


معالم على طريق العفة   

عبداهلل بن عبدالرمحن الوطبان
تقديم فضيلة الشيخ 

د. نارص بن سليامن العمر

indd   1.ةفعلا قيرط ىلع ص 07:16:49   30/11/33

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رقم اإليداع: 1433/9305  

ردمك:  978-603-289-2-5

حقوق الطبع حمفوظة

الطبعـة األولـى 

       دار املحتسب لالستشارات،  1433هـ

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

الوطبان، عبداهلل عبدالرمحن

معامل يف طريق العفة/عبداهلل عبدالرمحن الوطبان.  - الرياض

1433هـ

66ص،  14×20 سم

ردمك: 978-603-289-2-5

1- العفة  2- اإلسالم واجلنس  3- األداب اإلسالمية     أ. العنوان 

ديوي 212.7                       1433/9305                            

ح 

indd   2.ةفعلا قيرط ىلع ص 07:16:49   30/11/33

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







indd   3.ةفعلا قيرط ىلع ص 07:16:49   30/11/33

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





معــالــم علــى طــريق العفــة العفة4

تقديم

األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العامل،  رب  هلل  احلمد 
واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:

عبد  بن  اهلل  عبد  األخ  كتبها  التي  الرسالة  عىل  اطلعت  فقد 
رسالة  فألفيتها  العفة«  طريق  عىل  »معامل  بعنوان:  الوطبان  الرمحن 
مفيدة، تساهم يف معاجلة موضوع مهم تساهل فيه كثري من الناس، 

وغفلوا عن آثاره العاجلة واآلجلة.
قرأها  ومن  وكاتبها  يرزقني  وأن  هبا،  ينفع  أن  اهلل  أسأل   
اإلخالص يف القول والعمل وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني.

                                                                   نارص بن سليامن العمر

                                                                    1412/1/17هـ
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5معــالــم علــى طــريق العفــة العفة

احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين والصالة 
والسالم عىل رسوله األمني وعىل آله وصحابته الطاهرين، أما بعد:

تسمى  ما  وهي  مخسة  أمور  عىل  للمحافظة  جاء  الدين  هذا  فإن 
بالرضورات اخلمس وهي »الدين والنفس والنسل والعقل واملال« فكل 
أدلة هذا الرشع وأوامره ونواهيه متفقة عىل املحافظة عىل هذه املقاصد، 
ومن هذه املقاصد كام سبق النسل أو النسب وإن من لوازم ذلك املحافظة 
عىل العرض ولقد جاءت النصوص الرشعية التي حتث عىل املحافظة 
عىل العرض يف حق الرجل واملرأة، فمن ذلك قوله تعاىل: ﴿ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي 
وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيَْفُظوا ُفُروَجُهْم﴾ ]النور: 30[، ﴿َوُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت  َيُغضُّ
]النور: 31[، وقال تعاىل:  ﴾ ُفُروَجُهنَّ َفْظَن  َوَيْ َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن   َيْغُضْضَن 
﴿َوالَِّذيَن  وقال:   ]35 ]األحزاب:  افَِظاِت﴾  َواْلَ ُفُروَجُهْم  افِظنَِي  ﴿َواْلَ
َأْيَمُنُْم﴾   َمَلَكْت  َما  َأْو  َأْزَواِجِهْم  َعَل  إِلَّ   * َحافُِظوَن  لُِفُروِجِهْم  ُهْم 

]املعارج: 29، 30[.

: »من يضمن يل ما بني حلييه وما بني فخذيه أضمن  وقال 
له اجلنة«)1).

وقد سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: »األجوفان 
يعني: الفم والفرج«)2).

)1)   رواه البخاري )2376/5(.
)2)   رواه أمحد )392/2( والبخاري يف األدب املفرد وابن ماجه )1418/2(، 

وحسنه األلباين.
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معــالــم علــى طــريق العفــة العفة6

للمسلم حمافظته  يتحقق هبا  ولقد رشع اإلسالم عدة وسائل 
أن  الرشور، فكام  للمجتمع سالمته من  يتحقق هبا  بل  عىل فرجه، 
املحافظة عىل الفرج أمر واجب فكل وسيلة إىل انتهاك ذلك حمرمة 
ولذلك قال سبحانه: ﴿َوَل َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش﴾ ]األنعام: 151[ وقال: 

َنا﴾  ]اإلرساء: 32[. ﴿َوَل َتْقَرُبوا الزِّ
فهو هنا هنى عن القربان ومل يقل وال تفعلوا الفواحش، أو وال 
تزنوا، إنام هنى عن القربان. إًذا فكل وسيلة إىل الزنا أو الفواحش 
جيب جتنبها والبعد عنها، إن هذا األمر معلومة أمهيته وهو يف هذا 
الزمن أشد أمهية حيث  تيرست فيه – والعياذ باهلل – وسائل الرش 

ومغرياته، وخصوًصا يف حق الشباب.
مجعه  تيرس  ما  – بعض  اهلل  شاء  – إن  سنذكر  ييل  فيام  ونحن 
من هذه الوسائل املعينة عىل حتقيق العفة املنشودة، والتي يمكن أن 

نجعلها عىل أقسام، وهي كام يأيت:
أ- وسائل يشرتك فيها الذكر واألنثى وهي:

أولً: غض البرص:
وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم  قال تعاىل يف حق الرجال: ﴿ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي َيُغضُّ
َوَيَْفُظوا ُفُروَجُهْم﴾  ]النور: 30[، وقال تعاىل يف حق النساء: ﴿َوُقْل 
﴾  ]النور: 31[. َفْظَن ُفُروَجُهنَّ لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْ
فإن غض البرص يف حق كل من الرجل و املرأة وسيلة عظيمة 
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7معــالــم علــى طــريق العفــة العفة

من وسائل حفظ الفرج، فإن البرص منفذ إىل القلب، وإن أكثر الرشور 
مبدؤها من النظر، قال لعيّل : »يا عيل ال تتبع النظرة النظرة فإن 
قال:  اهلل  عبد  بن  جرير  وعن  اآلخرة«)1).  لك  وليست  لك  األوىل 
»سألت رسول اهلل عن نظرة الفجأة فأمرين أن أرصف برصي«)2).

ِ َوَما  وقال ابن عباس  يف قوله تعاىل: ﴿َيْعَلمنُ َخاِئنََة اأْلَْعنينُ
أهل  عىل  يدخل  الرجل  »هو  قال:   ،]19 ]غافر:    ﴾ ورنُ دنُ الصُّ ِْفي  تنُ
البيِت بيَتهم وفيهم املرأة احلسناء أو متر به فإذا غفلوا حلظ إليها، فإذا 

فطنوا غض برصه عنها فإذا غفلوا حلظ فإذا فطنوا غض«)3).
وغض البرص يكون عن النظر إىل النساء واملردان إما مبارشة 
أو عن طريق صورة يف جملة أو تلفاز، ومن املالحظ أن البعض جتده 
يتورع عن النظر إىل صورهم قد يكون أشد لتمكنه من االستمرار 
يف  وجدهم  إذا  ذلك  عن  يتورع  وال  مبارشة،  هؤالء  إىل  النظر  يف 
جملة أو غريها، مع أن النظر إىل صورهم قد يكون أشد لتمكنه من 
االستمرار يف النظر إىل هؤالء، إًذا فمن أعظم وسائل حفظ الفرج 
ق عىل اجلنسني، حق فكم من نظرة جلبت  غض البرص، وهذا يصدنُ
 عىل صاحبها رًشا عظياًم وبقيت آثار هذا النظرة يف قلبه ال تفارقه، 

)1)   رواه أمحد )159/1( والرتمذي )101/5( وأبو داود )653/2( وحسنه 
األلباين.

)2)   رواه مسلم )1699/3(.
)3)   رواه ابن أيب حاتم ذكره ابن كثري يف تفسري 96/4.
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معــالــم علــى طــريق العفــة العفة8

ومن فضل اهلل عز وجل، أن جعل للعني جفنًا متى رأت ما ال حيل 
هلا النظر إليه فإن صاحبها يستطيع أن يغض برصه مبارشة وال يكلفه 

ذلك جهًدا وال يكلفه أن يضع يده عىل عينه واهلل احلافظ.
والواجب عىل املسلم البعد عن األماكن التي تسبب له وقوعه 
والشواطئ  األسواق  مثل  استطاعته  قدر  اهلل  حرم  ما  إىل  النظر  يف 

املختلفة واملختلطة.
ثانًيا: حتريم الغناء:

بام   ومقدمتها  الفاحشة  إىل  يدعو  والغناء  الزنا،  بريد  فالغناء 
الشياطني،  هبا  حترض  وأصوات  فاجرة  سهرات  من  كثريًا  يصاحبه 
ألصحابه  توسوس   – الشياطني  فيه  حرضت  بمجلس  ظنك  وما 
بالفحشاء -، وحتريم الغناء أمر معلوم، قال: »يأيت أقوام من أمتي 

يستحلون احِلَر واحلرير واخلمر واملعازف«)1).
فهو هنا قال: يستحلون، إًذا هو حمرم فاستحلوه ثم قرنه بأشد 

الفواحش وهي الزنا ولبس احلرير ورشب اخلمر.
ثالًثا: االمتناع عن الفكرة املحرمة:

 :معلوم أن التفكري يف حد ذاته ال يأثم عليه اإلنسان كام قال
»إن اهلل جتاوز عن أمتي ما حدثت هبا أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم«)2)، 
يف  االستغراق  فإن  حمرمة  غري  أصلها  يف  كانت  وإن  الفكرة  لكن 

)1)   رواه البخاري )2123/5(.
)2)   رواه البخاري )2020/5( ومسلم )116/1(.
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9معــالــم علــى طــريق العفــة العفة

والفتاة،  الشاب  خصوًصا  اإلنسان،  عىل  خطري  باحلرام  التفكري 
ولذلك إذا جاءت اإلنسان خاطرة وفكرة حمرمة فإن الواجب عليه 
قطعها، فإذا وقع يف نفسه التفكري بمحاسن امرأة أو أمرد، أو تيل 
املعصية فليقطع هذا التفكري ويشغل فكره باخلري،من مدارسة العلم 
أو التفكر يف خملوقات اهلل. إن هذا التفكري املحرم غالًبا ما يأيت عند 
االنفراد أو النوم، وسوف يكون لالنفراد كالم، أما النوم فالواجب 
عىل الشخص أن يشغل نفسه عن هذه اخلواطر قبل النوم بذكر اهلل، 
وأوراد النوم وليحاول أن ال يأيت إىل الفراش إال وهو حيس بقرب 
النوم فيضطجع عىل  بالقراءة حتى حيس بقرب  النوم، وذلك مثاًل 
املفيدة، فإذا أتى إىل  اليوم باألعامل  فراشه، أو بإجهاد نفسه طوال 

فراشه نام مبارشة، واهلل املستعان.
رابًعا: التأدب بآداب االستئذان:

املجتمعات  أبعد  من  االستئذان  بآداب  املتأدب  املجتمع  فإن 
جعل  »وإنام  العورات  حتفظ  فباالستئذان  اهلل،  بإذن  الرشور  عن 
املتفق  احلديث  يف   عنه ورد  كام  البرص«)1)  أجل  من  االستئذان 

عليه، ومن هذه اآلداب واألحكام ما ييل:
َغْيَ  ُبُيوًتا  َتْدُخُلوا  َل  َآَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ تعاىل: ﴿َيا  قوله  أ- دل 
عىل  ،]27 ]النور:  َأْهلَِها﴾  َعَل  َوُتَسلُِّموا  َتْسَتْأنُِسوا  َحتَّى   ُبُيوتُِكْم 

)1)   صحيح البخاري )2304/5(، صحيح مسلم )698/3(.
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معــالــم علــى طــريق العفــة العفة10

حتى  غريه  بيت  إنسان  دخول  حتريم  وعىل  االستئذان  وجوب   
يستأذن)1).

ب- االستئذان يكون ثالث مرات يقول يف كل مرة السالم 
يف  األشعري  موسى  أيب  حديث  عليه  دل  كام  أأدخل؟  عليكم 
استأذن  »إذا   :قال رسول اهلل قال:   حيث  استئذانه عىل عمر 

أحدكم ثالًثا فلم يؤذن له فلريجع«)2).
»ونقل ابن حجر عن اجلمهور أن التنحنح ونحوه يقوم مقام 
املرشوع، وهو  السالم هو  أن  األظهر  أن  أعلم  لكن واهلل  السالم، 
معنى تستأنسوا كام دل عليه فعل الرسول؛ حيث إنه استأذن عىل 
سعد بن عبادة فقال: »السالم عليك ورمحة اهلل فعل ذلك ثالًثا ثم 

ملَّا مل جيب رجع)3).
ج- إذا حتقق املستأذن من سامع أهل البيت استئذانه ومل جييبوه 

عليه أن يرجع.
د- كان رسول اهلل: إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب من 
»السالم  ويقول:  األيرس  أو  األيمن  ركنه  من  ولكن  وجهه  تلقاء 

عليكم...«)4).

)1)   أضواء البيان: )169/6(.
)2)   رواه البخاري )2305/5( ومسلم )1694/3(.

