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إعداد وتكديِ
حيدز حبّ اهلل

نًُة اجملًّة

ٕزف إػ ؿرائْ ٚافُرام ،مؼوع جم ِّ« ٜآجتفود وافتجديدش ،وهق إصدار
يًًدٕ ٚأن ّ
ـتٚب ادج ِّ ،ٜافذي شُٔقن ـتٚب ً ٚـؾ ظٚم ذم احلدّ إدٕك إن صٚء اهلل تًٚػ.
إن ـتٚب ادج ِّ ٜشقف جيّع ذم ض ّٔٚتف مجِ ٜادقوقظٚت افتل تِتَل ذم ٍ
حمقر واحد،
حيتقي ظذ وجٓٚت ٕير متًدّ دة ذم هذا ادحقر ،فُٔقن ادنٓد واوح ً ٚأمٚم افَٚرئ ،ـام
أي دراش ٜمًتَ ِّ ٜيرؽ ٛصٚحٌٓ ٚذم ٕؼه ،ٚوفق مل تىٌع ظذ صٍحٚت ادج ِّ.ٜ
يًتٌَؾ ّ
وؿد رأيْ ٚأن ٕٖخذ حمقر« :ؾؼف احلجوب يف افؼيعي اإلشالمقي ،ؿراءات جديدةش رابع
حمٚور «شؾسؾي آجتفود وافتجديدش ،ـقٕف مـ ادحٚور اهلٚم ،ٜوافتل ٓؿ ٝرواج ًٚ
وترحٌٔ ً ٚبًد ٕؼ دراشٚتف ذم ادج ِّ.ٜ
وٕنُر مرـز افثَِغ ظذ جٓقده ادتقاصِ ٜذم تْئؿ ادجِ ٜوـتٚهب ،ٚفٔخرج ٚبح ِّٜ
مجِٔ ٜزاهٔ .ٜـام ٕنُر ؾؤِ ٜافنٔخ حمّد ظٌٚس دهْٔل ظذ جٓقده افُريّ ٜذم تَقيؿ
افْص ،وٕنُر دار افْؼ ظذ جٓقده ذم ضٌٚظ ٜوٕؼ افُتٚب.
ّ
ًٕٖل اهلل شٌحٕٚف أن يقؾَْ ٚدراؤف ،وجيٌّْْ ٚمًٚصٔف ،إٕف ًٕؿ ادقػ ،وًٕؿ افْهر.

املكدَة
اجلٓظ يف ايتضوّز اإلضالَي ،أشَة أّ عسوزة

اجلٓظ يف ايتضوّز اإلضالَي
أشَة أّ عسوزة

ادحرمٚت آجتامظٜٔ
خٚص ،ٜؾٓق مـ
يتخذ مقوقع اجلْس ذم جمتًّٚتْ ٚصٌٔ ًٜ
ّ
ّ
ادََِ ،ٜـام إٔف مـ احلٚجٚت إشٚشٔ ٜذم حٔٚة اإلًٕٚن ،ظذ صًد ظدّ ة ،فٔس آخرهٚ
شجؾ ـ ـٚفًٚدة ـ َٕٚط ّأوفّٔ ،ٜ
ٕىؾ مـ خالهل ٚظذ
بَٚء افْقع افٌؼي،
وأح ٛهْ ٚأن ُا ّ
ّ
هذا ادقوقع افنٚئؽ.
1ـ ثّ ٜادمٚهٚن ذم شٚحتْ ٚاإلشالمٔ ،ٜخيتٍِٚن ذم تْٚوهلام هلذا ادقوقع:
أشّٔف آدمٚه افديْل ،وأؿهد هبذه افتًّٔ ٜذاك آدمٚه افذي يًتز
آجتوه إول :مّ ٚ
أن افهقرة احلََٔٔ ٜدقوقظ ٜاجلْس ،يُّـ أخذه ٚمـ افْص افديْل ،ومـ ثؿ يُقن
ؿقة صٓقة
افْص هق ادرجع ذم تْئؿ هذه افيٚهرة ووٌىٓٚ؛ هلذا ٕجد احلدي ٞظـ ّ
هذا ّ
ادرأة فقٓ احلٔٚء ،وظـ ظْٚس مٗثرة ذم رؾع افتقتر اجلْز أو خٍوف مًتّد ًا مـ
افْص افديْل ،ومـ افروايٚت بٚخلهقص.
وأشّٔف هْ ٚـ دون أن أؿهد افتّٔٔز افًٌِل بغ افًِؿ وافديـ ـ آدمٚه
آجتوه افثوين:
ّ
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افًِّل ،وهذا آدمٚه يتخذ مـ افًٔٚدات افًٍْٔ ٜوافى ٛافٍْز وافًوقي ،ودراشٚت
ؾرويد و ..مقا ّد فدراش ٜهذه افيٚهرة ذم افٍْس وآجتامع ،وـؾ مًِقم ٜتتقؾر فف ظز
هذا افًٌٔؾ يًتزه ٚمْىَِ ً ٚفِتَدّ م دًرؾ ٜهذا إمر؛ فذا ؾٓق ئً ٛظذ آدمٚه افديْل
بًٚضتف ذم تْٚول ادقوقع ،واظتٌٚره افيٚهرة اجلًْٔ ٜؽر مً َّدة ،ؾٔام يرى آدمٚه
افديْل ذم ادَٚبؾّ ،
أن ـثر ًا مـ ادًىٔٚت افتل يَدّ مٓ ٚآدمٚه افًِّل ؽر مٗـّدة.
1ـ وربام تًٌ ًٓ ٚختالف ادْٓ ٟختتِػ آفٔٚت افتًٚمؾ مع اجلْس ذم حٔٚة اإلًٕٚن؛
ؾٓٚدمٚه افديْل يرى ـ خهقص ً ٚذم افقشط اإلشالمل ـ ّ
أن افًٌٔؾ إؾوؾ دًٚجل ٜهذا
افقوع هق اجلّع بغ تٍْٔس آحتَٚن مـ جٓ ،ٜواحلدّ مـ افًْٚس اخلٚرجٔ ٜادحٔىٜ
مـ جُٓ ٜأخرى ،ؾِؿ يُـ ذم اإلشالم رهٌ ٜٕٔٚـام هل احلٚل ذم افدي ٜٕٚادًٔحٜٔ؛ فَد
مٓتّغ هبذا ادقوقع يًرإف أمهٔ ٜؽر ظٚدي ،ٜؾٍل
ـٚن اإلشالم وافٍَف اإلشالمل
ّ
مَدّ مٚت افزواج هْٚك ترـٔز ظذ اجل ٕٛٚافٌرائزي واحسام فف ،وـذفؽ احلٚل ذم أصؾ
تؼيع افزواج ،بؾ وتًدّ ده ،بؾ وتؼيع افزواج ادَْىع فدى بًض ادذاه ٛاإلشالمٜٔ
ّ
إؿؾ ،وؿد ظرف افٍَف مًٖف ٜظٔقب افًٍخ ،وإذا راجًْٚه ٚوجدٕ ٚافنٗون
ظذ
بَقة ؾٔٓ ،ٚحتك أن أمقر ًا ـْقظٔ ٜافىالق مـ بٚئـ ورجًل ،ومًٖفٜ
اجلًْٔ ٜحٚرض ًة ّ
ادٓر و ..ؿد ربى ٝذم بًض حٓٚهت ٚبَوٚي ٚبح ٝجًْٔ ،ٜؾّٓر اددخقل هب ٚؽر مٓر
ؽره ،ٚوضالق ؽر اددخقل هب ٚبٚئـ ٓ رجًل و..
ضًٌ ًٕ ،ٚحـ ٓ ًٕرف متٚم حٔثٔٚت هذه افهقرة افتؼئً ،ٜفُـ مًٕ ٚرؾف أن مقوقع
بَقة ذم افدي ٜٕٚاإلشالمٔ ،ٜبقصٍف طٚهر ًة مًسؾ ً ٚهب ٚؽر مٌْقذة ،بؾ
اجلْس حٚرض ّ
راجح ،ٜـام تٗـّده افْهقص.
هذا ظذ صًٔد تٍْٔس آحتَٚن ،شٔام م ٚيتً ِّؼ بٚفزواج ادَْىع افذي أزظ ٟبًض
ادذاه ٛاإلشالمٔ ،ٜؾٔام ٕراه صقر ًة ممتٚزة فإلشالم ذم احسام افٌرائز احلٔقإٔ ٜظْد
اإلًٕٚن.
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 1ـ وٓ أريد آشتىراد هْ ،ٚفُـ أصر إػ َٕىتغ تتًَِٚن بزواج ادتً ٜدون أن
أدخؾ جمٚل افٌح ٞافٍَٓل:
إوػ :تُٚد ادذاه ٛاإلشالمٔ ٜمجًٔٓ ٚتتٍؼ ظذ ّ
أن افٌْل‘ ؿد أبٚح ادتًٜ
فًِِّّغ ذم بًض افيروف ،وافقء ادٗـّد ـ حً ٛافيٚهر ـ أن هذه افيروف ـ أو
مْٓ ٚـ م ٚـٚن ذم بًض احلروب افتل ابتًد ؾٔٓ ٚافرجٚل ادًِّقن ظـ ًٕٚئٓؿ ؾس ًة
ضقيِّ ،ٜ
ؾرخص هلؿ افرشقل‘ ،وؿد ؾٓؿ بًض افٍَٓٚء مـ ادْع افالحؼ ـ ظذ تَدير
وجقد مْع ـ ًٕخ هذا احلُؿ ،ؾٔام هْٚك احتامل يٌٌْل درشف بجدّ ي ،ٜوهق أن ٓ يُقن
ادْع افالحؼ ًٕخ ً ،ٚبؾ إؾٚد ًة فِتؼيع إويل ،بحٔ ٞيُقن تؼيع افزواج ادٗؿ ٝذم
ٕتْزل هب ٚظذ حً ٛمٍٚهٔؿ
صقرة آوىرار افْقظل ،ومًْك هذه افٍرؤ ٜافتل ّ
آجتٓٚد افًّْٔ ،ٜأن ذم تؼيًٚت اجلْس أحُٚم ً ٚاوىراري ،ٜإمر افذي ٓ ٕجده
تهقر حٚف ً ٜاوىراري ٜذم مقوقع
حٚرض ًا ذم افٍتٚوى افٍَٓٔ ٜظٚدةً ،أي أن اإلشالم ؿد ّ
خٚص ٜبهقرة اإلـراه ،ـٖن يقوع شالح ؾقق رؿٌتف ،أو يرتُٛ
اجلْس ،فًٔٝ
ّ
يهقره دائ ًام اخلىٚب افًٚئد ،بؾ هْٚك حٓٚت اوىراريٕ ٜقظّٔ ،ٜ
وفًؾ
افٍٚحن ،ٜـام ّ
آوىرار فدى ذحي ٜمـ افنٌٚب افٔقم ذم ّ
طؾ طروف احلٔٚة افهًٌ ٜتٍقق آوىرار
افذي ظٕٚٚه ادًِّقن ذم ؽزوات افرشقل‘ ،أؾٓؾ ّ
رخص افرشقل فتِؽ احلٚف ٜؾَط
أم أن ادًٔٚر ـٚن هق آوىرار افْقظل؟
أظتَد إْٔ ٚإذا مل ٕرد تٌّْل ٕيري ٜترخٔص افزواج ادَْىع ،ـام هل حٚل ضٚئٍ ٜمـ
ادًِّغ ،ؾال ّ
أؿؾ مـ أن تُقن افْهقص شٌٔ ً
ال إلظٚدة ؾٓؿ ؾُرة آوىرار ذم هذا
ادقوقع.
وحتك فق ؽؤْ ٚافىرف ظـ ٕهقص افُْٚح ادَْىع ذم مْٚؿنتْ ٚدـ يرؾوف ،ؾ٘ن
ؿقاظد آوىرار واحلرج يٌٌْل درشٓ ٚبجدّ ي ٜظذ هذا ادحقر ،وـٖن هْٚك حٚف ٜفدى
بًض ادنتٌِغ بٚدجٚل افٍَٓل اإلشالمل دمًِٓؿ يٖخذون بَقاظد احلرج وافير
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وآوىرار ،فُـ ظْدم ٚتهؾ افْقب ٜإػ ؿوٚي ٚاجلْس ٓ ٕجدهؿ يتًٚمِقن ب٘جيٚبٔ ٜمع
ّ
وفًؾ افًٌ ٛذم
هذا ادقوقع ،بَدر تِؽ اإلجيٚبٔ ٜادقجقدة ذم ادقاؤع إخرى،
ذفؽ يرجع إػ حًٚشٔ ٜإمر ،فُ ّـ ذفؽ يًتدظل جدي ٜأـز ذم افتًٚمؾ ٓ تًٚمٔ ً ٚظـ
ادقوقع احلرج ًٍٕف.
افثوكقي :أؾسض ّ
أن بًض افراؾوغ دَقف ٜافرخه ٜذم جمٚل إمر اجلْز ،شٔام
افُْٚح ادَْىع ،أو أي صٌٔ ٜتنٌٓف ،يْىَِقن ذم رؾوٓؿ أحٔ ًٚ ٕٚمـ ؾقى افقاؿع ذم
هذا ادقوقع ،وهل افٍقى افتل تًٌ ٞأحٔ ًٚ ٕٚظذ افَِؼ ،بحٔ ٞتٌدو هذه ادْٚؾذ
افدئْ ٜفتٍْٔس آحتَٚن أدوات ُيد َمـ ظِٔٓ ،ٚؾتخرج ظـ افىٚبع آشتثْٚئل افذي تَقم
يًتنػ
ٌٕ ٝظذ ادًتقى افٍَٓل هْ ٚـ
ّ
ظِٔف بحً ٛحتِِٔٓ ٚافًَالين ،وربام ـ وٓ ّ
ذفؽ مـ بًض افروايٚت افقاردة ظـ أئّ ٜأهؾ افٌٔ ^ٝوافتل تًتٌرب بًض افقء
ؾتًز بجِّ :ٜم ٚإٔ ٝوذاك ،ؿد أؽْٚك
مـ إؿدام ّ
متزوجٍ بٚفدائؿ ظذ افزواج ادَْىعّ ،
اهلل ظْٓ ٚظذ م ٚجٚء ذم صحٔح ٜظع بـ يَىغ (وشٚئؾ افنًٔ ،)11 :11 ٜومًْك
ذفؽ أن ادتً ٜـ افزواج ادٗؿ ٝـ تؼيع ذم حٚل ظدم افٌْكًٕ ،ؿ ؿد ٓ يُقن حرام ً ٚذم
ؽر هذه احلٚل ،فُّْف ظذ ادًتقى ادٍٚهّٔل ّ
ييؾ تؼيع آشتثْٚء؛ مـ هْ ٚيتحٍظ ظذ
ؾقى افتىٌٔؼ ،وهل ؾقى ٓ يٌٌْل أن تزيؾ أصؾ احلُؿ ،بؾ تُقن بٚظث ً ٚظذ وٌىف.
يٍن حتريؿ اخلٍِٔ ٜافثٚين ظّر بـ اخلىٚب فِّتً ٜظذ
وهْٚك ذم افقشط افًّْل مـ ّ
إٔف حُؿ وٓئل حُقمل شّْتف ؾقى تىٌٔؼ هذا افتؼيع ،ومٓام ـ ٕٝٚهذه افٍرؤ،ٜ
وأي حُؿ آخر ،ؾ٘ن هذا مـ
ؾٓل تٌْْل ظذ رضورة وٌط ؾقى تىٌٔؼ هذا احلُؿّ ،
افتًًػ ذم اشتخدام احلؼ.
ٕقع
ّ
ظذ أي ٜحٚلٕ ،حـ ٕدظق إػ دراش ٜافزواج ادَْىع وأمثٚفف ٓ ،بًَِٔ ٜضٚئٍٜٔ
شجٚفٔ ٜتٚرخئ ،ٜبؾ بًَِٔ ٜواؿًٔ ٜاجتٓٚدي ٜتٗمـ بٚفؼيً ٜوحتسمٓ.ٚ
1ـ اخلط افثٚين افذي ظّؾ ظِٔف اإلشالم هق ّ
خط مقاجٓ ٜافقاؿع ادحٔط ،ؾٍل
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افٌريزة اجلًْٔ ٜهْٚك وٌط داخع مٍروض ظذ اإلًٕٚن ،يٖتٔف مع بِقؽف ش ّـ افْو،ٟ
ُ
اإلًٕٚن
مـ هْ ،ٚمـ افيوري وٌط افقاؿع اخلٚرجل أيو ًٚ؛ ٕن افسـٔز ظذ أن يوٌط
ًٍٕف ذم طؾ إٍالت اجتامظل يٌدو أمر ًا حمرج ً ٚوؿٚشٔ ً ،ٚمـ هْ ٚتُٚمؾ اإلشالم مع
ًٍٕف ذم هذا ادقوقع ،ؾامرس حث ً ٚظذ وٌط افٍْس ،وؿدّ م فْ ٚذم افَرآن افُريؿ ٕامذج
ؾوؾ افًجـ ظذ ارتُٚب افٍٚحن،ٜ
َٕتدي هب ،ٚـام صٚر مع يقشػ افٌْل×؛ حتك ّ
وهق فٔس أمر ًا بًٔى ً ٚظذ أرض افقاؿع ،ـام مٚرس اإلشالم ـ مـ جٓ ٜث ٜٕٔٚـ وٌى ًٚ
فِقاؿع آجتامظل ،بتؼيًف ـ وّـ احلدّ ادُّـ ـ فًِس واحلٔٚء ووٌط افًالؿٚت و..
وهذا إمر ذو تٖثر جديل ظذ ضرذم افًالؿ ،ٜأي افرجؾ وادرأة ،ؾ٘ن افًس وإن ـٚن
تٍُِٔ ً ٚظذ ادرأة ،فُْف افتُِٔػ افذي حئّٓ ،ٚـام تٍقح رائح ٜهذه احلامي ٜمـ افْص
افَرآين ًٍٕف حغ يَقلَ ﴿ :ذفِ َؽ َأ ْدكَك َأن ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال ُي ْم َذ ْي َـ﴾ (إحزاب ،)15 :إذ ًا ؾٓق
ـتُِٔػ اإلًٕٚن ب٘ؿٍٚل بٚب بٔتف ـل حيّل ًٍٕف ،وهذه احلامي ٜهل افتل توٌط ذم
افىرف أخر دواؾع افًداء ،إذ ًا ؾٓل ٓ متْع افىرف أخر ؾحً ،ٛبؾ تًٚظده ظذ أن
ٓ يْدؾع ٕحق مٕ ٓ ٚريده أن يَع ؾٔف ،وهبذا يُقن افًس افؼظل مـ ضرف افرجؾ
وادرأة د ٚجي ٛظِٔٓام شسه ،ذا تٖثر متٌٚدل ظذ افىرؾغ ،فوٌط اإليَٚع افٌريزي ذم
ادجتّع.
 1ـ أم ٚآدمٚه افًِّل ،ؾْراه أؿرب إػ تزير ميٚهر افًِقك اإلًٕٚين اجلْز مْف إػ
افتْديد بف أحٔ ،ًٚ ٕٚؾٚجلْس افًٌِل ظْده هق اجلْس افذي يٗذي أخريـ ،ـٓٚؽتهٚب
افتحرش أو  ...ومًْك ذفؽ أن ٓ شٌِٔ ٜذم اجلْس إّٓ وّـ اإلضٚر آجتامظل
أو
ّ
ظْدم ٚخيرق حدود احلري ،ٜأو وّـ اإلضٚر اجلًدي ،ظْدم ٚيٗذي اإلًٕٚن ًٍٕف
مٚدي ً ،ٚوذم ؽر هذه احلٚل هْٚك تقجٔٓٚت أخالؿٔ ٓ ٜترؿك إػ إفزام ؿٕٚقين.
افٍزاظ ٜافتل
وئّؾ افًٚئد ذم آدمٚهٚت هذه إػ اظتٌٚر ـٌ ٝافٌريزة اجلًْٔ ٜبّثٚبّ ٜ
يتهقرون أن ّ
حؾ متى ٌِّٚت
تالحؼ أي تؼيع أو ؿٕٚقن أو ديـ ،ومًْك ذفؽ أهنؿ
ّ
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أخػ بحري ٜجًْٔ ٜوّـ اإلضٚر افًٚفػ ،اظساؾ ً ٚإمٚ
افٌريزة يُقن ب٘بٚحٔ ٜأو بتًٌر
ّ
بٖن افٌُ ٝاجلْز ذو رضر أـز مـ احلري ٜاجلًْٔ ،ٜمع آظساف بٚفير ؾٔٓ ،ٚأو أن
افهحل افرئٔس فِتًٚمؾ مع افٌريزة.
احلري ٜاجلًْٔ ٜهل افًٌٔؾ
ّ
ضًٌ ً ٚاحلدي ٞذم هذا ادقوقع ضقيؾ ،فُـ ٍِٕ ٝإػ:
أـ ـٖن اإلشالم يرى أن افٌريزة اجلًْٔ ٜفًٔ ٝبٚفتل تٖخذ راحتٓ ٚوووًٓٚ
افىًٌٔل ذم ّ
طؾ احلري ٜاجلًْٔ ٜوم ٚيراؾَٓ ٚمـ ٓ وٌط اجتامظل أو وٌط بًٔط ،بؾ
ؿقهت ،ٚـٚفْٚر افتل تًىك حريتٓ ٚذم
ـ ِّام أظىٔ ٝاحلري ٜزاد ضٌِٓ ،ٚأي وٚظٍ ٝمـ ّ
وخيػ ضٌِٓ ٚجيٚذم ذم ؿقفف
اهلنٔؿ ،ؾّـ يَقل :اؾًحقا احلري ٜاجلًْٔ ٜترتٚح افٌريزة
ّ
هذا افقاؿع ،ؾٓؾ إخٍو ٝمتىٌِٚت افٌريزة ذم افٌرب بًد احلري ٜادذـقرة؟
ب ـ مقوقع افٌُ ٝاجلْز يتهؾ ـ ذم تداظٔٚتف افًٍْٔ ٜـ بٚفًَؾ اجلًّل وثقابٝ
ادجتّع ،ؾٍل ّ
طؾ جمتّع يرى افنذوذ اجلْز حرام ً ٚختتِػ وٌقضٚت افٌُ ٝظـ
جمتّع يراه حالًٓ ،فُـ ٓ يتقؾر فِنٚذ ـ وفق صدؾ ً ٜـ م ٚيٍْس بف احتَٕٚف ،فٔس افٌُٝ
طٚهرة بح ،ًٍٜٕٔ ٝبؾ تًزز أو تَ ِّص مـ وٌىٓ ٚافٍْز تًٌ ً ٚفِثَٚؾ ٜآجتامظٔ.ٜ
ج ـ ٓ صؽ ّ
أن فٌُِ ٝآثٚره افًٌِٔ ٜافتل تيٓر ذم مقاوع ظدّ ة مـ افنخهٜٔ
يهح ـ ـام حيهؾ ذم بًض إوشٚط افدئْ ٜـ
اإلًٕ ٜٕٔٚظذ صُؾ ٕتقءات ،مـ هْٓ ٚ
ّ
ادٌٚفٌ ٜذم افتحٍظ ،اؾساو ًّ ٚ
أن آحتٔٚط هْ ٚجٔد ،ؾٓٚحتٔٚط هْ ٚربام ٓ يُقن ممُْ ًٚ؛
ٕن إمر يدور بغ حمذوريـ؛ ؾُٔقن ـ وؾؼ ؿقاظد أصقل افٍَف ـ ؽر ؿٚبؾ فتىٌٔؼ
مٍٓقم آحتٔٚط ؾٔف ،بًّْك إْٔ ٚؿد ٕي ّـ أن ادزيد مـ افتحٍظ ـ ضًٌ ً ٚؽر افثٚب ٝدئْ ًٚ
ؾٔحًـ ذم حٚفف آحتٔٚط ،فُـ إذا اخذٕ ٚبًغ
بٚفدفٔؾ ـ يٗ ّمـ حه ًٜ ٕٚفإلًٕٚن،
ُ
آظتٌٚر بًض أثٚر افًٌِٔ ٜفٌُِ ٝوافَّع اجلْز شْجد إًٍْٔ ٚبغ حمذوريـ،
ادحرم افديْل ،وحمذور ادردود افًٌِل فِتحٍظ
افتقرط ذم
حمذور اخلقف مـ
ّ
ّ
ادختهقن مجًٔ ً ٚذم هذا إمر فرصد
آجتامظل ،وفق بٚشؿ افديـ ،وجي ٛهْ ٚأن يًٚهؿ
ّ
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ومقازٕ ٜادهٚفح وادٍٚشد ٓ ،ـام حيهؾ ـ ؽٚفٌ ً ٚـ ذم إوشٚط افدئْ ٜمـ شِقك شٌٔؾ
افتحٍظ ،ـٖٕف ٓ أرضار ؾٔف.
 1ـ وإىالؿ ً ٚمم ٚتَدّ م ٕجد إٔف مـ افيوري:
أوًٓ :تهٍٔ ٜافٍتٚوى وافهقرة آجتامظٔ ٜفِديـ ممّ ٚيْنٖ ظـ رؽٌ ٜحمو ٜذم
آحتٔٚط وافتحٍظ دون ثٌقت دفٔؾ ذظل حٚشؿ ،ؾٚحلالل جي ٛآهتامم بف ـٚحلرام،
ادحرمٚت ـام يًرؾف أـثر افْٚس ،بؾ هق ذيً ٜاحلالل واحلرام ،إػ
ؾِٔس افديـ ذيًّ ٜ
ج ٕٛٚجقإٌف إخرى ،ؾُثرة آحتٔٚط هْ ٚؿد تُقن هل ٚمردودات شٌِٔ ،ٜوإن ـٕٝٚ
بًض آحتٔٚضٚت افَِِٔ ٜمٍٔدةً.
ث :ًٚ ٕٔٚذم ّ
طؾ إٍجٚر ادًِقمٚتٔ ٜمل يًد صحٔح ً ٚحج ٛافثَٚؾ ٜاجلًْٔ ٜظـ افْٚس،
شٔام افنٌٚب ،بؾ ٓ بد مـ تقظٔ ٜدمّع بغ افَٔؿ إخالؿٔ ٜوافدئْ ٜوبغ ادًىٔٚت
افًِّٔ ،ٜؾُثر وربام أـثر إمراض اجلًْٔ ٜشٌٌٍٕٓ ٚز ،وذم ظٚدْ ٚاإلشالمل افٌٚرق
ذم صقرة اجلْس  /افًٔ / ٛاحلرام  /احلٔٚء ...حيجؿ ادريض ظـ افٌقح ـ وفق فِىٌٔٛ
ـ بّنُِتف ،ؾتتوٚظػ ،ؾٔام تُقن منُِ ً ٜبًٔىٜ؛ فذا مـ افيوري ـن هذا افرهٚب
افٍْز هْ .ٚوتقؾر افٌىٚء افديْل وإخالؿل فذفؽ.
احل ٛواجلْس ،وؿد أذت هلذا إمر ذم دراشٜ
ثٚفث ً ٓ :ٚيٌٌْل اخلِط دوم ً ٚبغ
ّ
أخرى (جم ِّ ٜافْجٚة ،افًدد ،)11 :مـ هْ ٓ ٚيٌٌْل ؿّع احلٚجٚت افًٚضٍٔ ٜحت ٝشتٚر
احلدّ مـ افرذيِ ،ٜبؾ ٓ بدّ مـ تٍُر أـثر جدي ً ٜذم هذا ادقوقع ،ظذ وقء افوقابط
اإليامٕٔ ٜافًِٔ.ٚ

َون َؾ ِ
وح َة ًي َو َشوء َشيِق ً
ال﴾ (اإلهاء.)11 :
﴿ َوَٓ َق ْؼ َر ُوق ْا اف َنزكَك نِ ُهك ُف ـ َ

ايفضٌ األوٍّ
َطأية احلجاب يف ايكسإٓ ايهسيِ
بني وجٗيت ْعس

احلجاب ايػسعي َٔ أضاضيّات فسوع ايدئ

َكدَّة

افديـ ظٌٚرة ظـ :ظَٚئد؛ وأخالق؛ وؾَف (إحُٚم) .ؿًّ ٌ ٜابتُره ٚادتَدِّ مقن ،

متخهص ذم افساث وافٌٌِٔقؽراؾٔ.ٚ
( )1بٚحٞ
ِّ
( )1فالضالع أـثر ِ
راج ْع :حمّد حمًـ افٍٔض افُٚصٚين ،ـتٚب افقاذم  ،111 :1افىًٌ ٜإوػ ،مُتٌٜ
أمر ادٗمْغ اإلمٚم ظع×1111 ،؛ صدر افديـ حمّد افنرازي ،ذح أصقل افُٚذم ،11 :1
تهحٔح :حمّد اخلقاجل ،افىًٌ ٜإوػ ،ضٓران ،مٗشً ٜادىٚفًٚت وافتحََٔٚت افثَٚؾٔ،ٜ
.1111
وـذفؽ يَقل افٍٚرايبّ :
تتُقن مـ ؿًّغ :آظتَٚد؛ وإؾًٚل (إير :أبق ٕك افٍٚرايب،
ـؾ إديٚن َّ
إحهٚء افًِقم ،111 :ترمج :ٜحًغ اخلديق جؿ ،افىًٌ ٜافث ،ٜٕٔٚضٓران ،مٗشً ٜإتنٚرات ظِّل
وؾرهْگل.)1111 ،
ويَقل افًٚمري :فِديـ أربً ٜاؿًٚم :افًَٚئد؛ افًٌٚدات؛ ادًٚمالت؛ واحلدود (إير :أبق احلًـ
افًٚمري ،اإلظالم بّْٚؿ ٛاإلشالم51 ،11 :ـ ،51ترمج :ٜأمحد ذيًتل وحًغ مْقصٓري،
افىًٌ ٜإوػ ،ضٓران ،مرـز افْؼ اجلٚمًل.)1111 ،
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وحئ ٝبٚفٌَقل ظْد ِّ
ادتٖخريـ .
فُ ّـ افٌح ٞؿد أخذ وجٓ ٜأخرى ،حّٔ ٞ
إن هْٚك مٌٚح ٞثالث ٜتٍرض ًٍٕٓٚ
بَقة:
ّ
تؿ
إول :ـؿ هق ظدد أصقل افديـ وأصقل ادذهٛ؟ وم ٚهل ادٌٚح ٞافتل ّ
آتٍٚق ظذ إدراجٓ ٚحت ٝظْقان أصقل افديـ وادذه ٛوافتل مل يتٍؼ ظِٔٓٚ؟
افثوين :يتًِؼ بٖصقل إخالق افتل مل يتؿ تًْٔٔٓ ٚوحتديد دائرهت ٚحتّك أن ،حٔٞ
ّ
إن ادىِقب هق تنخٔص ادًٚئؾ إخالؿٔ ٜافتل تًتز مـ إصقل ذم هذا افٌٚب
ظِّل ،بحٔ ٞيهٌح واوح ً ٚافٍرق بْٔٓ ٚوبغ ؾروع إخالق.
بنُؾ
ّ
افثوفٌ :حقل ظدد ادًٚئؾ افتل تًتز مـ ؾروع افديـ بِحٚظ مالك آظتٌٚر ،ؾْٓٚك
تًغ اخل ٜٕٚافتل
بًض ادًٚئؾ افدئْ ٜـ ـٚحلجٚب ـ افتل مل حيدَّ د مقؿًٓ ٚمـ افديـ ،ومل َّ
جي ٛووًٓ ٚؾٔٓ.ٚ
فَد صٚر مـ ادنٓقر أن ؾروع افديـ هل :افهالة ،وافهقم ،واخلّس ،وافزـٚة،
زي  .ومل يًرف افنخص افذي بٚدر إػ هذا افتًٔغ،
واحل ،ٟواجلٓٚد ،وافتقيل ،وافت ّ
وفُـ ادتَٔـ مْف أهن ٚاشتِّٓ ٝمـ ـت ٛافٍَف ،ومـ مجِتٓ :ٚـتٚب «ذائع اإلشالمش،
( )1راجع ظذ شٌٔؾ ادثٚل :حمّد حًغ افىٌٚضٌٚئل ،افَرآن ذم اإلشالم ،11 :ؿؿ ،مُت ٛإتنٚرات
إشالمل1111 ،؛ افىٌٚضٌٚئل ،تًِؿ افديـ 5 :ـ  ،11مجًف وٕيّف :افًٔد آي ٜافِٓل دادور ،افىًٌٜ
افرابً ،ٜؿؿٕ ،ؼ جٓٚن ارا1111 ،؛ حمّد رو ٚحُّٔل ،حُّ ٜادًِّغ ،111 :ضٓران ،مُتٛ
ٕؼ افثَٚؾ ٜاإلشالمٔ.ٜ
( ) 1راجع :ـٚطؿ ادقشقي بجْقردي ،دائرة ادًٚرف اإلشالمٔ ٜافُزى (حت ٝافتحَٔؼ) :11
 ،151افىًٌ ٜإوػ ،ضٓران ،مرـز دائرة ادًٚرف اإلشالمٔ ٜافُزى1111 ،؛ حمّد افنرازي،
ؾروع افديـ ،ترمج :ٜمهىٍك زمٚين ،ؿؿ ،إتنٚرات پٔٚم ٕقر1111 ،؛ حًغ ميٚهري ،برٕٚمٟ
دوهن :ٚجًٍر افُٔقاين ،افىًٌ ٜإوػ ،ضٓران ،مٗشًٜ
احلٔٚة :مٌٚح ٞذم مًرؾ ٜؾروع افديـّ ،
حتََٔٚت افذـر.1111 ،
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فِّح َِّؼ احلع .
فُ ّـ اددّ ظك هق:
ّ
زي وّـ ؾروع افديـ؟ وم ٚهق ادالك افذي مـ
تؿ إدراج
افتقيل وافت ّ
أوًٓ :ـٔػ ّ
خالفف تؿ هذا افتؼيع؟
ثوكق ًو :إٕف بِحٚظ افقاج ٛؾ٘ن احلجٚب هق واحدٌ مـ ؾروع افديـ.
ثوفث ًو :إن ادىِقب إدراج ـتٚب «افًسش وّـ ادٌٚح ٞافٍَٓٔ.ٜ
راوع ًو :إحُٚم ادتً َِِّ ٜبٚحلجٚب جي ٛأن تْٚؿش وّـ مًٚئؾ افرشٚف ٜافًِّٔ.ٜ

نيف صاز ايتويّي وايتربّي َٔ فسوع ايدئ؟
أ ّم ٚبٚفًٌْ ٜفِتقيل ؾٓق يًرف بٖٕف حمٌ ٜافٌْ ّٔغ وإئّ ٜادًهقمغ^ أمجًغ ،أ ّمٚ
زي ؾٓق إظالن افزاءة مـ أظدائٓؿ ،وإطٓٚر افٌٌض وادَ ٝهلؿ .وهذه ادحٌ ٜأو
افت ّ
بٚفٌْقة واإلمٚم .ٜؾّـ بغ إمقر افتل يَقم
افٌٌض هل ذم حََٔتٓ ٚمـ فقازم آظتَٚد
ّ
ظِٔٓ ٚآظتَٚد بٚفٌْقة واإلمٚم ٜهل حمٌتٓؿ وإطٓٚر افًداء ٕظدائٓؿ ،بحٔ ٞإذا إتٍك
هذا افؼط ؾال مًْك فالظتَٚد بٚفٌْقة أو اإلمٚم.ٜ
زي هل مـ
ـام أن
ّ
احل ٛوافٌٌض مـ افٍُٔٔٚت افًٍْ ،ٜٕٔٚمم ٚيِزم أن افتقيل وافت ّ
إمقر آظتَٚدي ،ٜومُٚهن ٚهق وّـ افًَٚئد ،وفٔس وّـ إحُٚم وافٍَف!
وـقن افَرآن ؿد أمر ادًِّغ ب٘ظالن افزاءة مـ ادؼـغ ،أو ـقن افٌْل إـرم

ِ
ؿد ؿٚل ذم حؼ ظع×« :افِٓؿ ِ
وظٚد مـ ظٚداهش ٓ ،يًْل أهنام جز ٌء مـ
وال مـ وآه،
ؾروع افديـ ،وفُـ حََٔتٓام ادقوقظٔ ٜتًتدظل ظدّ مه ٚوّـ إمقر افًَٚئدي.ٜ
ؿًؿ احلع ذم «افؼائعش ؾروع افديـ إػ :افىٓٚرة ،افهالة ،اخلّس ،افزـٚة ،افهقم،
(َّ )1
آظتُٚف ،احل ،ٟافًّرة ،اجلٓٚد ،إمر بٚدًروف ،وافْٓل ظـ ادُْر.
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ؾنن ؿقؾ :إن اظتٌٚره ٚوّـ ؾروع افديـ؛ فُقهنام مـ إمقر افًِّٔ ،ٜافتل دمري
جمرى إحُٚم اخلًّ.ٜ
ؿؾً :إٕف إذا ٕير إفٔٓ ٚهبذا افِحٚظ ؾحْٔٓ ٚجي ٛأن تْدرج حت ٝظْقان اجلٓٚد
ُ
ّ
ومًتَؾ ،ـام هق صٖن
خٚص
وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ٓ ،أن يًَد هل ٚظْقان
ّ
زي
افىٓٚرة بٚفًٌْ ٜفِهالة ،حٔ ٓ ٞتًتز افىٓٚرة مـ ؾروع افديـ .مع أن افتقيل وافت ّ
أظيؿ مَٚم ً ٚمـ ؾروع افديـ ،ؾٓل مـ أرـٚن افًَٚئد.
ّ
زي وّـ ؾروع افديـ مل يُـ شٚئد ًا ؿٌؾ
بٚإلوٚؾ ٜإػ م ٚشٌؼ ؾ٘ن ظدّ
افتقيل وافت ّ
ّ
زي وّْٓ،ٚ
افًَقد افًٚبَ ،ٜحٔ ٞـ ٕٝٚتًد ؾروع افديـ ثامٕٔ ،ٜومل يُـ
افتقيل وافت ّ
ؾِؿ تذـرمه ٚدائرة ادًٚرف افٍٚرشٔ( ٜتٚريخ افتٖفٔػ  )1111وّـ ؾروع افديـ ،
بْٔام جًِتٓؿ دائرة ادًٚرف افنًٔٔ ٜوّـ ؾروع افديـ ،مع افًِؿ أن تٚريخ تٖفٔػ هذه
إخرة ـٚن ذم شْ ،1111 ٜمم ٚيًْل أن إوٚؾتٓام وّـ ؾروع افديـ مل يُـ إٓ خالل
افًَقد إربً ٜإخرة.

احلجابُ فسعٌ َٔ فسوع ايدئ أيغاً
وافُالم هْ ٚجيري حقل أصؾ مًٖف ٜاحلجٚب ،وفٔس حقل حدوده أو ـقٕف ـٚن
مقجقد ًا أو مل يُـ مقجقد ًا  .وفٔس ٓزم ً ٚاحلدي ٞحقل أمهٔ ٜاحلجٚب ،ؾّدفقفف
افتهديَل ،وٓ حيتٚج إػ آشتدٓل ظِٔف .ؾٓق مًِقم مـ
افتهقري هق ظغ مدفقفف
ّ
افديـ بٚفيورة؛ ٕٕف رمز اهلقي ٜافدئْ ٜفِّرأة .ـام إٔف مقرد ابتالء ٕهػ إمٜ
( )1إير :ؽالم حًغ مهٚح ،ٛدائرة ادًٚرف افٍٚرشٔ ،111 :1 ٜافىًٌ ٜافث ،ٜٕٔٚضٓران ،مٗشًٜ
ـت ٛاجلٔ.1111 ،ٛ
( ) 1إير :أمحد احلٚج افًٔد جقادي وـٚمران ؾٚين وهبٚء افديـ خرمنٚهل ،دائرة ادًٚرف افنًٔٔ،ٜ
افىًٌ ٜإوػ ،ضٓرانٕ ،ؼ افنٓٔد شًٔد حمٌل.1111 ،
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اإلشالمٔ ،ٜؾَد ٓ يتُّـ افًديد مـ إؾراد أداء ؾريو ٜاخلّس ،وافزـٚة؛ ٕٓتٍٚء
آشت ىٚظ ٜادٚفٔ ،ٜأو مل حتي فدهيؿ آشتىٚظٕ ٜداء ؾريو ٜاحل ،ٟفُـ ٓ تقجد امرأة
افؼظل .ؾٚحلجٚب هق افٍٔهؾ بغ ادرأة
ذم اإلشالم ؽر منّقف ٜبٍريو ٜاحلجٚب
ّ
ادًِّ ٜوؽره ،ٚبؾ ٓ يُّـ تًريػ ادرأة ادًِّ ٜوادرأة ادِتزم ٜبديْٓ ٚإٓ وفِحجٚب
رضوري ذم هذا افتًريػ ،بؾ ؿد تذه ٛادًٖف ٜإػ أبًد حدود؛ ّ
ٕن ادرأة إذا
حوقر
ّ
ختِ ٝظـ حجٚهب ٚؾٓل أؿرب إػ أن ّ
تتخذ ظـ بٚؿل ؾرائض افديـ إخرى ،ـٚفهالة،
مهٓ ٚأن
وؿد يهؾ إمر إػ أن َّ
تتْهؾ ـِٔ ً ٚمـ ديْٓٚ؛ ٕن فِحجٚب آثٚر ًا دئْ ً ٜـٌرة ،أ ُّ
ادرأة ادِتزم ٜبٚفٌِٚس افؼظل ؽٚفٌ ً ٚم ٚتُقن مِتزم ٜبٚفهالة وبٚؿل افٍرائض ،ـام أهنٚ
تُقن مراظٔ ٜفمداب وافًِقك افديْل.
ومـ هْ ٓ ٚيًرف م ٚهل ادًٚير افتل اختذه ٚبًض افٍَٓٚء وإصقفٔغ ذم جًؾ
بًض إمقر مـ افٍروع واشتثْٚء إخرى؟!
فُـ إذا ـٚن ادالك احلُّل هق افقاج ٛؾ٘ن احلجٚب مـ افقاجٌٚت ،بؾ مـ أهؿ
افقاجٌٚت بٚفًٌْ ٜفِّرأة ادًِّ.ٜ
وبٌض افْير ظـ أيٚت وإحٚدي ٞؾ٘ن أمهٔ ٜاحلجٚب تيٓر مـ خالل افًرة
ّ
افًَع فدى ادًِّغ .ؾًذ ضقل تٚريخ اإلشالم ـ ٕٝٚادرأة ادًِّٜ
ادًتّرة وادرتُز
ّ
حمجٌ ،ٜوحتك ذم هذا افقؿ ٝؿد تُقن إـثري ٜحمجٌ .ٜإوٚؾ ً ٜإػ ّ
أن ّأول م ٚيًرض
َّ
تتؼف بٚظتْٚق اإلشالم ،وأول م ٚتَقم بف بًد افنٓٚدة ،هق افتزامٓٚ
ظذ ادرأة افتل َّ
اإلشالمل.
بٚحلجٚب
ّ
ادًتّرة مْذ ؾجر اإلشالم وحتّك افٔقم ،وهذا هق ادرتُز
إذ ًا ؾٓذه هل افًرة
ّ
وافًرذم ،مم ٚيًْل أن احلجٚب واحد مـ افنًٚئر افتل يَقم ظِٔٓ ٚاإلشالم.
افًَع
ّ
ّ
فُـ افٌري ٛذم إمر إٔف حتك مع تندّ د بًض افٍَٓٚء ذم مًٖف ٜاحلجٚب ،وذهٚهبؿ
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إػ افَقل بقجقب تٌىٔ ٜافقجف وافُ ٍّغ ،ؾ٘هنؿ مل يَقفقا بٖٕف مـ ؾروع افديـ  ،بؾ
إـثر ؽراب ٜإٔف مع احلجؿ اهلٚئؾ فُِت ٛوإبحٚث وافَِٚءات افتل ـتٌ ٝودارت
ّ
كح أو يدظق إػ جًؾ احلجٚب مـ ؾروع افديـ .
حقل احلجٚب
ؾ٘ن أحد ًا مل ُي ِّ
وٓ يٍقتْ ٚافَقل :ؿد يُقن ظدم احلوقر آجتامظل فِّرأة ذم ادجتّع خالل
افَرون إوػ ،واـتٍٚؤه ٚبدوره ٚداخؾ افٌٔ ،ٝوـذا ظدم تقاجده ٚذم مقاؿع تٍرض
افتًرض دًٖف ٜاحلجٚب بٚفَدر
ظِٔٓ ٚافتقاجد إػ جْ ٛإجٌْل ،شٌٌ ً ٚذم ظدم
ُّ
ادىِقب .
ؾ٘ن افتىقر آجتامظل وبروز طٚهرة افًٍقر ،افذي تًرؾف ادجتًّٚت ادًِّ ،ٜؿد
ؾرض ضرح مًٖف ٜاحلجٚب ذم افدوائر افدئْ ،ٜبؾ إن هظ ٜافتحقٓت آجتامظٔ،ٜ
وحوقر ادرأة افًٍٚل وافنديد داخؾ ادجتّع ،وتقاجده ٚافٔقمل إػ ج ٕٛٚإج،ٕٛٚ
أي ؽر حمٚرمٓ ،ٚمع إتنٚر ثَٚؾ ٜآشتالب افٌربٔ ٜوافهٓٔقٕٔ ،ٜتًتدظل بذل جٓقد
ؾَٓٔ ٜوأصقفٔ ٜحقل مًٖف ٜاحلجٚب.
ٍ
(ٕ )1نر إػ ّ
ٕٚطرة اػ اإلجٌٚر أو ظدم اإلجٌٚر ظذ فٌس احلجٚب.
أن افدظقة ؽر
( ) 1مثؾ :افدظقة إػ وجقب شس افقجف وافٍُغ بٚفًٌْ ٜفًٌض افٍَٓٚء ،بؾ هْٚك مـ ذه ٛإػ
حرم ٜافْير إػ إجٌْل وشامع صقتف ،ـام ذه ٛإػ ذفؽ افنٓٔد إول ذم «افًِّ ٜافدمنَٜٔش،
وهل ؾتقى ظجٌٔ.ٜ
( )1إػ حدود شْ 1111 ٜـت ٛأربً ٜـت ٛـِٓ ٚحقل احلجٚب وؾًٍِتف ،وم ٚيَرب مـ  111ـتٚب ًٚ
بٚفٌِ ٜافٍٚرشٔ ٜوافًربٔ ٜحقل ٍٕس ادًٖف .ٜوفربام يُقن افًدد ؿد وصؾ حتّك يقمْ ٚهذا إػ مٚ
خٚص بٚحلجٚب ،ومـ بْٔٓ :ٚم ٚـتٌف رشقل جًٍريٚن ،رشٚئؾ حجٚبٔ:ٜ
يَرب مـ  111ـتٚب
ّ
شتقن ظٚم ً ٚمـ افًّؾ افًِّل ذم افر ّد ظذ بدظ ٜـنػ احلجٚب  1111 :1ـ  ،1111افىًٌٜ
افث ،ٜٕٔٚؿؿٕ ،ؼ دفِْٔ.1111 ،ٚ
يتؿ افتىرق إػ مًٖف ٜاحلجٚب ذم إوشٚط افنًٔٔ،ٜ
( )1حً ٛاضالظْ ٚإػ حدود افَرن ادٚيض مل ّ
وـؾ م ٚـت ٛؾٓق ذم افًْقات إخرة.
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ـام أن ـؾ هذه افتٌرات ذم ادجتّع اإلشالمل دمًؾ مـ اظتٌٚر احلجٚب مـ ؾروع
افديـ مًٖف ٜمِح ٜوأـٔدة.

عسوزة إدزاج «نتاب ايطرت» عُٔ املباحح ايفكٗية
يوؿ ـتٚب «افًسش إػ
مـ إمقر إخرى افتل جي ٛأخذه ٚمٖخذ اجلدّ هق أن
ّ
افُت ٛوادٌٚح ٞافٍَٓٔ . ٜؾحتّك أن بٌِ ٝإبقاب وادٌٚح ٞافٍَٓٔ ٜحدود
ٌ
تًرض افٍَٓٚء
مٌحٞ
بٚب أو
ٌّ
ٍرد فِحجٚب ٌ
خٚص .وؿد ّ
مخًغ بٚب ً ٚوـتٚب ً ،ٚوفُـ مل ُي َ
فِحجٚب اشتىراد ًا وّـ ـتٚب «افهالةش ،حغ حتدثقا ظـ فٌٚس ادرأة ذم افهالة،
وتٍٚوتف ظـ فٌٚس افرجؾ؛ وذم ـتٚب «افُْٚحش ،ذم حديثٓؿ ظـ احلدود افؼظٔ ٜافتل
ّ
حيؼ ٍّ
مًتَؾ
فُؾ مـ ضرذم ظَد افزواج افْير إفٔٓ ٚذم افىرف أخر .وٓ وجقد فُتٚب
ّ
ادٍهِ ٜآشتدٓفٔ ،ٜـُتٚب
وخٚص بٚحلجٚب وّـ ادٌٚح ٞافٍَٓٔ ،ٜذم افُتٛ
َّ
ّ
«جقاهر افُالمش ،أو ذم افُت ٛؽر آشتدٓفٔ ،ٜـُتٚب «افًِّ ٜافدمنَٜٔش.
ؾٍل افقؿ ٝافذي ٕجد ؾٔف وّـ افُت ٛافٍَٓٔ ٜـت« ٛافًِٚنش« ،افيٓٚرش،
«اإليالءش« ،اخلِع وادٌٚراةش ،وافتل مـ حٔ ٞوحدة مقوقظٓ ٚجي ٛأن تدرج ـ ِّٓٚ
خمتص بٚحلجٚب وافٌِٚس افؼظل فِّرأة.
وّـ ـتٚب «افىالقشًٕ ٓ ،ثر ظذ ـتٚب ّ
يتؿ
وٓ ًٕتىٔع افَقل :إن افٍَف اإلشالمل يدور ـِف حقل افرجؾ ،وفذفؽ ؾِؿ ّ
تًرو ٝدًٖف ٜافدمٚء افثالث.
افتًرض دٌح ٞاحلجٚب؛ ٕن ـت ٛافٍَف ؿد ّ
ّ
ـام إًْٕٔ ٓ ٚتىٔع افَقل :إن ظدم تًرض ؾَٓٚئْ ٚفِحجٚب ـٚن مـ بٚب افٌٍِ.ٜ
وفُـ ّ
افَقي وافٌٚرز هق ؽٔٚب ادرأة آجتامظل ،وحوقر احلجٚب
فًؾ افًٌٛ
ّ
خيص فٌٚس ادرأة افؼظل هق «افًسش ،وـِّ ٜاحلجٚب
( )1افتًٌر افًٚئد ذم إوشٚط افٍَٓٔ ٜذم مّ ٚ
هق تًٌر حدي.ٞ
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بنُؾ تّ ٚم ،ووجقد ثَٚؾ« ٜمـ وراء حجٚبش إٓذاك.
ؾٚحلدي ٞظـ احلجٚب ذم جمتّع ـ ٕٝٚادرأة تتهؾ بٌر حمٚرمٓ ٚمـ وراء حجٚب
مًٖف ٜظٌثٔ.ٜ

ٍ
إن احلجٚب إٓذاك مًٖف ٌ ٜمٍرو ٌغ مْٓٚ؛ ٕن ّ
وبًٌٚرة أخرىّ :
مِتزمٚت
جؾ افًْٚء ـ ّـ

بف ،ومل يقجد افداظل افٍَٓل فىرحف ،وـؾ م ٚـٚن مىروح ً ٚهق مَدار افًس ذم افهالة،
وذم افَِٚء أثْٚء ظَد افزوجٔ.ٜ
تؿ إوٚؾ ٜـتٚب «افًسش إػ ج ٕٛٚافُت ٛافٍَٓٔ ٜإخرى
وٕحـ ٕرى إّٔف إذا ّ
ؾًُٔقن مـ ادْٚش ٛأن ٕدرج وّْف مٌٚح ٞؾَٓٔ ٜمتًددة .ؾّـ ادٌٚح ٞافتل ترتٌط
بٚفًس :حدود احلجٚب ،ادًتثْك مـ احلجٚب ،صُؾ وفقن افٌِٚس ،افزيْ ،ٜآختالط
بغ ؽر ادحٚرم ،اخلِقة ،فٌٚس افنٓرة ،وفٌٚس اجلْس أخر...

عسوزة إدزاج األحهاّ املتعًِّكة باحلجاب عُٔ َطائٌ ايسضاية ايعًُية
ـام أن مـ ادًٚئؾ ادَسح ٜذم هذه ادَٚف ٜإدراج أحُٚم احلجٚب وّـ مٌٚحٞ
افرشٚئؾ افًِّٔ.ٜ
ختتص بٚدزارظ ٜوادًٚؿٚة ـ وهل حمؾ ابتالء
ؾٍل افقؿ ٝافذي ٕجد أحُٚم ًٚ
ّ
أصحٚب ادزارع وإرايض افزراظ ّٔ ،ٜافذيـ ٓ تتًٚوى ًٌٕتٓؿ وًٌٕ ٜظدد افًْٚء ذم
ادجتّع؛ حٔ ٞمتثؾ ادرأة أـثر مـ ٕهػ ادجتّع اإلشالمل .وٓ أحد يًتىٔع افَقل:
إن احلجٚب مًٖف ٜأؿؾ اظتٌٚر ًا ّ
وأؿؾ ابتال ًء مـ ادزارظ ٜوادًٚؿٚة وافقديً ٜوافًٚري ٜـ
ؾُؾ م ٚدمده ذم افرشٚئؾ افًِّٔ ٜهق احلدي ٞظـ احلجٚب اشتىراد ًا وّـ مٌحٞ
«أحُٚم افْير إػ إجٌْلش ،حٔ ٞضرح ٝمخس مًٚئؾ متً َِِّ ٜبٚحلجٚب.
افتًرض بٕٚوػ فِحجٚب مٌٚذة،
ؾُثرة آبتالء وتًدُّ د مقارده تٍرض أن يتؿ
ُّ
خٚص.
ووّـ ظْقان
ّ
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آخس ايهالّ
أي إصُٚلٓ ،بدّ مـ اإلصٚرة اجلّ ٚدة إػ:
وذم اخلتٚم؛ وفدؾع ّ
1ـ إن افديـ ٓ يْحك ؾَط ذم إحُٚم وافٍروع ،ؾٓق مْيقم ٜصٚمِ ٜومتامشُٜ
مـ افًَٚئد وإخالق وإحُٚم .وؿد رـَّز افديـ ظذ إخالق أـثر ،ؾٚفَرآن ٕزل
ّ
افتحع بٕٚخالق افٍٚوِ.ٜ
افًقي ،وإػ
هلداي ٜافْٚس إػ افًِقك
ّ
1ـ افٔقم ذم اجلّٓقري ٜاإلشالمٔ ٜوذم بٚؿل ادجتًّٚت اإلشالمٔ ٜهْٚك مـ إمقر
م ٚهق أـثر أمهٔ ٜمـ احلجٚب  ،فذا ؾ٘ن افدظقة إػ ختهٔص مٌٚح ٞؾَٓٔ ٜبٚحلجٚب ٓ
جي ٛأن يٍٓؿ مْٓ ٚأهن ٚدظقة فالٕكاف ظـ إصقل ،وآهتامم بٚفٍروع ؾَط.
 1ـ ٓ رء مـ افديـ يَقم ظذ افَقة واإلجٌٚر .واحلجٚب واحد مـ أمقر هذا
افديـ .ؾدظقتْ ٚفالهتامم بٚحلجٚب وّـ ادٌٚح ٞافٍَٓٔ ٓ ٜيًْل أهن ٚدظقة إلجٌٚر
ادرأ ة ظذ آفتزام بٚحلجٚب ،واشتًامل افًْػ وافَقة إلفزامٓ ٚبف ،بؾ ٓبد مـ هتٔئٜ
افًقي ٓ يهِح بّثِف،
ادَدّ مٚت افْيري ٜوافًِّٔ ٜفثَٚؾ ٜاحلجٚب .ؾٚفًِقك ؽر
ّ
وادُْر ٓ يُّـ تٌٔره بقاشى ٜادُْر.

حهِ احلجاب
قساءة تفطريية آليات احلجاب يف ايكسإٓ ايهسيِ

َكدَة
هؾ هْٚك حُؿ ذم مًٖف ٜاحلجٚب ذم افَرآن افُريؿ؟
فإلجٚب ٜظـ هذا افًٗال شًْٔ ٚإػ اشتحوٚر أيٚت افتل هل ٚصِ ٜمٌٚذة أو ؽر
مٌٚذة بٚدًٖف ،ٜوهق م ٚشًٔٚظدٕٓ ٚحَ ً ٚظذ تنُؾ رؤي ٜؿرإٓٔ ٜظٚم ٜوصٚمِ ،ٜأو
مٍٓقم ؿرآين ظٚم دًٖف ٜاحلجٚب ،وهق إمر افذي شقف يًٚظدٕ ٚـثر ًا ذم افرد ظذ
افنٌٓٚت افتل أثرت وم ٚتزال حقل وجقد مرجًٔ ٜؿرإٓٔ ٜفقجقب احلجٚب ظذ ًٕٚء
ادًِّغ.

آيات احلجاب يف ايكسإٓ ايهسيِ
1ـ آية االضتئرإ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ ََل ْ َي ْي ُؾغُقا ُْ
احل ُؾ َؿ ِمـ ُؽ ْؿ
يـ َم َؾؽ ْ
ًَ َأ ْي ََم ُكؽ ُْؿ َوا ُهفذ َ
يـ َآمـُقا ف َق ْست َْلذكؽ ُُؿ ا ُهفذ َ
﴿ َيو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ

( )1أشتٚذ وبٚح ٞذم احلقزة افًِّٔ ،ٜمـ فٌْٚن.
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قن ثِقووؽُؿ مـ اف ُهظ ِفر ِة و ِمـ وع ِد ص ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َث َ
الة
الث َم ُهرات مـ َؿ ْي ِؾ َصالة ا ْف َػ ْج ِر َوح َ
َْ َ
َ َ
َن َ
غ ق ََض ُع َ َ َ
ٍ
ا ْف ِع َةوء َث ُ
قن َظ َؾ ْقؽُؿ َو ْع ُضؽ ُْؿ
َوح َو ْعدَ ُه ُهـ َض ُهقا ُؾ َ
الث َظ ْق َرات ُهفؽ ُْؿ َف ْق َس َظ َؾ ْقؽ ُْؿ َوٓ َظ َؾ ْق ِف ْؿ ُجـ ٌ
ِ
ِ
ِ
َظ َذ َو ْع ٍ
ض ـ ََذفِ َ
قؿ﴾ (افْقر ،)11 :وؿٚلَ ﴿ :ونِ َذا َو َؾغَ
ؽ ُي َي َن ُ
قؿ َحؽ ٌ
غ اهلل َفؽ ُُؿ أ َيوت َواهلل َظؾ ٌ
ِ
ِ
إَ ْض َػ ُول ِمـؽ ُُؿ ُْ
يـ ِمـ َؿ ْيؾِ ِف ْؿ ـ ََذفِ َ
غ اهلل َفؽ ُْؿ آ َيوقِ ِف َواهلل
ؽ ُي َي َن ُ
اشت َْل َذ َن ا ُهفذ َ
احل ُؾ َؿ َؾ ْؾ َق ْست َْلذكُقا ـ َََم ْ
ِ
ِ
قؿ﴾ (افْقر.)15 :
قؿ َحؽ ٌ
َظؾ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًَ َأ ْي ََم ُكؽ ُْؿ﴾،أي مروهؿ أن يًتٖذٕقـؿ
يـ َم َؾؽ ْ
يـ َآمـُقا ف َق ْست َْلذكؽ ُُؿ ا ُهفذ َ
﴿ َيو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
فِدخقل.
ِ
ًَ َأ ْي ََم ُكؽ ُْؿ﴾ افًٌٔد ،دون اإلمٚء ،وإن ـٚن افٍِظ ٓ يٖبك ظـ
يـ َم َؾؽ ْ
وطٚهر ﴿ا ُهفذ َ

افًّقم؛ بًْٚي ٜافتٌِٔ ،ٛوبف وردت افرواي. ٜ
وذه ٛافٍخر افرازي إػ دخقل افًْٚء بنُؾ جع وواوح ،وأوٚف :إٕف يدخؾ ذم
ِ
ًَ َأ ْي ََم ُكؽ ُْؿ﴾ افٌٚفٌقن وافهٌٚر .
يـ َم َؾؽ ْ
ؿقفف تًٚػ﴿ :ا ُهفذ َ
وادٍنة طٚهرة ذم افًٌد
ادخههٜ
ومـ ادالحظ أن أي ٜبًٔد ًا ظـ افروايٚت
ِّ
ِّ
افٌٚفغ ،ـام ذم افًٌد افهٌر ،ـام ذم إم ٜافهٌرة وافٌُرة.
ِ
يـ ََل ْ َي ْي ُؾغُقا ُْ
احل ُؾ َؿ ِمـؽ ُْؿ  ،﴾...أو ؿؾ إضٍٚل افذيـ يُّـ إؾٓٚمٓؿ هذه
﴿ َوا ُهفذ َ
افتكؾٚت ،وتًِّٔٓؿ إيٚه ،ٚأي ادّٔزيـ مُْؿ ،وهؿ إضٍٚل إحرار افذيـ ئًنقن
مًُؿ ،شقاء ـٕٚقا أوٓدـؿ أم ٓ .وؿقفف« :مُْؿش إصٚرة إػ ظدم اشتثْٚء إحرار مـ
هذا احلُؿ ،ؾٚحلُؿ ؽر مرتٌط بٚفًٌٔد ؾَط.
قن ثِقووؽُؿ مـ اف ُهظ ِفر ِة و ِمـ وع ِد ص ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
﴿ َث َ
الة
الث َم ُهرات مـ َؿ ْي ِؾ َصالة ا ْف َػ ْج ِر َوح َ
َ َ َْ َ
غ ق ََض ُع َ َ َ َن َ
ا ْف ِع َةوء﴾  .إن هذه إوؿٚت افثالث :ٜأي ؿٌؾ صالة افٍجر ،وهق افقؿ ٝافذي يًتَٔظ
( )1ادٔزان .111 :11
( )1افتًٍر افٌُر .15 :11
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ؾٔف أهؾ افدار ،و ُب ًَ ْٔد صالة افيٓر ظْدم ٚيوع افرجؾ أو ادرأة ثٔٚبف فالشساح ،ٜوبًد
صالة افًنٚء ،وهق وؿ ٝاخلِقد إػ افْقم أو اخلِقة افزوجٔ ،ٜتنسك ذم أن ادرء ظٚدة
يُقن مُْنٍ ً ٚؾٔٓ ،ٚدون ؽره ٚمـ إوؿٚت.
الث ظقر ٍ
ات ُهفؽ ُْؿ﴾ :فَقفف تًٚػ« :ثالثش ؿراءتٚن :إوػ بٚفرؾع؛ وافثوكقي
﴿ َث ُ َ ْ َ
بٚفْه.ٛ
وذم جمّع افٌٔٚن« :ثالثش خز دٌتدأ حمذوف ظذ تَدير رؾًف ،وافتَدير :هذه ثالث
ظقرات فُؿ ،وبدل مـ ثالث مرات ظذ تَدير ٕهٌف بتَدير أوؿٚت ثالث ظقرات
فُؿ حذف ادوٚف وأظرب ادوٚف إفٔف ب٘ظرابف .
وبام أن افَراءة إصٓر هل افرؾع ؾُٔقن ادًْك :هذه إوؿٚت ادذـقرة ثالث
ظقرات فُؿ ،وبٚفتٚيل يُقن ادراد أن ادذـقريـ ذم أي ٓ ٜيٌٌْل أن ي ّىًِقا ظذ
ص هذه إوؿٚت بٚفذـر ٕهن ٚأـثر إوؿٚت افتل
ظقراتُؿ ذم هذه إوؿٚت ،وخ ّ
يُّـ أن تُْنػ ؾٔٓ ٚظقرة ادرء ـام تَدم ،أي خهٓ ٚبٚظتٌٚره ٚافٍرد إبرز ،وهذا ٓ
يًْل أن ادذـقريـ يُّـ هلؿ أن يروا افًقرات ذم ؽر هذه إوؿٚت ـام هق واوح.
قن َظ َؾ ْقؽُؿ َو ْع ُضؽ ُْؿ َظ َذ َو ْع ٍ
ض ـ ََذفِ َ
غ
َوح َو ْعدَ ُه ُهـ َض ُهقا ُؾ َ
ؽ ُي َي َن ُ
﴿ َف ْق َس َظ َؾ ْقؽ ُْؿ َوٓ َظ َؾ ْق ِف ْؿ ُجـ ٌ
ِ
ِ
ِ
قؿ﴾ ،أي إن ترك آشتئذان ذم ؽر هذه آوؿٚت ٓ
قؿ َحؽ ٌ
اهلل َفؽ ُُؿ أ َيوت َواهلل َظؾ ٌ
يقج ٛاإلثؿ وٓ احلرج .ؿٚل افزخمؼي« :ثؿ ظذرهؿ ذم ترك آشتئذان وراء هذه
قن َظ َؾ ْقؽُؿ﴾ ،يًْل إن بُؿ وهبؿ حٚج ٜإػ
وبغ وجف افًذر ذم ؿقففَ ﴿ :ض ُهقا ُؾ َ
ادراتّ ،
ادخٚفى ٜوادداخِ ،ٜيىقؾقن ظُِٔؿ ذم اخلدم ٜوتىقؾقن ظِٔٓؿ ذم آشتخدام ،ؾِق
جزم إمر بٓٚشتئذان ذم ـؾ وؿٕ ٝدى ذفؽ إػ احلرجش  .إمر افذي ينًر بٖن
( )1جمّع افٌٔٚن .111 :1
( )1افُنٚف .111 :1

 ..................................11فقه احلجاب يف الشريعة اإلشالمية ،قراءات جديدة
افذيـ مُِ ٝأيامهن ّـ حُّٓؿ حُؿ مـ ئًش ذم افٌٔ ٝمـ أضٍٚل وًٕٚء وحمٚرم ،وهذا
مٍهؾ ـ خمتِػ ؾٔف بغ افٍَٓٚء ،وـذفؽ بغ ادٍنيـ
احلُؿ ـ ـام شٖٔيت بحثف بنُؾ َّ
أيو ً.ٚ

ِ
ِ
﴿ َونِ َذا َو َؾغَ إَ ْض َػ ُول ِمـؽ ُُؿ ُْ
يـ ِمـ َؿ ْيؾِ ِف ْؿ ـ ََذفِ َ
غ اهلل
ؽ ُي َي َن ُ
اشت َْل َذ َن ا ُهفذ َ
احل ُؾ َؿ َؾ ْؾ َق ْست َْلذكُقا ـ َََم ْ
ِ
ِ
ِِ
قؿ﴾.
قؿ َحؽ ٌ
َفؽ ُْؿ آ َيوقف َواهلل َظؾ ٌ
احلُ ُِؿ ظذ وزن (اف ُُ ُت )ٛـْٚي ٜظـ افٌِقغ بٓٚحتالم ،افذي يساؾؼ ؽٚفٌ ً ٚمع ٕوقج

ظَع وؾُري ومرحِ ٜجديدة ذم حٔٚة اإلًٕٚن.
ودّ ٚظدّ ذم أي ٜافًٚبَ ٜإضٍٚل وافًٌٔد ـٚن ٓ بد مـ إحلٚق آبـ افٌٚفغ هبؿ؛
تٖـٔد ًا ظذ م ٚؿد يٍٓؿ مـ أي ٜافًٚبَ ٜبنُؾ أوػ ،وذفؽ إٔف إذا ـٚن افىٍؾ ممـ جيٛ
مِز ٌم بنُؾ أوػ.
إفزامف بٓٚشتئذان ؾٚفٌٚفغ َ

عالقة اآلية مبطأية احلجاب

ؿد يًٖل شٚئؾ :م ٚهل ظالؿ ٜهذه أي ٜبًّٖف ٜاحلجٚب؟
واجلقاب :إن هلذه أي ٜظالؿ ٜوضٔدة بام ٕحـ ذم صدده مـ مًٖف ٜاحلجٚب؛ وذفؽ

مـ خالل مًٖفتغ ضرحتٓام أي ٜافُريّ:ٜ
إوػ :مقوقع آشتئذان ،حٔ ٞإن أي ٜأوجٌ ٝآشتئذان ظذ ـؾ مـ يًُـ
ذم افٌٔ ،ٝدون افزوج ،ؿٌؾ افدخقل ظذ ادرأة صٚحٌ ٜافٌٔ ،ٝوٓ ٕجد حُّ ٜمـ هذا
بٌض افْير ظـ مَدار هذا افتًس.
آشتئذان شقى افتًسّ ،
افثوكقي :إن ذم أي ٜصٔئ ً ٚمـ افدٓف ٜظذ حُؿ تًس ادرأة أمٚم ظٌده ٚوممِقـٓ ،ٚوهذا
م ٚشقف ًٕتًروف ذم م ٚيٖيت مـ هذه افدراش.ٜ

خالصة واضتٓتاج
ذم أي ٜتؼيع فقجقب آشتئذان ذم داخؾ افٌٔ ،ٝوهذا افتؼيع يىٚل إهؾ
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أوًٓ ،ثؿ إؾراد ادٍُِغ إخر افذيـ ئًنقن ذم افٌٔ.ٝ
أم ٚإهؾ ؾٕ٘ف يىٚهلؿ مـ ٕٚحٔ ٜتًِؼ وجقب تًِٔؿ إضٍٚل أو أمرهؿ بٖن يًتٖذٕقا
ؿٌؾ افدخقل ظِٔٓؿ ذم إوؿٚت افتل حدَّ دهت ٚأيٜ؛ وذفؽ أن افتُِٔػ ٓ يىٚل ؽر
ادٍُِغ؛ وأم ٚبَٔ ٜإؾراد ذم ادْزل مـ إمٚء وظٌٔد ؾ٘ن افتُِٔػ يُّـ أن يىٚهلؿ
بنُؾ مٌٚذ.
ٌ
ارتٌٚط م ٚبًّٖف ٜافًس ،ؾِقٓ
وٓ بد فْ ٚهْ ٚمـ اإلصٚرة إػ أن مًٖف ٜآشتئذان هلٚ
ذع آشتئذان
اخلقف مـ أن يرى إضٍٚل وؽرهؿ م ٚجي ٛشسه ظْٓؿ د ٚـٚن ِّ
أشٚش ً ،ٚمم ٚينًر بحرص افَرآن افُريؿ ظذ إوٍٚء حٚف ٜمـ احلنّ ٜوافًٍٚف حتك ذم
داخؾ افٌٔ ٝافذي ُي ًَدّ ٕقاة فِّجتّع.
ومـ ٕٚحٔ ٜأخرى ؾ٘ن أي ٜافُريّ ٜتتًرض دًٖف ٜافًٌٔد وحُّٓؿ بٚفًٌْ ٜإػ مـ
يُِّٓؿ مـ افًْٚء .وهْ ٚإصًٚر ؿد يهؾ إػ حد افدٓف ٜظذ أن افًٌد يًتز مـ
ادًتثْغ مـ وجقب افتًس أمٚمٓؿ ،أي إن حُّف حُؿ ادحٚرم ذم مًٖف ٜافًس وافْير
وخٚص ٜبًد تٖئد آيٚت أخرى هلذا افَقل.

2ـ آية ايصيٓة

ِ
َوت يغ ُْض ْضـ ِمـ َأوص ِ ِ
ِ ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ نِٓ َمو
وج ُف ُهـ َوٓ ُي ْيد َ
َي َػظْ َـ ُؾ ُر َ
َ ْ ْ َ
وره ُهـ َو َ ْ
﴿ َو ُؿؾ َنف ْؾ ُؿ ْممـ َ
ِ
ْض ْو َـ وِخُ ُؿ ِر ِه ُهـ َظ َذ ُج ُق ِ
َط َف َر ِمـ َْفو َو ْف َق ْ ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ نِٓ فِ ُي ُعق َفتِ ِف ُهـ َأ ْو آ َووئِ ِف ُهـ َأ ْو
قِبِ ُهـ َوٓ ُي ْيد َ

آ َووء ُو ُعق َفتِ ِف ُهـ َأ ْو َأ ْوـَوئِ ِف ُهـ َأ ْو َأ ْوـَوء ُو ُعق َفتِ ِف ُهـ َأ ْو نِخْ َق ِاِنِ ُهـ َأ ْو َوـِل نِخْ َق ِ ِ
اِن ُهـ َأ ْو َوـ ِل َأخَ َق ِاِتِ ُهـ َأ ْو
ِ
ِ
إلر َو ِي ِم َـ افر َج ِ
غؽِْ
ك ِ َسوئِ ِف ُهـ َأ ْو َمو َم َؾؽ ْ
ًَ َأ ْي ََم ُِن ُ ُهـ َأ ِو افتُهووِع َ
ول َأ ِو اف َنط ْػ ِؾ ا ُهفذ َ
َن
َر ُأ ْو ِِل ا ِ ْ
يـ ََل ْ
ْضوـ وِ َلرجؾِ ِفـ فِقع َؾؿ مو ُ ْ ِ
ِ
غ ِمـ ِزيـَتِ ِف ُهـ َوقُق ُوقا نػ اهلل
ُيػ َ
َي ْظ َف ُروا َظ َذ َظ ْق َرات افـ ََنسوء َوٓ َي ْ ِ ْ َ ْ ُ ُه ُ ْ َ َ
قن﴾ :وؿٌؾ افدخقل ذم افٌح ٞحقل تًٍر هذه أيٜ
ُقن َف َع ُهؾؽ ُْؿ ُق ْػؾِ ُح َ
ََجِقع ًو َأ ه َُّيو ادُْ ْم ِمـ َ

افُريّٓ ٜبد فْ ٚأن ًٕتًرض أوًٓ م ٚؿٚفف ادٍنون حقل أي ٜافتل شٌَ ٝهذه أي،ٜ
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وهلُ ﴿ :ؿؾ َنف ْؾؿ ْم ِمـِغ يغ هُضقا ِمـ َأوص ِ ِ
وج ُف ْؿ َذفِ َ
ؽ َأ ْزـَك ََُل ْؿ نِ ُهن اهلل خَ ي ِ ٌر
َي َػ ُظقا ُؾ ُر َ
ْ ْ َ
وره ْؿ َو َ ْ
َ َ
ُ
قن﴾ (افْقر)11 :؛ وذفؽ فالرتٌٚط افقثٔؼ بغ هٚتغ أيتغ ،وظدم إٍُٚك
وِ ََم َي ْصـَ ُع َ

إحدامه ٚظـ آخرى تًٍر ًا ،حٔ ٞإن مجٔع ادٍنيـ أحٚفقا تًٍر مىِع أي ٜافثٜٕٔٚ
إػ م ٚورد ذم تًٍر أي ٜإوػ.

ِِ
غ َيغ هُضقا ِم ْـ َأ ْو َص ِ
ور ِه ْؿ﴾ :مـ افقاوح إٔف تًٚػ
ؾٌْدأ بَقفف تًٚػُ ﴿ :ؿؾ َنف ْؾ ُؿ ْممـ َ

خص ادٗمْغ هبذا اخلىٚب ٕن ؽرهؿ ٓ يرتدع إذا ردع ،بًْ ٚء ظذ تٍُِٔف بٚفٍروع .أو
ّ
إٔف أص ً
ال ؽر مُِػ بٚفٍروع ،و«مـش هْ ٚبحً ٛأـثر ادٍنيـ هل فِتًٌٔض ،
وجقز إخٍش أن
ؾُٔقن ادراد هْ ٚؽض افٌك ظام حيرم ،وآؿتهٚر ظذ م ٚحيؾ؛
ّ
ٍ
َر ُه﴾ (إظراف،)15 :
تُقن «مـش هْ ٚزائدةٕ ،ير ؿقفف تًٚػَ ﴿ :مو َفؽُؿ َنم ْـ نِ َفـف ؽ ْ ُ
وخٚفٍف شٌٔقيف ؛ ومْٓؿ مـ ذه ٛإػ أن «مـش ٓبتداء افٌٚي ،ٜؾال هل مزيدة ،وٓ هل
فِتًٌٔض ،وٓ هل فِجْس أيو ً ،ٚؾُٔقن ادًْك هْ ٚأن يٖتقا بٚفٌض آخذ ًا مـ
أبهٚرهؿ  .وإؿرب ذم تًٍر هذه أي ٜأهن ٚفِتًٌٔض ،ؾُِّ« ٜيٌوقاش منتَ ٜمـ
(ؽض) مـ بٚب (ر َّد) ،وهل تًْل ذم إصؾ (افتَْٔص) ،وتىِؼ ؽٚفٌ ً ٚظذ ختٍٔض
َّ
افهقت وتَِٔؾ افْير ،هلذا مل تٖمر أي ٜب٘ؽامض افْير ،بؾ أمرت أن يَِِقا مـ افْير.
وأم ٚمتً َِّؼ افٌض هْ ٚؾٕ٘ف ؽر حمدَّ د ،أي ّ
إن اهلل تًٚػ مل حيدِّ د م ٚجي ٛؽض افْير
حرم اهلل تًٚػ افْير إفٔف ،وٓ خيرج ظـ هذا افًّقم إٓ
ظْف ،ؾٌَٔك ظٚم ً ٚينّؾ مجٔع مَّ ٚ
م ٚأخرجف اهلل تًٚػ ظْف.

وج ُف ْؿ َذفِ َ
قن﴾ :ذه ٛأـثر ادٍنيـ
ؽ َأ ْزـَك ََُل ْؿ نِ ُهن اهلل خَ يِ ٌر وِ ََم َي ْص َـ ُع َ
َي َػ ُظقا ُؾ ُر َ
﴿ َو َ ْ

( )1افتًٍر افٌُر .111 :11
( )1افتًٍر افٌُر .111 :11
( )1ادٔزان .111 :11
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إػ أن ادَهقد مـ حٍظ افٍرج ذم هذه أي ٜهق حٍيف مـ افْير؛ إم ٚبًْ ٚء ظذ رواي ٜظـ
اإلمٚم افهٚدق×؛ أو بًْ ٚء ظذ افًٔٚق ادقجقد ذم أي .ٜوؿد ذه ٛافٍخر افرازي إػ
ادروي ،وَِٕف أيو ً ٚظـ أيب افًِٔٚء .
واشتَرب صٚح ٛجمّع افٌٔٚن ؿقل أيب افًِٔ ،ٚمنر ًا إػ إٔف مروي ظـ أيب
ظٌداهلل× .وـذفؽ ذم ـْز افًرؾٚن  ،وذم مًٚفؽ إؾٓٚم إػ آيٚت إحُٚم .
وؿٚل ذم «ادٔزانش :ادَٚبِ ٜبغ ؿقفف﴿ :يغ هُضقا ِمـ َأوص ِ ِ
وج ُف ْؿ﴾
َي َػظُقا ُؾ ُر َ
ْ ْ َ
وره ْؿ﴾ و﴿ َ ْ
َ
«يًىل أن ادراد بحٍظ افٍروج شسه ٚظـ افْير ٓ ،حٍيٓ ٚظـ افزٕ ٚوافِقاط ـام
ؿٔؾش .
وفق إْٔ ٚبَْٔ ٚوأي ،ٜبًٔد ًا ظام روي ظـ افهٚدق× ذم تًٍرهٕ ٓ ،ٚجد مْٚص ًٚ
مـ افَقل بٖن ختهٔص حٍظ افٍرج هْ ٚبٚفْير بًٔد ،وٓ دفٔؾ ؿٚضً ً ٚظِٔف ،وبذفؽ
يٌَك ادًْك ظٚم ً ٚيدل ظذ افْير وؽره .وأم ٚم ٚأورده صٚح« ٛادٔزانش مـ ؿريْٜ
ادَٚبِ ٜؾال يهح دفٔالً ،بؾ يٌَك جمرد اشتئْٚس بٚفتخهٔص .وهق ؽر ٍ
ـٚف فهحٜ
اددَّ ظك.
وفق شِّْ ٚبٖن هذا آشتئْٚس وصؾ إػ حد افيٓقر ؾًقف يٌَك حٍظ افٍرج ظـ
افزٕ ٚوافِقاط وافِّس وؽره منّقًٓ؛ وذفؽ أن حٍظ افٍرج مـ افْير ،افذي هق
أوًػ ادحرمٚت افتل يَ تؤٓ ٚحٍظ افٍرج ،يدل بٕٚوفقي ٜظذ وجقب حٍظ افٍرج
مم ٚهق أؽِظ مـ ذفؽ ،ـٚفزٕ ٚوافِقاط وؽره ،متٚم ً ٚـام ذم ؿقفف تًٚػَ ﴿ :ؾ َ
ال َق ُؼؾ ُهَُل ََم
ٍ
ورضب وؽرمه.ٚ
شٛ
ُأف﴾ ،حٔ ٞإٕف مـ افقاوح ادْع مم ٚهق ؾقق ذفؽ مـ ٍّ
( )1افتًٍر افٌُر .111 :11
( )1ـْـز افًرؾٚن .111 :1
( )1مًٚفؽ إؾٓٚم إػ آيٚت إحُٚم  1ـ .111 :1
( )1ادٔزان .111 :11
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ظام حرم اهلل ـ يًتحؼ افتزـٔ .ٜوفًِف
ومـ افقاوح أن هذا إمر ـ أي ؽض افٌك ّ
مـ هْ ٚخص اخلىٚب ذم أول أي ٜبٚدٗمْغ دون شقاهؿ ،د ٚأراده مـ تزـٔتٓؿ ،وهذا
ٓ ئِؼ بٌر ادٗمْغ.
َوت يغ ُْض ْضـ ِمـ َأوص ِ ِ
ِ ِ
وج ُف ُهـ﴾ :افَقل هْ ٚهق ظغ
َي َػ ْظ َـ ُؾ ُر َ
َ ْ ْ َ
وره ُهـ َو َ ْ
﴿ َو ُؿؾ َنف ْؾ ُؿ ْممـ َ
افَقل ذم أي ٜافًٚبَٜ؛ ويُّـ أن يُقن ختهٔص اإلٕٚث بٚخلىٚب هْ ٚمـ بٚب
ِِ
غ﴾؛ ويُّـ أن يُقن مم ٚيَتؤف ادَٚم،
افتٖـٔد ،بًد أن صِّٓـ خىٚبُ ﴿ :ؿؾ َنف ْؾ ُؿ ْممـ َ
حٔ ٞإن إحُٚم افٌٚؿٔ ٜمـ أي ٜـِٓ ٚمتًَِ ٜبٚدرأة ،ؾٚؿت ٙإظٚدة إؾراد اإلٕٚث ذم
خىٚب جديد متوّـ ذم خىٚب شٚبؼ .وٓ بد مـ اإلوٚؾ ٜهْ ٚأن افًٔد احلُٔؿ ذم
«ادًتًّؽش اظتز أن «ؽض افٌك أظؿ مـ ترك افْيرش .

اآلية وَطأية ايصيٓة

ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ نِٓ َمو َط َف َر ِمـ َْفو﴾ :اإلبداء هق اإلطٓٚر .وافزيْ ٜم ٚيتزيـ بف،
﴿ َوٓ ُي ْيد َ

اشؿ جٚمع فُؾ رء يتزيـ بف .
وهل ـ أي افزيْ ٜـ ٌ
وؿد ذه ٛأـثر ادٍنيـ وافٍَٓٚء إػ أن ادَهقد مـ افزيْ ٜهْ ٚمقاوًٓ ،ٚؿٚل ذم
بٚفتهقن وافتًس؛ ٕن هذه افزيْٜ
افُنٚف :وذـر افزيْ ٜدون مقاوًٓ ٚفٌِّٚفٌ ٜذم إمر
ُّ
واؿً ٜذم مقاوع مـ اجلًد ٓ حيؾ افْير إفٔٓ ،ٚؾْٓك ظـ إبداء افزيْ . ًٍٕٚٓ ٜوـذفؽ ذم

ادٔزان  .وأم ٚافٍخر افرازي ؾَد ؿٚل :إن افزيْ ٜهْ ٚأظؿ ممّ ٚيتزيـ بف ومـ اخلَِ. ٜ
( )1مًتًّؽ افًروة افقثَك .15 :11
( )1فًٚن افًرب .111 :11
( )1افُنٚف .111 :1
( )1ادٔزان .111 :11
( )1افتًٍر افٌُر .111 :11
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وذه ٛصٚح« ٛـْز افًرؾٚنش إػ أن ادَهقد مـ افزيْ ٜهْ ٚهق ٍٕس افزيْٜ؛ ٕن
جقاز افْير إفٔٓ ٚوشِٔ ٜإػ جقاز افْير إػ مقاوًٓ ،ٚوادراد بٚفزيْ ٜافيٚهرة هق
افثٔٚب .
ويست ٛظذ هذا اخلالف ذم تًٍر مًْك افزيْ ٜاخلالف ذم تًٍر مًْك آشتثْٚء ذم
ؿقفف تًٚػ﴿ :نِٓ َمو َط َف َر ِمـ َْفو﴾.
ؾٓٚشتثْٚء ذم هذه أي ٜهق مم ٚجي ٛظدم إبدائف ،أو ؾَؾ :مم ٚجي ٛإخٍٚؤه ظْد ادرأة،
وادًتثْك هْ ٓ ٚيُّـ أن يتوح إذا مل يتوح مًْك ادًتثْك مْف ،أي (افزيْ ،)ٜفذفؽ
شقف ٕحٚول هْ ٚأن ًٕرض إؿقال بحً ٛاختالؾٓ ٚذم مًْك افزيْ.ٜ
ؾٖم ٚمـ ذه ٛإػ أن ادًْك هق مقاوع افزيْ ٜؾَد افتزم أن ادًتثْك ٓ بد أن يُقن
مـ مقاوع افزيْ ،ٜافتل هل ذم افقجف وافٍُغ؛ ٕٕف مـ ادتًن إخٍٚؤه. ٚ
وأم ٚمـ ؿٚل بٖهن ٚأظؿ مـ اخلَِ ٜومم ٚيتزيـ بف ،ـٚفٍخر افرازي ـام تَدم ،ؾحّؾ
آشتثْٚء ظذ م ٚييٓر ذم افًٚدة اجلٚري ٜبغ افْٚس ،وهق افقجف وافٍُٚن مـ افٌدن .
وأم ٚمـ محؾ مًْك افزيْ ٜظذ إٔف ٍٕس م ٚيتزيـ بف ؾَد ذه ٛإػ أن ادًتثْك هق
افثٔٚب ،وهل افزيْ ٜافيٚهرة .
وٓ صؽ أن آختالف افَٚئؿ حقل مًْك افزيْ ،ٜوم ٚيست ٛظِٔٓ ٚمـ حُؿ ،ؿد
يٗدي بٚفٌٚح ٞإػ افتقؿػ ذم إمر ،ـام حهؾ مع صٚح ٛـتٚب «مًٚفؽ إؾٓٚم إػ
آيٚت إحُٚمش ،حٔ ٞؿٚل« :واحلؼ أن أي ٓ ٜختِق مـ إمجٚل...ش .
( )1ـْـز افًرؾٚن .111 :1
( )1افُنٚف .151 :1
( )1افتًٍر افٌُر  111 :11ـ .111
( )1ـْـز افًرؾٚن .111 :1
( )1مًٚفؽ إؾٓٚم  1ـ .111 :1

 ..................................11فقه احلجاب يف الشريعة اإلشالمية ،قراءات جديدة
إٓ إْٔ ٚإذا تًٚمِْ ٚمع أي ٜافُريّ ٜبحً ٛافيٚهر ومْٚشٌٚت احلُؿ وادقوقع ٓ
ٕجد مْٚص ً ٚمـ افٌَقل بٖحد ؿقفغ ذم مًْك افزيْٜ؛ وذفؽ:
أوًٓ :إٕف فق ـ ٕٝٚافثٔٚب هل افزيْ ٜؾٓل ٓ حمٚف ٜطٚهرة فُؾ افْٚس ،ؾّٓام تًست
ادرأة شقف يٌَك افيٚهر مْٓ ٚهق افثٔٚب؛ ٕهن ٚهل م ٚتًس بف زيْتٓ ٚخٚص ،ٜوإن
افثٔٚب اشؿ جٚمع فُؾ م ٚيٌِس ،ؾٚفثقب واحد ثٔٚب ذم افٌِ ،ٜوهق افٌِٚس .
ثوكق ًو :إن هذا افَقل مٌْل ظذ أن ادَهقد هق ٍٕس افزيْ .ٜوهق أمر مًتًٌد ذم هذه
أيٜ؛ حٔ ٞإن افزيْ ٜبام هل ٓ ينؽ أحد ذم جقاز إبدائٓ.ٚ
أظؿ مـ افزيْ ٜوافٌدن ،أو افَقل بٖن ادَهقد مـ افزيْ ٜهق
وأم ٚافَقل بٖهنّ ٚ
مقاوًٓ ٚمـ افٌدن ،وـالمه ٚيٗدي إػ ٍٕس افْتٔج ٜـام ٓحيْ ،ٚأي إػ وجقب شس
مجٔع افٌدن بٚشتثْٚء افقجف وافٍُغ .وهق م ٚشقف ٍٕرد فف بحث ً ٚمٍه ً
ال ذم م ٚيٖيت.
وأم ٚمـ حٚول اخلروج بْتٔج ٜمـ خالل تًَٔؿ افزيْ ٜإػ طٚهرة وبٚضْ ٜأو خٍٜٔ
ؾال يُّـ إدراجف ذم ظرض هذه إؿقال افثالث ٜادتَدمٜ؛ وذفؽ ٕهن ٚيُّـ أن تتَٚضع
يَر بٖن افزيْ ٜهل طٚهرة وبٚضْ ،ٜويًقد افُالم هْ ٚإػ أوفف ذم
مًٓ ٚمجًٔ ً ،ٚؾٚجلّٔع ّ
حتديد مًْك افزيْ ،ٜفُل ٕحدد م ٚهق افيٚهر وم ٚهق افٌٚضـ ،ؾّـ يرى بٖن افزيْ ٜهل
م ٚيتزيـ بف ،ومْٓؿ أيو ً :ٚصٚح« ٛافتٌٔٚنش؛ وصٚح« ٛجمّع افٌٔٚنش ،يرى أيو ً ٚبٖن
افيٚهر مْٓ ٚهق افثٔٚب ،واخلٍل هق اخلِخٚل وافًقار وافَرضٚن  .وظذ هذا يُّـ
ؿٔٚس بَٔ ٜإؿقال .وشقف يٖيت أيو ً ٚتٍهِٔف.
ومـ ادٓؿ هْ ٚفتقؤح م ٚتقصِْ ٚإفٔف ذم هذا ادَىع مـ أي ٜأن ًٕرض د ٚذهٛ
( )1فًٚن افًرب .111 :1
( )1افتٌٔٚن 115 :1؛ جمّع افٌٔٚن .151 :1
( )1افتٌٔٚن 115 :1؛ جمّع افٌٔٚن .151 :1

الفصل األوّل :مصألة احلجاب يف القرآن الكريم بني وجهيت نظر 11............................
إفٔف افًٔد احلُٔؿ ذم مًتًُّف ظْدم ٚتًرض هلذا ادَىع مـ أي ،ٜحٔ ٞؿٚل« :ؾ٘ن
اشتثْٚء م ٚطٓر مـ افزيْ ٜيدل ظذ أن مـ افزيْ ٜم ٚهق طٚهر ،وٓ يُقن إٓ بيٓقر
مقوًٓ ،ٚؾٔدل ظذ أن بًض جًد ادرأة مم ٚجيقز إطٓٚره وٓ حيرم ـنٍفش .
ثؿ يًقد فَٔقل :إن م ٚحيدد افذي جيقز إطٓٚره مـ خالل اشتٍٚدتف مـ ادَىع افتٚيل
ْض ْو َـ وِخُ ُؿ ِر ِه ُهـ َظ َذ ُج ُق ِ
﴿ َو ْف َق ْ ِ
قِبِ ُهـ﴾ حٔ ٞؿٚل« :ؾ٘ن ختهٔص اجلٔقب بقجقب افًس
يدل ظذ ظدم وجقب شس افقجف ،وإٓ ـٚن أوػ بٚفذـر مـ اجلٔٛ؛ ٕن اخلامر يًس
اجلٔ ٛؽٚفٌ ً ،ٚوٓ يًس افقجفش .
ْض ْو َـ وِخُ ُؿ ِر ِه ُهـ َظ َذ ُج ُق ِ
﴿ َو ْف َق ْ ِ
قِبِ ُهـ﴾ :اخلامر فٌ ٜهق م ٚيٌىل افرأس دون افقجف،
وفذفؽ يىِؼ ظذ افًامم ٜمخٚر .
واجلٔقب فٌ ٜمجع جٔ ،ٛيَٚل :جٔ ٛافَّٔص ،ودرع ؾالن ٕٚصح اجلٔ ،ٛيًْل
بذفؽ أن صدره وؿٌِف واشًٚن ،أي إٕف أمغ .
ؾجقب ٝوشىف ،وأدخِتف ذم
وذم حدي ٞاإلمٚم ظع× :أخذت إهٚب ً ٚمًىقٕ ًَّ ٚ
ظَْل .
واإلهٚب هق اجلِد ذم افٌَر وافٌْؿ وافقحش م ٚمل يدبغ  .وافًىـ :ان جيًؾ ذم
افدبٚغ ،ومًىقن أي مدبقغ .
( )1ادًتًّؽ .11 :11
( )1ادًتًّؽ .11 :1
( )1فًٚن افًرب .111 :1
( )1فًٚن افًرب .111 :1
( )1فًٚن افًرب .111 :1
( )1فًٚن افًرب .111 :1
( )1فًٚن افًرب .111 :11
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وهبذا يتوح أن اجلٔ ٛهق ؾتح ٜتُقن ذم افَّٔص ،ومْٓ ٚيدخؾ افرأس ،وهل مٚ
ظز ظْف بـ (يٚؿ ٜافَّٔص).
ادٍنيـ إػ إٔف ؿد يراد مـ اجلٔ ٛافهدر؛ تًّٔ ٜبام ئِف أو
ومـ هْ ٚذه ٛبًض ِّ
يالبًف  .وظذ ـال افتًٍريـ يٌَك ادًْك واحد ًا ،وهق رضب اخلامر أو إشدافف ظذ
اجلٔ ٛأو افهدر؛ فٌرض شسه ظـ افْٚطر .ومـ هْ ٚيتوح إٔف مل يُـ مـ ظٚدات ًٕٚء
افًرب إشدال اخلامر مـ إمٚم ،بؾ ـ ّـ يًدفْف مـ وراء طٓقره ّـ ،ـام سح ٝبذفؽ
مجِ ٜمـ إخٌٚر  .ؾًٌد أن ـ ٕٝٚشً ٜاجلٔقب ظْد افًْٚء أمر ًا رائج ً ٚومْتؼ ًا ،بحٔٞ
ييٓر مـ خالهل ٚمقوع افَالدة مـ افهدر وافرؿٌ ،ٜبؾ رء مـ افهدر أيو ً ،ٚوبًد أن
ـ ّـ يًدفـ اخلامر مـ وراء طٓقرهـ ،إٔزل اهلل تًٚػ هذه أي ٜافتل تٖمرهـ بقجقب
تٌىٔ ٜجٔقهبـ وم ٚيُّـ أن ييٓر مـ خالهل.ٚ
ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ نِٓ :﴾...د ٚأوردت أي ٜافُالم حقل افزيْ ٜادىَِ ،ٜواشتثْٝ
﴿ َوٓ ُي ْيد َ
افزيْ ٜافيٚهرة ـام تَدم ،ـٚن ٓ بد مـ اشتثْٚء آخر ،حتك ٓ تٌَك أي ٜظذ إضالؿٓ،ٚ
ؾُٔقن ظذ ادرأة ان تِتزم بّوّقهن ٚأمٚم ـؾ افْٚس دون اشتثْٚء ،مم ٚيقؿًٓ ٚويقؿع
ادجتّع ذم حرج صديد ؿد ٓ ُيىٚق .فذفؽ ـٚن ظذ أي ٜأن تذـر هذه ادرة اشتثًْ ٚء آخر
مـ ٕٚحٔ ٜادٌدى فف ـ وهق افْٚطر ـ ،وفٔس مـ ٕٚحٔ ٜادٌدى ـ وهق افزيْ ٜـ ـام ذم
آشتثْٚء إول .ؾًٌْ ٚء ظذ م ٚاشتَربْٚه مـ افَقل بٖن ادَهقد مـ افزيْ ٜهق مقاوع
افزيْ ٜشقف يُقن آشتثْٚء هْ ٚأيو ً ٚخمته ً ٚبّقاوع افزيْ ٜافتل حير إبداؤه ٚذم
صدر أي.ٜ
وفُل يتّوح إمر بنُؾ أؾوؾ ٓ بد مـ إظٚدة اشتًراض إؿقال افتل تَدم ٝذم
( )1افُنٚف .151 :1
( )1افُنٚف 151 :1؛ ادٔزان 111 :11؛ افتًٍر افٌُر .111 :11
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تًٍر افزيْٜ؛ فُل ٕتُّـ مـ مَٚرٕتٓ ٚبام اشتَربْٚه هْ:ٚ
ـ ؾّـ ؿٚل بٖن مًْك افزيْ ٜهق مقاوًٓ ٓ ٚبد أن يِتزم هْ ٚبذفؽ أيو ً ،ٚؾٔهٌح
ادًْك هْ ٚإٔف جيقز إبداء مقاوع افزيْ ٜفِّذـقريـ بًد آشتثْٚء ،وهؿ ادحٚرم.
ـ وأم ٚمـ ذه ٛإػ أن مًْك افزيْ ٜهق ٍٕس افزيْ ٜأو م ٚيتزيـ بف ؾال بد أن يِتزم هْٚ
بٖن م ٚجيقز إبداؤه فِّحٚرم هق ٍٕس افزيْ ٜاخلٍٔ ،ٜدون مقاوًٓ ،ٚـٚفَالدة وإؿراط
وم ٚصٚهبٓ.ٚ
ـ وأم ٚمـ ؿٚل بٖن مًْك افزيْ ٜأظؿ مـ اخلَِ ٜوم ٚيتزيـ بف ؾًِٔف أن يِتزم هْ ٚبٖن مٚ
جيقز إبداؤه هْ ٚهق ـٚمؾ افٌدن مـ دون اشتثْٚء .وهذا مم ٚمل يِتزم بف أحد ،حتك
افتهقن
حو ٝظذ
صٚح ٛهذا افَقل .بؾ هق خمٚفػ فًّقمٚت افَرآن افتل ّ
ُّ
وافتًس ،ـَقفف تًٚػ ذم صدر أي ٜافتل ٕحـ بهدده﴿ :ٚو ُؿؾ َنف ْؾؿ ْم ِمـ ِ
َوت َيغ ُْض ْض َـ ِم ْـ
َ
ُ
َأوص ِ ِ
وج ُف ُهـ﴾ .ومـ هْ ٚييٓر أن افَقل افذي اخسٕٚه هق افَقل إـثر
َي َػ ْظ َـ ُؾ ُر َ
ْ َ
وره ُهـ َو َ ْ
إًجٚم ً ٚمع شٔٚق أي ٜومقوًٓ ،ٚوهق ٓ يتًٚرض مع أي إضٚر أو ؿٚظدة ؿرإٜٓٔ
ظٚم ،ٜـام ذم افَقفغ أخريـ.

املطتجٓوٕ َٔ احملازّ

﴿فِ ُي ُعق َفتِ ِف ُهـ﴾ :افًٌؾ فٌ ً :ٜرب افقء ومٚفُف وصٚحٌف ،ويىِؼ ظذ افزوج  .وؿٚل
افراؽ ٛذم مٍرداتف :افًٌؾ هق افذـر مـ افزوجغٕ ،حق ؿقفف تًٚػَ ﴿ :و َه َ
ـذا َو ْع ِع

َص ْقخ ًو﴾ (هقد .)11 :ومجًف بًقف ،ٜوأوٚف :إن ؾٔٓ ٚصٔئ ً ٚمـ آشتًالء ظذ ادرأة،
وأن افًرب ـٕٚقا يًّقن مًٌقدهؿ افذي يتَربقن بف إػ اهلل بً ً
ال .
( )1مقشقظ ٜإفٍٚظ افَرإٓٔ.111 :ٜ
( )1مٍردات افراؽ ٛاإلصٍٓٚين.111 :
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ؾٚفًٌؾ هْ ٚهق افزوج ،وهق أول ادًتثْغ ذم أي ٜمـ افْٓل ظـ إبداء افزيْ ٜهلؿ.
﴿ َأ ْو آ َووئِ ِف ُهـ َأ ْو آ َووء ُو ُعق َفتِ ِف ُهـ﴾ :ويدخؾ هْ ٚـ بٚإلوٚؾ ٜإػ إب وأب افزوج ـ
أبٚء وإن ظِقا مـ جٓ ٜإب وإم ،أي إجداد فألب وإم .وهق أمر اتٍّؼ ظِٔف ذم
ـف َ
ؽ َونِ َفـ َف
افٌِ ،ٜواشتًِّف افَرآن افُريؿ ذم افًديد مـ ادقاوع ،ؾَٚلَ ﴿ :ؿو ُفق ْا َك ْع ُيدُ نِ َف َ
ِ
ِ
قؾ﴾ (افٌَرة﴿ ،)111 :وا ُهقيع ُ ِ
ِ
قؿ َونِ ْش ََم ِظ َ
آ َووئِ َ
قؿ َونِ ْش َح َؼ
َ َْ
ً م ُهؾ َي آ َووئـل نِ ْو َراه َ
ؽ نِ ْو َراه َ
قب﴾ (يقشػ .)11 :ـام يدخؾ أيو ً ٚآبٚء افًٌقف ٜوإن َظ َِ ْقا مـ إب وإم .
َو َي ْع ُؼ َ
وهذا م ٚذه ٛإفٔف أـثر أربٚب افتٍٚشر افتل اضًِ ٝظِٔٓ.ٚ
﴿ َأ ْو َأ ْوـَوئِ ِف ُهـ َأ ْو َأ ْوـَوء ُو ُعق َفتِ ِف ُهـ﴾ :وافُالم افذي تَدم ذم أبٚء يٖيت هْ ٚأيو ً ٚذم
إبْٚء ،ؾٔدخؾ هْ ٚإبْٚء ،وأبْٚء افًٌقف ،ٜوإن ٕزفقا.
﴿ َأ ْو نِ ْخ َق ِ ِ
اِن ُهـ﴾ :ب٘ضالق اإلخقان هْ ٚيدخؾ اإلخقة مـ إب واإلخقة مـ إم،
بٚإلوٚؾ ٜإػ اإلخقة مْٓام مً ً ،ٚـام هق واوح.
﴿ َأ ْو َوـِل نِ ْخ َق ِ ِ
اِن ُهـ َأ ْو َوـِل َأ َخ َق ِاِتِ ُهـ﴾ :ـذفؽ أيو ً ٚيدخؾ هْ ٚأبْٚء اإلخقة وأبْٚء
إخقات ،وإن ٕزفقا.

املطتجٓوٕ َٔ غري احملازّ
أ ـ ايٓطاء

﴿ َأ ْو كِ َسوئِ ِف ُهـ﴾ :وؿع آختالف ذم ادراد مـ ؿقفف تًٚػ ﴿ َأ ْو كِ َسوئِ ِف ُهـ﴾ ،ؾٓؾ

ادَهقد مـ افوّر ًٕٚء ادًِامت؛ بَريْ ٜاإلوٚؾٜ؛ وبَريْ ٜورود بًض افروايٚت
افتل ؾنت أي ٜهبذا ادًْك ،ـام ظـ اإلمٚم افهٚدق× ؿقفف ٓ« :يٌٌْل فِّرأة أن
تُنػ بغ يدي افٔٓقدي ٜوافْكإٜٔ؛ ؾ٘هنـ يهٍـ ذفؽ ٕزواجٓـش ؟ وظِٔف ؾال
( )1افتًٍر افٌُر 111 :11؛ جمّع افٌٔٚن .151 :1
( )1ذـره افًالم ٜاحلقيزي ذم تًٍر ٕقر افثَِغ َٕ ً
ال ظـ مـ ٓ حييه افٍَٔف .151 :1
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جيقز فِّرأة ادًِّ ٜأن تُنػ زيْتٓ ٚأمٚم ؽر ادًِّ ٜمـ افًْٚء أيو ً ،ٚؾٔج ٛظِٔٓٚ
أن تتًس أمٚمٓ ّـ ـام تتًس أمٚم افرجٚل ،مـ دون ؾرق.
أم أن ادَهقد هْ ٚهق مجٔع افًْٚء ،ؾتُقن اإلوٚؾ ٜهْ ٚبِحٚظ إًٓجٚم
مع ضريَ ٜافتًٌر ذم م ٚؿٌِٓ ،ٚأو إٔف تًٚػ ظْك بٚإلوٚؾ ٜافًْٚء افاليت ذم صحٌتٓـ ؟
ادٍنيـ إػ افَقل إول ؛ أم ٚافَقل افثٚين ؾِؿ أظثر ظذ ؿٚئؾ بف شقى
ذه ٛأـثر ِّ
افٍخر افرازي ذم تًٍره افٌُر .
وإؿرب ـ ـام ٕراه ـ حً ٛشٔٚق أي ٜافُريّٜ؛ وبَريْ ٜاإلوٚؾ ،ٜأن يُقن ادراد
بـ﴿ َأ ْو كِ َسوئِ ِف ُهـ﴾ افًْٚء ادختهٚت هب ّـ ،بٚفهحٌ ٜواخلدم ٜوادًرؾ ٜوؽره ٚمـ
ٍ
ظالؿٚت تتْٚش ٛمع اإلوٚؾ ٜوافًٌْ ،ٜمع اإلصٚرة إػ إمُٚن تقشٔع ٕىٚق هذه افًٌْٜ
إػ مجٔع ًٕٚء ادًِّغ ذم مَٚبؾ بَٔ ٜافًْٚء.

ب ـ ًَو اييُني

ًَ َأ ْي ََم ُِن ُ ُهـ﴾ :إن صّقل أي ٜفِِّّقك افذـر هق حمؾ خالف بغ
﴿ َأ ْو َمو َم َؾؽ ْ

ادٍنيـ؛ ؾّْٓؿ مـ أجرى أي ٜظذ طٚهره ،ٚوؿٚل بنّقهل ٚفًٌِد افذـر ،ـام ذهٛ
إفٔف افٍخر افرازي ذم تًٍره افٌُر  .وؿد َٕؾ أيو ً ٚصٚح« ٛجمّع افٌٔٚنش هذا
افَقل ،وؿٚل :إٕف مروي ظـ أيب ظٌداهلل× ؛ ومْٓؿ مـ ؿٚل :إهن ٓ ٚتنّؾ افًٌد
ادٍنيـ .وٓ خيٍك أن مْنٖ اخلالف هْ ٚمل يُـ آفتٌٚس ذم
افذـر ،وهق مذه ٛأـثر ِّ
( )1افتًٍر افٌُر .111 :11
( )1جمّع افٌٔٚن 151 :1؛ افتٌٔٚن 115 :1؛ ادٔزان .111 :11
( )1افتًٍر افٌُر .111 :11
( )1افتًٍر افٌُر .115 :11
( )1جمّع افٌٔٚن .151 :1
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ٍٕس أي ٜودٓفتٓٚ؛ حٔ ٞإهن ٚطٚهرة بنّقل افًٌد افذـر ،وإٕام مقؿع اخلالف مـ
خمهص هلذه أي ٜمـ إخٌٚر .ومـ هْ ٚؾِق بَْٕٔ ٚحـ وأي ٜمل يُـ هْٚك
جٓ ٜوجقد ِّ
أي إصُٚل ذم افَقل بنّقهل ٚفًٌِد افذـر افٌٚفغ .وظِٔف ٓ بدّ مـ آفتزام بنّقل أيٜ
فِِّّقك افذـر.

ج ـ ايتابعوٕ

ِ
إلر َو ِي ِم َـ افر َج ِ
غؽ ْ ِ
ول﴾ :اإلرب ٜهل احلٚج .ٜواختِػ ذم ادَهقد
﴿ َأ ِو افتُهووِع َ
َن
َر ُأ ْو ِِل ا ِ ْ
مـ ؿقفف تًٚػ﴿ :ؽ ْ ِ
َر ُأ ْو ِِل ا ِ
إل ْر َو ِي﴾؛ وؿد َٕؾ افنٔخ افىقد ذم «افتٌٔٚنش إؿقال ذم
ادًٖف ٜبنُؾ واوح وخمتك ،ؾَٚل« :ؿٚل ابـ ظٌٚس :هق افذي يتًٌؽ فٔهٔ ٛمـ
ضًٚمؽ ،وٓ حٚج ٜفف ذم افًْٚء ،وهق إبِف ،وبف ؿٚل ؿتٚدة وشًٔد بـ جٌر وظىٚء؛
وؿٚل جمٚهد :هق افىٍؾ افذي ٓ أرب فف ذم افًْٚء؛ فهٌره؛ وؿٔؾ :هق افًْغ ،ذـره
ظُرم ٜوافنًٌل؛ وؿٔؾ :هق افنٔخ اهلرم؛ وؿٔؾ :هق ادجٌقبش .
وؿٚل افٍخر« :ؿٚل بًوٓؿ :هؿ افٍَراء افذيـ هبؿ ؾٚؿٜ؛ وؿٚل بًوٓؿ :ادًتقه
وإبِف وافهٌل؛ وؿٚل بًوٓؿ :افنٔخ وشٚئر مـ ٓ صٓقة فف .وٓ يّتْع دخقل افُؾ

ذم ذفؽش .
وهق افَقل إؿرب إػ طٓقر أي ٜوشٔٚؿٓ ،ٚؾٓل تنّؾ ـؾ مـ ـٚن تٚبً ً ،ٚوٓ
حٚج ٜفف بٚفًْٚء ،أي مـ ٓ صٓقة فف ،شقا ٌء فًْس أو ـز أو صٌر أو ؽر ذفؽ مـ
إشٌٚب.

د ـ األطفاٍ

﴿ َأ ِو اف َنط ْػ ِؾ ا ُهف ِذيـ ََل يظْفروا ظ َذ ظقر ِ
ات افـ ََنسوء﴾ :إفػ وافالم ذم افىٍؾ
َ ْ َ َُ َ ََْ

( )1افتٌٔٚن .111 :1
( )1افتًٍر افٌُر .111 :11
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فالشتٌراق ،ـَقفف تًٚػُ ﴿ :ث ُهؿ ُ ْ
ُي ِر ُجؽ ُْؿ ضِ ْػ ً
ال﴾ (ؽٚؾر ،)11 :أي مجٚظ ٜإضٍٚل افذيـ
إذا ا ّضًِقا ظذ افًقرة مل يًرؾقه ٚأو ئّزوه ،ٚـام أهنؿ ٓ ئّزون بْٔٓ ٚوبغ ؽره ٚمـ
أظوٚء افٌدن .وطٓر ظذ افقء إذا اضِع ظِٔف ،وطٓر ظذ ؾالن ؿقي ظِٔف ،وطٓر ظذ
افَرآن أخذه وأضٚؿف .
وؿد ذه ٛأـثر ادٍنيـ إػ أن اشؿ افىٍؾ صٚمؾ فف إػ أن حيتِؿ  ،مم ٚيًْل إٔف ٓ
ؾرق ظْدهؿ بغ ادّ ِّٔز مـ إضٍٚل وؽره .وهذا افرأي يتْٚش ٛمع افَقل بٖن افيٓقر
هق افَدرة وافىٚؿٜ؛ حٔ ٞإن ذفؽ ٓ يُقن إٓ فٌِٚفغ.
إٓ إٔف ؿد يُقن إؿرب إػ شٔٚق أي ٜـقن ادَهقد مـ افىٍؾ هْ ٚهق افهٌل ؿٌؾ
ؿدرتف ظذ افتّٔٔز ٓ ،ؿٌؾ بِقؽف ،بًْ ٚء ظذ افَقل بٖن مًْك ﴿ ََل ْ َي ْظ َف ُروا﴾ إٕام هق ظدم
افَدرة ظذ متٔٔز افًقرة ،وهق أحد ادًْٔغ افِذيـ أصٚر إفٔٓام افزخمؼي ذم «افُنٚفش
يرجح أحدمه.ٚ
ـ ـام تَدم ـ دون أن ِّ
وبٚفًقدة إػ افَقل افذي ذه ٛإػ أن ﴿ ََل ْ َي ْظ َف ُروا﴾ ـْٚي ٜظـ ظدم افىٚؿ ٜظذ
ادٍنيـ افذيـ تٌْقا هذا افرأي بٖن ادًْك هْ ٚـْٚي ٜظـ
افُْٚح ؾ٘ن
تًٌر بًض ِّ
َ
ؽر دؿٔؼ؛ وذفؽ أن افٌِقغ ؿد يتحَؼ ؿٌؾ حتَؼ افَدرة ظذ افُْٚح ،حٔ ٞإن
افٌِقغ
ُ
ظالمٚت افٌِقغ تتًدى آحتالم ظرؾ ً ٚوذظ ً .ٚومـ هْٕ ٚرى إٔف ـٚن مـ إصح
افتًٌ ر بٌِقغ احلِؿ ،أو بٌره ٚمـ افًٌٚئر افتل تٍٔد هذا ادًْك .وفًِف مـ هذا افٌٚب
أورد صٚح« ٛمًٚفؽ إؾٓٚم ذم تًٍر آيٚت إحُٚمش احتامل ـقن ادَهقد مـ
( )1افُنٚف .151 :1
( )1افتًٍر افٌُر 115 :11؛ ادٔزان 111 :11؛ جمّع افٌٔٚن  151 :1وؽره.ٚ
( )1ادٔزان .111 :11
( )1مًٚفؽ إؾٓٚم ج.111 :1
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افٌِقغ هْ ٚم ٚينّؾ ادراهَ ،ٜحٔ ٞؿٚل« :فًؾ ادراد بٖوان افَدرة افٌِقغ إػ حد
جي ْز فف افْير إػ حمؾ افزيْ ،ٜـٌره؛ إذ هق ذم حُؿ افٌٚفغش .
ادراهَ ،ٜؾِق ـٚن مراهَ ً ٚمل ُ
ْضوـ وِ َلرجؾِ ِفـ فِقع َؾؿ مو ُ ْ ِ
غ ِمـ ِزيـَتِ ِف ُهـ﴾ :ؿٚل ذم افُنٚف« :ـ ٕٝٚادرأة
ُيػ َ
﴿ َوٓ َي ْ ِ ْ َ ْ ُ ُه ُ ْ َ َ
تيب برجِٓٚ؛ فًََٔع خِخٚهل ،ٚؾًِٔؿ أهن ٚذات خِخٚل ،وؿٔؾ :ـ ٕٝٚتيب
إحدى رجِٔٓ ٚبٕٚخرى؛ فًِٔؿ أهن ٚذات خِخٚفغش  .وجٚء افْٓل ظـ هذه احلٚفٜ
واوح ً ٓ ٚحيتّؾ افنؽ ،مم ٚمل يسك أي جمٚل فالختالف بغ ادٍنيـ .إٕام هْٚك مـ
رتَّ ٛظذ هذا احلُؿ أحُٚم ً ٚأخرى ،ـام ذم افتًٍر افٌُر فٍِخر افرازي ،حٔ ٞؿٚل:
«وذم أي ٜؾقائد :افػوئدة إوػ :د ٚهنك ظـ إشامع افهقت افدال ظذ وجقد افزيْ،ٜ
ؾٕ٘ف يدل ظذ أن ادْع مـ اإلطٓٚر أوػ.
افػوئدة افثوكقي :إن ادرأة مْٓٔ ٜظـ رؾع صقهت ٚبٚفُالم حٔ ٞيًّع ذفؽ إجٕٛٚ؛
إذ إن صقهت ٚأؿرب إػ افٍتْ ٜمـ صقت خِخٚهل .ٚوفذفؽ ـرهقا أذان افًْٚء؛ ٕٕف
حيتٚج ؾٔف إػ رؾع افهقت ،وادرأة مْٓٔ ٜظـ ذفؽ.
افػوئدة افثوفثي :تدل أي ٜظذ حير افْير إػ وجٓٓ ٚبنٓقة؛ إذ إن ذفؽ أؿرب إػ
افٍتْٜش .
وذه ٛافنٔخ افىقد إػ إٔف ٓ جيقز إطٓٚر اخلِخٚل .
أم ٚصٚح« ٛادٔزانش ؾَد ظدّ ى احلُؿ فٔنّؾ بَٔ ٜإٔقاع افزيْ ،ٜـٚفًَد وافَرط
وافًقار ،ومل يَكه ظذ اخلِخٚل .
( )1مًٚفؽ إؾٓٚم .115 :1
( )1افُنٚف .151 :1
( )1افتًٍر افٌُر  115 :11ـ .111
( )1افتٌٔٚن .111 :1
( )1ادٔزان .111 :11
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ومـ افقاوح أن رؾع خهقصٔ ٜافزيْ ٜافتل تقوع ذم رجؾ ادرأة هق م ٚذه ٛإفٔف
أـثر ادٍنيـ ،فتنّؾ مقارد أخرى تٍِ ٝافرجؾ وتثره .وٓ يُّـ حكه ٚبام ذـر،
بؾ جي ٛتًّّٔٓ ٚإػ ـؾ م ٚيٍِ ٝافرجؾ ذم ادرأة ،وإصح أن يَٚل :ـؾ م ٚتٍِ ٝبف
ادرأة افرجؾ دون ختهٔص.

األَس بايتوبة يف آية ايصيٓة

قن﴾ :ذم «ـْز افًرؾٚنش« :ؿقفف:
ُقن َف َع ُهؾؽ ُْؿ ُق ْػؾِ ُح َ
﴿ َوقُق ُوقا نػ اهلل ََجِقع ًو َأ ه َُّيو ادُْ ْم ِمـ َ

تقبقا ،أي ظـ إبداء افزيْٜش .
وذم «ادٔزانش« :ادراد بٚفتقب ٜـ ظذ م ٚيًىٔف افًٔٚق ـ افرجقع إػ اهلل تًٚػ ،بٚمتثٚل
أوامره وإٓتٓٚء ظـ ٕقاهٔف ،وبٚجلِّ ٜاتٌٚع شٌِٔفش .
وهق إؿرب إػ شٔٚق أي ،ٜـام أصٚر؛ حٔ ٞإٕف مـ افٌري ٛافذهٚب إػ حك
خمهص يًٚظد ظِٔف ٓ ،ذم
افتقب ٜؾَط ظـ إبداء افزيْٜ؛ ٕهن :ٚأوًٓ :ختهٔص بدون ِّ
ادًْك ،وٓ ذم افًٔٚق.
وثوكق ًو :إْٕ ٚفق ذهٌْ ٚإػ هذا ادًْك ـٚن جي ٛأن تَقل أي :ٜأيتٓ ٚادٗمْٚت ٓ ،أن
تَقل :أهي ٚادٗمْقن؛ حٔ ٞإن ادخٚض ٛذم ظدم إبداء افزيْ ٜافًْٚء دون افرجٚل ذم هذه
أي ،ٜمم ٓ ٚيدع جم ًٓٚأص ً
ال فَِقل بٚفتخهٔص بٚفتقب ٜظـ إبداء افزيْ.ٜ

آية ايصيٓة ،خالصة واضتٓتاج

أخذت ظذ ظٚتَل ذم هذه افدراش ٜافقصقل إػ مٍٓقم ؿرآين دًٖف ٜاحلجٚب،
فَد
ُ

وفذفؽ شقف يُقن افًّدة ؾٔٓ ٚآفتزام بام يَدِّ مف افَرآن حقل ادًٖف ،ٜدون تْٚول
( )1ـْز افًرؾٚن .111 :1
( )1ادٔزان .111 :11
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إحٚدي ٞوافروايٚت افتل أصٚرت إػ أحُٚم أو إػ تًٍر بًض أيٚت افتل ٕحـ
بهدده ٚذم هذه افدراش ،ٜإٓ أن هذا ٓ يّْع اشتًراض بًض هذه افروايٚت ذم ضٔٚت
افٌحٞ؛ ـقهن ٚتًٚظد ذم بًض إحٔٚن ظذ إبراز أراء افتل ذه ٛإفٔٓ ٚبًض
ادٍنيـ وافٍَٓٚء اشتْٚد ًا إفٔٓ.ٚ
إن أي ٜافتل ٕحـ بهدده ٚأن ـ آي ٜافزيْ ٜـ تًد ظْد مًيؿ افٍَٓٚء وادٍنيـ
ظّدة إدف ٜافتل يُّـ آشتْٚد إفٔٓ ٚذم مًٖف ٜوجقب افًس أو احلجٚب .ؾَد
تًرو ٝأي ٜذم مىًِٓ ٚإػ وجقب ؽض افٌك ظذ افًْٚء ـ وشٌَتٓ ٚأي 11 ٜإػ
وجقب ؽض افٌك ظذ افرجٚل ـ ـَّدم ٜفُِالم حقل وجقب افًس؛ وذفؽ
فالرتٌٚط افقثٔؼ بغ إمريـ ،وفًِالؿ ٜافتُٚمِٔ ٜبغ مقوقع افْير ومقوقع افًس؛
ؾ٘ن ؽض افْير هق أحد افٌٚيٚت ادْنقدة وادَٚصد ادرجقة ٕصؾ تؼيع احلجٚب.
ومـ هْٕ ٚرى أن افقشِٔ ٜإـّؾ فِدخقل إػ تؼيع وجقب افًس إٕام ـ ٕٝٚظز
تَديّٓ ٚبقجقب ؽض افْير بٚفْحق افذي ب ّّْٔٚه ظْد اشتًراض أي .ٜوبٚفًٌْ ٜإػ
افتًَٔ ٛبحٍظ افٍرج ؾٚفُالم هق افُالم أيو ً .ٚوبًد هذا افتّٔٓد تدخؾ أي ٜفٌٔٚن
تٍٚصٔؾ مًٖف ٜافًس ظز إمر ب٘خٍٚء افزيْ ٜظـ افْٚطر ،بٚشتثْٚء م ٚطٓر مْٓ ،ٚوؿد
طٓر فديْ ٚأن ادًتثْك مـ افزيْ ٜهق افقجف وافٍُغ؛ بًْ ٚء ظذ أن مًْك افزيْ ٜأظؿ مـ
افزيْ ٜوافٌدن؛ ود ٚذه ٛافٔف افًٔد احلُٔؿ ذم ادًتًّؽ.
أم ٚـٍٔٔ ٜشس افزيْ ٜؾَد اظتّدت أي ٜافُريّ ٜظذ م ٚـٚن متًٚرؾ ً ٚظْد افًرب ذم
ذفؽ افزمٚن مـ فٌٚس وزي ظْد افًْٚء ،واؿتك ظذ إدخٚل تًديؾ ظِٔف ،وذفؽ بَقفف
ْض ْو َـ وِخُ ُؿ ِر ِه ُهـ َظ َذ ُج ُق ِ
تًٚػَ ﴿ :و ْف َق ْ ِ
قِبِ ُهـ﴾ .ؾُٚن ذم أي ٜتٖـٔد ظذ إبَٚء اخلامر ظذ
افرأس ،وفُـ مع تًديؾ بًٔط ،وهق إشدافف مـ إمٚم ،بدل م ٚـٚن متًٚرؾ ً ٚظْدهؿ
مـ إشدافف إػ افقراء؛ وذفؽ فٌرض شس افهدر وافرؿٌ ٜوم ٚيُّـ أن ييٓر مـ خالل
اجلٔ ،ٛوافذي هق ـ ـام أذٕ ٚـ يٚؿ ٜافَّٔص أو افثقب.
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بَل هْ ٚمًٖف ٜطٚهر افَدمغ ،ؾٓؾ ينِّٓ ٚحُؿ افًس أم ٓ؟ إؿرب دخقهلام ذم
ظّقم ﴿نِّٓ َمو َط َف َر ِمـ َْفو﴾ ،مـ دون أي تًٚهؾ ذم م ٚؾقق ذفؽ؛ ْٕٕ ٚتَّْٔ ٚمـ وجقب
شس مقاوع افزيْ ٜمـ افَدمغ ،وم ٚيَٚرب افًٌُغ ،مـ خالل ؿقفف تًٚػَ ﴿ :وٓ
ْضوـ وِ َلرجؾِ ِفـ فِقع َؾؿ مو ُ ْ ِ
غ ِمـ ِزيـَتِ ِف ُهـ﴾ ،حٔ ٞاظتز إخٍٚء زيْ ٜافَدمغ أمر ًا
ُيػ َ
َي ْ ِ ْ َ ْ ُ ُه ُ ْ َ َ
مًِ ًام ،وزاد ظِٔف حرم ٜافيب بٚفرجِغ حتك ٓ يًّع صقت افزيْ ،ٜافتل ؽٚفٌ ً ٚمٚ
تُقن اخلِخٚل افذي يُقن ظٚدة ذم أشٍؾ افًٚق.
وبًد بٔٚن ـٍٔٔ ٜافًس ،افتل صِّ ٝإػ هْ ٚـؾ ٕٚطر ـٚئْ ً ٚمـ ـٚن ،بدا جِٔ ً ٚرضورة
بٔٚن مـ ٓ ينِّٓؿ هذا احلُؿ ،ؾجٚءت أي ٜفُل تًتثْل جمّقظ ٜمـ آصخٚص
مٍهؾ حقل هٗٓء ادًتثْغ ذم مًرض
ادحٚرم وؽرهؿ .وؿد تَدم افُالم بنُؾ ّ
ذح أي .ٜوؿد ٓحيْ ٚأن أي ٜافُريّ ٜؿد خِ ٝمـ ذـر ثالث ٜمـ ادحٚرم افذيـ
أضٌؼ ادًِّقن ـٚؾ ٜظذ أهنؿ مـ ادحٚرم ،وأهنؿ مًتثْقن مـ هذا احلُؿ ،وهؿ :افًؿ
واخلٚل وافهٓر .وؿد أؾردٕ ٚهذه ادًٖف ٜبٌح ٞخٚص يٖيت ذم م ٚبًد .ويٌَك أن ٕنر
ًَ َأ ْي ََم ُِن ُ ّـ﴾ .وضٌَ ً ٚد ٚافتزمْ ٚبف أوًٓ
هْ ٚإػ ّ
أن مـ ادًتثْغ مـ هذا احلُؿ ﴿ َمو َم َؾؽ ْ
مـ افٌَٚء ذم حدود افْص افَرآين ودٓٓتف ؾ٘ن أيُ ٜتدخؾ افًٌد افذـر افٌٚفغ ذم
آشتثْٚءات ادذـقرة .وشقف ًٕرض فِّقوقع ذم آيٚت أخرى تٗيد م ٚدف ٝظِٔف
هذه أي ٜذم ظّقمٓ.ٚ

ْضوـ وِ َلرجؾِ ِفـ فِقع َؾؿ مو ُ ْ ِ
غ ِمـ ِزيـَتِ ِف ُهـ﴾ ؾَد جٚء
ُيػ َ
وأم ٚؿقفف تًٚػَ ﴿ :وٓ َي ْ ِ ْ َ ْ ُ ُه ُ ْ َ َ

فٔحدِّ د وٚبى ٜظٚم ٜتٍٔد حرم ٜـؾ م ٚيُّـ أن تٍِ ٝبف ادرأة افرجؾ مـ فٌس مثر،
وإن ـٚن شٚتر ًا فُؾ افٌدن ،أو ـٚن زيْ ٜمثرةً ،ـٚدًٚحٔؼ افتل تًتًِّٓ ٚافًْٚء
فِتجّٔؾ «ادٚـٔٚجش ،أو حتك افًىقر ادثرة ،إمر افذي يًدّ افذريً ٜأمٚم أي ٜثٌرة
يُّـ أن تُقن شٌٌ ً ٚذم خدش صقرة احلجٚب ذم مٍٓقمف افَرآين.
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3ـ آية اجلًباب

ِ
ِِ
ؽ ووـَوقِ َ ِ
﴿ َيو َأُّيو افـُهيِ هل ُؿؾ ٕز َْو ِ
غ َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِمـ َجالوِقيِ ِف ُهـ َذفِ َ
ؽ
غ ُيدْ ك َ
ؽ َوك َسوء ادُْ ْممـ َ
اج َ َ َ
هَ
ِ
َون اهلل َؽ ُػقر ًا ُهرحق ًَم﴾ (إحزاب.)15 :
َأ ْدكَك َأن ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال ُي ْم َذ ْي َـ َوـ َ
ؿٚل افزخمؼي :اجلٌِٚب ثقب واشع ،أوشع مـ اخلامر ودون افرداء ،تِقيف ادرأة ظذ
رأشٓ ،ٚوتٌَل مْف م ٚترشِف ظذ صدره .ٚوظـ ابـ ظٌٚس :افرداء افذي يًس مـ ؾقق
إػ أشٍؾ  .وذم جمّع افٌٔٚن :هل ادالءة افتل تنتّؾ هب ٚادرأة .
ٕز َو ِ
غ َظ َِ ْٔ ِٓ َّـ ِمـ َجالبٌِِٔ ِٓ َّـ﴾:
غ ُيدْ ِٕ َ
اج َؽ َو َبَْٚتِ َؽ َوِٕ ًَٚء ادُْ ْٗ ِمْ ِ َ
﴿ َيَ ٚأ ُّ َهي ٚافٌَِّْ ُّل ُؿؾ ْ
مقجف إػ مجٔع ًٕٚء ادًِّغ ،بام ذم ذفؽ زوجٚت وبْٚت افٌْل .وث:ًٚ ٕٔٚ
أوًٓ :اخلىٚب َّ
اجلٌِٚب ـام تَدم خمتِػ ذم حتديده بنُؾ دؿٔؼ ،إٓ إٔف ـ ـام هق ادالحظ ذم إؿقال
ادَْقف ٜـ فٔس هْٚك اختالف جذري وأشٚد ذم مًْك اجلٌِٚب ،ويُّْْ ٚأن ٕتقصؾ
إػ مًْك منسك بغ هذه ادًٚين ،وهق إٔف رداء أوشع مـ اخلامر ،وأدٕك مـ افرداء،
تٌىل بف ادرأة صدره ٚورأشٓ ،ٚـام ظـ افزخمؼي وافٍراهٔدي ذم ترتٔ ٛـتٚب افًغ .

وفًؾ آختالف ذم مًْك اجلٌِٚب فـ يُقن ظٚئَ ً ٚذم إدراك ادَهقد مـ ؿقفف تًٚػ:
ِ
غ َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِمـ َجالوِقيِ ِف ُهـ﴾ ،ؾـ «مـش فِتًٌٔض ،وافتًٌٔض حيتّؾ هْ ٚمًْٔغ:
﴿ ُيدْ ك َ
إول :هق بًض جالبٌٔٓـ ،ـام فق ـٚن هل ٚجٌِٚبٚن أو أـثر؛ وافثوين ،وهق إصح :أن
ُترخل بًض جٌِٚهب ٚافذي توًف ظذ رأشٓ ،ٚبحٔ ٞيًّح هل ٚأن تتَْع بف ،وبٚفتٚيل
تًرف بٖهن ٚحرة وفًٔ ٝبٖم. ٜ
وأم ٚـٍٔٔ ٜإدٕٚء اجلٌِٚب ؾَد اخ ُتِػ ذم تًٍرهٚ؛ ؾذه ٛصٚح ٛجمّع افٌٔٚن إػ
( )1افُنٚف .51 :1
( )1جمّع افٌٔٚن .111 :1
( )1ترتٔ ٛـتٚب افًغ فٍِراهٔدي .111 :1
( )1افُنٚف .51 :1
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أن مًْٚه أن تًس مقوع اجلٔ ٛبٚجلٌِٚب  ،ومثِف ذم ادٔزان .
وذه ٛذم افُنٚف إػ افَقل :إن مًْك ذفؽ هق أن يرخغ اجلالبٔ ٛويٌىغ هبٚ
وجقهٓـ وأظىٚؾٓـ ،وفذفؽ ُيَٚل إذا زال افثقب ظـ وجف ادرأة :أدين ثقبؽ ظذ
وجٓؽ  .وإؿرب أن يَٚل هْ :ٚإن ادَهقد مـ إدٕٚء افثقب هق ادٌٚفٌ ٜذم افتًس،
وتِػ ًٍٕٓ ٚبف .
بحٔ ٞتَرب اجلٌِٚب إػ وجٓٓٚ؛ فتًس جزء ًا مْف،
ّ
﴿ َذفِ َ
َون اهلل َؽ ُػقر ًا ُهر ِحق ًَم﴾ :إن هذه افىريَ ٜذم
ؽ َأ ْدكَك َأن ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال ُي ْم َذ ْي َـ َوـ َ
افتجٌِ ٛهل افىريَ ٜإشِؿ وإووح فُل يًرف افْٚطر أن ادرأة حرة وفًٔ ٝأمٜ
مثالً ،أو أهن ٚظٍٍٔ ٜوفًٔ ٝمٌتذف .ٜوبٚفتٚيل ٓ يُّـ فِْٚطر أن يٗذهيٚ؛ ٕٕف ٓ يُّـ فف
أن يدّ ظل إٔف طْٓ ٚأم ،ٜؾٚإلمٚء ٓ يتجٌٌِـ .وهذا م ٚذه ٛإفٔف أـثر ادٍنيـ  .إٓ أن
وؿقى احتامل أن شس مجٔع افٌدن أؿرب إػ أن
صٚح« ٛادٔزانش و ًٍَّف بَقفف« :ؿٔؾشّ ،
يًرؾـ أهنـ مـ أهؾ افًس وافهالح ؾال يٗذيـ ،أي ٓ يٗذهي ّـ أهؾ افًٍؼ بٚفتًرض
هلـ .

َون اهلل َؽ ُػقر ًا ُهر ِحق ًَم﴾؛ ذفؽ أن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ـت ٛظذ ًٍٕف ادٌٍرة
﴿ َوـ َ

وافرمح ٜمع افتقب ٜوافًّؾ افهٚفح.

آية احلجاب ،خالصة واضتٓتاج

ٕالحظ ان أي ٜافُريّ ٜافتل ٕحـ بهدده ٚهْ ٚؿد أوردت حُ ًام مؼوض ً ٚبحٚفٜ

( )1جمّع افٌٔٚن .111 :1
( )1ادٔزان .115 :11
( )1افُنٚف .51 :1
( )1جمّع افٌٔٚن 115 :1؛ افُنٚف 51 :1؛ افتٌٔٚن  ،111 :1وؽره.ٚ
( )1جمّع افٌٔٚن 115 :1؛ افُنٚف  ،51 :1وؽره.ٚ
( )1ادٔزان .111 :11
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خٚص ،ٜوهل حٚف ٜاخلقف مـ إذيٜ؛ ٕن أي ٜافُريّ ٜظَِ ٝحُؿ إدٕٚء اجلٌِٚب ـ
وهق إحُٚم افًس فٌٔىل صٔئ ً ٚمـ افقجف وبَٔ ٜافٌدن ـ ظذ أن يًرؾـ ،وادًرؾ ٜهْٚ
أيو ً ٚمتً َِِّ ٜبٕٚذي ،ٜأي ادًرؾ ٜافتل تًٌد إذي ٜفِّرأة ٓ ،مىِؼ ادًرؾ.ٜ
إن هذا افتًِٔؼ ذم أي ٜافُريّ ٜيٗدي إػ آفتزام بّوّقن احلُؿ ذم حٚف ٜخٚص،ٜ
ٓ ذم مجٔع احلٓٚت ،وهل احلٚف ٜافتل يُّـ أن تٗدي إػ أذي ٜادرأة ،وأم ٚإذا ـٕٝٚ
مًرؾ ٜادرأة وظدم مًرؾتٓ ٚش ّٔٚن مـ ٕٚحٔ ٜظدم إذي ٜيُقن مقوقع احلُؿ مْتٍٔ ً،ٚ
زر إلحُٚم افًس بتٌىٔ ٜافقجف أو رء مْف.
وٓ يًقد هْٚك مـ م ّ
ومـ افقاوح أن مًٖف ٜإذي ٜذم هذا ادقوقع ختتِػ مـ جمتّع إػ آخر .ؾَد ٕجد
بًض ادجتًّٚت افؤَ ٜترى شٍقر افقجف مثالً أمر ًا منْٔ ً ٚفِّرأة ،مم ٚجيًِٓ ٚظروٜ
فًِخري ٜوإذي ،ٜـام هق احلٚل ذم بًض مْٚضؼ اجلزيرة افًربٔ ،ٜوذم ادَٚبؾ ٕرى أن
هذا إمر ًٍٕف ـ أي تٌىٔ ٜافقجف ـ هق أمر حمؾ اشتٓزاء واشتٌراب ذم بًض ادْٚضؼ
وادجتًّٚت إخرى.
ومـ هْٕ ٚرى بٖن احلُؿ ادتوّـ ذم أي ٜخمتص بٚفًَؿ إول مـ ادجتًّٚت،
مْىَل جد ًا ،ويًْجؿ متٚم ً ٚمع احلُّ ٜافتل مـ أجِٓٚ
أمر
ٌّ
دون افًَؿ افثٚين .وهق ٌ
ذع احلجٚب ،وهل احلٍٚظ ظذ ادرأة ذم ادجتّع ،ادرتٌط متٚم ً ٚبٚحلٍٚظ ظذ ٍٕس
ادجتّع ،أو بًّْك آخر افذي يٗدي إػ احلٍٚظ ظذ ـٚمؾ ادجتّع.

 4ـ آية ايكواعد َٔ ايٓطاء

ِ
افالِت ٓ يرج َ ِ
﴿وا ْف َؼق ِ
اظدُ ِم َـ افـ ََنسوء ِ
وِب ُهـ
قن كؽَوح ًو َؾ َؾ ْق َس َظ َؾ ْق ِف ُهـ ُجـ ٌ
َْ ُ
َ َ
َوح َأن َي َض ْع َـ ث َق َ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
قؿ﴾ (افْقر.)11 :
َز َجوت وِ ِزيـَي َو َأن َي ْستَ ْعػ ْػ َـ َخ ْ ٌر ُهَُل ُهـ َواهلل َشؿ ٌ
قع َظؾ ٌ
ؽَْ
َر ُمت َ َن
افَقاظد مجع ؿٚظد ،ـٚحلٚئض وافىٚفؼ.
وافَٚظد مـ افًْٚء هل افتل ؿًدت ظـ احلٔض وافقفد؛ فُز شْٓ .ٚوافاليت ٓ
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يرجقن ُٕٚح ً ٚأي افاليت ٓ يىًّـ ؾٔف  .وذم «افتٌٔٚنش و«جمّع افٌٔٚنش :افاليت ٓ
يىّع ذم تزوجيٓـ وٓ ذم مجٚظٓ ّـ؛ فُزهـ  .وافرأي إول أؿرب؛ حٔ ًٌٕٝ ٞأيٜ
ظدم رجٚء افُْٚح إػ ٍٕس افًْٚء ٓ ،إػ مـ يْير إفٔٓـ ،مم ٚيًْل أن ادَهقد أن ٍٕس
هٗٓء افًْٚء ٓ يىًّـ ذم افُْٚح .وادراد مـ افثٔٚب هْ ٚهق افثٔٚب افيٚهرة ـٚدِحٍٜ
واجلٌِٚب افذي ؾقق اخلامر .
وؿقففَ ﴿ :أن َي َض ْع َـ﴾ أي أن يوًْٓ ٚج ،ًٚ ٌٕٚبًّْك أن ٓ يًٌِْٓ .ٚوفُـ هذا
يٖت مىَِ ً ،ٚبؾ جٚء بؼط أن يُـ ﴿ؽَر متَزج ٍ
افقوع مل ِ
وت﴾ ،أي ؽر ؿٚصدات
ْ َ ُ َ َن َ
ّ
بقوًٓـ ثٔٚهبـ إطٓٚر افزيْ ٜافتل أمر اهلل ب٘خٍٚئٓ ،ٚبؾ جمرد افتخٍٔػ ظـ إًٍٔٓـ.

حميقر .
ؾ٘طٓٚر افزيْ ٜذم افَقاظد وؽرهـ
ٌ
هذا م ٚذه ٛإفٔف أـثر ادٍنيـ مـ مًْك افثٔٚب وووًٓ ،ٚإٓ إْٕٔ ٚرى إٔف ٓ صؽ
ِ
وِب ُهـ﴾ مجٔع افثٔٚب ،وإن ـٚن هق افيٚهر
ذم إٔف فٔس ادَهقد مـ ؿقفف تًٚػَ ﴿ :ي َض ْع َـ ث َق َ ُ
مـ افٍِظ؛ ٕن افَٔد افذي أوردتف أي ،ٜوهق ﴿ؽَر متَزج ٍ
وت﴾ ،سف افٍِظ ظـ
ْ َ ُ َ َن َ

طٚهره ،ؾام ادَهقد إذ ًا بٚفثٔٚب؟

إن تَٔٔد أـثر ادٍنيـ افثٔٚب بٚجلٌِٚب افذي ؾقق اخلامر ٓ دفٔؾ ظِٔف مـ ٍٕس
أي .ٜوهق ٓ يهح إٓ بًْ ٚء ظذ ورود روايٚت يُّـ آظتامد ظِٔٓ ٚذم ادقوقع .أم ٚفق
بَْٕٔ ٚحـ وأي ٜافُريّ ٜؾٕ٘ف مـ إؿرب وإًٕ ٛمحؾ افثٔٚب ظذ تِؽ افتل تًٌِٓٚ
افًْٚء ظْد اخلروج مـ ادْزل ،ؾٓل افتل يُّـ هل ٚأن توًٓ ،ٚوأن توع مْٓ ٚمٓ ٚ
زج ،مـ دون حتديد أو تَٔٔد .ؾٚفوٚبى ٜإشٚشٔ ٜذم هذه أي ٜهل
يقصِٓ ٚإػ حد افت ُّ
( )1افُنٚف .111 :1
( )1جمّع افٌٔٚن 111 :1؛ افتٌٔٚن .111 :1
( )1افُنٚف 111 :1؛ جمّع افٌٔٚن .111 :1
( )1مًٚفؽ إؾٓٚم .155 :1
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ادٍنون مـ ووع اجلٌِٚب هق حمؾ ـالم؛ ٕٕف
ظدم افقصقل إػ حدّ افتزج .وم ٚذـره ِّ
مل يثٌ ٝذم إصؾ وجقب ارتداء اجلٌِٚب حتك َٕقل :إن افَٚظدة مـ افًْٚء مًذورة
ذم ووًف.
وأصؾ افتزج افتُِػ ذم إطٓٚر م ٚجي ٛإخٍٚؤه ،مـ ؿقهلؿ :شٍْٔ ٜبٚرج ،أي ٓ
زج أيو ً ٚشً ٜافًغ يرى بٔٚوٓ ٚحمٔى ً ٚبًقاده ٚـِف ٓ ئٌ ٛمْف
ؽىٚء ظِٔٓ .ٚوافت ُّ
خهف بُنػ ادرأة زيْتٓ ٚوحمٚشْٓ ٚفِرجٚل  .وؿٚل افنٔخ ذم
رء .إٓ إٔف تًٚػ ّ
«افتٌٔٚنش :افتزج إطٓٚر ادرأة مـ حمٚشْٓ ٚم ٚجي ٛظِٔٓ ٚشسه .
ِ
ِ
ِ
قؿ﴾ ،أي وأن يًتًٍٍـ ظـ ووع افثٔٚب
﴿ َو َأن َي ْس َت ْعػ ْػ َـ َخ ْ ٌر ُهَُل ُهـ َواهلل َشؿ ٌ
قع َظؾ ٌ
يُقن خر ًا هلـ مـ ووًف؛ ٕٕف أبًد فِتّٜٓ؛ د ٚؾٔف مـ زيٚدة ذم افتًٍػ وافًس .وذم
«افُنٚفش :د ٚذـر اجلٚيز ـ وهق ووع افثٔٚب ـ ظ ٌََّف بٚدًتح ٛـ وهق افتًٍػ ظـ
افقوع ـ؛ بًث ً ٚمْف ظذ اختٔٚر أؾوؾ افىٚظٚت وأحًْٓ ،ٚـَقفف تًٚػَ ﴿ :و َأن َق ْع ُػق ْا
َأ ْؿ َر ُب فِؾ ُهت ْؼ َقى﴾ .
وبَّت ٙم ٚتَدم ٕخِص إػ أن افَقاظد مـ افًْٚء يٌٚح هلـ ووع ثٔٚهبـ افيٚهرة،
خص هذه افٍئٜ
دون إطٓٚر مقاوع افزيْ ٜادحرم ٜبنُؾ متزج ،مم ٚيًْل أن اهلل تًٚػ ّ
مـ افًْٚء بٚفتخٍٔػ ظِٔٓـ مـ أصؾ احلُؿ بقجقب افًس وـٍٔٔتف.
ؾّ ْـ
وافرخه ٜافتل أظىٔ ٝهْ ٚفَِقاظد تٍرض حدود ًا أوشع مم ٚظْد بَٔ ٜافًْٚءَ .
ؿٚل :إن أدف ٜافًس ذم أي ٜافًٚبَ ٜتدل ظذ وجقب تٌىٔ ٜافقجف وافٍُغ ؾٕ٘ف ئٍُف
هْ ٚأن يَقل َّ
بٖن افرخه ٜفَِقاظد إٕام هل ـنػ افقجف وافٍُغ ،وأم ٚمـ افتزم هْٚك ـ
( )1مًٚفؽ إؾٓٚم .155 :1
( )1افتٌٔٚن .111 :1
( )1افُنٚف .111 :1
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وهق مذهٌْ ٚـ بٖٕف ٓ جي ٛشس افقجف وافٍُغ ؾال بد مـ آفتزام هْ ٚبٖن افرخهٜ
تتًدى افقجف وافٍُغ ظْد افَقاظد ،فتنّؾ صٔئ ً ٚمـ مقاوع افزيْ ،ٜـٕٚشٚور
وإؿراط وؽره ،ٚوفُـ بؼط ظدم افتزج.

آية ايكواعد ،خالصة واضتٓتاج
بًد بٔٚن حُؿ احلجٚب فًّقم افًْٚء ذم أي ٜافًٚبَ ٜـ آي ٜافزيْ ٜـ جٚءت أيٜ
افُريّ ٜفتخٍٔػ احلُؿ ظذ ؿًؿ مـ افًْٚء ،وه ّـ افَقاظد مـ افًْٚء ،أي مـ
جٚوزت مْٓـ ش ّـ احلٔض وافزواج ،وهـ افًْٚء افاليت بٌِـ مـ افُز حد ًا ٓ ُيىّع
هب ّـ مـ جٓ ٜافزواج ،وٓ هـ يىًّـ أيو ً ٚبٚفزواج.
واحلُؿ افذي اشتْتجْٚه مـ أي ٜهق أن هٗٓء افًْٚء ب٘مُٚهنـ افتًٚمح ذم مًٖفٜ
افًس وّـ وقابط وحدود ،وذفؽ بٖن يوًـ ثٔٚهبـ أمٚم إجٌْل دون ؿهد افتزج.
وؿد ذهٌْ ٚذم مًْك افثٔٚب افذي ورد ذم أي ٜإػ خالف م ٚذه ٛافٔف أـثر افٍَٓٚء
وادٍنيـ ،وهق أن ادَهقد مْٓ ٚهق م ٚتًٌِف ادرأة ظٚد ًة ظْد خروجٓ ٚمـ ادْزل .وأمٚ
ِّ
بٚفًٌْ ٜإػ ووع افثٔٚب ؾَد جًِ ٝأي ٜوٚبى ٜفف ،وهق ـؾ م ٚدون افتزج ،وبٚفتٚيل
يُّـ أن َٕقل :إن أي ٜتٌٔح فِّرأة افٌُرة أن توع مـ ثٔٚهب ٚم ٓ ٚيتًدى حد
افتزج .إٓ أن ذيؾ أي ٜيًقد ويٗـِّد أن ظدم ووع افثٔٚب أؾوؾ وأؿرب إػ افًٍ ٜمـ
ووًٓ.ٚ
ادٍنيـ ؾٓق إم ٚإٔف يْوقي حت ٝهذه افوٚبىٜ؛ وإم ٚإٔف
وأم ٚم ٚذه ٛإفٔف مًيؿ ِّ
اظتّد ظذ روايٚت حتدد مًْك افثٔٚب ذم أي .ٜوهْ ٚجي ٛأن ٌْٕف مرة أخرى إػ إْٔ ٚذم
هذه افدراش ٜبهدد اشتيٓٚر م ٚجٚء ذم افَرآن افُريؿ مـ حُؿ ،بًٔد ًا ظـ أي رء
خٚرج ظـ هذا اإلضٚر مـ روايٚت وؽره ،ٚوإن ـْٕ ٚرى أن هذه إحُٚم يُّـ
ختهٔهٓ ٚوّـ وقابط جٚءت ذم ـت ٛإصقل وافٍَف وؽره .ٚوبٚفتٚيل ؾ٘ن
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إحُٚم افتل ٕتقصؾ إفٔٓ ٚتٌَك خٚوً ٜهلذه ادقازيـ ،وٓ تًز ظـ رأي هنٚئل ذم هذا
ؾَٓل يدرشٓ ٚمـ مجٔع جقإٌٓ.ٚ
تتّؿ بٌحٞ
ٍّ
ادقوقع م ٚمل َّ

 5ـ آية ْطاء ايٓيب

﴿ َيو كِ َسوء افـُهيِ َنل َف ْست ُهُـ ـ ََل َح ٍد َنم َـ افـ ََنسوء نِ ِن ا ُهق َؼ ْقت ُهُـ َؾال ََت َْض ْع َـ وِوفْ َؼ ْق ِل َؾ َق ْط َؿ َع ا ُهف ِذي ِيف
اْل ِ
ِ
ِِ
ِ
َز َج َْ
وهؾِ ُهق ِي إُ َ
وػ﴾
َز ْج َـ ق َ ه
َؿ ْؾيف َم َر ٌض َو ُؿ ْؾ َـ َؿ ْقًٓ ُهم ْع ُروؾ ًو * َو َؿ ْر َن يف ُو ُقققؽ ُهُـ َوٓ ق َ ُه
(إحزاب 11 :ـ .)11
إن إتًٚب زوجٚت افٌْل إفٔف ووجقدهـ ذم مْزل افقحل وافرشٚف ٜؿد مْحٓـ
مقؿً ً ٚخٚص ً ،ٚبحٔ ٞتَدرن ظذ أن تُ ّـ ّٕقذج ً ٚوؿدوة فُؾ افًْٚء ،شقاء ـٚن ذفؽ
مـ جٓ ٜافتَقى أم مـ جٓ ٜادًهٔ ٜوافوالل .ومـ هْ ٚيٌٌْل ظِٔٓـ إدراك مقؿًٓ ّـ،
وتٍٓؿ مًٗوفٔٚهتـ ادَِٚة ظذ ظٚتَٓـ .هذه هل إمقر افتل جًًِٕٚ ٝء افٌْل
خمتٍِٚت ظـ بَٔ ٜافًْٚء.
ادقجٓ ٜإػ ًٕٚء افٌْل إػ
فُـ افًٗال ادىروح هْ ٚهق :هؾ يُّـ تًّٔؿ إحُٚم َّ
بَٔ ٜافًْٚء؟
فإلجٚب ٜظـ هذا افًٗال ،افذي ذه ٛبًض ادٍنيـ افًٍِٔغ إػ اإلجٚب ٜظْف
بٚإلجيٚب ٓ ،بد فْ ٚمـ ظرض تًٍر أي ،ٜثؿ إيراد ظدد مـ افَْٚط افتل تًِط
افوقء ظذ اإلجٚب ٜافقاؾٔ.ٜ
ٍ
ِ
مقجف إػ زوجٚت افٌْل؛
﴿ َيو ك َسوء افـُهيِ َنل َف ْست ُهُـ ـ ََل َحد َنم َـ افـ ََنسوء﴾ :اخلىٚب ذم أيَّ ٜ
ذفؽ أهنـ فًـ ـٌره ّـ مـ افًْٚء .أم ٚموّقن هذا اخلىٚب وافتّٔٔز﴿ :نِ ِن ا ُهق َؼ ْقت ُهُـ﴾،

أي إن أردت ّـ افتَقى وإن ـْتـ متَٔٚت ﴿ َؾال ََت َْض ْع َـ وِوفْ َؼ ْق ِل﴾ .ؿٚل ذم «افُنٚفشٓ :
( )1أووٚع ادرأة ذم افَرآن افُريؿ.111 :
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دمٌـ بَقفُ ّـ خٚوً ً ،ٚأي فْٔ ً ٚخْث ً ٚمثؾ ـالم ادريٌٚت وادقمًٚت َ ﴿ ،ؾ َق ْط َؿ َع ا ُهف ِذي ِيف
َؿ ْؾيِ ِف َم َر ٌض﴾ ،أي ريٌ ٜوؾجقر ،وفٔس هْٚك أبِغ مـ وصػ هذه افريٌ ٜبٚدرض.
﴿ َو ُؿ ْؾ َـ َؿ ْقًٓ ُهم ْع ُروؾ ًو﴾ :ؾًٌد أن أصٚر تًٚػ إػ ضريَ ٜافتحدث بَقففَ ﴿ :ؾال ََت َْض ْع َـ
وِو ْف َؼ ْق ِل﴾ جٚء هْ ٚفٌٔغ موّقن احلدي ٞبٖن يُقن ؿقًٓ مًروؾ ً ،ٚأي حًْ ً ،ٚبًٔد ًا ظـ
افريٌ ٜوافىّع.
ِ
اؿر ْرن حذؾ ٝافراء وأفَٔٝ
﴿ َو َؿ ْر َن ِيف ُو ُقققؽ ُهُـ﴾ :ؿرن بٍتح افَٚف ،وأصَِٓ ٚ
ؾتحتٓ ٚظذ م ٚؿٌِٓ ،ٚأي افزم َـ بٔقتُ ّـ.
اْل ِ
َز َج َْ
وهؾِ ُهق ِي إُ َ
زج يًْل افيٓقر أمٚم افْٚس بنُؾ
وػ﴾ :افت ُّ
َز ْج َـ ق َ ه
﴿ َوٓ ق َ ُه
مٍِ ،ٝوهق مٖخقذ مـ مٚدة برج ،أي افذي يٌدو وييٓر .فُـ م ٚهق ادَهقد بٚجلٚهِٜٔ
إوػ؟ ؿٚل افًٌض :إهن ٚاجلٚهِٔ ٜافتل ـ ٕٝٚزمـ إبراهٔؿ × ،واجلٚهِٔ ٜافث ٜٕٔٚهل
جٚهِٔ ٜاإلشالم ؛ وؿٔؾ :إهن ٚاجلٚهِٔ ٜافتل ـ ٕٝٚظْد افًرب ؿٌؾ اإلشالم ،ظْدمٚ
ـ ٕٝٚافًْٚء ؾٔٓ ٚؽر حمجٌٚت ومتًسات ،بحٔ ٞتٌغ صدورهـ وٕحقرهـ .
وتًس .وأم ٚؿقفف:
وافيٚهر اهن ٚأظؿ مم ٚذـر ،ؾتنّؾ ـؾ زمٚن مل يُـ ؾٔف حنّٜ
ُّ
إوػ ؾٕ٘ف إصٚرة إػ أن جٚهِٔ ٜأخرى شقف تٖيت .وٕحـ ٕرى آثٚره ٚذم ـثر مـ بالد
اإلشالم وادًِّغ.

