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مقدمــة
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل..
أ َّما بعد..
فيسر مؤسس�ة ال�درر الس�نية أن تض�ع بين يدي�ك -هُّأي�ا القارئ

الكري�م -خمترص ًا لكتاب (حترير املرأة عند العرصانيني) ،للدكتور عادل
ابن حس�ن احلمد ،والذي قام فيه بالرد عىل العرصانيني ،من خالل الرد

على أح�د أهم الكتب الت�ي يعولون عليها ،وهو كت�اب (حترير املرأة يف
عرص الرس�الة) أليب ش�قة ،والذي حش�د فيه الكثري من النصوص من

الكت�اب والس�نة يدعم هبا رؤيت�ه ،يف قضايا بالغة اخلط�ورة ،كاحلجاب

واالختالط وغري ذلك ،وهي يف احلقيقة ال تعدو أن تكون شبهات ،قام

املؤلف بالرد عليها ،وكشف زيفها ومصادمتها لتعاليم اإلسالم .

وملا كانت احلاجة ماس�ة إىل مثل هذا الكت�اب يف هذا الوقت ،الذي

تعال�ت فيه أصوات العرصانيين ،وكان الكتاب ربام يثقل عىل الكثريين

قراءته ،رأى القائمون عىل مؤسسة الدرر السنية اختصار أصله وهتذيبه،
قاصدي�ن إىل إفادة عامة املس�لمني ،حتى يتس�نى هل�م قراءته ،والوقوف

عىل أهم شبهات دعاة التغريب مع الرد عليها.

وق�د أتى ه�ذا املخترص وس�ط ًا دون إخالل بأصله ،ومش�تم ً
ال عىل
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مقصود مؤلفه ،مع االلتزام بنص كالمه  ،دون تغيري يف عبارته.
ومؤسس�ة الدرر الس�نية إذ تقدم هذا اإلصدار ،ومن قبله أصل هذا

املخترص ،ترجو من اهلل عز وجل أن تكون قد أسهمت يف التصدي هلذا
التيار وبيان عواره ،وأظهرت مدى خمالفته لتعاليم اإلسلام ،خصوص ًا

فيام يتعلق بقضايا املرأة.

واهلل املو ِّفق واهلادي إىل رصاطه املستقيم.
			
			

القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية
elmee@dorar.net
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مقدمــة الكتــاب
إن احلم�د هلل ،نحمده ونس�تعينه ونس�تغفره ،ونع�وذ باهلل من رشور

أنفس�نا ومن س�يئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال

ه�ادي له ،وأش�هد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأش�هد أن حممد ًا

عبده ورسوله ..أما بعد؛

ف�إن قضي�ة امل�رأة اليوم تع�د من أكبر القضاي�ا التي تش�غل العامل،

حت�ى جعلها الغرب النرصاين معيار ًا ملدى تق�دم الدول أو تأخرها ،كام

اس�تخدمها للضغط عىل الدول إلح�راج حكامها ،ووصفهم بالتخلف
أو الظل�م أو تقيي�د احلريات ،ب�ل ربط الغرب املس�اعدات التي يقدمها
لدول املسلمني بمدى استجابة هذه الدول ملسألة تغريب املرأة.

ومل يك�ن عاملنا اإلسلامي بمنأى عن هذه القضي�ة الكبرية ،بل كان

منخرط� ًا فيها طوع ًا أو كره ًا ،وزاد على العامل الغريب بترشذم موقفه من
قضاي�ا املرأة املطروحة ،فمن مواف�ق للرؤية الغربية ،ومن معارض ،كل
بحس�ب توجهه؛ فمنهم من يريد من امل�رأة أن متيل بكليتها نحو التوجه

الغ�ريب املنح�ل ،ومنه�م م�ن يتاج�ر بقضيتها لني�ل الرضا الغ�ريب ،وال
يس�تغرب من هؤالء مثل ه�ذه املواقف؛ ألهنم أصح�اب هوى ،ولكن
الغري�ب أن تتباي�ن مواقف اإلسلاميني من قضايا امل�رأة؛ فخرج منهم

م�ن يدافع ع�ن حقوق امل�رأة بنَ َفس غ�ريب ،و ُي َؤ ِّص ُل للمطال�ب الغربية
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بالنص�وص الرشعي�ة .وه�م يتفاوتون يف الق�رب والبعد ع�ن املطالب

الغربية ،كل بحسب واقعه والضغوطات التي يعيشها.

وق�د بدأ هذا الفكر قدي ًام عىل يد بعض من ينتس�ب للعلم الرشعي،

مم�ن انبهر باحلض�ارة الغربي�ة ،وأخذ ين�ادي بتجديد الدي�ن ،من أمثال
((س�يد أمحد خان)) ،و((رفاعة الطهط�اوي)) ،و((وخري الدين التونيس))،
و ((حممد عبده)) ،ومن سار عىل طريقتهم.

هذا الصنف من اإلسلاميني الذين س�لكوا هذا املس�لك يف قضايا

امل�رأة ،واجهتهم النص�وص الرشعية التي تدح�ض باطلهم ،وتعارض

دعوهت�م ،فكان هل�م موقف منه�ا ،أال وهو ردها؛ إم�ا بتأويلها عىل غري
مراده�ا ،أو حتري�ف معناه�ا ،أو الطعن يف صحته�ا ،أو برضب بعضها

ببعض؛ وكل ذلك نابع من تقديم عقوهلم عليها ،وتبنيهم لنتيجة املسألة
قبل بحثها.

ويس�مى ه�ذا االجت�اه بأصح�اب الفك�ر املس�تنري ،أو املدرس�ة

اإلصالحي�ة ،أو العرصانيين ،ويتلخ�ص موقفه�م من قضاي�ا املرأة يف

أمور منها:

 -1يربرون االختالط بني الرجال والنساء.
 -2يزينون للمرأة اخلروج من بيتها بأي صورة من الصور.
 -3يزعمون أن احلجاب من صنعة الفرس واألتراك.

خمتصر حترير املرأة
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 -4يزعمون أن احلجاب خاص بنساء النبي  فقط.
 -5يبيحون مصافحة الرجال للنساء.
 -6جييزون للمرأة تويل القضاء والوالية العامة.
 -7يدفعون باملرأة للمشاركة يف املجالس النيابية(((.
وأصحاب هذه املدرسة العقلية يتفاوتون يف تبنيهم ملثل هذه اآلراء،

كام يتفاوتون يف ((منطلقاهتم وخلفياهتم ،وإن التقوا يف تقديم العقل عىل
نصوص الكتاب والس�نة ،وتأثروا بالفك�ر الوافد الغريب ،...ومنهم من
يصدر عن حس�ن نية ،حماولة منه يف االجتهاد ،إال أنه بقي مش�دود ًا إىل

تص�ورات املناهج الغربية التي تلقاها خالل دراس�ته أو ابتعاثه إىل ديار
الغرب ،أو ما يزال متأثر ًا بأفكار املعتزلة ،أو مجعت هذه كلها يف عقليته،
فوقع يف االضطراب واخللل والتناقض))(((.

وم�ن كتب اإلسلاميني التي س�لكت طريق تأوي�ل النصوص عىل

غير مراده�ا ،كتاب ((حترير املرأة يف عرص الرس�الة)) ملؤلفه الش�يخ عبد

احلليم أبو شقة.

والكتاب مكون من س�تة أج�زاء ،يف ثالثة جملدات كبار،وطبع عدة
((( ((العرصاني�ون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب)) ،ملحمد حامد النارص
(ص.)266 – 261
((( املصدر السابق(ص.)176
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طبعات ،وهو كتاب معتمد يف بعض جامعات الدول العربية.
قدم هل�ذا الكتاب وأثنى عليه علامن من أعلام العرص احلارض؛ مها

الشيخ حممد الغزايل ،والشيخ يوسف القرضاوي -غفر اهلل هلام .-وهذا
التقديم زاد من أمهية الكتاب وانتشاره.

كما أقيم هلذا الكتاب وللفكر الذي يطرحه احتفالية كبرية يف مرص،

أقيم�ت بع�د وفاة املؤلف ،ش�ارك فيها بعض املفكري�ن الذين أثنوا عىل

الكتاب ومنهجه يف طرح قضايا املرأة.

ونظر ًا ملا هلذا الكتاب من األمهية واالنتش�ار ،جاءت الرغبة يف بيان

بعض ما فيه من االنحراف عن جادة احلق ،واهلل أسأل التوفيق والسداد

يف بيان ذلك.

الفصل األول
قضايا عامة على الكتاب
يناقش هذا الفصل ثالث قضايا عامة هي:
األوىل :إشكالية الكتاب.
الثانية :املرأة التي يريدها املؤلف.
الثالثة :أمن الفتنة يف قضايا املرأة.
وكل قضية من هذه القضايا جاءت يف مبحث مستقل.

خمتصر حترير املرأة
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املبحث األول
إشكالية الكتاب
ختتل�ط بالكتاب إش�كاليتان ،س�ببتا كثري ًا من اللبس ال�ذي وقع فيه

املؤلف؛ هاتان اإلش�كاليتان مها :تس�مية ما يدع�و إليه املؤلف دعوة إىل

هدى ،وموافقة الغرب باسم اإلسالم؛ وإليك بيان هاتني اإلشكاليتني:
اإلشكالية األولى :تسمية التلبيس دعوة إلى هدى

غلف املؤلف ما دعا إليه من س�فور املرأة ،وبروزها للرجال خمتلطة

هبم ،بزينتها الظاهرة ،تنظر إليهم وينظرون إليها ،بل وتصافحهم جماملة

للواقع أو قصد ًا لتبليغ بعض املشاعر النبيلة إليهم ،وقد ختتيل هبم إذا لزم
األمر؛ سمى املؤلف ذلك كله دعوة إىل هدى!((( وسيأيت يف ثنايا البحث

ما يبني بعد هذه الدعوى عن الصواب.

اإلشكالية الثانية :موافقة الغرب باسم اإلسالم:

وافق املؤلف الغ�رب يف مطالبهم حيال املرأة .وزاد عليهم بالتدليل

عىل ما يريدون من الكتاب والسنة ،وفق فهمه ،ال وفق فهم علامء األمة

وق�د حاول املؤلف التربؤ من إش�كالية موافقة الغ�رب رصاح ًة((( لكن
النتائج التي توصل إليها تؤيد وجود مستوى من التطابق بني أطروحاته

واألطروحات الغربية يف ملف املرأة وسيظهر هذا جلي ًا يف ثنايا البحث.

((( انظر ً
مثال ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)50/1
(((املصدر السابق (.)19/2
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14

املبحث الثاني
املؤلف واملرأة اليت يريد
أو ً
ال :مقصد المؤلف من تأليف الكتاب:

ي املؤلف مقصده من تأليف الكتاب فقال:
َب نَّ َ

((اهلدف من هذه الدراسة االجتامعية الفقهية – والتي أوضحت يف

جالء كيف تم حترير املرأة يف عرص الرسالة – فهو اإلسهام يف إعادة حترير
املرأة املس�لمة املع�ارصة ،حمتذين خطى التحري�ر األوىل ،مقتدين هبدي

النبي  .ويلفتنا هذا اهلدف إىل قضية أكرب وأخطر – تس�تدعي تضافر
جه�ود العلماء واملفكرين – وهي قضي�ة حترير العقل املس�لم املعارص،

حتريره من قيود هائلة ،وموازين باطلة ،وأفكار فاس�دة ،س�يطرت عليه
عرب القرون ،فأعجزته وش�وهته ،فإذا حترر من كل ذلك استيقظ وعمل

عىل نور من هدى اهلل .وإن حترير العقل املسلم هو السبيل الذي ال سبيل
غريه إىل التحرير الكامل واألصيل للمرأة وحترير الرجل معها))(((.

فاهلدف الذي من أجله كتب املؤلف الكتاب هو حترير املرأة املسلمة

املعارصة .وأفضل طريقة لتحريرها يف نظر املؤلف أن حيرر العقل املسلم

من قيوده وموازينه الباطلة وأفكاره الفاسدة.

وه�ذا كالم ع�ام جممل ،ال يمكن احلكم عليه ب�دون تفصيل ُيعرف
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)39/1

خمتصر حترير املرأة
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ومم س�تحرر ،وكيف حيرر العقل املس�لم،
من خالله معنى حترير املرأةَّ ،

وهكذا .وقد قام املؤلف ببيان هذا اإلمجال يف كتابه.

ثانيا :صورة المرأة المحررة إجما ً
ال كما يراها المؤلف:

بَّي�نَّ املؤل�ف صورة حترر امل�رأة يف كتابه ،فش�مل التح�رر جوانب
عدة؛ منها:
 -حترر املرأة يف لباسها وتسرتها:

فال بأس عليها أن تلبس ما يصف بدهنا إن مل تكن فتنة((( ،وجيوز هلا

إخراج قدميها((( ،بل ويطالب الفقهاء بأن جيدوا خمرج ًا إلجازة كش�ف

العنق وبعض الذراع وجزء من الساق يف حال عملت املرأة خارج بيتها
وش�ق عليها أن تستر كل بدهنا((( ،ومن العجائب قوله بوجوب التزام
امل�رأة بقدر م�ن الزينة الظاهرة يف بيتها أو خارج�ه((( ،وأنه ال حرج عىل

الرجال أن يروا من املرأة بعض زينتها التي تتزين هبا يف بيتها ملحارمها(((.
 -حت�رر امل�رأة يف تعامله�ا م�ع الرج�ال ،وخمالطته�ا هل�م ،وت�رك

االحتجاب عنهم:
فأباح اختالط النساء بالرجال((( ،وزعم أن النبي  هو الذي رشع
((( املصدر السابق (.)77/4
((( املصدر السابق (.)66/4
((( املصدر السابق (.)22/4
((( املصدر السابق (.)253/4(،)251/4
((( املصدر السابق(.)252/4
((( املصدر السابق (.)116/3( ،)114/3( ،)74/3( ،)17/3
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ما ييرس االختالط يف املجتمع((( ،وجعل االختالط من أكرب أسباب نمو
عقل املرأة وزيادة خربهتا((( ،وأنه ينبغي البدء برتبية البنت عىل االختالط

يف س�ن املراهق�ة((( ،وأنه ينبغ�ي أن يعتاد املجتمع على االختالط حتى
يأل�ف كل جنس اآلخ�ر((( ،وال بأس بما يقع من رؤية الرجال للنس�اء
والنس�اء للرج�ال((( ،وال ب�أس أيض� ًا باملصافحة بينهام م�ن أجل تبادل

املشاعر النبيلة ،أو حتى جماملة للمجتمع الفاسد((( ،وال حرج يف دخول
الرجل عىل املرأة بغري حمرم للحاجة(((.
 -حترر املرأة يف قضايا الزواج:

ابتكر املؤلف مصطلح� ًا جديد ًا يف حترير املرأة يف قضايا الزواج ،أال

وه�و مصطلح (الباح�ث) ،وهو الذي خيتل�ط بالنس�اء ويتعامل معهن

ملعرفة ش�خصيتهن بقصد الزواج((( ،ويرى يف االختالط طريق ًا للزواج
واختيار العروس(((.

((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)31/2
((( املصدر السابق (.)34/2
((( املصدر السابق (.)85 – 84/2
((( املصدر السابق (.)19/3
((( املصدر السابق(.)89/2
((( املصدر السابق (.)93/2
((( املصدر السابق (.)33/2
((( املصدر السابق(.)59/2
((( املصدر السابق (.)71/2
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 -حترر املرأة من القرار يف البيت:

فحث املرأة عىل اخلروج من املنزل وذم القرار ،وادعى أنه س�بب يف

نقص عقل املرأة((( ،وأن املرأة ال يزداد وعيها ونضجها إال باخلروج(((.
ه�ذا إمج�االً هو التح�رر الذي يدع�و إليه املؤلف .وس�تأيت كل هذه

النصوص والرد عليها يف ثنايا هذا الكتاب بإذن اهلل تعاىل.

((( املصدر السابق (.)278/1
((( املصدر السابق(.)315/1
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املبحث الثالث
قضية أمن الفتنة
دل�ت النص�وص الرشعية على أن أرض فتن�ة عىل الرج�ال هي فتنة

النس�اء ،كام دلت النص�وص الرشعية عىل أن هذه الفتنة كانت س�بب ًا يف

فس�اد بعض األمم الس�ابقة ،كبني إرسائيل ،فجاء التحذي�ر منها؛ ومن

النصوص الرشعية املبينة لعظيم شأن هذه الفتنة:

 -ق�ول اهلل تع�اىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ

[آل عمران.]١٤:

ٍ
َّبي  قال« :ما تركت بعدي فتن ًة
 -وعن أس�امة بن زيد  عن الن ِّ

الرجال من النِّساء»(((.
أرض عىل ِّ
َّ

ٍ
َّبي  ق�الَّ :
«إن الدُّ نيا حلو ٌة
س�عيد
 وع�ن أيبِّ
اخلدري  عن الن ِّ

خضرةٌَّ ،
وإن اهلل مس�تخلفكم فيها فينظ�ر كيف تعملون ،فاتَّق�وا الدُّ نيا

واتَّقوا النِّساءَّ ،
فإن َّأول فتنة بني إرسائيل كانت يف النِّساء»(((.

 وع�ن ٍجابر َّ 
أن رس�ول اهلل  رأى ام�رأةً ،فأتى امرأته زينب،

((( رواه البخاري ( .)5096( )361/3ومسلم (.)2740( )2097/4
((( رواه مسلم (.)2742( )2098/4
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ثم خ�رج إىل أصحابه فقالَّ :
«إن
وه�ي متعس منيئ ًة هل�ا ،فقىض حاجتهَّ ،
ٍ
ٍ
شيطان ،فإذا أبرص أحدكم
شيطان ،وتدبر يف صورة
املرأة تقبل يف صورة

امرأ ًة فليأت أهلهَّ ،
فإن ذلك ير ُّد ما يف نفسه»(((.

وغريه�ا م�ن النص�وص الرشعي�ة الكثيرة الت�ي قدم�ت مجل�ة من

االحتياطات ملعاجلة شأن هذه الفتنة ،فالواجب عىل العاقل أخذ احليطة

واحل�ذر من الوق�وع فيها ،وعدم االغترار بالنفس والوث�وق بصالبتها
أمام هذه الفتنة ،فإن هذا موطن زلل األقدام.

واملؤل�ف يف كتاب�ه هذا حاول التقليل من ش�أن ه�ذه الفتنة ،وأجاز

أبواب� ًا مفضي� ًة إليها ،بل وتأول ما دلت النصوص عىل املنع منه؛ خش�ية
افتتان الرجل باملرأة ،يقول مثالً:

((إن هذا املس�توى م�ن الرعاية احلانية ،وم�ا يتخلله من قرب وملس

للب�دن ،مرشوع ما دامت الفتنة مأمونة ،وال تؤمن الفتنة هنا عادة إال يف
ح�االت خاصة ،كما هو واضح من النصوص .وه�ذه احلاالت تندرج

حتت ظاهرة اجتامعية مشهودة ،تعني عىل أمن الفتنة ،وتشجع عىل قبول
هذا املستوى من الرعاية احلانية .هذه الظاهرة تشري إىل أن طول العرشة

بني املس�لمني الصاحلني تولد يف نفوس املتعارشين مشاعر خاصة نبيلة،

تضمر معها الش�هوة ،وما كان هلذه املش�اعر أن تولد لوال طول العرشة.
ومن أمثلتها مش�اعر األخوة التي كانت بني الرس�ول  وبني أم سليم

((( رواه مسلم (.)1403( )1021/2

20

خمتصر حترير املرأة

وأم حرام ،وكذلك بني أيب موس�ى األش�عري وبني زوجة أخيه األكرب.

ومن أمثلتها أيض ًا مش�اعر األمومة التي كانت بني س�امل موىل أيب حذيفة
وبني سهلة بنت سهيل زوجة أيب حذيفة( .انظر خربمها يف مبحث اللقاء
خالل طلب النس�اء العلم من الرجال) .ومع هذه املشاعر ختف الشهوة

الفطرية نحو اجلنس اآلخر حتى تكاد أن تنمحي .ثم إننا نحس�ب أن يف

قوله تعاىل:ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ [النور ]٣١ :إشارة إىل هذا
املعن�ى .فكرب الس�ن وحده ال ينف�ي الرغبة اجلنس�ية وإن كان يضعفها،

ولكن التبعية وطول العرشة هي احلاسمة يف انتفاء األرب))(((.

تأمل (رعاية حانية) و(قرب وملس للبدن) و(طول عرشة) و(مشاعر

خاصة نبيلة) ثم يقول بعدها( :تضمر معها الشهوة)!

ب�اهلل كم نحت�اج حتى تضمر الش�هوة من (طول عشرة) بني رجل

وامرأة ال حتل له ،وليس هلام ثالث إال الش�يطان؟! وإىل أن نصل إىل هذا
املس�توى الغريب من عدم اإلحساس ماذا نفعل يف األحاسيس املتبادلة
الت�ي هتي�ج الش�هوة وتفع�ل األفاعي�ل بالش�باب والش�ابات عىل وجه

اخلصوص؟!

ه�ل يص�دق أحد مث�ل هذا ال�كالم؟ أحس�ب أن العلامنيين الذين

يقول�ون بمثل هذا القول يعلم�ون علم اليقني أنه باطل ،فكيف يأيت من

يؤصل لعملهم هذا بالدليل الرشعي؟!
(((((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)258/2

الفصل الثاني

منهج املؤلف يف االستدالل على

موضوعات الكتاب والتعامل مع النصوص
يف هذا الفصل سيتم مناقشة جوانب من منهجية املؤلف يف

االستدالل والتي أدت إىل النتائج املنحرفة التي توصل إليها،
وسيدور احلديث عىل أربعة عنارص رئيسة هي:

1)1اتباع املؤلف للمتشابه وتركه للمحكم من النصوص.
2)2اختالل األمانة العلمية عند املؤلف.
3)3حتميل النص ما ال حيتمل والتكلف يف االستدالل.
4)4حتريفه ملعاين أحاديث املرأة.

خمتصر حترير املرأة
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املبحث األول
اتباع املتشابه وترك احملكم
حذر ربنا سبحانه وتعاىل من اتباع املتشابه من القول ،وترك املحكم،

وبَّي�نَّ س�بحانه أن هذا منه�ج أهل الزيغ ،فقال ع�ز وجل :ﮋ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ((( ،وق�د تاله�ا النبي 

سمى اهلل
ثم قال« :فإذا رأيت ا َّلذين يتَّبعون ما تشابه منه فأولئك ا َّلذين َّ
فاحذروهم»(((.

وبالنظ�ر إىل طريقة املؤل�ف يف تناوله ملوضوعات الكت�اب ،يمكننا

القول بأن املؤلف وقع يف هذا املزلق اخلطر ،وأخذ باملتشاهبات واستدل
هب�ا بدل الرد إىل النصوص املحكمة ،وهذا مثال واحدٌ من أمثلة متعددة
دالة عىل هذه اإلشكالية:

مسألة غض البصر:

تكل�م املؤل�ف ع�ن مس�ألة غ�ض البصر ،بع�د أن ق�رر مرشوعية
((( آل عمران.)7( :
((( رواه البخاري( .)4547( )207/3ومسلم(.)2665( )2053/4
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االختالط ،حتت عنوان(( :آداب مشتركة بني الرجال والنس�اء)) ،وأراد

هب�ذا العن�وان بي�ان آداب االختالط بين الرجال والنس�اء ،فذكر منها:

((غض البرص)) ،فكيف تناول املؤلف عفا اهلل عنا وعنه هذه املسألة؟

مل يب�دأ املؤلف بذكر النصوص الرصحية يف بي�ان حكم نظر الرجال

للنساء ،وإنام اجته إىل رسد األدلة من غري ترتيب ،ولكنه وقف مع بعض
ه�ذه األدل�ة ليق�رر أن النظر إىل النس�اء ليس كل�ه ح�رام ،إال إذا اقرتن

بش�هوة .فب�دأ بذكر آية الن�ور اآلمرة بغ�ض البرص ،ووقف م�ع ((من))

ٍ
بعض ،ثم وقف
التبعيضية؛ ليس�تدل هبا عىل أن بعض النظ�ر حمرم دون

مع خائنة األعني ،وأعقبها بحديث أيب سعيد اخلدري يف آداب الطريق،
وحديث جرير بن عبداهلل البجيل يف نظر الفجأة ،ثم قال:

((عن ابن ع َّب ٍ
اس  قال :ما رأيت شيئ ًا أشبه بال َّلمم ممَّا قال أبو هريرة

الزنا ،أدرك ذلك ال
َّب�ي « :إنَّا اهلل كتب عىل ابن آدم ح َّظه م�ن ِّ
ع�ن الن ِّ
حمال�ة؛ فزنا العين النَّظر ،وزنا ال ِّلس�ان املنطق ،والنَّفس متنَّى وتش�تهي،
ِّ
ويكذبه»[ .رواه البخاري ومسلم ].
والفرج يصدِّ ق ذلك ك َّله

واحلدي�ث رصي�ح يف أن النظ�ر بش�هوة ه�و املحظ�ور ،ولذل�ك ق�ال:

«والنفس متنى وتشتهي» وهذا يعني أنه إذا كان بغري شهوة فال إثم فيه))(((.
ثم أورد قصة الفضل ورؤيته للفتاة يف احلج ،وقصة عائش�ة يف رؤية
((( ((االعتصام)) ،للشاطبي(.)88/2
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السودان وهم يلعبون؛ ثم قال:
((واخلالص�ة :أنه قد يس�تتبع اللقاء رؤية الرجال النس�اء ،والنس�اء

الرج�ال ،وه�ذا ال حرج فيه ،م�ا دام الطرفان حيرصان على الغض من

أبصاره�م ،فلا حيملق أحدمه�ا يف اآلخر ،ه�ذا فض ً
ال ع�ن براءهتام من
الشهوة إذا ما وقع نظر بني حني وآخر))(((.

فهذه هي النتيجة التي خلص إليها املؤلف يف تقرير هذه املسألة ،وقد

أعرض متام ًا عن الوقوف مع األدلة الرصحية يف املنع من نظر الرجال إىل

النساء ،والتي منها:

 -حدي�ث جري�ر بن عبد اهلل ،قال :س�ألت رس�ول اهلل  عن نظر

الفجاءة؟ فأمرين أن أرصف برصي(((.

لعيل« :يا
 -وحدي�ث اب�ن بريدة عن أبي�ه ،قال :قال رس�ول اهلل ٍّ 

عيل ،ال تتبع النَّظرة النَّظرةَّ ،
فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة»(((.
ُّ

فهذان احلديثان رصحيان يف حرمة النظر إىل األجنبية بشهوة أو بغريه

إذ جاء النهي عن اتباع النظرة النظرة وجاء األمر برصف البرص إن وقع
((( املصدر السابق(.)89/2
((( رواه مسلم(.)2159( )1699/3
((( رواه أب�و داود( .)2149( )610/2والرتمذي ( .)2777( )94/5وحس�نه
األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود))(.)1881( )403/2
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فج�أة ،وممن نب�ه إليه غري واح�د من أهل العل�م منهم الن�ووي((( وابن

تيمية((( وابن القيم((( عليهم رمحة اهلل.

وحتى حديث أيب هريرة الذي تعلق به املؤلف لتقييد النظر املحرم بام

كان عن شهوة دال عىل خالف مراده ،كام قال املناوي(( :كل عني زانية:
يعن�ي كل عني نظرت إىل أجنبية عن ش�هوة فه�ي زانية ،أي أكثر العيون
ال تنف�ك من نظر مستحس�ن وغري حمرم ،وذل�ك زناها ،أي فليحذر من

النظر ،وال يدَّ ِع أحد العصمة من هذا اخلطر ،فقد قال املصطفى  لعيل
مع جاللته :يا عيل ال تتبع النظرة النظرة))((( فتأمل كيف رد املناوي ذاك

النص املتشابه إىل هذا النص املحكم ،ال كام صنع املؤلف غفر اهلل له.

((( ((رشح صحيح مسلم))،للنووي(.)139/14
((( ((جمموع الفتاوى))،البن تيمية (.)419/15
((( ((روضة املحبني))،البن القيم (ص.)113
((( ((فيض القدير))،للمناوي (.)27/5
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املبحث الثاني
اختالل األمانة العلمية يف التعامل مع النصوص
اصط�دم املؤل�ف بالنص�وص الرشعي�ة الت�ي تع�ارض أف�كاره يف

الكت�اب ،ف�كان له موق�ف منها؛ إم�ا بالتأوي�ل ،وإما بإيراده�ا مبتورة،
بحيث خيفى اجلزء الذي يمكن أن يفسد عليه مراده يف االستدالل ،وقد
وقع هذا أيض ًا يف تعاطيه مع كالم أهل العلم.

ويف ه�ذا املبحث بعض النامذج م�ن األحاديث التي أوردها املؤلف

مبت�ورة ،وعالقة اجلزء املبتور باملوضوع الذي يبحثه ،وبعض النقوالت

عن العلامء التي يبرتها املؤلف لتوافق مراده.
أو ً
ال :بتر المؤلف لألحاديث النبوية:

 -1حديث دخول الرجال عىل أسامء بنت عميس:

اس�تدل املؤلف عىل االختالط يف زمن النبي  ،وأن هذا هو دأب

نساء الصحابة ،بقصة وقعت ألسامء بنت عميس ،فبرتها حتى توافق ما
يريد؛ فقال:

«ع�ن عبداهلل بن عمرو بن العاص ..أن نفر ًا من بني هاش�م دخلوا

عىل أسماء بن�ت عميس ،فدخ�ل أبو بك�ر الصديق وهي حتت�ه يومئذ..
[رواه مسلم]»(((.

