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 ات حول ردود على شبهات وتصحيح ألفكار ومسار 

 املسلمة وحجاهبا  املرأة  

 الشيخ خاشع حقي 

أاثرت بعض أقنية التلفزة واجملالت واجلرائد شبهات حول احلجاب اإلسالمي للمرأة املسلمة بقصد 
إقناعها أن احلجاب ال حاجة إليه ألنه مل يرد يف القرآن ما يلزمها به وأنه عادة من العادات سادت اجلزيرة  

 ..! . (ا مث روما وبيزنطةمحورايب مث أثين )العربية يف وقت ما وبعض الشعوب األخرى القدمية من عهد 
وأن احلجاب أشبه ابلكمامة على فم الكالب حىت ال  ,(وليس يف أصول الدين شيء امسه )احلجاب 

هذه بعض الطروحات اليت تطرحها هذه الزمرة من   ,تعض املارة وأنه جعل من املرأة شبحًا أسود خميفاً 
 ..؟  .ميفما مدى صحتها وواقعتها من الدين اإلسال ,الكتاب واإلعالميني

 ...!؟  .أرأيت قارئي الكرمي أسئلة تطرح أسفه وأجهل من هذه :أقول وابهلل التوفيق
( وهل فيها )أحكام األسرة من زواج ؟... هل يف أصول الدين وأركانه )نظام احلكم وقانونه.ترى

والقتل حترمي الراب والزىن ) ( وهل يف أركان اإلسالم وأصوله ؟ونسب وطالق وحقوق للزوجني
 ..... ... وهل ... وهل. وهل..      ..؟(.والكذب 

.. هل لعاقل حيرتم نفسه ويفكر بعقله أن يلقي مثل هذا الطرح وهذا .أبي منطق يتكلم هؤالء
 ...!  .اهلراء

... وأن  .وليس احلجاب من بينها (الصالة والصيام والزكاة واحلج وأن أصول الدين معروفة وهي )
 ياسية أكثر منها دينية....!  الدعوة إىل احلجاب دعوة س

هل بلغت اجلهالة بك هذا احلد ابإلسالم ودينه وأصوله حىت تسلك احلجاب يف سلك أصول الدين 
...! من أين لك أن تصدر هذا .فما دام مفقودًا فيها فهو ليس من اإلسالم :وتقول بعد ذلك 

 ...!؟  .احلكم
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نرتنت وقنوات التلفزة ووسائل اإلعالم  )االلسؤال من أانس يعيشون يف عصر استغرب حقاً مثل هذا ا
نفسه فاستقرأ بعض هذه الوسائل ليعلم اجلواب  هال كلف أحدهم  ,(األخرى املقروءة واملسموعة

 ....!  .ويسكت وال يفضح على رؤوس األشهاد 
  , أهي ميينية أم يسارية ,( اي هذا حبذا ذكرت لنا نوعها واجتاهها ومصدرها؟وأية سياسة يف )احلجاب 

 ...!؟ .غربية أم شرقية ,دميقراطية أم استبدادية ,اشرتاكية أم رأمسالية
إن )احلجاب( أمر رابين أمر هللا به املرأة املسلمة   ,(( ابلسياسة أيها )الفيلسوف؟ما عالقة )احلجاب 

تعاىل يف آخر آية  حىت يصوهنا وحيفظها من التعرض هلا من الفاجرين والفسقة والزائغني ولذلك قال
ولتتميز املسلمة من الكافرة والعفيفة من الفاجرة , [ 59:األحزاب ]{يُ ْعَرْفنَ  َأن َأْدنَ  َذِلكَ }احلجاب: 

   .واحلصينة من املستهرتة
لئال   (كاتب تونسي   مثّ  إّن تشبيهك )احلجاب( ابلكمامة اليت توضع على فم الكالب )نقال من 

)و الكالم من صفة  ,(تؤذي املارة أو تعضهم تشبيه وقح وسوء أدب لكن )كل إانء مبا فيه ينضح
احلجاب وضعته املرأة املسلمة لئال تعضها الكالب من املارة ولئال   :وليتك عكست الكالم فقلت (املتكلم

 :يف أدب جم حيث قال تؤذى من الفسقة والفجرة وهذا أوفق وأليق وهو ما صرح به القرآن الكرمي لكن
أبصارهم  (الذين يزيغون)وهي كلمة بليغة تعم كل أنواع األذى من الفسقة  ,[59]األحزاب{يُ ْؤَذْينَ  َفاَل }

اخلائنة تبعًا لنفسياهتم املريضة ليلتهموا املارات من النساء احلافظات القانتات و ليصوهنن عن الكالب  
 .{يُ ْؤَذْينَ  َفاَل }اجلائعة والذائب املفرتسة والضواري الفتاكة 

أبن احلجاب عرفه العرب يف جاهليتهم قبل اإلسالم ويف عصور احنطاطهم وأنه من   :أما قولك
... هال ذكرت دلياًل واحدًا على تقولك .فإنه حمض افرتاء , ..(.عهد )محورايب مّث أثينا مّث روما وبيزنطة

,  [ 64النمل:]{َصاِدِقيَ  ُكنُتمْ   ِإن بُ ْرَهاَنُكمْ  َهاُتوا ُقلْ } ,إن كنت مدعيًا فالدليل أو انقاًل فالصحة)هذا 
 نك تقول منكراً من القول وزوراً....!  إوال برهان عندك وال دليل بل 

فما كان احلجاب معروفاً يف  ,... أنت يف طرحك هذا مفرتر .(ال )أيها الفيلسوف أو املتفلسف
فهل جتد فيه ما يشري إىل احلجاب من قريب أو   (من شعر ونثر ,اجلاهلية )وهذا األدب اجلاهلي أمامك 