اختضاظ اآلية بٓطاء ايٓيب
بًد تقؤح أيٖٕ ٜيت فإلجٚب ٜظـ افًٗال افذي ضرحْٚه ذم أول افٌح ٞحقل
( )1افُنٚف .11 :1
( )1افُنٚف  11 :1ـ .11
( )1إمثؾ ذم تًٍر ـتٚب اهلل ادْزل .111 :11
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اختهٚص هذه أي ٜبًْٚء افٌْل ،وهَْٕٚ ٚط:
مقجٓ ً ٚجلّٔع ًٕٚء ادًِّغ ؾِامذا صدّ ر أيٜ
إوػ :فق ـٚن اخلىٚب ذم أيَّ ٜ
بخىٚبف فًْٚء افٌْل دون شقاه ّـ مـ افًْٚء ،مع افًِؿ أن ؽره ٚمـ أيٚت مل يَتك
ِِ
ؽ ووـَوقِ َ ِ
ظِٔٓـ ،ـام ذم ؿقفف تًٚػُ ﴿ :ؿؾ ٕز َْو ِ
غ﴾ ،وهق مقرد ينٌف
ؽ َوك َسوء ادُْ ْممـ َ
اج َ َ َ

ـثر ًا ادقرد افذي ٕحـ ؾٔف؟

ٍ
ٕص ذم اشتًٌٚد ؽرهـ ظـ
افثوكقي :إن ؿقفف تًٚػَ ﴿ :ف ْست ُهُـ ـ ََل َحد َنم َـ افـ ََنسوء﴾ هق ٌّ

اخلىٚب ،ؾُٔػ يُّـ اجلّع بْٔٓ ٚوبغ صّقل بَٔ ٜافًْٚء؟ ؾٓق خىٚب يّ ِّٔزهـ ظـ
وحمرمٚت ظذ مجٔع
ؽرهـ مـ افًْٚء بٚظتٌٚر أهنـ زوجٚت افٌْل ،وأمٓٚت ادٗمْغَّ ،
ادًِّغ بًد افٌْل ،إػ م ٚهْٚفؽ مـ ممِّٔزات هلـ ،مم ٚجيًؾ أي ٜآبٔ ٜظـ صّقل ؽرهـ
مـ افًْٚء.
افثوفثي :إن آفتزام بًّقم اخلىٚب ذم أي ٜشقف يٗدي بْ ٚإػ ظن وحرج صديديـ
ذم ادجتّع اإلشالمل؛ وذفؽ ظز إجيٚب مالزم ٜافٌٔقت ظذ مجٔع ًٕٚء ادًِّغ مـ
دون اشتثْٚء .وبتًٌر آخر :حجٕ ٛهػ ادًِّغ ظـ جمتًّٓؿ وإؽالق إبقاب
ٍ
ٍ
ومْٚف حلُؿ افتؼيع افذي جٚء فْٔهػ ادرأة ذم جمتًّٓ،ٚ
مًَقل،
ؽر
ظِٔف .وهق ٌ
أمر ُ
ٓ فٔحجٌٓ ٚظْف.
افراوعي :مم ٚيًٚظد ظذ ـقن اخلىٚب خٚص ً ٚبًْٚء افٌْل دون ؽرهـ ظِّْ ٚبٖن اهلل
تًٚػ ذع فًْٚء افٌْل أحُٚم ً ٚخٚص ٜدمًِٓـ مم َّٔزات ظـ بٚؿل افًْٚء .ومـ هذه
افتؼيًٚت م ٚهق امتٔٚزات ،ـجًِٓـ أمٓٚت ادًِّغ ،ومْٓ ٚم ٚهق تُٚفٔػ زائدة
دجرد ـقهنـ زوجٚت افٌْل ،ـٚفتَنػ ذم افًٔش ،وترك زيْ ٜافدٕٔ ٚافتل
أفزمـ هبَّ ٚ
يُّـ أن يُقن بًوٓ ٚمٌٚح ً ٚفٌَٔ ٜافًْٚء ،ؿٚل تًٚػ﴿ :نِن ـُـت ُهُـ ق ُِر ْد َن َْ
احل َقو َة افده ْك َقو
ُ
َو ِزيـَت ََفو َؾ َت َعو َف ْ َ ُ
َساح ًو ََجِق ً
ال﴾  .بؾ حتك أهنـ متٔزن ظـ بَٜٔ
َس ْحؽ ُهُـ َ َ
غ أ َم َنت ْعؽ ُهُـ َوأ َ َن
( )1إحزاب.11 :
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ت ِمـؽُـ وِ َػ ِ
افًْٚء بٚفثقاب وافًَٚب ،ؿٚل تًٚػ﴿ :يو كِسوء افـُهيِل مـ ي ْل ِ
وح َة ٍي هم َي َنقـ ٍَي
ُه
َن َ َ
َ َ
ًُ ِمـؽُـ هللُهِ ورشقفِ ِف و َقعؿ ْؾ ص ِ
ُي َضو َظ ْ
وحل ًو ك ْهم ِ َِتو
اب﴾ .ثؿ ؿٚلَ ﴿ :و َمـ َي ْؼـ ْ
َ َْ َ
ُه
ػ ََلو ا ْف َع َذ ُ
ََ ُ
َأ ْج َر َهو َم ُهرق ْ ِ
َغ َو َأ ْظتَدْ كَو ََلو ِرزْؿ ًو ـ َِري ًَم﴾ (إحزاب 11 :ـ .)11
إن محؾ أي ٜظذ ؽر ًٕٚء افٌْل ،أي ظذ بًَٕٔٚ ٜء ادًِّغ ٓ ،مٗ ِّيد فف ظذ
اإلضالق ،إٓ أن يَٚل :إن بًَٕٔٚ ٜء ادًِّغ هل ّـ ـٚمؾ احلري ٜذم آفتزام بام أفزم ٝبف
زوجٚت افٌْل ،ؾ٘ن هذا أمر مًَقل ،بؾ هق حم ٌَّ ٛذم بًض إحٔٚن؛ ٕن أي ٜختٚضٛ
زوجٚت افٌْل ظذ أهنـ جي ٛأن يُ ّـ ؿدوة فًٌَٕٔٚ ٜء ادًِّغ ،واؿتداء بَٔ ٜافًْٚء
هبـ ٓ ظذ ٕحق اإلفزام ،إٕام ظذ ٕحق اإلبٚح.ٜ

حجاب ْطاء ايٓيب ،خالصة واضتٓتاج
ـٚن ٓبد فْ ٚمـ بح ٞأيٚت افتل تًرو ٝفًْٚء افٌْل مـ جٓ ٜاحلجٚب وافًس؛
وذفؽ فٌِح ٞحقل إمُ ٜٕٔٚتًّٔؿ اخلىٚب ذم تِؽ أيٚت فٔنّؾ افًْٚء مجًٔ ً ،ٚأو
ظدم إمُ ٜٕٔٚذفؽ ؾٌَٔك اخلىٚب خٚص ً ٚبًْٚء افٌْل دون ؽره ّـ مـ افًْٚء.
ومـ هْ ٚؿّْ ٚبٚشتًراض أيٚت افتل خٚضًٌٕٚ ٝء افٌْل ،وبٔٚن اختهٚص هذه
أيٚت هبـ دون ؽرهـ ،مم ٚجيًؾ إحُٚم ادتوّْ ٜؾٔٓ ٚؿٚسة ظـ أن تىٚل بَٜٔ
افًْٚء .إٓ إْٔ ٚأووحْ ٚأيو ً ٚأن هذا آختهٚص ٓ يّْع أي ٜامرأة أخرى مـ أن تِزم
ًٍٕٓ ٚهبذه إحُٚم مـ بٚب آشتحٌٚب وافًًل ٕحق افتنٌف بام رشّف افَرآن افُريؿ
مـ شِقك وشرة فًْٚء افٌْل.
وأم ٚإحُٚم اخلٚص ٜبزوجٚت افٌْل ؾٓل:
أي رجؾ خيٚضٌٓـ
أوًٓ :آحتجٚب ظـ افرجٚل ،وذفؽ بقوع حجٚب بْٔٓـ وبغ ّ
إذا ـٚن أجٌْٔ ً ،ٚحٔ ٞاشتثْ ٝأي ٜافتل تِتٓ ٚادحٚرم وافًْٚء وافًٌٔد ،وهذا احلُؿ
مًىقف ذم أي ًٍٕٚٓ ٜبحرم ٜزواجٓـ بًد افٌْل ،مم ٚيٗـد اختهٚصٓ ٚهب ّـ.
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ثوكق ًو :ظدم اخلوقع بٚفَقل ،أي جي ٛظِٔٓـ إذا تُ َِّّـ مع افرجٚل أن يتُ َِّّـ
بهقت خنـ أو م ّٔٚل إػ اخلنقٕ .ٜـام جي ٛأن ٓ يتًدّ ى ؿقهلـ ادًروف.
ثوفث ًو :مالزم ٜبٔقهتـ ،ؾال خيرجـ مْٕٓ ٚي أمر.

6ـ آية احلجاب

ِ
ِ
َ
يـ
يـ َآمـُقا ٓ قَدْ ُخ ُؾقا ُو ُق َ
َر كَوط ِر َ
﴿ َيو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
قت افـُهيِ َنل نِٓ أن ُي ْم َذ َن َفؽ ُْؿ نػ َض َعو ٍم ؽ ْ َ
نِكَوه وفَؽِـ نذا د ِظقتُؿ َؾود ُخ ُؾقا َؾنِ َذا َض ِعؿتُؿ َؾوكت َِؼوا وٓ مست َْلك ِ ِسغ َِحل ِد ٍ
َون
يٌ نِ ُهن َذفِؽ ُْؿ ـ َ
َ
ُ ْ ْ
ُ َ ْ
ُ َ ُ ْ
ْ ْ
ُي ْم ِذي افـُهيِ ُهل َؾ َق ْست َْحقِل ِمـؽ ُْؿ َواهلل ٓ َي ْست َْحقِل ِم َـ َْ
قه ُهـ
وش َل ُف ُ
احل َنؼ َونِ َذا َش َل ْفت ُُؿ ُ
قه ُهـ َم َتوظ ًو َؾ ْ
وب َذفِؽ ُْؿ َأ ْض َف ُر فِ ُؼ ُؾقوِؽ ُْؿ َو ُؿ ُؾ ِ
ِمـ َو َراء ِح َج ٍ
َون َفؽ ُْؿ َأن ق ُْم ُذوا َر ُش َ
قل اهلل َوٓ
قِبِ ُهـ َو َمو ـ َ
ِ
َون ِظـدَ اهلل َظظِق ًَم * نِن ُق ْيدُ وا َص ْقئ ًو َأ ْو ُ َْت ُػق ُه
اج ُف ِمـ َو ْع ِد ِه َأ َود ًا نِ ُهن َذفِؽ ُْؿ ـ َ
َأن قَـؽ ُحقا َأز َْو َ
َون وِؽ َنُؾ َ ٍ ِ
َوح َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِيف آ َووئِ ِف ُهـ َوٓ َأ ْوـَوئِ ِف ُهـ َوٓ نِ ْخ َق ِ ِ
اِن ُهـ َوٓ
َؾنِ ُهن اهلل ـ َ
َشء َظؾق ًَم * ٓ ُجـ َ
ْ
ِ
َأ ْوـَوء نِ ْخ َق ِ ِ
َون
اِن ُهـ َوٓ َأ ْوـَوء َأ َخ َق ِاِتِ ُهـ َوٓ ك ِ َسوئِ ِف ُهـ َوٓ َمو َم َؾؽ ْ
غ اهلل نِ ُهن اهلل ـ َ
ًَ َأ ْي ََم ُِن ُ ُهـ َواقُهؼ َ
َش ٍء َص ِفقد ًا﴾ (إحزاب 11 :ـ .)11
َظ َذ ـ َنُؾ َ ْ
جٚء ذم «جمّع افٌٔٚنشٕ :زف ٝآي ٜاحلجٚب د ٚبْك رشقل اهلل بزيْ ٛبْ ٝجحش
وأومل ظِٔٓ ،ٚؿٚل إٔس ... :ؾٖمرين رشقل اهلل أن أدظق أصحٚبف إػ ضًٚم ،ؾدظقهتؿ،
ؾجًؾ افَقم جئئقن ويٖـِقن وخيرجقن ،ثؿ جيلء افَقم ؾٖٔـِقن وخيرجقن ،ؿِ :ٝيٚ
ٌٕل اهلل ،ؿد دظقت حتك م ٚأجد أحد ًا أدظقه ،ؾَٚل« :ارؾًقا ضًٚمُؿش ،ؾرؾًقا
ضًٚمٓؿ ،وخرج افَقم ،وبَل ثالثٍٕ ٜر يتحدثقن ذم افٌٔ ،ٝؾٖضٚفقا ادُ ،ٞؾَٚم،
وؿّ ٝمًف؛ فُل خيرجقا ،ؾّنك حتك بِغ حجرة ظٚئن ،ٜثؿ ط ّـ أهنؿ ؿد خرجقا،
ؾرجع ،ورجً ٝمًف ،ؾ٘ذا هؿ جِقس مُٚهنؿ ،ؾْزف ٝأي.ٜ
وروى مثؾ ذفؽ شًٔد بـ جٌر ،ظـ ابـ ظٌٚس.
وؿٔؾ :ـٚن رشقل اهلل‘ يىًؿ ،ومًف بًض أصحٚبف ،ؾٖصٚب ٝيد رجؾ مْٓؿ يد
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ظٚئن ،ٜوـ ٕٝٚمًٓؿ ،ؾُره‘ ذفؽ ،ؾْزف ٝأي. ٜ

آداب ايدخوٍ إىل بيت ايٓيب

ِ
ِ
َ
يـ
يـ َآمـُقا ٓ قَدْ ُخ ُؾقا ُو ُق َ
َر كَوط ِر َ
﴿ َيو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
قت اف ُهـيِ َنل نِٓ أن ُي ْم َذ َن َفؽ ُْؿ نػ َض َعو ٍم ؽ ْ َ

نِكَو ُه﴾ :ؽر ٕٚطريـ إٕٚه أي ؽر مْتيريـ إدراك افىًٚم أو ٕوجف .

وذم أي ٜهنل فِّٗمْغ ظـ دخقل بٔقت افٌْل بٌر إذن ،ؾال جيقز دخقل ادٗمـ
بٔ ٝافٌْل ،واجلِقس بٕٚتيٚر افىًٚم افذي ؿد يىقل ٕوقجف ،إٓ ب٘ذن مـ صٚحٛ
افٌٔ.ٝ

ِ
يـ﴾ مْهقب ظذ احلٚل ،وافًٚمؾ ؾٔف ـ ظذ م ٚذـره افزخمؼي ـ
َر كَوط ِر َ
وؿقفف﴿ :ؽ ْ َ

﴿ٓ قَدْ ُخ ُؾقا﴾ .ؿٚل :وتَديره ٓ :تدخِقا بٔقت افٌْل إٓ مٖذوٕغ ؽر ٕٚطريـ .

وأوٚف افزخمؼي :ومًْٚه ٓ :تدخِقا ي ٚهٗٓء ادتح ِّْٔقن فِىًٚم إٓ أن يٗذن فُؿ
إػ ضًٚم ؽر ٕٚطريـ إٕٚه ،وإٓ ؾِق مل يُـ هلٗٓء خهقص ً ٚد ٚجٚز ٕحد أن يدخؾ
بٔقت افٌْل‘ إٓ أن يٗذن فف ب٘ذن خٚص ،وهق اإلذن إػ افىًٚم ؾحً. ٛ
﴿و َفؽِـ نذا د ِظقتُؿ َؾود ُخ ُؾقا َؾنِ َذا َض ِعؿتُؿ َؾوكت َِؼوا وٓ مست َْلك ِ ِسغ َِحل ِد ٍ
يٌ نِ ُهن َذفِؽ ُْؿ
َ
ُ ْ ْ
َ ْ
ُ َ ُ ْ
ْ ْ
َون ُي ْم ِذي افـُهيِ ُهل َؾقَ ْست َْحقِل ِمـؽ ُْؿ َواهلل ٓ َي ْست َْحقِل ِم َـ َْ
احل َنؼ﴾ :تْص أي ٜهْ ٚظذ آداب
ـ َ
افتًٚضل مع بٔ ٝافٌْل ذم حٚف ٜاإلذن بٚفدخقل .ؾ٘ذا دخؾ ادٗمـ ظِٔف أن ٓ يىٔؾ
جِقشف ،شقا ٌء دظل إػ ضًٚم أم مل ُيدْ َع ،ؾ٘ذا دظل إػ ضًٚم ظِٔف أن ٓ يُّ ٞبًده،
ؾٌّجرد أن ُيىًؿ يٌٌْل ظِٔف اخلروج ٓ ،أن يٌَك جٚفً ً ٚمًتًٖٕ ً ٚبٚحلدي ٞوافًّر.
( )1جمّع افٌٔٚن .111 :1
( )1جمّع افٌٔٚن .111 :1
( )1افُنٚف .11 :1
( )1افُنٚف .11 :1
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ِ
ِِ
يـ﴾؛
وؿقفف تًٚػَ ﴿ :وٓ ُم ْست َْلكس َ
َر كَوط ِر َ
غ﴾ :ؿٚل بًوٓؿ :إهن ٚظىػ ظذ ﴿ؽ ْ َ
ِِ
غ﴾ .ؾًذ إول يُقن ادًْكٓ :
قهو ُ ...م ْست َْلكس َ
وؿٔؾ :إهن ٚمْهقب ٜظذ ﴿ َؾال قَدْ ُخ ُؾ َ
تدخِقا بٔقت افٌْل إٓ أن يٗذن فُؿ ؽر ٕٚطريـ وٓ مًتًٖٕغ ،وأم ٚظذ افثٚين
ؾُٔقن ادًْك ٓ :تدخِقه ٚإٓ أن يٗذن فُؿ ،وٓ تدخِقه ٚمًتًٖٕغ أي بدون إذن .
وذه ٛافًالم ٜإػ إول  ،وأم ٚافىقد ذم افتٌٔٚن وافىزد ذم جمّع افٌٔٚن
ِِ
غ﴾ هق جِقشٓؿ بًد افىًٚم
ؾَد ذهٌ ٚإػ أن ادَهقد مـ ؿقفف تًٚػَ ﴿ :وٓ ُم ْست َْلكس َ
مًتًٖٕغ بٚحلدي.ٞ
وظذ أي مًْك مـ ادًٚين ادذـقرة ـ وافتل هل ظذ مجٔع إحقال وصػ حلٓٚت
متنٚهب ٜـ ٕٝٚحتدث مع افٌْل‘ ،وـٚن يتٖذى مْٓ ،ٚدون أن يًسض ظِٔٓٚ
حلٔٚئف‘ ـ أراد اهلل أن خيٍػ ظـ ٌٕٔف ،ؾٖٕزل أي ٜفتٌْٔف ادٗمْغ ظذ أن هذا افًّؾ
ؾٔف أذي ٜفٌِْل‘ .وفًؾ ب٘مُ ْٕٚٚتًدي ٜهذه احلٚف ٜإػ بَٔ ٜافٌٔقت؛ بٚظتٌٚر أن مٚ
يٗذي افٌْل ؿد يٗذي أي صخص آخر ،وإذي ٜؿد هنل ظْٓ ٚبٚفًٌْ ٜإػ مجٔع افْٚس،
وفٔس افٌْل ؾَط.

آداب ايتعاطي َع ْطاء ايٓيب

قه ُهـ ِمـ َو َراء ِح َج ٍ
وب َذفِؽ ُْؿ َأ ْض َف ُر فِ ُؼ ُؾقوِؽ ُْؿ
وش َل ُف ُ
﴿ َونِ َذا َش َل ْفت ُُؿ ُ
قه ُهـ َمتَوظ ًو َؾ ْ
َو ُؿ ُؾ ِ
قِبِ ُهـ﴾.
ادتٚع هق احلٚج ٜمـ إصٔٚء .وادخٚض ٛذم هذه أي ٓ ٜيَتك ظذ مـ هؿ ذم
( )1افُنٚف .15 :1
( )1ادٔزان .111 :11
( )1افتٌٔٚن .111 :1
( )1جمّع افٌٔٚن .111 :1
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زوار ،وإٕام يتًدى فٔنّؾ ـؾ مـ ـٚن فف حٚج ٜمـ بٔ ٝافٌْل،
افٌٔ ٝمـ ؤقف أو ّ
شقاء ـٚن داخؾ افٌٔ ٝأو ؿٚدم ً ٚمـ اخلٚرج ،وخهقص ً ٚإٔف ـٚن متًٚرؾ ً ٚبغ افًرب
وؽرهؿ أهنؿ إذا احتٚجقا صٔئ ً ٚمـ فقازم احلٔٚة ووشٚئِٓ ٚؾ٘هنؿ يًتًروهن ٚمـ جراهنؿ
بنُؾ مٗ َّؿ ،ٝومل يُـ بٔ ٝافٌْل مًتثْك مـ هذه افًٚدات ،بؾ ـٚن اجلران يٖتقن إفٔف
ذم أوؿٚت خمتٍِ ،ٜويًتًرون مـ ًٕٚئف أصٔٚء حيتٚجقهن.ٚ
ومـ افقاوح أن هذا ادَىع مـ أي ٜهق افذي يرتٌط بٌحثْٚ؛ ذفؽ أن احلُؿ ذم
أي ٜسيح بًدم جقاز افتُِؿ مع ًٕٚء افٌْل إٓ مـ وراء حجٚب ،واحلجٚب هْ ٚذم
أي ٜهق شتٚر ظٚزل ،وفٔس افٌِٚس.
إٓ أن افًٗال افذي يىرح هْ ٚهق :هؾ أن احلُؿ افقارد ذم أي ٜخمتص بًْٚء افٌْل
دون ؽرهـ مـ افًْٚء ،أم إٔف ينّؾ مجٔع افًْٚء ،و ُذـرت ًٕٚء افٌْل مـ بٚب ادثٚل؟
اإلجٚب ٜظـ هذا افًٗال تًتدظل بح ٞادقوقع مـ ظدة جقإ .ٛفذفؽ شقف
ٍٕرد فف بحث ً ٚخٚص ً ٚذم م ٚيٖيت.
ِ
َون َفؽ ُْؿ َأن ق ُْم ُذوا َر ُش َ
اج ُف ِمـ َو ْع ِد ِه َأ َود ًا نِ ُهن َذفِؽ ُْؿ
﴿ َو َمو ـ َ
قل اهلل َوٓ َأن قَـؽ ُحقا َأزْ َو َ
َش ٍء َظؾِق ًَم﴾ :ذـر ذم
َون ِظـدَ اهلل َظظِق ًَم * نِن ُق ْيدُ وا َص ْقئ ًو َأ ْو ُ َْت ُػق ُه َؾنِ ُهن اهلل ـ َ
ـ َ
َون وِؽ َنُؾ َ ْ
شٌٕ ٛزول هذه أي ٜافُريّ ٜأن بًوٓؿ ؿٚلْٕٓ« :ك أن ُِٕؿ بْٚت ظّْ ٚإٓ مـ وراء
ٕتزوج َّـ ظٚئن ،ٜؾٖظِؿ اهلل أن ذفؽ حرامش .
حجٚب ،فئـ مٚت حمّد
َّ
وذم تًٍر ادٔزان ؿٚل :ذم افدر ادْثقر أخرج ابـ أيب حٚتؿ ظـ افًدي ؿٚل :بٌِْ ٚأن
ويتزوج ًٕٚءٕ ٚمـ بًدٕ ،ٚفئـ
ظّْٚ
َّ
ضِح ٜبـ ظٌٔد اهلل ؿٚل :أحيجٌْ ٚحمّد ظـ بْٚت ّ
فْتزوجـ ًٕٚءه مـ بًده ،ؾْزف ٝأي. ٜ
حدث بف حدث َّ
( )1افُنٚف .51 :1
( )1ادٔزان.111 :11 :
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ومـ افقاوح أن هذا احلُؿ ادتوّـ ذم أي ٜافُريّ ٜخمتص بزوجٚت افٌْل دون
ؽرهـ مـ افًْٚء؛ وذفؽ تًئ ًام فٍْس افٌْل ،حٔ ٞاظتز اهلل ُٕٚح زوجٚت افٌْل بًده
أمر ًا ظئ ًام ظْده شٌحٕٚف وتًٚػ ،وهق مـ تًئؿ اهلل شٌحٕٚف فرشقفف‘ ،وإجيٚب
حرمتف حٔ ً ٚومٔت ً.ٚ
وفًؾ م ٚطٓر فْ ٚمم ٚتَدم مـ أشٌٚب ٕزول أي ٜافُريّ ٜمـ ٕٔ ٜبًض إصخٚص
افْٔؾ مـ افٌْل بًد وؾٚتف بُْٚح زوجٚتف يقوح فْ ٚم ٚجٚء ذم ؿقفف تًٚػ﴿ :نِن ُق ْيدُ وا
َش ٍء َظؾِق ًَم﴾.
َص ْقئ ًو َأ ْو ُ َْت ُػق ُه َؾنِ ُهن اهلل ـ َ
َون وِ ُؽ َنؾ َ ْ

املطتجٓوٕ َٔ احلجاب

اِن ُهـ َوٓ َأ ْوـَوء نِ ْخ َق ِ ِ
َوح َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِيف آ َووئِ ِف ُهـ َوٓ َأ ْوـَوئِ ِف ُهـ َوٓ نِ ْخ َق ِ ِ
اِن ُهـ َوٓ َأ ْوـَوء
﴿ٓ ُجـ َ
ِ
َش ٍء
َأ َخ َق ِاِتِ ُهـ َوٓ كِ َسوئِ ِف ُهـ َوٓ َمو َم َؾؽ ْ
غ اهلل نِ ُهن اهلل ـ َ
ًَ َأ ْي ََم ُِن ُ ُهـ َواقُهؼ َ
َون َظ َذ ـ َنُؾ َ ْ
َص ِفقد ًا﴾ :بًد أن ؾرض اهلل احلجٚب ظذ ًٕٚء افٌْل‘ ـٚن ٓ بد مـ أن يًتثْل
ادحٚرم مـ هذا احلُؿ ،حتك ٓ يٌَك ظذ إضالؿف ،مم ٚيقج ٛظِٔٓ ّـ افًن افنديد.
وشٔٚق هذه أي ٜوموّقهن ٚيتنٚبف مع م ٚتَدم مـ آي ٜافزيْ .ٜفذفؽ فٔس هْٚك أي داع
إلظٚدة م ٚتَدَّ م ذم آي ٜافْقر.
ويٌَك أن ٕنر هْ ٚإػ أن ورود آشتثْٚء هْ ٚبًد أن ـٚن ؿد ورد ذم آي ٜافزيْ ٜيٗـِّد
أن إحُٚم هْ ٚخٚص ٜبًْٚء افٌْل‘ ،دون ؽرهـ مـ افًْٚء ،وخهقص ً ٚإْٔٚ
ٕالحظ أن أي ٜافُريّ ٜهْ ٚمل تذـر بًض افذيـ ذـرهتؿ تِؽ أي ،ٜـٚفتٚبًغ ؽر أويل
اإلرب ٜمـ افرجٚل مثالً ،إمر افذي جيًؾ ًٕٚء افٌْل ؽر منّقٓت فذفؽ احلُؿ
ب٘ضالؿف ،ويَتكن ذم آشتثْٚءات ظذ مـ ورد ذم هذه أي.ٜ

ْتائج
ذم هذا افًَؿ اشتًروْ ٚأيٚت افتل تْٚوف ٝحُؿ احلجٚب مـ زواي ٚمتًددة :مـ
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زاوي ٜأصؾ احلُؿ؛ ومـ زاوي ٜآشتثْٚءات هلذا احلُؿ ومَدمٚتف وبًض تٍٚصِٔف.
وؿد اظتّدٕ ٚذم ؿراءتْ ٚهلذه أيٚت وتًٍره ٚظذ م ٚافتزمْ ٚبف مـ مْٓ ٟيَتك ظذ
افٌِ ٜوافَرآن .ويُّـ فْ ٚأن ِٕخص م ٚتقصِْ ٚإفٔف ذم هذا افًَؿ وّـ افَْٚط افتٚفٔ:ٜ
1ـ إن آي ٜافزيْ ٜتتوّـ حُ ًام واوح ً ٚحقل وجقب احلجٚب وـٍٔٔتف.
1ـ آي ٜافزيْ ٜتتوّْ ٝأيو ً ٚحتديد دائرة إؾراد افذيـ أظٍٔ ٝادرأة مـ افًس
أمٚمٓؿ.
ٕه ٝظذ إوٍٚء حٚف ٜمـ احلنّٜ
1ـ هْٚك بًض أيٚت ،ـآي( ٜآشتئذان)ّ ،
وافًٍٚف حتك ذم داخؾ افٌٔ ٝافقاحد.
1ـ ذم آي ٜاحلجٚب تقصِْ ٚإػ أن حٚف ٜاحلجٚب افتل وردت ذم أي ،ٜوهل ووع
حٚجز حيج ٛادتُِؿ ،خٚص ٜبًْٚء افٌْل‘ ،وٓ يُّـ تًّّٔٓ ٚإػ بًَٕٔٚ ٜء
ادًِّغ.
1ـ ذم آي ٜاجلٌِٚب تًروْ ٚفٍُٔٔ ٜإرخٚء وإدٕٚء احلجٚب ،وطروف هذا اإلدٕٚء.
تقوح مـ خالهل ٚختٍٔػ حُؿ احلجٚب
1ـ اشتًروْ ٚآي ٜافَقاظد مـ افًْٚء افتل َّ
ظذ افًْٚء افِقايت أصٌحـ ذم ش ٍّـ متَدِّ م.ٜ

آيات احلجاب ،دزاضة َوعوعية حتًيًية
َكدَة

ؿٌؾ افدخقل ذم افٌح ٞحقل مًٖف ٜاحلجٚب بنُؾ أظّؼٓ ،بد فْ ٚأوًٓ أن َِٕل

ٕيرة ظذ م ٚـٚن شٚئد ًا ذم ادجتّع افذي ٕزل ظِٔف هذا افتؼيع ّأول مٕ ٚزل .ومـ هْٚ
شقف َِٕل ٕيرة هيً ٜمتٓٔدي ٜظذ مَٕ ٚؾ حقل أووٚع ادرأة ذم ادجتّع افًريب
اجلٚهع ؿٌؾ افًٌث ٜادحّدي ،ٜهذا ادجتّع افذي مل يُـ خيِق مـ مزي ٟهيقدي ومًٔحل
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وؽره ٚمـ افديٕٚٚت افًاموي ،ٜـٚحلٍْٔٔ ٜافتل ـ ٕٝٚحمدودة جد ًا .
تقزع جمتّع م ٚؿٌؾ افًٌث ٜادحّدي ٜذم احلجٚز وٕجد وبٚؿل مْٚضؼ صٌف اجلزيرة
افًربٔ ،ٜوامتد جْقب ً ٚفٔنّؾ افّٔـ ،وصامًٓ فٔنّؾ بالد افنٚم وؿً ًام مـ افًراق .وـٚن
افًَؿ إـز مـ أبْٚء هذا ادجتّع ئًش ذم افٌقادي وافهحٚري وّـ تنُٔالت
أهي ٜوؿٌِٔ ،ٜوافًَؿ إصٌر مْٓؿ ذم حقارض ومدن تًِ ٛدور إشقاق افتجٚريٜ
افثٚبت .ٜوؿد ـٚن مـ افىًٌٔل أن خيتِػ ووع ادرأة افًربٔ ٜذم احلقارض ظْف ذم افٌقادي
وافهحٚري .ـام ـٚن مـ افىًٌٔل أن حتّؾ افْيرة إػ ادرأة ذم افًَّغ بًو ً ٚمـ
رواش ٛافديٕٚٚت افتل ـ ٕٝٚمقجقدة ذم ادْٚضؼ افًربٔ. ٜ
فَد ظٚش افًرب ذم جٚهِٔتٓؿ ٕيٚم ً ٚؿٌِٔ ً ٚموىرب ً ،ٚتًقده افٍقى ،ويٌِ ٛظِٔف
افتّزق آجتامظل ـ بًّْك مـ ادًٚين ـ ،وتىٌك ظِٔف ؽٌِ ٜافَقي ظذ افؤًػ،
افتكف بٔد إؿقيٚء ؾَط .وـ ٕٝٚافٌَِٔ ٜافًربٔ ٜدمد ذم شقاظد ؾتٔٚهنٚ
ودمًؾ حؼ
ُّ
ورجٚهل ٚمـ احلامي ٜوافَقة وافَدرة ظذ افٌَٚء ذم هُذا جمتّع م ٓ ٚدمده ذم مًٚصؿ
ؾتٔٚهت ٚوًٕٚئٓ ،ٚإمر افذي دظٚهؿ إػ إيثٚر افٌْغ ظذ افٌْٚت ،وتٍؤؾ افذـقر ظذ
اإلٕٚث.

ِ
قؿ * َيت ََق َارى ِم َـ
ؼ َأ َحدُ ُه ْؿ وِوُٕك َثك َط ُهؾ َو ْج ُف ُف ُم ْس َق ّد ًا َو ُه َق ـَظ ٌ
ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ونِ َذا ُو َن َ
ِ
ِ
ؼ وِ ِف﴾ (افْحؾ .)11 :ممّ ٚ
يدل ظذ أن وٓدة إٕثك ـ ٕٝٚتًد مهٌٜٔ
ا ْف َؼ ْق ِم مـ ُشقء َمو ُو َن َ

ظئّ ٜظذ صٚحٌٓ ،ٚإمر افذي ـٚن يدؾع بًض أبٚء إػ افتخِص مـ هذه ادهٌٜٔ
افتل تنُؾ ظٌئ ً ٚظذ إب ،وذفؽ بدؾْٓ ٚحٔ ٜظْد وٓدهت. ٚ
ادٍهؾ ذم تٚريخ افًرب ؿٌؾ اإلشالم .111 ،111 :1
(َّ )1
( )1ادهدر ًٍٕف .111 :1
( )1ادرأة مـ خالل أيٚت افَرإٓٔ.11 :ٜ
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وأم ٚإذا مل يُـ افقأد مـ ٕهٌٔٓ ،ٚوظٍ ٚظْٓ ٚأبقه ،ٚؾ٘هن ٚـ ٕٝٚتًٔش ذم بٔ ٝأبٔٓٚ
منُِِّ ٜظٌئ ً ٚثَٔ ً
جمردة مـ افُثر مـ احلَقق إهيٜ
ال ظذ ظٚئِتٓ ،ٚممّ ٚجيًَِّٓ ٚ
وآجتامظٔ ،ٜـحرمٚهن ٚمـ اإلرث مثالً ،إذا مل تُـ ذم بًض إحٔٚن هل ًٍٕٓ ٚإرث ً،ٚ
ؾتُقن شًِ ٜحتً ٛمـ ٕهٔ ٛأحد افقرث.ٜ
حتي ًا ذم
هذا ـِف مل يّْع أن تُقن هْٚك بًض ادجتًّٚت ذم اجلزيرة افًربٔ ٜأـثر ُّ
ٕيرهت ٚإػ ادرأة ،وإن ـٚن إمر يَتك ظذ افَِٔؾ مْٓ ٚداخؾ افٌَِٔ ٜأو افًٚئِ .ٜؾٍل
ادجتّع اجلٚهع ـٚن هْٚك مـ يًىل فِّرأة مُٕٚتٓ ٚافىًٌٔٔ ٜافتل تٗهِٓ ٚهل ٚؿدراهت،ٚ
وـٚن ذفؽ يتىِ ٛأن تُقن ادرأة ذات مزاي ٚاشتثْٚئٔ ٜوؿدرات مّٓ ،ٜوإهؿ أن يتٍؼ
وجقد هذه ادرأة ذم جمتّع متًٚمح يًّح هل ٚبٚفزوز وإثٌٚت افذات .وهذا إمر يتوح
مـ خالل بًض افًْٚء افاليت تْٚؿؾ افتٚريخ أخٌٚره ّـ ودوره ّـ ذم ادحٔط افذي ظن َـ
ؾٔف.

ؾٍل ِ
افَدَ ْم ـ ٕٝٚبَِٔس مُِ ٜشٌٖ ذم افّٔـ؛ وـ ٕٝٚزٕقبٔ ٚذم تدمر ،وأم ٚذم افزمـ

افذي شٌؼ افًٌث ٜبّدة ؽر بًٔدة ؾْالحظ وجقد صٚظرة ـٚخلًْٚء ،افتل تْٚؿِ ٝافًرب
صًره ٚبنُؾ ـٌر؛ وزرؿٚء افٔامم ،ٜتِؽ افُٚهْ ٜافتل ـُ ٕٝٚتَهد مـ صتك أصَٚع
اجلزيرة افًربٜٔ؛ وجْٓٔ ،ٜافتل اصتٓرت بحُّتٓٚ؛ وؽرهـ ،إّٓ أن هذه احلٓٚت بَٔٝ
اشتثًْ ٚء ،أ ّم ٚافَٚظدة ؾَد ـ ٕٝٚآوىٓٚد واحلرمٚن ،ومهٚدرة أبًط احلَقق افتل
تًتحَٓ ٚادرأة.

تػسيعات متٗيدية
 1ـ تػسيع االضتئرإ
إن تؼيع احلجٚب ذم اإلشالم مًٌقق بًٌض إحُٚم افتل ؿد تًدّ مَدم ٜهلذا
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افتؼيع ،وهل أحُٚم تتًِؼ بآداب افتًٚضل بغ افْٚس ظّقم ً ،ٚواحسام خهقصٔٚهتؿ
وظدم اؿتحٚم حٔٚة أخريـ ،وافتزام احلدود ذم هذا افتًٚضل .وأهؿ هذه إحُٚم هق
آشتئذان.
أـد اهلل ظذ وجقب آشتئذان ظذ ـؾ َم ْـ أراد أن يدخؾ بٔت ً ٚؽر بٔتف ،بؾ أوجٛ
آشتئذان ظذ شُٚن افٌٔ ٝافقاحد مـ اإلمٚء وافًٌٔد وإضٍٚل ،مم ٚيٗـِّد ظذ مًٖفٜ
ِ
َر ُو ُقققِؽ ُْؿ
حرم ٜخهقصٔ ٜادٗمـ .ؿٚل تًٚػَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
يـ َآمـُقا ٓ قَدْ ُخ ُؾقا ُو ُققق ًو ؽ ْ َ
ون * َؾنِن ُهَل َ ِ
جتدُ وا ؾِ َقفو
َحتُهك ق َْست َْلكِ ُسقا َوق َُس َنؾ ُؿقا َظ َذ َأ ْهؾِ َفو َذفِؽ ُْؿ َخ ْ ٌر ُهفؽ ُْؿ َف َع ُهؾؽ ُْؿ ق ََذـ ُُهر َ
ْ
قهو َح ُهتك ُي ْم َذ َن َفؽ ُْؿ َونِن ؿِ َ
قؾ َفؽ ُُؿ ْار ِج ُعقا َؾ ْور ِج ُعقا ُه َق َأ ْزـَك َفؽ ُْؿ َواهلل
َأ َحد ًا َؾال قَدْ ُخ ُؾ َ
وَِم َقعؿ ُؾ َ ِ
قؿ﴾ (افْقر 11 :ـ .)11
قن َظؾ ٌ
َ َْ
وآشتئْٚس ذم أي ٜـ حً ٛأـثر ادٍنيـ ـ هق آشتئذان ،وؿد ينّؾ ؽره ظْد
بًوٓؿ .ومـ مجِ ٜاخلهقصٔٚت افُثرة فإلًٕٚن ادًِؿ ،افتل أخذهت ٚأي ٜبًغ
آظتٌٚر ،مًٖف ٜاحلنّ ٜوافًس ظْد افًْٚء .ؾّـ افقاوح أن تؼيع آشتئذان ؿد حلظ
خهقصٔٚهت ّـ ،حٔ ٞإٕف مـ حؼ ادرأة أن ٓ تتَٔد بٌِٚشٓ ٚذم بٔتٓ ،ٚبخالف افَٔقد
ادٍروو ٜظِٔٓ ٚخٚرج بٔتٓ ،ٚوفتٖمغ هذا احلؼ ؾرض اهلل ظذ َم ْـ أراد افدخقل إػ بٔتٓٚ
أن يًتٖذن أوًٓ ،حتك تتُّـ ادرأة ادقجقدة ذم افٌٔ ٝمـ آحتنٚم وافتًس ؾٔام فق ـٚن
افتًس أمٚمف .ومـ هْ ٚتتوح افهِ ٜبغ تؼيع آشتئذان وبغ
افداخؾ ممَّـ جيٛ
ُّ
تؼيع احلجٚب ،وخٚص ً ٜإذا ٓحيْ ٚم ٚروي مـ شٌٕ ٛزول هذه أي ٜافُريّ ،ٜمـ
أح ٛأن يراين
أن امرأة مـ إٕهٚر ؿٚف :ٝي ٚرشقل اهلل ،إين أـقن ذم بٔتل ظذ حٚل ٓ ّ
ظع رجؾ
ظع ،وإٕف ٓ يزال يدخؾ ّ
ظِٔٓ ٚأحد ٓ ،وافدة وٓ وفد ،ؾٖٔيت إب ويدخؾ ّ
مـ أهع وإٔ ٚظذ تِؽ احلٚل ،ؾُٔػ أصْع؟ ؾْزف ٝأي.ٜ
وتٖـٔد ًا ظذ مًٖف ٜاخلهقصٔ ٜافتل أوٓه ٚافَرآن اهتامم ً ٚخٚص ً ،ٚؾَد أوج ٛاهلل
ِ
يـ
تًٚػ آشتئذان ظذ أهؾ افٌٔ ٝوشُٕٚف إًٍٔٓؿ ـام تَدم ،ؾَٚل تًٚػَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
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الث مر ٍ
ًَ َأيَم ُكؽُؿ وا ُهف ِذيـ ََل يي ُؾغُقا ُْ ِ
ِ
ِ
ِ
ات ِمـ َؿ ْي ِؾ
َ َْْ
يـ َم َؾؽ ْ ْ َ ْ َ
َآمـُقا ف َق ْست َْلذكؽ ُُؿ ا ُهفذ َ
احل ُؾ َؿ مـؽ ُْؿ َث َ َ ُه
الث ظقر ٍ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الة ا ْف َػج ِر و ِحغ ق ََضع َ ِ
ص ِ
ات
ْ َ َ
ُ
َ
قن ث َقو َوؽُؿ َنم َـ اف ُهظ ِف َرة َومـ َو ْعد َصالة ا ْفع َةوء َث ُ َ ْ َ
قن َظ َؾ ْقؽُؿ َو ْع ُضؽ ُْؿ َظ َذ َو ْع ٍ
ض ـ ََذفِ َ
ؽ
َوح َو ْعدَ ُه ُهـ َض ُهقا ُؾ َ
ُهفؽ ُْؿ َف ْق َس َظ َؾ ْقؽ ُْؿ َوٓ َظ َؾ ْق ِف ْؿ ُجـ ٌ
ِ
ِ
ِ
قؿ﴾ (افْقر .)11 :وؿد تَدم ذم تًٍر هذه أي ٜأن
ُي َي َن ُ
غ اهلل َفؽ ُُؿ أ َيوت َواهلل َظؾق ٌؿ َحؽ ٌ
مقجٓ ً ٚإػ افذيـ مل
ادَهقد هق مروهؿ أن يًتٖذٕقا؛ ٕٕف ٓ يُّـ أن يُقن اخلىٚب َّ
يُ ٍَِّقا بًد ،واؿتهٚر أي ٜافُريّ ٜظذ إوؿٚت افثالث ،ٜوتًّٔ ٜهذه إوؿٚت
بٚفًقرات ،فف ؽروٚن:
إول :ادحٚؾي ٜظذ خهقصٔ ٜوحرم ٜاإلًٕٚن ادٗمـ ،شقا ٌء ـٚن رج ً
ال أو امرأة،
خمهه ٜفنٗون خٚص ٜوصخهٔ ،ٜـخِع ادالبس،
ؾٓذه إوؿٚت ؽٚفٌ ً ٚم ٚتُقن َّ
وافراح ،ٜواجلامع.
افثوين :افتخٍٔػ ظذ أصحٚب افٌٔ ٝوشٚـْٔف .ؾِق ـٚن آشتئذان واجٌ ً ٚذم ـؾ
حغ فً ٌَّ ٛذفؽ احلرج افُثر داخؾ افٌٔ ،ٝوفذفؽ ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ف ْق َس َظ َؾ ْقؽ ُْؿ َوٓ
قن َظ َؾ ْقؽُؿ َو ْع ُضؽ ُْؿ َظ َذ َو ْع ٍ
ض.﴾...
َوح َو ْعدَ ُه ُهـ َض ُهقا ُؾ َ
َظ َؾ ْق ِف ْؿ ُجـ ٌ
وفًؾ هذا افتخ ٍُّػ أـثر م ٚيىٚل ادرأة ادًٗوف ٜظـ افٌٔ ،ٝحٔ ٞرؾع ظْٓ ٚافَٔقد
افتل ـ ٕٝٚؿد تِزمٓ ٚفق مل ِ
وخٚص ٜأن ادرأة أو
يٖت هذا افسخٔص ذم بَٔ ٜإوؿٚت،
ّ
افزوج ٜصٚحٌ ٜافٌٔ ٝؽٚفٌ ً ٚم ٚتُقن هل ادًٗوف ٜظـ إدارة صٗون بٔتٓ ،ٚواحتُٚـٓٚ
بٚخلدم وافًٚمِغ داخؾ افٌٔ ٝأـثر مـ ؽره ،ٚؾجٚءت أي ٜفتخ ٍِّػ ظْٓ ٚافَٔقد افتل
أوجٌٓ ٚاهلل تًٚػ ظِٔٓ ٚذم افتًٚمؾ مع افرجٚل خٚرج افٌٔ .ٝوؿد تَدم مًْ ٚذم تًٍر
أي ٜذم افًَؿ إول أهن ٚتنّؾ افرجٚل مـ افًٌٔد ،افذيـ يُقٕقن ظٚدة مـ شُّٚن
افٌٔ.ٝ
ثؿ ٕ ٌَّف اهلل تًٚػ بًد ذفؽ ظذ وجقب اشتئذان افٌٚفغ مـ إوٓد ،بٍْس افىريَٜ
ؾهِٓ ٚذم اشتئذان افًٌٔد ،وافذيـ مل يٌٌِقا مـ إضٍٚل ،ؾَٚل تًٚػَ ﴿ :ونِ َذا َو َؾغَ
افتل ّ
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ِ
ِ
إَ ْض َػ ُول ِمـؽ ُُؿ ُْ
يـ ِمـ َؿ ْيؾِ ِف ْؿ ـ ََذفِ َ
غ اهلل فَؽ ُْؿ آ َيوقِ ِف
ؽ ُي َي َن ُ
احل ُؾ َؿ َؾ ْؾ َق ْست َْلذكُقا ـ َََم ْاشت َْل َذ َن ا ُهفذ َ
ِ
ِ
قؿ﴾ (افْقر.)15 :
قؿ َحؽ ٌ
َواهلل َظؾ ٌ
ومـ أيٚت افتل تًرو ٝدقوقع آشتئذان آي ٜافدخقل إػ بٔ ٝافٌْل ،ؿٚل
ِ
قت افـُهيِ َنل نِٓ َأن ُي ْم َذ َن َفؽ ُْؿ﴾ .وهذه أيْ ،ٜ
وإن
يـ َآمـُقا ٓ قَدْ ُخ ُؾقا ُو ُق َ
تًٚػَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
خه ٝبٔقت افٌْل ،إٓ أهن ٚتٗـد ظذ ٍٕس ادٌدأ افذي ٕحـ بهدد بٕٔٚف ،وخٚص ٜأهنٚ
َّ
أتًٌ ٝهذا احلُؿ بقجقب خمٚضًٌٕٚ ٜء افٌْل مـ وراء حجٚب ،أي بقجقب جًؾ
ٍ
حٚج ٛبْٔٓ ّـ وبغ مـ خيٚضٌٓ ّـ مـ افرجٚل.

ض ايبضس
 2ـ األَس بػ ّ
ذظٓ ٚافَرآن؛ فٌرض اإلظ ٜٕٚظذ آفتزام بٚحلجٚب ،إجيٚبف
ومـ إحُٚم افتل ّ
ِِ
غ َيغ هُضقا ِم ْـ َأ ْو َص ِ
ور ِه ْؿ﴾ (افْقر،)11 :
تًٚػ ّ
ؽض افٌك  ،ؾَٚلُ ﴿ :ؿؾ َنف ْؾ ُؿ ْممـ َ
وؿٚلُ ﴿ :ؿؾ َنف ْؾؿ ْم ِمـ ِ
َوت َيغ ُْض ْض َـ ِم ْـ َأ ْو َص ِ
وافٌض فٌ ٜافَْص
ور ِه ُهـ﴾ (افْقر.)11 :
ّ
ُ
ؽض افقء أي خٍوف واحتّؾ ادُروه ،ومْف ؽوف أي
واخلٍض وافقوع ،ؾَٔٚلّ :
افٌض أي ـنه ،ؾًّْك ؽض افٌك هبذا آظتٌٚر أن
وؽض ّ
َٕص وووع مـ ؿدرهّ ،
ظام ٓ يهؾ افْير إفٔف بخٍوف إػ
ٓ يْير أي رء بّؾء افًغ ،وأن
ّ
يُػ افْير ّ
إرض ،أو بكؾف إػ جٓ ٜأخرى ،و«مـ هْٚش فِتًٌٔض ـام تَدم ،وفًٔ ٝزائدة ـام
ٍ
ادٍنيـ ؛ وذفؽ ّ
حْٔئذ يتًِؼ بٚفٌك بنُؾ مىِؼ،
افٌض
ٕن ّ
َٕؾ ظـ بًض ِّ
صٚقْ ،
ؽض افٌك دائ ًام ،وهذا أمر ٌّ
إن مل يُـ ممتْع
ؾُٔقن مـ افقاج ٛظذ ادٗمْغ ّ
افتح َُّؼ؛ دنَتف.
( )1ادٚرـًالمٔ.511 :ٜ
(َٕ )1ؾ هذا افَقل ذم ادٔزان.111 :11 :
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وؿد بِغ ؽض افٌك مـ إمهٔ ٜذم افًٔٚق افَرآين إػ درج ٜتَديّف ظذ حٍظ
افٍرج ذم أي ٜافتل ٕحـ بهددهٚ؛ وذفؽ د ٚهق مًِقم مـ أن افٌك هق افٌٚب إوشع
إػ افَِ ٛوافٍْس ،وبًٌٌف يُثر افًَقط ذم احلرام وافٍتْ ،ٜوفذفؽ جًؾ رشقل
ـػ إذى ،وافًالم ،وإمر
ؽض افٌك حَ ً ٚمـ حَقق افىريؼ ،إػ جّ ٕٛٚ
اهلل‘ ّ
بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر.

ايصيٓة
ٓحيْ ٚمـ خالل بحثْٔ ٚي ٜافزيْ ٜأن حتديد مًْك افزيْ ٜفف أثر مٓؿ ذم ؾٓؿ أيٜ
تُررت ثالث مرات ذم أي،ٜ
واحلُؿ ،حٔ ٞإن آختالف ذم مًْك هذه افُِّ ،ٜافتل َّ
ٍ
بحٞ
ـٚن هق افًٌ ٛذم اختالف أراء حقل أي .ٜفذفؽ رأيْ ٚإٔف ٓبدّ مـ إؾراد
ٍّ
مًتَؾ ًٕتىٔع مـ خالفف اشتٔوٚح مًْك هذه افُِّ ٜواشتًامٓهت ،ٚإمر افذي
يُّْْ ٚمـ حتديد مقؿٍْ ٚظذ أشٚس ٕتٚئ ٟهذا افٌح.ٞ

ايصيٓة يف ايًػة واالضتعُاٍ

بًد مراجً ٜـت ٛافٌِ ٜمل ِٕحظ اختالؾ ً ٚبْٔٓ ٚذم ظروٓ ٚدًْك افزيْْ ،ٜ
وإن اختٍِٝ

ظٌٚئرهؿ ذم تقؤح مًْك واحد.
ؿٚل ابـ مْيقر« :وافزيْ ٜاشؿ جٚمع د ٚيتزيـ بفش .
وذم تٚج افًروس« :افزيْ ٜم ٚيتزيـ بف ،ـام ذم افهحٚح ...وذم افتٓذي :ٛاشؿ جٚمع
فُؾ م ٚيتزيـ بفش .
( )1فًٚن افًرب .111 :1
( )1تٚج افًروس .111 :11
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وذم جمّع افٌحريـ« :وافزيْ ٜم ٚيتزيـ بف اإلًٕٚن مـ حع وفٌس وأصٌٚه ذفؽش .
وأم ٚافزيْ ٜذم آشتًامل افَرآين ؾ٘هن ٚتتًدى هذا ادًْك ،فتنّؾ افُثر مـ إصٔٚء
ادٚدي ،ٜافتل ٓ ُتًدُّ ظٚد ًة مـ افزيْ ،ٜـام أهن ٚتتًدى ذفؽ فتنّؾ إمقر ادًْقي .ٜؿٚل
افس ََمء افده ْك َقو وِ ِزيـ ٍَي ا ْفؽ ََقاـِ ِ
ى﴾ (افهّ ٚؾٚت)1 :؛ و﴿ َْ
اْل ْق َؾ َوا ْفيِغ ََول
تًٚػ﴿ :نِكُهو َز ُهيـُهو ُه
ِ ِ
و َْ ِ ِ
يـ َـ َػ ُرو ْا َمؽ ُْر ُه ْؿ َو ُصده و ْا َظ ِـ
قهو َو ِزيـَ ًي﴾ (افْحؾ)1 :؛ و﴿ ُز َني َـ ف ُهؾذ َ
س َـ ُي َ
َ
احلؿ َر ف َ ْ
افسيِ ِ
قؾ﴾ (افرظد)11 :؛ و﴿ َو َز ُهي َـ ََُل ُؿ ُه
ون َأ ْظ ََم ََُل ْؿ﴾ (افْحؾ.)11 :
افة ْق َط ُ
ُه

ايصيٓة يف آية ايصيٓة

بًد أن تَدم افُالم حقل تًٍر آي ٜافزيْ ٜظّقم ً ٚذم افًَؿ إول ٕٖيت هْٚ

فتخهٔص افُالم حقل ـِّ ٜافزيْ ٜافتل وردت ذم أي ٜافُريّ ٜثالث مرات؛ وذفؽ
فألمهٔ ٜافتل تْجؿ ظـ تقؤح ادَهقد مـ هذه افُِّ ٜذم أي ،ٜوم ٚيست ٛظِٔٓ ٚمـ
أحُٚم مِزم ٜذم مًٖف ٜحدود احلجٚب أو افًس افقاج.ٛ
مـ افقاوح أن ادًْك افٌِقي فٍِظ افزيْ ٜفٔس هق ادَهقد ذم أي ٜافُريّ ،ٜأي
افَقل بٖن افزيْ ٜهل م ٚيتز َّيـ بف ،أو افٌرض افذي يقوع ظذ اجلًؿ ٕجؾ افزيْٜ؛
وذفؽ إٔف مـ افقاوح أن افْير إػ افزيْ ٜبام هل زيْ ٜأمر مٍروغ ظـ جقازه وإبٚحتف،
ِ
يـ
ؾال بد مـ إوٚؾ ٜؿٔد م ٚظذ هذا ادًْك فُل يُقن مًْج ًام مع ؿقفف تًٚػَ ﴿ :وٓ ُي ْيد َ
ِ
ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ نِٓ فِ ُي ُعق َفتِ ِف ُهـ﴾ ،وذفؽ بًد اإلصٚرة إػ
ِزيـَت َُف ُهـ نِٓ َمو َط َف َر مـ َْفو﴾ ،و﴿ َوٓ ُييْد َ
أن ـِّ ٜافزيْ ،ٜافتل وردت ذم ذيؾ أي ٜذم ؿقفف تًٚػ﴿ :فِقع َؾؿ مو ُ ْ ِ
غ ِمـ ِزيـَتِ ِف ُهـ﴾،
ُيػ َ
ُْ َ َ
ٓ تدخؾ ذم هذا افٌحٞ؛ وذفؽ ًٕٓجٚمٓ ٚمع ادًْك افٌِقي فٍِظ افزيْ ٜافذي
ظروْٚه.
( )1جمّع افٌحريـ .151 :1
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ادٍنيـ حقل حتديد مًْك افزيْ ٜذم أي ٜادٌٚرـ،ٜ
ومع أن اخلالف ؿد اشتحُؿ بغ ِّ
إٓ أهنؿ اتٍَقا ظذ تًَٔؿ ظٚم هلذه افزيْ ٜجٚءت بف أي ٜافُريّ ٜمـ خالل ؿقفف تًٚػ:
ِ
ادٍنون،
﴿نِٓ َمو َط َف َر مـ َْفو﴾ .وهذا افتًَٔؿ يتالءم مع ـؾ ادًٚين افتل ذه ٛإفِّٔٓ ٚ
ؾَٚفقا :إن افزيْ ٜتًَْؿ إػ ؿًّغ :افزيْ ٜافيٚهرة؛ وافزيْ ٜافٌٚضْ ٜواخلٍٔ.ٜ
وأم ٚحتديد افزيْ ٜافيٚهرة وافزيْ ٜافٌٚضْ ٜؾٕ٘ف خيتِػ ويتٍٚوت بحً ٛم ٚذهٌقا إفٔف
مـ مًْك افزيْ.ٜ

األقواٍ يف ايصيٓة
ادٍنون ذم مًْك افزيْ ٜؾُّٔـ حكه ٚذم
أم ٚبٚفًٌْ ٜإػ إؿقال افتل ذه ٛإفِّٔٓ ٚ
ثالث:ٜ
افؼقل إول :إن ادَهقد مـ افزيْ ٜذم أي ٜهق ٍٕس افزيْ ،ٜأي ٍٕس م ٚيتزيـ بف.
وظِؾ بًوٓؿ افذهٚب إػ هذا افَقل بَقففٕ« :ن جقاز افْير إفٔٓ ٚوشِٔ ٜإػ جقاز
افْير إػ مقاوًٓٚش .
افؼقل افثوين :إن ادَهقد مـ افزيْ ٜمقاوًٓٚ؛ وذفؽ ٕن افْير إػ افزيْ ٜبام هل زيْٜ
أمر ٓ صؽ ذم جقازه وإبٚحتف ،ؾًْده ٓ ٚبد أن يُقن ادَهقد مـ افزيْ ٜهق مقاوًٓ،ٚ
بٚفتهقنش .
ٓ ظْٔٓ .ٚؿٚل افزخمؼي« :وذـر افزيْ ٜدون مقاوًٓ ٚفٌِّٚفٌ ٜذم إمر
ُّ
افؼقل افثوفٌ :ادَهقد مـ افزيْ ٜهق إظؿ مـ اخلَِ ٜـ أي جًؿ ادرأة ـ وم ٚيتز ّيـ
بف .ؿٚل افٍخر افرازي« :إؿرب أن اخلَِ ٜداخِ ٜذم افزيْ .ٜويدل ظِٔف وجٓٚن:
افقجف إول :إن افُثر مـ افًْٚء يٍْردن بخَِتٓـ ظـ شٚئر م ٚيًدّ زيْ ،ٜؾ٘ذا
( )1ـْـز افًرؾٚن .111 :1
( )1افُنٚف .111 :1
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محِْٚه ظذ اخلَِ ٜوؾْٔ ٚافًّقم ح َّف.

افقجف افثوين :إن ؿقففَ ﴿ :و ْف َق ْ ِ
ْض ْو َـ وِخُ ُؿ ِر ِه ُهـ َظ َذ ُج ُقق ِِبِ ُهـ﴾ ّ
يدل ظذ أن ادراد مـ

افزيْ ٜم ٚيًؿ اخلَِ ٜوؽره ،ٚؾُٖٕف تًٚػ مًْٓـ مـ إطٓٚر حمٚشـ خَِتٓـ ،بٖن أوجٛ
شسه ٚبٚخلامرش .
بًد ظروْ ٚفألؿقال افثالثٓ ٜبد مـ اإلصٚرة إػ مًٖف ٜـْ ٚؿد أذٕ ٚإفٔٓ ٚذم افًَؿ
إول ،وًٕٚود هْ ٚافتٖـٔد ظِٔٓٚ؛ فهِتٓ ٚبٚفٌح ،ٞوهل أن آختالف بغ افَقل
إول وافَقفغ أخريـ يست ٛظِٔف اختالف ذم آشتثْٚء ذم ؿقفف تًٚػ﴿ :نِٓ َمو َط َف َر
ِمـ َْفو﴾ ،أم ٚآختالف بغ افَقفغ افثٚين وافثٚف ٞؾال يٗ ّدي إػ خالف ذم آشتثْٚء.
مْٚؿن ٜإؿقال
بام أن تًٍر أي ٜافُريّ ٜيتقؿػ ظذ ووقح مًْك افزيْ ،ٜوآختالف ذم مًْٚهٚ
شقف يٗدي إػ آختالف ذم احلُؿ افَرآين ذم ادًٖف ،ٜـٚن ٓ بد فْ ٚمـ افقصقل إػ
تًٍر واوح دًْك افزيْ ،ٜوذفؽ ظز مْٚؿن ٜإؿقال افثالث ٜافتل حكٕ ٚؾٔٓ ٚاخلالف
وادٍنيـ ،وحمٚوف ٜاشتٔوٚح ادًْك إؿرب وإًٕ ،ٛوافذي يًْجؿ مع
بغ افًِامء
ِّ
افًٔٚق ومع بَٔ ٜأيٚت افتل تًرو ٝفِّقوقع.

ايكوٍ األوٍ :ايكوٍ باملعٓى ايًػوي
وهق افَقل افذي ذه ٛإػ أن افزيْ ٜافقاردة ذم أي ٜهل افزيْ ٜبٚدًْك افٌِقي ،أي
م ٚيتزيـ بف ،ومـ مجِتٓ ٚافثٔٚب.
إن هذا افَقل ،وإن ـٚن مىٚبَ ً ٚفًِّْك افٌِقي ،إٓ إٔف مًتًٌد ذم هذه أيٜ؛ وذفؽ
فًدة أشٌٚب:
( )1افتًٍر افٌُر .111 :11
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أوًٓ :إٕف مـ افقاوح وممّ ٓ ٚجمٚل فِنؽ ؾٔف جقاز إبداء ٍٕس افزيْ ٜبام هل ،أي
حٚل ظدم افتزيـ هب ٚمـ ؿٌؾ ادرأة ،إمر افذي جيًؾ طٚهر أي ٜبًٔد ًا ظـ ادراد مْٓ.ٚ
ثوكق ًو :إذا ؿٚل ؿٚئؾ :فٔس ادَهقد مـ افزيْ ٜافزيْ ٜبام هل ،بؾ ادَهقد افزيْ ٜحٚل
تز ُّيـ ادرأة هب ،ٚوإٕام أضِؼ افزيْ ٜوأراد م ٚتقوع ظِٔف.
ؿِْ :ٚإن ذفؽ شقف ئًدٕ ٚإػ افَقل افثٚين ،وافذي ؿٚل :إن ادراد مـ افزيْ ٜهق
مقاوًٓ.ٚ
وأم ٚإذا ؿٔؾ :إن ادَهقد مـ افزيْ ٜهق ٍٕس افزيْ ٜحٚل ـقهن ٚمٌِقش ٜأو مقوقظٜ
ظذ جًد ادرأة.

ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ نِٓ
ؾٚجلقاب :إن ذفؽ شقف جيًؾ مًْك افزيْ ٜذم ؿقفف تًٚػَ ﴿ :وٓ ُييْد َ
فِ ُي ُعق َفتِ ِف ُهـ﴾ حمهقر بٚفًْٚء افِقايت ظِٔٓـ زيْ ،ٜوفـ تنّؾ ؽر ادتز ِّيْٚت مـ افًْٚء.

ايكوٍ ايجاْي :تفطري ايصيٓة مبواععٗا

أم ٚافَقل افثٚين ،وافذي ذه ٛأصحٚبف إػ أن ادَهقد بٚفزيْ ٜهق مقاوًٓ ،ٚؾٕ٘ف

أؿرب إؿقال إػ طٚهر أيٜ؛ وذفؽ ٕن مقاوع افزيْ ٜهل أول م ٚيُّـ افتًدي إفٔف
بًد ٍٕس افزيْ ،ٜوٕحـ ظْدمٕ ٚرؾع يدٕ ٚظـ ادًْك افيٚهر ٓبد أن ٕتًّؽ بٚدًْك
إؿرب هلذا افيٚهر ،بؾ يرى افزخمؼي ذم تًٍره «افُنٚفش «أن ذـر افزيْ ٜوإرادة
وافتًس؛ ٕن هذه افزيْ ٜواؿً ٜظذ مقاوع مـ اجلًد
بٚفتهقن
مقاؿًٓ ٚأبِغ ذم إمر
ُّ
ُّ
ٓ حيؾ افْير إفٔٓ ٚفٌر ادًتثْغ ،وهل افذراع وافًٚق ،..ؾْٓك ظـ إبداء افزيًٍْٕٚٓ ٜ؛
فًِٔؿ أن افْير مل ّ
حيؾ إفٔٓ ٚإٓ دالبًتٓ ٚتِؽ ادقاؿع ،بدفٔؾ أن افْير إفٔٓ ٚؽر مالبًٜ
هل ٓ ٚمَٚل ذم ح ِّف ،وفذفؽ ـٚن افْير إػ ادقاؿع إًٍٔٓ ٚمتُّْ ً ٚذم احلير ،وثٚب ٝافَدم
ذم احلرمٜش .
( )1افُنٚف .151 :1
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ومـ هْ ٚيُّـ اشتَراب هذا افَقل ،دون ؽره؛ فًدم ادحذور ذم اشتَرابف.

ايكوٍ ايجايح :ايكوٍ باألع ِّ َٔ اخلًكة وَا يتصئّ ب٘
أم ٚافَقل افثٚف ،ٞافذي ذه ٛأصحٚبف إػ أن مًْك افزيْ ٜهق إظؿ مـ افزيْٜ
ًٍٕٓ ٚومـ افٌدن ـِف ،ؾَد أذٕ ٚشٚبَ ً ٚإػ أن هذا افَقل يقصؾ إػ ٍٕس افْتٔج ٜافتل
وصؾ إفٔٓ ٚافَقل افثٚين ،أو بَقل أدق :إن أصحٚب هذا افَقل يقصِقٕف إػ هذه
افْتٔج ٜبًد مًٚجلتف.
وهًْٕ ٚجؾ مالحي ،ٜوهل :إن ادحذور مـ افذهٚب إػ هذا افَقل هق إٔف شقف
ِ
يـ
يقؿع افَٚئِغ بف ذم حُؿ ٓ يِتزمقن بف ،وهق إٔف ظْد تًٍرٕ ٚفَقفف تًٚػَ ﴿ :وٓ ُي ْيد َ
ِزيـَت َُف ُهـ نِٓ فِ ُي ُعق َفتِ ِف ُهـ َأ ْو آ َووئِ ِف ُهـ َأ ْو آ َووء ُو ُعق َفتِ ِف ُهـ ﴾...إػ آخر ادًتثْغ ،وهؿ ادحٚرم
وؽرهؿ ،إذا اظتّدٕ ٚهذ ا ادًْك ذم فٍظ افزيْ ٜإول ،وهق ٍٕس افزيْ ٜوافٌدن ،ؾٕ٘ف
جي ٛأن ِٕتزم بٖٕف جيقز فِّرأة إبداء ـٚمؾ بدهن ٚفًِّتثْغ ذم أي ،ٜوهق ممّ ٚمل يِتزم بف
أحدٌ  ،وخٚص ٜافَٚئِغ هبذا ادًْك فٍِظ افزيْ ،ٜبْٔام ظذ ادًْك افذي اشتَربْٚه ؾ٘ن
افزيْ ٜهل مقاوع افزيْ ،ٜدون ؽره ،ٚوهل افرؿٌ ٜوافزٕديـ وافًٚؿغ وافنًر وإذن.

تكطيِ ايصيٓة إىل ظاٖسة وخفية
ؿًّ ٝافزيْ ٜإػ طٚهرة؛ وخٍٔ ،ٜوأن
تَدم أن أي ٜافُريّ ٜـ أي آي ٜافزيْ ٜـ ؿد َّ
تًَٔؿ ظٌّ ٚم ،يًْجؿ مع ـؾ إؿقال ذم مًْك افزيْٜ؛ ٕٕف يًتّد مًْٚه مـ
هذا افتًَٔؿ
ٌ
مًْك افزيًٍْٕٚٓ ٜ؛ ؾّـ يرى بٖن افزيْ ٜهل ٍٕس افزيْ ٜؾٕ٘ف يرى بٖن افيٚهر مْٓ ٚهق
افثٔٚب ،واخلٍل هق اخلِخٚل وافًقار وافَرضٚن ؛ وأم ٚافَقٓن أخران ؾ٘هنام يتٍَٚن
( )1جمّع افٌٔٚن 151 :1؛ افتٌٔٚن .115 :1

الفصل األوّل :مصألة احلجاب يف القرآن الكريم بني وجهيت نظر 15............................
ذم حتديد افيٚهر واخلٍل مـ افزيْ ،ٜدون أي خالف بْٔٓام ،ؾُالمه ٚيرى بٖن افزيْٜ
افيٚهرة هل افقجف وافُ ٍّٚن وافَدمٚن ،وأن افزيْ ٜاخلٍٔ ٜتنّؾ ـؾ م ٚظدا ذفؽ مـ
جًؿ ادرأة.

األحهاّ ايتدفيفية يف َطأية احلجاب
بًد اشتًراوْ ٚفميٚت افَرإٓٔ ٜافتل تْٚوف ٝمقوقع احلجٚب مـ جقإ ٛظدة
ٓحيْ ٚأن بًوٓ ،ٚأو بًض م ٚورد ؾٔٓ ،ٚجيًؾ فِّرأة شً ً ٜذم أمر احلجٚب ،وخٚصٜ
مع ثٌقت ظدم وجقب افًس أمٚم افًٌد ادِّقك دٚفُتف.
وشً ٝظِٔٓـ ؾٔٓ ،ٚوٕحٚول أن ٕخِص
وشقف ٕحٚول هْ ٚأن ٕحيص ادقارد افتل َّ
مْٓ ٚبٚشتْتٚجٚت ٕحٚول أن ًٕتٍٔد مْٓ ٚذم بحثْ ٚهذا.

 1ـ ايكواعد َٔ ايٓطاء

ؿٔؾ ذم تًٍر افَقاظد مـ افًْٚء :إهنـ افِقايت ؿًدن ظـ افُْٚح واحلٔض ،وهق

تًٌر آخر ظـ أهن ّـ افِقايت ٓ ُيرؽ ٛهب ّـ وٓ ه ّـ يرؽٌـ بٚفُْٚح .هٗٓء افًْٚء ؿد
خهٓ ّـ اهلل بحُؿ خي ٍِّػ ظْٓ ّـ ذم مًٖف ٜافًس وأحُٚمف ،وذم مًٖف ٜافتندد ذم رظٚيتف،
ّ
حٔ ٞؿٚل تًٚػَ ﴿ :ؾ َؾقس ظ َؾق ِفـ جـَوح َأن ي َضعـ ثِقوِبـ ؽَر متَزج ٍ
وت﴾ .وؿد تَدم أن
ْ َ َ ْ ُه ُ ٌ َ ْ َ َ َ ُ ُه ْ َ ُ َ َن َ
ادَهقد مـ ذفؽ هق إٔف ب٘مُٚن افَقاظد مـ افًْٚء ختٍٔػ شسه ّـ ،بحٔ ٓ ٞيٌِغ حدّ
زج.
افت ُّ
وإذا أمًّْ ٚافْير ذم هذه أيٜ؛ دًرؾ ٜاحلُّ ٜافتل يُّـ فْ ٚأن ٕته ّٔده ٚدًرؾٜ
افًٌ ٛافذي ظذ أشٚشف خ ٍَّػ اهلل ظـ افَقاظد ذم مًٖف ٜاحلجٚب ،ؾْٕ٘ ٚشقف ٕالحظ
أن افًٌ ٛهق ظدم افرؽٌ ٜؾٔٓ ّـ مـ ؿٌؾ افرجٚل ظٚدةً ٓ ،مىَِ ًٚ؛ وذفؽ إٔف ٓ يُّـ
اجلزم هبذا إمر ظذ إضالؿف ذم مجٔع إحقال وإؾراد ،حتك فق حتَؼ هذا اإلضالق ذم
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ٍٕس افَقاظد .ؾال بد مـ آفتزام هْ ٚأن احلُؿ اظتّد ظذ إظؿ إؽِ ٛمـ افْٚس،
ومل يِحظ افنّ ٚذ افْٚدر مْٓؿ ،ؾ٘ن أؽِ ٛافرجٚل ٓ يىّع بٚمرأة ظجقز ؿًدت ظـ
افُْٚح ومتً ََِّٚتف ،وٓ يْير إفٕٔٓ ٚيرة ريٌ ٜوصٓقة .مـ هْ ٚيُّـ أن ًٕتْت ٟأن حلٚظ
احلُؿ ـٚن ٕيرة افٌٚفٌٔ ٜمـ افْٚس ،دون افَ ِّ ٜاخلٚرج ٜظـ ادتًٚرف.

 2ـ حجاب املسأة أَاّ عبدٖا

تًس ادرأة أمٚمٓؿ ذم آي ٜافزيْ ٜؿٚل
ذم شٔٚق تًداده فألؾراد ادًتثْغ مـ وجقب ُّ
ًَ َأ ْي ََم ُِن ُ ُهـ﴾ (افْقر ،)11 :ـام ؿٚل أيو ً ٚذم ذيؾ آي ٜآشتئذان:
تًٚػَ ...﴿ :أ ْو َمو َم َؾؽ ْ
قن َظ َؾ ْقؽُؿ َو ْع ُضؽ ُْؿ َظ َذ َو ْع ٍ
ض﴾...
َوح َو ْعدَ ُه ُهـ َض ُهقا ُؾ َ
﴿َ ...ف ْق َس َظ َؾ ْقؽ ُْؿ َوٓ َظ َؾ ْق ِف ْؿ ُجـ ٌ
(افْقر.)11 :
تَدم بح ٞوتًٍر هٚتغ أيتغ ذم افًَؿ إول ،وخِهْ ٚهْٚك إػ أن أيتغ
تًس ادرأة أمٚم ظٌده ،ٚوهق ؿقل ذه ٛإفٔف افًديد مـ
ؾٔٓام دٓف ٌ ٜظذ ظدم وجقب ُّ
ادٍنيـ وافٍَٓٚء ـام تَدم؛ اظتامد ًا ظذ أي ٜإوػ ،بٚإلوٚؾ ٜإػ بًض افروايٚت
ِّ
افكحي ٜوافهحٔح ٜذم هذا ادجٚل .ؾًٌْ ٚء ظذ هذا افرأي افذي تٌْْٔٚه ذم تًٍر أيتغ
افًٚبَتغ ًٕٖل :إذا حٚوفْ ٚافٌح ٞحقل م ٚيُّـ أن يُقن احلُّ ٜأو افًٌ ٛذم
صدور هذا احلُؿ ؾامذا شتُقن افْتٔجٜ؟
ذم اإلجٚب ٜظـ هذا افًٗال َٕقل :إن ادرأة ـثرة آبتالء بِّّقـٓٚ؛ ذفؽ إٔف ؽٚفٌ ًٚ
م ٚيُقن ذم خدمتٓ ٚوحت ٝتكؾٓ ،ٚؾ٘ذا ـ ٕٝٚادرأة مِزم ٜبٚفتًس أمٚمف ؾًقف يًْل
ذفؽ افتزامٓ ٚبٚحلجٚب ذم أـثر أوؿٚهت ،ٚوخٚص ٜإذا ـٚن ذفؽ افًٌد مـ شُٚن افٌٔ،ٝ
ينؼ ظذ ادرأة ذم افٌٚف ،ٛومـ هْ ٚؿٚل تًٚػَ ﴿ :ف ْق َس َظ َؾ ْقؽ ُْؿ َوٓ َظ َؾقْ ِف ْؿ
وهذا أمر ّ
َوح َو ْعدَ ُه ُهـ﴾ ،أي بًد إوؿٚت افثالث ٜافتل حدّ دهت ٚأي ،ٜوافتل هل خٚرج ٜظـ
ُجـ ٌ
ّ
حمؾ افُالم هْ.ٚ
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وهْ ٓ ٚبد مـ اإلجٚب ٜظـ شٗال يٍرض ًٍٕف ،ومٍٚده :إذا ش ِّّْ ٚبام تَدم ؾامذا
بٚفًٌْ ٜإػ ٍٕس افًٌد ،ؾ٘ن رؤيتف فًٔدتف بدون حجٚب ؿد يٗ ّدي بف إػ افقؿقع ذم
ٕجقز ذفؽ؟
احلرام ذم بًض احلٓٚت ،ؾُٔػ يُّـ أن ّ
واجلقاب :إن م ٚتَدم ذم أي ٜافًٚبَ ٜحقل افَقاظد مـ افًْٚء يٖيت هْ ٚأيو ً ،ٚوهق
أن احلُؿ ؿد أخذ بًغ آظتٌٚر ٕيرة إظؿ إؽِ ٛمـ افًٌٔد ،افذيـ ظٚدة م ٚـٕٚقا
يْيرون إػ مٚفُٓؿ ٕيرة احسام وهت ُّٔ ،ٛبٚإلوٚؾ ٜإػ افُثر مـ آظتٌٚرات
آجتامظٔ ٜافتل ـ ٕٝٚشٚئدة إٓذاك ،وافتل ـ ٕٝٚحتُؿ ظالؿ ٜافًٌٔد بٖشٔٚدهؿ ،وافتل
وخٚص ٜإذا ـٚن افىرؾٚن مـ أهؾ
ـ ٕٝٚتَػ ظٚئَ ً ٚأمٚم إمُٚن تٍُر افًٌد بًٔدتف،
ّ
اإليامن وخمٚؾ ٜاهلل ،وإٓ ؾ٘ن افًٚتر افذي توًف ظذ رأشٓ ٓ ٚيُّـ أن ينُِّؾ ظٚئَ ًٚ
أمٚم جْقحٓام إػ ادًهٔ.ٜ
ومـ هًْٕ ٚتىٔع أن َٕقل :إن افنٚرع ادَدس أخذ احلٚف ٜافىًٌٔٔ ٜافتل حتُؿ ظالؿٜ
افًٔدة بًٌده ٚبًغ آظتٌٚر ،وحُؿ ظذ أشٚشٓ ،ٚدون إخذ بٚفنّ ٚذ افْٚدر افذي ؿد
يىرأ ظذ هذه افًالؿ .ٜوهق إمر افذي يدؾًْ ٚإػ تهْٔػ هذا احلُؿ مـ مجِٜ
إحُٚم افتل خ ٍَّػ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ؾٔٓ ٚظذ ادرأة ذم بٔتٓ.ٚ

 3ـ ايتابعوٕ غري أويي اإلزبة َٔ ايسجاٍ

إلر َو ِي ِم َـ افر َج ِ
إن ؿقفف تًٚػ﴿ :ؽ ْ ِ
ول﴾ مَ َّٔد بَٔد ٓبدّ أن يٗخذ بًغ
َن
َر ُأ ْو ِِل ا ِ ْ
ِ
غ﴾ .وفذفؽ شقف تُقن أمثِتْ ٚحقل هٗٓء
آظتٌٚر ،وهق ؿقفف تًٚػَ ﴿ :أ ِو افتُهووِع َ

افرجٚل مَ َّٔدة بَٔد افتًٌٔ ٓ ،ٜمىِؼ مـ ٓ إرب ٜفف.
تَدّ م افُالم حقل ؽر أويل اإلرب ٜمـ افرجٚل ذم شٔٚق إؾراد ادًتثْغ ذم آيٜ
يتًسن أمٚمٓؿ،
افزيْ ،ٜوأهنؿ وّـ إؾراد افذيـ شّح افَرآن افُريؿ فًِْٚء أن ٓ َّ
إٓ أن افُالم هْ ٚيَع ذم حتديد هقي ٜؽر أويل إرب.ٜ
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تًروْ ٚذم افًَؿ إول فألؿقال ذم هذه ادًٖف .ٜوبٚفًقدة إػ هذه إؿقال ٕالحظ
أن ؾٔٓ ٚصٔئ ً ٚمـ افتْٚؿض ذم بًض إحٔٚن ،ـام ذم ؿقل بًوٓؿ بٖن ﴿ؽ ْ ِ
َر ُأ ْو ِِل ا ِ
إل ْر َو ِي
ِم َـ افر َج ِ
ول﴾ هؿ افٌِٓٚء مـ افرجٚل ،وذم ادَٚبؾ أهنؿ ادجٌقبقن مـ افرجٚل افذيـ ٓ
َن
حٚج ٜهلؿ بٚفًْٚء ،وؿٔؾ :هؿ إضٍٚل افذيـ ٓ حٚج ٜهلؿ بٚفًْٚء ،وهق ـ ـام هق
خمٚفػ فكيح أي ،ٜوؿٔؾ :إهنؿ افنٔقخ افٌُٚر افذيـ بٌِقا حدّ اهلرم ،وؿٔؾ:
واوح ـ
ٌ
إهنؿ افٍَراء افذيـ هبؿ ؾٚؿ ،ٜوؿٔؾ :إهنؿ ّ
ـؾ َم ْـ فٔس فف صٓقة مـ افرجٚل ،وأم ٚافَقل
افذي اشتَربْٚه هْٚك ؾٓق م ٚذه ٛإفٔف افٍخر افرازي مـ إٔف ٓ مٕٚع مـ دخقل ّ
ـؾ َم ْـ
ذـر ذم مًْك أي.ٜ
ودزيد مـ افقؿقف ظذ مًْك هذه أي ٜرأيْ ٚإٔف ٓبد مـ تت ٌُّع ـت ٛافٌِ ،ٜحمٚوف ً ٜمْٚ
ادتوّـ ذم
فتقؤح مًْك ـِّ( ٜاإلرب)ٜ؛ فُل ٕحدِّ د مًْك واوح ًٌْٕ ٚل ظِٔف احلُؿ
َّ
أي ٜافُريّ.ٜ
اإلرب :احلٚج ٜادّٓ ،ٜيَٚل :مْ ٚإربؽ إػ هذا
ؿٚل افٍراهٔدي ذم ـتٚب افًغْ :
إمر ،أي م ٚحٚجتؽ إفٔف  .وذم جمّع افٌحريـ فِىرحيل :اإلرب ٜاحلٚج ،ٜوذم
احلدي :ٞأول اإلرب ٜمـ افرجٚل إمحؼ افذي ٓ يٖيت افًْٚء ،وؿٔؾ :اخليص ،وؿٔؾ:
افنٔخ افٌُر افٍٚين ،وؿٔؾ :افًٌٔد افهٌٚر  .وذم تٚج افًروس :اإلرب ٜذم أيٜ
افُْٚح ،واإلرب ٜوادٖرب :احلٚج . ٜوذم فًٚن افًرب :اإلرب ٜاحلٚج ،ٜوذم حديٞ
ظٚئن :ٜـٚن رشقل اهلل أمُُِؿ اإلرب ،ٜأي حٚجتف .
إن ادًْك ادنسك بغ أـثر افٌِقيغ افذيـ تتًٌتٓؿ هق أن اإلرب ٜهل احلٚج ،ٜوهذا
( )1ترتٔ ٛـتٚب افًغ .11 :1
( )1جمّع افٌحريـ  11 :1ـ .11
( )1تٚج افًروس .151 :1
( )1فًٚن افًرب .115 :1
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أمر مًِؿ ظْدهؿ مجًٔ ً .ٚفُـ ادالحظ أن بًض افٌِقيغ حٚوفقا إبراز مهٚديؼ هلذا
مٍنيـ ،ـام هل ظٚدهتؿ
ادًْك ،ممّ ٚجًِٓؿ خيرجقن ظـ وطٍٔتٓؿ ـٌِقيغ ،فٔهٌحقا ِّ
تًروٓؿ ٕ ّي ٜـِّ ٜوردت ذم افَرآن افُريؿ ،ـام هق احلٚل ظْد افىرحيل حٔٞ
ظْد ُّ
أورد حديث ً ٚمٍٚده أن ادَهقد مـ أي ٜؿد يُقن افًٌٔد افهٌٚر ،واحلٚل أن أي ٜؿٚف:ٝ
إهنؿ رجٚل .أمٕ ٚحـ ؾام ئًْْ ٚذم ادَٚم هق ادًْك افٌِقي هلذه افُِّ ،ٜومـ َث َّؿ ٕتقػ
مًٖف ٜافٍٓؿ وافتىٌٔؼ وافتًٍر.
إن ادًْك افٌِقي هلذه افُِّ ٜهق احلٚج ،ٜوٕحـ ٓ ّ
ٕنؽ أن أـثر ادٍنيـ أدرـقا
هذا ادًْك ،وفُْٓؿ حٚوفقا تىٌَٔف ظذ شٔٚق أي ٜتىٌَٔ ً ٚاشتًْٚبٔ ً ،ٚيرتُز ظذ ؾٓ ٍؿ
يٍن افتٍٚوت ذم حتديد ادهداق افذي يْىٌؼ ظِٔف ادٍٓقم
ٍّ
خٚص متًدِّ د ادْٚصئ ،ممِّ ٚ
افقارد ذم أي ،ٜومـ َث ّؿ حيك ادًْك بف ،دون دفٔؾ فٌقي واوح.

ادٍنون ذم تًٍر ؿقفف﴿ :ؽ ْ ِ
َر
وافًٗال هْ :ٚم ٚهق ادًْك ادنسك بغ ـؾ م ٚذـره ِّ
ُأو ِِل ا ِ ِ
أي مدى يًْجؿ هذا افتًٍر مع ادًْك افٌِقي فُِِّٜ؟
إل ْر َوي﴾؟ وإػ ّ
ْ
ادٍنون ذم مَٚمْ ٚهق :ـؾ َم ْـ هق ؽر صٚحٛ
إن ادًْك ادنسك بغ ـؾ م ٚذـره ِّ
حٚج ٜجلامع افًْٚء ٕي شٌ ٛـٚن ،وخيرج ظـ هذا ادًْك ادنسك ؿقل َِٕف افٍخر
افرازي ظـ بًوٓؿ دون تًِٔؼ ظِٔف ،وهق أهنؿ افٍَراء افذيـ هبؿ ؾٚؿ. ٜ
ادٍنون وبغ
وافًٗال افثٚين هْ :ٚم ٚهق مدى إًٓجٚم وافربط بغ م ٚذه ٛإفٔف ِّ
م ٚذه ٛإفٔف افٌِقيقن؟
مـ ادح ََّؼ أن ادٍنيـ ٓحيقا شٔٚق أي ٜافُريّ ،ٜافذي يًتًرض مـ جيقز
فِّرأة أن تٌدي زيْتٓ ٚأمٚمٓؿ ،وؿٚيًقه ٚبٚدًْك افٌِقي افذي هق احلٚج ،ٜؾْتٟ
ظْدهؿ أن احلٚج ٜهْ ٚهل افَدرة ظذ اجلامع .وهذا إمر بحد ذاتف صحٔح ٓ ؽٌٚر
( )1افتًٍر افٌُر .111 :11
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ظِٔف ،وٓ يًتىٔع أحد أن يُْر صح ٜهذا ادهداق ،وأن أي ٜافُريّ ٜأرادتف ،وفُـ ـ
وآشتدارك هْ ٚفِتًٚؤل وافٌح ٞافًِّل ـ أٓ يُّـ أن ينّؾ مٍٓقم ﴿ َؽ ْ ِر ُأ ْو ِيل
اإلر َب ِِ ٜم َـ افر َج ِ
ٚل﴾ مهٚديؼ أخرى ،أو بنُؾ أووح :أٓ يُّـ أن يُقن ادٍٓقم
ِّ
ِْ
أظؿ مم ٚذـر؟
اشتًروْ ٚادًْك افٌِقي فُِّ( ٜاإلرب ،)ٜوهق احلٚج ،ٜواحلٚج ٜهْ ٚؿد تُقن أظؿ
ادٍنون ،وذفؽ بٖن تنّؾ ـؾ مـ ٓ حٚج ٜفف بٚفًْٚء ظٚدةً ،وهذا ٓ يًْل
مم ٚذـره ِّ
إٔف ٓ حٚج ٜفف مىَِ ً ٚبٚفًْٚء ،بؾ ظدم حٚجتف ادخهقص ٜبٚدرأة افتل يْير إفٔٓ،ٚ
وييٓر ذفؽ مـ خالل بًض ادهٚديؼ افتل ذـره ٚادٍنون ،حٔ ٞؿٚل بًوٓؿ :إٕف
إبِف أو ادجْقن مـ افرجٚل ،وؿٚل آخرون :إٕف افٍَر ،وهذان مهداؿٚن ٓ يْىٌؼ
ظِٔٓام ظدم افَدرة ظذ اجلامع ،ؾٚجلْقن وافٍَر ٓ ئٍْٚن افَدرة واحلٚج ٜإػ اجلامع،
ومع ذفؽ ؾ٘ن ادهداؿغ يًْجامن مع ادًْك افٌِقي فُِِّ.ٜ
إذا صح صّقل أي ٜهلذيـ ادهداؿغ ؾِامذا ٓ يدخؾ ذم مًْك أي ٜهْ ٚبَٔ ٜافرجٚل
ادحجٌ،ٜ
افذيـ ٓ يُقن هلؿ ظٚدة ؽٚيٚت حمرم ٜوؽر ذظٔ ٜمـ افْير إػ ادرأة ؽر
َّ
وهٗٓء ـثر ذم ادجتّع ،وحمؾ ابتالء دائؿ ذم بًض إحٔٚن ،وخٚص ٜبًد إتٓٚء زمـ
ّ
افرق وافًٌٔد ،ومثٚل ذفؽ :بًض افرجٚل افذيـ يًِّقن ذم افٌٔقت بنُؾ دائؿ،
ـخٚدم فٌِٔ ،ٝأو شٚئؼ ،أو ض ٌّٚخ ،أو ؽره ٚمـ إظامل افتل تًتدظل تقاجده ذم
افٌٔ ٝذم أؽِ ٛإوؿٚت ،مم ٚجيًِف حمؾ ابتالء شٔدة افٌٔ ٝبنُؾ دائؿ ،ؾِامذا ٓ يُقن
افرجٚل ذم إمثِ ٜادذـقرة مـ مهٚديؼ ﴿ؽ ْ ِ
َر ُأ ْو ِِل ا ِ
إل ْر َو ِي﴾؟ ودٚذا ٓ يُقن هٗٓء
ادحجٌ ،ٜمع إخذ بًغ آظتٌٚر م ٚتَدم مـ
منّقفغ فِحُؿ افتخٍٍٔل ظذ ادرأة
َّ
طٓقر احلُّ ٜذم إمثِ ٜافًٚبَ ٜـ ـّٗ ِّيد ٓ ـدفٔؾ ـ ،حٔٓ ٞحيْ ٚأن افَقاظد مـ
افًْٚء خٍػ ظْٓـ بًْ ٚء ظذ أن ٕيرة إظؿ إؽِ ٛمـ افرجٚل هلـ هل ٕيرة ؽر
مٌْل ظذ إظؿ
منقب ٜبٚفريٌ ٜواحلرام ،وأن ختٍٔػ حُؿ افًٔدة أمٚم ظٌده ٚـذفؽ ٌّ
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إؽِ ٛمـ افًٌٔد افذيـ يْيرون إػ شٔداهتؿ ٕيرة ٓ تنقهب ٚصٚئٌ ٜاحلرام.
بَل هْ ٚأن ٕنر إػ افَٔد افذي ذـرٕٚه أول افٌح ،ٞوـْ ٚؿد حليْٚه ذم مجٔع إمثِٜ
ِ
غ﴾ ،ؾال بد أن يُقن واوح ً ٚأن افرجٚل
افتل أوردٕٚه ،ٚوهق ؿقفف تًٚػَ ﴿ :أ ِو افتُهووِع َ
افذيـ تتحدث ظْٓؿ أي ٜجي ٛأن يُقٕقا متهٍغ بهٍتغ:
إوػ :أن يُقٕقا تٚبًغ ،ـٚخلٚدم ،وإجر ،وافٍَر افذي يتٌع أخريـ فْٔٚل صٔئ ًٚ
مـ ضًٚم أو ؽره.
افثوكقي :أن يُقن مـ ؽر أويل اإلرب ،ٜوؿد تَدم افُالم حقل هذه افهٍ.ٜ
ارتٖيْ ٚضرح هذا آحتامل ذم تًٍر أيٜ؛ ًٕٓجٚمف مع م ٚؿدَّ مْٚه مـ تًٍر فميٚت
افَرإٓٔ ٜافتل تًرو ٝدًٖف ٜاحلجٚب ،مع افًِؿ أن مٕ ٚتقصؾ إفٔف مـ ٕتٚئ ٟذم هذا
افٌح ٞيٌَك ؿٚب ً
ال فِتخهٔص مـ ؿٌؾ افروايٚت وإحٚدي ٞافقاردة ظـ افٌْل
إـرم‘ وأئّ ٜأهؾ افٌٔ ،^ٝوهؿ ادٗمتْقن ظذ افؼيً ٜافٌراء وافًٚرؾقن
بٖهاره ٚوأهار افُتٚب افًزيز.

اضتهػاف اخلضوصية (حبح حتًيًي)
شقف ًًٕك هْ ٚذم هذا افٌح ٞإػ أن ًٕتَيص إصخٚص افذيـ اشتثْٚهؿ افَرآن
تًس ادرأة أمٚمٓؿ؛ وذفؽ حمٚوف ً ٜمْ ٚأن ٕوع يدٕ ٚظذ
افُريؿ مـ وجقب ُّ
اخل هقصٔٚت افتل حليٓ ٚافَرآن افُريؿ ذم هذه إحُٚم ،وخٚص ٜأن افَرآن افُريؿ
أحل هٗٓء إؾراد وادجّقظٚت بٌٚي ٜحكه .ٚوذم ٕيرة أوفٔ ٜيُّـ فْ ٚتًَٔؿ
هٗٓء إػ ؿًّغ أشٚشٔغ:
إول :افزوج وادحٚرم ،افذيـ أحهٚهؿ افَرآن ذم آي ٜافزيْ ،ٜوؿد تَدم ذم افًَؿ
إول افُالم حقهلؿ.
افثوين :وهق ؿًؿ مٗ َّفػ مـ ظدة جمّقظٚت ،شقف ًٕروٓ ٚـام جٚءت ذم آي ٜافزيْٜ
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ذم أربع جمّقظٚت.

إوػ :افًْٚء ذم ؿقفف تًٚػَ ﴿ :أ ْو كِ َسوئِ ِف ُهـ﴾ ،شقاء ـٚن ادَهقد مْٓـ ًٕٚء

ادًِّغ أو إظؿ مْٓـ ومـ ؽرهـ مـ افًْٚء.
ًَ َأ ْي ََم ُِن ُ ُهـ﴾،
افثوكقي :افًٌٔد ادذـقرون ذم ٍٕس أي ٜحت ٝظْقان ﴿ َأ ْو َمو َم َؾؽ ْ
افنٚمؾ بًّقمف فِِّّقك افذـر افٌٚفغ.
افثوفثي :بًض افرجٚل مـ ؽر إرحٚم ،افذيـ ووًتٓؿ أي ًٍٕٚٓ ٜحت ٝظْقان
ِ
إلر َو ِي ِم َـ افر َج ِ
غؽ ْ ِ
ول﴾.
﴿ َأ ِو افتُهووِع َ
َن
َر ُأ ْو ِِل ا ِ ْ

ِ
يـ ََل ْ َي ْظ َف ُروا َظ َذ
ظزت ظْٓؿ أي ٜبـ ﴿ َأ ِو اف َنط ْػ ِؾ ا ُهفذ َ
افراوعي :إضٍٚل ،افذيـ َّ
ظقر ِ
ات﴾ ،شقاء ـٚن ادَهقد مـ افىٍؾ هق خهقص ؽر ادّ ِّٔز أو ـٚن ادَهقد مْف
ََْ
ؽر افَٚدر ظذ افُْٚح.
هذه ادجّقظٚت إربع هل ظٌٚرة ظـ افًَؿ افثٚين مـ إؾراد افذيـ شّح ٝأيٜ
فِّرأة ب٘بداء زيْتٓ ٚأمٚمٓؿ.
ؾٖم ٚافًَؿ إول ،أي ادحٚرم ،ؾ٘ن خهقصٔ ٜافرابى ٜافرمحٔ ٜواوح ٓ ٜحتتٚج إػ
ـثر ٕير وتتٌع ،ؾ٘ن افرابى ٜافرمحٔ ٜهل افرابط افقحٔد افذي جيّع ـؾ ادذـقريـ ذم
افًَؿ إول .ومـ هْ ٚييٓر أن جمرد وجقد هذا افرابط بغ أي ٜامرأة ورجؾ يًْل إٔف
مـ ادًتثْغ مـ حُؿ ظدم جقاز إبداء افزيْ ٜأمٚمف.
وأم ٚافًَؿ افثٚين ،وهق حمؾ افُالم وافٌح ٞهْٚ؛ وذفؽ ٕن افوقابط
واخلهقصٔٚت هْ ٚفًٔ ٝواوح ٜبٚفنُؾ افذي ـٚن ذم افًَؿ إول ،إمر افذي
شٌ ٛخالؾ ً ٚذم حتديد مهٚديؼ ادجّقظٚت إربع مجًٔ ً ٚـام تَدم ذم افًَؿ إول مـ
هذا ادَٚل .وٕحـ هْ ٚشقف ٕحٚول أن ٕهؾ إػ اخلهقصٔٚت افتل حليٓ ٚافَرآن
افُريؿ ذم احلُؿ بجقاز إبداء افزيْ ٜوظدمف ،وذفؽ إىالؿ ً ٚمـ تنخٔهْ ٚفألشٌٚب
افتل أدت إػ اخلالف بغ آراء ادٍنيـ ،وافتل أمهٓ ٚظدم مالحي ٜاخلهقصٔٚت افتل
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مٔزت هذه ادجّقظٚت ظـ ؽره ٚذم ادجتّع افذي تًٔش ؾٔف ادرأة ،وهق أمر بٚفغ
تٗشس فٍّْٓ ٚدًٖف ٜاحلجٚب ذم افَرآن افُريؿ.
إمهٔ ٜفِقصقل إػ وٚبى ٜواوحِّ ٜ
ؾٍل ادجّقظ ٜإوػ اشتثْ ٝأي ٜافُريّ ٜافًْٚء ممَّـ ٓ جيقز فِّرأة إبداء افزيْٜ
هلؿ ،ؾام هل اخلهقصٔ ٜإبرز افتل يُّـ تًجِٔٓ ٚهْ ٚهلذا آشتثْٚء؟
اجلقاب ظـ هذا افًٗال يَع ذم َٕىتغ:
إوػ :إن افًْٚء ظٚدة ٓ يْيرن إػ بًوٓ ّـ افًٌض ٕيرة ريٌ ٜوصٓقة ،إٓ مـ ّ
صذ
مْٓ ّـ ،وفُـ إظؿ إؽِ ٛمْٓ ّـ ٓ تثرهـ رؤي ٜصًر ادرأة ورء مـ جًده.ٚ
افثوكقي :إٕف فق ـ ٕٝٚادرأة مُ ٍَِّ ٜبٚفتًس أمٚم افًْٚء ٕوؿًٓ ٚذفؽ ذم حرج وؤؼ
صديديـ ،مم ٚؿد جيًِٓ ٚمِزم ٜبٚحلجٚب ذم أـثر أوؿٚهت ،ٚوإٓ ـٚن ذفؽ شٌٌ ً ٚذم احلدّ مـ
اختالضٓ ٚبٌَٔ ٜافًْٚء.
وأم ٚذم ادجّقظ ٜافث ،ٜٕٔٚأي (افذيـ مُِ ٝأيامهنـ) ،وهؿ أيو ً ٚمـ ادًتثْغ ذم
أي ٜافُريّ ٜمـ احلُؿ ،ؾْالحظ أيو ً ٚأن اخلهقصٔ ٜادٖخقذة هْ ٚهل ظدم وؿقع
افتًس أمٚم ظٌده ٚافذي متُِف ؾًقف يًٌٛ
ادرأة ذم احلرج؛ إذ فق أوج ٛاهلل ظِٔٓٚ
ُّ
ذفؽ حرج ً ٚصديد ًا؛ وذفؽ ٕن افًٌد ادِّقك ؽٚفٌ ً ٚم ٚيُقن مـ أهؾ افٌٔ ،ٝيىقف ؾٔف
فِخدم ٜأو م ٚصٚبف ،مم ٚجيًؾ ادرأة موىرة إػ افتًس بنُؾ دائؿ داخؾ مْزهل ،ٚممٚ
افتًس ذم مجٔع إوؿٚت تَريٌ ًٚ؛ ٕهن ٚمِزم ٜبٚفتًس
يٗدي أيو ً ٚإػ أن تُقن دائّٜ
ُّ
خٚرج افٌٔ ٝأيو ً ،ٚـام هق واوح.
وذم هذا افًٔٚق هْٚك شٗال يىرح ًٍٕف ،وهق :أٓ يُّـ أن تُقن ادُِٔ ٜمٖخقذة
أيو ً ٚـخهقصٔ ٜذم احلُؿ؟
واجلقاب :إٕف مـ افًٌٔد أن تُقن خهقصٔ ٜادُِٔ ٜمٖخقذة هْ ٚذم احلُؿ ،وخٚصٜ
مع افَقل بٖن احلُؿ ينّؾ حتك ممِقك افزوج وافقفد ،افذيـ ئًنقن ذم ٍٕس افٌٔ،ٝ
ِ
ًَ َأ ْي ََم ُكؽ ُْؿ﴾ ،و﴿ َف ْق َس َظ َؾ ْقؽ ُْؿ َوٓ
يـ َم َؾؽ ْ
وافذيـ صِّٓؿ ظّقم آي ٜآشتئذان ﴿ا ُهفذ َ
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ض﴾ ِ .
قن َظ َؾ ْقؽُؿ َو ْع ُضؽ ُْؿ َظ َذ َو ْع ٍ
ػ إػ ذفؽ أن جقاز
أو ْ
َوح َو ْعدَ ُه ُهـ َض ُهقا ُؾ َ
َظ َؾ ْق ِف ْؿ ُجـ ٌ
ومٍنيـ ،مم ٚيًٌد احتامل اظتٌٚر
إبداء افزيْ ٜفًٌِد هق حمؾ خالف بغ افًِامء ،ؾًَٓ ٚء
ِّ
ادُِٔ ٜخهقصٔ ٜمٖخقذة ذم احلُؿ .واحلٚل أن أحد ًا مـ افَٚئِغ بٚجلقاز مل يتىرق إػ
مًٖف ٜادُِٔ ٜوخهقصٔتٓ ،ٚبؾ ـٚن ؿقهلؿ مٌْٔ ً ٚظذ افدفٔؾ افقارد ذم أيٚت
وافروايٚت.

ِ
إلر َو ِي ِم َـ افر َج ِ
غؽْ ِ
ول﴾ ،ؾٕ٘ف بّراجًٜ
وأم ٚادجّقظ ٜافثٚفث ،ٜوهؿ ﴿افتُهووِع َ
َن
َر ُأ ْو ِِل ا ِ ْ

ـت ٛافتًٍر وافٌِ ٜشقف ٕالحظ ظدم ووقح هلذا ادٍٓقم مـ افرجٚل ،إٓ أن هْٚك
ادٍنون وافٍَٓٚء ذم حتديد هٗٓء افتٚبًغ ،وهؿ ؽر افَٚدريـ
حد ًا أدٕك اتٍّؼ ظِٔف ِّ
ادٍنيـ يقردون ذم تًٍر أي ٜأؾراد ًا ٓ يْوقون
ظذ اجلامع .إٓ إٔف تَدَّ م أن بًض ِّ

حت ٝهذه افوٚبى ،ٜـٚفٍَراء افذيـ هبؿ ؾٚؿ ٜمثالً .إٕف دـ افقاوح أن أؾراد هذه
إلر َو ِي ِم َـ افر َج ِ
افوٚبى ٜمنّقفقن فَقفف تًٚػ﴿ :ؽ ْ ِ
ول﴾ ،وفُـ أي ٜـ ٕٝٚؿد
َن
َر ُأ ْو ِِل ا ِ ْ
ِ
غ﴾ ،وهق م ٚخيرج أـثر أؾراد هذه
أوٚؾ ٝؿٔد ًا آخر ،وهق ؿقفف تًٚػ﴿ :افتُهووِع َ
افوٚبىٜ؛ إذ إن افتٚبًغ ظٚد ًة م ٚيُقٕقن ؿِ ٜؿِِٔ ٜجد ًا بٚفًٌْ ٜإػ بَٔ ٜؽر أويل اإلرب،ٜ
وهذا افَٔد يٗ ّدي إػ افَقل بٖن ادرأة ادًِّ ٓ ٜجيقز هل ٚإبداء زيْتٓ ٚأمٚم رجؾ مـ
وّـ ادجّقظ ٜافثٚفث ٜإٓ إذا ـٚن متهٍ ً ٚبهٍتغ:
إوػ :أن يُقن تٚبً ً .ٚوافتٚبع هق ـٚخلٚدم وإجر ،افذي يًتز مًٚصف تًٌ ً ٚدـ
اشتٖجره أو مـ خيدم ظْده ،وهق ؽٚفٌ ً ٚم ٓ ٚيُقن ـٍق ًا فِّرأة افتل يًّؾ ظْده.ٚ
افثوكقي :أن يُقن مـ ؽر أويل إرب ،ٜوهق ـ بحً ٛم ٚاشتَربْٚه ـ افرجؾ افذي ٓ
جيد ذم ًٍٕف ،مـ حٔ ٞشّْف ،أو ظجزه اجلًدي ،أو وًٍف افًَع ،أو ؾَره ومًُْتف،
أو خدمتف وتًٌٔتف فهٚح ٛافٌٔ ،ٝم ٚحيِّف ظذ أن يْير إػ زوج ٜمـ يتًٌف ،أو ابْتف،
أو أختف ،أو أمف ،بْير ؽر ضٚهر ،أو خيىر بٌٚفف رء مـ شقء افدخِٕٔ ٜحقهـ .
( )1تًٍر شقرة افْقر.111 :
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إن هٚتغ افهٍتغ متالزمتٚن ،وجي ٛتق ُّؾرمه ٚذم افنخص افذي شقف يدخؾ ذم
آشتثْٚء .ومـ هْ ٚشقف ٕحٚول ته ّٔد اخلهقصٔ ٜافتل حليتٓ ٚأي ٜذم َم ْـ تقؾرت
ؾٔٓؿ هٚتٚن افهٍتٚن جمتًّتغ.
إن خهقصٔ ٜظدم افَدرة ظذ افُْٚح مًتًٌدة هْٚ؛ وذفؽ بًد آفتٍٚت إػ افهٍٜ
إوػ افتل أوردهت ٚأي ،ٜوهل افتًٌٔ ،ٜؾِق ـ ٕٝٚخهقصٔ ٜافَدرة ظذ افُْٚح
زر ٓصساط افتًٌٔ ٜذم ادَٚم؛ ٕن ظدم افَدرة ظذ
مٖخقذة ذم احلُؿ فـ يًقد هْٚك م ِّ
افُْٚح متحَؼ مع افتًٌٔ ٜومـ دوهن .ٚوهلذا افًٌ ٛأيو ً ٓ ٚيُّـ أن تُقن افتًٌٜٔ
وحده ٚهل اخلهقصٔ ،ٜؾٚفتًٌٔ ٜبحدّ ذاهت ٓ ٚمتْع اإلرب.ٜ
ؾال بد مـ خهقصٔ ٜدمّع إمريـ مً ً ،ٚؾام هل هذه اخلهقصٜٔ؟
تتقوح بّجرد مجع هٚتغ افهٍتغ،
إن هذه اخلهقصٔ ٜاجلٚمً ٜفِهٍتغ يُّـ أن َّ
بًّْك أن هذه اخلهقصٔ ٜيُّـ أن تُقن أجذ ؾٔام فق أبرزٕ ٚمهداؿ ً ٚفألؾراد افذيـ
ظْتٓؿ أي ،ٜؾِق ؿِْ ٚـ ظذ شٌٔؾ ادثٚل ـ :اخلٚدم افذي تقؾر ؾٔف افؼضٚن :افتًٌٔ ،ٜبٖن
بّ ْـ خيدم؛ ومـ ؽر أويل اإلرب ٜمـ افرجٚل ،أي ٓ يْير إػ ًٕٚء
يُقن مًٚصف مرتٌى ًَ ٚ
افٌٕٔ ٝير ًة ؾٔٓ ٚرء مـ افريٌٜ؛ ؾ٘ن هُذا ٌ
رجؾ بّجرد افْير إػ ووًف ذم افٌٔٝ
افذي خيدم ؾٔف يتّوح فْ ٚأن اخلهقصٔٓ ٜبد أن تُقن ظدم وؿقع ادرأة ذم احلرج أمٚمف.
إن إيرادٕ ٚهلذا افٌح ٞهق مـ بٚب إثٚرة ادقوقع ٓ ،مـ بٚب تٌّْٔف وافٌْٚء ظِٔف،
وخٚصّ ٜ
أن ادَٚم هْ ٚهق حمٚوف ٜاشتيٓٚر مٍٓقم ؿرآين فِحجٚب ،ؿد تُقن هذه افَْىٜ
أحد مًٚدف.
حجاب ْطاء ايٓيب‘

ِ
قت افـُهيِ َنل نِٓ َأن ُي ْم َذ َن فَؽ ُْؿَ ...ونِ َذا
يـ َآمـُقا ٓ قَدْ ُخ ُؾقا ُو ُق َ
ؿٚل تًٚػَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
قه ُهـ ِمـ َو َراء ِح َج ٍ
وب( ﴾...إحزاب .)11 :وؿٚل تًٚػَ ﴿ :يو
وش َل ُف ُ
َش َل ْفت ُُؿ ُ
قه ُهـ َمتَوظ ًو َؾ ْ
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كِ َسوء اف ُهـيِ َنل َف ْست ُهُـ ـ ََل َح ٍد َنم َـ افـ ََنسوء نِ ِن ا ُهق َؼ ْقت ُهُـ َؾال ََت َْض ْع َـ وِو ْف َؼ ْق ِل َؾ َق ْط َؿ َع ا ُهف ِذي ِيف َؿ ْؾيِ ِف
اْل ِ
ِ
ِ
َز َج َْ
وهؾِ ُهق ِي إُ َ
وػ﴾
َز ْج َـ ق َ ه
َم َر ٌض َو ُؿ ْؾ َـ َؿ ْقًٓ ُهم ْع ُروؾوً * َو َؿ ْر َن يف ُو ُقققؽ ُهُـ َوٓ ق َ ُه
(إحزاب.)11 :
ادتوّْ ٜذم هٚتغ
إن افًٗال إشٚد ادىروح فٌِح ٞهْ ٚهق :هؾ هذه إحُٚم
َّ
أيتغ هل مـ خمتّهٚت ًٕٚء افٌْل أم أهن ٚتنّؾ ؽره ّـ مـ ًٕٚء ادًِّغ؟
خص اهلل تًٚػ هبًٕٚ ٚء افٌْل إـرم‘ ،وهذا
ٓ صؽ وٓ ري ٛأن هْٚك أحُٚم ًّ ٚ
ممٕ ٓ ٚزاع ؾٔف بغ ادًِّغ ،ؾال خالف بْٔٓؿ أن ًٕٚء افٌْل ه َّـ أمٓٚت ادٗمْغ ،وٓ
جيقز ٕحد زواجٓ ّـ بًد وؾٚة افرشقل‘ ،وأن أجره ّـ أظيؿ مـ ؽره ّـ إذا ظِّـ
صٚحل ً ،ٚوظَٚهب ّـ أظيؿ إذا أتغ بٍٚحن ،ٜوؽر ذفؽ مـ إحُٚم ،ؿٚل تًٚػَ ﴿ :و َمو
ِ
َون َفؽ ُْؿ َأن ق ُْم ُذوا َر ُش َ
اج ُف ِمـ َو ْع ِده﴾ (إحزاب)11 :؛
ـ َ
قل اهلل َوٓ َأن قَـؽ ُحقا َأز َْو َ

ت ِمـؽُـ وِ َػ ِ
وؿٚل تًٚػ﴿ :يو كِسوء افـُهيِل مـ ي ْل ِ
اب ِض ْع َػ ْ ِ
وح َة ٍي هم َي َنقـ ٍَي ُي َضو َظ ْ
غ﴾
ػ ََلو ا ْف َع َذ ُ
ُه
َن َ َ
َ َ
ًُ ِمـؽُـ هللُهِ ورشقفِ ِف و َقعؿ ْؾ ص ِ
وحل ًو ك ْهم ِ َِتو
(إحزاب ،)11 :وؿٚل تًٚػَ ﴿ :و َمـ َي ْؼـ ْ
َ َْ َ
ُه
ََ ُ
َأ ْج َر َهو َم ُهرق ْ ِ
َغ َو َأ ْظتَدْ كَو ََلو ِرزْؿ ًو ـ َِري ًَم﴾ (إحزاب.)11 :

مـ هْٕ ٚالحظ أن أصؾ مٌدأ اختهٚص ًٕٚء افٌْل بٖحُٚم دون بَٔ ٜافًْٚء هق
مٌدأ مٌَقل ظْد ـٚؾ ٜادًِّغ ،ؾال ٕجد مـ دا ٍع فٌذل اجلٓد ذم إثٌٚت هذا ادٌدأ.
أم ٚبٚفًٌْ ٜإػ مٕ ٚحـ ؾٔف مـ أحُٚم ـ أي اختهٚص أيتغ بًْٚء افٌْل ـ ؾٓق حمؾ
ادٍنيـ ،وحتك بغ افٍَٓٚء ادًِّغ .فذا شقف ٕحٚول هْ ٚتًِٔط افوقء
خالف بغ ِّ
ٍ
ٍ
صٚف ٕتٌْٚه ذم ادَٚم؛
جقاب
ظذ خهقص هذه ادًٖفٜ؛ فُل ٕتُّـ مـ افقصقل إػ
ٕن فذفؽ أمهٔ ٜـٌرة ذم مًٖف ٜاحلجٚب .وؿد يتقؿػ مقؿٍْ ٚمـ احلجٚب ظذ افْتٔجٜ
ادستٌ ٜظذ هذا افٌح.ٞ
مـ افقاوح أن آفتزام بيٚهر أيتغ افقاردتغ ذم صدر افٌح ٞشقف يقصِْ ٚإػ
افَقل بٖن إحُٚم افقاردة ؾٔٓام خٚص ٜبًْٚء افٌْل؛ ذفؽ أن أيتغ سحيتٚن بذفؽ،
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وذفؽ مم ٓ ٚيُْره أحد ،إٓ أن حمؾ افُالم ظْدهؿ يُّـ ذم إمُ ٜٕٔٚتًّٔؿ هذه
إحُٚم إػ بًَٕٔٚ ٜء ادًِّغ ،أو آؿتهٚر ظذ افيٚهر ،وهق افَدر ادتٔ ََّـ ذم ادَٚم.
بًد اجلزم بٖصؾ مٌدأ ختهٔص أحُٚم فًْٚء افٌْل شقف ٕحٚول هْ ٚدرس هٚتغ
أيتغ ضٌَ ً ٚد ٚجٚء ؾٔٓام مـ أحُٚم؛ فْرى هؾ أن هذه إحُٚم ذم ًٍٕٓ ٚؿٚبِٜ
فِتًّٔؿ ،ثؿ بًْ ٚء ظذ افْتٔجٌٕ ٜح ٞأو ٓ ٌٕح ٞذم مًٖف ٜافتًّٔؿ وظدمٓ.ٚ
ؾٖم ٚبٚفًٌْ ٜإػ أي ٜإوػ ،وهل آي ٜاحلجٚب ،ؾْٕٕ٘ ٚرى أهن ٚخٚص ٜبٌٔقت افٌْل
وًٕٚئف ،دون ؽره ّـ؛ وذفؽ فنقاهد وردت ذم ٍٕس أي ٜتٗـِّد هذا ادًْك ،وفنقاهد
أخرى وردت ذم آيٚت أخرى تدل ظذ إكاف هذا احلُؿ ظـ ؽر بٔقت افٌْل
وًٕٚئف .ويُّـ إبراز هذه افنقاهد وّـ افَْٚط افتٚفٔ:ٜ
قت افـُهيِ َنل﴾ ،ومل يًّؿ
أ ـ إن طٚهر أي ٜيدل ظذ ذفؽ ،حٔ ٞؿٚل ٓ﴿ :قَدْ ُخ ُؾقا ُو ُق َ
افْٓل ظذ ؽره ٚمـ افٌٔقت .ومـ افقاوح أن افتًّٔؿ ذم هذه احلٚف ٜحيتٚج إػ مٗوٕٜ
وصقاهد ٓ حتتِّٓ ٚأي ٜذم ادَٚم.
َون ُي ْم ِذي افـُهيِ ُهل َؾ َق ْست َْحقِل ِمـؽ ُْؿ﴾ إصٚرة إػ أن أيٜ
ب ـ إن ؿقفف تًٚػ﴿ :نِ ُهن َذفِؽ ُْؿ ـ َ
ٕٚطرة إػ حٚف ٜخٚص ٜمقجقدة ظْد افٌْل‘ ،وهل ذم أحًـ إحقال ؿٚبِ ٜفِتًّٔؿ
ظذ َم ْـ ـٚن ذم هذه احلٚف ٜؾَط ،دون ؽره ممّـ ٓ تتق َّؾر ظْدهؿ هذه احلٚف ،ٜإمر افذي
جيًؾ تىٌٔؼ هذا احلُؿ مىٚضٔ ً ٚوؽر واوح .وبٚفتٚيل يُّـ فْ ٚهْ ٚأن ٕالحظ أن هْٚك
خهقصٔ ٜفٌٔ ٝافٌْل‘ دمًؾ افتًٚضل مًف خمتٍِ ً ٚظـ افتًٚضل مع بَٔ ٜافٌٔقت؛
ذفؽ أن ٕيرة ادًِّغ إػ بٔ ٝافٌْل ختتِػ ظـ ٕيرهتؿ إػ بَٔ ٜافٌٔقت.
قه ُهـ
ج ـ إن افوّر ذم ﴿
وش َل ُف ُ
شلفتؿقهـ﴾ ذم ؿقفف تًٚػَ ﴿ :ونِ َذا َش َل ْفت ُُؿ ُ
ّ
قه ُهـ َمتَوظ ًو َؾ ْ
ِمـ َو َراء ِح َج ٍ
َون َفؽ ُْؿ َأن
وب﴾؛ بَريْ ٜم ٚجٚء بًده ٚمٌٚذة مـ ؿقفف تًٚػَ ﴿ :و َمو ـ َ
ِ
ق ُْم ُذوا َر ُش َ
َون ِظـدَ اهلل َظظِق ًَم﴾،
اج ُف ِمـ َو ْع ِد ِه َأ َود ًا نِ ُهن َذفِؽ ُْؿ ـ َ
قل اهلل َوٓ َأن قَـؽ ُحقا َأ ْز َو َ
يرجع إػ زوجٚت افٌْل ،دون ؽره ّـ مـ افًْٚء ،ؾ٘ن افْٓل ظـ افزواج مـ ًٕٚء افٌْل
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بًد وؾٚتف واوح آختهٚص هب ّـ دون ؽره ّـ مـ افًْٚء ،مم ٚيٗـِّد اختهٚص ظدم
جقاز افتُ َِّؿ مًٓ ّـ إٓ مـ وراء حجٚب بًْٚء افٌْل ،دون ؽره ّـ .ـام إٔف يُّـ
آشتئْٚس هْ ٚبًٔٚق أيٚت افتل شٌَ ٝهذه أي ٜمٌٚذة ،وافتل ـٚن مقوقظٓٚ
افٌْل وًٕٚءه .
د ـ ورد ذم افَرآن افُريؿ جمّقظ ٜآيٚت تًرو ٝإػ مًٖف ٜآداب افتًٚضل مع بٔقت
ِ
يـ َآمـُقا ٓ
أخريـ ،مـ حٔ ٞافدخقل إػ هذه افٌٔقت ،ـَقفف تًٚػَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
َر ُو ُقققِؽ ُْؿ َحتُهك ق َْست َْلكِ ُسقا َوق َُس َنؾ ُؿقا َظ َذ َأ ْهؾِ َفو َذفِؽ ُْؿ َخ ْ ٌر ُهفؽ ُْؿ فَ َع ُهؾؽ ُْؿ
قَدْ ُخ ُؾقا ُو ُققق ًو ؽ ْ َ
ون﴾  ،ومل تتًرض ذم بٔٚن احلُؿ إػ مًٖف ٜاحلٔٚء ،وهل ـ أي مًٖف ٜاحلٔٚء ـ
ق ََذـ ُُهر َ

خهقص ّٔ ٌ ٜأـَّدت ظِٔٓ ٚأيٚت افتل ٕحـ بهدده ،ٚمم ٚينًر أيو ً ٚأهن ٚبًٔدة ظـ
افتًّٔؿ.
وتًٌَٔ ً ٚظذ هذه افَْٚط ؿد يًٖل افًٌض :أٓ يَدح هذا إمر ـ أي مقؿػ افٌْل مـ
بًض ادٗمْغ ـ بٚخلهٚل افتل جي ٛأن تتقؾر ؾٔف ،وخٚص ٜذم جمتّع ـٚفذي ئًش ؾٔف،
يَدس ظٚدات افُرم وافؤٚؾ ،ٜويًتزه ٚمـ أوفقيٚتف إخالؿٜٔ؟
واجلقاب :إن مقؿػ افٌْل‘ هذا ٓ ظالؿ ٜفف بٚفُرم وافؤٚؾ ٜوم ٚصٚهبٓ ٚمـ
خهٚل محٔدة ،بؾ هق متً ِِّؼ بٖمقر أخرى ؾٔٓ ٚرء مـ هتذي ٛهذه اخلهٚل وادزاي.ٚ
اج َؽ ِ
ًَ َي ِؿقـ َ
ُؽ ِِم ُهو َأ َؾوء اهلل َظ َؾ ْق َؽ
قر ُه ُهـ َو َمو َم َؾؽ ْ
افالِت آ َق ْق َ
(َ ﴿ )1يو َأ ه َُّيو اف ُهـيِ هل نِكُهو َأ ْح َؾ ْؾـَو َف َؽ َأزْ َو َ
ً ُأ ُج َ
َوت َخوفِ َؽ ووـ ِ
َوت ظَمقِ َؽ ووـ ِ
َوت ظؿ َؽ ووـ ِ
و وـ ِ
َوت َخوٓقِ َؽ ِ
وج ْر َن َم َع َؽ َو ْام َر َأ ًة هم ْم ِمـ ًَي نِن
افالِت َه َ
ََ
ََ
َ َن َ َ
ََ
َ ُه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
غ َؿدْ َظؾ ْؿـَو َمو َؾ َر ْضـَو
َو َه َي ْ
ً َك ْػ َس َفو فؾـُهيِ َنل نِ ْن َأ َرا َد افـُهيِ هل َأن َي ْستَـؽ َح َفو َخوف َص ًي ُهف َؽ مـ ُدون ا ُْد ْممـ َ
َظ َؾ ْق ِف ْؿ ِيف َأزْ َو ِ
َون اهلل ؽَ ُػقر ًا ُهر ِحق ًَم * ق ُْر ِجل َمـ
اج ِف ْؿ َو َمو َم َؾؽ ْ
ُقن َظ َؾ ْق َؽ َح َر ٌج َوـ َ
ًَ َأ ْي ََم ُِنُ ْؿ فِ َؽ ْقال َيؽ َ
َوح َظ َؾ ْق َؽ َذفِ َؽ َأ ْد َكك َأن َق َؼ ُهر
ً ِِم ُْهـ َظزَ ْف َ
ق ََةوء ِمـ ُْف ُهـ َوق ُْم ِوي نِ َف ْق َؽ َمـ ق ََةوء َو َم ِـ ا ْو َت َغ ْق َ
ً َؾال ُجـ َ
َون اهلل َظؾِق ًَم َحؾِق ًَم * ٓ ََيِ هؾ
غ وِ ََم آ َق ْقت َُف ُهـ ُـ هؾ ُف ُهـ َواهلل َي ْع َؾ ُؿ َمو ِيف ُؿ ُؾقوِؽ ُْؿ َوـ َ
َيزَ ُهن َو َي ْر َض ْ َ
َأ ْظ ُقـ ُُف ُهـ َوٓ َ ْ
َون اهلل
َف َؽ افـ ََنسوء ِمـ َو ْعدُ َوٓ َأن َق َيدُه َل ِِبِ ُهـ ِم ْـ َأزْ َواجٍ َو َف ْق َأ ْظ َج َي َؽ ُح ْسـ ُُف ُهـ نِٓ َمو َم َؾؽ ْ
ًَ َي ِؿقـ َُؽ َوـ َ
َش ٍء ُهرؿِقي ًو﴾ (إحزاب 11 :ـ .)11
َظ َذ ـ َنُؾ َ ْ
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ؾام تًرض فف أي ٜافُريّ ٜهْ ٚهق م ٚيُّـ أن يرصح ظـ هذه اخلهٚل مـ جًِٚت
شّر و ُإْٔس ؿد متتدّ إػ وؿ ٝؽر مًِقم ،إمر افذي شقف يًتز مؤً ٜفِقؿ،ٝ
ويقؿع افٌْل‘ ذم حمذور افِٓق وافٌٍِ ٜظـ افنٗون افتل ٕذر ًٍٕف هل ،ٚؾٚفٌْل‘
فٔس صخه ً ٚظٚدي ً ٚذم جمتًّف ،وٓ يْير إفٔف ـذفؽ ،بؾ هق صخهٔ ٜظٚم ٜتًْل مجٔع
مقزظ ً ٚظذ مجٔع ادًِّغ؛ خلدمتٓؿ ،وتقظٔتٓؿ،
ادًِّغ ،ووؿتف جي ٛأن يُقن َّ
وافَٔٚم ظذ صٗوهنؿ افًٚم ،...ٜوهذا ٓ يُّـ حتََٔف إٓ بٓٚبتًٚد ظـ ـؾ م ٚيُّـ أن
خهف اهلل هب ٚدون افٌؼ مجًٔ ً.ٚ
حيدِّ د مـ وؿتف واهتاممٚتف ادرتٌى ٜبٚفرشٚف ،ٜافتل ّ
إن هذه افنقاهد جمتًّ ٜجًِتْٕ ٚتٌْك أن هذه أي ٜفًٔ ٝظٚم ،ٜبؾ هل خٚصٜ
بًْٚء افٌْل‘ .وهذا إمر يٗدي إػ ضرح شٗال مٓؿ فف ظالؿ ٜبٖصؾ مٍٓقم
احلجٚب ،ـّهىِح ؿرآين حيُل ظـ رؤي ٜؿرإٓٔ ٜدًٖف ٜافًس ،وهق إمر افذي افتٍٝ
إفٔف افٍَٓٚء ذم بحثٓؿ حقل ادقوقع مـ افْٚحٔ ٜافٍَٓٔ ،ٜحٔ ٞـٚن تًٌرهؿ ؽٚفٌ ًٚ
بهٌٔ( ٜافًس وافْير) ٓ ،بهٌٔ ٜاحلجٚب.

أم ٚبٚفًٌْ ٜإػ أي ٜافث ،ٜٕٔٚوهل ؿقفف تًٚػَ ﴿ :يو كِ َسوء افـُهيِ َنل َف ْست ُهُـ ـ ََل َح ٍد َنم َـ افـ ََنسوء
نِ ِن ا ُهق َؼ ْقت ُهُـ َؾال ََت َْض ْع َـ وِوفْ َؼ ْق ِل َؾ َق ْط َؿ َع ا ُهف ِذي ِيف َؿ ْؾيِ ِف َم َر ٌض َو ُؿ ْؾ َـ َؿ ْقًٓ ُهم ْع ُروؾ ًو * َو َؿ ْر َن ِيف

اْل ِ
ِ
َز َج َْ
وهؾِ ُهق ِي إُ َ
وػ﴾ (إحزاب 11 :ـ .)11
َز ْج َـ ق َ ه
ُو ُقققؽ ُهُـ َوٓ ق َ ُه

ؾ٘هن ٚؿد تُقن أووح ذم خهقصٔتٓ ٚمـ أي ٜافًٚبَ ،ٜبؾ هل ـذفؽ ؾًالً ،وذفؽ
خهه ٝاخلىٚب ذم مىًِٓ ٚبًْٚء افٌْل ،دون ؽره ّـ ،وأـدت ظذ
أن أي ٜافُريَّّ ٜ
هذا افتخهٔص بَقفف تًٚػَ ﴿ :ف ْست ُهُـ ـ ََل َح ٍد َنم َـ افـ ََنسوء﴾ ،ممّ ٚجيًؾ إحُٚم افقاردة
ؾٔٓ ٚأحُٚم ً ٚيْحك اخلىٚب ؾٔٓ ٚبًْٚء افٌْل ،دون ؽره ّـ.
وهْ ٓ ٚبد مـ إثٚرة َٕٚط تتًِؼ هبذه أي:ٜ
خيهص اخلىٚب بًْٚء افٌْل ،واحلٚل أن
أ ـ ؿد يتًٚءل افَٚرئ هلذه أي :ٜدٚذا َّ
إحُٚم افقاردة ذم أي ٓ ٜتٖبك ظـ افتًّٔؿ فٌَٔ ٜافًْٚء؟
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واجلقاب :أوًٓ :ـقن إحُٚم افقاردة ذم أي ٓ ٜتٖبك افتًّٔؿ ،بؾ ؿد يُقن هْٚك
ؾً ً
ال خىٚبٚت واردة هبذا ادًْك ذم افَرآن افُريؿ ٓ ،يًْل ظدم إمُ ٜٕٔٚختهٔص
اخلىٚب هب ّـ؛ ْٕٕ ٚؿدمْ ٚذم م ٚشٌؼ أن ًٕٚء افٌْل مىٚفٌٚت أـثر مـ ؽرهـ بٓٚفتزام
بام أمر اهلل تًٚػ بنُؾ مٗـَّد ،وفذفؽ وٚظػ اهلل هل ّـ إجر وـذفؽ وٚظػ ظِٔٓ ّـ
َ
أخىٖن .وهْ ٚتٖـٔد ظذ ًٕٚء افٌْل ذم هذه إحُٚم؛ إلمُٜٕٔٚ
افًذاب ؾٔام فق أصٌ َـ أو
افتًٚهؾ ؾٔٓ ،ٚأو ظدم آفتٍٚت هل ،ٚمـ ؿٌؾ افًْٚء ظّقم ًَّ ،ٚ
ؾحذرهـ اهلل تًٚػ حتك ٓ
يّس افٌْل بنُؾ أو بآخر.
يًَـ ذم هذه إمقر ،وٕن ذفؽ شقف ّ
ثوكق ًو :إن إحُٚم افقاردة ذم أي ٜفًٔ ٝـِٓ ٚؿٚبِ ٜفِتًّٔؿ هبذا افنُؾ افقاوح
ِ
افذي ُيدَّ ظكّ ،
مقجف إػ بَٜٔ
ؾ٘ن ؿقفف تًٚػَ ﴿ :و َؿ ْر َن ِيف ُو ُقققؽ ُهُـ﴾ ينًر بٖن اخلىٚب ؽر َّ
أمر بًٔدٌ ؛ ٕٕف
ًٕٚء ادًِّغ ،ؾٚفَرار ذم افٌٔ ٝهق فزومف وظدم مٌٚدرتف مىَِ ً ،ٚوهق ٌ
شقف يٗدي إػ ظن وحرج صديديـ ذم ادجتّع اإلشالمل ،ؾٌَٚء ـؾ ًٕٚء ادًِّغ
ذم بٔقهتـ أمر يهً ٛحتََٔف خٚرج ً ،ٚبؾ ؿد يًتحٔؾ ذفؽ.
ب ـ ذم هذه افَْى ٜافثَّ ٜٕٔٚ
تقخْٔ ٚتقؤح افًٌ ٛافذي دؾًْ ٚإلدراج هذه أي ٜذم
بحثْ ،ٚشقاء ذم أصؾ افٌح ٞأو ذم خهقص ادقوقع افذي ٕحـ بهدده أن؛ وذفؽ
ٕٕف ؿد خيٍك ظذ افًٌضْ ،
وإن ـٚن ٓ خيٍك ظذ ادتٌك افٍىـ.
فَد ؿدَّ مْ ٚبحثْ ٚهذا بَّدم ٜأووحْ ٚؾٔٓ ٚافٌرض مْف ،وـٚن مـ مجِ ٜهذا افٌرض
تَديؿ مٍٓقم ؿرآين حقل مًٖف ٜاحلجٚب .ود ٚتٌغ فْ ٚأن إحُٚم افقاردة ذم افَرآن
ؾهِ ٝبغ ًٕٚء افٌْل وؽرهـ مـ افًْٚء ـٚن ٓ بد فْ ٚإؾراد أيٚت
حقل هذه ادًٖفَّ ٜ
يتؿ اخلِط بغ اخلىٚبغ ،وبٚفتٚيل ظدم مجع اخلىٚبغ
بحً ٛهذا افتٍهٔؾ ،حتك ٓ ّ
فِخروج بٍّٓقم واحد ،ؾِِحجٚب ذم افَرآن مٍٓقمٚن ،وفٔس مٍٓقم ً ٚواحد ًا ،وهذا
ص مَٚمْ ٚهْ ٚـ أي دخٚف ٜهذه أيٜ
ٕقشع افُالم حقفف ٓحَ ً ،ٚأم ٚذم م ٚخي ّ
م ٚشقف ِّ
اْل ِ
ِ
ِ
َز َج َْ
وهؾِ ُهق ِي
َز ْج َـ ق َ ه
بًّٖف ٜاحلجٚب ـ ؾْٕٕ٘ ٚرى أن ؿقفف تًٚػَ ﴿ :و َؿ ْر َن يف ُو ُقققؽ ُهُـ َوٓ ق َ ُه
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إُ َ
وخهٓـ دون ؽرهـ
وػ﴾ هق ٕقع مـ احلجٚب افذي ؾروف اهلل ظذ ًٕٚء افٌْل،
ّ
زج ،ـام هق واوح مـ
بًّٖف ٜافَرار ذم افٌٔ ،ٝوأذـٓـ مع ؽره ّـ ذم مًٖف ٜافت ُّ
أيٚت افتل تًروْ ٚهل ٚذم افًَؿ إول .ؾٚفَرار ذم افٌٔقت يًتز مَدم ً ٜدٍٓقم
احلجٚب ظْد ًٕٚء افٌْل ٓ يُّـ إؽٍٚفف هْ ،ٚؾُٚن ٓ بد فْ ٚمـ افتًرض فف هْ ٚظز
تًروْ ٚهلذه أي ٜافُريّ.ٜ
ُّ

احلجاب بني ايتػسيعات األصًية وايتػسيعات االضتجٓائية

ِِ
ؽ ووـَوقِ َ ِ
تَدم ذم تًٍرٕٔ ٚي ٜاجلٌِٚب ﴿ َيو َأُّيو اف ُهـيِ هل ُؿؾ ٕز َْو ِ
غ
ؽ َوك َسوء ادُْ ْممـ َ
اج َ َ َ
هَ
ِ
غ َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِمـ َجالوِقيِ ِف ُهـ َذفِ َ
ؽ َأ ْدكَك َأن ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال ُي ْم َذ ْي َـ﴾ أهن ٚأوٚؾ ٝصٔئ ً ٚظذ
ُيدْ ك َ
ِ
ؼ إفٔف أيٚت إخر ،وهق إدٕٚء اجلٌِٚب .وؿد أووحْٚ
حُؿ احلجٚب ظْد ادرأة مل ُت ْ
افتًس أمٚم افْٚطر .وهْ ٚشقف
ذم حمِف أن إدٕٚء اجلٌِٚب هق تًٌر آخر ظـ ادٌٚفٌ ٜذم
ُّ
َٕػ ظذ ادَهقد مـ هذه ادٌٚفٌ ،ٜوادراد مْٓ ٚذم هذه أي ٜافُريّ.ٜ
د ٚـٚن افٌِٚس ظْد افًْٚء أحد أدوات افتّٔٔز بغ احلرة وإم ٜذم ذفؽ افقؿٝ
ـٚن مـ افًٓؾ ظذ افْٚطر أن ئّز بْٔٓام بّجرد افْير إػ فٌٚشٓام.
وهًْٕ ٚتًغ بٖشٌٚب افْزول ٓ ،فتًٍر أي ٜـ ـام افتزمْ ٚبف ذم أول بحثْ ٚـ ،وإٕام
تًروٓؿ هلذه
ادٍنيـ ظْد ُّ
فالشتٍٚدة افتٚرخئ ٜمـ هذه إشٌٚب ،حٔ ٞذـر أـثر ِّ
أي ٜأن شٌ ٛافْزول ـٚن أن افًْٚء أول اإلشالم ـ ّـ إذا أردن ؿوٚء حٚجتٓـ خيرجـ
يتًروـ فقء مـ
إػ افْخٔؾ وافٌٔىٚن خٚرج ادديْ ،ٜؾُ ّـ ذم بًض إحٔٚن َّ
ادوٚيَٚت مـ بًض افنٌٚب؛ بحج ٜأهنؿ طْقا أهن ٚأم ،ٜؾٖمر اهلل احلرائر مـ افًْٚء أن
بزهيـ اإلمٚء ،ويًٌِـ اجلٌِٚب ،ويدْٕٔف ظِٔٓـ .ـام أن هلذا ادقوقع صقاهد
خيٚفٍـ ّ
ادٍهؾ ذم تٚريخ افًرب ؿٌؾ اإلشالم .111 :1
(ّ )1
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تٚرخئ ٜأخرى يُّْْ ٚآظتامد ظِٔٓ ،ٚوؿد تًرو ٝهل ٚـت ٛافتٚريخ وادقشقظٚت
ـٚدٍهؾ ذم تٚريخ افًرب ؿٌؾ اإلشالم .
ادتخهه،ٜ
َّ
ِّ
مـ هٍْٕٓ ٚؿ أن خروج افًْٚء إػ ؿوٚء احلٚج ٜأول اإلشالم مل يُـ ـٌٚؿل
خروجٓ ّـ ٕؽراض أخرى ،ؾٓذا اخلروج ؽٚفٌ ً ٚم ٓ ٚيُقن خم َّىى ً ٚفف ،وؽٚفٌ ً ٚأيو ً ٚمٚ
يًتدظل افًجِ ٜمـ ادرأة ،مم ٚجيًِٓ ٚتتٓٚون ذم ارتداء ثٔٚهب ٚافتل ترتدهي ٚظْد خروجٓٚ
ادًتٚد ،مم ٚجيًِٓ ٚتيٓر ـٕٚم ،ٜإمر افذي يًىل ادًسوغ مـ افنٌٚب افٍرصٜ
زر افذي
فِتًرض هل ،ٚؾٖراد اهلل تًٚػ أن يرؾع إذ ّي ٜظْٓ ،ٚوذم ٍٕس افقؿ ٝأن يرؾع اد ِّ
ُّ
يتً َِّح بف ادًسوقن مـ أهؾ افنىٚرة ظْدم ٚيىٚفٌقن بام يًٍِقٕف مع احلرائر مـ
افًْٚء ،ؾٖمرهـ اهلل أن يًٌِـ اجلٌِٚب ،ويٌٚفٌـ ذم فًٌف ،بٖن يدْٕٔف ظِٔٓ ّـ ،حتك
يتّ َّٔزن ظـ اإلمٚء.
إن احلُؿ افذي جٚءت بف أي ٜـ شقا ٌء ـٚن مرتٌى ً ٚبًٌ ٛافْزول أم مل يُـ ـذفؽ ـ
مل ِ
افتًس (أي إدٕٚء اجلٌِٚب) ،بؾ جٚء مَ َّٔد ًا بَقفف
يٖت مىَِ ً ٚمـ ٕٚحٔ ٜادٌٚفٌ ٜذم
ُّ
ؽ َأ ْدكَك َأن ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال ُي ْم َذ ْي َـ﴾ ،ممّ ٚ
تًٚػَ ﴿ :ذفِ َ
يدل ظذ أن افٌرض ادٖخقذ ذم افتؼيع
يتًروـ ؾٔٓ ٚفألذي،ٜ
هلذا احلُؿ هق دؾع إذي ٜظـ افًْٚء احلرائر ذم افيروف افتل ؿد َّ
وإٓ دٚذا أوردت أي ٜهذا افَٔد؟
ٕه ٝظذ وجقب
مـ خالل هذه أي( ٜآي ٜاجلٌِٚب) ،وأيٚت إخرى افتل ّ
احلجٚبٕ ،الحظ أن هْٚك حٚفتغ فٍُٔٔ ٜافتًس واحلجٚب:
إوػ :وهل احلٚف ٜافىًٌٔٔ .ٜوؿد جٚءت أحُٚمٓ ٚذم ؽر هذه أي ٜمـ أيٚت افتل
تْٚوف ٝمًٖف ٜاحلجٚب وـٍٔٔتف  .وهل ٕٚطرة إػ ادرأة ذم حٚفتٓ ٚافىًٌٔٔ ،ٜأي ادرأة
( )1ادهدر افًٚبؼ.
( )1أمهٓ :ٚآي ٜافزيْ ،ٜافْقر.11 :
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ـتًروٓ ٚفألذى أو ادوٚيَ ٜأو حتك اخلقف مـ هذه
افًٌٔدة ظـ افيروف اخلٚصُّ ،ٜ
ادًٚئؾ ،أي إهنٕٚ ٚطرة إػ جمتّع يًقده إمٚن وآشتَرار آجتامظل مـ ٕٚحٔ ٜتًٚضٔف
مع ادرأة ،وهق إمر افذي جي ٛأن يُقن شٚئد ًا ؽٚفٌ ً ،ٚوظذ أشٚشف تٖيت افتؼيًٚت
ظذ اختالؾٓ.ٚ
افثوكقي :وهل حٚف ٜاشتثْٚئٔ ،ٜخٚرج ٜظـ ادٖفقف ذم جمتّع إشالمل .وؿد جٚء
حُّٓ ٚذم آي( ٜاجلٌِٚب) افتل ٕحـ بهدده ،ٚؾٍل هذه احلٚف ٜجي ٛظذ ادرأة دؾع إذيٜ
ظـ ًٍٕٓ ٚبٚدٌٚفٌ ٜذم آحتنٚم ،وذفؽ بٖن ٓ تَتك ذم افٌِٚس ظذ م ٚهق واجٛ
ظِٔٓ ٚذم احلٚف ٜافىًٌٔٔ ،ٜبؾ جي ٛظِٔٓ ٚإوٚؾ ٜم ٚجيًِٓ ٚممٔزة ظـ بَٔ ٜافًْٚء افاليت ٓ
يتٖ ّثرن هبذا افْقع مـ إذي ،ٜوافِقايت ؿد ييٓرن وـٖهنـ ه ّـ افِقايت يًًغ وراء هذا
افْقع مـ إذي ٜوفٍ ٝإتٌٚه افرجٚل هل ّـ ،ممّ ٚينجًٓؿ ظذ إذي ٜأـثر ؾٖـثر .هْ ٚتزز
أمهٔ ٜادٌٚفٌ ٜذم افتًس واحلجٚب؛ ٕن هذه ادٌٚفٌ ٜتٗدي إػ متٔٔزه ٚظـ ؽره ٚمـ
افًْٚء ،وتدل ظذ أن هذه ادرأة ادحتنّ ٜذم فٌٚشٓ ٚهل امرأة بًٔدة ظـ آبتذال
وافريٌ ،ٜإمر افذي يدؾع ظْٓ ٚظٔقن افرجٚل ،ويكف ظْٓ ٚأذ ّيتٓؿ.
أم ٚبٚفًٌْ ٜإػ افنُؾ افذي ضرحف افَرآن ذم افٌِٚس ؾَد ٓ يُقن صُ ً
ال تًٌدي ً،ٚ
ؾٚفٌرض مـ افتؼيع ذم مًٖف ٜاحلجٚب ظّقم ً ٚهق رشؿ حدود دًٖف ٜافًس ،أم ٚصُؾ
افًٚت ر ؾٓل مًٖف ٜخٚوً ٜفِيروف افزم ٜٕٔٚوادُ ٜٕٔٚادتٌرة ،إٓ إٔف جي ٛأن ٕنر هْٚ
إػ أن م ٚورد ذم أي ٜمـ صُؾ ،أي إدٕٚء اجلٌِٚب ،هق ؿري ٛجد ًا مم ٚهق متًٚرف بغ
ادٗمْٚت ذم ظكٕ ،ٚافِقايت يِتزمـ ارتداء (افًٌٚي )ٜأو (افنٚدور) بنُؾ يراظل ذوط
هذا افْقع مـ افٌِٚس ،وؿد تُقن افىريَ ٜافتل يرتديـ ؾٔٓ ٚافًٌٚي ٜهل مهداق واوح
إلدٕٚء اجلٌِٚب.
يٌَك هْ ٚأن ٕنر إػ مًٖف ٜمّٓ ٜهل ٚظالؿ ٜبحدود افًس افقاج ٛذم احلٚفٜ
افىًٌٔٔ ،ٜوهل إٔف مـ ادالحظ ـٖن أي ٜافُريّ ٜؿد ارتُزت ظذ ظدم وجقب شس
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بٚفتًس؛ ٕن إحدى ادْٚضؼ
افقجف ،ـام ذم احلٚف ٜافىًٌٔٔ ،ٜأي ذم حٚف ٜظدم ادٌٚفٌٜ
ُّ
إشٚشٔ ٜذم جًد ادرأة افتل يدٕك ظِٔٓ ٚاجلٌِٚب هل افقجف ،وشٔٚق أي ٜافذي أراد
متٔٔز افًْٚء احلرائر مـ خالل ؿقففَ ﴿ :ذفِ َ
ؽ َأ ْدكَك َأن ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال ُي ْم َذ ْي َـ﴾ بحٔ ٞإهنـ ذم
حٚفتٓـ افًٚدي ٓ ٜيًرؾـ ،ؾٓ َّـ ـٌَٔ ٜاإلمٚء.
وبًدم ٚتَدم مـ رؤيتْ ٚفٌِحٕ ٞالحظ إٔف ٓ يُّـ محؾ آي( ٜاجلٌِٚب) ظذ أهن ٚآيٜ
تؼع ٕصؾ حُؿ احلجٚب أو افًس ،ـام هق احلٚل ذم آي ٜافزيْ ٜمثالً ،بؾ هل ذم مَٚم
ِّ
افتؼيع درحِ ٜأخرى مـ مراحؾ افتؼيع ،وهل مرتٌى ٜبيروف مقوقظٔ ٜخٚرجٜٔ
ينسط حتََٓ ،ٚؾ٘ذ ا تقؾرت هذه افيروف ـٚن ٓ بد مـ آفتزام هبذا احلُؿ ،وإٓ ؾال
تُقن ادرأة مِزم ٜهبذا احلُؿ ،مع إخذ بًغ آظتٌٚر إف ٓ رء يّْع ادرأة مـ
اختٔٚر م ٚتريده مـ افٌِٚس ذم حجٚهب ،ٚوإٔف هل ٚأن تٌىل وجٓٓ ٚحتك ذم احلٓٚت
افًٚدي ٜوافىًٌٔٔ ،ٜوذفؽ أن افُالم هْ ٚحقل احلدّ إظذ افذي يُّـ فِّرأة ـنٍف
ٌ
مسوك هل ٚبحً ٛافيٚهر،
أمٚم إجٌْل مـ افرجٚل ،وأم ٚمـ ٕٚحٔ ٜاحلدّ إدٕك ؾٓق
حر ٌة ذم حتديده.
ؾٓل ّ

َوعوعات عايكة يف آية ايصيٓة
تًرو ٝأيٜ
ُتًدُّ آي ٜافزيْ ٜاف ًُ ّْدة ذم افدفٔؾ افَرآين ظذ وجقب احلجٚب .ؾَد ّ
تًرو ٝفألؾراد افذيـ يًدّ ون مـ ادًتثْغ مـ حُؿ ظدم جقاز
فٍُٔٔ ٜاحلجٚب ،ثؿ ّ
اإلبداء ،ثؿ تًرو ٝأخر ًا إػ شِقك ادرأة ظْدم ٚتُقن خٚرج بٔتٓ ،ٚمم ٚيًْل أن هذه
أي ٜتْٚوف ٝمًٖف ٜاحلجٚب مـ ظدة ٕقاحٍ  ،بام ذم ذفؽ احلُؿ.
وؿد بَل هْ ٚبًض ادًٚئؾ افًٚفَ ٜذم هذه أي ٜافُريّ:ٜ

 1ـ ايعِ واخلاٍ وايضٗس

ِ
يـ ِزي َـت َُف ُهـ نِٓ فِ ُي ُعق َفتِ ِف ُهـ َأ ْو
إن افَٚرئ ٔي ٜافزيْ ،ٜوخٚص ٜفَقفف تًٚػَ ﴿ :وٓ ُي ْيد َ
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آ َووئِ ِف ُهـ َأ ْو آ َووء ُو ُعق َفتِ ِف ُهـ َأ ْو َأ ْوـَوئِ ِف ُهـ َأ ْو َأ ْوـَوء ُو ُعق َفتِ ِف ُهـ َأ ْو نِ ْخ َق ِ ِ
اِن ُهـ َأ ْو َوـِل نِ ْخ َقا ِ ِِن ُهـ َأ ْو َوـِل
َأ َخ َق ِاِتِ ُهـ﴾ فـ ينؽ أن أي ٜهْ ٚذم مَٚم تًداد مجٔع ادحٚرم افذيـ جيقز هلؿ افْير إػ
ادرأة ادحرم .إٓ إْٔ ٚإذا أحهْٔ ٚهٗٓء ادحٚرم ؾًقف ٕالحظ أن أي ٜافُريّ ٜمل تذـر
افًؿ ،واخلٚل،
ثالث ٜمـ ادحٚرم ادً َِّّغ ،وادً َِّؿ ـقهنؿ مـ ادًتثْغ ،وهؿ:
ّ
وافهٓر ،أي زوج افٌْ ،ٝوبام إٔف ٓ جمٚل حلّؾ أي ٜظذ أهن ٚذم صدد افتّثٔؾ ٓ
احلك؛ بًٌّ ٛأهن ٚظدَّ دت إـثر وترـ ٝإؿؾ ،وفٔس افًُس ،ؾام هق افًٌ ٛفًدم
ذـر هٗٓء افثالثٜ؟ وهؾ هؿ خٚرجقن ظـ احلُؿ ذم أيٜ؟ وهؾ يٌَقن مـ ادحٚرم،
إٓ إّٔف ٓ جيقز هلؿ افْير إػ حمٚرمٓؿ؟
بٌض افْير ظـ أي دفٔؾ
مقجٓ ٜإػ هذه أي ٜافتل ٕحـ بهددهّ ،ٚ
إن هذه آشئَِّ ٜ
آخر يُّـ آشتدٓل بف ذم ادَٚم .ومـ هْ ٚشقف يْحك ـالمْ ٚحقل ادًٖف ٜذم هذه
أي ٜؾَط.
ذم افًقدة إػ أي ٜافُريّ ٜشقف ٕالحظ ظدد ًا ممّـ ذـرهتؿ أي( ٜـٕٚب ،وأيب
افزوج ،وآبـ ،وشقاهؿ) خيتزٕقن ذم أفٍٚطٓؿ ظدد ًا آخر مـ ادًتثْغ مـ حرمٜ
افْير .ؾ٘ذا ُأخذ (إب) مث ً
ال ؾْٕ٘ ٚشقف ٕالحظ أن إب خيتزن ذم فٍيف اجلدّ وأب
اجلد و ...مٓام ظال ،وهؿ حت ًام داخِقن ذم ادًتثْغ ذم أي .ٜوـذفؽ أبق افزوج،
وآبـ ،وبَٔ ٜادذـقريـ ذم أي .ٜوهذا ٓ خيرج ظـ دٓف ٜهذه إفٍٚظ ذم افٌِ،ٜ
وـذفؽ بٚفًٌْ ٜفالبـ بٚفروٚع ،وإخ بٚفروٚع ،ؾ٘هنؿ داخِقن ذم فٍظ آبـ وإخ.
وأم ٚبٚفًٌْ ٜإػ افًؿ ،واخلٚل ،وافهٓر ،ؾ٘هنؿ أيو ً ٚداخِقن ذم أي ٜافُريّ ،ٜإٕام
بىريَ ٜأخرى ٓ ختتِػ ـثر ًا ظـ افدٓف ٜافًٚبَ .ٜوفٌٔٚن ذفؽ ٓ بد مـ اإلصٚرة هْٚ
إػ مًٖف ٜأشٚشٔ ٜذم أي ،ٜوهل أن أي ٜذم مَٚم تًداد مجٔع َم ْـ جيقز اإلبداء أمٚمٓؿ،
إٓ إٔف ٓ يّْع أن تُقن مٌْٔ ً ٜأيو ً ٚظذ آختهٚر وظدم اإلضٚف ،ٜمع إمُٚن اإلصٚرة
إػ افًٌض .وهذا إمر واوح بٚفًٌْ ٜإػ إجداد ،وإحٍٚد ،واإلخقة بٚفروٚع ،أمٚ
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بٚفًٌْ ٜإػ هٗٓء افثالث ،ٜافذيـ مل تذـرهؿ أي ٜبنُؾ سيح ،ؾْٕ٘ ٚبقء مـ افتدؿٔؼ
شقف ٕالحظ أن أي ٜظْدم ٚذـرت أبْٚء اإلخقان ؾ٘هن ٚتُقن ؿد أصٚرت إػ اف ًُ َِْٜ
افًّ ٜوابـ إخ  ،وهذه افًَِ ٜمـ ٕٚحٔ ٜافًْ ٛهل اف ًُ َِْ ًٍٕٚٓ ٜافَٚئّٜ
افَٚئّ ٜبغ ّ
ضرذم هذه افًَِ ٜتٚر ًة
افًؿ وبْ ٝإخ ،وٓ ختتِػ ظْٓ ٚبقء إضالؿ ً ،ٚشقى أن َ ْ
بغ ّ
يُقٕٚن ظّ ٜوابـ أخ؛ وأخرى ّ ً
ظام وابْ ٜأخ ،أي إهنام خيتٍِٚن ذـقر ًة وتٖٕٔث ً ،ٚوهذا ٓ
افًؿ مـ خالل ؿقفف
يٌدِّ ل ذم افًَِ ٜصٔئ ً .ٚوهبذا تُقن أي ٜافُريّ ٜؿد أصٚرت إػ ّ
تًٚػَ ﴿ :أ ْو َوـِل َأ َخ َق ِاِتِ ُهـ﴾.
افًؿ ذم ادًتثْغ تتوح ـٍٔٔ ٜدخقل افٌَٜٔ؛ وؾٚؿ ً ٚفٌِّدأ ًٍٕف،
وإذا اتوح دخقل ّ
ؾ٘ن افًالؿ ٜبغ اخلٚف ٜوابـ إخ ٝهل ظْٔٓ ٚافًالؿ ٜافتل تربط اخلٚل بٌْ ٝإخ.ٝ
وهُذا احلٚل أيو ً ٚبٚفًٌْ ٜإػ افهٓر ،افذي هق زوج افٌْ ،ٝؾ٘ن اف ًُ َِْ ٜافتل تربط
افزوج بٖم زوجتف هل ًٍٕٓ ٚافًالؿ ٜافتل تربط افزوج ٜبقافد زوجٓ .ٚوافُالم هق
منٚر إفٔف ذم أبْٚء إزواج .وبذفؽ
افُالم ذم مًٖف ٜزوج إم بٚفًٌْ ٜإػ افٌْ ،ٝؾٕ٘ف
ٌ
يُقن اجلّٔع داخِغ ذم أي ٜمـ خالل اإلصٚرة إػ اف ًُ َِْ ٜافَٚئّ ٓ ،ٜإػ ظغ
إصخٚص ،وذفؽ ذم ؿقفف تًٚػَ ...﴿ :أ ْو آ َووء ُو ُعق َفتِ ِف ُهـَ ...أ ْو َأ ْوـَوء ُو ُعق َفتِ ِف ُهـَ ...أ ْو َوـِل
نِ ْخ َق ِ ِ
اِن ُهـ َأ ْو َوـِل َأ َخ َق ِاِتِ ُهـ﴾.

