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  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

مت بفضل اهللا التحميل من موقع مت بفضل اهللا التحميل من موقع 
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نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة 

بني األصدقاء بني األصدقاء   معنا يف نشر املوقعمعنا يف نشر املوقع

  واألقارب ويف املنتدياتواألقارب ويف املنتديات

  يكن لنا مجيعا بإذن اهللا صدقة جارية

  واهللا املوفقواهللا املوفق
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  مدخل                                      

.. وجه مجيل   .. ا  يف جزيرة الكرت مل تكن سارة ختتلف كثرياً عن بنات جنسه          
وكانـت أمهـا   .. منذ صغرها كانت متميـزة  .. وطلعة ية .. وقوام رائع  

ختاف عليها  .. كانت غالية على قلبها     .. حريصة على أن تتميز يف كل شيء        
  ..من نسمات اهلواء 

ومل تكن األوضاع يف جزيرة الكرت ختتلف كثرياً عن األوضاع يف كثري مـن              
.. رأيت املساجد شاهقة املـآذن      .. رت يف الشارع    فإذا س .. بالد املسلمني   

  ..ووجوه املسلمني املشرقة متأل الشوارع جة ومجاالً 
فلم يكن أحد جيـرؤ أن يلطـخ        .. كانت قلوب الرجال مليئة غرية ومروءة       
وكانت النساء كـذلك يلفهـن     .. مسعته بالتعرض المرأة يف طريق أو حافلة        

  ..وينشأن عليه .. غطاء احلياء 
حيمني أنفسهن من النظـرات   .. انت أكثر النساء يلتزمن احلجاب الشرعي       ك

  ..والكلمات اجلارحة .. واألرقام املشبوهة .. واأليدي الطويلة .. الزائغة 
حيبه امللوك واألمراء   .. كان يف اجلزيرة عامل مشهور حيبه الناس كباراً وصغاراً          

  ..والكرباء والوزراء .. 
وال خيـالفون   ..  ما جيعل اجلميع يصدرون عن رأيه        كان قد أويت من القبول    

  .. قوله 

ميضي ليله واره فيما يقربه إىل من يف السماء جـل  .. كان عاملاً ورعاً جليالً    
  ..جالله 

يا : ملا رأيت مغنية تشدوا     .. لو قدر لك أن تفتح التلفاز       .. يف جزيرة الكرت    
ا مطرب راقص قد أسـدل      وال رأيت فيديو كليب يتمايل فيه     !! ليل يا عني    

        قَنيف شـفتيه    " السيليكون  " شعرات ناعمة على عينيه ومنص حاجبيه وح !!
بل حىت الدعايات التلفازيـة ال      .. ال ترى ذلك يف تلفاز جزيرة الكرت        .. ال  

  ..ال متربجة وال غريها !! تكاد ترى فيها امرأة 
  .. كانت احلياة يف جزيرة الكرت مجيلة وادعة 

كان العامل إذا أفىت قبل الناس فتواه       .. ناس خيتلفون يف مسائل الدين      مل يكن ال  
تلقى املصلون توجيهـه  .. وخطيب اجلمعة إذا وجه   .. وانساقوا إليها راضني    

  ..تأثر الناس وأصلحوا أحواهلم .. والداعية إذا وعظ .. بالقبول 
ت إال دعـوا  .. مل يكن يصل إىل هذه الصفوة من الناس أي تأثري خـارجي             

  !! وفكر عدو .. خافتة تنبعث من أفواه من تشربوا بأسلوب حياة آخر 
مـن  .. نعم كانت بعض الوسائل اإلعالمية تؤثر على استحياء لزرع الفساد           

: أو قـل    .. لكن تأثريها كان قليالُ     .. أو قنوات ماجنة    .. خالل جملة فاسدة    
  ..كان سطحياً 

صار يصل إىل النـاس يف      و.. وتطورت وسائل االتصال    .. مرت السنوات   
.. ينقل إىل أهلـها الـوادعني العفـيفني         .. جزيرة الكرت بث فضائي مباشر      

  ..ثقافات أقوام ال حيكمهم دين وال عرف وال مروءة 
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  !!بل هم أضل .. بدأ أصحاب اجلزيرة يشاهدون قوماً يعيشون كالبهائم 
  ..ال صالة وال صيام وال غض بصر وال حفظ فرج .. أكل وشرب ونوم 

بدأت النساء العفيفات يف جزيرة الكرت يرين نساًء مل يكتفني بالـسفور عـن            
بل ورمبا يف بعـض األحيـان       .. وجوههن بل سفرن عن سوقهن وأفخاذهن       

  ..سفرن عن غري ذلك 
غضوا أبصاركم عن هؤالء    .. اتقوا اهللا   : كان ذاك العامل اجلليل يصرخ بقومه       

  ..كم متسكوا بدين.. احذروا من تقليدهم .. 
أنـت  .. هو واهللا عزك    .. ال تكي حجابك    .. كان يركز على النساء أكثر      

أنت أمنا وأختنـا    .. أنت ملكة   .. جوهرة ال ينبغي لكل أحد أن ينظر إليك         
  ..أنت .. وابنتنا 
  ..  ميسك حبجزهم عن السقوط يف اهلاوية – رمحه اهللا –كان 

.. حاديـث إذاعيـة     من خـالل أ   .. وكان غريه من العلماء يفعلون ذلك       
  .. وكتب وأشرطة .. وخطب مجعة .. ولقاءات تلفازية 

  ..فتغرق .. خيافون أن تنخرق السفينة 
  .. وحيبوم .. كان الناس يتقبلون منهم 

  ..ورابع .. وثالث .. ومات آخر .. وحلق ذاك العامل بربه .. مرت السنوات 
وحيرسون السفينة من الغرق    .. وبقي العلماء األحياء يكملون املسرية املباركة       

..  

.. حنن يف متعة وسـرور      .. أيها الناس التفتوا إلينا     .. ظل األعداء يصرخون    
انظروا إليها  .. يف كل مكان    !! وهي تتمتع بتكشفها    .. الشاب جبانب الفتاة    

وأشعة الـشمس   .. تتمتع باجلو اجلميل    !! على شاطئ البحر    " البكيين  " بـ  
نظروا إليها يف الطـائرة تتمتـع حبريتـها فتخـدم         ا!! تداعب جلد فخذيها    

.. وختـدم الزبـائن     .. تربز مفاتنها   .. انظروا إليها يف مطاعمنا     .. املسافرين  
  ..انظروا إليها يف 

لكنـها ال   .. كانت هذه الدعوات املاجنة تصل إىل النساء يف جزيرة الكـرت            
  .. تلقى قبوالً 

  .. من أين تؤكل الكتف ال يعلمون .. ألن الذين أطلقوها أغبياء 
تربت الواحدة منهن منذ أن كانـت يف        .. فنساء عفيفات طاهرات حمصنات     

ولو خرج طرف أصـبعها لرجـل   .. مهدها على أن ال تبدي زينتها للرجال       
فكيف باهللا تريـدوا    .. واضطرب مزاجها   .. لضاق صدرها   .. أجنيب عنها   

  !! يا للهول أووووه.. أن خترج وجهها أو ترمي عنها عباءا 
  

  تكسري املوجة                                        
فـأدركوا أن   .. رأى األعداء أن أساليبهم لإلفساد ونزع احلجاب مل تنجح          