 ....! .العرب وديواهنم .. والشعر سجلّ .بعيد
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قال   ,الذي أشار إليه القرآن الكرمي ( )التربج... بل الذي جتد فيه هو .إنك لن جتد شيئًا من هذا
فأيهما نصدق كالمك وافرتاءك على التاريخ أم , [33]األحزاب:{اأْلُوَل  اْْلَاِهِليَّةِ  َترَبُّجَ  َترَبَّْجنَ  َوَل } :تعاىل

 .[122]النساء{ِقيالً  اللِّ  ِمنَ  َأْصَدقُ  َوَمنْ } :قولك هللا عز وجل وهو أصدق القائلني
 ؟مىت عرفت هذه الشعوب احلجاب  . (محورايب إىل روما إىل أثينا) وكذلك يف العهود اليت ذكرهتا من 

على نطاق واسع حىت أوصلتهم إىل تصوير جسد  ( أيها الفيلسوف كان يشيع فيها )اخلالعة (وإن )أثينا 
   يف الساحات العامة مكشوفة دون أي ستار يسرت جسدها وسوأهتا  (املرأة وهي عارية ونصبوها )متاثيل

استنطقه مّث أخربان يف أي عهد من عهودها عرفت احلجاب وحنن  ,وهذا اتريخ )أثينا( أمامك 
 ابالنتظار..!؟ 

  ...! .بحاً أسود خميفاً طوال ألف وثالمثائة عامجعل املرأة ش (أما أن )احلجاب
.. خييفك أنت وأمثالك من ذائب البشر وسباع الوحوش لئال يقربوا منها فيؤذوها وجيرحوا  .نعم

كرامتها مبخالبها وأظالفها وأسناهنا ويلتهموا حلمها ويدوسوا شرفها ويدنسوا طهارهتا ممن يف قلوهبم مرض 
 َفاَل } :..! ولبيان هذه احلقيقة قال تعاىل..... وما أكثرهم.م خيانةويف نفسياهتم خبث ويف أبصاره

وأمرت املؤمنات إذا سرن يف الطريق أن   ,[32]األحزاب{َمَرض   قَ ْلِبهِ  يف  الَِّذي فَ َيْطَمعَ  اِبْلَقْولِ  ََتَْضْعنَ 
يتسرتن وحيتمشن وأال حيدثن أصوااًت أثناء مشيهن لئال يلفنت إليهن أنظار الرجال من أمثالك الذين  

  ِمن  ُُيِْفيَ  َما لِيُ ْعَلمَ  أبَِْرُجِلِهنَّ  َيْضرِْبنَ  َوَل } :يتصيدون حركاهتن ويرتبصون هبن فقال تعاىل
ومثل ضرب الرجل أيضا كل ما يلفت إليهن أنظار الرجال )من عطر وسفور وزينة  , [ 31]النور:{زِيَنِتِهنَّ 

فالنظرة اخلائنة واحلركة املثرية   ,..( وغري ذلك كل هذا مأخوذ من اآليتني السابقتني.وجه ولني يف الكالم
مّث جاءت   . ذلك السعار احليواين اجملنونوالزينة املتربجة واجلسم العاري كلها ال تصنع شيئًا إال أن هتيج 

 . السنة الشريفة كذلك وبينته أمت بيان
 , فهذا هبتان آخر وكذبة أعظم وافرتاء واضح ,وأما أن )احلجاب( حرم املرأة من التعلم والتعليم 

ويفضحه ويكشف عن زيفه اآلايت القرآنية الكثرية   ,ماضياً وحاضراً  (يكذبه واقع املرأة )املسلمة املتحجبة
واألحاديث النبوية الشريفة اليت بلغت التواتر منذ ظهور اإلسالم إىل اليوم ابتداء من أزواج النيب الطاهرات 

ومل مينعهن القرآن  ,وأمهات املؤمنني الزاكيات الالئي كن معلمات ورائدات يف التعليم للنساء والرجال معاً 
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ول عليه الصالة والسالم من التعلم والتعليم ما دامت هناك حاجة لكن القرآن أمرهن ابألدب مع وال الرس
حفاظاً عليهن  ,[32]األحزاب{َمَرض   قَ ْلِبهِ  يف  الَِّذي فَ َيْطَمعَ  اِبْلَقْولِ  ََتَْضْعنَ  َفاَل } :الرجال األجانب فقال

يف   –إن بدت هلم حاجة -وأمر الرجال األجانب عنهن ,وصيانة ملكانتهن ألهنن لسن كغريهن من النساء
  َسأَْلُتُموُهنَّ  َوِإَذا} االستفسار عن شيءر أو سؤال منهن فعليهم أن يسألوهن من وراء حجاب قال تعاىل:

 .[53األحزاب]{ِحَجاب   َورَاء ِمن فَاْسأَُلوُهنَّ  َمَتاعاً 
أم املؤمنني عائشة الّصديقة بنت الّصديق( )وكان يف مقدمة هؤالء املعلمات الرائدات يف عصر النبوة 

رضي هللا تعاىل عنها وعن أبيها وكانت أعجوبة يف العلم واحلفظ والذكاء عاملة ابللغة والشعر والطب 
ج النيب عليه الصالة : لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع أزوا ()الزهري  واألنساب وأايم العرب قال

ما رأيت أحدًا أعلم بطبر وال بشعرر  :وقال )عروة( ,والسالم وعلم مجيع النساء لكان علم عائشة أفضل
ومن مزاايها رضي هللا تعاىل عنها وعن أبيها أهنا كانت أحياانً تنفرد ابستنباط بعض   ,وال بفقهر من عائشة

الزركشي( رمحه هللا  )ا على علماء الصحابة حىت إن املسائل فتجتهد فيها اجتهادًا خاصًا وتستدرك هب 
 . ما استدركته عائشة على الصحابة( تعاىل ألّف كتاابً خاصاً يف هذا املعىن مساه )اإلجابة إليراد

من التعلم والتعليم ونشره بني النساء والرجال ومل مينعها الرسول عليه الصالة  (وما منعها )احلجاب 
 فبأي منطق تتكلمون!؟ ,والسالم من ذلك 

