اشتباه، وٕامنا يكون الضالل وإالضالل ابتباع "الهوى" اذلي 

كام قلنا يف سابق تعريفاتنا للعقل ٔانه ضد "العقل"، ٔالن العقل هو اللجام والعقال اذلي مينع إالنسان عن اتباع 

لشهوة" وهناك فرق كبري، فاتباع الهوى قد يكون ٔايضًا بتحرمي هواه، والهوى قد خيلط البعض بينه وبني "ا

  .، وليس ابستباحة احلرام وحتليهل فقطما ٔاحل هللا وهو نوع من الكذب عىل هللا جل وعال شأنه

، ٕامنا قد وقعوا  ؤاولئك املشاخي اذلين يفتون بتحرمي ٔامور ال نص فهيا، ٔاو فهيا نصوص عامة غري جازمة 

  لٔالسف الشديد يف اتباع الهوى. 

كذكل فٕان اخلوف من لك جديد والركون ملا اسـتقرت عليه أالمور، واتباع ما ٔالفينا عليه أالسالف بال وعي 

  وال فكر، خوفًا من اجملهول، ؤانسًا مبا اعتدان عليه، هو نوع من اتباع الهوى، فإالنسان عدو ما جيهل.

بُوا َوا  "." َوَكذَّ َتِقرٌّ ََّبُعوا أَْهَواَءُمهْ َوُلكُّ أَْمٍر ُمسـْ   ت

ٕان احلالل واحلرام مفصالن يف القرآن الكرمي تفسريًا بينًا، وهو معىن قول النيب صىل هللا عليه وسمل: 

"احلالل بّني واحلرام بّني" وقوهل عليه الصالة والسالم : "ما ٔاحل هللا يف كتابه فهو حالل، وما حرم فهو 

َُّك حرام، وم ا سكت عنه عفو، فاقبلوا من هللا عافيته، فٕان هللا مل يكن لينىس شيئا". وتال: {َوَما َاكَن َرب

يًّا} ."    نَسـِ

ويف الغالب مل تقرتن مادة "حرام" يف القرآن الكرمي منسوبة  تعاىل، ٕاال مع ٔاشـياء يه حرام يف الفطرة 

من العرب يدركون ما فهيا من  "العقالء"، بل اكن عاقل إالنسانية واحضة املغزى يف حترميها، ال خيتلف علهيا

اذلي جادل فيه  والرابوالزان فساد وخسة حىت من قبل البعثة النبوية وظهور إالسالم، اكلقتل والرسقة 
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، وأكلك امليتة وادلم املرشكون كربًا وعنادًا واكنوا يتورعون قبل البعثة ٔان تبىن الكعبة مبال دخل فيه الراب!! 

  فونه ويتحرجون من ٔالكه"  .. ٕاخل.اخلزنير "واكن العرب يأنوحلم 

ولك ما جاء يف القرآن من ٔاوامر عىل سبيل إالجامل ٔاو إالشتباه فلنعمل يقينًا ٔان هللا تعاىل قد ٔاولك فهمه 

وتعيينه للعقل البرشي، وما ٔاوضعه هللا فيه من ملاكت ميزي هبا الصواب من اخلطأ واذلي يصح من اذلي ال 

  ويفض هبا هذا الاشتباه.يصح، 

حفجج هللا تعاىل عىل عباده ثالثة، كام بني ذكل القامس الّريس يف كتاب "ٔاصول العدل والتوحيد" حيث 

قال:" ٔان هناك ثالث جحج احتج هبا املعبود عىل العبد، ويه : العقل، والكتاب، والرسول.  جفاءت جحة 

، وجحة الرسول مبعرفة العبادة، والعقل ٔاصل احلجتني العقل مبعرفة املعبود، وجحة الكتاب مبعرفة التعبد

  )1( أالخريتني، ٔالهنام عرفا به، ومل يعرف هبام".

ولٔالسف فقد ترك ٔاغلب املسلمني هذه القمية الكربى .. قمية "العقل" مع ٔاهنم اكنوا مه أالحق هبا، 

دلنيا لغريمه برتكهم هذه القمية فرتكوا اواستبدلوها بشـىت مظاهر التقليد والبالدة واخلنوع وقةل إالطالع، 

الكربى، وختلفوا عن الركب، وتركوا عامرة أالرض لغريمه من بالد الغرب مكتفني ابالسـهتالك والتطفل عىل 

ٕاما لظهنم ٔان ٕاسالهمم يدعو لهذا، ؤان ترك البحث واتباع املشاخي ورجال ادلين، بال فهم وال وعي الغري، 

بعيدون متامًا عن مهنج  - يف احلالتني  -  عن ٔان يكونوا غري ذكل. ومه  هو نوع من "التقوى"  ؛ وٕاما لعجزمه

  هللا سـبحانه وتعاىل.

، يصف حال هؤالء احملبني للخنوع 18نتذكر ما قاهل الشـيخ محمد الغزايل يف كتابه "راكئز إالميان" صفحة 

من طول اجلوع والسهر،  والكسل، قائًال بعبارات رشـيقة بليغة :  " فالتدين احلقيقي ليس جسدًا همزوالً 

  ، شواق ٕاىل متاع احلياةولكنه جسد مفعم ابلقوة اليت تسعفه عىل ٔاداء الواجبات الثقال، مفعم ابالٔ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  49صفحة  الفكر إالساليم بني العقل والويح   )1(
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  . عليه قادر وهو عنه ابتعد خبيثاً  كسـباً  اكن وٕان به، وابهتج ارتفقه طيباً  حالالً  اكن فٕان

 عىل فيه دالةل ال لنفسه، إالنتقام عن العاجز كصفح هو بل تقوى، ليس منه امليئوس عن الاسـتعفاف ٕان

ِحمل ٔاىت بغري اقتدار جحة اليجٌء ٕالهيا اللئام ، وعظمة إالميان ٕامنا تتألق وسط دنيا ميلكها  لك. تطول ٔاو سامحة

  اجملمتع املؤمن، ويسـتطيع الانغامس يف فتهنا، ومع ذكل فهو حيمك نفسه، وحيمكها ابمس هللا.

، ويشعره مبا عظمة إالميان تعمتد ابتداًء عىل فقه يف اآيت الكون يقف املرء عىل ٔارسار إالبداع أالعىل

يسـتحقه اخلالق الكبري من جمد ومحد. عظمة إالنسان تقوم عىل نشاط عقيل ال حدود هل، يواكبه نشاط 

  رويح ال يقل عنه كفاءة."
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  ؟ جهتاد ...  ملناالٕ 

  

  تعريف إالجهتاد:

بذل اجلهد يف طلب احلمك إالجهتاد لغًة من املشقة وبذل اجلهد، ٔاما من الناحية الاصطالحية فإالجهتاد هو 

هذا هو التعريف املشهور اذلي عليه معظم العلامء. وهو كام نرى ال حيدد خشصًا بعينه للقيام هبذا  الرشعي .

  الاجهتاد، وٕامنا جيعل املعيار هو الوسـيةل : بذل اجلهد، والغاية: طلب احلمك الرشعي.

" ليصبح التعريف : "بذل الفقيه اجلهد يف طلب ولهذا ٔاضاف بعض أالصوليني للتعريف السابق لكمة "الفقيه 

احلمك الرشعي." والبعض ٔاضاف لكمة "الظين" ليصبح : " بذل الفقيه اجلهد يف طلب احلمك الرشعي 

  الظين." عىل اعتبار ان نتيجة الاجهتاد يه حامتً الظن ال القطع، ٔالنه قابل للصواب واخلطأ.

  وسـنفصل ذكل للقاريء الكرمي ٕان شاء هللا.

: واملقصود به بذل لك ما يف الوسع، فال عربة للُمقّرص يف اجهتاده. يقول االٓمدي يف تعريف  بذل اجلهد""

الاجهتاد: " وهو يف الاصطالح اسـتفراغ الوسع يف طلب الظن بيشء من أالحاكم الرشعية عىل وجه حيس 

بعضه ٔاو جزء منه، حىت  من النفس العجز عن املزيد عليه ". ٔاي ٔان يبذل اجملهتد لك ما يف وسعه وليس

  يشعر ابلعجز عن املزيد من الاجهتاد.

  من هو الفقيه؟

ٕان اذلين وضعوا هذا القيد من أالصوليني والفقهاء مل يقصدوا بذكل ٔان ينحرص الاجهتاد يف من بلغ من العمل 

ما ٔاوتيمت من العمل املنهتـى، وٕاال ملا جاز ٔالحد ٔان جيهتد لقوهل تعاىل : "وفوق لك ذي عمل علمي" وقوهل تعاىل "و 

: " وال يشرتط معرفته جبميع الكتاب والسـنة، بل مبا يتعلق مهنام يف رشوط اجملهتد ٕاال قليًال".  قال االٓمدي 

  ابٔالحاكم."  
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، ا يتعلق ابٔالحاكم من الكتاب والسـنة ليس حفظ هذه االآيت وأالحاديث الرشيفة ٕاطالقاً واملقصود ابلعمل مب

  .، وهو يشء سهل ال يصعب عىل ٔاحد يف عرصان احلايليرجع ٕاليه عند احلاجة وٕامنا امتالكه ملصدر لها،

يقول الزركيش يف "ٕارشاد الفحول": " وال يشرتط يف ذكل ٔان تكون حمفوظة هل مسـتحرضة يف ذهنه، بل  

  .يكون ممن يمتكن من اسـتخراهجا من مواضعها ابلبحث عهنا عند احلاجة"

نّة فامي خيقال الغزايل وبعض أالصوليني  : " يكفيه ٔان يكون عنده ٔاصل جيمع ٔاحاديث أالحاكم كسنن ص السـُ

ٔايب داوود، والبهيقي .. ٕاخل" واحتج "ابن دقيق" عىل ذكل بأن سنن ٔايب داوود مليئة ابٔالحاديث اليت ال 

  حيتج هبا يف يشء (لضعفها) يف حني ختلو من بعض أالحاديث الصحيحة املوجودة يف البخاري ومسمل.