تدري ما تكسري   !! فعمدوا إىل سياسة تكسري املوجة      .. مواجهة التيار ال تفيد     
   ..أي تفكيك حزمة العيدان وكسر كل عود على حدة!! املوجة 



������������������������..����	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!���	ط�מ�א��
	���..����������������������������������������������������������������������������������������������������!!���	ط�מ�א��

������������������������..����	
���������������������������������������������������������������������������������������������������!!���	ط�מ�א��
	���..����������������������������������������������������������������������������������������������������!!���	ط�מ�א��

إذا مشت فيها املرأة مل يكتـشف       .. نظروا فإذا عباءات النساء واسعة ساترة       
.. ال  .. ال  !!.. انزعي عباءتك   : حنن ال نقول لك     : فقالوا هلا   .. أحد زينتها   
  ..حرااام 

  .. ولكن جددي يف موديل عباءتك 
 ..فبدأ مصممو األزياء خيترعون أشكاالً للعباءة أضيق من العباءة الـساترة            

!! فهي على كل حـال عبـاءة        .. فأعجبت ا جمموعة من النساء ولبسنها       
.. فصارت العباءة كأا فستان تزداد به زينة وجاذبية         .. لبستها بعض النساء    

  ..فبدل أن كانت العباءة تلبس لستر الزينة صارت هي يف نفسها زينة 
  ..استبشر األعداء وشعروا أن املوجة بدأت تتكسر 

فانطلق وراءها مجاعات من النـساء    .. اءات تلبس على الكتفني     فاخترعوا عب 
..  

  ..فاستبشروا 
  .. مث عباءات تربط من اجلنب 

  .. مث عباءات ضيقة جداً تربز مفاتن املرأة 
  ..مث 

  !!حىت صارت املرأة ذه العباءات تلفت النظر أكثر مما لو نزعت العباءة
.. فلم يسكت املصلحون    .. رق  والسفينة تتهاوى للغ  .. بدأ اتمع يضطرب    
وانطلق الـدعاة   .. واهتزت املنابر باخلطب الرنانة     .. أصدر العلماء الفتاوى    
  ..يعظون وينصحون 

وأا بذلك تربز زينتها الـيت   .. وخوفوا البسة هذه العباءات من عاقبة فعلها        
  .. أمر اهللا بسترها 

زة ملفاتن املرأة واضـحاً  وكان التحرمي يف هذه العباءات الضيقة والشفافة املرب     
وبدأت النساء تعود إىل العباءات الساترة      .. فبدأ يقل وينحسر    .. لكل عاقل   

وإن كان ال يزال يوجد أعداد من النساء يتساهلن بلبس هذه األشـكال             .. 
  ..من العباءات 

ويـشعرن خبطـئهن    .. إال أن هذه األعداد من النساء تبقى قليلة يف اتمع           
  ..دائماً 
وزرع االختالط  .. ورأوا أم يتعبون إلفساد احلجاب      .. ك األعداء ذلك    أدر
.. فإذا تأثرت بذلك ألـف امـرأة        .. وميضون يف ذلك السنة والسنتني      .. 

أقبل داعية ناصح مفوه فتال عليهن اآليـات وسـرد          .. وفرحوا ذا اإلجناز    
  ..فتنب كلهن يف حلظة واحدة .. األحاديث 

يـاااا  : عضوا أصابعهم وامـسوا     .. لنساء التائبات   فإذا رأى املفسدون ا   
  ..!!خساااارة 

وأن املسلمة وإن تساهلت يومـاً      .. نعم عرفوا أن الدين متمكن من القلوب        
بأدىن مـسحة   .. فمعدا ذهب خالص    .. فتكشفت إال أا سرعان ما تعود       

  ..ويعود إىل بريقه وملعانه .. يذهب عنه الغبار .. بيد رقيقة 
  .. تفكري طوييييل وبعد

  .!!جاءت الطامة 
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  !!املسألة فيها خالف                            
وينظرون كيف مات احلجـاب يف      .. بدأ املفسدون يقلبون صفحات التاريخ      

مث ملـا  .. فرأوا أنه بدأ بالدعوة إىل كشف الوجـه     .. بالد املسلمني األخرى    
مث أصبح  .. ه يصبغ بأنواع الزينة     بدأ الوج .. انتشر ذلك وأصبح أمراً عادياً      
مث صار قماش احلجاب    .. فصار الوجه أمجل    .. احلجاب يتلون بألوان زاهية     
مث بدأ احلجاب يتـسع     .. فازداد الوجه اًء    .. مزركشاً مزيناً بصور الورود     

  ..مث .. مث أطراف الشعر .. فظهرت اجلبهة كاملة 
   ..فبدؤوا يف تطبيق هذه اخلطة يف جزيرة الكرت

  .. كانت النساء يف جزيرة الكرت يسترن وجوههن 
فظهر هلن من خالل القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم األخرى من صـحف       

وأن املرأة جيوز هلا    !! أصالً تغطية الوجه غري واجب      : وجمالت من يقول هلن     
واملـسألة  !! وهناك علماء يفتون جبواز كشف الوجه       !! أن تكشف وجهها    

  !!فيها خالف 
مث ظهر من أفىت النساء العفيفات احملصنات جبواز إلقاء احلجاب عن وجوههن            

فمـن  .. واخلروج إىل الشوارع واألسواق سافرات عنه حماسن وجوههن         .. 
ودالل .. ونعومة شـفتيها    .. وسحر عينيها   .. نظر إليها متتع جبمال خديها      

وال يدخل يف   !! كل ذلك جائز على اعتبار أن كشف الوجه جائز          .. بسمتها  
  " !!وال يبدين زينتهن " قوله تعاىل 
  ..ما علينا 

لكنها كانت  .. كانت سارة من بني النساء الاليت تسلط عليهن هذه السهام           
متشي بني النـاس ملكـة يف       .. سعيدة بعباءا   .. بعيدة عن التساهل حبجاا     

  ..الكل معجب بقوة شخصيتها وثباا .. عرشها 
ومن بينهم ترى أخوات مسلمات     .. لشوارع بالناس   يف كل صباح تزدحم ا    

وقد حسرت جمموعات منهن عن حماسـن      .. لكنهن متساهالت باحلجاب    .. 
  .. وجوههن 

لكنها كانت مع .. كانت سارة متر ذه املناظر وهي ذاهبة إىل مكان دراستها           
كانت .. عدد كبري من الطالبات ترتدي حجاباً يغطي وجهها وبقية جسدها           

وبعضهن يرتدين عباءات كالفساتني    .. لطالبات يكشفن عن وجوههن     بعض ا 
ليصطادوا مـن   .. وكان عدد من الشباب يتجمهرون عند رؤية الطالبات         .. 