((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)38/2
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يف حني أن النص يدل عىل خالف مراده ،وهذا متام النص:
َّ
أن نفر ًا من بني هاش� ٍم دخلوا
ع�ن عبداهلل بن عم�رو بن العاص
ٍ
عميس ،فدخ�ل أبو ٍ
ٍ
يومئذ،
الصدِّ يق ،وهي حتت�ه
عىل أسماء بن�ت
بك�ر ِّ
فرآه�م ،فكره ذلك ،فذكر ذلك لرس�ول اهلل  ،وق�ال :مل أر إال خري ًا.

َّ
ثم قام رس�ول اهلل 
فقال رس�ول اهلل
«:إن اهلل قد َّبرأها من ذلك))َّ ،
ٍ
على املنرب ،فق�ال« :ال يدخل َّن ٌ
مغيبة إال ومعه
رجل بعد يومي ه�ذا عىل
ٌ
رجل أو اثنان»(((.

فح�ذف املؤل�ف م�ا يدل على ع�دم رىض أيب بك�ر هب�ذا الدخول،

وح�ذف مت�ام احلديث الذي ي�دل عىل النه�ي عن الدخول عىل النس�اء

واالختالء هبن.

 -2حديث أم رشيك:

وم�ن األحادي�ث الت�ي برته�ا املؤل�ف عف�ا اهلل عن�ه ،حديث أم

رشيك ،وقد أورده ليس�تدل به عىل أن االختالط يعني املرأة عىل فعل
املعروف ،فقال:

«ع�ن فاطم�ة بنت قيس قالت ...:قال يل رس�ول اهلل  :انتقيل إىل

أم رشيك – وأم رشيك امرأة غنية من األنصار ،عظيمة النفقة يف س�بيل

اهلل ،ين�زل عليه�ا الضيف�ان – فقالت :س�أفعل ،فقال :ال تفعلي ،إن أم
((( رواه مسلم(.)2173( )1711/4
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رشيك امرأة كثرية الضيفان ،ويف رواية :يأتيها املهاجرون األولون»(((.
يف حني أن متام النص يبني خالف مراد املؤلف يف كتابه ،وهذا متامه:
�عبي ،أنَّه س�أل فاطمة بن�ت ٍ
ع�ن عامر بن رشاحيل َّ
قيس أخت
الش ِّ

الض َّحاك بن ٍ
قيس ،وكانت من املهاجرات األول ،فقال :حدِّ ثيني حديث ًا
َّ
س�معتيه من رسول اهلل  ،ال تسنديه إىل ٍ
أحد غريه .فقالت :لئن شئت
ألفعل� َّن ،فقال هلا :أج�ل حدِّ ثيني ،فقالت :نكحت ابن املغرية ،وهو من
ٍ
ٍ
يومئ�ذ ،فأصيب يف َّأول اجلهاد مع رس�ول اهلل ،
قريش
خيار ش�باب
ٍ
عوف يف ٍ
نفر من أصحاب رس�ول
الرمحن بن
فلَّم�اَّ تأ َّيمت خطبني عب�د َّ
اهلل  ،وخطبن�ي رس�ول اهلل  عىل مواله أس�امة بن ٍ
زي�د ،وكنت قد
حدِّ ثت َّ
فليحب أسامة» ،فلماَّ ك َّلمني
أن رسول اهلل  قال« :من أح َّبني
َّ

رس�ول اهلل  قل�ت :أمري بيدك فأنكحني من ش�ئت ،فق�ال« :انتقيل
ٍ
ٍ
إىل أ ِّم
رشي�ك ام�رأ ٌة غن َّي ٌة من األنص�ار ،عظيمة النَّفقة يف
رشي�ك» ،وأ ُّم
الضيفان ،فقلت :س�أفعل ،فقال« :ال تفعيلَّ ،
إن
س�بيل اهلل ،ينزل عليها ِّ
ٍ
الضيفان ،فإنيِّ أكره أن يس�قط عن�ك مخارك ،أو
أ َّم
رشي�ك ام�رأ ٌة كثرية ِّ
ينكشف ال َّثوب عن ساقيك ،فريى القوم منك بعض ما تكرهني ،ولكن

عمك عبداهلل بن عمرو اب�ن أ ِّم مكتو ٍم»– وهو ٌ
رجل من
انتقلي إىل ابن ِّ
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)45/2
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فه�ر ِ
بن�ي ٍ
ٍ
قريش ،وهو من البطن ا َّلذي هي من�ه – فانتقلت إليه))
فهر

(((

ثم ذكرت قصة اجلساسة.

فهل هذا يدل عىل جواز االختالط؟!

 -3حديث جر الذيل:

بعد أن ناقش املؤلف موضوع ذيل املرأة ،وزعم فيه أنه خاص بنساء

النب�ي  ،اصطدم بحديث أليب هري�رة  ،والذي فيه ذكر المرأة جتر
ذي�ل ثوهب�ا ،فكره املؤلف أن يورد ه�ذه اللفظة الدالة عىل أن النس�اء يف
الزمن األول كن يرخني ذيول ثياهبن ،فحذفها ،فأوردها هكذا:

«عن أيب هريرة  قال :لقيته امرأ ٌة وجد منها ريح ال ِّطيب ينفح،...

فق�ال :يا أمة اجل َّبار جئت من املس�جد؟ قالت :نع�م ،قال :وله تط َّيبت؟

قالت :نعم ،قال :إنيِّ س�معت ح ِّبي أبا القاسم  يقول :ال تقبل صال ٌة
ٍ
المرأة تط َّيبت هلذا املس�جد حتَّى ترجع فتغتسل غسلها من اجلنابة»(((.

والرواية الكاملة هكذا:

ع�ن أيب هري�رة  قال :لقيت�ه امرأ ٌة وج�د منها ري�ح ال ِّطيب ينفح

إعص�ار ،فقال :يا أم�ة اجل َّبار جئت من املس�جد؟ قالت :نعم،
ولذيله�ا
ٌ

ق�ال :ول�ه تط َّيبت؟ قالت :نعم ،قال :إنيِّ س�معت ح ِّبي أبا القاس�م 
((( رواه مسلم(.)2942( )2261/4
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)264/4
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ٍ
المرأة تط َّيبت هلذا املس�جد حتَّى ترجع فتغتس�ل
يقول« :ال تقبل صال ٌة

(((
غبار.
غسلها من اجلنابة»  .قال أبو داود :اإلعصار ٌ

فلماذا حذف املؤلف (ولذيلها إعص�ار) وهي مجلة قصرية ال يرضه

إيرادها؟

هذه بعض األمثلة فقط ،وإال ففي الكتاب أمثلة أخر.
ثانيا :تحريف المؤلف لكالم العلماء:

وهن�اك أمثلة متعددة وق�ع للمؤلف فيها حتريف ل�كالم أهل العلم

بالتغيري أو البرت لتأييد الدعوى التي يريدها.

فمنه�ا ما نس�به البن أيب ش�يبة يف مصنفه من تبويب�ات لتأييد دعواه

بوجود نصوص الغلو عند العلامء السابقني ،فيقول:

((وامت�د اإلرساف والغلو إىل كل أمر له صل�ة باملرأة ،ويكفي إلقاء

نظ�رة على مصنف م�ن أواخر القرن الث�اين مثل مصنف ابن أيب ش�يبة،
حت�ى نض�ع أيدينا عىل أمثلة من هذا الغلو .ح ًّقا إن املصنف يس�جل إىل

جان�ب نص�وص الغلو نصوص االعت�دال الصحيحة ،ولكن تس�جيل
األوىل يثب�ت على أية حال ما دخل عىل املس�لمني من تص�ورات باطلة

منافية ملا رشع اهلل ،وهذه بعض األمثلة:

((( رواه أب�و داود ( .)4174( )401/4والنس�ائي (.)5126( )153/8
وصححه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة))(.)1031( )27/3
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 منع الرجل من الوضوء بفضل وضوء املرأة. منع الرجل من الرشب من سؤر احلائض. منع املرأة من االغتسال مع الرجل من إناء واحد. منع املرأة من أن تؤم النساء. منع املرأة من صالة اجلامعة واجلمعة. منع املرأة من صالة العيد. منع املرأة من التكبري أيام الترشيق))(((.هذه األمثلة يوردها املؤلف عىل أهنا من الغلو يف مسألة سد الذريعة،

ويذك�ر بعد كل مثال مكانه من مصنف ابن أيب ش�يبة ،فهل فع ً
ال ذكرها
ابن أيب شيبة يف مصنفه هبذا اللفظ؟ أو هذا حتريف من املؤلف لكالم ابن

أيب شيبة ،ليصفه بعد ذلك بالغلو يف سد الذريعة؟

بالنظ�ر إىل مصن�ف ابن أيب ش�يبة ال يوجد باب ابتدأه ابن أيب ش�يبة

بلفظة ((منع)) ،بل ومل ترد هذه الكلمة يف ثنايا أبوابه إال يف موطن واحد،

وهو يف كتاب الزكاة -2 :باب ما قالوا يف منع الزكاة(((.

إذ ًا من أين جاءت هذه العناوين التي وصفها املؤلف بالغلو؟!

((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)199/3
((( ((املصنف)) ،البن أيب شيبة (.)374/6

خمتصر حترير املرأة

33

إذا عدنا إىل املصنف نجد العناوين املقاربة ملا ذكرها املؤلف كالتايل:

يف كتاب الطهارة:

 -37يف الوضوء بفضل املرأة(((.
 -38من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها(((.
-39يف فضل رشاب احلائض(((.
-40يف الرجل واملرأة يغتسالن بامء واحد(((.
 -41من كره ذلك(((.

يف كتاب الصالة:

 -318املرأة تؤم النساء(((.
 -319من كره أن تؤم املرأة النساء(((.
 -341فيمن ال جتب عليه اجلمعة(((.
((( املصدر السابق (.)349/1
((( املصدر السابق (.)351/1
((( املصدر السابق (.)354/1
((( املصدر السابق (.)355/1
((( املصدر السابق (.)361/1
((( املصدر السابق (.)569/3
((( املصدر السابق (.)570/3
((( املصدر السابق (.)65/4
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 -342املرأة تشهد اجلمعة ،أجتزئها صالة اإلمام(((؟
 -430من رخص يف خروج النساء إىل العيدين(((.
 -431من كره خروج النساء إىل العيدين(((.
 -440يف النساء عليهن تكبري أيام الترشيق(((.
 -672من رخص للنساء يف اخلروج إىل املسجد(((.
 -673من كره ذلك(((.
ه�ذه ه�ي األقرب صل�ة بام ذكر املؤل�ف ،وهي تدل بجلاء عىل أن

التعبري الذي س�اقه املؤلف يف وصف هذه األبواب إنام هو من تعبريه ال
من تعبري ابن أيب شيبة ،فلامذا حاد املؤلف عن تعبري احلافظ ابن أيب شيبة

إذا كان سيحاسبه عليه ويصفه بالغلو؟!

((( ((املصنف)) ،البن أيب شيبة (.)67/4
((( املصدر السابق (.)231/4
((( املصدر السابق (.)234/4
((( املصدر السابق (.)251/4
((( املصدر السابق (.)198/5
((( املصدر السابق (.)201/5
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املبحث الثالث
حتميل النص ما ال حيتمل والتكلف يف االستدالل
اتس�م منه�ج املؤلف يف كتاب�ه بتحميل النصوص م�ا ال حتتمل ،ويل

أعناقه�ا لتواف�ق ما يريد ،والتكلف يف االس�تدالل ،وهذا كثري يف كتابه،
وما س ُيذكر يف هذا املبحث ما هو إلاَّ نامذج من ذلك ،فمن األمثلة الدالة

عىل تكلف املؤلف يف االستدالل:

 -1مشاركة المرأة في االحتفاالت العامة:

حتدث املؤلف عن معامل ش�خصية املرأة ،وعد من معامل شخصيتها:

((مشاركتها يف االحتفاالت العامة))(((.

فكيف استدل املؤلف عىل مشاركة املرأة يف االحتفاالت العامة املختلطة؟
ق�ال املؤل�ف مس�تدالً على مش�اركة امل�رأة يف العه�د النب�وي يف

االحتفاالت العامة املختلطة:

((االحتفال بالعرس:

ع�ن ٍ
والصبي�ان مقبلني ...من
َّبي  النِّس�اء ِّ
أنس  ،قال :رأى الن ُّ

ٍ
َّبي ممث ً
أحب النَّاس إ َّيل» .قاهلا
هم أنتم من ِّ
ال فقال« :ال َّل َّ
عرس فقام الن ُّ
ثالث ٍ
مرار))[ .رواه البخاري ومسلم].
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)124/1
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ٍ
ٍ
َّبي 
الس
عن
ُّ
�اعدي ،دعا الن َّ
عرس أبو أس�يد َّ
س�هل  ،قال :لـماَّ َّ
ٍ
أس�يد ،ب َّلت
وأصحاب�ه ،فام صنع هلم طعام ًا وال َّقربه إليهم إلاَّ امرأته أ ُّم
ٍ
ٍ
مترات يف ٍ
َّبي  من ال َّطعام أماثته
تور من حجارة من ال َّليل ،فلماَّ فرغ الن ُّ

له ،فسقته تتحفه بذلك))[ .رواه البخاري ومسلم].

االحتفال بالعيد:

ع�ن أ ِّم عط َّي�ة ،قال�ت :كنَّا نؤمر أن نخ�رج يوم العي�د ،حتَّى نخرج

البك�ر من خدرها ،حتَّى نخ�رج احل َّيض ،فيك َّن خل�ف النَّاس ،فيكبرِّ ن

بتكبريه�م ،ويدعون بدعائه�م ،يرجون بركة ذلك الي�وم وطهرته .ويف
رواية (ليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني) [رواه البخاري ومسلم].

ٍ
السودان
عن عائشة ريض اهلل عنها ،قالت ...:وكان يوم عيد يلعب ُّ

َّب�ي  وإ َّما قال :تش�تهني تنظرين؟
بال�دَّ رق واحلراب ،فإ َّما س�ألت الن َّ
فقلت :نعم ،فأقامني وراءه ،خدِّ ي عىل خدِّ ه ،وهو يقول :دونكم يا بني

أرف�دة ،حتَّى إذا مللت قال :حس�بك .قلت :نعم .ق�ال :فاذهبي [رواه

البخاري ومسلم].

حفالت االستقبال:

ع�ن أيب بكر الصدي�ق  ق�ال ...:فقدمنا املدينة لي ً
ال ي�وم اهلجرة،

وتفرق الغلامن واخلدم يف ال ُّطرق،
الرجال والنِّساء فوق البيوتَّ ،
فصعد ِّ
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حممد ،يا رسول اهلل [رواه مسلم]))(((.
حممد ،يا رسول اللهَّ ،يا َّ
ينادون :يا َّ
مناقشة استدالل المؤلف:

حديث أنس:

ما هو وجه االستدالل بحديث أنس؟!

مل ُي َبَّي�نَّ لن�ا املؤل�ف وجه الش�اهد من حدي�ث أنس  على جواز

مش�اركة امل�رأة يف االحتفاالت العام�ة املختلطة .ومل يبين هل كان هذا
االحتف�ال عا ًّما ،بمعنى أنه للرجال والنس�اء جمتمعين يف حمفل واحد؟
أم أنه كان للنس�اء فقط؟ واجلواب :أنه ليس يف الرواية ما يؤيد ما ذهب

إليه املؤلف من كونه احتفاالً عا ًّما للرجال والنساء ،فاالستدالل به عىل
االحتف�االت العامة املختلطة ،اس�تدالل يف غري حمله ،وحتميل للنص ما

ال حيتمل.

حديث سهل:

ليس يف حديث س�هل أن الدعوة كانت عامة للرجال والنس�اء ،كل

ما يف احلديث أهنا قامت عىل خدمة الضيوف من جتهيز الطعام وتقديمه،

وه�ي عروس ،ليس عندها خادم خيدمها ،فمن أين أخذ املؤلف عفا اهلل
عن�ه أن هذه الدعوة كانت احتفاالً عا ًّما ،اختلط فيه الرجال بالنس�اء؟!

ثم مل يبني لنا هنا هل كان هذا قبل احلجاب أم بعده؟!.
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)124/1
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حديث أم عطية:

اس�تدالل املؤلف بحديث أم عطية -يف خ�روج املرأة لصالة العيد،

بأنه نوع من املشاركة يف االحتفاالت العامةٌّ -يل ألعناق النصوص ،فلم
يقل أحد :إن الصالة حمفل عام خيتلط فيه الرجال والنساء كل يوم مخس

م�رات ،مع العلم أن النبي  ق�د وضع ضوابط عديدة يف خروج املرأة
وصالهت�ا يف مس�جد اجلامعة ،منها :أنه جعل للنس�اء باب� ًا ال يدخل منه

الرج�ال ،فه�ل يعقل أن خيصص هل�ن باب ًا ثم يرتكه�ن خيتلطن بالرجال

داخل املصىل؟!.

حديث عائشة:

أي�ن املش�اركة يف حدي�ث عائش�ة؟! كل م�ا يف احلدي�ث أن عائش�ة

وقفت بباب حجرهتا تنظر إىل الغلامن وهم يلعبون باحلراب يف املسجد،

والنبي  يسرتها عن نظر الناس.

حديث أيب بكر:

لق�د بال�غ املؤلف يف إطالق مش�اركة املرأة يف حفالت االس�تقبال،

مستدالً بدخول النبي  املدينة ،واستقبال الناس له ،عل ًام بأنه مل يؤثر أن

النس�اء خرجن إىل الشوارع الستقباله ،كل ما ذكر يف احلديث أن النساء
صعدن فوق البيوت ينظرن إىل النبي  ،فأين لقيا الرجال ،واملش�اركة

يف حفالت االس�تقبال ،إذا كانت املرأة واقفة عىل سطح بيتها ،تنظر من
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بعيد للنبي  وهو قادم إىل املدينة؟! ثم إن هذا كان يف أول اهلجرة ،ومل

ترشع األحكام بعد.

 -3منازعة المرأة للرجل في حقها:

يسير املؤلف عفا اهلل عنه يف حديثه ع�ن العالقة بني الرجل واملرأة،

على طريق�ة أعداء الدي�ن الذين يص�ورون للناس أن هن�اك معركة بني
الرجال والنس�اء ،وعىل امل�رأة أن تنتزع حقها من الرج�ل بالقوة ،وهذا

مث�ال مج�ع في�ه املؤلف بني التكل�ف يف االس�تدالل عىل م�ا يريد ،وبني

اإلهيام بوجود معركة بني الرجال والنساء؛ قال املؤلف:

((عاتك�ة بن�ت زيد تتمس�ك بحقها يف صالة اجلامعة باملس�جد دون

رضا زوجها:

ق�ال هلا ابن عمر :مل خترجني وقد تعلمني َّ
أن عمر يكره ذلك ويغار؟

قال�ت :وما يمنعه أن ينهاين؟ قال :يمنعه قول رس�ول اهلل « :ال متنعوا
إماء اهلل مساجد الل»((())(((.

إن الرواي�ة رصحي�ة يف أن عم�ر مل يمن�ع عاتك�ة م�ن اخل�روج إىل

املس�جد ،ومل ينهها ،حتى يقال :خرجت بغري إذنه؛ فكيف محلها املؤلف
((( رواه البخ�اري ( .)865()277/1ومس�لم( .)442( )326/1وأب�و داود
واللفظ له (.)568 ،567 ،566( )382/1
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)296/1
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عىل متس�كها بحقه�ا وخروجها إىل صالة اجلامعة يف املس�جد بغري رضا
زوجها ،وكأن معركة حوارية قد دارت بينها وبني عمر ،أرص فيها عمر

على رأي�ه بعدم خروجه�ا ،وأرصت هي على رأهيا باخل�روج؛ ألنه من
حقها ،ثم خرجت بغري رضاه!

فهل حتتمل القصة كل هذا التكلف؟!
 -4االختالط بين الشباب والشابات:

وم�ن األمثلة كذلك عىل حتميل املؤل�ف للنصوص ما ال حتتمل ،ما

قال�ه عندم�ا تكلم ع�ن عوامل أساس�ية تعني عىل حتقيق آداب مش�اركة
املرأة يف احلياة االجتامعية ولقائها الرجال ،فقال:

((العام�ل الثالث :تيسير قدر حمدود من املش�اركة واللقاء يف س�ن

املراهقة ،مع املراقبة احلازمة:

 -ع�ن ابن عباس قال :كان الفضل رديف رس�ول اهلل  ،فجاءت

ام�رأة من خثعم ،فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ،وجعل النبي 
يرصف وجه الفضل إىل الشق اآلخر… [رواه البخاري ومسلم].

ويف رواي�ة أخ�رى عند الطبري عن عيل … :فقال رس�ول اهلل :

(رأيت غالم ًا حدث ًا وجارية حدثة ،فخشيت أن يدخل بينهام الشيطان).
ويف رواية ثالثة( :رأيت شاب ًا وشابة فلم آمن عليهام الشيطان).
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ع�ن أم عطية قالت :كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البِكْر

من خدرها .ويف رواية :أمرنا نبينا  أن نخرج العواتق وذوات اخلدور
[رواه البخاري].

ع�ن اب�ن عباس … :إن رس�ول اهلل  كث�ر عليه الن�اس (يوم فتح

مك�ة) يقولون :ه�ذا حممد هذا حمم�د ،حتى خرج العوات�ق من البيوت
[رواه مسلم].

احلديث�ان األخيران يشيران إىل أن العرف الذي أقره الرس�ول 

كان يضيق عىل البنات األبكار يف اخلروج من البيت ،حتى تقل جماالت

لقائهن الذكور.

ولي�س معن�ى تضيي�ق جم�االت اللق�اء يف س�ن املراهق�ة أن نمنعها

هنائي�ا ،إنما معناه تقليل ه�ذه املجاالت م�ن ناحية ،وتوفير املراقبة من
ناحي�ة ،واملراقبة تكون – يف نطاق العائلة – بحضور الوالدين أو بعض

األقارب ،وخارج نطاق العائلة بحضور شخصيات هلا احرتام وهيبة يف
نفوس الشباب.

وإن اللق�اء املحدود يف مثل هذا اجل�و املأمون ،له أثر صالح يف هتيئة

نفوس الشباب وتعويدهم – بنني وبنات – عىل ضبط النفس ،وممارسة
اللق�اء العفي�ف يف مراح�ل تالية .كما أن تع�ود رؤية اجلن�س اآلخر يف

مناسبات جادة ،ويف جو عائيل رصني يسوده االحتشام ،مما يبعد اخلجل
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المَْ َ�ريض عن التقي واإلنس�ان العاقل الس�وي ،وخيفف م�ن حدة الرشه
اجلنيس عند الشقي واإلنسان الضعيف صاحب القلب املريض))(((.

ق�د ال يصدق الق�ارئ أن ه�ذا كالم رجل من اإلسلاميني ،ويظن

أن هذا من كالم العلامنيني ودعاة إفس�اد املرأة ،ولكن هذه هي احلقيقة،
وهذا نموذج من كالمه يف كتابه ،واهلل املستعان.

ما هو دليل املؤلف فيام ذهب إليه من أن تيسري قدر حمدود من املشاركة

واللقاء يف سن املراهقة يريب املرأة عىل االلتزام بآداب املشاركة واللقاء عند

الكرب؟!

هل هو حديث الفضل بن عباس ،ونظره إىل املرأة اخلثعمية؟ أم هو

حديث أم عطية يف خروج العواتق وذوات اخلدور لصالة العيد؟!

أما قصة الفضل فليس فيها ما يدل عىل تيسير اللقاء ،وال اإلذن به،

فض ً
ال عن إباحة النظر واملشاركة التي يدعو إليها املؤلف ،قال ابن حجر

(ت852:ه�ـ) رمح�ه اهلل يف رشحه هلذا احلدي�ث(( :وفيه من�ع النَّظر إىل
األجنب َّي�ات وغض البرص ،قال عياض :وزع�م بعضهم أنَّه غري واجب

إلاَّ عن�د خش�ية الفتنة ،ق�ال :وعندي َّ
أن فعل�ه  إذ غ َّطى وجه الفضل

أبلغ من القول))(((.

فإذا كان احلديث يدل عىل غض البرص ،فكيف س�يحقق املؤلف ما
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)85 – 84/2
(((((فتح الباري)) ،البن حجر (.)70/4
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غض للبرص؟ بل إن الرواية
يدع�و إليه من اللقاء بني املراهقني م�ن غري ٍّ

األخ�رى الت�ي أورده�ا املؤلف« :رأيت ش�ا ًّبا وش�ابة فلم آم�ن عليهام

الش�يطان» هلي أبلغ يف الداللة عىل أن الفتنة يف هذه الفرتة العمرية أش�د

من غريها ،ولذلك قال ابن حجر (ت852:هـ) رمحه اهلل(( :ويؤخذ منه
الرجال والنِّساء خشية الفتنة))(((.
التَّفريق بني ِّ

ف�إذا كان ه�ذا ح�ال الدلي�ل األول الذي اس�تدل به املؤل�ف ،فامذا

س�نقول ع�ن الدلي�ل الث�اين ،ال�ذي ال يدل ال م�ن قريب وال م�ن بعيد
على مراد املؤل�ف؟ ولكنه التكل�ف ويل أعناق النص�وص وتكثريها يف
الكتاب ،واالستدالل هبا يف غري حملها.

((( ((فتح الباري)) ،البن حجر (.)70/4
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املبحث الرابع
موقف املؤلف من بعض أحاديث املرأة
ألهل األهواء موقف من أحاديث النبي  التي تعارض أهواءهم،

إما بردها ،أو بالطعن يف إسنادها ،أو بتأويلها عىل غري مرادها.

وقد ذكر الشاطبي رمحه اهلل من طريقة أهل البدع يف االستدالل(( :ردهم

لألحادي�ث التي جرت غير موافقة ألغراضهم ومذاهبه�م ،ويدعون أهنا
خمالفة للمعقول ،وغري جارية عىل مقتىض الدليل ،فيجب ردها))(((.

وهذه واحدة من اإلش�كاليات التي وقع�ت للمؤلف يف كتابه هذا؛

لذا س�يتناول هذا املبحث بع�ض النامذج من األحادي�ث املخالفة لرأي

املؤل�ف ،والتي أوردها املؤلف ،وكيف تعامل معها ،وليس املراد تعقب

كل األحاديث الت�ي أوردها املؤلف يف كتابه ،وفرسها عىل غري مرادها،
وإنام املقصود هو التمثيل ملنهج املؤلف.

موقف المؤلف اإلجمالي من األحاديث المعارضة لرأيه:

نَّبي املؤلف موقفه من األحاديث املعارضة ملا ذهب إليه يف كتابه بقوله:

((وأخري ًا نقول :إن حديث أم محيد – ومثله األحاديث التي تشري إىل

أفضلي�ة اعتزال املرأة جمتمع�ات الرجال – بحاجة إىل مزيد من التحقيق
والتمحيص ،ملعرفة مدى صحة س�ندها ،وذلك أهنا تتعارض مع اهلدي

((( ((االعتصام)) ،للشاطبي (.)231/2
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النبوي ،أي مع التطبيق العميل لنساء املؤمنني يف عرص الرسالة ،والوارد

يف أحادي�ث كثرية تبلغ املئ�ات ،وهي هبذا قطعية الورود قطعية الداللة،
متوات�رة توات�ر ًا معنو ًّي�ا ،وعلى ف�رض ثب�وت صح�ة س�ند األحاديث
املعارض�ة ،فال نملك غري تأويلها تأوي ً
ال يتفق مع داللة تلك األحاديث

املتواترة ،فإهنا أقوى سند ًا وأقطع داللة))(((.

فهذا رد لألحاديث املعارضة لرأيه باجلملة ،واحلكم عليها باجلملة أيض ًا

بأهنا أضعف سند ًا ،وال تفيد داللتها القطع باحلكم! وهذا واضح البطالن.
واآلن نشرع يف تن�اول ثالث�ة أحادي�ث فق�ط مما تكل�ف املؤلف يف

تأويله�ا وتعطيل دالالهتا كنامذج هلذه اإلش�كالية م�ع التنبيه إىل أن ثمة

أمثل�ة أخ�ر ،وق�د أورد املؤلف مجلة من ه�ذه األحاديث التي س�عى يف

تأويلها حتت فصل واحد ،عنون له بقوله:

((أحادي�ث صحيح�ة ع�ن ش�خصية امل�رأة أس�اء البع�ض فهمه�ا

وتطبيقها))(((.

