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اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي
إن الشريعة اإلسالمية كما رعت حقوق كل من الرجل واملرأة دون متييز أو تفريق بينهما فقد
رتبت على كل مهما وظائف وواجبات اقتضتها احملافظة على أخالق الفرد وكيان األسرة ونظام
اجملتمع .وال ينتقص شيءٌ من تلك احلقوق إال مبقدار ما قد يصطدم بشيء من هذه الواجبات،
الرجل واملرأة يف ذلك سواء.

بني الرجل واملرأة ،ولكنها على كل حال
وقد تكون هذه الواجبات غري متكررة بأعياهنا فيما َ
حتمل مسؤوليات اإلصالح وأعبائها،
مقتَ َس َم ٌة بينهما قسم ًة عادلة بناءً على شركة متساوية يف ّ

وهذا هو املهم.

املقصود به أن تطوي املرأة ما قد يبدو من مظاهر الفتنة
ومن أهم هذه الواجبات احلجاب ،و
ُ

واإلغراء عن الرجال األجانب عنها فما هي أمهية هذا الواجب الذي فرضه اهلل على املرأة؟

إن الناس إمنا جيتازون إىل اهلل ،يف هذه الدنيا بساعة امتحان ،سواء علموا ذلك أم جهلوا،
ورمبا طالت هذه الساعة أو قصرت ،ولكنها على كل حال ليست أكثر من ساعة امتحان.
وإذا كان االجتياز هبذه الساعة االمتحانية قدراً مشرتكاً بني الرجال والنساء على السواء ،فإن
املرأة متتاز عن الرجل حبمل عبء آخر شديد اخلطورة يف الدنيا وعظيم األثر يف العقىب!..
 1هذا البحث مستخلص من مصدرين :حبث حقوق املرأة وعقدة التناقض بينها وبني الشريعة اإلسالمية كتاب (البحث عن
الذات) ،وكتيب (إىل كل فتاة تؤمن باهلل) للعالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي.
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فاملرأة باإلضافة إىل كوهنا تشرتك مع الرجل يف اجتياز هذه الساعة االمتحانية ،تعد مادة من
أهم موادها االمتحانية ذاهتا.
ذلك ألن الشهوات على اختالفها هي املرتلق االمتحاين الذي بسط اهلل به وجه هذه الدنيا.
وإمنا املرأة بتقرير اهلل تعاىل وصريح بيانه أول نوع من أنواع هذه الشهوات ،أو ليس هو القائل:
ب الشَّهو ِ
ني واْل َقنَ ِ
ات ِمن الن ِ ِ
الذ َه ِ
اط ِري اْل ُم َقْنطََرةِ ِم ْن َّ
(زيِّ َن لِلن ِ
اخلَْي ِل
ضةِ َو ْ
ب َواْل ِف َّ
ُ
ِّساء َواْلبَن َ َ
ْ َ
َّاس ُح ُّ َ َ
احلر ِ
ِ
احلياةِ الدُّْنيا واللَّ ُه عِْن َد ُه حسن اْلم ِ
ِ
آب) [آل عمران] ،وإ ًذا،
ث َذلِ َ
ك َمتَ ُ
اع ََْ
اْل ُم َس َّوَمة َواألَْن َعام َو َْْ
ُُْ َ
َ َ
فاملرأة يف حياة اإلنسان أخطر ابتالء دنيوي على اإلطالق.

فاملرأة تستطيع إذا شاءت أن جتعل من شأن نفسها بالء صاعقاً للرجل ،ال يكاد جيد سبيالً
للنجاة منه ،وتستطيع أن جتعل من شأن نفسها عوناً له على السري يف طريق السالمة والنجاة.
وكم من أمة كانت ذات شأن وسلطان بني سائر األمم فتضاءل شأ ُهنا مث هتاوى سلطا ُهنا مبا
شاع بينهما من اإلباحية والتفسخ األخالقي ،ومل يكن عامل ذلك كله إال املرأة! .وما قصة
امنحاق الدولة الرومانية واملزدكية واحلضارة اهلندية عن الناس ببعيد.
ومن هنا كانت أخطر الوظائف اإلسالمية اليت كلف اهلل هبا املرأة ،أن تغمد سالح فتنتها
أمام الرجال ما استطاعت إىل ذلك سبيالً حىت ال يقعوا يف رهق من أمر هذا البالء أو
االمتحان.
وقد مت اإلمجاع على أن املرأة ال حترز رضى اهلل تعاىل عنها بعمل من األعمال الصاحلة ،كما
حترزه بالسعي يف سبيل يعني الرجل على االستقامة اخللقية ،وال تسبب غضب اهلل تعاىل عليها
بعمل من األعمال احملرمة كما تسبب ذلك بالسعي يف سبيل إقصائه عن أسباب االستقامة
والعفة اخللقية.
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وما كان أكثر أهل النار النساء بإخبار النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح،
إال جلملة عوامل من أمها أ ّهن ّن ال يتَّقني اهلل تعاىل يف هذه الوظيفة اخلطرية اليت أناطها اهلل تعاىل
هبن.
ّ