  ..تقع يف شباكهم 
فال جيرؤ أحد   .. وهي بكامل حجاا    .. وكانت سارة تالحظ أا متر أمامهم       

كانت عليها جاللة   .. أو يسمعها كلمة جارحة     .. أن يلقي عليها رقم هاتفه      
  ..وكأن املالئكة حترسها من كل جانب .. ومهابة 

  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *                          
  

  !!يف املستشفى
والبيت كله يترقب مقـدم هـذا       .. كانت أم سارة حامالً يف الشهر التاسع        

  ..الضيف الصغري إىل الدنيا 
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أحـست أم   .. وحترك دافعاً الرحم من حوله      .. نني إىل الدنيا    اشتاق هذا اجل  
وولدت غالماً مجـيالً أمسـوه      .. وصلت للمستشفى   .. سارة بآالم املخاض    

  ..خالد 
  ..اجلميع فرح مبقدمه 

  ..ويف املساء ذهبت سارة مع أبيها لزيارة أمها 
 كان الزائر املعاىف الذي يدخل املستشفى يتحسس تاج الصحة فوق رأسـه           

هـذا مـصاب   .. املرضى ميلئون الغـرف     .. الذي ال يكاد يراه إال املرضى       
  ..وذاك مبرض يف القلب .. حبادث 

  ..وتلك عندها أمراض يف الرحم .. وهذه امرأة نفساء 
  ..واطمأنت عليها .. دخلت سارة على أمها 

  .. كانت يف الغرفة مع أمها أربع نساء كلهن والدات 
قد .. يبدو عليها الذكاء واألدب     .. ات فتاة وقوراً    حملت سارة من بني الزائر    
لكنها كشفت وجهها   .. وال مزركشة   .. غري مزينة   .. لبست عباءة فضفاضة    

  .. يراه األطباء واملمرضون والزوار .. فبدا كالقمر ليلة البدر .. 
وال يبـدين   " واهللا يقـول    !! كيف تبـدي زينتـها    .. جعلت سارة تتعجب    

  "!!زينتهن
وعرفت أن  .. أقبلت إليها وسلمت عليها بلطف      .. ة جريئة بأدب    كانت سار 
فـدعت هلـم   .. مث اكتشفت أا جاءت زائرة ألختها الوالدة        .. امسها أريج   

هـل  .. يل معك حديث خاص     : مث استأذنتها قائلة    .. مجيعاً بالربكة والتوفيق    
  ..ميكن أن جنلس يف غرفة االستراحة ااورة 

اكتـشفت  .. دارت فيها أحاديث خمتصرة     .. هادئة  جلست الفتاتان جلسة    
خالهلا سارة أن أريج كثرية القراءة يف الكتب الداعية إىل التربج والـسفور             

  ..وكأن املرأة رقيقة مملوكة حتتاج ملن حيررها .. حترير املرأة : باسم 
مما شجعها إىل فتح نقاش طويل مع أريج        .. كانت معلومات سارة ال بأس ا       

..  
  

   سارة وأريجبني
أن اهللا تعاىل خلق الرجل واملرأة شطرين للنـوع  تعلمني يا أريج    : قالت سارة   
  :  اإلنساين

ـّـه خلَق الزوجني الذكر واألنثى       "قال تعاىل   ذكراً وأنثى    : الـنجم  [" وأن
.. والزوجان مها املقترنان اللذان ال يستغين أحـدمها عـن اآلخـر             ،  ] 45

  ..ري عجلة احلياة فالرجل واملرأة مقترنان لتسي
 .. يشتركان يف عمارة الكون كلٌّ فيما خيـصه       الذكر واألنثى خملوقان    .. نعم  

   ..بال فرق بني الرجال والنساء يف عموم الدين
  ..املسئولية فهما متساويان يف 

الدخول يف  ساء على   النبايع  و..  دعا النساء كما دعا الرجال       ����فرسول اهللا   
وأفىت الرجال  .. وصلى إماماً بالرجال والنساء     .. كما بايع الرجال    اإلسالم  
  ..وكان الـ .. وكان الرجال والنساء يشريون عليه ويقبل منهم .. والنساء 
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وأبو بكر وعمر   !! عجباً  !! كان يقبل مشورة النساء   : عندها صرخت أريج    
  !!موجودان ؟
 .. واستمعي إىل أم سلمة وهي حتكي بكل عزة ثقتها بنفـسها          .. نعم  : سارة  

وهي تقضي برأيها على مشكلة كانت      .. وشعورها بنظرة اتمع املشرقة هلا      
  !!قد تعصف جبيش كامل 

  !كيف ؟: أريج 
  .. إىل مكة معتمراً ����ملا خرج رسول اهللا 

لمرأة حبقها يف التعبري عـن      لقبل قرون من اعتراف العامل احلديث       كله  هذا  و
  ..اخلاص ا رأيها 

.. وذلك قبل فـتح مكـة       .. ن أصحابه ليعتمروا    خرج مع ألف وأربعمائة م    
  ..فكان قريش هم أهل مكة مينعون من شاءوا ويأذنون ملن شاءوا 

  .. مع أصحابه ال يريدون قتاالً بل سيعتمرون كبقية الناس ����وصل 
لكنه عـدل   ..  أن يدخلها بالقوة     ����وكاد  .. منعتهم قريش من دخول مكة      

  ..لحاً عن ذلك وأراد أن يكتب بينه وبينهم ص
حـىت  .. أرسلت قريش إليه عدة أشخاص للتفاوض معه حول بنود الصلح           

  ..جاءه سهيل بن عمرو ليكتب الصلح معه 
بـسم اهللا الـرمحن     : اكتب  : قال  جعل ميلي عليه    الكاتب ف  ����فدعا النيب   
  ..الرحيم 

ولكن اكتـب   ؟  فواهللا ما أدري ما هو      .. أما الرمحن   : اعترض سهيل قائالً    ف
  ..هم كما كنت تكتب بامسك الل

  ..ال باسم اهللا الرمحن الرحيم إواهللا ال نكتبها : غضب املسلمون وقالوا ف
  ..اكتب بامسك اللهم  : ����فقال النىب 
  ..هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا :  اكتب ����مث قال 

نك رسول اهللا ما صددناك عن البيت وال أواهللا لو كنا نعلم : فقال سهيل 
   اكتب حممد بن عبد اهللا ولكن، قاتلناك 
  اكتب حممد بن عبد اهللا ، ين لرسول اهللا وان كذبتموين إواهللا  : ����فقال 
  ..على أن ختلوا بيننا وبني البيت فنطوف به :  اكتب ����فقال 
ولكن ذلك من العام ، نا أخذنا ضغطة أواهللا ال تتحدث العرب : قال سهيل ف

  ..املقبل 
  .. هكتبو..  على ذلك ����فوافق النيب 

أنه ال خيرج من مكة مسلم      : فاشترط  .. أراد سهيل أن يضيق على املسلمني       ف
أما من خرج من املدينة وجاء إىل مكة مرتداً         .. إال رد إىل مكة     .. يريد املدينة   
  .. فيقبل يف مكة .. إىل الكفر 

سبحان اهللا كيف !! من جاءنا مسلماً نرده إىل الكافرين : فقال املسلمون 
  .. ىل املشركني وقد جاء مسلماً نرده إ
  .. أما من ذهب منا إليهم فأبعده اهللا  : ����فقال 

  .. مفكراً ����مث سكت والنيب 
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تفلت من احلبس   .. فلما مسع باملسلمني    .. وكان قد أسلم فعذبه أبوه وحبسه       
  ..وعيونه دمعاً .. تسيل جراحه دماً .. وأقبل جير قيوده 

  .. واملسلمون ينظرون إليه  ..����النيب مث رمى جبسده املتهالك بني يدي 
مث صاح بأعلى صوته    .. كيف تفلت من حبسه     !! غضب  .. فلما رآه سهيل    

  .. هذا يا حممد أول من أقاضيك عليه أن ترده إيل : 
  .. إنا مل نقض الكتاب بعد  : ����فقال 
  .. فواهللا إذاً ال أصاحلك على شيء أبداً : قال 
: قال  .. بلى فافعل   : قال  .. ا أنا مبجيزه لك     م: قال  .. فأجزه يل    : ����فقال  