الحدي���ث األول« :م���ا رأيت من ناقصات عق���ل ودين أذهب للب
الرجل الحازم من إحداكن»:

ٍ
اخلدري  ،ق�ال :خرج رس�ول اهلل  يف أضحى
س�عيد
ع�ن أيب
ِّ

أو ٍ
فمر عىل النِّس�اء فق�ال« :يا معرش النِّس�اء تصدَّ قن،
فط�ر إىل املصَّل�ىَّ َّ ،
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)31/3
((( املصدر السابق (.)271/1
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ف�إنيِّ أريتك َّن أكث�ر أهل النَّار» فقل�ن :وبم يا رس�ول اللهَّ؟ قال«:تكثرن
ٍ
ال َّلعن وتكفرن العشير ،ما رأيت من ناقص�ات ٍ
للب
عقل
ودين أذهب ِّ

الرج�ل احلازم م�ن إحداك َّن» قلن :وم�ا نقصان ديننا وعقلنا يا رس�ول
َّ

الرجل؟» قلن :بىل،
اللهَّ؟ قال« :أليس ش�هادة املرأة مثل نصف ش�هادة َّ

ق�ال« :فذلك من نقصان عقلها ،أليس إذا حاضت مل ِّ
تصل ومل تصم؟»

قلن :بىل ،قال« :فذلك من نقصان دينها»(((.

اضط�رب املؤلف يف كالمه عىل هذا احلدي�ث اضطراب ًا كبري ًا ،فأخذ

يشرق ويغ�رب لينف�ي داللة احلدي�ث الرصحي�ة يف نقصان عق�ل املرأة

ودينها ،وانتهج املؤلف يف نفيه لداللة النص الرصحية أمور ًا عدة؛ منها:
 -1إثارة شبهات عىل احلديث:

فادعى املؤلف أنه ال يليق بالنبي  وهو صاحب اخللق العظيم أن

يغض من ش�أن النس�اء أو حيط من كرامتهن أو ينتقص من شخصيتهن

يف هذه املناسبة البهيجة((( ،وأن القول بنقص عقل املرأة يعني أهنا إنسانة
غري سوية عاجزة خمتلة العقل(((.

 -2الزعم بأن هذا احلديث سيق لفئة معينة من النساء:

زع�م املؤلف أنه قيل لنس�اء األنصار دون نس�اء املهاجرين؛ ألهنن

((( رواه البخاري ( .)1462( )452/1ومسلم(.)889( )605/2
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)275/1
((( املصدر السابق (.)276/1
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يغلبن الرجال ،فهو حديث خاص هبن ليس له صفة العموم(((.
 -3التهرب من ذكر داللة احلديث الرصحية:
فقال(( :إن النص حيتاج إىل دراس�ة وتأمل؛ س�واء من ناحية املناسبة

الت�ي قي�ل فيها ،أو م�ن ناحية م�ن وجه إليه�ن اخلط�اب ،أو من حيث

الصياغ�ة الت�ي صيغ هب�ا اخلطاب ،وذلك حت�ى نتبني داللت�ه عىل معامل
شخصية املرأة))(((.

وقال أيض ًا:

َاقص ِ
ِ
�ل َو ِد ٍ
ات َع ْق ٍ
ين) إنام جاءت م�رة واحدة ،ويف جمال
((كلم�ة( :ن َ

إث�ارة االنتب�اه والتمهي�د اللطي�ف لعظ�ة خاص�ة بالنس�اء ،ومل جتئ قط

مستقلة يف صيغة تقريرية))(((.

وم�اذا يعني ه�ذا الكالم؟! هل نرد احلديث ألن�ه جاء مرة واحدة؟

وإذا أخذن�ا بطريق�ة املؤل�ف فإنن�ا نق�ول للرج�ل إذا أراد أن يالط�ف

زوجت�ه ،فليقل هلا( :يا ناقصة العقل والدين) قبل أن يقدم عىل وعظها،

فه�ل يرتضي املؤلف هذه الطريقة؟! وهل تقبل امل�رأة هبذه املالطفة من
الزوج؟!

((( املص�در الس�ابق ( ،)274/1ومل يبين املؤل�ف ه�ل يقول بأن نس�اء األنصار
ناقصات عقل ودين ،بناء عىل فهمه؟!
((( املصدر السابق (.)275/1
((( املصدر السابق (.)276/1
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 -4معارضة احلديث ورده:

النص النبوي ،بل عارضه
مل يكتف املؤل�ف بالتهرب من ذكر داللة ِّ

برأي�ه ،ورده ،ودعا إىل إقامة الدراس�ات العلمية لتحديد قدرات املرأة؛

ملعرف�ة جم�ال النقص ،ودرجته ،وزمن ظهوره ،ونس�بته بني النس�اء ،بل
ومعرفة جمال الزيادة ،ودرجتها ،وزمن ظهورها!(((.

 -5ادعاء املؤلف أن خروج املرأة من بيتها يقلل من نقص العقل عندها:

العجيب أن املؤلف حاول اس�تغالل احلدي�ث لدفع املرأة للخروج

م�ن بيتها؛ إذ ي�رى أن عقل املرأة يزداد كلام اهتم�ت بالعامل خارج بيتها،

ومل تقبع يف بيتها(((.

الحديث الثاني :إن المرأة خلقت من ضلع أعوج:

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل « :استوصوا بالنِّساءَّ ،
فإن
ٍ
امل�رأة خلق�ت من ضل�عٍَّ ،
الضلع أعلاه ،فإن ذهبت
وإن أعوج يشء يف ِّ

تقيمه كرسته ،وإن تركته مل يزل أعوج ،فاستوصوا بالنِّساء»(((.
قال املؤلف:

((والرس�ول  مل يبني جمال هذا العوج وال مداه ،وإنام أش�ار إىل أثر
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)280/1
((( املصدر السابق (.)315/1
((( رواه البخاري ( .)3331( )451/2ومسلم(.)1468( )1090/2
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العوج ِ
اخللقي يف بعض سلوك املرأة مما يضيق به الرجل ،فهل يمكن بناء
عىل الواقع املش�اهد أن نفرس العوج برسعة االنفعال وش�دته ،أو بفرط
احلساسية وتقلب املزاج؟))(((.

فقط حصر معنى العوج يف خلق االنفعال فق�ط ،وظاهر النص أنه

أع�م م�ن ذلك فقد ج�اء يف رواية ملس�لمَّ :
«إن املرأة خلق�ت من ضلعٍ،
ٍ
عوج،
لن تس�تقيم لك عىل طريقة ،فإن استمتعت هبا استمتعت هبا وهبا ٌ
وإن ذهب�ت تقيمه�ا كرسهتا ،وكرسها طالقه�ا»  ،فتأمل قول النبي :
ٍ
«لن تستقيم لك عىل
طريقة» وما فيه من السعة يف التامس العذر بالعوج
الفط�ري يف كل خمالف�ة خترج منها .وأيض ًا ف�إن وصف النبي  للضلع
بأن�ه أع�وج ،وأن اعوجاج�ه يش�تد يف أعلاه ،يوحي بأن أش�د ما يظهر

اعوج�اج املرأة يف أعالها ،قال ابن حج�ر (ت852:هـ) رمحه اهلل(( :فيه
إش�ارة إىل َّ
أن أع�وج م�ا يف املرأة لس�اهنا))((( .وهذا التعبير يوحي أيض ًا
بأن العوج موجود يف جوانب عدة منها ،لكن أكثره وأش�ده يف أعالها،

فليتأمل الرجل ذلك ولريفق باملرأة.

الحديث الثالث :حديث خير صفوف النساء آخرها:

الرجال
ع�ن أيب هريرة  قال :قال رس�ول اهلل « :خري صفوف ِّ

ورشها َّأوهلا»(((.
ورشها آخرها ،وخري صفوف النِّساء آخرهاُّ ،
َّأوهلاُّ ،
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)288/1
((( فتح الباري(.)368/6
((( رواه مسلم (.)440( )326/1
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فه�ذا احلدي�ث ٌ
أصل عظي�م يف التأكيد عىل أن م�ن مقاصد الرشيعة

الفصل بني اجلنسين ومنع االختلاط ،وقد قرر املؤل�ف أن االختالط

مرشوع ،فامذا صنع هبذا احلديث؟

قال املؤلف:
خاصا بصلاة اجلامعة ،واالجتماع للصالة له
(احلدي�ث يقرر أدب� ًا ًّ

ٌ
حديث مشرتك
خصائص يتميز هبا عن س�ائر االجتامعات ،فليس هناك

بني املجتمعني يقتيض قرب ًا ومشافه ًة))(((.

خاصا هب�ذا املوطن ،والعجب أنه علله
فجعل التباعد بني اجلنسين ًّ

بأن�ه ليس ثمة حديث مشترك يس�تدعي قرب ًا ومش�افهة ،وق�د بني غري
واح�د من أه�ل العلم أن احلكمة م�ن هذا الترشيع ه�و منع االختالط
وصيانة املرأة وإغالق أسباب الفتنة ،وجعلوا غريه من صور االختالط

حمرم ًا من باب أوىل.
الراتب َّ

((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)33/3

الفصل الثالث
القضايا التي حاول املؤلف إثباتها يف كتابه
املبحث األول :دعوى سنية االختالط بني الرجال والنساء.
املبحث الثاين :دعوى جواز إظهار املرأة لزينة وجهها

وكفيها وقدميها أمام الرجال.

املبحث الثالث :دعوى أن احلجاب من خصوصيات أمهات

املؤمنني.
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حاول املؤلف إثبات بعض القضايا من خالل كتابه هذا ،كام ب َّينها
يف مقدمته ،ومنها:
 -1مرشوعية االختالط بني الرجال والنساء.
 -2مساواة املرأة بالرجل.

 -3أن األصل هو كشف الوجه ،وأما النقاب فهو عادة من عادات
التجمل قبل اإلسالم.
 -4جواز تزين املرأة يف وجهها وكفيها أمام الرجال.

 -5أن القرار يف البيت واحلجاب ،من خصوصيات أمهات
املؤمنني.
 -6تقييد الطالق وتعدد الزوجات.

 -7تساوي املرأة مع الرجل يف ميادين العمل ،وإلغاء خصوصية
ٍ
ٍّ
بعمل خيتلف عن اآلخر.
كل منهام

وقد توسع املؤلف يف بعض هذه املسائل ،واخترص بعضها اختصار ًا
شديد ًا،كمسألة تقييد الطالق وتعدد الزوجات ،ومساواة املرأة بالرجل،
والتساوي يف العمل بني اجلنسني ،فهذه مل يتوسع فيها املؤلف.
لذا لن يناقش البحث كل هذه القضايا ،ولكن ستقترص املناقشة عىل
القضايا التي توسع فيها املؤلف وحاول حشد األدلة عىل صحتها ،وهي:
 -1دعوى مرشوعية االختالط بني اجلنسني.

 -2دعوى جواز إظهار املرأة لزينتها أمام الرجال األجانب.

 -3دعوى أن القرار يف البيت واحلجاب ،من خصوصيات أمهات
املؤمنني.
وفيام ييل مناقشة هذه القضايا:
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املبحث األول
دعوى سنية االختالط بني الرجال والنساء
ذه�ب املؤل�ف إىل مرشوعية االختلاط بني الرجال والنس�اء ،وأنه

األصل ،وأن أدلة السنة املتكاثرة املتواترة قد دلت عىل هذا األصل ،ورد

عىل من قال بخالف ذلك ،بل عدَّ هذه الدعوة من الدعوة إىل اهلدى(((.
وق�د عقد ثامنية فص�ول يف مطلع اجلزء الثاين إلثب�ات هذه القضية،

وأهن�ا ظاهرة صحية((( ،وم�ن العجيب زعمه أن النب�ي  كان حيرص
عىل االختالط بني اجلنسين! بل ويذ ِّلل الصعاب التي متنع من اختالط
اجلنسين!!! ((( فخل�ص إىل أن االختالط س�ن ٌة من س�نن نبين�ا  التي

جيب أن تتبع! وأنه من سمات املجتمع املسلم!((( ،بل وجعل االختالط

من سنن املرسلني مجيع ًا!!(((.

وقب�ل مناقش�ة األدل�ة الت�ي س�اقها واالعتراض عليها ،س�يناقش

البحث بعض النقاط العامة.

((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)50/1
((( املصدر السابق (.)16/2
((( املصدر السابق (.)31/2
((( املصدر السابق (.)67/2
((( املصدر السابق (.)67/2
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أو ً
ال :قضايا عامة:

 -1تعريف االختالط ،وموقف املؤلف منه:

حي�رر لن�ا املؤلف مفه�وم االختالط حتري�ر ًا واضح� ًا ،ومل ُي َبينِّ لنا
مل ِّ

موقفه من هذا املصطلح بوضوح ،بل املالحظ أنه يتحاش�اه ،ويس�تبدل

ب�ه أحيان� ًا كلمة (اللقيا)((( ولعل س�بب هذا التحايش حت�ى ال يقال أنه
ٍ
بآداب معينة سيذكرها.
يبيح االختالط ،وإنام يبيح اللقاء

واالختلاط كلم� ٌة هل�ا مدلوهل�ا عن�د الن�اس الي�وم ،وال يمكن أن

نتجاهل ما يتبادر إىل أذهان الناس عند سماعهم هلا ،وأول ما يتبادر إىل

أذه�ان الناس الص�ورة الواقعية م�ن اختالط الرجال بالنس�اء املربمج،
وانكسار حاجز احلياء بينهام ،والتعامل بغري ضوابط.

عرف العلامء املع�ارصون االختالط ،فقال الش�يخ عبدالعزيز
وق�د َّ
ٍ
مكان
اب�ن ب�از رمحه اهلل(( :ه�و اجتماع الرجال بالنس�اء األجنبي�ات يف

واحد بحكم العمل ،أو البيع ،أو الرشاء ،أو النزهة ،أو الس�فر ،أو نحو
ذلك))(((.

وقال الش�يخ حمم�د املقدم(( :هو اجتماع الرجل باملرأة التي ليس�ت

بمح�رم له ،اجتامع� ًا يؤدي إىل ريبة ،أو هو :اجتامع الرجال بالنس�اء من
((( املصدر السابق (.)31/2( ،)37/1( ،)16/2
((( ((خطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان عمله)) ،البن باز (ص.)6
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ٍ
مكان واح�د يمكنهم فيه االتص�ال فيام بينه�م بالنظر،
غير املح�ارم يف
ٍ
حائل ،أو مان� ٍع يدفع الريبة
أو اإلش�ارة ،أو ال�كالم ،أو البدن من غير

والفساد))(((.

 -2استدالالت املؤلف:

مل�ا مل حي�رر املؤل�ف مس�ألة االختلاط حتري�ر ًا واضح� ًا ،ج�اءت

اس�تدالالته بعيد ًة عن املوضوع ،فس�لك أس�لوب العموميات ،وإثارة
الش�بهات ،وحش�د النصوص يف املوضوع وخارجه ،من غري بيان وجه

الدالل�ة أحيان ًا كثيرة ،ومع تأويل النصوص تأوي ً
لا غريب ًا ،واألمثلة يف
الكتاب كثرية ،وسيأيت ذكر بعض منها.

صعوبات يف طريق املؤلف:
-3
ٌ

أدرك املؤل�ف أن دعواه س�ني َة االختالط ،تعرتضه�ا أحكام رشعية

ورصحي�ة ،مث�ل غض البصر ،واخلل�وة ،ومصافح�ة النس�اء ،وغريها،

فكيف تعامل مع هذه األحكام؟

س�لك املؤلف طريق تضيي�ق دائرة احلرمة إىل أقصى درجة؛ فالنظر

جي�وز وال حرج في�ه إذا كان بغري ش�هوة ،ولكن ((ال حيمل�ق أحدمها يف
اآلخ�ر))((( ،واملصافح�ة جت�وز ((عن�د أم�ن الفتن�ة وم�ع وجود مس�و ٍغ

((( ((عودة احلجاب)) ،للمقدم (.)52/3
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)89/2
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صال�ح ،كأن تكون املصافحة وس�يل ًة للتواصل ،وتبادل املش�اعر النبيلة
بين املؤمنني))((( .أي الرجال والنس�اء ،واخللوة جتوز إذا كانت بحرضة
الن�اس ،أو م�ع رجلني ،أو جمموع�ة من النس�اء ،و((عىل املرأة املس�لمة

أن حتتج�ب م�ن الفاجر))((( ،أم�ا الصالح فال حتتجب من�ه ،بل ((فرض
احلجاب خاص بنساء النبي !((())

فماذا أبق�ى املؤلف عفا اهلل عن�ه للعلامنيني؟ وبأي يشء س�يفرحون

أكثر من هذا؟!

 -4حتايش املؤلف لكلمة (حرام):

حتاش�ى املؤل�ف وصف كثري مما ي�رى حرمته بأنه (ح�رام) فإذا أراد

التعبري عن حرمتها فإنه يعرب بتعابري متنوعة كمخالفة األدب مث ً
ال(((.

ولعلن�ا نشرع يف ال�رد التفصيلي على أدلة املؤل�ف يف دعواه س�نية

االختالط:

ثانيا :أدلة المؤلف على جواز االختالط:

حرص املؤل�ف عىل دعم فكرة االختالط الت�ي توصل إليها ،فأراد

أن يق�رر مب�دأ االختالط يف األمم الس�ابقة يف زمن إبراهيم ،وموس�ى،
((( املصدر السابق (.)93/2
((( املصدر السابق (.)97/2
((( املصدر السابق (.)99/2
((( املصدر السابق (.)102/2( - )101/2
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وس�ليامن ،ونبين�ا حممد  ،(((ومجي�ع ما أورده املؤلف خ�ارج عن حمل
البح�ث فمح�ل البح�ث لي�س يف وق�وع اللق�اء الع�ارض وإنما هو يف

مرشوعي�ة االختلاط املمنه�ج وه�ذا الث�اين هو م�ا يدعو إلي�ه املؤلف
وحياول االستدالل له.

ثالثا :دواعي االختالط عند المؤلف:

ذه�ب املؤلف إىل أن االختالط يف عرص الرس�الة كان�ت له دواعي

تدع�و إلي�ه ،وإن مل ت�رد األدل�ة الرصحي�ة يف ذل�ك((( ،وه�ذه الدواعي
بحس�ب ما ذكره املؤلف أحد عرش داعي ًا من دواعي االختالط يف عرص

الرسالة ،هي:

 -1تيسري احلياة.
 -2تنمية شخصية املرأة.
 -3طلب العلم.
 -4عمل املعروف.
 -5األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 -6الدعوة إىل دين اهلل.
 -7اجلهاد يف سبيل اهلل.
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)94/1
((( املصدر السابق (.)29/2
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 -8العمل املهني.
 -9النشاط السيايس.
 -10تيسري فرص الزواج.
 -11تيسري الرتويح الطاهر ،وحضور االحتفاالت ،وجمامع اخلري.
هذه هي دواعي االختالط يف عرص الرسالة التي ذكرها املؤلف.
واملؤل�ف يف تناوله هلذا املوضوع يدم�ج قضيتني يف موضو ٍع واحد،

األوىل :قضي�ة مش�اركة امل�رأة يف احلي�اة االجتامعي�ة ،والثاني�ة :مالق�اة
الرج�ال واالختلاط هب�م .فه�و ال ي�رى األوىل إلاَّ بالثاني�ة؛ ولذلك مل

يتطرق املؤلف إىل إمكانية أن تش�ارك املرأة يف احلياة االجتامعية من غري
ٍ
اختالط بالرجال.
ولي�س اخلالف يف أمهية مش�اركة املرأة يف احلي�اة االجتامعية ،ولكن

اخللاف يف طبيعة الضواب�ط الرشعية هلذه املش�اركة ،والت�ي منها عدم
االختلاط بالرج�ال ،كام س�يأيت ذلك ب�إذن اهلل؛ ولذل�ك يمكن القول

ب�أن م�ا عقده املؤلف يف هذا الفصل ليس هو دواعي املش�اركة يف احلياة
االجتامعي�ة ،وإنام هو دواع�ي االختالط بني الرجال والنس�اء كام يراها
املؤل�ف .وأنت إذا تأملت يف هذه القضايا التي زعم املؤلف أهنا دواعي

لالختالط وجدت أهنا:

 -ممكنة التحقق يف الواقع بغري اختالط ممنهج.
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 أو أن للرضورة يف بعض املقامات أحكام ًا ختصها.أما الزعم بأن املرأة ال يمكن أن تنمي شخصيتها أو تطلب العلم أو

تعمل باملعروف أو تنهى عن املنكر ..الخ إال باالختالط فدعوى ختالف
الواقع واملحس�وس ،بل وختالف ظواهر األدلة الرشعية التي استدل هبا
املؤل�ف ،خ�ذ ً
مثلا كالمه يف مس�ألة (طلب العل�م) وكون�ه واحد ًا من

دواعي االختالط ،فقال:

((ع�ن أيب س�عيد اخل�دري قال :ج�اءت ام�رأ ٌة إىل رس�ول اهلل ،

فقال�ت« :يا رس�ول اهلل ذه�ب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفس�ك

يوم� ًا ..فقال :اجتمعن يف ي�وم كذا وكذا ..فاجتمع�ن فأتاهن »...رواه
البخاري ومسلم.

ولنك�ن عىل ذكر أن طلب النس�اء يوم ًا هلن خاص�ة ،مل يكن إعراض ًا

ٍ
جمل�س واحد ،وإنما كان حرص ًا
منه�ن ع�ن تلقي العلم م�ع الرجال يف
ٍ
ٍ
وجم�ال أرح�ب ،بج�وار املجال
بفرص�ة أوس�ع
منه�ن على أن ينعم�ن
املشترك مع الرجال يف املسجد ،وقد ظللن بعد تقرير هذا اليوم اخلاص

هبن يغشني املس�جد ومصىل العيد ،يس�تمعن العلم ،وينصتن إىل العظة
مع الرجال))(((.

فهل ما فهمه املؤلف من هذا احلديث صحيح؟ وهو أن هذا الطلب
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)42/2

خمتصر حترير املرأة

61

من النس�اء إنام جاء ألهنن فاقوا يف احل�رص عىل العلم الرجال ،وأرادوا
الزي�ادة عىل ما ُيعطى للجميع ،فيكون نصيب النس�اء أعظم من نصيب
الرجال ،هل هذا معنى احلديث؟!

ه�ذا احلديث ي�دل دالل ًة رصحي ًة عىل ابتعاد النس�اء ع�ن الرجال يف

ميادي�ن احلي�اة ،ومنها مي�دان العلم ،ولكن املؤلف لمََّا مل يس�تطع أن يأيت
ٍ
مبتور يعينه عىل دعوى االختالط يف التعليم يف العهد النبوي ،جلأ
بنص
ٍّ
إىل حتريف معنى احلديث.

والعجي�ب أن املؤل�ف يف س�ياق تقري�ر بع�ض دواع�ي االختالط

املزعوم�ة أب�اح ما ال خيتلف يف حرمته ،ففي س�بيل تقرير داعي (تيسير
احلي�اة) ق�رر ب�أن الدخ�ول عىل النس�اء م�ن غري حم�رم هو م�ا دل عليه

اإلسالم ،فقال:

((فالرج�ال تع�رض هل�م احلاجة للدخول على النس�اء ،فال يضيق

الدي�ن عليهم وجيربهم على قضاء احلاجات م�ن وراء حجاب ،أو عن

طري�ق وس�يط من زوج أو حم�رم ،إنام يكتف�ي بوض�ع اآلداب الالزمة،
والكفيلة بتحقيق احلاجة ،مع صيانة األخالق واحلرمات))(((.

وهذا ال�كالم معارض لألدل�ة الرشعية الرصحي�ة الدالة عىل حتريم

هذا الدخول من غري إشكال ،فمن ذلك:
((( املصدر السابق (.)33/2
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 -ق�ول اهلل تع�اىل :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫﮊ [األح�زاب ]53 :وال
يق�ال ه�ذا خاص بنس�اء النب�ي  بل مقتضى قي�اس األوىل أن يكون
غريه�ن أوىل منه�ن هب�ذا الترشي�ع ،خصوص ًا م�ع التنصي�ص عىل علة
ه�ذا الترشيع (حتقيق طهارة القلب للجنسين) ،ونس�اء النبي  قدوة

لغريهن يف هذا.

ٍ
صالح قال :استأذن عمرو بن العاص عىل فاطمة ،فأذنت
 -عن أيب

مر ًة أخرى،
ثم اس�تأذن عليها َّ
عيل؟ قالوا :ال .قال :فرجعَّ ،
له ،قالَّ :
ثم ٌّ
علي :ما منعك أن
فق�الَّ :
عيل؟ قال�وا :نعم .فدخل عليه�ا ،فقال له ٌّ
ث�م ٌّ

تدخل حني مل جتدين هاهنا؟ قالَّ :
«إن رسول اهلل  هنانا أن ندخل عىل
املغيب�ات»((( .قال اهليثم�ي(( :رواه الرتمذي إلاَّ أن�ه جعل مكان فاطمة

أسماء .رواه أمح�د ورجاله رجال الصحي�ح إلاَّ أبا صالح مل يس�مع من
فاطمة وقد سمع من عمرو))(((.

 ع�ن عقبة بن ٍعامر َّ 
أن رس�ول اهلل  ق�ال« :إ َّياكم والدُّ خول

عىل النِّس�اء» .فق�ال ٌ
رجل من األنص�ار :يا رس�ول اهلل أفرأيت احلمو؟
قال« :احلمو املوت»(((.

((( رواه أمح�د ( )17977( )205/4و( ،)17913( )196/4وق�ال األلب�اين يف
((صحيح موارد الظمآن))( )1652( )259/2صحيح لغريه إلاَّ قوله :فاطمة.
((( ((جممع الزوائد)) ،للهيثمي (.)92/8
((( رواه البخاري ( ،)5232( )395/3ومسلم (.)2172( )1711/4
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ٍ
ٌ
َّ
بام�رأة إال مع ذي
رج�ل
خيل�ون
 -ع�ن اب�ن عب�اس مرفوع� ًا« :ال

حمر ٍم»(((.

 -وعن ابن عمر  قال خطبنا عمر  باجلابية فقال :يا هُّأيا النَّاس

إنيِّ قم�ت فيكم كمقام رس�ول اهلل  فينا ،فق�ال« :أوصيكم بأصحايب

الرجل
ثم يفشو الكذب حتَّى حيلف َّ
ثم ا َّلذين يلوهنمَّ ،
ثم ا َّلذين يلوهنم َّ
َّ
ٍ
خيلون ٌ
َّ
وال يس�تحلف ،ويشهد َّ
بامرأة
رجل
الشاهد وال يستشهد ،أال ال
الش�يطان ،عليكم باجلامعة وإ َّياكم والفرقةَّ ،
فإن َّ
إلاَّ كان ثالثهام َّ
الشيطان
مع الواحد وهو من االثنني أبعد ،من أراد بحبوحة اجلنَّة فليلزم اجلامعة،

رسته حسنته وساءته س ِّيئته فذلكم املؤمن»(((.
من َّ

رابعا :التربية على االختالط عند المؤلف:

من يقرأ كتاب (حترير املرأة يف عرص الرس�الة) يدرك حجم الرصاع

النفسي الذي يعيش�ه املؤل�ف يف كتابه إلثبات ج�واز االختالط وأنه ال

رضر عىل األمة منه؛ ولعل الرس يف ذلك أمور ،منها:

خمال�ف جلامهير علماء األم�ة املانع�ة م�ن
 -1إدراك املؤل�ف أن�ه
ٌ

االختالط.

((( رواه البخاري (،)1862( )19/2ومسلم(.)1341( )978/2
((( رواه الرتمذي ( )2165( )404/4وقال :حديث حس�ن صحيح ،وصححه
ابن الع�ريب يف ((عارضة األحوذي))( ،)26/5واأللباين يف ((صحيح س�نن
الرتمذي))( ،)1758( )232/2وابن باز يف ((حمموع الفتاوى))(.)336/8
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 -2إدراك املؤلف أن نفس�ية املرأة السوية ال تقبل االختالط واالبتذال

مع الرجال.

 -3إدراك املؤل�ف أن نصوص الرشيعة ال تعينه عىل مراده ،فاحتاج

إىل تأويلها أو حتريفها أو برتها.

ولذل�ك عن�ون املؤل�ف هب�ذا العن�وان قب�ل أن يتحدث ع�ن آداب

االختالط فقال:

((عوامل أساسية تعني عىل حتقيق آداب املشاركة واللقاء))(((.

وأراد هبذا العنوان ،بيان العوامل التي إذا تربى عليها الشاب والشابة،

أنتجت لنا اختالط ًا مأمون اجلانب ،فعد من هذه العوامل ثالثة:
األول :العناية بالرتبية والتوجيه.
الثاين :التبكري بالزواج لتوفري اإلحصان.

الثالث :تيسري ٍ
قدر حمدود من املشاركة واللقاء يف سن املراهقة مع املراقبة

احلازمة.

هذه ثالثة عوامل يرى املؤلف أهنا تعني عىل حتقيق آداب االختالط،

وسيتجاوز البحث احلديث عن العامل األول والثاين؛ ألن املؤلف تكلم

فيهما بكالم ع�ام ،وليس فيهما داللة عىل جواز االختالط .وس�يقترص

احلديث عن العامل الثالث.

((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)81/2
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قال املؤلف:

((العام�ل الثالث :تيسير قدر حمدود من املش�اركة واللقاء يف س�ن

املراهقة ،مع املراقبة احلازمة:

 -ع�ن ابن عباس ق�ال :كان الفضل رديف رس�ول اهلل  فجاءت

امرأة من خثعم ،فجعل الفضل ينظر إليها ،وتنظر إليه ،وجعل النبي 
يرصف وجه الفضل إىل الشق اآلخر… [رواه البخاري ومسلم].