إن أهم ما خييف الغرب بشطريه األوريب واألمريكي من املسلمني إمنا هو إسالمهم!..
فلقد علم قادته ،نتيجة دراسات موضوعية مستوعبة ،أن النهضة األوروبية مل تشرق يف
يوم أن غربت فاعلية اإلسالم وقوته من حياة املسلمني.
حياهتم إال َ
يسعون للمحافظة على مكاسب هنضتهم
ونتيجة هلذا اليقني املستقر يف أعماقهم ،فإهنم ال َ
هذه بوسيلة أهم وأخطر من العمل الدائب ،بكل الوسائل املمكنة ،على أن يظل املسلمون
بعيدين عن إسالمهم ،تائهني عن تارخيهم ومصدر أجمادهم ،وعلى أن يشغلوا عن جوهر
اإلسالم وحكمه بكل ما يصلح أن يكون تعويضا هلم عن ذلك..
ولكن كيف اختذ قادة الغزو الفكري من عنصر املرأة سبيالً لتحقيق الغاية اليت كانوا ،وال
يزالون يستدفنوهنا؟
واجلواب باختصار :إهنم ساروا إىل ذلك يف خط معاكس لكل ما قد قضى به اإلسالم من
حكم يف حق املرأة!..
فمما قضى به اإلسالم يف حق املرأة أن تتمتع بالصيانة والسرت ،وأن ال تبدي من مفاتنها أمام
الرجال .فكان سبيل هؤالء هو العمل على إبعادها ما أمكن عن قيود الصيانة والسرت ،واستعانوا
لتحقيق ذلك بكل منافق عليم اللسان ،مستعد ألن يبدل كالم اهلل وحكمه لقاء عرض من
الدنيا قليل.

3

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

حول حجاب املرأة وعالقته بدورها يف التقدم احلضاري

ومما قضى به اإلسالم ،أن ال تتربج املرأة املسلمة كتربجها اجلاهلي املعروف ،وأن تقر يف بيتها
وتبذل قصارى جهدها يف سبيل إنشاء أسرة صاحلة وتربية ذرية طيبة.
فكان سبيل هؤالء هو العمل على أن ال تطيق املرأة قراراً يف بيتها وأن حتمل من أعباء احلياة
ووظائفها املختلفة ما ال يدع هلا جماالً للنظر يف بيتها أو تربية أوالدها.
واستعانوا لتحقيق ذلك بالرتكيز على أضعف نقطة يعاين منها املسلمون أخطر عقدة
مستحكمة ،فلقد راحوا يروجون بأن هذا هو سر ختلف املسلمني وأن التصنيع ال ينهض إال
بإشراك املرأة يف العمل كما راحوا يكررون ويعيدون على مسامع املسلمني بأن العامل الغريب إمنا
يتّقدمهم بشيء واحد هو التنبه إىل هذه احلقيقة فهم يستغلون سائر طاقاهتم اإلنسانية بدالً مما
يفعله املسلمون من إ هدار نصفها!..
ولقد انطلت هذه احليلة ،اليت باتت اليوم قدمية ومكشوفة ،على عقول طائفة كبرية من ناشئة
وقاد ِهتم حىت باتوا يتصورون حقا بأن سر ختلف املسلمني إمنا يكمن يف هذا احلجاب
املسلمني َ
الذي تسدله املرأة على وجهها أو تفيض منه على مفاتنها ،وأنه ليس بيننا وبني أن نلحق بركب
املدنية احلديثة ونتساوى مع من حولنا من شعوب العامل الراقي إال أن نضاعف أيدي الرجال
العاملني مبثلها من أيدي النساء العامالت.
ولقد بات احلديث بعد ذلك عن حكم اإلسالم يف لباس املرأة وعملها وتعلمها،
مثار استهجان أو حمل استشكال ،بل بات ذلك دليالً عند هؤالء الناس على أن اإلسالم إمنا
يشد أهله إىل الوراء بدالً من أن يدفع هبم إىل التقدم والصعود يف مدارج الرقي.
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وزاد البالء خطورة ما ظهر حول وخلف هؤالء الناس ،من متالعبني بنصوص الشريعة
اإلسالمية وأحكامها ،ابتغاء احلصول على مآرب دنيوية ،أو اتقاء خسارةِ مركز أو زعامة أو
منصب.
كل ما عدا الوجه والكفني من املرأة عورة :
ملا جاء اإلسالم ،وت ّنزلت أحكامه الشرعية ترتى ،نزل يف حق املرأة ولباسها قوله تعاىل:
ِ
ك أ َْد ََ
ني َعلَْي ِه َّن ِم ْن َجالبِيبِ ِه َّن َذلِ َ
ك َوبَنَاتِ َ
َّيب قُ ْل أل َْزَو ِاج َ
ني يُ ْدنِ َ
ك َونِ َساء الْ ُم ْؤِمنِ َ
(يَا أَيُّ َها النِ ُّ
أَ ْن يُ ْع َرفْ َن فَال يُ ْؤذَْي َن َوَكا َن اللَّ ُه غَ ُفوراً َرِحيماً) [األحزاب].
ونزل أيضاً يف حقها قوله جل جالله:
ِ
ضن ِمن أَب ِ
ِ
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إِالَّ َما ظَ َه َر ِمْن َها
(وقُ ْل ل ْل ُم ْؤِمنَات يَ ْغ ُ
صا ِره َّن َوََْي َف ْظ َن فُ ُر َ
ضَْ ْ َْ
وج ُه َّن َوال يُْبد َ
َ
ِ
ولْي ْ ِ ِ
ِِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إِالَّ لِبُ ُعولَتِ ِه َّن أ َْو آبَائِ ِه َّن أ َْو آبَ ِاء بُ ُعولَتِ ِه َّن أ َْو
ََ
ض ِرْب َن ِبُ ُم ِره َّن َعلَى ُجيُوهب َّن َوال يُْبد َ
أَبنَائِ ِه َّن أَو أَبنَ ِاء ب عولَتِ ِه َّن أَو إِخواهنِِ َّن أَو ب ِِن إِخواهنِِ َّن أَو ب ِِن أ ِِ
ت
َخ َواهت َّن أ َْو نِ َسائِ ِه َّن أ َْو َما َملَ َك ْ
ْ َ َ
ْ
ْ ْ ُُ
ْ َ َْ
ْ َْ
الرج ِال أَو الطِّْف ِل الَّ ِذين َمل يظْهروا علَى عور ِ
ِِ
ات النِّ َس ِاء َوال
أ َْميَانُ ُه َّن أ َْو التَّابِعِ َ
ني غَ ِْري أ ُْوِِل ا ِإل ْربَة م ْن ِّ َ ْ
َ ْ َ َ ُ َ َْ َ
ِ
ِ ِ
ني ِمن ِزينَتِ ِه َّن وتُوبوا إِ َىل اللَّهِ َِ
مجيعاً أَيُّ َها اْل ُم ْؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن)
يَ ْ
َ ُ
ض ِرْب َن بِأ َْر ُجل ِه َّن ليُ ْعلَ َم َما ُْخيف َ ْ