  .. ما أنا بفاعل 
   .. ����فسكت النيب 

وأبو جندل يـصيح ويـستغيث      .. وقام سهيل سريعاً إىل ولده جيره بقيوده        
  :يقول .. باملسلمني 

أال ترون ما قـد     .. أي معشر املسلمني أرد إىل املشركني وقد جئت مسلماً          
  .. ستغيث حىت غاب عنهم وال زال ي.. لقيت من العذاب 

  .. واملسلمون تذوب أفئدم حزناً عليه 
  ..ويعتمروا يف العام القادم.. على أن يعودوا إىل املدينة����فصاحل النيب 

مث تفاجئوا  .. كان املسلمون قد جاؤوا بإحرامهم من املدينة متحمسني للعمرة          
  !!.. أن قريشاً متنعهم هكذا بكل بساطة 

  ..ى نفوسهم كان احلزن يسيطر عل

كتابة املعاهدة التفت إىل أصحابه مث أمرهم أن ينحروا         من   ����النيب  فلما فرغ   
.. وهو ما جاؤوا به معهم ليذحبوه يف عمرم من غـنم وإبـل              .. الـهدي  

  ..وأمرهم أن حيلقوا رؤوسهم 
وال تـزال نفوسـهم     .. األصل أن يفعلوا ذلك بعد العمرة       .. فتفاجأ الناس   
  ..تباطئوا عن االستجابة ألمره رجاء أن يتراجع عنه ف.. معلقة ا 

!! فلم يقـم أحـد      .. وأخذ ينظر إليهم ينتظر تنفيذ األمر       .. لكنه مل يتراجع    
  !!فلم يقم أحد .. فأعاد عليهم 
أنـه يـأمرهم وال     فذكر هلـا    .. أم سلمة   ودخل على زوجه     .. ����فغضب  
  !! يطيعون 

إليهم اخرج  ؟ أي حتب أن يطيعوك ؟       يا نيب اهللا أحتب ذلك      : فقالت أم سلمة    
وتـدعو حالقـك    ..  هـديك حىت تنحر   ..  منهم كلمة    مث ال تكلم أحداً   .. 

  ..فيحلقك 
 فعل ما اقترحته عليه      منهم حىت  مل يكلم أحداً   ومضى ميشي ساكتاً     ����فخرج  
ذلك قـاموا   الناس   ىفلما رأ .. ودعا حالقه فحلقه    .. هديه  حنر  .. أم سلمة   
   ..هديهم فنحروا 

مل حتتقر  .. معتزة بفكرها   .. واثقة بقدراا   .. فانظري كيف أن امرأة واحدة      
وعملوا به  .. بل أخذوا بالرأي    .. وهم مل حيتقروها    .. نفسها بل أبدت رأيها     

..  
  ..واهللا كالم رائع : أريج 
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  :نعود إىل ما كنا فيه : سارة 
ل واملرأة يف كـل     إن اهللا تعاىل ساوى بني اجلنسني الرج       – أريج   -فأقول لك   
  ..إال فيما تقتضي طبيعة الرجل واملرأة االفتراق فيه .. شيء 

 يـا   "عن النساء   قال  و.. " إن الذين يبايعونك إمنا     " فقال تعاىل عن الرجال     
  .." .. أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على 

اع الرجـل ر   ..  (����قال  ف.. وكذلك ساوى بينهما يف املسئولية عن البيت        
فكلكـم راع    .. واملرأة راعية على بيت زوجهـا وولـده       .. على أهل بيته    

  .. متفق عليه) وكلكم مسئول عن رعيته 
  :العبادة والتكاليف الشرعية وساوى بينهما يف 

  ..ساوى بينهما فيها .. فأوجب اهللا على الرجل واملرأة تكاليف متماثلة 
  ..لى السواء مخس مرات فالصالة واجبة على الرجل وواجبة على املرأة ع

  ..وصوم رمضان واجب عليهما مجيعاً 
  ..والزكاة واجبة عليهما مجيعاً 
  ..واحلج واجب عليهما مجيعاً 

  ..بل إن اهللا خفف على املرأة أكثر من الرجل 
  ..فأسقط عنها الصالة والصيام أيام حيضها ونفاسها 
ـ   .. وساوى بني الرجل واملرأة يف عمارة األرض         أموران باجلـد   فكالمهـا م

وهـذا  " .. فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه       " كما قال تعاىل    .. والعمل  
  ..خطاب للرجال والنساء 

ن املسلمني واملـسلمات    إ "قال تعاىل   .. وكالمها مأموران بأنواع الطاعات     
واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات والصادقني والصادقات والـصابرين        

اشعني واخلاشعات واملتـصدقني واملتـصدقات والـصائمني      والصابرات واخل 
والصائمات واحلافظني فروجهم واحلافظات والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات        

  ) ..أعد هلم مغفرة وأجرا عظيما 
كان  وما( هللا ورسوله قال تعاىل     اطاعة  والرجل واملرأة على السواء مأموران ب     
   ..) يكون هلما اخلرية من أمرهمملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا أمرا أن 

بل إن نساء صاحلات ضربن أروع األمثال يف احلرص على الطاعة وطلـب             
  ..والتحبب إىل اهللا تعاىل بأنواع القربات .. العمل 
  

   بطوالت                                        
  : واصلت سارة قائلة 

النـسائية ،   ظ القـرآن    دور حتفي ألحد   ةمديرأذكر أن إحدى األخوات كانت      
  :تقول 

درج فكان هناك .. املبىن مرافعاً قليالً عن مستوى الشارع ملا افتتحنا الدار كان   
وكانت الطالبات يصعدن ويرتلـن بكـل       .. حيتاج الداخل إىل املبىن لصعوده      

  ..سهولة 
جـاءت  .. يف اليوم األول للتسجيل يف الدار فوجئت بامرأة كبرية يف الـسن             

  ..تها على كرسي متحرك تدفعها ابن
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مث .. وتنظر إىل الـدرج     .. جعلت تلتفت إىل ابنتها     .. فلما وصلت إىل الدرج     
حـىت  .. علـى الـدرج   على يديها وركبتيها حتبو نزلت من كرسيها وأخذت    

مث خرجـت بالطريقـة     .. وسجلت امسها لتحفظ معنا القرآن      .. لدار  ا لتدخ
  ..نفسها 

  .. صيبت يف حادث مروع أفتاة هلا مهة عظيمة ومسعت عن 
  ..أكثر من مخس عشرة سنة مشلولة على السرير معاقة صارت بسببه 

  ..وتآكل اللحم بسبب مالزمتها للفراش .. امتأل جسمها قروحاً 
  ..خترج األذى من جسدها إال مبعاونة أمها تستطيع أن وال 

   ..وقلبها حي مؤمن.. لكن عقلها متدفق 
  ..فكرت أن ختدم اإلسالم 

  ..تنفع نفسها و.. دين الجدت بعض األساليب والطرق اليت تنفع ا فو
  تدرين ماذا فعلت ؟..!! فاستخدمت ما متلك من قدرات 

  ..حباهلا ظ عتفتحت بيتها ملن يشاء من النساء أن يزورها لي: أوالً 
تلقي علـيهن حماضـرة     ف.. القرآن  حتفيظ  طالبات دور   تأتيها النساء و  صارت  ف

  ..بصوا املؤثر 
  ..جعلت بيتها مستودعاً للمعونات العينية واملادية لألسر احملتاجة : ثانياً 