ي القاريء ملا ميكن ٔان نفهمه من بني السطور، مفن الواحض ٔان امتالك نسخة من هذه الكتب مل (وانظر عزيز 

يكن ابليشء امليسور يف ذكل الوقت مثلام هو احلال االٓن، ٕاذ ميتكل املسمل العادي مجيع كتب أالحاديث 

  حصيحها وحسـهنا وضعيفها عىل مساحة صغرية عىل القرص الصلب حلاسوبه الشخيص!! )

قات من ضع العلامء رشطًا آخر وهو معرفته للصحيح من الضعيف من أالحاديث عن طريق معرفة الثمث و 

وهو ما يعرف حبال الراوي، وال يشرتط  " ٔاي من خالل عمل اجلرح والتعديل " الرواة ومن مه ليسوا بثقة

ن يكون حافظًا حلال ٔان يكون حافظًا ذلكل، وٕامنا ٔايضًا ٔان ميتكل املصدر. يقول الزركيش: " وال يشرتط أ 

عن ظهر القلب، بل املعترب ٔان يمتكن ابلبحث يف كتب اجلرح والتعديل من معرفة حال (ٔاي الرواة) الرجال 

وقع مث بعد ذكل يضع الزركيش لنا رشطًا يراه اختياراًي ٔاو غري متفق عليه، وهو العمل ابملسائل اليت  الرجال".

ٕان اكن ممن يقول حبجية إالجامع ويرى ٔانه دليل والعمل ابملسائل اليت وقع فهيا إالجامع، : "  ولقفي فهيا إالجامع

  رشعي" مث يذكر ٔانه من النادر ٔان يلتبس ذكل عىل اجملهتد.

مث يضع رشطًا آخر وهو املعرفة ابللغة العربية، وهنا ٔايضًا اليشرتط يف ذكل المتكن التام، وٕامنا القدرة عىل 

صة يف املعامج اللغوية. فيقول: " وال يشرتط ٔان يكون مممتكنا من مؤلفات أالمئة البحث وإالطالع خا

املشـتغلني بذكل، وقد قربوها ٔاحسن تقريب، وهذبوها ٔاحسن هتذيب، ورتبوها عىل حروف املعجم ترتيبًا 
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ٔاو  ال يصعب الكشف عنه". وقد جعل املاوردي دراسة اللغة العربية واجبًا عىل لك مسمل سواء اكن جمهتد

  غريه ٔالهنا مرتبطة بفهم القرآن الكرمي، وٕادراك معانيه، وهو مما جيب بال شك عىل لك مسمل.

بعد ذكل يذكر الزركيش رشطًا، ويعتربه من ٔامه الرشوط، وهو العمل بأصول الفقه، فريى ٔان عىل اجملهتد ٔان  

ةل املتعمقة، ٔالن ذكل هو يطلع عىل ٔاكرب قدر ممكن من كتب أالصول، سواء اخملترصة املبسطة، ٔاو املطو

  ٔاساس الاجهتاد.

هذه يه مجةل الرشوط املتفق علهيا، وقد وضع بعض العلامء رشوطًا خمتلف فهيا، اكلعمل ابلناخس واملنسوخ، 

  والعمل بأصول ادلين "العقيدة" ... ٕاخل. واالٓن علينا ان نسأل ٔانفسـنا:

   ثقف ؟ما اليشء الصعب يف هذه الرشوط ابلنسـبة للمسمل املطلع امل 

لقد ارتكب الكثري من علامء هذه أالايم ٔاو من يُعرفون خطأً برجال ادلين جرمًا جسـاميً ٕاذ صوروا للمسمل 

 هيئوا هل ٔانهكام واعتربوه معًال خرافيًا حيتاج ٕاىل قدرات ٔاسطورية، العادي، ٔانه عاجز ال حماةل عن الاجهتاد، 

ن خالل الرجوع لكهنوهتم. وبدًال من ٔان حيفزوا عاجز عن تكوين رٔاي حول ٔاي يشء من ٔاحاكم دينه ٕاال م

املسلمني عىل القراءة وإالطالع وابداء الرٔاي وتكوين الفكر والثقافة، ٕاذامه يشـيعون فهيم الزنعة التقليدية، 

ويدربوهنم عىل السري وراء القطيع، وحيبطوهنم ويثبطوا من عزميهتم ورغبهتم يف إالجهتاد، بعد ٔان ٔاومهومه ٔان 

ٕامنا يكون "للعلامء املُختَّصني" فقط، وليس لعامة املسلمني، وٕان لك ما علهيم هو إاللزتام مبا يتلونه الاجهتاد 

  علهيم من ٔاحاكم كهنوتية.

ورمبا فعلوا ذكل لكه عن قصد، ورمبا عن غري قصد لسوء فهمهم ٔالقوال قد قيلت منذ زمن بعيد، اكن من  

العسري جدًا فيه عىل املسمل العايم ٔان يبحث ّمعا قيل يف مساةٔل معينة من ٔاحاديث وخالفه، بل وقد 

من املصحف الرشيف يف  يصعب عليه معرفة االآيت القرآنية اليت جاءت يف هذه املساةٔل، لعدم وجود نسخة

لك بيت كام هو احلال االٓن، ولو متكن من ذكل فسـيكون قد اسـهتكل وقتًا كبريًا، وهو ما ليس متاحًا يف 
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الغالب ٕاال للمتخصص اذلي تفرغ ملثل هذا البحث والتنقيب. ٔاضف ٕاىل ذكل اختالف املسـتوى الفكري 

  والعقيل من عرص لعرص ومن ماكن ملاكن.

م قد ٔاومهوا املسمل العادي ٔانه لن يسـتطيع ٔان يفهم ٔاي كتاب يقرؤه ٕاال من خالهلم، أالدىه من ذكل، ٔاهن

طاملا اكن هذا الكتاب فقهيًا ، انسني ٔاو متناسني ٔان هذا املسمل قد يقرٔا كتبًا ٔاخرى يف جماالت خمتلفة 

  ومتعددة حىت العلمية مهنا، ويفهمها جيدًا رمغ عدم ختصصه يف ٔاي مهنا. 

سمل ٕاذا جعز عن فهم ٔاي من كتب الفقه واللغة وغريها، ٔان يكون احلل هو تشجيعه عىل واملفرتض ٔان امل 

املزيد من القراءة وال بأس بأن يبدٔا  بكتب ٔاكرث تبسـيطًا واختصارًا من تكل اليت حاول قراءهتا، وليس احلل 

  يف تثبيطه واحلط من قدره وقدرته عىل الفهم !!

مية كربى. وقد وصلوا ببعض من املسلمني لدلرجة اليت جتعهل ال ٕان ما فعهل هؤالء الكهنة لهو حبق جر 

  يستنكف ٔان يقول ابلفم امللئان: " الشـيخ فالن حّرم كذا ٔاو حلّل كذا" وأكن الشـيخ هو اذلي حيرم وحيلل!  

ِ قال تعاىل يف سورة النحل : "َوَال تَُقولُوا ِلَما تَِصُف أَلِْسنَتُُمكُ الَْكِذَب َهَذا َحَالٌل َوَهذَ  وا عََىل اهللَّ ا َحَراٌم ِلَتْفَرتُ

ِ اْلَكِذَب َال يُْفِلُحوَن" وَن عََىل اهللَّ يَن يَْفَرتُ ِ نَّ اذلَّ ِٕ
  اْلَكِذَب ا

"اختذوا احبارمه يقرْا هذه االٓية  - صىل هللا عليه وسمل -انه مسع النىب  - رىض هللا عنه- وعن عدى بن حامت 

ٕاان لسـنا نعبدمه . قال : ْاليس حيرمون ما احل هللا فتحرمونه فقلت هل :  ورهباهنم اراباب من دون هللا "

  وحيلون ما حرم هللا فتحلونه ؟ فقلت: بىل. قال :فتكل عبادهتم". رواه امحد والرتمذى وحسـنه.