حفصة( بنت عمر بن اخلطاب وأم املؤمنني رضي هللا تعاىل عنها وعن أبيها وقد )ومن هؤالء أيضا 
أخذ منها كثريون من النساء والرجال والسيما األمور املتعلقة أبحوال النساء وما يكون بينهن وبني  

م يف بيته مما ال يستطيع الرجال معرفته أزواجهن وما كان يصنعه أو يفعله الرسول عليه الصالة والسال
فإن هذا الكم اهلائل من األحكام الفقهية مما يقع بني الزوج وزوجته   ,واالطالع عليه إال ابلسؤال منهن

كيف كان يغتسل النيب صلى هللا عليه   -مثالً  –من أمور وصل إلينا عن طريق أمهات املؤمنني. من ذلك 
 . وقيامه للعبادة لياًل........ ال وسلم وكيف ينام وكيف كان هتجده 

وكان بعض النساء مينعهن حياؤهن أن يسألن رسول هللا عليه الصالة والسالم فيأتني إىل أزواجه 
تعلمها   (املتحجبة)ويعلمن األحكام الفقهية والشرعية عن طريقهن مّث اتبعت املرأة املسلمة  هنسألنيف

لمات وطبيبات وممرضات ومربيات وصانعات الرجال وتعليمها خالل العصور وإىل يومنا هذا... مع
..... فاملرأة مدرسة يف نظر اإلسالم وما  .وختريج األبطال والقادة الفاحتني و معلمي األمم والشعوب 
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منعهن حجاهبن من كل ذلك كما كان بعض النساء الصحابيات يشرتكن يف الغزوات مع رسول هللا عليه 
  ( حجاهبن)ومل مينعهن  (اإلسعاف الفوري)رحى وسقيهم مما يسمى اليوم الصالة والسالم ويقمن مبداواة اجل

من هذه املهمة الصعبة والعمل اخلطري لتعلم أنت وأمثالك أن )احلجاب( ال يعوق املرأة املسلمة عن أداء 
 . واجباهتا وقيامها أبصعب املهمات وأعاظم األعمال

 صلى هللا تعاىل عليه وسلم ونرد اجلرحى  كنا نغزو مع رسول هللا)) :عن الرُبّيع بنت معوذ قالت
غزوت مع رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم ) :والقتلى إىل املدينة(( ويف رواية أم عطية األنصارية قالت

البخاري  رواه  (سبع غزوات أخلفهم يف رحاهلم أصنع هلم الطعام وأداوي اجلرحى وأقوم على املرضى
 .ومسلم

,  وهي مغطاة الوجه( )دورها يف القتال أي  (وتعجبك من أداء )املرأة املتحجبةأما استفسارك 
حجاب  )فهذا االستغراب منك يدل على سطحيتك وتفكريك الساذج إذ بقليل من التفكري يف وضع 

له أحكام ختتلف ابختالف الظروف   (احلجاب )املرأة املسلمة تعلم اجلواب ألن وضع املرأة املسلمة 
   :واألحوال منها

يف احلروب  :أن للمرأة املسلمة أن تكشف عن وجهها عند الضرورة )مثل هذه احلالة( أي  -1
 .والقتال
 . ويف القضاء واإلدالء ابلشهادة -2
 .(وعند اخلطبة أو )الزواج -3
 .وال فتنة يف القتال أو احلرب  ,كما أن هلا أن تكشف عن وجهها عند آمن الفتنة  -4
ال تنتقب ) :حبجر أو عمرة( كما نص عليه الفقهاء فقالوا)وهلا أن تسفر عن وجهها عند اإلحرام  -5

فالنقاب ولبس القفازين من حمظورات اإلحرام على املرأة وأمجعوا على ذلك وهذا  (املرأة وال تلبس القفازين
 .وهو الصواب  ,األصول احلج والعمرة( تنتقب حسب املفهوم املخالف عند علماء )يعين أهنا يف غري 

إن الفقهاء ل يرون يف املرأة اْلميلة سوى أهنا أداة لستثارة الغريزة   : -وبئس ما قالوا –قالوا 
 ..! .يف حي أهنا ميكن أن تثري أنبل املشاعر وأرق األحاسيس وأمسى العواطف ,اْلنسية

يف القمر أم   ,الرقيقة والعواطف الساميةترى أين يوجد هؤالء من ذوي املشاعر النبيلة واألحاسيس 
 يف املريخ!؟  
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ال اي هؤالء ال ترقموا على املاء وال تنسجوا يف اهلواء فليس الفقهاء هم الذين يرون املرأة كما ذكرمت   
و )اإلابحية الفوضوية( يف بالد   (احلرية اجلنسية )إمنا أنتم وأمثالكم من أتباع  -وهذا افتئات على الفقهاء–

ترى من الذي وضع النظرية اجلنسية   ,ومن أذانهبم يف بالد الشرق هم الذين يرون ذلك كذلك الغرب 
ديها  هوسار على  (فرويد اليهودي) : ال هباقاليت شاعت يف بالد الغرب واليت  ودعا إىل احلرية الشخصية

   ودعوا إليها بقوة وجعلوها يف , املنقادون لشهواهتم احليوانية واملعجبون ابلغرب وآدابه من بين جلدتنا
يف العامل العريب وحىت يتبني القارئ هذه النظرية ويفهم فحواها أقول ابختصار   ( )املناهح املدرسية والرتبوية

أن تصرفات اإلنسان كلها تعزى إىل الغريزة اجلنسية فالذكر مييل إىل أمه وميُص ثديها )خالصتها  :شديد
 أبيها جنسياً( فهي تدعو صراحة إىل اإلابحية اجلنسية وجتعل ذلك حقاً ليتلذذ جنسيًا واألنثى متيل إىل