مليئة بصدقات الناس اليت حيـضروا وهـي        ساحة البيت الكبرية    حىت صارت   
  ..وإرساهلا إليهم .. تتوىل االتصال باألسر الضعيفة 

.. وكم من عار سترت عورتـه       .. وكم من جائع سدت هذه املشلولة جوعته        
  ..م من مريض سعت يف عالجه وك

.. ترسل معها كتباً واشرطة نافعة      .. إذا أرسلت املعونات لألسر احملتاجة      : ثالثاً  
  ..لتتأكد من مساعهم هلا .. الكتب واألشرطة هذه املسابقات على قيم تو

ال تدع منكراً من منكرات النساء إال وتتصل علـى صـاحبة املنكـر              : رابعاً  
  ..صحهاوتن

الفتيات العوانس عن طريق املتابعة اهلاتفية مع الثقـاة   ج  يزوسعى يف ت  ت: خامساً  
  ..من أهل العلم واجلمعيات اخلريية 

  .. تساهم يف إصالح ذات البني ويف حلول املشاكل الزوجية : سادساً 
  ..إا امرأة عجيبة واهللا 

.. كانت أريج يف غاية املتعة وهي تستمع إىل هـذه املعلومـات والقـصص       
.. عيد يف ذهنها ما مسعته مراراً من املطالبة باملساواة بني الرجل واملـرأة              وتست

.. كسرية اجلناح   .. مبخوسة احلق   .. وما يردده بعضهم من أن املرأة مظلومة        
  ..و 

  ..رائع .. رائع : من غري شعور أخذت أريج تردد 
  ..نقطة هامة بل هنا : قالت سارة 

الرجال : فاملقصود ا يف القرآن والسنة      " يا أيها الناس     "عندما تطلق كلمة    
  ..والنساء 

: " ففي القرآن أكثر من عشرين موضعاً ينادي اهللا فيه الرجال والنساء بقوله             
  " ..يا أيها الناس 
  :كما قوله تعاىل 

 "ا ايهأَي اسواْ الندباع كُمبر .. "  
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  " .. طَيباً حالَالً رضِاَأل في مما كُلُواْ الناس أَيها يا" 
  ".. ربكُم من بِالْحق الرسولُ جاءكُم قَد الناس أَيها يا" 
  " .. ربكُم من برهانٌ جاءكُم قَد الناس أَيها يا"
  " ..جميعا إِلَيكُم اللّه رسولُ إِني الناس أَيها يا"
  " .. ربكُم من موعظَةٌ جاءتكُم قَد الناس اأَيه يا"
  " ..الدنيا الْحياةُ تغرنكُم فَلَا حق اللَّه وعد إِنَّ الناس أَيها يا"
  " ..اللَّه إِلَى الْفُقَراء أَنتم الناس أَيها يا"
 شـعوبا  وجعلْنـاكُم  وأُنثَى ذَكَرٍ من كُمخلَقْنا إِنا الناس أَيها يا"

  " ..لتعارفُوا وقَبائلَ
  ..نعم الرجال والنساء مجيعاً يناديهم رم نداًء واحداً 

وقد جلـست    .. ����وانظري إىل أمك أم سلمة      .. وانتقلي معي إىل املدينة     
  .. ا وعندها جارية متشط شعره.. يوماً يف بيتها وهو مالصق للمسجد 

  " يا أيها الناس "يقول  ����رسول اهللا إذ مسعت .. فينما هي كذلك 
اجلارية قالت  ف.. وقامت لتذهب للمسجد    .. لت للجارية استأخري عين     افق
  !! الرجال ومل يدع النساء امنا دعإ :

  ..رواه مسلم ) إين من الناس : فقلت 
  .. رضي اهللا عن أم سلمة : قالت أريج 
  .. محني بسؤال  هل تس- سارة –طيب 
  .. ليتك تسمعيه مين .. بقي كالم قليل يف موضوع املساواة .. حلظة : سارة 

  ..تفضلي : أريج 
كـذلك مهـا    .. الرجل واملرأة كما مها متـساويان يف الواجبـات          : سارة  

  ..اجلزاء متساويان يف 
من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبـة             ( قال تعاىل   

   .. )جزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولن
 فاستجاب هلم رم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى            : ( وقال  
.. (  

ومن يعمل من الصالحات من ذكرٍ أو أنثَى وهـو مـؤمن    " : وقال عز شأنه    
   " ..فأولئك يدخلون اجلنة وال يظْلمون نقرياً 

ئل األعمال هي لكل املسلمني رجاالً ونساًء       فجميع األحاديث الواردة يف فضا    
..  
هي للرجال والنساء   ".. من قال سبحان اهللا وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة           "
..  
بىن اهللا له بيتاً    .. من صلى هللا ثنيت عشرة ركعة يف يوم تنفالً من غري الفريضة             "

  ..هي للرجال والنساء .. " يف اجلنة 
   :اب العقومها متساويان أيضاً يف 

 من حدود اهللا فـإن العقـاب واحـد    اًفي حالة انتهاك أي من اجلنسني حد ف
  ..للذكر واألنثى دون متييز أحدمها عن اآلخر 
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الزانية والزاين فأجلدوا كل واحد منهما مائـة        (: قال تعاىل   الزنا  عقاب  في  ف
  )جلدة 

  " ..والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما : " ويف عقاب السرقة قال 
ليعذب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني     ( : قال  النفاق والشرك    عقاب   ويف

  .)  واملشركات ويتوب على املؤمنني واملؤمنات
ال جيوز التنقص منـه     .. جعل اهللا تعاىل كالمها مكرم      .. القيمة االنسانية   ويف  

  .. أو امتهانه 
   ..بنوعيه الذكر واألنثى" .. ولقد كرمنا بين آدم " قال اهللا 

منوا آيا أيها الذين    ( : حرم تنقص املسلم عموماً رجالً كان أو امرأة ، فقال           و
نساء من نساء عسى      منهم وال  ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً        

   ) .. أن يكن خريا منهن
  

  أكرمكم أتقاكم
  ..وسارة تتكلم بتدفق ومحاس .. كانت أريج تستمع إىل سارة بكل تركيز 

وقد امتأل قلبها مبحبـة     .. كتت سارة قليالً وكأا تدافع عرباا       س.. وفجأة  
كيف يتهمون الدين الـذي شـرعه       .. هذا الرب العادل احلكيم جل جالله       

  ..أنه ظلم املرأة أو خبسها حقوقها .. وأكمله 
  :مث قالت بكل عزة وحزم 

  .. مقياس التفاضل الوحييييد بني الرجل واملرأة هو التقوى 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنـاكم شـعوبا            ( :    تعاىل قال
..  أكرمكم أتقـاكم    :  نعم   ..  )إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم    وقبائل لتعارفوا   

وال .. وال أقـواكم ذكـورة      .. وال أكثركم مـاالً     .. ليس أشدكم جسداً    
  ..وإمنا أتقااااكم .. أعظمكم فحولة 

ليت أكثر النساء اليوم املخـدوعات   : وقالت  . .بدت أريج متأثرة مبا تسمع      
يعقلون مثـل   .. حقوق املرأة   .. حقوق املرأة   : بالدعوات املاجنة اليت تردد     

  ..هذه املفاهيم 
.. وال انتقـام   .. وال ثـأر    .. ليتهم يدركون أن اهللا ليس بينه وبينهن عداوة         