 2ـ ايغسب باألزجٌ وإيػاء اخلضوصية

ْضوـ وِ َلرجؾِ ِفـ فِقع َؾؿ مو ُ ْ ِ
غ ِمـ
ُيػ َ
جٚء ذم ذيؾ آي ٜافزيْ ٜؿقفف تًٚػَ ﴿ :وٓ َي ْ ِ ْ َ ْ ُ ُه ُ ْ َ َ
ِزيـَتِ ِف ُهـ﴾ .وهذا ادَىع مـ أي ٜينر إػ ظدم جقاز افيب بٕٚرجؾ بنُؾ يٗدي إػ

( )1هذا م ٚذه ٛإفٔف افًٔد اخلقئل ذم بحثف حقل افْير إػ ادحٚرم (مقشقظ ٜاإلمٚم اخلقئل :11
.)11
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إبراز صقت افزيْ ٜافتل تًٌِٓ ٚادرأة حت ٝثٔٚهب ،ٚـٚخلِخٚل مثالً .ؾٍل أي ٜهنل سيح
ظـ هذا افًٍؾ ادثر فِرجؾ .وهًْٖٕ ٚل :هؾ هْٚك خهقصٔ ٜفِزيْ ٜادقجقدة حتٝ
افثٔٚب ذم هذا احلُؿ؟ وهؾ افًِؿ بٚفزيْ ٜظـ ضريؼ افيب بٕٚرجؾ هق ؾَط ادْٓل
ظْف ذم أيٜ؟
يْه ٛظذ هذه احلٚف ٜدون ؽره،ٚ
بٖدٕك تٖ ُّمؾ هلذه أي ٜشقف ٕالحظ أن افْٓل مل
ّ
إه ٛظِٔٓ ٚبٚظتٌٚره ٚحٚـٔ ٜظـ بَٔ ٜاحلٓٚت افتل ؿد تًتًِّٓ ٚافًْٚء ذم فٍٝ
بؾ
ّ
مْه ٛظذ ـؾ م ٚيُّـ أن تًٍِف ادرأة إلثٚرة افرجؾ،
ٕير افرجٚل .إذ ًا احلُؿ ذم أيٜ
ٌّ
وهق ٓ يْحك بيب إرجؾ؛ فًِٔؿ م ٚحت ٝافثٔٚب مـ زيْ .ٜؾٍل زم ْٕٚٚمل ُتًدْ هذه
إٕقاع مـ افزيْ ٜمقجقدة ،ؾٓؾ يُّـ أن ٓ ُٕقن خمٚضٌغ بٚحلُؿ؟ ـال ،ؾ٘ن هْٚك
حٓٚت ـثرة ؿد تًتًِّٓ ٚادرأة ذم إثٚرة افرجؾ ذم افنٚرع ،ـٌِس افثٔٚب افؤَٜ
وادِتهَ ٜبٚجلًؿ؛ ؾ٘هنْ ،ٚ
وإن ـ ٕٝٚشٚترة فِجًؿ ـ ِّف ،إٓ أهن ٚمثرة فِرجؾ .وؿد
تنّؾ أي ٜأمقر ًا أخرى ،مـ ؿٌٔؾ :ضريَ ٜادق ذم افنٚرع ،أو اشتًامل افًىقر
و(ادٚـٔٚج) ادثر ،إػ م ٚهْٚفؽ مـ أمقر ٕرى أهن ٚـ ِّٓ ٚـ بًد رؾع اخلهقصٔ ٜـ
مَهقدة ذم أي.ٜ

آيات احلجاب يف ايكسإٓ ايهسيِ
أعواء وآزاء

متٗيد
إٕف ٓبد فتجديد افٍُر افديْل ،ـام يَقل افنٚظر وافًٍِٔقف حمّد إؿٌٚل
(1511م)  ،وحتدي ٞافًَؾ اإلشالمل ،مـ أن تًٚد دراش ٜادهٚدر إشٚشٜٔ
( )1بٚح ٞذم احلقزة افًِّٔ ،ٜمـ افًراق.
( )1حمّد إؿٌٚل
ومْ ّير ؾُري فإلشالم احلدي.ٞ

)(Muhammad Iqbal

( 1111ـ 1511م) :ؾًِٔقف وصٚظر هْدي ـ بٚـًتٚين،

يًتز إؿٌٚل أن افديـ دمربُ ٜمرـٌّ ٜمـ ظْٚس ثالث :ٜظَِٔ ،ٜوروحُٔ ،ٜ
وخ َُِٔ ،ٜوإٔف ٓ يتًٚرض مع
ًز ظـ ج ٕٛٚمـ احلََٔ ٜافتل هل مقوقع افًٍٍِ.ٜ
افًٍٍِ ،ٜفُْف ُي ّ

وذم ٕيرة تَّٔٔ ّٔ ٜفًٍٍِِ( ٜاإلشالمٔ ،)ٜوضريَ ٜمًٚجلتٓ ٚدقوقع «احلََٔ ٜافدئْٜش و«احلََٜٔ
افًَِ ّٜٔش ،رأى مـ افْٚحٔ ٜافتٚرخئ ٜأن ادتُِّغ ،وخهقص ً ٚإصٚظرة ،ؿد أهؾقا ذم اشتًامل
أشٚفٔ« ٛاجلدلش افٔقٕGreek« ٜٕٔٚش فِدؾٚع ظـ افًَٔدة ـام جٚءت ذم افَرآن.
افتىرف ظْدم ٚاظتّدوا ظذ افزهٚن افًَع فِقصقل إػ «احلََٜٔش.
وؿد وؿع ادًتزف ٜوابـ رصد ذم
ّ
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اإلشالمٔ ٜظذ أشس ظِّٔ ٜراشخ ،ٜو ُتٌْك ظذ مَْٕٓ ٟدي وحٔٚدي شِٔؿ ،وتًتقي
ظذ ؾٓؿ متُٚمؾ صٚمؾ .وبٌر ذفؽ شقف ييؾ اهلرم ـ اإلشالمل ـ مَِقب ً ،ٚوافهقرة
شٚفٌٜ؛ إذ يٌدأ آظتَٚد بٖؿقال صٚردة ،أو ظٌٚرات مرشِ ،ٜأو أحٚدي ٞؤًٍ ،ٜثؿ تَقم
افدراشٚت وإبحٚث وتًّؾ ادٗفٍٚت ظذ تزير اخلىٖ وتًقيخ آوىراب وتَقيٜ
افؤًػ .ذم حغ أن افًّؾ افَقيؿ وادًٔٚر افًِٔؿ وادٔزان ادًتَٔؿ أن تٌدأ افدراشٚت
وإبحٚث وتَْد بٌهرة ،حتك إذا م ٚإتٓ ٝإػ افهقاب مـ إمقر ،ؾٚفهٚدق مـ
افَقل ،وافهحٔح مـ احلدي ٞوافتًٍر ،ؿدمتف فألم ٜظّ ً
ال جٚد ًا ،ودراش ٜشديدة،
وتَدير ًا متُٚمالً ،ومـ ثؿ يَقم اإليامن ظذ افهقاب ،ويرتٍع آظتَٚد ظذ افهدق،
وتًتقي ادٍٚهٔؿ ظذ افهحٔح.
ومـ ج ٕٛٚآخر ؾٕ٘ف مـ اخلىٖ اجلًٔؿ واخلىر افًئؿ أن خيتِط افساث افنًٌل
وافتَٚفٔد وافًٚدات بٚدٍٓقم افديْل ،وأن تتداخؾ افًٚدات وافتَٚفٔد آجتامظٔ ٜذم
حتديد احلُؿ افؼظل .ومٗ ّدى ذفؽ ـ إن حدث ـ أن يوىرب ادٍٓقم افديْل ،وأن
وبذفؽ ؿد ابتًدوا ظـ افتجرب ٜافدئْ« ٜاحل ّٜٔش.
وأخىٖ افٌزايل ظْدم ٚأؿٚم اإليامن ظذ أشٚس مـ افنؽ افًٍٍِل.
ورأى إؿٌٚل أن افٍُر افديٚفُتُٔل افٌريب ٓ يًتىٔع إدراك ُـْف «احلََٔ ٜافًَِٜٔش ،بًُس «افٍُر
اجلديلش اإلشالمل؛ ٕن افَرآن ـ حً ٛرأيف ـ يْىقي ظذ مٍٓقم فًِٚمل يْدم ٟؾٔف «افقاؿع
وادثٚلش ،وفٔس اإلًٕٚن ؾٔف خمِقؿ ً ٚؿد إتٓك اهلل مـ صًْف ،وفُّْف مؼوع ِّ
حيَؼ ًٍٕف بٚشتّرار.
ويدرك اإلًٕٚن هذه احلََٔ ٜظـ ًٍٕف مـ خالل دمربتف افدئْ ٜاحل ّٔ ،ٜافتل هل ٚجٌٕٚٚن:
ظّع اختٌٚري.
1ـ افيٚهر مْٓٚ
ّ
1ـ افٌٚضـ مْٓ ٚروحل صقذم.

جيًده ٚافَرآن خر دمًٔد.
وهذه افتجربِّ ٜ

ادٔنة ذم افٍُر افًٍٍِل وآجتامظل ،11 :مُتٌ ٜفٌْٚن ـ
(إير :د .ـّٔؾ احلٚج ،ادقشقظّ ٜ
ٕٚذون ،بروت1111 ،م).
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هيتز افساث افؼظل ،ؾٔدخؾ ظذ هذا وذاك م ٚفٔس مْف وم ٚهق ؽري ٛمْف ،وهبذا
يهٌح افساث افنًٌل مٍٓقم ً ٚدئْ ً ٚظذ ؽر حؼ ،وتهر افًٚدات آجتامظٔ ٜأووٚظ ًٚ
افديْل ظـ ادقروث افنًٌل،
ذظٔ ٜدون أي أشٚس ،ؾٍل هذه احلٚف ٜيهً ٛمتٔٔز
ّ
وهق أمر يزء إػ افديـ أي ٜإشٚءة.
ومـ هذه إمقر احلجٚب ،أو حجٚب ادرأة ،افذي حيتؾ مًٚح ٜواشً ٜمـ
اهتاممٚت اإلشالمٔغ وافًِامٕٔغ ظذ افًقاء .ؾٌغ مـ يًتزه مًٔٚر افديـ واإليامن
وافًَٔدة فِّرأة ادًِّ ،ٜوإصؾ ادٓؿ ذم صٔٚؽ ٜصخهٔتٓ ،ٚورشؿ مًٚمل مًرهت ٚذم
حرـ ٜاحلٔٚة وافقاؿع آجتامظل وافًٔٚد وافثَٚذم و...؛ وبغ مـ يراه ظٚئَ ً ٚأمٚم
إىالق ادرأة ذم خط إٍٓتٚح ظذ ادجتّع فسصٔد ضٚؿتٓ ٚوؿدراهت ٚادتْقظ ،ٜوأداة ؽر
ّ
وتنؾ ؾٔٓ ٚإرادة ادقاجٓ ،ٜوحتقهل ٚإػ ـٔٚن ثٕٚقي،
شِّٔ ٜدمّد ادرأة ذم أشقار افٌٔ،ٝ
تًٔش ظذ هٚمش حٔٚة افرجؾ وصخهٔتف آجتامظٔ ٜوافثَٚؾٔ...ٜ
وتًتز منُِ ٜاحلجٚب مـ أظَد ادنٚـؾ آجتامظٔ ٜافتل تثر اخلالف واجلدل ذم
تىقر افًالؿ ٜافًِّٔ ٜبغ افرجؾ
افًٚمل افًريب ـ اإلشالمل ،افتل شٚمه ٝذم ظرؿِّ ٜ
وادرأة ،وأؾرزت ممٚرشٚت مـ صٖهن ٚؾرض ٕىٚق مـ افًزف ٜبْٔٓام ،وبٚفتٚيل حتجٔؿ دور
ظغ ؾٔٓٚ
وذع ؿقإغ َّ
ادرأة ذم احلٔٚة آجتامظٔ ٜافًٚم .ٜوؿد ووع اإلشالمل مٌٚدىءّ ،

حَقق ـؾ مـ ادرأة وافرجؾ ،وحدَّ د واجٌٚت ٍّ
ـؾ مْٓام ،واظسف بًٕ٘ ٜٕٔٚادرأة

ومًٚواهت ٚمع افرجؾ ذم اخلِؼ واإليامن وادًٗوفٔ ،ٜمثِام أـّد ظذ أمهٔتٓ ٚودوره ٚذم
وأؿره ٚافؼع،
ادجتّع .ؽر أن ـثر ًا مـ إؾراد مل يىٌؼ ادٌٚدئ افتل جٚء هب ٚاإلشالم ّ
بؾ أمهؾ افًٌض حَقق ادرأة وزاد ذم واجٌٚهت ،ٚوأشٚء افًٌض أخر ؾٓؿ هذه ادٌٚدئ
وؾنه ٚبام يالئؿ آراءه ومهٚحلف.
ّ
ؾٍل اجلزيرة افًربٔ ٜؿٌؾ اإلشالم مل يُـ هْٚفؽ حجٚب أو شٍقر ،حٔ ٞـٚن
زي تنسك ؾٔف ًٕٚء
افرجٚل يتًّّقن وافًْٚء
يتخّرن .واخلامر فٔس احلجٚب ،بؾ هق ٌّ
َّ
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افؼق افَديؿ .

َديوٍ يفغ احلجاب َٔ خالٍ اآليات ايكسآْية
1ـ آيات احلجاب

وردت ـِّ« ٜاحلجٚبش ذم افَرآن ذم شًٌ ٜمقاوع ـٚفتٚيل:
ِ َ ِ
ِ
َشؿِ ّق ًو * َؾ ُهوَت ََذ ْت ِمـ ُد ِ ِ
1ـ ﴿ َوا ْذـ ُْر ِيف افؽِت ِ
وِن ْؿ
َوب َم ْر َي َؿ نِذ اك َت َي َذ ْت م ْـ أ ْهؾ َفو َمؽَوك ًو َ ْ
ِ
وحـَو َؾت ََؿ ُهث َؾ ََلو َو َؼ ًا َش ِق ّي ًو﴾ (مريؿ 11 :ـ .)11
ح َجوو ًو َؾ َل ْر َش ْؾـَو نِ َفقْ َفو ُر َ
ؾّريؿ ابْ ٜظّران جًِ ٝبْٔٓ ٚوبغ ؿقمٓ ٚحٚجز ًا وشس ًا .واحلجٚب هْ ٚيًْل
آظتزال وافًتٚرة افتل اظتزف ٝوراءه .ٚوٕزف ٝذم افٍسة م ٚبغ  111ـ 111م .
وحيتّؾ افرازي بٖن مريؿ جًِ ٝبغ ًٍٕٓ ٚوبْٔٓؿ شس ًا .
ر ظـ ِذـ ِْر رِّب حتُهك قَقار ْت وِ ِ
وحل َج ِ
ى َ
وب﴾ (ضف.)11 :
1ـ ﴿ َؾ َؼ َول نِ َنين َأ ْح َي ْي ُ
َ َن َ
اْل ْ ِ َ
ً ُح ُه
َ َ
اصتٌؾ شِٔامن بًرض اخلٔؾ افتل ترـٓ ٚفف أبقه .وـٚن ظدده ٚظؼون أفػ ؾرس،
ُأجري ٝبغ يديف ظن ّٔ ً ،ٚؾتنٚؽؾ؛ حلًْٓ ٚوجرهي ٚوحمٌتٓ ،ٚظـ صالة ادٌرب حتك
تَرب ً ٚإػ اهلل
ؽٚب ٝافنّس واختٍ ٝظـ إٕيٚر ،ؾجًؾ يذبحٓ ٚويَىع أرجُِّٓ ٚ
فتُقن ضًٚم ً ٚفٍَِراء؛ ٕهن ٚصٌِتف ظـ افذـر.
وافتقاري بٚحلجٚب ذم أي ٜهق افٌٔٚب ظـ افًغ .
( )1هٚدي افًِقي ،ؾهقل ظـ ادرأة ،11 :دار اددى ،بروت ـ دمنؼ1551 ،م.
( ) 1خدجي ٜصٌٚر ،اإلشالم واحلجٚب بغ ظك احلريؿ وحتديٚت احلوٚرة ،11 :أؾرئَ ٚافؼق،
افدار افٌٔوٚء1551 ،م.
( )1افرازي ،افتًٍر افٌُر أو مٍٚتٔح افٌٔ ،151 :ٛدار افٍُر ،بروت1551 ،م.
( ) 1إير :اإلشالم واحلجٚب بغ ظك احلريؿ وحتديٚت احلوٚرة11 :؛ وـذفؽ إير :د .حمّد
صحرورةٕ ،حق أصقل جديدة فٍَِف اإلشالمل ،111 :دار إهٚيل فِْؼ ،دمنؼ1111 ،م.
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ُقن وِ ِ
ِ
رآن َج َع ْؾـَو َو ْقـ َ
ؤخ َر ِة ِح َجوو ًو
يـ ٓ ُي ْم ِمـ َ
1ـ ﴿ َونِ َذا َؿ َر ْأ َت اف ُؼ َ
َؽ َو َو ْ َ
غ ا ُهفذ َ
ُهم ْستُقر ًا﴾.
وإذا ؿرأت افَرآن ي ٚحمّد ظذ هٗٓء ادؼـغ ،افذيـ ٓ يهدؿقن بٔٚخرة ،جًِْٚ
بْٔؽ وبْٔٓؿ حجٚب ً ٚخٍٔ ً ،ٚحيج ٛظْٓؿ ؾّٓف وٓ يًّْٓؿ مـ اشتامظف .وبحً ٛرأي
افٌٔوٚوي :حجٚب ً ٚيىّس ظَقهلؿ ،ؾًٔجزون ظـ ؾٓؿ م ٚتتِقه ظِٔٓؿ مـ ـالم اهلل .
وؿد ٕزف ٝهذه أي ٜأواخر افٍسة ادُٔ ٜافث .ٜٕٔٚظِ ًام بٖن افذيـ ٓ يٗمْقن بٔٚخرة ـٕٚقا
يرون افرشقل‘ ويًًّقٕف.
يَقل افرازي ،وهق يًٖل هؾ ـٚن جي ٛأن يَٚل :حجٚب ً ٚشٚتر ًا؟ واجلقاب ظْدي مـ
وجقه:
إول :إن ذفؽ حجٚب خيَِف اهلل ذم ظٔقهنؿ يًّْؿ مـ رؤي ٜافٌْل ،وذفؽ احلجٚب
ٓ يراه أحد ،ؾٓق مًتقر.
افثوين :جيقز أن يَٚل :مًتقر ،ومًْٚه ذو شس ،ـام يَٚل :مرضقب ذو رضقب ،ٜومٓقل
أي ذو هقل.
افثوفٌ :ادًتقر اشؿ مًٍقل بًّْك افًٚتر (اشؿ ؾٚظؾ) ،وذفؽ منٓقر فًِرب.
إذ ًا احلجٚب هق افىٌع افذي ظذ ؿِقهبؿ ،وافىٌع هق ادْع افذي مًْٓؿ مـ أن
يدرـقا فىٚئػ افَرآن وحمٚشْف .ؾٚدراد مـ احلجٚب ادًتقر ذفؽ افىٌع افذي خَِف اهلل
ذم ؿِقهبؿ .

1ـ ﴿و َؿو ُفقا ُؿ ُؾقوـَو ِيف َأـِـ ٍُهي ِمُهو قَدْ ظقكَو نِ َفق ِف و ِيف آ َذاكِـَو و ْؿر و ِمـ وقـِـَو ووقـ ِ َ ِ
وب
ؽ ح َج ٌ
ْ َ
ُ
ُ
َ
َ ٌ َ َْ ََْ

( )1افٌٔوٚوي ،إٔقار افتْزيؾ وأهار افتٖويؾ  ،115 :1مٗشً ٜإظِّل فِّىٌقظٚت ،بروت،
1551م.
( )1افتًٍر افٌُر أو مٍٚتٔح افٌٔ 111 :11 ٛـ  ،111دار افٍُر ،بروت1551 ،م.
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قن﴾ (ؾهِ.)1 :ٝ
َؾو ْظ َؿ ْؾ نِ ُهكـَو َظ ِوم ُؾ َ
حغ دظ ٚرشقل اهلل‘ ادؼـغ فإليامن ؿٚفقا :ؿِقبْ ٚذم أؽىٔ ٜمتُٚثٍ ٓ ٜيهؾ
إفٔٓ ٚرء مم ٚتدظقٕ ٚإفٔف مـ اإليامن وافتقحٔد ،وذم آذإْ ٚصّؿ ،وصٌؾ يًّْْ ٚمـ ؾٓؿ
م ٚتَقل.
فَد صٌٓقا أشامظٓؿ بآذان ؾٔٓ ٚصّؿ مـ حٔ ٞإهن ٚمتْع احلؼ وٓ متٔؾ إػ شامظف،
وبْْٔ ٚوبْٔؽ حٚجز يّْع أن يهِْ ٚرء مم ٚتَقل .ؾْحـ مًذورون مـ ظدم اتٌٚظؽ
فقجقد ادٕٚع مـ جٓتْ ٚوجٓتؽٍّٕٓ ٓ .ؽ وٓ تٍّْٓ .ٚؾًِّٔؾ ـؾ واحد حً ٛمٚ
يًتَد إٔف احلؼ؛ ٕن هْٚفؽ حٚجز حيجزٕ ٚمْؽ ؾال ٕجتّع مًؽ ظذ رء مم ٚتريد ،ؾَد
أيٖشقه‘ مـ ؿٌقل دظقتف بام أخزوه .
يًز افىزي ذم هذه أي ٜظـ احلجٚب بٚفهًقبٚت افتل ـ ٕٝٚتًٔؼ افَرصٔغ
ادؼـغ ظـ ؾٓؿ افرشٚف ٜافتقحٔدي ٜدحّد‘.
واحلجٚب ذم هذه أي ٜمرادف فألـّْ ٜافتل هل «ؽالف ،ـٚفٌالف افذي حيّل
افَقسش.
ويؤػ افىزي :إن مًْك احلجٚب ذم هذه أي ٓ ٜينر إػ خالف مًٚرض
وخمٚصؿ فِديـش .
ؼ َأن ُي َؽ َنؾ َؿ ُف اهللُ نِّٓ َو ْحق ًو َأ ْو ِمـ َو َراء ِح َج ٍ
َون فِ َي َ ٍ
وب َأ ْو ُي ْر ِش َؾ َر ُشقًٓ
1ـ ﴿ َو َمو ـ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
قؿ﴾ (افنقرى.)11 :
َؾ ُققح َل وِنِ ْذكف َمو َي َةوء نِ ُهك ُف َظ ٌّع َحؽ ٌ
م ٚصح ٕحد مـ افٌؼ أ ّي ً ٚـٚن أن يُِّف اهلل إٓ بىريَ ٜافقحل ذم ادْٚم أو اإلهلٚم،
( )1إير :افىٌٚضٌٚئل ،ادٔزان ذم تًٍر افَرآن  ،111 :15مٗشً ٜإظِّل فِّىٌقظٚت ،بروت،
1551م.
( )1إير :افىزد ،جمّع افٌٔٚن ذم تًٍر افَرآن  ،11 :5مٗشً ٜإظِّل فِّىٌقظٚت ،بروت،
1551م.
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أو يُِّف مـ وراء حجٚب ـام ـ ِّؿ مقشك× ،أو يرشؾ مُِ ً ٚؾٌِٔغ افقحل إػ رشقل
اهلل بٖمره تًٚػ م ٚينٚء تٌٌِٔف ،ـام ٕزل جزئٔؾ بٚفقحل ظذ إٌٕٔٚء.
ثؿ حجٚب ً ٚيٍهؾ مقوً ً ٚمـ مقوع ،ؾٔدل ذفؽ ظذ حتديد ادحجقب .
وفٔس أن َّ
1ـ ﴿ووقـَفَم ِحجوب وظ َذ إَظر ِ
قن ُـ ا
ال وِ ِس َقَم ُه ْؿ﴾ (إظراف:
اف ِر َج ٌول َي ْع ِر ُؾ َ
َ ٌ َ َ
َْ
ََْ َُ
.)11
ومًْك أي ٜأن بغ أصحٚب اجلْ ٜوأصحٚب افْٚر حجٚب ،وهق افًقر افذي يّْع
وصقل أهؾ افْٚر إػ اجلْ ،ٜواحلجٚب هْ ٚبًّْك احلٚجز .وؿد ٕزف ٝهذه أي ٜأواخر
افٍسة ادُٔ ٜافثٚفث. ٜ
ِ
ِ
َ
يـ
يـ َآمـُقا ٓ قَدْ ُخ ُؾقا ُو ُق َ
َر كَوط ِر َ
1ـ ﴿ َيو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
قت افـُهيِ َنل نِّٓ أن ُي ْم َذ َن َفؽ ُْؿ نِ َػ َض َعو ٍم ؽ ْ َ
نِكَوه وفَؽِـ نِ َذا د ِظقتُؿ َؾود ُخ ُؾقا َؾنِ َذا َض ِعؿتُؿ َؾوكت َِؼوا وٓ مست َْلك ِ ِسغ َِحل ِد ٍ
ون
يٌ نِ ُهن َذفِؽ ُْؿ َـ َ
َ
ُ ْ ْ
ُ َ ْ
ُ َ ُ ْ
ْ ْ
ُي ْم ِذي افـُهيِ ُهل َؾ َق ْست َْحقِل ِمـؽ ُْؿ َواهللُ ٓ َي ْست َْحقِل ِم َـ َ
قه ُهـ
وش َل ُف ُ
احل َنؼ َونِ َذا َشوفت ُُؿ ُ
قه ُهـ َمتَوظ ًو َؾ ْ
وب َذفِؽ ُْؿ َأ ْض َف ُر فِ ُؼ ُؾقوِؽ ُْؿ َو ُؿ ُؾ ِ
ِمـ َو َراء ِح َج ٍ
َون َفؽ ُْؿ َأن ق ُْم ُذوا َر ُش َ
قل اهللِ َوٓ
قِبِ ُهـ َو َمو ـ َ
ِ
َون ِظـدَ اهللِ َظظِق ًَم﴾ (إحزاب.)11 :
اج ُف ِمـ َو ْع ِد ِه َأ َود ًا نِ ُهن َذفِؽ ُْؿ ـ َ
َأن قَـؽ ُحقا َأز َْو َ
افً ٝأن ـِّ ٜاحلجٚب ؿد اشتًِّ ٝذم زي ادرأة وفٌٚشٓ.ٚ
مل ٕجد ذم هذه ادرات
ّ
وتًد أي 11 ٜمـ شقرة إحزاب مـ أهؿ أيٚت افَرإٓٔ ٜافتل اشتدل هب ٚفقجقب
ؾِْر مً ً ٚهؾ هذه أي ٜتدل ظذ ذفؽ أم ٓ؟
احلجٚب اإلشالمل وافؼظلَ ،
هذه أي ٜتتوّـ ثالث ٜأحُٚم:
إول :م ٚجي ٛظذ ادٗمْغ ظْدم ٚيدظقن إػ افىًٚم ظْد افٌْل‘.
افثوين :م ٚجي ٛمـ احلجٚب بغ زوجٚت افٌْل‘ وادٗمْغ.
( )1إير :تًٍر افٌٔوٚوي  ،11 :1مٗشً ٜإظِّل ،بروت1551 ،م.
( )1افىزي ،جٚمع افٌٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن  51 :11ـ  ،51دار افٍُر ،بروت.
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افثوفٌ :حُؿ زواج ادٗمْغ بزوجٚت افٌْل‘ بًد وؾٚتف .
وؿٔؾ ذم أشٌٚب ٕزول احلُؿ إول مـ أي ،ٜوهق تكف ادٗمْغ ظْدم ٚيدظقن
إػ افىًٚم ظْد افٌْل ،إٔف دّ ٚتزوج زيْ ٛبْ ٝجحش (امرأة زيد ادىَِْ )ٜأو َمل َ ظِٔٓ،ٚ

ؾدظ ٚافْٚس ،ؾِام ضًّقا جِس ضقائػ مْٓؿ يتحدّ ثقن ذم بٔ ٝافٌْل‘ ،وزوجف

(زيْ )ٛمقفٔ ٌ ٜوجٓٓ ٚإل احلٚئط ،ؾثَِقا ظذ افٌْل ،ومـ ثؿ ٕزف ٝأي ٜتْهح ادٗمْغ
أن ٓ يدخِقا بٔ ٝافٌْل إذا م ٚدظقا إػ افىًٚم إّٓ بًد أن يْو ٟهذا افىًٚم ،ؾ٘ن أـِقا
ؾِْٔكؾقا دون أن جيًِقا ضقي ً
ال يتحدّ ثقن ويتًٚمرون .
وؿٔؾ ذم أشٌٚب ٕزول احلُؿ افثٚين مـ أي ،ٜواخلٚص بقوع حجٚب بغ زوجٚت
افٌْل وادٗمْغ :ظـ ظٚئن ٜريض اهلل ظْٓ :ٚإن ظّر بـ اخلىٚب ؿٚل فٌِْل‘ :يٚ
رشقل اهللّ ،
ز وافٍٚجر ،ؾِق أمرهت ّـ أن حيتجٌـ ،ؾْزفٝ
إن ًٕٚءك يدخؾ ظِٔٓـ اف ّ
أي...ٜ
وؿٔؾ :إٕف إثر م ٚحدث ظْد زواج افٌْل‘ بزيْ ٛبْ ٝجحش ٕزف ٝأيٜ
افتكف افهحٔح ظْدم ٚيدظقن إػ ضًٚم ذم بٔٝ
تٌغ فِّٗمْغ
بٖحُٚمٓ ٚافثالثّ ،ٜ
ّ
افٌْل ،وتوع احلجٚب بغ زوجٚت افٌْل وبغ ادٗمْغ ،وتْٓك ظـ افزواج بزوجٚتف
بًد وؾٚتف .وٓ رء يّْع ؿٔٚم افًٌٌغ مً ً. ٚ
ؾٚفَهد مـ أي ٜهق أن يقوع شس بغ زوجٚت افٌْل‘ وبغ ادٗمْغ ،بحٔٞ
إذا أراد أحد مـ هٗٓء أن يتحدّ ث مع واحدة مْٓ ّـ ،أو يىِ ٛمْٓ ٚضٌِ ً ،ٚأن يًٍؾ
( ) 1حمّد شًٔد افًناموي ،حََٔ ٜاحلجٚب وحجٔ ٜاحلدي( ،11 :ٞافُتٚب افذهٌل) ،مٗشً ٜروز
افٔقشػ ،افَٚهرة1111 ،م.
( )1إير :افقاحدي ،أشٌٚب افْزول 115 :ـ  ،111مىًٌ ٜاهلْدي ،ٜمك1111 ،هـ.
( )1إير :افَرضٌل ،اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن  111 :11ـ  ،111دار إحٔٚء افساث افًريب ،بروت،
1511م.
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ذفؽ وبْٔٓام شٚتر ،ؾال يرى أي مْٓام أخر .

َٓاقػة اآلية (آية احلجاب)

ؿٚل بًض افٍَٓٚء :إن أي 11 ٜمـ شقرة إحزاب ،حتك فق ـ ٕٝٚخٚصٜ

بزوجٚت افٌْل‘ّ ،
تٖشٔ ًٚ
ؾ٘ن حُّٓ ٚيّتد فٔنّؾ ـؾ ادٗمْٚت وادًِامت؛ ّ
بزوجٚت افٌْل‘ ،وبٚظتٌٚر أهنـ ؿدوة حًْ ٜفًِِّامت وادٗمْٚت يَتديـ هبـ وبام
ورد ذم افَرآن ظْٓـ ،وبٚفتٚيل ّ
ؾ٘ن احلجٚب افذي ورد بنٖن ًٕٚء افٌْل‘ يُقن
واجٌ ً ٚـذفؽ ظذ ـؾ ادٗمْٚت وادًِامت.
ويُّـ اإلجٚب ٜظـ هذا افتًٚؤل بام يع:
1ـ إن احلجٚب افقارد ذم أي ٜادذـقرة فٔس اخلامر افذي يقوع ظذ افنًر أو
افقجف ،فُْف يًْل افًٚتر افذي يّْع افرؤي ٜمتٚم ً ،ٚوحيقل بغ افرجٚل ادٗمْغ وبغ
زوجٚت افٌْل ـِٔ .ٜوإذا أرادت امرأة مًٚسة أن تتخذ فًٍْٓ ٚحُؿ هذه أي ٜؾًِٔٓٚ
أن توع شٚتر ًا أو حٚجٌ ً ٚأو حٚجز ًا حيقل بغ رؤيتٓ ٚفِرجٚل ظٚم ٜورؤي ٜافرجٚل هل ٚمـ
أي شٌٔؾ ،وهق م ٚيٗدي ٓ حمٚف ٜإػ إحٌٚشٓ ٚذم شُْٓ ٚأو ذم أي مُٚن آخر ٓ ترى
وٓ ُترى .وظْدم ٚحيٌس أحد افرجٚل زوجف ذم بٔتٓ ،ٚويًّْٓ ٚمـ اخلروج إػ افىريؼ،
وحيير ظِٔٓ ٚفَٚء افرجٚل متٚم ً ،ٚؾٕ٘ف ٓ صؽ يُقن متٖ ِّثر ًا بٚفٍٓؿ افذي يَقفف افًٌض
بنٖن تٖد ادٗمْٚت بزوجٚت افٌْل ذم حجٌٓ ّـ ظـ افرجٚل مىَِ ً ٓ ،ٚبقوع مخٚر
وؽره.
1ـ فَد ـٚن افًرب ادًِّقن يدخِقن بٔقت افٌْل‘ بٌر اشتئذان مع وجقد
( )1تَقل ادًٚجؿ افٌِقي ٜظـ «احلجٚبش إٔف «افًٚترش افذي حيقل بغ جًْغ أو بغ صٔئغ ،ؾّْٔع
افرؤي ٜبْٔٓام ،وشّل حجٚب ًٕٕ ٚف يّْع ادنٚهدة.
(إير ظذ شٌٔؾ ادثٚل :ابـ مْيقر ،فًٚن افًرب  11 :1ـ  ،11دار صٚدر ،بروت1111 ،م).
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أزواجف ؾٔٓ ،ٚؾْزف ٝهذه أي ٜافتل وردت ؾٔٓ ٚـِّ ٜحجٚب.
ـ ِّام ُأصر إػ آي ٜاحلجٚب ؾٓذه هل آي ٜاحلجٚب ،وإن أمر احلجٚب افقارد ذم هذه
أي ٜخيص افًْـ وأداب افًٚئِٔ ٜافتل جي ٛأن يتًٌٓ ٚافرجؾ وهق يزور بٔقت
أخريـ .وبحً ٛهذه أداب يٌٌْل ظذ افرجؾ أن ٓ يدخؾ ظذ افًْٚء ،ؾ٘ذا أراد
مْٓ ّـ صٔئ ً ٚؾًِٔف أن يىِ ٛذفؽ مْٓـ مـ وراء اجلدار .وهذا ٓ ظالؿ ٜفف بّقوقع
احلجٚب افذي يهىِح ظِٔف افٍَٓٚء بٚشؿ «افًسش .
1ـ ورد ذم افَرآن افُريؿ م ٚئٍد ـقن افرشقل أشقة فِّٗمْغ ،وذفؽ ذم أي11 ٜ
َون َفؽُؿ ِيف رش ِ
َون َي ْر ُجق اهللَ
قل ا ِ
هلل ُأ ْش َق ٌة َح َسـَ ٌي دَـ ـ َ
مـ شقرة إحزاب بَقففَ ﴿ :ف َؼدْ ـ َ ْ َ ُ

وافققم ِ
أخ َر َو َذـ ََر اهللَ ـَثِر ًا﴾ ،فُـ مل ترد ذم افَرآن أي ٜآي ٜتٍٔد أو تنر إػ أن تُقن
َ َْ َ
ًٕٚء افٌْل أشقة فِّٗمْٚت .ؾٖشقة افٌْل فِّٗمْغ هل حُؿ ذظل؛ بداظل افٌْقة
افذي جيًؾ مْف مث ً
ال فِْٚس يتًٌقٕف ذم م ٚؿٚل وؾًؾ مـ ـريؿ افَقل وشِٔؿ افًٍؾ ،فُـ
زوجٚت افرشقل بًٔدات ظـ افرشٚفٕٚ ،ٜئٔٚت ظـ افٌْقة ،وه ّـ ًٕٚء صٚحلٚت ،صٖهن ّـ
ـؾ أو ّ
ـنٖن ّ
جؾ ادٗمْٚت افهٚحلٚت.
1ـ فَد ووع افَرآن افُريؿ م ٚئٍد افتٍهٔؾ بغ زوجٚت افٌْل وشٚئر ادٗمْٚت ذم
م ٚجٚء ذم أيَ ﴿ ٜيو ك ِ َسوء افـُهيِ َنل َف ْست ُهُـ ـ ََل َح ٍد َنم َـ افـ ََنسوء( ﴾...إحزاب.)11 :
ؾٍل هذه أي ٜتَرير سيح وحٚزم بقجقد متٚيز وتٌٚير بغ ًٕٚء افٌْل وؽرهـ مـ
ادٗمْٚت ،بام يًْل أن إحُٚم افتل تتَرر فزوجٚت افٌْل تُقن هل ّـ خٚص ،ٜوفٔس
فٌٚؿل ادٗمْٚت.

إحداه َّـ بٍٚحنَ ﴿ :ٜيو كِ َسوء
ومـ هذه إحُٚم :أن يوٚظػ هل ّـ افًذاب إن أتٝ
ُ

( )1إير :مرت ٙمىٓري ،مًٖف ٜاحلجٚب 111 :ـ  ،111ترمج :ٜحٔدر آل ٕجػ ،ادرـز افًٚدل
فِدراشٚت اإلشالمٔ ،ٜؿؿ1111 ،هـ.
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ت ِمـؽُـ وِ َػ ِ
اف ُهـيِل مـ ي ْل ِ
اب ِض ْع َػ ْ ِ
َون َذفِ َ
وح َة ٍي هم َي َنقـ ٍَي ُي َضو َظ ْ
ؽ َظ َذ اهللِ
غ َوـ َ
ػ ََلو اف َع َذ ُ
ُه
َن َ َ
َي ِسر ًا﴾ (إحزاب.)11 :
ومْٓ :ٚإٔف ٓ جيقز فِرجٚل أن يتزوجقا هب ّـ بًد افٌْل ظذ م ٚورد ذم أيَ ...﴿ :ٜو َمو
ِ
َون َفؽ ُْؿ َأن ق ُْم ُذوا َر ُش َ
َون ِظـدَ اهللِ
اج ُف ِمـ َو ْع ِد ِه َأ َود ًا نِ ُهن َذفِؽ ُْؿ ـ َ
ـ َ
قل اهللِ َوٓ َأن قَـؽ ُحقا َأز َْو َ
َظظِق ًَم﴾ (إحزاب.)11 :
ومْٓ :ٚإٔف يّتْع ظذ افٌْل بًد ٕزول هذه أيََ ٓ﴿ :ٜيِ هؾ َف َ
ؽ افـ ََنسوء ِمـ َو ْعدُ َوٓ َأن
َق َيدُه َل ِِبِ ُهـ ِم ْـ َأز َْواجٍ َو َف ْق َأ ْظ َج َي َ
ؽ ُح ْسـ ُُف ُهـ﴾ (إحزاب )11 :أن يىِؼ إحدى زوجٚتف،
ب٘حداه َّـ أو ـِٓ ّـ أزواج ً ٚأخرى ،إذ أصٌح ٝـؾ افًْٚء حرام ً ٚظِٔف مٚ
أو أن يتٌدل
ُ
ظدا زوجٚتف إٓذاك .
1ـ ّ
إن هذه أي ٜحدّ دت ظالؿ ٜرجٚل ادًِّغ بًْٚء افٌْل‘ خٚص ،ٜؾًّْ ٝمـ
دخقل بٔقت افٌْل ـ وهل بٔقت ًٕٚئف ـ مـ ؽر إذن ،وأجٚز هلؿ افدخقل إذا دظٚهؿ
افٌْل إػ تـْٚول افىًٚم ،ومًْ ٝمـ ادُ ٞؾٔٓ ٚبًد إٓتٓٚء مـ تْٚول افىًٚم ،ومًْٝ
آتهٚل ادٌٚذ بًْٚء افٌْل إذا ؿو ٝاحلٚج ٜحلدي ٞمًٓـ ،وأمرت بٖن يُقن
جدار أو ٍ
ٍ
وب﴾ٍ ،
احلدي ٞمًٓ ّـ ـ ذم هذه احلٚف ٜـ ﴿ ِمـ َو َراء ِح َج ٍ
شس .وهذه
بٚب أو
إحُٚم ٓ تني إػ شٚئر افًْٚء ادًِامت افالّيت جيقز هلـ آتهٚل ادٌٚذ بٚفرجٚل
إج ٕٛٚواتهٚل افرجٚل هبـ ذم احلٔٚة افًّ ٚم ٜوافًٔٚشٔ ٜوآجتامظٔ ،ٜوجيقز هلـ وهلؿ
افتحٚدث بهقرة مٌٚذة .إذ ًا هذا احلجٚب بٚفًٌْ ٜإػ ًٕٚء افٌْل خٚص. ٜ
قه ُهـ ِمـ َو َراء
وش َل ُف ُ
1ـ إن صٔٚؽ ٜأي ٜبدء ًا مـ ﴿َ ...ونِ َذا َشوفت ُُؿ ُ
قه ُهـ َمتَوظ ًو َؾ ْ
( )1إير :حََٔ ٜاحلجٚب وحجٔ ٜاحلدي 1 :ٞـ ( ،1افُتٚب افذهٌل) ،مٗشً ٜروز افٔقشػ،
افَٚهرة1111 ،م.
( ) 1إير :حمّد مٓدي صّس افديـ ،مًٚئؾ حرج ٜذم ؾَف ادرأة ( 1افًس وافْير) ،11 :مٗشًٜ
ادْٚر ،ؿؿ.
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ِح َج ٍ
زيش،
وب﴾ تًتًٌد أن يُقن ادوّقن ز ّي ًٚ؛ ذفؽ أهنؿ فـ يًٖفقهن ّـ «مـ وراء ّ
وفُـ مـ وراء شس حيج ٛافًٚئؾ ظـ ًٕٚء افرشقل.
1ـ تً ِّؿ هذه أي ٜافْٚس آداب افِٔٚؿ ٜوآشتئذان وأصقل افزيٚرة .ؾْه ٝأوًٓ
ظذ ظدم دخقل بٔقت افٌْل إّٓ أن يٗذن هلؿ ،ؾ٘ذا أذن هلؿ فتْٚول ضًٚم ؾًِٔٓؿ تْٚوفف
ثؿ إٓكاف دون جِقس ومىٚرح ٜافَقل وتٌٚدل إحٚدي .ٞوخه ٝأيٜ
افزوجٚت بحامي ٜخٚص ٜحتجٌٓؿ ظـ إظغ افٍوقفٔ .ٜـام توّْ ٝأي ٜتٖديٌ ً ٚآخر
هق أن فٔس هلؿ أن يٗذوا افرشقل ،وٓ أن يُْحقا أزواجف مـ بًده .وفًؾ هٗٓء
افذيـ ـٕٚقا يتىٚرحقن احلدي ٞذم مْٚشٌ ٜزواج ؿد تىرق بًوٓؿ إػ مثؾ هذه افٍُرة،
أو أن أي ٜوجدت ادْٚشٌ ٜبًد أن ؾُر بًوٓؿ ذم هذا ،...وخٚص ٜأن أيٚت  1إػ
وحرم ٝأي 11 ٜظذ افرشقل أن
 11مـ شقرة إحزاب ـ ٕٝٚظـ ًٕٚء افرشقلّ ،
يتزوج بًدهـ ،أو أن يٌدِّ ل هبـ مـ أزواج.
افزي ،وأن تًٍره ٚهبذا
ومـ هْ ٚيتوح أن افَرآن ٓ يًتخدم ـِّ ٜحجٚب بًّْك ّ
حتجٌٝش ٓ يًتَٔؿ مع ادًْك افَرآين
ادًْك تًٍر بًٔد ظـ افهقاب ،وأن تًٌر « ّ
فُِّ« ٜاحلجٚبش .
وٓ يُّـ أن يًْل احلجٚب فٌٚش ً ٚيًٌِف إًٕٚن؛ ٕن افٌِٚس أ ّي ً ٚـٚن ؿدره وٕقظف،
وفق شس مجٔع بدن ادرأة حتك وجٓٓ ،ٚؾِـ يّْع هذه ادرأة أن ترى افْٚس مـ حقهل،ٚ
وفـ يّْع افْٚس أن يروا صخص ادرأةْ ،
وإن تنبِ ٝبٚفًقاد مـ ؿّ ٜرأشٓ ٚـ مع
قه ُهـ ِمـ َو َراء
وش َل ُف ُ
وجٓٓ ٚـ حتك أمخص ؿدمٔٓ .ٚواحلجٚب افقارد ذم ؿقفف تًٚػَ ﴿ :ؾ ْ
ِح َج ٍ
وب﴾ هق احلٚجز وافًس افذي يُقن ذم افٌٔ ،ٝويرخك فٍٔهؾ بغ جمِس افرجٚل
وجمِس افًْٚء .
( )1إير :مجٚل افٌْ ،ٚاحلجٚب ،51 :دار افٍُر اإلشالمل ،افَٚهرة1111 ،م.
( ) 1إير :أبق بُر جٚبر اجلزائري ،أين افتٍٚشر فُالم افًع افٌُر (وهبٚمنف :هنر اخلر ظذ أين
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زأي آخس يف ْصوٍ آية احلجاب
وهْٚك رأي يَقل :إن ٕزول احلجٚب ـ ذم أي 11 ٜمـ شقرة إحزاب ـ فٔس مـ
أجؾ ووع حٚج ز بغ رجؾ وامرأة ،وإٕام بغ رجِغ ،وهذه أي ٜختص افهحٚيب إٔس
بـ مٚفؽ ،ؾٖٕس ؿد خص بٚحلجٚب ،بهٍتف صٚهد ًا ورمز ًا جلامظ ٜأصٌح ٝمزظجٜ
جد ًا .وهذا افنٚهد بذاتف هق افذي يروي احلدث :ذم فِٔ ٜظرشف مع ظروشتف اجلديدة،
ؿريٌتف زيْ ٛبْ ٝجحش ،رؽ ٛافرشقل بٓٚختالء مًٓ ،ٚفُْف مل يٍِح ذم افتخ ُِّص مـ
اددظقيـ ،بؾ
اددظقيـ ًٍٕٚٓ ًٕٝٔ ،ومل تٌٚدر ادُٚن ـٌَٜٔ
جمّقظ ٜصٌرة ؾي ٜمـ
ّ
ّ
اشتّرت ذم ثرثرهت ٚافٍٚرؽ ،ٜؾجٚء احلجٚب ر ّد ًا مـ اهلل ظذ مجٚظ ٜذات أخالق خنْٜ
ـ ٕٝٚتٗذي بٍيٚطتٓ ًٚ ّٔ ٌٕ ٚـٚن هتذيٌف يهؾ حدّ احلٔٚء  .وهذا ظذ إؿؾ م ٚأووحف
افىزي :ؿٚل إٔس بـ مٚفؽ« :ـٚن افٌْل ؿد تزوج زيْ ٛبْ ٝجحش ،وـٚن ؿد ـٍِْل
بدظقة افْٚس إػ حٍِ ٜافًرس ،وٍٕذت إمر ،وـٚن افْٚس ؿد جٚؤوا بٖظداد ـٌرة،
ـٕٚقا يدخِقن مجٚظٚت ،مجٚظ ٜبًد أخرى ،ـٕٚقا يٖـِقن ثؿ يْكؾقن ،ؿِ ٝفٌِْل :يٚ
رشقل اهلل ،دظقت افُثر مـ افْٚس ،ومل أظد أجد أصخٚص ً ٚأدظقهؿ .وذم حلي ٜمًْٜٔ
ؿٚل افٌْل‘ :أوؿػ افدظقة .ـ ٕٝٚزيْ ٛجٚفً ٜذم زاوي ٜمـ افٌرؾ ،ٜوـ ٕٝٚظذ
اددظقيـ ـٕٚقا ؿد ذهٌقا م ٚظدا ثالث ،ٜـٕٚقا ؿد ًٕقا إًٍٔٓؿ،
ؿدر ـٌر مـ اجلامل .ـؾ
ّ
يتْٚؿنقن ؾٔام بْٔٓؿ بال إَىٚع .وترك افٌْل‘ افٌرؾ ٜمٌتٚط ً ،ٚوتقجف صقب مًُـ
ظٚئن ،ٜوبرؤيتف هل ٚح ّٔٚه ٚبَقفف :افًالم ظِٔؽ ي ٚشٚـْ ٜافٌٔ ،ٝوردت ظٚئن :ٜوظِٔؽ
افتٍٚشر)  ،111 :1دار افًالم ،مك1551 ،م .وـذفؽ إير :افهٚبقين ،صٍقة افتٍٚشر :1
 ،111دار افٍُر ،بروت.
( )1إير :ؾٚضّ ٜادرٕٔز ،احلريؿ افًٔٚد ،افٌْل وافًْٚء 115 :ـ  ،111ترمج :ٜظٌد اهلٚدي ظٌٚس،
دار احلهٚد ،دمنؼ.

 ................................ 111فقه احلجاب يف الشريعة اإلشالمية ،قراءات جديدة
افًالم يٌٕ ٚل اهلل ،ـٔػ وجدت رؾَٔتؽ اجلديدة؟ وأجرى دورة ظذ ؽرف زوجٚتف
إخريٚت ،افِقايت اشتٌَِْف بٚفىريَ ٜذاهت ٚافتل اشتٌَِتف هب ٚظٚئن .ٜورجع أخر ًا إػ
اددظقيـ افثالث ٜمل يذهٌقا بًد ،وأهنؿ م ٚزافقا يتحٚدثقن .ـٚن
ؽرؾ ٜزيْ ،ٛؾقجد أن
ّ
مٓذب ً ٚومتحٍي ً ٚإػ أؿل ٍ
افٌْل‘ َّ
حد ،ؾًٚود اخلروج إػ ؽرؾ ٜظٚئن .ٜومل أظد أذـر
م ٚإذا ـْ ٝإٔ ٚأم صخه ً ٚآخر ؿد أظِّف بٖن إصخٚص افثالث ٜؿرروا أخر ًا افذهٚب.
ظذ ـؾ حٚل ظٚد ٕحق حجرة افًروس ،ؾَدّ م رج ً
ال داخؾ افٌرؾ ٜوأبَك إخرى
خٚرجٓ ،ٚوذم هذا ادقوع أشدل شس ًا بْٔف وبْٔل ،وٕزف ٝآي ٜاحلجٚب ذم تِؽ
افِحي. ٜ
إذ ًا آي ٜاحلجٚب (إحزابٕ )11 :زف ٝذم ؽرؾ ٜافزوجغ ـ افٌْل‘ وزيْ ٛـ مـ
أجؾ محٚي ٜحٔٚهتام اخلٚص ٜوإبًٚد افنخص افثٚف ٞظـ افْير ،وهق إٔس بـ مٚفؽ أحد
صحٚب ٜافرشقل.
ويَقل ظٌد افرمحـ اخلىٔ ٛمٗـِّد ًا هذه افٍرؤّ « :ٜ
إن م ٚيٗـد ارتٌٚط احلجٚب
بٚدُٚن هق أن آي ٜاحلجٚب (إحزابٕ )11 :زف ٝذم بٔ ٝافرشقل‘؛ حلُّ ٜأرادهٚ
تًٚػ ـل تٌغ خهقصٔ ٜوؿدشٔ ٜافٌٔقت .واحلجٚب أول م ٚأمر بف افرشقل هق
حجٚب مـ ؿامش أوشتٚر أشدفف افٌْل بْٔف وبغ افرجؾ افذي وجد ظذ ظتٌ ٜؽرؾٜ
زواجف مـ زيْ ،ٛؾْزف ٝأي ٜافُريّ ٜفتٌٔٚن أداب افًٚم ٜواخلٚص ٜبٚفرشقل .إذ ًا
هذه أيٕ ٜزف ٝذم ؽرؾ ٜافزوجغ مـ أجؾ محٚي ٜحٔٚهتام اخلٚص ٜمـ اخلٚرجغ ظذ
ؿقاظد افتٓذي. ٛ
( )1تًٍر افىزي  ،11 :11دار افٍُر ،بروت.
( ) 1ظٌد افرمحـ ظّر بُري اخلىٔ ،ٛاحلجٚب وحَقق ادرأة افتل إتَهٓ ٚبًض ادًِّغ 11 :ـ
1111 ،15م.
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إذ ًا هذا احلجٚب ـ بًّْك افًٚتر ـ خٚص بزوجٚت افٌْل‘ مع ادٗمْغ ،أو بغ
رجِغ مٗمْغ ،ؾال يّتد هذا احلُؿ إػ م ٚمُِ ٝئّْف مـ اجلقاري ،وٓ إػ بٚؿل
ادٗمْٚت.

2ـ آية اخلُاز

هْٚك آي ٜأخرى اشتدل هب ٚافٍَٓٚء ظذ احلجٚب اإلشالمل (افؼظل) ،وهل
َوت يغ ُْض ْضـ ِمـ َأوص ِ ِ
ِ ِ
وج ُف ُهـ َوٓ
َي َػ ْظ َـ ُؾ ُر َ
َ ْ ْ َ
وره ُهـ َو َ ْ
مًروؾ ٜبآي ٜاخلامرَ ﴿ :و ُؿؾ َنف ْؾ ُؿ ْممـ َ
ِ
ِ
ْض ْو َـ وِخُ ُؿ ِر ِه ُهـ َظ َذ ُج ُق ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ نِّٓ َمو َط َف َر ِمـ َْفو َو ْف َق ْ ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ نِٓ
قِبِ ُهـ َوٓ ُي ْيد َ
ُي ْيد َ
فِ ُي ُعق َفتِ ِف ُهـ َأ ْو آ َووئِ ِف ُهـ َأ ْو آ َووء ُو ُعق َفتِ ِف ُهـ( ﴾...افْقر.)11 :
وشٌٕ ٛزول هذه أي ،ٜـام ذـرت ـت ٛافتٍٚشر وأشٌٚب افْزول ،أن افًْٚء ـ ّـ ذم
زمٚن افٌْل‘ يٌ ّىغ رؤوشٓ ّـ بٕٚمخرة (وهل ادَٕٚع) ،ويًدفْٓ ٚمـ وراء افيٓر،
بع (أي :إشدال) ادٗمْٚت
ؾٌَٔك افْحر (أظذ افهدر) وافًْؼ ٓ شس هلام ،ؾٖمرت أيّ ٜ
فِخامر ظذ اجلٔقب ،ؾتيب افقاحدة مْٓ ّـ بخامره ٚظذ جٌٔٓ( ٚأظذ اجلٌِٚب) ،فًس
صدره. ٚ
ويًتٍٚد مـ هذه أي ٜم ٚيع:
1ـ إهن ٚتتوّـ حُ ًام ظٚم ً ٚبٖن تٌض ادٗمْٚت أبهٚره ّـ وأن حيٍيـ ؾروجٓ ّـ.
وهق حُؿ يَهد إػ ٕؼ وتٖـٔد افًٍ ٜوافسؾع ظـ افدٕٚي ٚبغ ادٗمْٚت ظّقم ً .ٚوهق ـ
بٚإلوٚؾ ٜإػ هذا ـ ئٍد أهن ّـ ـ ّـ ي ّىًِـ ظذ وجقه افرجٚل .ـام تٍٔد أي ٜافًٚبَٜ
ظُِٔٓ ﴿ :ٚؿؾ َنف ْؾؿ ْم ِمـِغ يغ هُضقا ِمـ َأوص ِ ِ
وج ُف ْؿ َذفِ َ
ؽ َأ ْزـَك ََُل ْؿ﴾...
َي َػ ُظقا ُؾ ُر َ
ْ ْ َ
وره ْؿ َو َ ْ
َ َ
ُ
(افْقر )11 :أهنؿ ـٕٚقا ي َّىًِقن ظذ وجقه افًْٚء .ومل يُـ هْٚك تَْع مـ هذا أو ذاك.
( )1إير :افتًٍر افٌُر أو مٍٚتٔح افٌٔ ،111 :11 ٛدار افٍُر ،بروت1551 ،م.
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1ـ ّ
إن أي ٜتتوّـ بٔٚن حُؿ زيْتٓـ .ؾزيْ ٌ ٜيُّـ إبداؤه ٚظٚم ٜبؼوط؛ وزيْٓ ٜ
يُّـ إبداؤه ٚإّٓ
فِخٚص .ٜويَقل افٍَٓٚء ادًِّقن :إن افزيْ ٜإوػ هل افزيْٜ
ّ
افيٚهرة ،ذم حغ أن افزيْ ٜافث ٜٕٔٚهل افزيْ ٜاخلٍٔ.ٜ
وافزيْ ٜافيٚهرة أو طٚهر افزيْ ٜافتل جيقز فًِْٚء وافٍتٔٚت إبداؤه ٚهل افقجف
وافُحؾ وافًقار وإؿراط واخلقاتؿ ،وأوٚف افًٌض اخلالخؾ افتل تقوع ذم
افًٚق؛ وافزيْ ٜاخلٍٔ ٜهل م ٚظدا ذفؽ ،مثؾ :افٍخٚذ وافهدور وافٌىقن وؽره.ٚ
وهذه ٓ جيقز أن تٌدو إٓ دـ ظدَّ دهتؿ أي ،ٜوهؿ :إزواج ،وأبٚء ،وإبْٚء ،وآبٚء
افًٌقل ،وأبْٚء افًٌقل (مـ زوجٚت أخرى) ،واإلخقة ،وأبْٚء اإلخقة ،أو ًٕٚئٓـ ،أو
افتٚبًغ مـ ادخه ّٔغ ،أو افًٌٔد (دون تٍرؿ ٜبغ افًٌٔد مـ افرجٚل واإلمٚء مـ
احلريؿ) ،وـذفؽ إضٍٚل.
وذم هذا افهدد ؾ٘ن ظذ ادرأة أن ٓ تيب برجِٓ ،ٚأي توع شٚؿ ً ٚظذ شٚق،
ؾٔيٓر م ٚخيٍك مـ زيْ ٜافٍخذ أو ؽره.
1ـ ّ
إن م ٚأشامه افٍَٓٚء بٚفزيْ ٜاخلٍٔ ٜأو ؽر افيٚهرة ٓ يدخؾ ذم تَدير مًٖفٜ
احلجٚب ،ومـ َث ّؿ ؾ٘ن افدراش ٜظّدت إػ أن تسـف ؿهد ًا ظذ اظتٌٚر إٔف مـ ادًِقم
وادٍٓقم إٔف ؽر افزيْ ٜافيٚهرة افتل يتًِؼ هب ٚأمر اخلامر.

ْض ْو َـ وِخُ ُؿ ِر ِه ُهـ َظ َذ ُج ُق ِ
1ـ م ٚورد ذم أي ٜمـ مجَِ ...﴿ ٜو ْف َق ْ ِ
قِبِ ُهـ ٓ ﴾...يًْل

ؾرض اخلامر (افٌىٚء) أص ً
ال وذظ ً ،ٚفُْف يرمل إػ افتًديؾ ذم ظٚدة ـ ٕٝٚؿٚئّ ٜوؿٝ
ٕزول أي ٜبقوع اخلامر وّـ ادَٕٚع وإفَٚئف ظذ افيٓر ،بحٔ ٞيٌدو افهدر طٚهر ًا.
ومـ ثؿ ـٚن افَهد هق تًديؾ افًٚدة فٔقوع اخلامر ظذ اجلٔقب ،وـ ٕٝٚاجلٔقب ذم
ذفؽ افزمٚن ،وٓ زاف ٝذم هذا افزمٚن ،تقوع ظذ افهدر.
ؾً ِّ ٜاحلُؿ ذم هذه أي ٜهل تًديؾ ظرف ـٚن ؿٚئ ًام وؿٕ ٝزوهل ،ٚحٔ ٞـ ٕٝٚافًْٚء
توًـ أمخرة (أؽىٔ )ٜظذ رؤوشٓ َّـ ،ثؿ يًدفـ اخلامر وراء طٓقره ّـ ،ؾٔزز افهدر

الفصل األوّل :نظرية اإلمامة يف الفكر الشيعي ،قراءات جديدة 115 ...........................
بذفؽ ،ومـ َث َّؿ ؿهدت أي ٜافُريّ ٜتٌىٔ ٜافهدر بدًٓ مـ ـنٍف ،دون أن تَهد إػ
زي بًْٔف.
ووع ٍّ
وؿد تُقن ظِ ٜاحلُؿ ذم هذه أي ٜهل إحداث متٔٔز بغ ادٗمْٚت مـ افًْٚء وؽر
ادًِامت (افاليت ُـ َّـ يُنٍـ ظـ صدوره ّـ) .وإمر ذم ذفؽ صٌٔف بٚحلدي ٞافٌْقي
ادقجف فِرجٚل« :أهنُقا (احٍقا) افنقارب وأضَِقا (واظٍقا) افِحكش  ،فًٔتىٔع
ّ
ؾٔتًرف ظِٔف
افرجؾ ادًِؿ ادٗمـ أن ئّز أخٚه ادًِؿ ظـ افرجؾ افٔٓقدي ذم ادديْ،ٜ
ّ
ّ
ؾًٔتدل ظذ صخهف مـ خالهل.ٚ
بًٓقف ٜوين ،حٔ ٞتُقن افِحٔ ٜظالم ٜادًِؿ،
(مرحع)،
وؿتل
ويُٚد جيّع ـثر مـ افٍَٓٚء ظذ أن افَهد مـ هذا احلدي ٞهق ؿهد
ّ
ّ
وهق افتّٔٔز بغ ادٗمْغ وؽر ادٗمْغ ،افذي ـٕٚقا يًٍِقن افًُس ،ؾٔىَِقن
افنقارب وحي ٍّقن افِحك.
إذ ًا مـ ادُّـ أن تَهد أي ٜووع ؾٚرق أو ظالم ٜواوح ٜبغ ادٗمْغ وادٗمْٚت،
وؽر ادٗمْغ وؽر ادٗمْٚت.
وهذا م ٚيٗـده أحد أشٌٚب ٕزول أي ،ٜوهق ّ
أن صٚب ً ٚمـ إٕهٚر ذم ادديْ ٜاشتٌَؾ
امرأة ،وـ ٕٝٚافًْٚء يتًَْـ خِػ آذاهنـ ،ؾْير إفٔٓ ٚوهل مٌَِ ،ٜؾِام جٚزت ٕير
إفٔٓ ،ٚودخؾ ذم زؿٚق ؿد شامه بٌْل ؾالن ،وجًؾ يْير خٍِٓ ،ٚواظسض وجٓف ظيؿ
ذم احلٚئط أو زجٚج ٜؾنؼ وجٓف .ؾِام مو ٝادرأة ٕير ؾ٘ذا افدمٚء تًٔؾ ظذ ثقبف
وصدره ،ؾَٚل :واهلل ٔتغ رشقل اهلل‘ وٕخزّٕف ،ؾٖتٚه ،ؾِام رآه رشقل اهلل ؿٚل فف:
م ٚهذه؟ ؾٖخزه ،ؾٌٓط جزيؾ هبذه أي.ٜ
ـام ٍٕٓؿ مـ هذا (شٌ ٛافْزول) أن افًْٚء ــ يٌىغ رؤوشٓـ بٕٚمخرة ،ويًدفْٓٚ
( )1صحٔح افٌخٚري 1111 :ـ  ،1111ـتٚب افٌِٚس ،احلدي ٞرؿؿ  ،1151دار إحٔٚء افساث
افًريب ،بروت1111 ،م؛ ومهٚدر أخرى...
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مـ وراء طٓقرهـ ،ؾٌَٔك افْحر وافًْؼ مُنقؾغ .وهل ظٚدة درج ٝظِٔٓ ٚافًْٚء،
ؾٖمرت أي ٜب٘شدال اخلامر ظذ اجلٔ ٛفتٌىٔ ٜافهدر؛ حتك تتّٔز ادٗمْ ٜمـ
افٍٚجرة .
أو تَقل ـ ـام هق افيٚهر أي ٜـ :إن أيٕ ٜزف ٝفِتًديؾ ذم أشِقب مٌِس ـٚن
صٚئً ً ،ٚبَهد تٌىٔ ٜافهدر وظدم إبرازه ،وٓ تتهؾ مـ أي ج ٕٛٚبقوع ؽىٚء ظذ
افرأس.
ومـ ادًروف أن ادٌِس مـ مًٚئؾ افًرف وافًٚدات آجتامظٔ ٜوافثَٚؾٔ ،ٜوفٔس
مـ مًٚئؾ افٍروض وافًٌٚدات .وـؾ م ٚهق مىِقب ذظ ً ٚوديْ ً ٚأن حتتنؿ ادرأة (ـام
هق احلٚل ذم افرجؾ) ،وأن يتً ٍَّػ ٌّ
ـؾ مْٓام.

زأي آخس...

هْٚك رأي وتًٍر آخر ذم م ٚورد ذم أي ٜمـ مجَِ ...﴿ :ٜو ْف َق ْ ِ
ْض ْو َـ وِخُ ُؿ ِر ِه ُهـ َظ َذ
ُج ُق ِ
قِبِ ُهـ ،﴾...حٔ ٞيَقل ادٍُِّر افًقري شٚمر إشالمٌقيل :إن ـِّ( ٜرضب) هل
إيَٚع رء ظذ رء ،وختتِػ ذم آشتخدام مـ واؿع إػ آخر ،ؾَْقل :رضب افْٚي،
َض ْوت ُْؿ ِيف
رضب افَْقد ،ادوٚرب ٜذم افتجٚرة ،...افيب ذم إرض شٍر ًاَ ﴿ :ونِ َذا َ َ
ِ
ِ
إَ ْر ِ
ْض َب
ض( ﴾...افًْٚء ،)11 :رضب افرؿٚبَ ﴿ :ؾنِذا َفؼقت ُُؿ ا ُهفذ َ
يـ َـ َػ ُروا َؾ َ ْ
وب﴾ (حمّد ،)1 :رضب إمثٚلَ ﴿ :ؾال ق ْ ِ
افر َؿ ِ
َْض ُوق ْا هللِ إَ ْم َث َول( ﴾...افْحؾ.)11 :
َن
وـِّ( ٜاخلامر) هل افٌىٚء ظذ إضالؿ ،ٜويًّك اخلّر مخر ًا ّٕٕف يٌىل افًَؾ.
وـِّ( ٜجٔقب) مجع جٔ ،ٛوهل افٍتح ٜأو افنؼ ذم افقء.
ّ
إن مٍتٚح ؾٓؿ هذا إمر هق ـِّ( ٜجٔقهبـ) وادَهقد هب .ٚؾْٓٚك مـ أرجًٓٚ
( ) 1إير :اإلشالم واحلجٚب بغ ظك احلريؿ وحتديٚت احلوٚرة ،51 :أؾرئَ ٚافؼق ،افدار
افٌٔوٚء1551 ،م.
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حً ٛافٍٓؿ افٌِقي افقاشع إػ جًؿ ادرأة ًٍٕٓ ،ٚوـقن ادرأة بحُؿ افًٚري ٜؿٌؾ
ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ نِّٓ َمو َط َف َر ِمـ َْفو ﴾...أن
تىٌٔؼ افْص ،وؾٓؿ مـ إمر افثٚفَ ...﴿ ٞوٓ ُي ْيد َ
جًؿ ادرأة ـِف طٚهر شقى م ٚأخٍٚه اهلل ذم ظِّٔ ٜاخلِؼ مـ تهّٔؿ جًؿ ادرأة ًٍٕٓ،ٚ
طٚهر
ٕحق :افٍرج وحت ٝافثديغ واإلبىغ واإلفٔتغ وم ٚبْٔٓام ،وم ٚشقى ذفؽ ـِف
ٌ
فًِٔٚن رؽؿ وجقد اجلٔقب ذم ذفؽ افًَؿٕ ،حق افٍؿ وإٕػ وإذٕغ وم ٚبغ
إصٚبع ،...وفُـ ـِف فف حُؿ افيٓقر بَقفف تًٚػ...﴿ :نِّٓ َمو َط َف َر ِمـ َْفو.﴾...
ؾيب اخلامر ظذ اجلٔقب مَهقد بف اجلٔقب ادخٍٔ ٜذم بْٔ ٜجًؿ ادرأة ،وهل ـ
حك ًا ـ افٍرج واإلفٔتٚن وحت ٝافثديغ واإلبىٚن ،ؾٔج ٛظذ ادرأة تٌىٔ ٜذفؽ ـحد
أدٕك ظـ إج ،ٕٛٚوٓ جيقز دمٚوز ذفؽ ٕزوًٓ؛ ٕٕف دمٚوز حلدود اهلل ،مع افًامح
بٚفتجٚوز صًقد ًا ،حً ٛافًرف واحتٔٚج ادرأة ذم حرـتٓ ٚآجتامظٔ. ٜ
ويُّـ مْٚؿن ٜهذا افرأي بًدة َٕٚط:
 1ـ إن إرجٚع ـِّ( ٜجٔقهبـ) إػ جًؿ ادرأة ًٍٕف خىٖ؛ وذفؽ ٕن إمر افثٚين مـ
وج ُف ُهـ﴾ ،وجٚء إمر افثٚف ٞمـ
َي َػ ْظ َـ ُؾ ُر َ
افْص ؿد جٚء بتٌىٔ ٜاف َُ ٌُؾ وافدُ ُبر ﴿ َو َ ْ
ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ نِّٓ َمو َط َف َر ِمـ َْفو﴾ بٚفْٓل ظـ إبداء افزيْ ٜادرـزي ٜمـ ادرأة،
افْص ﴿ َوٓ ُي ْيد َ
وافتل هل :اجلذع واإلفٔتٚن ،وافْٓل ظـ اإلبداء هق أمر بٚفتٌىٔ ٜوّْ ً ،ٚؾتُقن ادرأة
ؿد ؽى ٝاجلذع واإلفٔتغ إوٚؾ ٜفتٌىٔ ٜافٍرج شٚبَ ً.ٚ
1ـ إن تًٍر ـِّ( ٜجٔقهبـ) بٚجلٔقب ادخٍٔ ،ٜوأن إمر بيب اخلامر إٕام جٚء هل،ٚ
َي َػظْ َـ
ؽر صحٔح؛ وذفؽ ٕن اف ٌَُؾ وافدُ بر ؿد مت ٝتٌىٔتٓام ذم إمر افثٚين ﴿ َو َ ْ
وج ُف ُهـ﴾ ،ؾُٔػ ٌٕ ّىل م ٚهق مٌ ّىك؟
ُؾ ُر َ
وـذفؽ اإلفٔتٚن واجلذع ؿد تٌىٔ ٚمـ خالل ظِّٔ ٜافْٓل ظـ اإلبداء ذم إمر
( )1شٚمر إشالمٌقيل ،ادرأة ،مٍٚهٔؿ يٌٌْل أن تهحح 11 :ـ  ،11إوائؾ ،دمنؼ1555 ،م.
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ِ
يـ ِزي َـت َُف ُهـ نِّٓ َمو َط َف َر ِمـ َْفو﴾ ،ؾُٔػ ٌٕىٔٓام ومه ٚمٌىٔٚن؟
افثٚفَ ﴿ ٞوٓ ُي ْيد َ
1ـ إن جملء ـِّ( ٜجٔقهبـ) ذم افْص مع جملء ـِّ( ٜؾروجٓـ) وـِّ( ٜزيْتٓـ)
يٗـد أن ادراد هب ٚفٔس مُ ٚذـر ؿٌِٓ ،ٚوإٕام هق رء آخر ؽرمه ٚرضورة.
1ـ إذا ـ ٕٝٚاجلٔقب ـ حً ٛافتًٍر افًٚبؼ ـ هل افنؼ وافٍتح ٜذم بْٔ ٜتهّٔؿ
خمٍل خَِ ًٚ؟ وهؾ يهح أن تَقل
جًؿ ادرأة ًٍٕٓ ٚخَِ ً ٚؾُٔػ يٖيت أمر بٚخٍٚء م ٚهق ٌّ
ِ
أخػ ؿٌِؽ؟
فإلًٕٚن
إذ ًا ظذ إرجح أن تُقن ظِ ٜاحلُؿ ذم هذه أي ٜهل تًديؾ ظرف ـٚن ؿٚئ ًام وؿٝ
ٕزوهل ،ٚحٔ ٞـ ٕٝٚافًْٚء يوًـ أمخرة (أؽىٔ )ٜظذ رؤوشٓـ ،ثؿ يًدفـ اخلامر وراء
طٓقرهـ ،ؾٔزز افهدر بذفؽ ،ومـ َث َّؿ ؿهدت أي ٜتٌىٔ ٜافهدر بدًٓ مـ ـنٍف،
زي بًْٔف .
دون أن تَهد ووع ٍّ

3ـ آية اجلالبيب

أم ٚأي ٜإخرى ـ وإخرة افتل ٌٕحثٓ ٚذم هذا ادَٚل ـ افتل اشتدل هب ٚافٍَٓٚء ظذ

احلجٚب اإلشالمل (افؼظل) ؾٓل أي 15 ٜمـ شقرة إحزاب ،وافتل تًرف بآيٜ
ِ
ِِ
ؽ ووـَوقِ َ ِ
«اجلالبٔٛش .ؿٚل تًٚػَ ﴿ :يو َأُّيو افـُهيِ هل ُؿؾ َٕز َْو ِ
غ
غ ُيدْ ك َ
ؽ َوك َسوء ادُ ْممـ َ
اج َ َ َ
هَ
َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِمـ َجالوِقيِ ِف ُهـ َذفِ َ
َون اهللُ َؽ ُػقر ًا َر ِحق ًَم﴾
ؽ َأ ْدكَك َأن ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال ُي ْم َذ ْي َـ َوـ َ
(إحزاب.)15 :
ّ
افتٌذل ،ؾُ ّـ
وشٌٕ ٛزول هذه أي ٜأن ظٚدة افًربٔٚت ذم زمٚن افْزول ـٕٝٚ
ززن ذم افهحراء ؿٌؾ أن
يُنٍـ
ُ
وجقهٓ َّـ ،ـام تًٍؾ اإلمٚء (اجلقاري)؛ إذ ـ َّـ يت َّ
( )1إير :ادهدر افًٚبؼ 11 :ـ .11
( )1إير :حًغ ظع فقبٚين افدامقين ،حجٚب ادرأة ادًِّ ،15 :ٜمٗشً ٜإٓتنٚر افًريب ،بروت،
1111م.
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افٍجٚر مـ افرجٚل
تتخذ اف ُُُْػ (دورات ادٔٚه ـ ادراحٔض) ذم افٌٔقت ،ؾَد ـٚن
ّ
يتًرّوقن فِّٗمْٚت ظذ ميَّْ ٜأهنـ مـ اجلقاري أو مـ ؽر افًٍٍٔٚت ،وؿد صُقن
ّ
ثؿ ٕزف ٝأيٜ؛ فتوع ؾٚرؿ ً ٚومتٔٔز ًا بغ احلرائر مـ ادٗمْٚت وبغ
ذفؽ فٌِْل ،ومـ َّ
اإلمٚء (اجلقاري) وؽر افًٍٍٔٚت ،هق إدٕٚء ادٗمْٚت جلالبٌٔٓ َّـ ،حتك ُيًرؾـ ؾال
احلرة واجلٚري ٜأو ؽر
يٗذيـ بٚفَقل مـ ؾٚجر يتت ٌّع افًْٚء ،دون أن يًتىٔع افتّٔٔز بغ ّ
افًٍٍٔ. ٜ
وادًٚجؿ تذـر «اجلٌِٚبش ظذ إٔف ؿري ٛمـ «اخلامرش و«ادالخش افرداء أو اإلزار،
وهل أشامء مالبس ترتدهي ٚادرأة ظْد خروجٓ ٚمـ افٌٔ. ٝ
ادٍنيـ.
ويَقل افنٔخ مرت ٙمىٓري :إن اجلٌِٚب فٔس واوح ادالمح ظْد ِّ
وافيٚهر أن مًْك اجلٌِٚب افهحٔح ذم افٌِ ٜهق افثقب افقاشع ،وفُْف ـٚن يًتًّؾ
فِرأس ؽىٚء أـز مـ ادْديؾ وأصٌر مـ افرداء.
صٌر ،وهق
ويتٌغ مـ هذا أن ادرأة ـ ٕٝٚتًتًّؾ ٕقظغ مـ أؽىٔ ٜافرأس؛ واحدٌ
ّ
ٌ

اخلامر أو ادًَْ ٜافتل ـ ٕٝٚادرأة تًٌِٓ ٚذم افٌٔ ٝظٚدة؛ وافْقع أخر ـٚن ـٌر ًا
تًتًِّف ادرأة ظْد خروجٓ ٚمـ افٌٔ. ٝ
وؿد ؿٔؾ :إن «اجلٌِٚبش هق افرداء ،وؿٔؾ :إٕف ثقب أـز مـ اخلامر ،وؿد ؿٔؾ :إٕف
افَْٚع .وفُـ إرجح إٔف افثقب افذي يًس مجٔع افٌدن .
ؾً ِّ ٜاحلُؿ ذم هذه أي ،ٜأو افٌٚي ٜمـ إدٕٚء اجلالبٔ ،ٛأن تًرف احلرائر مـ اإلمٚء
تتًرض
(اجلقاري) ومـ ؽر افًٍٍٔٚت ،حتك ٓ خيتِط إمر بْٔٓـ ،و ُيًرؾـ ،ؾال ّ
( )1تًٍر افَرضٌل  ،111 :11دار إحٔٚء افساث افًريب ،بروت1511 ،م.
( )1إير ظذ شٌٔؾ ادثٚل :ابـ مْيقر ،فًٚن افًرب  111 :1ـ  ،111دار صٚدر ،بروت1111 ،م.
( )1مىٓري ،مًٖف ٜاحلجٚب.111 :
( )1إير :حجٚب ادرأة ادًًِّ َٕ ،11 :ٜ
ال ظـ صحٔحل مًِؿ وافٌخٚري.
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احلرائر فإليذاء ،وتَْىع إضامع ظْٓـ..؛ وافدفٔؾ ظذ ذفؽ أن ظّر بـ اخل ّىٚب ـٚن
بٚفدرة (افًقط) حمٚؾي ًٜ
إذا رأى أم( ٜجٚري )ٜؿد تًَّْ ٝأو أ ْدٕ ٝجٌِٚهب ٚظِٔٓ ،ٚرضهبٚ
ّ
ظذ زي احلرائر .
يروى أن ظّر بـ اخلىٚب ـ اخلٍِٔ ٜادنٓقر ـ افتَك بٚمرأة ؽريٌ ٜذم بٔتف ،ـٕٝٚ
ترتدي اجلٌِٚب ،ؾٚرتدّ ظّر خٚرج ً ٚمـ بٔتف ،ومل جيرؤ ظذ افدخقل إّٓ ظْد خروج
ادرأة افٌريٌ .ٜوشٖل ظّر زوجتفَ :م ْـ تُقن هذه افزائرة؟ ؾٖجٚب ٝافزوجّ :ٜ
إن هذه
افزائرة هل جٚري ٜمتتُِٓ ٚإحدى افًٚئالت .وثٚر ظّر ظذ أثر هذه احلٚدث ،ٜوأصدر
أمره بّْع اجلقاري مـ ارتداء ثٔٚب احلرائر ،أي فٌٚس احلجٚب أو اجلٌِٚب افذي يٌىل
افرأس وافقجف.
وأمر اخلٍِٔ ٜظّر بـ اخلىٚب هذا ،افذي صدر ذم ادديْ ،ٜصدّ ق ظذ ادٌدأ افقارد
ذم افَرآن ،وجًِف ؾ ًّ .ًٓٚوبدء ًا مـ ذفؽ افتٚريخ ووً ٝافًْقة ذم ؾئتغ :احلرائر؛
واجلقاري .

ِ
يَقل افدـتقر مْهقر ؾّٓل ،مً ِِّ ً
غ َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِمـ َجالوِقيِ ِف ُهـ:﴾...
ال تًٍر ﴿ُ ...يدْ ك َ

هذا اجلٌِٚب تؿ وصٍف بنُؾ ؽر دؿٔؼ مـ ؿٌؾ رواة احلدي ٞوافًِامء .وؿد أثٚر ؾٔام
بًد تًٚروٚت ٓ هنٚي ٜهل ،ٚـٕ ٕٝٚتٔجتٓ ٚتًَٔد افقوع أـثر...
مًّؼ وَٕدي أـثر ؾّـ ادُّـ افقصقل إػ حتديد
وإذا تٍحهْ ٚادنُِ ٜبٖشِقب َّ
زي ادرأة افذي أراده حمّد.
صُؾ «احلجٚبش هذا .وبٚفتٚيل تَديؿ ّ
ـِّ ٜجٌِٚب تًْل حتديد ًا افَّٔص ،حً ٛافَٚمقس ،وحً ٛظٚمل افٌِٜ
( )1ابـ تّٔٔ ،ٜحجٚب ادرأة وفٌٚشٓ ٚذم افهالة ،11 :حتَٔؼ :حمّد ٕٚس افديـ إفٌٚين ،ادُتٛ
اإلشالمل ،بروت.
( )1حمّد صديؼ حًـ خٚن افَْقجل افٌخٚريُ ،حًـ إشقة بام ثٌ ٝمـ اهلل ورشقفف ذم افًْقة:
 ،51مىًٌ ٜاجلقائ ،ٛافًَىْىْٔٔ1111 ،ٜهـ.
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اجلقهري ،ؾٓق مٌِس خٚرجل ينٌف افنٚل افٌُر أو ادًىػ ،ويًىٔف اشؿ «مِحٍٜش.
ويَقل ابـ شٔده ذم ادخهص بٖن «اجلٌِٚبش يًْل «ادالءةش ،وهل ٕقع مـ ادًىػ
يًّك أيو ً« ٚادرطش.
وادرط ـ حً ٛاجلقهري ـ مٌِس مـ خٔقط منتَ ٜمـ احلرير يًتًّؾ ـٌىٚء.
ويًتًّؾ ابـ شٔده أيو ً ٚهذا افتًٌر ،ؾَٔقل :ادرط هق افٌِٚس افذي يًتخدم ـ٘زار.
مـ هذه افٌْذة افٌِقي ٜيُّـ أن ٕخِص إػ أن اجلٌِٚب يُّـ أن يًْل افَّٔص أو
ادًىػ أو افنٚل .وظِْٔ ٚأن ًٌٕد ظذ افٍقر مًْك افَّٔص ،افذي ٓ يتقاؾؼ مع حُؿ
افَرآن؛ ؾ٘ن افَرآن ذم افقاؿع يىٚف ٛادٗمْٚت بٖن يدٕغ ظِٔٓـ مـ جالبٌٔٓ َّـ،
وافَّٔص ذم صُِف ٓ يًّح بٚفتٖـٔد بٓٚشتجٚب ٜهلذا افىِ .ٛوظذ افًُس مـ ذفؽ
ؾ٘ن ادالبس افتل هل ٚصُؾ ادًىػ أو افنٚل تتـْٚش ٛمتٚم ً ٚمع ذفؽ .ومـ هْ ٚحيؼ فْٚ
بٖن ٕسجؿ ـِّ ٜجٌِٚب بنٚل أو مًىػ .وافسمج ٜتْٚل ذظٔتٓ ٚمـ أن ادرط ـٚن
أيو ً ٚفٌٚش ً ٚظٚم ً ٚتوًف افًْٚء ؾقق بٚؿل ادالبس .وٕخِص مـ ذفؽ إػ إٔف ؽر مىروح
بحٚل ارتداء مٌِس خٚص فتٌىٔ ٜافقجف ،ؾٚإلزار أو اجلٌِٚب يقوع ؾَط بنُؾ يٌىل
افرأس وؿً ًام مـ افقجف؛ فتتّٔز بف افًْٚء احلرائر ـام أراد حمّد .
ؾنوه
ادٍنيـ ـ ـام بغ افٌِقيغ ـ خالف حقل مًْك (اجلٌِٚب) .ؾَد ّ
وبغ ِّ
بٚخلامر ،أو ادِحٍ ،ٜأو افَْٚع ،أو افثقب افذي يًس افٌدن مـ أظاله إػ أشٍِف ،أو ثقب
أوشع مـ اخلامر ودون افرداء ،أو ـؾ ثقب تًٌِف ادرأة ؾقق ثٔٚهب .ٚواختٚر افَرضٌل ذم
تًٍره إٔف افثقب افذي يًس ـؾ افٌدن  .وٓختٔٚره صٚهد ذم ؿقل افنٚظر أيب افىّٔٛ
( )1إير :مْهقر ؾّٓل ،أحقال ادرأة ذم اإلشالم 11 :ـ  ،11ترمج :ٜرمْدة مَدادي ،مراجً:ٜ
هٚصؿ صٚفح ،مْنقرات اجلّؾ ،ـقفقيْ( ٚأد1551 ،)ٕٚٔٚم.
( )1تًٍر افَرضٌل  111 :11ـ .111
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ادتْ ٌّل ظـ افٌدويٚتُ :محر احلع وادىٚي ٚواجلالبٔٛ؛ ٕٕف أراد ادالبس ،وفٔس جمرد
اخلامر أو افرداء .وهذا ادًْك هق ادًروف افٔقم ذم صٌٔ( ٜجالّبٔ :)ٜوهل ثقب
ؾوٍٚض ضقيؾ تًٌِف ادرأة أو افرجؾ ذم صتك افٌِدان افًربٔ .ٜظذ أن ادٍنيـ
احلرة ظـ اجلٚري .ٜوهبذا
أمر بًس افقجف ـًالم ٜمتٔز ّ
وافٍَٓٚء أخذوا أي ٜظذ أهنٌ ٚ
افتًٍر تُقن أي 15 ٜمـ شقرة إحزاب ٕٚشخ ٜفمي 11 ٜمـ شقرة افْقر ،ؽر أن
تـْص ظذ ذفؽ .وؿد تٚبً ٝأؿقال ادٍنيـ ؾقجدهتؿ ظْد تًٍر أيٜ
افتٍٚشر مل
ّ
إوػ يتحدّ ثقن ظـ ـنػ افقجف ،وحغ يتْٚوفقن أي ٜافث ٜٕٔٚيتحدثقن ظـ شسه،
دون أن يِتٍتقا إػ افتًٚرض بغ افتًٍريـ .وهذه منُِ ٜصًٌ ٜاحلؾ ،مْنٖه ٚتِؽ
ِ
غ َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِمـ َجالوِقيِ ِف ُهـ﴾ .فُـ ذم أي ٜصٔئ ًٚ
افًٌٚرة افقاردة ذم شقرة إحزابُ ﴿ :يدْ ك َ
واوح ً ٚهق افتًِٔؾ افذي أظىتف فألمر ب٘دٕٚء اجلالبٔ. ٛ
ختهٔص حلٚف ٜمًْٔ ،ٜوهل محٚي ٜأزواج وبْٚت افٌْل‘ مـ اإليذاء،
إذ ًا ذم أيٜ
ٌ
احلرة ظـ إم .ٜوهذا ذم افقاؿع احلٚرض ؿد إتٍك شٌٌف؛ بّقت أزواج وبْٚت
وفتٍريؼ ّ
افٌْل ،وفًدم وجقد اإلمٚء ،أو م ٚمُِ ٝافّٔغ مـ افًٌٚي ٚواجلقاري .وهق م ٚيًّك
بـ «مَٚصد افؼيًٜش ،أي ٓ يُّْْ ٚأن ِٕزم أي ٜامرأة بٚرتداء اجلٌِٚب ذم وؿتْ ٚاحلٚرض؛
فُل تتّٔز ظـ ؿريْٚهت ٚمـ افًْٚء واإلمٚء .أو ظذ افًُس مـ ذفؽ ،ؾّْْع إحداهـ
مـ فٌس اجلٌِٚب؛ فًًٌٍِٕ ٛف ،ـام ؾًؾ اخلٍِٔ ٜظّر بـ اخلىٚب.
إذ ًا هذه أي ٜفًٔ ٝأمر ًا جلّٔع افًْٚء ذم مجٔع افًهقر بٖن يًٌِـ اجلالبٔ .ٛفذفؽ
زج ،وهل ؾُرة ٓ
ؾ٘ن أي ٜتتقجف بقوقح فْٓل ادرأة ظـ تًخر ثٔٚهب ٚذم أؽراض افت ّ
تتحرر مـ ظَدة
مًغ ،بؾ تِزمٓ ٚبٖن
ظالؿ ٜهل ٚبٚحلجٚب ،وٓ تِزم ادرأة ٍّ
ّ
بزي ّ
( )1إير :د .ظٚيدة اجلقهري ،رمزي ٜاحلجٚب ،مٍٚهٔؿ ودٓٓت ،111 :مرـز دراشٚت افقحدة
افًربٔ ،ٜبروت1111 ،م.
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جمرد شًِ ٜجًْٔ .ٜوهلذا افًٌ ٛجٚء ذم تُِّٜ
(اجلٚري،)ٜ
ّ
وتُػ ظـ اظتٌٚر ًٍّٕٓ ٚ
أي ٜافُريّ ٜؿقففَ ﴿ :ذفِ َ
ؽ َأ ْدكَك َأن ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال ُي ْم َذ ْي َـ﴾؛ ٕن تًخر افثٔٚب خلدمٜ
تًّد اإلثٚرة وفٍ ٝافْير.
ّ
زج ظالم ٜواوح ٜوسحي ٜظذ ّ
افًري وافت ّ
وجدير بْ ٚأن ٕتقؿػ ظْد مًٚين مٍردات ؿقفف تًٚػَ ﴿ :ذفِ َ
ؽ َأ ْدكَك َأن ُي ْع َر ْؾ َـ﴾.
ٌ
ؾٚفدٕق هق افَرب ،وٓ يُّـ تًٍر أي ٜبٖهن ٚتًْل :فُل ٓ يًرؾـ ،بؾ ظذ افًُس،
ؾٓل تًْل :فُل ُيًرؾـ ؾال ُيٗذيـ .وٓ يُّـ أن يًرف اإلًٕٚن دون رؤي ٜوجٓف،
ؾتْتٍل بذفؽ حج ٜافَٚئِغ بٖن اجلٌِٚب هق فتٌىٔ ٜافقجف.
احلرة ،ـ٘صٚرة فِّْٚؾؼ؛
إذ ًا ظِّٔ ٜإدٕٚء اجلالبٔ ٛهل ظِّٔ ٜوؿتٔ ٜضٚرئ ،ٜتِجٖ إفّٔٓ ٚ
فًِٔؿ أن هذه ادرأة افًٚبرة هل مـ احلرائر ادٗمْٚت ؾِٔزم حدّ ه ،وٓ يًسض هلٚ
افتحرش تًقد إػ شٚبؼ ظٓده ٚمـ ـٍٔٔ ٜافٌِٚس
بٚفتحرش .وبًد أن تتخىك هذا
ّ
ّ
واهلْدام.
وضٚد ٚأن ظ ِّ ٜاحلُؿ ادذـقر ذم أي ٜـ وهل افتّٔٔز بغ احلرائر واإلمٚء ـ ؿد إتٍٝ؛
فًدم وجقد إمٚء (جقاري) ذم افًك احلٚيل ،وإذا ـ ٕٝٚافَٚظدة ذم ظِؿ أصقل افٍَف
تَقل :إن احلُؿ يدور مع افً ِّ ٜوجقد ًا وظدم ً ،ٚؾ٘ن وجدت افً ِّ ٜوجد احلُؿ ،وإذا
إتٍ ٝافً ِّ ٜإتٍك (رؾع) احلُؿ ،ؾ٘ن ظِ ٜاحلُؿ ادذـقر ذم أي( ٜافتّٔٔز) ؿد إتٍك،
زز (ؿوٚء
وـذفؽ إتٍ ٝرضورة ؿٔٚم متٔٔز بْٔٓام؛ فًدم خروج ادٗمْٚت إػ اخلالء فِت ّ
احلٚجٚت) ،وإيذاء افرجٚل هل َّـ .وٕتٔج ًٕٓ ٜتٍٚء ظ ِّ ٜاحلُؿ ّ
ؾ٘ن احلُؿ ًٍٕف يْتٍل
(يرتٍع) ،ؾال يُقن واج ٛافتىٌٔؼ ذظ ً. ٚ
( ) 1حيتّؾ ادَدس إردبٔع جقاز إطٓٚر ادرأة فرؿٌتٓ ٚوبًض صدره ٚوشٚؿٓ ،ٚبؾ فقٓ اإلمجٚع
فذه ٛإػ جقاز ـنػ افرأس.
(إير :إردبٔع ،زبدة افٌٔٚن ذم أحُٚم افَرآنَّ ،111 ،111 ،11 :
حََف وظ َِّؼ ظِٔف :حمّد بٚؿر
افٌٌٓقدي ،ادُت ٛادرتوقي إلحٔٚء أثٚر اجلًٍري ،ٜضٓران ،وـذفؽ إير :إردبٔع ،جمّع
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هذا م ٚتقصِْ ٚإفٔف حقل مقوقع احلجٚب اإلشالمل (افؼظل) فِّرأة ادًِّ،ٜ
مـ خالل أيٚت افَرإٓٔ :ٜآي ٜاحلجٚب ،آي ٜاخلامر ،وآي ٜاجلالبٔ .ٛومل ٕتىرق إػ
إحٚدي ٞافٌْق ّيٜ؛ ْٕٕ ٚآثرٕ ٚحك افٌح ٞحقل أيٚت افَرإٓٔ ٜؾحً.ٛ
وذم اخلتٚم ربام يثٚر تًٚؤل بٖن احلجٚب ،وإن مل يَؿ ظِٔف دفٔؾ ذم افَرآن افُريؿ،
وفُّْف يدخؾ ذم إضٚر إحُٚم افتل حتٍظ ـرام ٜادرأة وإًٕٕٔٚتٓ.ٚ
واجلقاب :رؽؿ احلٚج ٜإػ أرؿٚم تثٌ ٝذفؽ آدظٚء أو تثٌَٕٔ ٝوف ؾ٘ن دمرب ٜبًض
ادجتًّٚت مع ؾرض احلجٚب أثٌت ٝأهن ٚمل تُـ ظٚم ً
ال ذم حٍظ ـرام ٜادرأة ،بؾ ـٕٝٚ
ذم بًض إحٔٚن شٌٌ ً ٚذم إه ٜٕٚادرأة ،وؾرض افقصٚي ٜافذـقري ٜظِٔٓ .ٚوذم ادَٚبؾ
ٕجد أن احلري ٜواحسام حَقق اإلًٕٚن ـ ٕٚٚشٌٌغ رئًٔٔغ ذم إظىٚء ادرأة ـرامتٓٚ
وإًٕٕٔٚتٓ ،ٚوإن ـٕٚت ٚؿد تًٌٌت ٚبًٌض افًٌِٔٚت ؾ٘هن ٚمل ختص ادرأة ؾحً ،ٛوإٕام
اإلًٕٚن بنُؾ ظٚم .ؾُؾ احلوٚرات جٌِ ٝافًٌِٔٚت واإلجيٚبٔٚت فٌِؼ.
إذ ًا ٓ ظالؿ ٜفُِرام ٜواإلًٕ ٜٕٔٚبٌِس احلجٚب ،وإٕام أؾ ٙؾرض احلجٚب ظذ
ادرأة ،افذي ظٚدة م ٚيراؾَف إًدام احلريٚت إشٚشٔ ٜفإلًٕٚن ،وظدم احسام حَقؿف
افٍردي ،ٜإػ مزيد مـ افوٌقط ظذ حري ٜادرأة ،وأدى ذفؽ إػ ممٚرش ٜإتٓٚك ؾٚوح
ظذ إرادهت ٚوحَقؿٓ ٚافنخه ّٔ .ٜوؿد يُقن ذم احلجٚب م ٚيًتز مْٚشٌ ً ٚذم بٌداد
وؾٚوح ً ٚذم افريٚض ،وم ٚيًتز مًتدًٓ ذم فْدن أو بٚريس وخًِٔ ً ٚذم أؾًٌٕٚتٚن
واخلرضقم .
افٍقائد وافزهٚن ذم ذح إرصٚد إذهٚن  ،11 :1مٗشً ٜافْؼ اإلشالمل ،ؿؿ1111 ،م.
وأـٍٓـ مـ ؽر
وجقهٓـ
( )1ـ ٕٝٚافًْٚء افًربٔٚت ذم افٌْل‘ وخٍِٚء افراصديـ يًٍرن ظـ
َّ
َّ
زيْ .ٜيَقل افدـتقر ظع افقرديّ :
إن افًٌ ٛاحلََٔل ادخٍل وراء طٓقر احلجٚب هبذه افهقرة
هق افتَٚفٔد وافًٚدات وافٍقارق افىٌَٔ ،ٜافتل أخذت تّْق وتتقشع بًٌ ٛتقزيع افٌْٚئؿ ظذ
ادَٚتِغ بًد افٍتقحٚت اإلشالمٔ ٜافقاشً.ٜ

الفصل األوّل :نظرية اإلمامة يف الفكر الشيعي ،قراءات جديدة 115 ...........................
ويِحظ مـ هذه أيٚت أن افىٚبع افًٚم هل ٚهق تًِٔؿ ادٗمْغ أداب وافًِقـٔٚت،
شقا ٌء م ٚـٚن مْٓ ٚبغ افرجؾ وادرأة ،أو بغ ادٗمْغ وافرشقل .ؾٍل اإلشالم ـٕٝٚ
افًْٚء ،ذم ظٓد افٌْل واخلٍِٚء افراصديـ ،شٚؾرات افقجف وافُ ٍّغ ،ظذ ضريًَٕٚ ٜء
إريٚف ذم افًٚمل افًريب .وؿد طِ ٝادرأة ظذ ذفؽ زمْ ً ٚؽر ؿهر ،حتك افٍتح
اإلشالمل ،حٔ ٞؽرؿ ٝافٌالد اإلشالمٔ ٜبٖظداد ـٌرة مـ افرؿٔؼ ،وبخٚص ٜاجلقاري،
افذيـ حتقفقا إػ دمٚرة مربح ٜتدر ثروات ضٚئِ ،ٜوافتل هل ذم احلََٕٔ ٜتٔج ٜحتّٜٔ
فٍِتقحٚت اإلشالمٔ ،ٜافتل حهؾ بّقجٌٓ ٚادًِّقن ظذ ؽْٚئؿ ـٌرة ومتْقظ ،ٜومـ
ؽرت
بْٔٓ ٚآٓف افرؿٔؼ مـ افًٌٔد واجلقاري ،افذيـ اشتخدمقهؿ ذم جمٓٚت ظديدةّ ،
ـثر ًا مـ افًالؿٚت آجتامظٔ ٜوآؿتهٚدي ٜوافًٔٚشٔ ٜوافثَٚؾٔ ،ٜوبخٚص ٜافًالؿ ٜمع
افًْٚء ،وخهقص ً ٚاحلرائر مْٓ ّـ.
وؿد ترت ٛظذ إتنٚر افرؿٔؼ واجلقاري وافٌِامن أن حدث ؾهؾ تٚم بغ احلرة
حمهْ ٜمـ ؿٌؾ
وؽرهٚ؛ فِحٍٚظ ظذ حهٕٚتٓ ٚومْزفتٓ ٚآجتامظٜٔ؛ ٕن اجلٚريُ ٓ ٜتًدُّ َّ
شٔده ٚؾال يَع ظِٔٓ ٚضالق ،وٓ يى ٌّؼ ظِٔٓ ٚحدّ افزٕ .ٚوؿد جٚء ذم احلدي ٞافؼيػ:
احلرة أن مت ّٔز ًٍٕٓ ٚظـ
«فٔس ظذ أ َم ٜحدٌّ حتك حتهـش .وفذفؽ ـٚن ظذ ادرأة ّ
اجلٚري .ٜـام حير افٍَٓٚء ظذ اجلقاري فٌس احلجٚب ،بًّْك أن يتحجٌـ ـٚحلرائر.
مر ذـره يالحظ ادرء أن افَرآن واإلشالم ـٚن ؿد رؾع مـ مُ ٜٕٚادرأة
وممّ ٚ
ويٌدو أن احلجٚب ؿد إتؼ مْذ افًٓد إمقي ،وفُْف ـٚن حمهقر ًا بٚحلرائر مـ افىٌَ ٜافًِٔ،ٚ
وبّرور افزمـ ؿِدت افىٌَٚت إخرى افىٌَ ٜافًِٔ .ٚومـ ادالحظ إٔف ـِام ـثرت اجلقاري
أصٌح احلجٚب رمز ًا فِّرأة احلرة ذم مجٔع افىٌَٚت .أم ٚحجٚب افقجف ،افذي إتؼ ذم افًك
افًٌٚد ،وم ٚزال مْتؼ ًا ذم بِدات إشالمٔ ٜـثرة ،ؾَد ـٚن خيص احلرائر.
(إير ذم ذفؽ :د .ظع افقردي ،حقارات ذم افىًٌٔ ٜافٌؼي ،ٜإظداد :شًد افٌزاز ،جريدة افؼق
إوشط ،احلَِ ٜافث 11 ،ٜٕٔٚأ ّيٚر  /مٚيق «Mayش 1551م.
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آجتامظٔ ،ٜإّٓ أن ووًٓ ٚـٚن ؿد تراجع ظذ م ٚـٚن ظِٔف ذم افًَقد إوػ مـ
حتقف ٝاخلالؾ ٜإػ مِؽ ظوقض مْذ بداي ٜافدوف ٜإمقي ،ٜثؿ
اإلشالم ،بًد أن ّ
اشتٍحؾ خالل افدوف ٜافًٌٚشٔ ،ٜافتل مثِ« ٝظك احلريؿش وامتٓٚن ادرأة وـرامتٓ ٚمـ
جٓ ،ٜوتراجً ٝخالهل ٚمُٕٚتٓ ٚظام ـ ٕٝٚظِٔف ذم صدر اإلشالم ،حٔ ٞـ ٕٝٚأوؾر
حي ً ،ٚوـ ٕٝٚهل ٚخٔٚرات أـثر .وؿد يًقد آختالف ذم ذفؽ إػ آختالف ذم تًٍر
بًض أيٚت افَرإٓٔ ٜوإحٚدي ٞافٌْقي ٜافتل تتحدث ظـ افًْٚء ،وـذفؽ إػ
افتحقٓت آجتامظٔ ٜوآؿتهٚدي ٜوافًٔٚشٔ ٜافتل جًِ ٝادجتّع اإلشالمل أـثر
ّ
إٌالؿ ً ٚوخت ٍِّ ً ،ٚوهق م ٚتراؾؼ مع ترشٔخ افًِى ٜافًٔٚشٔ ٜفالشتٌدادي ٜوافْزظ ٜإبقيٜ
واشتحداث ظٚدات وتَٚفٔد أخذت تتقشع وتتوخؿ ظذ حًٚب افْص افديْل
ادَدس.
وفذفؽ أصٌح حٚل ادرأة افٔقم أمر ًا يدظق إػ افتًٚؤل وافَْد وافرثٚء ،خهقص ً ٚبًد
وحقهل ٚإػ جمرد «وظٚء فًِّْٛش ،أو ؿك
أن أجحػ ادجتّع إبقي ذم حؼ ادرأة،
َّ
دوره ٚظذ ادىٌخ وتربٔ ٜإضٍٚل مـ دون تربٔ ًٍٕٚٓ ٜوتًِّٔٓ ،ٚوجًؾ مْٓ ٚـًٔٚ ٕٚ
شٚفٌ ً ٚؿْقظ ً ٚومًزوًٓ ظـ ادجتّع .اشتًٌده ٚافرجؾ ،وجًؾ مْٓ« ٚدمٔ ٜمجِٜٔش تٌقص
ذم شٌٚت ظّٔؼ ،وٓ تٗمـ إّٓ بٚخلراؾٚت وبٕٚشٚضر.
وافقاؿع أن ادنُِ ٜاحلََٔٔ ٜفًٔ ٝذم هوؿ حَقق ادرأة بٚحلجٚب بَدر م ٚهل ذم
حَقق ادرأة ادٓوقم ٜذم ادجتًّٚت افًربٔ ٜواإلشالمٔ .ٜؾ٘ن احلجٚب ،أي افَْٚب
ادًروف مْذ أؿدم إزمْ ٜذم افؼق ٓ ،يّْع ادرأة مـ ادنٚرـ ٜذم افًّؾ وافْنٚط
آجتامظل وآؿتهٚدي .ؾٚفًْٚء افًربٔٚت وادًِامت ،وبهقرة خٚص ٜافرئٍٚت،
يًِّـ مع افرجٚل ذم احلَؾ مـ افهٌٚح حتك ادًٚء ،وه َّـ يرتديـ احلجٚب افتَِٔدي.
إذ ًا ارتداء احلجٚب ٓ يّثؾ بٚفيورة «ختٍِ ً ٚورجً ّٜٔش ،ـام أن ظدم ارتداء احلجٚب ٓ
يّثؾ بٚفيورة احلداث ٜوادقو ٜوافتَِٔد.

ايفضٌ ايجاْي
احلجاب بني احلسّية ايػدضيّة
وإيصاّ ايدوية ايديٓية

ْعسية اإليصاّ باحلجاب
تػييد األديّة وتفٓيد حجج املعازعني

َكدَة

احلسـ َِي وج ِ
ِ ِ
ِ ِ
﴿ا ْد ُع نِ ِػ َشيِ ِ
قؾ َر َنو َ
ود َُْلؿ وِو ُهفتِل ِه َل َأ ْح َس ُـ﴾
ؽ وِوحلؽ َْؿي َوادَ ْقظ َظي َ َ َ َ

(افْحؾ.)111 :
إن افديـ اإلشالمل ديـ ثَٚؾ ٜوشٔٚش ،ٜبحٔ ٞإن ارتٌٚضف بٚفثَٚؾ ٜوافَوٚيٚ
إخرى ـٚرتٌٚضف بٚفًٍٍِ ،ٜوهق يًىل إوفقي ٜذم إمهٔ ٜفِقظظ وإخالق.
وإخالق هل اجلٓ ٜادٕٚح ٜفِدشٚتر افٍَٓٔ ٜواحلَقؿٔ ٜوافًٔٚشٔ. ٜ
وؿد ضرح ٝافسبٔ ٜإخالؿٔ ٜذم اإلشالم ظذ أهن ٚمـ إهداف افًٚفٔ ٜفًٌِث، ٜ
( )1أشتٚذ ذم احلقزة افًِّٔ .ٜومدير ؿًؿ ؾًٍِ ٜافٍَف واحلَقق ذم ـِٔ ٜافٍَف واحلَقق ذم ؿؿ.
( )1افًٔد حمّد حًغ افىٌٚضٌٚئل ،ادٔزان ذم تًٍر افَرآن .111 :1
( )1ذـر افَرآن افُريؿ ذم آيٚت متًددة أن تزـٔ ٜوهتذي ٛإخالق هل أحد أهؿ أهداف افًٌثٜ
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وظرؾ ٝظذ أهن ٚمـ أهؿ افًقامؾ ذم بْٚء
وتًد مـ ادُِٚت وافهٍٚت إخالؿّٔ ،ٜ
صخهٔ ٜاإلًٕٚن  .وظِٔف ؾ٘ن تربٔ ٜهذا افًٌد وافًٚح ٜاإلًٕ ٜٕٔٚجي ٛأن يٗخذ ظذ
إٔف مـ أهؿ افًقامؾ وإشس ذم افًٌد افنخيص فإلًٕٚن .وظذ هذا إشٚس،
ؾٚإلشالم يًر «افًٍٜش أمهٔ ٜبٚفٌ ٜـ٘حدى اخلهقصٔٚت إخالؿٔ ٜاحلّٔدة ،ويٗـد
ظذ بًط وحتُٔؿ «احلجٚبش ـٖحد أهؿ افىرق حلٍظ افًٍ ٜذم ادجتّع اإلشالمل .
يروج اإلشالم احلجٚب ـَّٔ ٜمحٔدة وهبٔ ٜوشِقك
ؾٍل افتثَٔػ وشـ افَقإغ ِّ
مًروف وواج ٛجي ٛأن يٗخذ بف  ،فُـ هذا ٓ يًْل إٔف مل يتخذ تدابر حَقؿٜٔ
وؿوٚئٔ ٜذم أي طرف ـ حتك ـخٔٚر أخر ـ مَٚبؾ ظدم افًٍ ٜوظدم آفتزام بٚحلجٚب.
ومـ وجٕٓ ٜيرٕ ٚؾ٘ن اختٚذ اإلجراءات احلَقؿٔ ٜوافَوٚئٔ ٜفٔس هق اخلٔٚر إول مـ
بغ اخلٔٚرات ادىروح ،ٜفُـ ٓ ًٕتىٔع أن ٍْٕٔف ـآخر خٔٚر ذم مقارد وطروف خٚصٜ
جي ٛظِْٔ ٚافٌ ٝؾٔٓ .ٚوبًٌٚرة أخرىًٕ ٓ :تىٔع أن َٕقل مـ افْٚحٔ ٜافٍَٓٔ :ٜإن
افدوف ٜاإلشالمٔ ٓ ٜتًتىٔع حت ٝأي طرف ـ ـَؤ ٜشٚفٌ ٜـِٔ ٜـ أن تتخذ إجراءات
حَقؿٔ ٜوؿوٚئٔ ٜدمٚه هُذا جمرمغ ومتخٍِغ ،بؾ يٌدو إًْٕٔ ٚتىٔع أن ٕجد أدف ٜتثٌٝ
هذا احلؼ فِدوف ٜاإلشالمٔ ،ٜـَؤ ٜمقجٌ ٜجزئٔ.ٜ
ؾام هل وطٚئػ افدوف ٜاإلشالمٔ ٜذم جمٚهب ٜطٚهرة ظدم آفتزام بٚحلجٚب وظدم
(افٌَرة 115 :و111؛ وآل ظّران111 :؛ واجلًّ ،)1 :ٜواهلدف مـ بًث ٜافرشقل إـرم تًّٔؿ
مُٚرم إخالق ،ؾَد ؿٚل :إٕام بًثٕ ٝمتؿ إخالق (إير :حمّد حمّدي رينٓري ،مٔزان احلُّٜ
.)111 :5
( )1حمّد مٓدي افْراؿل ،جٚمع افًًٚدات  11 :1ـ .11
( )1افْقر .11 :فالضالع ظذ إحٚدي :ٞحمّد حمّدي رينٓري ،ادهدر افًٚبؼ .111 :1
( )1افْقر ،11 :وؿد ووً ٝتًِٔ ً
ال فَٕٚقن ؽض افٌك وشس افًقرة بٚفًٍ ٜوافٌِٚس افىٚهر.
( )1إحزاب15 :
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افًٍ ،ٜوم ٚهل احلَقق وافقاجٌٚت افتل هل ٚوظِٔٓٚ؟
فِدوف ٜاإلشالمٔ ٜـ مـ دون أدٕك صؽ ـ وطٚئػ مِزم ٜبتٖديتٓ .ٚوهذه افقطٚئػ
ًٕتىٔع أن ْٕير هل ٚمـ ٕٚحٔتغ :افـوحقي إوػ :افقطٚئػ افًٚم ٜافتل تَع ظذ ظٚتؼ
افْيٚم اإلشالمل ،وجي ٛأن يًّؾ هب ٚحت ٝأي طرف؛ وافـوحقي افثوكقي :افيروف
اخلٚص ٜافتل حتتؿ ظذ افدوف ٜأداء وطٚئػ خٚص.ٜ

1ـ وظائف ايٓعاّ اإلضالَي األصًية
ادراد مـ افقطٚئػ إصِٔ ٜافقء افذي جي ٛأن يتًٌف افْيٚم اإلشالمل ـَٚظدة
أوػ .ووطٍٔ ٜافدوف ٜاإلشالمٔ ٜإصِٔ ٜهل افًّؾ ظذ إظداد أو ـتٚب ٜأو تدويـ
برٕٚم ٟجٚمع ومْيؿ يًر ظِٔف افْٚس ،فُـ هذا ٓ يًْل أن تٌٍؾ وطٚئٍٓ ٚادّٜٓ
إخرى ،ـٚفتٌِٔغ ،وإشداء افْهٚئح ،واإلذاف افًٚم .ويٌدو أن احلجٚب افؼظل
دون برٕٚم ٟصٚمؾ وخمتص ُيًّؾ بف ـّْيقمٜ
واحلٍٚظ ظذ افًٍ ٓ ٜحيهؾ إٓ إذا ّ
وبتًْٔؼ ـٚمؾ.

أـ تدوئ بسْاَج جاَع وَٓعِ

مـ أول وأهؿ وطٚئػ افدوف ٜاإلشالمٔ ٜذم جمٚل احلجٚب تدويـ برٕٚم ٟجٚمع

ومْيؿ ينّؾ ـؾ آحٚد وؾئٚت ادجتّع ،وينجع افْٚس ظذ رظٚي ٜهذا إشِقب ذم
مْيقم ٜمًَْ .ٜوظذ أثره جي ٛأن هتٔئ افدوف ٜجق ًا وأووٚظ ً ٚمْٚشٌ ٜبحٔ ٞتنجع
إؾراد ظذ رظٚي ٜاحلجٚب وحٍظ افًٍ ٜظِّٔ ً .ٚومـ مَدمٚت هتٔئ ٜهذا افقوع
افتثَٔػ وترشٔخ افَٔؿ ،بحٔ ٞحيقز احلجٚب وافًٍ ٜظذ مرتٌ ٜظٚفٔ ٜذم ادجتّع ،وـؾ
مـ حيسم افًٍ ٜواحلجٚب حييك بّْزف ٜاجتامظٔ ٜظٚفٔ ٜواحسام أـز وتَدير أـثر .
( )1يهقر افَرآن افُريؿ أهؾ افتَقى بٖن هلؿ مُ ٜٕٚأؾوؾ وؿدر ًا أـرم ظْد اهلل شٌحٕٚف﴿ :نِ ُهن
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وذم ادَٚبؾ مـ ٓ حيسم افًٍ ٜوٓ ّ
يقذم احلجٚب حَف هلؿ مْزف ٜأدٕك ،وإذا أسوا ظذ
ظِّٓؿ يًٚمِقن بال مٌٓٚة واحتَٚر ذم ادجتّع  .ومـ ادٗـد إٔف ذم أووٚع ـٓذه
يتنجع مـ هيّف صٔقع افَٕٚقن ،وظدم افتهٚدم ،ومراظٚة تىٌٔؼ إحُٚم آجتامظٔ،ٜ
حلٍظ جقهر افًٍ ٜوصدف احلجٚب؛ ٕن َّ
أؿؾ تٖثر ذم جمتّع ـٓذا مـ ٕٚحٔ ٜآظتَٚد
إٍٔع ُّ
وأؿؾ ـٍِ ،ٜوذم ادحهِ ٜافْٓٚئٔ ٜتُقن أوؾر
بحٍظ جقهر افًٍ ٜوصدف احلجٚب ُ
هلؿ .وٕالحظ أن هذا افقوع شٔٓدي مـ يًّؾ ظذ أشٚس ادًٍْ ٜوافٍٚئدة ـ بحًٛ
ضريَتف وخَِف واختٔٚراتف ـ إػ هذا اهلدف؛ إذ ٓ يُّـ هلذه افؼوط وإووٚع أن
تتحَؼ بًٌ ٛاإلمُٕٚٔٚت وافًقامؾ ادخِ ٜذم ادجتّع ،وظذ ادخىىغ أن يًًقا
فِتقصؾ إػ أووٚع ٓ يْير ؾٔٓ ٚإػ حٍظ جقهر افًٍ ٜوصدف احلجٚب ـٖمر بٚهظ
َأـ َْر َمؽ ُْؿ ِظـدَ اهللِ َأ ْق َؼوـ ُْؿ﴾ (احلجرات ،)11 :وهل ذم افقاؿع ٕقع مـ إٔقاع ادًٚبَ ٜفِحهقل ظذ
أظذ مًتقى مـ افتَقى.
( )1يَقل أمر ادٗمْغ× ذم إحدى افروايٚت« :أمرٕ ٚرشقل اهلل‘ أن َِٕك أهؾ ادًٚيص بقجقه
مٍُٓرةش (احلر افًٚمع ،وشٚئؾ افنًٔ ،1 ٜبٚب  .)1وـذفؽ ؿد ورد ذم روايٚت متًددة افْٓل ظـ
تقاؾؼ افهٚحلغ مع ادذٌٕغ وأهنؿ يًتحَقن افًَٚب (بحٚر إٕقار ،حمّد بٚؿر ادجِز :11
111؛ 11 :11؛ افىقد ،هتذي ٛإحُٚم  .)111 :1ؾتَٚرب اإلصالحٔغ مع ادذٌٕغ ؿد يُقن
فَِٔٚم هبدايتٓؿ وإبًٚدهؿ ظـ حٚف( ٜافْٓل ظـ ادُْر) .ومـ اجلٚئز أن يق ِّفد فدى ادذٕ ٛحدش ًٚ
صحٔح .وظِٔف ؾًدم ادٌٓٚة وؿِ ٜآهتامم ذم حٚف ٜاإلسار،
بٖن ٕقع افتكف افذي يَقم بف
ٌ
وأخذه ٚظذ أهن ٚحٚف ٜمـ حٓٚت افْٓل ظـ ادُْر ،أمر مرؽقب وٓزم .وظذ هذا ؾ٘ن افٍرق بغ
م ٚيَقم بف اإلصالحٔقن وافْٓل ظـ ادُْر واوح ،وهق أن اإلصالحٔغ ٓ يَهدون هدايٜ
وإصالح ادذٌٕغ ،ومـ اجلٚيز ذم بًض ادقارد أن يٗيدوهؿ ذم تكؾٚهتؿ ،وفُـ افْٚهل ظـ ادُْر
يُقن ؿهده اإلصالح واهلداي ،ٜوإذا ـٚن يًىل ادذٌٕغ أمهٔ ٜؾذفؽ بَهد إصالحٓؿ ،وظذ
أشٚس إٔف أحد ظْٚويـ افْٓل ظـ ادُْر .وفذفؽ ؾًْٕٕ٘ ٚرض هذه افروايٚت ،وافتل هل بًْقان
«افْهٔح ٜادنٍَ ٜوافٍْٜٔش ،وظذ أشٚس إٔف أحد ظْٚويـ افْٓل ظـ ادُْر ،ظذ أهن ٚإحدى أرضار
ادتديْغ افثَٚؾٔ ،ٜإٓ أهن ٚؽر متج.ًٜٕٚ
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افثّـ وظديؿ افٍٚئدة .وظذ شٌٔؾ ادثٚل :إذا حٚؾظ أحد ظذ حجٚبف بدؿ ،ٜأو اختٚر
احلجٚب إؾوؾ (افًٌٚءة) ٓ ،يهٚدف ٕيرة شٌِٔ ٜأو ٕيرة تَِؾ مـ أمهٔتف ذم
ادْٚشٌٚت آجتامظٔ .ٜوٕحـ ٕرى ـ مع إشػ ـ هذه افْيرة افٔقم ذم بًض ادْٚشٌٚت
آجتامظٔ ،ٜبؾ إشقأ أن تقجد هذه افْيرة ذم بًض إؾالم افتٍِزيقٕٔ ٜبىريَٜ
مرمقزة أيو ً .ٚؾٔق ِّفد اشتّرار هذه افزام ٟؾُرة جديدة ظْد أؾراد ادجتّع ،ويىرح
هذا افَِؼ ظذ مًتٌَؾ احلجٚب فألوؾٔٚء فِحجٚب« :إػ أي ٜمرتٌ ٜوؾؤِ ٜوصِْ،ٚ
وؿد حٚؾيْ ٚظذ حجٚبْٚ؟ش .وهذا حتذير فِثَٚؾ ٜافدئْ. ٜ

أضاضيات تدوئ بسْاَج جاَع وَٓعِ
فتدويـ برٕٚم ٟجٚمع ومْيؿ جي ٛأن ًٕرف أهداف اإلشالم ادرتٌى ٜبٚفًٍٚف
واحلجٚب بنُؾ مدروس ودؿٔؼ ،ومـ جٓ ٜأخرى جي ٛآضالع ظذ افًقامؾ
ادوٚظٍ ٜفًدم آفتزام بٚحلجٚب بىريَ ٜممْٓج ،ٜـل ًٕتىٔع افقصقل إػ برٕٚمٟ
جٚمع ومْيؿ وظّع .هلذا جي ٛأن ٕقوح هذيـ افًٚمِغ:

1ـ انتػاف ايرتابط بني احلجاب واألٖداف ايعاَة األخسى

ادًٖف ٜإوػ افتل جي ٛأن ٌٕح ٞؾٔٓ ٚهل :م ٚهل أهداف اإلشالم ذم جمٚل افًٍٚف

واحلجٚب؟ هؾ هل ؾَط افهٔ ٜٕٚآجتامظٔ ،ٜوافسبٔ ٜإخالؿٔ ،ٜوحتُٔؿ أشس احلٔٚة
افًٚئِٔ ،ٜووامن افًالم ٜافًٍْٔ ،ٜوتُريؿ ادرأة وآمتْٚع مـ افقؿقع ذم ورضٜ
آبتذال ،أو أن هْٚفؽ أهداؾ ً ٚأخرى مىروح ٜأيو ًٚ؟ وهؾ فدى اإلشالم أهداف
( )1حً ٛوجٕٓ ٜير افُٚت ٛؾ٘ن ذم ذهـ واوع هذه إشئِ ٜوإطٓٚر مزاحف بىريؼ يثٌ ٝهبٚ
بًِٕٚف أن ادقوقع ادىروح ذم أدٕك مًتقيٚت افٌح ،ٞوأيو ً ٚهق ؽر مٖٓٔ فذفؽ ،وافْيٚم
اإلشالمل مل يقؾؼ ٕداء تِؽ ادّٓ.ٜ
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ظديدة بٚفًٌْ ٜإػ احلجٚب وافًٍ ٜأو فديف هدف واحد؟ وإذا ـٚن يتٌع أهداؾ ً ٚمتًددة
ؾام هق آرتٌٚط وافًٌْ ٜبْٔٓٚ؟ هؾ هذه إهداف ضقفٔ ،ٜبحٔ ٞيُقن اهلدف ذم خدمٜ
اهلدف أخر ،أو أهن ٚمًتَِ ٜوذم ظرض بًوٓ ،ٚبحٔ ٞيْير إػ ـؾ مْٓؿ ـٓدف
مىِقب وهنٚئل ،أو أهن ٚذم ظغ آشتَالل وفدهي ٚرابى ٜؿريٌ ٜومتداخِ ،ٜبحٔٓ ٞ
ًٕتىٔع أن ٕٖخذ واحد ًا مْٓ ٚدون أخر؟ وم ٚهق ارتٌٚط أهداف اإلشالم بٚفًٌْ ٜإػ
افًس مع أهداؾف بٚفًٌْ ٜإػ ادجٓٚت افٍردي ٜوآجتامظٜٔ؟ وم ٚهل رابى ٜأهداف
اإلشالم بٚفًٌْ ٜإػ احلجٚب وافًس ،وبْٚء افنخهٔ ٜوتربٔتٓٚ؟ وم ٚهق دور افًس
واحلجٚب ذم تَرب اإلًٕٚن مـ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ،وبٚفًُس؟ وم ٚهق تٖثر إحُٚم
إخرى ،ـٕٚحُٚم افًٌٚدي( ٜوخٚص ٜافهالة) ،ذم مْع ظدم آفتزام بٚحلجٚب وؿِٜ
افًٍ ٜمـ افْٚحٔ ٜآجتامظٜٔ؟ وم ٚهق ارتٌٚط افًس مع أهداف اإلشالم بٚفًٌْٜ
فالؿتهٚد ،وافًٔٚش ،ٜوافًٚئِ ٜو...؟ وهؾ اإلشالم مِتٍ ٝبٚفًٌْ ٜإػ حتريؿ افرظقٕٜ؟
وهؾ أن افرظقٕ ٜتًٌ ٛوًػ افَقى آؿتهٚدي ٜوإخالؿٔ ٜذم ادجتّع أو أهن ٚتي
بٚفًالؿٚت افًِّٔ ٜذم هذا ادجٚل؟ وهْٚك أشئِ ٜـثرة أخرى تىرح ذم جمٚل افًٔٚش،ٜ
وافًٚئِ ،ٜوؽره.ٚ
واحلََٔ ٜإٔف فٔس هْٚك حتَٔؼ ظّٔؼ وجٚمع ذم هذا ادجٚل  ،ومل ُير ّد ظذ أشئِٜ
ـٓذه بكاح ٜوواؿًٔ .ٜوهلذا يٌدو أن افتحَٔؼ اددروس وافًّٔؼ رضوري ذم هذا
ادجٚل.
( )1بًض افٌٚحثغ وافُتٚب صقروا «مًٖف ٜاحلجٚبشٕ« ،يٚم حَقق ادرأة ذم اإلشالمش« ،افثَٚؾٜ
افًٚري ٜوظري افثَٚؾٜش« ،حتِٔؾ جديد وظّع فِحجٚبش« ،احلجٚب بْير افَرآن وافًْٜش،
«احلجٚب ذم إديٚن اإلهلٜٔش« ،ؾًٍِ ٜاحلجٚبش ذم هذا ادجٚل ،وفُـ افُثر مـ أشئِ ٜادحٚور
اجلدي ٜمل تُـ حٚرضة ،وخهقص ً ٚذم افْيرة افًٚم ٜوٕصحٚب افْيٚم.
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2ـ انتػاف املؤثسات ايطًبية واإلجيابية يف االيتصاّ باحلجاب

مـ افٌدهيل أن ـؾ م ٚهق مًتٓجـ ذم تكف افنخص وأثره ظذ ادجتّع يُقن

مًِقًٓ فًقامؾ مقجدة ومنددة ،ومـ افىًٌٔل إٔف مـ دون افتًرف افدؿٔؼ وافًّٔؼ
ظذ هذه افًقامؾ ٓ يُّـ أن يُقن افتكف ذـٔ ً ٚوظِّٔ ً .ٚؾٚفتًرف ظذ افًقامؾ
ادًٌٌ ٜفِتكف ادًتٓجـ ذم افنخص أصً ٛبٚفًٌْ ٜإػ ادٓٚجر آجتامظٜٔ؛ ٕن
افًقامؾ ادٗثرة ظذ ادجتّع فدهي ٚتْقع وؽّقض أـثر ،وتٗثر ظِٔٓ ٚإحقال افزمْٔ،ٜ
وادحٔىٔ ،ٜوافثَٚؾٔ ،ٜوافَقمٔ ،ٜو ،...ؾُٔقن تٖثره ٚخٚص ً .ٚفذا حتتٚج إػ حتَٔؼ
مدروس ودؿٔؼ أـثر .ؾٍل هذا ادجٚل جي ٛأن ًًٕك إػ تًٔغ افًقامؾ ادختٍِٜ
فِتًرف ظذ ادٓٚجر ،وتًٔغ مَدار تٖثره ،ٚبٚفٌح ٞوافتدؿٔؼ افنٚمؾ (افًٔٚد،
آؿتهٚدي ،افسبقي ،افٍْز ،آجتامظل ،و .)...ـام جي ٛأن ّٕٔز افًقامؾ افداخِٜٔ
وافًقامؾ افَٚبِ ٜفِقصقل وادراؿٌ ٜظـ افًقامؾ اخلٚرجٔ ٜؽر افَٚبِ ٜفِقصقل،
وافًقامؾ ؽر افَٚبِ ٜفِّراؿٌ ٜادًتَّٔ ،ٜوافًقامؾ إـثر تٖثر ًا وإؿؾ مْٓ ٚتٖثر ًا.
وذم اجلٓ ٜادَٚبِ ٜجي ٛأن ّٕٔز افًقامؾ افَٚبِ ٜفِّْٚؾً ٜوافتٌديؾ ،وافًقامؾ ادوٚدة
وادٗثرة ظذ افًقامؾ ادقجدة فِّٓٚجر آجتامظٔ ،ٜوٌٕغ مٔزان افتٖثر ظذ ـؾ واحد
مْٓ ٚبدؿ ٜوٕيٚم.

ب ـ ايتوعية وايتجكيف

إن إحدى وطٚئػ افْيٚم اإلشالمل إخرى ذم جمٚل افًٍ ٜواحلجٚب تقظٔ ٜافْٚس

بٚفًٌْ ٜإػ ؾقائده وآثٚره افٍردي ٜوآجتامظٔ .ٜوجي ٛأن ٓ ُٕتٍل بٚفتقظٔ ٜافًىحٔ،ٜ
بؾ جي ٛأن ٕجًِٓ ٚذاتٔ ،ٜوٕقشع رؿًتٓ ،ٚحتك تتٍتح بهرة افْٚس .ويٌدو أن افتقظٜٔ
افهحٔح ٜوآشتٍٚدة مـ إشٚفٔ ٛوإدوات افًكي ٜهلام دور مٗثر ومٍٔد ذم هذا
ادجٚل ،ـام هتديْ ٚادٌٚين وافتًٚفٔؿ اإلشالمٔ ٜذم تقؤح هذا إمر ،فذا خِؼ اهلل شٌحٕٚف
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وتًٚػ اإلًٕٚن مقجقد ًا ظٚد ً ٚوحر ًا ،وهذه اخلهِ ٜمتٔزه ظـ ادخِقؿٚت إخرى.
وظِٔف ؾ٘ن اخلىقة إوػ فتحٍٔز اإلًٕٚن ،وخِؼ افنًقر ذم اختٔٚر إؾوؾ؛ فِقصقل
إػ ادىِقب ذم ًٍٕف ،هق افًّؾ ظذ رؾع مًتقاه ذم افتقظٔ ٜوتثٍَٔف ذم هذا ادجٚل.
ؾٚدىِقب إذ ًا هق تًّٔؿ رظٚي ٜاحلجٚب وافًٍ ٜذم ادجتّع ،ومـ أجِف جي ٛأن ْٕر
بهرة افْٚس وثَٚؾتٓؿ مـ جٓ ،ٜوأن ٕيٓر هلؿ ظقاؿ ٛومًٚوئ آشتٓتٚر وؿِٜ
افًٍ ٜبهقرة مِّقش ٜوواوح ٜمـ جٓ ٜأخرى ،ـل خيتٚروا افًٍ ٜواحلجٚب بَْٚظٜ
وحري ،ٜويّتًْقا ظـ ظدم آفتزام بٚحلجٚب وافًٍ .ٜوحْٔئذ ٕرى ادجتّع خيىق ٕحق
ّٕق ورؿل افنخهٔ ٜاإلًٕ ٜٕٔٚبَْٚظ ٜوحري ٜتٚم .ٜومـ افقاوح إٔف ـِام اؿسن افًِؿ
ورؿل صخهٔ ٜاإلًٕٚن.
بٚفًّؾ وصٍع بٚحلري ٜيُقن ذا ؿّٔ ٜبٚفٌ ،ٜومٗثر ًا ذم ّٕق
ّ
وفُـ مـ ادٗشػ أن هذه افثَٚؾ ٜمل تُـ ذم ادًتقى ادىِقب ،ومل ُيً َت ٍَد مـ
إشٚفٔ ٛاجلذاب ٜوافٌْٚءة ذم هذا ادجٚل .وظذ هذا إشٚس ؾ٘ن ـثر ًا مـ افزوايٚ
اخلٍٔ ٜوأثٚر وؾًٍِ ٜإحُٚم اإلشالمٔ ٜمل تٌغ بقوقح ،وظذ أثر هذا ؾَد ظد اإلمٚم
اخلّْٔل& ظدم تقؤح وإدراك افًٍٍِ ٜاحلََٔٔ ٜفُثر مـ إحُٚم اإلشالمٔ ٜمـ
أـز إمراض افتل أصٚب ٝادجتًّٚت اإلشالمٔ. ٜ
إوٚؾ ٜفذفؽ ؾ٘ن اإلًٕٚن افًكي ؿد زادت مًِقمٚتف ،ؾٓق ٓ يَٚس مع إًٕٚن
افَرون ادٚؤ ،ٜومـ جٓ ٜأخرى ؾَد أثرت افثَٚؾ ٜافتل تًرض ظـ ضريؼ وشٚئؾ
اإلظالم ـ ظٚدٔ ٜـ ٕٝٚأو حمِٔ ٜـ ظذ ذفؽ اإلًٕٚن ،وأوجدت ؾٔف إٔف فًِّؾ بٖي
دشتقر أو ؿٕٚقن جي ٛأن يُقن ظذ ظِؿ بآثٚره وؾًٍِتف ادىِقب ،ٜويًّؾ ظذ مدى
( )1ذم صحٍٔ ٜاإلمٚم  11 :11يٌغ فىالبف ذم درس افٌح ٞاخلٚرج ظـ احلُقم ٜاإلشالمٔ،ٜ
ويقصٔٓؿ مـ أجؾ اشتَرار افْيٚم اإلشالمل هبذا ادىِ« :ٛدوٕقا ؿقإغ اإلشالم وؾقائدهٚ
وإؼوهٚش (وٓي ٜافٍَٔف.)111 :
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إدراـف وتهّّٔف هلذا افدشتقر أو افَٕٚقن ،وهلذا ؾٕ٘ف مـ ؽر ادتقؿع مـ اإلًٕٚن
ادتديـ افًكي أن يُقن ـآبٚئف وأجداده إوفغ يًّؾ بٕٚحُٚم افدئْ ٜؾقر ًا ،بدون
أن ي ّىِع ظذ آثٚره ٚوؾقائده ٚاإلجيٚبٔ .ٜإذ ًا ؾ٘ن أحد ذوط ادجتّع اإلشالمل افٔقم ـ
خهقص ً ٚظْدمٖٕ ٚخذ بًغ آظتٌٚر اهلجقم افثَٚذم مـ ؿٌؾ ادجتًّٚت افٌربٔ ٜوافدول
ؽر اإلشالمٔ ٜبقشٚئؾ اإلظالم وافىرق افدظٚئٔ ٜـ تٌٔغ افًٍٍِ ٜوأثٚر اإلجيٚبٜٔ
فألحُٚم اإلشالمٔ .ٜوهْ ٚجي ٛأن ًٕسف أن أشٚفٔ ٛافثَٚؾ ٜذم افدوف ٜمل تٗ َّد ظذ
افقجف ادىِقب .ومـ واجٌٓؿ أن يقوحقا آثٚر إحُٚم اإلشالمٔ ٜاإلجيٚبٔ ٜبًَالٕٜٔ
متْٚشٌ ٜمع مًتقى ؾٓؿ افىٌَٚت ادختٍِ .ٜؾربام حتتٚج ذم بًض ادقارد إػ بٔٚن افًٍٍِٜ
وأثٚر اإلجيٚبٔ ٜفألحُٚم ب٘ؿٚم ٜأدف ٜإلؿْٚع إذهٚن ادتًٚئِ ٜوافٌٚحث .ٜوربام يُقن مـ
افيوري أن ٕجٔ ٛظذ صٌٓٚت اجلامظٚت إخرى بىريَ ٜظِّٔ ٜاشتدٓفٔ .ٜإذ ًا مـ
وطٚئػ افثَٚؾ ٜأيو ً ٚتقؤح إحُٚم اإلشالمٔ ٜفُؾ افٍئٚت افٍُري ٜوافَٕٚقٕٔ ٜذم
ادجتّع بقظل واشتدٓل مْىَل وظَالئل ،فتِغ ؿِقهبؿ وتتٌر أؾُٚرهؿ حقل
اإلشالم ،خهقص ً ٚإذا م ٚاشتخدم ٝذم هذا ادجٚل افىرق افٍْٔ ٜوافتٌٌِٔٔ ٜبٌِٜ
اف َهص أو افٍِٔؿ أو ادنحٔ ٜوإٕٚصٔد؛ فتهقير أثٚر اإلجيٚبٔ ٜفًِّؾ بٕٚحُٚم
اإلشالمٔ ،ٜومـ ٕٚحٔ ٜأخرى جي ٛأن يتٍّٓقا أثٚر افًٌِٔ ٜفًٌض إظامل.

ج ـ اضتدداّ أضاييب اجلرب وايرتغيب

ذم ادرحِ ٜافًٚبَ ٜأذٕ ٚإػ إحدى وطٚئػ افدوف ٜادّٓ ٜوهل آرتَٚء بٌهرة

اإلًٕٚن ،وؿد بْٔ ٚأن هذه افىريَ ٜهل افىريَ ٜادثذ وافىًٌٔٔ ٜفتٓٔٔ ٟاإلًٕٚن ٕحق
ادىِقبٕ ،هن ٚتتُئ ظذ افًٌد افًَالين افذي هق أوشع وأظذ بًد ذم اإلًٕٚن .ومع
هذا ؾٚإلًٕٚن فٔس مقجقد ًا ذم بًد واحد أو مْحك ًا بًٌد ظَالئل ،بؾ إن بًد افًٚضٍٜ
واإلحًٚس مـ أهؿ أبًٚد وجقد اإلًٕٚن؛ إذ ـام يٗثر ارتَٚء مًتقى افٍٓؿ وافٌهرة
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وتَقي ٜافًٚح ٜافًَالئٔ ٜذم اإلًٕٚن ؾ٘ن جِ ٛادٔقل افًٚضٍٔ ٜوإحٚشٔس فديف تًتز
مـ افًقامؾ ادّٓ ٜذم تْنٔىف أيو ً ،ٚحتك إًْٕٔ ٚتىٔع أن َٕقل :إن هذا افًٌد فف تٖثر
ـٌر ذم حٔٚة إؾراد .وظِٔف ًٕتىٔع أن ٕٗثر ظذ أذهٚن إؾراد بٚفىرق إخالؿٜٔ
وافتٌٌِٔٔ ٜأـثر مـ افىرق ادْىَٔ ٜوآشتدٓفٔ .ٜوهْٚك افُثر مـ افْٚس افذيـ
يَتـًْقن مـ افْٚحٔ ٜافًَِٔ ٜوادْىَٔ ٜبٚفًٌْ ٜإػ ؾٚئدة افًّؾ ،وحتك رضورتف،
وفُْٓؿ ٓ يًِّقن هبٚ؛ ٕن ؿِقهبؿ وأحٚشًٔٓؿ ٓ تىٚوظٓؿ .وذم ادَٚبؾ هْٚك مـ
يًّؾ هب ٚتًٌ ًٕ ٚحٚشًٔف ومتىٌِٚت ًٍٕف ،وإن مل تَتْع ظَقهلؿ ،أو حتك ذم بًض
إحٔٚن فٔس فدهيؿ أي اشتدٓل ظَع مًٚرض هلذه ادًٖف .ٜهلذا جي ٛأن تِغ ؿِقب
افْٚس وتْجذب دمٚه إحُٚم وافَقإغ افدئْ .ٜوافتنجٔع واشتخدام إظامل افٍْٜٔ
ذم افتقظٔ ٜهلام أـز إثر ذم هذا ادجٚل .ـام إٔف ٓ يقجد بديؾ فِتٌِٔغ افًّع.

د ـ ايٓضيخة املػفكة واحلاذقة

ـام أن فإلًٕٚن بًد ظَالئل يٗثر ذم ـثر مـ ؿراراتف ؾُذفؽ يًتز افًٌد احلز

وافًٚضٍل مـ أهؿ افًقامؾ افتل تٗثر تٖثر ًا أشٚشٔ ً ٚذم حٔٚة ـثر مـ افْٚس .ومـ
ادالحظ ذم افديـ اإلشالمل وجقد افْهٔح ٜافتل تٗ ّدى بىريَ ٜظىقؾ ٜوحٚذؿ ٜمقازيٜ
حٌٔ ٛفِّذٕ .ٛوفذفؽ يًًك
فِدظقة وافتٌِٔغ احلُٔؿ .ؾٚإلشالم ظدو فِذٕ ،ٛوفُْف
ٌ
بُؾ ظىػ ورمح ٜأن يْجل افذيـ تِقثقا بٚدًٚيص مم ٚتقرضقا ؾٔف .وافَرآن افُريؿ
يقوح ذم آيٚتف افؼيٍ ٜأن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ حي ٛافتقابغ  .وورد ذم افروايٚت أن
ظز وجؾ حي ٛادذٌٕغ ،وحي ٛأن تَع افٍرؿ ٜبغ ادذٕ ٛوذٌٕف .وظذ هذا إشٚس
اهلل ّ
ؾٚفروايٚت تٌغ أن آبتًٚد ظـ ادًٚيص فف آثٚر إجيٚبٔ ،ٜؾَد ورد :إذا تٚب افًٌد ادٗمـ
ِ
غ﴾ (افٌَرة.)111 :
ى افت ُهُهقاوِ َ
(﴿ )1نِ ُهن اهللَ َُي ه
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تقبٕ ٜهقح ً ٚأحٌف اهلل ،وشس ظِٔف ذم افدٕٔ ٚوأخرة .
ويقيص ظِامء افٍَف وإخالق بىريَ ٜافْهٔح ٜظذ أشٚس هذه افتًٚفٔؿ .وـّثٚل
ظذ ذفؽ يَقل اإلمٚم اخلّْٔل&« :حري بٔٚمر بٚدًروف وافْٚهل ظـ ادُْر أن
يُقن ـٚفىٌٔ ٛادنٍؼ ادداوي ،وإب افًىقف ،متقجٓ ً ٚإػ مهِح ٜادذٕ ،ٛوأن
يُقن إُٕٚره مـ افِىػ وافرمح ٜظذ ادذٕ ٛبٕٚخص ،وظذ ظّقم افْٚس
بٚفًّقمش .
وافقاؿع هق أن هذه افْيرة إػ ادذٕ ٛبهقرة ظٚم ،ٜوفٌر ادِتزم بٚحلجٚب بهقرة
خٚص ،ٜؤًٍ ٜظْد ادتديْغ وافْٚصحغ فديْ ،ٚحًٕٔ ٞتىٔع أن ًٕده رضر ًا ظذ ثَٚؾٜ
ادتديْغ ،ؾْٓٚك ؾٚصِ ٜظَّٔ ٜبغ افثَٚؾ ٜافدئْ ٜإصِٔ( ٜافثَٚؾ ٜرؿؿ  )1وافثَٚؾٜ
افرائج ٜوادٖفقؾ ٜظْد ـثر مـ ادتديْغ (افثَٚؾ ٜرؿؿ  .)1ؾْيرة افثَٚؾ ٜافدئْ ٜإصِٜٔ
إػ ادذٕ ٓ ٛتَِؾ مـ افتَٚبؾ بْٔف وبغ افْٚصحغ ؾحً ،ٛبؾ ذم بًض إحٔٚن تهؾ
بْٔٓام إػ َٕى ٜافهٍر ،حتك مـ افْٚحٔ ٜافًٍْٔ ،ٜؾ٘هن ٚتُقن شٌٌ ً ٚذم تَقي ٜاإلحًٚس
بٓٚضّئْٚن ظْد ادذٌٕغ بٚفًٌْ ٜفِْٚصحغ ،وبٚفتدري ٟيهٌح ادذٕ ٛمًٓؿ ذم ٍٕس
اجلٓ .ٜوهذه افْيرة دمًؾ ادذٕ ٛحيس إٔف حمٌقب فدى افْٚصح ،وتٍتح ادحٌ ٜضريؼ
آضّئْٚن فف ،ومـ ٕٚحٔ ٜأخرى ٓ دمًؾ افْٚصح ينًر دمٚهف بٚحلَٚرة ،بؾ تًىٔف
إحًٚش ً ٚبٖٕف ذو صخهٔ ،ٜؾٚإلحًٚس وافنًقر بٚفنخهٔ ٜتًٍح فف ادجٚل ـل هيتدي
إػ افىريؼ افهقاب.
( )1مٔزان احلُّ .111 :1 ٜوـذفؽ ؿٚل افرشقل إـرم« :إن اهلل حي ٛافًٌد ويٌٌض ظِّفش (حمّد
بٚؿر ادجِز ،بحٚر إٕقار  ،111 :15و 111 :11 ،111 :11؛ هن ٟافٌالؽ ،ٜاخلىٌ111 ٜ؛
وادًجؿ ادٍٓرس ٕفٍٚظ هن ٟافٌالؽ ،11 :ٜافًىر  .5وادراد مـ بٌض افًّؾ افذٕقب ،حٔٞ
إهن ٚجٚءت ذم بًض افروايٚت إخرى (هن ٟافٌالؽ ،ٜحتَٔؼ حمّد ظٌده.)111 :
( )1حترير افقشِٔ ،111 :1 ٜادًٖف.11 ٜ
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هلذا جي ٛأن يُقن آهتامم هبذه ادرحِ ٜجدي ً ٚـٚدرحِ ٜافًٚبَٜ؛ د ٚهل ٚمـ دور
أشٚد وإصالحل .ومـ ٕٚحٔ ٜأخرى ؾ٘ن افْيرة ؽر افهحٔح ٜوآشتٍٚدة ؽر
ادْٚشٌ ٓ ٜتٖيت بٚفْتٔج ٜادىِقب ،ٜبؾ تٍيض إػ ٕتٔج ٜظًُٔ .ٜـام إٔف إن مل ٕجتز هذه
ادرحِ ٓ ٜتتؿ احلج ،ٜوٓ ٕهؾ إػ مرحِ ٜاإلجراء افَٕٚقين.