  

  الاجهتاد واجب عىل لك مسمل

من آفة التقليد، وقد ٔالف ابن حزم أالندليس يف ذكل كتبًا اكمةل، حيث فهيا املسلمني عىل الاجهتاد، وينفرمه 

  بل ويقول ٔانه حرام يأمث فعاهل ويسوق أالدةل عىل ذكل. و"التقليد" يف الاصطالح هو : 
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" ٔاخذ قول الغري بدون معرفة دليهل. " نذكر من ذكل ما جاء يف كتاب "النبذ يف ٔاصول الفقه" يف عدة 

  ) خمترصًا: 122 – 114صفحات ( 

  يقول ابن حزم:  

ٔاتبعوا ما  ل ٔالحد ٔان يأخذ الكم ٔاحد بال برهان. والربهان عىل ذكل قوهل تعاىل : "" والتقليد حرام، وال حي

  "ٔانزل من ربمك وال تتبعوا من دونه ٔاولياء قليال ما تَذكّرون

  "وٕاذا قيل هلم اتبعوا ما ٔانزل هللا قالوا بل نتبع ما ٔالفينا عليه اآبءان قوهل تعاىل " و

فبرش عباد * اذلين يسـمتعون القول فيتبعون ٔاحسـنه ٔاولئك اذلين هدامه  وقال تعاىل مادحًا لقوم مل يقدلوا: "

  "هللا ؤاولئك مه ٔاولوا أاللباب

فٕان تنازعمت يف يشء فردوه  فال يزهد امرؤ يف ثناء هللا تعاىل ٔانه هداه ؤانه من ٔاويل أاللباب. وقال تعاىل : "

  "ٕاىل هللا والرسول ٕان كنمت تؤمنون اب واليوم االٓخر

  بح هللا تعاىل الرد ٕاىل ٔاحد عند التنازع دون القرآن وسـنة نبيه عليه الصالة والسالم.فمل ي 

وقد حص ٕاجامع مجيع الصحابة ريض هللا عهنم ٔاوهلم عن آخرمه، وٕاجامع مجيع التابعني ٔاوهلم عن آخرمه عىل 

  ... "إالمتناع واملنع من ٔان يقصد مهنم ٔاحد ٕاىل قول ٕانسان مهنم ٔاو ممن قبلهم فيأخذه لكه 

  العايم والعامل يف ترك التقليد سواء

  ويتابع ابن حزم قائًال :

  " قال ٔابو محمد رمحه هللا: والعايم والعامل يف ذكل سواء، وعىل لك ٔاحد حظه اذلي يقدر عليه من إالجهتاد.

  سـيا".برهان ذكل ٔاننا ذكران آنفًا النصوص يف ذكل، ومل خيص هللا تعاىل عاميًا من عامل. " وما اكن ربك ن 

فٕان ذكروا قول هللا تعاىل: " فسـئلوا ٔاهل اذلكر" . قيل هلم: ليس ٔاهل اذلكر واحد بعينه، فالكذب عىل هللا 

عز وجل ال جيوز، وٕامنا نسأل ٔاهل اذلكر ليخربوان مبا عندمه من ٔاوامر هللا تعاىل الواردة عىل لسان نبيه صىل 

  هللا عليه وسمل ال عن رشع يرشعونه لنا.
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  ملن ٔاجاز التقليد للعايم، ٔاخربان من تقدل؟؟ ؤايضًا نقول

فٕان قال عامل مرص، قلنا: فٕان اكن يف مرص عاملان خمتلفان، كيف يصنع؟  ٔايأخذ ٔاهيام شاء؟ فهذا دين جديد. 

  من عند هللا تعاىل. –حرام حالل معًا  –وحاشا  ٔان يكون حكامن خمتلفان يف مساةٔل واحدة 

ولها، واجهتد يف ذكل، وهذا هو اجملهتد ال غريه، ٔالن الاجهتاد ٕامنا هو ٕانفاذ ولك من ٔاخذ مبساةٔل فقد حمك بقب 

اجلهد يف طلب احلمك يف ادلين: يف القرآن والسـنة وإالجامع ( ٕاجامع الصحابة كام بيّنّا من قبل) حيث ٔامر 

ٔاجر واحد هللا تعاىل بأخذ ٔاحاكمه ال من غري هذه الوجوه، مفن ٔاصاب يف ذكل فهل ٔاجران، ومن ٔاخطأ فهل 

  وال ٕامث عليه."

  ال ٔاجر ملن قدل دون النيب صل هللا عليه وسمل وٕان ٔاصاب احلق 

" ؤاما من قدل دون النيب صىل هللا عليه وسمل ، فٕان صادف ٔامر النيب صىل هللا عليه وسمل فهو ويقول : 

.  يقصد ٕاىل احلقٕانه ملعاص  تعاىل، آمث بتقليده، وال ٔاجر هل عىل موافقته للحق، وما يدري كيف هذا؟! ف

  عوذ اب من اخلذالن."نخالفه للحق، وال ٔاجر هل البتة، و ٕامثني: ٕامث تقليده وٕامث  ٔاِمثَ  ،وٕان ٔاخطأ فيه

  من مل تقم عليه احلجة مفعذور

  " ومن مل تقم عليه احلجة ( معرفة ادلليل) مفعذور، ؤاما من قامت عليه احلجة فال عذر هل، قال تعاىل:

الرسول من بعد ما تبني هل الهدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوهل ما توىل ونصهل هجمن وساءت { ومن يشاقق 

  115مصريا} النساء 

  من عمل مساةٔل يف ادلين جاز هل إالفتاء هبا

ومن عرف مساةٔل واحدة فصاعدًا عىل حقها من القرآن والسـنة جاز هل ٔان يفيت هبا. ومن عمل مجهور ادلين 

ولو مساةٔل حل هل الفتيا فامي عمل، وال حيل الفتيا فامي مل يعمل، ولو مل يفت ٕاال من ٔاحاط  كذكل، ومن خفي عليه

  ابدلين لكه علامً، ملا حل ٔالحد ٔان يفيت بعد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: {وفوق لك ذي عمل علمي}
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  الباب الثاين

  وقضااي متعلقةاحلجاب 
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  احلجاب والعفة

  

 العفة:تعريف 

العفة يف اللغة : ترك الشهوات. وعند الصوفية: يه حاةل يف النفس متنع غلبة الشهوة علهيا. وقيل: يه التخيل 

  طواعيًة عن ٕاشـباع حاجة طبيعية  ٔاو شهوة. فأنت ٕان ختليت طواعية عن ٕاشـباع شهوة الطعام مثًال يف

 وقت ما، حفيهنا يقال ٔانك تعففت عن الطعام، وٕان تركت شهوة املال فيقال: تعففت عن املال، وهكذا...   

ومل تأت مادة " ع ف ف " يف القرآن الكرمي ٕاال خاصة بشهوة املال، وقد ورد ذكل مرتني، مرة مبعىن الفقري 

ُهبُ  سـَ ُم الَْجاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن التََّعفُِّف" ومرة مبعىن اذلي يتعفف عن سؤال الناس املال رمغ حاجته الشديدة: " َحيْ

َتْعِفْف َوَمْن َاكَن فَِقًريا فَلَْيأُْلكْ اِبلَْمْعرُ  وِف". الغين اذلي يسـتعفف عن املزيد من املال: " َوَمْن َاكَن غَِنيًّا فَلْيَسـْ

 غريهام ٔاوة شهوة مال ٔاو جنس ٔاي ٔان العفة يه كام قلنا إالمتناع طواعية عن الشهوة، وقد تكون هذه الشهو 

  ما عالقة ذكل ابلشعر؟!!هو: ... والسؤال املطروح 

 وملاذا ربطه البعض ابلعفة يف العبارة الشهرية "جحابك عفتك" ؟؟ 

وكيف اعُتِربَ الشعر ٔانه مركز الشهوة عند املرٔاة؟ هل املرٔاة عندما تغطي شعرها، فٕاهنا بذكل ترتك الشهوة  

ٔاال يوجد فتيات ليل وابئعات هوى يتسرتن خلف احلجاب، كام يوجد سـيدات  اجلنسـية انحية الرجل؟

  فضليات عفيفات غري حمجبات؟

قد ال يعرف البعض ٔان السـيدة سكينة بنت احلسني ريض هللا عهنا حفيدة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

 . ) 1اكنت من ٔامجل مجيالت العرب ، واكن الشعراء وأالدابء يأتوهنا من لك ماكن (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  262/  5انظر جامع ٔاخبار النساء من سري ٔاعالم النبالء  )1(
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، بل ٔاهنا اكنت تتفنن يف معل الطرات "ترسحيات الشعر"، واكنت مل تكن حمجبة وقد تواترت أالخبار ٔاهنا

) ويه طريقة لتصفيف الشعر وموجودة حىت 2) وٕالهيا تنسب (الطرة السكينية) (1النساء يقدلهنا يف ذكل (

  وبعد ذكل مه يربطون بني احلجاب والعفة!! .االٓن يف بعض البالد العربية

ٕان العفة احلقيقية ٕامنا يه عفة اجلوهر أالخاليق للمرٔاة ٔاو الرجل، ٔالنه الباعث عىل ترك الشهوة احلرام  

" َوِلَباُس التَّْقَوى َذكِلَ َخْريٌ "  "الزان"، وال يكون املظهر ٔالي مهنام مقياسًا لها، يقول احلق تبارك وتعاىل:

للباس اذلي نلبسه، بل املعىن هنا جمازي، ٔاي "حاةل" ولباس التقوى كام هو معلوم ليس لباسًا من مقاش اك

التقوى اليت تلتبس إالنسان فتكون اكللباس اذلي ال ينخلع عنه ٔابدًا. ومع هذا فعىل املسلمة ٔايضًا ٔان تلبس 

  ما يليق هبا وبديهنا فال تبتذل نفسها ومتهتهنا بل يكون مظهرها موافقًا جلوهرها. 