ٍ
رواي�ة أخ�رى عند الطبري عن عيل … :فقال رس�ول اهلل :
ويف

(رأيت غالم ًا حدث ًا وجاري ًة حدثة ،فخشيت أن يدخل بينهام الشيطان).
ٍ
رواية ثالثة( :رأيت شاب ًا وشابة فلم آمن عليها الشيطان).
ويف
ع�ن أم عطي�ة قال�ت :كن�ا نؤم�ر أن نخرج ي�وم العيد حت�ى نخرج

البك�ر من خدرها .ويف رواي�ة :أمرنا نبينا  أن نخرج العواتق وذوات

اخلدور[ .رواه البخاري].

ع�ن اب�ن عباس … :إن رس�ول اهلل  كث�ر عليه الن�اس (يوم فتح

مك�ة) يقولون :هذا حمم�د هذا حممد ،حتى خ�رج العواتق من البيوت.
[رواه مسلم].

احلديث�ان األخيران يشيران إىل أن العرف الذي أقره الرس�ول 

كان يضي�ق عىل البن�ات األبكار يف اخلروج من البيت حتى تقل جماالت

لقائهن الذكور.
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ولي�س معن�ى تضيي�ق جم�االت اللق�اء يف س�ن املراهق�ة أن نمنعها

هنائي� ًا إنما معناه تقلي�ل هذه املج�االت من ناحي�ة ،وتوفير املراقبة من

ناحي�ة ،واملراقبة تكون  -يف نطاق العائلة  -بحضور الوالدين أو بعض
ٍ
شخصيات هلا احرتام وهيبة يف
األقارب ،وخارج نطاق العائلة بحضور
نفوس الشباب.

صالح يف هتيئة
أثر
ٌ
وإن اللق�اء املحدود يف مثل هذا اجلو املأم�ون ،له ٌ

نفوس الش�باب وتعويدهم  -بنني وبنات  -عىل ضبط النفس وممارس�ة

اللق�اء العفي�ف يف مراح�ل تالية .كما أن تع�ود رؤية اجلن�س اآلخر يف
ٍ
عائيل رصني يسوده االحتشام ،مما يبعد اخلجل
جو
مناس�بات جادة ويف ٍّ
ٍّ
امل�ريض عن التقي واإلنس�ان العاقل الس�وي ،وخيفف م�ن حدة الرشه
َ
اجلنيس ،عند الشقي واإلنسان الضعيف صاحب القلب املريض))(((.
والرد عىل هذا الكالم يتمثل يف اآليت:

أوالًِ :تر ُد عىل هذا العامل عدة تساؤالت ،منها:

 -م�ا معيار (القدر املحدود) الذي ين�ادي به املؤلف؟ ومن حيدده؟

وما هو الدليل عىل حتديده؟

 ملاذا اختار سن املراهقة دون غريه؟ وما هو الدليل عىل ختصيصه؟ ما معيار املراقبة احلازمة؟ ومن حيددها؟((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)85 – 84/2
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ٍ
مستند عىل
كل هذه األسئلة وغريها ،ترد عىل هذا العامل؛ ألنه غري

دليل رشعي ،وإنام هو من ابتكار املؤلف.

ثاني� ًا :مل�اذا اخت�ار املؤل�ف أن حي�ول املس�ألة إىل الع�رف يف قول�ه:

((احلديث�ان األخيران يشيران إىل أن الع�رف ال�ذي أقره الرس�ول ،
كان يضي�ق عىل البن�ات األبكار يف اخلروج من البيت حتى تقل جماالت

لقائهن الذكور))؟.

ألن الع�رف ٌ
َّ
قابل للتغيري ،فيمكن أن يق�ال أن عرف هذا الزمان قد

تغري ،أضف إىل ذلك أن حتويل املسألة إىل العرف يبعد عنها صفة احلكم

الرشعي ،مما يسهل تكييف املسألة بعد ذلك كيفام يشاء الناس.

ثالث� ًاَّ :
دل حدي�ث الفض�ل عىل وج�وب غض البرص ،كما قال ابن

حج�ر (ت852:هـ) رمحه اهلل يف رشح�ه هلذا احلديث(( :وفيه منع النَّظر
وغ�ض البصر ،ق�ال عي�اض :وزع�م بعضه�م أنَّه غري
إىل األجنب َّي�ات
ُّ
واج�ب إلاَّ عند خش�ية الفتنة .ق�ال :وعندي َّ
أن فعل�ه  إذ غ َّطى وجه

الفضل أبلغ من القول))(((.

رابع ًا :يتكلم املؤلف عن نفوس الش�باب والش�ابات وكأنه ال يعلم

أهنا جبلت عىل امليل للطرف اآلخر ،ثم يستدل باحلديث الدال عىل هذا
امليل ،وال يلتفت إليه ليقول بعد ذلك:

(((((فتح الباري)) ،البن حجر (.)70/4
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صالح يف هتيئة
أثر
ٌ
((وإن اللق�اء املحدود يف مثل هذا اجلو املأمون له ٌ

نفوس الش�باب وتعويدهم  -بنني وبنات  -عىل ضبط النفس وممارس�ة

اللق�اء العفي�ف يف مراح�ل تالية .كما أن تع�ود رؤية اجلن�س اآلخر يف
ٍ
ٍ
عائيل رصني ،يسوده االحتشام مما يبعد اخلجل
جو
مناس�بات جادة ويف ٍّ
ٍّ
امل�ريض عن التقي واإلنس�ان العاقل الس�وي ،وخيفف م�ن حدة الرشه
َ
اجلنيس عند الشقي واإلنسان الضعيف صاحب القلب املريض)).

فه�ل ح�دث ه�ذا فعلاً؟! هل نت�ج من اللق�اء بني اجلنسين ضبط

للنفس؟ هل خ َّفت حدة الرشه اجلنيس يف أجواء االختالط أم زادت؟!

إن قص�ة الفض�ل هل�ي ٌ
قاط�ع عىل خلاف قول املؤل�ف ،فإن
دليل
ٌ

النبي  قال« :رأيت ش�ابا وش�ابة فلم آمن عليهام الشيطان» .فإذا كان
النبي  مل يأمن عليهام الش�يطان ،فهل سيأمن عليهام املؤلف؟! أو اجلو
العائيل؟! أو الشخصيات التي هلا احرتا ٌم وهيبة؟!

إن العلماء فهموا من هذا احلديث عك�س ما فهمه املؤلف ،قال ابن

حج�ر (ت852:هـ) رمحه اهلل(( :ويف احلديث من الفوائد أيض ًا ...:بيان
اآلدمي م�ن َّ
الش�هوة ،وجبلت طباع�ه عليه م�ن النَّظر إىل
م�ا ركِّ�ب يف
ِّ

وغض البرص))(((.
الصور احلسنة ،وفيه منع النَّظر إىل األجنب َّياتُّ ،
ُّ

جو مليء باإليامن ،فق�د وقعت
خامس� ًا :قص�ة الفض�ل وقع�ت يف ٍّ

((( ((فتح الباري)) ،البن حجر (.)70/4
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يف احل�ج ،وبعد الدف�ع من مزدلف�ة ،وبحرضة الرس�ول  ،ومع ذلك

إيامين أعظ�م من أجواء حجة
منع�ه النب�ي  من النظ�ر ،فهل هناك ٌّ
جو ٌّ
النب�ي ؟ وهل هناك ش�خصي ٌة هل�ا هيب ٌة أكثر من ش�خصية النبي ؟
ٌ
رج�ال احرتموا ش�خصي ًة ،كام احترم الصحابة ش�خصية
وه�ل هن�اك

النبي ؟ ومع ذلك كله يقع هذا النظر يف مثل هذه األجواء فعالم يدل

ذلك؟

هذا يدل عىل الفطرة املركوزة يف نفوس الش�باب والش�ابات ،وهي
ٍ
طرف لآلخر ،فال نغالط أنفس�نا بمث�ل هذا الكالم الذي يقوله
ميل كل

املؤلف ومن سار عىل منهاجه.

خامسا :آداب االختالط بين الرجال والنساء:

ٍ
اختالط آمن
ذك�ر املؤلف مجل ًة من اآلداب التي يراها مهم ًة لتحقيق

بني اجلنسين؛ هذه اآلداب هي نفس�ها التي يستند إليها العلامء يف حتريم
االختالط ،فكيف تعامل معها املؤلف حتى حيوهلا إىل ٍ
رشعي جييز
دليل
ٍّ

االختالط؟

س�يناقش البحث رأي املؤلف يف هذه اآلداب ،واألدلة التي استدل

هبا ،وكيفية الرد عليها ،وأول هذه اآلداب:

 -1غض البرص:

يف مع�رض حدي�ث املؤلف ع�ن آداب اللقاء املشتركة بني الرجال
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والنساء ،تكلم عن األدب الثاين وهو غض البرص ،وقد مر بنا يف مبحث
(اتباع املتشابه وترك املحكم) من الفصل األول ،بيان موقف املؤلف من
غض البرص والرد عليه.

وخالص�ة رأي�ه يف هذا األدب ،أن�ه جييز النظر املتب�ادل بني الرجال

والنس�اء من غري شهوة عىل ما سبق بيانه ،واألدلة الرشعية ال شك تدل
عىل خالف قوله.

 -2مصافحة النساء:

ذه�ب املؤلف إىل ج�واز مصافحة الرجال للنس�اء ،وإن كان األوىل
ِ
مسو ٌغ صالح ،أو حرج ،فال مانع
تركه ،ولكن إذا ُأمنَت الفتنة ،أو ُو ِجد ِّ
من املصافحة(((.

ما هي أدلة املؤلف عىل رأيه هذا؟

أورد املؤل�ف ثلاث جمموعات من األدل�ة ،وعنون لكل
جمموعة بعنوان:
نصوص تفيد حتريم اللمس بشهوة)).
األوىل(( :
ٌ
نص�وص تفي�د اجتن�اب النب�ي  مصافح�ة النس�اء يف
الثاني�ة(( :
ٌ

املبايعة)).

((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)141/3( ،)93/2( ،)92/2
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نصوص تفيد إباحة اللمس عند احلاجة وأمن الفتنة)).
الثالثة(( :
ٌ
وسلك يف تقرير هذه املسألة ،رصف النصوص الدالة عىل حتريم مس

املرأة عىل اللمس بشهوة وليس عىل العموم .وأما النصوص الواردة عن

النب�ي  ،الدالة رصاح� ًة عىل عدم مصافحته النس�اء ،فرصفها املؤلف
عىل حال البيعة فقط.

نصوص عام�ة ،ال تدل عىل ملس املرأة أو
أم�ا املجموعة الثالثة فهي
ٌ

مصافحته�ا رصاحة ،وق�د ل َّبس املؤلف هبذه النص�وص عىل النصوص

األوىل؛ ليعارض حكم حتريم مصافحة الرجل للمرأة األجنبية ،وخرج

باخلالصة التي مرت بنا قبل قليل.

وهذه مناقش� ٌة مل�ا أورده املؤلف ،واس�تدل به عىل م�راده من إجازة

مصافحة املرأة األجنبية:

أوالً :موقف املؤلف من احلديث املانع من مس املرأة:

حمَ َل املؤلف ((املس)) يف حديث معقل بن يس�ار  قال :قال رسول

خري له من أن
اهلل « :ألن يطع�ن يف رأس أحدك�م بمخيط من حديدٌ ،
يمس امرأة ال حتل له»((( .عىل املس بشهوة ،وهذا ليس عليه دليل؛ ألن

احلدي�ث عام يف املس بش�هوة وبغري ش�هوة ،ويؤيد ذل�ك فعل النبي 
((( رواه الطرباين يف ((الكبري))( )486( )212/20و( ،)487وصححه األلباين
يف ((السلسلة الصحيحة))(.)226( )395/1
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فهو مل يصافح امرأة ال حتل له قط ،كام يف األحاديث التي أوردها املؤلف
نفسه ،والتي منها:

ع�ن عروة ق�ال أخربتن�ي عائش�ة َّ
أن رس�ول اهلل  كان يمتحنه َّن

هب�ذه اآلي�ة :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮊ إىل :ﮋﭷ ﭸ ﮊ [املمتحن�ة ]12-10 :ق�ال عروة:

أقر هبذا الشرَّ ط منه َّن ،قال هلا رس�ول اهلل « :قد
قالت عائش�ة :فمن َّ
ٍ
ام�رأة ُّ
قط يف املبايعة
مس�ت يده يد
بايعت�ك» ،كالم ًا يك ِّلمها به ،واهلل ما َّ
وما بايعه َّن إلاَّ بقوله(((.
ٍ
نس�وة من
َّب�ي  يف
وع�ن أميم�ة بن�ت رقيق�ة أنهَّ ا قال�ت :أتيت الن َّ
األنصار نبايعه ،فقلنا :يا رس�ول اهلل نبايعك عىل أن ال نرشك باهلل ش�يئ ًا،
ٍ
ببهت�ان نفرتيه بني أيدين�ا وأرجلنا ،وال
وال نسرق ،وال ن�زين ،وال نأيت
ٍ
معروف .قال« :فيام اس�تطعت َّن وأطقت� َّن» ،قالت :قلنا :اهلل
نعصي�ك يف

هلم نبايعك يا رسول اهلل ،فقال رسول اهلل « :إنيِّ
ورسوله أرحم بناَّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
واحدة ،أو مثل قويل
المرأة
امرأة كقويل
ال أصافح النِّساء ،إنَّام قويل ملائة
ٍ
ٍ
المرأة
واحدة»(((.

((( رواه البخاري ( ،)2713( )273/2ومسلم (.)89( )1866( )1489/3
((( رواه الرتم�ذي ( ،)1597( )129/4وصحح�ه ابن كثري يف ((تفسير القرآن))
( ،)122/8وابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب))( ،)527/1وصححه األلباين
يف ((الصحيح�ة))  ،)529( 52/2واألرنؤوط يف حتقيق ((صحيح ابن حبان))
(.)417/10
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ٌ
حديث ثالث مل يورده املؤلف وهو حديث :عقيلة بنت عبيد بن
وهذا
ٍ
نس�اء من
احلارث قالت :جئت أنا وأمي قريرة بنت احلارث العتوارية يف

ضارب عليه قبة باألبطح ،فأخذ
املهاجرات ،فبايعنا رس�ول اهلل  وه�و
ٌ
علينا (أن ال نرشك باهلل شيئا) اآلية كلها ،فلام أقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه،

قال« :إين ال أمس أيدي النساء» ،فاستغفر لنا وكانت تلك بيعتنا(((.

ق�ال ابن عبدالرب رمح�ه اهلل(( :يف قوله «إين ال أصافح النس�اء» ٌ
دليل

ٍ
لرجل أن يبارش امرأة ال حتل له ،وال يمس�ها بيده ،وال
على أنه ال جي�وز
يصافحها))(((.

ثانيا :مناقشة األدلة التي استدل هبا عىل اجلواز:

أما عن النصوص التي استدل هبا املؤلف عىل إباحة ملس النساء عند

احلاجة ،فيمكن مناقشتها وبيان خطأ االستدالل هبا؛ وهذا تفصيلها:

 -1أم سليم وأم حرام:

استدل املؤلف بحديث دخول النبي  عىل أم سليم واملقيل عندها

وأخذها من عرقه ،وكذلك حديث تفلية أم حرام لرأسه.

((( رواه الطبراين يف ((الكبير))( ،)854( )342/24وصحح�ه األلب�اين يف
((صحيح اجلامع))(.)7177( )1205/2
(((((التمهيد)) ،البن عبدالرب (.)248/12
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واجلواب:

 -أن األصل املحكم يف هذا الباب هو قول النبي « :إين ال أصافح

النساء» ،ومل يذكر  سبب ًا آخر يمنعه من مصافحتهن إال هذا ،وهو 
قد أويت جوامع الكلم ،فال يمكن أن يقول «إين ال أصافح النس�اء» ،ثم

هو يقصد أنه يصافحهن ،ولكنه اآلن ال يريد؛ ألنه خيشى عليهن الفتنة!
 -فالواج�ب رد أي نص متش�ابه إىل مثل هذا النص املحكم ،ومنها

هذا احلديث وبعض األحاديث اآلتية.

 -بإرج�اع قص�ة أم س�ليم وأم ح�رام إىل املحك�م م�ن األحادي�ث

م�ن حرم�ة اخللوة بامل�رأة األجنبي�ة ،وع�دم مصافحة النبي  للنس�اء

يمك�ن اجل�زم بأن هن�اك عالقة حمرمية تبي�ح للنبي  الدخ�ول عليهن
مجع
ومصافحته�ن ،وهذا هو الظن بالنبي  ،وقد نص عىل هذا املعنى ٌ

م�ن أهل العلم ،وذهب آخ�رون إىل أن ذلك من خصوصيات النبي 
وه�و وإن كان رأي ًا مرجوح� ًا لكنه أقرب لألخذ بمحكمات األدلة من

طريقة املؤلف التي أعرض فيها عن املحكامت تعلق ًا باملتشاهبات.

 -2أبو موسى األشعري واملرأة من قومه:

الدليل الثاين الذي اس�تدل به املؤلف عىل جواز مس الرجل للمرأة

َّبي  إىل
األجنبية هو حديث أيب موس�ى األش�عري  قال :بعثني الن ُّ

قو ٍم باليمن ،فجئت وهو بالبطحاء فقال« :بم أهللت؟» ،قلت :أهللت
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ٍ
ه�دي؟» ،قل�ت :ال؛ فأمرين
َّب�ي  ،ق�ال« :هل معك من
كإهلال الن ِّ
ث�م أمرين فأحللت ،فأتي�ت امرأ ًة من
فطف�ت بالبي�ت
َّ
وبالصفا واملروةَّ ،

قومي فمش�طتني أو غس�لت رأيس .فقدم عم�ر ريض اهلل عنه فقال :إن

نأخ�ذ بكت�اب اهلل فإنَّ�ه يأمرنا بالتَّمام ،ق�ال اللهَّ :ﮋﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﮊ [البق�رة ،]١٩٦ :وإن نأخذ بس�نَّة النَّبي  فإنَّ�ه مل َّ
حيل حتَّى نحر
اهلدي(((.

ث�م أورد ق�ول اب�ن حجر يف تس�مية املرأة فق�ال(( :ق�ال احلافظ ابن

حجر« :قوله :فأتيت امرأة من قومي» ..وظهر يل ..أن املرأة زوج بعض

إخوته))(((.

فاس�تدل املؤل�ف بن�ا ًء عىل قول ابن حجر الس�ابق على أن هذه املرأة

ليس�ت م�ن حمارمه وقد مش�طت رأس�ه وغس�لته فيج�وز إذ ًا م�س املرأة

األجنبية!

نموذج آخر من اس�تدالل املؤلف باملتشابه وترك املحكم ،بل
وهذا
ٌ

محل أفعال الصحابة عىل غري املحمل احلسن املوافق للنصوص الرشعية.
فابن حجر يف هذا املوطن مل يرش إىل كوهنا من حمارمه أو ال ،ولكنه يف

موطن آخر محل احلديث عىل أهنا من حمارمه ،فقد قال يف هدي الساري
((( رواه البخاري(،)1559( )480/1ومسلم(.)1221( )894/2
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)91/2
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مقدم�ة فتح الباري والتي كتبها بعد فراغه من الفتح أي بعد رشحه هلذا

احلديث ،قال(( :حديث أيب موس�ى «فأتيت امرأة من قومي فمشطتني»
مل تس�م هذه املرأة ،وقد ذكر يف أبواب العمرة أهنا امرأة من قيس ويش�به

أن يكون حمرم ًا هلا))((( .فكان األوىل األخذ بآخر قوليه.

ولو ُقدِّ ر أن ابن حجر مل يقل بذلك ،ومل يبينه فقد قال غريه يف تفسري

احلديث ما هو أقرب إىل موافقة النصوص األخرى وأكثر انس�جام ًا مع

امتث�ال الصحابة لألح�كام الرشعية الظاه�رة ،املعلوم�ة لدهيم بجالء،

«ثم أتيت امرأة م�ن بني قيس ففلت
منه�م النووي فقد ق�ال(( :وقولهَّ :
ٌ
حممول عىل َّ
أن هذه املرأة كانت حمرم ًا له))(((.
رأيس» هذا

ٌ
حمم�ول عىل أن هذه امل�رأة كانت
وق�ال الكرم�اين(( :قول�ه( :امرأة)

حمرم ًا له))(((.

 -3حديث أنس في أخذ األمة بيد النبي :

استدل املؤلف عىل جواز مس الرجل للمرأة األجنبية بحديث أنس
ٍ
مال�ك ق�ال :إن كانت األمة من إم�اء أهل املدينة لتأخذ بيد رس�ول
ب�ن
اهلل  فتنطلق به حيث ش�اءت .وعزاه إىل البخاري ،وعزوه هذا يوهم
القراء أنه رواه البخاري مسند ًا ،وإنام رواه البخاري تعليق ًا ،وال أظن أن

املؤلف ال يفرق بني األمرين.

((( ((هدي الساري مقدمة فتح الباري)) ،البن حجر (ص.)274
((( ((رشح صحيح مسلم)) ،للنووي (.)199/8
((( ((رشح صحيح البخاري)) ،للكرماين (.)85/8
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ثم قال املؤلف:

((ق�ال احلافظ ابن حج�ر ...( :ويف رواية أمحد (ع�ن طريق عيل بن

زي�د عن أن�س) إن كانت الوليدة م�ن والئد أهل املدين�ة لتجيء فتأخذ
بيد رس�ول اهلل  فما ينزع يده من يدها حتَّى تذهب به حيث ش�اءت.
وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه))(((.

واجلواب:

إن التعبير باألخ�ذ بالي�د ال يلزم منه مس�ك اليد بالي�د ،وقد رشح

احلاف�ظ اب�ن حجر هذا احلدي�ث مبارشة بع�د النقل ال�ذي نقله املؤلف
وال�ذي أعرض عن�ه ألنه خيالف مراده ،قال احلاف�ظ ابن حجر(( :قوله:

(فتنطل�ق به حيث ش�اءت) يف رواي�ة أمحد (فتنطلق ب�ه يف حاجتها) وله
من طريق عيل بن زيد عن أنس (إن كانت الوليدة من والئد أهل املدينة

لتج�يء فتأخذ بيد رس�ول اهلل  فام ينزع يده من يده�ا حتَّى تذهب به
حيث ش�اءت) وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه ،واملقصود من األخذ

الرفق واالنقياد .وقد اش�تمل عىل أنواع من املبالغة يف
بالي�د الزمه وهو ِّ
عمم
احل�رة ،وحيث َّ
الرج�ل ،واألمة دون َّ
التَّواض�ع لذك�ره امل�رأة دون َّ
بلف�ظ اإلم�اء أي أم�ة كانت ،وبقوله (حيث ش�اءت) أي م�ن األمكنة.

والتَّعبير باألخذ باليد إش�ارة إىل غاية ال َّتصرُّ ف حتَّى لو كانت حاجتها
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)92/2
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خارج املدينة والتمس�ت منه مساعدهتا يف تلك احلاجة عىل ذلك ،وهذا

ٌّ
دال عىل مزيد تواضعه وبراءته من مجيع أنواع الكرب .((())

 -4باقي األدلة:

اس�تدل املؤل�ف بأحادي�ث أخ�رى؛ ليدل�ل عىل ج�واز م�س املرأة

األجنبية ،وهذه األحاديث ليس�ت رصحي ًة يف املطلوب ،وبعضها يمكن
محله عىل احلاالت اخلاصة والرضورية ،مثل:

مع�وذ بن عف�راء قالت :كنَّا نغزو مع رس�ول
حدي�ث :الرب ِّي�ع بنت ِّ

اهلل  نسقي القوم ونخدمهم ونر ُّد القتىل واجلرحى إىل املدينة.

فه�ذا أوالً ليس برصيح يف ج�واز املس ،وثاني ًا هذا يف حالة احلرب،

واحلاج�ة إىل العلاج ،ويف مث�ل ه�ذه الظ�روف جيوز للرج�ل أن يمس

امل�رأة األجنبية بل ويطلع عىل عورهتا إذا دعت الرضورة ،فاالس�تدالل
بحديث الربيع يف غري حمله.

َّبي  قالت :ما كان يكون برسول
وحديث :سلمى وكانت ختدم الن َّ

اهلل  قرح ٌة وال نكب ٌة ،إلاَّ أمرين رسول اهلل  أن أضع عليها احلنَّاء(((.
ويقال فيه مثل ما يقال يف حديث الربيع.
((( ((فتح الباري)) ،البن حجر (.)490/10
((( رواه الرتم�ذي ( )2054( )343/4يف الط�ب ،ب�اب ما ج�اء يف التداوي باحلناء.
ولي�س ه�و يف ((املس�ند)) كام ع�زاه املؤل�ف تبع ًا للهيثم�ي ،وضعف�ه األلباين يف
((ضعيف سنن ابن ماجه))(ص.)445( )157
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ٍ
حدي�ث :عبداهلل ب�ن ٍ
عيل رس�ول
َّ
حممد عن ام�رأة منهم قالت :دخل َّ

اهلل  وأن�ا آكل بشمايل ،وكن�ت ام�رأ ًة عسراء ،فرضب يدي فس�قطت
ال ُّلقمة ،فقال« :ال تأكيل بشمالك وقد جعل اهلل لك يمين ًا» أو قال« :وقد
فتحولت شاميل يميني فام أكلت هبا بعد(((.
أطلق اهلل يمينك» ،قالت:
َّ
وهذا حمتمل ألن يكون رضهبا بيشء يف يده.
واخلالصة أن مصافحة املرأة األجنبية حمرم بال إشكال.

 -3اجتناب اللقاء الطويل املتكرر:

م�ن آداب االختلاط التي ذكره�ا املؤلف :اجتناب اللق�اء الطويل

املتكرر(((.

و ُي َر ُّد عىل هذا القول بالنقاط اآلتية:

أوالً :ما هو حد اللقاء الطويل من اللقاء القصري؟ وكم حد التكرار

الذي إذا فعله الش�اب والش�ابة ،عُ�دَّ خمالف ًا ألدب االختلاط؟ وما هو

الدليل عىل هذا املعيار؟

ثاني� ًا :كالم املؤل�ف هذا يعتبر أنموذج ًا واضح� ًا ملغالطات املؤلف

((( رواه أمح�د (( )69/4الرس�الة (،))16639( )199/27و()380/5
(الرس�الة ( ،))23224( )265/38وحس�نه األلب�اين يف ((جلب�اب امل�رأة
املسلمة))(ص.)71
((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)96/2
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لنفس�ه وتناقضه يف كتابه ،فهو يدعو إىل االختالط ،وهذا االختالط إذا

تكرر يصعب فيه ((حتقيق الكثري من اآلداب كالغض من البرص واستمرار
اجلدية يف التخاط�ب والوقار يف احلركة ،فهو يف غالب األحيان يضعف

درجة االحتش�ام والرصانة الواجب توافرها عند الرجال والنساء مجيع ًا

يف وقت اللقاء))((( .فلامذا يدعو إليه املؤلف؟ والواقع اليوم يصدق قوله
هذا وأكثر من ذلك ،فقد جتاوزت الرجال والنساء احلدود.

 -4اجتناب مواطن الريبة:

م�ن آداب االختالط التي يتح�دث عنها املؤل�ف :اجتناب مواطن

الريبة .والعناوين التي يستخدمها املؤلف يف هذه اآلداب عناوين جيدة،
ولكنه حيرف معناها كام فعل يف مس�ألة غض البرص ،ومصافحة النساء،

وغريها مما ذكره يف كتابه ،وهذا العنوان كذلك ينطبق عليه ما س�بق من
ٍ
حتريف ملعنى مواطن الريبة ،فامذا يقصد املؤلف بمواطن الريبة؟
قال املؤلف:

((عن عمر  ...:قلت يا رسول اهلل :يدخل عليك الرب والفاجر،

فل�و أم�رت أمهات املؤمنين باحلجاب ،فأن�زل اهلل آي�ة احلجاب...

[رواه البخاري].

من أجل الفاجر دعا عمر رس�ول اهلل  أن حيجب نس�اءه .ويؤخذ

((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)96/2
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من�ه أن عىل املرأة املس�لمة أن حتتج�ب من الفاجر ،وه�ذا يعني أن تنأى

ٍ
موطن من مواطن الريبة))(((.
بنفسها عن خمالطة كل

فمواط�ن الريبة التي يعنيها املؤلف ه�ي االختالط ،أو اخللوة بأهل

الفجور ،فالفاجر فقط حتتجب منه املرأة وال ختالطه ،أما غري الفاجر فال
يدخل يف الريبة!

قول ٌ
وه�ذا ٌ
خمالف لقول اهلل تعاىل :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ
باطل
ٌ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ

[األح�زاب ،]٥٣:ومل يفرق بني رجل وآخر ،وأبان عن احلكمة من هذا

األمر أنه أطهر لقلوب اجلميع الرجال والنساء.

ٍ
عام�ر َّ 
أن رس�ول اهلل  قال:
خمال�ف حلديث عقبة ب�ن
كما أن�ه
ٌ

«إ َّياكم والدُّ خول عىل النِّس�اء» .فقال ٌ
رجل من األنصار :يا رسول اللهَّ،

أفرأيت احلمو؟ قال« :احلمو املوت»(((.