ٖـ ـ اإلغساف ايعاّ

هْٚك وطٍٔ ٜأخرى فِْيٚم اإلشالمل ،وهل «إجيٚد مٗشً ٜفإلذاف افًٚمش .إن

افرؿٚب ٜافًٚم ٜذم اإلشالم اؿسح ٝظذ أهن ٚإحدى إصقل ادّٓ ٜوادَدش ،ٜوتًتز
أيو ً ٚمـ وطٚئػ افنً ٛومٓٚم افدوف.ٜ
ومـ ادٍِ ٝفِْير أن افدوف ٓ ٜجي ٛظِٔٓ ٚأن تَقم هبذا افًّؾ ادٓؿ ؾحً ،ٛبؾ
جي ٛظِٔٓ ٚأن هتٔئ فف مَدمٚت ،بحٔ ٞإن هذا افقء ادٓؿ ذم ادجتّع يهٌح أشٚشٔ ً،ٚ
وشُْ ٜيًٚر ظذ أشٚشٓ ،ٚوشرة ظٚمٜ؛ ـل ُتوّـ افًًٚدة وافًالم ٜذم ادجتّع.
ومـ ادٓٚم افقطٍٔٔ ٜادّٓ ٜوادَدش ٜفتِؽ افرؿٚب« ٜإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ
ادُْرش .وتًتز ذم اإلشالم افْيٚرة افًٚم .ٜوؿد وردت آيٚت وروايٚت متًددة تٌغ
دوره ٚومَٚمٓ ٚذم شالم ٜادجتّع ،وحٍظ أهداف افديـ ،وافدؾٚع ظـ أحُٚم افؼيً،ٜ
حتك إٔف يًتٍٚد مـ بًض أيٚت وافروايٚت ،بٚإلوٚؾ ٜإػ هذه ادّٓ ،ٜأهن ٚتىرح
افرؿٚب ٜظذ أهن ٚمٗشً ٜاجتامظٔ ٜوشٔٚشٔ. ٜ
ون وِو َدعر ِ
قن نِ َػ َ
وف َو َيـ َْف ْق َن َظ ِـ ا ُدـؽ َِر
( )1ـٔٚي ٜافؼيٍَ ﴿ :ٜو ْف َتؽُـ َنمـؽ ُْؿ ُأ ُهم ٌي َيدْ ُظ َ
اْل ْ ِر َو َي ْل ُم ُر َ ْ ُ
قن﴾ (آل ظّران .)111 :وهذه أي ٜختتِػ ظـ ؽره ٚمـ أيٚت ،حٔ ٞإن
َو ُأ ْو َفئِ َؽ ُه ُؿ ا ُد ْػؾِ ُح َ
أيٚت إخر تَرأ إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ظذ أن طٚهره تُِٔػ ؾردي ّ
فُؾ مُِػ
ظذ حدة ،أم ٚهذه أي ٜؾ٘هن ٚربى ٝإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر بٚدُ َِّػ مٌٚذة .ومـ
اجلٚئز أهن ٚتريد مـ هذا ـِف أن ادتهديـ فِْيٚم يًِّقن ظذ إيهٚل مّٓ ٜافدظقة إػ اخلر وإمر
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فَد اشتًروْ ٚذم هذا افًَؿ مخس وطٚئػ فِدوف ٜذم مقاجٓ ٜطٚهرة ظدم آفتزام
بٚحلجٚب وؿِ ٜافًٍ . ٜوييـ افُٚت ٛأهن ٚمـ واجٌٚت افدوف ٜإشٚشْٔ .ٜ
وإن مل تَؿ
بٕ٘جٚزه ٚب٘تَٚن ،وتًتٍٔد مـ ـؾ اإلمُٕٚٚت وافيروف ادٖٓٔة هل ،ٚؾِـ يقجد جمٚل
فِّقاجٓ ٜاحلَقؿٔ ٜوافَٕٚقٕٔ.ٜ

2ـ اخليازات اإلضالَية اخلاصة واالضتجٓائية
ادراد مـ اخلٔٚرات اخلٚص ٜوآشتثْٚئٔ ٜتِؽ إمقر افتل ووًٓ ٚافنٚرع ضٌؼ
ذوط خٚص ،ٜخالؾ ً ٚفَِٚظدة .ؾٍل هذا افًَؿ ٕحَؼ ذم افًٗال افتٚيل مـ افْٚحٜٔ
افٍَٓٔ ،ٜوهق :هؾ فِدوف ٜاحلؼ ذم مقاجٓ ٜإصخٚص ؽر ادِتزمغ بٚحلجٚب بٚفَٕٚقن
وافَقة ادِزم ٜأم إٔف ٓ يقجد هل ٚمثؾ هذا احلؼ مـ افْٚحٔ ٜافٍَٓٔ ٜأو افَٕٚقٕٔ ٜذم أيٜ
حٚف ٜمـ احلٓٚت؟
واجلقاب ظذ مثؾ هذا افًٗال يتقؿػ ظذ افٌح ٞذم إدف ٜافتل تقجد ذم هذا
ادجٚل ،أو مـ ادُّـ تقؤحٓ .ٚفُـ جي ٛأن ٕذـر ظدة َٕٚط فتقؤح مقوقع
بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ،ومًْك هذه اإلرادة هل تنُٔؾ أشٚس اجتامظل وشٔٚد ٕداء هذه
ادّٓ.ٜ
( )1ا ٕؿًٚم اخلًّ ٜافتل ذـرت فِدوف ٓ ٜحتتٚج إػ ـثر مـ بح ٞواشتدٓل .ومـ اجلٚئز أهنٚ
حتتٚج فِتقؤح وافتقجٔف ذم مَٚم إبداء افرأي ،وإٓتٌٚه مـ افٌٍِ ٜذم مَٚم افًّؾ وافتخىٔط .إذ ًا
فٌْتًد ظـ اخلى ٜوافٌح ٞذم أدفتٓ ٚذم هذا افًَؿ بىريَ ٜمٍْهِ ،ٜوٕرجع افَراء إػ افدفٔؾ
اخلٚمس وافًٚدس وافًٚبع افتل ذـرت ـتٚبتٓؿ ذم افًَؿ افثٚين .وهذه إدف ٜافثالث تثٌٝ
بهقرة مٌٚذة ادٓٚم افتل ذـرت ذم هذا افًَؿ .ظالوة ظذ ذفؽ ًٕتىٔع أن ًٕتٍٔد مـ بًض
إدف ٜإخرى ظـ ضريؼ إوفقي .ٜوهبذا افتقؤح ؾ٘ن افدوف ٜذات احلؼ ظذ افذيـ ٓ يراظقن
احلجٚب افؼظل ذم أن دمًؾ هلؿ ظَٚب ً ٚظذ ذفؽ تًتىٔع ـ بىريؼ أوػ ـ أن تذـرهؿ أو تدظقهؿ
إػ مراظٚة احلجٚب افؼظل.
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افٌح:ٞ
افـؼطي إوػ :ذم بًض إحٔٚن يُقن افًٗال ظـ وطٍٔ ٜافدوف ٜذم حٚل ظدم
آفتزام بٚحلجٚب ،ؾّـ وطٍٔ ٜافدوف ٜأن تًتٍٔد مـ ضرق ادقاجٓ ٜافَٕٚقٕٜٔ
وافَوٚئٜٔ؛ وذم بًض إحٔٚن يُقن افًٗال ظـ حؼ واختٔٚر افدوف ٜذم آشتٍٚدة مـ
هذا افىريؼ ،ؾٌحثْ ٚذم هذا افًَؿ هق افٍرض افثٚين.
افـؼطي افثوكقي :هْٚك مـ يًتَد أن حؼ افدوف ٜـّقجٌ ٜـِٔ ٜوؽر مؼوض ٜبؼوط
خٚص ،ٜوهْٚك مـ يًتَد إٔف ـّقجٌ ٜجزئٔ ٜوذم أجزاء خٚص .ٜوبٚظتَٚدٕ ٚأن حؼ
افدوف ٓ ٜيثٌ ٝـّقجٌ ٜـِٔ ،ٜومم ٚفديْ ٚمـ إدفًٕ ٜتٍٔد إٔف بًد إَوٚء مراحؾ مًْٜٔ
وطٓقر ذوط خٚص ٜيثٌ ٝهذا احلؼ فِدوف.ٜ
افـؼطي افثوفثي :ادراد ذم هذا افًَؿ أن افتدؿٔؼ ذم حُؿ ادًٖف ٜظذ إٔف حُؿ أويل،
وفُـ بًٌ ٛظدم آفتزام بٚحلجٚب تًٌ ٛبيٓقر ظْقان ثٕٚقي ،مم ٚيًٌ ٞظذ اخلروج
مـ جمٚل بحثْ.ٚ
افـؼطي افراوعي :إن اشتخدام افىريَ ٜاحلَقؿٔ ٜوافَوٚئٔ ٜذم بًض إحٔٚن تًٌٛ
مٍٚشد وٕتٚئ ٟشٌِٔ ٜأـز ،بحٔ ٞإهن ٚتتٍقق ظذ تٍْٔذ هذا احلُؿ .ؾٍل هذه افيروف،
وظذ أشٚس ؿٚظدة إهؿ وادٓؿ ،وإػ أن تتقؾر مثؾ هذه افؼوط ٓ ،يٍْذ احلُؿ،
وهذا ادقوقع أيو ً ٚخٚرج ظـ بحثْٚ؛ ٕن تنخٔص افْتٚئ ٟومَٚرٕ ٜادهٚفح وادٍٚشد
ذم مَٚم افتٍْٔذ بح ٞآخر ،وفديف وقابط أخرى أيو ً .ٚؾتًٔغ وقابىف تتؿ بٌحٞ
أصقيل ،وـذفؽ تنخٔص إهؿ مـ ادٓؿ ذم افتُٚفٔػ افٍردي ٜتَع ظذ ظٓدة ادُِػ،
وذم إحُٚم آجتامظٔ ٜتَع ظذ ظٓدة ويل إمر وادراجع وادْيامت افَٕٚقٕٔ.ٜ
بًد أن ووح هذا افٌحٌٕ ٞح ٞإدف ٜافتل أؿّٔ ٝهلذا ادقوقع ،أو افتل مـ
ادُّـ أن تٌح ٞظذ وقئف.
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أدية ْعسية اإليصاّ احلهوَي باحلجاب
1ـ اإلمجاع

ادظك بًض افٍَٓٚء اإلمجٚع  ،أو ٍٕل اخلالف  ،ذم مًٖف ٜجقاز افتًزير فسك أي

واج ٛأو ؾًؾ حرام.
فُـ ٓ ًٕتىٔع أن ًٕتز هذا آدظٚء دفٔ ً
ال مًَْ ً ٚويًتّد ظِٔف هلذه ادًٖفٜ؛ وذفؽ
فألشٌٚب افتٚفٔ:ٜ
1ـ إن هذه ادًٖفٕٚ ٜدر ًا م ٚضرح ٝذم ـالم افٍَٓٚء ؿٌؾ ضرحٓ ٚذم افٍَف
افتٍريًل .
وؿد جٚءت ظذ فًٚن افٍَٓٚء ذم زمـ افٍَف افتٍريًل أـثر مـ ذي ؿٌؾ ،وذفؽ
ظذ أشٚس افرأي ادختٚر وادنٓقر بغ ادتٖخريـ .واإلمجٚع وافنٓرة ادًتزة وجدت
ؿٌؾ تدويـ افٍَف افتٍريًل ،أي ؿٌؾ ـتٚب« ٜادًٌقطش بٔد افنٔخ افىقد ،وفٔس بًده.
1ـ افؼط افثٚين ٓظتٌٚر اإلمجٚع وافنٓرة هق أن ٓ يقجد ٕص ذم ادًٖف ٜادىروح،ٜ
ؾٍل حٚف ٜوجقد دفٔؾ أو ٕص ذم مًٖف ٜم ٚؾّـ ادحتّؾ أن يًتْد ظِٔف افٍَٓٚء ذم
ؾتقاهؿ ،واإلمجٚع ذو افدفٔؾ افؼظل أو حمتّؾ افؼظٔ ٜفٔس فف أي اظتٌٚر بام هق إمجٚع،
بؾ جي ٛأن يَٚرن بٚفدفٔؾ افْيص افذي اشتـْد ظِٔف افٍَٓٚء ،ؾ٘ن ـٚن هذا افدفٔؾ تٚم ً،ٚ
بحٔ ٞيًتْد ظذ دفٔؾ وحُؿ ذظل ؾٌٓ ،ٚوإٓ ؾال يُّـ آظتامد ظذ اإلمجٚع
وافْص ـدفٔؾ؛ ٕٕف ذم هذه ادًٖف ٜتقجد أدف ٜوٕهقص مـ ادحتّؾ أن يًتْد ظِٔٓٚ
( )1افًٔد حمّد افنرازي ،افٍَف ( ـتٚب احلدود وافتًزيرات ) .111 :11
( )1حمّد حًـ افْجٍل ،جقاهر افُالم 111 :11؛ افًٔد أبق افَٚشؿ اخلقئل ،مٌٚين تُِّ ٜادْٓٚج
.111 :1
( )1أبق افهالح احلٌِل ،افُٚذم ذم افٍَف 111 :ـ .111
( )1افنٔخ افىقد ،ادًٌقط 15 :1؛ ادحَؼ احلع ،ذائع اإلشالم .511 :1
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ادجًّقن ،وهلذا ٓ يقجد إمجٚع تًٌدي يُنػ ظـ رأي ادًهقم.

2ـ ضرية املعضوّ
ؿد ُظ ِّغ ذم افؼيً ٜحدٌّ فِتخِػ ظـ بًض افقاجٌٚت وادحرمٚت ،وفُـ مل يًغ
فُثر مْٓ ٚأي ٜظَقب .ٜومع هذا ٕالحظ أن ادًهقم ـٚن يًٚؿ ٛادتخٍِغ ذم هذا
ادجٚل .وهذا إمر يٌغ فْ ٚأن إصؾ ذم إيَٚع افًَقب ٜظذ ادتخِػ ذم ٍٕس افقؿٝ
افذي أدى بف ذفؽ افتخِػ ظـ افقاج ٛواحلرام ،وهذا أمر جٚئز ومؼوع؛ وذفؽ ٕن
ادًهقم ٓ يرتُ ٛأمر ًا ؽر مؼوع .
ذٕقب
وهْ ٚيُّـ أن يقاجْٓ ٚإصُٚل ،وهق أن افذٕقب افتل يًٚؿ ٛظِٔٓ ٚادًهقم
ٌ
متًددةٌ ،وؾًؾ ادًهقم يٌغ أن ادجٚزاة ظذ هذه افذٕقب اخلٚص ٜجٚئز ،وفُـ ٓ
يًغ فِذٕقب إخرى ظَقب ٜأيو ً .ٚوبًٌٚرة أخرى :إن إٓتَٚل مـ
يُّـ إثٌٚت إٔف ِّ
ظَقب ٜذٕ ٛإػ ظَقب ٜذٕ ٛآخر ٕقع مـ افَٔٚس ادّْقع ظْد اإلمٚمٔ .ٜبٚإلوٚؾ ٜإػ أن
افًٍؾ فٔس فف فًٚن ،وٓ ٕدري م ٚافذي أخذه ادًهقم بًغ آظتٌٚر فًٍِف .وهلذا ؾ٘ن
أخص مـ اددَّ ظك.
افدفٔؾ
ُّ
وذم جقاب اإلصُٚل إول جي ٛأن يَٚل :ذم بًض إحٔٚن ٕريد أن ٕثٌ ٝأصؾ
اجلقاز ذم جمٚل إحُٚم اجلزائٔ ٜؽر ادْهقص .ٜوبدون أدٕك صؽ إذا ثٌ ٝؾًؾ
ادًهقم ذم أحد ادقارد ؾٕ٘ف يثٌ ٝذم ادقارد إخرى؛ ٕٕف فٔس مـ ادحتّؾ أن يُقن
هْٚك ؾرق بغ ادقارد ادَْقف ٜذم افروايٚت وادقارد إخرى .وافَٔٚس ادّْقع ـذفؽ ٓ
ينتّؾ ظذ ادقارد افتل ٕهؾ إفٔٓ ٚظـ ضريؼ إفٌٚء اخلهقصٔ ٜأو تَْٔح ادْٚط بّالك
( ) 1إػ هْ ٚبح ٞافُٚت ٛذم خى ٛافٍَٓٚء ،وؿٚم بتَرير شرة ادًهقمغ ذم ـالم افٍَٓٚء ،وافتزم
افُٚت ٛبُالم افٍَٓٚء افذيـ متًُقا بًرة افًَالء.
( )1مٌٚين تُِّ ٜادْٓٚج.111 :
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احلُؿ ،ـام درشْ ٚهذا ادقوقع ذم حمِف .فذفؽ ؾ٘ن آشتْٚد ظذ افيٓقر أو ظدم افٍرق
يقجد بف ؿىع واضّئْٚن .
وذم بًض إحٔٚن ٕريد أن ٕثٌ ٝمَدار افًَقب ٜذم مقرد خٚص ؿد ظْٔف ادًهقم
فِّقارد إخرى .وذم هذه احلٚف ٓ ٜيُّـ أن ٕهؾ إػ افَىع ظـ ضريؼ ظدم افٍرق
بغ ادقارد افتل ذـرت ذم افرواي ٜوادقارد إخرى .وبٚإلوٚؾ ٜإػ ذفؽ ؾ٘ن ادقارد
خٚص ً ٚؾ٘ن ؾًؾ ادًهقم فـ يُقن مـ بٚب تٌِٔغ
افتل ذـرت إذا مل يًغ افنٚرع هل ٚحدّ ًا ّ
احلُؿ اإلهلل مـ إصؾ ،ـل يَٚل :إن تًّّٔف مـ مقرد إػ آخر ؿٔٚس ،بؾ إهن ٚمـ
ادقارد افتل ؾقو ٝإػ اإلمٚم ـحٚـؿ.
وأم ٚذم اجلقاب ظـ اإلصُٚل افثٚين ؾَْقل :إن افًٍؾ مـ حٔ ٞهق ؾًؾ ٓ يدل ظذ
حُؿ خٚص ،ـٚفقجقب واحلرم ،ٜفُـ يدل ظذ أصؾ اجلقاز بٚدًْك افًٚم  .وؿد
ثٌ ٝذم ظِؿ افُالم أن دائرة افًهّ ٜواشً ٜوممتدة ،وادًهقم فٔس ؾَط ذم مَٚم تٌِٔغ
إحُٚم ،بؾ ذم مَٚم افًّؾ بتِؽ إحُٚم أيو ً . ٚإذ ًا بىريَ ٜضًٌٔٔ ٜيثٌ ٝجقاز هذا
افًٍؾ فًِّْك افًٚم.

3ـ اٖتُاّ اإلضالّ حبفغ ايٓعاّ االجتُاعي

ؿد أطٓر اإلشالم اهتامم ً ٚصديد ًا بٚفْيٚم آجتامظل ،حٔ ٞإٕف ذم بًض إحٔٚن

تراجع ظـ إجراء أحُٚمف بًٌ ٛاإلخالل بٚفْيٚم آجتامظل .ومـ خالل افروايٚت
ٕرى ذفؽ افتقجف أيو ً .ٚوؿد اشتْد افٍَٓٚء ظذ هذه افروايٚت افتل تنر إػ اإلخالل
( )1فالضالع أـثر :جمَِٕ ٜد وٕير ،شًٔد ؤٚئل ؾر ،مُ ٜٕٚافًَؾ ذم آجتٓٚد ،افًدد  11ـ :11
 111ـ .111
( )1ـام هق ثٚب ٝذم أصقل افٍَف ،فِنٔخ حمّد رو ٚاديٍر ،أصقل افٍَف  11 :1إػ أخر.
( )1شًٔد ؤٚئل ؾر ،مُ ٜٕٚادٌٚين افُالمٔ ٜذم آجتٓٚد 111 :إػ...
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بٚفْيٚم آجتامظل ذم ؾَٓٓؿ .إذ ًا إذا ـٚن افًّؾ احلرام خيؾ بٚفْيٚم آجتامظل،
ويًتحؼ صٚحٌف افًَٚب ،ؾٍل هذه احلٚف ٜإذا ـٚن افًّؾ مٌٚح ً ٚوفُـ ـٚن ظِ ٜذم
اختالل افْيٚم آجتامظل ؾ٘ن صٚحٌف يًتحؼ ظِٔف افًَقب ٜأيو ً .ٚوبًْ ٚء ظذ هذا ؾ٘ن
تًٔغ افًَقب ٜفِذٕقب افتل ختؾ بٚفْيٚم جٚئز بىريَ ٜأوػ  .وذم هذه احلٚفًٕ ٜتىٔع
أن ًٕغ فًدم آفتزام بٚحلجٚب ذم إووٚع افتل ختؾ بٚفْيٚم آجتامظل ظَقبٜ
وجزاء.
أخص مـ اددَّ ظك ،ويثٌ ٝجقاز تًٔغ افًَقب ٜظذ ادذٌٕغ
ومع هذا ؾ٘ن هذا افدفٔؾ
ُّ
وؾؼ ذوط خٚص ٜتٗدي إػ اإلخالل بٚفْيٚم آجتامظل ،فُ َّـ اددَّ ظك جقاز تًْٔٔٓٚ
ظَقب ٜفًدم آفتزام بٚحلجٚب حتك فق مل يً ٌِّ ٛإخالًٓ بٚفْيٚم.

 4ـ اٖتُاّ اإلضالّ بتخكل أٖداف٘ وتٓفير أحهاَ٘

بام أن افنٚرع ادَدس ومٗشس افديـ اإلشالمل ؿد اهتؿ ب٘بالغ أهداف ذفؽ افديـ

وأحُٚمف ؾَد اهتؿ اهتامم ً ٚصديد ًا ب٘جراء تِؽ إحُٚم .وبام أن ؿقام اإلمٚم ٜافتٍُؾ
بتًٍر افديـ وبٕٔٚف فِْٚس ؾٓل أيو ً ٚمًٗوف ٜظـ تٍْٔذ أحُٚمف وحتَٔؼ أهداؾف .وؿد
دف ٝظذ ذفؽ إدف . ٜوبٚإلوٚؾ ٜإػ هذا ؾَد إٔنئ ٝمْيامت ،ـّْيّ ٜاحلُقم،ٜ
( )1هذا افدفٔؾ جٚء مٌٓ ًام ذم ـالم افًٔد اخلقئل ،مٌٚين تُِّ ٜادْٓٚج .111 :1
افر ُش ُ
قل َو َنؾغْ َمو
( )1فَد اهتؿ اهلل بًّٖف ٜاإلمٚم ٜاهتامم ً ٚزائد ًا ،حٔ ٞيَقل ذم حمُؿ ـتٚبفَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو ُه
ًْ ِر َشو َف َت ُف َواهللُ َي ْع ِص ُؿ َؽ ِم َـ افـ ِ
ُهوس نِ ُهن اهللَ ٓ َ ُّْي ِدي اف َؼ ْق َم
ُأ ِكز َل نِ َف ْق َؽ ِمـ ُهر َنو َؽ َونِن ُهَل ْ َق ْػ َع ْؾ َؾ ََم َو ُهؾغ َ
ِ
يـ﴾ ( ادٚئدة .)11 :وجٚء ذم افروايٚت ادًتزة« :بْل اإلشالم ظذ مخس :ظذ افهالة
افؽَوؾ ِر َ
وافزـٚة وافهقم واحل ٟوافقٓي ،ٜومل يْٚد بقء ـام ٕقدي بٚفقٓيٜش (افُِْٔل ،افُٚذم 11 ،11 :1؛
حمّد صٚفح ادٚزٕدراين ،ذح أصقل افُٚذم  .)11 :1وجٚء ذم افرواي ٜافروقي« :ٜاإلمٚم ٜزمٚم
افديـ وٕيٚم ادًِّغ صالح افدٕٔ ٚوظز ادٗمْغ .إن اإلمٚم ٜأس اإلشالم افْٚملش (افنٔخ
افهدوق ،إمٚيل111 :؛ ـامل افديـ111 :؛ مًٚين إخٌٚر .)51 :ومـ أجؾ آضالع ظذ أدفٜ
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وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ،وؽره ٚمـ ادْيامت ،فتٌغ اهتامم اإلشالم بتٍْٔذ
إحُٚم بقوقح ،وآهتامم افنديد بجقاز تًٔغ افًَقب ٜفِّخٚفٍ ٜافًِْٔ ،ٜـٚدجٚهرة
بٕٚـؾ أمٚم افْٚس ذم صٓر رموٚن ،أو ادجٚهرة بؼب اخلّر ،وؽر ذفؽ.

 5ـ قاعدة ايًطف

ؿٚظدة افِىػ هل إحدى افَقاظد افُالمٔ ٜفدى ادذه ٛاإلمٚمل  .ووؾَ ً ٚهلذه

افَٚظدة ؾ٘ن افرمح ٜاإلهلٔ ٜوافِىػ اإلهلل اؿتو ٝبً ٞإٌٕٔٚء وافرشؾ؛ فٔقوحقا
فِْٚس افتؼيًٚت وافَقإغ اإلهلٔ .ٜـام اؿتوَْ ٕ ٝه ٛإئّ ٜفذفؽ .ومَت ٙافِىػ
ٍ
أرؤ ٜصٚحلٕ ٜداء افقاجٌٚت وترك ادحرمٚت  .وظِٔف ؾ٘ن واجٛ
اإلهلل هتٔئٜ
افدوف ٜاإلشالمٔ ٜأن هتٔئ إرؤ ٜادْٚشٌ ،ٜوتقؾر إووٚع افالزم ،ٜفًِّؾ هبذه
إوامر اإلهلٔ ٜوافًْـ إخالؿٔ .ٜـام يَتيض هذا افِىػ افدظقة إػ احلجٚب وافًٍٚف
ومْع افتيٚهر بًدم آفتزام بٚحلجٚب .وتًتىٔع افدوف ٜاشتْٚد ًا إػ ؿٚظدة افِىػ أن
تً ّـ ؿقإغ وتٍرض ظَقبٚت ظذ ادتخٍِغ ظـ آفتزام بٚحلجٚب وظدم افًٍ .ٜوهبذه
ُ
افىريَ ٜتَرب افْٚس إػ افىٚظ ٜوتًٌدهؿ ظـ ادًهٔ.ٜ
ومـ افقاوح أن هذا افدفٔؾ مٌْل ظذ آخر مرتٌ ٜمـ مرات ٛافِىػ .ويًتَد
افًٌض أن افِىػ افالزم ذم حدود إيوٚح إحُٚم وإوامر اإلهلٜٔ؛ وافًٌض أخر
يًتز افِىػ إلجراء إوامر اإلهلٜٔ؛ وهْٚك مـ ذه ٛأـثر مـ هذا ،حٔ ٞذه ٛإػ أن
أخرى تٌغ اهتامم اإلشالم ب٘جراء إحُٚم افؼظٔ ٜراجع :مقاوع ادٌٚين افُالمٔ ٜذم آجتٓٚد:
 115وم ٚوراءه.ٚ
( ) 1مـ أجؾ ادىٚفً ٜأـثر ذم هذا ادجٚل راجع :حًغ ظع مْتيري ،دراشٚت ذم وٓي ٜافٍَٔف:
 .115وؿد حًٌف أحد إشس احلُقمٔ ٜبٚخلهقص ص 11وم ٚبًده.ٚ
( )1مقاوع ادٌٚين افُالمٔ ٜذم آجتٓٚد 111 :وم ٚبًده.ٚ
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جًؾ افِىػ ٓز ٌم فألحُٚم اجلزائٔ .ٜوهذا افدفٔؾ يًتْد إػ فزوم جًؾ افِىػ ذم
ادرتٌ ٜإخرة .وبْير افُٚت ٛؾ٘ن دفٔؾ افِىػ فديف افَدرة ظذ إثٌٚت ادرحِ ٜإخرة
مْف ،وإن ـٚن هْٚك بغ مراحؾ ؿٚظدة افِىػ مراحؾ ظَِٔ ،ٜـٖن متٓد ثَٚؾٔ ً ٚأن يُقن
هل ٚافٍُٚءة ،بٖن يُقن مـ افِىػ أن ٓ يهؾ اجلزاء إػ حد افًَقب.ٜ

6ـ ايفًطفة ايوجودية يًدوية ايديٓية

ؾًٍِ ٜاحلُقم ٜذم ادجتًّٚت افًرؾٔ ٜهل ؾَط إلثٌٚت ادْيقم ٜآجتامظٔ، ٜ

وفُـ احلُقم ٜذم افٍُر اإلشالمل فدهي ٚؾًٍِ ٜأخرى ،بٚإلوٚؾ ٜإػ تثٌٔ ٝافْيؿ،
وهل افتّٓٔد وهتٔئ ٜإووٚع وافَٔؿ ،وتٍْٔذ إحُٚم افدئْ .ٜويًتز افَرآن افُريؿ
أن إؿٚم ٜافهالة ،وإيتٚء افزـٚة ،وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ،مـ آثٚر وبرـٚت
اؿتدار ادٗمْغ افىًٌٔٔ ،ٜافتل مـ أحد مهٚديَٓ ٚاختٚذ احلُؿ  .وذم وصٚي ٚرشقل
اهلل‘ إػ بًض افقٓة وظامل احلُقمٚت يذـرهؿ بٖهداف احلُقم ٜاإلشالمٔ. ٜ
ويًتز أمر ادٗمْغ× أن تٍْٔذ افتًٚفٔؿ افدئْ ٜوتٖدي ٜاحلدود اإلهلٔ ٜأحد أهداف
احلُؿ .
( )1فالضالع أـثر راجع :ويؾ دورإ ،ٝتٚريخ اددٕٔ .11 :1 ٜوؿد ضرح افًِامء ادًِّغ ـذفؽ هذه
افًٍٍِ .ٜوـّثٚل :افًالم ٜاحلع ذم ـنػ ادراد ،111 :وأبق احلًـ إصًري ذم ادَٓٚت11 :
وإشد ادٌغ ، 111 :وهْٚك بًض افًِامء ادًِّغ افذيـ ذحقا ـالم أمر ادٗمْغ ظع× ذم
ؿقففٓ« :بد فِْٚس مـ أمر بر أو ؾٚجرش (فالضالع :ابـ أيب احلديد ادًتزيل ذم ذح هن ٟافٌالؽ:1 ٜ
 ،111وابـ مٔثؿ افٌحراين ذم ذح هن ٟافٌالؽ.)111 :1 ٜ
ض َأ َؿومقا افصال َة وآقَقا افزُه ـَو َة و َأمروا وِو َدعر ِ
ِ
وف َو َِنَ ْقا َظ ِـ ا ُدـؽ َِر َوهللِ
َ ُ
ُه
يـ نِن ُهم ُهؽـ ُ
(﴿ )1ا ُهفذ َ
ُْ
َ َُ
ُهوه ْؿ ِيف إَ ْر ِ ُ
َظوؿِ َي ُي إُ ُم ِ
قر﴾ (احل.)11 :ٟ
( )1ظع أمحد مٕٔٚجل ،مُٚتٔ ٛافرشقل 115 :1؛ بحٚر إٕقار 111 :11؛ حتػ افًَقل.15 :
( « )1افِٓؿ إٕؽ تًِؿ إٔف مل يُـ افذي ـٚن مْ ٚمْٚؾً ٜذم شِىٚن وٓ افتامس رء مـ ؾوقل احلىٚم
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وهلذا ؾ٘ن مَت ٙافًٍٍِ ٜافقجقدي ٜفِحُقم ٜافدئْ ٜهق تٍْٔذ إهداف وأحُٚم
افديـ؛ ٕن افًٍٍِ ٜافقجقدي ٜهل افًِ ٜافٌٚئٔ ٜافتل يرتٌط هب ٚوجقد أو ظدم وجقد
احلُؿ .ويِزم هذه افًٍٍِ ٜافقجقدي ٜافتثَٔػ وتثٌٔ ٝإشِقب احلًـ ذم ادرحِٜ
إوػ ،وأيو ً ٚتثٌٔ ٝهذا احلؼ فِدوف ،ٜبٖن يُقن هل ٚحؼ افِجقء إػ افَٕٚقن ذم ادراحؾ
إخرى .ويُّْْ ٚافَقل بًٌٚرة أخرى :إن هذا افدفٔؾ ذم ادرحِ ٜإوػ يوع وطٍٜٔ
افتّٓٔد افثَٚذم ظذ ظٚتؼ افدوف ،ٜوإن مل يٍِح هذا احلؾ ؾًذ افدوف ٜأن تًتخدم
ادجٚهب ٜاحلَقؿٔ ٜواجلزائٔ.ٜ

7ـ قاعدة :ايعكوبة يهٌ ذْب
يًتْت ٟمـ بًض افروايٚت أن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ؿد جًؾ فُؾ ختِػ ظـ
افقاج ٛأو ؾًؾ حرام ظَٚب ً .ٚؾَد جٚء ذم إحدى افروايٚت ادًتزة :إن اهلل تٌٚرك وتًٚػ
مل يدع صٔئ ً ٚحتتٚج إفٔف إم ٜإٓ إٔزفف ذم ـتٚبف وب َّْٔف فرشقفف ،وجًؾ فُؾ رء حد ًا،
وجًؾ ظِٔف دفٔ ً
ال يدل ظِٔف ،وجًؾ ظذ مـ تًدى ذفؽ احلد حد ًا .
وافذي يًتٍٚد مـ هذه افرواي ٜأن اهلل ظز وجؾ جًؾ وٚبى ً ٚوإضٚر ًا ،وظغ ظَٚب ًٚ
فُؾ مـ يتًدى ذفؽ اإلضٚر افذي ووًف اهلل ـحد ؾٚصؾ بغ اجلزاء وافًَٚب .
فُـ فْرد ادً ٚمل مـ ديْؽ وٕيٓر اإلصالح ذم بالدك ؾٖٔمـ اديِقمقن مـ ظٌٚدك وتَٚم ادًىِ ٜمـ
حدودكش( .هن ٟافٌالؽ ،ٜاخلىٌ .)111 ٜوـذفؽ َٕؾ ذم مقوع آخر« :افِٓؿ إٕؽ تًِؿ أين مل أرد
إمر ،وٓ ظِق ادِؽ وافريٚش ،ٜوإٕام أردت افَٔٚم بحدودك وإداء فؼظؽ وووع إمقر ذم
مقاوًٓ ٚوت قؾر احلَقق ظذ أهِٓ ٚواديض ظذ مْٓٚج ٌٕٔؽ ،وإرصٚد افوٚل إػ إٔقار هدايتؽش
(ابـ أيب احلديد ادًتزيل ،ذح هن ٟافٌالؽ .)155 :1 ٜوفالشتزادة أـثر مـ أهداف احلُقم ٜضٌؼ
ٕير أمر ادٗمْغ ظع× راجع :فٌٔ ٛبٔوقن ،تهْٔػ هن ٟافٌالؽ 111 :ٜوم ٚبًده.ٚ
( )1افُٚذم  ،15 :1ح1؛ احلر افًٚمع ،افٍهقل ادّٓ.151 :1 ٜ
( )1إن افتًّؽ هبذه افرواي ٜمتًِؼ بام ؿد بْٔتف ،وفُـ ذم مَٚبؾ ادُْريـ ٓ جي ٛظِٔف إثٌٚت م ٚبْٔتف
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وفُل َٕرب آشتدٓل هبذه افروايَٕ ٜقل :إن احلجٚب وافًس أحد إضر
وافَقإغ وافدشٚتر اإلهلٔ ٜاإلفزامٔ ، ٜودـ مل يتخذ هذا افقاج ٛـَٕٚقن واجٛ
افتىٌٔؼ حدٌّ ؛ حً ٛمَت ٙذيؾ تِؽ افرواي« :ٜوجًؾ ظذ مـ تًدى ذفؽ احلد حد ًا».
إذ ًا افراؾض فتؽ افَقإغ يًتحؼ افًَقب .ٜوذم افقؿ ٝافذي يُقن ؾٔف افًَٚب اإلهلل
ثٚبت ً ٚذم حَف ؾّـ افىًٌٔل أن فِدوف ٜاحلؼ أن تَقم بتٍْٔذ احلُؿ بحَف .
ومـ ادُّـ أن يْنٖ إصُٚل ذم هذا افتَري ،ٛوهق إٔف ذم هذا افتَري ٛتُقن
افًَقب ٜفِتخِػ ظـ ـؾ واج ٛوؾًؾ حرام .وفُ ّـ احلََّٔ ٜ
أن ادًٖف ٜفًٔ ٝهبذه
افهقرة؛ إذ ًٕٖل :م ٚهق ادراد مـ «ـؾ رءش ذم مجِ« ٜوجًؾ فُؾ رء حد ًاش؟
وييٓر فْ ٚذم هذه افَىً ٜظدة احتامٓت ،وهل:
أظؿ مـ أن يُقن هل ٚحُؿ إفزامل أو حُؿ ترجٔحل ،أو
إول :ـؾ أؾًٚل اإلًٕٚنّ ،
يُقن ؾٚؿد آثْغ.
ومـ ادٗـد إٔف فٔس هبذا ادًْك؛ ٕٕف ٓ يتٍؼ مع اجلِّ ٜافتل تِٔٓ« :ٚوجًؾ دـ
تًدى ذفؽ احلد حد ًاش ،ؾِٔزم افَقل :إن افتخِػ مـ احلُؿ افسجٔحل (إن ـٚن
ادُرو ه هق راجح افسك ،أو ادًتح ٛهق راجح افًٍؾ) تَع ظِٔف افًَقب .ٜوهذا أمر
افرواي ،ٜبؾ يٍُل إثٌٚت افرواي ٜجمِّ ٜهلؿ .وهبذا ادظك بًوٓؿ ذفؽ ،راجع :ظع ـريّل
جٓرمل ،افدر ادْوقد ( تَريرات درس خٚرج ؾَف آي ٜاهلل گِپٚيگٚين) 151 :1؛ افًٔد أمحد
اخلقًٕٚري ،جٚمع اددارك .51 :1
( ) 1ـذفؽ تقجد آيٚت ؿرإًٕٓٔ ٜتٍٔد مْٓ ٚهذا ادًْك ،ؾٚفَرآن افُريؿ ذم ـثر مـ ادقارد افتل يٌغ
هب ٚاحلُؿ اإلفزامل يؤػ بًده﴿ :ٚقِ ْؾ َؽ ُحدُ و ُد اهللِ﴾.
( )1ذم احلٚل افتل يتَٔـ احلٚـؿ ا إلشالمل هذه افقطٍٔ ٜؾَد ؿرهب ٚبًض افٍَٓٚء هبذه افىريَ( ٜأبق
افَٚشؿ اخلقئل ،مٌٚين تُِّ ٜادْٓٚج  ،) 111 :1أم أن احلٚـؿ ؿد ٕه ٛمـ ؿٌؾ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ
إلجراء إحُٚم افؼظٔ ،ٜـام ؿٚفف بًض افٍَٓٚء ،مثٚل :أمحد افْراؿل ،ظقائد إيٚم111 :؛
واإلمٚم اخلّْٔل ذم ـتٚب افٌٔع .)115 :1
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واوح افًٍٚد.
افثوين :إن ـؾ إؾًٚل ادِزم ٜمـ ٕٚحٔ ٜافؼيً ٜإن ـ ٕٝٚواجٌ ٜؾٓل ٓزم ٜافًٍؾ
وإن ـ ٕٝٚحرام ً ٚؾٓل ٓزم ٜافسك.
وهذا آحتامل مرؾقض أيو ًٚ؛ ٕٕف ؿد ظغ ذم افؼيً ٜحد ًا فتؽ افذٕقب ،وهل
مًدودة ،ـٚفزٕ ٚوافِقاط وافنؿ ٜو...
وبًد أن بىؾ هذيـ آحتامفغ يٌَك احتامل واحد ،وهق حً ٛوجٓ ٜافْير
ادىروح ٜصحٔح ً ،ٚوهق أن يُقن ادراد مْٓ ٚافذٕقب اخلٚص ٜافتل يَع احلد افقاجٛ
ظِٔٓ .ٚبٚإلوٚؾ ٜإػ أن افنقاهد اخلٚرجٔ ٜتٗيد هذا آحتامل ،وهل هذه اجلِّ ٜذم ذيؾ
رواي ٜأخرىّ :
إن صخه ً ٚؿد ارتُ ٛذٌٕ ً ٚذا حدٍّ .
إذ ًا هذه افرواي ٜمل تًغ ظَقب ٜفًِهٔٚن ذم ـؾ حُؿ إفزامل ،ـل يَٚل :إن إحدى
إحُٚم اإلفزامٔ ٜهق احلجٚب ،وتًتىٔع افدوف ٜأن تًٚؿ ٛمـ ختِػ ظـ هذا إمر
اإلهلل .ؾٔج ٛأن يَٚل ذم اإلجٚب :ٜفٔس ادراد مـ افرواي ٜافذٕقب افتل يَع ظِٔٓ ٚاحلد؛
ٕهن ٚتهٌح ؿؤ ٜبؼط ادحّقل ،وشقف يهٌح مًْٚه ٚأن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ووع
يتٍقه اإلمٚم
فُؾ ذٕ ٛذي حدٍّ حدّ ًا ،وٓ يًَؾ أن يتٍقه افًٚؿؾ هبذا ،ؾُٔػ يُّـ أن ّ
ادًهقم ـ افذي هق ؾقق افًِامء ذم احلُّ ٜوافًِؿ ـ هبذا .ومم ٚيًٌ ٛآفتٌٚس ذم
افتًٌر هق خِط ادًْك افًٚم افٌِقي بٚدًْك اخلٚص ادهىِح ،ؾٍل زمـ افهدور ـٚن
مًْك احلد ذم افٌِ ٜوافًرف ظٚم ً ،ٚوؿد اشتًّؾ إٓذاك ذم افًَقبٚت اخلٚص ٜافتل
( )1شٖل رشقل اهلل شًد ًا« :فق وجدت ظذ بىـ امرأتؽ رج ً
ال م ٚـْ ٝتهْع بف؟ ؾَِ :ٝـْٝ
أرضبف بٚفًٔػ ،ؾَٚل :ي ٚشًد ،ؾُٔػ بٕٚربًٜ؟ ؾَٚل :ي ٚرشقل اهلل ،بًد رأي ظْٔل ،وظِؿ اهلل
بٖٕف ؿد ؾًؾ ،ؾَٚل :إي واهلل ،بًد رأي ظْٔؽ وظِؿ اهلل بٖٕف ؿد ؾًؾ؛ ٕن اهلل جًؾ فُؾ رء حد ًا،
وجًؾ دـ تًدى ذفؽ احلد حد ًاش ( افُٚذم 111 :1؛ افهدوق ،مـ ٓ حييه افٍَٔف 11 :1؛
وشٚئؾ افنًٔ.)11 :11 ٜ
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وصٍ ٝفِذٕقب اخلٚص ،ٜـٚفًقط فِزٕ ،ٚوؿد أصٌح مع مرور افزمٚن يًتًّؾ ذم هذا
ادًْك اخلٚص ذم افٍَف ،وأصٌح مـ ادهىِحٚت افرائج ،ٜويًتًّؾ أن بدون ؿريْٜ
بٍْس مًْٚه آصىالحل ،وفُـ ـٚن فف مًْك ظٚم وواشع ذم ظك صدور افروايٚت.
وٓ يُّـ أن يَٚل :إن اإلمٚم ـٚن يريد مْف هذا ادهىِح افًكي .وفق صُُْ ٚأن
يُقن مراد اإلمٚم ادًْك افًٚم افٌِقي أو ادًْك اخلٚص ادهىِح ؾ٘ن إصؾ يَتيض
ظدم اشتخدام ادًْك ادهىِح؛ ٕٕف ٓ يقجد فديْ ٚأي صؽ أن احلد ذم افٌِ ٜوافًرف
افًٚم فف مًْك مقشع اصىِح ظِٔف بًد ذفؽ ذم افٍَف ذم ادًْك اخلٚص .وٓ ًِٕؿ إٔف ذم
ظك اإلمٚم افٌٚؿر× وصؾ إػ حدّ آصىالح فُل يراد هبذه افرواي ٜادًْك اخلٚص
أم ٓ .وبَّت ٙآشتهحٚب مل يٌِغ حد آصىالح ،ؾِٓذا ٓ يُّـ أن يَٚل :إن
ادراد مْٓ ٚمًْٚه ٚافٍَٓل اخلٚص.
وبٚإلوٚؾ ٜإػ هذا فق ا ُّدظل أن «احلدش ذم ظك صدور افروايٚت ـ زمٚن اإلمٚم
افٌٚؿر× ـ يًتًّؾ ذم افرواي ٜذم مًْٚه آصىالحل بٍْس مًْٚه افٍَٓل ؾٚفَرائـ
تٌغ فْ ٚأن ادراد مْف فٔس مًْٚه افٍَٓل اخلٚص ،بؾ مـ اجلٚئز ادراد مْف ادًْك افٌِقي
افقاشع .وهذه افَرائـ هل:
أـ مجِ« ٜإن اهلل تٌٚرك وتًٚػ مل يدَ ْع صٔئ ً ٚحتتٚج إفٔف إم ٜإػ يقم افَٔٚم ٜإٓ إٔزفف ذم
ـتٚبف وبْٔف فرشقففش .وهذه اجلِّ ٜصٚمِ ٜظٚم ٜبىريَ ٜحك افٌٔٚن ،وفُـ مـ هذا
افًّقم ادٗـَّد يٖتْٔ ٚافَقل« :جًؾ فُؾ رء حد ًا ...وجًؾ ظذ مـ تًدى ذفؽ احلد
حد ًاش أيو ً ٚفٔٗـد بنُؾ واوح ذم «فُؾ رءش ظذ افًّقمٔ .ٜوهذه ؿريْ ٜواوحٜ
ظذ أن ادراد مـ احلد ذم مجٔع تِؽ اجلّؾ فٔس ادًْك آصىالحل ادؤؼ؛ ٕٕف
يًتِزم أن هذا افًّقم افذي ؿد ذـره وأـد ظِٔف ؿد محؾ ظذ ظدة أمحٚل خٚص ٜـ مثؾ
ختهٔص إـثر ـ ،وهذا ؿٌٔح ومًتٓجـ.
ب ـ احلد ذم مجِ« ٜجًؾ دـ تًدى ذفؽ احلد حد ًاش مرتغ ،وٓ يُّـ أن يَٚل :إن
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ـِّ« ٜحدش افتل جٚءت ذم مجِ ٜواحدة تًىل ٍٕس ادًْك؛ إذ مـ اجلٚئز أن احلد إول
ذم «ذفؽ احلدش ـٚن إضٚر ًا وحُ ًام ذظٔ ً ،ٚواحلد افثٚين ظَٚب دـ دمٚوز ذفؽ اإلضٚر.
ؾًْدم ٚيثٌ ٝأن احلد إول مل يُـ متًَِ ً ٚبٚفذٕقب اخلٚص ٜؾّـ افىًٌٔل إٔف فـ تُقن
جمٚزاهتؿ ظذ افذٕقب اخلٚص .ٜإذ ًا ادراد مـ احلد افثٚين مىِؼ افًَٚب ٓ ،خهقص
احلد بًّْٚه آصىالحل افٍَٓل.
ؾًذ هذا يُقن مًْك افرواي ٜأن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ؿد ووع فُؾ رء إضٚر ًا
وحدود ًا ،وجًؾ فُؾ صخص يتًدى هذه إضر واحلدود ظَقب ً .ٜوأحد إضر اإلهلٜٔ
هق احلجٚب ،ومـ مل يِتزم بف حيؾ ظِٔف افًَٚب .وظذ هذا ؾ٘ن افرواي ٜهْ ٚتدل ظذ
اددظك.
ومـ اجلٚئز أن ينُؾ ظذ ادًْك ادذـقر ذم افرواي ٜبٖن افرواي ٜؿد ذـرت أن اهلل
شٌحٕٚف وتًٚػ ؿد ووع ظَقب ٜفًدم آفتزام بٚحلجٚب ،واددظك هق أن افدوف ٜتًتىٔع
أن تًغ افًَقب .ٜوظذ هذا ؾ٘ن افدفٔؾ واددظك ٓ يتىٚبَٚن.
وَٕقل ذم اجلقاب :إن حؼ ادجٚزاة ضٌؼ هذه افرواي ٜمـ ؿٌؾ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ،
فُْف ؾقض مَدار افًَقب ٜفقيل إمر ،ـٚفتًزيرات ،وافَقإغ إخرى ،افتل ؾقض أمر
تَديره ٚإػ ويل إمر .
إذ ًا أصؾ دمقيز افًَقب ٜيرجع إػ اهلل شٌحٕٚف ،وبٍْس هذا افدفٔؾ مـ افهحٔح أن
يًْد إػ اهلل ظز وجؾ ،ـام أشْدتف افرواي ٜإػ اهلل ظز وجؾ.

 8ـ قياع األويوية أو املطاواة (أويوية ايعكوبة)

ذم افروايٚت هْٚك بًض افذٕقب تًٌ ٛافتًزير ،ومًٍدهت ٚأؿؾ مـ ظدم آفتزام

( )1مثؾ مَدار اجلزي ٜيرجع هب ٚويل إمر ،أم ٚأصؾ وجقب دؾع اجلزي ٜؾَد ورد ذم افَرآن.
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بٚحلجٚب أو ذم ٍٕس ادًتقى ،مـ ؿٌٔؾ :آشتّْٚء  ،واشتَِٚء رجِغ حت ٝؽىٚء
واحد  ،واشتَِٚء امرأتغ حت ٝؽىٚء واحد  ،وتٌَٔؾ اجلْس افقاحد ـ افذـر مع
افذـر وإٕثك مع إٕثك ـ بنٓقة  ،وأـؾ حلؿ احلٔقان افذي مل يذبح ظذ افىريَٜ
افؼظٔ ،ٜأو أـؾ حلؿ اخلْزير  ،وذب افدم  ،وهد افروايٚت ذم ادًجد .
وظذ هذا ظْدم ٚيُقن ٕقم اثْغ مـ جْس واحد (رجِغ أو امرأتغ) حت ٝحلٚف
واحد ،أو أـؾ حلؿ حٔقان مل َّ
يذك ،شٌٌ ً ٚفِتًزير ؾّـ بٚب أوػ يُقن ظدم آفتزام
بٚحلجٚب ـ بحً ٛؿٔٚس إوفقي ،ٜأو ظذ إؿؾ ؿٔٚس ادًٚواة ـ مقجٌ ً ٚفثٌقت
افًَٚب ذم حؼ مرتٌُف.
ومع أن هذا افدفٔؾ ـ ـٚفدفٔؾ افًٚبؼ ـ ٓ يثٌ ٝافًّقمٔ ، ٜوفُْف مـ أجؾ إثٌٚت
خهقص ادقرد ـ ظدم مراظٚة احلجٚب افقاج ٛـ تٚم.

 9ـ إيػاء اخلضوصية َٔ املوازد املٓضوصة

جٚء ذم افروايٚت أن هْٚك تًزير ًا فًٌض افذٕقب افتل ذـرت ذم ادٔٚديـ ادختٍِ،ٜ

( )1وشٚئؾ افنًٔ ،111 :11 ٜح 1ـ .1
( )1ادهدر افًٚبؼ ،11 :ح.1
( )1ادهدر افًٚبؼ ،ح.1
( )1ادهدر افًٚبؼ ،111 :ح.1
(ٍٕ )1س ادهدر 111 :ـ  ،111ح 1ـ .1
(ٍٕ )1س ادهدر ،111 :ح.1
(ٍٕ )1س ادهدر 111 :ـ  ،111ح.1
( )1افٍرق بغ هذا افدفٔؾ وافدفٔؾ افًٚبؼ أن افدفٔؾ افًٚبؼ أـثر رشقخ ً ٚوثٌٚت ً ٚظذ إثٌٚت
افًّقمٔ ،ٜأ م ٚهذا افدفٔؾ إلؾٓٚم ادًٚواة أو إوفقي ٜذم مقرد مـ ادقارد ادْهقص ظِٔٓ ٚبجقاز
افتًزير.
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وافًٌض مْٓ ٚحؼ اهلل ظز وجؾ ،وٓ دخؾ ؾٕٔٓ ٚحد ،ـٓٚشتّْٚء  ،وافًٌض مْٓٚ
حؼ افْٚس ،ـٚهلجٚء  ،وافٍحش  ،وافْير ذم بٔقت أخريـ  .وافًٌض مـ هذه
افذٕقب ُيًد مـ افذٕقب افٌُرة ،وافًٌض مُْٓ ٚيًد ذٕقب ً ٚصٌرة ،مثؾٕ :قم صخهغ
مـ جْس واحد ذم ٍٕس افِحٚف  ،أو اجتامع رجؾ وامرأة ذم مْزل واحد بام يًّك
خِقة ؽر ذظٔ .ٜوهْٚك بًض افذٕقب افتل تقج ٛاختالل افْيٚم ذم ادجتّع ،مثؾ:
آحتُٚر  ،وآختالس  ،وأـؾ افرب ، ٚوصٓٚدة افزور  .وهْٚك ذٕقب تَع ظذ
ظٚتؼ اإلًٕٚن ًٍٕف ،مثؾ :مجٚع افرجؾ فزوجتف ذم دورهت ٚافنٓري ، ٜأو ذم حٚل
افهقم  ،وآشتّْٚء  ،وذب افدم ،أو أـؾ ادٔت . ٜوهْٚك بًض إمقر
ظزر ادًهقم مرتٌُٓ. ٚ
ادُروه ٜؿد َّ
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،111 :11 ٜح 1ـ .1
(ٍٕ )1س ادهدر ،111 :ح.1
(ٍٕ )1س ادهدر 111 :ـ  ،111ح 1ـ .1
(ٍٕ )1س ادهدر  ،11 :15ح.1
(ٍٕ )1س ادهدر  ،11 :11ح.1
(ٍٕ )1س ادهدر ،111 :ح 1ـ .1
( )1دظٚئؿ اإلشالم .11 :1
(ٍٕ )1س ادهدر ،111 :ح 1و 1و 1و.1
(ٍٕ )5س ادهدر ،111 :ح.1
(ٍٕ )11س ادهدر ،111 :ح 1ـ .1
(ٍٕ )11س ادهدر ،111 :ح 1ـ .1
(ٍٕ )11س ادهدر ،ح.1
(ٍٕ )11س ادهدر ،111 :ح 1ـ .1
(ٍٕ )11س ادهدر ،111 :ح 1ـ .1
( )11افُٚذم  ،111 :1ح11؛ افىقد ،هتذي ٛإحُٚم 115 :11 :ـ .111
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ومـ خالل هذه افروايٚت ٕحهؾ ظذ ٕتٔج ٜمٍٚده ٚإٔف إذا ـٚن ادالك جقاز افتًزير
ؾ٘ن افذٕقب وادًٚيص ظٚم ٜفٔس فف أي ٜخهقصٔ ،ٜؾال ؾرق بغ افذٕقب افٌُرة
وادتًَِ ٜبحؼ افْٚس أو بحؼ ادجتّع .مع أن افٍَٓٚء ادتَدمغ ؿد متًُقا هبذا افدفٔؾ،
فُـ ٓ يقجد أي تَرير هلؿ حقل هذا ادقوقع يٍْل تِؽ افتٍهٔالت ،وافتَرير افذي
يذـر ـؾ افتٍهٔالت واحتامل اخلهقصٔ ٜذم ٕير ـؾ مْٓؿ يٍْل ذفؽ.

10ـ أدية ايٓٗي عٔ املٓهس

مـ إحُٚم ادّٓ ٜواإلفزامٔ ٜذم اإلشالم حُؿ إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر.

وهْٚك آيٚت وروايٚت ـثرة تدل ظذ وجقبف .وؿد ذـرت افروايٚت وتقؤحٚت
افٍَٓٚء ضرق ومراحؾ متْقظ ٜدًٖف ٜإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر .وإحداه ٚأن
يًتِزم ذفؽ افتدخؾ ذم صٗون أخريـ (تدخ ً
ال ؾٔزيٚئٔ ً)ٚ؛ ٕن افتدخؾ ذم مثؾ هذه
احلٚف ٜيًٌ ٛافٍقى .ويقجف افٍَٓٚء ذفؽ إمر ظذ إٔف مـ افقاج ، ٛبؾ إن هذه
ادًٖف ٜمؼوط جقازه ٚب٘ذن اإلمٚم واحلُقم ٜاإلشالمٔ ، ٜأو أهن ٚمـ افقطٚئػ افتل
ختتٚره ٚاحلُقم ٜاإلشالمٔ . ٜوهلذا ؾ٘ن مَت ٙظّقم أدف ٜافْٓل ظـ ادُْر هق أن هذه
افَؤ ٜأيو ً ٚمـ افقاجٌٚت ،وفُـ افَٔٚم ظذ أداء هذه ادّٓ ٜمـ وطٚئػ وواجٌٚت
احلُقم ،ٜؾ٘م ٚأن تَقم هل بٖدائٓ ،ٚأو دمٔز فمخريـ أن يَقمقا مَٚمٓ ٚذم إٕجٚز تِؽ
ادّٓ. ٜ
( )1وشٚئؾ افنًٔ 111 :11 ٜـ .111
( )1جقاهر افُالم 111 :11؛ ودراشٚت ذم وٓي ٜافٍَٔف .111 :1
( )1افىقد ،افْٓٚي( ٜضًٌ ٝذم افْٓٚي ٜوُٕتٓ.11 :1 )ٚ
( )1ادحَؼ احلع ،ذائع اإلشالم 115 :1؛ وجقاهر افُالم ،ادهدر افًٚبؼ 111 :ـ .111
( )1افىقد ،آؿتهٚد111 :؛ حترير افقشِٔ111 :1 ٜ؛ ودراشٚت ذم وٓي ٜافٍَٔف .111 :1
( ) 1هْٚك بًض افٍَٓٚء افنًٔ ٜؿٚفقا :إن إذن اإلمٚم فٔس بؼط (افًالم ٜاحلع  ،)111 :1وفُـ
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وؿد ينُؾ ظذ هذا افدفٔؾ بٖن افْٓل ظـ ادُْر بًد ارتُٚب افًّؾ يهٌح حرام ً.ٚ
ومـ ادًروف أن أحد ذوط وجقب افْٓل ظـ ادُْر إسار افنخص ظذ اشتّرار
ادُْر أو تُراره ،بؾ افيٚهر آبتدائل مْف ،وبدون ؿريْ ٜفف ،افرؾع ٓ افدؾع ،أي إن
طٚهره يٌغ أن ادُْر ؿد وؿع .ظذ أن افَٕٚقن ؿد جًؾ مـ أجؾ أن يّْع وؿقع افذٕٛ
ويَػ حٚئ ً
ال أمٚمف .وظذ هذا فٔس هْٚك مْىَ ٜاصساك بْٔٓام ،بحٔ ٞتًتىٔع ظّقم
أدف ٜافْٓل ظـ ادُْر أن تًَد دفٔ ً
ال فِّدَّ ظك.
وفإلجٚب ٜظـ هذا اإلصُٚل َٕقل :افْٓل ظـ ادُْر فف افنّقفٔ ،ٜوجًؾ افَٕٚقن فف
تِؽ افنّقفٔ ٜأيو ً ،ٚوفُـ فٔس فف أي ٜخهقصٔ ٜذم افدؾع أو مْع وؿقع اجلرم ،بؾ مـ
اجلٚئز ذم ـثر مـ إمقر أن مقاد افَٕٚقن تىٌؼ بًد وؿقع اجلريّ .ٜومـ أهداف ادَْْغ
هق مْع اجلريّ ٜأو تَِِٔٓ ،ٚوٓ يًْل ذفؽ أن افَٕٚقن ؿد ُووع هلذا ادًْك ؾَط .ؾّـ
افقاوح أن ظّقمٔ ٜافْٓل ظـ ادُْر ظذ إؿؾ ترجع إػ بًض مقاد افدؾع ،ـام فق أن
صخه ً ٚيَدم ظذ أداء مَدمٚت ادُْر .وفق ؾروْ ٚأن افْٓل ظـ ادُْر خيتص بٚدقرد
افذي يَع ؾٔف ادُْر ؾ٘ن مالك افْٓل ظـ ادُْر فف ظّقمٔ ،ٜوحٔثٔٚت افٌدء بَّدمٚت
ادُْر ؿريٌ ٜمـ ادُْر ًٍٕف أيو ً .ٚويَقل افٍَٓٚء ذم صقرة م ٚفق أن صخه ً ٚم ٚـٚن
يْقي افَٔٚم بُّْر ،وفُْف إػ أن مل يَؿ بف ،ؾّـ افقاج ٛهنٔف ظـ م ٚؿهد افَٔٚم بف .
وادٍِ ٝفِْير هق أن هذه ادًٖف ٜذـرت ب٘سار ذم ذيؾ افؼط؛ أي إهنؿ مل يروا مْٚؾٚة
مـ ؽر ادًِقم أن مٌتٌك أوفئؽ خهقص اإلمٚم ادًهقم ،بحٔ ٞإن إجٚزتف ذم زمـ افٌٌٔ ٜفًٔٝ
بؼط أو أظؿ مـ أن يُقن إمٚم مًهقم ً ٚأو ظٚدًٓ.
( )1اإلمٚم اخلّْٔل& ذم ذيؾ افؼط افثٚف ٞـ ظدم اإلسار ظذ آشتّرار ـ ؿٚل« :فق طٓر مـ
حٚفف ظِ ًام أو اضّئْ ًٚ ٕٚأو بىريؼ مًتز إٔف أراد ارتُٚب مًهٔ ٜمل يرتٌُٓ ٚإػ أن ؾٚفيٚهر وجقب
هنٔفش (حترير افقشِٔ ،111 :1 ٜمًٖف1 ٜ؛ واخلقئل ،مْٓٚج افهٚحلغ  ،111 :1ذيؾ افؼط
افثٚفٞ؛ افًًٔتٚين ،مْٓٚج افهٚحلغ  ،111 :1ذيؾ افؼط افثٚف.)ٞ
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بغ افؼط وؿهد آرتُٚب.

 11ـ األويوية ايكطعية (أويوية اإلجباز)
يُّـ تَري ٛإوفقي ٜمـ ظدة مالـٚت:
أـ أويوية األحهاّ اإليصاَية َٔ األحهاّ غري اإليصاَية
تقجد ذم افؼيً ٜأحُٚم ؽر إفزامٔ ،ٜبحٔ ٞإن افْٚس إن مل يٗدوه ٚؾ٘ن بٚشتىٚظٜ
احلُقم ٜأن دمز افْٚس ظذ إجراء ذفؽ احلُؿ اإلشالمل .ؾّـ اجلٚئز ،وحً ٛم ٚجٚء
ذم بًض افروايٚت؛ وٕجؾ حتَٔؼ بًض تِؽ إحُٚم ؽر اإلفزامٔ ،ٜأن تَػ
احلُقم ٜاإلشالمٔ ٜبقجف أوفئؽ افْٚس افذيـ يٗدون تِؽ إظامل بٖصد م ٚتُقن
افًَقة .وظذ هذا ؾًْدم ٚيُقن فِحُقم ٜاإلشالمٔ ٜحؼ افتًزير ظذ إحُٚم ؽر
اإلفزامٔ( ٜمًتح ،ٛمُروه ،مٌٚح) ؾّـ بٚب أوػ يَٚل :إن احلُقم ٜاإلشالمٔ ٜهلٚ
احلؼ أن تْجز احلُؿ اإلفزامل .ؾٕٚحُٚم ادًتحٌ ٜأمثٚل :زيٚرة افرشقل
إـرم‘  ،إذان  ،صالة اجلامظ ، ٜزيٚرة إئّ ٜادًهقمغ^  ،وصالة
( )1حمقر افدفٔؾ افثٚمـ إوفقي« ٜإجراء افًَٚبش ،وفُـ حمقر هذا افدفٔؾ «أوفقي ٜاإلفزامش .إذ ًا
يقجد ؾرق بْٔٓام.
( )1مثالًَٕ :ؾ ظـ اإلمٚم افهٚدق× ذم إحدى افروايٚت« :فق ترـقا زيٚرة افٌْل‘ فُٚن ظذ
افقايل أن جيزه ظذ ذفؽ وظذ ادَٚم ظْده ،ؾ٘ن مل يُـ هلؿ أمقال إٍٔؼ ظِٔٓؿ مـ بٔ ٝمٚل
ادًِّغش (احلر افًٚمع ،وشٚئؾ افنًٔ ،11 :11ٜافزوجردي ،وجٚمع أحٚدي ٞافنًٔ:11 ٜ
111؛ افٍٚوؾ أيب ،ـنػ افرمقز 111 :1؛ افنٓٔد افثٚين ،مًٚفؽ إؾٓٚم 111 :1؛ افًٚمع،
مدارك إحُٚم 111 :1؛ افًٔد ظٌد اهلل اجلزائري ،افتحػ افًْٔ151 :ٜ؛ أمحد افْراؿل ،مًتْد
افنًٔ111 :11 ٜ؛ جقاهر افُالم .11 :11
( )1بحٚر إٕقار 111 :11؛ افنٓٔد إول ،افدروس افؼظٔ1 :1 ٜ؛ رشٚئؾ ادحَؼ افُرـل :1
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افًٔد (بْٚء ظذ افَقل بٚشتحٌٚهب ، )ٚأم ٚإحُٚم ادُروه ٜؾّثؾ :رواي ٜافَهص
داخؾ ادًجد  .ويُّـ أن يَٚل :إن ـؾ تِؽ إحُٚم أو أـثره ٚمل جيّع افٍَٓٚء ظذ
أهن ٚإفزامٔ ٜوواجٌ ،ٜبؾ مـ اجلٚئز أهنؿ يٍتقن بٓٚشتحٌٚب ادٗـَّد ،وفُـ هذه إحُٚم
هل ٚخهقصٔ ٜمتْع هيٚن هذا احلُؿ دحؾ افٌح ٞـ وجقب احلجٚب ـ ،وبام أن هذه
إحُٚم تًد مـ صًٚئر اإلشالم ورمز ًا وظالم ٜفًِِّّغ ؾِق صٚدف أن أهؾ مديْٜ
أو مْىَ ٜأو دوف ٜمل يى ٌَِّقا تِؽ إحُٚم ؾٕ٘ف ينؿ مْٓؿ ريح آرتداد .فذفؽ يَٚل :إن
هٗٓء إؾراد جي ٛأن يْٓقا ظـ ظّؾ ادُْر حتك إذا اختذ ذم حَٓؿ افيب واخلنقٕ.ٜ
إذ ًا احلجٚب ضٌؼ هذه إحُٚم فف مزي ٜوأوفقيٜ؛ ٕٕف مـ افقاجٌٚت ،وإحُٚم
إخرى فًٔ ٝـذفؽ ،وفُْٓ ٚمع ذفؽ متِؽ مزايٚ؛ ٕن ـؾ واحدة مْٓ ٚتًتز صًٚر ًا
مـ صًٚئر اإلشالم ومـ رمقز ادًِّغ .وظذ هذا إشٚس ؾ٘ن ؾتٚوى بًض افٍَٓٚء
مٌْٔ ٜظذ جز تىٌٔؼ افنًٚر افذي يتخذه ادًِّقن صًٚر ًا هلؿ  .ؾ٘ذا م ٚأظىْٔ ٚاحتامل
111؛ 111 :1؛ احلع ،هنٚي ٜإحُٚم 111 :1؛ مًتْد افنًٔ111 :1 ٜ؛ حمّد افًّرؿْدي ،حتٍٜ
افٍَٓٚء 111 :1؛ افْقري ،ادجّقع 111 :1؛ أبق افٌُر افُٚصٚين ،بدائع افهْٚئع 111 :1؛ حمّد
ذبْٔل اخلىٔ ،ٛمٌْل ادحتٚج .111 :1
( )1وشٚئؾ افنًٔ151 :1 ،151 :1 ٜ؛ بحٚر إٕقار 1 :11؛ جٚمع أحٚدي ٞافنًٔ111 :1 ٜ؛
تذـرة افٍَٓٚء 111 :1؛ جقاهر افُالم  115 :11ـ 111؛ بدائع افهْٚئع 111 :1؛ ادجّقع :1
.111
( )1بحٚر إٕقار 1 :111 ،11 :11؛ افنٓٔد إول ،افَقاظد وافٍقائد 111 :1؛ ادَداد افًٔقري،
َٕد افَقاظد افٍَٓٔ111 :ٜ؛ ابـ أيب مجٓقر إحًٚئل ،إؿىٚب افٍَٓٔ.111 :1 ٜ
( )1راجع :ادحَؼ احلع ،ادًتز 115 :1؛ تذـرة افٍَٓٚء 111 :1؛ ظٌد افُريؿ افراؾًل ،ؾتح افًزيز
1 :1؛ ادجّقع .111 :1
( )1افُٚذم 111 :1؛ هتذي ٛإحُٚم .115 :11
( )1احلع ،ـٍٚي ٜإٔحُٚم  111 :1و111؛ تذـرة افٍَٓٚء 111 :1؛ ؾخر ادحََغ ،إيوٚح افٍقائد
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اخلهقصًٕٔ ٓ ٜتىٔع بًد ذفؽ أن ًّٕؿ احلُؿ ،وـذفؽ شقف خيتٍل افَىع أو
افقثقق بٕٚوفقي ٜافتل هل مالك افتًّٔؿ وافناي ٜمـ حُؿ ٔخر.
وجيٚب ظـ ذفؽ:
ُ
أوًٓ :إن احلجٚب أيو ً ٚمـ صًٚئر ادًِّغ .إذ ًا يقجد ٍٕس ادالك فذفؽ احلجٚب.
وظذ هذا فق ؿٌِْ ٚأن يُقن مالك اإلفزام ـقن افًٍؾ صًٚر ًا ؾال يقجد ؾرق بغ
احلجٚب وإحُٚم افتل ذـرت .ؾٔٚي 15 ٜمـ شقرة إحزاب ب َّْٔ ٝبام ٓ يٌَؾ افٌِس
أن أحد أهداف رب افًٚدغ ظز وجؾ آفتزام بٚحلجٚب ،ويًتز افتًَٔؿ بغ ادًِّغ
وؽر ادًِّغ ٕقظ ً ٚمـ افًالمٚت افتل يتزيـ هب ٚادًِّقنَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو افـُهيِ هل ُؿؾ
ِ
ِِ
ؽ ووـَوقِ َ ِ
َٕز َْو ِ
غ َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِمـ َجالوِقيِ ِف ُهـ َذفِ َ
ؽ َأ ْدكَك َأن ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال
غ ُيدْ ك َ
ؽ َوك َسوء ا ُد ْممـ َ
اج َ َ َ
َون اهللُ َؽ ُػقر ًا ُهر ِحق ًَم﴾.
ُي ْم َذ ْي َـ َوـ َ
يًرف افًْٚء ادًِامت
وهذه أي ٜتقوح فْ ٚإحدى ؾًٍِٚت احلجٚب ،بحٔ ٞإٔف ّ
مـ ؽر ادًِامت؛ فذفؽ ؾُؾ افًْٚء ادًِامت ـ ًٕٚء ادٗمْغ ـ مٍُِٚت بٖداء هذه
ادّٓ .ٜويذـر فْ ٚافَرآن ؾٚئدة تىٌٔؼ هذا افدشتقر ،وهل أن تًرف ادرأة ادًِّ ٜمـ
ؽر ادًِّ ٜؾال تٗذى .
111 :1؛ افًِّ ٜافدمنَٔ11 :ٜ؛ مًتْد افنًٔ .115 :1 ٜـام أن ؾَٓٚء أهؾ افًْ ٜهلؿ ٍٕس افْير
(راجع :ابـ ؿدام ،ٜادٌْل .)111 :1
( )1يًتَد افُٚت ٛأن ادراد مـ افوّر ذم «يًرؾـش بْٚت رشقل اهلل وًٕٚء ادًِّغ ،وادراد مـ
«يًرؾـ ظـ ؽرهـش ؽر ًٕٚء ادًِّغ .إذ ًا مـ افقاوح أن أي ٜتدل بدٓف ٜواوح ٜظذ افذي
أصر ظذ بًوٓـ (راجع :ظٌد افًزيز بـ ظٌد افًالم افًِّل ،تًٍر ظٌد افًالم 115 :1؛
تًٍر ابـ زمْغ  ،)111 :1أي «أن يًرؾـش يَهد هب« ٚيًرؾـ حرائر ًٕٚء ادٗمْغ مـ اإلمٚءش
(راجع :افىزي ،جٚمع افٌٔٚن 111 :11؛ افهٍٚئل ،تًٍر افَرآن 111 :1؛ تًٍر ابـ أيب حٚتؿ
 ) 1111 :11حيتٚج إػ تَدير مًٓ ٛفًدم وجقد هذا افدفٔؾ .ومـ ادالحظ أن هذا افْقع مـ
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ثوكق ًو :بًض تِؽ إؾًٚل ٓ تًتز مـ صًٚئر ادًِّغ ،أمثٚل :رواي ٜافَهص داخؾ
ادًجد.
ب ـ أويوية األحهاّ ايتوصًية َٔ األحهاّ ايتعبدية
ذم بًض إحُٚم يُقن ؿهد افَرب ٜهب ٚواجٌ ً .ٚوظِٔف ؾ٘ن أداء تِؽ إظامل
بهقرة صحٔح ٓ ٜيُقن إٓ مع ؿهد افتَرب إػ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ،ويىِؼ ظِٔٓٚ
أحُٚم تًٌدي ،ٜمثؾ :احل .ٟوذم ادَٚبؾ هْٚك أحُٚم ٓ ينسط ؾٔٓ ٚؿهد افَرب ،ٜمثؾ:
احلجٚب.
وؿد جٚء ذم افروايٚت ادًتزة م ٚئٍد إٔف إذا امتْع افْٚس ظـ افذهٚب إػ احل ٟؾّـ
واج ٛاحلُقم ٜاإلشالمٔ ٜإجٌٚرهؿ ظذ افذهٚب  .وـذفؽ ورد ذم روايٚت مًتزة
أخرى أن افرشقل‘ ؿد جًؾ ظَقب ٜفِذيـ ٓ حييون صالة اجلامظ .ٜوهبذا جًؾ
أداء افقاج ٛافتًٌدي إجٌٚري ً . ٚؾًْدم ٚيُقن فِدوف ٜافؼظٔ ٜاإلشالمٔ ٜاحلؼ ب٘فزام
افتًٍر متٖثر بٚخلٍِٚء افذيـ جٚؤوا بًد افرشقل ،حٔ ٞمل يًّحقا فإلمٚء بتٌىٔ ٜرؤوشٓـ ،وهذا
إمر ؾَط ـٚن ذم ظٓد اخلٍِٔ ٜافثٚين ،ومل يذـر ذفؽ ظـ بَٔ ٜاخلٍِٚء (راجع :افَرضٌل ،جٚمع
اجلهٚص ،أحُٚم افَرآن 111 :1؛ حٚصٔ ٜافدشقؿل .)111 :1
ٕحُٚم افَرآن 111 :1؛
ّ
وـذفؽ جٚء ذم روايٚت اإلمٚمٍٕٔ ٜس افتًٍر ،وفُـ افٍَٓٚء ظدوا تِؽ افروايٚت ذم مَٚم افتَٔ.ٜ
وؿد أؾتك ادحَؼ احلع ،افذي ـٚن يًتز فًٚن ادتَدمغ ،بٚشتحٌٚب افتٌىٔ( ٜراجع :ادًتز :1
 .) 111وافًٌض مـ افٍَٓٚء ؿٚل بٚشتحٌٚب افتٌىٔ ٜبٚفًٌْ ٜفإلمٚء ،وهذا منٓقر ظْد ؾَٓٚء
افنًٔ( ٜريٚض ادًٚئؾ  .)111 :1فذفؽ ؾ٘ن ؾَٓٚء افنًٔ ٜرأوا أن تِؽ افروايٚت مـ حٔ ٞافًْد
وجٓ ٜافهدور خمدوص( .ٜمٍتٚح افُرام11 :1 ٜ؛ ريٚض ادًٚئؾ 111 :1؛ جقاهر افُالم :5
.)111
( )1راجع :افُٚذم  ،111 :1هتذي ٛإحُٚم  ،11 :1وشٚئؾ افنًٔ :ٜاحلر افًٚمع  11 :11ـ 11؛
جٚمع أحٚدي ٞافنًٔ111 :11 ٜ؛ جقاهر افُالم  :11؟؟؟.
( )1راجع :هتذي ٛإحُٚم  111 :1و 111؛ وشٚئؾ افنًٔ 151 :151 ٜـ .151
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افْٚس ظذ أداء افقاج ٛافتًٌدي ،مثؾ :احل ،ٟوافهالة ،و ،...ؾّـ بٚب أوػ شقف
يُقن هل ٚاحلؼ ب٘فزام افْٚس ظذ أداء افقاج ٛافتقصع.
ج ـ أويوية األحهاّ االجتُاعية َٔ ايوظائف ايػدضية
تقجد ذم افؼيً ٜبًض افقطٚئػ افتل إن ختٚذل افْٚس ذم أدائٓ ،ٚومل يَقمقا
بًّٗوفٔٚهتؿ دمٚهٓ ٚظذ أحًـ وجف ،ؾّـ واج ٛاحلُقم ٜاإلشالمٔ ٜأن دمزهؿ ظذ
أداء تِؽ ادًٗوفٔٚت ،مثؾ :اهتامم مٚفؽ إًٕٚم بٍحص ومتٚبً ٜمٚئٓ ٚوؽذائٓ، ٚ
ومٚفؽ ادٌٚين بتٍحص متٕٚتٓ ٚوترمّٔٓ ، ٚوادزارع برظٚي ٜافًٌتٚن وادزرظ، ٜ
وإهؾ بٚفًٌْ ٜفِىٍؾ افوٚئع  .ؾ٘ذا ـٚن مـ حؼ احلُقم ٜاإلشالمٔ ٜأن تِزم
ادٚفُغ ادذـقريـ بٖداء وطٚئٍٓؿ اخلٚص ٜوافنخهٔ ٜحيؼ هل ٚمـ بٚب أوػ أن تِزمٓؿ
بٕٚحُٚم افتل هل ٚتٖثر اجتامظل أؿقى .وظذ هذا ؾ٘ن تِؽ افتَريٌٚت افثالث ب٘مُٚهنٚ
تٌديؾ هذا افدفٔؾ بدفٔؾ مًتز بٚفًٌْ ٜفٍَِٔف.

12ـ تأَني حكوم ايٓاع

إحدى مٓٚم احلُقم ٜـ أي ٜحُقم ٜـ تٖمغ حَقق افْٚس .وٓ يقجد ؾرق ذم هذا

بغ احلُقم ٜافدئْ ٜواحلُقم ٜؽر افدئْ .ٜؾٚحلُقم ٜؽر افدئْ ٜهلٍٕ ٚس ادّٓ ٜافتل
( )1راجع :ادختك افْٚؾع151 :؛ ـنػ افرمقز 111 :1؛ افًٍَٚين ،افدر ادْوقد.111 :
( )1افٍٚوؾ اهلْدي ،ـنػ افِثٚم 111 :1؛ افنٓٔد افثٚين ،افروو ٜافٌٓٔ.111 :1 ٜ
( )1حترير إحُٚم .11 :11
( )1ؿٚل افٍَٓٚء :إذا وجد ضٍؾ ؿد مٚت وافديف أو أجداده ؾ٘ن ٕؿربٚئف احلؼ بٖخذه مـ افذيـ
وجدوه ويتٍُِقن بحوٕٚتف ،وإذا مل حيًْقا حوٕٚتف ؾِِحٚـؿ احلؼ ب٘فزامٓؿ بذفؽ (راجع :حترير
افقشِٔ 111 :1 ٜـ 111؛ افگِپٚيگٚين ،هداي ٜافًٌٚد 155 :1؛ افًًٔتٚين ،مْٓٚج افهٚحلغ :1
111؛ هداي ٜافًٌٚد .111 :1
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تَقم هب ٚاحلُقم ٜإخرى .وافٍرق يَع مـ جٓ ٜمهٚديؼ تِؽ احلَقق .هْٚك افُثر
مـ ادهٚديؼ افتل تَع ذم جمتّع ديْل واحد تنسك بٍْس ادهٚديؼ احلَقؿٔ ٜافتل تَع
ًٕرف احلَقق بىريَٜ
ذم احلُقم ٜؽر افدئْ ،ٜوفُـ ذم ادجتّع افديْل ًٕتىٔع أن ّ
ٍن بىريَ ٜمقشً .ٜوهذا افدفٔؾ ًٕتىٔع أن
أوشع أو ٍٕس تِؽ احلَقق ادنسـُ ٜت َّ
حؼ إمٚن.
َٕرره بىرق صتك ،ومّْٓ :ٚ
ؾّـ حَقق افْٚس ذم ادجتّع أن حييقا بٕٚمـ وافىّْٖٕٔ .ٜوإمـ فٔس طٚهرة
ذات بًد واحد مْحك ذم إمـ افًًُري أو آؿتهٚدي أو افًٔٚد ،بؾ هق طٚهرة
ذات أبًٚد ظدة ،تنتّؾ ظذ إمٚن وآضّئْٚن افٍُري وافٍْز وافًَٚئدي .وظذ
هذا ؾٚدجتّع افذي يتٌَؾ افْٚس ؾٔف افًَٚئد وافًْـ افدئْ ٜاخلٚص ٜتزظزع ؾٔف
افتكؾٚت ادخٚفٍ ٜفتِؽ افًْـ إم َـ وآضّئْٚن افٍُري وافٍْز ذم ادجتّع،
ُ
ويؤع حؼ مـ حَقق إـثري .ٜوهبذه احلٚف ٜشقف تُقن مّٓ ٜاحلُقم ٜادحٚؾيٜ
ظذ حَقق افْٚس .وبدون أدٕك صؽ ؾ٘ن احلجٚب وافًٍ ٜمـ افًْـ افقاجٌ ٜذم افديـ؛
ٕن ظدم آفتزام بٚحلجٚب شٔٗدي إػ اختالل إمـ افٍُري وافًَٚئدي وافٍْز ذم
ـثر مـ ادجتًّٚت اإلشالمٔ .ٜوضًٌ ً ٚهذا افدفٔؾ يهدق ذم ادجتّع افذي يًتز افْٚس
ؾٔف احلجٚب شْ ٜدئْ ،ٜبحٔ ٞإن ؿٌقل افْٚس بف ـًْ ٜجي ٛافًّؾ هب ،ٚوظدمٓ ٚيًٌٛ
اخلِؾ ذم أمـ ادجتّع ،بؾ ًٕتىٔع أن ًٕده إحدى افدٓئؾ افًٍٍِٔ ٜفِحجٚب ذم
اإلشالم .وؿد أصٚرت أي ٜافؼيٍ 15 ٜمـ شقرة إحزاب إػ هذا ادقوقع .
وبٚفْير إػ وطٚئػ احلُقم ٜإخرى بٚفًٌْ ٜحلَقق افْٚس  ،ـحؼ رظٚي ٜافهحٜ
افًٍْٔ ،ٜوحؼ افرؾٚهٔ ،ٜو ،...وهذه ـِٓ ٚضًٌ ً ٚمـ واجٌٚت افدوف ٜدمٚه ادقاضْغ.
( )1ذفؽ أدٕك أن يًرؾـ ؾال يٗذيـ.
( )1فالضالع ظذ هذا افتحَٔؼ :مْقچٓر ضٌٚضٌٚئل مٗمتْل .111 :111
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ويُّْْ ٚأن َٕدم تَٚرير أخرى ـذفؽ مـ هذا افدفٔؾ ،أو ٕٖيت بٖدف ٜأخرى  ،وفُـ
تقؤحٓ ٚخٚرج ظـ جمٚل هذا ادَٚل.
وحً ٛاظتَٚد افُٚت ٛؾ٘ن هْٚك ظؼة أدف ٜمـ إدف ٜافًٚبَ ٜتدل ظذ أن فِدوفٜ
احلؼ افتٚم ذم جًؾ احلجٚب إفزامٔ ً .ٚومـ ادُّـ أن يتـْٚؿش بًض افٍَٓٚء ذم تِؽ
إدف ،ٜوفُـ بدون صؽ ؾ٘ن جمّقع هذه إدف ٜدمز افٍَٔف ظذ افَىع بٚفًٌْ ٜفِحُؿ
افؼظل.

أضئًة وأجوبة

بًد أن ذـرٕ ٚأدف ٜظدة تٌغ حؼ افدوف ٜذم افتدخؾ إلجٌٚر افًْٚء ظذ آفتزام

بٚحلجٚب ،وتًٔغ حدٍّ فٌر ادِتزمٚت بفٕ ،جٔ ٛظـ بًض إشئِ ٜافتل تىرح ذم هذا
ادجٚل.
افسمال إول :إن مَت ٙإدف ٜافًٚبَ ٜأن افدوف ٜتًتىٔع أن تًغ ظَٚب ً ٚفًدم
آفتزام بٚحلجٚب ،ؾٌٖي دفٔؾ تَقفقن :إن هْٚك ترتٌٔ ً ٚبغ اخلٔٚر افثَٚذم واخلٔٚر افَٕٚقين
واجلزائل ،وٓ تًتىٔع افدوف ٜأن تًتخدم افَٕٚقن واجلزاء ظْدم ٚيُقن فِحؾ افثَٚذم
ؾٚئد؟ ؾٓؾ ًٕتٍٔد مـ هذه إدف ٜافًٚبَ ٜهذا افستٔ ٛأم هق مًتٍٚد مـ أدف ٜأخرى؟
اْلقاب :إدف ٜافًٚبَ ٜتدل ظذ هذا افستٔ .ٛوأيو ً ٚبٚشتىٚظتْ ٚاإلتٔٚن بٖدفٜ
أخرى تٍٔد ذفؽ افستٔ .ٛؾّـ إدف ٜافًٚبَ ٜيدل افدفِٔغ اخلٚمس وافًٚدس ظذ
هذه ادًٖف ،ٜوؿد أذٕ ٚإفٔٓ ٚذم ذيؾ افدفِٔغ .وشقف ُٕتٍل بذـر دفٔؾ آخر هْ،ٚ
وهق :إن إٕزال افًَقب ٜظذ إؾراد يًد وٓي ٜظذ افنٗون إخرى ،وتَتيض افَٚظدة
( ) 1إػ هْ ٚبح ٞافُٚت ٛذم أن افٍَٓٚء تْٚوفقا مًٚئؾ حَقق افٌؼ بٖؿؾ حتِٔؾ ذم ادٌٚح ٞافٍَٓٔ،ٜ
وهذه ادًٚئؾ جديدة ومل تَ َّٔؿ مـ ؿٌؾ بحٔ ٞيًتٍٔد افٍَٓٚء مـ هذا ادقوقع أـثر ،وخهقص ًٚ
هذا افٌح ٞافذي مل يتىرق إفٔف شٚبَ ً.ٚ
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إوػ ظدم افقٓي ٜظذ صٗون إؾراد  .وإدف ٜافًٚبَ ٜإم ٚأهن ٚتثٌ ٝجقاز افًَٚب
بًد ظدم تٖثر اخلٔٚر افثَٚذم بنُؾ خٚص؛ وإم ٚأهن ٚـ ٕٝٚجمِّ ٜمـ هذه افْٚحٔ ،ٜأي
إهن ٚتثٌ ٝجقاز افًَٚب بنُؾ جمّؾ .وهبذا افنُؾ يثٌ ٝجقاز إٕزال افًَٚب ذم
اجلِّ .ٜومـ ادتَٔـ إٔف إن مل ُي ٍِد اخلٔٚر افثَٚذم ًٕتىٔع أن ًٕتخدم اخلٔٚر افَٕٚقين
واجلزائل.
ومـ ادُّـ أن يَٚل :إن بًض افقطٚئػ افتل جٚء ذـره ٚذم اخلٔٚر افثَٚذم تًتز
ٕقظ ً ٚمـ افتدخؾ ذم صٗون أخريـ .وفُـ بَّت ٙؿٚظدة ظدم افقٓي ٜجي ٛأن يَٚل:
إن افدوف ٓ ٜتًتىٔع أن تَقم بتٌْٔف ادذٕ.ٛ
وجيوب ظـ ذفؽ:
أوًٓ ٓ :يقجد أي صؽ أو ترديد ذم أن فِْٚس ظذ افدوف ٜحؼ افْهٔح ٜمـ بٚب
إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ،وهْٚك آيٚت وروايٚت ـثرة تدل ظذ هذا إمر ـ
وفُـ جي ٛأن تُقن افْهٔح ٜذم حمِٓ ،ٚوتٗ ّدى ممَّـ هق مق َّطػ هل ،ٚوٓ جيقز ٕي
صخص أن يوع ًٍٕف ذم ذفؽ ادُٚن .إذ ًا جي ٛظدم ٍٕل حؼ تٌْٔف أخريـ بهقرة
مىَِ ،ٜبؾ ٍٕل هذا احلؼ ؿٌؾ أداء ادرحِ ٜافًٚبَ.ٜ
ثوكق ًو :إذا اظتزٕ ٚافْهٔح ٜتدخ ً
ال ذم صٗون أخريـ ؾٓق تدخؾ ؤًػ جد ًا ،وٓ
يًتز طِ ًام أبد ًا ،ذم حغ أن اإلفزام وافًَٚب تدخؾ ؿقي ،ويُقن طِ ًام إن ـٚن مـ دون
دفٔؾ ظَالئل أو مًتْد ذظل؛ إذ افٍرق بْٔٓام ـٌر جد ًا .وهُذا ظْد احتامل تٖثر
اخلٔٚر افثَٚذم ٓ يهؾ افدور إػ اخلٔٚر احلَقؿل وافَوٚئل.
وبٚإلوٚؾ ٜإػ هذا افدفٔؾ تقجد هْٚك أدف ٜأخرى تدل ظذ افستٔ ٛذم مراحؾ إمر
بٚدًروف ،ؾّتك ـٚن افْٓل افنٍٓل مٗثر ًا ٓ يهؾ افدور إػ افْٓل افَني ،وهق دفٔؾ
( )1فالضالع أـثر ظذ هذه افَٚظدة راجع :ادقاوع افُالمٔ ٜذم آجتٓٚد 115 :وم ٚبًده.ٚ
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ظذ هذا إمر .
افسمال افثوين :إن ٍٕقذ شِى ٜافدوف ٜمْحكة ذم افًّقمٔٚت .واحلجٚب مـ
اخلهقصٔٚت .وفٔس فِدوف ٜحؼ افتدخؾ ذم خهقصٔٚت افْٚس ،وٓ تًتىٔع أن
تًٚؿ ٛافذيـ ٓ يِتزمقن بٌِس احلجٚب بٚفىريَ ٜافهحٔح ،ٜأو افذيـ ٓ يًٌِقن
احلجٚب.
واْلقاب1 :ـ م ٚهق ادراد مـ أن احلجٚب مـ اخلهقصٔٚت؟ إذا ـٚن ادراد مـ
اخلهقصٔ ٜظدم وجقد أي ٜؿٚظدة اجتامظٔ ٜؾٓذا خالف افقجدان .وظِٔف ؾٚدجتًّٚت
افتل ٓ تًتَد بف تٌدي وجٕٓ ٜيره ٚبام تراه هل .وفق ـٚن احلجٚب مـ اخلهقصٔٚت
ؾُٔػ متْع افدول إوروبٔ ٜافًْٚء وافٍتٔٚت ادًِامت مـ ارتداء احلجٚب .مـ
افىًٌٔل ـ حً ٛوجٕٓ ٜيرهؿ ـ أن فِحجٚب افُٚمؾ آثٚر اجتامظٔ ،ٜوهلذا ووًقا
ؿقإغ متْع ارتداء احلجٚب.
وإذا ـٚن ادراد مـ خهقصٔ ٜاحلجٚب هل أن متٚرس هذه اخلهقصٔ ٜذم ادْٚزل
وافدظقات ،وفٔس فِدوف ٜاحلؼ ذم ذفؽ ،ؾٓذا صحٔح ،وفُْف فٔس حمؾ افُالم؛ إذ
حمؾ افُالم ذم ُّ
تدخؾ افدوف ٜذم مًٖف ٜاحلجٚب ذم ادْٚضؼ افًٚم .ٜؾٚفقاج ٛرظٚيٜ
احلجٚب ذم ادْٚضؼ افًٚم ٜواخلٚص ،ٜوفُـ شِى ٜتدخؾ افدوف ٜذم مًٖف ٜاحلجٚب
تْحك ذم ادحٚؾؾ افتل تًتز ظٚم ٜبْير افًرف.
ثوكق ًو :فق ؾروْ ٚـ وافٍرض حمٚل ـ أن احلجٚب أمر خٚص ،وفٔس فف أي ٜؿٚظدة
اجتامظٔ ٜتًىل افدوف ٜجمقز ًا فِتدخؾ ،ؾّـ ؿٚل :إن تدخؾ افدوف ٜاإلشالمٔ ٜمْحك
( )1وشٚئؾ افنًٔ111 :11 ٜ؛ بحٚر إٕقار 11 :11؛ مًتدرك افقشٚئؾ  .115 :11بٚإلوٚؾ ٜإػ
أن ادنٓقر ظْد ؾَٓٚء اإلمٚمٔ ٜذم زمٚن افٍَف ادٖثقر وؿٌؾ افٍَف افتٍريًل افرؾض بىريَ ٜؾٔزيٚئٜٔ
(دش ٝرا از گقزيْف ؾرهْگل زبٚن دإًتف) راجع( :ادًَْ115 :ٜ؛ افْٓٚي11 :1 ٜ؛ ابـ محزة،
افقشِٔ111 :ٜ؛ افٍَف ادًْقب فإلمٚم افرو 111 :ٚـ 111؛ ادختك افْٚؾع.)111 :
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ذم افدائرة افًٚم ،ٜبؾ فِدوف ٜاإلشالمٔ ٜحؼ افتدخؾ ذم اجلِّ ٜأيو ً.ٚ
وأحد أدف ٜهذا احلؼ أن إجراء احلدود فٔس حَ ً ٚمـ حَقق افْٚس ،بؾ بٓٚصىالح
افٍَٓل يًتز «حؼ اهللش ،مثؾ :حؼ إجراء حد افزٕ ٚوافِقاط أو ادًٚحَ ٜافتل دمري ذم
مْزل خٚص وبرو ٚافىرؾغ ،وحد إجراء ذب اخلّر افذي يتًٚضك ذم اخلٍٚء وذم
حمٔط صخيص .وـذفؽ ـؾ ذٕ ٛفٔس فِْٚس ؾٔف حؼ ،وظَّْٔ ٝفف افؼيً ٜحد ًا .ؾ٘ذا
ثٌ ٝذفؽ اإلثؿ فِحٚـؿ افؼظل وجٌ ٝإؿٚم ٜاحلد ظذ مرتٌُف .وإذا ـٚن احلد مـ ٕقع
احلَقق اإلهلٔ ٜافتل تتًِؼ بنخص يثٌ ٝظِٔف اجلرم بٚظساؾف ؾٌ٘مُٚن احلٚـؿ افؼظل
بام يرى مـ صالح أن ٓ جيري ظِٔف احلد .وظذ أي ٜحٚل ؾ٘ن هذا إمر ،افذي هق مـ
واجٌٚت افدوف ٜاإلشالمٔ ٓ ،ٜيْحك ذم افدائرة افًٚم ،ٜبؾ مـ اجلٚئز إمج ًٓٚهلٚ
افتدخؾ ذم اخلهقصٔٚت أيو ً .ٚومـ اجلٚئز ـ حً ٛوجٕٓ ٜير افروايٚت ادًتزة وؾَف
اإلمٚمٔ ٜـ أن افٍَف اإلشالمل ظٚرض.
بٚإلوٚؾ ٜإػ هذا ؾ٘ن ادجتًّٚت افٌربٔ ٜوافدول افتل ٓ حتتُؿ فديـ واحد مًغ
ترى أن حؼ تدخؾ افدوف ٜمْحك ذم إمقر افًٚم .ٜوبٍْس هذا افدفٔؾ تتدخؾ افدوفٜ
ذم ادًٚئؾ ادتًَِ ٜبٚحلجٚب ،وتًٚضل ادخدرات ،وتًٚضل بًض إدوي ٜوحٌقب
اهلِقش ،ٜوظدم ربط حزام إمٚن ظْد ؿٔٚدة افًٔٚرة ،وظدم فٌس اخلقذة ظْد ؿٔٚدة
افدراج ٜافْٚري ،ٜوظدم آشتٍٚدة مـ وشٚئؾ إمٚن وؿ ٝافًّؾ افتل تٗ ّمـ شالمٜ
افنخص افٌدٕٔ ٜمـ احلقادث وشالمتف افهحٔ ،ٜومع إٔف ٓ يٗذي ؽره ،بؾ ذهٌٝ
افدوف ٜإػ أبًد مـ هذا ،ؾ٘هن ٚذم افقؿ ٝاحلٚرض ؿد زادت افتدخالت وافَقإغ
احلُقمٔ ،ٜوأفزم ٝافْٚس بًٌض إمقر ،ـٚفتٖمغ ود افٌر ،وؽره مـ افَقإغ .
( ) 1ؿد َٕؾ افًٌض إٔف بًٌ ٛافتخِػ ذم افدراش ٜمًْقا افىٌِ ٜمـ دخقل افًْٔام ،وفٔس مـ
افِحٚظ إخالؿٔ( ٜراجع :احلَقق اإلداري.)111 :ٜ
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افسمال افثوفٌ :ـثر مـ أيٚت وافروايٚت تًتز اإلًٕٚن ـٚئْ ً ٚخمتٚر ًا ،وتٍْل ظْف
أي ٕقع مـ اإلـراه أو اجلز .يَقل افَرآن افُريؿ ٓ﴿ :نِـ َْرا َه ِيف افدَن ِ
يـ﴾ (افٌَرة:

 ،)111وؿد جٚء اخلىٚب إػ رشقل اهلل حمّد‘َ ﴿ :و َف ْق َصوء َر هو َ
ٔم َـ َمـ ِيف
ؽ َ
ِِ
إَ ْر ِ
غ﴾ (يقٕس ،)55 :وؿٚل:
ض ُـ هؾ ُف ْؿ ََجِقع ًو َأ َؾ َل َ
ُهوس َحتُهك َيؽُقكُق ْا ُم ْممـ َ
كً ُقؽ ِْر ُه افـ َ
ً َظ َؾ ْق ِفؿ وِ ُؿ َس ْقطِ ٍر﴾ (افٌٚصٔ 11 :ٜـ  ،)11وؿٚلُ ﴿ :هم ْـ
كً ُم َذـ ٌَنر * ُهف ْس َ
﴿ َؾ َذـ َْنر نِك َُهَم َأ َ
ِ
وع اهللَ َو َمـ ق ََق ُهػ َؾ ََم َأ ْر َش ْؾـ َ
افر ُش َ
َوك َظ َؾ ْق ِف ْؿ َح ِػقظ ًو﴾ (افًْٚء.)1 :
قل َؾ َؼدْ َأ َض َ
ُيط ِع ُه
ؾًْدم ٚيُقن هدف اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ذم أصؾ اإليامن ظدم إجٌٚر أو إـراه أحد
ؾٌىريؼ أوػ فـ يُقن ؽرض افنٚرع أن يًّؾ بٕٚحُٚم افٍرظٔ ٜبٚإلـراه .وبام أن
افنٚرع مل ِ
حؼ اجلز ظذ أحُٚمف ؾٌىريؼ أوػ فـ يُقن
يًط؛ بٍْس ذفؽ افَرارَّ ،
فِحُقم ٜاإلشالمٔ ٜأيو ً ٚاحلؼ ذم اجلز وتًٔغ افًَٚب ظذ ذفؽ.
صحٔح أن أصؾ اإليامن جي ٛأن يُقن مٌتْٔ ً ٚظذ آختٔٚر وافًِؿ ،ومثؾ
اْلقاب:
ٌ
هذا اإليامن هق افذي يُقن ذم أخرة مهدر ٕجٚة اإلًٕٚن ،وفف آثٚر وبرـٚت ذم هذا
افًٚمل أيو ً ،ٚوفُـ اإليامن افذي يتؿ ظـ ضريؼ حري ٜآختٔٚر فف أشٚشٔٚت ،وظذ
اإلًٕٚن أن يِتزم هبذه إشٚشٔٚت .وافَرآن افُريؿ حيذر اإلًٕٚن مـ اإليامن ادٌْل ظذ
اإلـراه .ومَت ٙاإليامن افًّؾ ضٌؼ إحُٚم وافدشتقر اإلهلل .وـثر مـ اخلىٚبٚت
ِ
يـ َآمـ ُُقا﴾ ،يُقن مًْٚه ٚأن مـ فقازم اإليامن بٚهلل
اإلهلٔ ،ٜمـ ؿٌٔؾَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
ورشقفف افًّؾ أيو ً ٚهبذه افدشٚتر .ويكح ذم بًض ادقارد إٔف إذا ـْتؿ تٗمْقن بٚهلل
جي ٛظُِٔؿ افًّؾ هبذا افدشتقر اإلهلل  .إذ ًا مَت ٙاإليامن افًّؾ بٖحُٚم اهلل
ورشقفف .وافَرآن افُريؿ ـ بٍْس مًتقى افدظقة فإليامن ـ ؿد هنك افذيـ ٓ يًِّقن
اظ َؾؿق ْا َأكُهَم ؽَ ـِؿتُؿ مـ ََش ٍء َؾ َل ُهن هللِ ُُخُس ُف َوفِؾرش ِ
قل َوفِ ِذي اف ُؼ ْر َوك َواف َقت ََومك َوا َد َسوـِ ِ
غ َوا ْو ِـ
ُه ُ
َ
ْ َن
(َ ﴿ )1و ْ ُ
ْ
َ
افسيِ ِ
قؾ نِن ـُـت ُْؿ َآمـت ُْؿ وِوهللِ﴾ (إٍٕٚل.)11 :
ُه
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بٖوامر اهلل وافرشقل بًد أن يٗمْقا وتقظدهؿ ظذاب ً ٚأفٔ ًام  .وبٚجلِّ ٜؾ٘ن افَرآن يًتز
افتٍُٔؽ بغ افتًٚفٔؿ افدئْ ٜواإليامن .
وظذ هذا ؾ٘ن م ٚيريده افنٚرع هق تىٌٔؼ م ٚجٚء بف مـ أحُٚم بًد اإليامن ،وتق َّظد
ًروف أيو ً ٚحتك ذم إمقر ؽر
خمٚفٍل تِؽ إحُٚم بًذاب أفٔؿ .وهذا إمر م
ٌ
افدئْ .ٜؾّثالً :اهلجرة إػ إحدى افدول أمر اختٔٚري ،وفُـ افذي هيٚجر إػ دوفٜ
أخرى ،وخيتٚر أن ئَؿ ذم تِؽ افدوف ،ٜجي ٛظِٔف ـ حتك ذم حٚل ظدم رؽٌتف ذم افًٔش
ؾٔٓ ٚـ أن يْهٚع فَقإْٔٓ ٚوأوامره .ٚوظِٔف ؾِٔس مًْك اختٔٚر اإلؿٚم ٜذم إحدى افدول
أن تىٌؼ افَقإغ افقاحدة تِق إخرى حً ٛاختٔٚرك ،ويتؿ هذا بدون إـراه وجز.
بٚإلوٚؾ ٜإػ هذا ؾ٘ن أي 111 ٜمـ شقرة افٌَرة تنر إػ أمر تُقيْل وهق أن اإليامن
أشٚش ً ٚفٔس أمر ًا إجٌٚري ً.ٚ
افسمال افراوع :هْٚك مىٌِٚن جي ٛأن يُقٕ ٚمقجقديـ ذم اإلشالم ،ومه :ٚأن افًّؾ
يتؿ ظذ أشٚس افًِؿ وآشتًداد افٌَِل؛ وافًّؾ يهؾ بٚإلًٕٚن إػ ضريؼ افُامل.
واحلجٚب افذي يُقن ظـ ضريؼ اإلـراه فٔس فف أي أثر ،وفٔس هق م ٚيٌتٌٔف اإلشالم.
إذ ًا ٓ ًٕتىٔع أن َٕقل :إن فدوف ٜاإلشالم احلؼ ذم أن تِزم افْٚس بٚحلجٚب ،وتوع
افَقإغ فتقؿٔػ افْٚس بحج ٜشقء احلجٚب وظدم احلجٚب.
واْلقاب :هذا اإلصُٚل حيتٚج إػ تقؤح أمريـ1 :ـ أحٔ ًٚ ٕٚيَٚل :إن افًّؾ فف آثٚر
وبرـٚت أخروي ٜحيهؾ ظِٔٓ ٚافنخص افًٚمؾ ظـ ضريؼ اإليامن وآظتَٚد افٌَِل.
وفٔس ذم هذا أي صؽ1 .ـ ذم بًض إحٔٚن يَٚل :افًّؾ افذي يتؿ ظـ ضريؼ اجلز
ِ
وهو َو َمـ َي َت َعدُه ُحدُ و َد اهللِ َؾ ُل ْو َفئِ َؽ ُه ُؿ اف ُهظ ُ
قن﴾ (افٌَرة،)115 :
ود ِ َ
(﴿ )1ق ْؾ َؽ ُحدُ و ُد اهللِ َؾال َق ْعتَدُ َ
ِ ِ
ِ
﴿ َو َمـ َي ْع ِ
غ﴾ (افًْٚء.)11 :
اب هم ِف ٌ
ص اهللَ َو َر ُشق َف ُف َو َي َت َعدُه ُحدُ و َد ُه ُيدْ خ ْؾ ُف كَور ًا َخوفد ًا ؾ َقفو َو َف ُف َظ َذ ٌ
وراجع :إحزاب11 :؛ ادجٚدف1 :ٜ؛ اجلـ.11 :

( )1افًْٚء.111 :
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واإلـراه فٔس فف أي أثر ـ مـ أثٚر افدٕٔقي ٜـ شقى م ٚيَقم بف مـ أجؾ أخريـ.
وهذا إمر خمٚفػ فٌِدهي .ٜمثالً :إذا ـٚن صخص ٓ يدؾع افزـٚة ظـ ضريؼ اإليامن
افٌَِل ؾٕ٘ف ٓ يًتٍٔد مـ أثٚر وافزـٚت ادًْقي ٜإخروي .ٜوفذا اصسط افٍَٓٚء افْٜٔ
اخلٚفه ٜذم افًّؾ ،وفُـ إذا دؾً ٝافزـٚة بدون اظتَٚد ؾ٘ن افٍَراء وادحتٚجغ ذم هذه
احلٔٚة شًٔتٍٔدون مْٓ .ٚفذفؽ جي ٛظدم اخلِط بغ افٍٚئدة افتل حيهؾ ظِٔٓ ٚافنخص
افًٚمؾ وافٍقائد افتل تُقن مـ ٕهٔ ٛأخريـ ،وبغ افٍقائد افتل تتؿ ذم هذا افًٚمل
وافزـٚت إخروي.ٜ
وحٍظ احلجٚب ظـ ضريؼ اإلـراه فف ؾقائده افتل تًقد ظذ افنخص وتُقن شٌٌ ًٚ
ذم أن افنخص ٓ يَع حت ٝظَٚب ترك افقاج ٛاإلهلل .أوػ إػ ذفؽ ؾ٘هن ٚمتْع
ادٍٚشد افتل تي بٔٚخريـ .ويَقل افرشقل إـرم‘« :إن ادًهٔ ٜإذا ظِّ ٝهبٚ
ه ًا مل تي إٓ ظٚمِٓ ،ٚؾ٘ذا ظّؾ هب ٚظالٕٔ ٜومل يٌر ظِٔف أرضت بٚفًٚمٜش .
وظذ هذا ؾٚدىِقب إول وإؾوؾ ذم مقوقع احلجٚب هق أن يٗدى ظـ ضريؼ
آختٔٚر ورؽٌٍٕ ٜس افنخص ،وفُـ هذا ٓ يًْل أن مراظٚة احلجٚب بدون رؽٌ ،ٜبؾ
بٚإلـراه ٓ ،حيتقي ظذ أي ٜؾٚئدة؛ إذ مـ اجلٚئز أن تقجد ذم هذه افىريَ ٜؾقائد
فِنخص ًٍٕف وفِّجتّع اإلشالمل ،وإن ـٚن افقء ادىِقب أؾوؾ مـ هذا ،وهق
أداؤه ٚظـ ضريؼ افرو ٚوافرؽٌ ٜافًٍْٔ.ٜ
إذ ًا ؾَد بىِ ٝمجٔع اإلصُٓٚت وإشئِ ٜافتل ضرح ٝخالل إدف ٜادحُّٜ
افًٚبَ.ٜ

خالصة واضتٓتاج
إن أول وأهؿ خٔٚر ذم مقاجٓ ٜظدم افًٍ ٜوظدم آفتزام بٚحلجٚب هق اخلٔٚر افثَٚذم
( )1افهدوق ،ثقاب إظامل وظَٚب إظامل111 :؛ وشٚئؾ افنًٔ.111 :11 ٜ
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وافتٌٌِٔل .وهذا هق احلؾ إشّك واجلذري .ووطٍٔ ٜافْيٚم اإلشالمل إوػ
وإصِٔ ٜهل آهتامم هبذا افًّؾ .وظذ افْيٚم اإلشالمل أن يٌغ ـؾ اإلمُٕٚٚت
واشتًدادات ادجتّع اإلشالمل ذم هذا ادجٚل بًد تًٔغ اهلدف واختٚذ افًٔٚشٜ
افهحٔح ٜوادقؾَ ،ٜومقاجٓ ٜهذا ادًوؾ آجتامظل بىريَ ٜثَٚؾٔ ،ٜوافتًرف افدؿٔؼ
إػ افًقامؾ ادختٍِ ٜافتل تًٚظد ظذ إتنٚر طٚهرة احلجٚب ،وافتًرف ظذ افًقامؾ
افتل تًٚظد ظذ ظدمٓ ،ٚوهتٔئ ٜإمثِ ٜوتًريػ افْامذج ادْٚؾً ،ٜوآهتامم افنديد
بٚفتًرف ظذ ظالؿ ٜهذه افيٚهرة مع افًقامؾ افثَٚؾٔ ٜوآجتامظٔ ٜوآؿتهٚديٜ
وافًٔٚشٔ ٜإخرى ادقجقدة ذم ادجتّع ،وافتل هل ٚدور أشٚد ومهري ذم هذا
ادجٚل.
ًٕؿ ،يىرح احلؾ افَٕٚقين وافَوٚئل ـآخر حؾ ذم ادَٚم ،وـَٚظدة اشتثْٚئٔ.ٜ
ومـ افْٚحٔ ٜافٍَٓٔ ٜواددٕٔ ٜيثٌ ٝهذا اخلٔٚر واحلؼ فِدوف ٜاإلشالمٔ ،ٜبٖن تتخذ
مقؿػ مدٕٔ ً ٚوؿٕٚقٕٔ ً ،ٚودمًؾ فًدم آفتزام بٚحلجٚب ظَٚب ً .ٚوؿد ضرح ٝأدف ٜخمتٍِٜ
ز ،ويُّـ
ذم هذا ادجٚل .وثٌ ٝأن افُثر مْٓ ٚمـ افْٚحٔ ٜافٍَٓٔ ٜواددٕٔ ٜمًت ٌ
آشتْٚد إفٔٓ .ٚوضًٌ ً ٚهْٚك أدف ٜمًتزة أخرى ذم هذا ادجٚل ٕسـٓ ٚدَٚل آخر.

ايدوية اإلضالَية وَطأية احلجاب
دزاضة ْكدية حتًيًية يٓعسية اإليصاّ

متٗيد

أن ادذاه ٛاإلشالمٔ ٜبر ّمتٓ ٚمتٍَ ٜظذ ّ
ٓ ريّ ٛ
أن احلجٚب مـ افٍرائض
اإلشالمٔ ٜافتل أفزم هب ٚاإلشالم ادرأة .ومـ هْ ٚـٚن فزام ً ٚظذ احلُقم ٜاإلشالمٔ،ٜ

وامتث ًٓٚهلذه افٍريو ،ٜافَٔٚم بتقظٔ ٜادجتّع وتثٍَٔف؛ فًٔتٌَؾ افْٚس هذه افٍريو ٜظـ
ويتحقل آفتزام هب ٚبٚفًٌْ ٜهلؿ افتزام ً ٚبَّٔ ٜاجتامظٔ ،ٜوترـٓ ٚإمهًٓٚ
ظَٔدة وإيامن،
ّ
فتِؽ افَّٔ.ٜ
وافًٗال ادىروح هْ ٚهق :هؾ جي ٛظذ احلُقم ٜاإلشالمٔ ٜإفزام افًْٚء بٚحلجٚب؟
( )1أشتٚذ ذم احلقزة واجلٚمً ،ٜوأحد أبرز افٌٚحثغ افَرإٓٔغ .فديف أـثر مـ ثالثغ ـتٚب ً ٚذم
افدراشٚت افَرإٓٔ ٜوؽره .ٚـ ٕٝٚفف مًٚمهٚت جٚدة ذم مقوقظٚت ؿرإٓٔ ٜإصُٚفٔ .ٜمـ رمقز
افٍُر افتجديدي ذم إيران.
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وهؾ تًد مُ ٍِّ ٜـ مـ ٕٚحٔ ٜذظٔ ،ٜوضٌَ ً ٚفألد ّف ٜافٍَٓٔ ٜـ بٚفتهدّ ي فيٚهرة افًٍقر،
ومُٚؾحتٓ ،ٚوافتًزير ظِٔٓٚ؟
هْٚك ثالث ٕيريٚت مىروح ٜذم هذا آضٚر ،أصٓره ٚتْىِؼ مـ افًرة افًَالئٔ،ٜ
افتل تَيض بٚفتهدي فُؾ م ٚمـ صٖٕف اإلخالل بٚفْيٚم واشتٍٔٚء ادهٚفح .وهذه
افًرة منٍقظ ٜبٕٚدف ٜافٍردي ٜوآجتامظٔ ٜافتل ُدم ِّع ظذ رضورة تُريس مٌدأ
احلجٚب.
أ ّم ٚادهٚدر افدئْ ٜبنُؾ ظٚم ؾٓل تنر إػ رضورة افْٓل ظـ ادُْر ،افذي يًد
افًٍقر أحد ميٚهره.
شجِتٓ ٚشرة أمر ادٗمْغ ظع× ،وافتل
يوٚف إػ ذفؽ بًض ادقاؿػ افتل ّ
ادحرمٚت.
ظًُ ٝفْ ٚؿٔٚمف× بتًزير بًض إصخٚص؛ فسـٓؿ افقاجٌٚت وإتٔٚهنؿ ّ
وظِٔف يُّـ تقشً ٜدائرة هذه ادقارد ،وشحٌٓ ٚظذ ؽره ٚمـ إحُٚم افؼظٔ،ٜ
ـام يُّـ افِجقء إػ إضالق أد ّف ٜافتًزيرات ،ؾْٓٚك أصؾ يتًّؽ بف أؽِ ٛافٍَٓٚء،
وهق «ـؾ مـ خٚفػ افؼع ؾًِٔف افتًزيرش.
إذ ًا يتوح ّ
أن إفزام ادرأة بٚحلجٚب يدخؾ ذم إضٚر افقاجٌٚت ،بْٔام شـ ؿٕٚقن فتًزير
ادتخ ٍِّغ يدخؾ ذم إضٚر ادٌٚحٚت.
وذم مَٚبؾ ذفؽ تَػ ٕيري ٜأخرى راؾو ٜفًٚئر إد ّف ٜافًٚبَ ،ٜوتٍْده ٚظذ افْحق
ؾٖخص مـ اددّ ظك؛ وأ ّم ٚإحُٚم افٍردي ٜؾٌر صٚمِ ٜجلّٔع
افتٚيل :أ ّم ٚافًرة
ّ
افقاجٌٚت؛ وأ ّم ٚأدف ٜافْٓل ظـ ادُْر ؾال تنّؾ أحُٚم ً ٚـٚحلجٚب.
وأ ّم ٚافتًزيرات افتل حهِ ٝذم شرة أمر ادٗمْغ ظع× ؾٓل ٕٚطرة إػ إحُٚم
وافَقإغ آجتامظٔ ٜاخلٚص ٜبذفؽ ادجتّع ،وٓ يُّـ اؿتْٚصٓ ٚوحتقيِٓ ٚإػ ؿٚظدة
ظّ ٚم ٜفتىٌَٔٓ ٚذم هذا ادوامر.
وأ ّم ٚافتًِٔؾ افقارد ذم أد ّف ٜافتًزير ؾٓق ؽر مىِؼ أيو ً.ٚ
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وأ ّم ٚصالحٔ ٜافقيل افٍَٔف ؾٓل حمدودة ،وؽر صٚمِ ٜفُٚؾ ٜإحُٚم ادجتًّٔ.ٜ
وأ ّم ٚؿٚظدة «ـؾ مـ خٚفػ افؼع ؾًِٔف افتًزيرش ؾٓل ؿٚسة ظـ صّقل حُؿ
احلجٚب.
ومـ هْ ٚؾٚفدراش ٜاحلٚفٔ ٜتَقم بَْد إدف ٜافتل تٌْتٓ ٚافْيري ٜإوػ ،وتهؾ ذم
افْٓٚي ٜإػ ظدم هنقض افدفٔؾ إلثٌٚت حُؿ اإلفزام بٚحلجٚب.

اإليصاّ باحلجاب واملػٗد ايتازخيي

ٓ صؽ ّ
أن ادذاه ٛاإلشالمٔ ٜبر ّمتٓ ٚمتٍَ ٜظذ وجقب احلجٚب ،وٓ يقجد مـ
افًِامء وافٍَٓٚء ِمـ ذوي اخلزة َمـ يُْر وجقب شس ادرأة ظـ افْٚطر إجٌْل .وؿد
ـٚن تْهٔص افَرآن افُريؿ ظذ هذا احلُؿ شٌٌ ً ٚفدخقفف وّـ إحُٚم افثٚبتٜ
إبدي ،ٜافتل ٓ ختوع فًقامؾ افزمٚن وادُٚن.
ومـ جٓ ٜأخرى ـٚن فزام ً ٚظذ ـؾ ٕيٚم إشالمل أن يَقم بٚفسوي ٟهلذا افقاجٛ
افديْل ،وتثَٔػ ادجتّع ظِٔف ،وخِؼ إجقاء ادْٚشٌ ٜفتَ ٌِّف ،وفُل يٌَك ادجتّع
ُمه ًٚ ٕٚإزاء اهلجامت افٍُري ٜوافتحديٚت افتل تًتٓدف إرادة إ ّم ،ٜوخٚوً ً ٚدْٟٓ
متُٚمؾ حيٍظ فف مٌٚدئف وأخالؿف ومًْقيٚتف ،شقاء ظذ افهًٔد إهي أو آجتامظل
بر ّمتف.
وبنُؾ ظٚم ،وؿٌؾ اخلقض ذم تٍٚصٔؾ ادقوقع ،تقاجْٓ ٚبًض افتًٚؤٓت ،ومـ
بْٔٓ :ٚهؾ هْٚك مّ ٚ
يدل ظذ رضورة اإلفزام ـ شقاء ظذ ٕىٚق و ّٔؼ أو واشع ـ هبذا
افقاج ٛافؼظل أم ٓ؟ وهؾ ّٕتِؽ شْد ًا تٖرخئ ً ٚأو ؾَٓٔ ً ٚيِزمْ ٚبّحٚشٌ ٜادتخ ٍِّغ
ظـ هذه افٍريوٜ؟ وهؾ صٓدت شرة افٌْل وإئّ ،ٜافتل مل ختؾ مـ وجقد أؿِ ّٔٚت
متًؽ بف مـ
ثؿ م ٚهق افدفٔؾ افذي ّ
دئْ ٜومـ اإلمٚء ،إفزام ً ٚحُقمٔ ً ٚبٌّدأ احلجٚب؟ ّ
ذه ٛإػ وجقب اإلفزام ذم احلجٚب؟ هؾ هق افًرة افًَالئٔ ،ٜأم روايٚت افتًزير ،أم

 ................................ 111فقه احلجاب يف الشريعة اإلشالمية ،قراءات جديدة
متًؽ
إضالؿٚت أد ّف ٜإحُٚم افٍردي ٜوآجتامظٔ ،ٜأم أد ّف ٜافْٓل ظـ ادُْر؟ وهؾ ّ
ؾ٘ن ـٚن اجلّٔع ؾٓؾ ّ
افَٚئؾ بقجقب اإلفزام بقاحدة مـ هذه إد ّف ٜأم هب ٚمجًٔ ًٚ؟ ْ
تدل
مجًٔٓ ٚظذ هذا ادٌْك؟
وؿٌؾ ـؾ رء ٓبدّ مـ افتْقيف إػ ّ
أن ادهٚدر وافُت ٛافتل اصتّؾ ظِٔٓ ٚتراثْٚ
خٚص ً ٚيتْٚول مًٖف( ٜاإلفزام بٚحلجٚب)  ،بؾ ّإهن ٚمل تتْٚول
افٍَٓل مل تٍرد بحث ًٚ
ّ
ؽض افٌكش ،وّـ أحُٚم افًس وافْير افتل ظٚد ًة مٚ
رضورة احلجٚب ،ووجقب « ّ
ُتٌح ٞذم بٚب افُْٚح.
اشتّر دمٚهؾ ادقوقع مـ ؿٌؾ افٍَٓٚء إػ ؿٌؾ م ٚيَٚرب افثامٕٔ ٜظَقد ،وذفؽ
وؿد
ّ
إثر بدء تر ّدد اإليرإٔغ ظذ افًٚمل افٌريب ،وتٖ ّثر افًٌض مْٓؿ بٚفثَٚؾ ٜافٌربٔ،ٜ
وخهقص ً ٚبًد ؿرار خِع احلجٚب افذي أصدره رو ٚخٚن ظٚم (1111هـ ش) ،وهق
م ٚدؾع افًِامء وافٍَٓٚء فتدويـ افرشٚئؾ وادَٓٚت افتل تٗـّد رضورة ارتداء احلجٚب،
ِ
تؼ
وادٍٚشد ادستٌ ٜظذ ترـف ،وافرد ظذ افَٚئِغ بًدم وجقبف  .فُـ مع ـؾ ذفؽ مل ْ
أي مـ تِؽ افرشٚئؾ وادَٓٚت ،وفق ب٘جيٚز ،إػ مقوقع (اإلفزام بٚحلجٚب).
ٌّ
وبحً ٛادًىٔٚت افتٖرخئ ٜمل تنٓد افًرة افٌْقي ،ٜوٓ حتك شرة إئّ ٜاهلداة ،بام
( )1ينٚر إػ ّ
تىرؿ ٝإػ بًض ادًٚئؾ افًّ ٚمٜ
أن ادهٍّْٚت افتل تْٚوف ٝؾَف افدوف ٜفدى أهؾ افًّّْ ٜ

فُـ مقوقع
تتوّـ اجل ٕٛٚافتىٌَٔل فألحُٚم (إحُٚم افًِى ٜٕٔٚفِاموردي،)11 :
افتل
ّ
ّ
(اإلفزام بٚحلجٚب) بَل بًٔد ًا ظـ متْٚوهل ،ٚشقى م ٚذـره أبق يًذ افٍراء (111هـ) ،ذم أحُٚمف
افًِى ،111 :ٜٕٔٚبَقفف« :ويٖخذ أهؾ افذم ٜبام ذط ذم ذمتٓؿ مـ فٌس افٌٔٚر ،وادخٚفٍ ٜذم
اهلٔئ ،ٜوترك ادجٚهرة بَقهلؿ ذم ظزير ابـ اهللش .ضًٌ ً ٚمراده مـ ترك افٌِٚس هْ ٚترك م ٚيثر افريٌٜ
وافنٓقة ٓ ،ترك مجٔع افٌِٚس واحلجٚب ،خالؾ ً ٚفِؼط احلٚـؿ .ومـ هْ ٚيتوح ّ
أن مقوقع
احلجٚب مل يتؿ تْٚوفف بنُؾ مًتَؾ مـ ؿٌؾ ادًِّغ.

( )1تهدّ ى جلّع هذه افرشٚئؾ وادَٓٚت افًٔد رشقل جًٍريٚن ،وّـ ـتٚب ذم جمِديـ ،أضِؼ
ظِٔف« :افرشٚئؾ احلجٚبٜٔش ،وؿد ٕؼ ذم دار دفِْٔ ٚفِْؼ ،ظٚم 1111هـ ش.
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ذم ذفؽ مـ زامْٓؿ مـ اخلٍِٚء واحلُّٚم ادًِّغ ،ؿرار ًا حُقمٔ ًُ ٚيِزم ادرأة بٚرتداء
ختر إ َم ٜبغ
احلجٚب ،أو يًٚؿ ٛظذ ترـف ،شقى م ٚورد ذم بًض إخٌٚر افتل ّ
تٌىٔ ٜرأشٓ ٚذم افهالة وظدمف ،وحتُل ظـ حٓٚت مـ افيب ـ ٕٝٚاإلمٚء تتًرض
هل ٚذم طؾ بًض احلُقمٚت اإلشالمٔ ٜإذا م ٚؽ َّىغ رؤوشٓـ؛ وذفؽ فتنٌُّٓٓ ّـ
بٚحلرائر  .ـام مل تُـ بًض ًٕٚء أهؾ افذ ّم ٜوأهؾ إظراب وافٌٚدي ٜوبًض مْٚضؼ
أئّ ٜأهؾ افٌٔ ^ٝتِتزم بٚرتداء احلجٚب.
افًراق ظذ ظٓد ّ
أ ّم ٚحُؿ افْير إػ هذا افّْط مـ افًْٚء ،وخهقص ً ٚإًِّْٕٔ ٚؿ ّ
أن افَرآن افُريؿ ؿد
حرم افْير ـ ذم أي 11 ٜمـ شقرة افْقر ـ ؿٌؾ إجيٚبف احلجٚب ،وـّٖٕام يريد بذفؽ ْ
أن
ّ
يْقه إػ ّ
أن ادجتّع ٓ يهؾ إػ درج ٜمـ افقؿٚي ٜإخالؿٔ ٜإّٓ بًد دمٚوزه مًٖفٜ
ّ
(ؽض افٌك) ،افتل تًد مًٖف ٜأخالؿٔ ٜوتربقي .ٜوؿد ورد ذم إخٌٚر جقاز افْير إػ
ّ
بًض إٔامط افًْٚء ممّـ ٓ يِتزمـ بٚحلجٚب؛ (ٕهن ّـ إذا هنغ ٓ يْتٓغ)  ،ـٕٚظراب،
وأهؾ افٌقادي ،وأهؾ افذ ّم .ٜؾًٌض افًْٚء تْتّل إػ ذيًُ ٓ ٜتِزم ادرأة بٚرتداء
احلجٚب ،وافًٌض أخر اظتدن افًٔش وّـ ُأضر ثَٚؾٔ ٜواجتامظٔ ٓ ٜتِزم بذفؽ
جي ِر افًرف
أيو ً ، ٚوؿًؿ ثٚف ٞئًش وّـ بٔئ ٜمً ّْٔ ،ٜـٚفَرى وإريٚف وافٌٚدي ،ٜمل َ ْ
(َٕ )1ؾ ذم افقشٚئؾ  ، 111 :1ذم بٚب ظدم وجقب تٌىٔ ٜإم ٜرأشٓ ٚذم افهالة ،ظـ أيب خٚفد
افَامط ،ؿٚل :شٖف ٝأب ٚظٌد اهلل× ،ظـ إم ٜأيَْع رأشٓٚ؟ ؿٚل :إن صٚءت ؾًِ ،ٝوإن صٚءت مل
تًٍؾ ،شًّ ٝأيب يَقل :ــ ييبـ ؾَٔٚل هلـ ٓ :تنٌٓـ بٚحلرائر.
( )1وشٚئؾ افنًٔ.111 :11 ٜ
( )1مت ّٔز افقاؿع اإلشالمل بٓٚختالف مـ بٔئ ٜجٌراؾٔ ٜإػ أخرى .ؾًذ شٌٔؾ ادثٚل :ـ ٕٝٚافًْٚء ذم
مْٚضؼ ـٚفنٚمٚت وافًراق وؽره ٚمـ ادْٚضؼ افتل توؿ ؾئٚت دئْ ٜأخرى ،ـٚدًٔحٔغ
وؽرهؿ ،يتّتًـ بحري ٜاخلروج واحلرـ ٜوافْنٚط ظذ ـٚؾ ٜإصًدة ،اجتامظٔ ً ٚواؿتهٚدي ًٚ
و..إفخ ،أـثر ممّ ٚهق احلٚل ذم ادْٚضؼ إخرى ،إمر افذي إًُس ظذ واؿع احلجٚب ؾٔٓ ٚأيو ً.ٚ
إير هبذا افهدد :برتقفد اصٌقفر ،تٚريخ إيران ذم افَرون إوػ  111 :1ـ  ،111ترمج :ٜمريؿ مر
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ؾٔٓ ٚظذ آفتزام بٚحلجٚب هبٔئتف ادًٓقدة ،وبٚفتٚيل ـٚن افرجؾ ذم مثؾ هذا افيرف جيد
(ؽض افٌك).
ٕٚطر ْيف و ّ
صًقب ٜبٚفٌ ٜذم ـٌح َ
إذ ًا م ٚهق تُِٔػ افْٚطر إزاء هذا افقاؿع؟
فَد أجٚز افٍَٓٚء (افْير) ذم مثؾ هذه احلٓٚت ،بؼط ْ
أن ٓ يُقن مَروٕ ً ٚبٚفنٓقة
وافِذة .وهذا إمر ينر إػ ّ
أن احلجٚب مل يُـ ذم تِؽ إيٚم إفزامٔ ً .ٚومع وجقد هذا
يتىرق افٍَٓٚء إػ أمر اإلفزام بٚحلجٚب.
احلجؿ مـ إخٌٚر وافروايٚت مل ّ

ايٓعسيات ايفكٗية يف احلجاب

ومٓام يُـ ؾْٓٚك ثالث ٕيريٚت مىروح ٜذم هذا اإلضٚر:

إوػ :ترى احلجٚب؛ بٚظتٌٚره واجٌ ً ٚذظٔ ًٓ ،ٚزم ً ،ٚصٖٕف ذم ذفؽ صٖن شٚئر
افتُٚفٔػ افقاجٌ ٜإخرى ،ؾردي ٜـ ٕٝٚأم اجتامظٔ .ٜوفذفؽ ُظد افتخ ِّػ ظْف حرام ًٚ
ذظٔ ً ،ٚجي ٛاجتْٚبف ومُٚؾحتف ،ظز ش ّـ افَقإغ افتل تِزم ادرأة بف .وؿد ورد ذم ادٚدة
اخلٚص بف م ٚيع:
 111مـ افَٕٚقن اجلزائل فِجّٓقري ٜاإلشالمٔ ٜاإليرإٔ ٜوادِحؼ
ّ
تًد ادرأة ادتخِٔ ٜظـ احلجٚب ،وادتجٚهرة بذفؽ ذم افىرق وادًٚبر افًّ ٚم ،ٜبحٔٞ
تُقن ظرو ٜفِّنٚهد افًٚم ،متجٚوز ًة ظذ افَٕٚقن وافؼيً ،ٜوٓبدّ مـ حمٚشٌتٓ.ٚ
وؿد ُأشْد احلُؿ افؼظل افذي توّْتف ادٚدة أظاله بجِّ ٜمـ إد ّف.ٜ
افثوكقي :ترى ّ
بٖن احلجٚب فٔس واجٌ ً ٚإفزامٔ ً ،ٚوفق ـٚن ـذفؽ ؾٓق ٓ خيرج ظـ دائرة
افتُِٔػ افٍردي ،وبٚفتٚيل ٓ جيقز اإلفزام بف .وترى هذه افْيري ٜإّٔف ـام ٓ جيقز إفزام
ادرأة وإـراهٓ ٚظذ خِع احلجٚب ـذفؽ ٓ جيقز إفزامٓ ٚبٚرتداء احلجٚب .وهلؿ ـالم
ضقيؾ ذم هذا ادوامر ٓ يًتقظٌف هذا افٌح.ٞ
افثوفثي :تًتَد ّ
ذظل ،يتى ِّ ٛجٓد ًا ثَٚؾٔ ً ٚوإظالمٔ ًٚ
واجٛ
بٖن أصؾ احلجٚب
ٌ
ٌّ
أمحدي ،ضٓران ،مٗشً ٜظِّل ؾرهْگك فِْؼ1111 ،هـ ش.

الفصل الثاني :احلجاب بني احلريّة الشخصيّة وإلسام الدولة الديهية 111 .....................
مُثٍ ً ٚإليَٚف افْٚس ظذ أبًٚده وحٔث ّٔٚتف .أ ّم ٚافتخ ِّػ ظـ ارتداء احلجٚب ؾال يًتتٌع
ظَقب ٜجزائٔ ،ٜوٓ يُّـ ظدّ ه جرم ً ٚحيٚش ٛافنخص ظذ ترـف ،ـام ٓ يُّـ تؼيع
ؿٕٚقن يِزم بف.
وتٌَك صقرة واحدة يُّـ ْ
أن يُقن احلجٚب ؾٔٓٓ ٚزم ً ،ٚوهل م ٚإذا ـٚن ترـف خم ًّ
ال
بٚفَقإغ وإظراف آجتامظٔ ،ٜأو أ ّدى إػ اهلتؽ أو آشتٓتٚر (بٚفًٍٚف افًٚم) ،أو
أثٌت ٝافدراشٚت افًِّٔ ٜإّٔف ـ أي اإلخالل بٚحلجٚب ـ يًتتٌع ظقاؿ ٛوخّٔ،ٜ
ـٚفتٍُؽ إهي ،وافًٍٚد إخالؿل ،وتر ّدي افقاؿع آجتامظل.
وٓ خيٍك ّ
أن افتًٚضل مع هذا ادقوقع مـ هذه افزاوي ٜيًد خٚرج ً ٚظـ دائرة
(احلجٚب افؼظل) ،وداخ ً
ال وّـ دائرة افٌحقث افَٕٚقٕٔ ٜوآجتامظٔ ،ٜوبٚفتٚيل ؾٓق
خٚرج ظـ ٕىٚق بحثْ.ٚ
وؿد ذـروا فِْيري ٜإوػ شًٌ ٜأد ّف ، ٜؿد ٓ خيتِػ بًوٓ ٚمـ حٔ ٞادوّقن،
وجمزأة ،وهذا م ٚدؾًْ ٚفتْٚول ـؾ دفٔؾ مْٓ ٚظذ حدة.
فُُّْٓ ٚذـرت بهقرة مٍْردة َّ
وّْٕٕٕ ٓ ٚتٍؼ شقى مع افْيري ٜافثٚفث ،ٜوٕرى ّ
أن إد ّف ٜافتل شَٔ ٝفتدظٔؿ افْيريٜ
إوػ ؿٚسة ظـ إثٌٚهت ،ٚشْحٚول ذم م ٚيع هد هذه إد ّف ،ٜوتًريوٓ ٚفَِْد
وافتّحٔص ،فْهؾ ذم افْٓٚي ٜإػ ّ
يًز ظـ تُِٔػ
أن احلجٚب بهقرتف وهٔئتف افؼظّٔ ٜ
ؾردي ،وٓ دفٔؾ ظذ اإلفزام بف.

أديّة ْعسية اإليصاّ احلهوَي باحلجاب َطايعة ْكديّة

خالص ٜافدظقى افتل يتًّؽ هب ٚأصحٚب افْيري ٜإوػ هل ّ
أن ترك احلجٚب،

( )1مل أظثر ظذ هذه إد ّف ٜبنُؾ مًتَؾ ذم ـتٚب أو مَٚل أو ؽره ،إّٕام حٚوف ٝاؿتْٚصٓ ٚمـ
اخلى ٛوادحٚرضات وافدراشٚت ادتٍرؿ ،ٜومـ خالل أحد احلقارات افتل جرت حقل هذا
ادقوقع .وؿد حٚوف ٝتَريره ٚوهتذيٌٓ ٚفتٌدو بنُؾ دفٔؾ متُٚمؾ ومًتَؾ.
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ادحرم ،وافيٓقر ذم إمٚــ افًّ ٚم ٜمـ دون
افذي يًد واجٌ ً ٚذظٔ ً ،ٚارتُٚب فًٍِؾ
ّ
حجٚب دمٚهر بٚحلرام ،وفذفؽ اشتقج ٛتٚرك احلجٚب ،إوٚؾ ٜفًِذاب إخروي،
جزا ًء دٕٔقي ً.ٚ
وإلثٌٚت هذه افْيري ،ٜافتل بّقجٌٓ ٚيتًّْك فِْيٚم احلٚـؿ إفزام افًْقة بٚحلجٚب،
جلٖ افَٚئِقن هب ٚإػ شًٌ ٜأد ّفٜ؛ إلثٌٚت رضورة اإلفزام بٚحلجٚب  .وشْحٚول ذم افٌدء
ٕتحقل إػ َٕده ٚومتحٔهٓ.ٚ
ثؿ ّ
اشتًراض ـؾ واحد مـ هذه إد ّف ،ٜومـ ّ

1ـ ايطرية ايعكالئية ،عبط ايٓعاّ وتوفري املضًخة

إن مـ مجِ ٜمّ ٚ
ؿٚفقاّ :
يدل ظذ (اإلفزام بٚحلجٚب) شرة افًَالء ،ؾٚفًَالء جيدون ذم

مّٓ ٜتَل مـ اإلخالل بٚفْيٚم أوًٓ ،واشتٍٔٚء ادهٚفح ث.ًٚ ٕٔٚ
احلجٚب أداة ّ
وإلفَٚء افوقء ظذ هذا افدفٔؾ يُّْْ ٚافَقلّ :
ّ
افتخع ظـ احلجٚب يّثؾ شِقـ ًٚ
إن
اجتامظٔ ًٕٚ ٚصز ًا؛ إذ يًٚهؿ ذم حتٍٔز افٌريزة اجلًْٔ ٜفدى افٌٚفٌغ ،ممّ ٚيٗ ّدي إػ افتٍُؽ
إهي ،وتٍق افًٍٚد إخالؿل.
ال م ٚخم ً
وظْدم ٚجيد افًَالء شِقـ ً ٚأو ؾً ً
ال بٚفْيٚم آجتامظل حيٚوفقن افتهدّ ي فف،
احلؼ آجتامظل ،ويًتقؾقن ادهٚفح.
ؾٔوّْقن ّ
وٓبدّ فُؾ جمتّع أراد احلٍٚظ ظذ افْيٚم ،وحتَٔؼ أهداؾف وؽٚيٚتف ،ووع ظَقبٚت
وؿقإغ جزائٔ ٜيالحؼ هب ٚادتجٚوزيـ .ؾٚفتجٚوزات افتل حدّ دت افؼيً ٜظَقبتٓٓ ٚ
( )1ظُ َدت ذم افْهػ افثٚين مـ افًٚم 1111هـ ش ٕدوات متًددة ب٘ذاف مرـز افدراشٚت
افًْقي ٜافتٚبع دديري ٜاحلقزة افًِّٔ .ٜوؿد صٓدت افْدوات ادمٚهغ متًٚـًغ :إول :حيٚول
افتدفٔؾ ظذ رضورة اإلفزام بٚحلجٚب ،وافثٚين :يرد ظذ تِؽ إد ّف .ٜوؿد ـتٌ ٝـتٚب ً ٚؿٌؾ شْقات
وتًرو ٝؾٔف هلذه إد ّف ،ٜوٕٚؿنتٓ ٚهْٚك،
تْٚوف ٝؾٔف افْيٚم افديْل وآؾٚق تىٌٔؼ افؼيً،ٜ
ّ
وحٚوف ٝافرد ظِٔٓ.ٚ
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تٌ ٝهب ٚافؼيً ٜحتٚل
تتى ِّ ٛؿٕٚقٕ ً ٚجزائٔ ً ٚوؤً ً ٚجديد ًا ،فُـ افتجٚوزات افتل مل ّ
أحُٚمٓ ٚإػ افًرة افًَالئٔ ٜادّوٚة مـ ؿٌؾ افنٚرع.

وقفة ْكدية َع دييٌ ايطرية

ويُّـ مْٚؿن ٜافدفٔؾ افًٚبؼ مـ ظدة جٓٚت:

أي حدٍّ مـ (افًٍقر) يًد ٕنقز ًا اجتامظٔ ًٚ؟ وهؾ هْٚك ؾرق ذم
أوًٕٓ :تًٚءلُّ :
افًٍقر بغ طٓقر جزء يًر مـ صًر ادرأة وبغ افُنػ ظـ رأشٓ ٚأو صدره ٚأو
شٚؿٔٓ ٚبٖـِّٓ ،ٚأم أن اجلّٔع يًد شٍقر ًا ظذ حدّ شقاء؟
صؽ ّ
ٓ ّ
أن اجلّٔع يْوقي حت ٝحدّ افًٍقر ،وٓ ؾرق ذم ذفؽ بغ إطٓٚر ؿِٔؾ
افنًر أو ـثره وإطٓٚر جزء مـ افهدر وجزء مـ افَدمغ.
وٓ خيٍك ّ
أن أخذ بًض افَٔقد ذم صدق مٍٓقم افًٍقر ،ـتحٍٔز افنٓقة اجلًْٔ،ٜ
وافًٍٚد إخالؿل ،وافتٍُؽ إهي ،ؽر وارد؛ إذ افرجقع فِدفٔؾ افؼظل يُنػ
ّ
حمرم حتك فق مل يٗ ِّد إػ حتٍٔز افنٓقة ،أو افًٍٚد ،أو افتٍُؽ إهي،
أن افًٍقر ّ
وافًرة افًَالئٔ ٜؽر ٕٚطرة إػ هذا ادَدار افَِٔؾ؛ وذفؽ ّ
أن احلد إدٕك فًٍِقر ـ
ـ٘طٓٚر جزء مـ افنًر ـ ٓ يتً ٌّ ٛذم افتٍُؽ إهي ذم افٌِدان إخرى ،بؾ وحتك
أخص مـ اددَّ ظك؛ إذ
ذم افٌِدان اإلشالمٔ .ٜفذفؽ ـٚن دفِٔٓؿ ـ مـ افًرة افًَالئٔ ٜـ
ّ
ينّؾ بًض حٓٚت افًٍقر دون بًوٓ ٚأخر ،ذم حغ ٓ يَ ّٔد افدفٔؾ افؼظل
افًٍقر بّْط خٚص مْف ـٚفذي يٗدي إػ حتٍٔز افنٓقة أو افًٍٚد.
ثوكق ًو ٓ :يِجٖ افًَالء ؽٚفٌ ً ٚإػ اإلفزام واإلـراه إّٓ بًد ٍٕٚد ـٚؾ ٜافًٌؾ إخرى.
ؾًذ شٌٔؾ ادثٚل :يتى ِّ ٛووع اخلىط وآشساتٔجٔٚت مـ افدول إظداد ادقازٕٚت
ادٚفٔ ،ٜواشتٍٔٚء افيائ ٛمـ افنً ،ٛومع ذفؽ ٓ ٕجد افدول تِجٖ إػ ضرق
آشتٍٔٚء ادٌٚذة ،بؾ تْتٓ ٟشٌ ً
ال أخرى ؽر مٌٚذة متُّْٓ ٚمـ افقصقل إػ ؽٚيتٓ.ٚ
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وظْدم ٚتًتَٔـ افدول إخٍٚق مجٔع افًٌؾ تِجٖ إػ اجلز واإلـراه ،مراظٔ ً ٜبذفؽ
افتًًِؾ افتهٚظدي ،أي تٌدأ بدرج ٜدٕٔ ٚمـ اإلفزام ،ثؿ ته ًّد بحً ٛاؿتوٚء احلٚف.ٜ
ومـ هْْ ٚ
إن تً ٌٌَّ ٝادخٚفٍ ٜـ ـٚفًٍقر مث ً
ال ـ ذم افتجٚوز ظذ افَٕٚقن ،أو اإلخالل
بٚفْيٚم ،ومل يُـ هْٚك مـ شٌٔؾ فِتهدّ ي هل ٚشقى افًَقب ،ٜـٚن ذفؽ جٚئز ًا بحًٛ
افًَالء .فُـ ْ
إن مل تُـ ادخٚفٍ ٜخم ِّ ٜبٚفْيٚم ؾٚفًَالء ٓ جئزون افتهدّ ي هل ٚبٚفًَقب.ٜ
ؾًذ شٌٔؾ ادثٚل :افُذب جرم سيح ،فُّْف ؽر ٍّ
خمؾ بٚفْيٚم ذم افًٚدة ،وٓ يقجد
افُذابغ ،فُ ْـ فق ؾروّْ ٚ
ؿٕٚقن ظَقبٚت يالحؼ ّ
أن ـذب ٜم ٚؿد تً ٌٌَّ ٝبٚهلِع افًٚم ،أو
ٕجؿ ظْٓ ٚخًٚئر وأرضار ؾٚدح ٜحلَ ٝبٚدجتّع ،ؾٚفًرة افًَالئٔ ٜتَر بيورة
مًٚؿٌّ ٜ
افُذاب ذم مثؾ هذه احلٚف.ٜ
ثوفث ًو :ظْدم ٚتتخذ بًض إٕامط افًِقـٔ ٜضٚبً ً ٚظَالئٔ ً ،ٚويُقن افًَؾ مهدر ًا
فإلفزام هبٓ ،ٚبدّ ْ
أن يُقن إمر ـذفؽ بٚفًٌْ ٜفًَِالء .ؾٚفًَالء مـ حّٔ ٞإهنؿ ظَالء
ٓ يًدّ ون شِقـ ً ٚـٚفًٍقر خم ًّ
ال بٚفْيٚم ،وهذا م ٚتنٓد بف افًديد مـ إمؿ وافنًقب
وادجتًّٚت .ؾخذ مث ًٓٚظذ ذفؽ افًْٚء ذم ادْٚضؼ وادجتًّٚت افَروي ٜوافًنٚئريٜ
ذم إيران ،حٔ ٓ ٞدمد ادرأة ور ًا ذم إطٓٚر أجزاء مـ صًره ،ٚأو افُنػ ظـ ذراظٔٓٚ
أو جزء مـ شٚؿٔٓ ،ٚوهذا إمر ٓ يتً ٌّ ٛظذ اإلضالق بٚفتٍُُّؽ إهي ،أو افًٍٚد
إخالؿل ،أو اإلخالل بٚفْيٚم افًٚئد ذم هذا افّْط مـ ادجتًّٚت افٌَِٔ .ٜـام ّ
أن
افًَالء ٓ يِجٖون إػ اإلـراه واإلفزام ،وٓ جيدون ذفؽ ح ًّ
ال مثٚفٔ ً ٚفَِوٚء ظذ هذه
افيٚهرة.
راوع ًو :مل تنٓد شرة ادتؼظ ،ٜمْذ ظٓد افرشقل افُريؿ وحتك يقمْ ٚهذا ،مقاجٜٓ
ـؾ مًهٔ ٜبًَقب ٜجزائٔ ٜدرتٌُٓ ،ٚأو مُٚؾح ٜـّ ٚؾ ٜادُْرات بٚفتًزير.
وفٔس هْٚك ٌ
ظزروا امرأ ًة
دفٔؾ واحدٌ ينر إػ أن افرشقل افُريؿ أو إئّ ٜؿد ّ
بًٌ ٛخت ِّٔٓ ٚظـ احلجٚب ،ـل يهح افَقلّ :
حج ٜأو دفٔ ً
ال أو
إن ردظٓؿ هذا ينُّؾ ّ
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شّْ ٜأو إموٚء فًِرة ،بؾ مثؾ هذه افًرة مل تُـ مقجقدة ذم أي وؿ ٝمـ إوؿٚت.
خومس ًوٓ :بدّ فًِّتدل بٚفًرة افًَالئٔ ٜإثٌٚت ّ
أن شرة افًَالء ؿد جرت ظذ
حمٚشٌ ٜادتخ ِِّٔٚت ظـ احلجٚب ،واحلٚل ّ
أن افًَالء ٓ جيدون ذم هذا افًِقك م ٚينُّؾ
خىر ًا ظذ افْيٚم ،أو زظزظ ٜفٌِٔئ ٜآجتامظٔ .ٜـام ّ
أن افتٚريخ ٓ يتحدّ ث ظـ ممٚرشٜ
الحؼ هبٚ
إٕيّ ٜاإلشالمٔ ٜإـراه ً ٚأو ظٍْ ً ٚدُٚؾح ٜافًٍقر ،وٓ إؿرار ؿقإغ جزائُٔ ٜت َ
افًٚؾرات.

2ـ إطالقات أدية األحهاّ ايفسدية واالجتُاعية

مـ إد ّف ٜإخرى افتل تًٚق إلثٌٚت رضورة اإلفزام بٚحلجٚب إضالؿٚت أد ّفٜ

إحُٚم افٍردي ٜوآجتامظٔ ،ٜافتل تْىقي ظذ أهداف ومَٚصد واوح ٜوجِّٜٔ
بٚفًٌْ ٜفِّجتّع افديْل ،وهق م ٚحيتّؿ ظِْٔ ٚتىٌٔؼ ـٚؾ ٜبْقد افؼيً ٜوؿراراهت ٚافٍرديٜ
وآجتامظٔ .ٜوٓ خيٍك ّ
أن تىٌٔؼ افٌْقد وافَرارات افؼظٔ ،ٜوبِقغ أهداؾٓ ٚوؽٚيٚهت،ٚ
ٓ يتًّْك إّٓ ظز شـ مْيقم ٜمـ افَقإغ اجلزائٔ .ٜأ ّم ٚمْيقم ٜافَقإغ اجلزائٔ ٜافتل
تنتّؾ ظِٔٓ ٚاحلدود وافتًزيرات ؾال يُّْٓ ٚتٌىٔ ٜاحلجؿ اهلٚئؾ مـ ادخٚفٍٚت
وافتجٚوزات .وـام ييٓر مـ إخٌٚر ّ
ؾ٘ن فِحٚـؿ صالحٔ ٜحتديد ّٕط افًَقبٜ
وصُِٓ ٚبام يتالءم وحجؿ ادخٚفٍ ٜأو افتجٚوز.
وبًٌٚرة أخرى :ظْدمٕ ٚجد افنٚرع ؿد ووع حدود ًا جلِّ ٜمـ افتجٚوزات ظذ
شٚح ٜافؼيً ،ٜوأؽٍؾ افًٌض أخر؛ ّٕٕف ـٚن ذم مَٚم افٌٔٚنٍٕٓ ،ؿ إّٔف يُّْْ ٚمـ
خالل اإلضالق ادَٚمل إٕنٚء مْيقم ٜمـ احلدود وافتًزيرات فتٌىٔ ٜم ٚأؽٍِف افنٚرع.
وشرة افًَالء تٌٔح فْ ٚذم ادقارد إخرى إٕنٚء مثؾ تِؽ ادْيقم.ٜ

َٓاقػة وزدّ

1ـ ٓ صؽ ّ
أن اهلل شٌحٕٚف ؿد أراد مـ خالل إرشٚل إٌٕٔٚء وإؿرار افؼائع حتَٔؼ
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مجِ ٜمـ إهداف وادَٚصد ،وهذا م ٚيًُس ؾًٍِ ٜافثقاب وافًَٚب ،افذي ُأريد بف
محؾ اإلًٕٚن ظذ افىٚظ ،ٜرجً ٚء فِثقاب أو خقؾ ً ٚمـ افًَٚب.
وأ ّم ٚاإلرادة وحؼ آختٔٚر افتل م ّٔز اهلل هب ٚافٌؼ ظـ شقاه مـ افُٚئْٚت ؾّر ّده ٚإػ
آمتحٚن وافٌالء افذي ٓبدّ أن خيوع فف إًٓٚن ،ؿٚل تًٚػ﴿ :ا ُهف ِذي َخ َؾ َؼ ادَ ْق َت
َو َ
احل َقو َة فِ َق ْي ُؾ َقـ ُْؿ َأ هيؽ ُْؿ َأ ْح َس ُـ َظ َؿ ً
ال﴾ (ادِؽ.)1 :
وؿد جًؾ اهلل شٌحٕٚف افٌالء وآمتحٚن حٚؾز ًا حل ٞافٌؼ ظذ افتْٚؾس ذم افىٚظٜ
واإلحًٚن ،ؿٚل تًٚػ﴿ :فِـَ ْي ُؾ َق ُه ْؿ َأ ه ُُّي ْؿ َأ ْح َس ُـ َظ َؿ ً
ال﴾ (افُٓػ.)1 :
ِ
ـام ّ
تَتض حتَٔؼ أهداؾف ومَٚصده ظـ ضريؼ اجلز
أن منٔئ ٜافٌٚري تًٚػ مل
ِ
وء َؾ ْؾقَ ُؽ ُػ ْر﴾ (افُٓػ.)15 :
وء َؾ ْؾ ُق ْممـ َو َمـ َص َ
واإلـراه ،ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ؾ َؿـ َص َ
ومـ هّْٕ ٚقه شٌحٕٚف ذم ـتٚبف إػ ّ
أن مر ّد إحًٚن ادرء أو إشٚءتف إػ ذاتف ،ؾَٚل﴿ :نِ ْن
َأ ْح َسـت ُْؿ َأ ْح َسـت ُْؿ َٕك ُػ ِسؽ ُْؿ َونِ ْن َأ َش ْلق ُْؿ َؾ َؾ َفو﴾ (اإلهاء .)1 :وأوحك إػ ٌٕ ّٔف ّ
أن ـؾ َمـ
ذم افًاموات وإرض ـ شقى افٌؼ ـ مْهٚع ٕمره ،صٚء أم أبك ،ؾَٚلَ ﴿ :و َف ُف َأ ْش َؾ َؿ
مـ ِيف افسَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض َض ْقظ ًو َوـ َْره ًو﴾ (آل ظّران.)11 :
ُه َ َ
َ ْ
أ ّم ٚبٚفًٌْ ٜفإلًٕٚن ؾٚفتًٌر افَرآين خمتِػ؛ إذ أوحك تًٚػ إػ ٌٕ ّٔف ظدم إـراه افْٚس
ظذ اإليامن؛ ّ
وء
ٕن منٔئ ٜاهلل بٚفًٌْ ٜفإلًٕٚن ٓ تَتيض اإلـراه ،ؿٚل تًٚػَ ﴿ :و َف ْق َص َ
ِِ
ٔم َـ َم ْـ ِيف إَ ْر ِ
َر هو َ
غ﴾
ض ُـ هؾ ُف ْؿ ََجقع ًو َأ َؾ َلك َ
ُهوس َح ُهتك َيؽُقكُقا ُم ْممـ َ
ًْ ُقؽ ِْر ُه افـ َ
ؽ َ
(يقٕس.)55 :
وبًْ ٚء ظذ ذفؽ ؾُام ٓ يرى اهلل شٌحٕٚف فًٌٚده افٍُر ،حٔ ٞؿٚلَ ﴿ :وَٓ َي ْر َض
فِ ِعي ِ
ِ
تَتض منٔئتف إـراهٓؿ ظذ اإليامن ،وٓ اشتخدام
ود ِه اف ُؽ ْػ َر﴾ (افزمر ،)1 :ـذفؽ مل
َ
افَقإغ اجلزائٔ ٜإليهٚهلؿ إػ إهداف افتل أراده ٚمـ وراء افتُٚفٔػ وادًتَدات؛
ّٕٕف فق أراد افتًٚضل مع افٌؼ هبذه افىريَ ٜفُٕ ٕٝٚنٖتف فإلًٕٚن ٕنٖة خمتٍِ ،ٜوخلَِف
مَْٚد ًا خٚوً ً ٚؽر خمتٚر ،وؿد ؿٚل تًٚػ﴿ :نِن ك ََة ْل ُك َـز َْنل ظ َؾق ِفؿ ِمـ افس ِ
ً
َمء آ َي ًي َؾ َظ ُهؾ ْ
َ ُه
َ ْ
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ِ ِ
غ﴾ (افنًراء.)1 :
َأ ْظـَو ُؿ ُف ْؿ ََلو َخوضع َ
ومـ هْ ٚووع شٌحٕٚف جمّقظ ٜمـ احلدود تْىقي ظذ أبًٚد اجتامظٔ ٜتوّـ
حَقق أخريـ ،واظتز دمٚوزه ٚطِ ًام ،ؾَٚلَ ﴿ :و َمـ َي َت َعدُه ُحدُ و َد اهللِّ َؾ ُلوفئِ َ
ؽ ُه ُؿ
اف ُهظودُ ِقن﴾ (افٌَرة.)115 :
ـام ّ
تتوّـ مثؾ هذا اإلضالق ،ؾٚإلضالق
أن أد ّف ٜإحُٚم افٍردي ٜواإلجتامظٔٓ ٜ
ّ
إّٕام يُقن ذم حٚل ـ ٕٝٚمَدمٚت احلُّ ٜتّ ٚم ،ٜوـٚن افدفٔؾ ذم مَٚم بٔٚن احلُؿ،
وأحرزٕ ٚأن افنٚرع يريد محؾ ادجتّع ظذ آمتثٚل فِتُٚفٔػ مٓام ـ ِّػ إمر ،حتك فق
فَِقة ،وؾرض ظَقبٚت ظذ ادتخ ٍِّغ ،ـام ذم حٚف ٜافنؿ .ٜؾْٓٓ ٚ
تى ِّ ٛإمر إظامًٓ ّ
ظالؿ ٜبغ إضالق احلُؿ وتىٌَٔف ،بًّْك إًّْٕٔ ٓ ٚتٍٔد مـ إضالق احلُؿ اإلضالق ذم
تىٌَٔف أيو ً.ٚ
افَقة واإلـراه حلّؾ ادُ ِّػ ظذ آمتثٚل
1ـ م ٚهق دفِٔٓؿ ظذ جقاز اشتخدام ّ
فِتُٚفٔػ ـ ؾردي ٜـ ٕٝٚأم اجتامظٔ ٜـ؟!
ّ
إن آمتثٚل فألوامر وافْقاهل افدئْٓ ٜبدّ أن يتٍؼ مع ادقؿػ افؼظل .ومثؾ هذا
اإلضالق ،افذي يَيض بٚشتخدام افَقة واإلـراه ،أو أي ٜوشِٔ ٜأخرى ،حتك فق ـٕٝٚ
ظٍْ ً ٚأو مُر ًا أو خديً ً ٜأو ريً ٚء أو ـذب ً ،ٚفٌرض اإلتٔٚن بٚفتُٚفٔػٕ ٓ ،جد فف أثر ًا ذم
جمّؾ إد ّف ٜافؼظٔ.ٜ
ؾًْدمّ ٚبغ افنٚرع ادَدّ س تٍٚصٔؾ دظقتف ّبغ إػ ج ٕٛٚذفؽ أدوات افدظقة
ؽ وِ ِ
وآفٔٚهت ٚوـٍٔٔ ٜافَٔٚم هب ،ٚؾَٚل﴿ :ا ْد ُع نِ َػ َشيِ ِ
وحلؽ َْؿ ِي َوادَ ْق ِظ َظ ِي َ
قؾ َر َنو َ
احل َسـ َِي
وج ِ
ود َُْلؿ وِو ُهفتِل ِه َل َأ ْح َس ُـ﴾ (افْحؾ.)111 :
َ َ
وبام ّ
أن افديـ أمر مَدّ س ؾقشٚئؾ وآفٔٚت تىٌٔؼ افديـ ٓبدّ أن تُقن هل إخرى
مَدّ ش .ٜـام أ ّن أهداف افديـ وؽٚيٚتف جي ٛأن تُقن مًَقف ٜومتالئّ ٜمع ضًٌٔ ٜافديـ
ًٍٕف.
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1ـ أ ّم ٚم ٚذـروه مـ ّ
أن دائرة احلدود وافتًزيرات افؼظٔ ٜؽر ؿٚدرة ظذ تٌىٔ ٜـٚؾٜ

أصُٚل افتخ ٍِّٚت واجلرائؿ ؾٓق ؽر تٚمْ .
ؾ٘ن ـ ٕٝٚاجلرائؿ وافتخ ٍِّٚت افتل ترتُ ٛـ
تـْقظٓ ٚـ تدخؾ وّـ أحد افًْٚويـ افتل ب ّْٔٓ ٚافنٚرع ،وووع هل ٚحدود ًا
بٚفرؽؿ مـ ّ
وتًزير ًا ،ـٚفَتؾ ،واجلرح ،وافتجٚوز ،وافنؿ ،ٜوافًٍٚد ،واإلخالل بٕٚمـ ،و...إفخ،
ؾٌ٘مُٚن احلٚـؿ افؼظل وٌط اجلرائؿ ـ مٓام اختٍِ ٝـ ب٘دراجٓ ٚحت ٝأحد هذه
ٍ
تًزير هل ،ٚيالئؿ ادهِح ،ٜوٓ يتجٚوز افًْقان
ثؿ ووع حدٍّ أو
افًْٚويـ ،ومـ ّ
أي مـ هذه افًْٚويـ ؾال جيقز
افؼظل؛ أ ّم ٚإٔامط افتخ ِّػ افتل ٓ تدخؾ وّـ ٍّ
صّقهل ٚبٚحلد وافتًزير .وإضالؿٚت إدف ٜافؼظّٔ ٓ ٜ
تدل ظذ ذفؽ .ؾٚإلضالق ادَٚمل

إّٕام َيثٌ ٝؾٔام فق ـٚن هْٚك أصؾ حمرز ،أي إْٔ ٚأحرزّٕ ٚ
أن افنٚرع ـٚن ذم مَٚم افٌٔٚن.
وإئّ ٜـ ٕٝٚطٚهرة افًٍقر صٚئً ٜبغ افًديد مـ افٍئٚت افًْقي،ٜ
ؾٍل ظٓد افٌْل
ّ

غ رؤوشٓـ ،وافذم ّٔٚت،
ـٚإلمٚء ـ مًِامت وؽر مًِامت ـ ،حٔ ٞمل يُ ّـ يٌ ّى َ
وافٌدو ،وبًض افٍئٚت ادنّقف ٜبحدي« :ٞإذا هنغ ٓ يْتٓغش ،ؾُؾ هذه افٍئٚت مل
تُـ تراظل احلجٚب ،وؿد ـٚن بَّدور افنٚرع ادَدّ س ْ
أن يوع حدّ ًا أو تًزير ًا دقاجٜٓ
هذا افقاؿع ،فُّْف مل يًٍؾ .إذ ًا ؾٚدًٖف ٜفًٔ ٝحديث ،ٜـل يَٚلّ :إهن ٚمل تُـ ذم ذفؽ
افًك ،وبٚفتٚيل مل يتؿ تؼيع ظَقب ٜإزاءه.ٚ

3ـ أدية ايٓٗي عٔ املٓهس

أن مّ ٚ
مـ مجِ ٜأد ّف ٜاإلفزام بٚحلجٚب دفٔؾ افْٓل ظـ ادُْر .وؿد ذـروا ّ
يدل ظِٔف

هذا افدفٔؾ هق وجقب افتهدّ ي فُؾ ميٚهر ادُْر ،شقا ٌء أـ ٕٝٚؾردي ٜأم اجتامظٔ.ٜ
وٓ خيٍك ّ
أن افْٓل ظـ ادُْرات ،بُٚؾ ٜمراتٌف ،يًتز جٚئز ًا بٚفًٌْ ٜفِحُقمٜ
اإلشالمٔ ،ٜوافٍَٔف اجلٚمع فِؼائط .وٓ ؾرق بغ أن تُقن هذه ادُْرات ؿد ُح ّرمٝ
بٚفًْقان إويل ،أو بٚفًْقان افثٕٚقي ،وبٚفتٚيل ّ
ؾ٘ن ؿٔٚم احلُقم ٜأو افٍَٔف بٍرض
ظَقبٚت فِحد مـ ميٚهر ادُْر شُٔقن جٚئز ًا .وؿد أصٚروا؛ إىالؿ ً ٚمـ دفٔؾ افْٓل
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ثؿ يهٚر إػ مراتٛ
ظـ ادُْر ،إػ رضورة أن تُقن هْٚك حمٚوٓت إرصٚدي ٜأوًٓ ،ومـ ّ
افْٓل ظـ ادُْر ،مع مراظٚة إوفقي ٜذم هذه ادرات.ٛ
أ ّم ٚافًَقب ٜافتل ُتٍرض ذم هذا اإلضٚر ؾالبدّ أن ٓ تتًدّ ى حدود «تَقيؿ افًِقكش،
و«احلد مـ تُرارهش ،وافًٌ ٛذم ذفؽ ّ
أن دمٚوز أي حُؿ مـ إحُٚم اإلهلٔ ٜيًد هتُ ًٚ
حلرم ٜهذه إحُٚم ظذ افهًٔد آجتامظل بٖهه ،وبٚفتٚيل يُّـ تهْٔػ هذه ادًٖفٜ
وّـ افَوٚي ٚآجتامظٔ.ٜ
ومـ هْ ٚتًتىٔع احلُقم ٜاإلشالمٔ ٜتؼيع ؿٕٚقن يِزم ادرأة بٚحلجٚب؛ إىالؿ ً ٚمـ
مٌدأ افْٓل ظـ ادُْر ،وبٚفتٚيل حتٚش ٛادتجٚوزيـ ظذ هذا افَٕٚقن ،افذي يًتّد
ؾحقاه مـ افؼع؛ أو تَقم احلُقمٜ؛ إىالؿ ً ٚمـ احلُؿ افؼظل ،بتْئؿ ٓئح ٜؿٕٚقٕٜٔ
حتٚش ٛبّقجٌٓ ٚادتخٍِغ ظـ ارتداء احلجٚب.