[النور]

فطبيعة هذه التعاليم ،عام ٌة لسائر املسلمات ،وليس فيها ما يدعو إىل أن تكون خصوصية
لنساء النيب عليه الصالة والسالم .وإمنا جاء اخلطاب هلن خاصة ،تشريفاً هلن ،وإملاحاً بأ ّهن ّن أَوىل
النساء باالنصياع هلذه األوامر والتعليمات.

5

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

حول حجاب املرأة وعالقته بدورها يف التقدم احلضاري

عد َد
وقد وضع البيان اإلهلي هذا احلكم ضمن إطار بارز من اخلطورة واالهتمام ،عندما ّ
أصناف األقارب والناس الذين يستثنون من عموم هذا احلكم ،صنفاً صنفاً ،وبتفصيل ال مزيد
عليه ،مع ما يغلب على األسلوب القرآين من االعتماد على اإلمجال يف بيان معظم األحكام
الشرعية ،وترك التفصيل فيه لبيان السنة املطهرة!.
ِ
فمن أجل ذلك ،أمجع أئمة املسلمني كلهم مل يش ّذ عنهم أحد على أن ما عدا الوجه
تتحرج املرأة من سرته ،ال يعدو
والكفني من املرأة داخل حتت وجوب السرت ،إذ الظاهر الذي قد ّ
مهما أردنا التساهل أن يكون الوجه والكفني على حالة طبيعية ال زينة فيهما..

فلم يقع بني أئمة املسلمني من ذلك يف أي عصر من العصور خالف يف أنه َيرم على
املرأة أن تكشف أمام األجانب عنها وهم من عدا األصناف الذين استثنتهم اآلية شيئاً غري
الوجه والكفني من أي جزء من أجزاء جسمها.
حتقيق العلماء يف الوجه ذاته :
إال أن حمل البحث والنظر فيما بينهم ،إمنا كان يف أمر الوجه نفسه ،وقد انقسم العلماء يف
ذلك إىل فريقني:
فأما الفريق األول فقد فسر ما ظهر من الزينة يف اآلية املذكورة ،بزينة الثوب وأطراف األعضاء
وما قد يبدو معها كاخلامت وحنوه ..فبقي الوجه والكفان داخلَني يف عامة ما َيظر كشفه ،وعليه
فال جيوز للمرأة أن تكشف حىت وجهها وكفيها أمام غري ما استثناهم اهلل تعاىل من أصناف
األقارب.
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ويستدل أصحاب هذا التفسري ،وهم احلنابلة ،وبعض الشافعية ،على ما ذهبوا إليه بأدلة كثرية
نذكر منها:
 ما رواه البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها يف باب ما يلبس احملرم من الثياب:
( ال تلثم املرأة وال تتربقع وال تلبس ثوباً بَِورس وال زعفران) ومثله ما رواه مالك يف املوطأ عن