  احلجاب والفتنة

  الفتنة ؟؟ لٕالجابة عىل هذا السؤال جيب ٔاوًال تعريف لكمة "فتنة". هل احلجاب مينع

   تعريف الفتنة :

 يف الفتنة" نقول ٔان مثل: القتال من بيهنم يقع وما االٓراء يف الناس ٕاختالف:  ومعناها" فنت" مصدر  الفتنةـ

  ) . 3" (عامثن الثالث اخلليفة ٔاايم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عام كتاب افضل جائزة عىل واحلائز ٔامني ٔامحد حسني للاكتب 266 صفحة"  احلزين املسمل دليل"  كتاب من) 1(

 اسـتاذ السواحيي منجية ادلكتورة لالسـتاذة حبث يف جنده املعىن نفس ؤايضا ، للكتاب ادلويل القاهرة معرض من 1983

   " . والاسالم اجلاهلية بني املرٔاة لباس"  بعنوان تونس الزيتونة جبامعة التفسري وعلوم القران

  مادة ( س ك ن ). ) انظر لسان العرب2(

  ) معجم "الرائد" مادة ( ف ت ن )3(
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 من اللغة، يف لللكمة أالصيل املعىن وهو ،" الاختبار" مبعىن املعىن، لهذا ابٕالضافة الكرمي القرآن يف وتأيت

  .جودته ليخترب النار ٔادخهل ٕاذا اذلهب، فنت:  قولنا

  متعددة بصور املعىن ذكل يف وتأيت 

َياِطُني عََىل ُمكْلِ ُسلَْيَماَن َوَما اختبار الكفر وإالميان وهذا ٔاكرث ورودها يف القرآن  -1 ََّبُعوا َما تَْتلُو الشـَّ " َوات

ْحَر َوَما أُنِْزَل عََىل الَْملََكْنيِ ِبَبابِ  ُِّموَن النَّاَس الّسِ َياِطَني َكَفُروا يَُعل َل َهاُروَت َكَفَر ُسلَْيَماُن َولَِكنَّ الشـَّ

َِّماِن ِمْن أََحٍد َحىتَّ  ُن َوَماُروَت َوَما يَُعل ََّما َحنْ ن
ِٕ
   فََال تَْكُفْر " ِفْتنَةٌ  يَُقوَال ا

يَن َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الَْاكِذِبنيَ اختبار الصدق والكذب: " -2 ِ ُ اذلَّ يَن ِمْن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اهللَّ ِ   "  َولََقْد فَتَنَّا اذلَّ

انَّ قَْد اختبار الهدى والضالل  - 3 
ِٕ
" فَتَنَّا"وقَاَل فَا اِمِريُّ َّهُُم السَّ    قَْوَمَك ِمْن بَْعِدَك َوأََضل

َُّك بَِصًريا "ِفْتنًَة " َوَجَعلْنَا بَْعَضُمكْ ِلَبْعٍض اختبار الصرب واجلذع  -  4 وَن َوَاكَن َرب   أَتَْصِربُ

ْن أََصااختبار الثبات عىل العبادة  - 5 
ِٕ
َ عََىل َحْرٍف فَا ْن أََصابَْتُه "َوِمَن النَّاِس َمْن يَْعُبُد اهللَّ

ِٕ
بَُه َخْريٌ اْطَمأَنَّ ِبِه َوا

اُن الُْمِبُني "ِفْتنٌَة  نَْيا َواْالِٓخَرَة َذكِلَ ُهَو الُْخْرسَ ِه َخِرسَ ادلُّ   انَْقلََب عََىل َوهْجِ

َذا أُوِذَي ِيف ااختبار طاعة هللا ٔام طاعة الناس  -  6 
ِٕ
ِ فَا ِ َجَعَل " َوِمَن النَّاِس َمْن يَُقوُل آَمنَّا اِبهللَّ النَّاِس ِفْتنََة هللَّ

ُ ِبأَعَْملَ ِبَما  انَّ ُكنَّا َمَعُمكْ أََولَيَْس اهللَّ ِٕ
َِّك لََيُقولُنَّ ا ِ َولَِنئْ َجاَء نَْرصٌ ِمْن َرب    ِيف ُصُدوِر الَْعالَِمَني "َكَعَذاِب اهللَّ

يَن اختبار الثبات عىل إالميان  -7 ِ نَّ اذلَّ ِٕ
َ َولَهُْم عََذاُب  الُْمْؤِمِننيَ  فَتَُنوا" ا َوالُْمْؤِمنَاِت ُمثَّ لَْم يَُتوبُوا فَلَهُْم عََذاُب هَجَمنَّ

  الَْحرِيِق"

ِ َوالَْخْريِ اختبار اخلري والرش  - 8  ّ لَْينَا تُْرَجُعوَن"ِفْتنًَة " ُلكُّ نَْفٍس َذائِقَُة الَْمْوِت َونَْبلُوُمكْ اِبلرشَّ
ِٕ
  . َوا

َذااختبار شكر النعمة   -9
ِٕ
ََّما أُوِتيُتُه عََىل ِعْملٍ  "فَا ن ِٕ

َّا قَاَل ا لْنَاُه ِنْعَمًة ِمن َذا َخوَّ
ِٕ
نَْساَن ُرضٌّ َدعَااَن ُمثَّ ا

ِٕ
بَْل ِيهَ َمسَّ اْال

ُمهْ َال يَْعلَُمونَ  ِفْتنَةٌ    " . َولَِكنَّ أَْكَرثَ

ََّما أَْمَوالُُمكْ َوأَْوَالُدُمكْ ملال وأالوالد : إالنشغال اباختبار  - 10 ن
ِٕ
ُ ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظٌمي " ِفْتنَةٌ " ا   . َواهللَّ
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ََّك أَنَْت الَْعزِيُز الَْحِكُمي "   وقد تأيت مبعان ٔاخرى اكلعربة ن
ِٕ
َّنَا ا يَن َكَفُروا َواْغِفْر لَنَا َرب ِ َعلْنَا ِفْتنًَة ِلذلَّ َّنَا َال َجتْ وقد " َرب

ْيَطاُن  ٔالنه اختبار ٔايضاً  تأيت مبعىن الوسواس َيِة  ِفْتنَةً " ِلَيْجَعَل َما يُلِْقي الشـَّ ْم َمَرٌض َوالَْقاسـِ يَن ِيف قُلُوِهبِ ِ ِلذلَّ

اِلِمَني لَِفي ِشقَاٍق بَِعيٍد " نَّ الظَّ
ِٕ
  .  قُلُوُهبُْم َوا

لب يف القرآن الكرمي ٕاطالقًا مبعىن جامل املرٔاة ، بل اكن غا  - وال ٔاي من مشـتاقهتا  - ومل ترد لكمة "فتنة" 

  ورودها مبعىن "الاختبار"، لكهنا وردت يف السـنة الرشيفة مرتبطة ابملرٔاة، ولكن ليس ابملعىن اذلي يريدونه.

ويقول القرطيب " ما تركت بعدي فتنة ٔاشد عىل الرجال من النساء. " يقول الرسول صىل هللا عليه وسمل: 

أما اللتان يف النساء فٕاحداهام ٔان تؤدي ٕاىل يف تفسريه للحديث:  للنساء فتنتان، ويف أالوالد فتنة واحدة. ف

. جبمع املال من احلالل واحلرام؛ ٔالن املرٔاة تأمر زوهجا بقطعه عن أالهمات وأالخوات. والثانية يبتىل قطع الرمح

  ٔاي ٔان يضطر الزوج للرسقة مثًال ٔاو إالختالس من ٔاجل ٕاشـباع حاجات زوجته وطلباهتا. 

ىت االٓن ال يوجد يف النصوص الرشعية ٔاي ما يشري ٕاىل ٔان جامل املرٔاة ولعكل الحظت عزيزي القاريء ٔانه ح

"فتنة"، وٕامنا تكون الفتنة يف مواضع إالختبار، ٔاي عند ٕاختاذ القرار بشأن فعل ما : ٕاما  –يف حد ذاته  –

  احلرام وٕاما احلالل، وهناك خلط حدث عند كثري من الناس بني مفهوم "الشهوة" ، ومفهوم "الفتنة".