 اجلنان وتسبق   تستطيع الواحدة منهن أن تبلغ أعايل     .. وإمنا هن من خلق اهللا      
  .. بتقواها .. الرجال 

  :بل أزيدك .. صحيح : قالت سارة 
وهلن مثل الذي   ( : فقال تعاىل   .. حىت عند الزواج حفظ الكرامة لكل منهما        

  ) ..عليهن باملعروف 
  حق زوجة أحدنا عليه ؟ رسول اهللا ما يا: قال أنه عن حكيم بن معاوية و

  .. " تسيت اكإذا أن تطعمها إذا طعمت وتكوسها " :قال 
   .)..  ولنسائكم عليكم حقاً..  أال إن لكم على نسائكم حقاً ( : ����وقال 

  ..أعين األب واألم .. وأمر األوالد باحترام الرجل واملرأة 
  ..أكرب ) األم ( بل إن حق املرأة 
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 أُمه حملَته "ل مث بدأ باألم فقا" إِحسانا بِوالديه الْإِنسانَ وصيناو: " قال تعاىل 

  ..فقدمها على األب  " .. 
من أحق الناس حبـسن     :  فقال   ����أن رجالً سأل رسول اهللا      يف الصحيحني   و

  ؟الصحبة 
   .. )مث أبوك ، مث أمك ، مث أمك ، أمك :  ����فقال 

  !!يف بنطال أمحر .. مها 
  ..لكن سكينة اإلميان كانت حتف جملس سارة وأريج .. كان الكالم حامياً 
.. تبحث عنها يف املمـرات      .. أخت أريج   " مها  " كانت  .. ويف هذه األثناء    

  !! وقد تعجبت أين ذهبت 
  ..كان واضحاً من طريقة لبس مها للحجاب أن عندها تساهالً كثرياً 

ومـع مـشيها يظهـر      .. فعباءا ضيقة يتبني منها بوضوح تفاصيل جسدها        
  ..ظر أكثر لاللتفات إليها فيلفت الن.. البنطال األمحر الذي ترتديه 
تعجبت مـن هـذه     .. فرأت أريج مع سارة     .. دخلت مها غرفة االستراحة     

.. ألقت التحية وصافحت سارة وتعرفت علـى امسهـا بلطـف            .. اجللسة  
  .. وجلست تستمع للحوار 

فقالت .. فلم تصرب مها    .. عن حقوق املرأة يف اإلسالم      .. كان الكالم ساخناً    
  : بكل جرأة 

وأكثـر جناحـاً يف     .. بعض النساء أذكى من الرجال      .. يا سارة   .. احة  بصر
فلماذا تريدين أنت وغريك أن تفرقي بني الرجل واملـرأة وحتـددي         .. احلياة  

.. ودائماً الرجل   .. لكل منهما جماالت خاصة ال يصلح أن يزامحه فيها اآلخر           
  ..الرجل 

  ..كانت مها متحمسة كثرياً وهي تلقي هذا السؤال 
  : وقالت .. ضحكت سارة 

  ..املرأة .. دائماً املرأة .. وأيضاً 
  .. امسعي يا مها 

 .. قَدر اهللا وقضى أن الذكر ليس كاألنثى يف صفة اخللقة واهليئة والتكـوين            
واملرأة أقوى منه عاطفة    .. وأضعف عاطفة   .. فالرجل أقوى من املرأة جسداً      

  .. يستثمر قوته وكل منهما مكالب بأن.. وأضعف جسداً .. 
  !كيف ؟: مها 
.. يعتريهـا احلـيض واحلمـل       .. املرأة هلا طبيعتها اجلسدية اخلاصة      : سارة  

  وتربية جيل األمة املقبل     ..واإلرضاع وشؤون الرضيع  .. والوالدة  واملخاض  
خلقت من عظام الصدر      .. وهلذا خلقت األنثى من ضلع آدم عليه السالم        ..
  .. قريبة من القلب .. 
وحفظهـا  .. املرأة واألوالد   .. األسرة  مؤمتن على القيام بشؤون     فالرجل  ما  أ

  ..من تراب األرض .. ولذلك خلق غليظاً  .. واإلنفاق عليها
  :  من آثار هذا االختالف يف اخللقةو

   .. والعاطفية ..، والقُدرات اجلسدية االختالف بينهما يف القوى •

    ..ل واملرأة يف بعض أحكام التشريعاالختالف والتفاوت والتفاضل بني الرج •
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: بل أقول    .. ال أعين الذكاء والفطنة   .. فلما كان الرجل يف طبيعته اجلسدية       
الـسعي  يف قوته اجلسدية أقوى وأقدر على التحمل جعله اهللا مسئوالً عـن             

   .. واإلنفاق على من يف البيت
وأعرف حبـل   .. وملا كانت املرأة أقدر على إدارة البيت والقرب من الصغار           

 وتربية جيـل     ..القيام بشؤون البيت  جعلها مسئولة عن    .. مشاكل األوالد   
ولـيس  : "هذه الفوارق فقالت     – وهي امرأة    –وقد أدركت مرمي     .. األمة

  " ..الذكر كاألنثى 
  ..كأن مها مل تقتنع بكالم سارة كثرياً 

  :فالتفتت أليها سارة وقالت 
رسة وأردت أن تنظمي حفالً يف مدرسـتك        أنت لو كنت مد   .. عذراً  .. مها  
ورسم .. من تنظيف   .. وأردت أن تقومي بعدة أعمال يف قاعة االحتفال         .. 

  ..وإعداد كلمات .. ومسح سبورة .. وتعليق أوراق .. صحائف 
وفـصيحة  .. والنحيفة  .. متنوعات فيهن السمينة    .. وعندك عشرون طالبة    

  ..واخلجولة .. واجلريئة .. واألقل من ذلك .. اللسان 
من ستختارين للوقوف على الكراسي وصعود الـسلم لتعليـق األوراق ؟            

  أليس كذلك ؟.. الطالبة السمينة 
  ..بل الطالبة النحيفة اخلفيفة .. ال طبعاً : تبسمت مها وقالت 

.. ؟ الطالبـة الفـصيحة اجلريئـة        ..ومن ستختارين للتنظيف    : قالت سارة   
  !صحيح ؟

وغريها يتوىل  .. هذه سأجعلها تلقي الكلمة الترحيبية       .. ال طبعاً : قالت مها   
  ..و .. صف الكراسي والتنظيف 

  ..طيب هل يف تقسيمك هذا ظلم ألحد : قالت سارة 
  ..تكامل وتعاون .. كلهن أعماهلن مهمة .. ال طبعاً : قالت مها 
والنحيفة مل  .. واعترضت اخلجولة   .. طيب لو احتجت السمينة     : قالت سارة 

  ..واجلريئة أبت أن تلقي الكلمة .. ض بعملها تر
.. ألن إسناد العمل الذي يناسب طبيعتـها        .. لن أقبل اعتراضها    .. ال  : مها  

  ..ليس ظلماً هلا 
  :وقالت .. شعرت سارة أا وصلت إىل ما تريد 

طيب ملاذا تعترضني على ختصيص الرجل بشيء وختصيص املرأة بشيء كـل            
  ..!!بناء على قدراته 

يعين .. سارة   : - مقاطعة   -فقالت  .. بدو أن أريج حتمل فكرة مها نفسها        ي
  ..!!حرام املرأة خترج من بيتها 