نافع أن عبد اهلل بن عمر كان يقول( :ال تتنقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين) .فما معىن هن ِي
املرأة عن أن تتربقع أو تتنقب أثناء اإلحرام باحلج ،لو مل تكن يف عامة أحواهلا األخرى مربقعة؟.
 ما رواه البخاري أيضاً عن أبن عباس أن النيب (ص) أردف الفضل بن العباس يوم النحر
خلفه وفيه قصة اخلثعمية اليت وقفت تسأل رسول اهلل (ص) فطفق الفضل ينظر إليها ،فأخذ
النيب عليه الصالة والسالم بذقن الفضل فحول وجهه عنها.
قالوا :فلوال أن وجهها عورة ال جيوز نظر الرجل األجنيب إليه ،ملا فعل رسول اهلل عليه الصالة
والسالم ذلك بالفضل ،أما املرأة ذاهتا فقد كان عذرها يف كشفه أهنا كانت حمرمة باحلج.
 ما أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه وغريه عن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت( :ملا نزلت آية
احلجاب خرج نساء األنصار كأن على رؤوسهن الغربان لسرتهن وجوههن بفضل أكسيتهن)
يتأت تشبيههن هبا.
وإال مل َّ
وأما الفريق الثاين :فقد فسر (ما ظهر منها) بالوجه والكفني ،إذ مها الظاهر الذي قد تتحرج
املرأة من استدامة سرته ،ومها الظاهر الذي تكشفه املرأة يف الصالة ،فينبغي أن يكون احلكم يف
النظر مثله.
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ولكن أصحاب هذا التفسري وهم املالكية واحلنفية وبعض الشافعية شرطوا جواز كشف املرأة
وجهها أن ال يكون ذلك يف حالة تثري الفتنة بأن تكون مزينة أو بارزة اجلمال ،وأن ال تظهر أما
فساق يغلب على الظن أهنم ال يغضون من أبصارهم كما أمر اهلل ،بل ينقادون لدوافع أهوائهم
وشهواهتم فإن فُِقد أحد الشرطني كان عليها أن تسرت وجهها درءاً للفتنة بالنسبة للحالة األوىل
وإزالة للمنكر الذي تسببت به يف احلالة الثانية ،وإمنا يكون إزالة املنكر يف مثل هذه احلال بأن
متنع ال ُف َّساق من النظر إليها ،أو بأن ال خترج من بيتها إىل هؤالء الناس أو بأن حتجب وجهها
عنهم ،وهو أيسر األسباب الثالثة.
وعلى هذا ،فإن كل ما ورد من األحاديث الصحيحة الدالة على االنتقاب ،مما قد احتج به
الفريق األول ،يفسر حبالة اخلوف من الفتنة ،أو يفسر بالرغبة يف احليطة والورع ،والراجح أن أكثر
نساء الصحابة والتابعني فيهن من الورع وحب احليطة يف دينهن ما يدفعهن إىل االنتقاب.
حمل االجتماع ونتيجة اخلالف :
فقد حتصل من هذا الكالم أن أئمة املسلمني كلهم قد أمجعوا على ما يلي:
أو الً :ال جيوز أن تكشف املرأة  ،أمام غري الذين استثناهم اهلل عز وجل ،شيئاً أكثر من
وجهها وكفيها.
ثاني اً :ال جيوز هلا أن تكشف الوجه والكفني أيضاً ،إذا علمت أن حوهلا من قد ينظر إليها
النظر احملرم الذي هنى اهلل عنه ،بأن يُتبِع النظرة النظرة ،وال تستطيع أن تزيل هذا املنكر إال
حبجب وجهها عنه.
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ثالث اً  :اتفقوا على جواز كشف املرأة وجهها ،ترخصاً ،لضرورة تعلم أو تطبب أو عند أداء
شهادة أو تعامل من شأنه أن يستوجب الشهادة.
فهذه النقاط الثالث حمل إمجاع لدى األئمة وعامة الفقهاء.
مث إهنم اختلفوا فيما وراء هذه األحوال ،وهو أن تكون املرأة بادية الوجه يف جمتمع عام وليس
مثة من يتعمد النظر إليها بريبة وهذا فرض ومهي اليوم فقد ذهب البعض ،كما رأينا ،إىل أنه ال
حرج عليها يف ذلك ،وذهب آخرون إىل أنه جيب عليها أن تسرت وجهها مطلقاً.
هذا هو حكم اإلسالم يف لباس املرأة ،اتفقت عليه كلمة علماء املسلمني كلهم ،معتمدين
يف ذلك على نصوص واضحة صرَية يف كتاب اهلل تعاىل ،وأحاديث ثابتة صحيحة من سنة
رسوله عليه الصالة والسالم.
فإذ عثرنا بعد ذلك على وقائع وتصرفات فر دية لبعض نساء الصحابة أو التابعني أو غريهم،
ختالف هذا الذي امجع عليه األئمة مما دل عليه صريح الكتاب والسنة ،فإهنا وقائع حمجوجة
باحلكم املربم الذي دل عليه إمجاع األئمة وصريح الكتاب والسنة ،وحاشا أن يكون حكم اهلل
هو احملجوج هبا.
وال حتدد مصادر الشريعة اإلسالمية شكالً أو نوعاً من اللباس الذي جيب أن تلبسه املرأة،
وإمنا املطلوب أن يكون سابغاً جلسمها ،ال يربز شيئاً من مفاتنه وال َيكي أن جزء من أجزائه،
وكمال الثوب طوال أن يصل إىل الكعبني ،فإن ارتفع عنه كره وإن كان القدمان مستورين جبورب
مسيك.
عملها وتعلمها :
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أما أن تباشر املرأة عمالً ما ،تستدر به الرزق لنفسها أو ألسرهتا أو أن تعكف على علم من
العلوم املفيدة تدرسه وتتعلمه فليس لإلسالم فيه إال احلكم العام الذي يشمل املرأة والرجل على
السواء.
فإن عثرت على حالة ينهي فيها اإلسالم املرأة عن أن تعمل خارج بيتها أو تتعلم ،فذلك ملا
قد يصحبه من ارتكاب لبعض احملاظري ،كأن ال تلتزم أحكام السرت واالحتجاب عن األجانب
من الرجال على النحو الذي أوضحناه ،أو كأن يكون عملها يستلزم قطع أو تضييق سبيل
االكتساب على الرجال ،فيرتتب على ذلك نشوء اضطراب يف نظام املسئوليات املنوطة بالرجال
بالنسبة لقضايا األسرة خاصة واجملتمع اإلسالمي عامة.
واملسألة يف ذلك حمكومة بالقاعدة األصولية املعروفة( :ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب،
وما يرتتب عليه حمرم فهو حمرم).
فالعمل مهما كان شريفاً ،يغدو غري شريف ،إذا استدعى من املرأة أن خترج عن سلطان
سرتها ،وأن تتربج أمام األجانب من الرجال ،بل هو حمرم بالنسبة لكل من الرجل واملرأة معاً ،إذ
هو كما يلتزم من املرأة الوقوع يف إمث التربج أمام الرجل ،فهو يستلزم من الرجل الوقوع يف إمث
خمالطتهن ودوام النظر إليهن ،والتعرض لالفتتان هبن.
والعمل مهما كان مباحاً يف أصله ،يغدو بالنسبة للمرأة غري مباح ،إذا تبني أنه خيلق اضطراباً
يف نظام املسؤوليات االجتماعية اليت وزعها اإلسالم بني الرجال والنساء.