كرث اسـتخدام الناس للكمة "فتنة" لدلالةل عىل شدة جامل املرٔاة وحسـهنا وتأثريها يف الرجال، وهو معىن   وقد 

ليس ٔاصيًال ورمبا قصد به اجملاز، فأصل معىن اللكمة ال يدل ٔابدًا عىل مطلق امجلال، والعرب اكنوا يقولون : 

  ده عقهل، ٔالن املفتون يف اللغة هو اجملنون ." افتنت الرجل ابملرٔاة " ٕاذا وهل هبا ؤاحهبا حبًا شديدًا ٔافق

  قال الشاعر:   

 سعيدًا فأمىس قد قَال ُلكَّ مسمل       لنئ  فَتَْنتَين  لَْهـَي  ابٔالمس  أَفْتَنَْت 

  الفتنة مبعىن "الاختبار" تتطلب قدرة املفتون عىل فعل النقيضني

حمل إالختبار قادر عىل احلالل واحلرام، فالفتنة تتطلب القدرة عىل فعل الصواب واخلطأ : فإالنسان يف 

وقادر عىل الكفر وإالميان، وقادر عىل الرضا ابملصيبة والسخط، وعىل التصديق ابلرسل وتكذيهبم، وقادر 
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عىل فعل اخلري وفعل الرش .. وهكذا. فالفتنة تتطلب المتكني من الفعل، وقد صور لنا القرآن مشهدًا بديعًا 

  ضع فتنة وٕاختبار للرجل، بعد ٔان هيأت هل لك ٔاسـباب احلرام ومكنته مهنا:ملوقف تكون املرٔاة فيه مو 

 ِ ََّقِت اْالَٔبَْواَب َوقَالَْت َهْيَت كَلَ قَاَل َمَعاَذ اهللَّ َِّيت ُهَو ِيف بَيِْهتَا َعْن نَْفِسِه َوغَل َُّه َرّيبِ أَْحَسَن َمثَْواَي "َوَراَوَدتُْه ال ن ِٕ
ا

اِلمُ  َُّه َال يُْفِلُح الظَّ ن
ِٕ
وَء 23وَن (ا ِِّه َكَذكِلَ ِلنَْرصَِف َعْنُه السُّ ) َولَقَْد َمهَّْت ِبِه َوَمهَّ ِهبَا لَْوَال أَْن َرأَى بُْرَهاَن َرب

َُّه ِمْن ِعَباِداَن الُْمْخلَِصنيَ  ن
ِٕ
  " سورة يوسفَوالَْفْحَشاَء ا

قادرًا عىل الفعل، آمنًا مطمئنًا من يوسف ابلمتكني، فلو مل يكن  مل تأت ٕاالليوسف عليه السالم فالفتنة هنا 

ولو مل متكنه ٔامرٔاة ه، وٕانه مبعزل عن رؤية الناس هل ٕان هو ارتكب احلرام "الزان"، أان ٔاحدًا من البرش لن ير 

عىن ٕاجعابه جبامل مل تكن هناك فتنة وال ٕاختبار ليوسف عليه السالم. ٔاما فتنة الرجل مبالعزيز من نفسها، 

ملعىن املراد هنا "الاختبار"، وال اب، فقد تكون فتنة مبعىن جمازي، وليس   فعل احلرامبال مقدرة عىل، و املرٔاة

لُّ كَلَ  "وقد جاء يف القرآن الكرمي قوهل تعاىل لنبيه عليه الصالة والسالم:  .املراد يف النصوص الرشعية َال َحيِ

نَّ ِمْن أَْزَواجٍ  َل ِهبِ َِّساء ِمن بَْعُد َوَال أَن تََبدَّ ُهنُنَّ وَ الن َبَك ُحسـْ ُ عََىل ُلكِّ  لَْو أَْجعَ الَّ َما َملََكْت يَِميُنَك َوَاكَن اهللَّ ِٕ
ا

ِقيًبا َيشْ    ) فمل يسم هللا تعاىل إالجعاب ابمجلال اذلي هو فطرة برشية طبيعية "فتنة".52حزاب االٔ ( "ٍء رَّ

  هل مجلال الرجل ٔايضًا تأثري يف املرٔاة يصل ٕاىل حد الفتنة؟

نعم، وأالدةل عىل ذكل كثرية، عقلية اكنت ٔاو رشعية، ال يتسع املقام ذلكرها لكها، نكتفي مهنا إالجابة يه : 

بذكر ما سـبق من قصة يوسف عليه السالم، فامرٔاة العزيز قد افتتنت بيوسف، لكن افتتناها مل يكن مجلاهل 

ٔايضًا،  " ن، ٔاي "المتكرة املطلقة عىل الفعلاجملرد حفسب، بل ٔالهنا ترى يف نفسها مع هذا امجلال القد

ابعتبارها امرٔاة مطاعة وملكة ال يرد لها ٔامر، وليس يوسف ٕاال رجل من رجال زوهجا، ولو مل يسـتجب لها 

ي فهـي ترى نفسها يف موضع املمتكن من الفعل :" وذلكل مفصريه هو السجن ٔاو التعذيب،  ِ قَالَْت فََذِلُكنَّ اذلَّ

َِّين ِفيِه َولَقَْد  اِغرِينَ لُْمُتن َتْعَصَم َولَِنئْ لَْم يَْفَعْل َما آُمُرُه لَيُْسَجَننَّ َولََيُكواًن ِمَن الصَّ   ".َراَوْدتُُه َعْن نَْفِسِه فَاسـْ
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  ما عالقة شعر املرٔاة ابلفتنة؟

الشعر هو اتج املرٔاة ورمز جاملها ؤانوثهتا، ٕان اكن مجيًال فهو يزيد من جامل املرٔاة بال شك، والسؤال هنا: 

يعترب الشعر فتنة؟ وهل جيب تغطيته من هذا الباب حىت ٕاذا خلت النصوص الرشعية من ٔاي ٔامر  هل

بتغطيته؟ نقول: ٕان تعريف الفتنة كام قلنا يف غالب النصوص الرشعية ٔاهنا "الاختبار وإالمتحان" ، مفا 

  الاختبار اذلي تشلكه مشاهدة شعر امرٔاة ابلنسـبة لرجل ؟

  ن المتكني؟ ٔاين القدرة عىل الفعل ؤاي 

  ٔام ٔاهنم يقصدون قدرة الرجل عىل "التحرش والاغتصاب" ؟

ٕان ٕااثرة الرجل انحية امرٔاة ال تعين ابلرضورة ٔانه قادر عىل ٕاشـباع رغبته اجلنسـية معها يف ٔاي وقت. رمبا 

 يكون ذكل يف جممتع مهجي بدايئ وليس يف جممتع حضاري يفرتض ٔانه جممتع مسمل، والفتنة احلقيقية للرجل ال

تكون ٕاال عندما تكون املرٔاة راضية ابحلرام ٔاو داعية هل، ممكّنة هل من فعهل، وبهتيئة الظروف املالمئة لهذا 

الفعل، حيهنا يكون الاختبار احلقيقي والاختيار بني الطاعة واملعصية، ال عندما يكون الرجل عاجزًا عىل 

فوقوع الفتنة من عدمه ابلنسـبة  !!آخر وف من العاقبة، ٔاو ٔالي سببٕاشـباع رغبته لتعفف املرٔاة ٔاو خل

ٕاشـباع شهوته عن الطريق احلرام للرجل، مرتبط بأخالق املرٔاة ال مظهرها، ومبدى المتكن والقدرة من 

ولهذا ٔامر هللا تعاىل نساء املؤمنني بمتيزي ملبسهن عن ملبس إالماء، ٔالهنن يعطني للرجال انطباعًا  "الزان"، 

  ٔاي انطباعًا "ابلمتكني".  ابلرضا واملوافقة والتساهل،

، فتكل ليس لها الفتنة يه اختبار يرتتب عليه فعل ما، وليس يف شهوة نفس ٔاو خاطرة عارضة تذهب وجتيء

  . حل ٕاال غض البرص، ومن ٔاراد ٔان ينظر فسوف ينظر ال حماةل حىت وٕان اكن من فوق املالبس!

  هل جيب ٔان يغطي الرجل شعره ؟

  د ذاته فتنة، فلام ال يغطي الرجال شعورمه؟وٕاذا سلمنا بأن امجلال يف ح

  ٔاليس من الرجال من هو حسن الشعر ؟ 
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  ٔاليس ابلواجب عليه ٕاذًا ٔان يغطيه خوفًا من ٔان "تفتنت" به النساء ؟  

  بل ٔاننا نسأل مسـتعريين لكامت إالمام محمد عبده يف سـياق حديثه عن "النقاب" سؤاًال ال جند هل ٕاجابة :

الرجل ٔاضعف من عزمية املرٔاة، واعترب الرجل ٔاجعز من املرٔاة عن ضبط نفسه واحلمك " هل اعتربت عزمية  

  نه؟حلجاب ٔامجل مهنن بدونه؟ هل خيلع ، مث ما حمك ٔاولئك الفتيات والنساء الاليت هن اب عىل هواه؟ "

  "حرامًا" ٔالنه فتنة؟! نوهل يكون احلجاب ابلنسـبة له

  احلجاب والتحرش اجلنيس

املسلمة يف قضية احلجاب مرتني، مرة حني ٔاقنعوها ٔانه فرض ٕاساليم، ومرة حني ٔافهموها لقد خدعت املرٔاة 

ٔانه مينع حترش الرجال هبا، والصحيح ٔانه ال عالقة ٕاطالقًا بني احلجاب والتحرش اجلنيس اذلي ال تسمل منه 

  فتاة وال سـيدة كبرية ٔاو صغرية يف مرص وغريها من البدلان العربية.