مستساغاً للشاب والشابة أن ميارسا حريتهما اجلنسية دون حياءر أو اختفاء أو مواربة لئال يصااب )ابلكبت  
 مّث سرت عدواها إىل (احلرية الشخصية)فانتشرت يف الغرب وأخذت هبا جمتمعاهتم ابسم (والعقد النفسية

البالد العربية وهذا هو املشاهد اليوم يف بالد الغرب قاطبة,فمن الذي يرى ذلك الفقهاء الذين ينظرون إىل 
املرأة على أهنا مربية األجيال وصانعة األبطال وخمرجة العظماء من الرجال, احلريصون على صيانتها عن  

وعرضها من أن   ,من أن يداس وشرفها  ,الفساق والنهمني احملافظون على كرامتها من أن متس أعني
ينتهك مستوحني ذلك كله من آداب القرآن ومعلم األدابء وقدوهتم الرسول األعظم عليه الصالة والسالم 

فإن القرآن رفع من شأن املرأة حىت ساواها   ,واقرأ معي هذه األدلة على مسو مكانة املرأة يف القرآن والسنة
  َواِحَدة   ن َّْفس   مِّن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  ات َُّقواْ  النَّاسُ  أَي َُّها يَ } :ابلرجل منذ بدأ اخلليقة يقول هللا تعاىل

َها َوَخَلقَ  ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها  ِمن ْ كلمة   –قارئ الكرمي  –تدبر معي  ,[1النساء]{َوِنَساء َكِثرياً   رَِجالً  ِمن ْ
ومل يكن سبب خروجهما من اجلنة   ,)منهما( جيدًا أيُّ الرجل واملرأة ومها )آدم وحواء( فهما صنوان 

حواء   -(إمنا كانت اخلطيئة من )كليهما ,على ألسنة كثريين من الناس (كما ُيشاع)خطيئة حواء وحدها 
 َوَرقِ  ِمن َعَلْيِهَما َُيِْصَفانِ  َوطَِفَقا َسْوَءاُُتَُما ََلَُما َبَدتْ  الشََّجَرةَ  َذاقَا فَ َلمَّا} :قال تعاىل –وآدم 
 .[22األعراف]{اْْلَنَّةِ 

 وحتمال اإلمث معاً..  ,آدم وحواء( وليس حواء وحدها) فضمري املثىن يعود عليهما 
املرأة يف وقت كانت تعد من مّث جاءت السنة املطهرة واألحاديث النبوية الشريفة فرفعت من شأن 

 اْلَمْوُؤوَدةُ  َوِإَذا} :ال غري قال تعاىل -ألهنا أنثى –ُسقط املتاع وتوأد يف الرتاب وجتلب ألهلها العار 



 الشيخ خاشع حّقي   املرأة املسلمة وحجاهبا ردود على شبهات حول 

7   www.naseemalsham.com 

فقال عليه  ,فأنقذها من الوأد وخلصها من العار وسواها ابلرجل, [9-8]التكوير:{قُِتَلتْ  َذنب   أبَِيِّ  ُسِئَلتْ 
  َوُهوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكر   مِّن َصاحِلاً  َعِملَ  َمنْ }: وقال تعاىل , ((إمنا النساء شقائق الرجال)) :الصالة والسالم

 .[97]النحل {يَ ْعَمُلونَ  َكانُواْ   َما أبَِْحَسنِ   َأْجَرُهم َولََنْجزِيَ ن َُّهمْ  طَيَِّبةً  َحَياةً  فَ َلُنْحِييَ نَّهُ  ُمْؤِمن  
وقال  ,(وعاشروهن ابملعروف) :األزواج مبعاملتهن ابحلسىن واملعاشرة ابملعروف فقال تعاىلوأمر  

 . ((خريكم خريكم لنسائهم وأان خريكم لنسائي)) :عليه الصالة والسالم
وبلغت األحاديث النبوية يف إكرامها مبلغ  ,وقد شغل شأن املرأة والرفع منه قسماً كبريًا من القرآن

   . (أماً وزوجة وبنتاً وأختاً وعمة وخالة)التواتر 
اي أصحاب  الغريزة اجلنسية الفقهاء أم أنتمفأيهما ينظر إىل املرأة اجلميلة على أهنا أداة الستثارة  

 . (األسرية)النظريت اْلنسية وإاثرة الغرائز احليوانية ودعاة احلرية الشخصية والفوضى 
وهنا أطرح على الذين يرون أن املرأة يف نظرهم تثري أنبل املشاعر وأرق األحاسيس وأمسى العواطف    

  :السؤال التايل
امرأاتن   (األعالم املرئية واملسموعة واخص ابلذكر وسائل ).. لو تقدمت إىل مسابقة وظيفة ما .ترى

التوظيف والثانية دميمة أو متوسطة اجلمال وهي  إحدامها مجيلة لكّن وضعها املايل جيد وال يستدعي 
علمًا أن امللكات   (اللجنة الفاحصة).. فأيهما ختتارمها .فقرية وتستدعي حالتها األسرية التوظيف

 ...!  .والكفاءات واحدة والشروط متوفرة يف كلتيهما
فيسمون بعواطفهم ومشاعرهم إىل توظيفها   (اللجنة الفاحصة)هل يثري وضع املرأة الفقرية أحاسيس 

 .. !؟  .وأين يكون موضع نُبل مشاعرهم ورقة أحاسيسهم ومسو عواطفهم ومثاليتهم
 ... !؟.فلماذا الكذب والدجل واللف والدوران ؟أال يضعون ذلك كله على الرف

ة التأبيد  وهذه التفاصيل ليس َلا صف ,إن القرآن جاء ابلكليات وترك التفاصيل للنب  :يقولون 
ورفض تدوين كالمه ألنه مل يشأ أن  ((أنتم أعلم بشؤون دنياكم )) : من أجل ذلك قال النب ,القرآين