شُــبَ هٌ علم يّ ةٌ مصطنعة
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الشبهة األوىل  :حديث تعلق به بعضهم إلثبات أن املرأة هلا أن ختتلط باألجانب عنها من
الرجال كما تشاء ودون أن تتكلف لذلك أي سرت أو احتجاب ،وهو ما رواه مسلم عن أنس
رضي اهلل عنه أن جاراً لرسول اهلل  فارسياً كان طيّب ال َمرق (كناي ًة عن طيب الطعام) فصنع

لرسول اهلل  مث جاء يدعوه .فقال :وهذه؟  ..لعائشة ،فقال :ال ،فقال رسول اهلل  ال ،مث
عاد يدعوه ،فقال رسول اهلل  ،وهذه؟ قال نعم يف الثالثة ،فقاما يتدافعان حىت أتيا منزله.
فهذا احلديث ال يدل مما حنن فيه على أكثر من شيء واحد ،وهو أن رسول اهلل 
اصطحب عائشة معه إىل بيت الرجل الفارسي ،وهو كما دلت أحاديث كثرية أخرى على
اصطحاب الصحابة نساءهم إىل املساجد ،وكما دلت أحاديث أخرى على زيارة كثري من
الصحابة ألمهات املؤمنني عامة وعائشة رضي اهلل عنها خاصة ،من أجل رواية احلديث أو أخذ
الفتوى أو السؤال عن بعض أحوال النيب  فأي تعارض بني هذه الداللة اليت ال إشكال فيها
وال نزاع ،واحلكم اإلهلي القاضي باحتجاب املرأة عن الرجال واآلمر هلم إذا جاءوا يسألوهن
حاجة أن يسألوهن من وراء حجاب!.
أما أن يرفض رسول اهلل  االستجابة لدعوة الفارسي إال أن تصحبه عائشة رضي اهلل عنها،
فشيء ثابت ال إشكال فيه وال منقصة .بل إن فيه الصورة البارزة احلية جلميل ُخلُقه  مع أهله

ورمحته وعاطفته جتاهها.