  نيس:تعريف التحرش اجل 

  التحرش لغة هو إالحتاكك والتعرض. 

ويف الاصطالح يطلق عىل " لك فعل ٔاو قول هل ٕاحياء جنيس غري مرغوب من الطرف االٓخر"  ويشمل 

  بذكل النظرة ذات إالحياء اجلنيس والنكتة اجلنسـية، والتعبريات اجلنسـية، واللمس، وحىت إالغتصاب.

  " َعْرض جنيس غري مرغوب"هو التحرش يف القانون أالمرييك للحقوق املدنيةو 

  فقد عّرف التحرش بأربعة ٔانواع: القانون إالداري يف اكليفورنيأاما 

  : لكامت جنسـية ٔاو بذيئة ٔاو نكت لها طابع جنيسالتحرش اللفظي -1

  حماوةل التقبيل ... ٕاخل –اللمس  –: إالحتاكك التحرش البدين -2

 الكتاابت والرسوم البذيئة .. ٕاخل –: امللصقات  أالشاكل املرئية -3

  . بطريقة غري مرغوبة:  طلب االتصال اجلنيس -4

  



182 
 

  اجلنيس لتحرشاباحلجاب عالقة 

% من  83ٔان  ٔاجراها املركز القويم حلقوق املرٔاة بعنوان " غيوم يف سامء مرص" وقد ٔاوحضت دراسة 

! وقراءة هذا الرمق املفزع يف جممتع حمافظ،  املرصايت يعانني من التحرش اجلنيس، نصفهن يتعرضن هل يومياً 

  % من نسائه حمجبات البد ٔان تلفت نظر القاريء ٕاىل يشء ما!  90 – 80يفرتض ٔان 

ويه  "،يلبسن العباءة وامخلار"% من املتحرش هبن منتقبات ٔاو خممترات 20بل ٔان ادلراسة قد ٔاوحضت ٔان 

  من احملجبات يف مرص يرتدين املالبس العرصية العادية. كبرية جدًا، ابلنظر ٕاىل ٔان الغالبية العظمى  نسـبة 

% من النساء الاليت يتعرضن للتحرش حمجبات، ثلهثن تقريبًا 73ويف دراسة ٔاخرى، ٔاظهرت النتاجئ ٔان 

  !يرتدين العباءة وامخلار!

  التحرش يف الغرب وخطأ يف تناول أالرقام

ٔاكرث تعرضًا ٕان نساءه  هن ةل للمرٔاة يف امللبس، فوالبعض يعتقد ٔان اجملمتع الغريب إبعطائه احلرية الاكم

للتحرش اجلنيس والاغتصاب، ويقرٔا يف ذكل ٔارقامًا ٔالعداد كبرية من حاالت التحرش اجلنيس حتدث يوميًا 

يف ادلول الغربية، فييسء فهم هذه أالرقام، غري مدرك ٔان لفظ "التحرش" يطلق يف اخلارج عىل جمرد 

 الفضويل، يف حني ٔان هناك دراسة مرصية قام هبا مجموعة من الباحثني "النظرة" ذات الطابع اجلنيس

% من نساء العينة اليت جرت علهيا ادلراسة  ال يعتربن "ملس ٔاجزاء من اجلسم" 27الشـباب ٔاوحضت ٔان 

  حترشًا، وال يطلقون اللكمة ٕاال عىل ما هو ٔاكرث من ذكل اكالغتصاب !! 

نا غري حقيقية ابملرة ٔالسـباب ال ختفى عىل امجليع، وقد ٔاوحضت وحىت الاغتصاب الاكمل فٕان ٔارقامه دلي 

  % فقط من املتحرش هبن يقمن إببالغ الرشطة. 1.7دراسة املركز القويم حلقوق املرٔاة  ٔان 

واذلي يسري يف شوارع ٔاورواب بفتياهتا ونساهئا الاليت يرتدين الثياب الاكشفة جدًا واملتحررة، يكتشف ٔان  

تعترب ذات الطابع اجلنيس أالوربيني يراعون ابلفعل عدم الفضول والتطفل يف النظر، ؤان النظرات املريبة 

حملظور قانواًن، وهو ما ينفي العالقة القامئة ابلنسـبة ٕالهيم فعًال جنسـيًا غري الئق يندرج حتت مفهوم التحرش ا
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بني امللبس والتحرش اجلنيس ٕاال يف ٕاطار ما حدده القرآن الكرمي، من رضورة عدم تشـبه املرٔاة يف زهيا 

تلف من ماكن الٓخر ومن عرص ابٕالماء ٔاو من مياثلهن "املستباحات جنسـيًا" وهو كام بينّا مرارًا ٔامر عريف خي 

  لعرص.

  جنسـياً   للمتحرشالتحليل النفيس

  ونقصد ابملتحرش : القامئ بفعل التحرش حلظة قيامه ابلفعل. 

ٕان املتحرش يف هذه اللحظة املربكة يف الغالب واملثرية ٔالحاسيسه اجلنسـية، يتغلفه شعور ابدلونية، لتوقعه 

رد فعل من الضحية املتحرش هبا ، خيتلف من جمرد "الامتعاض" و"الاحتقار" وحىت السـباب ٔاو 

  سـتعانة بآخرين ٔاحيااًن. الا

وعند قيام املتحرش  ابختيار الضحية، فأنه يتجنب ابلتأكيد أالنىث القوية ٔاو اليت ترسل هل مبظهرها العام 

وكام يقول ادلكتور هشام حبري سوف تشعره بدونيته ٔاكرث ؤاكرث،  ، ٔالهنا"قوية"وسلوكها ٕاشارات مضنية بأهنا 

فٕان أالفعال التحرشـية من اذلكر يه حبث عن إالحساس بتفوق  ٔاسـتاذ الطب النفيس جبامعة أالزهر،

يلجأ الختيار أالنىث اليت يعتقد فهيا الضعف والاسـتاكنة ذكوري مزعوم ، ابعتبار أالنىث اكئنًا ٔادىن ؤاضعف. ف 

  لقوة، وتزيل من احساسه ابدلونية. ابٔالهنا ابلتأكيد سوف تشعره نوعًا ما ابلثقة ابلنفس و

  ار؟فيا ترى من سـيخت

يف جممتعنا الرشيق عادة ما ينظر للمرٔاة غري احملجبة نظرة أالنىث اليت "ال هيمها يشء" يف حني يعترب ٕان الرجل 

احلجاب رمزًا للطاعة : طاعة رجال ادلين، طاعة الرجل، ٔاو طاعة اجملمتع كلك بعاداته ومعتقادته،  وهذا قد 

ضن للتحرش بصورة ٔاكرب من قريناهتن من الفتيات غري يفرس اعرتاف الكثري من الفتيات احملجبات بأهنن يتعر 

  احملجبات.
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  ٔاثر ثقافة احلجاب عىل اجملمتع

  

ما نود طرحه هنا هو مدى أالثر السليب لعادة احلجاب عىل اجملمتع املسمل، رجاًال ونساًء، وما ٔادت ٕاليه هذه 

  العادة املتفشـية من اختالل يف الشخصية املسلمة، فكراًي وسلوكيًا.

  ٔاوًال: ٔاثر احلجاب عىل فكر املسمل

 شـيوع ثقافة التقليد: -1

فاحلجاب هو رمز التقليد والسري خلف اجملموع بال جحة وال دليل من رشع ٔاو عقل، واملرٔاة يف الغالب      

يه اليت تسمح ابلغاء عقلها حني تتخىل عن قرارها وقدرهتا عىل البحث والتفكري والنقد والتحليل للك 

ااي اليت تعرض علهيا مبا يف ذكل ادلينية مهنا، وترتك ذكل لكه للرجل، وقد يمت هذا ابمس ادلين، أالفاكر والقض

ٔاو ابمس "القوامة" اليت ٔاقرها هللا تعاىل للرجل عىل املرٔاة، ويسيئون اسـتخداهما ويه ٔابعد ما تكون عن كوهنا 

ا، بل يه كام بني القرآن الكرمي والسـنة ٕالغاء لعقل املرٔاة املسلمة ٔاو جحر عليه ومصادرة ٔالفاكرها ومعتقداهت

  الرشيفة " إالنفاق عىل املرٔاة والقيام  عىل شؤوهنا".