تعكيب عًى دييٌ ايٓٗي عٔ املٓهس

أوًّٓ :
ادحرمٚت
إن اشتخدام «دفٔؾ افْٓل ظـ ادُْرش فٌرض افْٓل ظـ ـؾ
ّ

افؼظٔ ٜؿد يٌدو ؽريٌ ً ٚومقوع تٖ ّمؾ .ؾام جٚء ذم ظْقان افدفٔؾ هق «افًِقكش ؾٔام فق
ـٚن مًروؾ ً ٚأو مُْر ًا ،بًّْك ّ
أن افْٓل افقارد ذم افدفٔؾ إّٕام اشتٓدف افًِقك افذي
اتهػ بجِّ ٜمـ إوصٚف ،وهل :م ٚاصتدّ وصً ،ٛواشتقحن ٝمْف افٍْقس .
وافَرآن افُريؿ يًرض ٕامذج هلذا افّْط مـ افًِقك ،ـٚفِقاط  ،وؿقل افزور ،
وآظتداء  ،وافٍحنٚء  ،وبذفؽ جيًؾ أؾؼ ؾّْٓ ٚهلذا ادقوقع رحٌ ً ٚبام يًّح فْْ ٚ
أن
( )1إير :مًجؿ أفٍٚظ افَرآن .111 :1
( )1احلجر.11 :
( )1ادجٚدف.1 :ٜ
( )1ادٚئدة.15 :
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ًٕل ّ
تَر بٚشتٓجٕٚف ـٚؾ ٜادجتًّٚت،
بٖن افًِقك ادُْر هق ذفؽ افًِقك افذي ّ
وينُؾ دمٚوز ًا ظذ احلؼ آجتامظل.
ادحرمٚت فًٔ ٝبٖمجًٓ ٚمُْرات ،وـذفؽ
ؾ٘ذا ـٚن ادُْر ـذفؽ يتوح أن
ّ
افقاجٌٚت فًٔ ٝبٖمجًٓ ٚمًروؾ ً .ٚؾٚدًروف أو ادُْر م ٚاتٍؼ ظِٔف اجتامظٔ ً ،ٚبًّْك ّ
أن
ادجتّع متٍؼ ظذ ـقٕف شِقـ ً ٚمرؽقب ً ٚأو مًتٓجْ ً.ٚ
وبًٌٚرة أخرىّ :
إن تَٔٔؿ شِقك م ،ٚوظدّ ه مٌَقًٓ أو مرؾقو ً ٚاجتامظٔ ً ،ٚمر ّده إػ ؾٓؿ
آدمٚه آجتامظل ،وٓ يتٌِقر ذفؽ افٌَقل أو افرؾض آجتامظل فًِِقك إّٓ بًد أن
يُقن هْٚك اتٍٚق ظَالئل واتٍٚق ذم افقظل آجتامظل ظِٔف.
وادحرم افؼظل ،ؾْٓٚك إٔامط
إذ ًا ٓ يُّـ حك ـٚؾ ٜإٔامط افًِقك بٚفقاجٛ
ّ
شِقـٔ ٓ ٜتدخؾ وّـ هذا افتهْٔػ ،وفذفؽ اشتخدم افَرآن افُريؿ مهىِحل
وظز ظْٓام بٕٚمر وافْٓل.
ادًروف وادُْر ،بدًٓ ظـ افقاجٛ
وادحرمّ ،
ّ
أ ّم ٚبٚفًٌْ ٜفألحُٚم افٍردي ٜأو آجتامظٔ ،ٜافتل فٔس هل ٚأثر شٌِل ظذ أخريـ،
ؾِٔس هْٚك ٕص واحد ينر حٔٚهل ٚإػ إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر بنُؾ مىِؼ،
ويٌَك هذا افتًٌر حمهقر ًا ذم إضٚر مقاؤع ـٚفَتؾ وافيِؿ وافًٍٚد واإلجحٚف بٚحلؼ
آجتامظل .
ثوكق ًوّ :
إن طٚهر فٍظ «إمر وافْٓلش افقارد ذم أيٚت وإخٌٚر ينر إػ أن ادَهقد
بف هق إمر وافْٓل بٚفًِٚن ،أي بٚفَقل ،وفذفؽ ٕجد ـثر ًا مـ أيٚت ؿرٕ ٝبغ
( )1افْحؾ11 :؛ وافْقر.11 :
( )1يَقل افًالم ٜافىٌٚضٌٚئل ذم هذا افهدد« :ادًروف هق إمر افذي يًرؾف افْٚس ذم جمتًّٓؿ مـ
ؽر أن يُْروه وجيِٓقهش (ادٔزان ذم تًٍر افَرآن  ،)111 :1ويَقل ذم مقوع آخر« :ادًروف هق
افذي يًرؾف افْٚس بٚفذوق ادُتً ٛمـ ٕقع احلٔٚة آجتامظٔ ٜادتداوف ٜبْٔٓؿش ( ادهدر ًٍٕف :1
.)111
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اْل ْ ِ
قن نِػ َ
ر
«إمر وافْٓلش وبغ «افدظقةش ،ـام ذم ؿقفف تًٚػَ ﴿ :وفِ َت ُؽـ ِمـؽ ُْؿ ُأ ُهم ٌي َيدْ ُظ َ
ون وِو َدعر ِ
وف َو َيـ َْف ْق َن َظ ِـ ا ُدـْؽ َِر﴾ (آل ظّران .)111 :ؾٕٚمر بٚدًروف ُظىػ
َو َي ْل ُم ُر َ ْ ُ
ظذ افدظقة ظىٍ ً ٚتًٍري ً .ٚوهْٚك آيٚت ظديدة أخرى ذـرت إمر وافْٓل ذم شٔٚق
افٌٔٚن وافَقل ،ومَت ٙطٚهر فٍظ إمر وافْٓل هق هذا ادًْك ،وافْهقص افقاردة ذم
تًٍر ؿقفف تًٚػُ ﴿ :ؿقا َأك ُػسؽُؿ و َأهؾِقؽُؿ كَور ًا و ُؿقدهو افـُهوس و ِ
احل َج َور ُة﴾ (افتحريؿ:
ُ َ
َ َُ
َ ْ َ ْ ْ
 )1تنر إػ هذا ادًْك أيو ً .ٚؾًذ شٌٔؾ ادثٚل :م ٚورد ذم خز ظٌد إظذ مقػ آل
ِ
يـ َآمـُقا ُؿقا
شٚم ،ظـ أيب ظٌد اهلل افهٚدق× ؿٚل :دٕ ٚزف ٝهذه أيَ ﴿ ٜيو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
َأك ُػ َسؽ ُْؿ َو َأ ْهؾِقؽ ُْؿ كَور ًا﴾ جِس رجؾ مـ ادًِّغ يٌُل ،وؿٚل :إٔ ٚظجزت ظـ ٍٕز،
ظام
ـٍِ ٝأهع ،ؾَٚل رشقل اهلل‘ :حًٌؽ أن تٖمرهؿ بام تٖمر بف ًٍٕؽ ،وتْٓٚهؿ ّ
تْٓك ظْف ًٍٕؽ .
ظام
وجٚء ذم خز أيب بهر :ؿِ :ٝـٔػ أؿٔٓؿ؟ ؿٚل :تٖمرهؿ بام أمر اهلل ،وتْٓٚهؿ ّ
هنٚهؿ اهلل ،ؾ٘ن أضٚظقك ـْ ٝؿد وؿٔتٓؿ ،وإن ظهقك ـْ ٝؿد ؿؤ ٝم ٚظِٔؽ .
وهْٚك أخٌٚر ظديدة أخرى وردت هبذا ادوّقن أيو ً ،ٚوحدّ دت بقوقح ـٍٔ ّٜٔ
وأضر افَٔٚم بٕٚمر وافْٓل.
أ ّم ٚمـ ٓ يرى ذفؽ ،بؾ جيد أن ادراد مـ «إمرش ،هق اإلتٔٚن بٚدًروف ،وافْٓل هق
ٍ
مُتػ بٚفُالم ،ؾالبدّ فف ـ مع
«آمتْٚعش ظـ ادُْر ،وافتهدّ ي فف بُٚؾ ٜافًٌؾ ،ؽر
افتدرج ،ظذ م ٚيذه ٛإفٔف صٚح ٛاجلقاهر ،حٔ ٞيَقل« :إين
ذفؽ ـ أن يراظل
ّ
ؾٕٚينش .
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،111 :11 ٜافٌٚب  5مـ أبقاب إمر وافْٓل ،ح.1
( )1ادهدر ًٍٕف 111 :1؛ تًٍر افزهٚن  ،11 :1ح  1و.1
( )1جقاهر افُالم  111 :11و.111
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ويرى ادَدّ س إردبٔع ّ
أن دٓف ٜدفٔؾ إمر وافْٓل ٓ تتجٚوز افًِٚن وافٍِظ،
ذفؽ ّ
أن اجلرح أو افَتؾ أو احلٌس ٓ تدخؾ وّـ دائرة إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ
ادُْر .
ثوفث ًو :ذـروا ذم افْٓل ظـ ادُْر ّ
أن ادرتُ ٛفُِّْر ٓبدّ أن يُقن ظٚرؾ ً ٚبٌَح
افًٍؾ ،ظٚمد ًا ؿٚصد ًا إفٔف .وؿد ـت ٛصٚح ٛاجلقاهر هبذا افهددّ « :
إن ادًروف ـ ظذ
م ٚذم ادْتٓك وحمُل افتحرير وافتذـرة ـ هق ـؾ ؾًؾ حًـ اختص بقصػ زائد ظذ
دل ظِٔف ،وادُْر ـؾ ؾًؾ ؿٌٔح ظرف ؾٚظِف ؿٌحف أو ّ
حًْف ،إذا ظرف ؾٚظِف ذفؽ أو ّ
دل
ظِٔفش .
إذ ًا ،فق جٓؾ ادرء ؿٌح افًٍؾ ،وحجؿ افير ادستِّ ٛظِٔف ،فـ يُّـ هنٔف ظـ ذفؽ
أي وجف فُِّْر .مـ هْ ٚؿِْ :ٚإن دفٔؾ «افْٓل ظـ
افًٍؾ ادُْر ،وهق ٓ يرى ؾٔف َّ
ادُْرش ٓ ينّؾ شٚئر إٔامط افًِقك .وفذفؽ ٓ يُّـ إٓىالق مـ هذا افدفٔؾ
ّ
افتخع ظـ احلجٚب مُْر ًا ،بؾ
دُٚؾح ٜطٚهرة افًٍقر ذم جمتّع ٓ جيد مًيؿ أؾراده ذم
ؿد يرون ؾٔف شِقـ ً ٚؽريزي ً ٚوضًٌٔٔ ً ٚإلبراز افزيْ.ٜ
ومـ هْ ٚـٚن تىٌٔؼ ؿٕٚقن «اإلفزام بٚحلجٚبش بحٚج ٜإػ اشتٍْٚر ثَٚذم يًتقظٛ
زج وافًٍقر .وظِٔف
احلٚف ٜآجتامظٔ ،ٜوخيِؼ بٔئ ٜواظٜٔ
ّ
ومتٍّٓ ٜومدرـ ٜدخٚضر افت ّ
ٓ يُّـ ممٚرش ٜاإلفزام بٚحلجٚب وتَْْٔف دون ضل هذه ادراحؾ.
حمرم ً ٚؾحً ،ٛبؾ اظتزوه ؾً ً
ال ؿٌٔح ً ٚومُْر ًا،
زج شِقـ ًّ ٚ
راوع ًو :مل يًدّ افٍَٓٚء افت ّ
وبٚفتٚيل جي ٛافتهدّ ي فف؛ إىالؿ ً ٚمـ دفٔؾ افْٓل ظـ ادُْر .فُـ افتًٚؤل ادىروح هْٚ
زج ؾً ً
ال مُْر ًا ؾًذ أي رء اشتْدوا ذم ذفؽ؟ وم ٚهق
هق :ظْدم ٚظدّ افٍَٓٚء افت ّ
( )1جمّع افٍٚئدة وافزهٚن .111 :1
( )1جقاهر افُالم .111 :11
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زج وّـ دائرة ادُْرات؟ هؾ هق احلٍٚظ ظذ صٖن
ادًٔٚر افذي اظتّدوه إلدخٚل افت ّ
ادرأة وصٔ ٜٕٚـرامتٓ ٚاإلًٕ ،ٜٕٔٚمـ خالل صقهن ٚظـ افْير ادهحقب بٚفنٓقة
احلٔقإٔ ،ٜوجًؾ أخريـ يْيرون إػ صخهٓ ،ٚوإػ اجل ٕٛٚاإلًٕٚين ؾٔٓ ٚدون افْير
افنٓقاين إػ مٍٚتْٓ ،ٚأم ّ
أن ادًٔٚر هق افتهدّ ي ديٚهر افًٍٚد واإلؾًٚد؟
ؾ٘ذا ـٚن ادًٔٚر هق صٔ ٜٕٚـرامتٓ ٚاإلًٕ ٜٕٔٚؾام هل حدود هذه افُرامٜ؟ ْ
وإن ـٚن
افنخص يريد أن هيدر ـرامتف بٔده ؾٓؾ جي ٛظذ أخريـ محِف وإـراهف ظذ حٍظ
هذه افُرامٜ؟! واحلٚل إْٕٔ ٚنٚهد افُثر مـ إٔامط افًِقك ادنْٔ ٜافتل هتدر ؾٔٓ ٚـرامٜ
ادرء دون أن يتهدّ ى هل ٚأحد ،أو يُقن هْٚك ؿٕٚقن حيٚش ٛظِٔٓ.ٚ
أ ّم ٚإن ـٚن ادًٔٚر هق افثٚين ،أي افتهدّ ي ديٚهر افًٍٚد واإلؾًٚد ،ؾٓذا ادالك ٓ يتؿ
إٓ إذا حتَؼ أمران:
إولْ :
زج شِقـ ًٚ
أن يثٌ ٝظِّٔ ً ،ٚومـ خالل افٌحقث آجتامظٔ ،ٜـقن افت ّ
مًٍد ًاّ ،
وأن افٌٚي ٜمْف اشتَىٚب إٕيٚر وحتٍٔز افنٓقة ،وفٔس شِقـ ً ٚؾىري ً ٚوؽريزي ًٚ
يٖيت ٕتٔج ٜحل ٛافتيٚهر بٚفزيْ ٜواجلامل ،شقا ٌء فدى ادرأة أو افرجؾ.
زج؛ إذ فق ؾروّْ ٚ
زج ٜـ
زج ـ أو ادت ّ
أن ادت ّ
افثوين :أن حيرز ؿهد اإلؾًٚد فدى ادت ّ
دمٓؾ بٖمر احلجٚب جٓ ً
ثؿ ٌْٕل ظذ
ال تّ ٚم ً ٚؾُٔػ ًٕتىٔع أن ٕحرز ؿهده ٚذم اإلؾًٚدّ ،
ذفؽ ،وَٕقم بْٓٔٓ ٚظـ ادُْر ،وهل ٓ دمد ؾٔف شِقـ ً ٚمُْر ًا ؿط ،ؽٚي ٜم ٚذم إمر ّأهنٚ
وؾىري فدى افٌؼ بهقرة
ؽريزي
أمر
ٌّ
ٌّ
تتيٚهر بٚجلامل وافزيْ ،ٜوهق ـ بىًٌٔ ٜاحلٚل ـ ٌ
ظٚم.ٜ
زج ـ وـام تَدّ م ـ ٓ يٖيت ظـ ؿهد ش ّٔئ ذم مجٔع احلٓٚت ،بؾ ّ
إن أؽِٛ
إن افت ّ
حٓٚتف شٌٌٓ ٚداؾع ؾىري حيّؾ ادرء ظذ افتز ّيـ وافيٓقر بٖمجؾ هٔئٜ؛ بٌٔ ٜاجتذاب
افىرف ادَٚبؾ.
ّ
أمر أؿرتف افديٕٚٚت مجًٔ ً ،ٚبؾ إهن ٚشً ٝـ وّـ
إن وجقد ؽريزة افتز ّيـ فدى ادرأة ٌ
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خٚص ٜـ فتٓذيٌف وتقجٔٓف بٚفقجٓ ٜافهحٔح. ٜ
تًٚفٔؿ ّ
إذ ًا ٓ يُّـ فدفٔؾ «افْٓل ظـ ادُْرش ْ
أن يُقن ـٚؾٔ ً ٚإلفزام ادرأة بٚحلجٚب.
خومس ًو :صَّْػ افَٚئِقن بتًدد مرات ٛافْٓل ظـ ادُْر تِؽ ادرات ٛظذ افْحق
افتٚيل :اإلُٕٚر بٚفَِ ،ٛثؿ بٚفًِٚن ،ثؿ بٚفٔد .وٓ حيغ دور افٔد إّٓ بًد أن تثٌٝ
ادرتٌتٚن إوفٔتٚن إخٍٚؿٓام .وادراد بـ«افٔدش افَٔٚم بًّؾ هٚدف ومؼوع يٍيض إػ
افَقة وافًْػ ،أو آصىدام
اجتثٚث ميٚهر ادُْر .وفٔس ادراد بـ«افٔدش افِجقء إػ ّ
بٚفىرف ادَٚبؾ .ؾًذ شٌٔؾ ادثٚل :يَقل افنٔخ افىقد (111هـ) ذم هذا افهدد:
«وإمر بٚدًروف يُقن بٚفٔد وافًِٚن ،ؾٖم ٚبٚفٔد ؾٓق أن يًٍؾ ادًروف وجيتْ ٛادُْر
ظذ وجف يتٖشك بف افْٚسش .
يتجًد افْٓل «بٚفٔدش بقاشى ٜابتًٚد افنخص أو ادجتّع أو افْيٚم أو افًِىٜ
إذ ًا
ّ
احلٚـّ ٜظـ ادُْر؛ فتٌدو ؿدوة حيتذي هب ٚافْٚس ،وبٚفتٚيل ختتٍل ميٚهر ادُْر .وهذا مٚ
أصٚر إفٔف احلدي ٞافٌْقي افؼيػ« :ـقٕقا دظٚة بٌر أفًْتُؿش .
ويرى صٚح ٛاجلقاهر ّ
أن مـ أظيؿ أؾراد إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر،
وأظاله ،ٚوأتَْٓ ٚوأصده ٚتٖثر ًا ،خهقص ً ٚبٚفًٌْ ٜإػ رؤشٚء افديـ ،أن يٌِس رداء
ادًروف ،واجٌف ومْدوبف ،ويْزع رداء ادُْر ،حمرمف ومُروهف ،ويًتُّؾ ًٍٕف
ويْـزهٓ ٚظـ إخالق افذمّٔ ،ٜؾ٘ن ذفؽ مْف شٌ ٛتٌّ ٚم فًٍؾ
بٕٚخالق افُريّ،ٜ
ِّ
ٍ
وحْٔئذ يُقن ؿد جٚء بٖظذ أؾراد إمر بٚدًروف .
افْٚس ادًروف ،وٕزظٓؿ ادُْر،
ويذـر صٚح ٛاجلقاهر مراحؾ أخرى فألمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ،مَروٕٜ
( )1وشٚئؾ افنًٔ.111 :11 ٜ
( )1افْٓٚي.155 :ٜ
( )1افُِْٔل ،افُٚذم .11 :1
( )1جقاهر افُالم .111 :11
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بجِّ ٜمـ افؼوط ،ويتى ِّ ٛذـره ٚبحث ً ٚمًتَ ً
ال ٓ يًتقظٌف هذا ادَٚل.
وبًْ ٚء ظذ ذفؽ فٔس فدفٔؾ «افْٓل ظـ ادُْرش إثٌٚت اإلفزام بٚحلجٚب ،م ٚمل يستّٛ
ظذ ترك احلجٚب ٌ
مُْر يٗدي إػ افًٍٚد آجتامظل افيٚهر .وٓ خيٍك ّ
أن افْٓل
ؾًؾ
ٌ
هْ ٚيتّ ّثؾ بٚفًِقك افًّع ،وفٔس افٍِيل ؾَط ،وبؼط أن ٓ يُقن مهحقب ً ٚبًِق ٍك
موٍّ ٚد مـ ؿٌؾ افًِى.ٜ
شودش ًو :مـ خالل إضالف ٜؾٚحه ٜظذ افروايٚت افتل شٚؿٓ ٚبًض افٍَٓٚء فِتدفٔؾ
ظذ ـقن افيب واجلرح جيًدان ادرتٌ ٜافًِّٔ ٜـ افتل اصىِحْ ٚظِٔٓ ٚمرتٌ ٜافٔد ـ
مـ إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ،يتوح م ٚيع:
أـ ٓ حتّؾ هذه افروايٚت دٓف ٜسحي ٜظذ إبٚح ٜاجلرح وافيب ـٖداة فِْٓل ظـ
ادُْر ،وٓ تٍٔد ّ
أن افْٓل ظـ ادُْر ينّؾ ترك شٚئر افتُٚفٔػ افدئْ .ٜؾًذ شٌٔؾ
ادثٚل ٓ :تٍٔد هذه افروايٚت اإلفزام بٚفًٌٚدات ،ـٚفهالة ،وافهقم ،واحل ،ٟأو
ادحٚشٌ ٜظذ ترـٓٚ؛ ذفؽ ّ
أن افًٌٚدات ينسط ؾٔٓ ٚؿهد افَرب ،ٜواإلـراه ظِٔٓ ٚأو
إتٔٚهن ٚحت ٝوضٖة اخلقف ٓ حيَؼ هذا افؼط.
ّ
ادٖيت بداظل اإلـراه واخلقف يُقن ذم افٌٚف ٛؾٚرؽ ً ٚمـ ـؾ ؿّٜٔ
إن افًّؾ افًٌٚدي ّ
مًْقي ٜوإرصٚدي ،ٜوٓ يست ٛظِٔف أي أثر اجتامظل ،شقى افٍْٚق وافتْ ٍُّر وافريٚءّ .
إن
افرؽٌ ٜبٚفًٌٚدة واإلؿٌٚل ظِٔٓ ٓ ٚحتهؾ إّٓ مـ خالل افقظل واإلرصٚد وافسؽٔ .ٛأمٚ
تدل ظذ اإلفزام هب ٚأيو ً ،ٚبؾ ؽٚي ٜمّ ٚ
إحُٚم ؽر افًٌٚدي ٜؾٔٚيٚت افَرإّٓٔ ٓ ٜ
تدل
ظِٔف هق افدظقة إػ اخلر وإمر بٚدًروف وادجٚدف ٜبٚفتل هل أحًـ .
ب ـ فق تتًٌْ ٚأيٚت افتل تْٓك ظـ اإلـراه ذم افًَٚئد وإحُٚم ،ـَقفف تًٚػَٓ﴿ :
نِـ َْرا َه ِيف افدَن ِ
ُهوس َحتُهك َيؽُقكُقا
يـ﴾ (افٌَرة ،)111 :أو ؿقفف شٌحٕٚفَ ﴿ :أ َؾ َلك َ
ًْ ُقؽ ِْر ُه افـ َ
( )1إير :آل ظّران ،111 :إظراف ،111 :افًٌُْقت 15 :و ،11افْحؾ.5 :
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ِِ
أن مّ ٚ
غ﴾ (يقٕس ،)55 :فقجدّٕ ٚ
تدل ظِٔف مـ افْٓل ظـ اإلـراه واإلفزام إّٕام
ُم ْممـ َ
جيري ذم إضٚر إحُٚم افٍردي ٓ ،ٜإحُٚم آجتامظٔ ٜافتل تتى ِّ ٛاإلفزام.
ومـ هْ ٚـ ٕٝٚافروايٚت افداف ٜظذ رضورة اإلفزام ذم إحُٚم ،ورضورة «إمر
بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْرش ،مَ ّٔد ًة ب٘ضٚر إحُٚم آجتامظٔ ٓ ،ٜافٍردي ،ٜـقجقب
افتهدّ ي فِيِؿ ،واإلجحٚف ،وافًٍٚد ،وافٍحنٚء ،وافنؿ ،ٜوآحتٔٚل ،وـؾ م ٚمـ
صٖٕف هتديد أمـ واشتَرار ادجتّع.
ج ـ احلََّٔ ٜ
أن ـٚؾ ٜروايٚت إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر افقاردة ذم إضٚر
إحُٚم افؼظٔ ٜافٍردي ٓ ٜتنّؾ مرحِ« ٜافٔدش ،وفذفؽ ٓ يُّـ اشتٍٚدة اإلـراه
مْٓ .ٚوهذا م ٚتٌْٚه صٚح« ٛافقشٚئؾش ظْدم ٚأؾرد ثالث ٜأبقاب مـ ـتٚبف دًٖف ٜإمر
بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ،وذه ٛذم افٌٚب افثٚف ٞإػ ّ
أن ادرحِ ٜافثٚفث ٜمْف ٓ تنّؾ
إحُٚم افٍردي ،ٜوإّٕام تًتٓدف إحُٚم آجتامظٔ ،ٜمًتدًٓ ظذ ذفؽ بٚفرواي ٜإوػ
إٕهٚري ،ظـ اإلمٚم افٌٚؿر× ،حقل إمر
افتل َِٕٓ ٚظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل
ّ
بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر« :ؾُٖٕروا بَِقبُؿ ،وافٍيقا بٖفًْتُؿ… ،ؾ٘ن اتًيقا،
وإػ احلؼ رجًقا ،ؾال شٌٔؾ ظِٔٓؿ؛ إّٕام افًٌٔؾ ظذ افذيـ ييِّقن افْٚس ،ويٌٌقن ذم
إرض بٌر احلؼش .
ومـ افقاوح ّ
أن هذا اخلز ٓ ئٍد اإلفزام ذم إحُٚم افٍردي ،ٜبؾ ٓ صِ ٜفف بذفؽ.
وإذا ـٚن افنٔخ احلر افًٚمع ؿد أضِؼ ظذ هذا افٌٚب« :بٚب وجقب إمر وافْٓل
بٚفَِ ،ٛثؿ بٚفًِٚن ،ثؿ بٚفٔد ،وحُؿ افَتٚل ظذ ذفؽش ،ومل يقرد ؾٔف ؽر هذا اخلز،
ؾ٘ن ذفؽ ٓ يًْل ّ
ّ
أن هذا اخلز حيِّْ ٚظذ افتهدّ ي فُؾ إٔامط ترك ادًروف وؾًؾ
ادُْر ،بؾ ؽٚي ٜمّ ٚ
يدل ظِٔف افقؿقف وافتهدّ ي حلُٚم اجلقر.
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،111 :11 ٜافٌٚب  ،1ح.1
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ومـ ادًِقم ّ
أن مـ ادٌٚدئ إشٚشٔ ٜفِديـ اإلشالمل احلْٔػ افدظقة فًٌط افًدل
ادّٓ .ٜوظِٔف ٓ يُّـ
ومُٚؾح ٜافيِؿ ،وهذه ادًٖف ٜتًد مـ ادًٚئؾ آجتامظٜٔ
ّ
تقطٔػ هذه افرواي ٜإلثٌٚت وجقب اإلفزام بٚحلجٚب.
د ـ اخلز أخر م ٚأرشِف افنٔخ افىقد ذم ـتٚبف «افتٓذيٛش « :ؿٚل أمر ادٗمْغ:
مـ ترك إُٕٚر ادُْر بٌَِف وفًٕٚف ؾٓق مٔ ٝبغ إحٔٚءش .وؿد ورد ذم بًض افًْخ
صح وروده ٚفقج ٛإُٕٚر
ـِّ« :ٜويد ُهش ،فُ ّـ افًْخٜ
ادهحح ٜخِ ٝمْٓ .ٚوفق ّ
َّ
ادُْر بٚفٔد أيو ً.ٚ
ومنُِ ٜهذا اخلز أوًٓ :ـقٕف مرشؾ ،وثوكق ًو :ظدم دٓفتف ظذ افقجقب ،بؾ ؽٚي ٜمٚ
يدل ظِٔف هق افًٌ ٞوافتنقيؼ ظذ اإلتٔٚن بٚفًٍؾ ،وربام تُقن ظٌٚرة «ؾٓق مٔ ٝبغ
إحٔٚءش هل أؿقى ؾَرة وردت ؾٔف.
ويوٚف إػ ذفؽ ّ
أن ورود فٍي« ٜويدهش متخِِ ٜوشط اخلز ـ بٌَِف ويده وفًٕٚف ـ ٓ
يُنػ ظـ اإلـراه واإلفزام بٚفٔد؛ ّٕٕف يٍَد اخلز إؾٚدة افستٔ ٛذم مراحؾ إمر
بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر.
هـ ـ رواي ٜحتػ افًَقل ادَْقف ٜظـ أيب ظٌد اهلل احلًغ× ،وهل رواي ٜمىَِٜ
ٕٚطرة إػ وجقب افتهدّ ي فِيِّ ٜومُٚؾح ٜافيِؿ وافًٍٚد ،وهل ؽر داف ٜظذ إفزام
ادُ ِّػ بٚإلتٔٚن بٚفتُٚفٔػ افٍردي ،ٜأو إٓتٓٚء ظـ ادْٓٔٚت .وافرواي ٜهل« :وإّٕام ظٚب
اهلل ذفؽ ظِٔٓؿ؛ ٕهنؿ ـٕٚقا يرون مـ افيِّ ٜادُْر وافًٍٚد ،ؾال يْٓقهنؿ ظـ ذفؽ؛
رؽٌ ً ٜذم م ٚـٕٚقا يْٚفقن مْٓؿ ،ورهٌ ٜممّ ٚحيذرونش .
أن دٓف ٜافروايٚت ظذ افْٓل ظـ ادُْر «بٚفٔدش فًٔ ٝمىَِ ،ٜأي ّ
إذ ًا ُٕتنػ ّ
إن
( )1افتٓذي.111 :1 ٛ
( )1حتػ افًَقل111 :؛ وشٚئؾ افنًٔ.111 :11 ٜ
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افْٓل بٚفٔد ٓ ينّؾ شٚئر حٓٚت ادُْر؛ ّ
ّ
افتدخؾ ذم
ٕن بًض افْٓل يًتِزم مْف
صٗون أخريـ ،وربام مهٚدرة حر ّيتٓؿ ،وهق خالف إصؾ؛ إذ مَت ٙإصؾٓ« :
وٓي ٜفنخص ظذ صخص آخرش ،إّٓ م ٚخرج بٚفدفٔؾ .وظِٔف ٓ جمٚل فِتًّؽ هبذه
اإلضالؿٚت؛ فُقهن ٚإضالؿٚت ؽر حمرزة.
وـام أشٍِْ ٚؾٚفْٓل ظـ ادُْر وإمر بٚدًروف يتجف إػ ادًٚئؾ آجتامظٔ ٜاهلّ ٚم،ٜ
ّ
افتدخؾ ذم صٗون أخريـ (افْٓل
ٓ إػ افتُٚفٔػ افٍردي .ٜوافروايٚت افتل أوجٌٝ
افًّع) إّٕام ؿ ّٔدت ذفؽ بٚشتؼاء حٓٚت افيِؿ وافًٍٚد آجتامظل ،بًدم ٚمل تٍْع
مًٓ ٚادراحؾ إوػ فألمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ،أي مرحِتل «افَِٛ
وافًِٚنش.
وإخٌٚر افداف ٜظذ ذفؽ ـثرة ،ومْٓ :ٚؿقل أمر ادٗمْغ× ذم افْٓل ظـ
افًدوان وادُْر« :مـ إُٔره بٚفًٔػ؛ فتُقن ـِّ ٜاهلل افًِٔ ،ٚوـِّ ٜافيٚدغ افًٍذ،
ؾذفؽ افذي أصٚب شٌٔؾ اهلدى ،وؿٚم ظذ افىريؼش .
تْص ظذ إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ،وفُّْٓ ٚحتدّ ثٝ
أ ّم ٚافروايٚت افتل مل ّ
بَقة افًٔػ واجلٓٚد،
ظـ رضورة افًّؾ افًٔٚد ،ووجقب افتهدّ ي فِيِؿ وافىٌٔٚن ّ
ؾّـ افقاوح ّأهن ٓ ٚتًتٓدف دائرة إحُٚم افتٍُِٔٔ ٜافٍردي .ٜوفذفؽ ٓ يُّـ
آشتٍٚدة مْٓ ٚفِتدفٔؾ ظذ وجقب اإلفزام بٚحلجٚب بٚفًٌْ ٜفِحُقم ٜاإلشالمٔ.ٜ
وهْٓ ٚبدّ مـ اإلصٚرة إػ أن صٚح« ٛافقشٚئؾش ؿد أؾرد بٚب ً ٚآخر حت ٝظْقان:
«بٚب وجقب هجر ؾٚظؾ ادُْر وافتقصؾ إػ إزافتف بُؾ وجف ممُـش  ،وظذ افرؽؿ
مـ طٚهر هذا افًْقان ،افذي يٌدو مىَِ ً ،ٚوحي ٞظذ افتهدّ ي فُِّْر بُٚؾ ٜأصُٚفف
( )1ادهدر ًٍٕف  ،111 :11ح1؛ هن ٟافٌالؽ ،ٜافُِامت افَهٚر ،افًدد .111
( )1إير :وشٚئؾ افنًٔ ،111 :11 ٜبٚب وجقب هجر ؾٚظؾ ادُْر وافتقصؾ إػ إزافتف بُؾ وجف
ممُـ.
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وبنتّك افًٌؾ ،إّٓ ّ
افًٚمع ذم هذا افٌٚب مل تتجٚوز إضٚر
أن افروايٚت افتل شٚؿٓٚ
ّ
ادُْرات آجتامظٔ .ٜؾّثالًَٕ« :ؾ ظـ حمّد بـ احلًـ ،ؿٚل :ؿٚل افهٚدق× فَقم
حؼ يل أن آخذ افزيء مُْؿ بٚفًَٔؿ ،وـٔػ ٓ حيؼ يل ذفؽ ،وإٔتؿ
مـ أصحٚبف :ؿد ّ
يٌٌُِؿ ظـ افرجؾ مُْؿ افٌَٔح ؾال تُْرون ظِٔف ،وٓ هتجروٕف ،وٓ تٗذوه ،حتك
يسكش .
ّ
إن هذه إخٌٚر ،موٚؾ ً ٚإػ ـقهن ٚأخٌٚر ًا مرشِ ٓ ،ٜصِ ٜهل ٚبٕٚحُٚم افٍردي ،ٜإّٕام
تًتٓدف إؾًٚل افنًْٔ ٜوادُْرات آجتامظٔ ٜافتل تىٚل أؾراد ادجتّع ،ؾْٓ ٚيٌٚح
اإلفزام واإلـراه فتىقيؼ هذا افّْط مـ ادُْرات .إذ ًا ٓ يُّـ تًّٔؿ أخٌٚر هذا افٌٚب
ؾردهي ٚواجتامظ ّٔٓ.ٚ
ظذ مىِؼ إحُٚمّ ،

 4ـ قاعدة احلدود ويد احلانِ يف ْعاّ ايعكوبات

ذـروا ّ
أن ضٚئٍ ٜـٌرة مـ إخٌٚر تتحدّ ث ظـ تهدّ ي أمر ادٗمْغ× إلؿٚمٜ

احلدود بنٖن افُثر مـ ادُْرات افتل وؿً ٝذم زمٕٚف ،ؾردي ٜـ ٕٝٚأم اجتامظٔ.ٜ
وهُذا احلٚل بٚفًٌْ ٜفٌٚؿل ادًهقمغ^ .إمر افذي يُّّْْ ٚمـ تٖشٔس ؿٚظدة
ؾَٓٔ ٜظذ وقئٓ ٚتُقن احلُقم ٜؿٚدرة ظذ إفزام ادُ ٍِّغ بٕٚحُٚم افؼظٔ ،ٜافتل مـ
مجِتٓ ٚاحلجٚب.
أ ّم ٚمقارد ادُْر افتل ورد افتًزير ظِٔٓ ٚذم إخٌٚر ادذـقرة ؾنِّ ٝوطء افزوجٜ
أثْٚء احلٔض ،ووضٖه ٚذم افهقم افقاج ،ٛوأـؾ ادٔت ٜوافدم واخلْزير ،وافتًٚضل
وافتًقل ،وآشتّْٚء ،ووطء
بٚفرب ،ٚوأـؾ مٚل افٔتٔؿ أو ؽهٌف ،وخٔ ٜٕٚإم،ٜٕٚ
ّ
افٌٓٚئؿ ،وؿذف ادحٚرم وافذمٔغ ،وصٔد ادحرم ،وافهٔد ذم احلرم ،وآختالس،
( )1ادهدر ًٍٕف ،اخلز .1
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وهؿ ٜافثامر ،وإشَٚط اجلْغ ،وٌٕش افٌَقر ،وهؿ ٜادٚل افًٚم ،وم ٚصٚبف ذفؽ.
وفق دؿَْ ٚذم هذه ادقارد ٓـتنٍْ ٚظدم وجقد مٔزة خٚص ٜمتّٔزه ٚظـ شٚئر إحُٚم
إن افتًزير جيري ذم ـؾ خمٚفٍ ٜذظٔ ،ٜوبام ّ
افؼظٔ ٜإخرى ،فذفؽ جٚز افَقلّ :
أن
صح أن يْوؿ إػ ؿٚئّ ٜإحُٚم افتل جيقز
احلجٚب أحد إحُٚم افؼظٔ ٜإذ ًا ّ
فِحُقم ،ٜأو بٕٚحرى جي ٛظِٔٓ ،ٚتؼيع ؿٕٚقن يِزم بف ،وحيٚش ٛادتخ ٍِّغ ظْف ،ظذ
وقء افروايٚت ادتَدّ م.ٜ

ْكد َكوية صالحية احلانِ يف ايعكوبات

ٓ خيٍك ّ
أن تٖشٔس ؿٚظدة ظّ ٚم ٜتٌٔح إؿٚم ٜاحلد ظذ ؾًؾ ـؾ حم ّرم أو اإلخالل بُؾ

أمر ؽر تٚم؛ إذ ٕحـ ٓ ِّٕؽ مّ ٚ
يدل ظذ إبٚح ٜاشتخدام افًْػ واإلجٌٚر
واجٌ ٛ
بنُؾ مىِؼ ،أي ذم ـٚؾ ٜادًٚئؾ وإحُٚم افؼظٔ .ٜهذا موٚؾ ً ٚإػ ّ
أن دفِٔٓؿ افذي
اشتًروْٚه ؿٌؾ ؿِٔؾ مردود مـ ظدّ ة جٓٚت:
أوَلوّ :
إن اشتٌْٚط حُؿ ّ
ـع مـ مقاؤع جزئٔ ٜيَتيض وجقد مالك أو ظ ِّ ٜحمرزة
فُّٔـ تًّّٔٓ ،ٚفُـ مع ؾَدان ادالك وخمٚفٍ ٜإصؾ ادىروح هْ ،ٚوهق «أصٚفٜ
حتديد ادهرش ،افتل تٍٔد ّ
أن ـؾ إًٕٚن حيدد مهره بٔده ،وٓ وٓيٕ ٜحد ظذ أحد،
ؾال ُبدّ مـ آـتٍٚء بٚفَدر ادتٔ َّـ ادْهقص ظِٔف ذم افروايٚت.
ثوكقفوّ :
إن اإلفزام واإلـراه وافتًزير ذم إحُٚم افًٌٚدي ٜافتل تتق ّؿػ ظذ ؿهد
افَرب ٓ ٜؿّٔ ٜفف ـام هق واوح .ؾ٘ؿٚم ٜاحلد ظذ تٚرك افهالة ،ومحِف ظذ اإلتٔٚن هب،ٚ
افتَرب إػ اهلل ذم ؿٌِف.
ٓ يُّـ أن يُقن وشِٔ ٜإلجيٚد ّٕٔ ٜ
أ ّم ٚم ٚورد حقل تًزير َمـ أؾىر ظٚمد ًا ذم صٓر رموٚن ؾٚفًَقب ٜهْ ٓ ٚتتجف إػ ترك
افًٌٚدة ،بؾ إػ افتجٚهر بٚإلؾىٚر ذم أوشٚط ادًِّغ.
هذا موٚؾ ً ٚإػ خمٚفٍ ٜذفؽ سيح ؿقفف تًٚػ َٓ﴿ :نِـ َْرا َه ِيف افدَن ِ
يـ﴾ (افٌَرة،)111 :
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ِِ
غ﴾ (يقٕس ،)55 :وؽره ٚمـ
وؿقفف شٌحٕٚفَ ﴿ :أ َؾ َلك َ
ُهوس َح ُهتك َيؽُقكُقا ُم ْممـ َ
ًْ ُقؽ ِْر ُه افـ َ
أيٚت.
أ ّم ٚافَقل بتخهٔص هذه أيٚت ؾّردود؛ إذ ٓ يُّـ ختهٔص هذا افّْط مـ
أيٚت؛ وذفؽ ّأهن ٚمجؾ خزي ٓ ٜإٕنٚئٔ ،ٜؾال ختهص بخز افقاحد .أ ّم ٚبٚفًٌْٜ
ؾ٘هن ٚتًَط بّجرد ظروٓ ٚظذ ـتٚب اهلل؛ دخٚفٍتٓ ٚفف .
فألخٌٚر ؾ٘ن ـ ٕٝٚدٓفتٓ ٚمىَِّ ٜ
ثوفثفو :أ ّم ٚإحُٚم ؽر افًٌٚدي ٜؾٕٚخٌٚر ؾٔٓ ٚظذ ؿًّغ :ؿًؿ مْٓ ٚيتّحقر حقل
احلَقق آجتامظٔ ٜوثٌقت افتًزير بنٖهن .ٚوهذا واوح بٚفًٌْ ٜخلٔ ٜٕٚإم ، ٜٕٚوأـؾ
مٚل افٔتؿ أو ؽهٌف  ،وهؿ ٜافهٌل  ،وؿذف افذمل  ،وافًٌٚب واهلجٚء ،
وآختالس  ،وؿذف ادِّقك  ،وٌٕش افٌَقر  ،وهؿ ٜافٍلء أو ادٚل افًٚم .
وهذا افّْط مـ ادُْرات ـ فق ؾروْ ٚظدم ورود إخٌٚر بنٖهن ٚـ ؾ٘ن ـؾ ٕيٚم
صٚفح شٔجد ًٍٕف مِزم ً ٚبتؼيع ؿقإغ حتد مـ هذه اديٚهر؛ وذفؽ بٌٔ ٜصٜٕٔٚ
احلَقق افًٚم ٜواحلٍٚظ ظذ اشتَرار افٌالد واشتتٌٚب ووًٓ ٚإمْل.
( )1ادَهقد مـ ـقن صٌٔ ٓ﴿ ٜنِـ َْرا َه ِيف افدَن ِ
أن اهلل تٌٚرك وتًٚػ يريد أن خيز ّ
يـ﴾ صٌٔ ٜخزيّ ٜ
بٖن
افًَٚئد وإحُٚم اإلهلٔ ٜمؼوض ٜبٚفَٔغ افٌَِل ،وإمقر افٌَِٔ ٓ ٜيُّـ افتحُّؿ هب ٚبٚفًْػ
واإلـراه ،ـام ّأهن ٚؽر ؿٚبِ ٜفِتخهٔص أو افتَٔٔد.
( )1وشٚئؾ افنًٔ.111 :11 ٜ
( )1ادهدر ًٍٕف.
( )1ادهدر ًٍٕف  ،151 :1افٌٚب .11
( )1ادهدر ًٍٕف.111 :
( )1ادهدر ًٍٕف.111 :
( )1افُٚذم .111 :1
( )1افتٓذي.11 :11 ٛ
( )5ادهدر ًٍٕف111 :؛ وشٚئؾ افنًٔ.111 :11 ٜ
( )11ادهدر ًٍٕف.115 :
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ومـ ذفؽ ظذ شٌٔؾ ادثٚل :صٓٚدة افزور ،افتل ؽٚفٌ ً ٚم ٚتتًٌ ٛهبدر احلَقق
وافتؤِؾ وآشتٓزاء بٚجلٓٚز افَوٚئل  .وؿد ورد ذم إخٌٚر ّ
أن ظَقب ٜصٓقد افزور
تتّثؾ ذم افتنٓر هبؿ ...« :يىٚف هبؿ حتك يًرؾقا ؾال يًقدواش .
وهْٚك ّٕط مـ إخٌٚر يتّحقر حقل احلَقق آجتامظٔ ٜأيو ً ،ٚفُـ ٓ يًتنػ
مـ طٚهره ذفؽ ،إّٕام يٌدو إّٔف يتحدّ ث ظـ احلَقق افٍردي ،ٜـام ذم ٌٕش ؿز ادٗمـ،
وهؿ ٜـٍـ ادٔ ،ٝوافزٕ ٚبٚدٔت ،ٜافذي يًد مـ افْٚحٔ ٜآجتامظٔ ٜذا ـرام ٜوحَقق
توٚهل ـرام ٜوحَقق إحٔٚءّ « :
إن حرم ٜادٔ ٝـحرم ٜاحللش  ،بؾ ربام تٍقؿٓ ٚذم
بًض إحٔٚن ،ويُقن إٓتٓٚك بنٖٕف أصد« :وزره أظيؿ مـ ذفؽ افذي يٖتٔٓ ٚوهل
حٜٔش .
ؾٓذه ادقارد ٓ يتؿ تْٚوهل ٚظذ ّأهن ٚتْوقي حت ٝدائرة احلَقق آجتامظٔ ،ٜواحلٚل
ّأهن ٚـذفؽ ،ـام هق واوح.
أ ّم ٚبٚفًٌْ ٜفًِّٚيص افٍردي ٜؽر افًٌٚدي ٜؾَد ورد ذم بًوٓ ٚافتًزير أيو ً ،ٚوهل
ظذ أؿًٚم :ؾًَؿ مْٓ ٚـ ظذ افرؽؿ ممّ ٚيٌدو ظِٔف ذم افيٚهر شِقـ ً ٚؾردي ً ٓ ٚينُؾ
ٌ
إتٓٚك حلَقق أخريـ ،ـام ذم وطء افزوجٜ
دمٚوز ًا ظذ احلؼ افًٚم ـ هق ذم حََٔ ٜإمر
أثْٚء احلٔض  ،ؾٓق يٌدو شِقـ ً ٚؾردي ً ،ٚفُّْف ذم افقاؿع فٔس ـذفؽ؛ إذ ٓ خيٍك ّ
أن ؿٔٚم
افرجؾ ب٘ـراه ادرأة ظذ وضئٓ ٚوهل ذم حٚف ٜافىّ ،ٞرؽ ًام ظْٓ ٚومع مًٚروتٓٚ
افنديدة ،ؿد يٍيض إػ اؾتوٚح إمر وخروج اخلز ظـ حمٔط افٌٔ ٝوظـ ٕىٚق
( )1وشٚئؾ افنًٔ.111 :11 ٜ
( )1ادهدر ًٍٕف.
( )1وشٚئؾ افنًٔ.111 :11 ٜ
( )1ادهدر ًٍٕف.
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،111 :11 ٜافٌٚب  11و 11مـ أبقاب بَٔ ٜاحلدود.
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افزوجغ ،وإّٓ ـٔػ ظِؿ احلٚـؿ افؼظل بام جرى فقٓ أن أؾو ٝبف ادرأة إفٔف أو إػ
أخريـ؟! إمر افذي خيرجف مـ افدائرة افٍردي ٜإػ افدائرة آجتامظٔ.ٜ
وهُذا بٚفًٌْ ٜفقطء افزوج ٜأثْٚء افهٔٚم.
إذ ًا ؾٚفتًزير هْ ٚشٌٌف إتٓٚك احلؼ آجتامظل ٓ احلؼ افٍردي.
أ ّم ٚاخلزيـ افِذيـ يَِْٓام افُِْٔل ؾؤًٍغ؛ فقجقد أيب حٌٔ ٛوصٚفح بـ
شًٔد ذم شًِِ ٜافرواة .وٓ يُّـ آشتْٚد فِخز افؤًػ ،وتنٔٔد ؿٚظدة ظّ ٚمٜ
ظذ وقءه ،ـام هق مًِقم.
توّْ ٝحُ ًام ظٚم ً ٚبٚفتًزير :م ٚفق اشتّْك
ومـ إمثِ ٜإخرى فِروايٚت افتل
ّ
افرجؾ ذم مجع مـ افْٚس .ؾَد روي ظـ زرارة إّٔف ؿٚل :شٖف ٝأب ٚجًٍر× ظـ رجؾ
يًٌ ٞبٔديف حتك يْـزل؟ ؿٚل ٓ :بٖس بف ،ومل يٌِغ بف ذاك صٔئ ًٚش .
فُـ ورد ذم خزيـ آخريـ « ّ
أن أمر ادٗمْغ× ُأيت برجؾ ظٌ ٞبذـره ،ؾيب
زوجف مـ بٔ ٝادٚلش .
يده حتك امحرت ،ثؿ َّ
ؾِق دمٚوزٕ ٚافتًٚرض اجلع بغ اخلزيـ ؾّٕ٘ف م ٚمـ دٓف ٜمىَِ ٜفِخز إخر متُْْٚ
مـ اشتهدار حُؿ ـع؛ إذ تقجد ظدّ ة احتامٓت مىروح ٜذم ادَٚم:
أوَلو :ؿد يُقن اخلز صدر ذم واؿً ٜم ،ٚوـٚن مقوقظف خٚص ً ٚذم إضٚر تِؽ
افقاؿًٜ؛ ذفؽ ّ
أن راوي اخلز هق زرارة ،وؿد َِٕف ظـ اإلمٚم أيب جًٍر افٌٚؿر× ،ظـ
أمر ادٗمْغ× ،وواوح إّٔف ؿٚل ٓ« :بٖس بفش ،ؾّـ ادحتّؾ ّ
أن يُقن ادقوقع هْٚ
ذا خهقصٔ ٜمًْٔ ٜمل ترد ذم ٕص اخلز ،أو ؿد تُقن افيروف وافٌٔئ ٜادتً َِّ ٜبُؾ مـ
( )1مًجؿ رجٚل احلدي.111 :11 ٞ
( )1ادهدر ًٍٕف .11 :11
( )1وشٚئؾ افنًٔ.111 :11 ٜ
( )1ادهدر ًٍٕف.
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اخلزيـ ؿد اختٍِ ،ٝأو ربام يُقن اخلزان متٍَغ.
ثوكقفو :حيتّؾ ْ
أن ٓ يُقن افتًزير ؿد تً ِّؼ بٍْس افًٍؾ ،وإّٕام فهدوره ،أي صدور
افًٍؾ ،ذم مقوع ظٚم وذم حمي مـ افْٚس ،أو ربام فًٌ ٛآخر؛ إذ مـ افقاوح ّ
أن جمرد
افًٌ ٞبٚفًقرة ٓ يَتيض افتزوي ٟـ افذي ورد ذم ذيؾ اخلز ـ ،ؾربام يُقن شٌ ٛافًٌٞ
حؽ اجلِد أو أمر ًا آخر.
ـؾ هذه إمقر ّ
تدل ظذ ّ
أن مقوقع افرواي ٜمقوقع خٚص ،وبٚفتٚيل ٓ يُّـ
حمرم أو اإلخالل بُؾ واج.ٛ
اشتٌْٚط حُؿ ـع ئٌح افتًزير ذم ؾًؾ ـؾ ّ
حيرم افًٌ ٞبٚفًقرة ،بؾ ؽٚي ٜم ٚيذه ٛإفٔف افٍَٓٚء هق
ثوفثفو :فٔس هْٚك ؾَٔف ّ
ادحرم ؾٓق ؽر مَهقد بٚخلز.
افُراهٔ ،ٜأ ّم ٚآشتّْٚء ّ
راوعفو :يُّـ افَقل مـ ٕٚحٔ ٜأخرىّ :
إن أمر ادٗمْغ× ،بٚفرؽؿ مـ ـقٕف ؿد
رضب افًٚب ٞحتّك امحرت يداه ،إّٓ إّٔف ؿد مْحف مٌٌِ ً ٚمًتد ًا بف يًّح فف بٚفزواج ،ممّٚ
ؿد يٌدو فًٌِض إّٔف بّثٚب ٜجٚئزة .وفق أردٕ ٚافًّؾ هبذه افرواي ٜفِزمْ ٚرضب ـؾ مـ
يًٌ ٞبًقرتف ،ثؿ مْحف مٌٌِ ً ٚمـ بٔ ٝادٚل يٌىل ٍَٕ ٜزواجفّ .
إن هذا ؿد يٌدو جٚئزة
أـثر ممّ ٚهق ظَقب ،ٜواحلٚل إّٔف م ٚمـ ؾَٔف يٍتل بّثؾ ذفؽ.
إذ ًا ًٕتْتّ ٟ
أن هذا اخلز صدر ذم مقرد حمدد ،وٓ يُّـ اشتخالص ؿٚظدة ظّ ٚم ٜمْف
تٌٔح اإلفزام بٚفقاجٌٚت أو افًَقب ٜظذ ترـٓ ،ٚومـ ذفؽ اإلفزام بٚحلجٚب.
يًزر
ويُّـ اإلصٚرة ذم هذا افهدد أيو ً ٚإػ م ٚورد ذم بٚب ُٕٚح افٌٓٚئؿ ،حّٔ ٞ
ٕٚـح افٌّٓٔ ٜبربع حدّ افزاين ،أي مخً ٜوظؼيـ شقض ً.ٚ
وؿد َٕؾ افىقد هذا اخلز ظـ إئّ ٜافهٚدق وافُٚطؿ وافرو ،^ٚظّ ً
ال بًّْٜ
رشقل اهلل‘ .وافذي يٌدو فْ ٚمـ طٚهر اخلز ّ
حُقمل ذو بًد
تًزير
أن افتًزير هْٚ
ٌ
ٌ
اجتامظل؛ وذفؽ فَقفف× ظْدمُ ٚش ِئ َؾ« :وم ٚذٕ ٛافٌّٜٓٔ؟ ؾَٚل ٓ :ذٕ ٛهل ،ٚوفُـ
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رشقل اهلل‘ ؾًؾ هذا ،وأمر بف؛ فُل ٓ جيسئ افْٚس بٚفٌٓٚئؿ ،ويَْىع افًْؾش .
وافذي يدؾًْ ٚفالظتَٚد ّ
بٖن افتًزير هْ ٚيًتٓدف صٔ ٜٕٚاحلَقق آجتامظٔ ٜواحلٍٚظ
ظذ ادهِح ٜافًٚم ،ٜم ٚورد ذم إخٌٚر إخرى ذم افٌٚب ًٍٕف ،حٔ ٞتًدّ دت افًَقبٜ
واختٍِٝ؛ ؾتٚرة ورد« :أن جيِد حد ًا ؽر احلد ،ثؿ يٍْك مـ بالده إػ ؽرهٚش ؛ وتٚرة
ورد ٓ« :رجؿ ظِٔف وٓ حد ،وفُـ يًٚؿ ٛظَقب ٜمقجًٜش ؛ وذم خز آخر« :فٔس
ظِٔف حد وفُـ تًزيرش ،دون أن حتدّ د افروايّٕ ٜط افتًزير  .وؿد بِغ اختالف
افروايٚت افتل وردت ذم هذا افهدد حد ًا ـٌر ًا ،حتك ّ
أن افًٌض حدّ د افًَقب ٜبـ
«افَتؾش ،ممّ ٚدؾع افنٔخ افىقد حلِّٓ ٚظذ افتَٔ. ٜ
ومـ خالل جمّقع افروايٚت يتوح ّ
أن مقوقع «ُٕٚح افٌٓٚئؿش يهّْػ وّـ
ادُْرات آجتامظٔ ٜافتل تىٚل افُٔٚن إخالؿل فِّجتّع بر ّمتف ،وآختالف ذم ّٕط
افًَقب ٜيُنػ ظـ تٖثر افًْك افزمُٚين ؾٔف ،وظـ افًٍٍِ ٜافتل ينتّؾ ظِٔٓٚ
احلُؿ ،وافتل تتّثؾ بتٍق إٓحراؾٚت اخلَِٔ ،ٜوتىقيؼ ظِّٔ ٜافزواج افؼظل افذي
يستّ ٛظِٔف إَىٚع افًْؾ .مـ هٍْٕٓ ٚؿ شٌ ٛتوخٔؿ ظَقب« ٜافِقاطش.
فُـ مع ـؾ ذفؽ ٓ يُّـ اظتامد هذه افًَقبٚت ـٖشٚس ٓشتهدار ؿٕٚقن ظٚم
حمرم ،بًّْك إْٔ ٚؽر ؿٚدريـ ظذ تقشً ٜاحلُؿ إػ دائرة إؾًٚل
حيٚش ٛظذ ؾًؾ ـؾ ّ
افتل ختٚفػ إصؾ ،وٓبدّ ؾٔٓ ٚمـ آـتٍٚء بٚفَدر ادتٔ َّـ.
ودمدر اإلصٚرة هْ ٚإػ افٌٚب افذي أؾرده صٚح ٛافقشٚئؾ دـ أـؾ حلؿ اخلْزير أو
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،111 :11 ٜافٌٚب  1مـ أبقاب ُٕٚح افٌٓٚئؿ.
( )1ادهدر ًٍٕف ،111 :ح.1
( )1ادهدر ًٍٕف ،111 :ح.11
( )1ادهدر ًٍٕف :ح.1
( )1ادهدر ًٍٕف 111 :و111؛ آشتٌهٚر  ،111 :1ح111؛ افتٓذي.11 :11 ٛ
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الشُ ،م ِ
صقاه ومحِف ،وادٍِ ٝإّٔف ذ ّيؾ افًْقان بَقفف« :ظٚد ً ٚبٚفتحريؿ أو جٚه ً
قرد ًا ظدد ًا
مـ إخٌٚر ،ومـ مجِتٓ ٚؿقل اإلمٚم فْكاين أظدّ حلؿ اخلْزير ،فُـ ؿٌض ظِٔف ؿٌؾ
إـؾ« :فق إّٔؽ أـِتف ٕؿّ ٝظِٔؽ احلد ،وفُْل شٖرضبؽ رضب ً ٚؾال تًدش .
ويرد ظذ هذا افٌٚب وإخٌٚر افقاردة ؾٔف إصُٓٚت ظديدة ،ومـ مجِتٓ:ٚ
أوًٓ :م ٚمـ ؾَٔف يذه ٛإػ حتريؿ أؾًٚل اجلٚهؾ.
ثوكق ًو :ورد ذم اخلز :إّٔف فق أـؾ حلؿ اخلْزير ٓشتقج ٛاحلد ،فُ ّـ ظزمف ظذ إـؾ
دون أن يٖـؾ أشَط ظْف احلد ،وأوج ٛظِٔف افيب .وادٍِ ٝهْ ٚإّٔف مل يرد ذم بٚب
احلدود م ٚورد ذم هذا اخلز ،ـام إّٔف م ٚمـ ؾَٔف أؾتك ظذ وقئف ـ أي مْىَِ ً ٚممّ ٚورد ذم
هذا اخلز ـ .
ثوفث ًو :اخلز مروي ظـ ظع بـ إبراهٔؿ ،ظـ أبٔف ،ظـ احلجٚل ،ظـ افْقؾع ،ظـ
افًُقين .وبٚفتٚيل هق ؤًػ؛ ّ
ٕن ذم شًِِتف «احلجٚلش ،وهق مؼك ،وهق ؽر ظٌد
احلجٚل افثَ ٜادًروف .ـام أن ذم شًِِتف ـؾ مـ «افْقؾعش
اهلل بـ حمّد إشدي
ّ
و«افًُقينش ،وظذ ؾرض وثٚؿتٓام ّ
ؾ٘ن ـثر ًا مـ افرجٚفٔغ ٓ يًِّقن بام يٍْردان بف.
إذ ًا ٓ يُّـ اظتامد هذه إخٌٚر أيو ً ٚفِتدفٔؾ ظذ جقاز افتًزير ذم إحُٚم
افٍردي ،ٜافتل مْٓ :ٚإفزام ادرأة بٚحلجٚب ،أو اشتهدار ؿٚظدة ؾَٓٔ ٜتٌٔح فِحُقمٜ
افَٔٚم بذفؽ.

5ـ إطالم قاعدة :ايتعصيس يهٌ َعضية ال حدّ فيٗا
ومم ّ ٚاشتدفقا بف ظذ رضورة ؿٔٚم احلُقم ٜب٘فزام ادرأة بٚحلجٚب اإلضالق افذي ورد
مًزره ،وأمٚ
ؾ٘ين ِّ
ذم بًض أخٌٚر افتًزير .ؾَد جٚء ذم بًوٓ« :ٚأم ٚرجؾ ـ ٕٝٚمْف ز ّفّ ٜ
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،111 :11 ٜافٌٚب  1مـ أبقاب بَٔ ٜاحلدود.
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آخر يدمـ ؾ٘ين ـْ ٝمُْٓف ظَقبٜ؛ ّٕٕف يًتحؾ احلرمٚت ـِٓ ،ٚوفق ترك افْٚس وذفؽ
فًٍدواش .وهذا اإلضالق يُنػ ظـ أمريـ:
إول :اإلضالق ذم افٍَرة إوػ مـ احلدي ،ٞأي ؿقفف×« :أم ٚرجؾ ـ ٕٝٚمْف
حمرم وترك ـؾ واج.ٛ
زفّ ٜ
ؾ٘ين مًزرهش  ،ـٚصػ ظـ إبٚح ٜافتًزير فًٍؾ ـؾ ّ
افثوين :اجلزء افثٚين مـ احلدي ،ٞأي ؿقفف×« :وفق ترك افْٚس وذفؽ فًٍدواش،
ـٚصػ ظـ ّ
أن اهلدف مـ افتًزير تىقيؼ ادًهٔ ٜواحلد مـ اشتؼائٓ.ٚ
وبام ّ
ّ
افتخع ظـ احلجٚب يًتز إحدى ادًٚيص افتل فق ترـ ٝدون حًٚب
أن
ٕخذت بٓٚشتؼاء إذ ًا يُّـ افتًزير ظِٔٓ ٚفِحدّ مْٓ ،ٚأو تؼيع ؿٕٚقن يِزم هبٚ
وحيٚش ٛادتخٍِغ ظْٓ.ٚ
ويُّـ افَقلّ :
إن م ٚتَدّ م ينُؾ خالص ٜافدفٔؾ ادًتقحك مـ إضالق افتًِٔؾ
افقارد ذم اخلز إلثٌٚت «رضورة ؿٔٚم احلُقم ٜب٘فزام ادرأة بٚرتداء احلجٚبش.
افهح .ٜوٓ خيٍك إّٔف
وأ ّم ٚظذ افهًٔد افًْدي ؾٚخلز ٓ ؽٌٚر ظِٔف مـ حٔٞ
ّ
بٚفرؽؿ ممّ ٚورد ؾٔف مـ اإلوامر ذم ؿقفف« :شٖفتفش إّٓ ّ
أن حمّد بـ مًِؿ ؿد َٕؾ هذا
اخلز  ،إػ ج ٕٛٚمجِ ٜمـ إخٌٚر إخرى ،ظـ اإلمٚم أيب ظٌد اهلل افهٚدق×،
وفذفؽ ٓ يقاجف اخلز أي ٜمنُِ ٜمـ حٔ ٞافًْد.

إبطاٍ قاعدة ايتعصيس يهٌ َعضية

أوًّٓ :
إن م ٚذهٌقا إفٔف مـ ـقن اخلز مىَِ ً ٚدمٚه أي ٜمًهٔ ٜؽر تٚم .وافدفٔؾ ظذ

ذفؽ افتًَٔؿ افقارد ذم اإلجٚب ٜظـ افًٗال ظـ مقرد حمدّ د ،وهق اخلّر« :ظـ حمّد بـ
مًِؿ ،ؿٚل :شٖفتف ظـ افنٚرب؟ ؾَٚل× :أم ٚرجؾ ـ ٕٝٚمْف ز ّف ٜؾ٘ين مًزره ،وأمٚ
( )1هتذي ٛإحُٚم  ،51 :11بٚب احلد ذم افًُر.
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أخر يدمـ ؾ٘ين ـْ ٝمُْٓف ظَقبٜش .ؾٚإلمٚم صّْػ صٚرب اخلّر إػ صٍْغ :إول:
مـ ّ
زل ذم افؼب ،وافثٚين؛ مـ أدمـ ظِٔف .وهذا يُنػ ظـ اشتٓداف اخلز فّْط
حمدّ د مـ ادُْرات ،وفٔس ـؾ مُْر.
ومـ ٕٚحٔ ٜأخرى ّ
ؾ٘ن ؿقفف×ّٕٕ« :ف يًتحؾ احلرمٚت ـ ِّٓٚش ،بٚفرؽؿ مـ ـنٍف
ظـ افً ِّ ،ٜإّٓ إّٔف ـٚصػ ظـ ظ ِّ ٜخٚص ٜهبذا ادقرد .ؾّـ أدمـ اخلّر أو تًٚضٚه وفق
ّ
ؿِٔ ً
واشتحؾ حرام اهلل ؾجزاؤه افتًزير ،وهذا مقرد خٚص ـام هق واوح .وٓ يُّـ
ال
اشتخدام هذا افْص ٓشتهدار ؿٚظدة ظّ ٚم ٜتٌٔح افتًزير ذم ّ
ًٕزر
ـؾ مًهٔ ،ٜـٖن ّ
افُٚذب ،أو افذي اظتٚد تٍقي ٝافٍريو ،ٜأو اظتٚد خِػ ادًٔٚد .ؾٚفتْٚش ٛبغ احلُؿ
وادقوقع يَتيض افتَٔٔد ،وافرواي ٜفًٔ ٝبهدد افتًزير ظذ ؾًؾ ـؾ مًهٔ ٜأو
اإلخالل بُؾ واج.ٛ
ثوكق ًو :فَد وصػ افنٔخ افىقد اخلز ادتَدّ م بّٖٕف« :خز صٚذ ٕٚدر ،وٓ جيقز افًّؾ
ظِٔف؛ دْٚؾٚتف فألخٌٚر ـِٓٚش ،وأوٚف« :وحيتّؾ أن يُقن هذا احلُؿ خمته ً ٚبّـ ذب
ادحرم ٜوإن مل يُـ مًُر ًاش.
بًض إذبّ ٜ
وهبذا يتوح ّ
أن افَدر ادتٔ َّـ مـ اخلز ظدم صّقفف فًِّٚيص ـّ ٚؾ ،ٜبؾ فِّؼوبٚت
ادحرم ٜؾحً.ٛ
ّ
ثوفث ًو :ـام أشٍِّْ ٚ
ؾ٘ن افرواي ٜفًٔ ٝبهدد إصدار حُؿ افتًزير ظذ ؾًؾ ـؾ
مًهٔ ،ٜؾٓل دون صؽ ٓ حتّؾ مثؾ هذا اإلضالق ،وبٚفتٚيل هل ٓ تهىدم مع أيٚت
ُهوس َح ُهتك
افْٚهٔ ٜظـ اإلـراه ذم افديـ ،وافتل ختٚض ٛافٌْل‘َ ﴿ :أ َؾ َلك َ
ًْ ُقؽ ِْر ُه افـ َ

ِِ
غ﴾.
َيؽُقكُقا ُم ْممـ َ

أ ّم ٚاحلَقق آجتامظٔ ٜؾهٕٔٚتٓ ٚؿؤ ٜإًٕ ٜٕٔٚؿٌؾ أن تُقن تؼئً .ٜؾٚفًَالء ذم
صتك أرجٚء افًٚمل متٍَقن ظذ رضورة حمٚشٌ ٜادًتدي ظذ حَقق افْٚس .أ ّم ٚافَوٚيٚ
افدئْ ٜـ وافتل مْٓ ٚؿؤ ٜاحلجٚب ـ ؾٓل تًد خٚرج ٜظـ ٕىٚق هذه افرواي.ٜ
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راوع ًوّ :
جمرد افؼب ،إّٕام تْنٖ مـ افتجٚهر
إن اخلىقرة ذم «ذب اخلّرش ٓ تُّـ ذم ّ
بٚدُْر وتْٚوفف ذم ادأل افًٚم ،وم ٚيستّ ٛظذ ذفؽ مـ تًٌٚت اجتامظٔ ٜخىرة .ومـ هْٚ
ورد ظـ افهٚدؿغ’ ذم إبٚح ٜذب اخلّر فِٔٓقدي وافْكاين« :فٔس هلؿ أن ييٓروا
ذبف ،يُقن ذفؽ ذم بٔقهتؿش .
إذ ًا فًٔ ٝادًٖف ٜمًٖف« ٜذبش بَدر م ٚهل مًٖف ٜدمٚهر وهتؽ ودمٚوز ظذ إمـ
آجتامظل.
وظِٔف يًد «ذب اخلّرش ظذ افٍرض افُع دمٚوز ًا حلؼ ادقػ  ،وبام أن مَتٙ
إصؾ إويل ظدم افتًّٔؿ ؾال يُّـ تني ٜحُؿ افؼب إػ حُؿ «ترك احلجٚبش.
هذا موٚؾ ً ٚد ٚدقوقع «اخلّرش مـ خهقصٔٚت اتوح ٝمـ خالل تًزير صٚرب
اخلّر بقاشى ٜافًّْ ،ٜوفٔس افٍريو.ٜ

 6ـ صالحيات ايويي ايفكي٘ يف تٓفير أحهاّ احلدود

مـ مجِ ٜإدف ٜإخرى افتل شَٔ ٝإلثٌٚت رضورة اإلفزام بٚحلجٚب أد ّف ٜوٓيٜ

افٍَٔف .ويُّـ تِخٔص افدفٔؾ ظذ افْحق افتٚيلّ :
إن مـ مجِ ٜمًٗوفٔٚت إٕيّٜ
احلٚـّ ٜإرشٚء إمـ وآشتَرار ذم افٌِد ،ومـ افقاوح أن إرشٚء إمـ يتى ِّٛ
وجقد إٔيّ ٜوؿقإغ إلدارة صٗون افدوف ٜوادجتّع ،ومالحَ ٜـؾ مـ يتًٌ ٛذم
تدهقر إمـ وزظزظ ٜآشتَرار.
وٓ خيٍك ّ
أن وٓي ٜافٍَٔف ،افتل متتٚز بُقهن ٚامتداد ًا فقٓي ٜافٌْل وإئّٜ
ادًهقمغ^ ،توىِع هبذه ادًٗوفٔ.ٜ
( )1هتذي ٛإحُٚم .51 :11
( )1ادهدر ًٍٕف.
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وبام ّ
أن افٍَٔف مًٗول ظـ تىٌٔؼ افؼيً ٜوأحُٚمٓ ،ٚوافتل مـ مجِتٓ ٚاحلجٚب،
فزمف ووع ؿٕٚقن يِزم ادرأة بٚرتداء احلجٚب ،وحيٚش ٛظذ ترـف.
وٓ داظل فَِقل ّ
بٖن مـ افهالحٔٚت افىًٌٔٔ ٜفقيل افٍَٔف تؼيع افَقإغ،
وتٍْٔذه ،ٚوذفؽ مـ أجؾ وامن تىٌٔؼ افؼيً ،ٜافتل يًد احلجٚب أحد مًٚدٓٚ
وأحُٚمٓ.ٚ

وقفة ْكدية

أوًٓ :مع تًِّْٔ ٚبٚفهالحٔٚت ادذـقرة فِقيل افٍَٔف ،وخهقص ً ٚدوره ذم تًزيز

أي ّٕط مـ إحُٚم
إمـ وآشتَرار ووامن تىٌٔؼ أحُٚم افؼيًٕ ،ٜتًٚئؾّ :
وافقاجٌٚت افؼظٔ ٜيدخؾ وّـ دائرة صالحٔٚت افقيل افٍَٔف؟ هؾ ادراد بذفؽ
صحتٓ ٚؿهد افَرب ،ٜأو إحُٚم ؽر افًٌٚدي ٜافتل
إحُٚم افًٌٚدي ٜافتل ينسط ذم ّ
يرؽ ٛافنٚرع ذم امتثٚهل ،ٚـٚفزواج وافىالق واإلرث وأحُٚم إضًّ ٜوإذبٜ؟
ثؿ هؾ بقشع احلُقم ٜمحؾ شٚئر افْٚس وإـراهٓؿ ظذ آمتثٚل جلّٔع أحُٚم
ّ
ادحرمٚت ،ظٌٚدي ٜوؽر ظٌٚدي ،ٜأو ّ
أن صالحٔتٓ ٚحمدودة ذم
افنٚرع وافُػ ظـ مجٔع
ّ
مًغ ،وبٚفتٚيل تُقن صالحٔٚت افقيل افٍَٔف مَ ّٔدة ٓ مىَِٜ؟
إضٚر ّ
إن إصؾ إويل ـ مـ افزواي ٜافٍَٓٔ ٜـ ظدم ثٌقت وٓي ٜأحد مـ افْٚس ظذ ؽره؛
فتًٚوهيؿ ذم ادخِقؿٔ ٜوادرتٌ ،ٜم ٚمل يدل دفٔؾ ظذ ثٌقت افقٓي. ٜ
وبًٌٚرة أخرى :فٔس دخِقق وٓي ٜظذ خمِقق آخر ،بؾ افقٓي ٜمْحكة بٚهلل
تًٚػ .ؾٌام إّٔف شٌحٕٚف ويل افٍٔض ومٍٔض افقجقد ؾٖمره ُمىٚع ،وفٔس ٕحد شقاه أيٜ
وٓي ٜظذ أحد آخر ،إّٓ مـ صٚء أن ّ
يقيل ظذ ًٍٕف أحد ًا يتُ ٍّؾ صٗوٕف.
( )1مر ظٌد افٍتٚح ادراؽل ،افًْٚويـ 111 :1؛ حًغ ظع ادْتيري ،دراشٚت ذم وٓي ٜافٍَٔف :1
.11
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وبًْ ٚء ظذ ذفؽ ظِْٔ ٚأوًٓ ْ
وإئّ،ٜ
خقل إٌٕٔٚء
أن ٕالحظ هؾ أن اهلل تٌٚرك وتًٚػ ّ
ّ
وبدرج ٜأدٕك افقيل افٍَٔف ،وإٔٚط هبؿ ـٚؾ ٜأمقر اخلِؼ ،ومـ وّْٓ ٚافنٗون اخلٚصٜ
وإحُٚم افؼظٔ ٜافٍردي ،ٜافتل ظٚد ًة م ٚتُقن بغ ادرء ور ّبف ،أم حدّ د وٓيتٓؿ ذم
دائرة مً ّْٔ ٜوذم مْٓ ٟحمدّ د؟
ٓ صؽ ّ
تتحّؾ مًٗوفٔ ٜأخرى توٚف إػ
أن احلُقم ٜافدئْ ٜبقصٍٓ« ٚدئْٜش
ّ
يَره ٚهل ٚـٚؾ ٜظَالء افًٚمل ،مـ ّ
تقيل أمقر افٌالد وإدارهتٚ
مًٗوفٔٚهت ٚافىًٌٔٔ ٜافتل ّ
وتدبر صٗون افْٚس ووامن حَقؿٓؿ وتًزيز إمـ وآشتَرار وافثٌٚت وافدؾٚع
ظْٓؿ ،وتتّ ّثؾ هذه ادًٗوفٔ ٜذم إجيٚد افٌٔئ ٜافًِّٔ ٜفِّجتّع ،وتقؾر شٌؾ اهلدايٜ
ٕؾراده ،وتىٓره ٚهلؿ مـ ادقإع وافًٌَٚت.
إَّْٕٕ ٚر ّ
بٖن فِحُقم ٜافدئْ ٜوفِقيل افٍَٔف مٓٚم ً ٚخىرة ظذ صًٔد افتخىٔط
واإلدارة ،وافْٚس تٗ ّيد وتدظؿ ـٚؾ ٜاخلىقات افتل خيىقه ٚبٚدمٚه إؿهٚء ادقإع افتل
تَع ذم ضريؼ اهلداي ،ٜوتًىٔف احلؼ ذم مًٚظٔف افرامٔ ٜدُٚؾح ٜميٚهر افًٍٚد
وإٓحراف ،ـٚفٍَر وافيِؿ وافتًٌٔض ،وهدر افُرام ٜاإلًٕ ،ٜٕٔٚومهٚدرة احلريٚت،
أو افرامٔ ٜإػ خِؼ بٔئ ٜيًقد ؾٔٓ ٚافًدل واخلر واإلحًٚن .فُـ ذفؽ ٓ يًْل افِجقء
إػ أدوات اجلز واإلـراه حلّؾ افْٚس ظذ امتثٚل افقاجٌٚت وترك ادحرمٚت .
وبًٌٚرة أخرىّ :
ختقهل ٚمالحَ ٜادُ ٍِّغ
إن اهلل تًٚػ مل يّْح أي ٜحُقم ٜوٓي ًّ ٜ
بٚفَقة ،ومًٚؿٌ ٜادتخ ٍِّغ؛ اشتْٚد ًا فَقإغ ووً ٝمـ أجؾ
ومحِٓؿ ظذ أداء افتُٚفٔػ ّ
ذفؽ ،ـ٘ـراه ادتخٚذل ظـ افهالة ظذ أدائٓ ،ٚأو ادٍىر ظذ افهٔٚم ،أو إظزب ظذ
افزواج ،أو حتديد ّٕط خٚص مـ ادٖـؾ أو ادًُـ أو ادٌِس فِْٚسّ .
إن افقٓي ٜفًٔٝ
( ) 1دزيد مـ افتٍٚصٔؾ حقل دور احلٚـؿ اإلشالمل ومٓٚمف وصالحٔٚتف إير :افًٔد حمّد ظع
إيٚزي ،دراش ٜحت ٝظْقان« :احلُقم ٜافدئْ ،ٜمًٚدٓ ٚوحتديٚهتٚش ،ص 11ـ  ،51أفَٔ ٝذم مٗمتر
«اإلمٚم اخلّْٔل وأضروح ٜاحلُقم ٜاإلشالمٜٔش.
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مىَِ ٜفتنّؾ ـؾ هذه افتٍٚصٔؾ .يَقل أمر ادٗمْغ ظع× ،افذي تًّْك فف خقض
افتجرب ٜافًٔٚشٔ ،ٜإوٚؾ ٜد ٚفف مـ مَٚم اإلمٚم ٜوادرجًٔ ٜافدئْ ،ٜيَقل بهدد مٓٚم
احلُقم ٜوصالحٔٚهتٓ« :ٚبدّ فألم ٜمـ إمٚم يَقم بٖمرهؿ ،ؾٖٔمرهؿ ويْٓٚهؿ ،وئَؿ
ؾٔٓؿ احلدود ،وجيٚهد افًدو ،ويًَؿ افٌْٚئؿ ،ويٍرض افٍرائض ،ويًرؾٓؿ أبقاب مٚ
ؾٔف صالحٓؿ ،وحيذرهؿ م ٚؾٔف موٚرهؿ؛ إذ ـٚن إمر وافْٓل أحد أشٌٚب بَٚء
اخلِؼش .
ومـ افقاوح ذم هذا افْص ّ
أن أمر ادٗمْغ× ،بًد بٕٔٚف أمه ّٔ ٜاحلُقم ٜورضورة
وجقد إمٚم فأل ّم ٜيَقم بٖمرهؿ ويٖمرهؿ ويْٓٚهؿ وئَؿ ؾٔٓؿ احلدود و..إفخ ،ينر إػ
ويًرؾٓؿ أبقاب م ٚؾٔف صالحٓؿ،
دور اإلمٚم بٚفًٌْ ٜفألحُٚم افٍردي ،ٜؾَٔقلّ « :
ّ
وحيذرهؿ م ٚؾٔف موٚرهؿش ،دون إـراه مْف أو إجٌٚر ظذ ذفؽ .ويَقل ذم مقوع آخر:
«ؾٚظِؿ أن أؾوؾ ظٌٚد اهلل ظْد اهلل إمٚم ظٚدل هدي وهدى ،ؾٖؿٚم شّْ ٜمًِقم ،ٜوأمٚت
بدظ ٜجمٓقفٜش .
ومٍن ًا ومٌ ّْٔ ًٚ
ثوكق ًو :أ ّم ٚأد ّف« ٜوٓي ٜافٌْلش ـ بٌض افْير ظـ ـقٕف خمز ًا ظـ افقحل
ِّ
ِِ
غ ِم ْـ َأك ُػ ِس ِف ْؿ﴾
فألحُٚم ـ وافتل أصر هل ٚذم أي ٜافُريّ﴿ :ٜاف ُهـيِ هل َأ ْو َػ وِودُ ْممـ َ
(إحزاب )1 :ؾٓل ؽر صٚمؾ فُٚؾ ٜإوفقيٚت ،بؾ اإلضالق ذم أي ٜمَ ّٔد بَّتٙ
ادْٚشٌ ٜبغ احلُؿ وادقوقع ،وبحً ٛم ٚفٌِْل مـ مَٚم ومًٗوفٔ ٜدمًؾ وٓيتف
مَدّ م ٜظذ وٓي ٜأخريـّ .
إن مثؾ هذه افقٓي ٜمل متْح ٕي أحد .ومع افنؽ ذم ذفؽ
َون دُ ِ ْم ِم ٍـ َوَٓ ُم ْم ِمـ ٍَي نِ َذا َؿ َه اهللُهُ
ٕتًّؽ بٖصٚف ٜظدم افقٓي .ٜوأ ّم ٚؿقفف تًٚػَ ﴿ :و َمو ـ َ
ّ
ُقن ََُلؿ ِ
اْل َ َر ُة ِم ْـ َأ ْم ِر ِه ْؿ﴾ (إحزاب )11 :ؾٓق ٓ يًْل شِٛ
َو َر ُشق ُف ُف َأ ْمر ًا َأن َيؽ َ ُ
( )1بحٚر إٕقار .11 :51
( )1هن ٟافٌالؽ ،ٜاخلىٌ.111 ٜ

الفصل الثاني :احلجاب بني احلريّة الشخصيّة وإلسام الدولة الديهية 111 .....................
آختٔٚر مـ ادُ ٍِّغ ذم ـؾ رء ،بؾ ادراد مـ افَوٚء هْ ٚم ٚيتهؾ بٖمقر احلُؿ
وادهٚفح افًٚم ٜفأل ّمٜ؛ ذفؽ ّ
أن ؿوٚء اهلل ورشقفف إّٕام جيري ذم إمقر افتل حدّ ده ٚاهلل
شٌحٕٚف ،وأحٚهل ٚإػ ؿوٚء اهلل ورشقفف ،ـٚفَوٚي ٚافتل يتؿ ؾٔٓ ٚافتجٚوز ظذ حَقق
أخريـ ،أو مهٚدرهت ،ٚؾٖٔيت دور افٌْل فٔتهدّ ى فذفؽ؛ إذ ٓ خيٍك ّ
أن افٌْل‘ ٓ
ٔم َـ َم ْـ ِيف إَ ْر ِ
وء َر هو َ
ض ُـ هؾ ُف ْؿ
ؽ َ
يَدم ظذ ؾًؾ يُقن خمٚفٍ ً ٚدنٔئ ٜاهلل تًٚػَ ﴿ :و َف ْق َص َ
ََجقع ًو﴾ (يقٕسْ ،)55 :
ؾ٘ن آمـ افْٚس بقاشى ٜاإلرصٚد واهلداي ٜؾٓذا مَت ٙادنٔئٜ
اإلهلٔ ،ٜأ ّم ٚإـراهٓؿ ظذ ذفؽ ؾٓق خالؾٓ .ٚومثؾ ذفؽ ؿقفف شٌحٕٚفَ ﴿ :أضِق ُعقا اهللَّ

ِ
افر ُش َ
قل َو ُأ ِ
وِل إَ ْم ِر ِمـْؽ ُْؿ﴾ (افًْٚء .)15 :ؾًذ وقء ادْٚشٌ ٜبغ احلُؿ
َو َأضق ُعقا ُه
وادقوقع تتحدّ د صالحٔ ٜأويل إمر بٚفنٗون آجتامظٔ ٜوافًٔٚشٔ ٜوافَوٚئٔ ،ٜوهل
افنٗون افتل تَتيض اإلفزام واإلجٌٚر ذم مًيؿ إحٔٚن ،وفٔس ذم صٖن احلجٚب،
افذي مل ينٓد ؿٕٚقٕ ً ٚمِزم ً ٚإزاءه ٓ ،ذم ظٓد افٌْل‘ وٓ ذم افًٓقد افتل تِتف ،بٚفرؽؿ
مـ تٍق طٚهرة افًٍقر إٓذاك.
ثوفث ًو :أ ّم ٚبٚفًٌْٕ ٜدف ٜوٓي ٜافٍَٔف ـ ظذ ؾرض إؿراره ٚمـ ؿٌؾ مجٔع افٍَٓٚء ـ
وإئّ ٜشً ً ٜواظتٌٚر ًا .ـام ّ
أن دفِٔٓ ٚفٔس أمر ًا تًٌدي ً،ٚ
ؾالصؽ ّأهن ٚفـ تٍقق وٓي ٜافٌْل
ّ

ظَع مًتقحك مـ افًز اإلمجٚيل فألخٌٚر  ،وفذفؽ ؾْىٚؿٓ ٓ ٚيتًع ٕـثر ممّٚ
بؾ
ٌّ
حدّ ده افًَالء هل ،ٚـيورة حٍظ افْيٚم وإمـ وآشتَرار وافتّْٔ ٜبنَٔٓ ٚادٚدي
وادًْقي وؽر ذفؽ ممّ ٚيتهؾ بٚفنٗون آجتامظٔ.ٜ
أ ّم ٚافنٗون افٍردي ٜافنخهٔ ،ٜوبًض افنٗون آجتامظٔ ٜأيو ً ،ٚؾال تنِّٓٚ
( ) 1ـام ذه ٛإػ ذفؽ مجع مـ افٍَٓٚء ادًٚسيـ .إير ظذ شٌٔؾ ادثٚل :روح اهلل اخلّْٔل ،وٓيٜ
افٍَٔف 11 :ـ 11؛ حًغ ظع ادْتيري ،دراشٚت ذم وٓي ٜافٍَٔف 111 :1؛ حمّد حًغ افْٚئْٔل،
تٌْٔف إم ٜوتْزيف ادِ.11 :ٜ
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صالحٔٚت احلٚـؿ أو افقيل افٍَٔف .ـام ّٕقه إػ ذفؽ أمر ادٗمْغ× ذم حديثف ظـ
أمهٔ ٜاحلٚـؿ وصالحٔٚتف« :وإّٔف ٓبدّ فِْٚس مـ أمر بر أو ؾٚجر ،يًّؾ ذم إمرتف
ادٗمـ ،ويًتّتع ؾٔٓ ٚافُٚؾر ،ويٌِغ اهلل ؾٔٓ ٚإجؾ ،وجيّع بف افٍلء ،ويَٚتؾ بف
افًدو ،وتٖمـ بف افًٌؾ ،ويٗخذ بف فِؤًػ مـ افَقي ،حتك يًسيح بر ويًساح مـ
ؾٚجرش .
ؾّـ خالل افْص افًٚبؼ يتوح ّ
أن احلُقم ٜفًٔ ٝمًٗوف ٜظـ أشِّ ٜاحلٔٚة ،بؾ
ظِٔٓ ٚأن تتًٚضك مع واؿع يوؿ ادًِؿ وافُٚؾر مً ً ،ٚومًٗوفٔٚهت ٚتتحدّ د ذم هذا
اإلضٚر.
وٓ ٕنٚهد ذم افْص مّ ٚ
يدل ظذ وجقب ختٔر افُ ٍّٚر بغ اإلشالم وبغ افتؤٔؼ
ظِٔٓؿ أو إبٚدهتؿ ،بؾ افْص ّ
دال ظذ ّ
افَقة وافًْػ واإلـراه ٓبدّ أن تتجف وتسـّز
أن ّ
ظذ اشتئهٚل افيِّ ٜوافىٌٚة افذيـ يًتخدمقن ٍٕقذهؿ ٓشتٌالل افوًٍٚء
وامتٓٚهنؿ ،ؾالبدّ فِحُقم ٜأن تتهدّ ى هلٗٓء وتًَق ظِٔٓؿ ،شقاء أـٕٚقا مًِّغ أم
ـٍٚر ًا.

7ـ قاعدة َٔ :خايف ايػسع فعًي٘ حد أو تعصيس

مـ إد ّف ٜإخرى افتل شَٔ ٝإلثٌٚت رضورة اإلفزام بٚحلجٚب ومُٚؾحٜ

افًٍقر ،إخٌٚر افتل تٍٔد ّ
بٖن «ـؾ مـ خٚفػ افؼع ؾًِٔف حد أو تًزيرش.
ؾَد ورد ظـ داوود بـ ؾرؿد ؿٚل« :شًّ ٝأب ٚظٌد اهلل× يَقلّ :
إن أصحٚب
رشقل اهلل‘ ؿٚفقا فًًد بـ ظٌٚدة :أرأي ٝفق وجدت ظذ بىـ امرأتؽ رجالً مٚ
ـْ ٝص ًٚ ًٕٚبف؟ ؿٚل :ـْ ٝأرضبف بٚفًٔػ ،ؿٚل :ؾخرج رشقل اهلل‘ ؾَٚل :مٚذا يٚ
( )1هن ٟافٌالؽ ،ٜاخلىٌ.11 ٜ
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شًد؟ ؾَٚل شًد :ؿٚفقا :فق وجدت ظذ بىـ امرأتؽ رج ً
ال م ٚـْ ٝص ًٚ ًٕٚبف؟ ؾَِ:ٝ
أرضبف بٚفًٔػ ،ؾَٚل :ي ٚشًد ،ؾُٔػ بٕٚربً ٜافنٓقد؟ ؾَٚل :ي ٚرشقل اهلل‘ ،بًد
رأي ظْٔل وظِؿ اهلل أن ؿد ؾًؾ؟ ؿٚل :إي واهلل ،بًد رأي ظْٔؽ وظِؿ اهلل أن ؿد ؾًؾ،
إن اهلل ؿد جًؾ فُؾ رء حد ًا ،وجًؾ دـ تًدى ذفؽ احلدّ حدّ ًاش .
وؿد توّْ ٝمًيؿ ادهٚدر افروائٕٔ ٜه ً ٚممٚث ً
ال وبٖشٕٔٚد خمتٍِ .ٜوؿد أشس احلر
افًٚمع ظذ وقء اخلز ادذـقر ؿٚظدة ظٚم ،ٜوأؾرد بٚب ً ٚأضِؼ ظِٔف« :بٚب أن ـؾ مـ
خٚفػ افؼع ؾًِٔف حد أو تًزيرش.
وؿد يهح افَقل :إن افْص ادتَدّ م هق أبرز وأهؿ إدف ٜافًت ٜادتَدّ م ،ٜؾٚفُثر مـ
افٍَٓٚء اظتّدوه ذم بحقثٓؿ ،واشتْدوا ظِٔف ذم افًديد مـ ؾتٚواهؿ .فذفؽ وجدٕ ٚمـ
اجلدير تًِٔط رء مـ افوقء ظِٔف.
فَد ذـروا ّ
اخته ٝبًّٖف ٜاإلدإ ٜؿٌؾ إثٌٚت اجلرم،
بٖن افٍَرة إوػ مـ اخلز
ّ
تًرو ٝفِحدود بنُؾ ظٚم ،وذـرت « ّ
أن اهلل جًؾ فُؾ رء حد ًا،
فُ ّـ افٍَرة افثّ ٜٕٔٚ
ودـ تًدّ ى ذفؽ احلد حدّ ًاش ،وذم بًض افًْخ« :ظذ مـ تًدّ ى حدّ ًاش.
وبام ّ
أن اجلِّ ٜافث ٜٕٔٚمجِ ٜتًِِٔٔ ٜمىَِ ٜإذ ًا تُقن صٚمِ ٜجلّٔع ادًٚيص دون
اشتثْٚء ،ؾُِؾ مًهٔ ٜظَقب.ٜ
يَقل افنٔخ حمّد حًـ افْجٍل (1111هـ) ذم هذا افهدد ٓ« :خالف وٓ
إصُٚل ٕه ً ٚوؾتقى ذم أن (ـؾ مـ ؾًؾ حمرم ً ٚأو ترك واجٌ ً )ٚوـٚن مـ افٌُٚئر (ؾِإلمٚم
تًزيره بام ٓ يٌِغ احلد وتَديره إػ اإلمٚم)ش .
وذم ـنػ افِثٚم فٍِٚوؾ اهلْدي (1111هـ) أن وجقب افتًزير ظذ ذفؽ إن مل
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،11 :11 ٜافٌٚب  1مـ أبقاب مَدمٚت احلدود.
( )1جقاهر افُالم .11 :11
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يْتف بٚفْٓل وافتقبٔخ وٕحقمه ،ٚوأ ّم ٚإذا إتٓك بدون افيب ؾال دفٔؾ ظِٔف ،إّٓ ذم
مقاوع خمهقص ٜورد افْص ؾٔٓ ٚبٚفتٖدي ٛوافتًزير .ويُّـ تًّٔؿ افتًزير ذم ـالمف ـ
أي ذم ـالم افٍٚوؾ اهلْدي ـ وـالم ؽره د ٚدون افيب مـ مرات ٛاإلُٕٚر.
أن ّ
ؿِ :ٝؿد يًتٍٚد افتًّٔؿ ممّ ٚ
دل ظذ « ّ
فُؾ رء حدّ ًا ،ودـ دمٚوز احلدّ حدّ ش بْٚء
ُ
ظذ أن ادراد مـ احلد ؾٔف افتًزير افًٍع .
وؿد اشتدل افًٔد اخلقئل أيو ً1111( ٚهـ) هبذا اخلز وبٖد ّف ٜأخرى ظذ وجقب
تًزير ـؾ مـ ؾًؾ حمرم ً ٚأو ترك واجٌ ً ٚإهلٔ ً ٚظٚمد ًا ظٚد ً ،ٚمقاؾَ ً ٚذم ذفؽ صٚح ٛافؼائع.

وأد ّفتف إخرى ظذ وجقب افتًزير هل:
أوًّٓ :
إن أمر ادٗمْغ ؾًؾ ذفؽ ذم مقارد خمتٍِ ،ٜـام ييٓر مـ ظدّ ة روايٚت ذم
أبقاب متٍرؿ.ٜ
ثوكق ًوّ :
إن اإلشالم ؿد اهتؿ بحٍظ افْيٚم ادٚدي وادًْقي ،وإجراء إحُٚم ظذ
جمٚرهي .ٚومـ افىًٌٔل أن هذا يَتيض أن يًزر احلٚـؿ ـؾ مـ خٚفػ افْيٚم.
ثوفث ًو :افْهقص اخلٚص ٜافقاردة ذم مقارد خمهقص ٜافداف ٜظذ أن فِحٚـؿ افتًزير
وافتٖدي ٛحتك ذم افهٌل وادِّقك.
راوع ًو :اخلز ادتَدّ م ـ ّ
إن فُؾ رء حد ًا ...ـ.
ثؿ يًَ ٛافًٔد اخلقئل بَقفف :ؾِِحٚـؿ افتًزير بَّدار م ٚيراه مـ ادهِح ،ٜظذ أن
ّ
ٓ يٌِغ احلد .
( )1ؿٌؾ تْٚوفف مـ ؿٌؾ افٍَٓٚء افنًٔ ٜـٚن مقوقع افًَقب ٜذم افٍَف اإلشالمل مىروح ً ٚظذ ضٚوفٜ
افٍَٓٚء افًْ ،ٜوؿد ذـروا ّ
يًغ
بٖن فقيل إمر أو افَٚيض افتًزير بام دون احلد ذم ادقاوع افتل مل ّ
هل ٚحد أو تًزير .وؿد صٍْقا هذه ادًٖف ٜوّـ أؿًٚم .إير :أمحد ؾتحل ،افًَقب ٜذم افٍَف
اإلشالمل 111 :ـ .111
( )1مٌٚين تُِّ ٜادْٓٚج  111 :1ـ .111
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ويرد ظذ ـالمف:
أوًٓ :ظدم ثٌقت اإلمجٚع وافنٓرة افتل ادظٚه ٚصٚح ٛاجلقاهر؛ ذفؽ ّ
أن افًديد
مـ افٍَٓٚء مل يتْٚوفقا ادقوقع ،ومْٓؿ مـ تْٚوفف ذم إضٚر حديثف ظـ حدّ افزٕ ،ٚومل جيد
اخلز مىَِ ً ٚينّؾ افتًزير فإلخالل بُؾ واج ٛأو اإلتٔٚن بُؾ مًهٔ.ٜ
وظذ م ٚيٌدو ّ
تًرض هلذه ادًٖف ٜهق أبق صالح احلٌِل (111هـ) ذم
ؾ٘ن أول مـ ّ
«افُٚذم ذم افٍَفش ،حٔ ٞؿٚل« :إ ّن افتًزير تٖدي ٛتًٌد ًا هلل تًٚػ بف فردع ادًزر وؽره
مـ ادُ ٍِّغ ،وهق مًتحؼ فإلخالل بُؾ واج ٛوإيثٚر ـؾ ؿٌٔح ،ؾّـ ذفؽ ْ
أن ُخيِ ّؾ
بًٌض افقاجٌٚت افًَِٔ ،ٜـر ّد افقديً ٜوؿوٚء افديـ ،أو افٍرائض افؼظٔ ،ٜـٚفهالة
وافزـٚة وافهقم واحل ،ٟإػ ؽر ذفؽ مـ افقاجٌٚت وافٍرائض ادٌتدأة وادًٌٌٜ
وادنسضٜش .
ـام ذه ٛإػ ذفؽ ـؾ مـ ادحَؼ احلع (111هـ) وافنٓٔد إول (111هـ)،
ذاح افًِّ ٜوافؼائع .وادظك صٚح ٛاجلقاهر اإلمجٚع وافنٓرة ظِٔف .
وؽرمه ٚمـ ّ
ذم حغ ّ
يتًروقا فًِّٖف ،ٜأو ربام إُٔروه.ٚ
أن افُثر مـ افٍَٓٚء مل ّ
ثوكق ًو :رؽؿ ّ
أن افَٚئِغ هبذه ادًٖف ٜأؽٍِقا آشتدٓل ظذ جقاز افتًزير فإلخالل
بُؾ واج ٛوإيثٚر ـؾ ؿٌٔح ،إّٓ ّ
أن افذيـ ادظقا اإلمجٚع متًُقا بجِّ ٜمـ إد ّف،ٜ
بًوٓ ٚظَع ،وبًوَٕٓ ٚع ،ـٚخلز ادتَدّ م.
تًروْ ٚهل ،ٚوـنٍْ ٚؿهقر افدفٔؾ ظـ إثٌٚت
أ ّم ٚبٚفًٌْ ٜفألد ّف ٜافًَِٔ ٜؾَد شٌؼ أن ّ
اددّ ظك.
أ ّم ٚإد ّف ٜافَِْٔ ،ٜوافتل مـ مجِتٓ ٚاخلز افذي ٕحـ بهدده ،أي ؿقفف×« :فُؾ
( )1شًِِ ٜافْٔٚبٔع افٍَٓٔ 11 :11 ٜـ  ،11ـتٚب احلدود.
( )1جقاهر افُالم .111 :11
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رء حد ًا..ش ،ؾًْثٌ ٝذم م ٚشٖٔيت ؿهقره هق أخر ظـ إثٌٚت اإلضالق.
ومـ هْ ٚيتوح ّ
خٚص ً ٚفف ،وٓ
أن اإلمجٚع ادُدّ ظك شُٔقن إمجٚظ ً ٚمدرـٔ ً ٓ ٚمًتْد ّ
يُّـ اظتامده ـدفٔؾ مًتَؾ ،وبٚفتٚيل شُٔقن اخلز مَ ّٔد ًا ٓ مىَِ ً.ٚ
ؾن ادتٖخرون مـ افٍَٓٚء افتًزير بٚجلِد ،أ ّم ٚادتَدمقن ؾذـروا إوٚؾ ٜفذفؽ:
ثوفث ًوّ :
م ٚدون افيب مـ مرات ٛاإلُٕٚر .وهبذا افهدد ـت ٛادحَؼ افىٌٚضٌٚئل (1111هـ)
ذم «ريٚض ادًٚئؾش ،فدى ذحف ظذ افؼائع« :ويُّـ تًّٔؿ افتًزير ذم افًٌٚرة
وٕحقه ٚد ٚدون افيب أيو ً ٚمـ مرات ٛاإلُٕٚرش  .وظِٔف افٍٚوؾ اهلْدي وصٚحٛ
اجلقاهر أيو ً. ٚ
راوع ًو :ؽٚفٌ ً ٚم ٚيتْٚول افٍَٓٚء افتًزير ذم ذيؾ بحثٓؿ فِزٕ ،ٚويَ ِّٔدوٕف بام دون احلد،
ـام فق ُو ِجد افرجؾ وادرأة مـ ؽر ادحٚرم ذم دار مٌَِ ٜظذ ٕحق منُقك.
وشع هذا افًْقان فٔنّؾ ـؾ َمـ ؾًؾ حمرم ً ٚأو ّ
أخؾ بقاج ٛؾٓق ؿد ظّؾ
ؾّـ ّ
بخالف شٔٚق أخٌٚر افتًزير افتل تًتٓدف احلؼ آجتامظل ٓ ،احلؼ افٍردي .فذفؽ
ؿ ّٔد بًض افٍَٓٚء افتًزير بام يْٚش ٛاحلد دون أن يٌٌِف ،ؾذـروا« :إّٕف ذم مٕٚ ٚش ٛافزٕٚ
جي ٛأن ٓ يٌِغ حدّ ه ،وذم مٕٚ ٚش ٛافَذف أو افؼب جي ٛأن ٓ يٌِغ حدّ هش .
ومـ هْ ٚيتوح ّ
أن افتًزير ٓ ينّؾ ـؾ ؾًؾ حمرم أو إخالل بقاج ،ٛـل يَٚل
بقجقب افتًزير ظذ اإلخالل بٚحلجٚب .ومـ ُٕ ًِ ٛإفٔف هذا افَقل ،وهق ادحَؼ
احلع ٓ ،يدظل مثؾ ذفؽ أيو ً ،ٚؾَد ذـر « ّ
أن ـؾ مـ ؾًؾ حمرم ً ٚأو ترك واجٌ ً ٚبام دون
حمرم أو ترك واج .ٛفذفؽ
احلدش ،ؾُالمف مَ ّٔد «بام دون احلدش ،وٓ ينّؾ ـؾ ؾًؾ ّ
( )1ريٚض ادًٚئؾ .11 :11
وؿقى افًٔد افٌُِٚيُٚين هذا آحتامل (إير :تَريرات احلدود
( )1جقاهر افُالم ّ ،111 :11
وافتًزيرات  151 :1ـ .)151
( )1ريٚض ادًٚئؾ .11 :11
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ظ َّ ٛافنٓٔد افثٚين (511هـ) ظذ ـالم ادحَؼ بَقفف« :ويدخؾ ؾٔف ـؾ م ٚمل يقجٛ
احلد ذم م ٚشٌؼ مـ إٔقاع افَذف وافً ٛوؽره ،ٚحتك ؿذف افقافد وفده ،وآشتّتٚع
بٌر اجلامع مـ إجٌْٜٔش .
وهذا يًُس ؾٓؿ افنٓٔد افثٚين مـ ـالم ادحَؼ ،وهق ظدم اإلضالق ،بؾ افتَٔٔد
بٚدحرمٚت افتل ٓ تًتقج ٛحدّ ًا ،فُّْٓ ٚدون احلد.
ّ
حمرم ً ٚأو
خومس ًو :أ ّم ٚبٚفًٌْ ٜفدفٔؾ افًٔد اخلقئل ظذ وجقب تًزير ـؾ مـ ؾًؾ ّ
ّ
ّ
يًتدل بٚخلز ادتَدّ م ذـر « ّ
أن اإلشالم ؿد اهتؿ بحٍظ افْيٚم
أخؾ بقاج ٛؾٓق ؿٌؾ أن
ادٚدي وادًْقي وإجراء إحُٚم ظذ جمٚرهي .ٚومـ افىًٌٔل أن هذا يَتيض أن يًزر
احلٚـؿ ـؾ مـ خٚفػ افْيٚمش.
وادٍِ ٝهّْ ٚ
أن افًٔد اخلقئل ؿد شٚق هذا افٌح ٞذم إضٚر حديثف ظـ أحُٚم
ادحرمٚت ،حتك إّٔف مل يَ ّٔد
يًّّف ظذ ـٚؾ ٜافقاجٌٚت أو
ّ
احلدود وحدّ افزٕ ،ٚومل ّ
ادًٚيص افتل تًتقج ٛافتًزير بـ «افٌُٚئرش ،ـام ؾًؾ صٚح ٛاجلقاهر ،ف ًُٔ َِؿ م ٚإذا
ـ ٕٝٚافهٌٚئر تْدرج حتتٓ ٚأم ٓ؟!
وفذفؽ ٓ يُّـ شح ٛدفِٔف هذا وتىٌَٔف ظذ «احلجٚبش ،ذفؽ ّ
أن حٍظ افْيٚم
أو اإلخالل بف يتً ِّؼ بٕٚحُٚم آجتامظٔ ٜافتل يٗ ّدي افتخ ِّػ ظْٓ ٚإػ اإلخالل
بٕٚمـ وزظزظ ٜافْيٚم ،وٓ يتً ِّؼ بٕٚحُٚم افٍردي.ٜ
ؾٖي حُؿ ٓ يٗ ّدي إػ اإلخالل بٚفْيٚم شُٔقن خٚرج ً ٚظـ إضٚر هذا افدفٔؾ.
ّ
شودش ًو :ؿد ُتْٚؿش دٓف ٜاخلز ظذ اإلضالق ـ أي ؿقفف :إن اهلل ؿد جًؾ فُؾ رء
حد ًا وجًؾ دـ تًدى ذفؽ احلدّ حدّ ًا ـ مـ ظدّ ة جٓٚت:
ِ
ظام إذا وجد ظذ بىـ امرأتف رجؾ ،ؾٖجٚب:
إوػ :يدور اخلز حقل رجؾ ُشئؾ ّ
( )1إير :مًٚفؽ إؾٓٚم .111 :11

 ................................ 111فقه احلجاب يف الشريعة اإلشالمية ،قراءات جديدة
أرضبف بٚفًٔػ ،ؾَٚل فف رشقل اهلل‘« :ؾُٔػ بٕٚربً ٜافنٓقد؟ّ ..
إن اهلل ؿد جًؾ
فُؾ رء حد ًا ،وجًؾ دـ تًدى ذفؽ احلدّ حدّ ًاش ،أي ّ
إن هْٚك حدود ًا ووقابط ٓ
يُّـ دمٚوزه ،ٚؾام مل يثٌ ٝافزٕ ٚبٚفنٓقد إربً ٓ ٜيُّـ إؿٚم ٜاحلد .ـام ّ
أن حدّ افزٕٚ
فٔس افَتؾ.
وظِٔف ،بًْ ٚء ظذ ادْٚشٌ ٜبغ احلُؿ وادقوقع يتوح فْ ٚؾحقى اخلز ،وهق حتذير
ادخٚض ٛمـ مٌ ٌّ ٜاإلدإ ٜؿٌؾ ثٌقت افتّٓ.ٜ
ومـ هْ ٓ ٚيُّـ اظتامد هذا اخلز فتٖشٔس ؿٚظدة ظٚمٜ؛ ّٕٕف فٔس بهدد إثٌٚت
أن ّ
افتًزير ،وإّٕام هق بهدد افُنػ ظـ حََٔ ٜمٍٚدهّ :ٚ
فُؾ رء حًٚب ً ٚوـتٚب ًٚ
وحدود ًا ووقابط ،وهْٚك شٌؾ وآفٔٚت صحٔح ٜإلثٌٚت افتٓؿ ٓ يُّـ افٍَز ظِٔٓ.ٚ
ؾّجرد رؤي ٜافنخص ٕٚئ ًام ظذ بىـ افزوج ٓ ٜيًد ـٚؾٔ ً ٚفثٌقت افزٕ ،ٚوٓ مزر ًا
ّ
فإلجٓٚز ظِٔف بٚفًٔػ.
أن ادحَؼ احلع وؽره ممّـ ذحقا ـالمف ؾّٓقا ّ
افثوكقي :تَدّ م ّ
أن اخلز يًتٓدف مجِٜ
يًغ هلٚ
مـ ادًٚيص هل دون احلد ،أي ؿريٌ ٜمـ ادًٚيص افتل تًتقج ٛحدّ ًا ،فُـ مل ّ
حد ،ـٓٚصتٌٚه بٚفزٕ ،ٚوآصتٌٚه بٚفنؿ ،ٜوآصتٌٚه بٚفَذف ،وآصتٌٚه بؼب اخلّر
ذم ادأل افًٚم.
ّ
فِتخع ظـ احلجٚبش ـ وخهقص ً ٚإن ـٚن بَّدار افُنػ ظـ جزء
أ ّم ٚبٚفًٌْ« ٜ
زجف وّـ هذه إحُٚم ،ـام إّٔف ؽر منّقل
مـ افنًر أو افٔد أو افهدر ـ ؾال يُّـ ّ
بًٔٚق اخلز ،وٓ بام ورد ذم افٍَرة إخرة مْف.
إن ادراد مـ ؿقففّ « :
افثوفثيّ :
فُؾ رء حد ًاش يٌَك مٌٓ ًام ،ؾٓؾ ادراد بف احلد بًّْك
افوٚبط ،أم احلد بًّْك احلد افؼظل؟ ثؿ م ٚافٍرق بغ «احلدش إول وافثٚين؟
ومـ هْٕ ٚجد بًض افٍَٓٚء ادًٚسيـ ،ـٚفًٔد افگٌِٚيُٚين ،أظروقا ظـ اخلز،
وأوردوا ظِٔف مجِ ٜمـ اإلصُٓٚت؛ مْٓ :ٚـقن اخلز جمّالً ،ؾال يًِؿ ـقن ادراد مْف
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ـؾ إصٔٚء حََٔ ٜبال اشتثْٚء أو إّٔف أصٔٚء خٚصٜ؛ ومْٓ :ٚإّٔف ٓ يًِؿ م ٚهق ادراد مـ
حد ـؾ رء؛ ومْٓ :ٚظدم افًِؿ بٚدراد مـ احلد افذي جًِف ظذ مـ دمٚوز احلد؛
ومْٓ :ٚافسديد ذم ادراد مـ احلد افثٚين م ٚينّؾ افتًزيرّ ،
ٕن افُالم ذم اشتٍٚدة ذفؽ .
وؾن افًٔد إردبٔع احلد ذم اخلز بًّْك احلُؿ ،وؿٚلّ :
إن جمراه ذم افًَقب ٜمـ
ّ
بٚب تىٌٔؼ افُع ظذ مهداؿف .
أن اهلل تًٚػ ؿد جًؾ ّ
أن ؽٚي ٜمّ ٚ
يدل ظِٔف اخلز ّ
وظِٔف يتوح ّ
فُؾ رء حد ًا،
ودمٚوز ذفؽ احلد يًتِزم ظَٚب ً ٚوتًزير ًا ،ظذ ؽرار م ٚورد ذم افَرآن افُريؿَ ﴿ :و َمـ
َي َت َعدُه ُحدُ و َد اهللُهِ َؾ َؼدْ َط َؾ َؿ َك ْػ َس ُف﴾  .ؾٚحلد هْ ٚبًّْك افوٚبى ،ٜوفٔس بًّْك اجلِد أو
افتًزير .وٓ خيٍك ّ
أن ؾحقى اخلز مقاؾؼ فٍحقى أي .ٜوافدفٔؾ ظذ ذفؽ ؿقفف‘:
«وجًؾ م ٚدون إربً ٜافنٓداءش ،افذي يُنػ ظـ ّ
أن احلدي ٞظـ «احلدش يتّحقر
مًغ مـ احلدود ،وهل احلدود افؼظٔ ٜوادًٚيص افتل تًتتٌع حدود ًا ،وٓ
حقل ّٕط ّ
ّ
ـٚفتخع ظـ احلجٚب افذي ٕحـ بهدده.
ينّؾ إحُٚم افتل مل حتدّ د هل ٚحدود،

اضتدالظ واضتٓتاج

ترـّزت افدراش ٜحقل اشتًراض ومْٚؿن ٜإدف ٜافٍَٓٔ ٜادًٚؿ ٜإلثٌٚت رضورة

اإلفزام بٚحلجٚب .وؿد ـٚن بٚإلمُٚن مْٚؿن ٜادقوقع مـ زاوي ٜإجيٚبٔ ،ٜأي إطٓٚر
مْٚؾع آفتزام بٚحلجٚب وآثٚره ،فُـ وجدّٕ ٚ
أن ذفؽ بحٚج ٜإػ دراش ٜمًتَ ِّٓ ٜ
يُّـ إؿحٚمٓ ٚوّـ بحثْ ٚاحلٚرض .وظِٔف ؾَد ارتٖيْ ٚأن ٕرـّز ظذ أهؿ إد ّف ٜافتل
شَٔ ٝأو افتل يُّـ أن تًٚق إلثٌٚت رضورة اإلفزام بٚحلجٚب.
( )1تَريرات احلدود وافتًزيرات  151 :1ـ .151
( )1إير :ؾَف احلدود.11 :
( )1إير :ؾَف احلدود.11 :
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وؿد بدإٔ ٚبتَرير إد ّف ،ٜوحٚوفْ ٚاشتًٔٚب ـؾ م ٚمـ صٖٕف أن يًٚهؿ ذم تدظّٔٓ،ٚ
حتقفْ ٚإػ مْٚؿنتٓ ،ٚوافرد ظِٔٓ ،ٚوإبداء ؿهقره ٚظـ إثٌٚت اددّ ظك.
ثؿ ّ
وؿد اتوح فْ ٚمـ خالل افٌح ٞأن أبرز إد ّف ٜظٌٚرة ظـ :افًرة افًَالئٔ،ٜ
وإضالؿٚت أدف ٜإحُٚم ،وأدف ٜافْٓل ظـ ادُْر ،وروايٚت احلدود وافتًزير ،وإصؾ
افٍَٓل افَٚئؾّ « :
إن ـؾ مـ خٚفػ افؼع ؾًِٔف حدّ أو تًزيرش.
وبًد أن تًروْ ٚفُؾ واحد مـ هذه إد ّف ٜومْٚؿنتٓ ٚاتوح ّ
أن اجلّٔع ٓ يٍل وٓ
يهِح دفٔ ً
أي مْٓ ٚوجقب افتًزير ظذ
ال إلثٌٚت رضورة اإلفزام بٚحلجٚب .ـام ٓ ئٍد ٌّ
ترـف.
وتٖشًٔ ً ٚظذ ذفؽ ٓبدّ فِْيٚم اإلشالمل ،إذا م ٚأراد افسوي ٟفثَٚؾ ٜاحلجٚب
وتٖصِٔف اجتامظٔ ً ٚواشتحٚفتف إػ مًٔٚر اجتامظل ،مـ اظتامد افًٌؾ افسبقي ٜؽر ادٌٚذة،
وؾؼ خىط وبرام ٟظِّٔ ٜختههٔ ،ٜمع مراظٚة ـؾ م ٚمـ صٖٕف افتٖثر ظذ ذفؽ،
ـٚجل ٕٛٚافٍْز وؽره مـ اجلقإ ٛإخرى.

ايفضٌ ايجايح
املضافخة بني ايسجٌ واملسأة
آزاء جديدة يف االجتٗاد ايفكٗي

احلجاب وَضافخة املسأة
فتوى واحدة وقساءات عديدة

احلاجة يدزاضة َوعوع َضافخة املسأة
جيدر بْ ٚؿٌؾ ـؾ رء أن ًِٕـ ظـ بٚفغ شًٚدتْ ٚفٍتح بٚب احلقار ذم خمتِػ إبقاب
افٍَٓٔ ٜدون صدور احلُؿ بٚفٍُر وآرتداد بًٌ ٛاإلؾتٚء بام خيٚفػ ادنٓقر أو
يْٚؿض اإلمجٚع ،ومـ دون هجقم اجلّقع افٌٚوٌ ٜبٖدواهتؿ اجلٚرح ،ٜـٚخلْٚجر
وافٌِىٚت وم ٚصٚـِٓام ،ظذ ادٍتغ وافٌٚحثغ وادحََغ .ومم ٚيدل ظذ افٌِقغ افٍُري
فدى إـثري ٜافًٚحَ ٜمـ أبْٚء ادجتّع أهن ٚبدأت تدرك تدرجئ ً ٚأن افٍُرة جي ٛأن
تَٚرع بٚفٍُرة ،وظدم مقاجٓ ٜإؿالم بٚفًُٚـغ وادَٚمع.
ومع ذفؽ تًتًّؾ إؿالم أحٔ ًٚ ٕٚـِامت جٚرح ٜتٍقح مْٓ ٚاإلهٕٚٚت ،وفذفؽ
( )1بٚح ٞوأشتٚذ افدراشٚت افًِٔ ٚذم احلقزة افًِّٔ ٜذم مديْ ٜأصٍٓٚن.
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ُهنٔ ٛهْ ٚبحِّ ٜإؿالم ،وهؿ مـ ادثٍَغ وافًِامء ،أن يٌُحقا مجٚح مدادهؿ ،وإذا
ظِّْ ٚبذفؽ ُٕقن ؿد احسمْ ٚوطٍٔ ٜافًِؿ وافَِؿ ،وتقصِْ ٚإػ بٔٚن احلََٔ ٜبنُؾ
أهع وأؾوؾ.
ـام إٔف ٓ يٌٌْل ذم حتِٔؾ ادىٚف ٛؿك افْير ظذ افَٚئؾ وادٍتل ،واختٚذ ادقاؿػ ظذ
أشٚس احل ٛوافٌٌض افًٔٚد وافنخيص؛ ٕهن ٚأمقر مٗؿت ٜوظٚبرة ،ذم حغ أن
افْيري ٜافًِّٔ ٜبٚؿٔ ٜوخٚفدة .وإْٕ ٚفق واجْٓ ٚافًِؿ بٖشِقب ؽر ظِّل شٍٔتوح
أمرٕ ٚبًد تٌر إووٚع افًٔٚشٔ ،ٜوشًّٔؾ افًِؿ وافتٚريخ ظذ إدإتْ ،ٚوفـ جيديْٚ
اشتٓالك إؿالم وإوراق واشتـْزاف وؿتْ ٚووؿ ٝأخريـ صٔئ ًٚ؛ ْٕٕ ٚمل َٕؿ بقاجٌْٚ
دمٚه افًِؿ ومل ٕزد ؾٔف خردف ،ٜوإن فِتٍقق افًٔٚد ظذ اخلهقم أشٚفٌٔف إخرى ،وٓ
يُّـ رؾع صخص أو خٍوف بّجرد ؿٌقل أو رؾض ؾتقى أو رأي.
ًًٕك ذم هذه ادَٚف ٜـ ذم حدود اإلمُٚن ـ إػ بٔٚن افًٚبَ ٜافتٚرخئ ٜهلذه افٍتقى،
وادقارد ادنٚهب ٜهل ،ٚوأدفتٓ ،ٚوبٔٚن افَْد افقارد بنٖهن ٚوجْقح إؿالم ؾٔٓٚ؛ بٌٜٔ
افتًرف ظذ َٕٚط افوًػ وافَقة؛ بٌٔ ٜافَوٚء ظذ مقاضـ افوًػ ؾٔٓ ٚوتًزيز
مقاضـ افَقة مْٓ ٚذم ادًتٌَؾ .وـع أمؾ ذم أن ختوع مَٚفتل هذه فٍِحص وافَْد،
ظع إصدؿٚء مـ محِ ٜإؿالم بذفؽ؛ حتك متيض ؿٚؾِ ٜافًِؿ ؿدم ً ،ٚوتتىِع
وأن يّ ّـ ّ
ذم مًرهت ٚإػ إمٚم.
ود ٚـٚن آخر مـ ـت ٛذم هذا افٌٚب هق افًٔد حمّد بٚؿر هٚصّل ٕٔ ،ٚحٕٔ ٞؼ
مَ ًٓٚذم صحٍٔ ٜـٔٓٚن ،بتٚريخ 1111/1/11هـ ش ،فذفؽ شٖبدأ بحثل مـ ـِامتف.
وأح ٛافتْقيف هْ ٚؿٌؾ ـؾ رء إػ ّ
أن أشامء افنخهٔٚت افتل شْذـره ٚذم هذا افٌحٞ
إٕام هل فٌٔٚن آرائٓؿ وتٍُٔؽ افٌحقث وإؿقال ظـ بًوٓ ،ٚوٓ ٕروم مـ ورائٓٚ
تٖئد ًا أو تُذيٌ ًٕ ٚحد.
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ْكــد فتــوى املٓتعــسي ،دزاضــة ايطــيد ٖــافي ْيــا يف صــخيفة نيٗــإ بتــازيذ
(ٖ1383/ 1/30ـ ش)
إن ادَربغ مـ اخلهٚئص افٍُري ٜوإشِقب افٍَٓل فِنٔخ ادْتيري يدرـقن
جٔد ًا إٔف جيْح أحٔ ًٚ ٕٚذم اشتٌْٚضف فألحُٚم افؼظٔ .ٜوؿد أثٚر جدًٓ مـ خالل ابتداظف
بًض افْيريٚت افٍَٜٓٔ؛ مـ خالل اشتْٚده إػ افٍتٚوى افنٚذة ،وروايٚت افًٚم،ٜ
ودمٚهؾ إمجٚع ؾَٓٚء افنًٔ ،ٜودمٚوز إشس ادتٍؼ ظِٔٓ ٚذم ظِّٔ ٜآشتٌْٚط ،مم ٚجيًؾ
مـ افهً ٛإدخٚهل ٚذم دائرة افؼيً .ٜوإذا دمٚوزٕ ٚذفؽ ؾ٘ن أصٌر ضٚف ٛظِؿ مل يُـ
فٔتهقر أن يهؾ إمر بـ (افٍَٔف اجلِٔؾ) فٔتخذ افًٚش ٜذم افداخؾ واخلٚرج أؾُٚره
افٍَٓٔ ٜجن ًا فِقصقل إػ مآرهبؿ ادنٗوم.ٜ

وقفات َع ايٓكد
ـٚن جيدر بٚفًٔد هٚصّل ٕٔ ٚأن يقوح مًْك (اجلْقح) بنُؾ أؾوؾ ،ؾٓؾ
آشتْٚد إػ افٍتٚوى افنٚذة وروايٚت افًٚم ٜيًد جْقح ً ،ٚأو أن اجلْقح هق افٍتٚوى
افتل يهً ٛإدراجٓ ٚذم دائرة افؼع ،أو هق اشتٌالل ادْحرؾغ فٍِتٚوى ،أو هق جمّقع
ِ
ؼ إفٔف؟
هذه إمقر ،أو أن فِجْقح ذم افٍَف
ً
مًْك آخر مل ُي ْ
يٌدو أن ادقارد افتل ذـره ٓ ٚيُّـ وصٍٓ ٚبٚجلْقح ٓ ،مٍْردة وٓ جمتًّ .ٜومـ
ادًتًٌد أن يَقم هق أو ؽره بٚشتًامل هذه ادٍردة ذم ادقارد ادنٚهب.ٜ
ؾّثالً :إن إبٚح ٜافنىرٕ ٟافتل أؾتك هب ٚاإلمٚم اخلّْٔل& صٚذة وخمٚفٍ ٜفإلمجٚع،
وٓ تقجد أي ٜرواي ٜتٗيده ٚذم مهٚدر افنًٔ .ٜوؿد أشٚء ادْحرؾقن آشتٍٚدة مْٓ،ٚ
حتك أوح ٝمثٚر ًا ٓظساض افًٌض .ومع ذفؽ مل تقصػ بٚجلْقح ،ومل تُـ فتًتحؼ
هذه افهٍٜ؛ فُقهن ٚجمرد اشتٌْٚط ؿٚم بف ؾَٔف جٚمع فِؼائط ،وإن خٚفػ ؾٔٓ ٚمجٔع
افٍَٓٚء.
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أي صًٔل آخر يتٓؿ افًٔد ادرتٙ
مـ ادًتًٌد أن
ٕتهقر افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚأو ّ
ّ
(ظِؿ اهلدى) أو افًالم ٜاحلع بٚجلْقح؛ إذ إن افًٔد ادرت ٙـٚن جئز افقوقء
ص ٛادٚء
بّجرد زوال ظغ افْجٚش ٜوفق مـ دون
مُْقش ً ،ٚويرى ضٓٚرة ادتْجس
ّ
ّ
ظِٔٓ .ٚوهذه افٍتٚوى تتٍؼ متٚم ً ٚمع م ٚظِٔف أهؾ افًْ ،ٜأم ٚبغ افنًٔ ٜؾٓل ذم ؽٚيٜ
افنذوذ ،وٓ تزال ـذفؽ .ـام رؾض افًالم ٜاحلع حُؿ ادْزوحٚت ،رؽؿ ـقٕف إمجٚظٔ ًٚ
حتك ذفؽ احلغ ،وؿد دف ٝظِٔف افُثر مـ افروايٚت ،إٓ إٔف أؾتك بخالف اإلمجٚع؛
اظتامد ًا ظذ رواي ٜواحدة فـ (حمّد بـ إشامظٔؾ بـ بزيع) ،وبًد ذفؽ شٚر اجلّٔع ظذ
هنجف ،وأخذوا بٍتقاه.
وذم ظكٕ ٚهذا خٚفػ افًٔد اخلقئل اإلمجٚع ذم افُثر مـ ؾتٚواه ،ومل يتّٓف أحد
بٚجلْقح.
وبٓٚفتٍٚت إػ م ٚتَدم يٌدو أن مٍردة (اجلْقح) هل بذاهت ٚمـ جْقح افَِؿّ ،
ؾ٘ن
اجلْقح إٕام يًتًّؾ دـ يْحرف وخيٚفػ شْ ٜمتقاترة ،أو يَػ أمٚم سيح آي ٜؿرإٓٔ.ٜ
وأم ٚمـ ـٚن مثؾ ابـ إدريس احلع أو افًٔد ادرت ،ٙمـ افذيـ مل يًِّقا حتك بٚخلز
افهحٔح ،ؾال يىِؼ اجلْقح وإٓحراف بحَٓؿ ،حتك مـ خالل افْير ذم ـتٚب
«خمتِػ افنًٜٔش  ،وم ٚصدر ظْٓام مـ افٍتٚوى افنٚذة ،وٓ يُّـ ٕحد مـ افنًٜٔ
أن يهٍٓام بٚجلْقح وإٓحراف .ومـ هْ ٚيتوح جْقح افَِؿ بنُؾ واوح.
ـام أن (دائرة افؼيً )ٜمـ افًٌٚرات ادٌّٓ ٜأيو ً ،ٚؾْٓٚك مـ افٍَٓٚء مـ يذه ٛإػ
حرم ٜصالة اجلًّ ،ٜبْٔام يرى آخر وجقهب ٚختٔر ًا ،ويذه ٛثٚف ٞإػ وجقهب ٚافًْٔل.
( )1راجع م ٚاصتّؾ هذا افُتٚب ظذ ظدد ـٌر مـ افٍتٚوى افنٚذة فٍَٓٚء افنًٔ .ٜـام حيًـ
افرجقع إػ ـتٚب «خمتِػ افنًٜٔش فًِالم ٜاحلع ،حٔ ٞمجع ؾٔف افٍتٚوى ادختٍِ ٜبغ ظِامء
وؾَٓٚء افنٔ ً ٜإػ ظكه ،إمر افذي يٌغ مدى آختالف بغ ؾَٓٚء افنًٔ ٜذم اإلؾتٚء ،وؿد ضٌع
مُت ٛاإلظالم اإلشالمل هذا افُتٚب ذم ظؼة أجزاء.
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وهْٚك مـ جئز افقوقء مُْقش ً ،ٚبْٔام يذه ٛآخر إػ أن رجقع ؿِٔؾ مـ ادٚء إػ إظذ
مي بهح ٜافقوقء ،ومجٔع هذه إحُٚم تدخؾ ذم (دائرة افؼيً.)ٜ
ٌّ
ٍ
وذم ؾسة زمْٔ ٜـًٕٚ ٕٝٚء افنًٔ ٜخيرجـ بًٌٚءة ومخٚر ،وه َّـ خيرجـ حٚفٔ ً ٚبٚفنُؾ
افذي ٕراه مجًٔ ً ،ٚوـال ادجّقظتغ ترى ًٍٕٓ ٚمـ افنًٔ .ٜومـ ادًتًٌد أن يذهٛ
ؾَٔف ذم افقؿ ٝافراهـ إػ خروج إـثري ٜمـ افنٚبٚت واجلٚمًٔٚت ظـ دائرة افتنٔع،
أو حيُؿ بًٍَٓ ّـ أو ؾجقره ّـ؛ بًٌ ٛإطٓٚر صًره ّـ.
وإذا رجًْ ٚإػ ؾتٚوى افٍَٓٚء افًٚبَغ وادًٚسيـ فقجدٕ ٚؾٔٓ ٚم ٚيقاؾؼ ؾتقى
افنٔخ ادْتيري .وـِٓ ٚداخِ ٜذم ( دائرة افؼيً ،)ٜبؾ وأدخِقا ذم هذه افدائرة م ٚهق
أـثر صذوذ ًا مـ هذه افٍتٚوى ،ابتدا ًء مـ ٕجٚش ٜادؼـغ إػ ضٓٚرهتؿ ،وابتدا ًء مـ
حِٔ ٜذبٔح ٜأهؾ افُتٚب إػ حرمتٓ ،ٚوم ٚإػ ذفؽ.

ايػيذ املٓتعسي واإلمجاع

وبًد أن ًٕ ٛافًٔد هٚصّل ٕٔ ٚفِنٔخ ادْتيري دمٚهِف إلمجٚع ؾَٓٚء افنًٕٔ ٜرى

مـ ادْٚش ٛإيوٚح مٌْٚه ومٌْك أخريـ ذم هذا ادجٚل.
ُيًدّ افنٔخ ادْتيري مـ تالمذة افًٔد افزوجردي ،افذي يًتَد أن ؾتٚوى افٍَٓٚء
تؿ تْٚؿِٓ ٚمـ ادًهقم جٔ ً
ال بًد جٔؾ حتك وصِ ٝإػ
إوائؾ مىٚف ٛممٓقرة ،وؿد ّ
إجٔٚل افالحَ ،ٜوـٚن يَقل« :مل يُـ ؿدمٚء افٍَٓٚء مـ افَٚئِغ بٚفَٔٚس
وآشتحًٚن واظتامد إمقر افًَِٔ ،ٜبؾ مل يُقٕقا فٔتجٚوزوا حتك أفٍٚظ افروايٚت،
ؾِق أهنؿ أمجًقا ظذ ؾتقى ؾالبد أن يُقن ؿد بٌِٓؿ ـالم مـ اإلمٚم ذم ذفؽ ادقرد ومل
يٌٌِْٚش .وفذفؽ ـٚن يًتّد ؾتٚوى منٓقر افٍَٓٚء إوائؾ ،بؾ ويَدِّ مٓ ٚظذ افروايٜ
افهحٔح .ٜوؿد َٕؾ افنٔخ ادْتيري هذه ادىٚف ٛظـ أشتٚذه مـ أـثر ـتٌف افٍَٓٔ، ٜ
( )1راجع :افٌدر افزاهر ذم صالة اجلًّ ٜوادًٚؾر 11 :ـ .11
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وؿد افتزم افنٔخ ادْتيري بّوّقهن ٚأيو ً. ٚ
إٓ أن افذي يّ ِّٔز هذا افٍَٔف ظـ ؽره ،ودظ ٚاإلمٚم اخلّْٔل إػ مْحف فَ( ٛافٍَٔف
اجلِٔؾ) ،هق إٔف ـٚن يًًك؛ مـ خالل افتتٌع وافتدؿٔؼ وافتٍُر ومجع افَرائـ ،إػ
ؿراءة اخلٍِٔ ٜافذهْٔ ٜفِّنٓقر ،وافُنػ ظـ خٌٚيٚه ومُْقٕٚتف ،وافًّؾ ظذ حتِٔؾ
ادًٚئؾ ذم وقء ذفؽ ،إمر افذي دظ ٚاإلمٚم اخلّْٔل ـ حتك ذم ادقارد افتل أؾتك بنٖهنٚ
ـ إػ إرجٚع مَ ِِّديف وادًٗوفغ فٍتٚوى افنٔخ ادْتيري  .ؾّثالً :ـٚن اإلمٚم يرى
آحتُٚر ذم افٌالت إربً ٜوافزي ٝاحلٔقاين وافزيتقن ؛ فقجقد افْص وؾتقى
ادنٓقر بذفؽ ،إٓ أن افنٔخ ادْتيري ؿد تقصؾ إػ مالك ومًٔٚر حرم ٜآحتُٚر،
وهق ظٌٚرة ظـ «حٌس ادقاد افيوري ٜافتل يُقن افْٚس ذم مًٔس احلٚج ٜإفٔٓٚش .
ظِق ًا
أجؾ ،إن م ٚرآه افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚإحراؾ ً ٚوجْقح ً ٚؿد وجده اإلمٚم اخلّْٔل ّ
وتُٚمالً ،حتك ظّد إػ إرجٚع مَ ِِّديف إفٔف.
وفق طٓر ـتٚب ذم هذه اإلرجٚظٚت ٓتّوح افنٖن وادَٚم افًِّل فِنٔخ ادْتيري
واظتٌٚر ؾتٚواه ظْد اإلمٚم اخلّْٔل.
ومـ ادًروف أن افٍَٔف إذا أرجع مَ ِِّديف ذم احتٔٚضٚتف إػ ؾَٔف آخر ـٚن ذفؽ دفٔ ً
ال
ظذ إٔف يراه أظِؿ افٍَٓٚء مـ بًده ،وإذا أرجًٓؿ إفٔف حتك ذم ؾتٚواه دل ذفؽ ظذ ـقٕف
مًٚوي ً ٚفف ذم افًِّٔ ٜأو أظِؿ مْف .وؿد أرجع اإلمٚم افنً ٛوادًٗوفغ إفٔف .وم ٚرآه
افًٔد اهلٚصّل َٕٕٔ ٚه ً ٚوجْقح ً ٚوجده اإلمٚم ـامًٓ وحًْ ً ٚورؾً .ٜوفتقؤح هذه
( )1وضًٌ ً ٚفدي إصُٚل ظذ هذا ادٌْك ،وؿد ذـر ُتف فف ،حٔ ٞإن ؿدمٚء افٍَٓٚء ـٕٚقا حيتٚضقن ـثر ًا،
وٓ يًٌد أن تُقن تِؽ افٍتٚوى صٚدرة بداؾع مـ آحتٔٚط.
( )1صحٍٔ ٜاإلمٚم.
( )1راجع :حترير افقشِٔ.111 :1 ٜ
) (1ادْتيري ،تقؤح ادًٚئؾ ،11 :ادًٖف ٜرؿؿ .1111
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احلََٔ ٜوٕيٚئره ٚيُُّْؿ افرجقع إػ ـتٚبْ« ٚذيً ٝوشٚزوـٚرهٚى بقيٚئل آنش.
ودمدر اإلصٚرة هْ ٚإػ إٔف مل يتٓؿ أحد حتك أن اإلمٚم اخلّْٔل برؾع يده ظـ مٌٕٔٚف
جمٚمِ ٜفنخص أو تقاوً ً ٚأو م ٚصٚـؾ ذفؽ ،أو إٔف شٚوم ظذ ديْف .وظِٔف ؾ٘ن
اإلرجٚع ذم افٍتٚوى إػ هذا (افٍَٔف اجلِٔؾ) مًٖف ٜذظٔ ،ٜوؿد تَدم مًْٚه ،ٚوفذفؽ
ـٚن افنٔخ إيزدي إمٚم مجًٕ ٜجػ آبٚد افراحؾ ـ وؿد ـٚن حمََ ً ٚومدؿَ ً ٚـ بًد أن
وؿػ ظذ تِؽ اإلرجٚظٚت ذم حرة مـ أمره ،ؾٓؾ يرصد افنٌٚب افٌٚفغ حديث ً ٚإػ
تَِٔد افًٔد اإلمٚم أو افنٔخ ادْتيري ،وـٚن يَقل« :فً ٝأدري أهيام هق إظِؿش.

اضتػالٍ املػسعني فتاوى املٓتعسي
وأم ٚم ٚؿٚفف افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚمـ «اشتٌالل افًٚش ٜذم افداخؾ واخلٚرج واختٚذهؿ
أؾُٚر افنٔخ ادْتيري افٍَٓٔ ٜذريً ٜفِقصقل إػ مآرهبؿ افنٔىٜٕٔٚش ؾال بد مـ بحثٓٚ
ذم مَٚمغ:
ادؼوم إول :فق تقصؾ ؾَٔف إػ ؾتقاه بنُؾ ؿٚضع ،وظِؿ أو احتّؾ أن مجٚظٜ
شًٔٔئقن اشتٌالهل ،ٚؾٓؾ جي ٛظِٔف ـتامهن ،ٚأو جيقز فف ذفؽ ،أو ظِٔف أن يهدع بٍتقاه
مٓام ـِػ إمر؟
ادؼوم افثوين :هؾ هْٚك مـ اشتٌؾ ؾتقاه بجقاز مهٚؾح ٜإجٌْٔ ٜوأشٚء آشتٍٚدة
مْٓٚ؟
أم ٚذم م ٚيتًِؼ بٚدَٚم إول (مَٚم افثٌقت) ؾَد يساءى فِقهِ ٜإوػ وجقب ـتامن
افٍتقى افتل يزء إظداء وافًٚش ٜآشتٍٚدة مْٓ ،ٚإٓ أن أدٕك تدؿٔؼ ورجقع إػ
أيٚت وافروايٚت يثٌ ٝخالف ذفؽ؛ إذ ٓ يٌٌْل فْ ٚأن ٕجًؾ مـ افًِؿ وافتحَٔؼ
تٚبً ً ٚفًِٔٚش ،ٜؾْهدر افٍتٚوى جمٚمِٕ ٜحد أو إؽٚط ٜفف تًٌ ً ٚفِيروف ،بؾ جيٛ
فٍِتٚوى أن تْىِؼ مـ ادٌٚين افًِّٔ ٜؾَط.
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مثالًٕ :حـ ٕٗمـ بٖن اشؿ ٌْٕٔ ‘ٚوصٍٚتف ـ ٕٝٚمذـقرة ذم افتقراة واإلٕجٔؾ،
ؾِق َ
شٖ ْفْ ٚأهؾ افُتٚب ظـ شٌ ٛـتامهنؿ ذفؽ ،وأجٚبقا :خنْٔ ٚأن ُيزء شٚشٜ
ادًِّغ آشتٍٚدة مـ تكحيْ ٚهبذه احلََٔ ،ٜؾٓؾ يُقن هذا اجلقاب مًَْ ً ٚومًقؽ ًٚ
فهح ٜـتامهنؿ؟!! وهؾ ـٚن مقؿػ ظٌد اهلل بـ افزبر ذم ظدم ذـر اشؿ افٌْل‘ ذم
خىٌ ٜصالة اجلًّ ٜخنٔ ٜأن يزء بْق هٚصؿ آشتٍٚدة مْف صحٔح ًٚ؟!! وفق ظِؿ
افَٚيض بٖن وجٔٓ ً ٚؿد هق أو أؾًد أو ٕٚزع رج ً
ال مٌّقر ًا بٌر حؼ وؿٚم بيِّف ؾٓؾ
يتًغ ظذ افَٚيض أن حيُؿ فهٚفح افقجٔف خمٚؾ ٜأن تٌدو شْ ٜويزء ادٌّقرون
اشتٌالهلٚ؟!! ؾٓؾ ادًٔٚر هق افًدل واحلؼ ،أو شقء آشتٍٚدة وظدمٓٚ؟!!
إن شرة اإلمٚم ظع× حٚؾِ ٜبٚتٌٚع احلؼ وإؿٚم ٜاحلدود وبًط افًدل .وؿد أشٚء
مًٚوي ٜوأذٕٚبف آشتٍٚدة مـ هذه افًجٔ ٜذم أـثر ادقاضـ ،بؾ وـنػ ظّرو بـ
افًٚص شقأتف فًٔتٍٔد مـ حٔٚء اإلمٚم ويْجق بًٍْف؛ ؾٔخىط ذم م ٚبًد فُِثر مـ
ادٗامرات ود اإلمٚم ظع× وود ادًِّغ ،وم ٚزاف ٝإم ٜاإلشالمٔ ٜتْقء حتٝ
وضٖة تِؽ ادٗامرات ،ؾٓؾ ـٚن اإلمٚم ظع خمىئ ً ٚذم هنجف وشرتف؟!!
وٓ زفْٕ ٚتذـر ٕهٔح ٜاإلمٚم اخلّْٔل فًِٔد افَديري ـ افذي أصُؾ ظذ حتِٔؾ
افنىرٕ ٟذم طروف خٚصٜ؛ مًتدًٓ بٖن ادسبهغ ئًئقن اشتٌالهل ،ٚوأن افًِامء ٓ
يتحِّقن مثؾ هذه افٍتٚوى ـ حٔ ٞؿٚل ٓ :تْيروا فٌر اهلل ،وٓ تتٖثروا بٚدتَدشغ
ادًّّغ؛ إذ فق ـٚن هدؾْ ٚمـ بٔٚن أحُٚم اهلل أن ٌِٕغ احليقة فدى أمثٚل
وافٍٚرؽغ مـ ِّ
هٗٓء ؾّـ إؾوؾ أن ٓ ٌِٕغ هذه احليقة أبد ًا .
ثؿ إيروا إػ آيٚت افَرآن ذم م ٚيتًِؼ بـ (ـتامن احلؼ) ،حٔ ٞؿٚل تًٚػَ ﴿ :و َم ْـ
َأ ْط َؾ ُؿ ِِمُهـ َـت ََؿ َص َفو َد ًة ِظـدَ ُه ِم َـ اهللِ﴾ (افٌَرة ،)111 :وؿٚلَ ﴿ :وٓ َق ْؾيِ ُسق ْا َ
احل ُهؼ وِوف َيوضِ ِؾ
) (1صحٍٔ ٜافْقر .11 :11
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َو َق ْؽت ُُؿق ْا َ
قن﴾ (افٌَرة.)11 :
احل ُهؼ َو َأكت ُْؿ َق ْع َؾ ُؿ َ
وفًْ ٚهْ ٚبهدد إثٌٚت صح ٜؾتقى افنٔخ ادْتيري أو ظدم صحتٓ ،ٚوإٕام افٌحٞ
ذم افُزى افُِٔ ٜافتل ذـره ٚافًٔد هٚصّل ٕٔ ،ٚأؾًِٔ ٝهذه أي ٜسحي ٜذم حرمٜ
ـتامن احلؼ؟ وهؾ يُّـ إفٌٚس احلؼ بٌٚضؾ شقء اشتٌالل إظداء ،وادهر إػ ـتامن
احلؼ؟!