 .. ! .يكون له صفة التأبيد
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الدنيوية   لكثري من األحكام ليس كل ما يف القرآن كليات إمنا فيه تفاصيل وجزئيات  :اْلواب
  : مثل )اليت تقام على املرتكبني للجرائم الكربى  (احلدود) : الدنيويةواآلخروية فعلى سبيل املثال من األمور 
 ....! . ...( وغريها.الزىن والقتل والسرقة وقطاع الطريق واملرتد

ومن األخروية أمور   . ...( وغريها كثري.كالراب والرهن والديون والكفالة) ومن أحكام املعامالت 
وأحوال البعث وقيام   ,كتبه ورسله واليوم اآلخر وابلقدرالعقيدة وعناصرها من اإلميان ابهلل ومالئكته و 

وجاءت السنة ببيان العبادات خاصة ألهنا   ,الساعة وشرائطها واجلنة والنار وغريها من األمور الغيبية
َ  الذِّْكرَ  ِإلَْيكَ  َوأَنَزْلَنا } :جاءت يف القرآن جمملة وفوض هللا نبيه يف أمر تبينها فقال   نُ زِّلَ  َما لِلنَّاسِ  لِتُ َبيِّ

وجاءت األمور األخرى عامة ولوال هذا التبيني من النيب عليه الصالة  , [44النحل]{يَ تَ َفكَُّرونَ  َوَلَعلَُّهمْ  ِإلَْيِهمْ 
لكّن النيب عليه الصالة والسالم  ,والسالم ملا عرفنا كيف نصلي وال كيف نصوم وال كيف حنج أو نزكي

  : وحج وقال  ((صلوا كما رأيتموين أصلي)) :صلى وقال ,أبقواله اترًة وأفعاله أخرى وضح ذلك وفصله
 . ( (خذوا عين مناسككم))

وكانت هذه األحكام وتفاصيلها يف السنة النبوية موضع اهتمام الفقهاء وعناية العلماء من املفسرين 
مؤلفاهتم حجمًا ضخمًا ال تزال مرجعًا للعلماء يف كل عصر وترااًث فقهيًا عظيماً واحملدثني وأخذت من 

 ... .ونبعاً ثراً ألهل العلم منذ أربعة عشر قرانً وإىل اليوم
. ليس هلذه األحاديث صفة )التأبيد( وإذا ألغينا هذا الكم اهلائل من السنة .فبأي منطق تقولون

فما الذي يبقى من الدين وعباداته وأحكامه   ,(التأبيد حسب ادعائكمالنبوية )نظرًا ألهنا ليس هلا صفة 
فدميومة هذه األحكام   ,وكيف سار املسلمون على هذا النهج خالل أربعة عشر قراًن وال يزالون  ؟وآدابه

السنة النبوية وإىل قيام الساعة دون أن يعرتيها نسخ أو   ( أتبيد)واستمراريتها إىل اليوم دليل واضح على 
  ُيِطعِ  مَّنْ } : تبديل ألن طاعة الرسول عليه الصالة والسالم كطاعة هللا ومعصيته كمعصيته قال تعاىل

  ُتِصيبَ ُهمْ  َأن  َأْمرِهِ  َعنْ  ُُيَاِلُفونَ  الَِّذينَ  فَ ْلَيْحَذرِ } : وقال جّل شأنه  ,[80]النساء{اللَّ  َأطَاعَ  فَ َقدْ  الرَُّسولَ 
َنة    . [63]النور{أَلِيم   َعَذاب   ُيِصيبَ ُهمْ  َأوْ  ِفت ْ

من ذلك قوله عليه   ,مّث األحاديث النبوية املستفيضة يف بيان هذه الطاعة للرسول واستمراريتها 
أال هل عسى رجل يبلغه احلديث عين  )) : وقوله (( أال إين أوتيُت الكتاب ومثله معه) :الصالة والسالم

وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب هللا فما وجدان فيه حالاًل استحللناه وما وجدان فيه  
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أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجة عن املقدام   (( أال ما حرم رسول هللا كما حرم هللا  حرامًا حرمناه
 .بن معد يكرب

منذ الصدر األول يف عهد الصحابة الكرام رضوان هللا   (سطور والصدوروقد دونت السنة )يف ال
وأمجع املسلمون على تسويغ   ,( يشأ أن يكون هلا صفة التأبيد )ال كما زعمتم أهنا مل تدون ألنه مل   عليهم

   :ودونكم أمساء بعض الذين دونوا احلديث ,كتابة احلديث وإابحته ولوال تدوينه لدرس يف األعصر اآلخرة
 . كان له صحيفة مجع فيها طائفة من أحاديث الرسول وسنته   ,سعد بن عبادة األنصاري

   . كتبها يف العصر النبوي  (كان له صحيفة تدعى )الصادقة  ,جابر بن عبد هللا
 . اشتملت صحيفته على ألف حديث كما يقول )ابن األثري( ,عبد هللا بن عمرو بن العاص

يف مسند اإلمام أمحد وهي أصدق وثيقة اترخيية تثبت كتابة احلديث على عهده عليه الصالة  
يف الرضا   :قال ( ())نعم :قال ؟اكتب كل ما أمسع :  النيب يف شأن الكتابة قائاليتوكان يستف  والسالم

   .((ل يف ذلك إال حقاً نعم فإين ال أقو )) :قال ؟والغضب
وأما هني الرسول عن كتابة األحاديث أول نزول الوحي فقد كان سببه اخلوف من التباس أقواله  

ال تكتبوا عين  )) :فقال وشروحه وسريته ابلقرآن والسيما إذا كتب هذا كله يف صحيفة واحدة مع القرآن 
 . ((ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار , وحدثوا وال حرج ,ومن كتب عين غري القرآن فليمحه

مّث أذن بذلك إذانً عاماً حني نزول الوحي وحفظه الكثريون وأمن اختالط احلديث بسواه فقال عليه 
وهو أتفاق   ,( وهذا ما انتهى إليه آخر األمر واستقرت عليه األمة(قيدوا العلم ابلكتابة)) :الصالة والسالم