)3)   أضواء البيان: )173/6( حتفة األحوذي )422/7(.
)4)   رواه أبو داود )768/2(، وصححه االلباين.
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11معــالــم علــى طــريق العفــة العفة

 هـ- كذلك: »إذا قال له صاحب البيت من أنت. فالسنة أن 
»أتيت  يقول:  حيث  جابر  حديث  يف  كام  عنه  ويفصح  اسمه  يذكر 
النبي يف دْين كان عىل أيب فدققت الباب فقال: »من ذا؟« فقلت 

أنا، فقال: »أنا أنا« كأنه كرهها«)1).
و- قال اإلمام الشنقيطي رمحه اهلل: »اعلم أن األظهر الذي ال 
ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزمه أن يستأذن عىل أمه وأخته وبناته 
البالغني؛ ألنه إن دخل عىل من ذكر بغري استئذان فقد تقع عينه عىل 

عورات من ذكر وذلك ال حيل له«. انتهى كالمه )2).
ولقد أخرج البخاري يف األدب املفرد عن نافع كان ابن عمر 
 إذا بلغ بعض ولده احللم مل يدخل عليه إال بإذن)3)، ومن طريق 
علقمة جاء رجل إىل ابن مسعود فقال: »أأستأذن عىل أمي؟ فقال: 
»أأستأذن  تراها« وسأل رجل حذيفة:  أن  تريد  ما عىل كل أحياهنا 
عىل أمي فقال: إن مل تستأذن عليها رأيت ما تكره«، وكذا روي عن 

ابن عباس ريض اهلل عنهام – وابن مسعود وطاوس وغريه )4).
إًذا فالواجب عىل كل مسلم التأدب هبذا حتى مع أقرب الناس 
 إليه من أمه وابنته وأخته وغريهنَّ من املحارم، ألن ذلك من أعظم 

)1)   رواه البخاري )2306/5( ومسلم )1697/3(.
)2)   أضواء البيان: 178/6.

)3)   األدب املفرد )364/1(، قال األلباين: صحيح اإلسناد.
)4)   حتفة األحوذي )406/7(.
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 الوسائل حلفظ العورات والفروج، لكن الزوج مع زوجته ال جيب 
عليه ذلك ألن بينهام من األحوال ما ليس بني غريمها.

لكن  ال  قال:  امرأته  عىل  الرجل  »أيستأذن   : عطاء  وسئل 
عىل  تكون  أن  الحتامل  به  يفاجئها  وال  بدخوله  ْعِلمها  ينُ أن  األوىل 
امرأة  إن  ابن كثري، وقال:  يراها عليها، ذكر ذلك  هيئة ال حتب أن 
ابن مسعود قالت: كان عبد اهلل إذا جاء من حاجة فانتهى إىل الباب 
أمر يكرهه« قال: وإسناده  تنحنح وبزق، كراهة أن هيجم منا عىل 

صحيح)1).
وعوراهتم  الناس  حقوق  عىل  املحافظة  أجل  ومن  ز- 
لصاحب  جاز  واالنحراف  الفساد  من  املجتمعات  عىل  واملحافظة 
 :البيت إذا وجد أحًدا ينظر إىل بيته أن يفقأ عينه التي نظر هبا قال
مل  عينه  ففقأت  إذن فحذفته بحصاة  بغري  اطلع عليك  امرأ  أن  »لو 
يكن عليك جناح«)2)، وقال: »من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم 

فقد جاز هلم أن يفقؤوا عينه«)3).
قال اإلمام البخاري يف صحيحه: »باب من اطلع يف بيت قوم 

ففقؤوا عينه فال دية له«)4).

)1)   تفسري ابن كثري )372/3(.

)2)   تفسري ابن كثري )372/3(.
)3)   رواه مسلم )1699/3(.

)4)   راجع أضواء البيان؛ فقد تكلم حول هذه املسألة بام يفيد )181/6(.
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خامًسا: حتريم القذف:
ثامنني  القاذف  بجلد  زاجرة  عقوبة  لذلك  الرشع  وضع  وقد 
بَِأْرَبَعِة  َيْأُتوا  مَلْ  ُثمَّ  امْلُْحَصنَاِت  َيْرُموَن  ﴿َوالَِّذيَن  تعاىل:  قال  جلدة، 
ْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلئَِك ُهُم  ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم َثَمننَِي َجْلَدًة َوَل َتْقَبُلوا َلُ
اْلَفاِسُقوَن﴾ ]النور: 4[، فهذا الترشيع حيفظ للناس حقوقهم وحيفظ 
املجتمع من انتشار الفاحشة والتساهل فيها، أما إذا أطلق اإلنسان 
لسانه يف أعراض الناس فإن هذا يسبب يف فساده هو وإفساد غريه، 
وتصبح بذلك الفواحش أمًرا منترًشا وشائًعا يف املجتمع، فاهلل خري 

حافًظا وهو أرحم الرامحني.
سادًسا: جتنب البذاءة والفحش يف القول والفعل:

وال  الفاحش  وال  اللعان  وال  بالطعان  املؤمن  »ليس   :قال
البذي«)1).

وإذا كان الشخص صاحب فحش يف القول أو الفعل فإن هذا 
أدعى إىل جراءته عىل الفواحش، ولذلك مما يؤخذ عىل البعض أنه 
إذا جلس مع بعض أقرانه حتدث بقول فاحش وقصص فاحشة حترك 
يف مكامنه ومكامن من يسمعه فعل الفاحشة والشهوة؛ بل ويكثر 
والترصفات  الفاحشة  األقوال  بعض  األطفال  وربام  الشباب  عند 

الفاضحة مع عدم هني الوالدين هلم واهلل املستعان.

)1)   رواه الرتمذي )350/4(، وأمحد )404/1( واحلاكم يف املستدرك )57/1(، 
وصححه األلباين.
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سابًعا: األمر بالزواج يف حق اجلنسني:
قال: »يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ 

فإنه أغّض للبرص وأحصن للفرج«)1).
أعظم  من  املرأة-  و  الرجل  حق  يف  فيه-  والتبكري  فالزواج 
وسائل احلفظ وأما املعاذير التي يعتذر هبا شباب هذا الزمن وفتياته 
مل  أعذار  فهي  ذلك  غري  أو  املستقبل  تأمني  أو  الدراسة  إكامل  من 
َعْل َلُه َمَْرًجا *  ينزل اهلل هبا من سلطان قال تعاىل: ﴿َوَمْن َيتَِّق اهللََّ َيْ

َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل َيَْتِسُب﴾  ]الطالق: 2، 3[.
ثامنًا: ترك وجتنب االنفراد والوحدة من غري حاجة أو يف غري 

طاعة اهلل:
أو  القرآن  كقراءة  طاعة  غري  عىل  انفرد  إذا  الشخص  فإن 
الشيطان  حلضور  عرضة  يكون  فإنه  العلم  بعض  مذاكرة  أو  الصالة 
بعض  إثارة  وحماولة  عليه،  حيرم  ما  بفعل  الشخص  هلذا  ووسوسته 
والوحدة،  االنفراد  ترك  به:  ينصح  مما  فلذلك  املحرمة،  اخلواطر 
يقطع  بام  نفسه  يشغل  أن  عليه  فالواجب  اإلنسان  إليها  اضطر  وإذا 
عليه وحدته كسامع ما ينفع أو قراءة ما ينفع أو غري ذلك من الكتابة 
من  هناك  أن  وحدك  وأنت  فتذكر  اهلل،  مراقبة  استشعار  مع   ونحوها 
يراك بل، تذكر أن معك ملكان يكتبان عليك كل ما تعمله، واهلل أعلم.

)1)   رواه البخاري )1950/5( ومسلم )1018/2(.
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عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل: »هنى عن 
الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده«)1).

تاسًعا: جمالسة أهل اخلري والبعد عن جمالسة أهل الرش:
الشباب تكون بسبب اجلليس، ومما  انحرافات  فإن كثرًيا من 
ينبغي التنبيه عليه أن من واجب األب معرفة جلساء ابنه، مع من 
يذهب ويأيت، ومن يصاحب، قال: »املرء عىل دين خليله فلينظر 

أحدكم من خيالل«)2).
وكذلك ينبغي معرفة صديقات البنت، فالفتاه قد تفسدها زميلة 
هلا يف املدرسة بأساليب خبيثة، عن طريق إعطائها أرقام هواتف أو 
الساقطات؛  مثيالهتا  من  لغريها  أو  هلا  مغامرات  ذكرت  أو  صور، 
فجليس السوء مثل نافخ الكري إما أن حيرق ثيابك أو جتد منه رائحة 
كرهية كام ذكر ذلك املصطفى يف احلديث الذي رواه البخاري )3).

ومما يبني أمهية الرفقة قول اهلل عز وجل: ﴿َواْصِبْ َنْفَسَك َمَع 
قال:  أن  إىل  َوْجَهُه﴾   ُيِريُدوَن  َواْلَعِشِّ  بِاْلَغَداِة  ْم  ُ َربَّ َيْدُعوَن   الَِّذيَن 
َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا﴾   ﴿َوَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ

]الكهف: 28[.

 (129/1( الصحيحة  السلسلة  يف  األلباين  وصححه   )91/2( أمحد  رواه     (1(
وأمحد شاكر.

)2)   رواه أبو داود )675/2( والرتمذي )589/4( وأمحد )334/2( واحلاكم 
)188/4( وحسنه الرتمذي وصححه النووي.

)3)   صحيح البخاري )2104/5(.
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عارًشا: الصوم:
قال: »يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج« 

إىل أن قال: »ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء«)1).
الشيطان ووساوسه وقد  الشهوة وتأثري  فالصوم خيفف حدة 

جاء يف احلديث: »إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم«)2).
الادي عرش: إقامة واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

واملنكرات  الفواحش  من  املجتمع  حلفظ  سبب  إقامته  فإن 
فسادهم،  نرش  عىل  الفساد  أهل  وجترؤ  النتشارها  سبب  وتركه 
ولذلك كلام كان ألهل احلسبة املكانة والقوة والتمكني قل الفساد، 
املعاكسة يف األسواق وغريها من فعلهم  أهل  يمتنع  اهلل  بعد  فبهم 
ُقوا  وهبم بعد اهلل تنُغلق كثري من دور الرش والفساد، قال تعاىل: ﴿َواتَّ

ًة﴾  ]األنفال: 25[. فِْتنًَة َل ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمنُْكْم َخاصَّ
وقال: »لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن عىل 
يد الظامل ولتأطرنه عىل احلق أطًرا أو ليوشكن اهلل أن يرضب قلوب 

بعضكم ببعض ويلعنكم كام لعنهم«)3).
البيت  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  واجب  فإقامة 
العورات  حيفظ  مكان  كل  ويف  والشارع  واملدرسة  والسوق 

)1)   رواه البخاري )1950/5( ومسلم )1018/2(.

)2)   رواه البخاري )1195/3( ومسلم )1712/4(.
)3)   رواه أبو داود )524/2( والطرباين يف املعجم الكبري )146/10(.

indd   16.ةفعلا قيرط ىلع ص 07:16:50   30/11/33

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





17معــالــم علــى طــريق العفــة العفة

الرسمي  االحتساب  بدعم  العناية  ذلك  ويشمل  واألعراض، 
واالحتساب التطوعي، وممارسته بام يمكن من الوسائل املرشوعة.

الثاين عرش: التفريق بني النائمني يف املضاجع:
قال: »مروا أوالدكم بالصالة لسبع وارضبوهم عليها لعرش 

وفرقوا بينهم يف املضاجع«)1).
فبعد مرحلة العارشة جيب التفريق بني النائمني حتى ال حيصل 
والتفريق  عقباه،  حتمد  ال  فيام  سبًبا  يكون  ترصف  أو  حركة  منهم 
وقوع  اهلل  شاء  إن  إال  هبا  يستحيل  مسافة  بينهم  يكون  بأن  بينهم 
املحذور، أو إجياد حاجز وفاصل يمنع ذلك أيًضا، وليس هذا من 
باب سوء  الظن أو الشك كام يتوقع أو يظن بعض الناس؛ ولكن 
عن  خارج  هو  ما  منه  يقع  قد  فالنائم  االحتياطات،  أخذ  من  هذا 
رش  أحياًنا  هبا  يكون  شعورية  ال  ترصفات  يترصف  وقد  إرادته، 

عظيم، واهلل املستعان.
منذ  أبنائهم  تربية  األبوين  من  كل  حيسن  أن  عرش:   الثالث 

الصغر:
ولذلك من املالحظ أن بعض املنحرفني أخالقًيا حينام تنظر يف 
حاله جتد أن ذلك بدأ معه منذ نعومة أظفاره وصغر سنه، وإمهال 
وهذا  البلوغ،  حال  انحرافهم  يف  سبب  أبنائهم  لرتبية  الوالدين 
اجلامع  صحيح  واحلاكم،   )187/1( داود  وأبو   )187/2( أمحد  رواه     (1(

.)1021/2(
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بجلب  أو  له،  مفسدة  مربِّية  بجلب  أو  املتابعة،  بعدم  إما  اإلمهال 
أو  اإلنرتنت،  وشبكة  الفساد  قنوات  من  ومتكينهم  الفساد  أفالم 

بعدم متابعته يف املدرسة أو غري ذلك من مظاهر اإلمهال.
بينهام  بام حصل  يتحدثا ألحد  أن  الزوجني  الرابع عرش: هني 
من الوقاع ونحوه: قال  :»إن من أرش الناس عند اهلل منزلة يوم 

القيامة، الرجل يفيض إىل امرأته وتفيض إليه، ثم ينرش رسها«)1).
حيث قال يف ذلك: »إنام ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة يف 

طريق فغشيها والناس ينظرون«)2).
اخلامس عرش: عدم السفر إىل بالد التحلل والفساد:

البلدان  لبعض  سفره  البعض  انحراف  أسباب  من  كثرًيا  فإن 
الكافرة واملتحللة ولذلك ال جيوز السفر إىل بالد الكفار إال لرضورة 
ا. حددها أهل العلم واشرتطوا لذلك رشوًطا معروفة تراجع يف مظاهنِّ
السادس عرش: االبتعاد عن قراءة أو سامع كتب أو كالم اجلنس:
فإن قراءة أو سامع هذا النوع من الكالم سبب إلثارة الشهوة،  
رواج  هلا  الكتب  هذه  فإن  ولألسف  الفرج،  حفظ  يصعب  قد  مما 
عند البعض والواجب البعد عنها، والواجب كذلك عىل من له أي 

مسئولية عىل أحد أن يمنعه منها ذكوًرا كانوا أو إناًثا.