وؿٚل تًٚػَ ﴿ :يو َأ ْه َؾ افؽِت ِ
قن َ
قن َ
احل ُهؼ َو َأكت ُْؿ
احل ُهؼ وِوف َيوضِ ِؾ َو َق ْؽت ُُؿ َ
َوب َِل َ َق ْؾيِ ُس َ
قن﴾ (آل ظّران.)11 :
َق ْع َؾ ُؿ َ
وهؾ هْٚك ؾرق بغ أهؾ افُتٚب وادًِّغ ذم ـتامن احلؼ ،ؾُٔقن حرام ً ٚظِٔٓؿ
وجٚئز ًا فْٚ؟!
مـ افقاوح أن ؿقل احلؼ وإبرازه وبٕٔٚف مـ افَٔؿ اإلًٕ ٜٕٔٚافتل تثٌ ٝبحُؿ افًَؾ
وافٍىرة ؿٌؾ افديـ ،وهق ذم ذفؽ مثؾ افًدل ،بؾ إن ـتامن احلؼ مـ مهٚديؼ افيِؿ،
وإن ؿقل احلؼ مـ مهٚديؼ افًدل .وهْٚك آيٚت ـثرة تـْٓك ظـ افيِؿ جمٚمِ ًٕ ٜحد،
ومْٓ:ٚ

َون َذا ُؿ ْر َوك﴾ (إًٕٚم.)111 :
﴿ َونِ َذا ُؿ ْؾت ُْؿ َؾو ْظ ِد ُفق ْا َو َف ْق ـ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
افقافِدَ ْي ِـ
يـ َآمـُق ْا ـُقكُق ْا َؿ ُهقام َ
غ وِوفؼ ْسط ُص َفدَ اء هللِ َو َف ْق َظ َذ َأك ُػسؽ ُْؿ َأ ِو َ
و﴿ َيو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
غ نِن َيؽ ُْـ ؽَـ ِ ّق ًو َأ ْو َؾ َؼر ًا َؾوهللُ َأ ْو َػ ِِبِ ََم َؾال َق ُهتيِ ُعق ْا َاَل َقى َأن َق ْع ِد ُفق ْا﴾ (افًْٚء:
َوإَ ْؿ َروِ َ
.)111

ِ ِ
ِ
ِ
َآن َؿ ْق ٍم َظ َذ
جي ِر َمـُهؽ ُْؿ َصـ ُ
يـ َآمـُق ْا ـُقكُق ْا َؿ ُهقام َ
و﴿ َيو َأ ه َُّيو ا ُهفذ َ
غ هللِ ُص َفدَ اء وِوفؼ ْسط َوٓ َ ْ
َأن ٓ َق ْع ِد ُفق ْا ا ْظ ِد ُفق ْا ُه َق َأ ْؿ َر ُب فِؾ ُهت ْؼ َقى َوا ُهق ُؼق ْا اهللَ﴾ (ادٚئدة.)1 :
ِ
ِ
غ افـ ِ
ُهوس َأن َ َْتؽ ُُؿق ْا
و﴿نِ ُهن اهللَ َي ْل ُم ُرـ ُْؿ َأن قُم هدوا إَ َموكَوت نِ َػ َأ ْهؾ َفو َونِ َذا َحؽ َْؿتُؿ َو ْ َ
وِوف َعدْ ِل﴾ (افًْٚء.)11 :

أجؾ ،إن آيٚت افًدل ـثرة ،وإن افًَؾ حيُؿ بف ؿٌؾ افؼع ومًتَ ً
ال ظْف ،وإٕام
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ذـرٕ ٚهذه أيٚت إربع فدؾع تقهؿ إمُٚن دمٚوز افًدل ذم افدؾٚع ظـ حَقق افٍَراء
أو افقافديـ أو افٔتٚمك أو بٌو ً ٚفألظداء أو خمٚؾ ٜظدم إيامهنؿ ،ؾ٘ن اهلل حيذر مـ دمٚوز
افًدل ذم مجٔع هذه ادقاضـ.
وخالص ٜافَقل :إٕف ؿد يٌدو فِذهـ ذم افقهِ ٜإوػ جقاز ـتامن احلؼ ذم افٍتقى ذم
ادقارد افتل يزء إظداء آشتٍٚدة مْٓ ،ٚإٓ أن افرجقع إػ شرة افٌْل‘ واإلمٚم
ظع× ذم ممٚرش ٜاحلُؿ ،وافرجقع إػ آيٚت حرم ٜـتامن احلؼ ،ووجقب افًدل
وحرم ٜافيِؿ ،دمًِْٕ ٚىّئـ إػ حرم ٜـتامن افٍتقى ادىٚبَ ٜفِحؼ ،وحرم ٜإطٓٚر
منقه ً ٚحٍٚط ً ٚظذ مهٚفح بًض اجلامظٚتًٕ .ؿ ،جٚء ذم ـِامت اإلمٚم ظع×
افديـ ّ
إٔف خيٍل افتُتُٔٚت افًًُري ٜأثْٚء احلرب فقجقد مهِح ٜذم ذفؽ ،إٓ أن هذا ٓ ربط
فف بٚفٍتقى وبٔٚن حُؿ اهلل ،وجي ٛافٍهؾ بغ ادقوقظٚت اخلٚرجٔ ٜوافيورات
وبغ إحُٚم إوفٔ .ٜومم ٚتَدم ييٓر أن افٍتقى بٚحلؼ وـتامهن ٚمـ مهٚديؼ افًدل
وافيِؿ مم ٚيًدّ حًْف وؿٌحف ذاتٔ ً.ٚ
وفق أن صخه ً ٚمل يٌَؾ هذا افُالم مْ ،ٚوشٚيرٕٚه ظذ ذفؽ ،ؾال أؿؾ مـ أن افٍتقى
بٚحلؼ وـتامهن ٚبّْزف ٜافهدق وافُذب ،وافهدق يَتيض احلًـ ،وافُذب يَتيض
افٌَح ،وـام ؿٔؾ« :افْجٚة ذم افهدقش ،وظْده ٚيُقن افهدق حُ ًام ؽٚفٌٔ ً ،ٚوفٔس
دائّٔ ً ،ٚوذم أحٔٚن ؿِِٔ ٜيُقن افُذب فإلصالح أؾوؾ مـ افهدق افذي يٗدي إػ
افٍتْ ٜوافًٍٚد.
صخص صٚح ٛؾتقى أن يُتؿ ؾتقاه رظٚي ٜفِّهٚفح افدٕٔقي ٜأو
وفق ضٚفٛ
ٌ
ؽره ،ٚأو ظدم بٔٚهن ٚتَٔ ًٜ؛ ٕن بٔٚهن ٚيًىل افذريً ٜفِّسبهغ ذم إشٚءة آشتٍٚدة
مْٕٓ ،ٚهؾ إػ ادَٚم افثٚين مـ افٌح( ٞمَٚم افثٌقت) وهق :هؾ تَدم افٍتقى بجقاز
مهٚؾح ٜإجٌْٔ ٜذريً ٜفِّسبهغ ذم إشٚءة اشتٌالهل ٚأم ٓ؟
هذا ،ومـ خالل افرجقع إػ افروايٚت واخلالؾٚت بغ افنًٔ ٜوافًْ ٜيتوح أن
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افًْ ٜـٕٚقا ظذ افدوام ييٓرون افديـ ظذ إٔف صً ٛومًتهً ،ٛذم حغ يٗـد
إئّ ٜإضٓٚر^ ظذ ين افديـ مـ خالل ؿقهلؿ« :ديـ اهلل أوشع مـ ذفؽش ،أو «إن
اخلقارج ؿد ؤَقا ظذ إًٍٔٓؿ جٓ ً
الش ،أو حغ أوج ٛأهؾ افًْ ٜظدّ ة أذـٚر أخرى ذم
افتنٓد ؾٚظسض اإلمٚم ظذ ذفؽ بهًقبتف ظذ افْٚس ،مم ٚيثٌ ٝأن إطٓٚر صًقبٜ
افديـ خمٚفػ دْٓ ٟإئّ ٜإضٓٚر^.
وؿد ؿٚل افٌْل إـرم‘ مرار ًا« :فَد بًث ٝبٚفؼيً ٜافًِٓ ٜافًّحٚءش ،وؿٚل اهلل
تًٚػَ ﴿ :و َمو َج َع َؾ َظ َؾ ْقؽ ُْؿ ِيف افدَن ِ
يـ ِم ْـ َح َرجٍ ﴾ .وؿد مجً ٝهذه ادقارد ـِٓ ٚذم
مَٚف. ٜ
وظِٔف يٌدو أن ادسبهغ مـ افًٚش ٜذم ادٚيض ـٕٚقا يرمقن إػ إطٓٚر افديـ صًٌ ًٚ؛
بٌٔ ٜتٍْر افْٚس مْف ،ظِ ًام مْٓؿ بذفؽ أو جٓالً ،وبذفؽ حيقفقن دون إشالم افٍُٚر
أيو ً .ٚوـٚن افٌْل إـرم‘ وإئّ ^ٜيًٚروقن هذا افْٓ ،ٟوهذا خط ظٚم ٓ بد
مـ أخذه بْير آظتٌٚر.
أم ٚذم افًك احلٚرض ؾام هل خمىىٚت وأهداف شٚش ٜافًٚمل؟ ًٕتًٌد أهنؿ جًِقا يل
أو فًِٔد هٚصّل ٕٔ ٚأو ٕمثٚفْ ٚدور ًا ذم أٓظٌٔٓؿ افًٔٚشٔ ،ٜؾ٘هنؿ ؿد يقطٍقن بًض
ؾروجقن ذم افيٚهر فقء
هدف آخر،
إصخٚص فنتّٓؿ ،ومرادهؿ مـ ذفؽ
ٌ
ِّ
ويريدون مْف ذم افقاؿع صٔئ ً ٚآخر؛ حٕٔ ٞالحظ أهنؿ يًِّقن ظذ تًَٔؿ افٌِدان
اإلشالمٔ ٜإػ دويالت ،ويثرون احلروب بْٔٓ ٚمـ أجؾ أمقر تٚؾٓ ،ٜذم حغ حيتٍيقن
ًٍٕٕٓؿ بٚفقٓيٚت ادتحدة أو آحتٚد إورويب ،ويرؾًقن احلقاجز واجلامرك،
هقة آختالؾٚت
يقشًقن مـ ّ
ويروجقن فتقحٔد افَْد وتقحٔد ادجٚفس ،وذم ادَٚبؾ ِّ
بغ افٌِدان اإلشالمٔ ،ٜويًَّقن افًٚش ٜذم افٌِد افقاحد إػ يّغ ويًٚر متهٚرع،
) (1جمِ( ٜـٚور ٕق در ظِؿ ؾَف) ،افًدد .15

 ................................ 111فقه احلجاب يف الشريعة اإلشالمية ،قراءات جديدة
يُّْف افتهٚفح مع افًدو إجٌْل ،وٓ يُّْف أن يتهٚفح مع ًٍٕف.
ويًِّقن ذم داخؾ افٌِدان اإلشالمٔ ٜظذ اؽتٔٚل افًِامء جًدي ً ٚومًْقي ً ،ٚأو
يَٚضًقهنؿ ،ويْؼون ظِقمٓؿ افَديّ ٜبُؾ بًٚض ٜظز اإلٕسٕ ٝوافُت ٛوادجالت
بٖشًٚر خم ٍَّو ،ٜوجيًِقهن ٚذم متْٚول اجلّٔع.
وظْدم ٚيرون إًّْٕٔ ٚؾ ظذ تْئؿ شٔٚشتْ ٚوؾَ ً ٚفًٔٚشتٓؿ ،ؾًّْؾ مث ً
ال ظذ ٕحق
خمٚفػ د ٚيَقفقن ،يىٚفٌقن بٚفًالم؛ فًّْؾ ظذ تنديد احلرب ،ؾَْيض ظذ صًٜٔ
افًراق وإيران بٖيديْ ،ٚوظْدم ٚيًِـ إمٚم إم ٜؿٌقل افهِح ؾتهىدم افًٔٚشٜ
إمرئُ ٜافَٚئّ ٜظذ ؿتؾ افنًٔ ٜبّثؾ هذه افًٌَ ٜتتٌَّع شٔٚش ٜأخرى ،ؾتحّؾ افًراق
فِٓجقم ظذ افُقي ،ٝشًٔ ً ٚمْٓ ٚإلوًٚف افًرب ،ؾتثر افًراق وجمِس افتًٚون
اخلِٔجل ود بًوٓ.ٚ
وفُـ ظْدم ٚترؾض هذه افدول أن تقاجف افًراق ،وتوىر افُقي ٝإػ اشتكاخ
افقٓيٚت ادتحدة؛ فتَقم هل بًٍْٓ ٚبٚفدؾٚع ظْٓ ،ٚتْٓ ٟأشِقب ً ٚآخر ،ؾسؾع تٚرة فقاء
افًدل واحلريٜ؛ فتحيك بقجٓ ٜظٚدٔ ،ٜوفُل تًتقيل ظذ افٍْط ،وحتٚس إيران ،وتٌٚدر
إػ اإلضٚح ٜبهدام ،ويٌدو أهن ٚتتٚبع هذه افٌٚيٚت؛ فتحتٍظ بّْه ٛافرئٚش ٜدرحِٜ
ث ٜٕٔٚبٖؽٌِٔ ٜمىَِ ،ٜوبًد بِقؽٓ ٚبًض ادْٚؾع يَقم خهّٓ ٚبٓٚشتٔالء ظذ مْهٛ
ؽر فًِٔـ ذم افيٚهر حرب ً ٚود افقٓيٚت ادتحدة ،وم ٚهل ذم
افرئٚش ٜب٘ثٚرة صٚب ّ
صؼ ظه ٚادًِّغ ،وإوًٚف افنًٔ ،ٜوؿتؾ أٓف ادٗفٍ ٜمْٓؿ ،ؾٔنق
واؿًٓ ٚإٓ ّ
افٌسول ،وتتداول إحزاب افًِى ،ٜوتتَّحد ذم مًٚداهت ٚفْ ،ٚويسـقْٕ ٚذم دٕٔ ٚافٌٗس
ًٕٚدي بًوْ ٚبًو ً.ٚ
خالص ٜافَقل :إٕف فٔس بٚإلمُٚن مًرؾ ٜأٓظٔ ٛافًٚش ٜذم هذا افًٚمل ادًَد
بًٓقف ،ٜوهؾ يُّـ افَٔٚم ب٘ظىٚء افذريً ٜهلٗٓء افًٚش ٜمـ خالل افَقل بجقاز
مهٚؾح ٜادرأة أو ظدم جقاز ذفؽ.
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إن ادتٍَّؼ ظِٔف ،ويَع ذم شِؿ أوفقيٚهتؿ ،هق ّ
ب ٞافٍرؿ ٜبغ افًِامء ،وهتري ٛافًَقل
وإؾُٚر ،وإطٓٚر افديـ بّيٓر افًَقة واخلنقٕ .ٜويتخذون مـ حرـٚتْ ٚافًِّٜٔ
ومهزاتْ ٚودزاتْ ٚوزٓت أؿالمْ ٚوأٓظٌْٔ ٚأدوات فتّرير هذه إوفقيٚت .وفذفؽ
واحلٛ
َّٕقهْ ٚذم بداي ٜادَٚل إػ إتٓٚج بح ٞظِّل بًّزل ظـ افتٖثرات افًٔٚشٜٔ
ّ
وافٌٌض افٍردي وآجتامظل.
وفق إْٔ ٚأردٕ ٚاحلِٔقف ٜدون اشتٌالفْ ٚمـ ؿٌؾ إظداء ؾِٔس أمٚمْ ٚشقى احلٍٚظ
ظذ صخهٔٚتْ ٚافًِّٔ ٜذم احلقزة واجلٚمًٜ؛ ٕهن ٚذخٚئر يًتحٔؾ تًقيوٓ ٚأو
آشتٌْٚء ظْٓ .ٚوإذا حٚؾيْ ٚظذ ظِامئْ ٚشْجد أن فُؾ واحد مْٓؿ رأي ً ٚخمٚفٍ ً ٚفرأي
ؽره .فذا ظِْٔ ٚأن ٕرؾع مـ ؿدراتْ ٚوؿدرات ادجتّع ظذ ّ
حتّؾ أخر؛ فْتُّـ مـ
شامع ـالمف ومتحٔهف واشتًٔٚبف وإخذ بف أو رؾوف ،مع دمْ ٛاإلهٕٚٚت وافًٌٚب
وافنتٚئؿ ،وجْقح إؿالم ،واؽتٔٚل افنخهٔٚت روح ّٔ ً ٚوجًدي ً .ٚوظْده ٚشْنٓد ثامر
ذفؽ ذم تَدمْ ٚواحتٚدٕ .ٚوظذ أمؾ أن ٕرى ذفؽ افٔقم.

ٌٖ ٖٓاى حاجة يفتوى جديدة يف َطأية املضافخة؟

ؿٌؾ مقاصِ ٜافٌح ٞوَٕد أدف ٜافىرؾغ فَْػ هْٔئ ٜوَٕقل :فق إْٔ ٚبدًٓ مـ ادقاجٜٓ

افًٍْٔ ٜفٍتقى افنٔخ ادْتيري ـٚن فْ ٚمٍْٕٓ ٚس ادقؿػ افذي اختذٕٚه مـ ؾتقى
آحتُٚرٓ ،شتٍٚد مْٓ ٚافنً ٛوافْيٚم ظذ ٕحق أؾوؾ.
إن افذي جيري حٚفٔ ً ٚذم إيران ،وخٚص ٜذم ضٓران ،ومراـز ادحٚؾيٚت ،وذم
اجلٚمًٚت ،هق اختالط افُثر مـ افٍتٔٚن وافٍتٔٚت ،ؾٔتَّحدثقن ويوحُقن ويتٌٚدفقن
افُت ٛوافُراشٚت افًِّٔ ٜويتًٚوٕقن ذم افْنٚضٚت افًِّٔ ٜوؽره ،ٚإٓ أهنؿ
يتخذون مجٔع آحتٔٚضٚت افالزمٜ؛ بًٌ ٛخقؾٓؿ مـ افًًس وجلٚن افرؿٚب ،ٜؾال
يَقمقن أمٚمٓؿ بٖي ٜمهٚؾح ٜأو متٚس ،وفُْٓؿ م ٚإن خيتِقا بًٌوٓؿ ،ويٖمْقا افرؿٔ،ٛ
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حتك دمدهؿ أحرص ظذ افَٔٚم بام مًْقا مْف ،ؾٔتجٚوزون ذم افتّامس حد ادهٚؾحٜ
افزيئ ،ٜافتل ٓ يَهد مْٓ ٚافنٓقة.
ذم حغ فق ضٌَ ٝهذه افٍتقى د ٚوصؾ افقوع إػ م ٚوصؾ إفٔف ،وٕصٌح أؾوؾ
مم ٚهق ظِٔف أن؛ إذ حْٔٓ ٚشتحيك افِجٚن افرؿٚبٔ ٜوؿقى افدرك وجلٚن إمر
بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ب٘مُٕٚٚت ـثرة ،ود ٚإٍَٔ ٝإمقال ذم ادحًقبٔٚت
إلضالق هاح ادحتجزيـ ،وفتؿ سؾٓ ٚذم جٓٚت أخرى ،مـ بْٔٓ :ٚتقؾر ؾرص
افزواج فِنٌٚب .ود ٚأصٔ ٛافنٌٚب بٚحلرص ظذ م ٚمْع مْف .ود ٚابتع افنٌٚب
بٚفٍْٚق ،حٔ ٞأخذت شِقـٔٚهتؿ ذم خِقاهتؿ ختتِػ ظْٓ ٚذم إجقاء افًٚم .ٜوبام أن
احلرام واحلالل يْحك بحٓٚت افنٓقة ؾ٘ن ذفؽ شٔخِؼ رادظ ً ٚداخِٔ ً ٚيُّـ ذم
وجدان افنٌٚب ،افذيـ شٔجدون إًٍٔٓؿ ذم مقؿع ادًٗوفٔ ٜدمٚه هذا افرؿٔ ٛافذي
يهحٌٓؿ حتك ذم خِقاهتؿ.
جي ٛذم احلََٔ ٜإجراء إحهٚء ذم بِدٕ ٚفِقؿقف ظذ حجؿ آفتزام بٚدقارد افُثرة
افتل صِّتٓ( ٚافٍتقى بٚحلرم )ٜوبَٔ ٜادقارد ادنّقف ٜفـ (آحتٔٚط افقجقيب
وآشتحٌٚيب فِّْع).
يٌدو أن فِتندد أثر ًا مًُقش ً .ٚوفً ِّف هلذا افًٌ ٛأـد اهلل ورشقفف بنُؾ ظٚم ظذ
ُي ْن افديـ وشامحتف ،ـل يَيض ظذ افتًٌٚت افًًُٔ ٜفِتندد.

دعِ ايبعض يتيازات َػبوٖة!!
يذـر افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚإٔف ؿد أخذ افتزير وافدؾٚع افٍَٓل فِنٔخ ادْتيري ظـ
ادجدِّ ديـ وادْ ٍِّذيـ دخىىٚت آشتٌُٚر افًٚدل وافهٓٔقٕٔ ٜوترة متهٚظدة ذم
افًْقات إخرة .وٕنر هْ ٚإػ مقرديـ مْٓ:ٚ
اددظقيـ إػ مٗمتر
إول :دؾٚظف ظـ افًٔد افٔقشٍل اإلصُقري ،وهق مـ بغ
ّ
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برفغ ،وافذي إُٔر حُؿ احلجٚب افثٚب ٝبٚفَىع وافَٔغ .ؾَد بً ٞافنٔخ ادْتيري
برشٚفتف اجلقابٔ ٜظـ شٗال إذاظ ٜاحلري ٜحقل آهتٚمٚت ادقجٓ ٜود افٔقشٍل
اإلصُقري ،مـ خالل تًَّٔف إحُٚم اإلشالمٔ ٜإػ ثٚبت ٜومتٌرة ،وؿد أصٚر ؾٔف
بنُؾ ؽر مٌٚذ إػ أن احلجٚب فٔس مـ إحُٚم افثٚبت ٜذم اإلشالم...
افثوين :بًد ادقاؿػ ادًٍدة افتل ؿٚم ٝهب ٚافًٔدة صريـ افًٌٚدي (ادرصح ٜفْٔؾ
جٚئزة ٕقبؾ فًِالم) ،وافتل صدرت ظْٓ ٚذم جٚمً ٜأمر ـٌر ،حٔ ٞصٚؾح ٝبُؾ
جرأة ووؿٚح ٜحٌٔ ٛاهلل بٔامن ،وهق رئٔس حرـ ٜادًِّغ ادجٚهديـ؛ وحمّد ادُِل،
وهق مـ افًْٚس افقضْٔ ٜافدئْ ،ٜوبًد أن ـنٍ ٝصحٍٔ ٜـٔٓٚن افَْٚب ظـ ذفؽ،
وجف افذيـ يتخذون مـ ؾتٚوى هذا افٍَٔف ذريً ً ٜفِقصقل إػ مٔقهلؿ وأهداؾٓؿ
ّ
افًٔٚشٔ ٜاشتٍتٚء مثر ًا فِنٔخ ادْتيري ،ؾٖجٚب ظْف بٍتقى ؽريٌ ٜوؽر مًٌقؿ،ٜ
وأصؾ آشتٍتٚء وجقابف ـٔٚيت...

َٓاقػة ودفاع
مل ًٕرف مراده مـ (افًْقات إخرة) ،ؾٓؾ هل شْقات م ٚبًد إتهٚر افثقرة ،أم
تـْحٔف ظـ مْهٕٚ ٛئ ٛافَٚئد ،أم شْقات ؾرض اإلؿٚم ٜاجلزي ٜظِٔف
شْقات م ٚبًد ّ
حريتف ثٜٕٔٚ؟
وحًٌف ذم داره ،أم شْقات رؾع احلهٚر ظْف واشتًٚدتف ّ
ؾ٘ن إظىٚء مثٚل ظـ أي واحد مـ هذه افٍسات إربع ؿد يقوح ّٕط افتحقل
وافتٌر ذم آرائف ،أو يٗـد ـ بٚفًُس مـ ذفؽ ـ ثٌٚت مٌٕٔٚف افٍُري.ٜ
1ـ بًد إتهٚر افثقرة اإلشالمٔ ٜوإفَٚء افٌَض ظذ رؤوس افًٍٚد ذم افْيٚم
افًٚبؼ ،ومـ بْٔٓؿ مـ ـٚن يامرس افتًذي ٛبحؼ ادجٚهديـ مـ أجٓزة افًٚؾٚك،
وخٚص ٜمـ ـٚن يَقم بتًذيٌف صخهٔ ً ،ٚضٚف ٛافًِى ٜافَوٚئٔ ٜؿٚئالً :حذار أن
تْتٓجقا أشِقب ً ٚمْٚؾٔ ً ٚفًِدل؛ بًٌ ٛتًذيٌف إيٚي ،ؾال تيِّقه أو دمحٍقا بحَف ،بؾ
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ادْٚش ٛأن تنِّقه بٚفًٍق وافرمح ٜاإلشالمٔ.ٜ
وأراد مْٓؿ ذم هذا افنٖن افًّؾ بَقفف تًٚػ ،حٔ ٞيٖمر افٌْل إـرم‘ بٚفَقل:
﴿ٓ ق َْست َِقي َ
افس َنق َئ ُي ا ْد َؾ ْع وِو ُهفتِل ِه َل َأ ْح َس ُـ َؾنِ َذا ا ُهف ِذي َو ْقـ َ
َؽ َو َو ْقـَ ُف َظدَ َاو ٌة ـ ََل ُهك ُف
احل َسـَ ُي َوٓ ُه
ِ
قؿ﴾ (ؾهِ.)11 :ٝ
َو ِ ٌِّل ََح ٌ

وٓ خيٍك إٔف ذم ضٌِف هذا مل يُـ فٔتقؿع دظ ًام مـ افًٚؾٚك ،ومل يُـ ٕحد أن يتهقر
ذفؽ ،بؾ ـٚن اجلّٔع يثْل ظذ شً ٜصدره ،حٔ ٞـٚن هيدف إػ دظقة أصدّ أظداء
اإلشالم وخهقمف مـ خالل إطٓٚر افرأؾ ٜوافرمح ٜاإلشالمٔ.ٜ
1ـ وبًد ذفؽ بًْتغ ،حٔ ٞؿٚم ادْٚؾَقن افوّ ٚفقن بَتؾ حنٚص ٜـٌده افنٓٔد
حمّد ادْتيري مع افُثر مـ إبرار وافهٚحلغ ذم حٚدث ٜافًٚبع مـ تر ،وحْٔٓ ٚـٚن
حيؼ ٕي إًٕٚن ظٚدي أن يتهقر بٖٕف شٌِٔس ٓم ٜحربف ،ويًِْٓ ٚحرب ً ٚصًقاء ظذ
ادْٚؾَغ ،ويٖمر بٚشتئهٚل صٖؾتٓؿ؛ إتَٚم ً ٚمْف فقفده ،ؽر أن إيثٚره افًدل وافتًّؽ
بٕٚصقل إخالؿٔ ٜحٚل دون شِقك افىريؼ اخلٚضئ ،بؾ ـٚن يدأب ظذ تقصٜٔ
ادًٗوفغ بًدم أخذ أخريـ بجريرة بًض ادْٚؾَغ ،وـٚن يًّؾ بٚشتّرار ظذ
إرشٚل وؾقد فِتحَٔؼ وافُنػ ظذ افًجقن؛ فٔتٖـد مـ ظدم تًرض بريء إػ طِؿ.
وؿد صَُّؾ ذفؽ أحد ادنٚـؾ افٌُرة بْٔف وبغ افَٚئّغ ظذ إدارة افًجقن .وفٔس هذا
ادَٚم مْٚشٌ ً ٚفٌح ٞهذه افَْى.ٜ
وهْٚك مـ رأى ذم دؾٚظف ظـ إشس وادٌٚدئ افدئْ ،ٜوؿقفف بٖن فِّْٚؾؼ مثؾ
أخريـ حَقؿ ً ،ٚوإذا صدر حُؿ بحؼ أحدهؿ وشجـ فذفؽ ٓ دمقز حمٚـّتف ظذ
ٍٕس افتّٓ ٜوإصدار حُؿ آخر بحَف ،دؾٚظ ً ٚظـ ادْٚؾَغ ،إٓ إٔف مل ُيه ِغ إػ ـؾ هذا
افوجٔ ،ٟبؾ وإتَد أمر إمٚم إم ٜبًد ظِّٔٚت ادرصٚد افَٚيض بتقجف ثالثٜ
أصخٚص ،وهؿ ظٌٚرة ظـ :صخص مـ آشتخٌٚرات ،واددظل افًٚم ،وافَٚيض ،إػ
افًجـ؛ فٔتٌْٔقا م ٚإذا ـٚن ادْٚؾَقن ٓ يزافقن ظذ مقاؿٍٓؿ أم ٓ ،ؾ٘ن ثٌ ٝظْد

الفصل الثالث :املصافحة بني الرجل واملرأة ،آراء جديدة يف االجتهاد الفقهي 111 ............
أـثرهؿ أن أحدهؿ ٓ يزال متًُّ ً ٚبّقؿٍف حُؿ ظِٔف بٚإلظدام ،رؽؿ إٔف أوًٓ :ؿد
حقـؿ وحُؿ ظِٔف بٚفًجـ ،ومل يَسف جريّ ٜأخرى ذم حمًٌف .وث :ًٚ ٕٔٚينسط ذم مـ
يهدر احلُؿ أن يُقن ظٚدًٓ ،ظٚرؾ ً ٚبٚدٌٚين افٍَٓٔ ،ٜوٓ تتقؾر هذه افؼوط إٓ ذم
افَٚيض ،ؾِق تنُِ ٝإـثري ٜمـ اددظل افًٚم وظْك آشتخٌٚرات مل يُـ احلُؿ
صحٔح ً .ٚوثٚفث ً :ٚجي ٛآحتٔٚط ذم افدمٚء .ومـ هْ ٚبدأ افْزاع بْٔف وبغ اإلمٚم&.
يًض ظذ جراحف ،وأن حيقل دون
تًغ ظذ وافد افنٓٔد حمّد ادْتيري أن ّ
وظِٔف ّ
افتجٚوز ظذ حَقق ادجرمغ واددإغ ،وأن ٓ يًّح بٕ٘زال افيِؿ بحؼ افًجْٚء.
أم ٚافذيـ ؾنوا افدؾٚع ظـ ادٌٚدئ إصقفٔ ٜـ جٓ ً
ال أو ظّد ًا ـ بٖٕف دؾٚع ظـ
ادْٚؾَغ ،وافذيـ صٓدوا ظْد إمٚم إم ٜأن مُت ٛافنٔخ ادْتيري أوحك مٖوى
فِّْٚؾَغ ،ثؿ اظسؾقا بّختِػ افىرق بٖن صٓٚدهتؿ ـ ٕٝٚـٚذب ،ٜوشٖفقا شامحتف
افهٍح ظْٓؿ ،ؾًِٔٓؿ أن يتحِّقا تًٌٚت شِقـٔٚهتؿ ،وظذاب أخرة ظذ ادٍٚشد
افتل ترتٌ ٝظذ صٓٚدة افزور افتل ٕىَ ٝهب ٚأؾقاهٓؿ؛ ٕهنؿ أثٚروا افزوابع وؾَ ً ٚدٚ
وصؼ صػ ادجتّع ،واؽتِٔ ٝصخهٔ ٜظٚمل ـٌر ،ومل يُـ هذا بٕٚمر
ينتٓل إظداءّ ،
اهلغ افذي يُّـ ظالجف بحهقل افهٍح مـ ؿٌؾ ذفؽ افٍَٔف.
وبًد افتْحٔ ٜظـ مْه ٛافْٔٚب ،ٜورحٔؾ اإلمٚم& ،أدرك أن تذـره هبذه إشس
ٓ يًىل إٓ ٕتٚئ ٟمًُقش ،ٜؾَِؾ مـ افتذـرات افًٚم ٜوظذ ؾسات متٌٚظدة .وظِٔف
ؾ٘ن ؿقل افًٔد هٚصّل ٕٔ« :ٚأخذت وترة افدؾٚع وافتزير تتهٚظد ذم افًْقات
إخرةش ؽر صحٔح ،بؾ إن هذه افقترة أخذت بٚفتوٚؤل وافتْٚؿص .ـام أن هذا
افدؾٚع دؾٚع ظـ ؿٔؿ افديـ وإخالق وشرة افٌْل‘ وإئّ .^ٜؾَد ـٚن يًًك
جٚهد ًا فِدؾٚع ظـ اديِقمغ وافًجْٚء مْذ افًْقات إوػ ٕٓتهٚر افثقرة وحتك ظٚم
ْػ جٓقده ذم إرشٚل ادًٌقثغ إػ
1111هـ ش ،حٔ ٞـٚن جزء ًا مـ افْيٚم ،ومل َخت َ
افًجقن وبً ٞافرشٚئؾ إػ اإلمٚم وادًٗوفغ ظذ أحد ،إٓ إٔف بًد شْقات آظتزال
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واإلؿٚم ٜاجلزي ٜأخذت جٓقده ذم هذا اإلضٚر بٚفتْٚؿص افنديد؛ وذفؽ فًدم ؿدرتف
افتٍْٔذي ،ٜوظدم وجقد مـ يًتّع إػ ـِامتف ادخِه ٜوٕهٚئحف افهٚدؿ ٜوادٌدئٔ.ٜ
أم ٚافدؾٚع ظـ افٔقشٍل اإلصُقري ،افذي ؿٚل افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚبٖٕف «أحد
اددظقيـ إػ مٗمتر برفغ ،وهق افذي إُٔر حُؿ احلجٚب افثٚب ٝبٚفَىع وافَٔغش ،ؾْٕ٘ٚ
ًٕٖل افًٔد هٚصّل ٕٔ :ٚهؾ إُٔر افًٔد افٔقشٍل اإلصُقري آيٚت احلجٚب وؿٚل
بًدم وجقده ٚذم افَرآن افُريؿ ،أو إٔف يًسف بقجقده ٚويذه ٛإػ ًٕخٓ ،ٚأو أن فف
رأي ً ٚخمٚفٍ ً ٚفرأي أخريـ ذم تًٍر أيٚت؟
افنؼ إول وافثٚين .وظِٔف فق جٚء أحد بتًٍر جديد
يًِؿ اجلّٔع بٖٕف مل يذه ٛإػ ّ
ٔي ٜأو ظدة آيٚت مع رظٚي ٜمجٔع افَقاظد افتًٍري ٜوافٌِ ٜافًربٔ ٜؾٓؾ ُيًدُّ (مُْر ًا
ٕص ذم مً ،ٕٚٓٔٚأو أن
حلُؿ احلجٚب)؟! وهؾ هْٚك مـ يذه ٛإػ ـقن آيٚت احلجٚب ّ
ِ
يـ﴾ و﴿ َو ْف َق ْ ِ
ْض ْو َـ وِخُ ُؿ ِر ِه ُهـ َظ َذ
اجلّٔع ؿد اختٍِقا ذم ادراد مـ (إطٓٚر افزيْ )ٜو﴿ ُي ْيد َ
ِ
ُج ُق ِ
غ َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِمـ َجالوِقيِ ِف ُهـ﴾ ،وتًِٔؾ هذا احلُؿ ذم أيٜ
قِبِ ُهـ﴾ ،وادراد مـ ﴿ ُيدْ ك َ
 ،15وجلٖوا إػ افيْقن بًد ظجزهؿ ظـ حتهٔؾ افَٔغ؟
وب٘فَٚء ٕيرة ظذ تًٍرات هذه أي ،ٜأو ذم إؿؾ مَٓٚتْ ٚافٍَٓٔ ٜذم جمِ( ٜـٚور
ٕقر ؾَف) ،يتوح ظد ٌد مـ هذه آختالؾٚت .
وبًد ـؾ هذه آختالؾٚت ،افتل شتتوح ذم م ٚيع بنُؾ أـثر ،هؾ يهح افتًٌر
ؾٖي ؿًؿ مـ (احلجٚب افثٚبٝ
بٖٕف (إُٔر حُؿ احلجٚب افثٚب ٝبٚفَىع وافَٔغ)؟ ُّ
بٚفَىع وافَٔغ) ؿد إُٔره افًٔد افٔقشٍل اإلصُقري؟
إن هذه أي ٜتثٌ ٝمًٖف ٜاحلجٚب ذم اجلِّ ،ٜومجٔع ادًِّغ متٍَقن ظذ
احلجٚب ،إٕام افْزاع ذم بًض ذوضف وؿٔقده ،وإذا حهؾ اختالف ـثر حقل مًٖف ٜأو
) (1راجع :جمِ( ٜـٚور ٕق در ؾَف) ،افًدد  11و.11
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آي ٓ ٜيُقن افثٚب ٝمْٓ ٚإٓ ادَدار افذي يتٍؼ ظِٔف اجلّٔع .ؾّثالً :إن شس اجلٔٛ
وافٍخذيـ ،موٚؾ ً ٚإػ افًقرتغ ،هل إجزاء ادتٍؼ ظِٔٓ ٚذم حُؿ احلجٚب ،ؾٓؾ يُْر
افًٔد افٔقشٍل هذا ادَدار؟! واوح أن وجقب احلجٚب فٔس ـقجقب افهالة
وافهٔٚم .ؾّثالً :فق دمٚهر صخص بٚإلؾىٚر ذم هنٚر صٓر رموٚن ؾَد ٕه ٝبًض
افروايٚت افهحٔح ٜظذ تًزيره ثالث ً ٚأو أربً ً ،ٚوبًده حيُؿ ظِٔف بٚإلظدام ،ؾٓؾ
فِتجٚهر بًدم احلجٚب مثؾ هذه إحُٚم؟
هؾ هْٚك رواي ٜواحدة تَقل ب٘ـراه ادرأة ظذ ارتداء افًٌٚءة واحلجٚب ،أو أن إمر
ظذ افًُس مـ ذفؽ؟ ؾ٘ن افروايٚت تَقل« :جيقز افْير مـ دون ريٌ ٜأو فذة إػ افالئل
يْتٓغش  ،وؿد ؾٓؿ افًٌض مـ هذه افروايٚت أن احلجٚب حؼ يًقد فِّرأة
إذا ُهنغ ٓ
َ
ًٍٕٓ ،ٚؾ٘ن تْٚزف ٝظـ هذا احلؼ جٚز افْير إفٔٓ ٚمـ دون إدإتٓ ٚوتًزيره.ٚ
ؾٓؾ يُْر افًٔد افٔقشٍل اإلصُقري هذا ادَدار مـ احلجٚب افذي هق حؼ
خٚص ،ويُّـ فِنخص أن يًّؾ بف أو ٓ يًّؾ ،وٓ جيقز فِدوف ٜإـراه ادرأة ظذ
حلد ظِٔٓ ٚؾٔام فق رؾو ٝإٓهٔٚع هلذا اإلـراه؟!
ارتدائف ،وإؿٚم ٜا ّ
إْٕٕ ٚحتّؾ بؾ ٕىّئـ إػ أن بًض هذه افُِامت ؿد صدرت ظـ زف ٜمـ افَِؿ،
وإٓ ؾ٘ن صخه ً ٚمثؾ افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚـ افذي يتوح مـ خالل مَٚفف وهقامنف إٔف
صخص ؾٚوؾ ـ ٓ يُّْف أن يذه ٛإػ اهتٚم صخص بُٕ٘ٚر حُؿ احلجٚب هبذه
افكاحٜ؛ ٕٕف يًرف تًٌٚت ـالمف ،ويًِؿ أن ؿقل مثؾ هذه إمقر مـ دون دفٔؾ ؽر
صحٔح ،بؾ حرام أيو ً.ٚ
ـٚن افٌْل إـرم‘ وإئّ ٜإضٓٚر^ جيٓدون ذم إطٓٚر افْٚس ظذ أهنؿ
مًِّقن ،وـٕٚقا يُتٍقن ذم ذفؽ بّجرد إطٓٚر افنٓٚدتغ ،ذم حغ ته ٛجٓقدٕ ٚذم
) (1راجع :وشٚئؾ افنًٔ.ٜ
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ٕك ظذ اهتٚم صخص بُٕ٘ٚر احلُؿ افثٚب ،ٝثؿ َٕقل :إن مُْر
آدمٚه ادًٚـس ،حّٔ ٞ
احلُؿ افثٚب ٝوافيوري ـٚؾر .وُٕقن بذفؽ ؿد شُِْ ٚمْٓج ً ٚمٌٚير ًا دْٓ ٟافٌْل
إـرم‘ وإئّ ٜإضٓٚر^.

خاطسة
ذهٌ ٝذات يقم مـ أيٚم افًْ ٜاجلٚري ٜإػ مُت ٛاإلظالم ذم إصٍٓٚن ،ؾقجدت
ضٚفٌ ً ٚؾٚو ً
ال مـ ضالب احلقزة جٚفً ً ٚذم ٕٚحٔ ٜمـ ؽرؾ ٜاحلٚشقب ،وـ ٕٝٚتنٌؾ
افْٚحٔ ٜإخرى شٔدة إيرإٔ ٜؿٚف :ٝإهن ٚتَٔؿ ذم افًقيد ،وـٚن افٌح ٞدائر ًا بْٔٓام
حقل مًٖف ٜاحلجٚب ووجقب شس ادرأة فنًر رأشٓ.ٚ
ـ ٕٝٚافًٔدة تَقل :إْٕل واحلّد هلل مًِّ ،ٜومٗمْ ٜبٚفَرآن ،ومع ذفؽ ٓ أؽىل
صًر رأد؛ فًدم ورود حُ ٍؿ بذفؽ ذم افَرآن ،وـٚن افىٚف ٛيَرأ هل ٚأي 11 ٜمـ
شقرة افْقر ،وأي 15 ٜمـ شقرة إحزاب .ؾٖجٚبتف ؿٚئِ :ٜإٔ ٚمِتزم ٜبّوّقن هٚتغ
ْض ْو َـ وِخُ ُؿ ِر ِه ُهـ َظ َذ ُج ُق ِ
أيتغ؛ ؾ٘ن إوػ تَقلَ ﴿ :و ْف َق ْ ِ
قِبِ ُهـ﴾ وه ٚإٔ ٚرضب ٝبٍِٚظل
ِ
غ َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِمـ َجالوِقيِ ِف ُهـ﴾ ،واجلٌِٚب حيتّؾ
حقل ظَْل وصدري ،وافث ٜٕٔٚتَقلُ ﴿ :يدْ ك َ
مًٚين ظديدة ،ومْٓ :ٚافثقب افُٚمؾ ،وادًَْ ٜافٌُرة ،وافثقب افقاشع ،وؿد ذهٌ ٝإػ
ادًْك افثٚف ،ٞواختذت فٍْز ثقب ً ٚواشً ً ،ٚوؿد أؽَِ ٝأزراره ،وهذا هق افذي تريده
أي ٜافُريّ.ٜ
ؾٖخذ افىٚف ٛيًقق بًض افَرائـ ،ؾَٚم ٝبر ّده ،ٚوأؿٚم ٝؿرائـ ؽره،ٚ
واشتْتج ٝمْٓ ٚصح ٜؾًِٓ.ٚ
م ٚأريد ؿقفف :إن أي ٜإذا ـ ٕٝٚحتتّؾ ظدة وجقه ،وـٚن أحد افقجقه أؿقى مـ
افقجقه إخرى وأطٓر ،ؾال جيقز فْ ٚاهتٚم افذي ئّؾ إػ افقجف افؤًػ بّخٚفٍٜ
افَرآن واحلُؿ افثٚبٝ؛ ٕن ورود آحتامل مع ظدم افَدرة ظذ إبىٚفف بنُؾ ـٚمؾ
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أبٔ ٝإٓ افَقل بيٓقر أي ٜذم
يَىع افىريؼ أمٚم اإلظالن ظـ ـقٕف حُ ًام ثٚبت ً ،ٚوإذا َ
أحد ادًٚينَٕ ،قل :إٕؽ تًِؿ أن إخٌٚريغ ٓ يرون حجٔ ٜطقاهر افَرآن ،وذهٛ
صٚح ٛادًٚمل إػ حجٔ ٜافَرآن ظذ افهحٚب ٜؾَط ،أم ٚؽرهؿ ؾتثٌ ٝحجٔتف ظِٔٓؿ
ٍ
مًٖف ٜمٓ ٚ
بٚإلمجٚع .وأ ّي ٚـٚن إمر ؾٖٕ ٝتًِؿ إٕف إذا وؿع اختالف بغ ادراجع ذم
يُقن بَّدورٕ ٚافَٔٚم بٕٚمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر بنٖهنٚ؛ فًدم اتوٚح ادًروف
بًد وؿقع آختالف بغ افٍَٓٚء .ؾّثالً ٓ :حيؼ فْ ٚأن ٕٖمر صخه ً ٚبٚفذهٚب إػ صالة
اجلًّٜ؛ ٕن هْٚك مـ افٍَٓٚء مـ يذه ٛإػ حرمتٓ ،ٚوهْٚك مـ يرى ظدم إجزائٓ ٚظـ
مُْر فيوري مـ
مُْر صالة اجلًّٜ
صالة افيٓر ،وظِٔف ٓ يُّْؽ افَقل بٖن
ٌ
َ
رضوريٚت افديـ .وهُذا بٚفًٌْ ٜإػ ؿك افهالة.
إن ادًروف هق افذي يثٌ ٝحًْف ظْد اجلّٔع ،وادُْر هق افذي يثٌ ٝؿٌحف ظْد
اجلّٔع ،وظِٔف ٓ يُقن تٚرك اجلًّ ٜمرتٌُ ً ٚدُْر؛ فقرود افٍتقى واحتامل اخلالف.
وهُذا إمر بٚفًٌْ ٜإػ حُؿ احلجٚب ذم مقارده آختالؾٔ.ٜ
ويتوح مم ٚتَدم أن افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚؿد خرج ظـ اإلٕهٚف ذم مًتٓؾ ـالمف،
حٔ ٞؿٚل« :دؾٚظف ظـ افٔقشٍل اإلصُقري ،وهق أحد اددظقيـ إػ مٗمتر برفغش،
حٔ ٞتقحل هذه افًٌٚرة أن دظقة افًٔد افٔقشٍل إػ ذفؽ ادٗمتر تًدّ واحدة مـ
جرائره ،ذم حغ أن افدظقة ؿد صدرت مـ ادٗمتر ،ومل يهدره ٚافًٔد اإلصُقري ،ؾ٘ذا
وجف افدظقة.
ـٚن هْٚك مـ ذٕ ٛؾٓق يَع ظذ مـ َّ
ًٕؿ ،م ٚؿٚم بف افًٔد اإلصُقري هق تٌِٔ ٜتِؽ افدظقة؛ وظْده ٓ ٚبد فْ ٚأن َٕقل:
هؾ حترم تٌِٔ ٜدظقة جمّقظ ٜوإن ـ ٕٝٚمْحرؾ ،ٜأو جيقز افذهٚب إػ مُٚن افدظقة،
ؾربام أمُْف ؿقل حؼ يٍْع أخريـ ويٗثر ؾٔٓؿ؟ وفق ؾروْ ٚظدم إمُٚن ذفؽ ،وأن
هْٚك مـ يرتُ ٛإظامل ادحرم ،ٜبؾ حتك إذا ـٚن افذهٚب إػ ذفؽ ادُٚن حرام ،وأن
مـ يذه ٛإفٔف يًد مذٌٕ ً ،ٚؾٓؾ افذي يَسف افذٕ ٛحيرم مـ مجٔع حَقؿف آجتامظٔ،ٜ
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وٓ حيؼ ٕحد أن يداؾع ظْف وظـ زوجتف وأوٓده وآرائف افهحٔح ٜوادْنقرة فف؟
أمل ُي َِ ْؿ اإلمٚم ظع× احلد ظذ شٚرق ثؿ أضًّف مـ بٔ ٝادٚل ـل يزأ؟ أمل يٌِظ
اإلمٚم ظع× افَقل فٌالمف ؿْز؛ ٕٕف أهٚن صخه ً ٚؿٚده فَٔٔؿ ظِٔف احلد؟!
وخالص ٜافَقل :إن ارتُٚب افذٕ ٛـ فق ش َِّّْٚه ـ ٓ ينُؾ م ًٚ ًٕٚذظٔ ً ٚوؿٕٚقٕٔ ًٚ
مـ افدؾٚع ظـ افنخص خٚرج ٕىٚق ذفؽ افذٕ ،ٛبؾ إن هذا افدؾٚع ييٓر افًٍْٜٔ
افقاشً ٜوافنخهٔ ٜافٌُرة افتل يتّتع هب ٚادداؾع ،حٔ ٞيتُّـ مـ افٍهؾ بغ خمتِػ
حٔثٔٚت افنخص ،ؾْٓٚك وراء حٔثٔ ٜاؿساف افذٕ ٛحٔثٔٚت ـٌرة أخرى ،مْٓ :ٚحٔثٜٔ
ـقن ادذٕ ٛإًٕ ،ًٚ ٕٚأو مًِ ًام ،أو مقاضْ ً ،ٚإػ ؽر ذفؽ مـ احلٔثٔٚت .وفق أن ادًٗوفغ
ذم جٓٚز افَوٚء ؿد أخذوا ـ ذم إؿؾ ـ هبذا ادَدار مـ احلٔثٔٚت ذم م ٚيتًِؼ بزوجٜ
ادذٕ ٛوأوٓده ،ومل يؤَقا ظذ أهة ادذٕ ٛوأوٓده بًجْف ،وحٚؾيقا ظذ حَقؿٓؿ،
دّ ٚ
تٍنك افًٍٚد وإتؼ مـ جمرم واحد إػ أهة ـٚمِ ،ٜومْٓ ٚإػ جمتّع بٖهه ،إتنٚر
افْٚر ذم اهلنٔؿ.
وخالص ٜافَقل :إن دؾٚع افنٔخ ادْتيري ظـ شٚئر حٔثٔٚت افٔقشٍل اإلصُقري
يًد مـ مجِ ٜمْٚؿٌف ،وفٔس مَْه ٜفف.

احلجاب وَطأية ايجابت واملتػيّس
ؿٚل افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚذم هذا اخلهقص« :إن افنٔخ ادْتيري وّـ تًَّٔف
إحُٚم افؼظٔ ٜإػ ثٚبت ٜومتٌرة أوحك بنُؾ ؽر مٌٚذ بٖن احلجٚب فٔس مـ
إحُٚم افثٚبت ٜذم اإلشالمش.
هْٚك مهىِحٚن خيتٍِٚن ظـ بًوٓام اختالؾ ً ٚيًر ًا :أحدمه ٚظٌٚرة ظـ إحُٚم
افثٚبت ٜوادتٌرة؛ وأخر ظٌٚرة ظـ إحُٚم افَىًٔ ٜوؽر افَىًٔ.ٜ
وإحُٚم افثٚبت ٜمـ ؿٌٔؾ :افهالة ،وافهٔٚم ،وافقوقء ،وافًٌؾ ،وافتّٔؿ،
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واحل ،ٟوم ٚإػ ذفؽ ،ؾٓل ثٚبت ٜظذ افدوام .وذم صقرة افًجز يْتَؾ ادُِػ ذم وطٍٔتف
إػ مرحِ ٜأخرى مـ ذفؽ احلُؿ وم ٚينٚهبف.
وإحُٚم ادتٌرة هل إحُٚم افتل تقوع ذم طؾ طروف وذوط ؿٚبِ ٜفِتحقل
وافتٌر ،بحٔ ٞتتٌر بتٌر تِؽ افيروف .ؾّثالً :أوج ٛاهلل تًٚػ افزـٚة ،وؿٚل افٌْل
إـرم‘ ذم تقؤح ذفؽ« :إن اهلل جًؾ ذم أمقال إؽْٔٚء فٍَِراء م ٚئٍُٓؿش .
وأوٚف بًد ذفؽ مقوح ً« :ٚوفق ظِؿ أن افذي ؾرض هلؿ ٓ ئٍُٓؿ فزادهؿش ،مم ٚيًْل
أن افًٌْ ٜادئقي ٜافتل ؾروٓ ٚوأوجٌٓ ٚظذ إؽْٔٚء ـٚؾٔ ٜإلصٌٚع حٚج ٜافٍَراء.
وظِٔف يُقن مَدار افزـٚة تًٌ ً ٚحلجؿ افٍَر وافثراء وظدد افٍَراء ذم ادجتّع.
وظْدم ٚبدأ افٌْل إـرم‘ بٖخذ افزـٚة ذم ادديْ ٜادْقرة ـٚن إؽْٔٚء ظٌٚرة ظـ
ادزارظغ وافرظٚة وأصحٚب افذه ٛوافٍو ،ٜوـٚن افْهٚب افذي ؾروف افٌْل إـرم
متْٚشٌ ً ٚمع حٚج ٜافٍَراء ذم ذفؽ ادجتّع ،وـٚن افذيـ يٗتقن افزـٚة ويدؾًقهن ٚمـ
أؽْٔٚء ذفؽ افًك .أم ٚذم افقؿ ٝاحلٚرض ،حُٔ ٞيًدُّ افرظٚة وادزارظقن مـ افىٌَٚت
افٍَرة ذم ادجتّع ،وئًنقن ظذ دظؿ احلُقم ٜهلؿ إلؿٚم ٜأودهؿ ،ؾ٘ن حُؿ وجقب
دؾع افزـٚة ٓ ينِّٓؿ ،وإٕام يتقجف ٕوفئؽ افذيـ ينٔدون افكوح وافَهقر.
يزوجقن إٓ
وفُل ٓ ٕذه ٛبًٔد ًا ـٚن افْٚس ذم جمتًّْ ٚهذا ـ ؿٌؾ مئ ٜظٚم ـ ٓ ِّ
افٍالح ،ويَقفقن ظـ ؽره :إٕف ؾَر ،وفٔس فف مقرد ئًِف .أم ٚحٚفٔ ً ٚؾٚفذي ُيّْع مـ
افزواج هق افٍالح؛ ٕٕف ٓ يًتىٔع افَٔٚم ب٘ظٚف ٜزوجتف.
وظِٔف ؾ٘ن حُؿ افزـٚة تٌع فٍَِراء وإؽْٔٚء ،ومَدار احلٚج .ٜوهل أمقر متٌرة
ظذ افدوام .وظذ ادٍتغ أن يؼظقا ؿٕٚقٕ ً ٚفِزـٚة يًتْد إػ دراش ٜيَقم هب ٚاخلزاء ذم
خهقص افًك احلٚرض ،ـام أن فألزمْ ٜإخرى ؿقإغ ختهٓ.ٚ
) (1وشٚئؾ افنًٔ ،ٜأبقاب افزـٚة ،افٌٚب .1
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وأم ٚمهىِح افَىًل وؽر افَىًل ؾٓام مهىِحٚن آخران؛ ؾٚفَىًل هق احلُؿ
ادْهقص ذم افَرآن وافًْ ،ٜوٓ يُّـ تٖويِف أو آختالف بنٖٕف ،مثؾ :مجٔع إمثِٜ
افتل ذـرٕٚه ٚفألحُٚم افثٚبت ٜوادتٌرة .وأم ٚاحلُؿ ؽر افَىًل ؾٓق افذي مل يَىع
بهدوره ووجقبف ذم افديـ ،إذ ربام يُقن ؿد صدر بداظل آحتٔٚط ،وربام ـٚن حُ ًام
ظرؾٔ ً ،ٚؾتقمهقه حُ ًام ذظٔ ً ٚدئْ ً .ٚويٌدو أن افُثر مـ إحُٚم اإلموٚئٔ ٜمـ هذا
افٌَٔؾ.
ومٓام ـٚن ؾ٘ن افديـ ؿد ٕزل مـ جٓ ٜذم حمٔط ئًش ؿقإْٔف وتَٚفٔده اخلٚص ٜذم
ادًٚمالت وإحُٚم وأداب .وؿد افتزم افٌْل إـرم‘ وإئّ ٜإضٓٚر^
بتِؽ إظراف وافتَٚفٔد ،إٓ م ٚـٚن مْٓ ٚخمٚفٍ ً ٚفِؼع .وظِٔف فٔس مـ ادًِقم ـقن
مجٔع هذه افتَٚفٔد جزء ًا مـ افديـ ،ـٚظتامر افرجٚل فِحى ٜوافًَٚل ،ودؾع اجلّؾ ذم
افدي ،ٜوادٌٚفغ ادحددة ذم افدي ،ٜووامن اجلريرة ،وإصٓر احلرم ،وم ٚإػ ذفؽ.
ومـ جٓ ٜأخرى ٕجد أحٔ ًٚ ٕٚأن افًالضغ واحلُٚم ؿد اشتحًْقا أمر ًا ،ثؿ ؾروقه
ظذ افْٚس بقصٍف حُ ًام ذظٔ ً ،ٚوجًِقه جزء ًا مـ افديـ ،مـ ؿٌٔؾ :افتٍُر افذي
يَقم بف أهؾ افًْ ٜبقوع بٚضـ افُػ افّْٔك ظذ طٚهر افٔنى ذم ؿٔٚم صالهتؿ؛
وافنٓٚدة بٚفقٓي ٜفإلمٚم ظع× افتل ٕؤٍٕٓ ٚحـ افنًٔ ٜذم إذان .
وأحٔ ٕٚٚتٗدي آحتٔٚضٚت إػ صدور افٍتٚوى ،مـ ؿٌٔؾ :احلُؿ بْجٚش ٜادؼك
وافُتٚيب .وؿد تٌغ ٕـثر افٍَٓٚء ادًٚسيـ ظدم صح ٜهذه افٍتٚوى ،ؾٖؾتقا بىٓٚرة
أهؾ افُتٚب .ـام ذه ٛبًوٓؿ إػ ظدم ٕجٚش ٜادؼـغ أيو ً .ٚوؿد بحث ٝأدف ٜذفؽ
ذم جمِ« ٜـٚور ٕق در ؾَفش .
) (1تقؤح ادًٚئؾ ،بح ٞإذان واإلؿٚم.ٜ
) (1جمِ( ٜـٚور ٕق در ؾَف) ،افًدد 1ـ .1
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واخلالص :ٜإن إحُٚم افثٚبت ٜوادتٌرة رء ،وإحُٚم افَىًٔ ٜوؽره ٚرء
آخر .وافثٚين يرتٌط بقجقد دفٔؾ احلُؿ افَىًل افذي ٓ يٌَؾ افنؽ وافسديد؛ وإول
يرتٌط بتًٌٔ ٜإحُٚم ـ بًد افٍراغ مـ ؿىًٔتٓ ٚـ فألمقر ادتٌرة أو تًٌٔتٓ ٚفألمقر
افثٚبت.ٜ
أحهٔ ٝبًض
وؿد بح ٞافنٓٔد ادىٓري حقل إحُٚم افثٚبت ٜوادتٌرة .وؿد
ُ
مًٚير افثٚب ٝوادتٌر ذم جمِ( ٜـٚور ٕق در ؾَف) .بؾ إن مٗمتر دور افزمٚن ذم آجتٓٚد
ـٚن يَقم ظذ أشٚس إحُٚم افثٚبت ٜوادتٌرة وافَىًٔ ٜوؽره ،ٚويدور حقل حمقره.ٚ
وأم ٚم ٚؿٚفف افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚمـ أن افنٔخ ادْتيري «أدح إػ ظدم ـقن احلجٚب
مـ إحُٚم افَىًٔ ٜذم اإلشالمش ؾٓق مردود؛ إذ فق ـٚن ادراد مـ (احلجٚب) هق
(افًٌٚءة) ؾ٘ن ٕهػ ادجتّع احلٚيل ذم إيران يرتدي (اجلٌِٚب) ،ومل يِتزم أحد
بخروجٓ ّـ مـ افديـ ،أو يذه ٛإػ ـقن افًٌٚءة افًربٔ ٜأو اإليرإٔ ٜمـ افَىًٔٚت.
وأم ٚإذا ـٚن (احلجٚب) يًْل شس افٌدن وفق بٚحلد إدٕك ؾِٔس هْٚك مـ يُْره.
وظِٔف ؾ٘ن مراد افنٔخ ادْتيري أن افتٍٚصٔؾ ادتًَِ ٜبٚحلجٚب ؽر ؿىًٜٔ؛ فُٔقن
مُْره ٚمُْر ًا حلُؿ احلجٚب .وؿد ؿٚل ذم تقؤح ادًٚئؾ« :إن أصؾ وجقب احلجٚب
ظذ ادرأة مـ رضوريٚت اإلشالم ،وإن ـ ٕٝٚبًض تٍٚصِٔف فًٔ ٝمـ افيوريٚتش.
وفً ٝأدري أيـ مقوع اإلصُٚل ذم هذا افُالم؟ ؾٓؾ يذه ٛافًٔد هٚصّل ٕٔ ٚإػ أن
احلجٚب ذم آيٚت افَرآن وافروايٚت سيح وؿىًل ،بحٔ ٓ ٞيٌَؾ افنؽ وافنٌٓ ٜذم
أي مـ أؿًٚمف وتٍٚصِٔف؟! ًٕتًٌد أن يذه ٛمـ فف مًُ ٜوـٚن مـ ذوي
ٍّ
آختهٚص إػ مثؾ هذا افرأي.
ثؿ ًٕٖفف :إذا ـٚن احلجٚب ؿىًٔ ً ٚؾٓؾ هق افًٌٚءة افًربٔ ٜأو اإليرإٜٔ؟ وأهيام ـٚن
هق ادراد ذم افًرف افذي ٕزل ؾٔف حُؿ احلجٚب؟ وحٔ ٞترتدي افًْقة ذم جمتًّْٚ
افًٌٚءة اإليرإٔ ٜدون افًربٔ ٜؾٓؾ يرتٌُـ حرام ًٚ؟ وهؾ يٌٌْل أن يُقن احلجٚب
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مهْقظ ً ٚمـ افهقف أو وبر اإلبؾ وافًخٚل ،أو أن ادراد أن يُقن شٚتر ًا ؾحًٛ؟ ؾ٘ذا
ـٚن ادراد افًٚتر ؾٓق حٚصؾ ذم اجلٌِٚب ،ـام هق حٚصؾ ذم افًٌٚءة؟! وهؾ جي ٛتٌىٜٔ
افرأس وافقجف ،أو يٍُل تٌىٔ ٜافرأس ؾَط؟ إـثر ظذ ظدم آفتزام بٚفًَؿ إول،
وأم ٚذم افًَؿ افثٚين ؾٓؾ يدخؾ أشٍؾ افْحر وإتٓٚء احلْؽ ذم أجزاء افرأس أو أهن ٚمـ
ادسحِ ٜافاليت ٓ ُي ًِ ْرن إتٌٚه ًٚ
أجزاء افرؿٌٜ؟ ودٚذا ٓ تَقم افَٔٚم ٜظذ افًْٚء ذم افٌَٚئؾ
ِّ
إرز ـٚصٍٚت ظـ
دثؾ هذا افُالم ،وافًْقة افنامفٔٚت افاليت يًِّـ ذم حَقل
ّ
أرجِٓـ ،دون أن خيوًـ فالظتَٚل وادحٚـّ ٜواإلدإٜ؟ ودٚذا ٓ يٍتل مراجع افتَِٔد
بتحريؿ افًّؾ ظِٔٓـ ذم ادزارع ظذ هذا افْحق؟ وظؼات آشتٍٓٚمٚت إخرى افتل
تنُؽ اإلًٕٚن ذم ادَدار ادتَٔـ مـ احلجٚب ،ودمًِف حيجؿ ظـ إبداء افرأي بيس
ؿٚضع.
وأم ٚإمر افثٚين افذي اظسض ؾٔف افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚظذ افنٔخ ادْتيري ،حٔٞ
ؿٚل« :افثٚين :بًد افًِقك ادنغ افذي ؿٚم ٝبف صريـ ظٌٚدي ذم جٚمً ٜأمر ـٌر،
حٔ ٞصٚؾح ٝافٌربٚء بُؾ جرأة ووؿٚح ،ٜمم ٚيًتز ؿوً ٚء ظذ افؼع ،ثؿ ـنٍٝ
صحٍٔ ٜـٔٓٚن افَْٚب ظـ ذفؽ ،...إٓ إٔف أجٚب ظـ ذفؽ بٍتقى ظجٌٔ ٜوؽر
مًٌقؿ...ٜش ،ؾالبد مـ بحثف ذم ظدة مَٚمٚت:
إول :هؾ ـؾ مهٚؾح ٜمـ امرأة فرجؾ تًتز ؿوً ٚء ظذ افؼيًٜ؟
افثوين :هؾ دمقز إصٚظ ٜمثؾ هذا اخلز بغ افْٚس؟
افثوفٌ :هؾ ـ ٕٝٚؾتقى افنٔخ ادْتيري صٚدرة حقل هذه افَؤ ،ٜأم أهن ٚصدرت
ؿٌِٓ ٚبٍسة؟
افراوع :هؾ هل ؾتقى مىَِ ٜأم مَٔدة بؼوط خٚصٜ؟

ٌٖ يف ايفتوى اجلديدة قغاء عًى ايػسع؟
ظٌٚرة (افَوٚء ظذ افؼع) إٕام تًتًّؾ ذم مقرد ارتُٚب حمرم بًد افًِؿ بحرمتف؛
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إسار ًا وجرأة ظذ اهلل ،وهبدف إصٚظتف وافسوي ٟفف .وبًٌٚرة أخرى :إصٚظ ٜاحلرام
وافٍحنٚء ذم ادجتّع.
وفُـ فٔس مـ ادًِقم اظتٌٚر ظدم احلجٚب ،أو مهٚؾح ٜشٔدة هل ٚمـ افًّر شتقن
شْ ٜأو صٔخ هبذا افًّر ،مـ ادُْرات افقاوح ٜافٌدهئٜ؛ إذ يُّـ ظدّ مثؾ هٗٓء
إصخٚص مـ مجِ( ٜافَقاظد مـ افًْٚء) افاليت حتدث افَرآن بنٖهن ّـ ؿٚئالً:
ِ
افالِت ٓ يرج َ ِ
ِ ِ
َر
قن كؽَوح ًو َؾ َؾ ْق َس َظ َؾ ْق ِف ُهـ ُجـ ٌ
﴿ َواف َؼ َقاظدُ م َـ افـ ََنسوء ِ َ ْ ُ
َوح َأن َي َض ْع َـ ث َق َ ُ
وِب ُهـ ؽ ْ َ
متَزج ٍ
وت وِ ِزيـ ٍَي َو َأن َي ْستَ ْع ِػ ْػ َـ َخ ْ ٌر ُهَُل ُهـ﴾ (افتقب.)11 :ٜ
ُ َ َن َ
وؿد ظدّ ت بًض افروايٚت افٔٚئًٚت مـ افًْٚء وافالئل ٓ حيوـ مـ مهٚديؼ
(افَقاظد مـ افًْٚء).
وؿد أراد افَرآن مـ خالل ذفؽ افتخٍٔػ ظـ افًٔدات ادتَدِّ مٚت ذم افًـ ،وهذا
افتخٍٔػ خيتص ضًٌ ً ٚبٚفًٚتر ،ـٚفًٌٚءة واخلامر وأمثٚهلام ،وفٔس ؾٔف طٓقر ذم جقاز
مهٚؾح ٜافرجٚل.
وؿد اشتثْك افٍَٓٚء جقاز افْير إػ هٗٓء افًْقة مـ دون صٓقة .وفُـ هذا
ادَدار مـ افتخٍٔػ حيقل دون افَقل بحرم ٜادهٚؾح ٜبيس ؿٚضع ومـ دون أيٜ
صٌٓ .ٜوأم ٚمهٚؾح ٜافنٚبٚت ؾًٌْحثٓ ٚذم م ٚبًد.
وظذ أي ٜحٚل إذا مل تثٌ ٝحرم ٜافقء ٓ يُّـ ظدّ ارتُٚبف ؿوً ٚء ظذ افؼيً.ٜ
وٓ خيٍك ضًٌ ً ٚإْٔل أرى حرم ٜمهٚؾح ٜمثؾ هذه ادرأة .وفُـ ؿد تُقن هْٚك آراء
أخرى .وربام اشتٍٚد صخص مـ جقاز افْير إفٔٓ ٚافتخٍٔػ ذم شٚئر إبًٚد إخرى.
وهذا م ٚشٌْحثف ذم م ٚبًد .وظِٔف ؾ٘ن أحد ذوط افَوٚء ظذ افؼع ؽر متحَؼ ذم
افٌغ.

إذاعة ايفاحػة
يٌدو فْ ٚأن افذي يًتحؼ تًّٔ( ٜافَوٚء ظذ افؼيً )ٜهق إذاظ ٜهذا اخلز ذم
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ادجتّع؛ إذ إن افذيـ يرومقن ؾًؾ ادُْرات إذا أدرـقا أن صخه ً ٚيرتُ ٛادُْر ظِْ ًٚ
دون أن يتًرض فف ادًٗوفقن ذم أجٓزة افَوٚء وؽره ٚشًٔتز ذفؽ دظقة مٍتقحٜ
فِجّٔع ٓرتُٚب ذفؽ ادُْر وم ٚهق أشقأ مْف .وؿد ظِّ ٝصحٍٔ ٜـٔٓٚن أن افًِىٜ
افَوٚئٔ ٓ ٜتَقم ب٘جراء ذم تِؽ افيروف ،ؾام افذي دظٚه ٚإػ ٕؼ مثؾ هذا اخلز؟!
وصحٔح أن ادتًٚضٍغ مع آدمٚه افديْل واإلشالمل يٌوٌقن مـ ؾًؾ هذه ادرأة ،إٓ
زر ًا فتَِٔده.
أن هْٚك أيو ً ٚمـ جيد ذم شِقـٓ ٚم ِّ
َٕؾ افنٔخ افُٚصٚين ذم خىٌ ٜمـ خى ٛاجلًّ ٜحديث ً ٚمٍٚده :إن رج ً
ال ّمر بخربٜ
ؾقجد ؾٔٓ ٚرجِغ يًٍالن مُْر ًا ،ؾٖخز افٌْل‘ ؾَٚل فف افٌْل :هال أشدف ٝدوهنام
شتٚر ًا ،ؾال يرامه ٚأحد ...ثؿ اشتْت ٟمـ ذفؽ أن افُنػ ظـ افٍٚحن ٜيٗدي إػ
صٔقظٓ.ٚ
ؾام افذي يدظقٕ ٚإػ إصٚظ ٜادُْر ،وٕحـ ًِٕؿ أن افيروف ٓ تًٚظد ظذ مُٚؾحتف،
ومع ذفؽ ًٕتز إًٍْٔ ،ٚإذ َٕقم ب٘صٚظ ٜهذه افٍٚحن ،ٜمـ ادهِحغ؟!
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ
يـ َُيِ هي َ
قع اف َػوح َة ُي ِيف ا ُهفذ َ
قن َأن قَة َ
أمل ِير ْد ذم افَرآن افُريؿ ؿقفف تًٚػ﴿ :نِ ُهن ا ُهفذ َ
آمـُقا ََُلؿ ظ َذاب َأفِقؿ ِيف افده ْكقو و ِ
أخ َر ِة﴾ (افْقر.)15 :
َ َ
ْ َ ٌ ٌ
َ
إن صٖن ٕزول هذه أي ٜيتًِؼ بٚهتٚم بًض ًٕٚء افٌْل‘ ،ؾتقظد افَرآن مـ أصٚع
هذه افتّٓ ٜوافَذف بٚفًذاب افدٕٔقي وإخروي.
وٓ خيٍك أن فنٔقع مثؾ هذه إمقر تًٌٚت ـٚرثٔ .ٜوفق أن صحٍٔ ٜـٔٓٚن وؽرهٚ
أرادت افَٔٚم بًّؾ صٚفح فُٚن ظِٔٓ ٚأن ختز إجٓزة افَوٚئٔ ٜواجلٓٚت ادًْٜٔ؛ ٕهنٚ
أظرف مـ ؽره ٚبتحديد ادُْر وجمٚزاة ادذٌٕغ ،وافٌح ٞحقل ادقوقع ذم دائرة
اخلزاء وادختهغ ،وفٔس بغ افدمهٚء واجلامهر افٌٍرة.
ودٚذا مل يًّؾ بّوّقن احلُّ ٜافتل تَقل« :افٌٚضؾ يّقت بسك ذـرهش؟!
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دفاع عٔ احلكيكةَ ،تى صدزت ايفتوى بايغبط؟ وَا ٖو ْضّٗا؟
إمر ادٓؿ وادٍِ ٝفالٕتٌٚه هق أن ؾتقى افنٔخ ادْتيري ؿد صدرت ؿٌؾ حقايل شْٜ
وٕهػ مـ حدوث هذه افَؤ ،ٜجقاب ً ٚظـ اشتٍتٚء ٕحد اجلٚمًٔغ اإليرإٔغ ئَؿ ذم
بِد أورويب ،وذفؽ بتٚريخ 1111/1/11هـ ش ،حٔ ٞمل حتهؾ صريـ ظٌٚدي ظذ
جٚئزهت ٚإٓذاك ،ومل تهٚؾح افدـتقر بٔامن ،ومل تًّد صحٍٔ ٜـٔٓٚن إػ إثٚرة هذه
افوج ،ٜوؿد ٕؼ ذفؽ آشتٍتٚء وجقابف ذم ـتٚب «ديدگٚهٓٚش  ،وافذي ضٌع ؿٌؾ
ّ
حهقل (صريـ ظٌٚدي) ظذ جٚئزهت.ٚ
وإفٔؽ ٕص آشتٍتٚء:
إْٕل ضٚف ٛإيراين أؿٔؿ وأدرس ذم أحد افٌِدان إوروبٔ ،ٜوبًٌ ٛحريص ظذ
افثقرة ؾَد رحٌ ٝافًٍٚرة اإليرإٔ ٜوؽره ٚمـ ادٗشًٚت اإليرإٕٔ ٜـقن ظذ صِٜ
وثَٔ ٜهب ،ٚوأن أؿدم هل ٚافًقن بَدر اشتىٚظتل .وبًٌ ٛهذا آرتٌٚط ظن ٝمنٚهد
ظديدة دظتْل إػ ـتٚب ٜهذه افرشٚف ٜوآشتٍٓٚم ظـ هذه ادًٖف :ٜتًِّقن أن ادقطٍغ
هْ ٚذم افًٍٚرة اإليرإٔ ٓ ٜيهٚؾحقن افًْٚء ،و ُي ِ
رجًقن ذفؽ إػ أشٌٚب دئْٜ

ٍ
مقال فِثقرة مل أجد ذفؽ مًَْ ً ،ٚؾَد صٓدت افُثر
وذظٔ ،ٜوفُْْل ـنخص مًِؿ

مـ ادقاؿػ ادهحقب ٜبٓٚشتٓزاء بٌِدٕ ،ٚبؾ وحتك بٚإلشالم؛ بًٌ ٛاإلحجٚم ظـ
مهٚؾح ٜافًٔدات ،وتًقد جذور هذا آشتٓزاء إػ أن ادًِّغ أخريـ ،وحتك
افنًٔ ،ٜذم خمتِػ مْٚصٌٓؿ ٓ جيدون حرج ً ٚذم هذه ادهٚؾح ،ٜبؾ ٓ يُّـ افَقل بٖن
اإلحجٚم ظـ ادهٚؾح ٜمَتك ظذ اإليرإٔغ ؾَط ،ؾْٓٚك افُثر مْٓؿ ،بؾ وحتك
افذيـ تؿ تْهٌٔٓؿ مـ ؿٌؾ احلُقم ٜاإليرإٔ ٓ ،ٜيرون إصُ ًٓٚذم مهٚؾح ٜافًْٚء ،بؾ
) (1ديدگٚهٓ.111 :ٚ
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ادتؼظغ مـ اإليرإٔغ افذيـ ٓ يرون بٖش ً ٚذم هذه ادهٚؾح،ٜ
صٓدت صخهٔ ً ٚبًض
ِّ
وآشتثْٚء افقحٔد ذم افٌغ يْحك ذم افدبِقمٚشٔغ اإليرإٔغ ،مم ٚأدى إػ طٓقر
افقهـ ،وخٚص ٜأن افتهقر يذه ٛإػ أن هٗٓء افدبِقمٚشٔغ إٕام حيجّقن ظـ
مهٚؾح ٜافًٔدات خنٔ ٜأن يي ذفؽ بّْٚصٌٓؿ وشَقضٓؿ شٔٚشٔ ً ،ٚوهْٚك مـ يَقم
بحرـٚت ظجٌٔ ٜفٍِرار مـ هذا افقوع ادحرج .ؾٖرجق مـ شامحتُؿ بٔٚن م ٚإذا ـٚن
ٕٚؿن ٝهذه ادًٖف ٜمع بًض اإليرإٔغ ،إٓ أن
هذا إمر مًوِ ٜحتتٚج إػ حِقل .وؿد
ُ
جقاهبؿ ـٚن أصٌف بخى ٜافًّؾ احلُقمٔ.ٜ
وـٚن اجلقاب:
أوًٓ :يًتٍٚد مـ ـثر مـ روايٚت بٚب افْير أن حرمتف مـ جٓ ٜاحسام ادْيقرة.
وظِٔف إذا ـ ٕٝٚادْيقرة ٓ دمد ذم ذفؽ هتُ ً ٚحلرمتٓ ،ٚوـ ٓ ٕٝٚتًس ًٍٕٓ ،ٚـٚن
افْير هل ٚجٚئز ًا ضًٌ ً ،ٚإٓ إذا أدى إػ افقؿقع ذم افًٍٚد ،خٚص ٜذم م ٚيتًِؼ بٌر
ادًِامت ،حٔ ٓ ٞيذهٌـ إػ حرم ٜافْير ،بؾ وجيدن ذم ظدمف م ٚيْٚذم احسامٓ ّـ.
وٓ يًٌد وجقد ٍٕس ادالك ذم ادهٚؾح.ٜ
ـام أن روايٚت مهٚؾح ٜإجٌْٔ ٜتْكف إػ خهقص ادًِامت.
أجؾ ،إذا ـٚن افْير أو ادهٚؾح ٜتٗدي إػ ؾًٚد أخالؿل ،أو ـٚن بَهد افنٓقة،
ؾٓق حرا ٌم بال إصُٚل.
وثوكق ًو :إذا ـٚن افْير أو ادهٚؾح ٜذم بًض إجقاء وافيروف رضورة ظرؾٔ،ٜ
وـٚن اإلحجٚم يٗدي إػ افقهـ ،جٚز ذفؽ بَّدار افيورة ،إٓ إذا اشتتٌع ؾًٚد ًا
أخالؿٔ ً ،ٚأو ؿهد مْف آفتذاذ .وفق أمُْ ٝادهٚؾح ٜمـ وراء افثقب أو افٍَٚز ؾٓق
أدٕك مـ آحتٔٚط.
1111/1/11هـ ش
حًغ ظع ادْتيري
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وادٍِ ٝفالٕتٌٚه إٔف وصؾ اشتٍتٚء آخر فِنٔخ ادْتيري بتٚريخ 1111/1/1هـ
ش ،وهذا آشتٍتٚء وجقابف هق افذي اشتنٓد بف افًٔد هٚصّل ٕٔ ،ٚوفُـ جٚء ذم
صدر هذا آشتٍتٚء« :صدرت ظُْؿ ذم أوٕ ٜإخرة ؾتقى ذم خهقص مهٚؾحٜ
افرجؾ إجٌْٔ..ٜش ،مم ٚيٗـد أن هذا آشتٍتٚء يًقد إػ أزمْ ٜشٚبَ ،ٜوٓ ربط فف
بٚفًٔدة صريـ ظٌٚدي ،ومل يتوح فْ ٚشٌ ٛؽٍِ ٜافًٔد هٚصّل ٕٔ ٚظام ورد ذم صدر
هذا آشتٍتٚء.
ً
خىٖ ظِّٔ ً ٚـٌر ًا
ربام مل تْؼ افهحػ صدر آشتٍتٚء ،ؾِؿ يىِع ظِٔف ،وإٓ ـٚن
أن يتخذ مـ ـالم صدر ؿٌؾ شْ ٜوٕهػ بنٖن حٚدث ٜأخرى وشِٔ ً ٜفِٓجقم ظذ
افنٔخ ادْتيري ،ويتّٓف بٖفٍٚظ مـ ؿٌٔؾ« :ؾتقى ظجٌٔ ٜوؽر مًٌقؿٜش.
وبًد هذه افٌحقث افتّٓٔدي ٜحٚن افقؿ ٝفدراش ٜآشتٍتٚء وأدفتف.

ْط االضتفتاء

صدرت ظُْؿ مٗخر ًا ؾتقى ذم خهقص ادهٚؾح ٜبغ افرجؾ وادرأة إجٌْٔ،ٜ

وؾٔٓ ٚإهبٚمٚت ذم م ٚيتًِؼ بٚدًِامت ،وظِٔف ٕىرح إشئِ ٜأتٔ:ٜ
1ـ فق ـ ٕٝٚادًِّ ٜمٗمْ ٜبٍروع افديـ مـ افهالة وافهٔٚم وأصؾ احلجٚب ومٚ
إػ ذفؽ ،وفُْٓ ٚترظرت وم ٚزاف ٝتًٔش ذم أجقاء ثَٚؾٔ ٜتٍرض ظِٔٓ ٚإذا خٚضٌٓٚ
رجؾ أن يْير ذم وجٓٓ( ٚمـ دون ريٌ ،)ٜأو أهن ٚدمد ذم صخهٔتَٕٓ ٚه ً ٚإذا مل
يهٚؾحٓ ،ٚؾام هق حُؿ افْير إفٔٓ ٚومهٚؾحتٓ ٚذم هذه افهقرة؟
1ـ م ٚهق حُؿ افالئل ٓ يًتَدن بٚحلجٚب؟
1ـ م ٚهق ادتٌَّع ذم حتديد افيورة افًرؾٔ ٜذم م ٚيتًِؼ بٚفْير أو ادهٚؾحٜ؟
مع افنُر وآمتْٚن
1111/1/1هـ ش
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وـٚن اجلقاب:
مس إجٌْٔ ٜوافْير إفٔٓ ٚإٕام هق مـ أجؾ احلٍٚظ ظذ حرمتٓٚ
ج1ـ إن ظدم ّ
واحسامٓ ،ٚؾ٘ن مل ت ََر هذه احلرم ٜفًٍْٓ ،ٚبؾ وذهٌ ٝإػ ـقن ظدم افْير إفٔٓ ٚوظدم
مهٚؾحتٓ ٚظدم احسام هل ،ٚؾٍل هذه افهقرة ٓ مٕٚع مـ مهٚؾحتٓ ،ٚمع ظدم ؿهد
افنٓقة وظدم حهقهل.ٚ
ج1ـ ٓ مٕٚع مـ ذفؽ مع ظدم حهقل افنٓقة وظدم ؿهده.ٚ
ج1ـ ادْٚط هق ظرف ّ
ادحؾ.
1111/1/5هـ ش
ؿٚل افًٔد هٚصّل ٕٔ« :ٚد ٚـ ٕٝٚهذه افٍتقى خمٚفٍ ٜدً َِّامت افٍَف ،وم ٚـٕٝٚ
تْىقي ظِٔف مـ ادٍٚشد افُزى؛ بًٌ ٛاختٚذه ٚذريً ٜمـ ؿٌؾ أهؾ افًٍٚد ،ـٚن مـ
افقاجَٕ ٛده ٚوبحثٓٚش.

َوقف فكٗاء اإلضالّ َٔ ملظ املسأة ،االضتٓاد إىل اإلمجاع
مس إجٌْٔ ٜوافْير إفٔٓ .ٚؿٚل صٚحٛ
جيّع افٍَٓٚء مـ افنًٔ ٜوافًْ ٜظذ حرمّ ٜ
ٍ
فيورة؛
اجلقاهر ٓ« :يْير ـ أي افرجؾ ـ إػ جًد إجٌْٔ ٜوحمٚشْٓ ٚأصالً ،إٓ
أن ّ
ثؿ ٓ خيٍك ظِٔؽ ّ
ـؾ مقوع
إمجٚظ ً ،ٚبؾ رضورة مـ ادذه ٛوافديـش  .ثؿ ؿٚلّ « :
سح بف بًوٓؿ ،بؾ ٓ أجد ؾٔف
حُّْ ٚؾٔف بتحريؿ افْير ؾتحريؿ افِّس ؾٔف أوػ ،ـام ّ
ٍ
حمرم ً ٚفًٍْفش .
خالؾ ً ،ٚبؾ ـٖٕف رضوري ظذ وجف يُقن َّ
ـام أصٚر ؾَٓٚء آخرون إػ أوفقي ٜحرم ٜافِّس ،بٚفَٔٚس إػ افْير « .وبام أن
) (1جقاهر افُالم  ،11 :15ادُتٌ ٜاإلشالمٔ ،ٜضٓران.
) (1ادهدر ًٍٕف.111 :
) (1جٚمع ادَٚصد  ،11 :11مٗشً ٜآل افٌٔ ،ٝؿؿ.
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مس جًد إجٌْٔ ٜحرام ،ؾَد ذه ٛؾَٓٚء افنًٔ ٜإػ حرم ٜمهٚؾحتٓ ،ٚحتك إٔؽ ٓ
ّ
دمد ؾَٔٓ ً ٚأجٚز ذفؽش.

وقفة َع دييٌ اإلمجاع
أـ اإلمجاع وحجيت٘

َِٕ ٝصحٍٔ« ٜـٔٓٚنش ظـ افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚـالمف حقل اإلمجٚع ظذ وجقب

احلجٚب ظذ افًْٚء وحرم ٜافْير إفٔٓ ّـ وحرم ٜدًٓ ّـ مـ ؿٌؾ إج.ٕٛٚ
وافذي ٕرومف هٚهْ ٚهق بح ٞإدف ٜوبٔٚن َٕهٓ ٚأو متٚمٔتٓ ،ٚوٓ صٖن فْ ٚبٚفًٚمل
اخلٚرج ظـ افذهـ ،أي إْٕٕ ٚريد مًرؾ ٜم ٚإذا ـ ٕٝٚؾتقاه وافؼوط افتل ذـره ٚؾٔٓٚ
تًْجؿ مع افَقاظد افٍَٓٔ ،ٜأو هل ـام يَقل افًٔد هٚصّل ٕٔ( ٚؽريٌ ٜظام اتٍؼ ظِٔف ذم
افٍَف اإلشالمل) .وأم ٚإمُٚن حتَؼ افؼوط ادقوقظ ٜذم ٕص افٍتقى ؾٓق بح ٞآخر.
وبًٌٚرة أخرى :ؿٚل افنٔخ ادْتيري ٓ« :مٕٚع مـ ادهٚؾح ٜمع ظدم ؿهد افنٓقة
وظدم حهقهلٚش .أم ٚذم ظٚمل م ٚوراء افذهـ ؾَد ٓ يَهد صخص افنٓقة ،بٖن يُقن
ادهٚؾح زاهد ًا ورظ ً ،ٚإٓ أن ظدم حهقل آفتذاذ يٌدو حم ًٓٚذم افًٚدة ،ؾًْدم ٚحيهؾ
متٚس بغ افرجؾ وادرأة ٓ تُقن هْٚك مْدوح ٜمـ حهقل افِذة .إذ ًا ٓ يقجد هلذه
جمرد ٕيري .ٜوإذا أمُـ تىٌَٔٓ ٚؾٕ٘ام يُقن
ادًٖف ٜمـ مقضـ شقى ذهـ افٍَٔف .ؾٓل ّ
ظْد وؿقع ـٚرث ٜمٖشٚوي ،ٜـٚفزفزال مثالً ،حٔ ٞيَقم افرجؾ ظذ إخراج امرأة مـ حتٝ
يًقغ افْير وافِّس ،حتك مع حهقل افِذة.
إَٕٚض ،وحْٔٓ ٚؾ٘ن ٍٕس آوىرار ِّ
إٓ أن ٍٕس هذا افٌح ٞافًِّل جٔد ذم ّحد ذاتف ،ـام صْع افًٔد اخلقإًٚري ؿٌؾ
شْقات ظْدم ٚـ ٕٝٚفًٌ ٜافنىرٕ ٟمتٚرس بقصٍٓ ٚؿامر ًا ،حٔ ٞأؾتك بٚرتٍٚع حرمتٓٚ
ظْد ارتٍٚع وصػ افَامري ،ٜومل تُـ هذه ادًٖف ٜإٓذاك شقى ٕيري ٜذم ذهـ افٍَٔف ،إٓ
أن افذيـ يامرشقن افنىرٕ ٟحٚفٔ ً ٚبقصٍف ريٚو ٜؾُري ٜـثرون.
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وظِٔف ؿد تٍْع ؾتقى هذا افٍَٔف ذم زمٚن ومُٚن آخر ٓ يًتنًر افْٚس ؾٔف ّ
فذة
بِّس جًد ادرأة .وفذفؽ يٌٌْل بحثٓ ٚدون إثٚرة افوج ٜحقهل ٚبحج ٜاخلقف مـ
اختٚذه ٚذريً ٜمـ ؿٌؾ ادًٍديـ.

ب ـ قيُة اإلمجاع

تًرو ٝفف ذم
يذظـ مجٔع ؾَٓٚء افنًٔ ٜـ وؿد ذـروا ذفؽ ذم ـتٌٓؿ إصقفٔ ،ٜـام
ُ

ظدة مَٓٚت ـ بٖن اإلمجٚع ٓ يًدّ دفٔ ً
ال برأشف ظْد افنًٔ ،ٜبؾ إصؾ ظْدهؿ هق
افَرآن وافًْ ٜوافًَؾ .إٓ أن افنًٔ ٜد ٚوجدوا أهؾ افًْ ٜيتًُّقن ذم اشتدٓٓهتؿ
بٚإلمجٚع أخذوا يدظّقن أدفتٓؿ بٚإلمجٚع أيو ً .ٚواصسضقا ؾٔف ذوض ً ٚتًقد بف إػ
افًْ ،ٜؾَٚفقا مثالً :إذا أمجً ٝإم ،ٜومْٓ :ٚاإلمٚم ادًهقم ضًٌ ً ،ٚظذ حُؿ اظتزٕٚه
حجٜ؛ فدخقل ادًهقم ؾٔف ،وأظِْقا بٖن ؿّٔ ٜاإلمجٚع تًقد ذم احلََٔ ٜإػ اصتامفف ظذ
ّ
رأي ادًهقم× .
هذا هق ادٌْك إشٚس ظْد افنًٔ ٜذم م ٚيتًِؼ بٚإلمجٚع .وذم احلََٔ ٜإذا اـتنٍْٚ
أي ٍ
حج ٜدُٚن ـنٍف ظـ رأي ادًهقم،
دفٔؾ آخر ـٚن ذفؽ افدفٔؾ ّ
رأي ادًهقم مـ ّ
وفٔس ّ ً
أي دفٔؾ آخر .ؾّثالً :ذه ٛافًٔد افزوجردي
مٓام بًد ذفؽ أن يُقن إمجٚظ ً ٚأو ّ
ـ وتًٌف افنٔخ ادْتيري ـ إػ إٔف فق اتٍؼ ؿدمٚء إصحٚب ،ـٚفنٔخ افهدوق وافنٔخ
ادٍٔد وافنٔخ افىقد وافًٔد ادرت ٙوأيب افهالح احلٌِل وابـ محزة وؽرهؿ مـ
ـٌٚر افنًٔ ،ٜممـ ٓ يَقل بٚفَٔٚس وآشتحًٚن ،وؿد ـٕٚقا حيرصقن ظذ اشتخدام
ٍٕس أفٍٚظ افروايٚت ،بؾ ويتقرظقن ظْد اشتًامل م ٚيرادؾٓ ٚمـ إفٍٚظ ،ؾ٘ن اتٍَٝ
ـِّ ٜهٗٓء ظذ ؾتقى ـٚن ذفؽ ـٚصٍ ً ٚظـ ؿقل ادًهقم ،وـٚن حج ٜظْدٕ ،ٚوإن مل
) (1إٕهٚري ،ؾرائد إصقل .111 :1
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يٌِغ حدّ اإلمجٚع .
وفذفؽ مل يُـ هذا إشتٚذ وتِّٔذه فٔتجٚوزا ؾتٚوى إؿدمغ مـ إصحٚب
بًٓقف ،ٜوـ ٕٚٚيريٚهن ٚأصقًٓ متَِٚة ظـ ادًهقم× ،إٓ إٔف فق صؽ هٗٓء افًيٚم
ٕي شٌ ٛمـ إشٌٚب ،ذم ـٚصٍٔ ٜاإلمجٚع ظـ ؿقل ادًهقم مل
وشٚئر ؾَٓٚء افنًٜٔ؛ ّ
يًد ذفؽ اإلمجٚع حج ٜظْدهؿ.
ؾّثالً :إذا اتوح هلؿ أو احتِّقا أن افٍَٓٚء افذيـ اتٍَقا ظذ مًٖف ٜخٚص ،ٜوأؾتقا
بنٖهن ،ٚؿد اشتْدوا إػ رواي ٜبًْٔٓ ٚمل يًد إمجٚظٓؿ مًتز ًا ،واصىِحقا ظِٔف بٚإلمجٚع
اددرـل ،افذي جي ٛؾٔف افرجقع إػ افروايٚت وأيٚت افتل اشتْد إفٔٓ ٚادجًّقن.
وبًْ ٚء ظذ ذفؽ ؾ٘ن َٕؾ افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚفمراء ،وإن ـٚن جٔد ًا ،ويُّْْ ٚأن
ٕتًرف مـ خالفف ظذ تىقر افٌح ٞمـ افْٚحٔ ٜافتٚرخئ ،ٜوفُْف ٓ حيتقي ظذ أي دفٔؾ
مَْع فٍَِٔف.
وفذفؽ دمدون اإلمٚم اخلّْٔل يَػ بقجف اإلمجٚع ،ويٍتل بجقاز افنىرٕ ٟضٌَ ًٚ
فًٌض افؼوط .ويذه ٛافنٔخ ادْتيري إػ احلُؿ بتًّٔؿ آحتُٚر ،وٓ حيكه ذم
بًض ادقاد افٌذائٔ .ٜوحيُؿ آخرون بىٓٚرة اإلًٕٚن افذاتٔ ،ٜوحِٔ ٜذبٔح ٜأهؾ
افُتٚب ،دون أن يقاجٓقا اظسو ً ٚمـ أحد ،مع إن اإلمجٚع ذم هذه ادقارد أؿقى مـ
اإلمجٚع ذم افِّس وافْير.

تضخيخات وتضويبات
دمدر اإلصٚرة هْ ٚإػ بًض إمقر افتل ذـره ٚافًٔد هٚصّل ٕٔ ،ٚوافتل حتتٚج إػ
) (1هنٚي ٜإصقل 111 :1؛ دراشٚت ذم ادُٚش ٛادحرم51 :1 ٜ؛ افٌدر افزاهر ذم صالة اجلًّٜ
وادًٚؾر 11 :ـ .11
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ٍ
رء مـ افتهحٔح ،ؾلوًٓ :يٌدو أن افًٌٚرة إوػ افتل َِٕٓ ٚظـ «جقاهر افُالمش مل
تسجؿ بنُؾ دؿٔؼ؛ إذ حيتّؾ أن يٍٓؿ مْٓ ٚصخص أن حرم ٜافْير إػ إجٌْٔ ٜمـ
رضوريٚت مذه ٛافتنٔع ،بؾ ومـ رضوريٚت افديـ اإلشالمل ،ذم حغ أن افًٌٚرة
تًْل ؽر ذفؽ ،أو هل ذم إؿؾ جمِّ ٜوحتتّؾ افقجٓغ .وإليوٚح ادىِ ٛجيٛ
افتذـر ؿٌؾ ـؾ رء بٖن «جقاهر افُالمش ذح فُتٚب «ذائع اإلشالمش ،فِّحَؼ
احلع ،وإن صٚح ٛاجلقاهر ؿد اتٌع ذم ذفؽ أشِقب افؼح ادزجل ،وذفؽ بقوع
ـالم ادحَؼ احلع بغ هالفغ ،وم ٚـٚن خٚرج اهلالفغ ؾٓق مـ ـالم صٚح ٛاجلقاهر.
وبًد اتوٚح ذفؽ ٕراجع ٕص افًٌٚرة مـ جقاهر افُالم ،ؿٚل(« :وٓ يْير إػ) جًد
(إجٌْٔ )ٜوحمٚشْٓ( ٚأص ً
ال إٓ فيورة)؛ إمجٚظ ً ،ٚبؾ رضور ًة مـ ادذه( ٛو)افديـ.
ًٕؿ( ،جيقز) ظْد مجٚظ( ٜأن يْير إػ وجٓٓ ٚوـٍٔٓ )ٚمـ دون تِذذ وٓ خقف
ٍ
(و)حْٔئذ ؾـ(ٓ جيقز مًٚودة افْير) ذم جمِس
ريٌ( ، ...ٜظذ ـراهٔ ٜمرة) واحدة،
واحدش .
وافًٗال افذي يرد هْ :ٚهؾ هذا اإلمجٚع اددظك يًقد إػ أصؾ احلُؿ ،افذي هق
ظٌٚرة ظـ ادًتثْك وادًتثْك مْف ،أو يًقد إػ خهقص ادًتثْك ،أو خهقص ادًتثْك
مْف؟ ُّ
ـؾ واحد مـ هذه آحتامٓت افثالث ٜوار ٌد.
وظذ آحتامل إول يُقن احلُؿ بحرم ٜافْير إػ إجٌْٔ ٜإمجٚظٔ ً ٚومـ
افيوريٚت .وـذفؽ جقاز افْير ظْد افيورة.
وظذ آحتامل افثٚين يُقن احلُؿ بجقاز افْير اوىرار ًا مـ افيوريٚت ،وفُـ مل
يٌغ أي دفٔؾ ظذ أصؾ احلُؿ ،وهق حرم ٜافْير.
ّ
) (1جقاهر افُالم .11 :15
) (1ادهدر ًٍٕف.11 :
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وظذ آحتامل افثٚف ٞهْٚك دفٔؾ ظذ حرم ٜافْير ،وهق إمجٚظل ،ومـ افٌدهئٚت،
وفُـ مل يذـر دفٔ ً
ال فالشتثْٚء.
وظذ أي ٜحٚل ؾ٘ن وجقد آحتامل افثٚين حيقل دون أن ًْٕ ٛفهٚح ٛاجلقاهر
افَقل بُقن حرم ٜافْير مـ رضوريٚت ادذه ،ٛبؾ ومـ رضوريٚت افديـ.
ؽر أن افسمج ٜافتل إتَٚه ٚافًٔد هٚصّل ٕٔ ٓ ٚتٍٔد شقى آحتامل افثٚف ،ٞواحلٚل
أن آحتامفغ إول وافثٚين أؿرب إػ افًٌٚرة؛ بدفٔؾ أن صٚح ٛاجلقاهر يًز ظـ
افِّس ،افذي هق أؿقى وأوػ مـ افْير ذم احلرم ،ٜبًٌٚرة ٓ« :خالف ؾٔفش و«ـٖٕف
رضوريش ،وهذا يًْل أن حرم ٜافِّس فًٔ ٝرضوري .ٜوظِٔف ٓ تثٌ ٝاحلرم ٜفِْير،
وٓ تُقن رضوري ٜمـ ضريؼ أوػ .ـام ورد افتًٌر ذم «افؼائعش و«اجلقاهرش بٍِظ
(فيورة) بهٌٔ ٜافتُْر ،ؾتنّؾ افيورات افًٔرة واجلزئٔ ،ٜخالؾ ً ٚد ٚإذا ـٚن
افتًٌر بٍِظ «فِيورةش أو «فالوىرارش .وأ ّي ً ٚـٚن ؾّـ وجٕٓ ٜير «افؼائعش
و«اجلقاهرش إذا ـ ٕٝٚهْٚك رضورة ،وإن ـ ٕٝٚؿِِٔ ،ٜجٚز افْير ،ذم حغ أؾٚدت ترمجٜ
افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚادًْك ظذ هذا افْحق( :إٓ ذم حٚل افيورة) ،مم ٚحٚل دون إبراز
ٍ
(رضورة) ،ؾٖصُؾ احلُؿ ظذ ادُ ٍَِّغ.
ادًْك افُٚمـ ذم تْقيـ افتُْر ذم ـِّٜ
ثؿ ؿٚم افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚبَْؾ مقارد آشتثْٚء ظـ صٚح ٛاجلقاهر ظذ افْحق
أيت« :افقجف وافٔدان إػ ادًهّغ ،وؽرمه ،ٚفًِالج افيوري..ش.
ويتوح مـ هذه افًٌٚرة أن ادقرد افثٚين مـ مقارد جقاز افْير هق (افْير مـ أجؾ
افًالج افيوري) ،ؾ٘ذا مل يُـ افًالج رضوري ً ٚمل جيز افْير .وضٌَ ً ٚهلذه افسمج ٜجيٛ
أوًٓ مًرؾ ٜم ٚإذا ـ ٕٝٚمًٚجل ٜادريض رضوري ،ٜوبًد إحراز ذفؽ جيقز فِىٌٔ ٛأن
يْير ،ذم حغ أن ظٌٚرة «افؼائعش وصٚح« ٛاجلقاهرش ٓ تٍٔد هذا ادًْك ،ؾَد ؿٚل
ادحَؼ احلع« :وجيقز ظْد افيورةش ،وؿٚل صٚح« ٛاجلقاهرش ذم تقؤحٓ« :ٚجيقز
ٕير ّ
ـؾ مـ افرجؾ وادرأة إػ أخر ودًف ،بؾ وؽرمه ٚمم ٚتَتيض افيورة بفش ،ثؿ
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شٚق روايٚت فِتدفٔؾ ظذ ذفؽ ،ومْٓ :ٚروايٚت تتحدث ظـ اجلراحٚت وافًُقر
وادًٚجل.ٜ
وبغ هذيـ افُالمغ بقن صٚشع .ؾىٌَ ً ٚفسمج ٜافًٔد هٚصّل ٕٔ ٓ ٚحيؾ افْير
دمقز افْير إذا ـٚن ٍٕس افًالج
فًٚئر افيورات .ـام أن رضورة افًالج إٕام ّ
رضوري ً .ٚذم حغ أن افْص افًريب ئٍد جقاز افْير ظْد ـؾ رضورة.
ـام أن افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚؾ ّن افرؤي ٜبٚفْير .وـٚن مـ افالزم أن يقوح افٍرق بغ
افرؤي ٜوافْير ،ؾ٘ن افٍرق بْٔٓام ـٚفٍرق بغ افًامع وآشتامع .ؾٚفْير ظٌٚرة ظـ افرؤيٜ
افٍٚحه ،ٜخالؾ ً ٚفِرؤي ٜافتل تًْل افرؤي ٜادجردة.
وظِٔف ؾٚحلرام هق افرؤي ٜافْٚؾذة وافٍٚحه ٜوادد ِّؿَ ،ٜوإٓ ؾال تثٌ ٝاحلرم ٜدجرد
افرؤي ٜافًٚبرة مـ افًٌٚرات افًٚبَ.ٜ

ٌٖ تدٍ حسَة ايٓعس عًى حسَة ايًُظ دائُاً؟
حرمْٚ
َٕؾ افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚظـ صٚح ٛاجلقاهر ؿقفف ٓ« :خيٍل أن ـؾ مقوع َّ
مًف مـ ضريؼ أوػش.
افْير إفٔف مـ جًد ادرأة حيرم ّ
وٓبد مـ افَقلّ :
إن ظٌٚرة «مـ جًد ادرأةش إوٚؾ ٜتقؤحٔ ٜمـ افًٔد هٚصّل ٕٔٚ
ٕص ـالم صٚح ٛاجلقاهر ؾال
حكت ـالم صٚح ٛاجلقاهر ذم إضٚر خٚص ،أمّ ٚ
وجقد ؾٔف فًٌٚرة «جًد ادرأةش ،بؾ افًٌٚرة هل «ـؾ مقوعش ،وهل تنّؾ ٕير افرجؾ
إػ ظقرة افرجؾ أو اخلْثك ،وٕير اخلْثك إػ ظقرة افرجؾ واخلْثك.
وثوكق ًو :هْٚك َٕٚش مع صٚح ٛاجلقاهر ذم هذه إوفقي ،ٜؾٓؾ هل أوفقي ٜؿىًٜٔ
وئَْٔ ،ٜأم هل ؿٚبِ ٜفِتنُٔؽ وافسديد؟
بّس جًده ،ٚـام يُّْف
فق ؾرض أن ب٘مُٚن افىٌٔ ٛتنخٔص مرض ادرأة ّ
تنخٔص ادرض مـ خالل افْيرة افٍٚحه ٜادد ِّؿَ ٜوافىقيِ ،ٜؾٓؾ يُّـ افَقل :إن
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افْيرة افٍٚحه ،ٜوإن ـ ٕٝٚضقيِ ،ٜمَدَّ م ٜظذ افِّس ،وإن مل يًتٌرق مدّ ة ضقيِٜ؟
ؾّثالً :فق متُـ افىٌٔ ٛمـ افتًرف ظذ ٌٕوف مـ خالل افوٌط ظذ أوردة افٔد ،ـام
يُّْف ذفؽ مـ خالل افْير إػ أشٍؾ افًْؼ وحتديد ووع افٌدة افدرؿٔ ٜوٕنٚضٓ،ٚ
ؾًذ ذفؽ هؾ يُّـ افَقل بتَديؿ حرم ٜافِّس ظذ حرم ٜافْير بَقل مىِؼ؟
أو ذم م ٚيتًِؼ ب٘يٍٚد ادًٗوفغ ذم اجلّٓقري ٜاإلشالمٔ ٜإػ خٚرج افٌالد ،حٔٞ
يٍٚجٖون أحٔ ًٚ ٕٚبٚشتٌَٚل افُثر مـ افنخهٔٚت وافهحٍٔغ وؽرهؿ مـ افرجٚل
وافًْٚء وادًِّغ وؽرهؿ ،ؾِق ارتٖى مًٗول إٔف شٔحقل دون وؿقع ٕزاع أو جدل
بّهٚؾح ٜاجلّٔع ،إٓ إٔف إذا مل يهٚؾح افًْٚء ؾًِٔف أن يتحّؾ إحراجٚت؛ بًٌٛ
أشئِ ٜافهحٚؾ ٜوافتحديؼ ذم أظْٔٓؿ ،ؾٓؾ تُقن حرم ٜافِّس ذم هذا ادقرد أصدّ مـ
حرم ٜافْير أيو ًٚ؟
ييٓر أن ـالم صٚح ٛاجلقاهر ؽر صحٔح ظذ إضالؿف.

ٌٖ حهِ َضافخة األجٓبية واعحٌ غسع ًا أّ ال؟
وآخر م ٚذـره افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚؿقفف« :وفٔس هْٚك ؾَٔف جئز مهٚؾح ٜإجٌْٜٔش.
وٕحـ ٕتٍؼ مًف ظذ ذفؽ .ؾٖٕ ٚصخهٔ ً ٚمل أظثر ظذ ؾَٔف أؾتك بجقاز مهٚؾحٜ
إجٌْٔ .ٜوفُـ شٌؼ أن ؿِْ :ٚإن هذه اإلمجٚظٚت وظدم وجقد اخلالف بغ افٍَٓٚء إٕام
يهِح إلؿْٚع ادَ ِِّديـ ،وٓ يهح آشتدٓل بف أمٚم افٍَٔف؛ ٕٕف يًِؿ مدرك هذه
افٍتٚوى ،وربام مل تثٌ ٝصحتف ظْده.
ؾ٘ن مدرك احلُؿ بحرم ٜمهٚؾح ٜادرأة إجٌْٔ ٜروايتٚن ؾَط ،ظـ أيب بهر
وشامظ ،ٜظـ اإلمٚم افهٚدق× ،شٖٓه ؾٔٓام ظـ حُؿ مهٚؾح ٜافرجؾ فألجٌْٔ،ٜ
ؾَٚل× ذم جقاهبام« :ـال ،إٓ إذا ـٚن مـ وراء افثقب ،وأن ٓ يندّ ظذ يدهٚش .
) (1وشٚئؾ افنًٔ ،ٜج  ،11افٌٚب  11مـ أبقاب مَدمٚت افُْٚح ،احلدي 1 ٞو .1
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وافًٗال افذي يٍرض ًٍٕف بنٖن هٚتغ افروايتغ هق إٔف إذا ـ ٕٝٚمهٚؾحٜ
إجٌْٔ ٜحرام ً ٚواؿً ً ،ٚوـ ٕٝٚحرمتٓ ٚمـ افقوقح بحٔ ٞتًقغ إثٚرة افوجٔ ٟحقل
افٍَٔف افذي يٍتل بخالؾٓ ،ٚويٍوحقن أمره ذم افهحػ ،وتُت ٛبٚفَِؿ افًريض
(ؾتقى مًٍّ ٜبٚإلصُٓٚت) ،أو (تزير آبتذال بٚشؿ افٍَف) ،ؾِامذا ؽٍؾ ظْٓ ٚـٌٚر
ميض ؿرن مـ افزمـ ظذ ٕزول
افٍَٓٚء
ّ
وخقاص افهحٚب ،ٜـٖيب بهر وشامظٜ؟ وهؾ ّ
افَرآن ،وورود آيٚت شقرة افْقر وإحزاب ،ووجقد إوفقي ٜافَىًٔ ٜـ ظذ حدّ تًٌر
صٚح ٛاجلقاهر ـ بغ افْير وافِّس ،تٌَل مقوً ً ٚفِتًٚؤل حقل حُؿ مهٚؾحٜ
إجٌْٜٔ؟! وهؾ ورد إٔف ؿد شٖل هٗٓء افًيٚم ظـ حُؿ ذب اخلّر أو افزٕ ٚأو
افنؿٜ؟ وفُْٓؿ مع ذفؽ شٖفقا ظـ حُؿ مهٚؾح ٜادرأة ،مم ٚيًْل أن حُؿ هذه
ادهٚؾح ٜمل يُـ بتِؽ افٌداه ،ٜوأن ادًٖف ٜحتتٚج إػ حتَٔؼ أـثر .وهذا م ٚشَْقم بٌٕٔٚف
ٓحَ ً.ٚ

حعس عسيف أو َٓع غسعي؟

ؿد يًتٌَح افًرف ـثر ًا مـ إمقر ،وٓ جئز ارتُٚهب ،ٚوتًٌ ً ٚفذفؽ يْٓك افنٚرع

ظْٓ ،ٚدون أن تُقن حرام ً ٚذم افقاؿع ،ؾ٘ذا تٌر مزاج افًرف ورؾع ذفؽ احلير ٓ جيد
افنٚرع بٖش ً ٚذم ذفؽ.
وؿد تُقن مًٖف ٜاحلجٚب وافثٔٚب وافْير وافِّس مـ هذا افٌَٔؾ .ؾَد يرتُٛ
افًٌض؛ بًٌ ٛافٌرة أو افًهٌٔ ٜافٌَِٔ ،ٜأمقر ًا أو حي ِّيره ،ٚثؿ يتخذ هذا احلير صٌٌٜ
ذظٔ .ٜوؿد بٌِْ ٚحتك ذم ظكٕ ٚاحلٚرض أن افُثر مـ افًرب إذا شًّقا وصٚي ٜظـ
ابْتٓؿ بٚرتُٚب ؾٚحن ٜبٚدر إػ ؿتِٓ ،ٚذم حغ إٔف ظذ ؾرض ارتُٚهب ٚوثٌقهت ٚبنٓٚدة
أربً ٜظدول ؾِٔس حُّٓ ٚافَتؾ ،وإٕام هق افيب مئ ٜجِدة ،إٓ أن افًهٌٔ ٜوافٌرة
تٗدي بٚفًرف افًريب أن ٓ يًّح فنخص بٚفْير إػ ابْتف أو زوجتف أو مهٚؾحتٓام،
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ود ٚرأى إئّ ^ٜأن ترك افْير وافِّس مًتحً ٌـ أموقه وأؿروه ذم أحٚديثٓؿ ،إٓ
أن جمّقع هذه اإلموٚءات وافٌٕٔٚٚت مل تْجح ذم تثٌٔتف ـحُؿ ذظل ،وفذفؽ ٕجد
بًض افٍَٓٚء افًيٚم ،مثؾ :شامظ ،ٜافذي يذه ٛافًِامء إػ حجٔ ٜموّراتف ،وأيب
بهر ،وأرضاهبام ،يًٖفقن ظـ حُؿ ادًٖف ،ٜوربام أرادوا بذفؽ إمٚض ٜافِثٚم ظـ حََٜٔ
إمر ،وإثٌٚت أن احلير إٕام ـٚن ظرؾٔ ً ،ٚومل يُـ ذظٔ ً .ٚوربام هلذا افًٌٕ ٛجد اإلمٚم
يًتخدم أشِقب ً ٚمالئ ًام ذم جقابف ،ومل يًِّْػ افًٚئؾ و ُي ٌْ ِِظ فف افَقل بٖن احلُؿ مًروف
جمرد ،مٌ ِّْٔ ً ٚمقرد اجلقاز واإلبٚح ٜبام فق ـ ٕٝٚادهٚؾح ٜمـ
مـ افَرآن ،بؾ دمٚوزه بْٓل َّ
وراء افثقب ،ومل يذـر ظذاب ً ٚأخروي ً ٚظذ مرتُ ٛهذا افًٍؾ.
وفذفؽ ذه ٛافًٌض إػ أن هذه افْقاهل بنٖن افْير وافِّس ذات جٌْ ٜأخالؿٔ،ٜ
أمقر ؾَٓٔ ٌ ٜأو تٍُِٔٔ ٌ.ٜ
وٓ يًتٍٚد مٌْٓ ٚ
وبًْ ٚء ظذ هذا آحتامل ٓ يُّـ احلُؿ بحرم ٜافْير وافِّس بيس ؿٚضع،
واظتٌٚره مـ ادً َِّامت افَىًٔ.ٜ
ؾّثالً :ؿٚم افنٓٔد افثٚين ذم «مًٚفؽ إؾٓٚمش بَْد احلُؿ بحرم ٜافْير إػ افًْٚء
مىَِ ً .ٚـام َٕد أدف ٜهذا احلُؿ ،وم ٚيدَّ ظك مـ اتٍٚق ادًِّغ ظذ مْع افًْٚء مـ
اخلروج شٚؾرات ،وفق ـٚن افْير إفٔٓ ّـ حالًٓ فهٚرت افًْٚء بّْزف ٜافرجٚل  ،وؿٚل:
«جلقاز اشتْٚد مًْٓ ّـ إػ ادروءة وافٌرة ،بؾ هق إطٓر ،أو ظذ جٓ ٜإؾؤِٜ؛ إذ ٓ
ّ
صؽ ؾٔٓٚش .
وخالص ٜافَقل :إذا مْع اإلمجٚع وآتٍٚق وافروايٚت افًديدة مـ افْير وافِّس،
أو أمرت بٚحلجٚب فِّرأة ،دون أن يُقن هْٚك أدف ٜصحٔح ٜتتقظد مـ خيٚفػ ذفؽ
) (1مًٚفؽ إؾٓٚم .11 :1
) (1ادهدر ًٍٕف.
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بًذاب أخرة ،أمُـ محؾ هذه افْقاهل وإوامر بٖمجًٓ ٚظذ ادروءة وؽرة افرجٚل،
و أؾؤِ ٜاحلجٚب ظذ ظدمف ،وأمثٚل ذفؽ ،وٓ يُّـ افَقل بٖن احلجٚب حُؿ
ذظل ،أو أن افْير إػ إجٌْٔ ٜأو دًٓ ٚحرام ذظ ً ،ٚؾربام ـ ٕٝٚهذه إمقر حَقؿ ًٚ
فِّرأة ،وـٚن ظدم مراظٚهت ٚتؤًٔ ً ٚحلَقؿٓ ٓ ،ٚإٔف يًتتٌع ظذاب ً ٚأخروي ً.ٚ
إذ ًا حيتّؾ أن يُقن بغ مًٖف ٜاحلجٚب ومًٖف ٜاخلّر أو افَامر اختالف مٚهقي؛
فًدم دخؾ افٌرة وادروءة ؾٔٓام ،ؾُٔقن هنل افنٚرع ظْٓام صٚدر ًا بداظل حرمتٓام ،وأمٚ
ذم م ٚيتًِؼ بام ٕحـ ؾٔف ؾٓل أمقر أخالؿٔ ،ٜوإن فِّروءة وافٌرة وافًهٌٔ ٜـ ؽر
ادذمقم ٜـ دخؾ ؾٔٓ .ٚوظِٔف ؾ٘ن متٔٔز إمر وافْٓل افؼظل مـ افًرذم وإخالؿل ذم
ؽٚي ٜاإلصُٚل ،وٓ يُّـ إثٌٚت ذظٔتف إٓ مـ خالل تق ُّظد ادخٚفػ بًذاب أخرة.
وربام ـٚن احلجٚب أمر ًا حُقمٔ ً ،ٚبًّْك أن افٌْل ؿٚل فًِْٚء :إن ـْت ّـ ِتر ْد َن مْل
أن أداؾع ظُْ ّـ ذم مقاجٓ ٜأراذل ادديْ ٜؾًُِٔ ّـ أن مت ِّٔ ْزن إًٍُٔ ّـ بٚختٚذ اجلٌِٚب مـ
شٚئر افًْٚء افاليت ٓ حيسمـ صخهٔتٓ ّـ .وظِٔف ٓ يُقن احلجٚب ؾرو ً ٚإهلٔ ً ،ٚوإٕام هق
مـ افنٗون احلُقمٔ .ٜوربام أمُْْ ٚاشتٍٚدة ذفؽ مـ أيتغ  15ـ  11مـ شقرة
إحزاب .وفْ ٚظقدة إػ هذا افٌح.ٞ
ثؿ ؿٚل افًٔد هٚصّل ٕٔ« :ٚم ٚهق مًتْد افنٔخ ادْتيري ذم دمقيز مهٚؾحٜ
إجٌْٔ ٜذم ؾرض افًٗال؟ مع أن إمجٚع ؾَٓٚء افنًٔ ٜظذ خالف ذفؽ ،وفٔس هْٚك
أ ّي ٜآي ٜأو رواي ٜتثٌ ٝمدظٚهش.
وـٖن افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚؿد ؾرغ مـ حُؿ احلجٚب وحرم ٜافْير وادهٚؾح،ٜ
واظتزه ٚأحُٚم ً ٚؿىًٔ ،ٜوبَٔ ٝظذ م ٚـ ٕٝٚظِٔف مْذ صدر اإلشالم ،وؿد طٓر
مٗخر ًا مـ يريد تٌٔر ذفؽ احلُؿ افَىًل؛ بًٌ ٛتٌر افؼوط وتٌر ادقوقع ،ؾٖجٚز
افتٌر افذي ضرأ ظذ ادقوقع أو افؼائط اخلٚرجٔ ٜؾدظ ٚإػ
فًٍْف أن يتًٚءل :م ٚهق ُّ
تٌر افٍتقى؟ وفُـ فق إْٔ ٚضرحٍْٕ ٚس هذا افًٗال ظذ افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚبٌٔٚن آخر،
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ؾربام اتوح ادقوقع أـثر ،وأصٌح أؿرب إػ افٌح ٞافًِّل ،ؾَْقل :م ٚهق افدفٔؾ
إهلل؟ وم ٚهق افدفٔؾ ظذ حرم ٜافْير مـ دون ريٌ ٜأو
ظذ أن احلجٚب فِّرأة
حُؿ ٌّ
ٌ
صٓقة ومـ دون حهقل افِذة؟ وم ٚهق افدفٔؾ ظذ حرم ٜمهٚؾح ٜإجٌْٔ ٜمـ
افْٚحٔ ٜافؼظٔ ،ٜمـ دون ؿهد افنٓقة ،ومـ دون حهقهلٚ؟ وبًٌٚرة أخرى :جيٛ
أوًٓ إثٌٚت أن احلجٚب مًٖف ٜتًٌدي ٜؾَٓٔ ٓ ،ٜدور ؾٔٓ ٚفِنٓقة وظدمٓ ،ٚوشقء ؿهد
إؾراد وظدمف ،وإصٚظ ٜافًٍٚد بغ افْٚس وظدمٓ .ٚوجي ٛإثٌٚت حرم ٜافْير وافِّس
مىَِ ً ٚفُؾ ؾرد بقصٍٓ ٚمًٖف ٜتًٌدي ،ٜحتك فق مل حتهؾ فذة أو ؿهد إػ حهقهل،ٚ
وحتك إذا مل تٗ ِّد إػ ٕتٚئ ٟشٌِٔ ٜذم ادجتّع .وجي ٛأن يثٌ ٝأن هذا هق احلُؿ افقاؿًل
بًّزل ظـ افٌرة وافًهٌٔ ٜافًربٔ .ٜوبتًٌر آخر :جي ٛأن يرد ذم أيٚت وافروايٚت
وظٔد سيح بٚفًذاب ظذ ترك احلجٚب أو افْير مـ دون ريٌ ،ٜبؾ وحتك مـ دون
حهقل افنٓقة ،أو افِّس مـ دون ؿهد افنٓقة أو حهقهل ،ٚوإٓ ؾّـ ادنُؾ إثٌٚت
ذظٔ ٜإمقر دجرد احتوٚن افًرف هل ٚوتٖـٔده ظِٔٓ.ٚ

تتُة وْعس
ؿٚل« :بْيرة ؾٚحه ٜذم متـ اجلقاب ظـ افًٗال إول حيتّؾ أن إظٚدة افْير ذم هذا
احلُؿ افٍَٓل ؿد اشتٍٔدت مـ أحد ضريَغ :إوػ :ـنػ ادالك؛ افثوكقي :ؿٔٚس
ادهٚؾح ٜظذ...ش.
ؾَد ذه ٛإػ أن حُؿ احلجٚب صٌٔف بحُؿ افنىرٕ ٟوآحتُٚر ذم ـقهن ٚمـ
إحُٚم افَىًٔ ٜافثٚبت ٜافتل ٓ تتٌر إٓ بتٌر ادقوقع أو افؼائط ،ذم حغ أن تٌٔر
افٍتقى هْ ٚذم افقاؿع صٌٔف بتٌٔر افٍتقى ذم مْزوحٚت افٌئر ،حٔ ٞـٚن مجٔع افٍَٓٚء
ؿٌؾ ظك افًالم ٜاحلع متٍَغ ظذ ٕزح مَدار مـ ادٚء؛ هبدف تىٓره فدى شَقط ـؾ
مٌغ ذم افروايٚت
واحد مـ افْجٚشٚت أو مقت ـؾ واحد مـ احلٔقإٚت ،ظذ م ٚهق َّ
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تقصؾ افًالم ٜاحلع إػ أن حُؿ ادٚء اجلٚري ؾقق إرض وادٚء
افهحٔح ،ٜحتك َّ
اجلٚري حت ٝإرض واحد ،ـام تدل صحٔح ٜحمّد بـ إشامظٔؾ بـ بزيع ظذ ذفؽ
أيو ً ،ٚحٔ ٞتَقل« :مٚء افٌئر واشع ٓ يًٍده رء ،إٓ أن يتٌر رحيف أو ضًّفش  ،ثؿ
ؽر ؾتقاه ،ومْذ ذفؽ احلغ رؾع اجلّٔع يدهؿ ظـ إمجٚع افَدمٚء ،بّـ ؾٔٓؿ افًٔد
َّ
افزوجردي ،رؽؿ اظتٌٚره ؾتقى إؿدمغ أصقًٓ متَِٚة ظـ ادًهقمغ^.
أو صٌٔٓ ٜبتٌٔر افٍتقى بْجٚش ٜادؼـغ افتل ـ ٕٝٚاتٍٚؿٔ ٜبغ افٍَٓٚء تَريٌ ً ٚمْذ
تقصؾ بًض
سحقا بذفؽ ذم ـتٌٓؿ ،حتك َّ
ظك افنٔخ افىقد إػ يقمْ ٚهذا ،وؿد َّ
افٍوالء مـ افنٌٚب ذم ظكٕ ٚصٔئ ً ٚؾنٔئ ً ٚإػ ظدم ٕجٚش ٜأي إًٕٚن ،وتراجع بًض
افٍَٓٚء ظـ ؾتٚواهؿ افًٚبَ. ٜ
أو ٕير تٌٔر افٍتقى ذم م ٚيتًِؼ بًّٖف ٜإرث افزوج ،ٜحٔ ٞتثٌ ٝأي ٜافَرإٜٓٔ
إرثٓ ٚمـ ـؾ م ٚترك زوجٓ ،ٚبٔد أن إئّ ٜإضٓٚر^؛ وفِحِٔقف ٜدون وؿقع بًض
ادنٚـؾ ،ؿٚفقا بٖن ادرأة ٓ ترث مـ ظغ إرض وأمثٚهل ،ٚوؿد ـٚن مرادهؿ أهن ٚترث
ؿّٔ ٜافدار وافًٌٚتغ ،وفُـ ٓ تٌَك ذم افدار ،ؾتٖيت بزوجٓ ٚاجلديد إفٔف .وؿد ؾٓؿ
افُثر مـ افٍَٓٚء مـ هذه افروايٚت أن افزوج ٜترث مـ إظٔٚن ؾَط ،مـ ؿٌٔؾ:
افٌْٚء ،وافنجر ،وأمثٚهل ،ٚدون أصؾ إرض ،حٔ ٓ ٞترث مْٓ ٚصٔئ ً ٚإضالؿ ً .ٚوفُـ
اتوح ٝحََٔ ٜادًٖف ٜذم ظكٕ ،ٚمـ خالل إظٚدة افْير وافٌح ٞؾٔف مـ جديد .
وـذفؽ صٌٔف بٚفٌح ٞذم حِٔ ٜذبٔح ٜأهؾ افُتٚب بؼط افتًّٔ ٜظِٔٓ .ٚوؿد ـٚن
تؿ افُنػ ذم ظكٕ ٚظـ أن افٍَٓٚء إٕام ذهٌقا إػ
إمجٚع افٍَٓٚء ظذ حرمتٓ ،ٚوفُـ ّ
) (1وشٚئؾ افنًٔ ،111 :1 ٜافٌٚب  1مـ أبقاب ادٚء ادىِؼ ،احلدي 11 ٞو.11
) (1راجع :جمِ( ٜـٚور ٕق در ؾَف) ،افًدد 1 :ـ 1؛ وـذفؽ رشٚئؾ :افنٔخ افهًٕٚل ومُٚرم
افنرازي وادْتيري.
)( (1ـٚور ٕق در ؾَف) ،افًدد .11
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حرمتٓ ٚاحتٔٚض ً ٚمْٓؿ ذم ٕيرهؿ إػ إدف ،ٜوآحتٔٚط مٓام ـٚن أؾوؾ مـ ظدمف .
وصٌٔف أيو ً ٚبحؼ احلو ،ٜٕٚحٔ ٞط ّـ افًديد مـ افٍَٓٚء أن حؼ حو ٜٕٚافذـر
َٕدت هذه ادًٖفٜ
فألب ،ويًتّر حؼ إم ذم حو ٜٕٚافٌْ ٝإػ شٌع شْقات ،وؿد
ُ
بندة ذم مَٚل ٕؼتف جمِ( ٜپٔٚم زن) ،حٔ ٞاتوح أن مًتْده ٚبوع روايٚت ؤًٍ،ٜ
وحتتّؾ وجقه ً ٚظديدة ،ومل يُـ فٍَِٓٚء ذم إمجٚظٓؿ مًتْد ؽره ،ٚؾال يٌٌْل أن ٕٗخذ
بّثؾ هذا اإلمجٚع .
ادسش ٛذم ذهـ افًٔد هٚصّل ٕٔ ،ٚوتًٌ ً ٚفذفؽ ٓ يهِح
وظِٔف ٓ يهح آحتامل
ّ
افىريؼ افذي شُِف ـ مع ـٚمؾ احسامْ ٚدجٓقده افٌحثل ـ جقاب ً ٚظام أؾٚده افنٔخ
ادْتيري.

املكازبة ايفكٗية ملضافخة األجٓبية

تقصِْ ٚذم مَٚل ٕؼٕٚه ذم افًدد  11مـ جمِ( ٜـٚور ٕق در ؾَف) ،ذم هٚمش حتِٔؾ

أؿره اهلل فِّرأة احلرة .وؿد ضٌؼ هذا احلؼ أوًٓ ظذ
احلجٚب ،إػ إٔف ذم افٌداي ٜـٚن حَ ًّ ٚ
ًٕٚء افٌْل إـرم‘ ،وأمر افرجٚل أن يُِّقه ّـ مـ وراء حجٚب  .ثؿ أجٔز
فألؿٚرب مـ ادحٚرم أن يُ ِِّّقهـ مـ دون حجٚب  .ثؿ ُأمر افٌْل‘ بَقفف تًٚػ:
ِ
ِِ
ؽ ووـَوقِ َ ِ
﴿ َيو َأُّيو اف ُهـيِ هل ُؿؾ َٕز َْو ِ
غ َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِمـ َجالوِقيِ ِف ُهـ َذفِ َ
ؽ
غ ُيدْ ك َ
ؽ َوك َسوء ادُ ْممـ َ
اج َ َ َ
هَ
َون اهللُ َؽ ُػقر ًا ُهر ِحق ًَم﴾ (إحزاب .)15 :ثؿ هدد افًٍٓٚء
َأ ْدكَك َأن ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال ُي ْم َذ ْي َـ َوـ َ
بٖهنؿ إن مل يْتٓقا ظـ إيذائٓؿ فـ يُقن هلؿ مَٚم ذم ادديْ ،ٜوشقف يتؿ ضردهؿ مْٓ. ٚ
) (1ادهدر ًٍٕف ،افًدد .1
) (1راجع :جمِ( ٜپٔٚم زن) ،إظداد.111 ،111 ،111 :
) (1إحزاب.11 :
) (1إحزاب.11 :
) (1إحزاب.11 :
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إػ هْ ٚثٌ ٝأن احلُؿ بٚحلجٚب ُأ ِؿ َّر إم ٚفُقٕف حَ ًٚ؛ أو أن إوامر ادتًَِ ٜبف إرصٚد
إػ بٔٚن ؾقائد احلجٚب ،افتل فق ظّؾ افًَالء هب ٚفتقصِقا إػ ثامره ،ٚـَقفف تًٚػ:
﴿ َأ ْض َف ُر فِ ُؼ ُؾقوِؽ ُْؿ َو ُؿ ُؾ ِ
قِبِ ُهـ﴾ أو ﴿ ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال ُي ْم َذ ْي َـ﴾.
ويٌدو أن آيٚت شقرة افْقر فًٔ ٝتٍُِٔٔ ٜبحتٜ؛ إذ إهن ٚبْٔ ٝإشٌٚب افدٕٔقيٜ
وافىًٌٔٔ ٜهلذا احلُؿ ،وظِٔف يقاجف احلُؿ افتٍُِٔل فِحجٚب ظٌَ ٜـٌرة.
ذـرت ذم مَٚل تًٍر آيٚت احلجٚب إٔف ٓ حمذور ذم ـقن افقء ح َّ ً ،ٚومع
وؿد
ُ
ذفؽ يَع مقرد ًا فِتُِٔػ .وظِٔف ٓ إصُٚل ذم أن تُقن آيٚت احلجٚب ،وخٚص ٜأيٜ
 15مـ شقرة إحزاب وأي 11 ٜمـ شقرة افْقر ،بٔ ًٚ ٕٚحلُؿ تٍُِٔل .وفُـ يٌدو يل
هْ ٚوجقد ظدة إصُٓٚت ظذ هذا افُالم:
إول :فق ـ ٕٝٚهذه إوامر مقفقي ٜفُٚن مـ إجدر تق ُّظد ادخٚفٍغ بٚفًَٚب،
ووظد ادىًٔغ بٚفثقاب ،ذم حغ ٓ يقجد رء مـ ذفؽ ذم هذه أيٚت ،وإٕام يُتٍل
ؾٔٓ ٚبٌٔٚن بًض افٍقائد افدٕٔقي.ٜ
افثوين :بام أن احلجٚب مـ إمقر افتل تًْجؿ مع ضًٌٔ ٜادرأة  ،وتقاؾؼ ادروءة
وؽرة افرجؾ  ،وفٔس هق ـٚفهٔٚم وافهالة واخلّس واجلٓٚد مم ٚحيٚول اإلًٕٚن
افتٓرب مْف ،ؾحتك فق ؾرض أن إمقر افتل ختٚفػ افىٌع يُّـ ٕوامره ٚأن تُقن
مقفقي ،ٜوحتك فق ؾرض ظدم وروده ٚذم شٔٚق افقظد وافقظٔد إخروي ،مع ذفؽ
َٕقل :إن إوامر وافْقاهل افتل تقاؾؼ افىٌع ٓ يُّْٓ ٚأن تُقن مقفقي ،ٜإٓ إذا سح
ؾٔٓ ٚبًّٚؿٌ ٜادخٚفٍغ ذم أخرة.
) (1إن مراجً ٜـت ٛظِؿ افٍْس متٔط افِثٚم ظـ هذه احلََٔ ،ٜؾال يًد مـ تَِْٔٚت ادًِّغ
ٕضٍٚهلؿ.
) (1يُّـ افًثقر ظذ هذا افُالم ذم افُت ٛافٍَٓٔ ٜوافَرإٓٔ ،ٜومْٓ :ٚمًٚفؽ إؾٓٚم .11 :1
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وخالص ٜافَقل :إن هْٚك أمقر ًا تىٚبؼ افرؽٌ ٜوافىًٌٔ ،ٜمـ ؿٌٔؾ :تْٚول إٔقاع
افٍقاـف ،وخٚص ٜذم مقاشؿ ٕوجٓ ،ٚأو أـؾ افِحقم افىري ٜوشٚئر إضًّ ٜافىٚزج،ٜ
وافًٍر وافًٔٚح ٜذم إرض ،وبْٚء افَهقر افٍٚره ،ٜوم ٚإػ ذفؽ ،ؾ٘ذا وردت أوامر
ذم مثؾ هذه ادقارد ،ـام ذم ؿقفف تًٚػَ ﴿ :ؾ ُؽ ُؾق ْا ِِمُهو ُذـِ َر ْاش ُؿ اهللِ﴾ ،أو ﴿ َؾ ِس ُرو ْا ِيف
إَ ْر ِ
ض﴾ ،وؽره ،ٚؾال يُّـ أن تُقن مقفقي .ٜوظِٔف ؾُقن احلجٚب مىٚبَ ً ٚفرؽٌٜ
ادرأة ومًْج ًام مع ؽرة ومحٔ ٜافزوج أو إب ،حيقل دون محؾ هذه إوامر ظذ
ادقفقي.ٜ
افثوفٌ :إن افُثر مـ آيٚت شقرة افْقر ،وخٚص ٜمـ أي 11 ٜإػ أي،11 ٜ
تتحدث ذم ؽٚفٌٓ ٚظـ إمقر إخالؿٔ ٜواإلرصٚدي .ٜوظِٔف يًٌد أن تنذ أي،11 ٜ
افقاؿً ٜذم شٔٚق هذه أيٚت ،ويُقن إمر ؾٔٓ ٚمقفقي ً .ٚؾٔنُؾ اظتٌٚر احلجٚب حُ ًام
تٍُِٔٔ ً ٚإهلٔ ً ٚؿىًٔ ًْ ،ٚ
وإن مل يُـ إصُٚل ذم حًْف ذظ ً ٚوظرؾ ً ،ٚبؾ إن افًرف فرحٛ
بقوع ؿقإغ جزائٔ ٜود افًٍقر ،وخهقص ً ٚذم ادجتّع افذـقري ،دون أن يُقن
فذفؽ ظالؿ ٜبٚفتد ُّيـ.

اآليات ايكسآْية واملالى يف تػسيع احلجاب
فٍْسض أن افَرآن ؿد أوج ٛاحلجٚب ظذ ادًِامت ،وأفزمٓـ بًس إًٍٔٓـ مـ
إج ،ٕٛٚإٓ أن إشٌٚب ادذـقرة ذم أي ٜخترج وجقب احلجٚب ظـ ـقٕف تٍُِٔ ًٚ
ظٌٚدي ً ٚسؾ ًًٕ ٓ ٚرف مالـٚتف وأشٌٚبف؛ إذ يَقل تًٚػَ ﴿ :ؾال ََت َْض ْع َـ وِوف َؼ ْق ِل َؾ َق ْط َؿ َع
ا ُهف ِذي ِيف َؿ ْؾيِ ِف َم َر ٌض﴾ (إحزاب ،)11 :وؿٚل ذم مقوع آخرَ ﴿ :ذفِؽ ُْؿ َأ ْض َف ُر فِ ُؼ ُؾقوِؽ ُْؿ
َو ُؿ ُؾ ِ
قِبِ ُهـ﴾ (إحزاب ،)11 :وؿٚل ذم مقوع ثٚفَ ﴿ :ٞذفِ َ
ؽ َأ ْدكَك َأن ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال
ْضوـ وِ َلرجؾِ ِفـ فِقع َؾؿ مو ُ ْ ِ
غ
ُيػ َ
ُي ْم َذ ْي َـ﴾ (إحزاب ،)15 :وذم مقوع رابعَ ﴿ :وٓ َي ْ ِ ْ َ ْ ُ ُه ُ ْ َ َ
ِمـ ِزيـَتِ ِف ُهـ﴾ (افْقر.)11 :
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ومـ افقاوح أن هذه أيٚت ؿد ٕزف ٝبحً ٛافتًًِؾ افزمْل ظذ ٕحق م ٚذـر .
ؾَد تًرو ٝشقرة إحزاب ذم ثالث ٜمقاوع فًدم افتُِؿ وافِّس بغ افرجٚل
وافًْٚء مـ إج ،ٕٛٚمع ذـر إشٌٚب ذم مجٔع هذه ادقاوع ،وذم ادقوع افرابع
ْضوـ وِ َلرجؾِ ِفـ فِقع َؾؿ مو ُ ْ ِ
غ ِمـ ِزيـَتِ ِف ُهـ﴾،
ُيػ َ
اـتٍك بذـر افًٌ ٛؾَط ،ؾَٚلَ ﴿ :وٓ َي ْ ِ ْ َ ْ ُ ُه ُ ْ َ َ
يٌغ افْتٚئ ٟادستٌ ٜظذ إطٓٚر زيْتٓ ّـ ،ذم حغ إٔف ب َّْٔف مرار ًا ذم مقاوع أخرى ،مـ
ومل ِّ
ؿٌٔؾَ ﴿ :ؾ َق ْط َؿ َع ا ُهف ِذي ِيف َؿ ْؾيِ ِف َم َر ٌض﴾ ،ؾٔتامدى ذم إيذائف.
ؾٔتوح أن احلٍٚظ ظذ شالم ٜادجتّع وضٓٚرة ادًِؿ وادًِّ ٜهق ادالك افقحٔد
فتؼيع احلجٚب ،وإٓ فق ـ ٕٝٚهْٚك مالـٚت تًٌدي ٜأيو ً ٚفقجٌ ٝاإلصٚرة إفٔٓ ٚوفق
مرة واحدة ،أو ظدم ذـر ادالـٚت افدٕٔقي ٜوفق درة واحدة أيو ً.ٚ
إذ ًا مـ خالل إشٌٚب ادذـقرة ذم هذه أيٚت تتوح ظ ِّ ٜوجقب احلجٚب وحرمٜ
افْير ،وهل احلٍٚظ ظذ َٕٚء ؾىرة ادًِؿ وادًِّ ،ٜوظدم ضّع ذوي افٍْقس
ادريو.ٜ
وظِٔف ؾٕ٘ف؛ بَّت ٙهذا افتًِٔؾ ادْهقص وافكيح ،يُقن ُّ
ـؾ م ٚيٗدي إػ
تدٕٔس ادًِؿ ،أو يقج ٛضّع ادرى وافذيـ يتًٌقن افنٓقات ،حرام ً ،ٚوـؾ مٓ ٚ
ٌ
حالل.
يٗدي إػ ذفؽ ؾٓق
ؾتُقن إؾالم ادثرة جًْٔ ً ٚحرام ً ،ٚوإن ـٚن ادّثِقن ؾٔٓ ٚجمٓقفغ ،أو مـ
ادؼـغ ،أو مـ أهؾ افُتٚب افذيـ جيقز افْير افًٚدي إفٔٓؿ .ـام حيرم افْير إػ
إخ ٝوإم وشٚئر ادحٚرم إذا أوج ٛصٓقة .وفُـ ٓ إصُٚل ذم مهٚؾح ٜافرجؾ
فِّرأة إجٌْٔ ٜادًّْ ٜإذا مل تُـ فنٓقة ،ـام ٓ إصُٚل ذم مهٚؾح ٜافًٚرف وافًٚرؾٜ
) (1وؿد ذـرت صقاهد هذا ادىِ ٛذم مَٚل (شري در آيٚت حجٚب) ،راجع :جمِ( ٜـٚور ٕق در
ؾَف) ،افًدد.11
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ادتٍٕٚغ ذم ذات اهلل ،وٓ وجقد هلام ذم ظٚمل افنٓقة أصالً.
وهْ ٚأوٚف افنٔخ ادْتيري ذض ً ٚآخر؛ رظٚي ً ٜفالحتٔٚط ،وهق ظدم ؿهد افنٓقة.
وهبذا افٌٔٚن يٌدو أن افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚمل يدخؾ إػ افٌح ٞمـ ضريَف افهحٔح،
وإن ـ ٕٝٚمَدمٚتف صحٔحٜ؛ ؾٕ٘ف يذظـ بحجٔ ٜافَٔٚس ادْهقص افًِ ،ٜوم َّثؾ فف
بـ(ٓ تؼب اخلّر؛ ٕٕف مًُر) ،ثؿ أصُؾ بٖٕف ٓ تقجد ذم حمؾ بحثْ ٚآي ٜأو روايٜ
تَقل ٓ« :تْير إػ ادرأة؛ ٕهن ٚحمسمٜش ،فًٔتْت ٟمـ ذفؽ أن ادرأة إذا رأت حرمتٓٚ
بٚفْير إفٔٓ ٚأو مهٚؾحتٓ ٚجٚز افْير وادهٚؾح.ٜ
وجقابْ ٚهق أن أيٚت ؿد سح ٝبًِ ٜوجقب احلجٚب وحرم ٜافْير ،وافًِ ٜـ
وختهص .ؾِق ؿٚل افىٌٔ ٓ« :ٛتٖـؾ افرمٚن؛ ٕٕف
تًّؿ
ـام يَقل إصقفٔقن ـ
ّ
ّ
مي ،وظِٔف جيقز أـؾ افرمٚن احلِق ،وٓ جيقز ذب
حٚمضش ٕدرك أن ـؾ حٚمض ّ
ّ
اخلؾ .وذم مقوقع بحثْ ٚتً ِِّؾ أي ٜوجقب احلجٚب فِّرأة ،وحرم ٜافْير ظذ

افرجؾ ،بًدم إثٚرة افذيـ يتًٌقن افنٓقات وأصحٚب افٍْقس ادريو .ٜوظِٔف فق مل
يُـ هْٚك َم ْـ ذم ؿٌِف مرض ،ومل حتهؾ إثٚرة ،د ٚـٚن هْٚك إصُٚل ذم افْير إػ
ييه احلٚمض .ومـ جٓ ٜأخرى حيرم افْير إػ افهقر
إجٌْٔ ،ٜـٚفرمٚن احلِق دـ ّ
وإؾالم وادحٚرم مـ افًْٚء ظذ ادٌتَِِؿ افذي يْير إػ ـؾ هذه ادقارد بنٓقة.
وحيتّؾ أن يُقن خىٖ افًٔد هٚصّل ٕٕٔٚ ٚصئ ً ٚمـ ترـٔزه ظذ احلرم ٜوآحسام،
إمر افذي صتَّ ٝإتٌٚهف ظـ (ظدم ؿهد افنٓقة ،وظدم حهقهل )ٚذم جقاب
آشتٍتٚء.
ؾن ؾًٍِ ٜاحلُؿ افذي أؾٚده افنٔخ ادْتيري ظذ أهن ٚظِ ٜفِحُؿ ،مٚ
واحلََٔ ٜإٔف َّ
ثؿ رت ٛظذ ذفؽ إصُٚفف ظذ احلُّ،ٜ
أ ّدى بف إػ افٌٍِ ٜظـ افًِ ٜاحلََٔٔ ٜمتٚم ً ،ٚومـ ّ
حمؼ ذم ذفؽ ،إٓ إٔف مل
وؿٚل :إهن ٚؽر مْهقص ،ٜوفًٔ ٝجٚري ٜذم مجٔع ادقاضـ .وهق ّ
يِتٍ ٝإػ افًِ ٜوضرؾٓ ٚادَٚبؾ ادْهقص ظِٔٓام ،واجلٚريتٚن ذم مجٔع ادقاضـ.
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وخالص ٜافَقل :فق اظتزٕ ٚوجقب احلجٚب وحرم ٜافْير تٍُِٔ ً ٚذظٔ ً ،ٚوشُِْٚ
ضريؼ مالك افَٔٚس ادْهقص افًِ ٜظذ ٕحق م ٚؿٚم بف افًٔد هٚصّل ٕٔ ،ٚتُقن ؾتقى
افنٔخ ادْتيري صحٔح ٜأيو َ ،ٚويُّـ تهقيٌٓ ،ٚذيى ٜحتديد احلُّ ٜوافًِ ٜبنُؾ
صحٔح ،وأن ًِٕؿ أن احلُّ ٜذم حرم ٜافْير إػ ادرأة هق مراظٚة مُٕٚتٓ ٚواحسامٓ،ٚ
وأن افًِ ٜهل ظدم ؿهد افنٓقة ،وظدم حهقهل.ٚ
وظْده ٚإذا دمردت ادهٚؾح ٜمـ هذيـ إمريـ ـ ٕٝٚجٚئزة ،وإذا مل يُـ افْير مـ
تًّؿ
حمرم ًٚ؛ ٕن افًِِّ ٜ
وراء افثٔٚب ،أو افْير إػ إؾالم أو إجٌْٔٚت خٚفٔ ً ٚمْٓام ـٚن َّ
احلُؿ إػ خٚرج مقوقظف مم ٚتتق َّؾر ؾٔف افًِ ٜومل يكح هب ٚذم فًٚن افنٚرع ،أي إهنٚ
تٖخذ احلُؿ بحِٔ ٜافْير مـ دون ؿهد افنٓقة وحهقهل ٚوتى ٌَِّف ظذ ادهٚؾحٜ
وأمثٚهل.ٚ
ويًُْس ذفؽ ذم مقرد ؿهد افنٓقة أو حهقهل ،ٚؾٚحلُؿ هق احلرم ٜوإن مل يُـ
مقجٓ ً ٚإػ إجٌْٔ ،ٜوإٕام إػ صقرهت ٚافٍقتقؽراؾٔ ،ٜأو ـٚن افْير إػ ادحٚرم أو
افْير َّ
افرجٚل ،ؾجّٔع هذه افهقر حمرم ٜإذا ـ ٕٝٚبَهد افِذة وافنٓقة ،أو مع حهقهل.ٚ

ايطرت وايٓعس وانتػاف املالى

فق أؽّوْ ٚافىرف ظـ مجٔع افٌحقث ادتَدم ،ٜوؾروْ ٚجدًٓ صح ٜم ٚؿٚفف افًٔد

هٚصّل ٕٔ ،ٚأي ّ
أن وجقب احلجٚب ظذ ادرأة وحرم ٜافْير إفٔٓ ٚودًٓ ٚومهٚؾحتٓٚ
مـ إحُٚم افثٚبت ٜذم اإلشالم بٚفَىع وافَٔغ ،ؾَْٕٕ٘ ٚقل :إن َٕده فِنٔخ مْتيري ٓ
خيِق مـ إصُٚل؛ ٕٕف ذم هذه افهقرة حك تٌٔر رأيف ذم مثؾ هذا احلُؿ بىريَتغ،
وإفٔؽ ظٌٚرتف:
«افطريؼ إول :ـنػ ادالك وظِ ٜحرم ٜافِّس وافْير إػ إجٌْٔ ،ٜثؿ احلُؿ
بًدم احلرم ٜذم مقرد ظدم وجقد افًِ.ٜ
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افطريؼ افثوين :ؿٔٚس مهٚؾح ٜإجٌْٔ ٜظذ مقارد آشتثْٚء ادْهقص ذم بٚب
افْير إػ إجٌْٔٚت.
قـقيف ٓ :صؽ إٔف إذ أدرـْ ٚافًِ ٜادًتَِ ٜفِحُؿ افؼظل بقوقح ؾ٘ن احلُؿ
يست ٛظذ ـؾ مقوقع ٕحرز ؾٔف تق ُّؾر تِؽ افًِ .ٜوفذفؽ ذه ٛظِامء افنًٔ ٜإػ
حجٔ ٜافَٔٚس إذا ـٚن مْهقص افًِ ،...ٜإٓ أن اإلصُٚل هق إّْٕٔ ٓ ٚتِؽ افَدرة ظذ
تنخٔص ومًرؾ ٜمالـٚت إحُٚم افؼظٔ ٜإٓ ؾٔام ٕدر .وضريَتْ ٚذم افٌٚف ٛفِقصقل
إػ ذفؽ مْحكة بٚفْهقص افؼظٜٔش.
إن ادراد مـ ظٌٚرة «إٓ ؾٔام ٕدرش ؽر واوح ،ؾٓؾ ادراد مْٓ ٚهق ادًتَالت افًَِٔ،ٜ
مثؾ :ؿٌح افيِؿ ،وحًـ افًدل ،ؾٍل مثؾ هذه ادقارد ٓ حٚج ٜإػ آجتٓٚد
واشتّراره ،ؾُؾ ظٚؿؾ يًرف افًدل وافيِؿ ،وحًـ إول وؿٌح افثٚين.
وإذا ـٚن ادراد صٔئ ً ٚآخر ؾٕ٘ف مل يٌ ِّْٔف ،وظِٔف ٓ زفْٕ ٚجٓؾ مًٖف ٜاحلجٚب وافْير
وادهٚؾح ،ٜؾٓؾ هل ذم رأيف مـ (ادقارد افْٚدرة) أم (افٌٚفٌ)ٜ؟
إٓ أن ادٓؿ هق إٔف يًِؿ بٖٕف مـ خالل (إحراز ادالك) يُّـ شح ٛاحلُؿ مـ
مقوقع إػ مقوقع آخر ،ؾَْقل :إذا ـٚن ضريؼ (إحراز ادالك) ذم افٌٚف ٛمْحك ًا
بٚفْص ؾٓؾ تٌَك فالجتٓٚد ؾٚئدة؟ وهؾ يُقن فالجتٓٚد مًْك؟؛ إذ أوًٓ :إن افْهقص
افتل تكح بذـر افًِ ٜؿِِٔ.ٜ
وثوكق ًو :إن افَدمٚء أدرـقا ذفؽ ،وؿٚمقا بٚفتًّٔؿ وافتخهٔص ،وبّيض افزمـ مل
ٕص جديد ،وظِٔف جي ٛأن يُقن بٚب آجتٓٚد مًدود ًا ظْده بٚفُٚمؾ.
ييٓر ّ
حؼ ؿٔٚس بًض افْهقص ظذ بًوٓ ٚأخر ،مـ خالل
وفُـ فق أظىْٔ ٚفٍَِٔف َّ
افْيرة افنّقفٔ ٜجلّٔع أبقاب افٍَف ،ظْده ٚشٔتُّـ مـ إحراز ادالـٚت .ومقاردهٚ
فًٔ ٝبٚفَِِٔ ،ٜبؾ إهن ٚذم إمقر آجتامظٔ ٓ ٜتًدّ مـ إهار ،ويُّـ اـتنٚف
مالـٚت أحُٚمٓ ٚبًٓقف ،ٜوشٌَْل ظذ بٚب آجتٓٚد مٍتقح ً.ٚ
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فق أمُـ فٍَِٔف إحراز ضٓٚرة أهؾ افُتٚب مـ جقاز ؽًؾ ادٔ ٝادًِؿ مـ ؿٌؾ
افُتٚيب ،أو جقاز ادتً ٜبٚفُتٚبٔ ،ٜوجقاز إـؾ مـ ضًٚمٓؿ ،ومحؾ افروايٚت افًديدة
افداف ٜظذ ٕجٚشتٓؿ ظذ افْجٚش ٜاف ًُ ْرؾٔ ٜوافًٔٚشٔ ٜوم ٚإػ ذفؽ ،ؾٕ٘ف شُٔقن فٍَِف
وآجتٓٚد مًْك ،وفُـ إذا اؿتكٕ ٚظذ افتكيح بٚفًِ ٜذم افْهقص ؾًٌَٔك افٍَف
ظذ مًتقى رشٚف ٜظع بـ بٚبقيف افَّل «ؾَف اإلمٚم افرو×ٚش ،وظذ افْٚس أن
يْيّقا حٔٚهتؿ ضٌَ ً ٚحلٔٚة شُٚن إريٚف ذم تِؽ إزمْ ،ٜوظْده ٚشٌِْؼ ضريؼ افرؿل
أمٚم اإلًٕ ٜٕٔٚبنُؾ ـٚمؾ.