فقد كانت متر األيام الطويلة املتتابعة وال يستوقد يف بيت رسول اهلل نار لطعام ،وإمنا طعامه
 وطعام أهله كما تروي عائشة األسودان :التمر واملاء ،أفيرتكها رسول اهلل  وهي إمنا
ترضى بالشظف أسوة به ليجلس من ورائها إىل مائدة شهية عامرة عند جاره الفارسي؟ !..ما
كان خلق رسول اهلل  لريضى بذلك!..
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وأما أن يكون يف ذلك ما يدل على أن عائشة رضي اهلل عنها ذهبت مع رسول اهلل متربجة،
وجلست أمام الفارسي سافرة واختلطت العائالت على حنو ما يتم اليوم يف األسر اإلسالمية اليت
ال سلطان للدين على حياهتا فهو شيء ال سبيل يف احلديث ألي داللة عليه .ومحل احلديث
على هذا املعىن كحمل الشرق على أن يولد من داخله الغرب!..
فتلك هي قصة الشبهة األوىل .وما هي بشبهة ولكنها تضليل رخيص.
النيب 
الشُّبهة الثانية :ما رواه البخاري عن سهل قال :ملا عرس أبو أسيد الساعدي دعا َّ
وأصحابَه ،فما صنع هلم طعاماً وال َّقربه إليهم إال امرأتُه أم أسيد ،بلت مترات يف تور (إناء) من
حجارة  ،من الليل ،فلما فرغ النيب  من الطعام أماثته أي (هرسته بيدها) فبقته ،تتحفه
بذلك.
فلقد تعلق هبذا احلديث أيضاً من اشتهى أن ال يكون على املرأة من حرج يف أن تستقبل
الضيوف من أصدقاء زوجها أو أهلها فتخدمهم بنفسها وتقدم هلم الضيافة والشراب بيدها
وجتالسهم ُّ
للتفكه واحلديث ،على حنو ما هو واقع يف كثري من البيوتات اليت احنسرت عنها ظالل
الفضيلة وسلطان الدين.
واملنكر يف األمر ليس عبارة عن تقدمي املرأة فنجان القهوة إىل الضيوف ،وإمنا املنكر ما قد
يصاحب ذلك من الزينة اليت املرأة هبا ،وليس الشأن فيما تعارف عليه الناس اليوم يف تقدمي
فنجان القهوة ،وإمنا الشأن كل الشأن يف املظهر اخلالب الذي تتقدم به املرأة مع فنجان القهوة.
ولقد علم الفقهاء وعلماء املسلمني مجيعاً  ،أنه ال ضري يف أن تتقدم املرأة بسرتها اإلسالمي
الكامل الذي شرحنا حدوده فتقدم إىل ضيوف يف دارها طعاماً أو شراباً تكرمهم به ،وزوجها أو
قريبها جالس.
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وهذا هو الذي وقع من امرأة أيب أسيد يف حفل عرسه ،فقد قال ابن حجر عند شرح هذا
احلديث :وال خيفى أن حمل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما جيب عليها من السرت.
فهذه ليست شبه ًة حتتاج إىل حبث ،ولكنها شبكة صياد ال حنتاج معها إال إىل حذر واتقاء.
الشبهة الثالثة  :أن يف شهريات نساء اإلسالم ،على اختالف طبقاهتن كثرياً ممن مل يضربن
على وجوههن احلجاب ،على الرغم مما عرفن به ،من شدة االختالط بالرجال.
ولقد عمد املروجون هلذه الشبهة إىل التاريخ وكتب الرتاجم ،ينقبون فيهما ،حبثاً عن مثل
هؤالء النساء ،حيث التقطوا أمساء عدد من النساء مل يكن يبالني فيما نقلته األخبار عنهن أن
يظهرن سافرات أمام الرجال ،وأن يلتقني معهم يف ندوات علمية وأدبية دون أي حترز أو حتَُّرج .
فذكروا منهن عائشة بنت طلحة اليت مل تكن تسرت وجهها عن أحد مطلقاً ،والسيدة سكينة بنت
احلسني اليت كان هلا جملسها وندواهتا األدبية اليت كان يلتقي فيها صفوة األدباء والشعراء ،وهند
بنت النعمان بن بشري اليت كانت تربز يف كثري من املناسبات أما الرجال سافرة الوجه ،والسيدة
زوجة عبد امللك بن مروان أمري املؤمنني ،والسيدة خرقاء العامرية وفاطمة بنتها اللتان كان هلما
جملسهما املشهود أثناء موسم احلج ،حىت أحبها ذو الرمة وانشد فيها من عيون روائعه الشعرية،
ووالدة عشيقة ابن زيدون الذي كان يغشى منتداها األديب املشهور.
احتج صاحب هذه الشبهة على أن الشريعة اإلسالمية مل تقيد
بأخبار مثل هؤالء النساءّ ،
املرأة بأي سرت أو احتجاب ومل متنعها من أن ختالط الرجال يف جمالسهم وأنديتهم دون أي فارق
بينها وبينهم.
فأي مصدر من مصادر الشريعة يعد مثل هذه األخبار؟ ..أي كتاب  ،أم سنة  ،أم إمجاع،
أم قياس ..وما علمنا وراء هذه املصادر األربعة دليالً يثبت به تشريع !..
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وإذا كانت تراجم آحاد الناس وأحواهلم دليالً شرعياً متبعاً ،فما لنا ال نقول حبل شرب اخلمر

وقد وجد يف الصحابة والتابعني وخلفاء املسلمني َمن َش ِرَهبا بل ما لنا ال نقول حبل الفاحشة وقد
وجد يف الصحابة والتابعني ومن بعدهم من قد ارتكبها؟..

نعد أخطاء بِن آدم حجة
(كل بِن آدم خطاء)  ،إذا كنا ّ
وما لنا نردد ما قاله رسول اهلل ُّ 
وتشريعاً؟.
إن من بديهيات اإلسالم أن تصرفات أحد من الناس ال تعترب دليل تشريع إال أن يكون
رسوالً أوحي إليه بشرع من اهلل عز وجل ،فإن كالً من أعماله وأقواله وصفاته وإقراره يعترب مصدر
تشريع ،فهل كان هؤالء النساء الاليت التقط صاحب الشبهة أخبارهن ،رسوالت من اهلل إىل
الناس؟
ومهما يكن من شأهنن يف نظر صاحب الشبهة ،فقد كان إىل جانب كل منهن سو ٌاد عظيم
من النساء املتحجبات الساترات لزينتهن عن سائر األجانب من الرجال ،فلماذا ال يكون حال
هذه اجلمهرة العظيمة هي احلجة يف هذا الشأن بدالً من حال أولئك القلة الاليت مجعهن
صاحب الشبهة من شىت الطبقات والعصور؟
أجل ..لقد كانت عائشة بنت طلحة تأىب أن حتجب وجهها ،وقد كان زوجها مصعب بن
الزبري يلومها على ذلك بني احلني واآلخر .وإنا لنرى يف إنكار مصعب عليها من الدليل على
احلق الذي نقول ،أضعاف ما يف تصرفها من الدليل على الباطل الذي يروجون له.
ولقد كانت فاطمة العامرية أيضاً كما قالوا تكشف وجهها أمام الرجال حىت افتنت هبا ذو
تغزالً أو تشوقاً إليها ،ولقد كانت والدة أيضاً ال تباِل أن تستقبل
الرمة وصاغ كثرياً من قصائده ّ
األدباء والشعراء يف منتداها األديب بادية الوجه واحملاسن ،حىت تولَّه هبا ابن زيدون .ولكنا نرى
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واهلل يف افتتان ذي الرمة باألوىل وتَ َولُّه ابن زيدون بالثانية من الدليل على احلق الذي شرعه أحكم
صح
احلاكمني ،أضعاف ما يف استهتار كل منهما من الدليل على ما يشتهيه املبطلون! ..إن َّ
بينهما وجه للمقارنة واملفاضلة الشكلية!.
حديث عن
وحصيلة هذا الكالم كله ،أن الدليل الشرعي إمنا هو آيةٌ من كتاب اهلل أو
ٌ
قياس على حكم ثبت بدليل من تلك
رسول اهلل أو ُ
الع ْقد من املسلمني أو ٌ
إمجاع أهل احلَ ِّل و َ
األدلة الثالثة ،فهذه األدلة هي اليت تتحكم يف تصرفات الناس وشؤوهنم ،وليست تصرفات الناس
هي اليت تتحكم فيها بأي نسخ أو حتوير أو تفسري.
الشبهة الرابعة  :دليل اجتهادي ،يعتمد يف الشكل ،على قاعدة أصولية مشهورة وهي
(تتبدَّل األحكام بتبدُّل األزمان) ،ويسري يف النظر واالجتهاد على الطريقة التالية:
ماس ًة
مل تكن احلياة فيما مضى قائمة على أساس التصنيع وسلطان اآللة ،فلم تكن احلاجة ّ