  ..وأنا مل أقل ذلك .. ليس حراماً .. ال  : - متعجبة -سارة 
بـل  .. طيب فيه أعمال يقوم ا الرجل تستطيع املرأة أن تعملها مثله          : أريج  

  ..قد تكون أحسن منه 
" لكن ما رأيك يف امرأة تعمل يف حمل         .. أنا معك يف هذا     .. ح  صحي: سارة  
وتـصلح  .. وعجالت الـشاحنات    .. تفك إطارات السيارات    " !! بنشر  

  وتشتغل ؟
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.. فتحفـر األرض  .. ما رأيك بامرأة تعمل يف إزالة انسداد أنابيب اـاري    
  ..وفتشت عن األوساخ .. ورمبا نزلت يف األنابيب .. وتنقل التراب 

تـسوق الـونش    .. ملدة مثان ساعات يومياً     .. ما رأيك بامرأة يف شدة احلر       
ورفع األثقال واحلديـد    .. وحترك رافعته حلمل السيارات املتعطلة      .. الكبري  

  ..ألعايل البنايات 
وحتمـل أكيـاس   .. وبناية اجلـسور  .. ما رأيك بامرأة تعمل يف حفر اآلبار      

  ..اإلمسنت من سيارة إىل أخرى 
  ..يك بامرأة ما رأ

كانت أريج ومها يكتمان ضحكة مدوية أثناء استماعهما لألمثلة اليت تسوقها           
  ..وفجأة ضحكت الفتاتان بصوت عااالٍ .. سارة 

  ..جعلت سارة دئ من أصواما 
 يعلم أن هذه األمور ال      – مسلماً أو غري مسلم      –كان واضحاً أن كل عاقل      

 الشركات ال يكادون يوظفون النساء      بل حىت أصحاب  .. توافق طبيعة املرأة    
بل إن املرأة إذا    .. يف هذه الوظائف لعلمهم بعدم قدرن على املواصلة فيها          
.. فـيغلظ جلـدها     .. عملت فيها بدأت تفقد أنوثتها ونعومتها شيئاً فشيئاً         

  .. ويتغري لوا .. وتربز عضالا 
:  وسارة تردد    ..متسحان دموعهما من كثرة الضحك      .. جعلت أريج ومها    

  .. خلوين أواصل .. طيب 
  ..تفضلي أكملي .. عذراً : أريج 

  .. بس بالش ضحك : سارة 
  ..طيب .. طيب : مها 
  ..وباملقابل : سارة 

مث جيلـسه يف    .. يعمل الرضاعة للـصغري     .. ما رأيك برجل جيلس يف البيت       
حـىت  وإن بكى الصغري أخذ يهزه ويطربه ببعض األهازيج         .. حضنه ويرضعه   

  ..يسكت 
أقبل إليها وفهمهـا    .. وإذا تفاجأت إحدى بناته بشيء من عالمات البلوغ         

  ..!!وحدثها عن مرحلة احلياة اجلديدة اليت تستقبلها .. املوضوع 
اكتفـى  .. ومسعوا حبركة لص دخـل البيـت      .. وإن نام ليلة جبانب زوجته      

  !! األطفال ومجع.. وتوىل هو الصراخ .. بإيقاظ زوجته لتعاجل املوضوع 
  ..وما رأيك برجل 

املفروض أن املرأة هي الـيت      : وقالت  .. انطلقت أريج مرة أخرى ضاحكة      
  ..تصرخ وهو يتفاهم مع اللص 

  ..كالمها ميكن أن يقوم بالعمل نفسه .. مساواة ! ملاذا ؟: ردت سارة بذكاء 
ويـضجعه يف   !! حىت حليب الطفل هو الذي يصنعه       !! عجيب  : فقالت مها   

  .. ما بقي إال حيمل ويلد أيضاً !! وحيل مشاكل بناته ..!! ه ويرضعه حضن
فجعلت طرف عباءا على فمها وغرقت      .. عندها جاء دور سارة بالضحك      

  !!وقد ختيلت رجالً حامالً .. يف الضحك 
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  !ملاذا الفوارق ؟
أعود إىل بعض الفوارق بني الرجل واملرأة اليت هي بسبب افتراقهمـا            : رة  سا

  ..يف طبيعة اخللقة والتكوين 
  .. أا ملكة خمدومة .. فمن األحكام اليت اختصت ا النساء 

وابنته وأمه وكل من كانت حتت      .. فيجب على الرجل أن ينفق على زوجته        
ال شراب وال مسكن وال ملـبس       وال جيوز أن يقصر عنها بطعام و      .. واليته  

  .. وال عالج 
من قتل   : ����بل قد قال    .. وجيب عليه أن حيميها من كل ضرر ينال عرضها          

  ..دون عرضه فهو شهيد 
الكـسب  و  .. بالرعايـة وحراسـة الفـضيلة   نساءقوامون على ال  فالرجال  

بِمـا  الرجال قَوامونَ على النساء     : "وهو معىن قوله تعاىل     ..  نواإلنفاق عليه 
  " ..فضل اُهللا بعضهم على بعضٍ وبِما أنفقوا من أمواهلم 

.. فهو حيمي اجلبهة اخلارجية     .. ألن رعاية البيت والدفاع عنه تناسب طبيعته        
  ..واملرأة حتمي اجلبهة الداخلية 
جيـب   : مـثالً ف ..أسقطها عن النساء    عبادات  لذا أوجب اهللا على الرجال      

اخلروج يف شدة احلـر  و.. ليه شهود صالة اجلمعة     وجيب ع    ..اجلهادعليهم  
  ..والربد للصالة يف املسجد 

  ..يعين .. يعين .. امسحي يل .. سارة .. لكن : .. قالت أريج 
  ..وبدت أريج مترددة يف كالمها 

  !ماذا عندك ؟.. هاه : قالت سارة 
  ..هناك بعض الفوارق : أريج 

  !ليس يف هذا تفريقاً بينهما ؟أ! ملاذا املرأة تأخذ نصف مرياث الرجل ؟
لـنكن  .. أريـج   : - وقد متلكت حمبة اهللا وتعظيمه قلبـها         -فقالت سارة   
  ..واضحني 

  ..تعاىل اهللا !! يعين تتوقعني أن اإلسالم بينه وبني املرأة عداوة 
فهـي تـصلي يف     .. ملا خفف على املرأة يف الصالة       .. لو كان األمر كذلك     

الشهر يف إجازة من الصالة يف فترة عادا الشهرية         ومتكث أياماً من    .. البيت  
 .. !! ..  