اإلَاّ اخلُيين واإلطالية املدتًفة عًى ايفك٘ اإلضالَي
ادقجف فِنٔخ
وٕرى مـ اجلٔد افتذـر بًٌض ؾَرات خىٚب إمٚم إم ٜاخلّْٔل
َّ
ؿديري ،جقاب ً ٚظذ رشٚفتف افتل ظٚرض ؾٔٓ ٚؾتقى اإلمٚم بنٖن حُؿ افنىرٕ ٟؾَٓٔ ً،ٚ
حٔ ٞإهن ٚبّْزف ٜـِّ ٜافٍهؾ ذم مٕ ٚحـ ؾٔف ...« :فَد ُأصٌ ٝبٚخلٌٔ ٜمـ ضريَٜ
ؾُّٓؿ فألحٚدي ٞوإحُٚم اإلهلٔ ،ٜؾًٌْ ٚء د ٚذـرتؿ ذم ـتٚبُؿ ؾ٘ن مهٚرف افزـٚة إٕام
هل فٍَِراء وشٚئر إمقر افتل تَدم ذـره ،ٚذم حغ أن مهٚرؾٓ ٚذم ظكٕ ٚاحلٚرض ؿد
بٌِ ٝمئٚت ادقارد إخرى ،وٓ شٌٔؾ إػ إثٌٚهت ٚظذ رأيُؿ ،أو (افرهٚن) ذم افًٌؼ
وافرمٚي ٜؾٓق خمتص بٚفٌْٚل وافَقس وافٍروشٔ ٜوأمثٚهل ٚمم ٚـٚن يًتًّؾ ذم احلروب ذم
إزمْ ٜافٌٚبرة ،وٓ يزال افرهٚن مْحك ًا هب.ٚ
وإٍٕٚل افتل أبٔح ٝفِنًٔ ،ٜؾُّٔـ فِنًٔ ٜذم افًك احلٚرض أن يًتقفقا ظذ
مجٔع افٌٚبٚت ،ويَىًقا ـؾ إصجٚر ،ويَوقا ظذ ـؾ م ٚمـ صٖٕف احلٍٚظ ظذ شالمٜ
احلؼ ذم مًْٓؿ.
افٌٔئ ،ٜؾًٔروقا بذفؽ أرواح اداليغ إػ اخلىر ،دون أن يّتِؽ أحدٌ ّ
أو ادْٚزل وادًٚجد افتل تًدّ افىرؿٚت ،وتًرؿؾ حرـ ٜافًر ،وتً ٌِّ ٛافزحٚم،
دون إمُٚن ختريٌٓ ٚوإزافتٓ ،ٚوأمثٚل ذفؽ.
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يتوّـ دظقة إػ افَوٚء ظذ
خالص ٜافَقل :إن مْٓجُؿ ذم ؾٓؿ إحٚديٞ
ّ
احلوٚرة ادًٚسة بٚفُٚمؾ ،وظقدة افْٚس إػ حٔٚة إـقاخ واخلٔٚم وافًُـ ذم
افٌقادي.
وأم ٚذم م ٚيتًِؼ بًٗافُؿ حقل افًِ ٛبٚفنىرٕ ٟإذا خرج ظـ افَامري ٜؾًُِٔؿ
افرجقع إػ ـتٚب «جٚمع ادداركشٔ ،ي ٜاهلل افًٔد أمحد اخلقإًٚري ،افذي أجٚز
افًِ ٛبٚفنىرٕ ٟإذا مل يُـ ؾٔف رهـ ،وأصُؾ ظذ مجٔع أد ّف ٜاحلرمٜش .
فق أن افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚأفَك ٕيرة ظٚبرة ظذ ـتٚب «ادُٚش ٛادحرمٜش ،فإلمٚم
اخلّْٔل ،أو ـتٚب «مهٌٚح افٍَٚهٜش فًِٔد اخلقئل ،أو ـتٚب «دراشٚت ذم ادُٚشٛ
ادحرمٜش ،فِنٔخ مْتيري ،فقجد أهنؿ ؿد ٕٚؿنقا ذم حرم ٜذاء وبٔع أـثر افْجٚشٚت
افتل وردت افروايٚت ذم حرمتٓ ،ٚوأرجًقه ٚإػ ظهقر مل تُـ فتِؽ افْجٚشٚت مًٍْٜ
حم َِِّ ،ٜمع أن هذه افروايٚت مل تكح هبذه افًِ ،ٜبؾ إن إمر بًُس ذفؽ ،حٔ ٞسح
ؾٔٓ ٚبٖن ـقهنٕ ٚجٚش ،ٜأو ـقهن ٚمٔت ،ٜهق ادٕٚع مـ جقاز بًٔٓ ٚوذائٓ ،ٚإٓ أن افٍَٓٚء
بًد ؿراءهتؿ فّْط تٍُر ادًهقم× ،وحهقهلؿ ظذ ادالـٚت احلََٔٔ ،ٜؿٚمقا
جيقز ذاء أو بٔع
بتقجٔف مجٔع افروايٚت ،حتك إٔؽ ؿ ِّام دمد ذم افًك احلٚرض ؾَٔٓ ًّ ٓ ٚ
افدم؛ فتزويد مريض يًٚين ؾَر افدم أو م ٚصٚـؾ ذفؽ .وهُذا إمر بٚفًٌْ ٜإػ افُذ
وشٚئر أظوٚء اجلًؿ إخرى ،وجًد ادٔٝ؛ بٌٔ ٜتؼحي ٜذم اجلٚمًٚت .وافْحٝ
وافتهقير وافرشؿ وصْٚظ ٜإٔقاع افدمك مـ هذا افٌَٔؾ أيو ً.ٚ
ؾٓؾ يذه ٛافًٔد هٚصّل ٕٔ ٚإػ أهن ٚمـ (ادقارد افْٚدرة) ،أم أهن ٚمـ ادقارد
افُثرة؟ أو إٔف يْٚؿش ذم مجٔع هذه افٍتٚوى؟

ومٓام ـٚن ؾ٘ن أـثر هذه ادقارد ظرو ٝـٚحتامل مـ ؿٌؾ ٍ
ؾَٔف ذم بداي ٜإمر ،أو
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ؾٖي إصُٚل ذم أن تُقن مًٖف ٜاحلجٚب مـ
ٕٚؿش ذم أد ّفتٓ ،ٚثؿ أؾتك أخرون ؾُّٔٓ .ٚ
هذا افٌَٔؾ ،وأن حترز ٕٚحٔ ٜآحسام ؾٔٓ ،ٚأو تىرح ظذ ضٚوف ٜافَْٚش؟ وٓ بٖس هْٚ
وجٓٓ ٚإػ افًٔد ؿديري« :إن ٕهٔحتل
مـ اشتذـٚر ٕهٔح ٜإمٚم إم ٜادخِه ،ٜافتل َّ
إبقي ٜفُؿ هل أن توًقا اهلل وحده ٕه ٛأظُْٔؿ ،وأن ٓ تتٖثروا بّـ ييٓرون
ادًّّغ اجلِٓ ،ٜؾ٘ن اإلظالن ظـ حُؿ اهلل إذا ـٚن يي بَّٚمُؿ
افَداش ٜمـ
َّ
وشًّتُؿ ظْد أمثٚل هٗٓء ؾّـ إؾوؾ فْ ٚأن ًٕتٌَؾ مثؾ هذا افير بُؾ ؾخر
واظتزازش .
أجؾ ،حيؼ فًِٔد هٚصّل ٕٔ ٚأو أي صخص آخر أن يَقل« :إٔ ٚمل أحرز ادالكش،
وفُـ فٔس مـ افهحٔح افَقل بٖن افٍَٔف جي ٛظِٔف ظدم إحراز ادالك ،أو إٔف ٓ يُّـ
إحراز ادالك ذم هذا ادقرد ،أو أن إحراز ادالك حيهؾ ذم افٌٚف ٛمـ خالل افتكيح
ذم افْهقص افكحي ،ٜأو إٔف ٓ يُّـ إحراز ادالك مـ بوً ٜروايٚت؛ إذ يُّـ أن
يَٚل ذم جقابف :إذا مل يُـ فالحسام تٖثر ذم احلُؿ ،وـٚن تًٌدي ً ٚبحت ً ،ٚؾِامذا ُمتَْع إمٜ
مـ ارتداء احلجٚب؟ ودٚذا مل يُ َِّػ أهؾ افذم ٜبٚختٚذ احلجٚب؟ ودٚذا ٓ حيرم افْير إػ
ًٕٚئٓؿ مـ دون صٓقة؟ ودٚذا جيقز افْير إػ افٌدو ّيٚت إذا مل يِتزمـ بٚحلجٚب؟ وفق
ـٚن احلجٚب حُ ًام تًٌدي ً ،ٚومل تُـ ٕٚحٔ ٜاحلؼ فقحده ٚهل ادالك ،أمل يُـ ظذ حٚـؿ
افؼع وجلٚن إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر أن يرصدوه ّـ أو يَِقا افٌَض ظِٔٓ ّـ؟
إن ادَٚرٕ ٜبغ حُؿ افهالة أو حُؿ ذب اخلّر ومًٖف ٜاحلجٚب تثٌ ٝبقوقح
أن ذم ـقن احلجٚب حَ ً ٚـِّ ٜافٍهؾ ذم مٕ ٚحـ ؾٔف؛ إذ فق إُٔرت مجٚظ ٜمـ ادًِّغ
افهالة ،أو أبىِقه ٚبٚفوحؽ أو افُالم أو شٚئر ادٌىالت إخرى ،أو دمٚهروا
بٚإلؾىٚر ذم صٓر رموٚن مـ ؽر ظذر ،أو دمٚهروا بؼب اخلّر ،وأسوا ظِٔف،
( )1صحٍٔ ٜافْقر .11 :11
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ظزرهؿ أو صدّ هؿ
وافًٔٚذ بٚهلل ـ ؾًذ احلٚـؿ اإلشالمل أن يردظٓؿ ،بؾ إذا هنٚهؿ أو ّ
ثالث ً ٚومل يْتٓقا أؿٚم ظِٔٓؿ حُؿ اإلظدام ،وفُـ مل يرد هذا افقء ذم م ٚيتًِؼ بًّٖفٜ
احلجٚب ،بؾ ومل جي ٛاحلجٚب ظذ ؽر ادًِامت واإلمٚء ،بؾ ومًْـ مْف أيو ً،ٚ
وافالئل ُأ َ
ســ ،وٓ يًٚؿٌـ بٚجلِد أو احلدّ  ،بؾ وجيقز افتقاصؾ مًٓ ّـ،
مرن ومل يِتزمـ ُي ْ َ
ؾال يقاجٓـ مَٚضً ٜظذ ادًتقى آجتامظل .ذم حغ ٕجد افنٚرع يٖمر بَّٚضً ٜتٚرك
افهالة وافهقم وصٚرب اخلّر ،وظدم افتقاصؾ مًف ،وظدم تزوجيف أو افزواج مْف،
وظدم تٌِٔ ٜدظقتف إػ افىًٚم .وأم( ٚافالئل إذا هنغ ٓ يْتٓغ) ؾِؿ يٖمر افنٚرع
افن ذم اختالف إحُٚم هْٚ؟
بَّٚضًتٓـ .ؾام هق ّ
إذا ـٚن افًٌ ٛهق أهنـ تْٚزفـ ظـ حَٓ ّـ ،وأن ذفؽ ٓ يقج ٛتَريً ً ،ٚأمُـ
تًٍر هذا آختالف ،وإٓ ـٚن ظذ افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚأن جيد فْ ٚتًٍر ًا فذفؽ.

ايػسوط ايالشَة إلباحة َضافخة األجٓبية ،قساءة وتأٌَّ
تهح ؾتقى افنٔخ مْتيري بؼضغ :إول :أن
وأوٚف افًٔد هٚصّل ٕٔ« :ٚإٕام
ّ
تُقن افْهقص افؼظٔ ٜؿد سح ٝبٖن افًِ ٜذم حتريؿ افْير إػ إجٌْٔ ٜودًٓ ٚهل
احسامٓ .ٚوافثوين :أن يثٌ ٝـقن احسامٓ ٚهق افًِ ٜادْحكة فتحريؿ افْير إفٔٓٚ
ومهٚؾحتٓٚش.
ثؿ ؿٚم بَْض هذيـ افؼضغ .وفُـ ؿٌؾ مْٚؿن ٜافَْض َٕقل :فق ـٚن افٌْٚء ظذ
ٕص ؿرآين أو روايٜ
ذـر افًِ ٜذم افْهقص بكاح ٜؾٖي ٜحٚج ٜتٌَك فٍَِٔف؟؛ إذ فق ّبغ ّ
صحٔح ٜافًْد حُ ًام ؾال ٕحتٚج ذم ؾّٓف إٓ إػ مراجً ٜبًض ادًٚجؿ افٌِقيٜ؛ فٍٓؿ
بًض ادٍردات ادٌَِ ،ٜؾٍُٔل اوىالظْ ٚبٚفٌِ ٜافًربٔٓ ٜشتٌْٚط إحُٚم افؼظٜٔ؛
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،ٜافٌٚب  111مـ أبقاب مَدمٚت افُْٚح.
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افْص يًْل افُالم افكيح وافقاوح افذي ٓ يٌَؾ ظد ّة احتامٓت .وبام أن بحٞ
ٕن ّ
مذـقر ذم افَرآن ،وهق ؿىًل افهدور ،ؾًِْ ٚبحٚج ٜإػ مَدمٜ
احلجٚب وافْير
ٌ
أخرى إلصدار افٍتقى ذم هذا ادجٚل ،إٓ إذا أردٕ ٚأن ًٕتٍٔد هذا احلُؿ مـ افروايٚت
أيو ً ،ٚوظْدهٕ ٓ ٚحتٚج ٕـثر مـ بح ٞافًْد ،وافذي يُقن ؾٔف إؾراد مَِديـ،
ويٍُل ذم ذفؽ افرجقع إػ مًجؿ رجٚل احلدي ٞفًِٔد اخلقئل.
وبذفؽ تتوح اإلجٚب ٜظـ إصُٚل وَٕض افًٔد هٚصّل ٕٔ« :ٚكؼض افؼط إول:
مل ٕجد ذم أيٚت وافروايٚت مقرد ًا واحد ًا يكح بٖن افًِ ٜذم حتريؿ افْير إػ إجٌْٜٔ
ومهٚؾحتٓ ٚهل احسامٓٚش.
وـٖٕف يتقؿع افتكيح بٚفًِ ،ٜومع ذفؽ ٓبد مـ آجتٓٚد وافٍحص وافتدؿٔؼ ،ذم
فِْص فٔس اجتٓٚد ًا ،ـام أن افُالم ادخٚفػ فف اجتٓٚد ذم مَٚبؾ
حغ أن افُالم ادىٚبؼ ّ
مرؾقض ؿىً ً.ٚ
افْص ،وهق
ٌ
أجؾ ،ربام يرى أن هذه إمقر ؿىًٔ ٜوئَْٔ ،ٜوأهن ٚمـ ادًِامت افتل ٓ حتتٚج إػ
ٍ
افتٍٚت ٜإػ افُت ٛافٍَٜٓٔ
مرؾقض ؿىً ً ،ٚويثٌ ٝبىالٕف بٖدٕك
أمر
ٌ
اجتٓٚد .إٓ أن هذا ٌ
وافتًٍري.ٜ
وإهؿ مـ ـؾ ذفؽ م ٚتَدم مـ افتكيح بٚفًِ ٜذم آيٚت افَرآن افُريؿ ،حٔٞ
ؿٚلَ ﴿ :ذفِؽ ُْؿ َأ ْض َف ُر فِ ُؼ ُؾقوِؽ ُْؿ َو ُؿ ُؾ ِ
قِبِ ُهـ﴾ ،وٕحق ذفؽ .وظِٔف إذا تًٚوى افْير وظدمف
أو ادهٚؾح ٜوظدمٓ ٚفدى صخص؛ فًٌ ٛمـ إشٌٚب ٓ ،يُقن هْٚك إصُٚل ظِٔف.
ؾٚفًٍر افذي يًتٌَؾ افقؾقد وافؤقف ذم ادحٚؾؾ افًٔٚشٔ ٜافٌُرة ،افتل يُقن ذهْف
احلًٚش ٜوادً ََّدة ،بحٔ ٓ ٞيُّْف ؿهد افنٓقة ،ؾال
ؾٔٓ ٚمنٌقًٓ بٚفًديد مـ افَوٚيّ ٚ
يُقن ظِٔف إصُٚل ذم ادهٚؾح ٜوافْير؛ ّ
وختهص.
تًّؿ
ِّ
ٕن افًِِّ ٜ

َٓاقػة اآلية ايتاضعة واخلُطني َٔ ضوزة األحصاب
يتحجٌـ ـل
إٕف ،وبًد ترمج ٜأي ،ٜوَٕؾ تًٍر جمّع افٌٔٚن ،ؿٚل :ظذ ادٗمْٚت أن
ّ
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يّتزن ظـ اإلمٚء ،وؿد جٚء ذم تًٍر افَرضٌل« :إن هذا ٕقع احسام فًْٚء ادًِّغ،
حمجٌٜ؛ فًِٔؿ افٍرق بْٔٓ ٚوبغ احلرائرش.
بدرتف أي ٜأم ٜيراهَّ ٚ
وفذفؽ ـٚن ظّر ييب ّ
ثؿ ؿٚل افًٔد هٚصّل ٕٔ« :ٚإٓ أن اإلصُٚل هْ ٚذم إٔف مل ي ًُدْ هْٚك إمٚء ذم افًك
افراهـ؛ فُٔقن حُؿ احلجٚب بداؾع احسام احلرائر ذم ؿٌٚهل ّـش.
يٌر تًٍر أي ،ٜويٌدِّ ل احلؼ إػ وطٍٜٔ
وشٗافْ :ٚهؾ وجقد اإلمٚء وظدمٓـ ِّ
وتُِٔػ؟ ؾٓؾ اشتّر احلجٚب إػ م ٚؿٌؾ ٍ
ؿرن مـ زمْْ ٚهذا ،حٔ ٞمْع آشسؿٚق،
ذم ـقٕف ح َّ ً ٚفِحرائر ،فٔتحقل بًد احلير إػ تُِٔػ ذظل؟ ؾٓؾ تٗثر جٓقد افٌرب
تٌر إحُٚم اإلهلٜٔ؟
ذم ُّ
ادتٌرة ،ؾَد ـٚن
أ ّي ً ٚـٚن اجلقاب يتوح إٔف يذه ٛإػ ـقن احلجٚب مـ إحُٚم
ِّ
حتقل إػ حُؿ ذم زمٚن آخر ،دون ٕزول آي ٜأو رواي.ٜ
يًتز حَ ً ٚذم زمٚن ،ثؿ ِّ
ثؿ أوٚف« :ظالوة ظذ ذفؽ ؾَد ؾنت أي ٜبْحق آخر ،حٔ ٞؿٔؾ :إن ادراد أن
يتًروـ
تًرف ادٗمْٚت بٚفًس وافهالح ،ؾٔهٚب ادْٚؾَقن بٚفٖٔس مْٓ ّـ ،ؾال َّ
ٕذاهؿش.
وظِٔف ؾ٘ن ٍٕس ؿٌقل افتًٍر أخر وبٕٔٚف يثٌ ٝأن حُؿ احلجٚب وإمقر
ادتًَِ ٜبف مل تُـ ؿىًٔ ٜمئ ٜذم ادئ ،ٜهذا أوًٓ.
وثوكق ًو :إن هذا افتًٍر ٓ يْٚذم افتًٍر إول ،وٓ حيدث إصُ ًٓٚأمٚم ـقن
احلجٚب ح َّ ً ٚأو تٍُِٔ ً.ٚ
وثوفث ًو :إن افتًٍر بـ (مًرؾ ٜادٗمْٚت بٚفًس وافهالح) يثٌ ٝأهنـ ـ ّـ بّٖمـ مـ
موٚيَٚت ادْٚؾَغ؛ وهذا هق آحسام ،افذي ؿد يُقن صٚدر ًا مـ ادْٚؾَغ أو مـ
ادٗمْ ،ًٍٕٚٓ ٜحٔ ٞحتسم صخهٔتٓ.ٚ
وراوع ًو :فَد َٕؾ هذا افتًٍر ظـ «ادٔزانش .إٓ أن ترمجتف ؽر دؿَٔ ،ٜؾِؿ ِير ْد ذم
«ادٔزانش ـالم حقل (يٖس ادْٚؾَغ) ،وإٕام جٚء ؾٔف« :يًرؾـ أهن ّـ أهؾ افًس وافهالح
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بٚفتًرض هلـش .
ؾال يٗ َذ ْيـ ،أي ٓ يٗذهي ّـ أهؾ افًٍؼ
ُّ

َٓاقػة حديح «عدّ احرتاّ ايرَيات»
ثؿ تًرض افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚإػ ؿراءات فٍظ (حرم ،)ٜوبٔٚن مً ٕٚٓٔٚافٌِقيٜ
افُثرة ومْٓ :ٚمْع افذم ،ٜواهلٌٔ ،ٜوافهٔ ،ٜٕٚثؿ ؿٚل« :يٌدو مـ إؾوؾ ؿراءهت ٚظذ
(ح ْر َم ،)ٜبًّْك م ٓ ٚجيقز ارتُٚبف ،وأي ً ٚـٚن ؾّـ ادنُؾ افذهٚب إػ مًٚواة
صٌُٔ ٜ
احلرم ٜوآحسام ذم ادًْكش.

ٍ
مًٚن ٓ ،يُّـ افذهٚب إػ ؿىًٔ ٜأحد ادًٚين وتَديّف
إذا ـٚن افٍِظ حيتّؾ ّظدة

ظذ ادًٚين إخرى .وبًٌٚرة أخرى :إن تًدد آحتامٓت ذم ضريَ ٜافتٍِظ بُِّ ٜأو
ٍ
مًٚن هل ٚحيقل دون ادهر إػ أحد ادًٚين .وظِٔف ٓ يُّـ فًِٔد هٚصّل
وجقد ظدة
ٕٔ ،ٚوٓ فِنٔخ مْتيري ،أن يَىع بٖن ؾتقاه هل احلُؿ اإلهلل ،بؾ أؿل م ٚيُّـ
فٍَِٔف أن يَقفف هْ« :ٚهُذا أؾٓؿ حُؿ اهللش ،وإن هذه افٍتقى حج ٜظذ مـ يَِد ذفؽ
ادجتٓد ،وٓ يُّْٓ ٚأن تِزم ادجتٓد أخر .وبًٌٚرة أووح :ذم مقارد إًدام افْص،
وتقؾر افيٚهر وآحتامل ؾَط ٓ ،يُّـ أن يَٚل فِّجتٓد :دٚذا ذهٌ ٝإػ هذا افٍٓؿ؟
ودٚذا ـٚن ؾّٓؽ مٌٚير ًا فٍٓؿ أخريـ؟ ٕن ذم افًٌٚرة ظدة احتامٓت ،وإن ترجٔح
أحده ٚيُقن مع آفتٍٚت إػ افَرائـ وافنقاهد افتل ئّؾ إفٔٓ ٚادجتٓد خالل ظِّٜٔ
آشتٌْٚط.
وظِٔف ـام دأب ادجتٓدون ذم افًهقر ادٚؤ ٜظذ أن يٍتل أحدهؿ بقجقب صالة
اجلًّ ،ٜبْٔام يذه ٛآخر إػ حرمتٓٚ؛ أو يذه ٛأحدهؿ إػ ٕجٚش ٜافًهر افًٌْل بًد
افٌِٔٚن ،بْٔام يذه ٛآخر إػ ضٓٚرتف؛ دون أن ينِّْع بًوٓؿ ظذ بًض ،ودون َٕؾ
( )1ادٔزان ذم تًٍر افَرآن  ،111 :11افىًٌ ٜافثٚفث ،ٜمٗشً ٜإظِّل ،بروت.
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اخلالف إػ افهحػ وإذاظتف ظذ افْٚس ،ؾًِْٔ ٚأن َٕقم بٚفقء ًٍٕف ذم مٕ ٚحـ ؾٔف.
فق إْٔ ٚأفَْٕٔ ٚيرة ظذ «خمتِػ افنًٜٔش ،فًِالم ٜاحلع؛ فْالحظ هذا احلجؿ افٌُر
مـ آختالف ذم افٍتٚوى ،ؾٓؾ ِير ُد ذم ذهْْ ٚاحتامل أن ُٕت ٛأمٚم ّ
ـؾ رأي خمٚفػ
فرأيْ ٚظْٚويـ ظريو ٜذم افهحػ ،مـ ؿٌٔؾ( :تزير افتٓتؽ حت ٝذريً ٜافٍَٚه ،)ٜأو
(ؾتقى واحدة وافًديد مـ اإلصُٓٚت)؟!
ظام تقصؾ إفٔف بحدشف؛ اظتامد ًا ظذ جمّقظٜ
وظذ أي ٜحٚل ؾ٘ن ؾتقى افٍَٔف ظٌٚرة ّ
مـ افَرائـ ،وإن آشتْٚد ادٍرط إػ افًِؾ ادْهقص ٜحيقل دون احلدس ،وإذا ؽٚب
احلدس ؽٚب آجتٓٚد ،وفق ـٚن افٌْٚء ظذ وحدة احلدس د ٚحهؾ اختالف ذم
افٍتٚوى.
ؿٚل افنٔخ إٕهٚري ذم بح ٞظدم حجٔ ٜاإلمجٚع ادَْقل بخز افقاحد :إن أدفٜ
حجٔ ٜخز افقاحد تثٌ ٝحجٔ ٜاخلز إذا ـٚن حدشٔ ً ،ٚدون اخلز إذا ـٚن ظـ حدس،
وؿٚل ذم تٖئد ذفؽ« :ويٗيد م ٚذـرٕٚه إٔف مل يًتدل أحدٌ مـ افًِامء ظذ حجّٔ ٜؾتقى
افٍَٔف ظذ افًٚمل بآي ٜافٌْٖ ،مع اشتدٓهلؿ ظِٔٓ ٚبآيتل افٍْر وافًٗالش  ،أي إن اجلّٔع
يَر بٖن ؾتقى افٍَٔف حدشف ،وأن مر ّد احلدس إػ ذـٚء افنخص أو بالدتف ،وفٔس إػ
ّ
تروي ٟآبتذال وم ٚصٚـؾ ذفؽ.

املالى املُيّص بني ايعًّة املٓضوصة واملطتٓبطة
ثؿ ختؿ افًٔد هٚصّل َٕٕٔ ٚض افؼط إول بَقفف« :أؿل م ٚيًتٍٚد مـ أمثٚل
هذه افْهقص هل (افًِ ٜادًتٌْى ،)ٜافتل تؿ احلهقل ظِٔٓ ٚمـ خالل افيـ
( )1ؾرائد إصقل  .111 :1وآي ٜافٌْٖ هل أي 1 ٜمـ شقرة احلجرات ،وادراد مـ آي ٜافٍْر أيٜ
 111مـ شقرة افتقب ،ٜوآي ٜافًٗال هل أي 11 ٜمـ شقرة افْحؾ.
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وآجتٓٚد ،دون (افًِ ٜادْهقص ،)ٜوٓ يُّـ تًّٔؿ وختهٔص إحُٚم افؼظٜٔ
بقاشى ٜافًِ ٜادًتٌْىٜش.
ربام ـٚن ذم افرجقع إػ رشٚف ٜاإلمٚم اخلّْٔل فًِٔد ؿديري ،أو تقؤحٚيت افًٚبَ،ٜ
إفَٚء فِوقء ظذ هذا اجلزء مـ افٌح .ٞأمل تُـ افٍتقى بـ(حرم ٜآحتُٚر ذم مجٔع
ادقارد افيوري ،)ٜافتل صدرت ظـ افنٔخ مْتيري ،وٓ زال افًّؾ هب ٚشٚئد ًا ذم مجٔع
مراؾؼ افدوف ،ٜمـ (افًِؾ ادًتٌْى)ٜ؟ أمل تُـ ؾتقى اإلمٚم اخلّْٔل ب٘بٚح ٜافنىرٕٟ
ظْد حتَؼ بًض افؼوط مـ افًِؾ ادًتٌْىٜ؟ وأشٚش ً ٚهؾ افٍتقى بقجقب إؿٚمٜ
احلُقم ٜاإلشالمٔ ٜمـ افًِؾ ادًتٌْى ٜأو ادْهقصٜ؟
إذا ـ ٕٝٚمْهقص ً ٜؾِامذا مل يًّؾ هب ٚافٍَٓٚء أخرون ضقال افَرون ادْكمٜ؟
وأيـ هل تِؽ افًِ ٜادْهقصٜ؟ وإذا ـ ٕٝٚمًتٌْى ٜؾ٘ن ـٚن أصؾ افًِؾ ادًتٌْىٜ
مٌَقًٓ ؾِامذا ٓ تٌَؾ ؾروظٓٚ؟!
بٓٚفتٍٚت إػ هذه ادقارد ،وأن أـثر ؾتٚوى افٍَٓٚء ذم ؽر أبقاب افًٌٚدات مـ
افًِؾ ادًتٌْى ،ٜوادْهقص ٜهل ذم م ٚيتًِؼ بًَؿ افًٌٚدات ؾَط ،يٌدو إٔف إم ٚأن
يُقن ادراد مـ افتٍهٔؾ بغ افًِؾ ادًتٌْى ٜوافًِؾ ادْهقص ٜذم ؿًؿ افًٌٚدات ؾَط،
ادٍهِغ بنُؾ ج ّٔد ،أو ٓبد مـ إظٚدة افْير ذم هذه افْٚحٔ ٜمـ
أو ظدم اتوٚح مراد ِّ
أصقل افٍَف ،ويوٚف إفٔٓ ٚحدس افٍَٔف واشتٌْٚضف افَىًل ،أو أن ٕرؾع افٔد ظـ
آجتٓٚد ذم افٍَف ،وٌِٕؼ بٚب آجتٓٚد وافتُٚمؾ افٌؼي هنٚئٔ ً ،ٚأو أن ًٌٕد افٍَف ظـ
افًٚح ٜآجتامظٔ ،ٜوٕحكه بٚفنٗون افٍردي.ٜ
وذم اخلتٚم ٓ بٖس بٚفتذـر بٖن افًِ ٜادْهقص ٜذم هذا افٌح ٞمقجقدة ،وهل أن
ٓ يىّع افذي ذم ؿٌِف مرض ،واحلٍٚظ ظذ شالم ٜادجتّع مـ افْٚحٔ ٜإخالؿٔ.ٜ
وبُِّ ٜواحدة :إن ـؾ م ٚيثر صٓقة أخريـ ؾٓق حرام .وإن افنٔخ مْتيري (افٍَٔف
اجلِٔؾ) ؿد ٓحظ افَٔقد ذم ؾتقاه ،وأجٚز ادهٚؾح ٜبؼط ظدم ؿهد افنٓقة وظدم

الفصل الثالث :املصافحة بني الرجل واملرأة ،آراء جديدة يف االجتهاد الفقهي 111 ............
حهقهل.ٚ

ايٓعس وايًُظ وطٗازة ايسوح

ؿٚل افًٔد هٚصّل ٕٔ :ٚإٕف مـ خالل افتًّؽ بَقفف تًٚػَ ﴿ :ذفِؽ ُْؿ َأ ْض َف ُر فِ ُؼ ُؾقوِؽ ُْؿ
َو ُؿ ُؾ ِ
قِبِ ُهـ﴾ ،وؿقففَ ﴿ :ذفِ َ
ؽ َأ ْزـَك ََُل ْؿ﴾ ،واظتٌٚر اإلمٚم افرو ×ٚافْير إػ صًر
افًْٚء مـ مقارد إثٚرة افنٓقة« ،يتوح أن احسام ادرأة فٔس هق افًِ ٜادْحكة ذم
حرم ٜافْير ،وإن ادهٚؾح ٓ ٜختتِػ ظـ افْير مـ هذه افْٚحٜٔش.
ذم افقاؿع فً ٝأدري دٚذا دمٚهؾ افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚؿٔقد افٍتقى افتل ووًٓ ٚافنٔخ
مْتيري ،حٔ ٞؿٚل ٓ« :مٕٚع مـ ادهٚؾح ٜذم صقرة ظدم ؿهد افنٓقة وظدم

حهقهلٚش ؟ ؾٓؾ تدل هذه أيٚت وافروايٚت ظذ أـثر مـ هذه افَٔقد؟! ؾِق ـٚن اهلل
تًٚػ يريد أـثر مـ ذفؽ ،أي أن افْير وادهٚؾح ٜحرا ٌم بَقل مىِؼ ،د ٚـٚن ذـر افًِٜ
أو احلُّ ٜرضوري ً ،ٚوإٕام ـٚن ظِٔف أن يَقل مثالً« :ؿوً ٚء مـ اهللش ،أو «ذفؽ بٖن اهلل
ٍ
حؼ ،وفُ ّـ أـثر افْٚس ٓ
خٚفَُؿ وهق ظذ ـؾ
رء ؿديرش ،أو «ذفؽ بٖن ؿقل اهلل ّ
يًِّقنش ،ذم حغ إٔف مل يَؾ مثؾ هذه افُِامت .وبًٌٚرة أخرى :إن ٍٕس ذـر هذه
احلُّ ٜأو افًِ ،ٜمثؾ :ضٓٚرة افروح وؽره ،ٚؿد ؾتح بٚب افَْٚش ذم أن ادهٚؾح فق
تًقده مـ
ـٚن ظٚرؾ ً ٚتَ ّٔ ً ،ٚأو صٔخ ً ٚضٚظْ ً ٚذم افًـ ،أو ٓ يتٖثر بٚفْير إػ افًْٚء؛ دّ ٚ
رؤيتٓ ّـ ذم ادجتّع وإؾالم وم ٚإػ ذفؽ ،ؾام هق حُؿ ادهٚؾح ٜذم هذه احلٓٚت؟
جقاب آخر ،وـٚن ظٌٚرة ظـ أن ﴿ َذفِؽ ُْؿ َأ ْض َف ُر فِ ُؼ ُؾقوِؽ ُْؿ َو ُؿ ُؾ ِ
قِبِ ُهـ﴾
وؿد تَدم
ٌ
وأمثٚفف ظ ِّ ٜمْهقص ،ٜوـِام تقؾرت افًِ ٜثٌ ٝاحلُؿ ،وإذا إًدم ٝمل يثٌ ٝاحلُؿ.
وظِٔف ؾ٘ن افْير إػ ادرأة إجٌْٔ ٜإذا ـٚن بَهد افنٓقة أو حهقهل ٚؾٓق حرام ،وهُذا
إمر بٚفًٌْ ٜإػ افهقر وإؾالم اإلبٚحٔ ،ٜوإن افْير وادهٚؾح ٜإذا ـ ٕٚٚجمرديـ مـ
ؿهد افنٓقة أو حهقهل ٚؾجٚئزان .وظذ ذفؽ ؾ٘ن آحسام فٔس بً ِّ ،ٜبؾ هق حُّ،ٜ
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وإن افًِ ٜهل احلٍٚظ ظذ افىٓر وافَْٚء ،أو ظدم إثٚرة افنٓقة ،وأمثٚل ذفؽ .وبذفؽ
ُٕقن ؿد أجٌْ ٚظـ إصُٚل افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚبنُؾ ـٚمؾ ،واتوح إٔف أخىٖ ذم حتديد
افًِ ٜواحلُّ ٜذم ـالم افنٔخ مْتيري.

ٌٖ ميهٔ ايتفهيو بني املضافخة وايػٗوة؟
إن تهقر رجؾ يهٚؾح امرأة مـ دون ؿهد افنٓقة ومع ظدم حهقهل ٚجمرد أمر
اؾسايض ذهْل فٔس فف حتَؼ ذم افًٚمل اخلٚرجل ،بؾ هق حمٚل ظٚدة .وظِٔف ؾحتك فق مل
يَهد افنٓقة إٓ أهن ٚحتهؾ فف ظذ ٕحق ؿٓري.
وحْٔام ٕجد اإلمٚم ظع بـ أيب ضٚف ×ٛيّتْع مـ افًالم ظذ ادرأة افنٚب،ٜ
مًتذر ًا فذفؽ بٖٕف خينك أن يدخِف مـ اإلثؿ أـثر مم ٚيرجق مـ حهقل افثقاب ،وهق
إمٚم مًهقم ،ؾُٔػ يُّـ اؾساض ظدم ؿهد افنٓقة أو ظدم حهقهل ٚبٚفًٌْ ٜإػ
افنٚب افًٚدي؟!
مـ ادْٚش ٛؿٌؾ ـؾ رء أن ًٕتًٔد جقاب اإلمٚم اخلّْٔل فًِٔد ؿديري ،افذي
أصُؾ ظذ ؾتقاه افتٚرخئ ٜب٘بٚح ٜافنىرٕ ،ٟمًتًٌد ًا ؾرؤ ٜخروجف ظـ افَامريٜ
تقصؾ افًٚئؾ إػ خروج افنىرٕٟ
وافربح واخلًٚرة« :وأم ٚم ٚذـرمتقه مـ إٔف ـٔػ َّ
ظـ افَامري ٜبنُؾ ـٚمؾ ؾٓق ظجٔ ٛمُْؿ؛ ٕن إشئِ ٜوإجقب ٜؽٚفٌ ً ٚم ٚتٌْك ظذ
آؾساوٚت ،وظِٔف ؾَد ـٚن جقايب مٌْٔ ً ٚظذ مٍروض افًٗال ،وأم ٚذم صقرة ظدم
إحراز افٍرض ؾٔج ٛآمتْٚع ظـ افًِٛش .
هْٚك ضرؾ ٜيتداوهل ٚافىالب تَقل :إن صخه ً ٚشٖل أحد افًِامء ظـ حُؿ افٌئر
ومَدار م ٚيْزح مْف مـ افدٓء ذم صقرة وؿقع افٌراب ؾٔف .ود ٚـٚن ذفؽ افًٚمل جٚه ً
ال
( )1صحٍٔ ٜافْقر .11 :11
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بحُؿ ادًٖف ٜأخذ يتٓرب مـ اإلجٚب ،ٜوؿٚل :إن افٌراب حّ ٚد افذـٚء ،وٓ يُّـ أن
يًَط ذم افٌئر ،ؾَٚل افًٚئؾ :م ٚصٖٕؽ وذـٚء افٌراب ،أجٌْل ظـ شٗايل.
وبًٌٚرة أخرى :إن ظدم وجقد مثؾ هذا افنخص ،أو أن افنٌٚب صٓقإٔقن ،أو أن
وهترب مـ اإلجٚب.ٜ
افِذة حتهؾ ذم افًٚدة ،ابتًٌ ٚد ظـ مٍروض افًٗال،
ٌ
وظِٔف ؾٍل ؾرض ظدم ؿهد افنٓقة وظدم حهقهل ٚتُقن افٍتقى بجقاز افْير
وافِّس خٚفٔ ٜمـ اإلصُٚل.

وقفة َع بعض األحاديح يف باب ايٓعس
ثؿ ظّد افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚذم افًَؿ افثٚين وإخر مـ َٕده ادْنقر ذم صحٍٜٔ
ـٔٓٚن ،بتٚريخ إربًٚء  /1أرديٌٓن1111 /ٝهـ ش ،حت ٝظْقان (ظَقب ٜافْير
ومهٚؾح ٜإجٌْٔ ،)ٜإػ ذـر بًض افروايٚت ،افتل شْتًرض هل ٚذم م ٚيع تٌٚظ ً:ٚ
1ـ «افْيرة احلرام شٓؿ مـ شٓٚم إبِٔس مًّقم ،وـؿ مـ ٕيرة ظٚبرة أورثٝ
حنة دائّٜش.
فَد ؿٔد افًٔد هٚصّل ٕٔ( ٚافْيرة) بَٔد (احلرام) ،وأم ٚأصؾ افرواي ٜؾَد وردت
خٚفٔ ٜمـ هذا افَٔد ،حٔ ٞؿٚل اإلمٚم« :افْيرة شٓؿ مـ شٓٚم إبِٔس مًّقمش ،إٓ أن
هذا افَٔد مًِقم مـ خالل آفتٍٚت إػ إدف ٜإخرى ،ؾ٘ن ٕير افزوج إػ زوجتف
مٌٚح حتك مع ؿهد افنٓقة ،ـام جيقز افْير إػ ادحٚرم مـ دون ريٌ .ٜوظِٔف ؾٚفذي ُيًدّ
مـ شٓٚم افنٔىٚن هق افْير احلرام ،وفٔس ـؾ ٕير.
وأن ًٕٖل افًٔد هٚصّل ٕٔ :ٚم ٚهق افدفٔؾ افذي يثٌ ٝأن افْير إػ ؽر
ادحجٌٚت وؽر ادِتزمٚت داخؾ ذم (افْير احلرام)؟ َأوٓ يٌٌْل أوًٓ إثٌٚت ادقوقع،
َّ
حتك يُّـ احلُؿ ظِٔف بٖٕف (شٓؿ مـ شٓٚم افنٔىٚن)؟!
ادحجٌٚت افًٍٍٔٚت افاليت يُرهـ افْير إفٔٓ ّـ حرام،
أجؾ ،إن افْير إػ ادًِامت
َّ
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وٓ يٌٌْل افْير إفٔٓـ ،وفُـ م ٚهق افدفٔؾ ظذ إحلٚق ؽر ادحجٌٚت مـ ادًِامت
ادحجٌٚت؟! ؾٓؾ حيجؿ جْٚبؽ ظـ افًر ذم
وؽرهـ مـ مقارد بحثْ ٚبٚفًٍٍٔٚت
َّ
صقارع إيران ،شقاء ذم ضٓران وؽره ،ٚوهؾ تْهحقن أخريـ بًدم ادق ؾٔٓٚ؛
زجٚت ؾٔٓ ،ٚوافاليت ٓ مْدوح ٜمـ افْير إفٔٓ ّـ ،أو إُٔؿ تَقفقن:
خلروج افًْٚء ادت ِّ
«إذا ؽض افىرف ومل يْير بنٓقة ؾال إصُٚل ذم ذفؽش.
مـ ادًتًٌد أن تذهٌقا إػ افَقل إول .وظذ ؾرض إؾتٚئُؿ بذفؽ ؾًقف فـ
يًرـؿ أحد شًّف؛ ٕن ذفؽ شٔٗدي إػ اختالل احلٔٚة ،وتًريض آٓف إرواح إػ
اخلىر.
وإذا ذهٌتؿ إػ افُالم افثٚين ـ وهق افهحٔح ـ ؾٓق ٍٕس م ٚأؾتك بف افنٔخ مْتيري،
بؾ وأوٚف فِّهٚؾح ٜؿٔد (ظدم حهقل افنٓقة) .وظِٔف ٓ يُقن آظساض وافَْد
وارد ًا.
هذا موٚؾ ً ٚإػ أن مراد اإلمٚم افهٚدق× ذم هذه افرواي ٜهق افْير بنٓقة؛ وذفؽ
د ٚتَدم ذم بٔٚن مًْك (افْيرة) ،وأهن ٚرؤي ٜؾٚحه ٜمد ِّؿَ ٜختتِػ ظـ افرؤي ٜآظتٔٚدي،ٜ
ومـ جٓ ٜأخرى رتَّ ٛظِٔٓ( ٚاحلنة افدائّ .)ٜوظِٔف فق ؾرض أن صخه ً ٚأيَـ أن
ٕيرتف ٓ تقرث مثؾ هذه احلنة؛ ٕن ادْيقرة ّ
أؿؾ مج ًٓٚمـ زوجتف ،أو أهن ٚأـز شْ ًٚ
ٍ
حْٔئذ
مْٓ ،ٚأو إٔف خز ًٍٕف وظرف إٔف فٔس مـ أصحٚب افنٓقات ،ؾٓؾ تًدّ ٕيرتف
شٓ ًام مـ شٓٚم افنٔىٚن؟!
1ـ ؿٚل رشقل اهلل‘« :مـ مأل ظْٔف مـ امرأة حرام ً ٚحنٚمه ٚاهلل يقم افَٔٚمٜ
بًّٚمر مـ ٕٚرش.
أـ واوح أن روايٚت ـتٚب «ظَٚب اإلظاملش فٔس هل ٚشْد صحٔح ،وٓ يُّـ
آشتْٚد إفٔٓ ٚؾَٓٔ ً ٚفٌرض اإلؾتٚء.
واحلؼ ،ؾ٘ن
ب ـ فق إٔف ذـر صدر احلديٓ ٞتوح أن ادراد هل جٓ ٜآحسام
ّ
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افهدر ظذ افْحق افتٚيل« :مـ ا ّضِع ذم بٔ ٝجٚره ؾْير إػ ظقرة رجؾ ،أو صًر امرأة،
أو ٍ
رء مـ جًده ،ٚـٚن حَ ً ٚظذ اهلل أن يدخِف افْٚر مع ادْٚؾَغ..ش .
ؾّـ افقاوح أن افٌٔ ٝوافدار َح َر ٌم ،وٓ جيقز ٕي صخص اإلذاف ظذ بٔٝ
ؽره ،وأن يْير إػ صًر ادرأة وجًده ،ٚؾ٘ن مثؾ هذا افقء يًتقج ٛافًذاب اإلهلل.
وفُـ فق أن امرأة خرج ٝبتِؽ اهلٔئ ٜوذفؽ افثقب مـ ؽرؾٕ ٜقمٓ ٚإػ افنٚرع ،ـٚصٍ ًٜ
ظـ رأشٓ ٚوجًده ،ٚؾ٘ن افرواي ٜمل تتًرض إػ حُؿ افْير إفٔٓ ٚذم مثؾ هذه احلٚف ،ٜبؾ
يتوح وؾَ ً ٚدٍٓقم افؼط ظدم اشتحَٚق افًَٚب دـ يْير إفٔٓ ٚظذ تِؽ احلٚف.ٜ
ج ـ إن افقارد ذم هذه افرواي ٜؿقفف« :مـ مأل ظْٔف مـ امرأة حرام ًٚش ،وؿد ٕهٛ
ـِّ( ٜحرام ً )ٚظذ افتّٔٔز ،ؾال تُقن ترمج ٜافًٔد هٚصّل ٕٔ ،ٚحٔ ٞؿٚل« :امرأة
جر ـِّ( ٜحرام) ظذ أهن ٚصٍٜ
أجٌْٜٔش ،دؿَٜٔ؛ إذ فق ـٚن ذفؽ صحٔح ً ٚـٚن يٌٌْل ّ
ٓمرأة ،أو ـٚن يٌٌْل أن يَقل« :امرأة ؽر ذي حمرمش ،أو «امرأة أجٌْٜٔش ،وأم ٚؿقفف:
حمرم ً ،ٜأي بَهد افِذة
«امرأة حرام ًٚش ؾٔدل ظذ أن ادراد هق رجؾ يْير إػ امرأة ٕير ًة َّ
أو افنٓقة ،أو بْٔ ٜوصٍٓ ٚفمخريـ ،وم ٚإػ ذفؽ .أجؾ ،ذم حٚف ٜاتهٚف افْير
بٚحلرم ٓ ٜؾرق بغ أن تُقن ادرأة أجٌْٔ ٜأو ؽره .ٚوظِٔف فق ٕير صخص إػ أمف أو
حمرم ً ٜـٚن منّقًٓ هلذه افرواي ،ٜوفق أن صخه ًٕ ٚير إػ أجٌْٔ ٜمـ دون
أختف ٕير ًة َّ
ٍ
ؿهد إػ احلرام ـٚن ذم مٖمـ مـ افًَقب ٜادذـقرة ذم هذه افرواي.ٜ
1ـ ؿٚل رشقل اهلل‘ ذم حدي ٞضقيؾ« :فُِٔ ٜأهي يب إػ افًامء رأيً ًٕٚ ٝء مـ

ٍ
ظذاب صديد...؛ أم ٚادً ََِّ ٜبنًره ٚؾ٘هن ٚـ ٓ ٕٝٚتٌىل صًره ٚمـ افرجٚلش.
أمتل ذم

أٓ يٍن هذا افًذاب افًئؿ وجقد ؾًٚد ـٌر مستِّ ٛظذ ذفؽ افًٍؾ ،أو إٔف
دجرد ظدم مراظٚة اخلٚضئٚت مـ افًْٚء حلرمتٓ ّـ ،وامتْٚظٓ ّـ مـ ارتداء احلجٚب،
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،111 :11 ٜافٌٚب  111مـ أبقاب مَدمٚت افُْٚح ،احلدي.11 ٞ
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وتنجٔع افرجٚل افًهٚة ظذ ظدم احسام إًٍٔٓ ّـ؟!
فٔس هْٚك َم ْـ ينُِّؽ ذم رضورة افتزام ادرأة بّوّقن افَرآن افُريؿ وإحٚديٞ
افؼيٍ ،ٜوبٚفتَ ّٔد بٚحلجٚب بنُؾ ـٚمؾ ،وفٔس هْٚك مـ يدظق افًْٚء إػ اخلروج
شٚؾرات ،فْٔير إفٔٓ ّـ افرجٚل افٍٚشَقن ،بؾ حتك فق مل تُـ هْٚك آي ٜأو رواي ٜهبذا
تٍق افًٍٚد ذم
ادوّقن ؾ٘ن افيورات آجتامظٔ ٜتَتيض ش ّـ ؿقإغ حتقل دون ّ
ادجتّع .ؾُام إّٔف مل ِير ْد ذـر فَقإغ ادرور ذم افَرآن افُريؿ وافًْ ٜافؼيٍ ،ٜإٓ أن
افيورة آجتامظٔ ٜتَتؤٓ ،ٚـذفؽ ٓ ـالم ذم اجلِّ ٜذم ـقن احلجٚب مـ
رضوريٚت افديـ ،إٓ ّ
أن افُالم ذم إٔف هؾ يُّـ أن ًْٕ ٛوجقب احلجٚب وحرمٜ
افْير وافِّس إػ اهلل ذم مجٔع ادقارد وادرات ٛأم ٓ؟
فَد ثٌ ٝوجقب احلجٚب ذم آيٚت افَرآن افُريؿ بقصٍف ح َّ ً ٚفًِْٚء ،ضٚفٌ َـ بف،
وحٚؾي َـ ظِٔف بنُؾ ـٚمؾ ،ومل يثٌ ٝظذ ٕحق افقجقب افتٍُِٔل افذي يًتحؼ َم ْـ
حؼ وحرا ٌم تَتؤف ضًٌٔ ٜادجتّع ،ؾٖمر اهلل بف،
خٚفٍف افًذاب اإلهلل ،بؾ اتوح إٔف ٌّ
واشتٌَِتف افًْقة بٚرتٔٚح ،ؾِق ّ
دل هذا إمر وٕيٚئره بًْد صحٔح ودٓف ٜواوح ٜظذ
افًذاب إخروي ـٚن واجٌ ً ٚذظٔ ً ،ٚوإٓ أمُـ ظدّ ه رضورة اجتامظٔ ،ٜأو تَِٔد ًا
ظربٔ ً ،ٚأو ظٚدة إًٕ ،ٜٕٔٚيُّْف أن حيٚؾظ ظذ َٕٚء ادجتّع وضٓٚرتف ،وؿد أموٚه افنٚرع
ادَدس.
وظِٔف ؾ٘ن افٌح ٞافراهـ ،واإلصُٚل ذم شْد أو دٓف ٜهذا احلدي ٞأو شٚئر
افروايٚت ،هيدف إػ مْٚؿن ٜافروايٚت فٍٓؿ اجلقاب افٍَٓل ،وٓ يٍْل رضورة
احلجٚب أو فزومف ذم ادجتّع.
إن هذا افْقع مـ افروايٚت ،ادًروؾ ٜبٚفروايٚت ادًراجٔ ،ٜمل تهؾ إفْٔ ٚبٖشٕٔٚد
صحٔح ،ٜوفذفؽ ٓ يًتّده ٚافٍَٓٚء ذم مَٚم اشتٌْٚط إحُٚم.
ـام ورد ذم شْد هذه افرواي ٜشٓؾ بـ زيٚد .وؿد و ًٍّف مجٚظ .ٜومـ جٓ ٜأخرى ؾ٘ن
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ادُرم ٜؿٌؾ اهلجرة ،ذم حغ أن صدر هذه
مًراج افٌْل إـرم‘ إٕام حهؾ ذم مُّ ٜ
افرواي ٜيتحدث ظـ صدة بُٚء افٌْل ذم ادديْ ،ٜود ٚشئؾ ظـ شٌ ٛبُٚئف ؿٚل :إن ذفؽ
بًٌ ٛرؤيتف جمّقظ ٜمـ افًْٚء ذم افًذاب« :ظـ ظع× ؿٚل :دخِ ٝإٔ ٚوؾٚضّ ٜظذ
رشقل اهلل‘ ؾقجدتف يٌُل بًُ ٚء صديد ًا ،ؾَِ ٝفف :ؾداك أيب وأمل ي ٚرشقل اهلل ،مٚ
افذي أبُٚك؟ ؾَٚل :ي ٚظع ،فِٔ ٜأهي يب إػ افًامء رأيً ًٕٚ ٝء مـ أمتل ذم ظذاب
صديد..ش .
تؿ ذم ادديْ ٜادّْقرة بًد واؿًٜ
ومـ افقاوح أن زواج ظع× مـ ؾٚضّ ÷ٜؿد ّ
بدر افُزى ،وأن هذا احلقار ؿد حدث ذم إؿؾ بًد شْتغ أو ثالث شْقات مـ
ِ
افٌْل ؿٌؾ هذه افًْقات افثالث أو خالهلٚ؟! وظذ ؾرض
اهلجرة ادٌٚرـ ،ٜؾِامذا مل يٌؽ ّ
صح ٜهذه افرواي ٜشْد ًا ودٓف ٜؾ٘هن ٚتثٌ ٝأن احلجٚب ـٚن تٍُِٔ ً ٚظذ افًْٚء ،وظِٔف
فق مل تًّؾ افًْٚء بقاجٌٓ ّـ يتوح مـ روايٚت افٌٚب  111و 111جقاز افْير إفٔٓـ
مـ دون ؿهد افنٓقة ،ـام يٍتل مجٔع افٍَٓٚء بذفؽ ذم م ٚيتًِؼ بًْٚء افٌقادي،
وافالئل إذا هنغ ٓ يْتٓغ .إذ ًا حتك مع ؿٌقل هذه افرواي ٜيُّْْ ٚافَقل بٚفتٍهٔؾ بغ
ـقن احلجٚب تٍُِٔ ً ٚذظٔ ً ٚظذ ادرأة مـ جٓ ،ٜوبغ ـقٕف ح َّ ً ٚهل ٚمـ جٓ ٜأخرى ،وذم
م ٚيتًِؼ بُقٕف تٍُِٔ ً ٚـِام أرادت اخلروج مـ بٔتٓ ،ٚواحتِّ ٝوجقد إجٌْل ،وجٛ
ظِٔٓ ٚارتداء احلجٚب ،ـام ذم افهالة ،حٔ ٞجي ٛظِٔٓ ٚشس ًٍٕٓ ٚحتك مع ظدم
وجقد إجٌْل.
أم ٚمـ جٓ ٜـقٕف ح َّ ً ٚهل ٚؾٓق بّثٚب ٜحريؿ ييب حقهل ،ٚوإن ٕير إجٌْل هل ٚذم

ؾٔحؼ هل ٚإؿٚم ٜافدظقى ظِٔف ؿوٚئٔ ً .ٚوظِٔف
مثؾ هذه احلٚف ٜي ًّد إتٓٚـ ً ٚهلذا احلؼ،
ّ
إذا أطٓرت مٍٚتْٓ ٚتُقن ؿد ؤً ٝح َّٓ ،ٚوإذا ٕير إفٔٓ ٚأجٌْل ٓ يُّْٓٚ
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،ٜافٌٚب  111مـ أبقاب مَدمٚت افُْٚح ،احلدي.1 ٞ
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آدظٚء ظِٔف بقء.

املضافخة واملفطدة
ثؿ أوٚف افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚؿٚئالً« :وـذفؽ إمر بٚفًٌْ ٜإػ ادهٚؾح ،ٜبؾ ـقهنٚ
مالمً ٜفٔد ادرأة ،وؿد سح افٍَٓٚء مـ افنًٔ ٜبٖٕف أؿقى ذم حهقل افِذة مـ افْير،
فذفؽ تست ٛظِٔٓ ٚمجٔع ادٍٚشد ادستٌِّ ٜظذ افْير وبدرج ٜأصد ،وؿد تق َّظد افنٚرع ذم
افروايٚت بًّٚؿٌ ٜمـ يهٚؾح إجٌْٔ..ٜش.
إن ظٌٚرتف هذه تٗيد رأي افنٔخ مْتيري؛ ٕهن ٚتكح بٖن مالك دس إجٌْٜٔ
وافْير إفٔٓ ٚواحد ،وهق ادًٍدة ادقجقدة ذم افْير ،وإن هذه ادًٍدة مقجقدة ذم
افِّس بْحق أؿقى .وبًٌٚرة أخرى :إن افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚؿد تقصؾ إػ مالك افِّس
وافْير ٓ صًقري ً ،ٚحٔ ٞؿٚل :إن ادالك هق ادٍٚشد افنٓقي ٜوافِذات اجلًْٔ ،ٜوإذا
رجًْ ٚإػ ؾتقى افنٔخ مْتيري ٕجد إٔف أجٚز افِّس وافْير ذم حٚف ٜظدم حهقل
افنٓقة ،بؾ وظدم افَهد إفٔٓ .ٚوظِٔف فً ٝأدري ـٔػ يُقن هذا افُالم َٕد ًا فف،
ؾَد أجٚب بحرم ٜادهٚؾح ٜإذا ـٚن يستَّ ٛظِٔٓ ٚافُثر مـ ادٍٚشد ،وهذا م ٚؿٚفف
افنٔخ مْتيري أيو ً.ٚ
أم ٚإذا مل يست ٛظذ افْير وادهٚؾح ٜحهقل فذة أو ؿهد إفٔٓ ٚـ وهق حمؾ بحثْٚ
يتًرض فف افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚمـ ؿري ٛأو بًٔد ،ومل يذـر
ومٍروض ـالمْ ٚـ ؾٓذا م ٚمل َّ
فف صٚهد ًا مـ أيٚت وافروايٚت ،ذم حغ ذه ٛافنٔخ مْتيري إػ اجلقاز.

زوايات عكوبة املضافخة ،وقفة تأٌَّ
وؿد تًرض افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚبًد ذفؽ إػ افروايٚت افتل تتقظد ادهٚؾح
بٚفًَٚب ،وهل ظٌٚرة ظـ:
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1ـ ظـ اإلمٚم افهٚدق× ظـ آبٚئف^« :ومـ صٚؾح امرأة حمرم ً ٚظِٔف ؾَد بٚء
بًخط مـ اهلل ظز وجؾش.
إن هذه افرواي ٜمـ مْٚهل افٌْل إـرم‘ ،وهل ضقيِ ،ٜوؿد َٕؾ ذم «وشٚئؾ
افنًٜٔش ثالث ؾَرات مْٓ ،ٚوؿد توّْ ٝهذه افٍَرات افثالث ٕقع ادهٚؾح ٜادحرمٜ
افتل تًتقج ٛؽو ٛاهلل ،وأن احلرام مْٓ ٚهل ادهٚؾح ٜافتل تُقن مهحقب ٜبَهد
افنٓقة أو حهقهل.ٚ
وإفٔؽ احلدي« :ٞومـ مأل ظْٔٔف مـ حرام مأل اهلل ظْٔٔف يقم افَٔٚم ٜمـ افْٚر ،إٓ أن
يتقب ويرجع ،وؿٚل :ومـ صٚؾح امرأة حمرم ً ٚظِٔف ؾَد بٚء بًخط مـ اهلل ظز وجؾ،
ومـ افتزم امرأ ًة حرام ً ٚؿرن ذم شًِِ ٜمـ ٕٚر مع افنٔىٚن ،ؾَٔذؾٚن ذم افْٚرش .
ادحرم ٜافتل تُقن
يتوح مـ صدر افرواي ٜوذيِٓ ٚأن ادراد هل ادهٚؾحٜ
َّ
مهحقب ٜبَهد افنٓقة أو حهقهلٚ؛ ٕن افرواي ٜؿد تًرو ٝذم افٌداي ٜفِْيرة
ادحرم ،ٜثؿ إتٓ ٝبٚحلدي ٞظـ افزٕ ،ٚوذم ـال إمريـ هْٚك صٓقة وؿهد إفٔٓ.ٚ
َّ
وظِٔف ؾ٘ن ادهٚؾح ٜافتل تًتقج ٛؽو ٛافرب مـ هذا افٌَٔؾ ،وفٔس ؾٔٓ ٚإضالق
ينّؾ ـؾ مهٚؾحٕ ٜجٌْٜٔ؛ ٕن افًٔٚق يًد مـ افَرائـ افتل حتقل دون افتًّؽ
بٚإلضالق .وظِٔف ؾ٘ن ادهٚؾح ٜادَروٕ ٜبٚفنٓقة تًتقج ٛؽو ٛاهلل .وهذا م ٚيِتزم
خص ؾتقاه فذفؽ بام فق ـ ٕٝٚادهٚؾح ٜخٚفٔ ٜمـ ؿهد
بف افنٔخ مْتيري ،وؿد ّ
افنٓقة أو حهقهل.ٚ
أجؾ ،فق أن افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚأمُْف إثٌٚت أن هذه ادهٚؾح ٜمىَِ ،ٜمع تًزيز شْد
افرواي ،ٜؾًْده ٚيُقن هْٚك هتٚؾ ٝوظدم إًجٚم بغ إضالق افرواي ٜوؾتقى افنٔخ
مْتيري.
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،ٜافٌٚب  111مـ أبقاب مَدمٚت افُْٚح ،احلدي.1 ٞ
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ثؿ يٗمر
1ـ ؿٚل رشقل اهلل‘« :ومـ صٚؾح امرأة حرام ً ٚجٚء يقم افَٔٚم ٜمٌِقًّٓ ،
بف إػ افْٚرش.
هذا هق احلدي ٞافرابع مـ افٌٚب  ،111وؿد َٕؾ ذم هٚمش صحٍٔ ٜـٔٓٚن ظذ إٔف
احلدي ٞاخلٚمس مـ بٚب اخلىٖ ،وهق مـ روايٚت ـتٚب «ظَٚب اإلظاملش ،وفف شْد
ؤًػ ،وفُْف ضقيؾ ،ذـره صٚح ٛـتٚب «وشٚئؾ افنًٜٔش ذم بٚب ظٔٚدة ادريض ،
وفىقفف ؾَد أرصد إفٔف ذم مقاضـ أخرى ،إٓ أن َٕؾ هذا احلدي ٞـام ورد ذم «وشٚئؾ
افنًٜٔش يَِل وقء ًا ظذ احلََٔ« :ٜومـ صٚؾح امرأة حرام ً ٚجٚء يقم افَٔٚم ٜمٌِقًٓ ،ثؿ
يٗمر بف إػ افْٚر ،ومـ ؾَ ٚـ َف امرأة ٓ يُِّٓ ٚحًٌف اهلل بُؾ ـِّ ٜـِّٓ ٚذم افدٕٔ ٚأفػ
ظٚمش .
ومـ افقاوح أن هْٚك اختالؾ ً ٚـٌر ًا بغ مهٚؾح ٜإجٌْٔ ٜوادهٚؾح ٜظذ ٕحق
حمرم ،وافروايٕٚ ٜطرة إػ احلٚف ٜافث ٜٕٔٚدون إوػ ،وفق ـ ٕٝٚترمج ٜافًٔد هٚصّل ٕٔٚ
َّ
صحٔح ٜفُ ٕٝٚمهٚؾح ٜإجٌْٔ ٜحرام ً ٚمىَِ ً ،ٚوفُ ٕٝٚجٚئز ًة بٚفًٌْ ٜفألؿٚرب
مىَِ ً ،ٚذم حغ أن إمر فٔس ـذفؽ ،ؾ٘ن مهٚؾح ٜإؿٚرب ،ـٕٚخ ٝوافٌْ ،ٝبَهد
افنٓقة أو مع حهقهل ٚحمرم ،ٜوهل مـ مهٚديؼ مهٚؾح ٜامرأة حرام ً .ٚومـ افقاوح
أيو ً ٚإٔف فٔس ـؾ ـالم مع إجٌْٔ ٜحرام .وظِٔف ؾٚدراد مـ ذيؾ احلدي ٞهق افُالم
افذي يُقن ظـ صٓقة ،ـام يًتٍٚد ذفؽ مـ ـِّ( ٜؾَ ٚـ َف) ،ؾٚدهٚؾح ٜافتل تًتتٌع ظذاب ًٚ
هل ادهٚؾح ٜافتل تُقن ظـ صٓقة ،وفٔس مىِؼ ادهٚؾح.ٜ
ؿه ٜافاليت أشِّـ حديث ً ،ٚوـٍٔٔ ٜبًٔتٓ ّـ فٌِْل
ثؿ َٕؾ افًٔد هٚصّل ّٕٔ ٚ
إـرم‘« :د ٚبٚيع رشقل اهلل‘ افًْٚء ،وأخذ ظِٔٓ ّـ ،دظ ٚبٕ٘ٚء ؾّأله ،ثؿ ؽّس
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،ٜافٌٚب  11مـ أبقاب آحتوٚر ،احلدي.5 ٞ
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،ٜافٌٚب  111مـ أبقاب أبقاب مَدمٚت افُْٚح ،احلدي.1 ٞ
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يده ذم اإلٕٚء ،ثؿ أخرجٓ ،ٚثؿ أمره ّـ أن يدخِـ أيدهيـ ؾًٌّٔـ ؾٔفش .
وفًْٕ ٚدري دٚذا َٕؾ افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚهذه افَهٜ؟! ؾٓؾ ؾٓؿ مـ ؾتقى افنٔخ
مْتيري وجقب مهٚؾح ٜافرجؾ فألجٌْٔ ،ٜوأراد َٕوٓ ٚبًٍؾ افٌْل إـرم‘؟!
وبًٌٚرة أخرى أووح :إن افنٔخ مْتيري يذظـ بحرم ٜمهٚؾح ٜإجٌْٔ ٜبَهد
افنٓقة ،وجقازه ٚمـ دون ؿهده ،ٚإٓ أن اجلقاز هْ ٓ ٚيًْل افقجقب أو
آشتحٌٚب ،وٓ حتك اإلبٚح ،ٜوإٕام جمرد رؾع احلرم ،ٜؾتٌَك ذم حدود افُراه ٜأو
افُراه ٜافنديدة.
وظِٔف ٓ ربط فَه ٜبًٔ ٜافًْٚء فٌِْل إـرم‘ هبذه افٍتقى وَٕوٓٚ؛ إذ ربام
ـ ٕٝٚمهٚؾح ٜإجٌْٔٚت مُروه ،ٜومل ينٖ افٌْل‘ ارتُٚب ادُروه ،بؾ ربام ـٕٝٚ
ادهٚؾح ٜمٌٚح ،ٜوفُـ فٔس ـؾ مٌٚح يتًغ ظذ افٌْل إـرم‘ ؾًِف .وإن تتّ ٜهذا
احلدي ٞصٚهد ظذ ذفؽ ،حٔ ٞؿٚل اإلمٚم×« :ؾُ ٕٝٚيد رشقل اهلل‘ افىٚهرة
ـػ إٔثك فًٔ ٝفف بّحرمش .هذا ومـ ادُّـ أن حتهؾ فتِؽ
يّس هبّ ٚ
أضٔ ٛمـ أن ّ
افًْقة فذة ظْد مهٚؾح ٜافٌْل ،أو يَهدهن ،ٚوفذفؽ مل ينٖ افٌْل أن يًَى َـ ذم احلرام.
أجؾ ،أؾٚد افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚم ٚؾّٓف مـ حدي ٞافًٌٔ ٜظذ افْحق افتٚيل« :إن ظدم
مهٚؾح ٜرشقل اهلل‘ فًِْٚء ظْد افًٌٔ ٓ ٜيُّـ أن يُقن بًٌ ٛاحسامٓـ ،بؾ
َ
ٕنٖن ذم اجلٚهِٔ ٜوؿد دخِـ ذم
ربام مل يُـ مـ ادْٚش ٛظدم مهٚؾحتٓـ وه َّـ ممَّـ
اإلشالم حديث ً ،ٚومع ذفؽ امتْع افٌْل إـرم‘ مـ مهٚؾحتٓـ؛ د ٚيًِّف مـ
ادٍٚشد ادستٌ ٜظذ هذه ادهٚؾحٜش.
أوًٓ :إن افًْقان افذي اختٚره هق (ظَقب ٜافْير ومهٚؾح ٜإجٌْٔ ،)ٜومل يتوّـ
حدي ٞبًٔ ٜرشقل اهلل‘ صٔئ ً ٚحقل افًَقب.ٜ
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،ٜافٌٚب  111مـ أبقاب مَدمٚت افُْٚح ،احلدي.1 ٞ

 ................................ 151فقه احلجاب يف الشريعة اإلشالمية ،قراءات جديدة
ثوكق ًو :مل يَؾ أحدٌ بٖن ظدم مهٚؾح ٜافٌْل ـٚن فالحسام أو ظدمف ،وإٕام افُالم ذم أن
افًْٚء إذا وجد َن ذم ظدم ادهٚؾح ٜإه ًٜ ٕٚهل ّـ ،ومل يُـ ذم ادهٚؾح ٜمًٍدة أخرى،
مثؾ :ؿهد افنٓقة أو حهقهل ،ٚـ ٕٝٚادهٚؾح ٜجٚئزةً ،وفًٔ ٝبقاجٌ.ٜ
وربام مل يُـ ذم ترك ادهٚؾح ٜظدم احسام إٓذاك .وربام ـٚن ذم ادهٚؾح ٜمًٍدة
فًِْٚء ،أو أن مهٚؾح ٜإجٌْٔٚت شتٌدو صٚئً ٜؾٔزء ادًٍدون اشتخدامٓ ،ٚوربام مل
وؿ ٝدهٚؾح ٜمجٔع ادًِامت ظْد افًٌٔ.ٜ
يُـ فدى افٌْل ٌ
ومٓام ـٚن ؾ٘ن ؾًؾ افٌْل‘ فٔس ـَقفف ذم ووقح افدٓف ،ٜبؾ ّ
يدل إمج ًٓٚظذ
إبٚح ٜظدم مهٚؾح ٜإجٌْٔ ،ٜبؾ وـقٕف راجح ً ،ٚوهذا ٓ يثٌ ٝحرم ٜادهٚؾح .ٜومـ
جٓ ٜأخرى ؾَد ّ
دل ظذ أن ترك مهٚؾح ٜافًْٚء مل ي ًُدْ بٚفير ظذ اإلشالم وتَدُّ مف،
وإٓ ؾَد دف ٝشرة افٌْل ذم دظقتف ،افتل امتدت فثالث وظؼيـ شْ ،ٜإٔف ؿٚم بُؾ مٚ
يًٚظد ظذ تَدُّ م افديـ ،حتك فق ـٚن ذم افِجقء دؼك ،مثؾ( :مىًؿ بـ ظدي)؛
فرجع مـ افىٚئػ إػ مُ ٜدون أن يتًرض فف ادؼـقن .
ؾَْقل :إذا ـٚن ترك ادهٚؾح ٜمقجٌ ً ٚفًقء افيـ بٚفىرف ادَٚبؾ ،وافتنُٔؽ
بٚإلشالم وادًِّغ ،ؾًْده ٚتتَدم أمهٔ ٜتٌِٔغ افديـ ظذ ـراه ٜادهٚؾح.ٜ

بيعة ايٓطاء يًٓيب‘
وإذ وصؾ بْ ٚافٌح ٞإػ بًٔ ٜافًْٚء فٌِْل‘ جيدر بْ ٚأن ّٕر بْيرة ظٚبرة ظذ
ادقارد افتل أخذت ؾٔٓ ٚافًٌٔ ٜمـ افًْٚء؛ فتقؤح افٌح ٞأـثر ؾٖـثر.
فَد بٚيً ٝادًِامت رشقل اهلل‘ ظذ أن ٓ يؼــ ،وٓ ينؿـ ،وٓ يزٕغ ،وٓ
افٌْل ذم مًروف.
يَتِـ أوٓده ّـ ،وأن ٓ يًٌْـ وفد ًا فٌر أبٔف ،وأن ٓ يًهغ ّ
( )1ضٌَٚت ابـ شًد  111 :1ـ 111؛ ؾروغ أبدي.111 :1 ٝ
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ومـ ادّتع مًرؾتف أن شقرة ادّتحْ ،ٜضٌَ ً ٚجلّٔع أراء ذم ترتٔ ٛافْزول ،ؿد
ٕزف ٝبًد شقرة إحزاب .
وتٖيت شقرة إحزاب بحً ٛافتًًِؾ ظذ أهن ٚافًقرة افتًًقن ،وشقرة ادّتحْٜ
ظذ أهن ٚاحلٚدي ٜوافتًًقن ،ؾِق ـٚن احلجٚب حُ ًام تٍُِٔٔ ً ٚإهلٔ ً ٚذم ؽٚي ٜإمهٔ ٜفُٚن
يٌٌْل اإلصٚرة إفٔف وّـ افًٌٔٚت ادٖخقذة مـ افًْٚء ،ذم حغ أن هذا مل حيدث .وحتك
بًد ؾتح مُ ٜحٔ ٞأخذت افًٌٔ ٜمـ ًٕٚء ؿريش وؽره ٚـٚن هذا هق مقرد افًٌٔٓ ٜ
ؽر .
وظِٔف يتًغ ظذ أوفئؽ افذيـ ييبقن ظذ وتر رضورة احلجٚب بنُؾ مىِؼ،
وٓ جئزون حتك افْير مـ دون صٓقة ،أو ادهٚؾح ٜمـ دون افِذة أو ؿهده ،ٚأن
يٌحثقا ظـ إجٚب ٜفًدم أخذ افًٌٔ ٜمـ افًْٚء ظذ ظدم ترك احلجٚب وادهٚؾح.ٜ
ؾَد روي ظـ ظٚئن ٜأهن ٚؿٚف« :ٝواهلل م ٚأخذ رشقل اهلل‘ افًْٚء ّ
ؿط إٓ بام أمره
اهلل تًٚػش .
ؿد يَٚل :إن افًْٚء ـ ّـ يرتديـ احلجٚب ،ويّتًْـ ظـ مهٚؾح ٜإج ٕٛٚمـ تَِٚء
إًٍٔٓ ّـ ،وظِٔف مل تُـ هْٚك حٚج ٜإػ أخذ افًٌٔ ٜمْٓ ّـ ظذ ذفؽ.
واجلقاب :إن دراش ٜتٚريخ افًرب إٓذاك يثٌ ٝوجقد ذوات إظالم مـ افًْٚء
ادنٓقرات بٚفزٕ ،ٚوؿد أخذت افًٌٔ ٜمـ افُثر مْٓ ّـ ،وؿد ـ ٕٝٚمالمً ٜافرجٚل
فًِْٚء صٚئً ٜحتك ظك افهٚدؿغ ،ممّ ٚيقوح وجقد هذا اإلصُٚل ذم ظٚمل افذهـ
ؾَط ،وأم ٚذم اخلٚرج ؾَد ـ ٕٝٚمجٔع إٔقاع آختالط بغ افرجٚل وافًْٚء شٚئدة ،حتك
( )1حمّقد رامٔٚر ،تٚريخ افَرآن.111 ،111 ،111 :
( )1جمّع افٌٔٚن  :5ذيؾ أيٜ؛ تًٍر إمثؾ  11 :11ـ  ،15ذيؾ أي.ٜ
( )1صحٔح افٌخٚري 111 :1؛ صحٔح مًِؿ .1115 :1
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جٚء اإلشالم ومْع بًو ً ٚمـ تِؽ احلٓٚت ،ومْٓ :ٚافزٕ ،ٚوافتحديؼ ،وادالمًٜ
بنٓقة ،أم ٚشٚئر ادقارد إخرى ؾَد بَٔ ٝظذ أصؾ اإلبٚح .ٜوإن حتريؿ مجٔع هذه
ادقارد بحٚج ٜإػ ٍ
ٍّ
ومًتَؾ.
ؿقي
دفٔؾ ٍّ

ٌٖ األصٌ اإلباحة أو احلسَة؟

إن مىٚفً ٜتٚريخ صدر اإلشالم تيٓر أن افذيـ أشِّقا حديث ً ،ٚوحتك ذوي افًٚبَٜ

ذم اإلشالم ،ـٕٚقا يًٚذون افًْٚء ،ويهٚؾحقهنـ ،ويًِّقهنـ ،ثؿ ٕزل افَرآن،
ٍ
بًض مـ تِؽ ادًٚذات ،وأم ٚشٚئره ٚؾٌَل ظذ
وجٚءت بًض افروايٚت ،بتحريؿ
اجلقاز.
حرم افَرآن وافروايٚت مجٔع إٔقاع آختالط بنٓقة .وظِٔف فق مل ًٕثر ظذ ٍ
دفٔؾ
فَد َّ
حيرم ادهٚؾح ٜوافْير مـ دون صٓقة أو ؿهد إفٔٓ ٚبَٔ ٝظذ إبٚحتٓ.ٚ
ِّ
افتقصؾ إػ
ثؿ ضرح افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚشٗآً ،وأجٚب ظْف ،ؾَٚل« :هؾ يُّـ
ُّ
حُؿ احلرم ٜمـ خالل ؿٔٚس مهٚؾح ٜإجٌْٔ ٜظذ بًض ادقارد ادْهقصٜ؟ش.
ومراده :بام أن افروايٚت أجٚزت افْير إػ طٚهر ـػ إجٌْٔ ٜؾربام ؿٚس افنٔخ
مْتيري جقاز افِّس ظِٔف.
ثؿ أصُؾ وؿٚل :إن ؾَٓٚء افنًٔ ٜيذهٌقن إػ بىالن هذا افَٔٚس؛ ٕن افٍتْ ٜذم
افِّس أصدّ مْٓ ٚذم افْير.
ويٌدو أن افنٔخ حمًـ ـديقر تًرض فٍْس آصتٌٚه ذم حتِِٔف فٍتقى افنٔخ
مْتيري ،حٔ ٞتهقر إٔف اشتٍٚد جقاز افِّس مـ جقاز افْير ذم بًض ادقارد.
وؿٚل ـديقر« :وإن هْٚك ارتٌٚض ً ٚذم اجلِّ ٜبغ افْير وافِّس ،ويُّـ اشتْتٚج
حرم ٜافِّس مـ حرم ٜافْير بٕٚوفقي ،ٜوفُـ ينُؾ اشتْتٚج جقاز افِّس مـ جقاز
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افْيرش .
إٓ إٔف احتّؾ أن يُقن ؾّٓف خٚضئ ً ،ٚوفذفؽ أبَك افٌٚب مٍتقح ً ،ٚحٔ ٞختؿ
ـالمف بَقفف« :ؾتٖمؾش.
تهقر افنٔخ افًٌحٚين أن افنٔخ مْتيري تقصؾ إػ حُؿ ادًٖف ٜمـ خالل
ـام َّ
افَٔٚس ،ؾَٚل« :أم ٚإهاء احلُؿ إػ افِّس ؾال؛ ٕٕف مـ مَقف ٜافَٔٚسش .
وٕحـ ٕجٔ ٛظـ ـالمف هذا ـام ورد بٚفًربٔ ،ٜوٓ ٕتًرض هْ ٚإػ مٌٚحثف.
وأرى أن ضريؼ حتِٔؾ وتقجٔف ؾتقى افنٔخ مْتيري ٓ تْحك بٚفَٔٚس وؾٓؿ
ادالك ،وإن ـْ ٚؿد أؿّْ ٚآشتدٓل ذم م ٚتَدم مـ خالل افتًِٔؾ ظذ ح ِّ ّٔ ٜادهٚؾحٜ
بؼط ظدم ؿهد افنٓقة وظدم حهقهل ،ٚحٔ ٞورد افْٓل ذم افَرآن ظـ افْير إػ
افًْٚء مً َِّ ً
ال بُقٕف ﴿ َأ ْض َف ُر فِ ُؼ ُؾقوِؽ ُْؿ﴾ أو ﴿ َأ ْزـَك ََُل ْؿ﴾ .أو أن ظِ ٜافْٓل ظـ اخلوقع

ٍ
مرض وم ٚإػ ذفؽ.
بٚفَقل هل احلِٔقف ٜدون ضّع افذي ذم ؿٌِف

ؾٚتوح مـ جمّقع ذفؽ أن افًِ ٜذم وجقب احلجٚب ،وحتريؿ افْير ،واخلوقع
بٚفَقل ،هل اإلبَٚء ظذ ضٓٚرة افَِ ،ٛوشالم ٜادجتّع مـ افْٚحٔ ٜإخالؿٔ ،ٜوظدم
وختهص ًٕتْت ٟمـ ذفؽ أن افْير إػ ادحٚرم،
تًّؿ
ِّ
ضٌٔٚن افنٓقة .وبام أن افًِِّ ٜ
ـٕٚخ ٝوإم ،ومهٚؾحتٓـ ،إذا أدت إػ تدٕٔس افَِ ٛؾٓل حمرم ،ٜوإذا مل تٗ ِّد إػ
تدٕٔس افَِ ٛؾٓل حالل ،حتك فق ـ ٕٝٚمع إجٌْٔٚت .ومـ هْ ٚجيقز افِّس وافْير
ذم ظِّٔٚت اإلَٕٚذ مـ افُقارث واحلقادث افىًٌٔٔ ٜوؽرهٚ؛ إذ ٓ يُقن ادقؿػ مـ
آفتذاذ أو ؿهد افنٓقة ذم رء ،ؾُٔقن احلُؿ ظذ افَٚظدة إوفٔ.ٜ
وهذا جقاب ـٚمؾ .وفق أن هٚصّل ٕٔ ٚوافًٌحٚين وـديقر ؿد شُِقا هذا افىريؼ
( )1حمًـ ـديقر ،مهٚؾح ٜإجٌْٔ.5 :ٜ
( )1جًٍر افًٌحٚين ،مهٚؾح ٜإجٌْٔ ٜادًِّ.1 :ٜ
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فتقصِقا إػ جقاز ادهٚؾح ٜبؼط ظدم حهقل افِذة وظدم ؿهده ،ٚمـ دون افِجقء
إػ افَٔٚس ،بؾ مـ ضريؼ افً ِّ ٜادْهقص. ٜ
وهْٚك ضريؼ آخر يُّـ شِقـف فِقصقل إػ هذه افْتٔج ٜـ وضًٌ ً ٚفٔس ادٓؿ
افْتٔج ٜافتل ٕهؾ إفٔٓ ،ٚإٕام ادٓؿ أن يُقن افىريؼ ادقصؾ إػ ادًٖف ٜافٍَٜٓٔ
صحٔح ً ٚـ ،وهق أن ًٕثر ظذ افَٚظدة إوفٔ ٜذم هذا ادقرد ،ثؿ ٕدرس إدف ٜادخٚفٍٜ
هل ،ٚوبًدهَٕ ٚقم ب٘دراج إمقر ادنُقك هب ٚحت ٝافَٚظدة إوفٔ ،ٜوٕني حُّٓٚ
إفٔٓ.ٚ
وفتقؤح افٍُرة مـ خالل مثٚل َٕقل:
ذم بح ٞافىٓٚرة وافْجٚش ٜيتؿ افتٖشٔس فَٚظدة أوفٔ ٜبٚشؿ افىٓٚرة افذاتٜٔ
يتؿ إخراج أمقر
وإوفٔ ٜفألصٔٚء ،ويَٚل :إن افَٚظدة إوفٔ ٜهل ضٓٚرة ـؾ رء ،ثؿ ّ
مـ تِؽ افَٚظدة مثؾ :افٌقل ،وافدم ،وادْل ،وم ٚإػ ذفؽ بٚفدفٔؾ افَىًل ،وأمٚ
بٚفًٌْ ٜإػ بًض ادقارد افتل يُقن افدفٔؾ ؾٕٔٓٚ ٚؿه ً ،ٚأو حيتّؾ افقجٓغ ،ـام ذم ظرق
اجلْ ٛمـ احلرام ،أو افًهر افًٌْل ادٌع ،ؾٌام أن افدفٔؾ ظذ ٕجٚشتٓ ٚفٔس ؿقي ًٚ
ٕذه ٛإػ ظدم ثٌقت خروجٓ ٚمـ افَٚظدة إوفٔ ٜافًٚم ،ٜؾتُقن ضٚهرة.
وهُذا إمر ذم م ٚيتًِؼ بٚحلالل واحلرام ،ؾٚفَٚظدة إوفٔ ٜهل حِٔ ٜوإبٚح ٜمجٔع
إمقر ،إٓ م ٚخرج بٚفدفٔؾ افَىًل .ومـ ثؿ هْٚك ذم هذه ادقارد ،موٚؾ ً ٚإػ ؿٚظدة
( )1ضًٌ ً ٚإن افنٔخ افًٌحٚين شِؽ ذم افهٍح 1 ٜضريؼ افًِ ،ٜوفُْف أصُؾ ذم اخلتٚم ،وؿٚل :فٔس
مـ ادًِقم ـقن ذفؽ مـ افًِ ،ٜؾربام ـٚن مـ احلُّ .ٜؾَْقل فف :إذا ـٚن إمر ـذفؽ يُّْؽ
حْٔٓ ٚأن تقرد ٍٕس اإلصُٚل ذم مجٔع مقارد افًِ ،ٜؾال يُّـ إهاء أي حُؿ ٕي مقوقع آخر،
هذا أو ً
ٓ .وث :ًٚ ٕٔٚبام أن هذا افْقع مـ إدف ٜتذـر ذم مجٔع مقاضـ افٌح ،ٞومل يرد ـالم حقل
افًَقب ٜإخرويْ ٜ
وإن ذم افَرآن ظذ إؿؾ ،وأن افروايٚت افداف ٜظذ افًَقب ٜمل تثٌ ٝمـ ٕٚحٜٔ
افًْد أو افدٓف ،ٜأو ـِٔٓام ،يتوح أن هذه ادقارد مـ افًِؾ دون ِ
احلَُؿ.
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افىٓٚرة ،أصؾ افىٓٚرة ،وهق يٖيت بًد افَٚظدة بّرحِتغ .وإن مقارد اشتًامل هذا
ـثر جدّ ًا .ؾّثالً :تَقم افَٚظدة إوفٔ ٜظذ ضٓٚرة ـؾ رء،
إصؾ ذم ادقوقظٚت ٌ
وؿد أؿٔؿ افدفٔؾ ظذ ٕجٚش ٜبقل م ٚحيرم أـؾ حلّف ،وخرج مـ ظّقم افَٚظدة ،ثؿ
ّ
ينؽ ذم شٚئؾ ،وٓ يًِؿ م ٚإذا ـٚن بقل م ٚحيرم أـؾ حلّف أو جيقز أـِف ،ؾٚفذي جيري
هْ ٚهق أصؾ افىٓٚرة ،وفٔس ؿٚظدة افىٓٚرة.
وظِٔف َٕقل :إن افَٚظدة إوفٔ ٜذم حمؾ بحثْ ٚـ أي افًالؿ ٜبغ افرجؾ وادرأة ـ تَقم
ظذ احلِٔ ،ٜوأن افرجٚل وافًْٚء ـٕٚقا أحرار ًا ذم افسدد ظذ بًوٓؿ افًٌض وإؿٚمٜ
احلقار ؾٔام بْٔٓؿ ،بؾ وحتك أن ئَّقا افًالؿٚت اجلًْٔ ،ٜثؿ جٚءت أدف ٜخٚصٜ
ؾًّْ ٝبًض ادقارد .ؾّثالً :حرم افَرآن إؿٚم ٜافًالؿٚت اجلًْٔ ٜمع ادحٚرم بنُؾ
ً َظ َؾ ْقؽ ُْؿ ُأ ُهم َفو ُقؽ ُْؿ و .﴾...وظِٔف حرم
سيح ٓ يٌَؾ افٌِس ،ؿٚل تًٚػُ ﴿ :ح َنر َم ْ
آشتّتٚع اجلْز ذم هذه ادقارد بًَد أو ؽره ،ـام حرم ٝإدف ٜإخرى افزواج مـ
َوت ِم َـ افـ ََنسوء﴾ .وهْٚك آيٚت مًْ ٝمـ افْير إػ ادٗمْٚت
ادتزوجٚت ﴿ادُ ْح َصـ ُ
ِّ
بنٓقة ،واتوح بتَْٔح ادْٚط حتريؿ مجٔع افْيرات وافًالؿٚت اجلًْٔ ،ٜذم مجٔع
ثؿ بَل افْير
افيروف ،ومع ـؾ إصخٚص ،إٓ ظذ افزوجغ ،بًٔد ًا ظـ أظغ افْٚسّ .
وآرتٌٚط بال صٓقة مـ دون دفٔؾ ظذ حرمتٓ ،ٚأو أن إدف ٜادقجقدة ٕٚؿه ،ٜؾتُقن؛
ضٌَ ً ٚفَِٚظدة إوفٔ ،ٜبٚؿٔ ً ٜظذ حِٔتٓ .ٚوإن ظذ مـ يدّ ظل احلرم ٜأن يِتّس دفٔ ً
ال هل.ٚ
ذه ٛافنٔخ افًٌحٚين ،ذم ص 1مـ ـت ٌّٔف «مهٚؾح ٜإجٌْٔ ٜادًِّٜش ،إػ أن
إصؾ إويل يَقم ظذ احلرم ،ٜدون أن يَدم تقؤح ً ٚفذفؽ ،رؽؿ إٔف ـًٚئر افٍَٓٚء
يذه ٛإػ أن إصؾ إويل وافَٚظدة إوفٔ ٜذم إصٔٚء تَقم ظذ افىٓٚرة واحل ِّٔ.ٜ
ؾُٔقن صدور هذا افُالم مْف ؽريٌ ً.ٚ
بؾ إن إصؾ ظذ ّ
أن فُؾ رجؾ متٚم احلؼ ذم افْير إػ مجٔع إمُْ ،ٜإٓ م ٚمْع مْف
افنٚرع ،ـٚفْير إػ افًقرة ،وافتجًس ظذ م ٚذم داخؾ بٔقت أخريـ ،وأم ٚافْير إػ
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افًْٚء ؾِؿ حيير بنُؾ مىِؼ ،بؾ ادّْقع مْف تِؽ افْيرة افنٓقإٔ ٜافتل ٕير هبٚ
افنٚب ذم ادديْ ٜإػ تِؽ افٌْ ،ٝحتك ؽٚب ظـ وظٔف ،ورضب وجٓف بًّامر ـٚن
مً ََِّ ً ٚذم جدار ،ؾجرى افدم مْف دون أن ينًر بف ،ومل يًد إػ رصده وصقابف إٓ بًد أن
ِِ
غ َيغ هُضقا ِم ْـ َأ ْو َص ِ
ور ِه ْؿ﴾ (افْقر:
ؾح ِّرم بَقفف تًٚػُ ﴿ :ؿؾ َنف ْؾ ُؿ ْممـ َ
ؽٚب ٝتِؽ ادرأة ُ ،
 ،)11وأم ٚشٚئر إٔقاع افْير إخرى ؾٌَٔ ٝظذ أصؾ اإلبٚح.ٜ
وؿد ذه ٛافًٌحٚين إػ أن افْير إػ أخريـ مثؾ حٍظ إرواح وإمقال
وإظراض ،ؾ٘ذا ـٚن مـ هذا افٌَٔؾ ؾٓق ٍٕس آحسام افذي أؾتك افنٔخ مْتيري ذم
وقئف.
ـام ذه ٛإػ أن حُؿ افْير إػ ادرأة بّْزف ٜحُؿ افِحؿ ادنتٌف ،وبٔع إوؿٚف،
وٓ خيٍك أن إصؾ اجلٚري ذم افِحؿ هق أصٚف ٜظدم افتذـٔ ،ٜوذم بٔع إوؿٚف أصٚفٜ
احلٌس .ذم حغ ٓ وجقد دثؾ هذه إصقل ذم حمؾ بحثْ ،ٚأو إٔف أو ؽره ذم إؿؾ مل
حؼ ادرأة ،أي أن
يثٌ ٝذفؽ ،وإذا أرادوا إثٌٚت مثؾ هذا إصؾ ؾِٔس مـ ضريؼ شقى ّ
مـ حؼ ادرأة أن ترؾض افْير إفٔٓ ،ٚوإٕام يثٌ ٝهل ٚهذا احلؼ ؾٔام إذا شست ًٍٕٓ ،ٚوأمٚ
تِؽ افتل ٓ تًس ًٍٕٓ ،ٚوترجق أن ُيْير إفٔٓ ،ٚؾال يثٌ ٝهل ٚأصؾ احلرم ،ٜـٚفذي
يًرض ظـ مٚفف ،وئٌحف فمخريـ ويوًف حت ٝتكؾٓؿ ،ؾُام إٔف ٓ جي ٛاحلٍٚظ ظذ
دمردت ادرأة مـ ثٔٚهب ،ٚأو رؽٌ ٝذم أن يْير إفٔٓ ٓ ،ٚجيٛ
مٚفف ذم هذه احلٚف ٜـذفؽ إذا َّ
ؽض افىرف ظْٓ.ٚ
ُّ
أجؾ ،هْٚك ٌ
افتكف بف بجّٔع إٔقاع
ادًرض ظْف جيقز فمخريـ
ؾرق ،ؾ٘ن ادٚل َ
ُّ
ادتجردة مـ ثٔٚهب ٚؾال جيقز افْير إفٔٓ ٚأو دًٓ ٚبنٓقة؛
افتكؾٚت ،وأم ٚبٚفًٌْ ٜإػ
ِّ
( )1جمّع افٌٔٚن ،ذيؾ أي 11 ٜمـ شقرة افْقر؛ وشٚئؾ افنًٔ ،ٜافٌٚب  111مـ أبقاب مَدمٚت
افُْٚح ،احلدي.1 ٞ
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فألدف ٜوافتًِٔالت افُثرة افقاردة ذم افَرآن افُريؿ ،وأم ٚشٚئر إمقر إخرى،
ومْٓ :ٚافْير وافِّس بدون صٓقة ،ؾٓل بٚؿٔ ٜحت ٝأصٚف ٜاإلبٚح .ٜوظذ ؾرض وجقد
بًض إدف ٜادجِّ ٜيُّـ افتًّؽ بٚفَٚظدة إوفٔ.ٜ
وذم م ٚيع ٕتًرض دْٚؿن ٜأدف ٜحرم ٜمهٚؾح ٜإجٌْٔ.ٜ

أدية حسَة َضافخة األجٓبية وَٓاقػتٗا
1ـ دييٌ األويوية

حمر ٌم بٕٚوفقي.ٜ
إذا ـٚن افْير إػ إجٌْٔ ٜحمرم ً ٚؾ٘ن دًٓ ٚومهٚؾحتَّٓ ٚ
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جي ٛذم ؿٔٚس إوفقي ٜتق ُّؾر مجٔع أرـٚن افَٔٚس ،وأن يُقن ادالك ذم ادَٔس أؿقى
مْف ذم ادَٔس ظِٔف .ؾّثالً :حْٔام يَٚلَ ٓ﴿ :ق ُؼؾ ُهَُل ََم ُأف﴾ تثٌ ٝحرم ٜرضهبام
بٕٚوفقي.ٜ
وذم بحثْ ٚحيرم افْير إػ مجٔع أجزاء جًد إجٌْٔ ٜبنٓقة ،ؾٔحرم دس مجٔع هذه
ادقاوع بنٓقة مـ ضريؼ أوػ ،إٓ أن ـالمْ ٚذم ادهٚؾح ٜبدون صٓقة وفذة ،وبام إٔف ٓ
يقجد ظْدٕ ٚدفٔؾ ظذ حرم ٜافْير مـ دون صٓقة ؾال يُّـ افتًّؽ بٕٚوفقي ٜإلثٌٚت
حرم ٜافِّس دون صٓقة.
وبًٌٚرة أخرى ٓ :وجقد فَٔٚس إوفقي ٜبٚفًٌْ ٜإػ افٍُغ ،وذفؽ جلقاز افْير
إفٔٓ ٚمـ دون صٓقة .وذم مقارد اجلقاز ٓ وجقد فألوفقي.ٜ
ًٕؿ ،فق ؿِْ ٚبٖن افْير إػ ادقاوع افتل تًسه ٚادرأة حرام حتك مـ دون ؿهد
افنٓقة يُّـ أن ًٕتْت ٟحرم ٜدًٓ ٚحتك مـ دون ؿهد افنٓقة ،وفُـ هذا ؽر
ادهٚؾح.ٜ
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ـػ إجٌْٔ ٜحتك مـ دون صٓقة تثٌ ٝحرمٜ
وفق ؿٚل صخص بحرم ٜافْير إػ ّ
ادهٚؾح ٜبٕٚوفقي ،ٜإٓ أن افروايٚت ادتوٚؾرة وؾتٚوى افٍَٓٚء ظذ جقاز افْير إػ
افُ ٍَّغ .إن أي 11 ٜمـ شقرة افْقر ٓ تقج ٛشس افٍُغ ظذ ادرأة ،ؾ٘ذا جٚز افْير
ضريؼ إلثٌٚت حرم ٜادهٚؾح ٜمـ دون ؿهد افنٓقة.
إفٔٓ ٓ ٚيُقن هْٚك
ٌ

2ـ ايسوايات اييت متٓع َضافخة األجٓبية صساحة

ؿِ ٝفف :هؾ يهٚؾح افرجؾ ادرأة
1ـ
مهحح ٜأيب بهر ،ظـ اإلمٚم افهٚدق×ُ :
َّ

فًٔ ٝبذات حمرم؟ ؾَٚل ،ٓ :إٓ مـ وراء افثقب .
1ـ مق َّثَ ٜشامظ ٜبـ مٓران ،ؿٚل :شٖف ٝأب ٚظٌد اهلل× ظـ مهٚؾح ٜافرجؾ
يتزوجٓ ،ٚأخ ٝأو
ادرأة؟ ؿٚل ٓ :حيؾ فِرجؾ أن يهٚؾح ادرأة ،إٓ امرأة حيرم ظِٔف أن ّ
بْ ٝأو ظّ ٜأو خٚف ٜأو بْ ٝأخ ٝأو ٕحقه .ٚوأم ٚادرأة افتل حتؾ فف أن يتزوجٓ ٚؾال
يهٚؾحٓ ٚإٓ مـ وراء افثقب ،وٓ يٌّز ـ ٍّٓ. ٚ
1ـ ذم ؿه ٜبًٔ ٜافًْٚء مع افرشقل إـرم‘ شٖف ٝأم حُٔؿ رشقل اهلل :يٚ
رشقل اهلل ،ـٔػ ٌٕٚيًؽ؟ ؾَٚل :إْٕل ٓ أصٚؾح افًْٚء .
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إن احلدي ٞافثٚف ٞفٔس ؾٔف أدٕك دٓف ٜظذ حرم ٜمهٚؾح ٜإجٌْٔ ،ٜشقاء بَهد

افنٓقة أو مـ دون ؿهدهٚ؛ إذ ٓ دٓف ٜـالمٔ ٜذم افًٍؾ ،ؾهحٔح أن افٌْل
إـرم‘ ؿٚل« :إْٕل ٓ أصٚؾح افًْٚءش ،وفُْف مل يٌغ افًِ ٜذم ذفؽ ،وهؾ أن ظدم
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،ٜافٌٚب  111مـ أبقاب مَدمٚت افُْٚح ،احلدي.1 ٞ
( )1ادهدر افًٚبؼ ،احلدي.1 ٞ
( )1افُٚذم .111 :1
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ٕٚصئ مـ احلرم ،ٜأو افُراه ،ٜأو ظدم وجقد وؿ ٝفدى افٌْل ،أو ٕن
مهٚؾحتف
ٌ
أي واحد مـ هذه
افًْقة ـ ّـ يَهدن افنٓقة مـ وراء مهٚؾح ٜافٌْل؟ ؾِؿ يتوح فُّْ ٚ
إشٌٚب.
وأم ٚاحلديثٚن أخران ؾ٘ن مـ اإلصُٓٚت ظِٔٓام أهنام صٚدران ظـ اإلمٚم
افهٚدق× ،ذم حغ أن حُؿ افْير إػ ادرأة ودًٓ ٚفًٔ ٚمـ إحُٚم افتل مل تىرح ذم
صدر اإلشالم ،وأريد تٖشًٔٓ ٚذم ظك اإلمٚم افهٚدق× ،بؾ إهن ٚمـ ادًٚئؾ افتل
صدع هب ٚاإلشالم مْذ طٓقره ،وؿد ٕزل افَرآن حقل افْير إػ افًْٚء وحجٚهبـ،
ؾُٔػ حدث أن جٓؾ رجٚل ظيٚم وؾَٓٚء ـٌٚر ،مثؾ :أيب بهر وشامظ ،ٜومل يدرـقا
حُؿ ادًٖف ٜحتك بًد ميض مئ ٜظٚم مـ ٕزول افَرآن بنـٖهن ،ٚؾٖخذا يًـٖٓن اإلمٚم
ظـ جقاز ادهٚؾح ٜأو ظدم جقازهٚ؟!
ؾِق ـ ٕٝٚادهٚؾح ٜحرام ً ،ٚوـ ٕٝٚحرمتٓ ٚمـ افٌدهئٚت ،د ٚـ ٕٝٚهْٚك رضورة
فًِٗال ظـ حُّٓ ،ٚوإٕام يًَؾ أن يه ٛتًٚؤهلام ظـ مَدار م ٚذم ذفؽ مـ اإلثؿ ،أو
ذائط افيورة ؾٔٓ ،ٚـام مل يتًٚءل هذان افٍَٔٓٚن وٓ ؽرمه ٚمـ افٍَٓٚء ظـ حُؿ
اخلّر أو افَامر .إذ ًا ٓبد أن يُقن فتًٚؤهلام وجقه أخرى ،ـٚدهٚؾح ٜبَهد افنٓقة،
أو افتل حتهؾ هب ٚافنٓقة ،وصٚهد ذفؽ أن اإلمٚم افهٚدق× ظ ََّ ٛذفؽ بَقفف« :وٓ
يٌّز ـ ٍّٓٚش؛ د ٚذم افٌّز مـ إثٚرة فِنٓقة ،خالؾ ً ٚفِّهٚؾح ٜافًٚبرة وافًٚجِ.ٜ
وربام محؾ هنل اإلمٚم ظـ مهٚؾح ٜافًْٚء ظذ افُراه ،ٜدون احلرمٜ؛ وربام ـٚن
افًٗال ظـ مهٚؾح ٜادًِامت ،أو افاليت ٓ يرؽٌـ ذم مهٚؾحتٓـ؛ وربام ـ ٕٝٚأوامر
إئّ ٜإضٓٚر^ وٕقاهٔٓؿ ذم مثؾ هذه ادقارد مـ ؿٌٔؾ :إٕيّ ٜافتىٌَٔٔ ٜدٍٚهٔؿ
افَرآن افُريؿ وشْ ٜافٌْل إـرم‘.

توعيح ايهالّ األخري

إن افَرآن افُريؿ بّْزف ٜافدشتقر ،وإن ـِامت إئّ ٜإضٓٚر بّثٚب ٜإٕيّٜ
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افتىٌَٔٔ .ٜؾّثالً :ؿٚل تًٚػُ ﴿ :خ ْذ ِمـ َأمق ِ
اَل ْؿ َصدَ َؿ ًي﴾ (افتقب ،)111 :ٜوؿٚل افٌْل
ْ َْ
إـرم‘« :إن اهلل جًؾ ذم أمقال إؽْٔٚء فٍَِراء م ٚئٍُٓؿش .
ثؿ َّبغ افٌْل إـرم‘ وإئّ ٜإضٓٚر^ وجقب افزـٚة ذم تًً ٜأصٔٚء،
وظٍقا ظـ شٚئر ادقارد  ،ؾُٚن ظِّٓؿ هذا بّْزف ٜافْيٚم افتىٌَٔل ٔي ٜافَرآن
ادتَدم.ٜ
وهْٚك آي ٜذم افَرآن متْع مـ افهقم ذم افًٍر  ،وآي ٜأخرى تقج ٛظذ ادًٚؾر
ؿك افهالة  ،وفُـ َم ْـ هق ادًٚؾر؟ حدَّ د افٌْل ذفؽ بًّرة يقم ،وحدد إئّٜ
إضٓٚر مهداق افٔقم بثامٕٔ ٜؾراشخ ،مم ٚيًدّ ٕيٚمف افتىٌَٔل .وهْٚك آي ٜتقج ٛإضًٚم
ظؼة مًٚـغ مـ أوشط افىًٚم ـٍٚر ًة حلْ ٞافًَؿ ،وؿد ّبغ إئّ ٜمَدار ذفؽ بًٌع
مئ ٜومخًغ ؽرام ً( ٚمدّ ًا) مـ احلْى.ٜ
وذم ظكٕ ٚاحلٚرض يًدّ شًٌ ٜمـ افذيـ دم ٛظِٔٓؿ افزـٚة ،وهؿ افذيـ يُِّقن
(احلْى ،ٜوافنًر ،وافتّر ،وافزبٔ ،ٛوافٌَر ،وافٌْؿ ،واإلبؾ) ،مـ افذيـ حيتٚجقن إػ
دظؿ افدوف ،ٜذم حغ دم ٛافزـٚة ظذ إؽْٔٚء ؾَط ،وظِٔف ؾ٘ن إٕيّ ٜافتىٌَٔٔ ٜؿٚبِٜ
فِتٌر.
ُّ
وذم ظكٕ ،ٚحٔ ٞتىقي وشٚئط افَْؾ افنيً ٜافٍراشخ افثامٕٔ ٜذم بوع دؿٚئؼ ،ؿد
يتٌر افْيٚم افتىٌَٔل بنٖن هذه افٍراشخ افثامٕٔ.ٜ
ّ
وذم زم ،ْٕٚٚحٔ ٞارتٍع متقشط افىًٚم بَّدار ـٌر ظام ـٚن ظِٔف ذم ظك افٌْل
إـرم‘ وإئّ ٜإضٓٚر^ ،ؾ٘ن مدّ ًا مـ احلْى ٓ ٜيٍُل ذم افُ ٍّٚرة .ـام أن
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،ٜـتٚب افزـٚة ،بٚب وجقب افزـٚة.
( )1وشٚئؾ افنًٔ ،ٜـتٚب افزـٚة ،افٌٚب  1مـ أبقاب م ٚدم ٛؾٔف افزـٚة.
( )1افٌَرة.111 :
( )1افًْٚء.111 :
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ادٚرة ؿد
مهٚديؼ آحتُٚر ذم ظكٕ ٚتتجٚوز إمقر إربً .ٜوإن ظرض ضريؼ ّ
توٚظػ ظؼة أو ظؼيـ وًٍ ً ٚظام ـٚن ظِٔف ذم افًٚبؼ ،حٔ ٞحيدد بّسيـ وٕهػ
أو ثالث ٜأمتٚر وٕهػ.
وفذفؽ حيتّؾ أن يُقن ترك مهٚؾح ٜافًْٚء وافتُ ُِّؿ مًٓـ ٕيٚم ً ٚتىٌَٔٔ ًٕ ٚحُٚم
افْير واحلجٚب افقاردة ذم افَرآن افُريؿ ،مع آفتٍٚت إػ افتًِٔؾ ادذـقر مـ ـقٕف
أضٓر فَِِقب ،وـٚن اإلمٚم افهٚدق× ظذ ظِؿ بنٓقة إؾراد ،وم ٚظِٔف افًرب ذم
تِؽ افهحراء ادِتٌٓ ٜمـ ؿقة افنٓقة ،ؾقجد مًٍد ًة ذم مهٚؾح ٜافًْٚء ،ؾ٘ذا م ٚؿٚرٕٚ
ٍ
بًك يُقن ؾٔف افنٌٚب ؾٚتر افنٓقة ،ؿد ؿو ٝظذ صٓقهتؿ ـثرة إؾالم ،أو
ذفؽ
إجقاء افًٔٚشٔ ٜافتل ئًنٓ ٚافًٍراء ،افتل حتقل دون ؿهدهؿ فِنٓقة أو حهقهل،ٚ
ؾ٘ن تِؽ افْيؿ افتىٌَٔٔ ٜؿد ختوع فِتٌٔر.
ـام يُّـ إؿٚم ٜبًض افَرائـ ظذ هذه احلََٔ .ٜؾّثالً :ذم تِؽ إزمْ ٜـٚن ظَد
يتؿ بّجرد وصقهلؿ إػ شـ افٌِقغ ،ذم حغ دمٚوز افزواج بغ
ؿران افٍتٔٚن وافٍتٔٚت ّ
افنٌٚب ذم ظكٕ ٚاحلٚرض ش ّـ افثالثغ ،برؽؿ أن ضرق إثٚرة افنٓقة ذم افقؿ ٝافراهـ
أـثر بُثر مم ٚـ ٕٝٚظِٔف ذم ادٚيض.
وإن بِقغ افٍتٔٚت ـٚن يَدر ذم افًٚم افتٚشع ،ذم حغ تيٓر ظالئؿ افٌِقغ ،ومْٓ:ٚ
افىّ ،ٞحٚفٔ ً ٚبًد دمٚوز افٍتٚة افثٚفث ٜظؼة مـ افًّر.
ومٓام ـٚن ٓ يُّـ افتًّؽ ذم ؿٌٚل حُؿ اإلبٚح ،ٜافَٚئؿ ظذ افَٚظدة إوفٔ،ٜ
بروايتغ مًٍّتغ بٚإلصُٓٚت ،وٓ يُّـ اخلروج ظـ مَت ٙافَٚظدة بًٌٌٓام .وظِٔف
إذا ـ ٕٝٚمهٚؾح ٜإجٌْٔ ٜمهحقب ٜبٚفنٓقة أو ؿهده ٚؾ٘هن ٚحمرمٜ؛ ضٌَ َ ٚفِتًِٔؾ
افَرآين ،وإٓ ؾال يُّـ احلُؿ بٚحلرم.ٜ
اددظقيـ حلوقر ادراشؿ افًٔٚشٔ ،ٜأو افًٍراء ،افذيـ يٍٚجٖون
وظِٔف ؾ٘ن
ّ
بٚشتٌَٚل افًديد مـ افًْٚء وافرجٚل افذيـ جٚؤوا دهٚؾحتٓؿ ،فق ـٚن ب٘مُٚهنؿ فٌس
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افٍَٚزات ؾٌٓ ،ٚوإٓ ؾِٔس هْٚك إصُٚل ذم مهٚؾح ٜاجلّٔع ظذ ٕحق هيع وظٚبر؛
فًدم ؿهد افنٓقة ،ـام أن افًجٚف ٜحتقل دون حهقل افِذة .وظِٔف يُقن افنٔخ
مْتيري ؿد راظك ذم ؾتقاه ـٚؾ ٜافؼوط ادٖخقذة مـ افَرآن وافًْ.ٜ

تٓوي٘

مـ افقاوح إٔف ذم صٓٚت احلٍالت افنٌٚبٔ ٜوافًْٔامت وادالهل وؽر ذفؽ ممٚ

تَهد فىِ ٛافنٓقات ،وحتهؾ ؾٔٓ ٚافنٓقة مـ خالل افْيرات وادهٚؾحٚت فٔس
هْٚك مـ دفٔؾ ظذ إبٚح ٜافْيرات وادالمًٚت .وإن افٌحقث افًٚبَ ٜؽر ٕٚطرة إػ
إبٚح ٜإظامل ادْٚؾٔ ٜفِؼع ،شقاء ذم افداخؾ أو اخلٚرج.
وٕتٔج ٜافًٗال افثٚين وجقاب افنٔخ مْتيري ظْف« :إٕف ٓ حمذور مـ مهٚؾح ٜادرأة
افتل ٓ تٗمـ بٚحلجٚب مع ظدم ؿهد افنٓقة وظدم حهقهلٚش.

وقفات َٓاقػة َع ايطيد ٖافي ْيا
فَد إتَد افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚهذه افٍتقى ،واظتزهٕٚ ٚصئ ٜإم ٚمـ ؿٔٚس إوفقي،ٜ
وٓ يُّـ جريٕٚف ذم مٕ ٚحـ ؾٔف؛ أو افَٔٚس افًٚدي ،افذي ٓ جئزه ؾَٓٚء افنًٔ.ٜ
وفُـ ربام ظِّ ٝبحقثْ ٚادتَدم ٜظذ تَْٔح افٌح ٞبنُؾ يُّـ مًف افًثقر ظذ
ضريَغ أشٚش ّٔغ هلذه افٍتقى:

1ـ إن افًِ ٜادْهقص ٜذم افَرآن ،وهل ؿقفف تًٚػَ ﴿ :أ ْض َف ُر فِ ُؼ ُؾقوِؽ ُْؿ َو ُؿ ُؾ ِ
قِبِ ُهـ﴾

وختهص يُقن افْير إػ ادحٚرم مـ دوهنام حالل،
تًّؿ
ِّ
وأمثٚل ذفؽ ،وبام أن افًِِّ ٜ
ذيى ٜأن ٓ تًتز ادرأة هذا افْير دمٚوز ًا ظذ حَقؿٓ .ٚوـذفؽ ؾ٘ن مهٚؾح ٜادحٚرم
بنٓقة حرام ،ومهٚؾح ٜؽر ادحٚرم مـ دون صٓقة وريٌ ٜجٚئزة ،بؼط ظدم
اظتٌٚره ّـ ادهٚؾح ٜدمٚوز ًا حلَقؿٓـ.
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1ـ أصٚف ٜإبٚح ٜإصٔٚء ،واحتٔٚج حيره ٚإػ دفٔؾ.
فَد حرم افْير وافِّس بنٓقة وخرج مـ افًّقم ،ـام حرم افْير وافِّس افذي
يًد دمٚوز ًا ظذ حَقق افًْٚء ،إٓ أن افْير وافِّس إذا مل يُـ بريٌ ٜأو ؿهد صٓقة،
ودون أن يُقن دمٚوز ًا ظذ حَقق افًْٚء ،ؾال إصُٚل ؾٔف ،ومل ًٕثر ظذ م ٚحيرمف ،ؾٌَٔك
ظذ حِٔتف؛ ضٌَ ً ٚفَٚظدة احلِٔ.ٜ
ؾِق أن افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚؿد دخؾ مـ أحد هذيـ افىريَغ ٕصٌح ٝادًٖف ٜصٍٚؾٜ
وخٚفٔ ٜمـ اإلصُٚل.
ادًقل ذم حتديد
وٕتٔج ٜافًٗال افثٚف ٞوجقابف« :إن افًرف هق افذي ظِٔف
َّ
افيورة افًرؾٔ ٜذم افْير وادهٚؾحٜش.
وذم هذه افٍتقى ظدة إصُٓٚت:
إول ٓ :صؽ ذم حرم ٜافْير إػ جًد إجٌْٔ ،ٜوترتٍع هذه احلرم ٜظْد
تًرض ادُ َِّػ
افيورة ،ـًٚئر ادحرمٚت افؼظٔ ٜإخرى .وادراد مـ افير هق ُّ
إػ خىر أو منَ ٜصديدة ٓ يًتىٔع حتِّٓ ،ٚبحٔ ٞخينك مًٓ ٚظذ ًٍٕف أو جًده أو
ظروف أو ظَِف أو مٚفف ،وظْده ٚيٌٚح فف ،بؾ جي ٛظِٔف ،ارتُٚب احلرام ،أو ترك
افقاج ،ٛأو تٖخر أدائف ظـ وؿتف ادحدَّ د؛ بٌٔ ٜدؾع افير ،وهذا هق مَت ٙافَٚظدة
افٍَٓٔ ٜافنٓرة «افيورات تٌٔح ادحيقراتش .واإلصُٚل إٔف ٓ وجقد دثؾ هذه
افيورة ذم ؾرض افًٗال ،ؽٚي ٜم ٚهْٚفؽ أن تِؽ افًٔدة افتل ٓ تٗمـ بٚحلجٚب
وؾروع افديـ شقف يتًَُّر مزاجٓ ،ٚوخيدش إحًٚشٓ ٚادرهػ ،وتَىع أواس
افهداؿ !ٜؾٓؾ يًد ذفؽ رضورة تٌٔح ارتُٚب احلرام؟! هذا إذا دمٚوزٕ ٚمًٖف ٜافٌٚفٌٜٔ
آحتامفٔ ٜافتل تْزع إػ افتديـ ،ؾ٘ن ـٚن فِّرأة أدٕك صًقر اجتامظل ـ شقا ٌء آمْٝ
بٚحلجٚب أو إُٔرتف ـ ؾ٘ن ظِٔٓ ٚاحسام مًتَدات إـثري ،ٜوأن ٓ يٌِغ هب ٚاجلٓؾ وإٕٚ
حدّ ًا تًتز ؾٔف ظدم مهٚؾحتٓ ٚوظدم افْير إػ مٍٚتْٓ ٚإتٓٚـ ً ٚحلرمتٓ ٚافنخهٔ.ٜ
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فَد َِْٕ ٚظٌٚرة افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚبٖـِّٓٚ؛ ْٕٕ ٚمل ٍٕٓؿ شٌ ٛهذا آظساض
وافَْد ،وربام تقصؾ افَٚرئ افُريؿ إػ ؾّٓف بنُؾ أؾوؾ ،أو أن يٌٚدر هق بًٍْف إػ
تقؤحف.
وإن اإلصُٚل افذي حيقل دون ؾّْٓ ٚفًٌٚرتف يزز مـ ظدة جٓٚت:
1ـ إن إشئِ ٜوإجقب ٜافتل ٕٚؿنٓ ٚافًٔد هٚصّل ٕٔ ٚمل تتًرض فِيورة ،فَٔٚل:
م ٚهق مالك افيورة؟ إٓ إٔف يًِؿ جٔد ًا أن مالك افيورة ذم مجٔع ادقارد افٍَٓٔ ٜإمٚ
هق ظرف ادحؾ ،أو هق افنخص ادوىر ًٍٕف ،وٓ يتخذ ؽر ذفؽ مالـ ً ٚظْدهؿ،
ادتؼظ.ٜ
حتك فق ـٚن مـ ظرف
ِّ
افتّٔؿ ،ادرجع ؾٔف ٍٕس
ؾّثالً :ذم بح ٞظدم افتُّـ مـ افقوقء ،افذي ئٌح ُّ
افنخص .وـذفؽ ذم م ٚيتًِؼ بٚدريض افذي حيرم ظِٔف افهقم ادالك هق حتديد
افنخص ًٍٕف .وذم بح ٞاخلّس ذم م ٚيتًِؼ بتقؾر مٗوٕ ٜافًْ ٜيُقن ادًقل ووع
ادًقل ظِٔف هق
افنخص ًٍٕف .وـذفؽ ذم حتديد مٓر افٌْ ٝؿٌؾ ش ّـ افزواج يُقن َّ
ظرف ادحؾ .وذم م ٚيتًِؼ بٓٚوىرار إػ أـؾ ادٔت ٜوٕيٚئره ؾ٘ن ادالك هق ووع
افنخص .وذم م ٚيتًِؼ بٌح ٞافْير ومقارد آوىرار فِّريض ذم مراجً ٜافىٌٔٛ
وٕيٚئر ذفؽ يُقن افًرف هق ادالك .ؾِامذا ٓ يُقن هذا اف ًُ ْرف مالـ ً ٚذم مٕ ٚحـ
ؾٔف؟!
ؾِق ؾروْ ٚبىالن افٍتقى افًٚبَ ٜفِنٔخ مْتيري حقل جقاز ادهٚؾح ،ٜإٓ أن
بىالن تِؽ افٍتقى ٓ ربط فف بٌىالن أو صح ٜؾتقاه افالحَ ،ٜوفذفؽ مـ ادْٚشٛ
َآن َؿ ْق ٍم َظ َذ َأّٓ َق ْع ِد ُفق ْا
جي ِر َمـُهؽ ُْؿ َصـ ُ
افتذـر هْ ٚبتحذير افَرآن ،حٔ ٞيَقلَ ﴿ :وٓ َ ْ
ا ْظ ِد ُفق ْا ُه َق َأ ْؿ َر ُب فِؾ ُهت ْؼ َقى﴾ (ادٚئدة.)1 :
وي ٚفٔتف ؿٚم بّثؾ م ٚؿٚم بف افنٔخ افًٌحٚين مـ ظدم اخلقض ذم بح ٞافًٗال
افثٚف ٞوجقابف.
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1ـ إن افذي شٖل افنٔخ مْتيري إم ٚأن يُقن ؿد تهقر إٔف جئز ادهٚؾح ٜظْد
افيورة ،ؾٚشتٍٓؿ ظـ ادراد مـ افيورة ،أو إٔف ـٚن ٕٚطر ًا إػ آشتٍتٚء وجقابف،
افذي ضرح بتٚريخ 1111/1/11هـ ش ،أي ؿٌؾ هذا آشتٍتٚء بحقايل شْ ٜوٕهػ.
وؿد تًرض افنٔخ مْتيري إٓذاك إػ (افيورة افًرؾٔ ،)ٜمم ٚأثٚر اشتٍٓٚم افًٚئؾ ظـ
حتديد مالك ومًٔٚر تِؽ (افيورة افًرؾٔ ،)ٜوظْدهٕ ٚتًٚءل :دٚذا بٚدر افًٔد هٚصّل
ٕٔ ٚإػ تًٍر هذه افيورة دون أن يٖخذ بْير آظتٌٚر خٍِٔ ٜافًٗال ،وأن آشتٍتٚء
يتًرض فِيورة افًرؾٔ ،ٜؾرأى أن اشتٔٚء ادرأة وؿىع ظالؿتٓ ٚمع أخريـ
اجلديد مل َّ
ٓ يًدّ رضورة مٌٔح ٜفِْير وادهٚؾح ،ٜوحك افيورة بام فق تًرض اإلًٕٚن خلىر
أو منَ ٜصديدة خينك مًٓ ٚظذ ًٍٕف أو ظروف أو ظَِف أو مٚفف؟!
وإْٕ ٚفق راجًْ ٚشٗال افىٚف ٛاجلٚمًل بتٚريخ 1111/1/11هـ ش يتوح أن
افيورات افتل ذـره ٚافًٔد هٚصّل ٕٔ ٚمقجقدة ذم آشتٍتٚء ،وؿد أجٚب افنٔخ
توّْف مـ تِؽ افيورات .وإفٔؽ ذفؽ
مْتيري ظذ مٍروض ذفؽ آشتٍتٚء ومٚ
َّ
افًٗال:
ُٕؼ َّ
مٗخر ًا اشتٍتٌ ٚء مُْؿ حقل مهٚؾح ٜافرجؾ فألجٌْٔ ،ٜؾُ ٕٝٚهْٚك إهبٚمٚت
ذم م ٚيتًِؼ بٚدرأة ادًِّ ،ٜوشٗافْ:ٚ
 1ـ فق أن ادًِّ ٜـ ٕٝٚتٗمـ بٍروع افديـ ،مـ افهالة وافهٔٚم وأصؾ احلجٚب
و ،...وفُْٓ ٚـ ٕٝٚتًٔش ذم أجقاء تًقده ٚثَٚؾ ٜخٚص ،ٜتًتز أن افرجؾ إذا ـِّٓٚ
ومل يْير إفٕٔٓ( ٚيرة مـ دون ريٌ )ٜأو يهٚؾحٓ ٚؾذفؽ إه ٜٕٚهل ،ٚؾام هق حُؿ افْير
إفٔٓ ٚومهٚؾحتٓ ٚذم هذه احلٚفٜ؟
1ـ م ٚهق احلُؿ بٚفًٌْ ٜفِّرأة افتل ٓ تٗمـ بٚحلجٚب؟
1ـ َم ْـ هق افذي يُّْف حتديد افيورة افًرؾٔ ٜذم م ٚيتًِؼ بٚفْير وادهٚؾحٜ؟
ؾٓؾ تًدّ حٓٚت وهـ اإلشالم وافْيٚم اإلشالمل وافٌالد؛ بًٌ ٛترك ادهٚؾح،ٜ
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مـ افيورات افًرؾٜٔ؟!
ومٗشس افثقرة اإلشالمٔ ٜيرى احلٍٚظ ظذ اإلشالم
أمل يُـ اإلمٚم افراحؾ
ِّ
أهؿ مـ احلٍٚظ ظذ افهالة واحل ،ٟؾِق أن ترك ادهٚؾح ٜأو افْيرة
وافْيٚم اإلشالمل ّ
ظٚد بٚفير ظذ ادهٚفح افقضْٔ ،ٜوفق جزئٔ ً ،ٚأٓ يُقن ذفؽ رضورة تٌٔح مهٚؾحٜ
إجٌْٔ ٜمـ دون ريٌٜ؟!
ؿِ :ٝإن ترك ادهٚؾح ٜوافْير ٓ يي بّهٚحلْ ٚفَِْ:ٚ
فق َ
أوًٓ ٓ :بد مـ افرجقع ذم هذا إػ ذوي آختهٚص .وظذ ٕحق اإلمجٚل ؾ٘ن
جمّقع إظامل افًٔئ ٜتٗدي إػ شَقط افًِّ ٜاإليرإٔ ،ٜبحٔ ٞبِغ شًر افدوٓر
إمريُل حٚفٔ ً ٚأـثر مـ أفػ تقمٚن ،ذم حغ ـٚن شًره ذم بداي ٜإتهٚر افثقرة ٓ
يتًدى شتّ ٜتقمٕٚٚت.
ثوكق ًو :إن افًٗال ؿد اؾسض وجقد مثؾ هذه افيورة ،وـٚن اجلقاب ضٌَ ً ٚهلذا
افًٗال.
1ـ ؿٚل افًٔد هٚصّل ٕٔ« :ٚأؿل م ٚهْٚفؽ أن تِؽ افًٔدة شٔتًُر مزاجٓ،ٚ
وإحًٚشٓ ٚادرهػ ،وتَْىع أواس افهداؿ !!ٜؾٓؾ يًدّ ذفؽ رضورة تقج ٛإبٚحٜ
احلرام؟!ش.
إن هذا يٌدو مـ إشٍٚف افَِؿ ،ؾًِْٕٕ٘ ٚؿ مـ جٓ ٜأن فُؾ إًٕٚن ـرام ،ٜوأن
اإلمٚم ظع× ؿد ّ
تٖمل فذمّٔ ،ٜورأى مـ اجلدير فِّرء أن يّقت ـّد ًا فذفؽ ،ومـ
افًٌٔد أن جئز إيذاء مًِّ ٜمـ دون شٌ ٛوجٔف .ومـ جٓ ٜأخرى ؾ٘ن افًٔد هٚصّل
ٕٔ ٚاؾسض ؾًؼ تِؽ ادرأة ،وأهن ٚتَٔؿ ظالؿ ٜصداؿ ٜمع رجؾ (ربام ـٚن ؾٚشَ ً ٚأيو ً،)ٚ
وظِٔف َٕقل :إن افٍٚشؼ ٓ يًٖل ظـ ادًٚئؾ افؼظٔ ،ٜوٓ يْتير ؾتقى افٍَٔف ،بؾ
يرتُ ٛم ٚهق أـز مـ ادهٚؾح.ٜ
1ـ حتدث افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚمـ جٓ ٜأخرى ظـ ادجتّع افذي حيتقي ظذ خمتِػ
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افْزظٚت وآدمٚهٚت ،إٓ إٔف بًد ذفؽ بًىر اهنٚل ظذ تِؽ افًٔدة بًٔؾ جٚرف مـ
افُِامت افًٌِٔ ،ٜمـ ؿٌٔؾ :اهتٚمٓ ٚبٚجلٓؾ ،وإٕ.ٚ
ذم حغ أن ادجتّع ادتًدِّ د ذو ضرؾغ ،ؾُام يتًغ ظذ تِؽ افًٔدة احسام ظَٔدة
ادًِّغ ؾًذ ادًِّغ أيو ً ٚاحسام مزاجٓ ٚوتَٚفٔده ٚومذهٌٓ .ٚوهذه ادًٚئؾ هل
افتل حتدد افيورات افًرؾٔ ،ٜيًْل أحٔ ًٚ ٕٚتتقؾر افيروف وادْٚخٚت افتل تقوح
فمخر بٖن هذا إمر ممْقع ذم افؼع اإلشالمل افذي ٕديـ بف ،وفُـ ذم أحٔٚن أخرى
ٓ يتقؾر مثؾ هذا ادْٚخ ،ـام فق ـٚن فتِؽ ادرأة أصدؿٚء ذم اددرش ٜأو جران يًتزون
ظدم مهٚؾحتٓ ٚإه ًٜ ٕٚهل ٚأو هلؿ.
وظِٔف ؾ٘ن مدح افتًددي ٜيَتيض آفتزام بتًٌٚهت ٚأيو ً.ٚ
إذ ًا أي ٜؾُرة شتحِّٓ ٚافًٔدات اإليرإٔٚت مـ افاليت ٓ يِتزمـ بٚحلجٚب ذم
َ
ؿرأن هذه افًٌٚرات ادًٍّ ٜبٚإلهٕٚٚت؟
افداخؾ واخلٚرج ظـ اإلشالم وإيران ؾٔام فق
وهؾ حتّؾ افٍتٔٚت افاليت يٌٌِـ مـ افًّر تًع شْقات إػ افًؼيـ شْ ٜاحلَد ظِْٔٚ
وظذ ثقرتْ ٚمـ تَِٚء إًٍٔٓ ّـ ،أو أن هذه افُِامت هل افتل تزرع احلَد ذم ٍٕقشٓ ّـ؟!

تتُة أقواٍ ايطيد ٖافي ْيا
ادًقل ؾٔٓ ٚظذ افًَؾ
«افثوين :إن حتديد افيورة فًٔ ٝمـ صٗون افًرف ،بؾ َّ
حتّؾ ذفؽ افير،
وافًَالء ،ؾِق حُؿ افًَؾ بِزوم دؾع افير ،أو ظجز افًَالء ظـ ّ
ؾًْده ٚجيقز ارتُٚب احلرام وترك افقاج ،ٛدون حٚج ٜفِرجقع إػ ظرف ادحؾش.
ومل أؾٓؿ ـالمف هذا أيو ً ،ٚحٔ ٞؿٚل ذم بدايتف« :إن حتديد افيورة فًٔ ٝمـ
صٗون افًرفش ،ثؿ ؿٚل ذم هنٚيتف ٓ« :حٚج ٜذم افرجقع إػ افًرفش ،ؾِؿ يتوح إمر،
وهؾ ٓ حٚج ٜفْ ٚإػ حُؿ افًرف أو أن حتديد افًرف فٔس بحجٜ؟
أجؾ ،فق ـٚن مراده (إن افًَؾ إذا حدد افيورة مل ًٕد بحٚج ٜإػ حتديد افًرف)
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يتًغ
ـٚن ـالمف صحٔح ً .ٚوفُـ فق مل حيدد افًَؾ افيورة وحدده ٚافًرف ،ؾٓؾ ّ
ظِْٔ ٚدمٚهؾ حتديد افًرف؟!!
ؾّثالً :فق أن صخه ً ٚإَىع ذم افهحراء ،وبَل ؾٔف رمؼ ،وؿد بِغ بف حدّ آوىرار
إػ أـؾ ادٔت ٜظرؾ ً ٓ ،ٚظَالً ،ؾٓؾ يهدق ظِٔف آوىرار أو ٓ يهدق ظِٔف ذفؽ ،ؾال
جيقز فف أـؾ ادٔتٜ؟
وذم بح ٞآوىرار إػ افُذب ٓ تنسط افروايٚت ظدم افتُّـ مـ افتقري،ٜ
ؾٔجقز افُذب فِّوىر حتك مع افتُُّّـ مـ افتقري ٜبْٔام ٓ ُيًدّ ادتُِّّـ مـ افتقريٜ
موىر ًا إػ افُذب ظَ ً
ال .
وظِٔف ٓ بد مـ افَقل :فق حدّ د افًَؾ أو افؼع افيورة ـٚن حُّٓ ٚمتًٌَّ ً ،ٚوفُـ
ظْد شُقهتام ،وحتديده ٚمـ ؿٌؾ افًرف ،يُقن حُؿ افًرف هق ادتٌَّع.
هذا موٚؾ ً ٚإػ أن ادراد مـ افًرف هق ذم افٌٚف ٛحُؿ افًَالء ؾٔف ،وفٔس افًرف
ادتًٚمح .ومل يتوح شٌ ٛرؾض افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚحلُؿ افًرف أوًٓ ،ثؿ ؿٌقفف حلُؿ
افًَالء .ذم حغ أن افنٔخ إٕهٚري ٓ يرى ؾرؿ ً ٚبغ حُؿ افًرف وحُؿ افًَؾ،
ويراه مرتٌ ٜمـ مرات ٛافًَؾ .
إذ ًا ؾٚفرجقع إػ آشتٍتٚء إول ،افهٚدر بتٚريخ 1111/1/11هـ ش ،يثٌ ٝأن
افًٚئؾ ؿد حدّ د رضورة ظَِٔ ٜوظَالئٔ ،ٜوؿد صٚغ افًٗال ظذ أشٚس ذفؽ.
«افثوفٌ :فق شِّْ ٚأن افًرف هق ادالك ذم حتديد افيورة ،إٓ إٔف إٕام يُقن ـذفؽ
حيرم حالًٓ؛ فًدم
إذا ـٚن مـ أؿًٚم (افًرف افهحٔح) ،افذي ٓ حي ِِّؾ حرام ً ،ٚوٓ ِّ
حجٔ ٜافًرف افٍٚشد ظْد ؾَٓٚء افنًٔ...ٜش.
( )1إٕهٚري ،ادُٚش 11 :1 ٛـ .11
( )1مىٚرح إٕيٚر111 :؛ جمِ( ٜـٚور ٕق در ؾَف).11 :
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وهْ ٚأيو ً ٚمل يتوح مراد ُه؛ ؾ٘ن ـٚن مراده مث ً
اخلامريـ ظذ رضورة
ال أن صٓٚدة ّ
ذب اخلّر ظرؾ ً ٚؾٚشدة ،ـٚن ـالمف صحٔح ًٚ؛ وذفؽ ٕن أصؾ ذب اخلّر حرام ذم
اخلامرون إػ رضورة امتالك ـؾ أهة وؿقد ًا فِىٌخ
اإلشالم ،وفُـ فق ذه ٛهٗٓء ّ
ظرؾ ً ٚؾال يُّـ افذهٚب إػ بىالن ـالمٓؿ هذا دجرد ـقهنؿ مـ اخلامريـ.
وظِٔف ٓ يهح ـالمف ظذ إضالؿف .ؾِق أن مجٚظ ٜمـ اجلٚمًٔغ ادًٌّْغ ذم إٔقاع
ادٍٚشد بًٌ ٛادْٚخ افٌريب افذي ئًنقن ؾٔف ،ذهٌقا إػ رضورة مهٚؾح ٜإجٌْٔٓ ،ٜ
بًٌ ٛإجقاء افٍٚشدة ،بؾ فِحٍٚظ ظذ افًالؿٚت افًٔٚشٔ ٜوافثَٚؾٔ ،ٜـٚن حتديد هذه
افيورة افًرؾٔ ٜمـ افْقع افهحٔح دون افٍٚشد.
ادتؼظغ افذيـ يًتٍتقن افٍَٓٚء مـ أوفئؽ افذيـ جي ٛاظتٌٚر آرائٓؿ.
ويٌدو أن
ِّ

وإن ؾًٚد ادجتّع ٓ يًْل ؾًٚد مجٔع أؾراده .موٚؾ ً ٚإػ أن ؾًٚد صخص ذم جٓ ٜمـ
اجلٓٚت ٓ يًْل ؾًٚده ذم شٚئر اجلٓٚت إخرى بٚفيورة.

ومـ ٕٚحٔ ٜأخرى ؾٕ٘ف أخذ افتًٌر بٚفًرف افهحٔح وافًرف افٍٚشد مـ ـتٚب
«إصقل افًٚم ٜفٍَِف ادَٚرنش ،فًِ ّٔد حمّد تَل احلُٔؿ .ـام َٕؾ افًٌٚرات افتٚفٔ ٜفف،
ذم حغ أن افً ّٔد احلُٔؿ يذه ٛإػ أن (فًٌ ٜافنىرٕ )ٟمـ إمثِ ٜظذ افًرف
افٍٚشد  .هذا ّ
وإن ؾتقى اإلمٚم اخلّْٔل ذم هذا اخلهقص فًٔ ٝبخٚؾٔ ٜظذ أحد.
وظِٔف يُّْْ ٚافتقصؾ إػ أن افًرف فٔس ؿٚب ً
فِتٌر ؾحً ،ٛبؾ يُّـ فألظراف
ال
ُّ
فِتٌر أيو ً ،ٚوذفؽ راجع إػ ؾتقى افٍَٔف.
بِحٚظ افهح ٜوافًٍٚد أن تُقن ؿٚبُِّ ٜ
«إن ؾَٓٚء افنًٔ ٓ ٜيرون افًرف أص ً
ال ذم ؿٌٚل إصقل ،بحٔ ٞيُّـ آشتْٚد
إفٔف ذم مَٚبؾ إدف ٜافؼظٜٔش.
إٕف َٕؾ هذا افُالم ظـ ـتٚب «إصقل افًٚم ٜفٍَِف ادَٚرنش ،فًِٔد حمّد تَل
( )1إصقل افًٚم ٜفٍَِف ادَٚرن.111 :
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احلُٔؿ ،وٓ ربط فف بّقوقع بحثْ ٚأبد ًا .وإن افنٔخ مْتيري ٓ يًتز (افًرف) أص ً
ال
مـ إصقل وٓ جيًِف ذم ؿٌٚل إدف ٜافؼظٔ ،ٜوإٕام يسك حتديد صٌريٚت إحُٚم إػ
افًرف .وهذا هق رأي أخريـ أيو ً .ٚوإن ـٚن هْٚك اختالف ؾٓق حقل اظتٌٚر ظرف
ثؿ إن هذه افًٌٚرة
ظك افْص أو افًرف افراهـ ،وأمثٚل ذفؽ ،دون أصؾ افًرفّ .
ؿًؿ
بحٚج ٜإػ تقؤح؛ إذ فٔس هل ٚطٚهر صحٔح .وإن افًٔد حمّد تَل احلُٔؿ ؿد َّ
جمٓٚت افًرف إػ ثالث ٜأؿًٚم:
1ـ اشتُنٚف احلُؿ افؼظل ذم دائرة مٕ ٓ ٚص ؾٔف ،ـًَد افٍوقيل.
1ـ حتديد بًض ادٍٚهٔؿ افتل ترك افنٚرع أمره ٚإػ افًرف ،مثؾ :فٍظ (اإلٕٚء).
1ـ حتديد مراد ادتُِؿ ،ـام ذم دٓٓت ـالمف آفتزامٔ.ٜ
ؾّثالً :فق ؿٚل افنٚرع بىٓٚرة اخلّر بًد صرورتف خ ً
ال يتوح بٚفدٓف ٜآفتزامٜٔ
ضٓٚرة اإلٕٚء وم ٚحقفف.
ثؿ ؿٚل :إن افًرف ذم هذه ادجٓٚت افثالث ٓ ٜيًدّ أص ً
ال ذم ذاتف ذم ؿٌٚل شٚئر
إصقل« ،ؾّثالً :فق ؿٚل افنٚرع بًدم ضٓٚرة م ٚحقل اإلٕٚء ٓ يُّـ أن يَقل افًرف
بٌر ذفؽش .ثؿ أووح ؿٚئالً :إن افًرف إٕام يُّـ ًٌٕتف إػ افؼع ذم ادجٚل إول ،إذا
ظٚد إػ إؿرار أو إموٚء افًْ( ٜافتل تًد واحدة مـ احلج ،)ٟإذ ًا ؾٚحلج ٜهل افًْ ٜافتل
يَره ٚافنٚرع أو يّؤٓٚ؛ ٕن افًرف ٓ يقصِْ ٚإػ افَىع بٚحلُؿ افؼظل ،وإٕام
ّ
حيهؾ افَىع مـ ضريؼ إؿرار افنٚرع وإموٚئف ،واإلموٚء إٕام حهؾ ٕحُٚم ظرؾٜٔ
خٚص ،ٜومل يَؿ ظذ أصؾ افًرف.
ّ
ومـ بٚب ادثٚلٕ :جد افنٚرع ؿد أم ٙم ٚيَقم بف افًرف مـ ظَد افٍوقيل ،ومل
ِ
بًض ،وأم ٚصٖن ادجٚفغ
يّض شٚئر إمقر إخرى افتل يَقم هب ٚافًرف ،ـام تقهؿ ٌ
أخريـ ،ومه :ٚحتديد ادٍٚهٔؿ ،وتنخٔص ادراد مـ ـالم ادتُِؿ ،ؾْٔحك ذم حتديد
افًْ ٜمـ جٓ ٜاحلُؿ أو ادقوقع .وؿد تَدم أن ؿِْ ٚبٖن ـؾ م ٚيتًِؼ بتنخٔص
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صٌريٚت مًٚئؾ إصقل ٓ يدخؾ ذم بحقث إصقل (افٍَف) ....وظِٔف ٓ يهح
افْصش ،أو «إن
ؿقل مـ ؿٚل« :إن افًرف ذيً ٜمتَْٜش ،أو «إن تًٔغ افًرف ـتًٔغ ّ
افثٚب ٝبٚفًرف ـٚفثٚب ٝبٚفْصش .

املٓاقػة

يتوح مـ جمّقع ـِامتف إٔف ٓ خيتِػ مع رأي افنٔخ مْتيري ،حٔ ٞؿٚل «ادالك

هق ظرف ادحؾش ،بؾ ويٗ ِّيده أيو ًٚ؛ ؾ٘ن افًٔد احلُٔؿ ؿد تقجف بُالمف إػ افذيـ
يَدمقن افًرف ويٍَقن بقجف افْص ،ويرون افًرف ذيً ٜمتَْ ،ٜذم حغ أن افنٔخ
مْتيري ٓ يذه ٛإػ ذفؽ ،وإٕام ؿد ؾٓؿ ظِ ٜاحلُؿ افؼظل ذم م ٚيتًِؼ بٚفًٗافغ
ادتَدمغ ،وؿد أؾتك ذم وقء ؾّٓف فًِِ ٜوتًّّٔٓ ،ٚوذم م ٚيتًِؼ بٚفًٗال افثٚف ٞافذي
يتحدث صٌروي ً ٚظـ ـٍٔٔ ٜحتديد افيورة ؾَد تقصؾ إػ ـقن ظرف ّ
ادحؾ هق ادالك،
ّ
وافُؾ يذظـ بٖن حتديد ادقوقظٚت وافهٌريٚت فٔس مـ صٗون افؼع وافٍَف،
و«تًٔغ ادقوقع فٔس مـ صالحٔٚت افٍَٔفش.
وؿد ؿٚل افًٔد احلُٔؿ ًٍٕف ذم هذا افهدد« :أم ٚادجٓٚن أخران ؾال يزيد أمرمهٚ
ظذ تنخٔص صٌريٚت افًْ ٜحُ ًام أو مقوقظ ً ،ٚوؿد م ٙافَقل مْ :ٚإن ـؾ م ٚيتهؾ
بتنخٔص افهٌرى دًٖف ٜأصقفٔ ٜؾٓق فٔس مـ إصقل ذم رءش.
إذ ًا هق ذم افقاؿع بهدد بٔٚن افٌحقث ادتً َِِّ ٜبٖصقل افٍَف ،وافٌحقث ادتًَِ ٜبٌر
افتًرف ظذ (افيورة) ٓ ،يرتٌط
أصقل افٍَف ،وإن حتديد افهٌريٚت ،مثؾ :ـٍٜٔٔ
ُّ
بٖصقل افٍَف.
ؾٓؾ هْٚك ٌ
ربط هلذا افُالم بّقوقع بحثْٚ؟! ودٚذا َٕؾ افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚهذا
( )1إصقل افًٚم ٜفٍَِف ادَٚرن 111 :ـ .111
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افُالم ظـ افًٔد احلُٔؿ ذم مٕ ٚحـ ؾٔف؟!
وفق أن افً ٔد هٚصّل ٕٔ ٚؿد أمًـ افْير ذم افًٌٚرة افتل َِٕٓٓ ٚتوح فف ظدم
ارتٌٚضٓ ٚبٌحثْ .ٚؾَد ؿٚل« :إن ؾَٓٚء افنًٔ ٓ ٜيرون افًرف أص ً
ال ذم مَٚبؾ إصقل
افتل يُّـ آشتْٚد إفٔٓ ٚدمٚه إدف ٜافؼظٜٔش.
وٕحـ ًٕٖفف :هؾ حتدّ ث افنٚرع ظـ افيورة ،وضرق حتديده ،ٚحتك ٓ يُقن
افًرف أص ً
ال ذم ؿٌٚهلٚ؟!
هذا ،وهق يًِؿ جٔد ًا إْٔ ٚؿد تً َِّّْ ٚمْذ افَدم أن أفٍٚظ افُتٚب وافًْ ٜحتّؾ ظذ
مً ٕٚٓٔٚافًرؾٔ ،ٜوؿد ورد فٍظ (افيورة) و(آوىرار) ذم افَرآن وافًْ ٜمرار ًا
وتُرار ًا ،وظِٔف ٓ شٌٔؾ فْ ٚإػ مًرؾ ٜادراد مْٓ ٚإٓ بٚفرجقع إػ افًرف.
أي ظرف هق ادالك افذي يتًغ ظِْٔ ٚافرجقع إفٔف؟ هؾ هق ظرف زم ْٕٚٚأو
وفُـ ُّ
زمٚن ٕزول افقحل؟
هْ ٓ ٚبد أيو ً ٚمـ افتٍهٔؾ؛ ؾٍل م ٚيتًِؼ بٍٓؿ مراد ادتُِؿ ٓ بد مـ افرجقع إػ
افًرف ذم زمـ ادتُِؿ فٔتوح مًْك افٍِظ؛ وأم ٚذم م ٚيتًِؼ بتحديد مهٚديؼ ذفؽ
ادًْك ؾال بد مـ افرجقع ذم ـؾ زمٚن ومُٚن إػ ظرف ذفؽ افزمٚن وادُٚن .ؾّثالً :ذم
حتديد مًْك آشتىٚظ ،ٜوافٌْك وافٍَر ،وادًُْ ،ٜوافيورة ،واختالؾٓ ٚظـ
آوىرار ذم افَرآن ،ؾال بد مـ افرجقع ؾٔٓ ٚإػ ظرف ظك افٌْل‘.
افيوري فُِّ َِّػ؟ ومتك يُقن مًتىًٔ ًٚ؟ ؾال بد مـ افرجقع ؾٔف إػ
وأم ٚم ٚهق
ّ
افًرف افراهـ؛ ؾ٘ن فتَدّ م افزمٚن وضًٌٔ ٜإؾراد وؿٚبِٔتٓؿ تٖثر ذم تًٔغ ادهٚديؼ.
ؾٍل إزمْ ٜافٌٚبرة إذا دمّع مَدار مـ ادٚء ذم حٍرة ذم افهحراء ،وامتألت
تٌر فقهن ٚورائحتٓ ،ٚؾ٘هنؿ مع ذفؽ ـٕٚقا يًتزون ادٚء
أضراؾٓ ٚبٍوالت افٌٓٚئؿ حتّك َّ
محٚر ،وـٚن
متق ِّؾر ًا ،ؾُٕٚقا يؼبقن مْف ،ويتقوٖون ،ويٌتًِقن؛ وإذا ـٚن ظْد أحدهؿ ٌ
اجلٚفُ ،ظدّ مًتىًٔ ً ،ٚووج ٛظِٔف احلٟ؛ وهُذا .أم ٚحٚفٔ ًٚ
ؿٚدر ًا ظذ حتِّٔف بٚخلٌز
ّ
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ومي ًا بٚفهح ،ٜوإن افذي يتُّـ مـ مثؾ
ؾًٔد ذفؽ ادٚء ؾٚشد ًا ،ومِٔئ ً ٚبٚدُروبٚت،
ّ
افتّٔؿ بدًٓ مـ افًٌؾ وافقوقء ،وفق أصٚبف افًىش
هذا ادٚء يًدّ ـٍٚؿده ،وجي ٛظِٔف ُّ
مل يؼب مـ ذفؽ ادٚء حتك فق أذف ظذ اهلالك ،ذم حغ أهنؿ ذم تِؽ إزمْٜ
وإمُْ ٜـٕٚقا يؼبقن ذفؽ ادٚء بٚختٔٚرهؿ ،وجيدوٕف ظذب ً.ٚ
وإن افذي يًجز ظـ ذاء بىٚؿ ٜافىٚئرة ،وفُْف يتُّـ مـ خالل اشتٌراق اددة
ؽر
افىقيِ ،ٜوحتّؾ افُثر مـ ادًٕٚٚة ظـ ضريؼ افز وافٌحر ،مـ افقصقل إػ مُُ ٜ
تًغ ادهٚديؼ بٚختالف
مًتىٔع .ـام أن افًرف ٓ يراه مًتىًٔ ً ٚأيو ً .ٚإذ ًا خيتِػ ُّ
إزمْ.ٜ
مثٚل آخر :إْٕٕ ٚراجع افًرف وافُت ٛافٌِقي ٜدًرؾ ٜمًْك ادٔزان وافناج
وؽرمه ،ٚإٓ أن مهٚديؼ هذه إمقر ختتِػ بٚختالف إزمْ ،ٜحٔ ٞيىِؼ ادٔزان ظذ
ادقازيـ افرؿّٔ ،ٜومَٔٚس درجٚت احلرارة ،ـام يىِؼ ظذ ادٔزان ذي افُ ٍّتغ؛ ويىِؼ
افناج ظذ ادهٚبٔح احلديث ،ٜـام ـٚن يىِؼ ظذ ادنًؾ ،وافٍٕٚقس.
واحلٚصؾ أن ادالك ذم حتديد مهٚديؼ افيورة هق ظرف هذا افزمٚن .وإذا اختِػ
افًرف بٚختالف إمُْ ٜـٚن ظرف ـؾ مُٚن هق ادتٌَّع ذم حتديد رضوراتف.
أجؾ ،ربام ـٚن افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚوافدـتقر صٚدؿل افىٓراين ؿد افتٍت ٚإػ ادًٖفٜ
افتٚفٔ ،ٜأو أهنام ؿد ؽٍال ظـ مًٖف ،ٜؾال خيِق بٔٚهن ٚوإيوٚحٓ ٚمـ ؾٚئدة.
ؿٚل افدـتقر افىٓراين« :إن افيورة افًرؾٔ ٓ ٜترؿك إػ حُؿ افيورة افؼظٜٔ
أبد ًا ،وذفؽ ٕن افيورة افًرؾٔ ٜفًٔ ٝمىَِ ،ٜؾَد يًد إمر رضورة ظْد بًض
إؾراد ،وٓ يًد رضورة ظْد ؽرهؿش.
افنخص افٍَٔ َف ظـ حُّف ووطٍٔتف؛ وتٚرة أخرى يًٖل ظـ
وهْ :ٚتٚرة يًـٖل
ُ
حُؿ ادجتّع.
ؾٍل احلٚف ٜإوػ يُقن مالك حتديد افيورة وآوىرار هق افنخص ًٍٕف ،ـام
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دف ٝروايٚت بٚب ادريض افذي يًقغ فف اإلؾىٚر ذم صٓر رموٚن ،حٔ ٞأرجع إئّٜ
إضٓٚر^ حتديد ذفؽ إػ ادُِػ ًٍٕف ،ؾَٚفقا« :هق أظرف بًٍْفش ،أو «إن اإلًٕٚن
ظذ ًٍٕف بهرةش.
وأم ٚذم م ٚيتًِؼ بحُؿ ادجتّع ،وذفؽ ؾٔام فق حهؾ جدب وجمٚظ ٜمثالً ،ؾٓؾ
ادحرم ٜظذ افْٚس؛ بٌٜٔ
فِجزاريـ وافَهٚبغ تقزيع حلؿ ادٔت ٜأو احلٔقإٚت
جيقز
ّ
َّ
أـِٓ ،ٚؾْٓ ٚجئ ٛافٍَٔف بٖن آوىرار وافيورة ربام اؿتكت ظذ بًض إصخٚص،
وأن آوىرار مل يًؿ اجلّٔع ،حٔ ٞإٕف ٓ يهر إػ إصدار افٍتقى ضٌَ ً ٚفِحُؿ
افثٕٚقي إٓ إذا اضّٖن إػ اوىرار مجٔع أؾراد ادجتّع أو ؽٚفٌٔتٓؿ إػ أـؾ ادٔت.ٜ
ويٌدو أن شٗال افًٚئؾ وؾتقى افنٔخ مْتيري مـ افًَؿ إول ،وأن إصُٚل
افدـتقر صٚدؿل افىٓراين ظٚئدٌ إػ افًَؿ افثٚين.
وبًٌٚرة أخرى :إن افنٔخ مْتيري مل جي ٛظـ حٚف ٜم ٚفق اوىر مجٔع أؾراد ادجتّع
إػ ارتُٚب احلرام ،ومل يُـ بهدد بٔٚن ؿٕٚقن ظٚم فُؾ ادجتّع ،ذم حغ مل يُـ
افدـتقر صٚدؿل افىٓراين ٕٚطر ًا إػ حُؿ افٍرد ،بؾ ـٚن بهدد بٔٚن حُؿ ـٚؾ ٜأؾراد
ادجتّع.
وضًٌ ً ٚفًْ ٚبهدد بٔٚن وَٕد مجٔع ـِامت افدـتقر صٚدؿل افىٓراين؛ ّ
ٕن بحثْ ٚهْٚ
حقل ادهٚؾح ٜوافْير ،ـام تَدم ذم مَٚل ٕؼ ذم جمِ( ٜـٚور ٕق در ؾَف) ،وؿد ذـرٕٚ
آشتدٓٓت ذم حدود اإلمُٚن.