إىل تكاثر األيدي العاملة وتضافرها ،وقد كان التشريع سواء فيما يتعلق بشأن املرأة وغريها
ومتَّسقاً مع مقتضيات تلك املرحلة احلضارية هذه القاعدة هي كل
متفقاً مع طبيعة تلك احلياةُ ،

ما َيفظه ويعرفه املفتونون باحلياة العصرية اجلديدة من قواعد الشريعة اإلسالمية وأصوهلا ،.فلم
يكن مثة ما يدعو إىل خروج املرأة من بيتها إال يف حاالت اضطرارية نادرة.
ولكن احلياة ملا تطورت بعد ذلك تطورها اهلائل العجيب ،وأصبحت اآللة حمور النمو
احلضاري عند سائر األمم والشعوب ،وإذا التصنيع ضرورة ال بد منها ملقاومة أسباب التخلف،
أصبحنا حباجة ماسة إىل حشد كل يد عاملة واالستفادة من كل طاقة إنسانية للحاق حبركة
اآللة وإدارة عجلة التصنيع .وإمنا يكون ذلك باشرتاك املرأة اليت هي نصف اجملتمع مع الرجل يف
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قيادة هذه احلياة اجلديدة واالستفادة من طبيعتها ،وال ميكن أن تشرتك املرأة معه يف شيء من
مرافق احلياة اجلديدة وهي مقيدة بقيود السرت واحلجاب.
تبدل الزمن الذي نشأ يف ظله احلكم الشرعي السابق ،فاقتضى األمر أن يتبدل احلكم
وهكذا َّ
معه تطبيقاً لقاعدة ( تتبدل األحكام بتبدل األزمان).
فهذه شبهة اجتهادية يرددها اليوم كثري من الناس ،وبعضهم يدرك وجه املغالطة فيها ،ولكنه
خيادع املسلمني هبا وبعضهم َيسبها دليالً شرعياً صحيحاً فيمضي َيتج هبا ويفيت بني الناس
على أساسها!..
َيتجون هبا ذات صلة أو عالقة هبذا املوضوع ،وال
واحلقيقة أنه ال القاعدة األصولية اليت ّ
التطور الصناعي املزعوم مستوجب لكل هذا الذي يدعون.
مثل هذا الكالم يقال يف أمة تشكو مصانعها الوفرية العامرة الفراغ من األيدي اليت تديرها ،أو
يف أمة تبحث فيما بينها فال جتد شاباً واحداً يتسكع على ناصية شارع أو جيرت البطالة يف زاوية
بعد حىت يف دول الدرجة األوىل هبذا االعتبار.
أحد املقاهي .ومعلوم أن مثل هذه األمة مل تظهر ُ
فهذه هي الشبهات اليت يتمسك هبا َمن يضيق ذرعاً حبجاب املرأة وسرتها ،وال أظن أن مثة
مزيداً عليها ولو علمت أنه قد يوجد مزيد ،لبحثت عنه مث عرضته للنظر والتقومي.