)1) رواه مسلم )1060/2(.
)2)   رواه اإلمام أمحد )456/6( قال األرناؤوط: إسناده ضعيف.
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السابع عرش: احلرص عىل سرت العورة - كل العورة - يف حق 
الرجل أو املرأة:

الفخذ،  إظهار  هو  الشباب،  حق  يف  به  التساهل  يكثر  ومما 
و»الفخذ عورة )1)« كام جاء احلديث الذي رواه أمحد واحلاكم وهو 
يف صحيح اجلامع 763/2، وينبغي أن يعّود الطفل عىل ذلك وأن 
يكون لديه شعور باحلياء منذ صغره، وألجل ذلك أوجب اإلسالم 
سرت العورة عند قضاء احلاجة. إن تساهل بعض املحارم يف البيوت 
بسرت العورة قد يقع بسببه أمور يندى هلا اجلبني وتنفطر هلا القلوب، 

– نسأل اهلل لنا ولكم احلفظ والسرت.
الثامن عرش: منع الزواج ممن عرف أو عرفت بالفاحشة إذا مل 

يتوبا:
انَِيُة َل  َكًة َوالزَّ ايِن َل َينْكُِح إلَّ َزانَِيًة َأْو ُمرْشِ قال عز وجل: ﴿الزَّ
َم َذلَِك َعَل امْلُْؤِمننَِي﴾  ]النور: 2[ فهذا  ٌك َوُحرِّ َينْكُِحَها إِلَّ َزاٍن َأْو ُمرْشِ
رشع أخًذا باحليطة إذ أن من وقع يف الفاحشة ال ينُؤمن أن ينُعاودها.

التاسع عرش: دوام خوف اهلل وتقواه ومراقبته:
للرجل  بالنسبة  الفرج  حلفظ  الوسائل  أعظم  من  واهلل  وهي 
مجيع  إن  حيث    يوسف  ذلك  عىل  مثال  وأعظم  واملرأة، 
شاب فإنه  حقه؛  يف  وجدت  قد  الفاحشة  يف  الوقوع   أسباب 

)1) رواه البخاري تعليقًا)83/1(.
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 غريب، والغريب يكون أكثر جرأة من ابن البلد الن أحدًا ال يعرفه، 
ثم هو يف بيت العزيز صاحب السلطان، والتي دعته امرأة العزيز، 
وغلقت األبواب فهي الطالبة حيث قالت: هيت لك، ثم هي مع 
ذلك كله هتدده بالسجن إن مل يستجب هلا، لكن مع ذلك كله يتذكر 
َل  ُه  إِنَّ َمْثَواَي  َأْحَسَن  َربِّ  ُه  إِنَّ اهللَِّ  َمَعاَذ  ﴿َقاَل  حيث:  له،  اهلل  مراقبة 
ْجُن َأَحبُّ  ُيْفلُِح الظَّاملُِوَن﴾  ]يوسف: 23[، بل وقال: ﴿َقاَل َربِّ السِّ

َّا َيْدُعوَننِي إَِلْيِه﴾  ]يوسف: 33[. إَِلَّ ِم
ومن السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظلَّ إال ظله »رجل 
دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال: إين أخاف اهلل« كام يف احلديث 

.(1(عن الرسول
ولذلك إذا انفرد اإلنسان وخال يريد فعل يشء حمرم؛ فليتذكر 

مراقبة اهلل له وليخف اهلل ويتقه، قال: »اتق اهلل حيثام كنت«)2).
والنفس داعية إىل الطغيان وإذا ما خلوت بريبة يف ظلمة

إّن الذي خلق الظالم يراين فاستح من نظر اإلله وقل هلا:

ب- وسائل خاصة بالرجال وهي:
أال  أو  طويلة،  مدة  زوجته  عن  يغيب  أن  الرجل  هنى  أوالً: 

)1)   رواه البخاري )243/1( ومسلم )715/2(.
)2)   رواه أمحد )153/5( والرتمذي )355/4( واحلاكم )121/1(، وحسنه 

االلباين.
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يعطيها حقها من املبيت وتوابعه:
ٍر  َأْشهنُ َأْرَبَعِة  َتَربُّصنُ  نَِساِئِهْم  ِمْن  وَن  ْؤلنُ ينُ ِذيَن  ﴿لِلَّ تعاىل:  قال 
وا الطَّاَلَق َفإِنَّ اهللََّ َسِميٌع  وٌر َرِحيٌم * َوإِْن َعَزمنُ وا َفإِنَّ اهللََّ َغفنُ َفإِْن َفاءنُ

َعِليٌم﴾  ]البقرة: 226، 227[.
واملعنى أن الرجل إذا حلف أال يطأ زوجته أربعة أشهر فأكثر 
يمينه،  عن  ويكفر  فيطؤها  املدة  تلك  يف  يرجع  أن  فإما  موالًيا  كان 

وإاّل تطلق منه بمجرد انتهاء املدة حتى ال تترضر الزوجة.
ثانًيا: النهي عن مصافحة املرأة األجنبية:

 أن رسول اهلل قال: »ألن يطعن يف  عن معقل بن يسار 
رأس أحدكم بمخيط من حديد خري له من أن يمس امرأة ال حتل 

له«)1).
وقال: »واليد تزين وزناها البطش«)2).

 وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: »ما مست يد رسول اهلل
يد امرأة إال امرأة يملكها«)3).

فهذا رسول اهلل أطهر الناس وأملكهم إلربه وشهوته ومع 
ذلك كان ال يصافح غري حمارمه.

الكبري  املعجم  الرتغيب  يف  املنذري  قاله  ثقات  ورجاله  الطرباين  رواه     (1(
)211/20( صحيح الرتغيب والرتهيب )191/2(.

)2)   رواه مسلم )4046/4(.
)3)   رواه البخاري )2637/6( ومسلم )1489/3(.
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إذا فال جيوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه، أي من غري 
كاألم  مؤبًدا  هبّن  الزواج  عليك  حيرم  من  هن:  واملحارم  املحارم، 
واألخت والعمة واخلالة أما غريهنَّ من غري املحارم كزوجة األخ 
قال  وإن  مصافحتهن  جتوز  ال  فهؤالء  اخلال،  وبنت  العم  وبنت 
بعضهم: ليس يل مقصد يف ذلك وال نية فاسدة، فهذا رسول اهلل كام 
سبق – وهو من هو – كان ال يفعل؛ فغريه أوىل بذلك، واهلل أعلم.

ثالًثا: حتريم اخللوة باملرأة األجنبية:
عون  األجنبية  باملرأة  واخللوة  الوسائل،  أعظم  من  وهذا 
الشيطان عىل هؤالء، وقد ذكر القرطبي أن اخللوة بغري املحارم من 

الكبائر.
قال: »ال خيلون رجل بامرأة إال مع ذي حمرم«)1).

وقال: »أال ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهام الشيطان«)2).
قال  الزوج،  أخو  النهي واحلكم عام يف كل أحد حتى  وهذا 
من  رجل  فقال  النساء«،  عىل  والدخول  »إياكم   :اهلل رسول 
األنصار: يا رسول اهلل أرأيت احلمو، قال: »احلمو املوت«)3)، وهنا 

عدة مسائل:
قال وما ينُفعل، قال اإلمام . 1 يزيل اخللوة وجود حمرم يميز ما ينُ

)1)   رواه البخاري )2005/5(.
)2)   رواه أمحد )446/3( واحلاكم وصححه ووافقه الذهبي )197/1(.

)3)   رواه البخاري )2005/5( ومسلم )1711/4(.
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النووي: »وكذا لو كان معهام من ال يستحيا منه لصغره، 
كابن سنتني وثالث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم وكذا 
لو اجتمع رجال بامرأة فهو حرام«)1). وتزول بوجود أكثر 
بنسوة أجانب  النووي: »لو اجتمع رجل  امرأة، قال  من 

فإن الصحيح جوازه« )2).
ال . 2 من  مع  أو  وحدها  املرأة  ركوب  اخللوة  مظاهر  ومن 

ينُميز مع السائق يف السيارة؛ ألنه وإن كان يرى ما بداخل 
بينهام من كالم فاحش ومقدمات  فإنه قد يكون  السيارة 

الرش بسبب خلوهتام.
قال بعض أهل العلم: إن وجود مثل أخو الزوج يف البيت . 3

مع غياب أخيه وال يوجد يف البيت إال هو واملرأة مع كون 
باإلمكان وصول  إذا كان  فهذه خلوة  منهام يف غرفة  كل 

أحدمها إىل اآلخر وهذا من باب سد الذريعة إىل الرش.
وجد . 4 إذا  وخصوًصا  باألمرد  اخللوة  باملرأة  اخللوة  تشبه 

َف يف هؤالء اإليامن واهلل أعلم. أسباب الرش وَضعنُ
رابًعا: أن اإلسالم رشع للزوج إذا وجد من امرأة ما يرسه من 

مجال أو غريه أن يأيت أهله ليذهب ما فيه:

)1)   انظر عودة احلجاب 48/3.
)2) رشح النووي عىل مسلم )109/9(.
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قال: »إذا رأى أحدكم من امرأة ما يرسه، فليأت أهله فإنه 
يذهب ما فيه«)1).

خامًسا: ما جاء يف ذم الدياثة والديوث:
فإنه حينام يوجد يف األمة مثل هؤالء فإن هذا من أسباب الفساد 
فلذلك ال بد من األخذ عىل أيدهيم، والديوث هو الذي يقر  يف أهله 
اخلََبث مثل من يرى امرأته ترج بزينتها وال ينكر عليها وال يغار 
عىل حمارمه، ومثله من يرى زوجته أو أهله وهم ينظرون إىل الرجال 
عرب التلفاز بشكل مريب، أو يسمع أهله أو ابنته وهي حتادث أحًدا 
واهلل  واحلمية -  الغرية  فيه  تتحرك  ثم ال  ذلك  أو غري  اهلاتف  عىل 
املستعان – قال يف ذم الديوث وعقوبته: »ثالثة ال ينظر اهلل تعاىل 

إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، و املرأة املرتجلة، والديوث«)2).
من  رجوعه  بعد  لياًل  أهله  طروق  عن  الرجل  هني  سادًسا: 

سفره ونحوه:
إال أن يعلمهم بقدومه، جاء يف احلديث عنه، أنه قال: »إذا 

أطال أحدكم الغيبة فال يطرق أهله لياًل«)3).
خالف »وقد  مجرة:  أيب  ابن  قاله  ما  النهي  يف  احلكمة   ومن 

)1)   رواه مسلم )1201/2( وروى ابن حبان )384/12( نحوه.
)2)   رواه أمحد )134/2( والنسائي )80/5( وابن حبان )334/16( وصححه 

أمحد شاكر.
)3)   رواه البخاري )2008/5(.
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 بعضهم فرأى عند أهله رجاًل فعوقب بذلك عىل خمالفته«)1).
سابًعا: أن يوجد لدى الرجل غرية عىل حمارمه:

وهي ضد ما سبق من الدياثة، وقد جاء يف احلديث قول سعد 
: لو رأيت رجاًل مع امرأيت لرضبته بالسيف، قال: »أتعجبون 

من غرية سعد؟! واهلل ألنا أغري منه واهلل أغري مني«)2).
قال: »إن اهلل يغار وإن املؤمن يغار«)3).

الفواحش؛  عن  نفسه  هو  حيفظ  املسلم  لدى  الغرية  فبوجود 
ألنه كام ال يرىض يف أهله الفاحشة ويغار عىل أهله من ذلك فهو ال 

يرضاها يف غريهم من املسلامت.
الرجل زوجته وغريها  أن حيمي  »الغرية هي:  النحاس:  قال 

من قرابته ويمنع أن يدخل عليهن أو يراهن غري املحارم«.
ويدفع  والفواحش  الرش  من  أهله  الرجل  حيمي  فبالغرية  إًذا 
من  الرش  يف  وقوعهم  أسباب  الضعيفة  القلوب  أهل  عن  بذلك 

تساهل الرجال مع أهليهم، واهلل املوفق.
ج- وسائل خاصة بالنساء:

قال رسول اهلل: »ما تركت بعدي فتنة أرّض عىل الرجال من 

)1)   رواه ابن خزيمة والدارمي وروى أمحد نحوه وصحح إسناده أمحد شاكر فتح 
الباري )340/9(.