ٌ
رج�ل موثوق به يف نظ�ر الناس؛ ألنه م�ن أهل الزوج،
فاحلم�و هو

وم�ع ذلك ش�بهه النبي  بامل�وت .ونظ�رة الناس له بأن�ه موثوق عىل
بي�ت الزوج ،قد يس�تغلها الش�يطان فيغوي الرجل وامل�رأة ويوقعهام يف

محأة الشهوة ،فجاء توجيه النبي  بالتشديد عىل هذا النوع من الرجال
((( املصدر السابق (.)97/2
((( رواه البخاري ( ،)5232( )395/3ومسلم (.)2172( )1711/4
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خمال�ف لتوجيه
ف�رأي املؤل�ف
وأخ�ذ احل�ذر من دخول�ه عىل النس�اء.
ٌ
ُ

ٍ
بشكل عام.
النبي  بمنع الرجال من الدخول عىل النساء

فهذه آداب االختالط عند املؤلف وقد بان لك بطالهنا.

سادسا :أدلة حرمة اختالط الرجال بالنساء:

يشرتط يف املكان الذي متارس فيه املرأة نشاطها االجتامعي أن يكون
ٍ
خمتلطة في�ه بالرجال .فقد دل الكتاب والس�نة عىل منع
خاص� ًا هبا ،غري
االختالط بني اجلنسين وحتريمه ،وحتريم مجيع الوس�ائل املؤدية إليه ،ال

خيتل�ف ذل�ك إن كان يف مكان العبادة ،أو يف مكان العمل ،أو يف ميادين
الدراسة ،بل وحتى يف الطرقات .ومن األدلة عىل ذلك(((:

 -1قول�ه تع�اىل :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ(((.

فأمر سبحانه بالقرار يف البيوت؛ ملا يف ذلك من صيانة املرأة وإبعادها عن

وس�ائل الفساد؛ وألن املرأة التي ال تقر يف بيتها معرض ٌة لالختالط بالرجال
((( غالب فقرات هذه النقطة منقولة من كتاب ((مشاركة املرأة يف احلياة االجتامعية
ٍ
إضافات يف األدلة.
يف عهد الرسالة واخلالفة الراشدة ،نامذج وضوابط)) مع
((( األحزاب.)34 -33( :
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بس�بب كث�رة خروجه�ا ،فاخت�ار اهلل هل�ا أن تقر يف البي�ت ليق�ل احتكاكها

بالرج�ال؛ ولذل�ك أعقب األمر بالقرار يف البي�وت بالنهي عن التربج؛ ألن
ٍ
بصورة أو بأخرى.
كثرة اخلروج من البيت قد توقع املرأة يف التربج

 -2قوله تعاىل :ﮋﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔﮊ(((.

أم�ر اهلل ع�ز وجل نس�اء املؤمنني بإدن�اء اجلالبيب عليه�ن إذا أردن

اخل�روج ،واهلدف من ذلك ظاهر ،وه�و حجبهن عن الرجال ،فإذا كن
قد ُح ِج ْبن عن أعني الرجال باللباس ،فكيف يس�وغ أن خيلطن بالرجال
يف أنش�طة املجتمع العامة والتي ال ختلو من تكش�ف الرجال عىل النساء

والوقوع يف الفتنة هبن.

 -3قول�ه تع�اىل:ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
((( األحزاب.)59( :
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ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ(((.

وهذا ٌ
مثال مجيل البتعاد املرأة عن ميادين الرجال ،فإن ا ْبنَت ََّي الرجل

الصال�ح على حاجتهام للس�قيا ،إلاَّ أهنما مل يقرتبا من الرج�ال ،وأخرتا

ٍ
بشكل واضح ،حتى لفت
السقيا حتى يفرغ الرجال من املكان ،فانزويتا

ذلك نظر نبي اهلل موسى عليه الصالة والسالم.

 -4قوله تعاىل :ﮋﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ(((.

أم�ر اهلل املؤمنات بام أمر به املؤمنين من غض البرص وحفظ الفرج،

((( القصص.)25 – 23( :
((( النور.)31 – 30( :
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وب�دأ باألمر بحف�ظ البرص ألنه الوس�يلة املؤدية إىل حف�ظ الفرج ،فمن

عرض نفس�ه
غ�ض بصره كان أوىل بحف�ظ فرج�ه ،ومن أطل�ق برصه َّ
للوق�وع يف الفاحش�ة .وال يش�ك عاق�ل أن امليادي�ن املختلطة ال يس�لم
امل�رء فيها من النظر إىل الط�رف اآلخر ،وهي أكثر امليادين التي تقع فيها

فاحشة الزنى؛ فدلت هذه اآلية بمفهومها عىل حرمة االختالط.

 -5قول�ه تع�اىل :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﮊ(((.

وه�ذا التوجيه الكريم كله يف مس�ألة خماطبة امل�رأة للرجل األجنبي

الذي قد ال تتحدث معه إال مرة واحدة ،ومع ذلك جاءها هذا التوجيه،
فكي�ف يكون احل�ال إذا كانت امل�رأة تعمل م�ع الرجال وتراه�م يومي ًا

وتتح�دث معهم ،هل نتوقع منها بعد ذل�ك أن تلتزم هبذه اآلية؟ أم أهنا
الب�د أن ترق�ق هلم ال�كالم ويرققوا هل�ا الكالم ،وتالطفه�م يف احلديث
بحجة زمالة العمل ،والدراس�ة وغريها؟ وال يقف احلد عند الكالم بل
البد أن يصحبه يش ٌء من التبس�م ،والضحك ،وهكذا ..خطوةٌ ،خطوة،

حتى تقع املرأة فريسة الشيطان واهلوى.

 -6وقول�ه تع�اىل :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
((( األحزاب.)32( :
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ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﮊ(((.

ق�ال اب�ن كثير (ت774 :ه�ـ) رمح�ه اهلل(( :أي :وكما هنيتك�م عن

الدخ�ول عليه�ن ،كذلك ال تنظ�روا إليهن بالكلية ،ول�و كان ألحدكم

حاجة يريد تناوهلا منهن فال ينظر إليهن ،وال يسأهلن حاج ًة إال من وراء

حج�اب ...ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﮊ أي :ه�ذا الذي

أمرتكم به ورشعته لكم من احلجاب أطهر وأطيب))(((.

فه�م من ذلك أن االختالط ليس أطهر لقلوب الرجال والنس�اء،
ف ُي َ

بل هو أفسد وأخبث لقلوهبم مجيع ًا.

الرجال
 -7عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل « :خري صفوف ِّ

ورشها َّأوهلا»(((.
ورشها آخرها ،وخري صفوف النِّساء آخرها ُّ
َّأوهلا ُّ

ٌ
مرتبط بقرب الرجال
ل�و تأملنا هذا احلديث لوجدنا أن ذكر الشر،

من النساء يف آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء ،فالتقاء الصفني

ٌ
مرتبط بصفوف الرجال املبتعدة عن النس�اء،
رش؛ يف حين أن اخلري
في�ه ٌ
وصفوف النساء املبتعدة عن الرجال .فهل يقال بعد ذلك أن االختالط

خري للنساء والرجال ،وأنه ييرس سري احلياة وفرص الزواج؟!
فيه ٌ
((( األحزاب.)53( :
(((((تفسري القرآن العظيم)) ،البن كثري (.)505 /3
((( رواه مسلم (.)440( )326/1
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 -8عن عبداهلل بن مس�عود  أن النبي  قال« :املرأ ُة عورةٌ ،فإ َذا

ُ
الشيطان»(((.
استرشفها
خرجت
ْ
َ

واسترشاف الشيطان هلاٌ ،
دليل عىل حبه خلروجها وبروزها للرجال،
ُ

وه�ي وال ش�ك من أعظم حبائله التي يصطاد هب�ا الرجال ،فيغوهيم هبا

ويوقعهم يف الزنى ،وأكثر الناس دراي ًة بحقيقة هذا األمر من يعيشون يف

املجتمعات املختلطة ،فهم يعرفون ذلك كام يعرفون أنفسهم.
محيد امرأة أيب ٍ
سويد األنصاري عن عمته أم ٍ
ٍ
محيد
 -9عن عبداهلل بن
ِّ
َّ ِّ
َّبي صلىَّ  فقالت :يا رس�ول
الس
ِّ
�اعدي ريض اهلل عنهام أنهَّ ا جاءت الن َّ
َّ
الصالة معي،
اهلل إنيِّ
الصالة معك.قال« :قد علم�ت أنَّك حت ِّبني َّ
أح�ب َّ
ُّ
خير لك من صالت�ك يف حجرت�ك ،وصالتك يف
وصالت�ك يف بيت�ك ٌ

خري لك من
خري من صالت�ك يف دارك ،وصالت�ك يف دارك ٌ
حجرت�ك ٌ

خير لك من
صالت�ك يف مس�جد قومك ،وصالتك يف مس�جد قومك ٌ
صالتك يف مس�جدي» ،قال :فأمرت فبني هلا مسجدٌ يف أقىص ٍ
يشء من
عز َّ
وجل(((.
بيتها وأظلمه ،فكانت تصليِّ فيه حتَّى لقيت اهلل َّ

((( رواه الرتم�ذي ( ،)1173( )476/3وصحح�ه األلباين يف ((إرواء الغليل))
(.)273( )303/1
((( رواه أمح�د ( )27630( )371/6واب�ن خزيم�ة ( ،)1689( )95/3واب�ن
حبان يف ((صحيح�ه))( )2217( )596/5وق�ال ش�عيب يف التحقي�ق:
حديث قوي ،وقال ابن حجر يف ((الفتح))(« :)350/2إسناد أمحد حسن» ،وقال
األلباين «حسن لغريه»(( .صحيح الرتغيب والرتهيب))(.)340( )258/1
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فإذا كان األفضل للمرأة أن تصيل يف بيتها وال خترج إىل املسجد ،فامذا

يق�ال هلا إذا خرجت إىل اجلامعات املختلطة ،وميادين العمل املختلطة؟

عل ً
ما بأن أكثر من يرد منهن إىل هذه امليادين ال تلتزم بالضوابط الرشعية
املتعلق�ة باخلروج من البيت ،فه�ل يقال بعد ذلك أن االختالط فيه خري

للمجتمع؟!

 -10عن أيب ٍ
األنصاري  أنَّه سمع رسول اهلل  يقول وهو
أسيد
ِّ

الرجال مع النِّس�اء يف ال َّطريق ،فقال رسول
ٌ
خارج من املس�جد فاختلط ِّ
اهلل  للنِّس�اء« :اس�تأخرن فإنَّه لي�س لك َّن أن حتقق�ن ال َّطريق ،عليك َّن

بحا َّف�ات ال َّطريق» .فكانت املرأة تلتصق باجلدار حتَّ�ى َّ
إن ثوهبا ليتع َّلق

باجلدار من لصوقها به(((.

فل�م ي�رض النبي  من امل�رأة أن ختتلط بالرجال يف الش�ارع العام

ال�ذي الب�د هلا من املرور في�ه عند ذهاهبا أو إياهبا م�ن أي مكان ،فين ِّظم

هل�ا النب�ي  طريقة السير يف الطريق الع�ام ،فيجعل هلا ط�ريف الطريق
وللرج�ل وس�ط الطريق .فهل يق�ال بعد ذلك أنه ال جي�وز هلا أن ختتلط

يف الطريق العام ،وجيوز أن ختتلط يف قاعات الدراسة ،ومكاتب العمل،
واألندية ،ومسريات االحتجاج ،وغريها؟!

ٍ
َّبي « :ال تبارش املرأة
 -11عن عبداهلل بن مسعود  قال :قال الن ُّ

((( رواه أبو داود ( ،)5272( )422/5وحسنه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة))
(.)856( )536/2
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املرأة فتنعتها لزوجها كأنَّه ينظر إليها»(((.
تص�ور أن امل�رأة املنهية يف هذا احلديث ق�د رأت املرأة املوصوفة
ال ُي َّ

تصور منها أهنا رأت م�ا يظهر منها غالب ًا ،فإذا نهُ َيت
وه�ي عارية ،وإنام ُي َّ

املرأة عن وصف امرأة لزوجها حتى ال يتخيلها كأنه يراها ،فكيف يقال
ٍ
وصف لتنمو شخصيتك؟!
للموصوفة بعد ذلك ،جيوز أن يراك من غري
 -12عن عقبة بن ٍ
عامر َّ 
أن رسول اهلل  قال« :إ َّياكم والدُّ خول

عىل النِّس�اء» .فقال ٌ
رجل م�ن األنصار :يا رس�ول اللهَّ ،أفرأيت احلمو؟
قال« :احلمو املوت»(((.

قال الش�نقيطي (ت1393:هـ) رمحه اهلل(( :فهذا احلديث الصحيح

رصح فيه النبي  بالتحذير الشديد من الدخول عىل النساء ،فهو ٌ
دليل

واضح عىل منع الدخول عليهن ،وس�ؤاهلن متاع ًا إال من وراء حجاب؛
ٌ

ألن من س�أهلا متاع� ًا ال من وراء حجاب ،فقد دخ�ل عليها ،والنبي 
َّ
ح�ذره م�ن الدخول عليه�ا ،وملا س�أله األنصاري عن احلم�و الذي هو

قري�ب الزوج الذي ليس حمرم� ًا لزوجته كأخيه واب�ن أخيه وعمه وابن

عم�ه ونحو ذلك .قال له « :احلمو املوت» فس�مى  دخول قريب
الرج�ل على امرأته وه�و غري حمرم هلا باس�م املوت ،وال ش�ك أن تلك
ٍ
حادث يأيت عىل
العبارة هي أبلغ عبارات التحذير؛ ألن املوت هو أفظع
((( رواه البخاري ( ،)5241 ،5240( )396/3وأبو داود (.)2150( )610/2
((( رواه البخاري ( ،)5232( )395/3ومسلم (.)2172( )1711/4
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اإلنسان يف الدنيا كام قال الشاعر:
وامل����وت أع��ظ��م ح��ادث

مم���ا ي��م��ر ع�ل�ى اجل��ب��ل��ة

واجلبلة :اخللق ،ومنه قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﮊ((( ،فتحذيره  ه�ذا التحذير البالغ من دخول الرجال عىل
ٍ
ٍ
قريبة باسم املوتٌ ،
دليل
زوجة
النس�اء ،وتعبريه عن دخول القريب عىل

نب�وي عىل أن قوله تع�اىل :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﮊ
صحيح
ٌّ
ٌ

(((

ع�ا ٌّم يف مجيع النس�اء كام ت�رى ،إذ لو كان حكمه خاص� ًا بأزواجه  ،ملا
حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام يف الدخول عىل النساء))(((.

 -13عن ٍ
أنس َّ 
َّبي  مل يكن يدخل بيت ًا باملدينة غري بيت أ ِّم
أن الن َّ

سلي ٍم ،إلاَّ عىل أزواجه ،فقيل له ،فقال« :إنيِّ أرمحها قتل أخوها معي»(((.
قال أبو العباس القرطبي (ت656:هـ) رمحه اهلل(( :إنام كان النبي 

ال يدخ�ل عىل النس�اء عم ً
ال بام رشع من املنع من اخلل�وة هبن ،وليقتدَ ى
ب�ه يف ذلك ،وخمافة أن يقذف الش�يطان يف قلب ٍ
أحد من املس�لمني رشا
فيهل�ك ،كما قال يف حدي�ث صفية املتق�دم؛ ولئال جي�د املنافقون وأهل

الزيغ مقاالً ،وإنام خص أم س�ليم بالدخ�ول عندها؛ ألهنا كان منه ذات
((( الشعراء.)184( :
((( األحزاب.)53( :
(((((أضواء البيان)) ،للشنقيطي (.)592/6
((( رواه البخاري( ،)2844( )317/2ومسلم (.)2455( )1908/4
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حمرم بالرضاع))(((.
سابعا :ضوابط مشاركة المرأة في الحياة االجتماعية:

وقب�ل أن أخت�م هذا املبح�ث أود أن أشير باختص�ار إىل الضوابط

الرشعية ملشاركة املرأة يف األنشطة االجتامعية(((:

أوالً :الضوابط الرشعية العامة خلروج املرأة من بيتها:
 -1ضوابط تلتزم هبا املرأة قبل اخلروج من البيت.
 )1استئذان الويل أو الزوج.

 )2ال خترج بغري جلباب .ويشرتط يف اجللباب:
·أن يكون ساتر ًا جلميع البدن.
·أن يكون سميك ًا ال يشف.

·أن يكون واسع ًا ال يفصل البدن.

 )3ال تتعطر قبل اخلروج.

 -2ضوابط تلتزم هبا املرأة بعد خروجها من البيت.
 )1أن تلتزم بآداب امليش .والتي منها:
·أن متيش عىل استحياء.
((( ((املفهم)) ،للقرطبي (.)362/6
((( انظ�ر تفصيل هذه الضوابط يف كتاب ((مش�اركة امل�رأة يف احلياة االجتامعية يف
عهد الرسالة واخلالفة الراشدة ،نامذج وضوابط)).
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·أن ال تظهر زينتها أثناء امليش.
·ألاَّ تتاميل يف مشيتها.

·ألاَّ تلبس األحذية العالية.
·ألاَّ متيش وسط الطريق.

 )2ألاَّ تسافر إلاَّ مع ذي حمرم.

ثاني ًا :الضوابط العامة لنشاط املرأة االجتامعي:

أ -الضوابط الرشعية لنوعية النشاط االجتامعي.
1)1أن يكون النشاط مرشوع ًا.

2)2أن يكون النشاط مناسب ًا لطبيعة املرأة.
ب -الضوابط الرشعية ملكان النشاط االجتامعي:
خاصا باملرأة
1)1أن يكون ًّ

2)2أن ال تكون فيه خلوة برجل أجنبي.
3)3أن يكون ساتر ًا للمرأة.

فإذا التزمت املرأة هبذه الضوابط جاز هلا بعد ذلك اخلروج واملشاركة

يف األنش�طة االجتامعية ،فاإلسلام مل يمنعها من اخلروج بإطالق ،وإنام

رغبه�ا يف الق�رار يف البيت ،ووضع هلا ضوابط تضب�ط خروجها منه إذا
أرادت أن خترج.
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املبحث الثاني
دعوى جواز إظهار املرأة لزينة وجهها
وكفيها وقدميها أمام الرجال
م�ن القضايا التي حاول املؤلف إثباهتا يف كتابه :دعوى جواز إظهار

املرأة لزينتها وزينة وجهها وكفيها أمام الرجال األجانب.

وس�عى يف الوص�ول إىل ه�ذه النتيجة من خالل ذك�ر رشوط لباس

املرأة وزينتها أمام الرجال األجانب ،فقال:

((الرشط األول يف لباس املرأة :سرت مجيع البدن عدا الوجه والكفني

والقدمني))(((.

((الشرط الثاين :التزام االعت�دال يف زينة الوجه والكفني والقدمني

والثياب))(((.

فهذا االشتراط يدل عىل جواز إبداء زينة الوجه والكفني والقدمني

أمام الرجال.

وثمة مجلة من اإلش�كاالت تدور حول مفهوم (االعتدال يف الزينة)

ال�ذي جعله املؤلف رشط� ًا يف لباس امل�رأة وزينتها أم�ام الرجال ،فهذا
اشرتاط غامض حيتاج إىل تبيني وضبط ،وقد حاول املؤلف بيانه فقال:

((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)33/4
((( املصدر السابق (.)251/4
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((االلت�زام باالعت�دال يعن�ي أن متيض امل�رأة يف حياهت�ا العادية عىل

سجيتها ويف زينتها املعتدلة الظاهرة ،فهذا هو سمتها يف عامة أحواهلا))(((.
فهل وضح مفهوم االعتدال يف الزينة من هذا التعريف؟ واجلواب:

ال ،فق�د أدخلنا املؤل�ف يف دائرة مغلقة ندور فيه�ا( :االعتدال امليض يف

الزينة املعتدلة).

ثم حاول املؤلف ذكر مجلة من الضوابط حيال هذ املفهوم فقال:
((ق�در م�ن التزين املعت�دل يف الوجه والكفين واللباس مرشوع يف

حدود ما يتعارف عليه نساء املؤمنني))(((.

((وينبغ�ي أيض� ًا عند التزي�ن مراعاة عرف املؤمن�ات يف كل جمتمع،

وذلك حتى ال يكون يف الزينة نوع شهرة تلفت األنظار))(((.

فضابط االعتدال كام يقول املؤلف هو ما يتعارف عليه نساء املؤمنني!
فهل يمكن أن نضبط هذا االعتدال هبذا الضابط؟ اجلواب :ال يمكن

أبد ًا ،والس�بب واضح جدًّ ا ،وهو أن ما يتعارف عليه نس�اء املؤمنني غري
منضبط ال بزمان وال بمكان .وإن كان املؤلف ال يامنع من اختالف هذا
العرف من بلد إىل بلد ومن جمتمع إىل جمتمع ،لذلك قال:

((( ((حترير املرأة)) ،أليب شقة (.)252/4
((( املصدر السابق (.)46/1
((( املصدر السابق (.)251/4
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((وال ح�رج يف اختلاف العرف من بل�د إىل بلد ،ولكن يظل رشط

االعتدال حيكم األعراف مجيع ًا))(((.

فهذا الرشط اهلالمي الذي اشترطه املؤلف باطل ،ال دليل عليه من

الكتاب ،وال من السنة ،وال من كالم سلف هذه األمة.
إلزام المرأة بالزينة الظاهرة:

يذه�ب املؤلف إىل أن املرأة ملزم�ة رشع ًا ٍ
بقدر من الزينة الظاهرة ما

دامت حية ،س�واء داخل البيت أو خارجه ،بل يف مجيع أحواهلا اليومية.
واإلل�زام يعني الوجوب ،وبمعنى آخر تأثم املرأة إذا تركت التزين بغري

سبب رشعي .يقول املؤلف:

((عىل املرأة املس�لمة أن تلتزم بقدر من الزينة الظاهرة طول حياهتا،

سواء جلست يف بيتها أو خرجت للمشاركة يف احلياة االجتامعية))(((.

((كذلك يعترب تزين املرأة املسلمة بقدر من الزينة الظاهرة – يف عامة

أحواهلا – واجب ًا رشع ًّيا))(((.

أوالً :هذا الكالم باطل ال أساس له من الصحة ،ومل يقل به أحد من

العلامء السابقني.

((( املصدر السابق (.)251/4
((( املصدر السابق (.)251/4
((( املصدر السابق (.)253/4
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ثانياً :املرأة مفطورة عىل التزين؛ ق�ال تعاىل :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ [الزخرف .]١٨ :واألمر الفطري
ال حيتاج إىل إلزام ،ولكنه حيتاج إىل ضوابط ،فهذا األكل عىل سبيل املثال،
أمر فطر عليه الناس فلم يلزموا به ،وإنام وضعت هلم الضوابط الرشعية يف

األكل ،ف ُبينِّ هلم ما حيل وما حيرم ،و ُبينِّ هلم مقدار ما يأكلون كام قال تعاىل:
ﮋﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﮊ [األعراف.]٣١:

ثالث� � � �اً :ج�اء األم�ر اإلهل�ي بالنه�ي ع�ن إب�داء الزين�ة فق�ال تعاىل:

ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﮊ [النور.]٣١ :

قال الشنقيطي (ت1393:هـ) رمحه اهلل(( :وقد رأيت يف هذه النقول

خمتصر حترير املرأة

97

املذكورة عن السلف أقوال أهل العلم يف الزينة الظاهرة والزينة الباطنة،
وأن مجيع ذلك راجع يف اجلملة إىل ثالثة أقوال كام ذكرنا.

األول :أن امل�راد بالزينة ما تتزين به املرأة خارج ًا عن أصل خلقتها،

وال يس�تلزم النظ�ر إليه رؤي�ة يشء من بدهن�ا ،كقول ابن مس�عود ومن
وافقه :إهنا ظاهر الثياب؛ ألن الثياب زينة هلا خارجة عن أصل خلقتها،

وهي ظاهرة بحكم االضطرار كام ترى.

وه�ذا القول هو أظهر األقوال عندنا وأحوطه�ا وأبعدها من الريبة

وأسباب الفتنة.

الق�ول الثاين :أن امل�راد بالزينة ما تتزين به ولي�س من أصل خلقتها

أيض�ا ،لك�ن النظر إىل تل�ك الزينة يس�تلزم رؤي�ة يشء من ب�دن املرأة،

وذل�ك كاخلضاب والكح�ل ونحو ذل�ك؛ ألن النظر إىل ذلك يس�تلزم
رؤية املوضع املالبس له من البدن كام ال خيفى.

الق�ول الثال�ث :أن املراد بالزينة الظاهرة بعض ب�دن املرأة الذي هو

من أصل خلقتها ،كقول من قال :إن املراد بام ظهر منها الوجه والكفان.

وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم.

وإذا عرف�ت ه�ذا فاعلم أنن�ا قدمنا يف ترمج�ة هذا الكت�اب املبارك:

أن م�ن أنواع البي�ان التي تضمنها أن يقول بع�ض العلامء يف اآلية قوالً،
وتك�ون يف نف�س اآلية قرينة دال�ة عىل عدم صحة ذل�ك القول ،وقدمنا
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أيض�ا يف ترمجت�ه أن من أنواع البي�ان التي تضمنها أن تك�ون الغالب يف

الق�رآن إرادة معن�ى معين يف اللفظ ،مع تك�رر ذلك اللف�ظ يف القرآن،

فكون ذلك املعنى هو املراد من اللفظ يف الغالب ،يدل عىل أنه هو املراد
يف حم�ل النزاع ،لدالل�ة غلبة إرادت�ه يف القرآن بذلك اللف�ظ ،وذكرنا له
بعض األمثلة يف الرتمجة.

وإذا عرف�ت ذلك فاعلم أن هذين النوعني م�ن أنواع البيان اللذين

ذكرنامها يف ترمجة هذا الكتاب املبارك ،ومثلنا هلام بأمثلة متعددة ،كالمها

موجود يف اآلية التي نحن بصددها.

أم�ا األول منهما ،فبيانه أن قول من ق�ال يف معنى :ﮋ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮊ أن امل�راد بالزينة :الوجه والكفان مثالً،
توج�د يف اآلي�ة قرينة تدل عىل عدم صح�ة هذا القول ،وه�ي أن الزينة

يف لغ�ة الع�رب هي م�ا تتزين به امل�رأة مما هو خارج عن أص�ل خلقتها:
كاحللي واحللل .فتفسير الزينة ببعض ب�دن املرأة خلاف الظاهر ،وال
جي�وز احلمل علي�ه إال بدليل جيب الرج�وع إليه ،وبه تعل�م أن قول من

ق�ال :الزين�ة الظاهرة الوج�ه والكفان خلاف ظاهر معن�ى لفظ اآلية،

وذلك قرينة عىل عدم صحة هذا القول ،فال جيوز احلمل عليه إال بدليل

منفصل جيب الرجوع إليه.

وأما ن�وع البيان الثاين املذكور فإيضاحه :أن لفظ الزينة يكثر تكرره
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يف الق�رآن العظيم مراد ًا به الزين�ة اخلارجة عن أصل املز َّين هبا ،وال يراد

هب�ا بعض أج�زاء ذلك الشيء املز َّين هب�ا  ،كقوله تع�اىل :ﮋ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ [األعراف ،]٣١:وقوله تعاىل :ﮋ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [الكه�ف ،]٧:وقوله تعاىل :ﮋ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮊ [القصص ،]٦٠ :وقوله

تع�اىل :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [الصافات ،]٦ :وقوله
تع�اىل :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﮊ [النحل:
]٨اآلي�ة .وقول�ه تع�اىل :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﮊ [القص�ص:

 ]٧٩اآلي�ة .وقول�ه تع�اىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﮊ

[الكه�ف ]٤٦ :اآلية .وقوله تع�اىل :ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﮊ [احلدي�د ]٢٠ :اآلي�ة .وقول�ه تعاىل :ﮋ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨﮊ [طه ،]٥٩ :وقوله تعاىل عن قوم موسى :ﮋ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ [ط�ه ،]٨٧ :وقول�ه تع�اىل :ﮋ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺﮊ [الن�ور ،]٣١ :فلفظ الزينة
يف هذه اآليات كلها يراد به ما يزين به اليشء وهو ليس من أصل خلقته
كما ت�رى ،وكون ه�ذا املعنى يف لف�ظ الزينة يف القرآن ي�دل عىل أن لفظ

الزين�ة يف حم�ل النزاع ي�راد به هذا املعن�ى الذي غلبت إرادت�ه يف القرآن

العظيم ،وهو املعروف يف كالم العرب كقول الشاعر:
يأخذن زينتهن أحس�ن ما ترى

وإذا عطلن فه�ن خري عواطل
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وإذا علم�ت أن املراد بالزينة يف القرآن ما تتزين به مما هو خارج عن

أصل اخللقة ،وأن من فرسوها من العلامء هبذا اختلفوا عىل قولني ،فقال
بعضه�م :ه�ي زينة ال يس�تلزم النظر إليه�ا رؤية يشء من امل�رأة كظاهر

الثي�اب .وقال بعضهم :هي زينة يس�تلزم النظر إليها رؤية موضعها من
بدن املرأة كالكحل واخلضاب ونحو ذلك.

ق�ال مقيده عف�ا اهلل عنه وغفر ل�ه :أظهر القولين املذكورين عندي

ق�ول اب�ن مس�عود  :أن الزين�ة الظاهرة :هي ما يس�تلزم النظ�ر إليها
رؤية يشء من بدن املرأة األجنبية ،وإنام قلنا :إن هذا القول هو األظهر:
ألن�ه هو أحوط األقوال ،وأبعدها عن أس�باب الفتنة ،وأطهرها لقلوب
الرج�ال والنس�اء ،وال خيفى أن وجه املرأة هو أص�ل مجاهلا ،ورؤيته من
أعظم أس�باب االفتتان هبا  ،كام ه�و معلوم ،واجلاري عىل قواعد الرشع

الكريم ،هو متام املحافظة واالبتعاد من الوقوع فيام ال ينبغي)).