أقوالٌ ال رصي دَ هلا
غطاء يُلقى ويُس َدل على جسمها:
إن ع ّفةَ الفتاة حقيقةٌ كامنةٌ في ذاتها وليست ً
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إن هذا صحيح ،فما كان للثياب أن تنسج لصاحبها عِ ّف ًة مفقودة ،وال أن ختلق له استقامة
معدومة ،ورب فاجرة سرتت فجورها مبظهر سرتها.
ولكن من هذا الذي زعم أن اهلل إمنا شرع احلجاب جلسم املرأة ليخلق الطهارة يف نفسها أو
العفة يف أخالقها؟ ..ومن هذا الذي زعم أن احلجاب إمنا شرعه اهلل ليكون إعالناً بأن كل
من مل تلتزمه فهي فاجرة تنحط يف وادي الغواية مع الرجال؟..
إن اهلل جل جالله إمنا فرض احلجاب على املرأة حمافظة على عفة الرجال الذين قد تقع
أبصارهم عليها ،ال حفاظاً على عفتها من األعني اليت تراها! ..ولئن كانت تشرتك معهم هي
األخرى يف هذه الفائدة يف كثري من األحيان ،فإن فائدهتم من ذلك أعظم وأخطر.
إنه إذا شاع االختالط بين الرجل والمرأة ،ذبت طباع كل منهما ،وقامت بينهما بسبب
ذلك صداقات بريئة ال تنحرف نحو سوء!
أما إذا ضرب بينهما بسور من االحتجاب ،يشيع من ذلك الكبت يف النفوس ،وسوء يف
الطباع!.
وأقول لك :صحيح أن مظاهر اإلغراء قد تفقد بعض تأثرياهتا بسبب طول االعتياد وكثرة
الشيوع .ولكنها إمنا تفقد ذلك عند أولئك الذين خاضوا غمارها وجنوا من مثارها ،خالل مرحلة
طويلة من الزمن ،فعادوا بعد ذلك وهم ال َيفلون هبا.
إن حجاب المرأة عائق عن مشاركتها الرجل في نهضته الفكرية والثقافية واالجتماعية،
وإمنا أوىل اخلطوات إىل أي نشاط فكري أو اجتماعي أن تسفر الفتاة عن وجهها وحتطم ما بينها
وبني الرجل من حواجز واعتبارات.كما أن أول السبيل للقضاء على َملكاهتا واستعداداهتا
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الفكرية واالجتماعية املختلفة أن حتبس نفسها يف قفص هذا احلجاب ،وتضع بينها وبني الرجل
حاجزاً مما تسميه السرت واآلداب!..
وما يتحدث أحدهم عن جهل املرأة وختلفها إال وجيعل من صورة املرأة احملتجبة مظهراً لذلك،
وما يتحدث عن ثقافة املرأة وتقدمها ونشاطها الفكري واالجتماعي إال وجيعل من صورة املرأة
السافرة مظهراً لذلك!.
إنِن أجزم بأن هذا التالزم املختلق إن هو إال هبتان كبري ال أساس له وال دليل عليه!..
إنِن أقرر لك وأنا شاهد عيان أن يف فتياتنا اجلامعيات متحجبات حبجاب اإلسالم،
مستمسكات حبكم اهلل عز وجل ،وهن أسبق إىل النهضة العلمية والثقافية والنشاط الفكري
واالجتماعي من سائر زميالهتن املتحررات.
وإن كل مطلع على التاريخ ،يعلم أن تارخينا اإلسالمي مليء بالنساء املسلمات الاليت مجعن
بني اإلسالم أدباً واحتشاماً وسرتاً ،وعلماً وثقافة وفكراً ،وذلك بدءاً من عصر الصحابة فما دون
ذلك ،إىل عصرنا الذي نعيش فيه.
إن التخلف له أسبابه ،والتقدم له أسبابه! .وإقحام شريعة السرت واألخالق يف األمر ،خدعة
مكشوفة ثقيلة ال تنطلي إال على متخلف عن مستوى الفكر والنظر احلر.
وحنن ال نشك أنه قد التقى يف بعض األحيان التخلف الفكري والثقايف عند املرأة مبظهر
السرت والصيانة واالحتجاب كشأن املرأة اليوم يف بعض أطراف اجلزيرة العربية واخلليج العريب،
ولكن مما ال شك فيه أن هذا التالقي مل يكن أمراً ضرورياً وليس بينهما أي لزوم حتمي ،وإمنا هو
واقع اتفاقي ساعدته ظروف استعمارية وفكرية معينة.
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وليس أسهل على املصلحني إذا أرادوا اإلصالح احلقيقي ،من أن يفصلوا بني الواقعني بوعي
إسالمي سديد ،يؤيد السرت واالحتشام ،ويدفع إىل التزود من العلوم والثقافة النافعة ،وجيعل من
كل منهما عوناً لآلخر.
إن الفتاة اليت حتبس نفسها عن الناس من وراء حجاب ،إمنا حترم بذلك شباهبا بل حياهتا من
سعادة الزواج.
فالشاب إمنا يقبل على الفتاة اليت يعجب هبا وإمنا يعجبه منها قبل كل شيء مجاهلا وما
يتصل به من مظاهر شخصيتها ،وأَ له أن يطمئن إىل ذلك منها إذا مل يتهيأ له أن يراها وخيلط
نفسه بطرف من شأهنا وطباعها؟ ..وكيف يتهيأ له ذلك إذا كانت تأىب إال أن حتبس نفسها عنه
وراء سور الربقع واحلجاب؟.
لبناهتن حتسب الواحدة منهن أهنا جتلب اخلري بذلك البنتها ،وتقرب
تلك هي حجة األمهات
ّ

السبيل هلا إىل اختيار فىت أحالمها ،ويزيدها يف ذلك اندفاعاً إغراءات جنود الشيطان من حوهلا،
يستغلون لديها هذه الرغبة ،فيزيدون من خماوفها إن تزيت ابنتها بلباس اإلسالم ،ويدعمون آماهلا
إن هي حتررت منه وانسابت بني صفوف الشباب تعرض من زينتها عليهم وختلط نفسها هبم.
وإهنا لَ خدعة باطلة توحي بعكس الواقع واحلقيقة! ..خدعة يصيغها دعاة الباطل على علم،
وتنطلي على أفكار الفتيات وأمهاهتن جهالً وخداعاً!..
ولو تأملت الواقع الذي نعيش فيه ،لرأيت نسبة اإلقبال على األسر والفتيات احملافظات
للزواج منهن أكثر مبا يقارب الضعف من اإلقبال على األسر املتحررة الاليت يطبقن الوصفة
اخلادعة اليت اغرترن هبا ،بل إن الزواج عموماً يشيع بني األسر احملافظة املتدينة أكثر مما يشيع
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بني األسر األخرى بنسبة تزيد على الضعف ،يعلم تفصيل ذلك كل من يرجع إىل اإلحصائيات
املفصلة يف هذا الشأن.
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