)2)   احلديث رواه البخاري )2001/5( ومسلم )1136/2(.
)3)   احلديث رواه مسلم )2114/4(.
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النساء«)1).
فيها  مستخلفكم  اهلل  وإن  خرضة،  حلوة  الدنيا  »إن   :وقال
فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني 

إرسائيل كانت يف النساء«)2).
ومن هنا كانت: الوسائل اخلاصة باملرأة مهمة ومن أعظم هذه 

الوسائل:
أولً: األمر بالجاب:

املسلمني  إفساد  يف  املرأة  استخدام  األعداء  حاول  ولقد 
ونجحوا إىل حد كبري وذلك لضعف املسلمني وبنُعد كثري منهم عن 

تعاليمه.
ومن أعظم ما حيفظ املرأة عن الرشور األمر باحلجاب والسرت، 
وليس هذا من إهانة املرأة بل من تعظيمها وتقديرها وحفظها، فبه 
الراحة  بينام الرجل يكابد احلياة ليجلب هلا  البيت  تبقى مصونة يف 
واألنس يف عش الزوجية، خالًفا حلال غري املسلمني؛ حيث إن املرأة 
ترج يف الصباح كام خيرج الرجل، تكابد العيش وتزاحم الرجال 
 ثم ترجع يف آخر النهار كام يرجع الزوج، فال هي ترتاح وال الزوج

 (2097/4( ومسلم   )1959/5( والبخاري   )210/5( أمحد  رواه     (1(
. والرتمذي )103/5( والنسائي وابن ماجه )1325/2( عن أسامة بن زيد

سعيد  أيب  عن   )369/3( الكربى  يف  والبيهقي   )2098/4( مسلم  رواه     (2(
اخلدري.
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 يرجع فيجد الراحة واألنس واللقمة الطيبة من يدها واالبتسامة.
أهيا األخ يف اهلل: لقد كثر الكالم حول احلجاب ومرشوعيته 
الكتاب  من  احلجاب  أدلة  نوجز  القصرية  الرسالة  هذه  يف  ولعلنا 
والسنة والقياس والعقل ثم نذكر أدلة املخالفني والرد عليها فنقول 

واهلل ويل التوفيق:
اسم  ْلَق  أطنُ إذا  أنه  إىل  أنبه  أن  أحب  األدلة  ذكر  قبل  أوالً: 
احلجاب الرشعي والذي سنورد األدلة عليه فهو احلشمة وتغطية 
مجيع اجلسد بام يف ذلك الوجه مع وجود احلياء والسرت وعدم إظهار 

الزينة وإليك األدلة عىل وجوب سرت الوجه:
أ- أدلة من القرآن الكريم:

ِمْن  َيْغُضْضَن  لِْلُمْؤِمنَاِت  ﴿َوُقْل  تعاىل:  قوله  األول:  الدليل 
﴾ ]النور: 31[. َفْظَن ُفُروَجُهنَّ َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْ

 وجه االستدالل: حيث أمر اهلل املؤمنات بحفظ الفروج وقد 
أمر بكل ما يكون وسيلة تؤدي إىل حفظه، وال يرتاب عاقل أن من 
وسائله تغطية الوجه؛ ألن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل حماسنها 
تزنيان  »العينان   :قال كام  الرش  يف  الوقوع  إىل  الوصول  ثمَّ  ومن 

وزنامها النظر والفرج يصدق ذلك أو يكذبه«)1).
حكم هلا  والوسائل  الفرج،  حفظ  وسائل  من  الوجه   فتغطية 

)1)   رواه البخاري )2438/6( ومسلم )2046/4(.
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 املقاصد فام كان وسيلة إىل واجب كان واجًبا، وحفظ الفرج واجب 
ومن وسائله سرت الوجه إًذا فهو واجب.

َظَهَر  َما  إاِلَّ  نَّ  ِزينََتهنُ ْبِديَن  ينُ ﴿َواَل  تعاىل:  قال  الثاين:  الدليل 
ِمنَْها﴾]النور: 31[.

وابن  وقاله احلسن  والثياب،  كالرداء   : ابن مسعود  قال  أ- 
منهم  واحد  غري    مسعود  ابن  عن  رواه  وقد  والنخعي  سريين 
الطرباين واحلاكم وصححه ابن أيب حاتم وتفسري الصحايب حجة )1).
وقال ابن مسعود : »الزينة زينتان: زينة ظاهرة، وزينة باطنة 
ال يراها إال الزوج، وأما الزينة الظاهرة فالثياب وأما الزينة الباطنة 

فالكحل والسوار واخلاتم«)2).
الظاهرة  هبا  يراد  أطلقت  إذا  الزينة  أن  عىل  تدل  واللغة  ب- 
ِعنَْد  ِزينََتُكْم  ﴿ُخُذوا  تعاىل:  قوله  ذلك  من  والكفني  الوجه  وليس 
والكفني،  الوجه  وليس  اللباس  أي   ،]31 ]األعراف:  َمْسِجٍد﴾   ُكلِّ 
َم ِزينََة اهللَِّ الَّتِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت  وقال عز وجل: ﴿ُقْل َمْن َحرَّ
ا  ْزِق﴾  ]األعراف: 32[، أي اللباس، وقال سبحانه وتعاىل: ﴿إِنَّ ِمَن الرِّ
]الصافات: 6[، فالكواكب زينة  اْلَكَواكِِب﴾   بِِزينٍَة  ْنَيا  َمَء الدُّ نَّا السَّ َزيَّ
ظاهرة، إًذا فاللغة تدل عىل أن الزينة املرادة يف اآلية: ﴿إِلَّ َما َظَهَر 

ِمنَْها﴾، هي الزينة الظاهرة كام دلت عىل ذلك النصوص السابقة.
)1)   تفسري ابن كثري )378/3(.

)2)   مصنف ابن أيب شيبة )547/3(.
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َظَهَر  َما  ﴿إِلَّ  قال:  وجل  عز  أنه  االستدالل  أوجه  ومن  ج- 
ِمنَْها﴾  ومل يقل إال ما أظهرت منها إًذا هي البد أن تظهر بغري إرادهتا 

وهي األمور الظاهرة من اللباس ونحوه، واهلل أعلم.
َعَل  بُِخُمِرِهنَّ  ْبَن  ﴿َوْلَيْضِ وجل:  عز  قوله  الثالث:  الدليل 

﴾  ]النور: 31[. ُجُيوِبِنَّ
أ- فاخلامر هو ما تمر املرأة به رأسها وتغطيه به كالغدفة، فإذا 
بسرت  مأمورة  كانت  اجليب  عىل  باخلامر  ترضب  بأن  مأمورة  كانت 

الوجه.
ب- إذا كانت مأمورة بسرت اجليب والنحر والصدر فإن الوجه 
أوىل بالسرت؛ ألنه موضع الفتنة، والرجال ال حيرصون يف النظر إىل 
فإذا  النظر والطلب،  الوجه فهو حمل  إىل  النظر  يشء كحرصهم يف 
قالوا:  وإذا  الوجه،  الكالم إال مجال  يفهم من  قيل فالنة مجيلة فال 

هي دميمة فال يفهم إال دمامة الوجه، واهلل أعلم.
حيث  اخلَمر  ومنه  واحلاجب  الغطاء  هو  اللغة  يف  اخلامر  ج- 
إهنا تغطي العقل فإذا قيل تمرت فالنة »أي: تغطت« وإذا مل يغط 

الوجه الذي يواجه به الناس فامذا يغطى؟
عنها  اهلل  ريض  عائشة  عن  صحيحه  يف  البخاري  روى  د- 
ْبَن  قالت: »يرحم اهلل نساء املهاجرات األنُّول، ملا أنزل اهلل: ﴿َوْلَيْضِ

﴾؛ شققن مروطهن فاختمرن هبا«. بُِخُمِرِهنَّ َعَل ُجُيوِبِنَّ
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رهن فشققنها من قبل احلوايش  أنُزنُ ويف رواية أخرى: »أخذن 
فاختمرن هبا«)1).

أي  هبا  فاختمرن  »قوله  الفتح )490/8(:  ابن حجر يف  قال 
غطني وجوههن وصفة ذلك أن تضع اخلامر عىل رأسها وترميه من 

اجلانب األيمن عىل العاتق األيرس«.
قال الفراء: »كانوا يف اجلاهلية تسدل املرأة مخارها من ورائها 

وتكشف ما قدامها فأنُِمرن باالستتار«)2).
ذكر  وسيأيت  اآلية  تطبيق  عىل  الصحابيات  قامت  فقد  إًذا 

األنصاريات أهنن فعلن كام فعلت املهاجرات.
وقد روى ابن أيب حاتم عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: »إن 
لنساء قريش لفضاًل، ولكن واهلل ما رأيت أفضل من نساء األنصار؛ 
النور  سورة  أنزلت  لقد  به،  إيامًنا  وال  اهلل  بكتاب  تصديًقأ   أشّد 
﴾  ]النور: 31[، فانقلب رجاهلن  ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَل ُجُيوِبِنَّ ﴿َوْلَيْضِ
مرطها  إىل  قامت  إال  امرأة  منهن  ما  فيها،  أنزل  ما  عليهن  يتلون 
 – – أي: متلبسات وخمتمرات  فأصبحن يصلني الصبح متلفعات 

كأن عىل رءوسهن الغربان«، أي: من السواد )3).
الدليل الرابع: قوله تعاىل: ﴿َوإَِذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ 

)1)   صحيح البخاري )1782/4(.
)2)   فتح الباري )490/8(.
)3)   فتح الباري )490/8(.
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﴾  ]األحزاب: 53[. ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذلُِكْم َأْطَهُر لُِقُلوبُِكْم َوُقُلوِبِنَّ
عام  لكنه   الرسول أزواج  حق  يف  خطاب  اآلية  هذه  أ- 
لوجود العلة يف كل أحد، بل هي يف غريهن وغري أصحاب رسول 
اهلل أشد، فطهارة القلوب يف حق الرجل واملرأة عامة يف كل أحد، 

وهذه العلة تعمم احلكم، فاحلكم يتبع العلة.
ب- يف هذه اآلية ما يسمى عند أهل األصول اإليامء والتنبيه 
بمعنى: »أهيا الناس إذا كانت أزواج الرسول وهنَّ أطهر النساء، 
عن  وأبعدهم  القرون  أفضل  وهم   الرسول أصحاب  كان  وإذا 
الرش، إذا كان هذا يف حقهم من األمر والسؤال من وراء احلجاب 
زوجات  أي:  وقلوهبن  الصحابة  أي:  لقلوهبم  أطهر  وذلك 
الرسول فغريهم من الرجال وغريهن من النساء من باب أوىل«.

حيث  الوجه  سرت  وجوب  عىل  ظاهرة  داللة  تدل  فاآلية  إًذا 
غريه:  أو  سؤاالً  أو  حاجة  أي:  َمَتاًعا﴾   نَّ  وهنُ َسَأْلتنُمنُ ﴿َوإَِذا  قال: 
َوَراِء ِحَجاٍب﴾  أي: سرت حيجبكم عنهن، سواء  ِمْن  نَّ  ﴿َفاْسَألنُوهنُ
ما يسرت الوجه من اجللباب واخلامر أو حجاب جدار وغريه، واهلل 

أعلم.
ا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك  َ ﴿َيا َأيُّ الدليل اخلامس: قال عز وجل: 
َأْن  َأْدَنى  َذلَِك  َجاَلبِيبِِهنَّ  ِمْن  َعَلْيِهنَّ  ُيْدننَِي  امْلُْؤِمننَِي  َونَِساِء  َوَبنَاتَِك 

ُيْعَرْفَن َفاَل ُيْؤَذْيَن﴾  ]األحزاب: 59[.
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أ- قال مجهور أهل العلم: أي يسرتن هبا مجيع وجوههن وال 
يظهر منهن يشء غري عني واحدة تبرص هبا، قال ذلك ابن مسعود 

وابن عباس وعبيدة السلامين وغريهم من الصحابة )1).
املؤمنني  نساء  اهلل  »أمر  اهلل عنهام:  ابن عباس ريض  قال  ب- 
عينًا  ويربزن  باجلالبيب  رءوسهن  فوق  من  وجوههن  يغطني  أن 

واحدة«)2).
ومعلوم أن تفسري الصحايب كام سبق حجة وقوله يربزن عينًا 
واحدة هذا عند الرضورة إذا كان الغطاء ال ترى املرأة منه، أما إذا 
اليوم  جالبيب  فإن  اليوم  جالبيب  يف  هي  كام  حاجة  هناك  يكن  مل 
األمر كذلك  فإذا كان  العني،  إخراج  بدون  ترى  أن  املرأة  تستطيع 

فال حاجة إلخراج العني، واهلل أعلم.
 ،﴾ ِمْن َجاَلبِيبِِهنَّ َعَلْيِهنَّ  ْدننَِي  القرائن أن قوله: ﴿ينُ ج- ومن 
أزواج  احتجاب  وجوب  عىل  يدل  أِلَْزَواِجَك﴾   ْل  ﴿قنُ وقوله: 
بني  فيه  نزاع  ال  عليه  جممع  أمر  وهو  وجوههن  وسرت   النبي
قال: ثم  أزواجه،  عىل   الرسول بنات  عطف  وقد   املسلمني 