كما    -  ولوال تدوينه لدرس يف األعصر اآلخرة ,لمة بعد الصدر األول على جواز كتابة األحاديثالك
 .-ابن الصالحيقول 

إننا أمام النص القرآين جيب أن نفكر ول أن خنر أمامه صمًا وعميااًن فقد تتكون  )وأما قولك )
حاجة أو مربر إلعماَلا وهذا ما فعله العلة من أجلها أصدر القرآن حكمًا قد انتفت وابلتايل مل تعد 

 . ((عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف اجتهاداته
أقول هذا ما فعله أيضًا الفقهاء واجملتهدون خالل عصورهم الذهبية ووفقوا أمام النص القرآين أبدب  

دور كله  الذي ي (بعلم الفقه)وخشوع وإعمال العقل والتدبر فيه فاستنبطوا منه أحكامًا عرفت فيما بعد 
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فكانت هذه الثروة العظيمة من االجتهادات الفقهية اليت تركها لنا   , حول النص القرآين واحلديث النبوي
 وأضيف إىل اجتهادات عمر أنه   ,(أولئك الفقهاء العظام واألئمة األعالم مما عرف اليوم )ابلرتاث 

فعمر رضي هللا تعاىل  ,همن أنه ألغى النص وحكم برأي (كان مصيبًا غري معطل للنص )كما ُيشاع
  ( يف توقيف أسهم املؤلفة قلوهبم)عنه مل يلغ النص وما فعله كان استنباطًا سليمًا وإعمااًل للنص كما فعل 

بناء على أن احلاجة إىل أتليف القلوب وإدخاهلم يف اإلسالم مل تعد ضرورة بعد انتشار اإلسالم والفتوح 
أيب بكر الصديق وكذلك حكمه يف عدم توزيع أراضي سواد  العظيمة اليت متت يف عهده وعهد اخلليفة 

العراق على الفاحتني خشية أن تتعلق نفوسهم هبا ويركنوا إىل الزراعة واالستيطان والدعة فيرتكوا اجلهاد 
وحىت تكون هذه األراضي موردًا دائمًا خلزينة الدولة اإلسالمية لتوزع على اآلتني يف مستقبل األايم كما 

ْخَوانَِنا لََنا اْغِفرْ  رَب ََّنا  يَ ُقولُونَ  بَ ْعِدِهمْ  ِمن َجاُؤوا  َوالَِّذينَ } :قال تعاىل ميَانِ  َسبَ ُقوانَ  الَِّذينَ  َوإِلِ   ََتَْعلْ  َوَل  اِبإْلِ
وضرب عليهم فأبقى األراضي أبيد أهلها , [10]احلشر{رَِّحيم   َرُؤوف   ِإنَّكَ  رَب ََّنا آَمُنوا لِّلَِّذينَ  ِغاّلً  قُ ُلوبَِنا يف 

فاحلكمة يف تصرف عمر يف هاتني املسألتني واضحة والعلة ظاهرة فال تعطيل وال خروج على  .اخلراج
 ....! .النص القرآين كما يدعيه املغرضون

  ( احلرج والتعديل)فحوله كالم كثري للمحدثني من علماء  ,((نتم أعلم أبمور دنياكم أ))وأما حديث 
( وخالصته أن النيب عليه الصالة والسالم عندما  (أتبري النخل) وعلى فرض صحته فإنه جزء من حديث )

فرتكوا فلم يثمر  ال تؤبروا() :أمرهم بقوله (دخل املدينة بعد اهلجرة وأرى أهلها يؤبرون النخل )أي يلقحونه
فهي حادثة فردية خاصة ال يقاس عليها غريها   ((روا أنتم أعلم أبمور دنياكمأبّ )) :النخل ذلك العام فقال

وما كان النيب طبيبًا لألجساد ولكنه   ( مما ذكره النيب من أمور الدنيا وهي كثرية منها ما يتعلق )ابلطب
أعجز األطباء املتخصصني يف هذا العصر وقد مجع هذه األحاديث علماء أطباء متخصصون وألفوا فيها  

يف  )للدكتور نسيمي وألف آخرون كتبًا  (يف الطب النبوي)تها كما مؤلفات كثرية وضخمة مبينني صح
.وكما (يف الطب وغريه من أمور احلياة كما فعل )عبد اجمليد الزنداين (اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي

 .فعله )زغلول النجار(
ا أحرار  فاستشهادك جبزء من احلديث مث حكمك على أن النيب ترك أمور الدنيا ألصحاهبا وهم فيه

هو الذي أوقعك يف اخلطأ يف احلكم وكان الواجب يقتضي أن تكون دقيقًا ومنهجيًا وابحثًا عن احلقيقة 
 ..!؟  .قبل أن تصدر حكمك 
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إن آيت احلجاب خمتصات بنساء النب ل غري وأن تعميمه على كل النساء   :يقول كاتب آخر
 ..!؟ . فيه افتئات على صريح القرآن ملا أراده هللا

هللا تعاىل لعدد من األسباب  بل قولك هذا افتئات على صريح القرآن وخمالفة ملا أمر به  :أقول
جهلك ابللغة العربية وأساليبها ومقاصدها, فإن اخلطاب وإن كان موجهاً إىل أمهات املؤمنني وهو  :أمهها

  يف  الَِّذي فَ َيْطَمعَ  اِبْلَقْولِ  ََتَْضْعنَ  َفاَل  ات ََّقْيُتَّ  ِإنِ  النَِّساء مِّنَ  َكَأَحد    َلْسُتَّ  النَِّبِّ  ِنَساء يَ } :قوله تعاىل
  َوآِتيَ  الصَّاَلةَ  َوَأِقْمنَ  اأْلُوَل  اْْلَاِهِليَّةِ  َترَبُّجَ  َترَبَّْجنَ  َوَل  بُ ُيوِتُكنَّ  يف  َوقَ ْرنَ  مَّْعُروفاً  قَ ْولً  َوقُ ْلنَ  َمَرض   قَ ْلِبهِ 