وتأم�ل ابن عطية (ت541:ه�ـ) رمحه اهلل ،اآلية فق�ال(( :ويظهر يل

بحك�م ألف�اظ اآلية أن امل�رأة مأمورة بألاَّ تب�دي ،وأن جتتهد يف اإلخفاء

ل�كل ما هو زينة ،ويقع االس�تثناء يف كل م�ا غلبها فظهر بحكم رضورة

حرك�ة فيما البد من�ه ،أو إصالح ش�أن ونح�و ذلك ،فام ظه�ر عىل هذا

الوجه فهو املعفي عنه)).

أدلة المؤلف والرد عليها:

قال املؤلف مبين ًا حجته عىل وجوب تزين املرأة:

((ويبل�غ األم�ر الرشع�ي بوج�وب قدر م�ن الزينة أقصى درجات
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الوضوح حني ينكر رسول اهلل  عىل املرأة اجتناهبا اخلضاب:
فع�ن ابن عباس أن امرأة أتت النب�ي  تبايعه ومل تكن خمتضبة فلم

يبايعها حتى اختضبت[ ...رواه أبو داود]

ٍ
عن عائش�ة َّ
بكت�اب فقبض يده،
َّبي 
أن ام�رأ ًة مدَّ ت يده�ا إىل الن ِّ

ٍ
فقالت :يا رس�ول اللهَّ ،مددت ي�دي إليك
بكتاب فلم تأخذه .فقال :إنيِّ
ٍ
ٍ
ٍ
امرأة .ق�ال :لو كنت امرأ ًة
رج�ل .قالت :بل يد
ام�رأة هي أو
مل أدر أي�د

لغيرَّ ت أظفارك باحلنَّاء[ .رواه النسائي])).

((ومل يعفه�ا الش�ارع من االلتزام بقدر م�ن الزينة إال يف حال احلداد

عىل امليت)).

ه�ذه ه�ي أدل�ة املؤل�ف التي اس�تدل هب�ا عىل وج�وب تزي�ن املرأة

((طول حياهتا ،س�واء جلس�ت يف بيتها أو خرجت للمش�اركة يف احلياة
االجتامعية)) .وفيام ييل مناقشة هذه األدلة:

أوالً :من أين نقل املؤلف نص حديث ابن عباس:

قال املؤلف يف خترجيه للحديث :رواه أبو داود .وأحال إىل اهلامش،

ويف اهلامش قال:

((نق ً
لا ع�ن حجاب امل�رأة املس�لمة (ص )33 ،32 :وقال الش�يخ

نارص الدين األلباين :حديث حسن أو صحيح)).
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وبالرج�وع إىل كتاب الش�يخ نارص الدين األلب�اين رمحه اهلل املحال

عليه مل أجد احلديث من رواية ابن عباس ،وإنام أورده األلباين من رواية
عائشة َرضيِ َ اهلل َعن َْها بالنص نفسه الذي ذكره املؤلف ،وقال يف خترجيه:

((حديث حس�ن أو صحيح ،أخرجه أبو داود ( )190/2وعنه البيهقي
( )86/7والطبراين يف األوس�ط ( 3918/2/219/1برتقيمي ،وله
شواهد كثرية أوردهتا يف الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب)).

وبالرجوع إىل املصادر التي أحال عليها األلباين رمحه اهلل مل أجد هذا

احلدي�ث فيه�ا ،وإنام وقع وهم للش�يخ رمحه اهلل فذكر ن�ص حديث ابن

عباس مكان نص حديث عائش�ة ،وذكر ختريج حديث عائش�ة بدالً من
ختريج حديث ابن عباس ،وهذا نص حديث عائشة:

عن عائشة ريض اهلل عنها َّ
نبي اهلل بايعني،
أن هند بنت عتبة قالت :يا َّ

قال« :ال أبايعك حتَّى تغيرِّ ي ك َّفيك كأنهَّ ام ك َّفا سبعٍ».

وه�ذا احلديث هو الذي رواه البيهقي يف س�ننه ( )86/7من طريق

وذباري أنبأن�ا أبو بكر بن
الر
ُّ
أيب داود ،ق�ال البيهق�ي(( :أخربنا أبو علي ُّ
داسة ثنا أبو داود)) ثم ذكر إسناد أيب داود ونص حديثه.

وحديث عائشة هذا ضعفه األلباين نفسه يف ضعيف أيب داود.

يبق�ى الس�ؤال :م�ن أين ع�رف املؤل�ف أن راوي احلدي�ث هو ابن

عباس وليس عائشة؟!
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إذا كان املؤلف قد أحال عىل كتاب حجاب املرأة املسلمة ،فالكتاب

مل يذك�ر ابن عب�اس ،وإنام ذكر عائش�ة ،وكون املؤلف يذك�ر ابن عباس

يدل عىل أن املؤلف قد وقف عىل احلديثني ،حديث ابن عباس وحديث

عائشة ،وعلم يقين ًا أن نص حديث ابن عباس مل تروه عائشة ،ولذلك مل

يذكرها كام ذكرها األلباين رمحه اهلل.

وإذا كان املؤل�ف قد وق�ف فع ً
ال عىل احلديثني ،فه�ل وقف املؤلف

عىل ختريج حديث ابن عباس؟!

حديث اب�ن عباس :قال عنه اهليثم�ي(( :رواه البزار ،وفيه :ليث بن

أيب سليم ،وهو مدلس ،وبقية رجاله ثقات)).

وقال احلافظ ابن حجر(( :فيه عبداهلل بن عبدامللك الفهري وفيه لني)).

ثانيا :داللة حديثي ابن عباس وعائشة ريض اهلل عنهام:

ق�ال الس�ندي (ت1138:ه�ـ) رمح�ه اهلل(( :لو كنت ام�رأة :أي لو

خلضبت يدك)).
كنت تراعني شعار النِّساء َّ

قال العظيم آبادي(( :ويف احلديث ش�دَّ ة استحباب اخلضاب باحلنَّاء

للنِّساء)).

ولعلن�ا نس�أل املؤلف :أي�ن داللة الوج�وب يف حديث�ي ابن عباس

وعائش�ة ريض اهلل عنهما؟ غاي�ة م�ا يف األمر أن�ه  ملا رأى ك�ف املرأة
ٍ
ٍ
رجل)) ،وس�بب
امرأة هي أو
التب�س عليه األم�ر فق�ال(( :إنيِّ مل أدر أيد
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التباس األمر مشاهبة يد هذه املرأة ليد الرجل.

ثالث ًا :ترك الزينة يف اإلحداد:

تفسير املؤلف ملنع النبي  املرأ َة من احل�داد أكثر من ثالثة أيام إال

على زوج بأنه إعف�اء هلا من واجب التزين ،تفسير خاط�ئ؛ ألن الذي

رخ�ص هلا في�ه أن حتد ثالث�ة أيام عىل األكث�ر عىل غري ال�زوج ،أما عىل
الزوج فكام ورد يف القرآن أربعة أش�هر وعرشا ،وإال فاألصل منع املرأة

م�ن احلداد مطلق� ًا يف غري هذين األمري�ن .قال احلافظ اب�ن حجر رمحه
َّ
الزوج من قريب ونحوه
اهلل(( :
واس�تدل به عىل جواز اإلحداد عىل غري َّ
ثالث ٍ
َّ
وكأن هذا القدر أبيح ألجل
ليال فام دوهنا وحتريمه فيام زاد عليها،
ِّ
ح�ظ النَّف�س ومراعاهتا وغلبة ال ِّطب�اع البرش َّية ،وهلذا تناول�ت أ ُّم حبيبة

وزينب بنت جحش ريض اهلل عنهام ال ِّطيب لتخرجا عن عهدة اإلحداد،
ٍ
ورصحت ٌّ
حلاجة ،إشارة إىل َّ
أن آثار احلزن باقية
كل منهام بأنهَّ ا مل تتط َّيب
َّ
عندها ،لكنَّها مل يسعها إلاَّ امتثال األمر)).
فالواج�ب يف اإلح�داد هو ت�رك التزين ،وليس كام فه�م املؤلف أن

احلدي�ث دال عىل وجوب الزينة عىل امل�رأة طوال حياهتا .قال ابن كثري:

((والغ�رض أن اإلحداد هو عبارة عن ت�رك الزينة من الطيب ،ولبس ما
وحِل�يِ ٍّ وغري ذلك وه�و واجب يف عدة
يدعوه�ا إىل األزواج م�ن ثياب ُ
الوفاة قوال واحد ًا)).

خمتصر حترير املرأة

105

تناقض المؤلف في مسألة خروج المرأة متزينة:

جييز املؤلف للمرأة أن خترج متزينة متطيبة فيقول:
((م�ا ظهر من الزينة فمن طبيعته قدر من الثبات والدوام ،فال يزول

إال بمضي ش�هور وذلك حال اخلض�اب ،أو بميض األي�ام وذلك حال

الكح�ل .أم�ا أنواع الطي�ب واألصب�اغ كالصفرة واخلل�وق والزعفران
واخلم�رة ،فالبد من ميض بعض الوقت لت�زول ،خاصة وأهنا من طيب
النساء الذي من خواصه ظهور لونه وخفاء رحيه .وهذا يعني أن املرأة إذا

تزين�ت بمثل تلك الزينة وهي يف بيتها بين زوجها وأوالدها وحمارمها،
ث�م دخل على األرسة رجال من غير املحارم أو خرجت امل�رأة لقضاء
مصلح�ة هل�ا ،فالبد أن يرى الرج�ال ما ظهر من زينته�ا التي تزينت هبا
وه�ي يف بيتها .وس�بحان ربنا ال�رءوف الرحيم ،فإن�ه مل حيرج مثل تلك

امل�رأة ،ومل يفرض عليها االمتناع عن لقاء الرج�ال أو إزالة تلك الزينة،

بل استثناها سبحانه مما جيب أن ختفيه من زينتها ،وقال :ﮋ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮊ [النور.))]٣١ :

ويقول أيض ًا:

((م�ن الزين�ة الظاه�رة :اخلض�اب يف اليدين ،والكح�ل يف العينني،

ويشء من الطيب يف اخلدين)).

فاملؤل�ف يذهب إىل أن الزين�ة الظاهرة عىل املرأة من كش�ف الوجه
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واملس�احيق التي علي�ه من املكياج وغيره ،والكحل ال�ذي يف العينني،

واحللي الظاه�ر من األق�راط واخلاتم يف اليد وغيره ،ال يعرض الرجل
لالفتتان باملرأة إذا التقيا يف أي مكان غري املسجد!

فه�و جيي�ز هلا اخل�روج هب�ذه اهليئ�ة إىل األس�واق والعم�ل املختلط،

واجلامع�ات املختلط�ة ،واملؤمت�رات املختلط�ة ،وغريه�ا م�ن املجام�ع
املختلط�ة يف املجتمع ،إال أن تقصد املس�جد للصلاة فيه ،فإن املؤلف ال

جييز هلا التطيب والتزين له!

يق�ول املؤل�ف بعد أن أورد األحاديث التي تنه�ى املرأة من التطيب

إذا أرادت اخلروج للصالة يف املسجد:

((يالح�ظ أن مجي�ع هذه األحاديث تنص عىل اخلروج إىل املس�جد.

وللمس�جد خصوصي�ة ليس�ت لغريه م�ن األماكن؛ وذل�ك ألنه جيتمع
ب�ه عدد من النس�اء يف صف�وف مرتاصة خلف صف�وف الرجال ،وعن

ق�رب منهم دون حاجز بني الفريقني .وقد يؤدي ذلك إىل أن يفوح ريح
الطيب من النساء)).

ويقول أيض ًا:

((هذا شأن اخلروج إىل املسجد بينام إذا قصدت أي مكان آخر وهي

متزينة بطيب ظهر لونه وخفي رحيه – وهذا رشط يف طيب النساء – فال
جمال ليفوح منها ما يثري الفتنة يف عامة األحوال)).
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فهل هذا الكالم حيتاج إىل رد أهيا القارئ اللبيب؟!
ألي�س هذا من التناق�ض البني؟ لو كان العكس ل�كان له وجه لو مل

ت�رد النصوص الرصحية باملنع ،فكي�ف يقال :إهنا إذا قصدت الصالة يف
املسجد ،ال جيوز هلا أن تتزين ،أما إذا قصدت السوق واجلامعة والعمل
وأماك�ن تواجد الرجال ،أو دخل عليه�ا الرجال األجانب فال مانع من

إظهار الزينة هلم؛ ألن القلب فارغ غري منشغل بالصالة!

ي�ا ترى هل تقارب صفوف الطالبات املتزينات يف اجلامعة املختلطة

ال ي�ؤدي إىل أن يف�وح منهن ريح الطيب؟! وال يثري ذلك أدنى فتنة عند

الطالب؟!

كان الواج�ب على املؤل�ف أن ينظ�ر إىل عل�ة املن�ع؛ ألن األح�كام

الرشعي�ة معلل�ة ،ولو فع�ل لعلم أن غري املس�اجد أوىل هب�ذا احلكم من

املس�اجد ،قال القايض عياض (ت544:هـ) رمحه اهلل((:وهني النبي 

للنس�اء ع�ن اخل�روج إىل املس�اجد إذا تطيب�ن أو تبخ�رن؛ ألج�ل فتن�ة

الرج�ال بطيب رحيه�ن وحتريك قلوهبم وش�هواهتم بذلك ،وذلك لغري
املساجد أحرى ،ويف معنى الطيب ظهور الزينة وحسن الثياب وصوت

اخلالخي�ل واحللي ،وكل ذلك جيب منع النس�اء من�ه إذا خرجن بحيث
يراهن الرجال)).

وس�ى  عن
ونق�ول أيض� ًا للمؤل�ف ماذا تق�ول يف حدي�ث َأبيِ ُم َ
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فمرت عىل القوم ليجدوا رحيها
َّبي  أنه قال« :إذا اس�تعطرت املرأة َّ
الن ِّ
فهي كذا وكذا» ،قال قوالً شديد ًا.

فهذا احلديث غري خمتص باملس�جد ،بل مرورها عىل أي قوم يصدق

عليه احلديث .فلامذا عزله املؤلف عن بقية األحاديث؟
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املبحث الثالث
دعوى أن احلجاب من خصوصيات أمهات املؤمنني
يذهب املؤلف إىل أن احلجاب من خصوصيات نساء النبي  ،وأنه

ال جيب عىل بقية النساء ،بل ال جيوز للنساء أن يتشبهن بنساء النبي  يف
هذا احلجاب .وهذا رأي غريب جدًّ ا.

وفيام ييل مناقشة تفصيلية لرأي املؤلف والرد عليه:

أو ً
ال :تحديد معنى الحجاب:

املدخل الذي دخل منه املؤلف يف ادعاء خصوصية احلجاب بأمهات

املؤمنني ،هو معنى احلجاب ،فقال:

((احلجاب الوارد يف اآلية هو السرت الذي جتلس خلفه املرأة املحجبة.

واالحتجاب يعني أن يكون حديث الرجال األجانب لنساء النبي  من

وراء ستر فال يرون شخوصهن .ونحن يف بحثنا نستعمل لفظ احلجاب
هب�ذا املعنى  -وهو الوارد يف الكتاب والس�نة  -وليس بمعنى ستر بدن

املرأة بثياب سابغة كام هو شائع ،وفرق كبري بني حكم االثنني)).
ثانيا :آية الحجاب:

اس�تدل املؤلف يف دعواه بخصوصية احلجاب بنس�اء النبي  ،بآية

احلجاب .وعلل ذلك بقوله:
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((فاآلي�ة تتح�دث رصاح�ة عن بي�وت النبي  ولي�س عن بيوت

أزواج عامة املسلمني)).

وه�ذا كالم ظاهر البطالن ،إذ كثير من اآليات تتكلم عن النبي 

وأه�ل بيت�ه رصاحة ،فه�ل يقال أهنا ال خت�ص عموم املس�لمني؛ ألهنا مل

تذكرهم؟!

فمن ذل�ك قول�ه تع�اىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [التحري�م ]١:فق�د فه�م منه�ا اب�ن

عباس أهنا لعموم املسلمني.

ٍ
أن ابن ع َّب ٍ
جبير َّ
�اس ريض اهلل عنهام ق�ال يف احلرام:
ع�ن س�عيد بن

يك َّف�ر .وق�ال اب�ن ع َّب ٍ
�اس :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﮊ [األحزاب.]٢١:

فه�ذه آي�ة رصحي�ة يف خماطب�ة النب�ي  ومع ذل�ك يأخذ منه�ا ابن

عباس حكم العموم ،وأهنا جلميع األمة ويستدل بآية األحزاب يف اختاذ

النبي  أسوة.

ق�ال ابن تيمية(( :مجهور علامء األمة عىل أن اهلل إذا أمره بأمر ،أو هناه

ع�ن يشء ،كانت أمته أس�وة له يف ذلك ،ما مل يق�م دليل عىل اختصاصه
بذلك)).
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ثالثا :التقول على النبي :

رك�ز املؤلف على مبادرة عم�ر يف خماطب�ة النبي  بحجب نس�ائه

وجع�ل منه�ا قص�ة يس�تدل هبا على معن�ى احلج�اب الذي ذه�ب إليه
وخصوصيته بنساء النبي  ،ثم قال:

((أما املبادرة اخلاصة باحلجاب فإهنا من شؤون الرسول  اخلاصة،

والت�ي كان م�ن الطبيعي أن يضع هل�ا الرتتيب والتنظي�م اللذين حيققان
العفاف واحلياء لنسائه  ،ويتوافقان يف الوقت نفسه مع غرية الرجولة

الرشيفة ،وذلك دونام حرج ودونام انتظار لوحي السامء ،بل دونام حاجة
لنص�ح عم�ر .إذا كان األمر كذل�ك ،فلامذا مل يعجل الرس�ول  ابتداء

بحج�اب زوجاته ،إذا كان يف الربوز ما يشين وجي�رح العفاف؟ كذلك
ملاذا مل يرسع باالستجابة القرتاح عمر؟ واجلواب هو أن خمالطة الرجال
النس�اء يف حدود االحتش�ام ،مل يعتربها رس�ول اهلل  منافية للش�هامة
وامل�روءة وغرية الرجل عىل عرضه ،خاص�ة وهو يقول(( :أتعجبون من

غرية سعد؟ واهلل ألنا أغري منه واهلل أغري مني)) ومل يعتربها كذلك منافية

لعفاف املرأة وال خادشة حليائها .أي أن الرسول  كان يرى يف العرف
القائم يف جمتم�ع املدينة وقتذاك عرف ًا صاحل ًا وال حاجة ملخالفته .كذلك

مل ير رس�ول اهلل  يف احلجاب يف عامة األحوال مكرمة مطلقة بالنس�بة
للمرأة ،إنام املكرمة يف احتش�امها ومتس�كها باخلامر والثوب الس�ابغ كام
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رشع اهلل .ولك�ن عم�ر ي�رى البي�ت النبوي يدخل�ه البر والفاجر ،ويف

الوقت نفس�ه يريد التميز لنس�اء النبي  عن عامة نساء املؤمنني .فظل
يلح عىل التميز ،ورس�ول اهلل  منصرف عنه إذ كان يكره أن يميز بني

أصحابه)).

وهذا الكالم عليه عدة مالحظات:

أوهل�ا :أن ه�ذا ال�كالم فيه تقول عىل رس�ول اهلل  ب�دون بينة من

قول�ه  ،فم�ن أين ل�ه أن ما وقع من النب�ي  من ترك أمر نس�ائه هو
ملس�ايرة الع�رف االجتامع�ي يف املدين�ة وكراهي�ة للتميز ع�ن أصحابه،
ومعلوم خطورة التقول عىل النبي .

ثانيه�ا :قد أجاب العلامء عىل الس�ؤال الذي وضع�ه املؤلف يف أول

ال�كالم بجواب خيالف ما ذهب إليه املؤلف؛ العتامدهم يف اإلجابة عىل
الس�ؤال عىل ما دل عليه الدليل من تأدب النبي  مع ربه وعدم تقدمه

بشيء على الوحي ،فقد قال ابن حج�ر(( :وفيه أن النب�ي  كان ينتظر
الوحي يف األمور الرشعية ،ألنه مل يأمرهن باحلجاب مع وضوح احلاجة
إليه حتى نزلت اآلية ،وكذا يف إذنه هلن باخلروج)).

ثالثها :استخدم املؤلف كلامت هالمية ،مثل(( :يف حدود االحتشام))،

((إنام املكرمة يف احتشامها)).

ومل يبني لنا املؤلف ما هي احلشمة ،وما هي أدلتها من الرشيعة حتى
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حيكم عىل من فعلتها أهنا حمتش�مة .وهذه الكلامت عادة تستخدم للفرار

من األلفاظ الرشعية املنضبطة التي يمكن قياسها.

حول املؤلف قضية احلجاب إىل قضية متيز بني نساء النبي 
رابعهاَّ :

ونساء املؤمنني ،وهذا غري صحيح ،ومل يدل عليه دليل ،وإنام كان توقف

النب�ي  كام أخرب العلامء تأدب ًا مع اهلل وانتظار الوحي ،وليس�ت القصة

أنه ((يكره أن يميز بني أصحابه)) كام ذكر املؤلف.
رابعًا :الحج جهاد النساء:

اس�تدل املؤلف عىل خصوصية نس�اء النب�ي  باحلجاب ،بمنعهن

من اجلهاد يف سبيل اهلل ،فقال:

((الدلي�ل الس�ادس :رف�ض اإلذن ألمه�ات املؤمنين بع�د ف�رض

احلجاب باملشاركة يف اجلهاد واإلذن لعامة النساء)).

واس�تدل على املنع بحديث عائش�ة يف س�ؤاهلا ع�ن اجلهاد،

وأورد هلا ثالث روايات:

((ع�ن عائش�ة ريض اهلل عنها أنهَّ �ا قالت :يا رس�ول اهلل ترى اجلهاد

ح�ج
مربور».
أفض�ل العم�ل ،أفال نجاهد؟ ق�ال« :لك َّن أفضل اجلهاد ٌّ
ٌ

احلج» رواه
َّبي  يف اجلهاد فقال« :جهادك َّن ُّ
(ويف رواية :اس�تأذنت الن َّ

البخاري.
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َّبي  س�أله نساؤه عن اجلهاد ،فقال:
عن عائش�ة أ ِّم املؤمنني عن الن ِّ

احلج» رواه البخاري.
«نعم اجلهاد ُّ

ضيِ
صني�ع املؤل�ف يوه�م أن هن�اك أكثر من حدي�ث عن عائش�ة َر َ
اهلل َعن َْه�ا يف موض�وع احلج ،وهذا اإلهي�ام ليكثر به األدل�ة عىل القارئ،
واحلقيقة أن كل ما أورده إنام هو روايات حلديث واحد.

وق�د أعرض ع�ن بعض الرواي�ات التي تناقض مطلوب�ه فمن ذلك

رواية ابن ماجة :عن عائشة ريض اهلل عنها قالت :قلت يا رسول اهلل عىل

احلج والعمرة» .فهذه
النِّساء جها ٌد؟ قال« :نعم عليه َّن جها ٌد ال قتال فيه ُّ
الرواية تتضمن سؤاالً عا ًّما متعلق ًا بالنساء.

وق�د ورد ع�ن النب�ي  رصحي� ًا ما يدل على عموم احلك�م جلميع

النس�اء :فع�ن أيب هري�رة  ع�ن رس�ول اهلل  ق�ال« :جه�اد الكبير
احلج والعمرة».
والصغري َّ
والضعيف واملرأة ُّ
َّ

فمن أين جاء املؤلف بأن حديث عائشة خاص بأمهات املؤمنني؟!

ب�ل ق�د وردت أحاديث ت�دل عىل منع النبي  للنس�اء من

اجلهاد ،منها:

وعبدالرمحن بن خال ٍَّد
قال الوليد بن عبداهلل بن مجي ٍع حدَّ ثتني جدَّ يت
َّ

األنصاري عن أ ِّم ورقة بنت عبداهلل بن ٍ
نوفل األنصار َّية َّ
ُّ
َّبي  لـماَّ
أن الن َّ
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أمرض
غ�زا ب�در ًا قالت :قلت له :يا رس�ول اهلل ائ�ذن يل يف الغزو معك ِّ

مرضاكمَّ ،
«قري يف بيتك َّ
فإن اهلل تعاىل
لعل اهلل أن يرزقني شهادةً .قالِّ :
تسمى َّ
يرزقك َّ
الشهيدة .قال :وكانت قد قرأت
الشهادة» .قال :فكانت َّ
َّب�ي  أن تتَّخذ يف داره�ا مؤ ِّذنًا ،ف�أذن هلا .قال:
الق�رآن فاس�تأذنت الن َّ
ٍ
بقطيفة
وكان�ت ق�د د َّبرت غالم ًا هلا وجاري� ًة ،فقاما إليها بال َّلي�ل فغماَّ ها

هل�ا حتَّى ماتت وذهبا ،فأصبح عمر فق�ام يف النَّاس فقال :من كان عنده

عل�م أو من رآمه�ا فليجئ هبام .فأم�ر هبام فصلب�ا ،فكانا َّأول
م�ن هذين
ٌ
ٍ
مصلوب باملدينة.

الرجال وال تغزو النِّساء،
وعن أ ِّم سلمة ريض اهلل عنها قالت :يغزو ِّ

وإنَّما لن�ا نصف امليراث؛ فأن�زل اهلل تب�ارك وتع�اىل ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮊ [النساء ]32 :قال جماهدٌ  :وأنزل

فيه�ا ﮋ ﮢ ﮣ ﮤﮊ [األحزاب ]35 :وكانت أ ُّم
ٍ
ظعينة قدمت املدينة مهاجرةً.
سلمة َّأول
وع�ن أم كبش�ة العذرية قالت :يا رس�ول اهلل ،ائ�ذن يل أن أخرج يف

جيش كذا وكذا .قال« :ال» .قلت :يا رسول اهلل إين ليس أريد أن أقاتل،

إنما أريد أن أداوي اجلرحى واملرىض أو أس�قى املرىض .قال« :لوال أن

تك�ون س�نة وأن يقال فالنة خرجت ألذنت ل�ك ،ولكن اجليس» .ويف
رواية البن سعد يف الطبقات :عن أم كبشة َرضيِ َ اهلل َعن َْها أهنا استأذنت
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النب�ي  أن تغ�زو معه فق�ال« :ال» .فقالت :يا رس�ول اهلل ،إين أداوي
اجلري�ح وأق�وم على املري�ض .قال�ت :فق�ال رس�ول اهلل« :اجليس ،ال

يتحدث الناس أن حممد ًا يغزو بامرأة».

ولس�نا بصدد بح�ث حكم جهاد النس�اء ،وإنام القص�د بيان بطالن

اس�تدالل املؤلف بأن املنع منه خصوصية لنس�اء النبي  وأنه دال عىل

خصوصية احلجاب هبن ريض اهلل عنه.

ول�و أخذنا بطريقة املؤل�ف يف أن كل األحاديث الت�ي خاطب فيها

النب�ي  نس�ائه ،أو س�ألنه عن يشء فأج�اب عليهن ،على أهنا خاصة

بنس�اء النبي  وال تش�مل أحكامها عموم النس�اء ،لفس�د علينا ديننا،
ولفس�حنا املج�ال للمفس�دين يف األرض أن ي�ردوا كل أحكام النس�اء

بحج�ة أهنا خاصة بنس�اء النب�ي  ،إذ طريقة املؤلف ليس�ت مبنية عىل
أص�ول علمي�ة ،وإنام هي أقرب إىل اتباع اهل�وى ،وانتقاء األدلة؛ لتوافق

الرأي املسبق.

خامسًا :حمل النساء في الهوادج:

اس�تدل املؤل�ف بخصوصي�ة نس�اء النب�ي  باحلج�اب بجزء من

حديث اإلفك ،والذي فيه اإلشارة بحمل عائشة يف اهلودج فقال:

((وقول عائشة يف هذا احلديث« :وكنت أمحل يف هودجي وأنزل فيه»

يشعر بوجوب حجب أشخاص أمهات املؤمنني قدر اإلمكان ،حتى يف
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حال الس�فر واالنتقال ،وال تظهر أش�خاصهن وهن مستورات األبدان
إال عند احلاجة املاسة ،والتي ال سبيل معها حلجب األشخاص)).