امْلنُْؤِمننَِي﴾  واملعطوف يشارك املعطوف عليه يف كل يشء  ﴿َونَِساِء 
فإذا كان نساء الرسول قد أمرن بأن يدنني عليهن من جالبيبهن 
عليهن  عطف  فمن   – عليه  جممع  هو  كام  وجوههن  بسرت   – أي 

)1)   تفسري القرطبي )215/14(.
)2)   تفسري ابن كثري )684/3(.

indd   32.ةفعلا قيرط ىلع ص 07:16:51   30/11/33

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





33معــالــم علــى طــريق العفــة العفة

يأخذن نفس احلكم.
د- ومما يدل عىل أن اآلية فيها األمر بسرت الوجه ما ذكرت أم 
ِمْن  َعَلْيِهنَّ  ْدننَِي  ﴿ينُ نزلت  »ملا  قالت:  حيث  عنها  اهلل  ريض  سلمة 
﴾ ]األحزاب: 59[ خرج نساء األنصار كأن عىل رءوسهن  َجاَلبِيبِِهنَّ
فأم سلمة ذكرت فهم األنصاريات هلذه  الغربان من األكسية«)1)، 

اآلية وهن يف زمن الوحي.
سبب  يف  ورد  أنه  اآلية  هذه  يف  االستدالل  أوجه  ومن  هـ- 
وقد  احلرائر  ويرتكون  لإلماء  يتعرضون  كانوا  الفساق  أن  نزوهلا 
 الرسول نساء  اهلل  فأمر  األمة  احلرة من  يعرفون  فال  األمر  اشتبه 

واملؤمنات باحلجاب حتى ال يؤذين واهلل أعلم.
و- وذكر ابن كثري يف تفسريه )684/3(: قال حممد بن سريين: 
ِمْن  َعَلْيِهنَّ  ْدننَِي  السلامين عن قول اهلل عز وجل: ﴿ينُ سألت عبيدة 

﴾  فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليرسى. َجاَلبِيبِِهنَّ
يِت اَل  الدليل السادس: قال تعاىل: ﴿َواْلَقَواِعدنُ ِمَن النَِّساِء الالَّ
َجاٍت  َترَبِّ نَاٌح َأْن َيَضْعَن ثَِياهَبنُنَّ َغرْيَ منُ وَن نَِكاًحا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ جنُ َيْرجنُ

﴾  ]النور: 60[. بِِزينٍَة َوَأْن َيْسَتْعِفْفَن َخرْيٌ هَلنُنَّ
أ- حيث أجاز وضع الثياب برشط عدم التربج بزينة واملقصود 
برشط بالعجائز  خمصوص  وهو  اخلامر  فوق  ما  أنه  الثياب   بوضع 

)1)   رواه أبو داود )459/2(.
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ْيرَغب يف نكاحها   عدم التربج بالزينة، إًذا فالشابة والتي فيها فتنة ونُ
ال جيوز هلا وضع الثياب.

أن  الثياب  بوضع  املراد  ليس  أنه  بالبداهة  املعلوم  من  ب- 
املرخص  فالثياب  والكفني،  الوجه  وإنام هو كشف  يبقني عاريات 
إًذا  البدن  التي تسرت مجيع  السابغة  الثياب  للعجائز هي  يف وضعها 
هو استثناء من األصل الذي هو سرت مجيع اجلسد فيستثنى العجوز 

واهلل أعلم.
إذا  الشابة  أن  بِِزينٍَة﴾  تدل عىل  َجاٍت  ُمَتَبِّ ﴿َغْيَ  ج- وقوله: 
كشفت وجهها هي غالًبا تريد التربج بزينتها وإظهار مجاهلا، إًذا فهي 

مأمورة بسرت الوجه.
َما  لُِيْعَلَم  بَِأْرُجلِِهنَّ  ْبَن  َيْضِ ﴿َوَل  تعاىل:  قال  السابع:  الدليل 

﴾  ]النور: 31[. ُيِْفنَي ِمْن ِزينَتِِهنَّ
وجه االستدالل: يعني ال ترضب املرأة برجلها فيعلم ما تفيه 
منهية  املرأة  فإذا كانت  للرجل،  به  تتحىل  مما  من اخلالخل ونحوها 
عن الرضب باألرجل خوًفا من افتتان الرجل بام يسمع من صوت 
اخلالخل ونحوه فكيف بكشف الوجه الذي هو أشد مواضع الفتنة.

َوَل  َأْبنَائِِهنَّ  َوَل  َآَبائِِهنَّ  يِف  َعَلْيِهنَّ  ُجنَاَح  ﴿َل  الثامن:  الدليل 
﴾  ]األحزاب: 55[ قال ابن كثري: ملا أمر اهلل النساء باحلجاب  إِْخَواِنِنَّ
عن األجانب، بني أن هؤالء أقارب ال جيب االحتجاب عنهم كام 
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استثناهم يف سورة النور عند قوله تعاىل: ﴿َوَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إِلَّ َما 
َظَهَر ِمنَْها﴾  ]النور: 31[)1).

ْجَن  َتَبَّ َوَل  ُبُيوتُِكنَّ  يِف  ﴿َوَقْرَن  تعاىل:  قوله  التاسع:  الدليل 
بالبقاء يف  اِهلِيَِّة اأْلُوَل﴾  ]األحزاب: 33[ ففي اآلية أمر  اجْلَ َج  َتَبُّ
البيت ويدل باملفهوم أن املرأة ال تسفر بوجهها للرجال؛ ألن البقاء 
اِهلِيَِّة  اجْلَ َج  َتَبُّ ْجَن  َتَبَّ ﴿َوَل  قال:  ثم  املرأة  سرت  يقتيض  البيت  يف 
اأْلُوَل﴾، وكان من أحواهلن قبل األمر باحلجاب كشف الوجه ثم 

أمرن بخالفه والبعد عن التشبه بنساء اجلاهلية.
ب- أدلة السنة:

جناح  فال  امرأة  أحدكم  خطب  »إذا   :قوله األول:  الدليل 
ال  كانت  وإن  خلطبته  إليها  ينظر  إنام  كان  إذا  إليها  ينظر  أن  عليه 

تعلم«)2).
عن  اإلثم  وهو  اجلناح   الرسول نفى  حيث  الداللة:  وجه 
إًذا  فقط؛  للخطبة  إذا كان  إىل وجه خمطوبته  نظر  إذا  فقط  اخلاطب 
فغريه آثم وليس مرفوًعا عنه احلرج فهذا يدل عىل وجوب تغطية 

الوجه وحيل ألجل رؤية اخلاطب.
فالنة،  خطب  بأنه  رجل  أخربه  حينام   قوله الثاين:  الدليل 

)1)   تفسري ابن كثري )668/3(.
أيب محيد  األوسط عن  والطرباين يف  املسند )424/5(  أمحد يف  اإلمام  رواه     (2(

الساعدي )279/1( وصححه األلباين، صحيح اجلامع )507(.
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قال: »هل نظرت إليها؟« قال: ال، قال: »انظر إليها فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكام« فكان هذا الرجل خيتبئ هلا حتى يراها )1).

وجه الداللة: إذا كان الوجه مكشوفًا أصاًل فام الداعي أن هذا 
أنه  شك  وال  إليها،  ينظر  بأن   الرسول أمره  ملا  هلا  خيتبئ  الرجل 

يقصد النظر إىل الوجه.
الدليل الثالث: قول عائشة: »يرحم اهلل نساء املهاجرات األول 
مروطهنَّ  شققن    ﴾ ُجُيوِبِنَّ َعَل  بُِخُمِرِهنَّ  ْبَن  ﴿َوْلَيْضِ أنزلت  ملا 

فاختمرن هبا«)2)، ويف رواية: »كأن عىل رءوسهن الغربان«)3).
الثياب  من  املحرم  يلبس  عام   النبي سئل  ملا  الرابع:  الدليل 

قال: »وال تنتقب املرأة املحرمة وال تلبس القفازين«)4).
دل عىل أن احلجاب كان معروًفا مشهوًرا يف أوساط املسلامت، 

واحلج من األحكام املتأخرة فلم يأت بعده ما ينسخه واهلل أعلم.
الدليل اخلامس: قوله: »املرأة عورة فإذا خرجت استرشفها 

الشيطان«)5).
)1)   رواه الرتمذي )397/3( والنسائي )69/6( وابن ماجه )599/1( والدارمي 
 (179/2( واحلاكم   )643/1( داود  وأبو   )351/9( حبان  وابن   )180/2(

والطرباين يف الكبري )19244( وابن أيب شيبة )21/4(، وصححه األلباين.
)2)   صحيح البخاري )1782/4(.

)3)   سنن أيب داود )459/2(.
)4)   رواه البخاري )653/2(.

)5)   رواه الرتمذي )476/3( وابن خزيمة )93/3( وصححه األلباين، صحيح 
اجلامع )6690(.
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وجه الداللة: يدل احلديث عىل أن املرأة كلها عورة فال يستثنى 
ضعيف  حديث  إال  يوجد  وال  عليه  الدليل  دل  ما  إال  ذلك  من 

سنذكره ونذكر الكالم عليه إن شاء اهلل.
وكان  َكاتب  منُ إلحداكن  كان  »إذا   :قوله السادس:  الدليل 
املرأة جيوز  عنده ما يؤدي فلتحتجب منه«)1) يدل احلديث عىل أن 
هلا كشف وجهها لعبدها ما دام يف ملكها وهذا أمر معروف، فإذا 
لذلك  منه  التسرت  عليها  وجيب  عنها  أجنبًيا  كان  ملكها  من  خرج 
فإذا  عَتق،  ينُ أن  املال ألجل  بدفع  أي:  يؤدي«  ما  قال: »وكان عنده 

أنُعتِق كان أجنبًيا ولذلك جيب التسرت منه.
بنا ونحن  يمرون  الركبان  السابع: قول عائشة: »كان  الدليل 
مع رسول اهلل حمرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباهبا من 

رأسها عىل وجهها فإذا جاوزونا كشفناه«)2).
وجه الداللة: من أحكام اإلحرام يف حق املرأة كشف الوجه 
)أي  الركبان  حاذونا  فإذا  وجوهنا  نكشف  »إنا  عائشة:  لقول 
األجانب( وأقرهم عىل هذا الفعل ولو مل يكن السرت واجًبا ملا غطني 
 وجوههن ألن كشف الوجه يف اإلحرام واجب فاستثنى منه املرأة 

أبو داود )414/2( وابن ماجه )842/2( واإلمام أمحد )289/6)  )1)   رواه 
والرتمذي )562/3(، قال الرتمذي: حسن صحيح، وضعفه األلباين.

)2)   رواه أبو داود )979/2( وابن ماجه )979/2( والبيهقي )48/5( وسنده 
صحيح.
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يقول  كام  حتفظ  زيادة  أو  اجتهاًدا  يفعلنه  مل  إذ  األجانب  وجد  إذا 
البعض بل لو مل يكن واجبا ملا فعلنه مع وجوب كشف الوجه يف 

حق املحرمة، واهلل أعلم.
من  وجوهنا  نغطي  »كنا  قالت:  أسامء  عن  الثامن:  الدليل 

الرجال«)1).
هذا نص رصيح عىل سرت الوجه وقد ذكرته يف أثناء اإلحرام 

والكالم عليه يكون بمثل ما سبق يف حديث عائشة.
نخمر  »كنا  قالت:  املنذر  بنت  فاطمة  وعن  التاسع:  الدليل 
وجوهنا ونحن حمرمات ونحن مع أسامء بنت أيب بكر الصديق«)2)، 
إًذا ما يفعل شائع بني نساء املسلمني ومل يكن اجتهاًدا من بعضهن، 

فدل عىل أنه فعل عام منترش بني الصحابيات.
الدليل العارش: وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: »خرجت 
سودة ريض اهلل عنها بعد ما رضب احلجاب حلاجتها وكانت امرأة 
جسيمة ال تفى عىل من يعرفها فرآها عمر فقال: يا سودة أما واهلل 

ما تفني علينا«)3).
حيث دل احلديث عىل وجوب احلجاب من وجوه:

)1)   رواه احلاكم وقال: صحيح عىل رشط الشيخني )624/1(.
إسناده  أمحد:  اإلمام  مسند  حاشية  يف  ناؤوط  األر  قال   ،)328/1( املوطأ     (2(

صحيح.
)3)   رواه البخاري )1800/4(.
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حكاًم  ذكرت  فهي  إًذا  احلجاب،  رضب  ملا  عائشة  قالت   -1
ن عىل خالفه. جديًدا أنُمرن به قد كنُ

2- عمر  مل يعرفها بوجهها وإنام عرفها بجسمها يدل عىل 
أهنا كانت حمجبة وقد غطت وجهها.

كان  »لقد  عنها:  اهلل  ريض  عائشة  قول  عرش:  احلادي  الدليل 
رسول اهلل يصيل الفجر فيشهد معه نساء من املؤمنات متلفعات 

بمروطهن ثم يرجعن إىل بيوهتن ما يعرفهن أحد من الغلس )1).
وقالت: »لو رأى رسول اهلل من النساء ما رأينا؛ ملنعهنَّ من 

املساجد«)2).
وجه الداللة:

1- أن احلجاب والتسرت عادة نساء الصحابة.
نرى،  ما  النساء  من   الرسول رأى  لو  عائشة:  قالت   -2
ملنعهن أي لو رأى تربجهن وسفورهن ملنعهن هذا يف وقتها وهنَّ 

ذاهبات لعبادة ومسجد فكيف هبذا العرص.
ينظر اهلل  الثاين عرش: قوله: »من جر ثوبه خيالء مل  الدليل 
 إليه يوم القيامة«)3)، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيوهلن؟ 

)1)   رواه البخاري )210/1( ومسلم )445/1(.