َا  َوَرُسوَلهُ  اللََّ  َوَأِطْعنَ  الزََّكاةَ  رَُكمْ َويُ  اْلبَ ْيتِ  َأْهلَ  الّرِْجسَ  َعنُكمُ  لُِيْذِهبَ  اللَُّ  يُرِيدُ  ِإَّنَّ  َطهِّ
 .[34-33]األحزاب{َتْطِهرياً 

لألجانب عنهن إمنا هو للنساء  (وال يتصور من أمهات املؤمنني اخلضوع ابلقول )أي اللني فيه
املسلمات أمجع واخلطاب هلن للتنبيه والتحذير ال غري على حد املثل )إايِك اعين وامسعي اي جارة( وكذلك  

فما كان لنساء النيب وهن أمهات املؤمنني , [ 33]األحزاب:{اأْلُوَل  اْْلَاِهِليَّةِ  َترَبُّجَ  َترَبَّْجنَ  َوَل } :قوله تعاىل
أن يتربجن تربج اجلاهلية األوىل ومل يقع شيء من ذلك منهن لكن قد يقع هذا من النساء املؤمنات 
األخرايت فصدر اخلطاب ألمهات املؤمنني واملقصود املسلمات وهذا يُعرف عند علماء األصول 

  َفالَ } :التأفف( يف قوله تعاىل)بوين قياساً على حترمي كتحرمي ضرب األ  (ومن )ابب أوىل ()ابلقياس اْللي
َُما تَ ُقل َهْرُُهَا َولَ  ُأفّ   َلَّ َُما َوُقل تَ ن ْ وأنت إذا أمتمت اآلايت إىل آخرها لوجدت , [23]اإلسراء{َكِرمياً   قَ ْولً  َلَّ

  اللََّ  َوَأِطْعنَ  الزََّكاةَ  َوآِتيَ  الصَّاَلةَ  }َوَأِقْمنَ  :فإن آخر آية فيها تنتهي بقوله تعاىل ,هذا املعىن واضحاً 
أم أن املؤمنات   ترى هل الصالة فريضة على أمهات املؤمنني من دون املؤمنات واملؤمنني  ,َوَرُسوَلُه{

ونساءه هن القدوة  ,اعة هللا ورسولهواملؤمنني مأمورات ومأمورون إبقامتها ومثل الصالة الزكاة وكذلك ط
وعليهن أن يقرن يف بيوهتن وال خيرجن منها متربجاتر وال  ,الصاحلة واملثال احملتذى لنساء مجيع املسلمني

يرين الرجال زينتهن وإذا سأهلن أحد من غري حمارمهن فسألوهن من وراء حجاب فما لبثت أن أثرت هذه  
نساء  الاليت ما كّن يعتربن نساء اجلاهلية قدوًة ألنفسهن وإمنا اعتربن القدوة يف مجيع املؤمنات املسلمات 

اخلطاب املوجه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ذاته يف   بل إنّ  ,النيب وبناته هن القدوة الصاحلة ألنفسهن
 اْلَكاِفرِينَ  ُتِطعِ  َوَل  اللََّ  اتَّقِ  النَِّبُّ  أَي َُّها يَ } :كثرير من اآلايت موجٌه إىل أمته ومن خالله كقوله تعاىل
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علماً أنه عليه الصالة  ,[65الزمر ]{َعَمُلكَ  لََيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكتَ  لَِئنْ } : وقوله عز وجل ,[1األحزاب]{َواْلُمَناِفِقيَ 
  َحَسَنة   ُأْسَوة   اللَِّ  َرُسولِ  يف  َلُكمْ  َكانَ   َلَقدْ } :والسالم معصوٌم من الذنوب صغريها وكبريها لقوله تعاىل

..  .العلماء أمجعوهذا ال خالف فيه بني , [21]األحزاب{َكِثرياً   اللََّ  َوذََكرَ  اْْلِخرَ  َواْليَ ْومَ  اللََّ  يَ ْرُجو َكانَ   لَِّمن
 فأين االفتئات على صريح القرآن وخمالفة أمر هللا !؟ 

الزواج   (أي زوجاته)إن الرسول عليه الصالة والسالم حرم على أمهات املؤمني  :وأما قولك
من بعده فهل علينا أن نسحب ذلك على مجيع النساء األرامل وَّننعهن من الزواج أمثال َلذه السنة 

 ....!؟ .النبوية
عن جهل عجيب ابلقرآن    .. ال أدري مبا أجيبك اي هذا فإن تساؤلك هذا ينبئ:.فاجلواب عنه
الذي حرم على أمهات املؤمنني الزواج   ..! تُرى هل الرسول عليه الصالة والسالم هو.والسنة النبوية معاً 

ارجع إىل القرآن الكرمي وراجع اآلية الصرحية يف التحرمي من رّب العزة سبحانه ال من الرسول  ؟من بعده
أي أزواجه املؤمنات الطاهرات الزاكيات الصاحلات , [6]األحزاب{أُمََّهاُُتُمْ  َوَأْزَواُجهُ } :يقول تعاىل
فتحرمي  ,[53]األحزاب{أََبداً  بَ ْعِدهِ  ِمن َأْزَواَجهُ  تَنِكُحوا َأن َوَل } :ومثله قوله تعاىل .املربءات العفيفات 

الورود قطعي الداللة إىل قيام الساعة وليس مؤقتًا بدليل آخر اآلية   الزواج منهن على املؤمنني قطعي
 . ..( الذي يفيد التأبيد. ... أبداً .)