وقد يمت " حتجيب" الطفةل الصغرية (اليت ال حول لها وال قوة ) يف تعارض صارخ مع ٔاصول الرشيعة اليت     

اليت يسـتدلون هبا واليت  جتعل من سن البلوغ مناط التلكيف، بل ٔاهنم بذكل يعارضون أالحاديث الواهية

تنص عىل ٔان املرٔاة ٕاذا "بلغت احمليض" فعلهيا احلجاب. واملرٔاة يف هذا إالستسالم "الفكري" ليست ٕاال 

حضية نفسها ٔالهنا يه اليت متكن الرجل من اسـتعبادها، وإالسالم اذلي نعرفه ال يربر ذكل بل وال يقبهل، ٔالنه 

بودية خالق البرش الواحد أالحد، وجعل هذه احلرية يه حمور قامئ عىل التحرر من عبودية البرش ٕاىل ع 

ْن تَْشُكُروا يَ 
ِٕ
َ غَِينٌّ َعْنُمكْ َوَال يَْرَىض ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َوا نَّ اهللَّ ِٕ

ْن تَْكُفُروا فَا
ِٕ
ْرَضُه لَُمكْ َوَال احلساب واملساءةل. "  ا

ُمكْ مَ  ِّ َىل َرب ِٕ
ُدوِر"تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أُْخَرى ُمثَّ ا َُّه عَِلٌمي ِبَذاِت الصُّ ن ِٕ

ئُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُوَن ا ِّ   ْرِجُعُمكْ فَُينَب
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وعىل اجلانب االٓخر، فقد تسعى الفتاة الرتداء احلجاب باكمل ٕارادهتا، بل وتعارض ٔارسهتا يف ذكل ٕان     

ين وأالسلوب التأثريي اكنوا رافضني للحجاب، وتكون بذكل واقعة حتت تأثري خمدر الشـيوخ ورجال ادل

العاطفي الوعظي اذلي يسـيطرون به عىل الكثري من الناس، واذلي ال خياطب العقل وال هيمت بتقدمي أالدةل 

قدر اهامتمه إباثرة الشعور، و"غسل" ادلماغ. وإالنصاف يقول ٔاهنا حرة يف ذكل طاملا ٔان ذكل قرارها، لكن 

مةل" مث نرتك لها إالختيار. إالنصاف ٔان نعمل صغاران وصغرياتنا من إالنصاف ٔايضًا  ٔان نعرض علهيا احلقيقة "اك

 كيف يفكرون وكيف ينقدون وكيف يكونون آراءمه ، بعيدًا عن ٔاي تأثري من ٔاحد.

 احلجاب وثقافة املظهر : -2

ليس احلجاب وحده هو اذلي ميثل ثقافة املظهر والشلك اليت نعاين مهنا وٕامنا ٔايضًا يدخل يف ذكل اجللباب 

وال القصري للرجال والمتسك املبالغ فيه من البعض برضورة ٕاطالق اللحية ووصف من يطلقها والرس 

ابلشـيخ، واعتباره "رجل دين" ٔاو ابلتعبري ادلراج "بتاع ربنا" واملصحف املعلق ابلسـيارة، و"الرانت 

  إالسالمية " للهواتف اجلواةل!!

  لكن احلجاب يمتزي عن لك ذكل مبزيتني :  

  يوّجه ٕاهانة ابلغة للك من الرجل واملرٔاة.أالوىل: ٔانه 

فال املرٔاة جمرد "جسد" ليك هتمت هذا إالهامتم املفرط بتغطيته، وال الرجل حيوان ٔاهوج جيب التسرت منه  

خوفًا من افرتاسه للضحية "املرٔاة". وهذه "إالهانة املزدوجة" يتفرد هبا احلجاب وحده من بني ابيق املظاهر 

  الشلكية.

ٔانه بلغ مبلغًا مل تبلغه ابيق املظاهر أالخرى، فبلغ مزنةل الواجب والفرض ، بل وجعهل البعض مقدمًا الثانية:  

  عىل الصالة ٔاو يف مثل ٔامهيهتا!! 
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واملرٔاة الغري حمجبة اليت تواظب عىل الصالة وقراءة القرآن، بل وهتمت ٔايضًا ابملعيار "أالخاليق" من ادلين، يه 

امرٔاة "متناقضة" يف نظر ٔاغلب املسلمني ال يفهمها وال يقدرها اجملمتع اذلي ال يعرتف ٕاال ابملظاهر 

  طاملا يه "مرصة" عىل "املعصية " ! والشلكيات، وقد جيزم البعض بعدم تقبل هللا جل وعال لعبادهتا 

وقد يفضل الشاب امللزتم دينيًا الزواج بفتاة حمجبة ال تبايل ابدلين عن الزواج بغري حمجبة متدينة لكهنا ترص 

عىل ٔان احلجاب ليس فرض. وهذه الثقافة الشلكية ليست من حصيح ادلين يف يشء، وقد ٔاوحض هللا لنا 

ِق َوالَْمْغِرِب َولَِكنَّ ذكل يف القرآن الكرمي بصورة رصحي ُّوا ُوُجوَهُمكْ ِقَبَل الَْمْرشِ ة. قال تعاىل: " لَيَْس الِْربَّ أَْن تَُول

َِّني َوآَىت الَْماَل عََىل ُحبِّهِ  ِ َوالَْيْوِم اْالِٓخِر َوالَْمَالئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَِّبي اَمى  َذِوي الُْقْرَىب َوالَْيتَ الِْربَّ َمْن آَمَن اِبهللَّ

َاكَة َوالُْموفُوَن ِبعَ  َالَة َوآَىت الزَّ اِئِلَني َوِيف الّرِقَاِب َوأَقَاَم الصَّ ِبيِل َوالسَّ َذا عَاَهُدوا َوالَْمَساِكَني َواْبَن السَّ
ِٕ
هِْدِمهْ ا

 َ يَن َصَدقُوا َوأُول ِ اِء َوِحَني الَْبأِْس أُولَِئَك اذلَّ َّ اِبرِيَن ِيف الَْبأَْساِء َوالرضَّ   .177ِئَك ُمهُ الُْمتَُّقوَن  " البقرة َوالصَّ

ق واملغرب" مث ٔاثبتت هذه الصفة فقد نفت االٓية صفة الرب عن املظهر الشلكي " تولية الوجوه قبل املرش  

  ابملال والوفاء ابلعهد والصرب.  لسـتة ٔاعامل متصةل ابلقلب ٔاو مؤثرة فيه: إالميان والصالة والزاكة والتصدق

الواردة بشأهنا آكد  أالحاديثعند الرجال مل تبلغ مثل هذا املبلغ العظمي ، رمغ ٔان ومن الالفت ٔان اللحية 

  نسبيًا من تكل الواردة يف احلجاب من ٔاحاديث ضعيفة وموضوعة ال جحة فهيا! 

 احلجاب ودونية املرٔاة : -3

"واجبات ٕاضافية" ٔاو وللحجاب تأثري ابلغ عىل ٕاشعار الفتاة منذ الصغر بدونيهتا، ؤاهنا طاملا يه "ٔانىث" فعلهيا 

مبعىن آخر ليس لها نفس حقوق "اذلكر". هذا الشعور اذلي نغرسه يف بناتنا منذ الصغر هو هدم ونسف 

لفكرة "املساواة" اليت حاول القرآن الكرمي زرعها يف نفوس املؤمنني، ويرص البعض عىل هدهما لتأثره ببعض 

  حتمل لواء ادلين هذه أالايم. افاكر اجملمتعات البدوية الصحراوية اليت ابتت لٔالسف

بل ويزمع البعض ان القرآن هو اذلي"حّرم" املساواة ، لقوهل تعاىل " وليس اذلكر اكٔالنىث "، متامًا كام يتخذ 

 البعض آية " ترهبون به عدو هللا وعدومك " للتدليل عىل ٔان إالرهاب مذكور يف القرآن!
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ق اكمل جاء عىل لسان امرٔاة معران  "ٔام مرمي العذراء" غري مدركني ٔاهنم قد اقتطعوا ثالثة لكامت من سـيا

تنايج فيه رهبا، وقد اكنت متين نفسها ٔان ترزق بذكر حيمل عهد النبوة والرساةل يف العائةل إالبراهميية ونذرت 

ٔان هتبه  سـبحانه وتعاىل ، فلام وضعهتا ٔانىث انجت رهبا قائةل: " رِب ٕاين وضعهتا ٔانىث " وتردف قائةل " 

يس اذلكر اكٔالنىث" ٔاي يف السامت والصفات، مبا يف ذكل القدرة عىل حتمل ٔاعباء الرساةل ومشاقها، وليس ول 

يف احلقوق والواجبات. وهل نعرف احلقوق اليت لنا والواجبات اليت علينا من خطاب هللا املبارش لعباده 

  املؤمنني، ٔام من السـياق القصيص الوارد يف القرآن عىل لسان ٔاشخاص؟!

ٕان اكن ذكل عىل سبيل العادة ال ارتداء احلجاب كقطعة مقاش تغطي هبا املرٔاة شعرها ليس هو املشلكة،  ٕان

العاطفي، ٔاو ابلتلسن ادليين ٔاو وٕامنا فرضه عىل املرٔاة إبحدى وسائل الرتهيب النفيس ٔاو الفكري ٔاو ادلين، 

املشلكة، ومن هنا يأيت المتيزي وعدم  علهيا ٕان يه رفضت ارتداءه، ٔاو بتشويه احلقائق ٔاو ٕاخفاهئا، لهو عني

  املساواة، ٕاذ ٔان الرجل ال خيضع ذلكل ال يف ملبسه وال يف ٔاي يشء آخر من خصوصياته. 