)2)   رواه البخاري )296/1( ومسلم )329/1(.
وسنن   )209/8(  (494/5( النسائي  وسنن   )2181/5( البخاري  رواه     (3(

الرتمذي )223/4( ومسند أمحد )55/2(.
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»يرخينه  قال:  أقدامهنَّ  تنكشف  إًذا  قالت:  شرًبا«  »يرخينه  قال: 
ذراًعا وال يزدن عليه«)1).

فتنة؟!!  وأشد  الوجه  من  أخطر  القدم  هل  الداللة:  وجه 
بالتأكيد ال ومع هذا أمرهن بسرتها، فام بالك بالوجه الذي هو حمل 
الفتنة وجممع املحاسن واجلامل؟ فإذا كان هذا احلكم يف األدنى وهو 

القدم فكيف باألشد منه وهو الوجه.
رسول  أمر  »ملا  قالت:  عطية  أم  وعن  عرش:  الثالث  الدليل 
يا رسول اهلل إحدانا ال يكون   : النساء باخلروج للعيد. قلتنُ  اهلل

هلا جلباب قال: »لتلبسها أختها من جلباهبا«)2).
الثوب  وهو  اجللباب  يعني  أنه  »والصحيح  القرطبي:  قال 
الذي يسرت مجيع البدن، إًذا فأم عطية سألت عن املرأة التي ال جتد 
ما تسرت به مجيع بدهنا ومنه الوجه فقال الرسول: »لتلبسها أختها 
من جلباهبا«، إما أن تدخلها معها يف اجللباب فتسترت عن الرجال، 
أو أن تقطع هلا جزًءا منه وتعطيها تلك املرأة حتى تسرت وجهها أو 
بعبارة أخرى لقد أشكل عىل أم عطية ريض اهلل عنها اخلروج من 
غري جلباب وهو ما يسرت به مجيع البدن كام فرس ذلك القرطبي فحل 

الرسول ذلك اإلشكال بام ذكره واهلل أعلم«.

)1)   رواه البخاري ومسلم واإلمام أمحد واألربعة عن ابن عمر.
)2)   رواه البخاري )139/1( ومسلم )605/2(.
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ج- أدلة القياس والنظر الصحيح:
 ومن أدلة القياس:

األجنبية  املرأة  مصافحة  حرم   الرسول أن  األول:  الدليل 
وقال: »إين ال أصافح النساء«)1).

يف  يطعن  »ألن  آخر:  حديث  يف  والسالم  الصالة  عليه  وقال 
أن  الطويلة( من حديد خري من  اإلبرة  رأس أحدكم بمخيط )أي 

يمس امرأة ال حتل له«)2).
فإن  للفاحشة  وسيلة  ألهنا  حمرمة  املرأة  مصافحة  كانت  إذا 
يقل  الفاحشة فهو ال  إليه وسيلة من وسائل  الوجه والنظر  كشف 

خطًرا عن مصافحة املرأة األجنبية، واهلل أعلم.
ثم  النظر«  وزنامها  تزنيان  »والعينان   :قوله الثاين:  الدليل 

قال: »والفرج يصدق ذلك أو يكذبه«)3).
وال شك أن من أعظم وسائل حفظ العني من النظر والوقوع 

يف ذلك سرت الوجه.
الدليل الثالث: ما ورد من األمر بحفظ الفرج وقوله: »من 

الكربى  يف  والبيهقي   )959/2( ماجه  وابن   )1499/7( النسائي  رواه     (1(
)148/8( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )2513(.

املنذري: رجال  احلافظ  الكبري )211/20( وقال  املعجم  الطرباين يف  )2)   رواه 
الطرباين ثقات رجال الصحيح، الرتغيب والرتهيب )26/3( وقاله أيًضا اهليثمي 

كام يف املجمع )598/4(.
)3)   رواه مسلم )2046/4(.
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ضمن يل ما بني حلييه وما بني فخذيه ضمنت له اجلنة«)1).
بسرت  املرأة  أمر  الفرج  حفظ  وسائل  أعظم  من  أن  شك  وال 
وجهها حتى ال يفتتن هبا فتقع يف سبب هتك فرجها وفرج غريها 

من الرجال.
ومن أدلة النظر الصحيح:

الدليل الرابع: أن اإلسالم جاء بجلب املصالح ودفع املفاسد 
والسفور يرتتب عليه عدة مفاسد منها:

1- الفتنة: فإن الرجل يفتتن هبا أما إذا كانت حمجبة فإنه ال جيد 
ما ينظر إليه فال يقع يف املحذور.

كانت  إذا  املرأة  فإن  مشاهد،  ظاهر  أمر  وهذا  احلياء  زوال   -2
حمجبة يكون فيها احلياء ظاهًرا، بخالف الكاشفة فإن احلياء فيها قليل 
معهم،  واحلديث  للرجال  النظر  يف  تساهل  عندها  فهي  معدوم،  أو 
وهذا ما نشاهده حينام جيتمع رجل وزوجته مع آخر وزوجته فاملرأة 
حتدث الرجل بسهولة ظاهرة أما املتحجبة فال تستطيع ذلك بل فيها 
حياء من حمادثة الرجال ولو يف اهلاتف، ويلحظ هذا أيًضا عند دخول 
كشف  يف  شديًدا  حرًجا  جيد  فإنه  األوىل  الليلة  يف  زوجته  عىل  الزوج 
واهلل  األجانب  عند  الوجه  كشف  معتادة  تكن  مل  ألهنا  زوجته  وجه 

املستعان )2).
)1)   رواه البخاري )2376/5(.

)2)   قال الشيخ نارص حفظه اهلل معلًقا عىل ذلك، هذا سابًقا أما اآلن فحدث وال حرج.
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3- أنه وسيلة إىل االختالط فإن املرأة إذا رأت نفسها مساوية 
وال  حياء  فيها  حيصل  مل  سافرة  والتجول  الوجه  كشف  يف  للرجل 
خجل يف مزامحة الرجال ويف ذلك فتنة وفساد عريض، وقد خرج 
الرسول ذات يوم من املسجد وقد اختلط النساء مع الرجال يف 
الطريق فقال: »استأخرن )أي النساء( فإنه ليس لكن أن حتققن 

الطريق وعليكن بحافات الطريق«)1).
من  به  ليتعلق  ثوهبا  أن  حتى  اجلدار  تلصق  املرأة  وكانت 
أفضل  املسجد  من  خارجات  وهن  هذا  املستعان.  فاهلل  لصوقها 
البقاع عند اهلل، فام بالك باألسواق التي هي أبغض البقاع إىل اهلل، 
وأصبح الرجل يف هذا العرص هو الذي يأخذ جانب الطريق خشية 

اصطدام املرأة به لعدم حيائها.
4- وترك احلجاب وسيلة إىل أذية املرأة من أصحاب النفوس 
ُيْؤَذْيَن﴾   َفاَل  ُيْعَرْفَن  َأْن  َأْدَنى  ﴿َذلَِك  وجل:  عز  قال  كام  الضعيفة 
]األحزاب: 59[، وإن أكثر أسباب املعاكسات للنساء بسبب التساهل 

إليها  يلتفت  ال  املتحفظة  املرأة  فإن  مشاهد  أمر  وهذا  باحلجاب، 
الرجال وال جيرتئون عليها ألهنا محت نفسها وصانتها من أسباب 

الرش وباهلل التوفيق.

)1)   رواه أبو داود عن أيب سعيد األنصاري )790/2( وحسنه األلباين )صحيح 
اجلامع 929(.
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وأخرًيا نقول: كيف يرىض الرجل أن يتمتع رجل آخر بالنظر 
إىل مجال زوجته وهو ينظر، أليس اجلامل حًقا خاصًا به؟ ثم توسعت  
النساء يف ذلك فأصبحن مع كشف الوجوه يضعن الزينة واملساحيق 

مما يزيد الطني بلة.
فيا أخي الزوج اجعل مجال زوجتك خاًصا بك دون غريك، 
فإن مجال املرأة كالوردة إذا تنقلت بني أكثر من واحد ليشمها ذبلت، 

لكن لو اختص هبا صاحبها دون غريه ملا ذبلت.
ويا أهيا األب العزيز الغيور حافظ عىل ابنتك فهي أمانة عندك، 
ال جتعلها منظًرا طبيعًيا ومجاليًّا لكل أحد ينظر إليها، وربام صارت 
الطرق  إليها، وقد حياول بشتى  الوصول  يفكر يف  قلبه  صورهتا يف 

الوصول إليها ولو باجلريمة والعياذ باهلل.
الدليل اخلامس: ومن األدلة العقلية كذلك نقول لو أن شخًصا 
وقف خلف يشء وغطى به جسمه إال وجهه ثم قال: حتجبت عنك 
فهل يعقل ويقبل منه ذلك لكن لو غطى وجهه فقط وقال: حتجبت 
يقال  أن  ورشعا  ولغة  عقاًل  يصدق  فهل  إًذا  تعبريه،  لصح  عنكم 

فالنة حمجبة وهي قد كشفت وجهها، واهلل أعلم.
الصحيح  الكتاب والسنة والقياس والنظر  أدلة  وأقول: هذه 
ومنها  الداللة،  ظاهر  هو  ما  منها  الوجه؛  سرت  وجوب  عىل  الدالة 
ما هو مفهوم، وكام أن الظاهر هو دليل يف الرشع فكذلك املفهوم 
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نفيس  فمن  خطأ  من  كان  وما  اهلل  فمن  صواًبا  كان  فام  األدلة  من 
والشيطان مع بضاعة يف العلم مزجاة وأستغفر اهلل.
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المخـالفـون في مسـألة الحجـاب
قبل أن نذكر أدلتهم والرد عليها نقول إن املخالفني يف احلجاب 

عىل ثالثة أقسام:
1- قسم ذهب إىل هذا القول عن نظر وبحث وهذا مع أنه عن 
بحث ونظر فقد قال باجلواز لكن األفضل عنده واألوىل التحجب 

وخصوًصا يف هذا العرص.
2- قسم ذهب إىل القول برتك احلجاب عن هوى أو تعصب، 
وملا له من النزعة الغربية ومن ضغط الواقع وحماولة إرضاء اجلامهري، 
فهذا القسم مل يكتف بإجازة السفور بل قال: إن احلجاب بدعة وإنه 

موروث عن األمم املتخلفة.
نظر  غري  ومن  تقليد  عن  القول  هذا  إىل  ذهب  قسم   -3

وخصوًصا إذا كان ممن يأخذ ثقافته من اجلرائد واملجالت.

أدلـة المخـالفـين
البداية نقول: نحن ال نتحدث مع الشخص الذي يطلب  يف 
التفسخ والتحرر وإظهار مفاتن املرأة ولكن ملن جييز كشف الوجه 

وهذه أدلتهم:
َظَهَر  َما  إِلَّ  ِزينََتُهنَّ  ُيْبِديَن  ﴿َوَل  تعال:  قوله  األول:  الدليل 
ِمنَْها﴾ ]النور: 31[ حيث قال ابن عباس: »وجهها وكفيها واخلاتم«)1).

)1)   تفسري ابن كثري )378/3(.
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الـــرد:
عىل  مبقية  كشفه  وأدلة  األصل  عن  ناقلة  احلجاب  أدلة   -1
نَّ يكشفن وجوههن، والقاعدة  كنُ األصل، حيث إهنن يف اجلاهلية 

أن الناقل عن األصل مقدم عىل املبقي عليه.
2- حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام هذا حيتمل عدة أمور:

أ- أنه قبل نزول اآلية اآلمرة باحلجاب كام ذكره شيخ اإلسالم 
ابن تيمية رمحه اهلل.

ي عن إبدائها ال التي  ب- وحيتمل أن مراده من الزينة التي هننُ
هذا  ويؤيد  تفسريه  يف  اهلل  رمحه  كثري  ابن  ذلك  ذكر  إبداؤها  جيوز 
ورد  قد    أنه  الوجوب  أدلة  عىل  الكالم  يف  سبق  قد  أنه  القول 
ا النَّبِيُّ ُقْل...﴾ ]األحزاب: 59[، قد  َ عنه يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

فرسها بسرت الوجه.
  مسعود  ابن  تفسري  مثل:  آخر  تفسري  خيالف  هذا  أن  ج- 
ينُرجع إىل ما تعضده أدلة  ، فإذا وجد هذا فإنه  وعبيدة السلامين 
أخرى كام هو معلوم عند أهل العلم، وال شك أن أدلة وجوب سرت 

الوجه كثرية كام سبق.
د- قد سبق يف تفسري هذه اآلية أن لفظ الزينة يف لغة العرب 
يعني اليشء الظاهر وذكرنا شواهد عىل ذلك يرجع إليها يف مكاهنا.

indd   47.ةفعلا قيرط ىلع ص 07:16:52   30/11/33

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





معــالــم علــى طــريق العفــة العفة48

بنت  اهلل عنها: »أن أسمء  الثاين: حديث عائشة ريض  الدليل 
أب بكر ريض اهلل عنها دخلت عل رسول اهلل وعليها ثياب رقاق 
مل  اليض  سن  بلغت  إذا  املرأة  إن  أسمء  »يا  وقال:  عنها  فأعرض 

يصلح أن يرى منها إل هذا وهذا وأشار إل وجهه وكفيه«)1).
الــرد:

أوالً: احلديث ضعيًف سنًدا من وجهني:
الذي  دريك  بن  وخالد  عائشة  بني  االنقطاع  األول:  الوجه 
يرويه عنها، قال أبو داود الذي خرج هذا احلديث: خالد بن دريك 

مل يسمع من عائشة وكذلك أعّل هذا احلديث أبو حاتم الرازي.
دمشق،  نزل  اخلدري:  برش  بن  سعيد  سنده  يف  الثاين:  الوجه 
والنسائي  املديني  وابن  معني  وابن  أمحد  وضعفه  مهدي  ابن  تركه 

رمحهم اهلل تعاىل.
إًذا فاحلديث ضعيف ال يقاوم األدلة السابقة.