)احلجاب على املسلمي يف زمن الفوضى والحنطاط وغياب اجملتمع املدين  فرض  :وأما قولك
.. ولكن أينهن اليوم وقد ألغي الرق يف كل  .ماءيؤذين أي لتمييز احلرائر عن اإل  حىت ل يعرفن ول

 (. بالد العامل
 .!  .أقول: حقاً إنه تساؤل مضحك وجهل مركب ابلقرآن والتاريخ 

ملسلمات املؤمنات يف دولة املدينة املنظمة أمت تنظيم وأحسنه ويف اي هذا فرض على ا (إن )احلجاب 
  فقد كان فيها أنواع من األنكحة ,الذي كانت تسوده الفوضى واإلابحية (اجملتمع املدين املنظم )ال املكي

وهذه األنواع  , اليت جاء اإلسالم بتحرميها يف اجملتمع املدين كما جاء يف احلديث الصحيح يف البخاري
  :هي

 . (نكاح آخر يسمى )نكاح استبضاع خيطب الرجل إىل الرجل وليته أو ابنته فيصدقها مثّ ينكحها
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 . كلهم يصيبها   ,ونوع اثلث جيتمع الرهط ما دون عشرة فيدخلون على املرأة
 . (ونكاح رابع جيتمع انس كثري فيدخلون على املرأة ال متتنع عمن جاءها وهن )البغااي

الصالة والسالم ابحلق هدم أنكحه اجلاهلية كلها وأبقى على نكاح الناس  فلما بعث حممد عليه 
 ...!؟  .اليوم وهو )النوع األول( فهل هذا تنظيم لألسرة واحلياة االجتماعية أم فوضى

اختالف يف   أليست الفوضى اجلنسية اليوم اليت تسود أورواب شبيه بفوضى اجلنسية يف اجلاهلية مع 
أن أورواب وكل من سار على نظامها الفوضوي هذا يعيشون يف   :حيق لنا أن نقول أال ؟ املمارسة واألوضاع

 ؟جاهلية أسوأ بكثري من اجلاهلية قبل اإلسالم
وأخريًا فإين أوجه هذه النصيحة إىل املسلمات املؤمنات )املتحجبات( أال يلقني اباًل هلذه األقاويل  

ينه ومنهجه الذي فيه خريهن وسالمتهن يف الدنيا  املغرضة واألفكار اهلدامة وأن يلتزمن شرع هللا ود
ُغونَ  اْْلَاِهِليَّةِ  َأَفُحْكمَ } ,وسعادهتن يف اآلخرة  . [50]املائدة{يُوِقُنونَ  لَِّقْوم   ُحْكماً  اللِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يَ ب ْ

معركة تقاليده( من اخلالعة والتربج والسفور و  )و  ( الغرب اإلابحي)وليحذرن السري يف ركاب 
من العقد النفسية والفوضى اجلنسية واألمراض )االختالط ونتائجها السيئة اليت يعاين منها أهلها 

خراب األسرة وتشتتها وليعلمن أن هذا جزء من مؤامرة كبرية ماكرة على اإلسالم  اجلسدية( فضاًل عن 
ة خاصةً وعلى املرأة الطاهرة احلصينة بشكلر أخص إلخراجها من حصنها  وأهله عامًة وعلى األسرة املسلم

للفاسقني ومصيدة للماكرين  ومأمنها ووظيفتها وسكنها النفسي إىل الشارع لتكون فتنًة للناظرين وطعمة ً 
ووسيلة دعاية للنهمني بشعارات خادعة ماكرة ظاهرها بريق جذاب وابطنها خراب وعذاب وشقاء 

 . (لضحية اخلاسرة يف النهايةا)وتعاسة وهي 
 والغواين يغرهن الثناء        خدعوها بقوَلم حسناء

فاحذري اخلداع والغرور وإايك أن تركين إىل الظاملني الذين يبغون الفتنة بتضليلك و حتريفك عن 
فتمسَِّك النار وتذكري هذه األوصاف اجلميلة الرائعة   (منهاج ربك وذلك إبلقاء الشبه حول )احلجاب 

 َحاِفظَات   قَانَِتات   فَالصَّاحِلَاتُ } :اليت جاءت يف ثنااي كتاب هللا عز وجل الذي إليه املنقلب واملصري قال
جبنابه سبحانه  وكوين واحدة منهن عسى أن تفوزي برضوانه ولوذي , [34]النساء{اللُّ  َحِفظَ  ِبَا لِّْلَغْيبِ 

واسأليه أي حيفظك من الشرور ويقيك الفنت اليت  واستعيين به  , لعلك تسلكني معهن ولن خييبك هللا
)ستكون فنٌت كقطع الليل املظلم تدع احلليم  :حذران منها رسول هللا عليه الصالة والسالم حيث قال
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 عز وجل ففيه النجاة منها  واليت طمت وعمت يف عصرك هذا وال حرية ابلتمسك بكتاب هللا  ,(حريان
  َذِلكَ }واصربي على طاعة هللا وطاعة رسوله فإن هللا مع الصابرين يوم يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب 

,  [35فصلت]{َعِظيم   َحظّ   ُذو  ِإلَّ  يُ َلقَّاَها َوَما َصرَبُوا الَِّذينَ  ِإلَّ  يُ َلقَّاَها َوَما} ,[65هود]{َمْكُذوب   َغرْيُ  َوْعد  
 فَ ْوزاً  فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللََّ  ُيِطعْ  َوَمن}والطاعة لربك ولرسوله  ,وإىل املزيد من الوعي مما جيري حولك 

الصاحلات املبتليات القابضات على  (وأسأل لك ولنا و للمؤمنات )املتحجبات , [71]األحزاب{َعِظيماً 
دينهن كالقابض على اجلمر الثبات على الصراط املستقيم وحمجة اإلسالم البيضاء والتمسك ابحلق  

وصلى هللا تعاىل وسلم على رسوله احلق اهلادي إىل دينه احلق واحلمد هلل   والدعوة إليه فإنه أحق أن يتبع 
 .ربُّ العاملني