ٕان من اآثر هذا المتيزي املبكر ضد أالنىث والنظرة ادلونية املسـمترة  لها يف مراحل حياهتا اخملتلفة، تفيش 

اكلعنف والتحرش وإالجتار ابلنساء وإالغتصاب... ٕاخل. كام ٔان لهذا العديد من الظواهر إالجامتعية السلبية، 

المتيزي اآثرًا اقتصادية هدامة عىل اجملمتع، وقد نرش البنك ادلويل تقريرًا مفصًال عن اخلسائر الاقتصادية لعدم 

عىل حصة  املساواة بني اجلنسني، خاصة يف جمال العمل، ٕاذ ٔان ارتفاع دخل املرٔاة لوحظ ٔانه ينعكس ٕاجيابياً 

 الرجل والطفل وجودة التعلمي،والعكس حصيح.

ويف دراسة حديثة قام هبا مركز أالهرام لدلراسات السـياسـية والاسرتاتيجية، كشفت ادلراسة ٔان المتيزي بني 

مليار دوالر سـنواي عيل أالقل، نتيجة  11.6مليار جنيه مرصي، ٔاي  70اجلنسني يلكف مرص ما يزيد عيل 

 وي تعلمي النساء واخنفاض ٕاسهاهمن يف قوة العمل.الخنفاض نسب ومسـت
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  اثنيًا: ٔاثر احلجاب عىل سلوك املسمل

  احلجاب والسلوك املتناقض: -1

ومعظم من يرتدين احلجاب اليوم يلبسن مالبس تتناقض مع تغطيهتن لشعورهن، وقد يرسفن يف الزتين 

"عدم التناسق" ٔاحيااًن ٕاىل الغرابة يف بعض بطريقة مبالغ فهيا جدًا، وهذا التناقض قد تتفاوت درجته من 

  أالحيان وقد يصل ٕاىل حد إالبتذال يف  ٔاحيان ٔاخرى.

  وهناك ثالثة ٕاحامتالت تفرس دوافع ذكل السلوك املتناقض:

أالول: ٔاهنن قد لبسن احلجاب عن غري اقتناع، ٔاو لكونه عادة . وهذا التفسري مييل ٕاليه معظم السـيدات 

يف ملبسهن، ٕاذ يرفضن ٕالصاق الهتمة ابحلجاب نفسه،  الاحتشام والوقار عنياليت يراوالفتيات احملجبات ال

  كزي يرينه ٕاسالميًا، ويرين يف ٔانفسهن "منوذجًا" حيتذى به يف ارتداهئن للحجاب "الرشعي".

  ٔاهنن يتعمدن "ٕااثرة" من حولهن من رجال. التعممي؛ الثاين: وهو تفسري "متطرف" بعض اليشء ٕان ٔاريد به 

يذهب ٕاىل هذا التفسري يف الغالب بعض الرجال والشـباب من املتدينني تدينًا شلكيًا، ٔاو من اذلين تقترص و 

  نظراهتم لٔالنىث بصفة عامة عىل كوهنا "جسد".

الثالث: ٔاهنن قد ارتدين احلجاب عن رغبة حقيقية يف إاللزتام وعدم التفريط فامي يرينه "فرضًا ٕاسالميًا"، بل 

متع وبعض رجال ادلين عىل كونه مثل الصالة والصيام يف أالمهية. لكهنن يف ذات الوقت قد ويرين ٕارصار اجمل 

شعرن ابرتداهئن احلجاب ٔاهنن قد فقدن جزءًا من ٔانوثهتن. جزءًا فطراًي جعهل هللا ظاهرًا يف ٔاصل اخللقة، 

جزئيًا" ابرتداء ما يربز وقد يكون ذكل ال شعوراًي، فيحاولن تعويض هذا اجلزء واسـتعادة أالنوثة املفقودة "

ٔانوثهتن ٔاكرث، وهن بذكل ال يشعرن بنفس إالحساس ابذلنب اذلي سوف يشعرن به ٕان هن خلعن 

  احلجاب، رمبا ٔالن املشاخي والعلامء يرّكزون عىل تغطية الشعر ٔاكرث من ٔاي يشء آخر! 

د أالخالقية يف العالقات، ٔاي ويدمع هذا التفسري ٕالزتام الكثري مهنن بآداب التعامل واحلياء العام و احلدو 

  ٔاهنن "حمرتمات" ابملعىن املتعارف لللكمة. 
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  احلجاب وسلوك المتيزي والتصنيف: -2

فالنساء املسلامت عندان مصنّفات ٕاىل حمجبة وغري حمجبة. ٕاذا حتدث عن فتاة ٔاو سـيدة ٔامام خشص ما فقد 

أالساسـية اليت البد هل من معرفهتا قبل يكون ٔاول سؤال يساهٔل كل " هل يه حمجبة؟" وأكهنا الصفة أالمه و 

ٔاي يشء آخر.  مث ٔان احملجبات ينقسمن بدورهن ٕاىل حمجبة جحاب "رشعي" ( خامر وعباءة) وجحاب غري 

  رشعي " جحاب عادي" ، مث لينقسم احلجاب الرشعي مرة ٔاخرى ٕاىل خممترة "تظهر الوجه والكفني"ومنتقبة !

سب، بل يرتتب عليه ٔاحيااًن متيزيًا يف فرص العمل والوظائف، وبعض وهذا المتيزي ليس متيزيًا ٕاجامتعيًا حف 

ٔاحصاب أالعامل يطلبون ٔان تكون املوظفة منتقبة، ٔاو يطلبون ٔان تكون غري حمجبة، ٔاو العكس فقد 

  تتحجب املوظفة ٔالن صاحب العمل قد طلب مهنا ذكل، مث ختلعه بعد ٕانرصافها من العمل!! 

يفي غري موجود يف ٔاي نظام حضاري متقدم، وال مثيل هل يف العامل لكه ٕاال نظام وهذا السلوك المتيزيي التصن 

  "الطبقات امخلسة" عند الهندوس! 

  احلجاب عىل حساب أالولوايت:  -3

فإالهامتم ابلشلكيات الغري منصوص علهيا يف القرآن والسـنة الصحيحة، بل ورفعها ٕاىل درجة العبادة 

  ط يف ٔاساسـيات ؤاولوايت، وذكل ٔالن ادلين اكمل ال نقصان فيه:والفريضة، سوف يتبعه قطعًا تفري

ْسَالَم ِدينًا فَمَ  
ِٕ
  ِن اْضُطرَّ ِيف قال تعاىل: " الَْيْوَم أَْمكَلُْت لَُمكْ ِدينَُمكْ َوأَتَْمْمُت عَلَْيُمكْ ِنْعَمِيت َوَرِضيُت لَُمكُ اْال

َ غَُفوٌر َرِحٌمي" املائدة   نَّ اهللَّ ِٕ
ْمثٍ فَا ِٕ
  3َمْخَمَصٍة غَْريَ ُمتََجاِنٍف ِال

وحماوةل إالضافة ٕاىل ما هو اكمل، سـتكون عىل حساب التفريط وإالسـتغناء عن بعض ٔاجزاء ومكوانت هذا 

ء لهذا اللنب، الاكمل، وللتشبيه، فأنت ٕاذا جئت بزجاجة مٔالى عن آخرها ابللنب مث حاولت ٕاضافة بعض املا

  فلك مقدار سوف يدخل الزجاجة من املاء سوف يقابهل مقدارًا آخر من اللنب سوف خيرج مهنا!

يقول تعاىل يف كتابه العزيز الفتًا النظر لتفاوت ٔامهية ؤاولوية أالعامل حىت وٕان اتصفت مجيعها ابحلسن 

اَرَة الَْمْس  ِ والصالح: " أََجَعلُْمتْ ِسَقايََة الَْحاّجِ َوِمعَ ِ َوالَْيْوِم اْالِٓخِر َوَجاَهَد ِيف َسِبيِل اهللَّ   ِجِد الَْحَراِم َمكَْن آَمَن اِبهللَّ
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اِلِمَني" التوبة  ُ َال َهيِْدي الَْقْوَم الظَّ ِ َواهللَّ َتُووَن ِعْنَد اهللَّ   . 19َال يَسـْ

يعة عىل سبيل يف الرش  اهذا مع ٔان "عامرة املسجد" و"سقاية احلاج" يه من أالعامل املنصوص علهي

  إالسـتحباب، ورمبا "فرض الكفاية"، فكيف بيشء غري منصوص عليه ٔاصًال، ٔان يبلغ مرتبة الفرائض!!

  احلجاب و" الغرور ادليين":  -4

وهو مرتتب عىل ضياع أالولوايت ابلصورة اليت ٔاوحضناها يف النقطة السابقة. ولك من ضاعت عنده 

  وال نقول  –فسوف يصاب حامتً ابلغرور. فكثري من احملجبات أالولوايت، واختل مزيان أالمهية عنده، 

لن عهنن ابرتداء ينظرن للغري حمجبات نظرة العاصيات املذنبات ويرين ٔاهنن قد فُضِ  –لكهن، بل كثري مهنن 

  احلجاب، ؤاهنن ٔاكرث تقوى وٕاميااًن !! 

ََّقى" ؤاين هن من قوهل تعاىل:   ." فََال تَُزكُّوا أَنُْفَسُمكْ ُهَو أَْعَملُ ِبَمِن ات
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