ثانًيا: احلديث ضعيف متنًا: فإن أسامء بنت أيب بكر ريض اهلل عنهام 
كان هلا حني اهلجرة سبع وعرشون سنة فهي كبرية، فيبعد أن تدخل 
عىل النبي وعليها ثياب رقاق تصف جسمها، وهذا أيًضا خيالف ما 
عرف عنهن من احلياء عموًما، وخصوًصا بحرضة النبي ، وحيتمل 

أيًضا عىل فرض صحة احلديث أن ذلك قبل نزول آية احلجاب.

)1)   رواه أبو داود )460/2(.
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ضعيف  استدالل  احلديث  هبذا  االستدالل  أن  واخلالصة: 
كبيت العنكبوت بعيد عن اإلنصاف بجانب األدلة القوية السابقة 

واهلل أعلم.
أخاه  »أن  عنه:  اهلل  ريض  عباس  ابن  حديث  الثالث:  الدليل 
الفضل كان رديًفا للنبي فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل 
الفضل  وجه  يرصف   اهلل رسول  وجعل  إليه  وتنظر  إليها  ينظر 
كاشفة  املرأة  هذه  أن  عىل  دليل  احلديث  ففي  اآلخر«)1)،  الشق  إل 

وجهها.
الـــرد:

أ- لعل والد هذه املرأة أراد عرضها عىل النبي لعلها تعجبه 
فيتزوج هبا وعرض املرأة عىل الرجل ألجل الزواج ال بأس به ألنه 
يف حكم النظر إىل املخطوبة ودليل هذا القول: قال احلافظ ابن حجر 
بإسناد قوي من طريق سعيد  أبو يعيل  الفتح )68/4(: وروى  يف 
 النبي رديف  »كنت  قال:  الفضل  عن  عباس  ابن  عن  جبري  بن 
 اهلل لرسول  يعرضها  األعرايب  فجعل  حسناء  بنت  معه  وأعرايب 

رجاء أن يتزوجها«)2).
عن  كاشفة  بأهنا  الترصيح  احلديث  روايات  يف  ليس  ب- 
الوجه  أهنا كاشفة عن  يستلزم  أو وضيئة ال  وجهها وقوله حسناء 

)1)   رواه البخاري )551/2( ومسلم )973/2(.
)2)   جممع الزوائد )509/4(، قال ورجاله: رجال الصحيح.
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فإن احلسن والوضاءة قد تعرف بغري كشف الوجه، وقد ذكر بعض 
العلامء ردوًدا أنُخر نكتفي بام ذكر خشية اإلطالة.

 الدليل الرابع: حديث جابر يف صالة العيد ملا صل الرسول
وخطب فيهم فأتى إل النساء فوعظهن وذكرهن وقال: »يا معرش 
امرأة من سطة  فقامت  أكثر حطب جهنم«  فإنكن  النساء تصدقن 

النساء سفعاء اخلدين فقالت... الديث )1).
وجه الداللة: لوال أن وجهها كان مكشوًفا ما عرف أهنا سفعاء 

اخلدين.
الــــرد:

أ- يتطرق إىل هذه القصة عدة احتامالت؛ هل هذا قبل احلجاب 
أم بعده؟ وهل املرأة حرة أم أمة واإلماء معروف أنه جيوز هلن كشف 
وجوههن، هل هي من القواعد الاليت ال يرجون نكاًحا؟ ومما يدل 
عىل أنه حيتمل أهنا قبل نزول آية احلجاب أن فرض صالة العيد يف 
السنة الثانية ونزول آية احلجاب يف السنة اخلامسة أو السادسة وإًذا 
ما  أن  األصولية  والقاعدة  احتامالت،  عدة  لالستدالل  تطرق  فقد 

تطرق إليه االحتامل بطل به االستدالل.
ب- كذلك يقال: إنه جيب عىل املحتج هبذا احلديث أن يثبت 
 أن الرسول  رآها سافرة وأقرها عىل ذلك، وال سبيل إىل إثبات 

)1)   رواه البخاري )116/1( ومسلم )603/2( والنسائي )186/2(.
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وراءها،  حجاهبا  سقط  يكون  كأن  وحده،  رآها  جابًرا  فلعل  ذلك 
عىل  يدل  ومما  اليشء،  وقوع  مظنة  والقيام  قامت،  أهنا  وخصوًصا 
أنه رآها وحده أن القصة رواها غري واحد غري جابر مثل أيب سعيد 
يذكر يف  ومل  اهلل عنهم -  وابن عمر - ريض  وابن عباس  اخلدري 

رواياهتم ما ذكره جابر ]رواه مسلم[.
الوجه ولعله  القبح وسواد  ج- قال: سفعاء اخلدين، ومعناه 
اإلماء  من  ولعلها  سبق،  كام  القواعد  من  فتكون  السن  كرب  من 
الوجه  يف  سبق  كام  وجوههنَّ  كشف  هلن  جيوز  اإلماء  أن  ومعلوم 

األول من الرد.
من  الروايات  بعض  ويف  القوم،  ِسَطِة  من  رواية:  يف  قال  د- 
وسط القوم فلعلها كانت متحجبة بجلوسها بني القوم وملا احتاجت 
إىل السؤال قامت فرآها جابر دون غريه، أو أهنا رجعت إىل مكاهنا 

مرة أخرى حتتجب به عن الرجال، واهلل أعلم.
خامًسا: من األدلة التي استدل با بعضهم: »أن امرأة يقال لا 
د جاءت إل الرسول  وهي منتقبة تسأل عن ابنها الذي قتل  أم خالاّ
يف أحد الغزوات فقال لا بعض األصحاب: جئت تسألني عن ابنك 

وأنت منتقبة قالت املرأة: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي«)1).

)1)   رواه أبو داود )8/2(.
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الـــرد:
بن فضالة  فرج  فيه  داود وهو ضعيف؛  أبو  رواه  احلديث  أ- 
وهو ضعيف، وفيه أيًضا احلبري بن ثابت بن قيس وهو جمهول احلال 

ومل يتابع، إًذا فاحلديث ضعيف.
عىل  دليل  فيه  بل  نقول:  احلديث  صحة  فرض  وعىل  ب- 
من  وكان  واهللع  اجلزع  زيادة  النساء  عىل  يغلب  فإنه  احلجاب، 
احلجاب،  رامية  وهي  املقتول  ابنها  عن  تسأل  تأيت  أهنا  املتوقع 
فاستغرب الصحابة أهنا مع هذه احلالة وتأيت متحجبة لذلك قالت 
رًدا عليهم: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، أي إن فقدت ابني فلن 

أترك ما عندي من احلياء.
الدليل السادس: ومن األدلة حديث سبيعة بنت الارث ريض 
اهلل عنها: »حيث ترملت من زوجها وكانت حاماًل، فم لبثت أياًما 
حتى وضعت فأصلحت نفسها وجتملت للخطاب فدخل عليها أبو 
الزواج«؟  تريدين  لعلك  متجملة  أراك  مال  لا:  وقال    السنابل 

الديث )1).
يقولون: إنه يدل عىل أهنا كانت كاشفة وجهها.

 (704/1( داود  وأبو   )112/2( ومسلم   )1466/4( البخاري  رواه     (1(
والنسائي )194/6(.
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الـــرد:
أ- من أين يستدل عىل أهنا كاشفة وجهها؟! فقد دخل عليها 
ورآها متجملة ورؤية التجمل ال يدل عىل كشف الوجه، فالتجمل 

قد يكون باللباس وغريه.
أنه يدل عىل كشف الوجه وهذا بعيد جًدا  ب- وعىل فرض 

فلعله قد فاجأها بالدخول ورآها«)1) )2).
هذه خالصة أدلة املجيزين لكشف الوجه، وبعضهم حياول يّل 
أعناق النصوص حتى توافق مذهبه، ولكن احلمد هلل أن أدلة تغطية 
الوجه كثرية وقوية وظاهرة الداللة ال يقاومها مثل هذه األدلة التي 
القول  عىل  تدل  ال  لكنها  صحيحة  أو  ضعيفة،   كوهنا  بني  ما  هي 
بكشف الوجه، إىل جانب أن القول بسرت الوجه هو قول عامة أهل 
العلم قدياًم وحديًثا، خالًفا ملا ذكره بعضهم أنه قول األئمة، بل عامة 
األئمة عىل القول بالسرت وهو املنقول عن الصحابة كام سبق قوالً 
وعماًل، كام نقل عن نساء األنصار واملهاجرات وكام ورد عن ابن 
  ﴾ عباس أنه ملا سئل عن قوله عز وجل: ﴿ُيْدننَِي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيبِِهنَّ
]األحزاب: 59[ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليرسى، فلهذا وملا 

)1)   زاد الشيخ نارص هنا، من الردود أنه حيتمل أن أبا السنابل حمرم هلا ولو من 
الرضاعة.

فقد  الغزايل«  الشيخ  مع  هادئ  »حوار  العودة  سلامن  الشيخ  رسالة  انظر     (2(
استفدت منها كثرًيا يف هذا املوضع.
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سبق من أنه أحفظ لألمة ال بد من مقاومة دعوات السفور.
احلجاب  يف  التساهل  بعد  إال  والفساد  الرش  ظهر  ما  وواهلل 
وتغطية الوجه، فهذه مرص احلبيبة، كانت مصونة اجلانب حتى جاء 
من رباه الفرنسيون عىل أعينهم وهو قاسم أمني وحارب احلجاب، 
يبارك  وكان  وأذناهبا،  الشعراوي  هدى  املرسحية  يف  معه  ودخل 
فعلها املاسوين اخلليع سعد زغلول، فقامت هي ورفيقاهتا وأحرقن 
أن  إىل  احلجاب،  عىل  املعلنة  احلرب  وبدأت  امليدان،  يف  احلجاب 
حصل ما حصل واتسع اخلرق عىل الراقع، فبعد أن كان األمر يف 
بعض  ثم  الساقني  ثم  الشعر  كشف  إىل  األمر  صار  الوجه،  كشف 
املراقص  وما  والبطن،  الفخذين  كل  إىل  األمر  وصل  بل  الفخذ 
يسترشي  حتى  فشيًئا  شيًئا  يبدأ  الرش  وهكذا  بخافية،  والشواطئ 

فيكون كالنار يف اهلشيم، ومع كثرة املساس يقل اإلحساس.
انتبه إىل خطورة األمر فإنه جدُّ خطري، وال  فيا أخي املنصف 
بُِمْؤِمننَِي﴾   َحَرْصَت  َوَلْو  النَّاِس  َأْكَثُر  ﴿َوَما  اهلالكني:  بكثرة  تغرت 
بدأ  كام  غريًبا  وسيعود  غريًبا  اإلسالم  بدأ  ولقد   ،]103 ]يوسف: 

من  غريه  إىل  وحاد  والراجح  احلق  له  ظهر  ومن  للغرباء  فطوبى 
ثنيات الطريق فسيحاسب عىل ذلك، واهلل مطلع عىل الضامئر وما 

تفيه النفوس.
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وارزقنا  باطاًل  والباطل  اتباعه  وارزقنا  حًقا  احلق  أرنا  اللهم 
اجتنابه.