ايفك٘ وحتوٍّ آزاء ايفكٗاء

«وادٍِ ٝأن افنٔخ مْتيري مل يُـ جئز حتك افْير إػ إجٌْٔ ،ٜإٓ إٔف حٚفٔ ً ٚبدأ

تزير وتقجٔف م ٚخيٚفػ افؼع خمٚفٍ ٜبْٔ ،ٜحٔ ٞجٚء ذم ادًٖف ٜرؿؿ ( :)1111إن ٕير
افرجؾ إػ جًد إجٌْٔ ٜحرام ،شقاء أـٚن بَهد افِذة أم بدوهن ،ٚوإن افْير إػ
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وجٓٓ ٚوـٍٔٓ ٚبَهد افِذة أو مع اخلقف مـ افقؿقع ذم احلرام حرا ٌم ،بؾ إن افْير
بدون ؿهد افِذة وظدم اخلقف مـ افقؿقع ؾٔٓ ٓ ٚخيِق مـ اإلصُٚلش.
ومل يتوح فْ ٚشٌ ٛاؾتتٚح ـالمف هذا بًٌٚرة« :وادٍِ ٝأن...ش ،ؾٓؾ يتقؿع مـ
افٍَٔف إذا أصدر ؾتقى أن يٌَك ظِٔٓ ٚحتك آخر حٔٚتف؟! وظْده ٚهؾ شُٔقن هْٚك أيٜ
ؾٚئدة فٌِح ٞوادىٚفً ٜوافتحَٔؼ وافتَدم؟! إْٕ ٚإذا بْْٔ ٚظذ بَٚء ؾتقى ادجتٓد وظدم
زر حلك افتَِٔد ظذ ادجتٓد احلل ،وإذا أصدر افٍَٔف
تٌره ٚؾًقف ٓ يُقن هْٚك م ِّ
ؾتقى ،ثؿ مٚت ظْٓ ،ٚوج ٛتَِٔده ؾٔٓ ٚإػ أبد أبديـ .ذم حغ أن إمر فٔس ـذفؽ؛
ؾ٘ن ؾًٍِ ٜتَِٔد ادجتٓد احلل هل أن ب٘مُٕٚف افدؾٚع ظـ ؾتٚواه بٖدف ٜحمُّ ٜومتَْ،ٜ
تٌر افيروف وافؼوط ،أو تىقر افًِؿ ،أو افًثقر ظذ دفٔؾ ـٚن خٚؾٔ ً ،ٚيُّْف
ومع ُّ
تقصؾ إػ خالؾٓ،ٚ
صح ٜؾتقاه ،أو َّ
تٌٔر ؾتقاه وإظٚدة افْير ؾٔٓ ،ٚأو إٔف إذا صؽ ذم ّ
ظّد إػ تٌٔره ،ٚواإلظالن ظـ رأيف اجلديد ،وإٓ مل يُـ هْٚك ؾرق بْٔف وبغ ادجتٓد
يقجف ادنُؾ ادحسم هذا اإلصُٚل إػ إمٚم إم ،ٜحٔ ٞرجع
ادٔ .ٝثؿ َٕقل :هؾ ِّ
يقجف هذا اإلصُٚل إػ افًٔد
بًد إتهٚر افثقرة ظـ افُثر مـ ؾتٚواه أيو ًٚ؟ وهؾ ِّ
اخلقئل ،حٔ ٞذه ٛذم بداي ٜإمر إػ تقثٔؼ مجٔع افرجٚل افقاؿًغ ذم شْد ـٚمؾ
ؾتٌرت
افزيٚرات ،واظتز ـالم ابـ ؿقفقيف تقثَٔ ً ٚظّ ٚم ً ٚهلؿ ،ثؿ تراجع ظـ هذا افرأيَّ ،
افُثر مـ آرائف افٍَٓٔ ،ٜأم يتًغ ظذ افنٔخ مْتيري وحده افٌَٚء ظذ ؾتقاه ،وحيسس
مـ تٌٔرهٚ؟!
يقجف إصُٚفف هذا إػ اإلمٚم اخلّْٔل ،حٔ ٞختتِػ ؾتٚواه ذم «افًروةش ظْٓٚ
وهؾ ّ
زر ذفؽ ب٘مُٚن أن يُقن فإلمٚم
ذم «حترير افقشِٜٔش و«رشٚفتفش افٍٚرشٔ ،ٜأو إٔف ي ِّ
ؾتقى صدرت ظْف ذم بره ٜزمْٔ ٜـتٌٓ ٚذم «افًروةش ،ثؿ حهؾ فف؛ بًٍؾ ـثرة ادىٚفً،ٜ
رأي آخر ـتٌف ذم «حترير افقشِٜٔش؟
أذى أن يَقم حم َِّؼ ؾٚوؾ ،مثؾ :افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚـ
إن مـ أصد مقاضـ افٌحً ٞ
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بٚهتٚم ؾَٔف دمٚوز
رؽؿ أين ٓ أظرؾف صخهٔ ً ،ٚإٓ أن ـتٚبتف تدل ظذ شً ٜظِّف وحتََٔف ـ ّ
افثامٕغ مـ ظّره ،وؿ ٙمراحؾ صٌٚبف ذم افٌح ٞوافتحَٔؼ ،وذم اجلٓٚد ومُٚؾحٜ
وحتّؾ افتًذي ،ٛوإتَؾ مـ شجـ إػ شجـ،
افًٍٚد ومَٚوم ٜافيِؿ ذم افًٓد ادُِلَّ ،
ومـ مٍْك إػ مٍْك ،وتهدى بًد إتهٚر افثقرة فُِثر مـ ادًٗوفٔٚت افرئًٔ،ٜ
ـرئٚش ٜجمِس خزاء افدشتقر ،وإمٚم ٜمجً ٜضٓران وؿؿ ،ؤٕٚب ٜإمٚم إم ٜمع ـٚمؾ
افهالحٔٚت وذم ـٚؾ ٜافنٗون ،مثؾ :تْهٔ ٛأئّ ٜاجلًّ ،ٜوافَوٚة ،وؽر ذفؽ،
وافذي إتخٌف إظوٚء ذم جمِس خزاء افَٔٚدة ـ رؽؿ خمٚفٍتف وخىٚبف هلذا ادجِس ـ
خٍِ ً ٚدْه ٛافَٔٚدة.
إٕف صخهٔ ٜتتًٚػ ؾقق ادْٚص ،ٛويٌض افىرف ظـ خالؾ ٜافَٔٚدة ،دون صُقى
أو تزم أو خقض ذم افْزاظٚت افًٔٚشٔ ،ٜويٌٚذ ظِّف ذم افتدريس وافتحَٔؼ ،ؾِق إٔف
حتّؾ افًجقن ذم زمـ افنٚه،
زرون
ِّ
ويقجٓقن إٓحراف دَّ ٚ
ـٚن مـ أوفئؽ افذيـ ي ِّ
وٓ اإلؿٚم ٜاجلزي ٜذم داره ذم زم ْٕٚٚهذا.
أجؾ ،إن افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚـت ٛذم ر ّده بُؾ بًٚض« :ٜإٓ إٔف أخذ حٚفٔ ً ٚبتزير مٚ
وافٌغش ،ذم حغ اتوح مـ جمّقع م ٚتَدم أن هذه افٍتقى
خيٚفػ افؼع افقاوح
ّ
مًتْدة إػ أدف ٜؾَٓٔ ٜمتَْ ،ٜوأن ـؾ مْهػ يَرأ هذا ادَٚل بدؿ ٜيذظـ بهح ٜرأيف
ؾٔٓ ،ٚأو جيًِف ذم إؿؾ ذم ظداد افٍتٚوى إخرى ،دون آهتٚم بٚفتزير.
وظِٔف ٓ بد مـ ظدّ ـالم افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚز ّف ٜؿِؿ ،وفٔس صٔئ ً ٚآخر.
أجؾ ،هْٚك افُثر مـ ظيامء افٍَٓٚء ذم اإلشالم مـ ـ ٕٝٚفف ؾتٚوى ذم ؽٚيٜ
افنذوذ ،مل يقاؾَف ظِٔٓ ٚأحدٌ ممَّـ تَدَّ م ظِٔف أو َّ
تٖخر ظْف إٓ ٕٚدر ًا ،ـٚفٍتقى بجقاز
افقوقء مُْقش ً( ٚـام يًٍؾ أهؾ افًْ ،)ٜافتل أؾتك هب ٚافًٔد مرت ،ٙأو ؾتقاه إخرى
ادتْجس بّجرد زوال ظغ افْجٚش ٜوإن ـٚن بٌر ادٚء ،وؿد واؾؼ ؾٔٓ ٚأهؾ
بىٓٚرة
ِّ
افًْ ٜأيو ً ،ٚومع ذفؽ احتٍظ ظز تٚريخ افتنٔع بَِ( ٛظِؿ اهلدى) ،ومل ُيتَّٓؿ بٚفتزير

الفصل الثالث :املصافحة بني الرجل واملرأة ،آراء جديدة يف االجتهاد الفقهي 111 ............
وافًًل إػ اشتامف ٜأهؾ افًْ ٜأو احلُّٚم ،ؾام افذي ّ
حؾ بْ ٚذم افًك افراهـ حتك
افٌغ ،وادروق ظـ
أخذٕٕ ٚتّٓؿ افٍَٓٚء بُؾ بًٚض ٜبٚفتزير وتقجٔف م ٚخيٚفػ افؼع ّ
افديـ ،وم ٚإػ ذفؽ؟! ؾٓؾ تقصِْ ٚإػ أن افتَقى تُّـ ذم حتىٔؿ افنخهٔٚت
وصؼ
واهتٚمٓٚ؟ أم هؾ أدرـْ ٚأن تَدم افٌالد وافديـ وافتن ُّٔع حيهؾ مـ خالل افتٍرؿّ ٜ
افهٍقف ،أو جٚء ذم إثر أن أبقاب جْٓؿ مقصدة ذم وجف افذيـ يتّٓقن أخريـ ،أو
أن افتٍريط بٚفىٚؿٚت افٌُرة يًٚظد ظذ تَدُّ م اإلشالم وافٌالد؟!
ومـ افقاوح أن افًٔد هٚصّل ٕٔ ٚيرى بىالن مجٔع هذه آؾساوٚت ،ؾِامذا ئُؾ
مثؾ هذه افتٓؿ؟!
زرون إظامل ادخٚفٍ ٜفِؼع فَٚم ـ
فق أن افنٔخ مْتيري ـٚن مـ أوفئؽ افذيـ ي ِّ
مثؾ افُثريـ ـ بتزير أظامل حُقم ٜافنٚه ،ـل يدرأ ظـ ًٍٕف احلٌس وافٍْل .ـام إٔف فق
ـٚن مـ أهؾ افتزير فًّؾ بًد إتهٚر افثقرة ،حٔ ٞآل إمر إػ ؾَٔف ظٚدل ،ظذ تزير
إخىٚء ،ـام صْع افُثر ،ود ٚشٚءت افًالؿٚت بْٔف وبغ اإلمٚم بًد أن ـ ٕٝٚمـ أوثؼ
افًالؿٚت ،وفتخىك مْه ٛافْٔٚب ٜإػ افَٔٚدة ،ومل يُثر مـ اإلصُٓٚت حتك يٗول
أمره إػ اإلؿٚم ٜاجلزي ٜذم داره ٕـثر مـ مخس شْقات ،ويتًرض ابْف وأصٓٚره إػ
ٍ
شجقن ضقيِ ٜإمد.
وخالص ٜافَقل :فق أن أظداء افثقرة ـٕٚقا ذوي ٍٕع فف ،وإٔف يًّؾ حٚفٔ ً ٚظذ افتزير
فهٚحلٓؿ ،فَٚم بٚفقء ًٍٕف ذم ظٓد افنٚه أيو ً .ٚوفق إٔف ـٚن يرجق ًٍٕ ً ٚمـ افثقرة،
وظّد إػ افتزير مـ أجِٓؿ ،فقاصؾ هذا افتزير حتك بًد إتهٚر افثقرة.
تقصؾ
يً ُع ادْهػ إٓ أن يقؿـ بٖٕف ؿد أؾتك ذم زمـ ضٌَ ً ٚفِّنٓقر ،ثؿ َّ
وفذفؽ ٓ َ
إػ ؾتقى أخرى خمٚفٍ ٜفِّنٓقر ،بًد أن د َّؿؼ ذم جقإ ٛادًٖف ،ٜوؿرأ ذم أدفتٓ ٚبنُؾ
أظّؼ ،وؿد أطٓر ؾتقاه اجلديدة حتك ٓ يٌدو مهداؿ ًٔ ٚي ٜافُتامن ،افتل تَدم ٝمْ ٚذم
بداي ٜهذا افٌح.ٞ

 ................................ 111فقه احلجاب يف الشريعة اإلشالمية ،قراءات جديدة

ايٓتيجة

اتوح ممّ ٚتَدم أن ؾتقى افنٔخ مْتيري ٓ يُّـ أن ِير َد ظِٔٓ ٚإصُٚل ،بؾ هل

وإن ّ
متىٚبَ ٜمع ادقازيـّ .
ـؾ مد ِّؿؼ مْهػ ٓ ،يٖخذه هقل افوجٔ ،ٟوظذ حدّ تًٌر
اإلمٚم ٓ« :خينك مـ اإلظالن ظـ حُؿ اهلل ظذ مْهٌف ومْزفتف ظْد ادتَدَّ شغ احلَّك
ادًّّغش  ،شٔهدر مثؾ هذه افٍتقى.
مـ َّ
وبذفؽ يتوح أن افًْقان افذي ٕؼتف صحٍٔ ٜـٔٓٚن ،ذم يقم إربًٚء ادهٚدف
فٔقم  ،11/1/11حٔ ٞـت ٛؾٔٓ ٚبخط ظريض« :ؾتقى واحدة وـؾ هذه
ادحرريـ ذم هذه افهحٍٔ ٜبٚدٌٚين افٍَٓٔ ،ٜوظدم
اإلصُٓٚتش ،ـ ٕٝٚبًٌ ٛجٓؾ
ِّ
مًرؾتٓؿ بٖشٕٔٚد افروايٚت ودٓٓهت ،ٚوصح ٜافتجرب ٜوشَّٓ ،ٚوظدم افًِؿ بٚفًِؾ
وادالـٚت ،وم ٚإػ ذفؽ .وظْدم ٚوؿع بكهؿ ظذ م ٚـتٌف افًٔد هٚصّل ٕٔ ،ٚافذي
تهقروا أن ؾتقى افنٔخ مْتيري حتتقي ظذ
احتقى إمج ًٓٚظذ مجٔع هذه اإلصُٓٚتَّ ،
هذه اإلصُٓٚت بٖمجًٓ.ٚ
ًٕٖل اهلل تًٚػ افتقؾٔؼ ذم افًِؿ وافًّؾ ،وترك ادًٚيص ،واإلٕهٚف ،وافتًّؽ
بىريؼ افتحَٔؼ افهحٔح ،فْ ٚوفٌرٕ ٚمـ محِ ٜإؿالم.
وذم اخلتٚم ًٕٔد افَقل بٖن افدؾٚع افًِّل ظـ ؾتقى ٓ يًْل دمقيز إظامل ادخٚفٍٜ
فِؼع افتل يرتٌُٓ ٚبًض افنٌٚب افٍٚرغ ،افذي جيقب افىرؿٚت ومدن ادالهل
واحلٍالت؛ جري ً ٚوراء صٓقاتف .وٓ يُّـ فٍتقى افنٔخ مْتيري أن تنّؾ هذا
افهْػ؛ ٕهن ٚمَ َّٔدة بهقرة ظدم ؿهد افنٓقة وظدم حهقهل .ٚوحتك مهٚؾحٜ
(صريـ ظٌٚدي) ٓ يُّـ تزيره ٚهبذه افٍتقى ،وإن ـٚن حتديد افهٌريٚت فٔس مـ
صٗون افٍَٔف.
( )1صحٍٔ ٜافْقر .11 :11

ايفضٌ ايسابع
َباحح فكٗية يف ايطرت وايٓعس

فك٘ ايطرت وايٓعس
َطايعة يف احلاالت غري املباغسة (املسآة ،ايضوز ،ايتًفصيوٕ)..

متٗيد

مـ افقاوح ذم افؼيً ٜاإلشالمّٔ ٜ
حيرم ٕير افرجؾ إػ ادرأة،
أن هْٚك مٌدأ تؼئً ًّ ٚ

وبٚفًُس ،ذم اجلِّ .ٜوؿد تْٚول افٍَٓٚء ادًِّقن هذا ادقوقع ،وذـروا آراء
وٕيريٚت متًدّ دة ،مـ حٔ ٞمًٚح ٜافتحريؿ هْ ٚوهْٚك ذم افْٚطر وادْيقر.
ومـ مجِ ٜادًٚئؾ افتل وؿً ٝحم ًّ
ال فٌح ٞافًِامء ذم دائرة حتريؿ افْير م ٚضرحف
افًٗال افتٚيل :هؾ ّ
خيتهٚن بحٚل ادٌٚذة ،ـام إذا ـٚن
أن حرم ٜافْير أو وجقب افًس ّ
تقشط رء ،بحٔ ٞجيقز افْير مع افقاشى ٜـ ـٚدرآة ،أو إتَٚل افهقرة
يْير إفٔٓ ٚدون ُّ
ظز إثر ذم افتٍِزيقن ،وٕحق ذفؽ ـ ،وٓ يُقن منّقًٓ ٕد ّف ٜحرم ٜافْير ،أم ّ
أن
حرم ٜافْير ووجقب افًس ينّالن افْير ادٌٚذ وافْير مع افقاشى ٜمً ً ،ٚؾٔحرم
افْير ذم احلٚفغ ،وجي ٛافًس ؾٔٓام مً ًٚ؟
فَد بٚت ٝهذه ادًٖف ٜافٔقم أـثر أمهٔ ً ٜمـ ادٚيض .ؾٍل ادٚيض ـ ٕٝٚافقاشىٓ ٜ
تًدو ادرآة ،أو ادٚء افهٚذم ،..أم ٚافٔقم ؾيٓرت افهقرة افٍقتقؽراؾٔ ٜظذ أصُٚهل،ٚ
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وطٓر افتهقير ظز افُٚمرا بٖٕقاظٓ ،ٚفًٔرض ّ
بٌ ٞمٌٚذ وؽر مٌٚذ ذم افَْقات
افتٍِزيقٕٔ ،ٜوظذ مقاؿع افنٌُ ٜافًٌُْقتٔ( ٜاإلٕسٕ ،)ٝوؽر ذفؽ.
مـ هْٓ ٚبدّ مـ افٌح ٞذم هذه ادًٖفٜ؛ فِْير ذم ادًتْدات افتل تَػ خِػ أراء
ادختٍِ ٜفٍَِٓٚء هْ.ٚ
ًَٕؿ افٌح ٞإػ ؿًّغ :إول :ذم حُؿ افْير وافًس مع افقاشىٜ
وشقف ّ
افَريٌٜ؛ وافثوين :ذم حُّٓام مع افقاشى ٜافًٌٔدة.
ومـ هْ ٚشقف ٕحٚول ـ بًقن اهلل تًٚػ ـ دراش ٜادقوقع وؾَ ًٕ ٚصقل آجتٓٚد
اإلشالمل ،ومـ اهلل افتقؾٔؼ.
ّ
وٕنر هْ ٚإػ ّ
ظرذم ّأو ّيل بًض افقء،
أن تًَّْٔ ٚفِقاشى ٜإػ ؿريٌ ٜوبًٔدة
تًَٔؿ ّ
ٌ
أن مثؾ :افهقر افٍقتقؽراؾٔ ،ٜوافتٍِزيقن ـ وفق مع ّ
حٔ ٞيرى افًرف ّ
افٌ ٞادٌٚذ ـ،
يّثؾ وشٚئط بًٔدة ؽر متًٚرؾ ،ٜبخالف ادرآة ،وادٚء افهٚذم.

 1ـ ايطرت وايٓعس َع ايواضطة ايكسيبة

أن افْير إػ جًد ادرأة ـ ّ
مـ افقاوح ّ
بتقشط افثٔٚب
وـؾ جًد حيرم افْير إفٔف ـ ّ

افرؿَٔ ،ٜأو بقوع افْٚطر ٕ ّيٚرات ضٌٔ ٜأو ؽر ضٌٔ ،ٜأو مـ وراء افزجٚج ،أو مـ خالل
آف ،ٜمثؾ :ادْيٚر و ،..حرا ٌم؛ وذفؽ فهدق ظْقان افْير إػ جًد هذه ادرأة ادْيقرة
افتًس ذم هذه احلٚل .وافًّقمٚت
ظرؾ ً ٚبنُؾ واوح ٓ فٌس ؾٔف .ـام جي ٛظذ ادْيقر
ّ
وادىَِٚت وادَٚصد ذم أد ّف ٜافًس وافْير تنّؾ هذه احلٚل أيو ً ،ٚوٓ حتقي ؿهقر ًا
مـ هذه افْٚحٔ.ٜ
فُـ وؿع افُالم ذم افقاشى ٜافَريٌ ،ٜـٚفْير مـ خالل ادرآة أو ادٚء افهٚذم أو مٚ
أصٌف ذفؽ.
ّ
ادحنغ ظذ «افًروة افقثَكش ـ ـيٚهر ظٌٚرة «افًروةش
وافذي يٌدو مـ افٍَٓٚء

الفصل الرابع :مباحث فقهية يف الصرت والهظر 111 .............................................
ًٍٕٓ ٚـ هق افَقل بحرم ٜافْير إػ افًقرة ذم هذه احلٚل.
ـام يٌدو مْٓؿ ّ
أن آوىرار إػ افْير إػ افًقرة جئز افْير إفٔٓ ،ٚفُـ فق ـٚن يُّـ
رؾع آوىرار بٚفْير إػ ادرآة ؾٕٚحقط ـ وجقب ً ٚـ آـتٍٚء هب . ٚوهذا يًْل ّ
أن هْٚك
ّ
وـٖن احلرم ٜذم ادرآة درج ٜث ٜٕٔٚبٚفًٌْ ٜإػ افْير إػ
متٔٔز ًا م ٚبغ ادرآة وادٌٚذة،
افًقرة بٚدٌٚذة.
فُـ افذي يٌدو مـ بًض افٍَٓٚء ـ ـٚدحَؼ افْراؿل ـ ّ
أن افْير ذم ادرآة وٕحقهٚ
ّ
اشتدل ظذ ذفؽ بٕٚكاف إد ّف ٜإػ افْير افنٚئع
جٚئز بال صٓقة وٓ ريٌ .ٜوؿد
ٌ
وادتًٚرف ،وبًدم إحراز ـقن ادْيقر هق ادرأة أو افرجؾ؛ جلقاز ـقن افرؤي ٜذم ادرآة
وادٚء افهٚذم بٕٓٚىٌٚع .
افتًّؽ بٕٚد ّفٜ؛
ومع هذا افس ّدد بغ ـقن ادْيقر هق افًغ أو افهقرة ٓ يُّـ
ّ
افتًّؽ بٚفًٚم ذم افنٌٓ ٜادهداؿٔ ،ٜوهق ممْقع  ،بؾ يُّـ اجلزم ّ
بٖن
فُقٕف مـ
ّ
ادْيقر هق افهقرة ٓ افًغ ،ؾال يُقن ادقرد مقرد ًا فألد ّف . ٜوفً ِّف فذفؽ احتٚط
بًوٓؿ وجقب ً ٚؾٔٓام ذم مَٚم اإلؾتٚء .
وؿد اظتز افًٔد اخلقئل ّ
أن افْير ظز ادرآة تٌْك حرمتف ظذ ٕير ّي ٜخروج افنًٚع
مـ افًغ؛ إذ بذفؽ يهىدم افنًٚع بٚدرآة فٔهؾ إػ اجلًد ادْيقر ،ؾٔتح َّؼ افْير ،أمٚ
فق ُبْل ذم افًِقم افىٌٔ ٜظذ ٕيري ٜإٓىٌٚع وإًُٓٚس ّ
ؾ٘ن افَقل بٚحلرم ٜيُقن
ٕن ادٍروض ّ
منُالً؛ ّ
أن صقرة افًقرة أو اجلًد هل افتل تْتَؾ مـ ادرآة ،وافْٚطر إٕام
( )1إير :افٔزدي ،افًروة افقثَك 111 ،111 :1؛ ومْتيري ،إحُٚم افؼظٔ.111 :ٜ
( )1افْراؿل :مًتْد افنًٔ.11 :11 ٜ
( )1تَل افَّل ،مٌٚين مْٓٚج افهٚحلغ  115 :1ـ  ،111وؿد خرج بٚجلقاز مع احتٔٚط وجقيب.
( )1حمّد شًٔد احلُٔؿ ،مهٌٚح ادْٓٚج (افىٓٚرة) .11 :1
( )1إير :حمّد افروحٚين ،مْٓٚج افهٚحلغ .11 :1
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حترم افْير إػ اجلًد ،وٓ تنّؾ افْير إػ
يرى افهقرة ،وٓ يرى اجلًد ،وإد ّفّ ٜ
صقرة اجلًد .
ويؿؽـ افتعؾقؼ هـو:
إن افثٚب ٝظِّٔ ً ٚافٔقم ّ
أوًّٓ :
أن افْير يُقن بًُٕٚٓٚس ذم افًغ ٓ ،بخروج
افنًٚع ،ؾال داظل ٕن يً ِِّؼ افً ّٔد اخلقئل إمر وير ّدده بًد ووقح ادقؿػ افًِّل
ؾٔف.
فُـ فق أريد آشتّرار خِػ ٕيري ٜإٓىٌٚع فِزم افَقل بًَقط حرم ٜافْير ـِٔ ًٚ؛
ٕن افدراشٚت افىٌٔ ٜوافٍٔزيقفقجٔ ٜتٗـِّد ّ
ّ
يًز ظـ محؾ
أن افْير ادٌٚذ ًٍٕف إٕام ّ
افوقء فِهقرة فًًُٓ ٚذم صٌُ ّٔ ٜافًغ ،ؾٚفًغ ٓ تتهؾ بٚجلًد ،وإٕام ترى ـ بٚفد ّؿٜ
ٍ
ؾٖي ٍ
حْٔئذ إذا أريد افٌْٚء ظذ ٕيريٜ
ؾرق بغ ادرآة وادٌٚذة
افًِّٔ ٜـ صقرتفّ ،
يٌر صٔئ ً ٚذم ضًٌٜٔ
إًُٓٚس وإٓىٌٚع؟!
وجمرد حهقل افهقرة ذم افهقرة ٓ ّ
ّ
افدفٔؾ افذي ذـروه هْ.ٚ
مـ هْ ٚيٍسض حتٔٔد هذه ادٍٚهٔؿ افًِّٔ ٜافدؿَٔ ،ٜوافًقدة إػ افًرف ،افذي هق
يٍرؿقن بغ افْير إػ افقء مـ خالل ادرآة أو
ادحُّؿ ذم أمثٚل هذه ادقارد .وهٗٓء ٓ ّ
رأي ٝجًد هذه ادرأة ،ظْدم ٚيُقن ؿد رآه ٚذم ادرآة،
بدوهن .ٚوهلذا يَقل افًرف :فَد ُ
ويَقل :فَد ٕيرت إػ صًره ،ٚظْدم ٚيُقن ذفؽ ذم ادٚء افهٚذم.
وهذا ـ ِّف يًْل صّقل اإلضالؿٚت وافًّقمٚت فَِّٚم بًّقٕ ٜافهدق افًرذم ،وإٓ
ؾٓؾ ُيِتزم بجقاز ـنػ ادرأة جًده ٚأمٚم افْٚطر ذم ادرآة؟ وفق ـٚن ذفؽ جٚئز ًا ؾِامذا
أجٚزت افْهقص افْير إػ مـ يريد افتزوي ٟهب ٚدون تَٔٔد بٚدرآة ،مع إٔف ـٚن يُّـ
رؾع أؽِ ٛمقارد هذا إمر بٚفْير ذم ادرآة ،وهل متق ِّؾرةٌ ،وفًٕٔٚ ٝدرة افقجقد؟!
( )1اخلقئل ،افتَْٔح ذم ذح افًروة افقثَك (افىٓٚرة) .111 :1
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وهذا ـ ِّف يُنػ ظـ ّ
أن مثؾ ادرآة فًٔ ٝشقى ضريؼ حمض فرؤي ٜاجلًؿ ،ؾال
ٍ
حْٔئذ .وهلذا ـ ِّف فق ٕير صخص إػ زوج ٜآخر مـ
يهدق شقى رؤي ٜاجلًد أخر
خالل ادرآة ،ثؿ ؿٚل بْٖٕل مل َأره ٚوإٕام رأي ٝصقرهت ،ٚفًخر مْف افًرف ـام هق واوح.
ثوكق ًوّ :
إن إٓكاف افذي ا ّدظٚه ادحَؼ افْراؿل ؽر واوح؛ ؾّٕ٘ف إكاف ٕٚصئ ظـ
ـثرة افقجقد؛ فَ ِّ ٜحت َّؼ افْير بٚدرآة ؿٔٚش ً ٚبٌره .ٚوهذا افْقع مـ إٓكاف ٓ
يقج ٛفقحده ـ ـام ثٌ ٝذم ظِؿ إصقل ـ سف افٍِظ ظـ طٚهره.
هذا ،إذا شِّْ ٚبقجقد إكاف ذم ذهـ افًرف ،مع إٔف ٓ حيرز وجقده ،ؾٕ٘ف فق
أرجع افًٗال إػ افًرف بٖٕؽ هؾ تٍٓؿ مـ دفٔؾ حرم ٜافْير م ٚينّؾ افْير ذم ادرآة
ٕؿر بذفؽ حت ًام ،ومل يًتًٌد افنّقل إضالؿ ً .ٚوفٔس مـ افيوري ذم افٍٓؿ افًرذم
ّ
حوقر متٚم أؾراد افًْقان تٍهٔ ً
افًرذم.
ال ذم افذهـ
ّ
افًٍٍِل افد ّؿل ذم ادٍٚهٔؿ ،وافذي
وافذي أظٚق افقظل افًرذم هق هذا افتدؿٔؼ
ّ
ض ٌَّقه هْ .ٚهلذا ٕىِ ٛتقجٔف افًٗال إػ افًرف افًٚم مٌٚذةً ،وفٔس إػ افذهـ
ّ
ادحَؼ
افٍَٓل ،افذي أ ّثرت ؾٔف ـ مـ حٔ ٓ ٞينًر ـ هذه افتٍُُٔٚت افتل ضرحٓٚ
ّ
افْراؿل وؽره.
ثوفث ًوّ :
إن م ٚذـره افًٔد حمًـ احلُٔؿ مـ اإلصُٚل ذم ادٚء افهٚذم مـ جٓ ٜظدم
متٚمٔ ٜحُٚيتف ،بًُس ادرآة  ٓ ،يٌدو واوح ً ٚأيو ًٚ؛ إذ ٓ يٗخذ ذم حرم ٜافْير
ووقح افرؤي ،ٜوإٓ جلٚز افْير ذم افْيٚرات افَديّ ٜاخلرب ٜافتل يٌدو مْٓ ٚإمر
ومنقش افرؤي ٜافْير إػ جًد ادرأة ظذ أشٚس ظدم
منقص ً ،ٚأو جلٚز فؤًػ افٌك
ّ
ّ
ووقح افرؤي .ٜؾٚدٓؿ سف افْير إػ افقء ٓ ،ووقح رؤيتف أو ظدم ووقح افرؤي.ٜ
ًٕؿ ،ؿد يَهد افًٔد احلُٔؿ افًجز ذم احلُٚي ٓ ،ٜبًّْك ظدم ووقح افرؤي ،ٜبؾ
( )1احلُٔؿ ،مًتًّؽ افًروة افقثَك .111 :1
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بًّْك افَهقر ذم صدق حُٚي ٜادٚء افهٚذم ظـ اجلًد ادْيقر ،ـّـ يْير مـ بًٔد
جد ًا إػ جًد ادرأة.
وهذا أيو ً ٚؽر واوح ،وٓشٔام مع رـقد ادٚء وصدّ ة صٍٚئف .وادرجع ذم ذفؽ هق
افًرف.
راوع ًوّ :
إن م ٚذـره افًٔد اخلقئل وؽره مـ بْٚء افَقل بٚحلرم ٜذم افْير هْ ٚـ ؽر
ٕيري ٜخروج افنًٚع مـ افًغ ـ ظذ وجقد ارتُٚز ظذ ظدم افٍرق بغ افْير إػ
افًقرة وصقرهتٚ؛ ّ
ؾ٘ن هذا آرتُٚز جيز ظدم دٓف ٜإد ّف ٜظذ حتريؿ افْير إػ
افهقرة  ،حيتٚج إػ تٖمؾ؛ ّ
متؼظل ظذ مًٚواة افْير إػ افهقرة
ؾ٘ن وجقد ارتُٚز ّ
فِْير إػ اجلًؿ ًٍٕف ذم أحُٚم افًس وافْير ْ
وإن مل يُـ بًٔد ًا ،مع إًْٕٔ ٓ ٚتىٔع
أن افًٗال ظـ شٌ ٛوجقد هذا آرتُٚز ،واحلٚل ّ
اجلزم بّديٚتف ،إٓ ّ
أن ٕهقص
افُتٚب وافًّْ ٓ ٜإصٚرة ؾٔٓ ٚإػ هذا ادقوقع؟!
وفق تٖ ّمِْ ٚؿِٔ ً
ال فقجدٕ ٚإّٔف مـ ادُّـ أن يُقن شٌ ٛهذا آرتُٚز هق ؾٓؿ افًرف
ؾ٘هنؿ ؾّٓقا مْٓ ٚاحلِٔقفٜ
أو
ادتؼظ ٜفِْهقص ًٍٕٓ ٚبدٓٓهت ٚوبروحٓ ٚوموّقهنّ ،ٚ
ّ
دون افْير إػ صقرة افًقرةّ ،
ؾ٘ن افْير ٓ حييك شقى بٚفهقرة ،وٓ ؾرق ذم
صح
افهقرة بغ أن يُقن أصِٓ ٚؿٚئ ًام أو تُقن هل ؿٚئّ ٜبًٍْٓ ٚؾقتقؽراؾٔ ً ٚإن ّ
افتًٌرّ .
إن ظدم تٍريؼ آرتُٚز بغ احلٚفتغ مر ّده إػ ظدم تٍريؼ افًرف بْٔٓام ذم مٚ
ؾّٓف مـ إد ّف ،ٜوذم ؾّٓف فًْقان افْير وافًس وافرؤي ٜواإلبهٚر و ٓ ،..إػ ظْقان
آخر جٚء ذم ظرض إد ّف ٜفُٔنػ ظـ مقؿػ إوٚذم مـ صٚح ٛافؼع ب٘رؾٚق
( )1افتَْٔح ذم ذح افًروة افقثَك (افىٓٚرة)  111 :1ـ 111؛ ومهٌٚح ادْٓٚج (افىٓٚرة) .11 :1
(ّ )1
ادرئل واحد هق افهقرة ،هق مراد افًٔد افروحٚين ممّ ٚؿٚفف ّ
بٖن ادرئل ذم
فًؾ م ٚذـرٕٚه ،مـ أن
ّ
احلٚفتغ هق ادقجقد اخلٚرجل ٓ ،مثٚفف ،فُـ بىريَ ٜظًُٔ ،ٜؾٕٚير فف :ؾَف افهٚدق .111 :1
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يهح افقؿقف ذم ؾٓؿ افْص ظْد دٓٓت إفٍٚظ حرؾٔ ً.ٚ
افهقرة بحُؿ إصؾ ،ؾال ّ
خومس ًو :ذـر بًض افٍَٓٚء ّ
أن ا ّدظٚء ـقن افْير إػ افهقرة ذم ادرآة يهدق ظِٔف إٔف
ٕير إػ ذي افهقرة ظرؾ ً ٚا ّدظٚء ظٓدتف ظذ مدّ ظٔفًٕ .ؿ ،يُّـ افهدق مًٚحم ً ،ٜفُ ّـ
افتًٚمح افًرذم ذم اإلضالق ٓ أثر فف .
وهذا افُالم ؽر واوح ظذ مًتقى إضالق افهٌرى وافُزى .ؾْحـ ًٕ ِّؿ ّ
بٖن
ٍ
صقرة ؾقتقؽراؾٜٔ
افْير إػ بًض افهقر ٓ يهدق ظِٔف افْير إػ ذي افهقرة ،ـام ذم
فنخص ّ
تقذم ؿٌؾ مٚئ ٜظٚم ،حٔ ٓ ٞيَٚل هْ ٚبٖٕف حهؾ ٕير أو رؤي ٜفهٚحٛ
افهقرة ًٍٕف ،وهق م ْٔ ٌ ٝذم ؿزه ،إٓ إّٔف ذم مثؾ ادرآة أو ادٚء افهٚذم أو حٓٚت ّ
افٌٞ
أن ادْيقر إفٔف هق ذاك افنخص ،ؽٚيتف ّ
ادٌٚذ ذم افتٍِزيقن يهدق ّ
أن ذفؽ مع
بٖن افْير إػ افهقرة فٔس ٕير ًا إػ ذي افهقرة ظرؾ ًّ ،ٚ
افقاشى ،ٜؾ٘ضالق افَقل ّ
وأن
ادجرد
دظقى افتًٚوي ظرؾ ً ٚظٓدهت ٚظذ مدّ ظٔٓ ،ٚؽر واوح ،وف ُٔ ِْ َؼ إمر إػ افًرف
ّ
ْ
وفٔالحظ ذفؽ مـ خالل م ٚؿِْٚه ،ؾٓؾ يٌَِقن آظتذار
ظـ افٌح ٞافٍَٓل افدؿٔؼ،
ظـ افْير ذم ادرآة إػ افًْٚء بٖٕف ٓ يْير إفٔٓ ّـ؟!
أم ٚذم ج ٕٛٚافُزى ّ
ؾ٘ن إضالؿف دظقى أن ٓ أثر فتًٚمح افًرف ذم اإلضالق ؽر
صحٔح؛ ّ
افْص ظذ
ٕن ادرجع ذم ؾٓؿ افْهقص هق افًرف .وظْدم ٚيَِل ادًهقم ّ
افًرف ؾًِٔف أن يالحظ ضريَ ٜؾٓؿ افًرف فِْهقص .ؾ٘ذا ـٚن افًرف يٍٓؿ مـ حتريؿ
افْير إػ جًد ادرأة حتريؿ افْير إػ افهقر ،وفق بٚرتُٚز ظدم افٍرق ،ويرى ّ
أن هذا
منّقل فذاكّ ،
فٌغ؛ فًِّف
ؾ٘ن هذا مًْٚه أن ادتُ ِّؿ أراد هذا افنّقل ،وفق مل يرده ّ
ًّٕفًٕ .ؿ ،فق
شّْٔ ٚذفؽ تًٚحم ً ٚمـ ضرف افًرف أم مل ّ
بىريَ ٜافًرف ذم افٍٓؿ ،شقا ٌء ّ
افَّل ،مٌٚين مْٓٚج افهٚحلغ 111 :1؛ وحمّد شًٔد احلُٔؿ ،مهٌٚح ادْٓٚج (افىٓٚرة) :1
(ّ )1
.11
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مًْك م ،ٚفُ ّـ افًرف يَقم بتقشً ٜادهداق مـ بٚب
ـٚن افُالم يًْل ظْد افًرف
ً
ا ّدظٚئف ظدم افٍرق ٓ ،مـ بٚب إؿراره بٍٓؿ هذه افتقشً ٜمـ افُالم ًٍٕف ،فتُقن مراد ًا
جدّ ي ً ٚفِّتُ ِّؿ ،ؾُْٓ ٓ ٚيِزم ادتُ ِّؿ بّ ٚدظٚء افًرف ،وٓ يُقن ٓ ّدظٚئف ؿّٔ.ٜ
شودش ًو :حٚول بًض افٍَٓٚء تٖئد افتٍريؼ بغ افْير إػ اجلًد وافْير ذم ادرآة وادٚء
اخلٚص ٜافقاردة ذم بٚب اخلْثك ،وهل:
افهٚذم بًٌض افروايٚت
ّ
أـ روايي مقشك وـ حمؿدّ :
أن حئك بـ أـثؿ شٖفف ـ أي أب ٚاحلًـ افثٚف ٞـ ذم ادًٚئؾ
افتل شٖفف ظْٓ :ٚوأخزين ظـ اخلْثك وؿقل أمر ادٗمْغ ؾٔف :يقرث اخلْثك مـ ادٌٚل،
اجلٚر إػ ًٍٕف ٓ تٌَؾ؟ مع إٔف ظًك أن تُقن امرأ ًة وؿد
مـ يْير إفٔف إذا بٚل ،وصٓٚدة ّ
ال وؿد ٕير إفٔف افًْٚء ،وهذا ممّّ ٓ ٚ
ٕير إفٔٓ ٚافرجٚل ،أو ظًك أن يُقن رج ً
حيؾ.
ؾٖجٚب أبق احلًـ افثٚف ٞظْٓ :ٚأم ٚؿقل ظع ذم اخلْثك إٔف يقرث مـ ادٌٚل ؾٓق
ـام ؿٚل ،ويْير ؿقم ظدول يٖخذ ّ
ـؾ واحد مْٓؿ مرآةً ،وتَقم اخلْثك خٍِٓؿ ظري،ٜٕٚ
ؾْٔيرون ذم ادراي ،ٚؾرون صٌح ً ،ٚؾٔحُّقن ظِٔفش .
ب ـ خز افةقخ ادػقد ،ؿٚل :روى بًض أهؾ افَْؾ إٔف د ٚا ّدظك افنخص م ٚا ّدظٚه
مـ افٍرجغ أمر أمر ادٗمْغ ظد َف ْغ مـ ادًِّغ أن حييا بٔت ً ٚخٚفٔ ً ،ٚوأمر بْهٛ
مرآتغ :إحدامه ٚمَٚبِ ٜفٍرج افنخص؛ وإخرى مَٚبِ ٜفِّرآة إخرى ،وأمر
افنخص بٚفُنػ ظـ ظقرتف ذم مَٚبِ ٜادرآة ،حٔ ٓ ٞيراه افًدٓن ،وأمر افًدفغ
صح ٜم ٚادظٚه افنخص مـ افٍرجغ
ؾِام حت َّؼ افًدٓن ّ
بٚفْير ذم ادرآة ادَٚبِ ٜهلامّ ،
ؾِام أحلَف بٚفرجٚل أمهؾ ؿقفف ذم ا ّدظٚء احلّؾ وأفٌٚه ومل يًّؾ
اظتز حٚفف بًدّ أوالظفّ ،
بف ،وجًؾ محؾ اجلٚري ٜمْف ،وأحلَف بف .
( )1افُِْٔل ،افُٚذم 115 :1؛ وافىقد ،هتذي ٛإحُٚم  111 :5ـ .111
( )1ادٍٔد ،اإلرصٚد 111 :1؛ ومْٚؿ ٛآل أيب ضٚف.151 :1 ٛ
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ؾ٘ن هٚتغ افروايتغ تدٓن ظذ ّ
ّ
أن افْير ذم ادرآة مٌٚير فِْير ادٌٚذ ذم احلُؿ ،وإٓ
تقشط ادرآة .
فتؿ افْير مٌٚذ ًة بال حٚج ٜإػ ّ
ّ
وؿد حٚول بًض ادًٚسيـ افر ّد ظذ هذا آشتدٓل هبٚتغ افروايتغ بٖٕف ٓ مٕٚع
أخػ مـ حرم ٜافْير إفٔٓٚ
مـ أن يُقن افْير إػ افًقرة ذم ادرآة حرام ً ٚحرم ًٜ
ّ
ٍ
بٚدٌٚذة ،ؾال ّ
حْٔئذ .
تدل افروايتٚن ظذ افسخٔص
وـالمف صحٔح ذم افرواي ٜافث ،ٜٕٔٚفُ ّـ طٚهر شٗال حئك بـ أـثؿ ذم افرواي ٜإوػ
يًىل إّٔف يًتَد بٚحلرم ،ٜوجقاب اإلمٚم فف بٚشتخدام ادرآة ٓ يُّـ أن يُقن جقاب ًٚ
إٓ بٍرض مرـقز ّي ٜافرخه ٜذم ادرآة حتك ذم ذهـ حئك بـ أـثؿ ،وإّٓ ٓ يُقن جقاب
ٍ
حْٔئذ.
اإلمٚم ر ّد ًا ظذ إصُٚل ابـ أـثؿ
افًْدي؛ ّ
ؾ٘ن اخلز
مـ هُْ ٚيوٚف إلشَٚط آظتامد ظذ هذه افروايٚت وً ٍُٓٚ
ّ
إول ؤًػ افًْد بّحّد بـ شًٔد أذربٔجٚين  ،ومقشك بـ حمّد (بًد ظدم
إخذ ؾٔٓام بْيري ٜتقثٔؼ ّ
ـؾ مـ ورد ذم «تًٍر افَّلش) ،واحلًـ (احلًغ) بـ ظع
بـ ـًٔٚن ؛ وأم ٚاخلز افثٚين ؾٍل ؽٚي ٜاإلرشٚل.
ومـ خالل م ٚتَدّ م وشٖٔيت ييٓر ّ
أن افْير إػ م ٚحيرم افْير إفٔف مـ خالل افقشٚئط
افَريٌ ،ٜوفق مثؾ :ادرآة ،وادٚء افهٚذم ،حرا ٌم؛ فُقٕف منّقًٓ فألدف ٜافقاردة ذم افًس
( )1إير :مٌٚين مْٓٚج افهٚحلغ  111 :1ـ .111
( )1راجع :افروحٚين ،ؾَف افهٚدق .111 :1
( )1إير حقفف :اخلقئل ،مًجؿ رجٚل احلدي 111 :11 ٞـ  ،111رؿؿ ،11111 :و،111 :11
رؿؿ.11111 :
( )1إير :ادهدر ًٍٕف  11 :11ـ  ،11رؿؿ.11115 ،11111 :
( )1إير :ادهدر ًٍٕف  ،11 :1رؿؿ ،1551 :و ،11 :1رؿؿ1111 :؛ وافْامزي ،مًتدرـٚت ظِؿ
رجٚل احلدي.5 :1 ٞ
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وافْير .وفذفؽ حيرم افُنػ أيو ً .ٚومْف ييٓر ّ
أن م ٚجٚء ذم ـتٚب «ادْتزع ادختٚرش
ٍ
فنٓقة ؽر صحٔح.
ـ ذم افٍَف افزيدي ـ مـ جقاز افْير ظز ادرآة وفق

 2ـ ايطرت وايٓعس َع ايواضطة ايبعيدة

ادتحرـ ٜذم افتٍِزيقن
وَٕهد بٚفقاشى ٜافًٌٔدة م ٚـٚن مثؾ رؤي ٜادنٚهد افثٚبت ٜأو
ّ

ّ
بٌ ٞمٌٚذ أو ؽر مٌٚذ ،وافًْٔام ،وم ٚـٚن ظذ أذض ٜافٍٔديق ،أو إؿراص اددجم،ٜ
وذم أجٓزة احلٚشقب (افٌُّٔقتر) ،أو ظذ صٚصٚت إجٓزة اخلِقي ،ٜوٕحقه ،ٚأو ظز
افهقر افٍقتقؽراؾٔ ٜبٖٕقاظٓ ٚادختٍِ ،ٜوم ٚصٚبف ذفؽ.
ومل تٌح ٞهذه ادًٖف ٜؾَٓٔ ً ٚمـ ؿٌؾ؛ ٕير ًا فًدم آبتالء هب .ٚوحتك ذم افٍسة
ِّ
ادتٖخرة ؽِ ٛظِٔٓ ٚضٚبع اإلؾتٚء بدل وجقد دراشٚت بحثٔ ٜمًتَ ِّ ٜذم هذا اإلضٚر.
فُـ ب٘مُٚن افٌٚح ٞاحلهقل ظذ وجٕٓ ٜيرهؿ مـ حتِٔؾ م ٚذـروه ذم ؿؤ ٜادرآة
وادٚء افهٚذمّ ،
ؾ٘ن احلُؿ بٚجلقاز يٍسض أن يُقن مْنٗه افَهقر ذم أد ّف ٜافتحريؿ؛
سح
فًدم صّقهل ٚفِْير إػ صقرة افقء ،ـام ٓ جمٚل إلحراز ادْٚط ووحدتف ،ـام ّ

بذفؽ ـ ِّف بًوٓؿ .

ؾَد حتدّ ث ٝبًض ؾتٚوى افٍَٓٚء ظـ جقاز افْير ـ بال صٓقة وريٌ ٜـ إػ افهقرة
افٍقتقؽراؾٔ ،ٜوصٚصٚت افًْٔام ،وافتٍِزة .
وذه ٛافًٔد حمّد شًٔد احلُٔؿ فدى حديثف ظـ افْير إػ ظقرة افٌر إػ ّ
أن افْير
ظز افقاشى ٜافتل تًُس احلجؿ حرام ،أم ٚافْير إػ افهقر افٍقتقؽراؾٔ ٜؾٔجقز،
ّ
وـٖن اجلٚمدة ظْده أووح ذم اجلقاز.
تتحرك .
وـذفؽ افهقر افتل تُقن ثٚبت ًّ ٓ ٜ
( )1ادْتزع ادختٚر  111 :1ـ .111
( )1حمّد شًٔد احلُٔؿ ،مهٌٚح ادْٓٚج (افىٓٚرة) .11 :1
( )1إير :حمّد حًغ ؾوؾ اهلل ،ادًٚئؾ افٍَٓٔ.111 ،111 :1 ٜ
( )1مهٌٚح ادْٓٚج (افىٓٚرة) .11 :1
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واختٚر بًض افٍَٓٚء ـ ـٚفًٔد اخلقئل ـ افتٍهٔؾ ذم افْير إػ افهقرة افٍقتقؽراؾٜٔ
بغ أن يُقن افْٚطر ظٚرؾ ً ٚبٚدرأة ادْيقرة ؾال جيقز ،وأن ٓ يًرؾٓ ٚؾٔجقز بال صٓقة وٓ
ريٌ. ٜ
ؾريؼ رابع إػ افَقل بٚفتٍهٔؾ ذم افْير إػ مثؾ افتٍِزيقن بغ حٚفتَلّ :
افٌٞ
وذهٌ ٛ
ادٌٚذ ،ؾال جيقز؛ وافٌ ٞؽر ادٌٚذ ،ؾٔجقز افْير ،مع ظدم افنٓقة وافريٌ . ٜوييٓر
أن اددرك ذم هذا احلُؿ هق صدق افْير إػ افقء ذم ّ
ّ
بتقشط
افٌ ٞادٌٚذ ،ؽٚيتف ّ
وشٚئط ،بخالف ؽر ادٌٚذ ،حٔ ٓ ٞيَٚل بْٖٕل إٔير إفٔف أن ،وٓشٔام مع وؾٚتف،
ؾٔنُؾ صّقل إد ّف ٜفف.
ًٕؿ ،ذه ٛافًٔد صٚدق افنرازي إػ افَقل بحرم ٜافْير مىَِ ً ٚذم متٚم هذه افهقر
واحلٓٚت .
وافذي يؿؽـ افتعؾقؼ ظؾقف هـو مو يع:
أشً ٝافْهقص افؼظٔ ٜافقاردة ذم بٚب افًس وافْير حلرم ٜافْير
أوًٓ :هؾ ّ
فِهقرة أم فًِغ؟ وهؾ ـٚن مْيقره ٚصقرة افقء أم ظْٔف؟
( )1ساط افْجٚة 111 :1؛ واشتحًـ آحتٔٚط افًٔدُ افٌُِٚيُٚين ذم جمّع ادًٚئؾ .111 :1
وطٚهر بًض ـِامتف ّ
يب ،ؾٕٚير :ادهدر ًٍٕف 111 :ـ 111؛ ـام ذـر هذا
أن آحتٔٚط وجق ٌّ
افتٍهٔؾ حمتٚض ً ٚافًٔد افًًٔتٚين ذم مْٓٚج افهٚحلغ  11 :1ـ .11
( )1ظع اخلٚمْئل ،أجقب ٜآشتٍتٚءات 11 ،11 :1؛ وؿد ييٓر مـ افنٔخ ٕٚس مُٚرم افنرازي،
اشتٍتٚءات جديد.111 :
( )1إير :صٚدق افنرازي 1111 ،مًٖف ٜذم بالد افٌرب111 :؛ وفً ِّف خمتٚر افنٔخ حمّد مٓدي
أصٍل ،حٔ ٞظَد بحث ً ٚحقل « حُؿ إدوار افًْٚئٔ ٜوادختِى ٜذم إؾالم افًْٔامئٔ ٜوافتٍِزيقن
تًروف فًِس وافْير
وادنحش ،ذم جمِ ٜؾَف أهؾ افٌٔ ،ٝافًدد  11ـ  ،11فًٚم 1555م ،ورؽؿ ّ
مٍه ً
ال هْٚك ،فُّْف مل يؼ إضالؿ ً ٚإػ هذا افٌح ٞافذي ظَدٕٚه ،وإّٕام أضِؼ احلُؿ ،ؾَد ُيٍٓؿ مْف
ّ
تٖئد ظدم افٍرق بغ احلٓٚت ادذـقرة.
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يٌدو ذم ـِامت افًِامء مٍروؽٔ ٜأخذ افًغ ذم إد ّفّ ،ٜ
وأن افهقرة خٚرج.ٜ
فُـ ؿد يَٚل ذم مَٚبؾ ذفؽّ :
إن حتريؿ ـنػ افًغ إٕام هق حلرم ٜمتُغ أخر مـ
ٍ
صقرة هل ٚذم ذهْف وظَِفّ ،
وإن إصُٚفٔ ٜبٚب افًس وافْير وافَِؼ افذي حيِّف
أخذ
أمر
افنٚرع ذم هذا اإلضٚر هق هذا إمر ٓ ،افًغ ،ظذ خالف بٚب افِّس .وهذا ٌ
يٍّٓف افًرف أيو ًٚ؛ ّ
يتهقر ظرؾ ً ٚمـ دوٕف ،أمٚ
ؾ٘ن افِّس فف ظالؿ ٜبًغ اجلًد ،وٓ
ّ
افْير ّ
ؾ٘ن افًْٚس ادحيقرة ؾٔف هل حهقل افْٚطر ظذ صقرة اجلًد؛ ؾٕ٘ف فـ حييك
يٍرق افًرف ذم هذا إمر بغ مًرؾ ٜاجلًد مـ خالل افهقرة
بٖـثر مـ هذا ،وهّْ ٓ ٚ
ادٌٚذة ومًرؾتف بٌرهٚ؛ ؾ٘ن ّ
افُؾ واحد .أٓ ترى ّ
أن ادرأة فق ٕير إػ صقرهت ٚتٖ ّذت
متحرـّ .ٜ
إن هذا يًْل
وإزظج ٝـام فق ٕير إػ جًده ،ٚوٓشٔام مع ـقن افهقرة
ّ
ظدم تٍريؼ افًرف ذم بٚب افْير بغ افهقرة وذي افهقرة.
ّ
وفًؾ هذا هق مراد افًٔد اخلقئل مـ ارتُٚز ظدم افٍرق ،ظْدمٕ ٚجًؾ صٚح ٛهذا
ادتؼظل بٚدًْك اخلٚص ،وافذي ؿد يتهؾ
آرتُٚز هق افًرف افًٚم ٓ ،افذوق
ّ
بّالـٚت احلُؿ وخهقص ّٔٚتف أحٔ.ًٚ ٕٚ
وؿد يُّـ آشتدٓل ظذ ذفؽ أيو ً ٚبّراجً ٜافْهقص إصِٔ ٜافتل ٓ ٕرى
وجقد ؿٔد افًغ ؾٔٓ ،ٚحتك ٕتذبذب بغ افًغ وافهقرة:
 1ـ ؿٚل تًٚػُ ﴿ :ؿؾ َنف ْؾؿ ْم ِمـِغ يغ هُضقا ِمـ َأوص ِ ِ
وج ُف ْؿ َذفِ َ
ؽ َأ ْزـَك ََُل ْؿ
َي َػ ُظقا ُؾ ُر َ
ْ ْ َ
وره ْؿ َو َ ْ
َ َ
ُ
َوت يغ ُْض ْضـ ِمـ َأوص ِ ِ
ِ ِ
وج ُف ُهـ َوٓ
نِ ُهن اهللَ خَ يِ ٌر وِ ََم َي ْص َـ ُع َ
َي َػ ْظ َـ ُؾ ُر َ
َ ْ ْ َ
وره ُهـ َو َ ْ
قن * َو ُؿؾ َنف ْؾ ُؿ ْممـ َ
ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ( ﴾...افْقر 11 :ـ .)11
ُي ْيد َ
ّ
ختص
ؾ٘ن طٚهر هذه أي ٜفزوم ّ
ؽض افٌك ـ بكف افْير ظـ بًض افتٍٚشر افتل ّ
ؽض بكه ظـ
ذفؽ بّثؾ افنٓقة وافٍتْ ٜـ دون بٔٚن ادتً َِّؼ ،وٓ يَٚل فنخص :إٕف ّ
متحرـ ٜمـ صقره ،ٚشقا ٌء ّ
بٌ ٞمٌٚذ أم ؽره،
ؾالٕ ٜإذا ٕير إػ صقره ،ٚأو مَٚضع
ّ
متحرـ .ٜمع ّ
أن خهقصٔ ٜافتزـٔ ٜافقاردة ذم أيٜ
متحرـ ً ٜـ ٕٝٚافهقرة أم ؽر
ّ
ّ
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صٚمِ ٜفِّقرديـ أيو ًٚ؛ ّ
افتِقث مـ خالل افهقر وٕحقه ٚؿد يزيد أوًٚؾ ًٚ
ؾ٘ن حجؿ ّ
ظذ ؽره ،وافهقرة ؿد يُّْف افتٖ ّمؾ ؾٔٓ ٚوتُرار افْير بام ٓ يتًّْك فف إػ اجلًد ظْٔف.
إوٚؾ ً ٜإػ ذفؽ هؾ يهدق ظذ ادرأة ظرؾ ً ٚأهن ٚمل ُت ِ
ٌد زيْتٓ ٚظْدم ٚتًس ظغ اجلًد،
متحرـ ٜوؽره ٚوتًروف بغ افْٚس أو تًىٔف فنخص يْير إفٔٓٚ
تهقره بهقر
فُِّْٓ ٚ
ِّ
ٍ
ظري ٜٕٚأو مُنقؾ َ ٜافرؿٌ ٜأو افرأس؟!
ظري ًٜ ٕٚأو صٌف
ِ
قن * نِّٓ َظ َذ َأز َْو ِ
يـ ُه ْؿ فِ ُػ ُر ِ
ًَ
اج ِف ْؿ َأ ْو َمو َم َؾؽ ْ
وج ِف ْؿ َحوؾِ ُظ َ
 1ـ ؿقفف تًٚػَ ﴿ :وا ُهفذ َ
ِ
َ
غ﴾ (ادٗمْقن 1 :ـ  ،1ادًٚرج 15 :ـ .)11
َر َم ُؾقم َ
أ ْي ََم ُِن ُ ْؿ َؾنِ ُهِن ُ ْؿ ؽ ْ ُ
ؾٕ٘ف ٓ يهدق حٍظ افٍرج ـ بًْ ٚء ظذ صّقل أي ٜدثؾ بٚب افًس وافْير ـ ظذ

ٌ
تَدير ـنٍف بٚفهقر وإؾالم ،وٓ يٍٓؿ افًرف ّ
حٚؾظ فٍرجف،
أن هذا افنخص
ؾتُقن أي ٜمِزم ً ٜبٚفًس وفق ظز هذه افقشٚئط .وإذا ُبْل ظذ وجقد مالزم ٜظرؾٜٔ
بغ م ٚجي ٛحٍيف مـ ضرف افذات وم ٚحيرم افْير إفٔف مـ ضرف افٌر ـ ٕٝٚأيٜ
مٍٔد ًة فِحرم ٜمىَِ ً ٚأيو ً.ٚ
يٌغ متً ِّؼ افْير وإّٔف جًد اإلًٕٚن.
أم ٚافًّْ ٜافؼيٍ ٜؾٚفُثر مـ افروايٚت ٓ ّ
وفق أخذٕ ٚظذ شٌٔؾ ادثٚل :مًتزة افُٚهع ،ظـ أيب ظٌد اهلل× :افْيرة بًد
افْيرة تزرع ذم افَِ ٛافنٓقة ،وـٍك هب ٚفهٚحٌٓ ٚؾتْٜش ّ .
ؾ٘ن افًرف يٍٓؿ هْ ٚحرمٜ
افْير؛ إلؾوٚئف إػ إٓحراف وفق بًد حغ .وم ٚأخذتف افرواي ٜـام يْىٌؼ ظذ اجلًد
يْىٌؼ ـذفؽ ظذ افهقر.
بؾ ّ
إن رواي ٜافْيرة تِق افْيرة ،أو فؽ إوػ دون افث ،ٜٕٔٚؽٚفٌٓ ٓ ٚتَٔٔد ؾٔف بجًد
ؾِساج ْعْ ،
وإن ـ ٕٝٚؤًٍ ٜافًْد ،وإٓكاف شٌٌف ـثرة افقجقد،
ادرأة أو صًرهٚ
َ
ـام ؿِْ ٚشٚبَ ً.ٚ
( )1افهدوق ،ـتٚب مـ ٓ حييه افٍَٔف .11 :1
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يهحح روايٚتف ـ ذم م ٚـتٌف اإلمٚم
ومـ ذفؽ خز حمّد بـ شْٚن ـ بْٚء ظذ ؿقل مـ
ِّ
افرو ٚفف ذم جقاب مًٚئِف« :وحرم افْير إػ صًقر افًْٚء...؛ د ٚؾٔف مـ هتٟٔٔ
ادتحرـٜ
افنٓقة . وظِٔف ؾال ؿهقر ذم إد ّف ٜظـ افنّقل دثؾ افْير إػ افهقرة
ّ
وؽرهّ ٚ
بٌ ٞمٌٚذ وؽره.
تؿ آشتْٚد إػ م ٚبحثْٚه ذم دراش ٜأخرى حقل دس افرجؾ ادرأة ،مـ ّ
أن
ثوكق ًو :إذا ّ
مراجً ٜبٚب افًس وافْير تٍيض إػ آؿتْٚع ـ ـام ذه ٛإفٔف افنٔخ مْتيري ـ ّ
بٖن
ٍ
ّ
واحد
يًتَؾ ـؾ
جق إد ّف ٜـ ِّٓ ٚهق حتريؿ افْير إػ ادرأة وّـ ظْكيـ ومالـغ،
ّ
مْٓام بٚحلُؿ:
إول :افعـرص إخالؿل (اْلوكى اْلـيس) ،ؾال جيقز افْير مع صٓقة ،أو بحٔٞ
خينك ؾٔف مـ افًٍٚد إخالؿل.
افثوين :افعـرص اإلكسوين احلؼقؿل (جوكى آحسام وافتؼدير) ،بحٔ ٞيراد مـ حتريؿ
افْير احسام أهار ادرأة وخهقص ّٔتٓ ٚذم جًده.ٚ
وإذا ثٌت ٝهذه افْيري ،ٜافتل ترجع إػ مْٚط احلُؿ إىالؿ ً ٚمـ رصد صٚمؾ فٌٚب
افًس وافْير ـ رؽؿ إّٔف رؾوٓ ٚبًوٓؿ ـ ،ؾال ؾرق ؾٔٓ ٚأيو ً ٚبغ افهقرة وؽره،ٚ
وجيقز افْير إػ افهقرة ،ـام إػ اجلًد ،ظْدم ٓ ٚحيهؾ أحد هذيـ إمريـ.
ًٕؿ ،وؾَ ً ٚهلذا افرأي جيقز افْير ظز افقشٚئط افًٌٔدة مىَِ ً ،ٚذم ّ
ـؾ مقرد ؽر
صٓقي ،وٓ يِزم مْف افٍتْ ،ٜوٓ يْٚذم احسام ادرأة ،أم ٚإذا ـٚن صٓقي ً ،ٚأو مْٚؾٔ ًٚ
ٓحسام ادرأة ،ؾال جيقز ،فُ ّـ هذا فٔس ٕجؾ افتّٔٔز بغ افهقرة وذي افهقرة ،بؾ
( )1افهدوق ،ظِؾ افؼائع .111 :1
( )1إير :ديدگٚه ه.111 :ٚ
( )1إير :حمّد شًٔد احلُٔؿ ،مهٌٚح ادْٓٚج  ،11 :1حٔ ٞرؾض تني ٜاحلُؿ بقحدة ادْٚط.
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ّ
ٕن أصؾ احلُؿ ـ وفق ذم ذي افهقرة ـ مَ ّٔدٌ بَٔديـ.
ثوفث ًو :يُّـ افًقدة إػ م ٚذـره افًٔد اخلقئل ذم افقاشى ٜافَريٌ ،ٜـٚدرآة ،مـ وجقد
ارتُٚز بًدم افٍرق بغ افهقرة وذي افهقرة؛ إذ ظذ هذا آرتُٚز يُّـ احلُؿ
بحرم ٜافْير إػ افهقرة ـحرمتف إػ ذهي .ٚوهذا آرتُٚز إ ّم ٚراجع إػ م ٚؿِْٚه شٚبَ ًٚ
إول ،ؾُٔقن افًرف هق مرجًّٔتف ،أو إػ هذه افْيري ٜإخرة افتل ترجع
ذم افتًِٔؼ ّ
متؼظل مْىِؼ مـ ؾٓؿ ـ
إػ حتديد مالـٚت بٚب افًس وافْير ،ؾُٔقن مآفف إػ ارتُٚز ّ
وفق ًٌٕل ـ فِّالـٚت واخلهقص ّٔٚت افراجً ٜإػ إحُٚم.
وكتقجي افيحٌ ّ
أن افتًٚمؾ مع افهقرة ذم مًٖفتل افْير وافًس ـ دون افِّس ـ
ادتحرـ ٜوافثٚبت ،ٜوبغ
حُّف حُؿ افتًٚمؾ مع ذي افهقرة متٚم ً ،ٚبال ؾرق بغ افهقر
ّ
ّ
افٌ ٞادٌٚذ وؽر ادٌٚذ.

ايٓعس إىل ايضوزة َع عدّ َعسفة ايٓاظس يضاحب ايضوزة

ؿِّْ ٚ
بٖن بًض افٍَٓٚء ذه ٛإػ دمقيز افْير إػ افهقرة مع ظدم مًرؾ ٜافْٚطر

فِّرأة افتل ذم افهقرة ،وجيقز فِّرأة إيهٚل أؾالم افٍٔديق أو افُٚمرا إفٔف فتيٓر
صقر ؾقتقؽراؾٔ ٜوؽره ٚهل.ٚ
وادًتْد ذم ذفؽ ؿد يُقن وجقد افقاشى ٜافًٌٔدة ،وؿد يُقن أمر ًا آخر:
أـ أم ٚإذا ـٚن اددرك هق أصؾ وجقد افقاشى ٜؾٚدٍسض ظدم افتّٔٔز بغ ادًرؾٜ
وظدمٓٚ؛ فٍرض ّ
ادجقز هق افقاشى .ٜوهل مقجقدة ذم احلٚفغ مً ً ،ٚؾال
أن افًْك
ّ
مًْك فِتٍهٔؾ بغ ادًرؾ ٜوظدمٓ.ٚ
ب ـ وأم ٚإذا ـٚن اددرك أمر ًا آخر ،ؾَد يَٚل:
أوًّٓ :
إن هْٚك إكاؾ ً ٚذم أد ّف ٜافًس وافْير ظـ مثؾ افهقرة افتل ٓ يًرف افْٚطر
إفٔٓ ٚصٚحٌتٓ ٚأصالً ،وٓشٔام مع ظدم إمُٚن ادًرؾ ٜظرؾ ً ،ٚومًف ٓ يُقن ادقرد
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منّقًٓ فِحُؿ بٚحلرم.ٜ
وجيوب ّ
تؿ ـ ظد ُم وجقد مثؾ افهقر وٕحقه ٚذم ظك
بٖن َ
شٌ ٛهذا إٓكاف ـ فق ّ
ٕزول أيٚت وصدور إحٚدي ،ٞومثِف ٓ يَػ م ًٚ ًٕٚأمٚم آشتْٚد إػ إضالق إد ّف.ٜ
وهلذا ٕحـ ٕدّ ظل ووقح صّقل إد ّف ٜفِّقردّ ،
ؾ٘ن إمر بًس افًقرة ٓ يّتثؾ ظْدمٚ
متحرك ويً ِّّف فنخص ٓ يًرؾف .ومل ٕجد
يُنػ اإلًٕٚن ظقرتف ذم صقرة أو ؾِٔؿ
ّ
أي ؿٔد يتهؾ بًّروؾٔ ٜافْٚطر أو ادْيقر ،بؾ ظذ
ٕص مـ افْهقص ادًتزة ّ
أي ّ
ذم ّ
افًُس مـ ذفؽ ّ
ؾ٘ن مقرد بًض إد ّف ٜؿري ٛمـ ادرأة ؽر ادًروؾ ،ٜومل يًٖل
ادًهقم افرواة ظْدم ٚـٕٚقا يًتٍّٓقن مْف ظـ أحُٚم افْير ظـ مدى مًرؾتٓؿ فِّرأة
صح مْف إضالق اجلقاب .ؾًدم آشتٍهٚل صٚهد
ادْيقرة ،ؾِق ـٚن هْٚك تٍهٔؾ دّ ٚ
ظذ ظدم افٍرق ذم احلُؿ بغ ادقرديـ.
مـ هًْٕ ٓ ٚتَد بقجقد إكاف أشٚش ً ،ٚؾو ً
ال ظـ صرورتف م ًٚ ًٕٚظـ إًَٚد
ادٌٚذي إػ ادرأة افتل ٓ يًرؾٓ ،ٚـام فق
صح إٓكاف جلٚز افْير
ّ
اإلضالق .وفق ّ
شست وجٓٓ ٚوـنٍ ٝشٚؿٔٓ ٚأو يدهي !!ٚوهق م ٓ ٚيَقل بف أحدٌ ذم مًِٕ ٚؿ.
إن ادًتٍٚد مـ أد ّف ٜافًس وافْير ّ
ثوكق ًوّ :
ظْكي :افنٓقة؛
أن احلُؿ ـٚن ظذ أشٚس
َ
ٍ
وآحسام .ومـ افقاوح ّ
امرأة ٓ يًرؾٓ ٚأشٚش ً ٚفٔس ؾٔف أ ّيٜ
أن افْير إػ مثؾ صقرة
مْٚؾٚة فَِّهد مـ احلُؿ ،ومًف ؾٔحُؿ بٚجلقاز فذفؽ.
بهحٜ
فهح ٜهذا افرأي ،افذي ذه ٛإفٔف افنٔخ مْتيري ٓ ،يًٌد افَقل
ووؾَ ًٚ
ّ
ّ
تؿ آفتزام ظرؾ ً ٚبًدم إمُٚن ادًرؾ ٜذم ادْيقر افَري ،ٛبحٔٞ
افتٍهٔؾ ذم اجلِّ ،ٜإذا ّ
ٓ تُقن هذه ادرأة ممَّـ تَع ذم ح ّٔز إمُٚن مًرؾتٓ ٚمـ ؿٌؾ افْٚطر ،وٓشٔام مع تًدّ ده.
ـام ٓبدّ مـ إخذ بًغ آظتٌٚر ٕقظٔ ٜافهقرة ادِتَى ٜفِّْيقرةّ ،
ؾ٘ن ذفؽ يًٚهؿ
ظرؾ ً ٚذم افًْكيـ ادذـقريـ .ؾٚفَقل بٚجلقاز مىَِ ً ٚذم حٚل ظدم ادًروؾٔ ٜؽر شِٔؿ،
وفق وؾَ ً ٚهلذا افرأي ،بؾ ٓبد مـ افتٍهٔؾ ذم افتٍهٔؾ.
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ْتيجة ايبخح

افذي ييٓر بّراجً ٜإد ّف ٜذم مقوقظل افًس وافْير ذم افؼيً ٜاإلشالمّٔ ٜ
أن

احلٚف ٜوادقرد افذي حتُؿ افؼيً ٜؾٔف بحرم ٜافُنػ أو حرم ٜافْير ٓ مت ّٔز ؾٔف بغ
وادتقشىٜ
ادٌٚذة وبغ حٚف ٜوجقد افقاشى ٜافَريٌ ٜجدّ ًا ،ـٚفْيٚرات ،أو ادْيٚر؛
ّ
افَرب ،ـٚدرآة ،أو ادٚء افهٚذم؛ أو افًٌٔدة ،ـٚفهقر افٍقتقؽراؾٔ ،ٜأو إؾالم ،بال ؾرق
ذم ذفؽ بغ ّ
ادتحرـ ٜوافثٚبت ،ٜوبغ مًرؾٜ
افٌ ٞادٌٚذ وؽر ادٌٚذ ،وبغ افهقر
ّ
افْٚطر فِّْيقر وظدمف ،ظذ تٍهٔؾ وؾؼ بًض افْيريٚت .وٓ ّ
أؿؾ مـ اشتدظٚء ذفؽ
آحتٔٚط افقجقيب ذم مَٚم إبداء افرأي دـ يتهدّ ى فإلؾتٚء ،بًْ ٚء ظذ ثَٚؾ ٜآحتٔٚط
افقجقيب .واهلل افًٚمل.

احلجاب يف ايفك٘ اإلضالَي
دزاضة يف نػف ايكدَني

َكدَة

إن مـ ادًٚئؾ ظٚم ٜافٌِقى مًٖف ٜـنػ افَدمغ فِّرأة أمٚم إجٌْل .وفَ ِّٜ

آظتْٚء هب ٚـ حتك ذم بًض افقشط ادِتزم وادتد ّيـ مـ افًْٚء ادًِامت ،وخٚصٜ
افَرويٚت ـ ارتٖيْ ٚأن ٌٕح ٞهذه ادًٖف ٜبحث ً ٚؾَٓٔ ً ٚمقوقظٔ ً .ٚوـام أن افَرآن افُريؿ
يقوح بًوف بًو ً.ٚ
يٍن بًوف بًو ً ٚـذفؽ هق ؾَف أهؾ بٔ ٝافًهّ ٜوافىٓٚرة ِّ
ٓ خيٍك أن ظِامءٕ ٚذم هذه ادًٖف ٜـ أي ـنػ افَدمغ أمٚم إجٌْل ـ ظذ ؿًّغ:
ؿًؿ حُؿ بجقاز افُنػ وافْير؛ وؿًؿ آخر حُؿ بقجقب افًس وحرم ٜافْير.

1ـ ايكوٍ جبواش نػف ايكدَني يًُسأة ،األديّة وايػواٖد
أـ نتاب اهلل ايهسيِ

ِ
ـوت يغ ُْض ْضـ ِمـ َأو ِ ِ
أيي إوػ﴿ :و ُؿ ْؾ فِ ْؾؿ ْم ِم ِ
يـ
وج ُف ُهـ َوٓ ُييْد َ
َي َػظْ َـ ُؾ ُر َ
َ ْ ْ
َ
صوره ُهـ َو َ ْ
َ
ُ

( )1بٚح ٞوأشتٚذ ذم احلقزة افًِّٔ ،ٜمـ فٌْٚن.
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ِزي َـت َُف ُهـ نُِٓه مو َط َف َر ِمـْفو﴾ (افْقر.)11 :
ؿٚل ذم مَٚئس افٌِ :ٜزيـ :افزاء وافٔٚء وافْقن أصؾ صحٔح يدل ظذ حًـ افقء
وحتًْٔف  .وزيْ ٜبدٕٔ ٜـٚفَقة وضقل افَٚم ،ٜوزيْ ٜخٚرجٔ ٜـٚدٚل واجلٚه...إفخ .
وجٚء ذم جمّع افٌحريـ أن افزيْ ٜم ٚيتز ّيـ بف اإلًٕٚن مـ حع وفٌس وأصٌٚه
ذفؽ .

ٍ
مًٚن:
أؿقل :افَرآن افُريؿ اشتًّؾ افزيْ ٜذم ظدة

احل ِ
ُقن ِزيـَ ُي َْ
قوة افده كْقو﴾
إول :إن اإلًٕٚن ًٍٕف زيْ .ٜؿٚل تًٚػ﴿ :ادْ ُول َوا ْف َيـ َ
ّ
ِ
ِ
ِ ِ
(افُٓػ ،)11 :وؿٚل تًٚػُ ﴿ :ز َني َـ فِؾـ ِ
ى ُه
غ﴾ (آل
افة َفقات م َـ افـَنسوء َوا ْف َيـ َ
ُهوس ُح ه
ظّران.)11 :
وخٚص ٜفقافدهيؿ .وـذفؽ افًْٚء.
ؾٍْٕٓ ٚس إوٓد زيْ،ٜ
ّ
ِ
ى نِ َف ْقؽ ُُؿ ا ِ
يَمن َو َز ُهيـَ ُف ِيف ُؿ ُؾقوِؽ ُْؿ﴾
إل َ
افثوين :افزيْ ٜافًٍْٔ .ٜؿٚل تًٚػَ ﴿ :وفؽ ُهـ اهللُهَ َح ُهي َ
(احلجرات.)1 :

افثوفٌ :افزيْ ٜاخلٚرجٔ ٜمـ ادٚل واحلع وٕحقه .ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ؾخَ َر َج َظذ َؿ ْق ِم ِف ِيف
ِزيـَتِ ِف﴾ (افَهص ،)15 :إصٚر ًة إػ ؿٚرون.
ٍ
مًٚن أخرى فُـ ٓ ربط هل ٚبٌحثْ .ٚوظِٔف ؾام هق ادراد مـ ؿقفف تًٚػَ ﴿ :وٓ
وهْٚك
ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ﴾ (افْقر)11 :؟ هؾ هق ٍٕس إظوٚء وافٌدن أو م ٚيتز ّيـ بف مم ٚهق
ُي ْيد َ
خٚرج ظـ افٌدن ،ـٚخلوٚب وافُحؾ وافذه ٛواخلِخٚل ،وم ٚهق مًّقل فذفؽ؟
وجٓٚن ،بؾ ؿقٓن .
( )1مًجؿ مَٚئس افٌِ :1 ٜمٚدة زيـ.
( )1مٍردات أفٍٚظ افَرآن ،مٚدة :زيـ.
( )1جمّع افٌحريـ ،مٚدة :زيـ.
ٕهن ٚخالف ادنٓقر بغ افًِامء؛ وفُقهن ٚؽر مًْجّ ٜمع
( )1هْٚك أؿقال أخرى أظروْ ٚظْٓٚ؛ ّ
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إول يُقن اشتثْٚء م ٚطٓر ذم ؿقفف تًٚػ﴿ :نُِٓه مو َط َف َر ِمـْفو﴾ دآًّ
ؾًذ افتًٍر ّ
ظذ أن ادٗمْٚت وإن ـ ّـ زيْ ٜبتامم إظوٚء إٓ أن مْٓ ٚم ٚيُقن زيْ ٜؽر طٚهرة ومْٓٚ
ٍ
حْٔئذ أن ادراد بٚفزيْ ٜافيٚهرة م ٚـٚن طٚهر ًا ذم
م ٚيُقن زيْ ٜطٚهرة .ومـ افقاوح
افًٚبؼ ؿٌؾ ٕزول أي ٜافؼيٍ ٜبحً ٛافًٚدة ومقرد آبتالء ،وفٔس إٓ مثؾ افقجف
وافٍُغ وافَدمغ؛ فُثرة آبتالء واحلٚج ٜإػ ـنػ هذه إمقر ،ـام شٖٔيت إن صٚء
اهلل تًٚػ تٍهٔؾ ذفؽ ذم آشتدٓل بٚفًرة افًِّٔ .ٜؾَقفف تًٚػ﴿ :نُِٓه مو َط َف َر ِمـْفو﴾
أي م ٚجرت افًٚدة واجلٌ ِّ ٜظذ طٓقره .وهذا هق ادنٓقر بغ إصحٚب ،ـام شٖٔيت إن
صٚء اهلل تًٚػ أيو ً.ٚ
وأم ٚظذ افتًٍر افثٚين ؾٕ٘ف يِزم تَدير رء إلجيٚد افتْٚش ٛبغ احلُؿ وادقوقع،
حٔ ٓ ٞوجف حلرم ٜإبداء م ٚيتز ّيـ بف مـ تِؽ إصٔٚء بًٍْٓ ٚوذواهت ،ٚوظِٔف ؾٚدراد
مـ إبداء افزيْ ٜافيٚهرة هق مقاوع افُحؾ واخلٚتؿ واخلوٚب بٚفتَري ٛادتَدم.
مٌْل ظذ أن ادرأة ـ ٕٝٚختو ٛـؾ بدهن ٚحتك
وصّقل هذا افقجف فَِدمغ
ٌّ
ؿدمٔٓ ،ٚواإلشالم ٕدب إػ ذفؽ أيو ً. ٚ
وأم ٚم ٚذـره افًِامء حقل هذه أي ٜافؼيٍ ٜؾَد ذـر صٚح ٛافريٚض& ،ظْد
ؿقفف تًٚػ﴿ :نُِٓه مو َط َف َر ِمـْفو﴾ (افْقر ،)11 :بٖٕف افقجف وافٍُٚن ،وزيد ذم بًوٓ ٚـ
أي ذم بًض افروايٚت ـ افَدمٚن أيو ً .ٚوطٚهر افُِْٔل افَقل بف .ومل أؿػ ظذ َم ْـ
ظداه ؿٚئ ً
ال بف ظذ خالؾف ،وهق ـقن افقجف وافٍُغ وافَدمغ مـ مقاوع افزيْٜ
ٍ
يقمئذ ؽر شٚترة فِّقاوع
افيٚهرة .ومل يتؿ ذفؽ إٓ ظذ تَدير ـقن دروظٓ ّـ
ادزبقرة .
طٚهر أي ٜافؼيٍ.ٜ
( )1راجع :افقشٚئؾ  ،1بٚب  11و 11مـ أبقاب آداب احلامم.
( )1ريٚض ادًٚئؾ  ،111 :1ط حجري ،ٜـتٚب افهالة ـ ذم افًس.
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ِ
يـ ِزيـَت َُف ُهـ نُِٓه مو َط َف َر ِمـْفو﴾
وؿٚل ادحَؼ افُرـل&ُ :ؾ ّن ؿقفف تًٚػَ ﴿ :وٓ ُي ْيد َ
بٚفقجف وافٍُغ ،وادنٓقر بغ إصحٚب اشتثْٚء افَدمغ أيو ًٚ؛ فٌدومه ٚؽٚفٌ ً. ٚ
أؿقل :وافذي يٗيد أن افَدمغ مـ افيقاهر ادُنقؾ ٜم ٚروي ظـ اإلمٚم افرو×ٚ
ٕهنام طٚهران مُنقؾٚن
حقل ظ ِّ ٜافقوقء ،حٔ ٞؿٚل« :ويًّح افرأس وافَدمغ؛ ّ
يًتٌَؾ هبام ـؾ حٓٚتفش  ،وشٖٔيت احلدي ٞظـ هذه افرواي ٜذم افٌح ٞافروائل إن صٚء
اهلل تًٚػ.

وؿٚل افًالم ٜافىٌٚضٌٚئل& ،ذم ذيؾ ؿقفف تًٚػ﴿ :نُِٓه مو َط َف َر ِمـْفو﴾ :وؿد اشتثْك

اهلل شٌحٕٚف مْٓ ٚم ٚطٓر ،وؿد وردت افرواي ٜأن ادراد بام طٓر مْٓ ٚافقجف وافٍُٚن
وافَدمٚن .
أؿقل :أصٚر بَقفف« :وؿد وردت افروايٜش إػ رواي ٜمروك بـ ظٌٔد أتٔ.ٜ
وذم تًٍر «افُنٚفش :إن ادرأة ٓ دمد ُبدّ ًا مـ مزاوف ٜإصٔٚء بٔدهي ،ٚومـ احلٚجٜ
إػ ـنػ وجٓٓ ،ٚخهقص ً ٚذم افنٓٚدة وادحٚـّ ٜوافُْٚح ،وتوىر إػ ادق ذم
وخٚص ٜافٍَرات مْٓ ّـ ،وهذا مًْك ؿقفف﴿ :نُِٓه مو َط َف َر
افىرؿٚت وطٓقر ؿدمٔٓ،ٚ
ّ
ِمـْفو﴾ ،يًْل إٓ م ٚجرت افًٚدة واجلٌِ ٜظذ طٓقره ،وإصؾ ؾٔف افيٓقر .

ؾتحهؾ مم ٚتَدم أن افيٚهر مـ ؿقفف تًٚػ﴿ :نُِٓه مو َط َف َر ِمـْفو﴾ هق افقجف وافٍُٚن

وافَدمٚن.

ٕز ِ
أي ٜافث ٜٕٔٚافتل ّ
ؽ َو َوـوقِ َ
ْواج َ
ؽ
تدل ظذ اجلقاز ؿقفف تًٚػ﴿ :يو َأ ه َُّيو افـُهيِ هل ُؿ ْؾ ِ َ
ِ
ِ ِ ِِ
الوِقيِ ِف ُهـ ذفِ َ
غ َظ َؾ ْق ِف ُهـ ِم ْـ َج َ
ـون اهللُهُ
ؽ َأ ْدكك َأ ْن ُي ْع َر ْؾ َـ َؾال ُي ْم َذ ْي َـ َو َ
غ ُيدْ ك َ
َوكسوء ادُْ ْممـ َ
( )1جٚمع ادَٚصد .11 :1
( )1مـ ٓ حييه افٍَٔف  ،1بٚب  ،11حدي.1 ٞ
( )1تًٍر ادٔزان .111 :11
( )1تًٍر افُنٚف .111 :1
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َؽ ُػقر ًا َر ِحق ًَم﴾ (إحزاب.)15 :
وهذه أي ٜافُريّ ٜأووح دٓف ٜظذ وجقب احلجٚب ظذ ادرأة.
ؾن بف اجلٌِٚب إٔف افَّٔص أو افثقب ادنتّؾ ظذ
وظذ ـؾ حٚل ؾ٘ن أؿل مّ ٚ
ٍ
وخٚص ٜحٚل ادق،
حْٔئذ أن هذا افًس ٓ يًس افَدمغ،
اجلًد ـ ِّف ،ومـ افقاوح
ّ
ّ
ؾ٘ن افثقب مٓام ـٚن ضقي ً
ال ؾٕ٘ف يرجع إػ افقراء حٚل ادق ؾٕٚؿدام تيٓر ٓ حمٚف.ٜ
وهذا منٚهد بٚفًٔٚن ،وٓ حيتٚج إػ مزيد بٔٚن.
ؿٚل ذم «افريٚضش :وافذي ٕنٚهد مـ ًٕٚء إظراب ذم زم ْٕٚٚهذا ظدم شس
جر إذيٚل
دروظٓ ّـ ٕؿدامٓ ّـ أصالً ،وفق ـ ٕٝٚواشً ٜذيالً ،بؾ فق زادت افًً ٜإػ ّ
ظذ إرض مل تًس إؿدام بجًّٔٓ ،ٚبؾ تٌدو مْٓ ٚرء وفق رؤوشٓ ٚحٚف ٜادق .
ٍ
وحْٔئذ ؾًْدم ٚـٚن افقاج ٛظذ ادرأة أن تتجٌِ ،ٛبٖن تًس رأشٓ ٚوبدهن ،ٚؾ٘ن
بٚفتخهص ٓ بٚفتخهٔص ،وفذا ٓ حتتٚجٚن إػ دفٔؾ ظذ اجلقاز.
افَدمغ خٚرجتٚن
ُّ
ومـ هْ ٚـٚن جقاز افُنػ مقاؾَ ً ٚفألصؾ.
ؾٚحلُؿ بجقاز ـنػ افَدمغ فِّرأة مـ خالل هذه أي ٜافؼيٍ ٜواوح بٚفٌداه.ٜ

ب ـ ايطّٓة ايػسيفة

1ـ ذم افُٚذم :ظـ حمّد بـ حئك ،ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظًٔك ،ظـ مروك بـ ظٌٔد

ظـ بًض أصحٚبْ ،ٚظـ أيب ظٌداهلل× ؿٚل :ؿِ ٝفف :مُّ ٚ
حيؾ فِرجؾ أن يرى مـ ادرأة
إذا مل يُـ حمرم ًٚ؟ ؿٚل« :افقجف وافٍُٚن وافَدمٚنش .
وأم ٚافهدوق& ؾَد رواه ٚظذ افنُؾ افتٚيل :حدثْ ٚحمّد بـ احلًـ بـ افقفٔد،
ؿٚل :حدثْ ٚحمّد بـ احلًـ افه ٍّٚر ،ظـ أمحد بـ حمّد ،ظـ مروك بـ ظٌٔد ،ظـ بًض
( )1ريٚض ادًٚئؾ .111 :1
( )1ؾروع افُٚذم ،ـتٚب افُْٚح ،بٚب مّ ٚ
حيؾ افْير إفٔف مـ ادرأة ،حدي.1 ٞ
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أصحٚبْ ،ٚظـ أيب ظٌداهلل× ؿٚل :ؿِ ٝفف :م ٚفِرجؾ أن يرى مـ ادرأة إذا مل يُـ هلٚ
بّحرم ،ؿٚل« :افقجف وافٍُغ وافَدمغش .
و هذه افرواي ٜمـ ٕٚحٔ ٜافدٓف ٜواوح ٜذم جقاز ـنػ افَدمغ فِّرأة .وأم ٚمـ
ٕٚحٔ ٜافًْد ؾٓل مرشِ ٌ ،ٜفُـ ُو ّجٓ ٝبقجقه؛ فتٌٔغ اظتٌٚره:ٚ
إول :إهن ٚروي ٝذم «افُٚذمش و«اخلهٚلش ،ومه ٚمـ افُت ٛادًتزة ظْد أصحٚبْ،ٚ
ادحُقم بهح ٜم ٚجٚء ؾٔٓام ،وخهقص ً« ٚافُٚذمش ،حٔ ٞذـر ؽر واحد مـ إظالم
أن روايٚت افُٚذم ـِٓ ٚصحٔح ،ٜوٓ جمٚل فرمل رء مْٓ ٚبٚفوًػ ،حتك ؿٚل ادحَؼ
إصقيل افنٔخ حمّد حًغ افْٚئْٔل&« :إن ادْٚؿن ٜذم أشْٚد روايٚت افُٚذم حرؾٜ
افًٚجزش .
أؿقل :مًتْد هذه افىٚئٍ ٜمـ إظالم هق م ٚجٚء ذم مَدم ٜافُٚذم وؽره مـ افُتٛ
ادًتزة بٖن أصحٚهب ٚمل يقدظقا ؾٔٓ ٚإٓ إحٚدي ٞادًتزة.
افثوين :م ٚذـره ظدة مـ إظالم مـ أن هذه افرواي ،ٜوإن ـ ٕٝٚمرشِ ،ٜإٓ ّ
أن ذم
افًْد أمحد بـ حمّد بـ ظًٔك ،افذي أخرج افزؿل مـ «ؿؿش؛ فَِْف افرواي ٜظـ
افوًٚف ،ؾٚصتامل افًْد ظذ أمحد جيز اإلرشٚل .ـام أن َِٕف ظـ مروك دفٔؾ ظذ إٔف
ٌ
مًتّد .موٚؾ ً ٚإػ تًٌر أهؾ افرجٚل ظْف بٖٕف ٌ
صدوق .ؾٚفرواي ٜمـ جٓ ٜافًْد
صٔخ
ؽر ؿٚبِ ٜفِّْٚؿن. ٜ
افثوفٌ :إٕف تٚرة يُقن رواة افرواي ٜادرشِ ٜـِٓؿ ثَٚت؛ وأخرى يُقن ـِٓؿ أو
( ) 1اخلهٚل ،بٚب اخلًّ :ٜفِرجؾ أن يرى مـ ادرأة افتل فًٔ ٝفف بّحرم مخً ٜأصٔٚء ،111 :1
حدي.11 ٞ
( )1مًجؿ رجٚل احلدي.11 :1 ٞ
( )1تٍهٔؾ افؼيً ٜذم ذح حترير افقشِٔ ٜـ ـتٚب افهالة  .115 :1ومثِف :مًتًّؽ افًروة
افقثَك .111 :1
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بًوٓؿ وًٚف .وٓ ـالم ذم افًَؿ افثٚين؛ وإّٕام افُالم ذم افًَؿ إول ،وهق ظذ
إٔحٚء؛ حٔ ٞتٚرة يُقن اإلرشٚل ظذ ٕحق :ظـ بًض أصحٚبْٚ؛ وأخرى :ظـ بًض
ّ
وحمط افٌح ٞهْ ٚهق افْحق إول ،ؾًْدهٚ
إصحٚب؛ وثٚفث :ٜظـ رجؾ ،وهُذا....
َٕقل :م ٚهق افداؾع وافٌٚظ ٞافذي أجلٖ افراوي إول ٕن يَقل :ظـ بًض أصحٚبْ،ٚ
ومل يَؾ :ظـ ؾالن ويذـر اشّف؛ ٕٕف يًرؾف ،وإٓ د ٚأوٚف افهٚح ٛإػ وّر مجع
ادتُِؿ .ؾْٓ ٚاحتامٓت :إول :أن تُقن افُْت ٜذم افراوي ،وإٔف ٓ حي ٛذـر اشؿ ذفؽ
افنخص؛ فًٌض آظتٌٚرات ظْدهٕ ،ير :م ٚحيهؾ ـثر ًا ذم وشط ظِامئْ ٚذم ـتٌٓؿ
وتدريًٓؿ ،حٔ ٞيذـرون مىٌِ ً ،ٚثؿ يَقفقن :هذا م ٚذـره بًض إظالم ،وٕحق
ذفؽ ،وٓ يذـرون اشّف ،واحلٚل أهنؿ يًرؾقٕف .افثوين :أن تُقن افُْت ٜذم ضرف ادروي
ظْف ،وإٔف ٓ حي ٛأن ُيذـر اشّف؛ إم ٚفًدم ح ٛاإلطٓٚر؛ وإم ٚخلقف أن يًرف إٔف مـ
أصحٚب أهؾ بٔ ٝافًهّ ٜوافىٓٚرة^ ،ؾٔالحؼ مـ ؿٌؾ افًِىٚت احلٚـّ ٜإٓذاك.
ّ
وفًؾ هذا هق إؿرب؛ حٔ ٞـ ٕٝٚافتَٔ ٜظذ أصدّ ه ٚزمـ إئّ.^ٜ
إذ ًا فًدم ذـر اشؿ افراوي افذي يروي مٌٚذة ظـ ادًهقم شٌ ٛوُٕت ٓ ،ٜإٔف
حهؾ ظٌث ً ٚوظٍقي ً .ٚوهذه افُْت ٜبجّٔع احتامٓهت ٚافتل ذـرٕٚه ٚدمًؾ افرواي ٜمًتزة؛
ٕهن ٚتُنػ ظـ حًـ طٚهر افراوي .وبًٔد جد ًا أن يُقن ـٚذب ً ٚظذ أهؾ افٌٔ^ٝ
ثؿ يروي افثَ ٜوافهدوق ظْف ،ويَقل :ظـ بًض أصحٚبْ.ٚ
تًرض فف .وظِٔف ؾٚإلرشٚل مْجز وؽر
وهذا وجف حًـ ،وإن ـْ ٝمل أجد مـ َّ
وٚر بٕٚخذ بٚفرواي ،ٜوفذا ظّؾ هب ٚمجٚظ ٜمـ ادحََغ ،ـام تَدم ظـ افًالمٜ
افىٌٚضٌٚئل& وؽره.
1ـ وأم ٚافرواي ٜافث ٜٕٔٚافتل تدل ظذ اجلقاز ؾَد ذـره ٚافنٔخ افهدوق& ،حٔٞ
ؿٚل :ـت ٛأبق احلًـ ظع بـ مقشك افرو ×ٚإػ حمّد بـ شْٚن ذم م ٚـت ٛمـ
جقاب مًٖف« :ٜأن ظ ِّ ٜافقوقء افتل مـ أجِٓ ٚصٚر ظذ افًٌد ؽًؾ افقجف وافذراظغ
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ومًح افرأس وافَدمغ ؾَِٔٚمف بغ يدي اهلل تًٚػ ،واشتٌَٚفف إيٚه بجقارحف افيٚهرة،
ومالؿٚتف هب ٚافُرام افُٚتٌغ ،ؾًٌٔؾ افقجف فًِجقد واخلوقع ،ويًٌؾ افٔديـ؛
ٕهنام طٚهران
فَٔ ٌِِّٓام ويرؽ ٛهبام ويره ٛويتٌتّؾ ،ويًّح افرأس وافَدمغ؛ ّ
مُنقؾٚن ،يًتٌَؾ هبام ـؾ حٓٚتف ،وفٔس ؾٔٓام مـ اخلوقع وافتٌتؾ م ٚذم افقجف
وافذراظغش .
أؿقل :فِهدوق ضريَٚن إػ حمّد بـ شْٚن :أحدمه :ٚصحٔح مًتز ،أو حًـ
ـٚفهحٔح ،وهق افذي رواه ظـ أبٔف ،ظـ ظع بـ إبراهٔؿ ،ظـ أبٔف ،ظـ حمّد بـ شْٚن.
وأم ٚذم افًٔقن ؾَد رواه بًدة أشٕٔٚد.
وظذ أي ٜحٚل ؾٚفُالم ـؾ افُالم ذم حمّد بـ شْٚن ،وهق أبق جًٍر افزاهري
اخلزاظل .وافٍَٓٚء ؾٔف ذم حٔص وبٔص؛ ؾذه ٛادنٓقر مْٓؿ إػ تؤًٍف؛ متًُ ًٚ
بٚهتٚمف بٚفٌِق؛ وافَقل افثٚين :إٕف ثَ ،ٜصحٔح آظتَٚد ،جِٔؾ ،ومقرد أفىٚف
ادَربغ ،افذي
إئّ .^ٜوفَد
ُ
شًّ ٝيقم ً ٚبًض ادتٖهلغ يَْؾ ظـ بًض أوفٔٚء اهلل ّ
ـٚن بًض إظالم يًّح تراب خ ٍّف بحْؽ ظاممتف ،أن ذٕ ٛحمّد بـ شْٚن هق روايتف
فِّىٚف ٛوادوٚمغ افًٚفٔ ٜافتل ٓ يدرـٓ ٚإٓ أربٚب احلُّ ٜادتًٚفٔ .ٜومـ ضريػ مٚ
اتٍؼ فًٌض افًٚرؾغ إٔف ّ
تٍٖل ٓشتًالم حٚل حمّد بـ شْٚن مـ افُتٚب افًزيز ؾُٚن
ِ ِ ِِ
م ٚوؿع ظِٔف افْير ﴿نِكُهَم َ ْ
َمء﴾ (ؾٚضر. )11 :
ُي َةك اهللُهَ م ْـ ظيوده ا ْف ُع َؾ ُ
جؿ ؽٍر مـ أجالء أصحٚبْ،ٚ
أؿقل :افَقل افثٚين هق ادًتّد .ـٔػ وؿد روى ظْف ٌّ
ؾو ً
ال ظـ بًض افهحٚح افتل ذـرت ظْف إٔف ـٚن مـ ادرؤغ ظْد أئّتْ ^ٚومـ
إوؾٔٚء هلؿ .
( )1مـ ٓ حييه افٍَٔف  ،11 :1بٚب ظ ِّ ٜافقوقء؛ ظٔقن أخٌٚر افرو.15 :1 ×ٚ
( )1تَْٔح ادَٚل  ،115 :1ط حجريً َٕ ،ٜ
ال ظـ افًالم ٜافىٌٚضٌٚئل.
( )1راجع :مًجؿ رجٚل احلدي 111 :11 ٞـ .111
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ٕهنام طٚهران مُنقؾٚنش ،أي مُنقؾٚن فًِٔٚن.
وأم ٚمتـ افرواي ٜؾَقفف×ّ « :
وإضالق افُنػ ظذ رأس افرجؾ وؿدمٔف حََٔل ،وظذ ادرأة إم ٚمـ بٚب إضالق
افُؾ وإرادة اجلزء ،حٔ ٞجي ٛظِٔٓ ٚتٌىٔ ٜرأشٓ ٚمـ ؽر خالف بغ ادًِّغ ،أو ممٚ
ينٌف افِػ وافْؼ ادرتَّ ،ٛؾٔختص افُنػ بٚفَدمغ .ثؿ إن ذم ؿقفف×« :يًتٌَؾ
تِّٔح آخر إػ مٕ ٚحـ ؾٔف.
هبام ـؾ حٓٚتفش
ٌ
وخٚص ٜإوػًٕ ،تُنػ جقاز ـنػ افَدمغ
ومـ خالل هٚتغ افٍَرتغ،
ّ
فِّرأة؛ ّ
ٕن افرواي ٜتذـر تًِٔ ً
ال ظٚم ً ٚفِقوقء ،وهق ينّؾ ادرأة أيو ً ،ٚوٓ خهقصٜٔ
فِرجؾ بًد وحدة افقوقء بْٔٓام.

ج ـ ايطرية ايعًُية

ذـروا ذم ادًتز وادْتٓك وؽرمه ٚأن احلٚج ٜمٚش ٜإػ إطٓٚر افقجف وافٍُغ ؽٚفٌ ً،ٚ
ؾن هب ٚؿقفف تًٚػ﴿ :نُِٓه مو َط َف َر
فألخذ واإلظىٚء ،ؾًِٔ ٝمـ افًقرة؛ وأن ابـ ظٌٚس ّ
ِمـْفو﴾؛ وإٔف حيرم شسه ٚبٚفَْٚب ذم اإلحرام؛ وأن طٓر افَدمغ ـٚفٍُغ ذم افيٓقر
ؽٚفٌ ً. ٚ
وذـر ذم «مٍتٚح افُرامٜش أن جقاز افْير إػ افَدمغ مقاؾؼ فألصؾ ،وصٔقع
منٔٓـ حٚؾٔٚت ذم مجٔع إظهٚر ،وأوفٔتٓام بٚفسخٔص مـ افقجف .
وؿٚل افًالم ٜذم «ادختِػش ،ظْد ذـره فًس افًقرة ذم افهالة بٚفًٌْ ٜفِّرأة :إن
افقجف ٓ جي ٛشسه ب٘مجٚع ظِامء اإلشالم .وـذا افُ ٍّٚن ظْدٕٚ؛ ٕهنام فًٔ ٚبًقرة؛ إذ
افٌٚف ٛـنٍٓام دائ ًام؛ ٕن احلٚج ٜداظٔ ٜإػ ذفؽ فألخذ وافًىٚء وؿوٚء ادٓٚم .وـذا
افرجالن ،بؾ ـنٍٓام أؽِ ٛذم افًٌٚدة .
( )1ظـ مٍتٚح افُرام ،111 :1 ٜـتٚب افهالة ،ذم شس افًقرة.
(ٍٕ )1س ادهدر افًٚبؼ.
( )1ادختِػ ،ـتٚب افهالة ،افٍهؾ افثٚف ٞذم فٌٚس ادهع ،11 :ط حجري.ٜ
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وؿٚل ذم «افتذـرةش :وظقرة ادرأة مجٔع بدهن ٚإٓ افقجف؛ ب٘مجٚع ظِامء إمهٚر....
وأم ٚافٍُٚن ؾُٚفقجف ظْد ظِامئْ ٚأمجع ....وأم ٚافَدمٚن ؾٚفيٚهر ظدم وجقب شسمهٚ
ـ وبف ؿٚل أبق حٍْٔ ٜوافثقري وادزين ـ؛ ٕن افَدمغ تيٓر مْٓ ٚذم افًٚدة ،ؾِؿ تُـ
ظقرة ـٚفٍُغ .
وذم «مرآة افًَقلش :ظـ بًوٓؿ :إن ادرأة ٓ دمد بدّ ًا مـ مزاوف ٜإمقر بٔدهي ،ٚومـ
وخٚص ٜافٍَرات
احلٚج ٜإػ ـنػ وجٓٓ ٚوطٓقر ؿدمٔٓ ٚظْد ادق ذم افىرؿٚت،
ّ
مْٓ ّـ ،وهذا اشتثْٚء فِيٚهر ،ؾال حيرم .
أؿقل :فًِف أصٚر هبذا افًٌض إػ افزخمؼي ذم تًٍره ،حٔ ٞتَدم ٝظٌٚرتف افتل
هل ٍٕس هذه افًٌٚرة ،مع تٌٔر يًر .وإمر شٓؾ.
وؿٚل أفقد افٌٌدادي ّ
بٖن احلرج ذم شسمه( ٚأي افَدمغ) أصدّ مـ احلرج ذم شس
افٍُغ ،وٓشٔام بٚفًٌْ ٜإػ أـثر ًٕٚء افًرب افٍَرات افاليت يّنغ فَوٚء مهٚحلٓـ
ذم افىرؿٚت .
ؾتحهؾ أن افًرة افًِّٔ ٜؿٚئّ ٜظذ ـنػ ادرأة فَدمٔٓٚ؛ إم ٚفًِٚدة واجلٌِٜ؛ أو
فٍَرهـ؛ أو فِحرج افنديد .وؿد ؿٚل تًٚػ ذم حمُؿ ـتٚبف﴿ :مو ُي ِريدُ اهللُهُ فِ َق ْج َع َؾ َظ َؾ ْقؽ ُْؿ
ِم ْـ َح َرجٍ ﴾ (ادٚئدة ،)1 :وؿٚلَ ﴿ :ومو َج َع َؾ َظ َؾ ْقؽ ُْؿ ِيف افدَن ِ
يـ ِم ْـ َح َرجٍ ﴾ ،ثؿ يَقل تًٚػ
ْس﴾ (احل .)11 :ٟموٚؾ ً ٚإػ
ْس َوٓ ُي ِريدُ وِؽ ُُؿ ا ْف ُع ْ َ
ذم آي ٜأخرىُ ﴿ :ي ِريدُ اهللُهُ وِؽ ُُؿ ا ْف ُق ْ َ
ِ
ردع مـ ؿٌؾ إئّ ^ٜـ حً ٛم ٚوصؾ إفْٔ ٚـ يْٓك ظـ ـنػ افَدمغ
ذفؽ مل يٖت ٌ
فِّرأة.
( )1تذـرة افٍَٓٚء  111 :1ـ .111
( )1مرآة افًَقل .111 :11
( )1روح ادًٚين .111 :11
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د ـ عدّ وزود ْطّ غسعي خاظ

إن ظدم ذـر اجلقارب ذم افًّْ ٜافٌْقي ٜأو ذم َأ َث ٍر ظـ افهدر إول فإلشالم يُنػ

ظـ أهن ٚمل تُـ متًٚرؾ .ٜود ٚـٚن مـ افقاوح أن شس افَدمغ فِّرأة ٓ يتؿ إٓ
بٚجلقارب ؾٓذا يًْل أهن ٚـ ٕٝٚمُنقؾ ٜطٚهر ًا ذم ذفؽ افقؿ ،ٝأظْل زمـ افتؼيع.
ؾَد ذـر افَرآن افُريؿ وافًّْ ٜافؼيٍ ٜفٌٚس ادرأة افقاج ٛوادًتح ،ٛـٚخلامر
واجلٌِٚب وافناويؾ وٕحقه ،ٚفُـ مل يهؾ إفْٔ ٚإٔف تًرض فذـر اجلقارب .وافذي
مًرب ،ٜوفًٔ ٝـِّٜ
يٗيد ظدم تداول اجلقارب ذم ذفؽ افًك أن ـِّ ٜجقارب َّ
ظربٔ ،ٜوهذا يُنػ ظـ أن اجلقارب فًٔ ٝمـ فٌس افًرب .وافيٚهر ـ بحًٛ
افتتٌع ـ أن اجلقارب ُظرؾ ٝذم افًك إمقي ،بًد أن ؾتح ادًِّقن بالد ؾٚرس
واإلؾرٕ.ٟ
وظذ أي ٜحٚل ؾِق ـٚن شس افَدمغ واجٌ ً ،ٚوهق يتقؿػ ظذ اجلقارب ؽٚفٌ ً ،ٚومل
تُـ زمـ افتؼيع ،ؾّٕ٘ف يِزم ٕقع منَ ٜوحرج ظذ ادرأة ،ومه ٚمٍْٔٚن بكيح افَرآن
افُريؿ.

ٖـ ـ ْضوظ املػي حافياً يف احلج

إن م ٚورد مـ اشتحٌٚب اختٔٚر ادق ذم احل ٟظذ افرـقب ،واحلٍ ٚظذ إٓتًٚل ،

ؽر مَ ِّٔد هلذا احلُؿ بٚفرجٚل ،بؾ هق ظٚم ينّؾ ادرأة أيو ً .ٚوفًؾ م ٚهق ادتًٚرف ذم
ظكٕ ٚظْد بًض افًْٚء ادٗمْٚت يرجع أصِف إػ هذه ادًٖف ،ٜحٔ ٞتذهٌـ حٚؾٔٚت
وبًض مْٓ ّـ يْذرن أن يذهٌـ ـذفؽ؛ وذفؽ د ٚهق ادرتُز
إػ بًض ادنٚهد ادؼؾ،ٜ
ٌ
راجح ذم افؼيً ٜاإلشالمٔ.ٜ
ظْدهـ أن هذا افًٍؾ
ٌ
( )1افقشٚئؾ  ،11 :1بٚب .11
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حمرم ً ٚد ٚتالءم مع اشتحٌٚب مق ادرأة حٚؾٔ ٜإػ
وظِٔف ؾِق ـٚن ـنػ افَدمغ َّ
احل.ٟ

و ـ حسَة يبظ اخلفني يف احلج

ّ
ادحرمٚت ظذ ادحرم فٌس اخلٍغ وـؾ م ٚيًس طٓر افَدمغ .وؾَٓٚؤٕٚ
إن مـ
َّ

مًّؿ فف
إجالء بغ مـ جًؾ هذا احلُؿ خمته ً ٚبٚفرجٚل ؾَط ،وهؿ إـثر؛ وبغ ِّ
بحٔ ٞينّؾ افًْٚء أيو ً ،ٚـام ظـ طٚهر افْٓٚي ٜوادًٌقط ،بؾ أطٓر مْٓام م ٚذم
«افقشِٜٔش؛ فًّقم إخٌٚر وافٍتٚوى وؿٚظدة آصساك .
ؾًٌْ ٚء ظذ وجقب ـنػ طٓر افَدم فِّرأة ،مع اشتِزامف فرؤي ٜإجٌْل فف،
وخٚص ٜظْد افىقافًٕ ،رف أن ـنػ افَدمغ مىَِ ً ٚجٚئز؛ ٕٕف ٓ يتالءم وجقب
افُنػ مع وجقب شسه ظـ إجٌْل.
وأم ٚافذيـ ؿٚفقا بٚختهٚص هذا احلُؿ بٚفرجٚل ؾَط ؾَد ؿٚفقا :وأم ٚافًْٚء ؾجٚئز
هلـ ـنػ افَدمغ .مع أن اجلقاز هْ ٚأيو ً ٓ ٚيتالءم مع احلُؿ بقجقب شسه ظـ
فهح أن يَٚل :جيقز فِّرأة أن متق ذم افنٚرع مُنقؾٜ
إجٌْل فق ؿٔؾ بف ،وإٓ
ّ
افرأس ،ويُقن ادراد إٔف جيقز ذفؽ خلِق افنٚرع مـ ٕٚطر أجٌْل .ؾُذفؽ ذم اإلحرام،
حٔ ٞمل يذـر افٍَٓٚء ظَٔ ٛاحلُؿ بجقاز ـنػ طٓر افَدم فِّرأة بٖٕف مع وجقد ٕٚطر
أجٌْل حيرم افُنػ ،ـام ذـر مـ يَقل بقجقب شس افقجف فِّرأة ظـ افْٚطر إجٌْل
ظَٔ ٛمًٖف ٜحرم ٜتٌىٔ ٜافقجف فِّرأة ادحرم ٜبٖٕف :فِّرأة ادحرم ٜأن تتحج ٛمـ
إجٌْل بٖن تْزل م ٚظذ رأشٓ ٚمـ اخلامر. ...
( )1راجع :اجلقاهر .111 :11
( )1مْٚشؽ احل ٟفًِٔد اخلقئل.
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وظذ أي ٜحٚل ؾّـ خالل هذه ادًٖفًٕ ٜتُنػ أن ـنػ افَدمغ أمر متًٚرف،
وخٚص ٜظذ افَقل بحرم ٜشس طٓر افَدم فِّرأة ادحرم.ٜ
ّ

ش ـ أصٌ ايرباءة

ذع احلجٚب وافًس ظذ ادرأة ٕنؽ ذم صّقفف فَِدمغ ،وحٔٓ ٞ
وهق إٔف ظْدمّ ُ ٚ

تكيح وٓ تِقيح ذم افٌغ ّ
يدل ظذ شس افَدمغ ـٚن إصؾ هق اجلقاز .وم ٚؿٔؾ أو
يُّـ أن يَٚل ذم افقجقب ؽر تٚم ،ـام شقف يٖيت إن صٚء اهلل تًٚػ.
هذا بًض م ٚتقصِْ ٚإفٔف مـ إد ّف ٜوادٗ ِّيدات ٕصؾ هذه ادًٖف.ٜ

2ـ ايكوٍ بعدّ جواش نػف ايكدَني ،غواٖد وَٓاقػات

أم ٚافذيـ حُّقا بًدم جقاز افُنػ ؾٖد ّفتٓؿ ظذ افنُؾ افتٚيل:

أ ـ املسأة عوزة

ظل وظقرة ،ؾٚشسوا افًقرة ذم افٌٔقتش .
جٚء ذم بًض افروايٚت« :ادرأة ّ
ٕهن ٚـِٓ ٚظقرة.
وهذا يدل ظذ وجقب شس ادرأة جلّٔع بدهن ،ٚحتك ؿدمٔٓٚ؛ ّ
وؾٔف :أوًّٓ :
إن هْٚك ؾرؿ ً ٚبغ أن يَقل ادًهقم« :ادرأة ظقرةش وبغ «ادرأة ـ ِّٓٚ

ظقرةش ،حٔ ٞإن اجلِّ ٜإوػ ؿؤ ٜمِّٓ ،ٜأي إن ادرأة بنُؾ ظٚم ظقرة ٓ ،أهن ٚـِٓٚ
ْسون فَ ِػل ُخ ْ ٍ
ظقرة .وهذا مـ ؿٌٔؾ ؿقفف تًٚػَ ﴿ :وا ْف َع ْ ِ
ْس﴾ (افًك 1 :ـ .)1
رص * نِ ُهن ا ِ
إلْك َ

وافذي يرصد إػ هذا ؿقفف تًٚػ﴿ :نُِٓه مو َط َف َر ِمـْفو﴾ ،وم ٚحُؿ بف افٍَٓٚء ذم افهالة

مـ جقاز ـنػ ادرأة وجٓٓ ٚوـٍٔٓ ٚوؿدمٔٓ ،ٚحمتجغ بٖن هذه إمقر فًٔ ٝبًقرة
حمرم ،ٜأو فًٔ ٝبًقرة أصالً ،وـذفؽ ذم إحرام ادرأة حٔ ٞوج ٛظِٔٓ ٚـنػ
( )1افقشٚئؾ ،ـتٚب افُْٚح ،بٚب  11مـ أبقاب مَدمٚتف وآدابف ،حدي 1 ٞو.1
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وجٓٓ ،ٚوهذا ٓ يتالءم مع ـقٕف ظقرة .ؿٚل افًالم ٜافٌحراين& ذم «احلدائؼش ،بًد أن
ذـر مرشِ ٜمروك بـ ظٌٔد افَٚئِ ٜبجقاز افْير إػ افقجف وافٍُغ وافَدمغ مـ ادرأة:
سحقا
«وافرواي ٜـام ترى سحي ٜذم اشتثْٚئف (أي افْير إػ افَدمغ) أيو ً .ٚويٗيده مّ ٚ
بف ذم ـتٚب افهالة ،حٔ ٞادنٓقر أن بدن ادرأة ـ ِّف ظقرة م ٚخال افقجف وافٍُغ
وافَدمغ ،ؾِؿ يقجٌقا شسه ذم افهالة ،وهق أطٓر طٚهر ذم دمقيزهؿ افْير إػ هذه
افثالث ٜادذـقرة .
وؿٚل افًالم ٜافْراؿل& ذم «مًتْد افنًٜٔش بّٖٕف ٓ مالزم ٜبغ أن تُقن ادرأة
ظقرة وبغ جقاز ـنػ بًض إمقر مْٓ .ٚوفق ُش ِّّ ٝؾ ُّْٔع ـقهنام (أي افَدمغ)
ظقرة؛ فًدم افَىع بُقن ادرأة بجِّتٓ ٚظقرة ،ودظقى صدق افًقرة ظِٔٓ ٚـ ِّٓ ٚفٌٜ
وظرؾ ً ٚممْقظ ٜجد ًا .
أؿقل :ؿٚل ذم افْٓٚي :ٜافًقرات :مجع َظ ْقرة ،وهل ـؾ م ٚيًتحٔ ٚمْف إذا طٓر ،وهل
احلرة مجٔع جًده ٚإٓ افقجف وافٔديـ إػ
افنة وافرـٌ ،ٜومـ ادرأة ّ
مـ افرجؾ م ٚبغ ّ
افُقظغ ،وذم أمخهٓ ٚخالف .
وذم مٍردات افراؽ :ٛافًقرة شقأة اإلًٕٚن ،وذفؽ ـْٚي ،ٜوأصِٓ ٚمـ افًٚر؛
وذفؽ د ٚيِحؼ ذم طٓقره مـ افًٚر ،أي ادذم . ٜوبًْ ٚء ظذ هذا افتًٍر افٌِقي ؾ٘ن
افَدم ٓ يِزم مـ طٓقره ٚحٔٚء أو ظٚر ومذم ،ٜـٔػ وأـثر منٔٓ ّـ ذم ذفؽ افقؿٝ
حٍٚة ،ـام تَدم مـ صٚح ٛادٍتٚح وؽره ،بؾ هق افنٚئع بْٔٓـ ذم مجٔع إظهٚر.
ثؿ موٚؾ ً ٚإػ م ٚتَدم ؾٕ٘ف ظْدمٕ ٚالحظ ذيؾ افرواي ،ٜحٔ ٞورد ...« :ؾٚشسوا
( )1احلدائؼ افْٚرضة .11 :11
( )1مًتْد افنًٔ ،ٜـتٚب افهالة  ،111 :1ط حجري.ٜ
( )1افْٓٚيٓ ٜبـ إثر  ،115 :1مٚدة :ظقر.
( )1مٍردات افراؽ.111 :ٛ
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افًقرة ذم افٌٔقتش ٕجد أن احلدي ٞيريد أن يَقل صٔئ ً ٚآخر ،وهق أن ادرأة بام هل امرأة
يٌٌْل أن تُقن خمدّ رة ،وأن ٓ خترج مـ بٔتٓ ٚإٓ فيورة؛ ٕن خروجٓ ٚمتك صٚءت
جيِ ٛادذم ٜوافًٚر ٕوفٔٚئٓٚ؛ وذفؽ فٌِرة ادىِقب ٜذم افرجٚل ،وفذا ـٚن اخلىٚب هلؿ،
ٓ أن ادرأة ظقرة ،أي جي ٛشس ـؾ بدهن ٚأو بًوف .ؾٚحلدي ٞؽر ٕٚطر إػ وجقب شس
ادرأة فٌدهن ٚومَدار افًس ،وإّٕام هق ٕٚطر إػ افٌرة وادحٚؾي ٜظذ ادرأة مـ ؿٌؾ
أوفٔٚئٓ .ٚويٗيد هذا ؿقل أمر ادٗمْغ ظع×« :فِّرأة ظؼ ظقرات ،ؾ٘ذا زوجٝ
شست هل ٚظقرة واحدة ،وإذا مٚت ٝشست ظقراهت ٚـ ِّٓٚش .
ٕهن ٚإذا
وؿٚل ابـ إثر ،ظْد ذـر حدي« ٞإن ادرأة ظقرةش« :جًِٓ ًٍٕٚٓ ٚظقرة؛ ّ
طٓرت يًتحٔ ٚمْٓ ٚـام يًتحٔ ٚمـ افًقرة إذا طٓرتش .
وظِٔف ؾٓذا احلدي ٞفٔس دفٔ ً
ال ظذ اددظك ،بؾ هق ٕٚطر إػ أمر آخر.

ب ـ ْضوظ يبظ ايدزع وايكُيط

يًتـْد هْ ٚأيو ً ٚإػ مّ ٚ
دل ظذ وجقب افدرع وافَّٔص ،حٔ ٞإن دروظٓ ّـ ـٕٝٚ

مٍؤ ٜإػ أؿدامٓـ ،ـام ينٚهد احلٚل ذم ًٕٚء أـثر إظراب .وهذا م ٚذـره افًالمٜ
افْراؿل& ،ثؿ أجٚب ظْف بٖٕف ؿد يدظك طٓقر ظدم فزوم شسمه ٚمْف ،وفق مْع هذا
افيٓقر ؾال صؽ ذم ظدم طٓقر افِزوم ،ومـ أيـ ُظِؿ أن ثٔٚب افًْٚء ذم وؿ ٝإخٌٚر
ـ ٕٝٚضقيِ ٜهذا افَدر ،بؾ إن ـثر ًا مـ ظِامء افًرب ،افذيـ هؿ أـثر ا ّضالظ ً ٚوأؿرب
سح
زم ًٚ ٕٚمّْ ٚفذاك افقؿ ٝوأظرف بًٚدة ًٕٚء افًرب ،مل حيتّؾ ذفؽ ،بؾ مْٓؿ مـ ّ
بخالؾف .ؿٚل ذم ادْتٓك :وفٔس افَّٔص ؽٚفٌ ً ٚشٚتر ًا فيٓر افَدمغ ،إتٓك .وأمٚ
( )1ظٔقن أخٌٚر افرو ،15 :1 ×ٚحدي.111 ٞ
( )1افْٓٚيٓ ٜبـ إثر  ،115 :1مٚدة :ظقر.
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آظتامد ظذ ظرف افٔقم ؾال وجف فف .مع أن ادنٚهد مْٓـ ذم زم ْٕٚٚهذا ظدم شس
دمر ظذ إرض ،ؾ٘هن ٓ ٚتًس رؤوس
ؿّٔهٓـ ٕؿدامٓـ ،وإن ـ ٕٝٚضقيِ ٜبحّٔ ٞ
ٍ
يتؿ
إؿدام ،وهذا افَدر ـٚف ذم اشتثْٚء افَدمغ بجًّٔٓٚ؛ فًدم افَٚئؾ بٚفٍرق .ؾال ّ
آشتدٓل مىَِ ً. ٚ
أؿقل :فَد ذـر هذا اجلقاب ـؾ مـ حُؿ بجقاز ـنػ افَدمغ فِّرأة ذم افهِ.ٜ
وهق متغ ؽر ؿٚبؾ فِّْٚؿنٜ؛ ٕٕف اظتّد ظذ ادنٚهدة وافتجرب .ٜوإين ٕظج ٛمـ
افذيـ جًِقا هذا دفٔ ً
ال ظذ جقاز ـنػ افَدمغ فِّرأة ذم افهالة ،ومل حيُّقا بٚجلقاز
ذم ؽره ،ٚمع إٔف بىريؼ أوػ؛ حٔ ٞإن هذا افٌِٚس هق افًٚتر افقحٔد ذم تِؽ
إظهٚر.

ج ـ ععف َطتٓد ايرتخيط

ُيدَّ ظك هْ ٚؿهقر رواي ٜمروك بـ ظٌٔد ادتَدِّ م ٜمـ جٓ ٜإرشٚهل .ٚوؾٔف :إهنٚ

ُص ِّحح ٝبًدة وجقه ٓ بٖس بًٌوٓ ،ٚوادنٓقر مـ إصحٚب افًّؾ هب ،ٚـام تَدم
ظـ ادحَؼ افثٚين وصٚح ٛافريٚض ،وهذا جيز إرشٚهل ٚـام ٓ خيٍك .موٚؾ ً ٚإػ أن هذه
افرواي ٜفًٔ ٝهل افدفٔؾ افقحٔد حتك حيُؿ بًدم اجلقاز ،ؾَد تَدم ظدّ ة أد ّف ٜؿقيٜ
وحمُّ ٜـ ؽر رواي ٜمروك ـ ّ
تدل ظذ اجلقاز.
ـام ؿد يَٚل ّ
بٖن افًرة افًِّٔ ٜادتؼظٔ ٜذم إطٓٚر افًْٚء ادِتزمٚت فيٚهر أؿدامٓـ
ن ظٚدة فِّرأة ،بخالف افقجف وافٍُغ .
ؽر واوح ٜبًد ؾرض أن شس افَدم ٌ
أمر ُم َٔ َّ ٌ

وهذا افدفٔؾ ؽر تٚم؛ وافًٌ ٛذم ذفؽ ّ
أن م ٚتَدم ظـ صٚح ٛادٍتٚح وؽره مـ
صٔقع مق افًْٚء حٍٚة ذم مجٔع إظهٚر دفٔؾ ظذ وجقد هذه افًرة ظْد ادِتزمٚت
( )1مًتْد افنًٔ ،ٜـتٚب افهالة .111 :1
( )1هذا افقجف ذـره بًض أشٚتذتْ ٚحٍيٓؿ اهلل تًٚػ.
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مْٓـ أيو ًٚ؛ ٕن ـالمف& وـالم ؽره ؽر ٕٚطر إػ افًْٚء ؽر ادِتزمٚت افاليت ٓ
يراظغ احلجٚب ،وإٓ د ٚـٚن ـالمٓؿ دفٔ ً
ال ظذ مدظٚهؿ .موٚؾ ً ٚإػ ذفؽ م ٚذـره
ادحَؼ افثٚين& وؽره مـ أن ادنٓقر بغ إصحٚب اشتثْٚء افَدمغ أيو ًٚ؛ فٌدومهٚ
ؽٚفٌ ً ،ٚوهذا ٕٚطر إػ افًْٚء ادِتزمٚت؛ ٕن ادرأة ؽر ادِتزم ٜبٚحلجٚب وبتًٚفٔؿ
اإلشالم تٌدي أـثر مـ ذفؽ بُثر .وم ٚينٚهد ذم ظكٕ ٚاحلٚرض مـ ؽر ادِتزمٚت
دفٔؾ ظذ م ٚذـرٕٚه.
وأم ٚـقن شس افَدم أمر ُمَٔ ّن ظٚدة ؾٓق ـذفؽ ذم ظكٕ ٚاحلٚرض؛ فتقؾر اجلقارب،
مٔن ًا؟!
وأم ٚذم زمـ افتؼيع وظدم تقؾره ،ٚبؾ وجقده ،ٚؾُٔػ يُقن أمر ًا ّ
هذا وؿد تَدم ظـ بًوٓؿ أن احلرج ذم شسمه( ٚأي افَدمغ) أصدّ مـ احلرج ذم
شس افٍُغ .وأهؾ افٌٔ ٝأدرى بام ؾٔف .وظِٔف ؾال يُّـ مَٚيً ٜافٌِٚس افًٚتر ذم هذا
افًك وتْقظف ظذ ظك زمـ افتُِٔػ.

د ـ اإلمجاع

ربام يدظك اإلمجٚع ظذ ظدم جقاز ـنػ افَدمغ أمٚم إجٌْل .وإٔ ٝخٌر بٖن

هذا ،ؾو ً
ال ظـ ـقٕف مدرـٔ ً ،ٚوادَْقل مْف ؽر مٌَقل ،ؽر تٚم؛ د ٚذـره ادحَؼ افثٚين
وصٚح ٛافريٚض مـ أن منٓقر إصحٚب هق ظذ اشتثْٚء افَدمغ أيو ً.ٚ
وظِٔف ؾدظقى اإلمجٚع ؽر تٚم ،ٜوافثٚب ٝهق خالف ذفؽ.
هذا حٚصؾ أدف ٜادًٕٚغ وافرد ظِٔٓ.ٚ
وٓ بٖس ذم آخر ادىٚف أن ٕذـر بًض آراء افٍَٓٚء افذيـ مل ٕتًرض فرأهيؿ خالل
هذا افٌح ،ٞوافذيـ حُّقا بجقاز ـنػ افَدمغ فِّرأة.
ؿٚل صٚح ٛاجلقاهر& ،بًد أن ذـر جقاز ـنػ ادرأة فقجٓٓ ٚوـٍٔٓ ٚوؿدمٔٓٚ
ذم افهالة ،وؿٚل بّٖٕف ادنٓقر بغ إصحٚب َٕ ً
ال وحتهٔالً :وؿد طٓر ذفؽ ـِف بحّد
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اهلل م ٚجي ٛظذ ادرأة شسه فِهالة ،مـ ؽر ؾرق بغ وجقد افْٚطر وظدمف ومٓ ٚ
جي. ٛ
وؿٚل افنٔخ جًٍر افٌىٚء& :يًتثْك مـ بدن ادرأة وبدن افرجؾ ذم إبٚح ٜافْير،
دون افِّس ،مع ادخٚفٍ ٜوظدم ادحرمٔ ،ٜافقجف ،وهق م ٚيقاجف بف ،ؾُٔقن أوشع مـ
وجف افقوقء ،ؾٚجلًد وافنًر وإذٕٚن وافْزظتٚن واجٌ ٜافًس ،بخالف افًذار
وافهدؽغ وافٌٔٚض أمٚم إذٕغ ،ويًتثْك افُ ٍّٚن ادحدودان مـ افىرؾغ بٚفزٕديـ
وأضراف إٕٚمؾ ،وحلقق طٚهر افَدمغ ؿقي ...يَقل& :وظقرة افرجؾ ذم افْير
بٚفًٌْ ٜإػ ادحسم وادامثؾ مًٚوي ٜفًقرتف ذم افهالة ،وبٚفًٌْ ٜإػ ؽرمه ٚأوشع مْٓ،ٚ
وظقرة ادرأة بٚفًٌْ ٜإػ ادامثؾ وادحٚرم أخص مـ ظقرة افهالة ،وبٚفًٌْ ٜإػ ؽرمهٚ
مًٚوي ٜظذ إؿقى .
وؿٚل افًالم ٜافنٔخ حمّد جقاد مٌْٔ ٜافًٚمع& :وجي ٛظذ ادرأة أن تًس مجٔع
بدهن ٚإٓ افقجف وافٍُغ وطٓر افَدمغ ،ذم افهالة وؽر افهالة ،مع وجقد افْٚطر
ادحسم .
وذـر افًالم ٜافًٔد حمّد حًغ ؾوؾ اهلل ،ذم اشتٍتٚء حقل وجقب شس افَدمغ
ظذ ادرأة :إحقط هل ٚافًس ،وإن ـٚن فِجقاز وجف .

ْتيجة ايبخح
ؾتحهؾ مـ مجٔع م ٚذـرٕٚه أن ـنػ افَدمغ فِّرأة أمٚم إجٌْل جٚئز؛ د ٚتَدم
( )1اجلقاهر ،ـتٚب افهالة .111 :1
( )1ـنػ افٌىٚء ،ـتٚب افهالة ،م ٚيًتثْك مـ افًقرة.
( )1ؾَف اإلمٚم جًٍر افهٚدق×  ،111 :1ـتٚب افهالة.
إول ذم افْير وافِّس.
( )1ادًٚئؾ افٍَٓٔ ،111 :ٜافٌٚب افثٚف ،ٞافٍهؾ إول ،ادٌحّ ٞ
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مـ إد ّف ٜادتْٔ ٜحً ٛبحثْ ٚادقوقظل هلٚ؛ وإّٔف مذه ٛادنٓقر مـ أصحٚبْٚ؛ وأن
أد ّف ٜادًٕٚغ ؽر تٚم .ٜبؾ فً ِّف فق تْ ٌّٓقا إػ ّ
ـؾ إد ّف ٜوادٗيدات افتل تَقل بٚجلقاز ـ
ـام شزٕٚه ٚـ حلُّقا أيو ً ٚبحُؿ ادنٓقر مـ إصحٚب .وفق أمُـ اخلالف ذم مًٖفٜ
جقاز ـنػ افقجف وافٍُغ فِّرأة ؾّٕ٘ف ٓ يٌٌْل أن يُقن ذم مًٖف ٜجقاز ـنػ
افَدمغ؛ د ٚتَدم واهلل تًٚػ افًٚمل بحَٚئؼ إمقرًٕ .ؿ ،يٌَك آحتٔٚط حًْ ً ٚظذ ـؾ
حٚل ،واحلّد هلل رب افًٚدغ.

ايطرت يف ايضالة
ٌٖ جيب عًى املسأة ضرت زأضٗا يف ايضالة؟

َكدَة

ـثر ًا م ٚيًٖل هؾ جي ٛظذ ادرأة شس رأشٓ ٚذم افهالة؟ وإذا ؿٔؾًٕ :ؿ ُيًٖل:

دٚذا؟ وٓ شٔام إذا مل يُـ هْٚك ٕٚطر ،بؾ هل تهع ذم افٌرؾ ٜادٌَِ ٜإبقاب ،وٓ
يًتىٔع أحدٌ أن يدخؾ ظِٔٓ.ٚ
و ُيًٖل :هؾ اهلل ومالئُتف ؽر حمٚرم؟ وهؾ جي ٛافًس ظْٓؿ؟ ؾ٘ن ـٚن ذفؽ
صحٔح ً ٚؾِامذا ٓ حتتج ٛادرأة ذم ـؾ وؿ ٝوذم ـؾ آن؟
وؿد ـْ ٝمسصد ًا ٕن أجد ؾرص ٜحتك أبح ٞذم هذه ادًٖف ،ٜإػ أن اصتٌِٝ
بٚفٌح ٞحقل شقرة افْقر ،وؿد آل إػ افٌح ٞظـ حُّ ٜاحلجٚب ،ودٚذا ٓ جي ٛظذ
إم ٜشس رأشٓ ٚذم افهالة وأمٚم إج ،ٕٛٚوحُّ ٜافتٍٚوت بغ إم ٜواحلرة .وؿد
( )1بٚح ٞوأشتٚذ افدراشٚت افًِٔ ٚذم احلقزة افًِّٔ ٜذم مديْ ٜأصٍٓٚن.

 ................................ 111فقه احلجاب يف الشريعة اإلشالمية ،قراءات جديدة
افتَٔ ٝبٚخلزيـ ادق َّثَغ ادَْقفغ ذم ـت ٛأصحٚبْ ،ٚافدافغ ظذ جقاز أن تُنػ ادرأة
ادًِّ ٜرأشٓ ٚذم افهالة .وذم ؿٌٚهل ٚروايٚت ـثرة داف ٜظذ وجقب شس رأشٓ ٚؾٔٓ.ٚ
ثؿ ٕيرت ذم ـت ٛأصحٚبْ ٚاإلمٚمٔ ،ٜؾرأي ٝأهنؿ محِقا هذيـ اخلزيـ ظذ حمٚمؾ
بًٔدة ،مثؾ :ادرأة افهٌرة ؽر افٌٚفٌ ،ٜأو إم ،ٜأو آوىرار ،أو ظذ افهالة افْٚؾِ،ٜ
أو حمٚمؾ أبًد مْٓ . ٚؾجٚء ذم ذهْل احتامل آخر ،فًِف يُقن أؿرب مم ٚؿٔؾ ،وهق أن
افروايٚت افُثرة ،افداف ٜظذ وجقب شس رأشٓ ٚذم افهالة ،حتّؾ ظذ م ٚإذا رآهٕٚ ٚطر
حمسم أو ٕٚطر ؽر حمرم ،وأم ٚافروايتٚن ؾتحّالن ظذ م ٚإذا ـ ٕٝٚوحٔدة وٓ يراهٚ
أحد ،أو ٓ يراه ٚؽر حمرم.
ثؿ راجً ٝافُت ٛافٍَٓٔ ،ٜؾرأي ٝذم «خمتِػ افنًٜٔش ،افذي ووع فَْؾ ادًٚئؾ
اخلالؾٔ ٜبغ ؾَٓٚء افنًٔ« ،ٜمًٖف :11 ٜادنٓقر بغ ظِامئْ ٚوجقب شس افرأس فِحرة
ؾٍّٓ ٝمْٓ ٚأن ادًٖف ٜخالؾٔ ٜبغ افنًٔ ،ٜومل يُـ إمجٚظ ً ٚؿىًٔ ً ،ٚأو رضوري ًٚ
افٌٚفٌٜش،
ُ
مـ رضوريٚت ادذه .ٛثؿ رأي ٝبًض افًِامء افنًٔ ٜؿد مٚل إػ هذا .
ؾٌٚدرت إػ ـتٚب ٜم ٚجٚء بف مـ افدفٔؾ أو إصؾ ،افدال ظذ ظدم وجقب شس ادرأة
رأشٓ ،ٚوفُـ مع هذا أح ٛهل ّـ آحتٔٚط؛ فُثرة افروايٚت وافٍتٚوى ،وفتْٚشٛ
ّ
مرجقح جد ًا.
وٕن اإلؾتٚء بُنػ افرأس
افًس مع ضًٌٔتٓـ،
ٌ
ؾِٔس اهلدف مـ ـتٚب ٜهذا افٌح ٞترؽٔ ٛادرأة بُنػ رأشٓ ٚذم افهالة ،بؾ
هدؾٓ ٚؾتح بٚب جديد أمٚم افذيـ يَقفقن :دٚذا جي ٛظذ ادرأة شس رأشٓٚ؟ ،ؿٚئ ً
ال هلؿ:
إن هذا فٔس حُ ًام صٚدر ًا مـ اهلل أو مـ افديـ ئَْ ً ،ٚبؾ هق ؾٓؿ ؾّٓف افٍَٓٚء مـ اجلّع
بغ افروايٚت ،وهذا افٍٓؿ مىٚبؼ فالحتٔٚط.
( )1راجع ذم هذا ادجٚل :جقاهر افُالم .111 :1
( )1راجع :مدارك إحُٚم  111 :1ـ .115
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َطتٓدات وجوب ايطرت يف ايضالة وعدَ٘

ٓ يِزم ظِْٔ ٚأن ٕٖيت بُؾ افروايٚت؛ إذ أـثرهٌّ ٚ
دال ظذ وجقب أن تٌِس احلرة ثالثٜ

أثقاب :افدرع؛ واإلزار؛ وافَْٚع  ،أو افثقبغ :افدرع؛ واخلامر  ،أو درع ومِحٍٜ
تِػ هب ٚأو تْؼه ٚظذ رأشٓ . ٚؾُٖن وجقب ـقن احلرة ذات ؿْٚع أو مخٚر أو مِحٍٜ
ّ
ظذ رأشٓ ٚواوح ،وفُـ هؾ جي ٛشس ـؾ رأشٓ ،ٚوأيو ً ٚظَْٓٚ؟ ؾٓذه إخٌٚر ٓ
تدل ظِٔٓ ٚبٚفكاحٜ؛ إذ يهدق أهن ٚفًٌ ٝادِحٍ ٜمع أن بًض رأشٓ ٚأو ظَْٓٚ
منُقف ،وفُـ ظذ أي ٜحٚل إن شس احلرة رأشٓ ٚمىٚبؼ فالحتٔٚط ،وجمّع ظِٔف ،ؾام
ٌ
هيّْ ٚأن أن ٕٖيت بٖد ّف ٜأخرى خمٚفٍ ٜهلذه إدف.ٜ
ّ
 1ـ ظْف [أي شًد بـ ظٌد اهلل] ،ظـ أمحد بـ حمّد ،ظـ حمّد بـ ظٌد اهلل إٕهٚري،
ظـ صٍقان بـ حئك ،ظـ ظٌد اهلل بـ بُر ،ظـ أيب ظٌد اهلل× ؿٚل ٓ :بٖس فِّرأة
ادًِّ ٜاحلرة أن ّ
تهع وهل مُنقؾ ٜافرأس .
وشْد احلدي ٞمقثقق بف؛ إذ حمّد بـ ظٌد اهلل إٕهٚري هق حمّد بـ ظٌد اهلل بـ
ؽٚف ، ٛافذي و َّثَف افْجٚر ؿٚئالً« :ثَ ٜذم افرواي ،ٜظذ مذه ٛافقاؿٍٜش  .وظٌد اهلل
بـ بُر ؾىحل ثَ ،ٜؿٚفف افنٔخ افىقد ،و ُظدَّ أيو ً ٚممَّـ أمجً ٝافًهٚب ٜظذ تهحٔح
م ٚيهح ظْٓؿ .
( )1راجع :ـتٚب افهالة ،بٚب  11مـ أبقاب فٌٚس ادهع ،احلدي 1 ٞو .11
( )1راجع :ـتٚب افهالة ،بٚب  11مـ أبقاب فٌٚس ادهع ،احلدي 1 ٞو  1و .11
( )1راجع :ـتٚب افهالة ،بٚب  11مـ أبقاب فٌٚس ادهع ،احلدي 1 ٞو .5
( )1راجع :ـتٚب مًجؿ رجٚل احلدي.111 :11 ٞ
( )1راجع :مًجؿ رجٚل احلدي 111 :11 ٞـ .111
( )1ادهدر افًٚبؼ.111 :
( )1وشٚئؾ افنًٔ :ٜاحلدي.1 ٞ

 ................................ 111فقه احلجاب يف الشريعة اإلشالمية ،قراءات جديدة
ودٓفتف سحي ٜذم جقاز افهالة مُنقؾ ٜافرأس .ومحؾ ادرأة ؾٔٓ ٚظذ افهٌرة
خالف افيٚهر جد ًا .وـذفؽ محِٓ ٚظذ اخلِق مـ اجلٌِٚب مع وجقد اخلامرًٕ .ؿ ،محؾ
افهالة ظذ افْٚؾِ ٜفٔس بذفؽ اف ًٌُد ،وفُـ محؾ اخلز ظذ افهالة ظْد ظدم وجقد
افْٚطر يُقن أحًـ وأؿرب إػ افذهـ.
1ـ وظْف ،ظـ أيب ظع بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ أيب أيقب ،ظـ ظع بـ أشٌٚط ،ظـ
ظٌد اهلل بـ بُر ،ظـ أيب ظٌد اهلل× ،ؿٚل ٓ :بٖس أن ّ
تهع ادرأة ادًِّ ٜوفٔس ظذ
رأشٓ ٚؿْٚع .
وشْد احلدي ٞجمٓقل؛ إذ أبق ظع بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ أيب أيقب ،أو أبق ظع
حمّد بـ ظٌد اهلل بـ أيب أيقب ،ؽر مذـقر ذم افرجٚل  ،افِٓؿ إّٓ أن يَٚل :بام ّ
أن
افًالم ٜاحلع ذم «خمتِػ افنًٜٔش أصُؾ ذم ابـ بُر دون أيب ظع ؾٔيٓر مْف وثَٚتف
ظْده ،ؾتٖمؾ.
مر؛ فقحدة افراوي ،أي ابـ
وفُـ فٔس بًٌٔد أن يُقن هذا اخلز متحد ًا مع مّ ٚ
بُر ،وادروي ظْف ،وهق افهٚدق× ،وادوّقن.
وسح هْٚك بُقهن ٚمُنقؾ ٜافرأس
بٚحلرة ومل يكح بف هْ،ٚ
سح هْٚك
ّ
ّ
ًٕؿَّ ،
وهْ ٚبُقهن ٚبال ؿْٚع.
نصؽول :ذم تًٚرض إخٌٚر افُثرة مع اخلز افقاحد يَدَّ م افُثر ظذ افقاحد،
وٓشٔام إذا ـٚن افُثر مىٚبَ ً ٚفِّنٓقر ،ومىٚبَ ً ٚفالحتٔٚط.
اْلقابٕ :حـ َٕقل هذا ،وفُـ ٍٕس افتًٚرض وٍٕس وجقد اخلز ادخٚفػ
( )1راجع :مًجؿ رجٚل احلدي 115 :11 ٞـ  .111وأيو ً ٚراجع :ادهدر ًٍٕف .111 :11
( )1خمتِػ افنًٔ ،111 :1 ٜآخر افهٍح.ٜ
( )1افُٚذم  ،151 :1احلدي1 ٞ؛ هتذي ٛإحُٚم  ،111 :1احلدي.111 ٞ
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فِّنٓقر يدفْ ٚظذ ّ
أن اإلؾتٚء ظذ ضٌَف ٓ يُقن بٚضالً .وبًٌٚرة أخرى :افتًٚرض
يرجح أحد اجلقإ ٓ ،ٛإّٔف ُيٌىؾ أخر.
مًْٚه وجقد خز ذم ظرض آخر،
وادرجح ِّ
ِّ
وهذا هق ؽروْ ٚمـ ـتٚب ٜهذه ادًٖف ٜؾْحـ ٕريد أن َٕقل :أؾتك ادنٓقر بقجقب أن
ٕرجح هذا افرأي ،وٍٕتل بف ،وفُـ ٓ يُّـ
تًس ادرأة احلرة رأشٓ ٚذم افهالة ،وٕحـ ِّ
فْ ٚأن ًْٕ ٛهذا افرأي إػ افديـ ،ـام ًْٕ ٛأصؾ افهالة إػ افديـ ،بؾ َٕقل :وجقب
رجحْٚه وؿٌِْٚه ،وفق رأيْ ٚأحد ًا أؾتك بًدم وجقب شس افرأس ٓ
شس افرأس رأي ّ
ٕحُؿ بٌىالن رأيف ،بؾ َٕقلّ :
إن ؾتقاه مرجقح ٌ ،ٜوفق شًّْ ٚامرأة ّ
تهع مُنقؾٜ
افرأس ٓ ًٕتىٔع أن ٕحُؿ بٌىالن صالهت ،ٚوٓ أن ًٌْٕٓ ٚإػ افٌدظ ٜذم افديـ ،أو
اخلروج مـ افديـ احلْٔػ.
ومع ذفؽ ـِف ؾْحـ ٓ َٕقل بتًٚرض إخٌٚر ،بؾ َٕقل :إن إخٌٚر افُثرة
مقرده ٚوجقد ٕٚطر ؽر حمرم ،وإن اخلز افقاحد مقرده اخلِقة ،بحٔ ٓ ٞيراه ٚأحد أو
ٓ يراه ٚؽر ادحرم ،ؾْجّع بغ إخٌٚر .ؾُام أن اجلٌِٚب واخلامر ذم ؽر افهالة يُقن
ٕجؾ افْٚطر ؾُذفؽ هق ذم افهالة.
ًٕؿ ،جي ٛشس شٚئر جًد ادرأة ـ ؽر افرأس وافقجف وافٍُغ وافَدمغ ـ ب٘مجٚع
إم ،ٜوظدم وجقد خز خمٚفػ.

أقواٍ ايفكٗاء ،توعيح وتعًيل
جٚء ذم «خمتِػ افنًٜٔش :مًٖف :11 ٜادنٓقر بغ ظِامئْ ٚوجقب شس افرأس فِحرة
افٌٚفٌ.ٜ
وؿٚل ابـ اجلْٔد ٓ :بٖس أن ّ
تهع ادرأة احلرة وؽره ٚوهل مُنقؾ ٜافرأس ،حٔٞ
ٓ يراه ٚؽر ذي حمرم هل ،ٚوـذفؽ افرواي ٜظـ أيب ظٌد اهلل×...
فْ ٚم ٚرواه حمّد بـ مًِؿ ـ ذم افهحٔح ـ ظـ افٌٚؿر × ؿٚل :وادرأة ّ
تهع ذم
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ؿِ :ٝرمحؽ اهلل ،إم ٜتٌىل
افدرع وادًَْ ٜإذا ـٚن افدرع ـثٍٔ ً ،ٚيًْل إذا ـٚن شتر ًاُ ،
رأشٓ ٚإذا ص ِّٝ؟ ؾَٚل :فٔس ظذ إم ٜؿْٚع .
وم ٚرواه يقٕس بـ يًَقب ،ظـ أيب ظٌد اهلل× ،إٔف شٖفف ظـ افرجؾ ّ
يهع ذم
ثقب واحد؟ ؿٚلًٕ :ؿ ،ؿٚل :ؿِ ٝفف :ؾٚدرأة؟ ؿٚل ،ٓ :وٓ يهِح فِحرة إذا حٚوٝ
إّٓ اخلامر ،إّٓ أن ٓ دمده .
وٕن افهالة ذم افذم ٜبَٔغ ،وٓ تزأ افذم ٜبدوٕف ،وٓ يَغ إّٓ مع شس افرأس.
واحت ٟابـ اجلْٔد بٖصٚف ٜبراءة افذم ،ٜوبام رواه ظٌد اهلل بـ بُر ،ظـ افهٚدق×
ّ
تهع وهل منُقؾ ٜافرأس  .وظْف ،ظـ
ؿٚل ٓ :بٖس فِّرأة ادًِّ ٜاحلرة أن
افهٚدق× ؿٚل ٓ :بٖس أن ّ
تهع ادرأة ادًِّ ٜوفٔس ظذ رأشٓ ٚؿْٚع .
واجلقاب ظـ إول :إن أصٚف ٜافزاءة إٕام يهٚر إفٔٓ ٚمع ظدم دفٔؾ افنٌؾ ،أم ٚمًف
ؾال.
ؾ٘ن ظٌد اهلل بـ بُر ْ
وظـ احلديثغ بٚدْع مـ صح ٜافًْد؛ ّ
وإن ـٚن ثَ ٜإّٓ إٔف
ؾىحل ،ومع ذفؽ ؾٕ٘ف حمّقل ظذ إم. ٜ
أؿقل :ييٓر مـ إصُٚفف ذم ظٌد اهلل بـ بُر ،دون شٚئر أؾراد افًْد ،أن شٚئر أؾراده
خري ٝافٍـ ؾٔيٓر مْف أن أب ٚظع بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ أيب
مٌَقل ظْده ،وبام إّٔف ّ
أيقب أيو ً ٚمقثقق بف .وظذ أي ٜحٚل ؾ٘ن ٍٕس َٕؾ ادًٖف ٜذم ـتٚبف يدل ظذ ّ
أن افنًٜٔ
ذم هذه ادًٖف ٜظذ ؿقفغ ،أحدمه ٚمنٓقر ،وـال افَقفغ ذو أدف ٜؿٚبِ ٜفِتدؿٔؼ.
( )1مـ ٓ حييه افٍَٔف  ،111 :1حدي.1111 ٞ
( )1هتذي ٛإحُٚم  ،111 :1احلدي111 ٞ؛ آشتٌهٚر  ،11 :1احلدي.1111 ٞ
( )1هتذي ٛإحُٚم  ،111 :1احلدي111 ٞ؛ آشتٌهٚر  ،115 :1احلدي.1111 ٞ
( )1خمتِػ افنًٔ.111 :1 ٜ
( )1افُٚذم  ،151 :1احلدي.1 ٞ
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وفُـ ؿقفف×« :إذا ـٚن افدرع ـثٍٔ ًٚش ييٓر مْف ظدم وجقب ـقن ادًَْ ٜـثٍٔ،ٜ
أي شترةً.
وييٓر مـ خز يقٕس أن ادرأة إذا مل دمد اخلامر ؾال بٖس بٖن ّ
تهع بال مخٚر ،ؾٔيٓر
أن اخلامر ذط حلٚف ٜآختٔٚر وافقجدان ،ؾٚفَْٚع ،وإن ـٚن ذض ً ٚفهح ٜصالهت،ٚ
أحً ٝادرأة بحرارة صديدة ،واوىرت
وفُـ يًَط بٓٚوىرار .ؾألحد أن يَقل :فق ّ
إػ ـنػ رأشٓ ٚذم افهالة ،ؾال بٖس بذفؽٕ ،هن ٚموىرة إػ ـنػ رأشٓ.ٚ
ثؿ اشتدل افًالّم ٜفَقل ادنٓقر بٖن افهالة ذم افذم ٜبَٔغ ،وٓ تزأ افذم ٜبدوٕف،
وٓ يَغ إٓ مع شس افرأس.
ويٌٌْل أن جيٚب بام أجٚب بف ابـ افزاج وأيب افهالح ذم مًٖف11 ٜ؛ إذ يَقل
افنة إػ ٕهػ
افًالم ٜاحلع :افًقرة هل افٌَؾ وافدبر ،ومه ٚيَقٓن :افًقرة مـ ّ
افًٚق ،ؾٖجٚب افًالم ٜبٖن إصؾ ظدم وجقب ؽر ادتٍَّؼ ظِٔف ،ؾال تتً َِّؼ افذمٜ
بقجقبف ،إّٓ بدفٔؾ ،ومل يثٌ .ٝؾُٓذا ٕجٔ ٛبٖن إصؾ ظدم وجقب شس أـثر ممّ ٚاتٍّؼ
ظِٔف ،وهق افٌدن ،بدون افرأس ،ومل يثٌ ٝفْ ٚأـثر مـ ذفؽ؛ إذ إدف ٜافداف ٜظذ
وجقب شس افرأس مىٚبَ ٜفالحتٔٚط ،ومىٚبَ ٜفىٌع ادرأة ،ؾٖؾتك هب ٚادنٓقر ٓ ،أهنٚ
ٍ
َٕٚش ووًػ ،وٓ أن دٓفتٓ ٚواوح.ٜ
شٚد ٜظـ ـؾ
أ ّم ٚإد ّف ٜافتل جٚء هب ٚابـ اجلْٔد ؾٚفَْٚش ؾٔٓ ٓ ٚخيرجٓ ٚظـ افدفِٜٔٔ؛ إذ اخلز
مٍتك بف ظْد إصحٚب مْذ زمٚن افنٔخ افىقد ،وـتٌْ ٚممِقءة بٕٚخٌٚر
ادق َّثؼ ـٚن
ً
افقاؿٍٔ ٜوافٍىحٔ ٜوؽرمه ،ٚؾ٘ن ـ ٕٝٚأخٌٚرهؿ حج ٜذم شٚئر إبقاب ؾُذفؽ تُقن
حج ٜهًْٕ .ٚؿ ،فالحتٔٚط مقوًف اخلٚص.
( )1مـ ٓ حييه افٍَٔف  ،111 :1احلدي111 ٞ؛ وشٚئؾ افنًٔ .151 :1 ٜبٚب  11مـ أبقاب
فٌٚس ادهع ،احلدي.1 ٞ
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ؿٚل افًٔد حمّد افًٚمع ذم «مدارك إحُٚمش ـ بًد ذـر أدف ٜافىرؾغ ،وترجٔح
مَٚف ٜادنٓقر ـ« :واظِؿ إٔف فٔس ذم افًٌٚرة ـ ـٌره ٚمـ ظٌٚرات أـثر إصحٚب ـ
تًرض فقجقب شس افنًر ،بؾ ربام طٓر مْٓ ٚإٔف ؽر واجٛ؛ فًدم دخقفف ذم مًّك
اجلًد .ويدل ظِٔف إضالق إمر بٚفهالة ،ؾال يتَ ّٔد إّٓ بدفٔؾ ،ومل يثٌٝ؛ إذ إخٌٚر ٓ
تًىل ذفؽش .
أؿقل :يُّـ أن يًتٍٚد مـ ظٌٚرتف أن شس رأس ادرأة واج ،ٛوفُـ يًسه صًر
افرأس ،ؾٍرق بغ ٍٕس افرأس وصًره ،ؾ٘ن ـٚن صًره ٚـثٍٔ ً ،ٚبحُٔ ٓ ٞيرى مـ جِد
رأشٓ ٚرء يٍُل شس ًا .وبىريؼ أوػ فق ووً ٝافنًر افهْٚظل ظذ رأشٓ ٚئٍُٓٚ
أيو ً .ٚافِٓؿ إّٓ أن يَٚل :مراده مـ «افنًرش هق افنًر افًٚرض ادقصقل إػ افنًر
إصع ،أو مراده افنًر افىقيؾ اخلٚرج ظـ حدود افرأس.
نصؽول :جي ٛظذ ادرأة شس بدهن ٚورأشٓ ٚوصًره ٚوظَْٓٚ؛ ٕهن ٚظقرة ،وافًقرة
جي ٛشسه.ٚ
اْلقاب :أوًٓ :بًْ ٚء ظذ هذا جي ٛشس ـٍٔٓ ٚووجٓ ٚوؿدمٔٓ ،ٚمع أن وجقب شس
بًوٓ ٚخمتِػ ؾٔف ،وشس بًوٓ ٚؽر واج ٛبَٔغ .ثوكق ًو :إن فٍظ «افًْٚءش ينّؾ احلرة
وإم ،ٜمع أن شس إم ٜرأشٓ ٚذم افهالة ؽر واج ٛب٘مجٚع إ ّم .ٜثوفث ًو« :افًْٚء
ظقرةش ـالم منٓقر ،وفٔس بخز مًْد .راوع ًو :ظذ ؾرض صح ٜافًْد ؾٓذا ـالم
تْزيع مرتٌط بٌٚب افًس وافْير؛ إذ افٌِ ٜوافًرف ٓ يًٚظدان ظذ أن تُقن ادرأة ـِٓٚ
ظقرة؛ إذ افًقرة ظْدمه ٚهل افًقأة ،وادرأة فًٔ ٝشقأة ،ؾٚدراد مـ احلدي ٞـ ظذ
ؾرض صح ٜشْده ـ إٔف ـام جي ٛظذ ـؾ إًٕٚن أن يًس ظقرتف ظـ افٌر ؾُذفؽ جيٛ
ظذ افًْٚء أن يًسن إًٍٔٓـ ظـ ؽر ادحٚرم ،ؾٖيـ هذا مـ شس افرأس ذم افهالة ظْد
( )1مدارك إحُٚم  111 :1ـ .151
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ظدم وجقد ٕٚطر ؽر حمرم؟!
نصؽول :ظذ أي ٜحٚل إن أدف ٜافَقل بجقاز ـنػ ادرأة رأشٓ ٚذم افهالة مل تتجٚوز
ظـ خز ابـ بُر وؾتقى ابـ اجلْٔد.
واخلز فف ادحٚمؾ ادٚؤ ،ٜوأيو ً ٚـ ُحيتّؾ افتهحٔػ ؾٔف ،ؾُٖٕف ؿٚل اإلمٚم
افهٚدق× ٓ« :بٖس بٖن ّ
تهع إٔ ٝوادرأة ادًِّ ٜاحلرة تُقن ؿدامؽ مُنقؾٜ
افرأسش ،أو «ٓ بٖس بٖن ّ
ٕهع وادرأة ادًِّ ٜاحلرة مُنقؾ ٜافرأس ذم ؿربْٚش.
وابـ اجلْٔد ٓ يًتْك بٖؿقافف ذم افٍَف؛ ٕٕف مٚئؾ إػ أهؾ افًْ.ٜ
اْلقابٕ :حـ أيو ً ٚمحِْ ٚمق َّثؼ ابـ بُر ظذ حمّؾ ـٚن ذم ٕيرٕ ٚأحًـ مـ شٚئر
ادحٚمؾ ،وأحًـ مـ أن َٕقل بٚفتهحٔػ ذم احلدي .ٞوابـ جْٔد اإلشُٚذم ـٚن مـ
أظٚطؿ ؾَٓٚء افنًٔ ،ٜوأشتٚذ صٔخْ ٚادٍٔد ،وـٚن ذم ظك آل بقيف ،ويَرب إٔف أدرك
منٚـؾ احلُقم ،ٜؾسك آحتٔٚط ذم افٍتقى ،وأؾتك بٚفزاءة ،حٔ ٞمل جيد إدف ٜتٚم.ٜ
وٓ تُقن ؾتقاه هذه مىٚبَ ًٕ ٜهؾ افًْ ،ٜبؾ تُقن مىٚبَ ٜفِؼيً ٜافًِٓ ٜافًّحٜ؛ إذ
ذم هذا ادجٚل بٚخلهقص مل ِ
يٍ ٝأحدٌ مـ افًٚم ٜبجقاز ـنػ رأس ادرأة احلرة ذم
افهالة .

( )1راجع ذم هذا ادجٚل :افٍَف ظذ ادذاه ٛإربً ،ٜمٌح ٞشس افًقرة ذم افهالة.
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