ل�و وافقن�ا املؤل�ف يف داللة قول عائش�ة «وكنت أمح�ل يف هودجي

وأن�زل في�ه» عىل وج�وب احلجاب ،فمن أي�ن أخذ املؤل�ف أنه خاص

بأمهات املؤمنني؟! ومن أين جاءه الشعور بذلك؟

وق�د ق�ال ابن حج�ر يف رشح ه�ذا احلدي�ث(( :قول�ه(( :بعدما نزل

احلج�اب)) أي بعدما ن�زل األمر باحلجاب ،واملراد حجاب النِّس�اء عن
الرج�ال هل� َّن ،وك� َّن قبل ذل�ك ال يمنعن ،وه�ذا قالت�ه كالتَّوطئة
رؤي�ة ِّ

للس�بب يف كوهنا كانت مس�ترت ًة يف اهلودج حتَّى أفضى ذلك إىل حتميله
َّ
وه�ي ليس�ت فيه وه�م يظنُّون أنهَّ ا في�ه ،بخالف م�ا كان قبل احلجاب،
ٍ
َّ
الرواح�ل بغري هوادج ،أو يركبن
فلع�ل النِّس�اء حينئذ ك َّن يركبن ظهور َّ
اهلوادج غري مس�ترتات ،فام كان يقع هلا ا َّلذي يقع ،بل كان يعرف ا َّلذي

كان خي�دم بعريها إن كان�ت ركبت أم ال .قوله« :فأن�ا أمحل يف هودجي
رحلوا بعريي جلس�ت
وأن�زل فيه» يف رواي�ة ابن إس�حاق «فكنت إذا َّ

ث�م يأخذون بأس�فل اهل�ودج فيضعون�ه عىل ظه�ر البعري»
يف هودج�ي َّ
جيم :حممل له ق َّبة
واهل�ودج بفتح اهلاء والدَّ ال بينهام واو س�اكنة وآخ�ره ٌ

تستر بال ِّثياب ونحوه ،يوضع عن ظهر البعري يركب عليه النِّساء ليكون

أسرت هل َّن)).
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فاس�تدالل املؤلف بقول عائش�ة عىل خصوصية احلج�اب بأمهات

املؤمنني يف غري حمله ،وليس عليه دليل.

سادسًا :طواف النساء مع الرجال:

اس�تدل املؤلف عىل خصوصية احلجاب بنس�اء النب�ي  بطوافهن

معتزالت للرجال دون بقية النساء ،فقال:

((الدليل الس�ابع :حج أمهات املؤمنني معتزالت الرجال بينام عامة

النساء خيالطن الرجال)).

واستدل عىل ما ذكر بدليلني ،كالمها ال يدل عىل مراده من خصوصية

احلجاب بنس�اء النبي  ،وال أن النساء يف احلج خيالطن الرجال ،وهذا

ن�ص أدلت�ه ،مع اإلش�ارة إىل أن املؤلف يكتف�ي بذكر العن�وان ثم يورد

األدلة من غري بيان وجه الداللة:

((ع�ن إبراهي�م ب�ن عبدالرمحن بن ع�وف :أذن عم�ر ريض اهلل عنه
ٍ
حجها فبعث معه َّن عثامن بن ع َّفان وعبد
حجة َّ
َّبي  يف آخر َّ
ألزواج الن ِّ
ٍ
عوف[ .رواه البخاري].
الرمحن بن
َّ
ق�ال احلاف�ظ ابن حجر ...( :ك�ذا أورده البخاري خمتصر ًا ...وزاد

عب�دان عن�د البيهق�ي :وكان عثمان بن عف�ان ين�ادي :أال ال يدنو أحد

منه� َّن وال ينظ�ر إليه� َّن ،وه َّن يف اهل�وادج عىل اإلبل ،ف�إذا نزلن أنزهل َّن
بصدر ِّ
الرمحن وعثامن بذنب
الش�عب فلم يصعد إليه َّن أحد ،ونزل عبد َّ
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ِّ
الرمحن
الش�عب ،ويف رواية البن سعد :فكان عثامن يسري أمامه َّن وعبد َّ
ٍ
بإس�ناد صحيح من طريق أيب إس�حاق
خلفه َّن .وروى ابن س�عد أيض ًا

�بيعي قال:رأيت نس�اء النَّبي  حججن يف هوادج عليها ال َّطيالسة
الس ِّ
َّ
زم�ن املغرية بن ش�عبة .وال َّظاهر أنَّ�ه أراد بذلك زم�ن والية املغرية عىل

الكوفة ملعاوية).

وقد أورد الزيادة التي نقلها احلافظ ابن حجر عن البيهقي ابن سعد

يف الطبقات بإسناد حسن.

ٍ
جريج :أخربنا عطا ٌء إذ منع ابن هش�ا ٍم النِّس�اء ال َّطواف مع
عن ابن

الرجال؟
َّبي  م�ع ِّ
الرج�ال .ق�ال :كيف يمنعه� َّن وقد طاف نس�اء الن ِّ
ِّ
قلت :أبعد احلجاب أو قبل؟ قال :إي لعمري لقد أدركته بعد احلجاب.

الرجال؟ قال :مل يك َّن خيالطن .كانت عائش�ة ريض
قلت :كيف خيالطن ِّ
الرجال ال ختالطه�م ،فقالت امرأةٌ :انطلقي
اهلل عنه�ا تطوف حجر ًة من ِّ
نستلم يا أم املؤمنني .قالت :انطلقي عنك وأبت فكن خيرجن متنك ٍ
ِّرات
َّ
الرج�ال ولكنَّه� َّن ك� َّن إذا دخلن البي�ت قمن حتَّى
بال َّلي�ل فيطف�ن مع ِّ
الرجال[ ...رواه البخاري])).
يدخلن وأخرج ِّ

ه�ذا بالنص ما ذكره املؤلف عفا اهلل عنه حتت الدليل الس�ابع .وفيام

ييل مناقشة ما قاله:

أوالً :لي�س يف الدلي�ل األول ما يدل عىل خصوصية نس�اء النبي 
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باحلجاب ،وإنام أقىص ما يمكن أن يستفاد منه أهنن احتجبن عن الناس،

وأن الصحابة كانوا يعاملوهنن معاملة راقية.

ثاني� ًا :الدلي�ل الثاين الذي اس�تدل ب�ه املؤلف أخذ منه العلامء س�نية

ط�واف النس�اء م�ن وراء الرج�ال ،ولي�س كما اس�تدل ب�ه املؤلف من
خصوصي�ة هذا الفعل لنس�اء النبي  دون غريهن من نس�اء املؤمنني.

وهذه بعض أقواهلم:

ق�ال الق�ايض عي�اض ((ألن ذلك س�نة ط�واف النس�اء م�ع الرجال،

لئلا خيتلط�ن هب�م)) .وذل�ك يف رشح�ه حلدي�ث أ ِّم س�لمة ريض اهلل عنها

َّب�ي  أهن�ا قالت :ش�كوت إىل رس�ول اهلل  أنيِّ أش�تكي فقال:
زوج الن ِّ
ٍ
حينئذ يصليِّ
ط�ويف م�ن وراء النَّاس وأنت راكب� ٌة فطفت ورس�ول اهلل 
َاب َّم ْس� ُط ٍ
{وال ُّط ِ
�ور َو ِكت ٍ
ور } [الطور.]2-1 :
إىل جن�ب البي�ت وهو يقرأ َ
وقال السندي رمحه اهلل(( :ألن سنة النساء التباعد عن الرجال يف الطواف)).
وقال يف حاشيته عىل النسائي(( :ففيه أن االحرتاز عن طواف النساء

مع الرجال مهام أمكن أحسن ،حيث أجاز هلا يف حال إقامة الصالة التي

هي حالة اشتغال الرجال بالصالة ال يف حال طواف الرجال)).

وق�ال أب�و الولي�د الباجي رمح�ه اهلل(( :وأ َّما طواف النِّس�اء من وراء

الرجال فهو للحديث ا َّلذي ذكرناه :طويف من وراء النَّاس وأنت راكب ٌة،
ِّ
الركن
ومل يكن ألجل البعري ،فقد طاف رس�ول اهلل  عىل بعريه يستلم ُّ
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بمحجن�ه ،وذل�ك ُّ
ي�دل على اتِّصال�ه بالبيت لك�ن من ط�اف غريه من
الرج�ال عىل ٍ
فيس�تحب ل�ه إن خاف أن يؤذي أح�د ًا أن يبعد قلي ً
ال
بعري
ُّ
ِّ

وإن مل يك�ن ح�ول البيت زح�ا ٌم وأمن أن يؤذي أح�د ًا فليقرب كام فعل
َّبي  ،وأ َّما املرأة َّ
الرجال; ألنهَّ ا عباد ٌة
فإن من س�نَّتها أن تطوف وراء ِّ
الن ُّ

كالصالة)).
الرجال َّ
هلا تع ُّل ٌق بالبيت فكان من سنَّة النِّساء أن يك َّن وراء ِّ

والس�ؤال الذي يطرح نفسه هو :من أين أخذ املؤلف أن النساء كن

يطفن بالبيت خمتلطات بالرجال؟!
سابعًا :علة الحجاب:

قال املؤلف مبين ًا علة احلجاب:

((إن عل�ة احلج�اب منص�وص عليه�ا يف قوله تع�اىل :ﮋﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﯫﮊ [األح�زاب ]53 :ولكن هل الطهارة هنا

مقص�ود هبا الطهارة العام�ة املطلوبة رشع ًا من عموم الرجال والنس�اء،
والت�ي تتضمن مغالبة ه�وى النفس .وهذا يعني قدر ًا من معاناة الفتنة –

قلي ً
ال أو كثري ًا – مع الرتفع عن السقوط يف محأهتا ،وهي الطهارة املتوخاة
من آداب اللقاء التي س�نها الش�ارع؟ أم طهارة خاصة تس�مو إىل درجة

الطهارة القائمة بني الرجل وأمه؟ نحس�ب أن هذه الدرجة هي املطلوبة

مع نساء النبي .))
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ويرد عىل املؤلف يف كالمه هذا بعدة نقاط:

أوالً :كالم املؤل�ف ي�دل على موافقت�ه ل�كالم العلماء ب�أن حكم

احلجاب معل�ل ،وأن علة احلكم ب َّينها ربن�ا بقوله :ﮋ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪﯫﮊ [األحزاب.]53 :
ثاني ًا :معنى الطهر يف اآلية:

ق�ال القرطب�ي(( :قول�ه تع�اىل :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﮊ يري�د م�ن اخلواطر التي تع�رض للرجال يف أمر النس�اء،
وللنس�اء يف أم�ر الرجال ،أي ذلك أنفى للريب�ة وأبعد للتهمة وأقوى يف

احلامية .وهذا يدل عىل أنه ال ينبغي ألحد أن يثق بنفسه يف اخللوة مع من

ال حتل له ،فإن جمانبة ذلك أحسن حلاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته)).
وقال الش�يخ الس�عدي (ت1376:هـ) رمح�ه اهلل(( :ثم ذكر حكمة

ذل�ك بقول�ه :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫﮊ ألنه أبعد عن
الريبة ،وكلام بعد اإلنسان عن األسباب الداعية إىل الرش ،فإنه أسلم له،
وأطهر لقلبه .فلهذا من األمور الرشعية التي بني اهلل كثري ًا من تفاصيلها،

أن مجيع وسائل الرش وأسبابه ومقدماته ممنوعة ،وأنه مرشوع البعد عنها

بكل طريق)).

وق�ال اب�ن جري�ر (ت310:ه�ـ) رمح�ه اهلل((:ﮋ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪﯫﮊ يق�ول تع�اىل ذك�ره :س�ؤالكم إياه�ن املت�اع إذا
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س�ألتموهن ذل�ك م�ن وراء حج�اب ،أطه�ر لقلوبك�م وقلوهب�ن م�ن

ع�وارض العني فيه�ا ،التي تعرض يف ص�دور الرجال من أمر النس�اء،

ويف صدور النس�اء من أمر الرجال ،وأحرى من أن ال يكون للش�يطان

عليكم وعليهن سبيل)).

ثالث ًا :هل هذه العلة خاصة بنساء النبي  والصحابة ،أم أهنا عامة؟

مل يس�تطع املؤلف قرص العلة يف اآلية عىل نس�اء النبي  ومن حيادثهن

من الرجال يف زماهنن ،لذلك جلأ إىل تغيري معنى الطهارة وتقس�يمها إىل

ع�ام وخاص ،وهذا التقس�يم ال دليل عليه .ولذل�ك رد العلامء عىل من

قال بمثل قول املؤلف ،وهذه نامذج من أقواهلم:

ق�ال ابن باز رمحه اهلل(( :من زعم أن األمر باحلجاب خاص بأمهات

املؤمنين فقد أبع�د النجعة وخالف األدل�ة الكثرية الدالة على التعميم
وخال�ف قول�ه تع�اىل :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫﮊ فإنه
ال جي�وز أن يق�ال :إن احلج�اب أطه�ر لقلوب أمه�ات املؤمنني ورجال

الصحابة دون من بعدهم ،وال ش�ك أن من بعدهم أحوج إىل احلجاب

من أمهات املؤمنني ورجال الصحابة ريض اهلل عنهم ملا بينهم من الفرق
العظيم يف قوة اإليامن والبصرية باحلق)).

ثامنا :نساء النبي  قدوة لنساء العالمين:

مل�ا قرر املؤل�ف خصوصية احلجاب بنس�اء النبي  ذه�ب إىل أمر
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أبعد من ذلك ،أال وهو عدم جواز اقتداء نس�اء املؤمنني بنس�اء النبي 
يف احلجاب ،فقال:

((وه�ذا الن�وع ال جمال لالقتداء فيه ،حيث يعني االقتداء هنا اعتداء

على حدود ما رشعه اهلل لعموم األمة ،س�واء بالزيادة عىل القدر املباح،
أو بتضييق ما وسعه اهلل وأباحه)).

وهذا كالم باطل مل يقل به أحد من العلامء ،وأمهات املؤمنني أوىل من

ُيقتدى هبن من نس�اء العاملني ،خاصة يف أمر لو سلمنا أن وجوبه خاص

هب�ن ألجل طهارة قلوهبن ،لكان االقتداء هبن فيه من أوجب الواجبات

عىل النساء ،ذلك أن الرشيعة إنام جاءت لتزكية هذه النفوس وتطهريها.
ق�ال الش�نقيطي (ت1393:ه�ـ) رمح�ه اهلل(( :وإذا علمت بما ذكرنا أن
حك�م آية احلجاب عام ،وأن ما ذكرنا معه�ا من اآليات فيه الداللة عىل
احتج�اب مجيع بدن املرأة عن الرجال األجان�ب ،علمت أن القرآن دل
عىل احلجاب ،ولو فرضنا أن آية احلجاب خاصة بأزواجه  ،فال شك

أهنن خري أس�وة لنس�اء املس�لمني يف اآلداب الكريم�ة املقتضية للطهارة
التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة ،فمن حياول منع النس�اء املس�لمني
كالدع�اة للس�فور والتربج واالختلاط اليوم ،من االقت�داء هبن يف هذا
األدب السماوي الكريم املتضمن سلامة الع�رض والطهارة من دنس
الريبة ٌّ
غاش ألمة حممد  مريض القلب كام ترى)) .واخلالصة أن كالم

املؤلف يف دعواه هذه ،باطل مردود عليه.

الفصل الرابع

أوجه الشبه بني كتاب أبي شقة

وكتاب (حترير املرأة) لقاسم أمني
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أوجه الشبه بني كتاب أبي شقة
وكتاب (حترير املرأة) لقاسم أمني
هي�دف هذا الفصل إىل بيان أوجه الش�به بني كتاب أيب ش�قة (حترير

امل�رأة يف عصر الرس�الة) ،وكتابيَ ْ قاس�م أمين (حترير امل�رأة) ،و(املرأة

اجلدي�دة) ليتبين للقارئ الكريم أن كتاب أيب ش�قة ما ه�و إال حلقة يف

سلسلة الدعوة إىل حترير املرأة عىل فكر قاسم أمني.

فمن أوجه الشبه بني كتب قاسم أمني وكتاب أيب شقة:
 -1المشابهة في العنوان:

س�مى قاسم أمني كتابه ((حترير املرأة)) وسمى أبو شقة كتابه ((حترير

املرأة يف عرص الرسالة)).

ووجه الش�به ظاهر ،إال أن أبا ش�قة زاد عىل العنوان ما خيرج عنوان

قاسم أمني من التسخط إىل الرىض ،فأضاف (يف عرص الرسالة) ليضفي

الرشعية عىل ما يدعو إليه يف الكتاب.
 -2المشابهة في األفكار:

أبرز األفكار التي يدور عليها كتاب قاسم أمني هي:

 -1الدعوة إىل حترير املرأة عن طريق تربيتها وتعليمها.
 -2الدعوة إىل عمل املرأة خارج البيت.
 -3الدعوة إىل اختالط الرجال بالنساء.
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 -4الدعوة إىل كشف الوجه.
 -5منع تعدد الزوجات.
 -6تضييق الطالق
وهي نفس األفكار التي يدعو إليها أبو شقة يف كتابه.
 -3الموقف من نقص عقل المرأة:

يرفض قاسم أمني مسألة نقص عقل املرأة ويذهب إىل أن عقل املرأة

كامل ليس فيه نقص ،وأن التعليم يكمل عقلها.

ٍ
أوجه من التقارب التي أبداها أبو ش�قة يف كتابه عند
وقد س�بق بيان

تناوله هلذا احلديث.

 -4الحجاب عند قاسم أمين وأبي شقة:

ال خيتل�ف تصور احلج�اب عند الرجلني ،فكالمها يزعم أنه وس�ط
بني طرفني ٍ
مغال ومتس�اهل ،واملغايل عندمها من ال يرى بكش�ف الوجه

ويمنع االختالط ،واملتساهل الذي يرى بالتعري ،واالختالط العابث.
يقول قاسم أمني:

((وال�ذي أراه يف ه�ذا املوض�وع ه�و أن الغربيني قد غل�وا يف إباحة

التكش�ف للنس�اء إىل درجة يصعب معها أن تتصون املرأة من التعرض

ملثارات الش�هوة وما ال ترضاه عاطفة احلياء .وقد تغالينا نحن يف طلب

التحجب والتحرج من ظهور النس�اء ألعين الرجال حتى صرينا املرأة
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أداة م�ن األدوات أو متاع� ًا من املقتنيات ،وحرمناه�ا كل املزايا العقلية
واألدبية التي أعدت هلا بمقتىض الفطرة اإلنسانية .وبني هذين الطرفني

وسط سنبينه – هو احلجاب الرشعي – وهو الذي أدعو إليه)).
وأبو شقة يقول:

((الدعوة إىل تقرير مرشوعية سفور وجه املرأة ،ومرشوعية مشاركتها

يف احلياة االجتامعية بحضور الرجال مع رعاية الضوابط الرشعية – بعد

ثب�وت تلك املرشوعية باألدلة الواضح�ة – دعوة إىل هدى ...والدعوة
هنا موجهة إىل فريقني:

أوهلام :فريق الذين حيرمون س�فور الوجه وكل صور املش�اركة مهام

دعت إليها احلاجة ومهام تقيدت باآلداب الرشعية...

ثانيهما :فري�ق الذين خيالفون رشع اهلل ويامرس�ون التب�ذل والعري

(واالختالط) العابث)).
فام الفرق بينهام؟!

 -5كشف الوجه سبيل لتقدم األمة وتعمير األرض:

يدعي قاسم أمني أن احلجاب – ويقصد به تغطية وجه املرأة – مانع

عظيم من تقدم األمة ،ورقيها .

وأبو ش�قة يطالب املرأة بالسعي يف تعمري األرض مع الرجل ويرفع
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عنها احلرج يف كشف الوجه.
 -6تغطية الوجه عادة عند األمم السابقة:

يع�د قاس�م أمني تغطي�ة امل�رأة لوجهها من ع�ادات األمم الس�ابقة عىل

اإلسالم ،وال عالقة له بتعاليم اإلسالم ،وليس له فضيلة وال هو حمل للتعبد.
وال خيتلف عنه أبو شقة فهو يسري عىل خطاه فيقول:

((كان كشف الوجه هو السائد يف العهد النبوي وهو األصل .أما النقاب

–ال�ذي يبرز العينني وحمجرهيام – فكان جمرد ع�ادة من عادات التجمل عند
بعض النساء قبل اإلسالم وبعده)).

 -7حجاب المرأة والذي يش���مل تغطية المرأة لوجهها ليس من
األدب في شيء:

وصل األمر بقاس�م أمين أن ينفي أي عالقة بني تغطي�ة املرأة لوجهها

وبني اآلداب التي تتحىل هبا املرأة ،فتغطية الوجه ليس من األدب.

وعبداحللي�م أبو ش�قة يرى كذلك أن احلج�اب – ويقصد به تغطية

الوجه – ليس فضيلة وال مكرمة للنساء حتى متدح به املرأة.
 -8الحجاب ال يوجب العفة:

وإذا كان احلجاب ليس من األدب وال هو فضيلة وال مكرمة ،فامذا

سيكون؟ وما هي فائدته؟

أم�ا قاس�م أمني فرصح بأن�ه ال فائ�دة ترجى من احلج�اب ،ألنه ال
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جيل�ب العف�اف ،بل هو أبعد ع�ن العفاف ،فيقول(( :والتجارب ترش�د

إىل أم�ر يمك�ن أخذه دلي ً
ال على أن اإلطالق أدنى بالنس�اء إىل العفة من
احلجاب .فمن املشاهد الذي ال جدال فيه أن نساء أمريكا هن أكثر نساء

األرض متتع� ًا باحلري�ة ،وهن أكثر اختالط ًا ،حت�ى أن البنات يف صباهن

يتعلم�ن مع الصبيان يف مدرس�ة واح�دة ،فتقعد البن�ت بجانب الصبي
لتلق�ي العل�وم ،ومع هذا يقول املطلعون عىل أحوال أمريكا إن نس�اءها
أحفظ لألع�راض وأقوم أخالق� ًا من غريهن ،وينس�بون صالحهن إىل

شدة االختالط بني الصنفني من الرجال والنساء يف مجيع أدوار احلياة)).
فه�ل يواف�ق الش�يخ عبداحلليم أبو ش�قة على هذا ال�كالم يف كتابه

والذي هو يف احلقيقة تأصيل ورشح لكالم قاسم أمني؟!

لنقرأ كالمه بتمعن لنعرف الفرق:

((أما املبادرة اخلاصة باحلجاب فإهنا من شؤون الرسول  اخلاصة،

والت�ي كان م�ن الطبيعي أن يض�ع هلا الرتتي�ب والتنظي�م اللذين حيققان

العفاف واحلياء لنس�ائه  ،ويتوافقان يف الوقت نفس�ه مع غرية الرجولة

الرشيف�ة وذلك دونام حرج ودونام انتظار لوحي السماء ،بل دونام حاجة
لنص�ح عم�ر .إذا كان األم�ر كذلك ،فلماذا مل يعجل الرس�ول  ابتداء

بحج�اب زوجات�ه ،إذا كان يف الربوز ما يشين وجي�رح العفاف؟ كذلك
ملاذا مل يرسع باالس�تجابة القرتاح عم�ر؟ واجلواب هو أن خمالطة الرجال
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النس�اء يف ح�دود االحتش�ام ،مل يعتربه�ا رس�ول اهلل  منافية للش�هامة

وامل�روءة وغيرة الرجل عىل عرض�ه ،خاصة وهو يق�ول( :أتعجبون من
غرية س�عد؟ واهلل ألنا أغري منه واهلل أغري من�ي) ومل يعتربها كذلك منافية

لعفاف املرأة وال خادش�ة حليائها .أي أن الرسول  كان يرى يف العرف
القائ�م يف جمتم�ع املدينة وقتذاك عرف ًا صاحل� ًا وال حاجة ملخالفته .كذلك

مل ي�ر رس�ول اهلل  يف احلجاب يف عامة األحوال مكرمة مطلقة بالنس�بة
للم�رأة ،إنما املكرمة يف احتش�امها ومتس�كها باخلامر والثوب الس�ابغ كام

رشع اهلل .ولكن عمر يرى البيت النبوي يدخله الرب والفاجر ،ويف الوقت
نفس�ه يريد التميز لنس�اء النبي  عن عامة نساء املؤمنني .فظل يلح عىل

التميز ،ورسول اهلل  منرصف عنه إذ كان يكره أن يميز بني أصحابه)).
((املالحظ�ة الثالث�ة :أن غيرة رس�ول اهلل  الس�وية ق�د ارتض�ت

((ع�دم احلج�اب)) لزوجاته ،حت�ى نزل الوحي لريف�ع كل صور األذى
ع�ن رس�وله ،ولريفع مقام البي�ت النبوي درجات .كما ارتضت ((عدم

احلج�اب)) لنس�اء املؤمنني ،وظل رس�ول اهلل  - حياته – يرى نس�اء
املؤمنني وخيالطهن يف مناس�بات شتى هو وأصحابه رضوان اهلل عليهم.
ف�إذا كان ذل�ك كذل�ك ،أمكنن�ا أن نق�رر أن لق�اء النس�اء للرجال دون

حج�اب ،لتحقي�ق املصالح بمختلف درجاهتا هو على اإلباحة ،وذلك

حت�ى يقع طارئ خيرج األمر من األصل احلالل إىل الكراهة التنزهيية أو
الكراهة التحريمية)).
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 -9الحجاب خاص بنساء النبي :

يزعم قاسم أمني أن احلجاب خاص بنساء النبي  وليس لنساء املؤمنني.
وأبو شقة موافق عىل هذا كام سبق بيانه تفصيالً.
 -10ال يجوز للمسلمات التأسي بنساء النبي  عند قاسم وأبي شقة:

مل يكتف قاس�م أمني بدعوى خصوصية احلجاب بنس�اء النبي ،

بل ذهب إىل أبعد من ذلك لتحقيق مراده فمنع عموم نساء املسلمني من

التأيس بنساء النبي  يف احلجاب.

وكذلك فعل أبو شقة كام سبق بيانه.
 -11جواز إبداء المرأة لزينتها أمام الرجال األجانب:

فقد زعم قاس�م أمني أن الرشيعة أباحت للمرأة ذلك ،وس�بق بيان

رأي أيب شقة يف هذا ،بل وسبق بيان أنه فاق قاسم أمني حني أوجب عىل

املرأة أن تظهر زينتها يف مجيع أحواهلا.

 -12تعويد البنات على االختالط من الصغر:

يذهب قاس�م أمني إىل أسلوب التدرج يف نزع احلجاب عن النساء،

وإىل الت�درج يف نشر االختلاط يف املجتمع عن طريق تربي�ة البنات يف

صغرهن عىل االختالط مع الرجال ،فيقول:

((وقب�ل أن أختم الكالم يف هذا الباب أرى من الواجب عيل أن أنبه

134

خمتصر حترير املرأة

الق�ارئ إىل أين ال أقص�د رفع احلج�اب اآلن دفعة واحدة والنس�اء عىل
م�ا هن عليه اليوم ،فإن هذا االنقالب ربام ينش�أ عنه مفاس�د مجة ال يأيت

معها الوصول إىل املطلوب ،كام هو الش�أن يف كل انقالب فجائي ،وإنام

ال�ذي أميل إليه هو إعداد نفوس البن�ات يف زمن الصبا إىل هذا التغيري،
فيع�ودن بالتدريج االس�تقالل ،وي�ودع فيهن االعتقاد ب�أن العفة ملكة
يف النف�س ال ث�وب خيتفي دونه اجلس�م .ثم يعودن معامل�ة الرجال من

أق�ارب وأجان�ب مع املحافظ�ة عىل احل�دود الرشعية وأص�ول األدب

حتت مالحظة أوليائهن .عند ذلك يس�هل عليهن االس�تمرار يف معاملة
الرجال بدون أدنى خطر يرتتب عىل ذلك إال يف أحوال مستثناة ال ختلو
منها حمجبة وال بادية!)).

ومثله أبو ش�قة متام ًا ،كام س�بق بيانه يف تربية اجلنسني عىل االختالط

يف مرحلة املراهقة وبعدها.

 -13الزعم بأن االختالط يولد العفة عند الرجل والمرأة:

يذهب قاسم أمني إىل أن االختالط بني اجلنسني خيفف من حدة النظرة

الشهوانية بني اجلنسني ،ويولد العفة يف نفوس الرجال والنساء فيقول:

((وه�ذا مما حيمل عىل االعتقاد بأن املرأة الت�ي ختالط الرجال تكون

أبعد عن األفكار السيئة من املرأة املحجوبة .والسبب يف ذلك أن األوىل

تعودت رؤية الرجال وسماع كالمهن ،ف�إذا رأت رج ً
ال أ ًّيا كان مل حيرك
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منظره فيها شيئ ًا من الشهوة ،بل لو عرض عليها يشء من هذا فإنام يكون
بع�د مصاحبة طويلة وقضاء أوقات يف خل�وات كثرية حيدث فيها ما قد
يش�عر كل واح�د منهام بانجذاب نح�و اآلخر؛ وهذا م�ا منعته الرشيعة
وبينا امتناعه فيام س�بق .أما الثانية فمجرد وقوع نظرها عىل رجل حيدث

يف نفسها خاطر اختالف الصنف من غري شعور وال تعمد وال نية سيئة،
وإنما هو أثر منظ�ر الرجل األجنبي؛ ألنه قد وقر يف نفس�ها أال تراه وال
يراها ،فمجرد النظر إليه كاف يف إثارة هذا اخلاطر)).