أنت  والشهادة  الغيب  عامل  واألرض  الساموات  فاطر  اللهم 
من  فيه  اختلف  ملا  اهدنا  خيتلفون،  فيه  كانوا  فيام  عبادك  بني  حتكم 

احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم، واهلل أعلم.
﴿َوَل  وجل:  عز  قال  بالرجل:  الرضب  عن  املرأة  هني  ثانًيا: 
﴾  ]النور: 31[، إًذا فاملرأة  ْبَن بَِأْرُجلِِهنَّ لُِيْعَلَم َما ُيِْفنَي ِمْن ِزينَتِِهنَّ َيْضِ
منهية عن أن ترضب برجلها وذلك أن يكون للحذاء صوت،  أو 
يف قدميها خالخل إذا مشت سمع له صوت، وهذا كله يسد ذريعة 
أو  زينتها،  من  املرأة  تفيه  ما  الرضب  هبذا  يعلم  حيث  هبا،  الفتنة 

تلفت أنظار الرجال إليها فيكون بذلك الرش واهلل املستعان.
ثالًثا: حتريم سفر املرأة إال مع ذي حمرم: فاملرأة ضعيفة ال تكاد 
تقي نفسها، والسفر مظنة لبعض الرش وخصوًصا يف بعض األماكن 
التي يكثر الرش فيها، وكذلك السفر بدون حمرم يعرضها إىل اخللوة 
حمرمها  معها  كان  وإذا  الرش،  إىل  وسيلة  وهذا  وحمادثتهم  بالرجال 
كفاها هذه احلاجات قال: »ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو 
حمرم وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم« فقام رجل فقال: يا رسول 
ة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا قال:   اهلل إن امرأيت خرجت حاجَّ
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»انطلق فحج مع امرأتك«)1).
قال النووي رمحه اهلل: »املرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة 
ولو كبرية، وقد قالوا: لكل ساقطة القطة، وجيتمع يف األسفار من 
سفهاء الناس وسقطتهم من ال يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغريها 

لغلبة الشهوة وقلة الدين واملروءة واحلياء«)2).
إًذا فليحذر هؤالء املتساهلون يف هذا، ومثلهم من يودع املرأة 
يف مطار بلده وهو أبوها أو أخوها، ثم تركب بدون حمرم ويستقبلها 
زوجها أو غريه من حمارمها يف البلد اآلخر، وهذا داخل يف النهي 
ولو كان يف طائرة، فقد تتعرض الطائرة لنزول اضطراري يف بلد غري 
البلد الذي سوف يستقبلها فيه حمرمها فمن يرعاها؟ أو ربام حيصل 
 داخل الطائرة ما حيتاج فيه إىل وجود حمرم، وكل هدي رسول اهلل

خري والرش يف البعد عنه.
امرأة  »أنُيام   :قال متعطرة:  وهي  ترج  أن  املرأة  هني  رابًعا: 
استعطرت ثم خرجت فمرت عىل قوم ليجدوا رحيها فهي زانية«)3).

بل إن الرسول هنى املرأة التي تذهب إىل أحب البقاع إىل اهلل 
- وهي املساجد - أن متس الطيب حيث قال: »إذا شهدت إحداكن 

)1)   رواه البخاري )1094/3( ومسلم )978/2(.
)2)   انظر عودة احلجاب 49/3.

)3)   رواه النسائي )153/8( وأمحد )418/4( واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد 
مل خيرجاه ووافقه الذهبي )430/2(.
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املسجد فال متس طيًبا«)1).
يف  احلال  هو  فام  اهلل،  إىل  البقاع  أحب  وهو  املسجد  يف  هذا 

األسواق التي هي أبغض البقاع إىل اهلل؟
ولقد تفنن أهل الدعايات يف هذا وذلك بالدعاية إىل العطور 
وأنَّ هذا العطر جيذب الرجال إليك وهذا للسهرات وهذا للنزهة.

ويروى عن عمر : »أنه هنى امرأة عن الطيب وقال هلا: إنام 
قلوب الرجال عند أنوفهم، اخرجن تفالت« أي: غري متطيبات )2).
خامًسا: هني املرأة عن اخلضوع بالقول: فإن املرأة إذا حتدثت 
مع األجانب بحديث فيه خضوع كان ذلك سبًبا يف وقوع الرش أو 
مقدماته من التفكري واخلواطر، ولذلك جيب عىل املرأة أن تتحدث 
 بصوت معروف عار عن أسباب الفتنة ودواعي الرش، قال تعاىل: 
َقْوًل  َوُقْلَن  َمَرٌض  َقْلبِِه  يِف  الَِّذي  َفَيْطَمَع  بِاْلَقْوِل  َضْعَن  َتْ ﴿َفاَل 
]األحزاب: 32[، واملرض هو مرض الشهوة، بل إن املرأة  َمْعُروًفا﴾ 
ألجل ذلك منهية عن رفع صوهتا يف التلبية، وليس عليها أذان، كل 
فعل عبادة،  الفتنة والرش ولو كان ذلك يف  منافذ  ذلك ألجل سد 

واهلل أعلم.
 سادًسا: هني املرأة عن االختالط بالرجال: وقد اختلط الرجال

)1)   رواه مسلم )328/1(.
)2)   مصنف عبد الرزاق )370/4(.
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 الرسول فقال   الرسول عهد  يف  يوًما  الطريق  يف  النساء  مع   
للنساء: »استأخرن فليس لكن أن حتققن الطريق، عليكن بحاّفات 
الطريق« فكانت املرأة تلتصق باجلدار حتى إن ثوهبا ليتعلق باجلدار 

من لصوقها به )1).
ورشها  آخرها  النساء  صفوف  »وخري   :قال ذلك  وألجل 

أوهلا«)2).
وعن نافع عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل قال: 
عمر  ابن  منه  يدخل  فلم  نافع:  قال  للنساء«  الباب  هذا  تركنا  »لو 

ريض اهلل عنهام حتى مات )3).
فينرصف   -  الرسول – أي  يسلم  »كان  سلمة:  أم  وقالت 

.(4(»النساء فيدخلن بيوهتن من قبل أن ينرصف رسول اهلل
حتى  االختالط  عدم  عىل  الصحابيات  حرصت  قد  إنه  بل 
احلج  موسم  يف  زحاًما  األوقات  أشد  ويف  زحاًما  املساجد  أشد  يف 
يف املسجد احلرام حيث ورد عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا كانت 

»تطوف َحجَرًة من الرجال ال تالطهم«)5).

)1)   رواه أبو داود )790/2(، وحسنه األلباين.
)2)   رواه مسلم )326/1(.

)3)   رواه أبو داود وصححه األلباين )179/1(.
)4)   رواه البخاري )290/1(.

)5)  رواه البخاري)152/2(.

indd   58.ةفعلا قيرط ىلع ص 07:16:53   30/11/33

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





59معــالــم علــى طــريق العفــة العفة

ثتنُ أن  دِّ وجاء يف مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حنُ
تطوف  فكانت  احلارث  بن  بن حممد  عتبة  نزلت يف مسكن  عائشة 
املسجد  بمصابيح  أمرت  الطواف  أرادت  فإذا  اآلخرة  العشاء  بعد 

فأطفئت مجيًعا ثم طافت«)1).
»يا  هلا:  فقالت  هلا  اهلل عنها موالة  ودخلت عىل عائشة ريض 
ثالًثا..  أو  الركن مرتني  بالبيت سبًعا واستلمت  املؤمنني طفت  أم 
فقالت هلا عائشة ريض اهلل عنها ال أَجرك اهلل، ال أجرك اهلل تدافعني 
وعن  مسنده،  يف  الشافعي  رواه  ومررت؟«  كربت  أال  الرجل! 
إبراهيم النخعي )127/1(، قال: هنى عمر أن يطوف الرجال مع 

رة )2). النساء... قال: فرأى رجاًل معهن فرضبه بالدِّ
هذا كله يف مواضع العبادة ويف أفضل القرون فام هو احلال يف 
األسواق وما يشبهها ويف مثل هذا العرص؟ ومن صور االختالط 

يف هذا العرص:
اتاذ  وكذلك  بالنساء،  واختالطهم  الرجال  اخلدم  اتاذ   -1

اخلادمات يف البيوت واختالطهن بالرجال.
2- اخللطة بني اخلطيبني يف أثناء اخلطبة قبل املوافقة.

3- استقبال املرأة أقارب زوجها أو أصدقائه أو اجللوس معهم.
أو  العرس  والئم  مثل  املناسبات  بعض  يف  االختالط   -4

)1) مصنف عبدالرزاق )65/5(.
)2)   فتح الباري )480/3(.
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الزيارات وغري ذلك.
5- االختالط يف الوظائف واألندية واملواصالت واألسواق 
املصاعد  يف  واالختالط  اجلريان  بني  والزيارات  واملستشفيات 

واملكاتب والعيادات.
املحارم  غري  ومعهم  البيتية  اجللسات  يف  االختالط   -6
لبعضهم مثل زوجة األخ وخصوًصا إذا صاحب ذلك ضحك أو 
جلوس عند آلة هلو ومشاهدة ملرسحية حترك الشهوة ولو كان مع 

حتجب املرأة.
تسمى  ما  أو  املنصة  عىل  الزوجني  صعود  أثناء  االختالط   -7
)بالزفة( وهذا من أعظم اخلطر خصوًصا أن غالب النساء ال يتحجبن 
عن هذا الرجل وربام يرين فيه مجاالً غري ما يف أزواجهن فيفتتن به أو 

هو يرى فيهن مجاالً غري ما يف زوجته فيفتتن هبن واهلل املستعان.
8- االختالط يف املدارس واجلامعات أو قيام الرجل بتدريس 
املرأة  تدريس  إىل  الدعوة  أو  الرجال  بتدريس  النساء  أو  النساء 

لألوالد يف الصفوف الدراسية األوىل.
بحجة  بالطالبات  اجلامعية  الرسائل  عىل  املرشفني  اختالط   -9
اإلرشاف أو ما حيصل من اختالط وخلوة املدرس اخلصويص بالطالبة.
10- اختالط املمرضات والطبيبات بالرجال أو العكس مع 

عدم وجود الرضورة.
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11- االختالط يف أماكن األلعاب واملالهي واحلدائق العامة 
وكذلك يف املطاعم وخصوًصا قسم العائالت.

12- ما يوجد يف بعض الرشكات أو املؤسسات من موظفة 
)السكرترية()1).

أو  حلاجة  إال  خروجها  وعدم  بيتها  يف  املرأة  بقاء  هو  سابًعا: 
َواَل  نَّ  ينُوتِكنُ بنُ يِف  تعاىل: ﴿َوَقْرَن  قال  رضورة وخصوًصا لألسواق، 

َج اجْلَاِهِليَِّة اأْلنُوىَل﴾  ]األحزاب: 33[. ْجَن َترَبُّ َترَبَّ
يف  التوسع  وعدم  بيتها  يف  املكث  املرأة  عىل  فالواجب  إًذا 
الرش  مظنة  أماكن  أو  األسواق   – سبق  – كام  وخصوًصا  اخلروج 
من احلدائق والشواطئ، ولقد قال: »إذا خرجت املرأة استرشفها 

الشيطان«)2).
أن  للمرأة  ينبغي  فال  الرجل  يقضيها  أن  يمكن  حاجة  وكل 
 :تقضيها، وأفضل مكان للمرأة بيتها حتى للعبادة والصالة، قال

»ال متنعوا النساء أن خيرجن إىل املساجد وبيوهتن خري هلن«)3).
أخرى امرأة  حماسن  وصف  عن  املرأة  هني  من  جاء  ما   ثامنًا: 
  لزوجها: فعن ابن مسعود  قال: »ال تبارش املرأةنُ املرأَة، فتنعتها 

بأن  املظاهر صاحب كتاب عودة احلجاب 56/3 علاًم  أكثر هذه  )1)   وقد ذكر 
مجيع اإلحاالت عىل كتاب عودة احلجاب هو القسم الثالث.

)2)  رواه أبو داود)468/2(، وصححه األلباين.
)3)   رواه أبو داود )6/2(، وصححه األلباين.
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لزوجها كأنه ينظر إليها«)1) .
وحتى  الرش،  عن  زوجها  حلفظ  سبيل  هذا  عن  املرأة  فبنُْعد 
املرأة  هبذه  تعلق  الرجل  قلب  يف  يقع  أن  يف  سبًبا  ذلك  يكون  ال 

وانرصاف عن زوجته.
قضاء  يف  وخصوًصا  زوجها،  بحقوق  املرأة  تقوم  أن  تاسًعا: 
ذلك  منها  يطلب  حني  االمتناع  عن  احلذر  كل  حتذر  وأن  وطره 
قال: »إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فلم تأت، فبات غضبان 

عليها لعنتها املالئكة حتى تصبح«)2).
إىل  امرأته  يدعو  رجل  من  ما  بيده  نفيس  »والذي   :وقال
فراشه فتأبى عليه إال كان الذي يف السامء ساخًطا عليها حتى يرىض 

عنها«)3).
فحني تقوم املرأة بذلك وهتتم بالتجمل لزوجها فإن هذا من 

أعظم الوسائل حلفظ الزوج من االلتفات إىل غريها.

)1) رواه البخاري)38/7(. 
 (650/1( داود  وأبو   )1059/2( ومسلم   )1182/3( البخاري  رواه     (2(

والنسائي )313/5(.
)3)   رواه البخاري ومسلم )1059/2(.
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الخــاتمــة
حول  مجعه  تيرس  ما  فهذا  املسلمة  أختي  املسلم  أخي  وبعد 
هذا املوضوع املهم، وهي مشاركة متواضعة فليس مثيل من يعطي 
ال  ما  لكن  هبا،  العارفون  أهلها  املجاالت  فلهذه  حقه،  املوضوع 
بل  والناصحني  الدعاة  عىل  والواجب  كله،  يرتك  ال  كله  يدرك 
واآلباء واألمهات التنبه إىل مثل هذه األمور، فإن التساهل هبا سبب 
للزلل والوقوع يف الردى، ويف اخلتام أشكر فضيلة الشيخ الدكتور 

نارص العمر عىل توجيهاته.
وأسأل اهلل العيل القدير أن جيعلنا مفاتيح للخري مغاليق للرش، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

                                              عبد اهلل بن عبد الرمحن الوطبان
                                                                    الرياض
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املوضــــــوع

تقديم الشيخ نارص العمر
املخالفون يف مسألة احلجاب         

أدلة املخالفني والرد عليها                                   
اخلامتة                                                                      
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