وكذلك يقول أبو شقة:

((ونح�ب أيض� ًا أن نلفت االنتب�اه إىل أمهية دور اإلل�ف والعادة يف

الصالت االجتامعية؛ فإن اإللف يعني عىل ختفيف احلساس�ية عند رؤية

اجلن�س اآلخر .وذلك مما جيعل األمر هين� ًا نوعا ما عند الطرفني .فاملرأة
إذا مل تتع�ود وتأل�ف لق�اء الرجال ،فالبد أهنا تش�عر بحساس�ية وحرج

بال�غ إذا دع�ت احلاجة إىل لقاء الرجال؛ وسيش�عر باحلرج أيض ًا زوجها

أو أبوه�ا أو أخوها ،وعندها يفض�ل اجلميع  -دفع ًا للحرج  -التضحية
باحلاج�ة وما وراءها من خري ،مهام كانت أمهية تلك احلاجة ،ومهام كان

ق�در اخلري ال�ذي وراءها ،س�واء للم�رأة أو للمجتم�ع .وكذلك احلال

م�ع الرجال ،فالذي تع�ود منهم وألف لقاء النس�اء واالجتامع هبن عند
احلاجة بني حني وآخر لن حيس يف دخيلة نفس�ه ما يمكن أن حيسه رجل
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آخر مل يألف ذلك ثم دعته احلاجة إىل لقاء النساء)).
 -14االختالط ينمي شخصية المرأة ويزيدها علما:

يزع�م قاس�م أمين أن االختالط بين اجلنسين يزيد يف عل�م املرأة

وينمي ش�خصيتها ويظهر كفاءهتا وقدراهتا الكامنة ،وأن خالفه ينقص

من عقل املرأة ووعيها .

وال خيتلف عنه أبو شقة يف هذه املسألة كذلك كام سبق بيانه.
 -15الحجاب والقرار في البيت يضعفان عقل المرأة:

وباملقابل يزعم قاس�م أمني أن احلجاب والق�رار يف البيت يضعفان

عقل املرأة ،ويوافقه أبو شقة عىل هذا القول متام ًا .
 -16التعارف قبل الزواج:

يزين قاس�م أمني مس�ألة التع�ارف قبل ال�زواج وأثرها على احلياة

الزوجية السعيدة .

ويأيت أبو شقة ويؤكد هذا املعنى ويزيده رشح ًا فيقول:

((واخلالصة أنه ال حرج عىل املس�لم – ال�ذي يريد الزواج ويملك

مؤنت�ه – أن ينظر حماس�ن امرأة ويتأمل فيها بحث� ًا عن الزوجة الصاحلة،
ف�إذا رأى ضالت�ه أقبل عىل خطبته�ا .وهذه احلال تغاي�ر حال اخلاطب.
فاخلاطب قرر الزواج من امرأة بعينها نتيجة معلومات سابقة أو ترشيح

م�ن آخري�ن ويتق�دم للخطبة ،أما احل�ال التي نتحدث عنه�ا فيمكن أن
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نطلق عليها حال (الباحث) فالباحث قد ينظر هنا وهناك ،والنظر يعني
البحث عن ش�خصية الفتاة وأخالقه�ا وأهلها بجانب النظر إىل وجهها

وذل�ك حت�ى يطمئن قلب�ه ،ولكن بشرط توف�ر إرادة ال�زواج وبرشط

رعاية حرمات املس�لمني .ثم إن لقاء الرجال النساء قد يشجع املتمهلني
ويش�حذ مهتهم عىل التبكري بالزواج ،وذلك عندما ترى العني ما يريض

العق�ل والقل�ب ويثري اإلعج�اب ،هذا من ناحي�ة ومن ناحي�ة ثانية قد
يس�اعد بما ييرس م�ن لق�اء الطرفني على تذلي�ل العقبات الت�ي يضعها

الع�رف اخلاط�ئ أحيان� ًا أمام الراغبين يف اإلحصان .وق�د كان الزواج
املبكر ظاهرة واضحة بني الش�باب اإلسلامي يف جامعة اخلرطوم حينام

حدث اللقاء ومارس الدعاة دعوة الفتيات أس�وة بدعوة الش�باب .وقد
تكررت ظاهرة الزواج املبكر بني شباب وبنات اجلامعات اإلسالمية يف

جامع�ات مرص ،نتيجة احلرص عىل اإلحصان من ناحية ،ونتيجة اللقاء
املحدود الذي تم يف إطار النشاط اإلسالمي باجلامعة من ناحية ثانية)).
 -17التنصل من اتباع الغرب:

حاول قاس�م أمني أن يرد عن نفسه ما قد يقال من اتباعه للغرب يف

حماربته للحجاب ،فقال:

((إن�ا نطلب ختفي�ف احلجاب ورده إىل أحكام الرشيعة اإلسلامية،

ال ألننا نميل إىل تقليد األمم الغربية يف مجيع أطوارها وعوائدها؛ ملجرد
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التقليد أو للتعلق باجلديد ألنه جديد)).

وكذلك قال أبو شقة:

((ف�كل ه�ذه القضايا اخلطيرة ال نطرحها اعتباط ًا أو مس�ايرة لتيار

التفرن�ج الغ�ازي ،ب�ل نطرحها انبعاث ًا حمض� ًا من كتاب اهلل تعاىل وس�نة

رسوله  .أي انبعاث ًا من منطوق النص الرشعي ومن داللته الواضحة
اجللية ،ال من داللته اخلفية التي حوهلا خيتلف الناس عادة .أي إننا نطرح

تلك القضايا بمفهومها الرشعي وبآداهبا الرشعية وبحدودها الرشعية.

وال يضرينا أن نقول كلمة أو كلامت تتشابه مع كالم قوم آخرين)).
 -18انتقاص الولي:

ينتقص قاسم أمني مسألة ويل املرأة فيقول:

((بلغ من أمر املرأة عندنا أننا إذا تصورناها وجدنا من لوازم تصورها

أن يك�ون هلا ويل يق�وم بحاجاهتا ويدير ش�ؤوهنا ،كأن وجود هذا الويل
مضمون يف مجيع األحوال)).

وكذلك يفعل أبو شقة فيقول:

((الذي هيمنا أن نثبته هنا أن املرأة مضت وأدت دورها بش�خصيتها

املس�تقلة وإرادهت�ا الكامل�ة فتكلم�ت مطالب�ة ومدافع�ة ع�ن حقوقها،
وأه�دت أهل مودهت�ا وتصدقت من ماهلا وخرج�ت لتعمل يف أرضها،
فعلت كل ذلك ومل حتتجب وراء األولياء واألزواج)).
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 -19الموقف من فتنة النظر إلى النساء:

من الش�به التي أثارها قاس�م أمني يف كتابه مس�ألة فتنة النظر

إىل النساء ،فقال:

((وأم�ا خ�وف الفتن�ة الذي ن�راه يطوف يف كل س�طر مم�ا يكتب يف

ه�ذه املس�ألة تقريب ًا فهو أم�ر يتعلق بقلوب اخلائفني م�ن الرجال وليس

عىل النس�اء تقدي�ره وال هن مطالب�ات بمعرفته .وعىل م�ن خياف الفتنة
من الرجال أن يغض برصه ،كام أنه عىل من خيافها من النس�اء أن تغض

برصه�ا .واألوامر الواردة يف اآلية الكريمة موجهة إىل كل من الفريقني

بغ�ض البرص عىل الس�واء .ويف هذا داللة واضحة عىل أن املرأة ليس�ت
بأوىل من الرجل بتغطية وجهها)).

أما أبو ش�قة فإنه يطول ما اخترصه قاس�م ،ويسعى إلضفاء

الرشعية عىل ما أراده قاسم أمني يف كتابه ،فيقول:

((إن نص�وص الس�نة توضح أن الش�ارع احلكيم مل يقطع كل س�بب

بني الرجل واملرأة .وكأنه أراد أن يكون بينهام جسور للتعاون عىل تعمري
هذه األرض .ولتظل هذه اجلس�ور قائمة رشع لنا الدين احلنيف أن نرى

ش�يئ ًا م�ن األنثى ،ه�و عنواهنا ،ه�و وجهها ،ول�و كانت مجيل�ة بل أمجل
اجلميلات ،يراه الناش�ئ املؤمن فيغض برصه ويصرب ،وقد يأخذ نفس�ه
بالص�وم حتى يملك مؤنة الزواج .ويراه الش�اب الناضج املؤمن فيغض
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م�ن برصه ويصرب ،وقد يش�تد عزمه ويعد عدته لالرتباط بأنثى ليس�كن

إليها .ويراه الرجل املحصن املؤمن فيغض من برصه ويعود لزوجه فريد
ما يف نفسه .ويراه املؤمن الضعيف فريسل برصه وقد يقع يشء من اللمم.
ويراه الفاسق فيحملق وقد يقع يف يشء من الفجور .ولكن ملم الضعيف

وفجور الفاس�ق ليس بسبب سفور الوجه ،إنام بسبب ضعف الضعيف،

الذي يغلبه ضعفه أحيان ًا  -وإن مل ير وجه أنثى  -فيعبث هنا أو هناك أو
بس�بب نفسية الفاس�ق املريضة التي تغلبه أحيان ًا  -وإن مل ير وجه أنثى -
فيحتال لغرضه وخيرتق احلواجز والسدود التي يضعها املغالون.

وتأكيد ًا هلذه اجلسور وتثبيت ًا هلا سن الرشع احلكيم للمرأة أن تشارك

يف احلي�اة االجتامعية وتلقى الرجال اللقاء اجل�اد اهلادف ،لتميض احلياة

يف يسر وس�عة .ول�و أن الش�ارع أراد أال تقوم تلك اجلس�ور ويقطع ما
بينن�ا وبين األنثى ،ألمره�ا أمر ًا قاطع ًا بستر وجهه�ا ،ومل يأمر الرجال

أم�ر ًا واضح ًا بالغض من أبصارهم .عن أي يشء يغضوهنا؟ عن ش�بح

أس�ود؟ ...إذ ًا عىل املس�لم أن يدرك أن الش�ارع احلكيم وق�د علم امليل
الفطري بني الرجال والنس�اء ،قد عالج الفتنة باألمر بغض البرص سواء

من جانب الرجال أو من جانب النساء ،هذا فض ً
ال عن آداب لقاء النساء
الرجال التي سنها ومن يضعف أو يعجز عن هذا العالج الرشعي ،فال
يلومن إال نفسه)).
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 -20ذم تعدد الزوجات:

ذم كل م�ن قاس�م أمين وأيب ش�قة تع�دد الزوج�ات ،وإن اختلف

مستوى الذم بينهام إال أهنام اتفقا عىل املوقف العام وهو الذم.

فعد قاس�م أمني تعدد الزوجات عالمة عىل انحطاط األمة ،وفس�اد

األخالق ،واختالل احلواس ،وأن فيه احتقار ًا شديد ًا للمرأة ،وزعم أن

كامل عقل الرجل مانع له من التعدد.

أما أبو ش�قة ،فإنه س�لك مس�لك ًا آخر يف ذم التعدد والتنفري منه ،وافق

قاسم يف بعضه ،وزاد عليه جوانب أخرى ليصل إىل نفس املؤدى:

فق�د اس�تصغر أبو ش�قة أن يتزوج الرج�ل بأخرى لقضاء ش�هوته،

وش�كك يف ق�درة الرجل عىل الع�دل ليضيق من دائ�رة التعدد ،وحرص

دواعي التعدد يف ثالثة أمور:

 عالج مشكلة يف األرسة. حتقيق حاجة ماسة للرجل. عمل معروف يف امرأة صاحلة ال جتد راعي ًا. -21المطالبة بمنع تعدد الزوجات:

طالب كل من قاسم أمني وأيب شقة بمنع تعدد الزوجات والتضييق

عليه وإحداث قوانني ترشع هلذا التضييق أو املنع.
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 -22تنظيم الطالق عند قاسم أمين وأبي شقة:

وضع قاس�م أمين تصور ًا لقان�ون تنظيم الطالق عىل ش�كل مخس

مواد ،فقال:

((امل�ادة األوىل :كل زوج يريد أن يطل�ق زوجته فعليه أن حيرض أمام

الق�ايض الرشع�ي أو امل�أذون ال�ذي يقيم يف دائ�رة اختصاص�ه وخيربه

بالشقاق الذي بينه وبني زوجته.

امل�ادة الثانية :جي�ب عىل القايض أو املأذون أن يرش�د ال�زوج إىل ما

ورد يف الكتاب والسنة مما يدل عىل أن الطالق ممقوت عند اهلل وينصحه

ويبني له تبعة األمر الذي سيقدم عليه ويأمره أن يرتوى مدة أسبوع.

امل�ادة الثالثة :إذا أرص الزوج بعد ميض األس�بوع عىل نية الطالق فعىل

الق�ايض أو املأذون أن يبعث حك ًام من أهل الزوج وحك ًام من أهل الزوجة

أو عدلني من األجانب إن مل يكن هلام أقارب ليصلحا بينهام.

املادة الرابعة :إذا مل ينجح احلكامن يف اإلصالح بني الزوجني فعليهام

أن يقدما تقرير ًا للقايض أو املأذون ،وعند ذلك يأذن القايض أو املأذون
للزوج يف الطالق.

املادة اخلامس�ة :ال يصح الطالق إال إذا وقع أمام القايض أو املأذون

وبحضور شاهدين وال يقبل إثباته إال بوثيقة رسمية)).
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ويقرر قاسم أمني صفة الطالق الذي يطالب به فيقول:

((نقرر أن وجود الش�هود وقت الطالق رك�ن بدونه ال يكون الطالق

صحيح ًا فيمتنع هبذه الطريقة هذا النوع ،الكثري الوقوع من الطالق ،الذي
يقع اآلن بكلمة خرجت عىل غري قصد وال روية يف وقت غضب ،نظن أن
يف األخذ هبذا احلكم موافقة آلية من كتاب اهلل ورعاية ملصلحة الناس)).

وكذلك فعل أبو ش�قة ،وضع التنظيم يف مخس مواد ولكنه مل يسمها

وإنام جعلها نقاط ،فقال:

((خطوات التنظيم املقرتح:

•اإللزام القانوين بأن يكون تسجيل الطالق أمام القايض.
•عند التقدم بطلب تس�جيل الطالق حييل القايض طلب التسجيل
عىل حكمني من أهل الزوجني ملحاولة اإلصالح...

مهه بالطالق
•إذا كان الزوج قد تقدم بطلب تس�جيل الطالق ،إثر ِّ
دون إيقاع�ه باللف�ظ الرصي�ح ،ث�م نج�ح احلكمان يف اإلصالح

سحب الزوج طلب التسجيل.

•إذا كان ال�زوج ق�د أوق�ع الطلاق باللف�ظ الرصي�ح قب�ل طلب
التس�جيل ،ثم نجح احلكامن يف اإلصالح ،نكون قد كسبنا عودة

الوفاق واالستقرار ألرسة مسلمة عىل كل حال .وعىل القايض أن
ينظر يف مدى توف�ر رشوط صحة الطالق الذي وقع ،فإذا كانت
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متوفرة أقر تسجيل الطالق ،وإذا مل تكن متوفرة رفض التسجيل.
•كذلك ينظر القايض يف مدى توفر رشوط صحة الطالق يف حال
ع�دم نج�اح احلكمني يف اإلصلاح ،ويتم التس�جيل عن�د توفر

الرشوط)).

فهذه بعض أوجه التش�ابه بني قاس�م أمني وعبداحلليم أبو شقة تبني

لن�ا أن كت�اب أيب ش�قة إنام ج�اء ليقرر م�ا كان يدعو إليه قاس�م أمني يف

كتاب�ه ،ولك�ن بصورة خمتلف�ة تضفي الرشعي�ة عىل أفكار قاس�م أمني،

وتلوي أعناق النصوص وحترفها من أجل ذلك.

الفصل اخلامس
وقفات مع تقديم الشيخ القرضاوي للكتاب
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وقفات مع تقديم الشيخ القرضاوي للكتاب
ق�دم لكت�اب عبداحللي�م أب�و ش�قة ٌّ
كل من الش�يخ حمم�د الغزايل،

والشيخ يوسف القرضاوي غفر اهلل هلام .وقد أثنيا عىل الكتاب وما جاء
فيه من تقرير ملسائل وقضايا املرأة ومل ينتقدا شيئ ًا من منهج املؤلف ،وقد

اتس�م تقديم الشيخ حممد الغزايل رمحه اهلل باالختصار ،أما تقديم الشيخ

القرض�اوي فهو مط�ول ومفصل ،ويف هذا الفص�ل بعض الوقفات مع
فقرات من كالم الشيخ القرضاوي يف تقديمه للكتاب:
الوقفة األولى :اتباع المتشابه:

قال الشيخ القرضاوي:
((وكثير ًا م�ا اس�تندوا يف حبس املرأة إىل متش�اهبات م�ن النصوص،
تاركين املحكمات البين�ات .فنراه�م حيتجون باآلي�ات الواردة يف نس�اء

النبي  من س�ورة األحزاب مثل قوله تعاىل هلن :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ [األح�زاب:

 ،]٣٣–٣٢وقوله تع�اىل :ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﮊ [األحزاب.))]٥٣ :
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واجلواب عىل هذا يف النقاط التالية:

 -أن هذا الذم ألصق هبذا الكتاب الذي قدم له الش�يخ؛ إذ فيه اتباع

للمتش�ابه؛ وإثارة للش�بهات؛ وترك للمحكامت ،كام س�بق بيانه يف ثنايا
هذا البحث.

 -أن الشيخ يتناول بكالمه هذا كثرة كاثرة من أهل العلم الراسخني،

الذي�ن احتج�وا بمثل هذه اآلي�ات يف تقرير مجلة من أح�كام املرأة فهل

يقال يف مثلهم أهنم من أهل الزيغ املتبعني ملتشابه الوحي؟

 -أن مقتضى النقاش العلم�ي هنا ،إنام يكون ببيان حمكم هذا الباب

لرد املتشابه إليه أما جمرد التهمة باتباع املتشابه إمجاالً فال يفيد.

 -أن املس�تدل هبذه اآليات الكريامت أوىل بالصواب ،فمع التسليم

بأهنا وردت يف نس�اء النبي  ،لكن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص
الس�بب ،أض�ف إىل ذلك أن كثري ًا من اآلي�ات وردت يف حوادث معينة

تتعل�ق ببع�ض الصحاب�ة ،فهل يقال بأهن�ا قارصة عىل م�ن نزلت فيه؟!

ب�ل إن اآلي�ات التي خوطب هب�ا النبي  أكثر من ذل�ك ،فهل يقال أن
ه�ذه اآلي�ات نزلت يف النب�ي  واالحتج�اج هبا من قبي�ل االحتجاج

باملتشابه؟!

ب�ل إن يف اآليات ما يدل عىل بطالن هذا القول؛ فالتوجيه الوارد يف

اآليات هو :أمر بتقوى اهلل ،وعدم اخلضوع بالقول عند حمادثة الرجال،
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واإلذن بق�ول املع�روف ،والدع�وة إىل القرار يف البي�وت ،فأي من هذه

األحكام خاص بنساء النبي ؟! إن قال الشيخ :القرار يف البيوت ،قلنا

له :فام بال اخلضوع بالقول ،هل هو جائز لغري نس�اء النبي  فاخلطاب
واحد! إما أن نقول :إن هذه األحكام كلها خاصة بنساء النبي  وجيوز

لغريه�ن ت�رك العمل هب�ا ،أو نق�ول إن اخلطاب خاص بنس�اء النبي 
واحلكم عام فيهن ويف غريهن .وأظن أن اجلواب واضح جدًّ ا.
الوقفة الثانية :تحريف معاني األحاديث الصحيحة:

قال الشيخ القرضاوي:

((وكم اس�تغلوا يف هضم حق املرأة ،وإعطائها دون مكانتها أحاديث

صحيحة وضعوها يف غري موضعها ،واس�تدلوا هبا يف غري ما س�يقت له،

كاحلديث الذي طاملا اختذوه عكاز ًا يتوكئون عليه يف تربير نظرهتم إىل املرأة
وهو حديث وصفهن بأهنن (ناقصات عقل ودين) وسنعود له بعد)).

وتعليق ًا أقول:

 -مؤسف أن يكون الكتاب الذي قدم له الشيخ واقع ًا يف عني ما حذر

منه وقد مر بيان بعض األمثلة يف مبحث (حتميل النص ما ال حيتمل).

 -أن الش�يخ يق�ر املؤلف عىل ذات املوقف من احلديث ،وقد س�بق

مناقشة ذلك تفصيالً ،فام حذر منه الشيخ الحق به.

 -مل يذكر الش�يخ تلك النظرة إىل املرأة التي ينتقدها وال ذلك الفهم
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الذي خي ِّطئه ،وبالتايل فيصعب مناقشة مثل هذا الكالم املرسل.
الوقفة الثالثة :تجاهل األحاديث الصحيحة:

قال الشيخ القرضاوي:

((وأعج�ب من ذل�ك أن نجد ه�ذا التيار يدفع بعض املنتس�بني إىل

العلم الديني ،والذين جعلت منهم األوضاع متحدثني باس�م اإلسلام

يف الصحافة وأجهزة اإلعالم ،فيقولون عىل اهلل ما ال يعلمون.

رأين�ا م�ن هؤالء من جيه�ل أو يتجاهل أحادي�ث صحاح ًا رصاح ًا،

ليفتي بحل أش�ياء حمرم�ة يف رشع اهلل ،يربر هبا الواقع القائم ،أو يربر هبا

اجتاه�ات احلكام يف حتريم احلالل وحتليل احلرام ،فرتاهم يس�كتون عىل
إباحة الزنا ،وينكرون عىل تعدد الزوجات)).

فيقال للش�يخ :أليس يف موقف مؤلف ه�ذا الكتاب يف إجازته للنظر

لألجنبية بغري شهوة ،والدخول عىل النساء بغري حمرم ،ومصافحة األجنبية
وقوع يف هذه اإلشكالية التي حيذر منها الشيخ هنا؟
مسايرة للواقع،
ٌ
الوقفة الرابعة :بتر النصوص والتعسف في تأويلها:

قال الشيخ القرضاوي:

((والكاتب يسير يف اجتاه التيسير ورفع احلرج واإلعنات عن املرأة

املس�لمة .وس�بب ذلك أن االجتاه الذي س�اد العامل اإلسالمي قرون ًا هو

اجتاه التزمت والتشديد عىل املرأة وسوء الظن هبا.
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وعلة ذلك املوقف املتشدد تتجىل يف أمرين:

األول :جه�ل األكثرين بالنصوص الرشعية التي تتضمن التيسير،

وتقاوم التعسري...

الث�اين :س�وء فهمه�م للنص�وص الت�ي عرفوه�ا ،بوضعه�ا يف غري

موضعها ،أو قرسها عىل استنباط أحكام منها ،ال تدل عليها إال بتعسف
أو برتها عن س�بب ورودها أو عن س�باقها وسياقها .أو عزهلا عن باقي

أحكام اإلسالم ،ومقاصده الكلية ،فال يوفق بني بعضها وبعض.
وهلذا أمثلة كثرية ،ال يتسع املجال لذكرها.

وقد وف�ق الكاتب البصري إىل رؤية هاتين العلتني بوضوح ،فجعل

أكرب مهه يف أمرين:

أوهلام :البحث عن النصوص املحكمة ،وخاصة من احلديث الرشيف،

وحشد هذه النصوص املعربة عن روح اإلسالم ،وموقفه من املرأة...

أما األمر الثاين الذي وجه إليه الكاتب مهه ،فهو رد األفهام اخلاطئة

الت�ي حرف�ت النصوص عن موضعه�ا بقصد حين ًا وبغري قص�د أحيان ًا،
وحماولة استنباط احلكم الصحيح منها)).

هل فع ً
ال وفق الكاتب إىل رؤية هاتني العلتني اللتني ذكرمها الش�يخ

القرضاوي وحتاشامها؟!
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لننظر إىل العلة الثانية ،املشتملة عىل:
 -1سوء فهم النص.

 -2وضع النصوص يف غري موضعها.
 -3التعسف يف استنباط احلكم من النصوص.
 -4برت النصوص عن سبب ورودها.
وه�ذه كلها ق�د وقع فيها املؤل�ف ،ولعل الناظر يف ه�ذا البحث قد

ش�ت بعض فصول هذا البح�ث هذه النقاط
أدرك ذل�ك جي�د ًا ،فقد نا َق ْ

كلها بالتفصيل.

وأم�ا ما أثنى عليه الش�يخ القرضاوي يف تقديم�ه للكتاب من كونه

جع�ل أكرب مهه البح�ث عن النصوص املحكم�ة ،ورد األفهام اخلاطئة،

فهذا غري صحيح أيض ًا بل املؤلف يس�تدل باملتش�ابه أكثر من اس�تدالله

باملحك�م ،ويأيت بفهم غريب مل يس�بق إليه ومل يواف�ق عليه ،بل يعارض
رصيح النص.

الوقفة الخامسة :اتهام الشيخ للمخالفين للكتاب بالجمود:

قال الشيخ القرضاوي:

((وق�د خيال�ف يف بعض جزئي�ات الكتاب بعض الن�اس الذين تؤثر

عليهم مواريثهم وبيئاهتم بحكم س�نة اهلل يف البشر .ولكن روح الكتاب
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وجوهره يف بيان موقف اإلسالم من املرأة من خالل النصوص املحكامت،
ومن خالل اهلدي العام يف عرص النبوة ال يمكن أن يامرى فيه)).

لقد حكم الش�يخ القرضاوي عىل كل من خالف ما جاء يف الكتاب

بأنه متأثر بام ورثه من بيئته ،وهذا التعميم فيه ظلم لآلخرين ،واملعروف

عن الش�يخ أنه حيث عىل اتساع الصدر للمخالف ،وعدم رميه باأللفاظ
القادحة يف رأيه بصفة العموم ،فكيف يقول الش�يخ بمثل هذا الكالم؟!

بل الش�يخ عفا اهلل عنه يصف املخالفني للكت�اب باجلمود كام جاء ذلك
منسوب ًا إليه عىل موقع اإلخوان املسلمني ،حيث قال:

((فئ�ة واحدة هي التي ضاقت به وبفك�ره ذرع ًا ،ورفضته ورفضت

فك�ره ،ورفضت كتابه كل�ه .وهي الفئة املتحجرة اجلامدة التي س�ميتها

(الظاهرية اجلدد).

لقد رفضوا كتابه بمجرد ظهوره رفض ًا قاطع ًا ،وأحسبهم مل يقرؤوه،

وإنما ق�رءوا عناوين�ه ،وعلموا أهن�ا ختالف م�ا انتهى إلي�ه علمهم ،وما

اس�تقر عليه رأهيم ،دون أن يفحصوا ما اس�تند إليه من أدلة واعتبارات
من صحيح املنقول ،ورصيح املعقول)).

وه�ذا جت ٍّن كبري من ش�يخ كبير عىل املخال�ف له ،واهت�ام بالباطل،

فلي�س كل م�ن رد على املؤلف مل يق�رأ كتابه ،ومل يفحص ما اس�تند إليه

من أدلة.
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اخلامتة
يف خت�ام ه�ذا البحث يمكنن�ا أن نلخص النتائج الت�ي خلص إليها

البحث يف نقاط عدة ،منها:

•أن دعوى حترير املرأة عند العرصانيني ال ختتلف عن دعوى حترير
املرأة عند قاسم أمني ومن سار يف ركابه.

•أن تعامل العرصانيني مع النصوص الرشعية قد س�ار عىل طريقة
منحرفة من اتباع املتشابه وترك املحكم ،واختالل األمانة العلمية

يف نق�ل النص�وص الرشعي�ة ،أو يف نق�ل كالم العلماء ،وحتميل
النص ما ال حيتمل؛ مما أسفر عن أحكام غريبة منكرة؛ ومتناقضة

أيض ًا.

•كام اتضح أيض ًا أن طالب الباطل يسهل عليه أن جيد من النصوص
وأق�وال العلامء ما يربر به رأي�ه ،ولكنه ال يمكن أن ي َّطرد يف قوله
أو طريقته يف التعامل مع بقية النصوص يف املوضوع الواحد؛ فإن

اهلل جعل يف كالمه ما يرد عىل كل من انتحل نحلة باطلة واستدل

عليها بنص رشعي.

•أن كت�اب (حتري�ر املرأة يف عرص الرس�الة) يؤص�ل لالنحرافات
املعارصة باس�م الدين وموافق�ة الدليل ،فيلتبس عىل الناس احلق

بالباطل.
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•كام تبني أيض ًا أن كتاب (حترير املرأة يف عرص الرس�الة) ما هو إال
حلق�ة من حلقات املدرس�ة العقلي�ة والتي هلا موقف مس�بق من

قضايا املرأة ،تس�عى لتقريره وفرضه بين الناس موافقة للغرب،
ولك�ن بطريق�ة ذكية أخط�ر من الط�رق الس�ابقة ،إذ متيزت هذه
الطريق�ة باس�تخدام نصوص الرشع لتدل على مرادهم ،ولو بيل
عنق النصوص ،أو تأويلها عىل غري مرادها.

•أن كت�اب (حترير املرأة يف عرص الرس�الة) أش�به م�ا يكون برشح
مفصل مع األدلة لكتاب (حترير املرأة) لقاسم أمني.

وختام� ًا تبق�ى قضي�ة امل�رأة قضية حساس�ة يف ه�ذا الزم�ان ،حتتاج

إىل يقظ�ة تام�ة لكل ما حياك حوهلا م�ن املؤامرات؛ ألهن�ا تعد من أقوى
اجلوان�ب التي تؤثر يف أمة اإلسلام يف حال فس�ادها أو صالحها؛ فهي

أرض فتن�ة على الرجل ،وهي س�بب هالك بني إرسائيل ،فاهللَ أس�أل أن
حيم�ي نس�اءنا من كيد الكائدي�ن ،وأن يوفقهن ملا حي�ب ويرىض ،وآخر

دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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