واحلج يسقط عنـها    .. وخفف عليها يف الصوم فتفطر أياماً من رمضان أيضاً          
.. مهما ملكت من أموال الدنيا ما دامت مل جتد حمرماً يذهب معها ويعتين ا               

  ..و 
ما .. لكن   .. وال يظلم ربك أحداً   .. أدري أن اهللا تعاىل حكم عدل       : أريج  

  !!سبب التفريق يف املرياث ؟
وهو سبحانه الـرب العظـيم      .. ال يشرع اهللا تعاىل شيئاً إال حلكمة        : سارة  

  ..األعلم مبصلحة عباده 
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فلما أحصينا التركة فإذا هي مائة      .. افرضي أن رجالً مات وورثه ولد وبنت        
  ..ومخسون ألفاً 

  كم للولد وكم للبنت ؟
  ..وللولد مائة ألف .. ن ألفاً للبنت مخسو: أريج 
وأعطاها خطيبـها مهـراً قـدره    .. بعد سنة خطبت البنت  .. طيب  : سارة  

  كم صار عندها ؟.. مخسون ألفاً 
  ..مائة ألف : أريج 
  كم صار عندها ؟.. جاءها هديا بعد زواجها مبا جمموعه عشرون ألفاً : سارة 
  ..مائة وعشرون ألفاً : أريج 
 الشقة واشترى األثاث وتكفل بكل التكاليف األخرى        وجهز زوجها : سارة  
  ..  و .. واهلدايا .. والوالئم ..  كالسفر - إن وجدت -

  فكم بقي عنده ؟.. وأعطاها مهرها مخسني ألفاً .. أما الولد فإنه خطب فتاة 
  ..مخسون ألفاً : أريج 

 ..مث اشترى أثاث الشقة من غرفة نوم وأثاث مطبخ وجهز جمالس الضيوف             
  .. وأنفق يف تكاليف الزواج األخرى ستني ألفاً 

  ..كم بقي عنده !! يا شاطرة .. هاه 
  ..يكون مديوناً بعشرة آالف : تبسمت أريج وقالت 

واإلنفاق على  .. وتدريس األوالد   .. وبقي عليه اإلنفاق على البيت      : سارة  
  ..وكل هذه تكاليف ال جتب على املرأة .. و .. الزوجة 

وزوجها ينفق  .. املائة ألف قد جعلتها يف مشروع يدر عليها أرباحاً          أما أخته ف  
ويسدد إجيار الشقة وفواتري اهلاتف والكهرباء واملـاء       .. عليها وعلى أوالدها    

 ..  
احلقوق الواجبة يف مال الرجل أكثر من احلقوق الواجبـة يف           .. يعين يا أريج    
سـواء  ..  على املـرأة     ومقدار كبيييري من مال الرجل يصرفه     .. مال املرأة   

  ..كانت زوجة أو بنتاً أو أماً أو أختاً 
.. مجع بني احلكمة يف التـشريع  " إن ربك حكيم عليم    " فاألمر كما قال اهللا     
  ..والعلم حباجات الناس 

ومها تتأمالن يف حكمـة  .. كان اهلدوء واخلشية ظاهران على حميا أريج ومها    
  ..كم أحبك يا ريب .. احلممممد هللا .. هذا الرب العظيم 

هل نبحث عن حكمٍ غـريِ حكمـك ؟ أو          .. ما أعدلك وأحكمك    .. عجباً  
شريعة أكمل من شريعتك ؟ أين هؤالء املطبلون الذين خيفون عنا هذه احلكم             

حياولون أن يصرفونا عن الدين وكأنـه       .. أعوذ باهللا   .. العظيمة يف التشريع    
   ..للرجال دون النساء 

  

                  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *        
  

  إن ربك حكيم عليم
  ..وعموماً جيب علينا مجيعاً أن نرضى مبا قسم اهللا لنا : قالت سارة 
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فكما أن الرجل ال جيوز له أن يتمىن ما فضلت به املرأة من لـبس الـذهب                 
يف عليها يف   والتخف.. وسقوط كثري من التكاليف الشرعية عنها       .. واحلرير  
  ..مع وجوب كل ذلك على الرجل .. العبادات 

  .. كذلك املرأة ينبغي أن ترضى مبا قسم اهللا هلا 
ال جيوز ملسلم وال مسلمة أن يتمىن ما خص اهللا به اآلخـر مـن الفـوارق               و

  وعدم رضا حبكمه وشرعه     .. على قدر اهللا   اًسخطتيف ذلك   ن   أل  .. املذكورة
..   

 وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على         ":  ناهياً عن ذلك     وهلذا قال اهللا تعاىل   
بعض للرجالِ نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب واسـألوا اهللا            

  " ..من فضله إنَّ اَهللا كانَ بكلِّ شيٍء عليماً 
 فكيف مبن ينكـر      .. عن جمرد التمين   - بنص القرآن    -إذا كان هذا النهي     و

 املساواة   ويدعو إىل   .. وينادي بإلغائها   .. بني الرجل واملرأة   الفوارق الشرعية 
  ؟فيما ال ميكن أن يساوى بينهما فيه بني الرجل واملرأة 

مـع االخـتالف يف اخللقـة        -لو حصلت املساواة يف مجيع األحكام       وواهللا  
 ولكان هذا هو عني الظلـم        .. لكان هذا انعكاساً يف الفطرة      -القدرات  و
   ..كل منهما ل
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *                          
  

  ولباس التقوى

.. وفـرض عليهـا الـستر    .. ولذلك أوجب اهللا على املرأة احلجاب    : مها  
  ..والرجل يلبس ما يشاء 

  ..الرجل ال يلبس ما يشاء !! ليس صحيحاً .. ال : سارة 
  !كيف ؟: مها 
حىت   .. فرض على كل مسلم من رجل أو امرأة         ..ترالسواحلجاب  : سارة  

 كلٌّ مبا يناسب     .. وأحدمها مع اآلخر    .. واملرأة مع املرأة    ..الرجل مع الرجل  
    ..وظائفه احلياتية اليت شرعت لهحبسب  و ..فطرته

 فواجب على الرجال ستر عورام من السرة إىل الركبة عن الرجال والنساء           
..  

  ..ام ميأا ملكت إال عن زوجام أو م
  .. وأمر بالتفريق بينهم    ..وى الشرع عن نوم الصبيان يف املضاجع جمتمعني       

  ..املؤدي إىل إثارة الشهوة  ..خمافة اللمس والنظر
ال نطـوف   : ويقولـون   .. وكانت قريش يف اجلاهلية يطوفون بالكعبة عراة        

 بالبيـت   نيطـوف ال  :  مكة قال    ����فلما فتح النيب    !! بثياب عصينا اهللا فيها     
  ..أو امرأة كان  رجالً.. عريان 
لو كان وحده بالليل يف مكـان       حىت    ..يصلي أحد وهو عريان   جيوز أن   وال  
  . .ال يراه أحدخالٍ 

 فاهللا أحق أن    (:  ���� قالو  .. إذا كان أحدنا خالياً أن يتعرى      ����وى النيب   
  .. )يستحيا منه من الناس 
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  . . اجلنسني معلومة الفوارق بني: ويف اإلحرام 
وى الرجال عن الزينة املخلة بالرجولة من التشبه بالنساء يف لباس أو حليـة          

  .. أو حنو ذلك  ..أو كالم
    ..وى الرجال عن اإلسبال حتت الكعبني

  .. إما بتطويل ثوا أو بلبس اجلوربني .. ستر قدميها مأمورة بفاملرأة أما 
 .. اآلخرين بغري قصد      عورات ما يظهر من  املؤمنني بِغض أبصارهم ع   اهللا  وأمر  

 وهذا   ..كل ما يثري الشهوة   حرم اهللا النظر إىل     و.. أو مما يظهر من زينة املرأة       
  . .أدب شرعي عظيم يف مباعدة النفس عن احلرام

 وهذه األمور اليت تقدمت كلها يف احلجاب العام الذي أو جبـه اهللا علـى               
  ..الرجل واملرأة 

  ..واملرأة مأمورة باحلجاب أيضاً ..  أشياء من جسده فالرجل مأمور حبجب
واملرأة أوىل بالتستر ألن األنظار الطامعة تسبق إليها أمرها اهللا تعاىل بتغطيـة             

وال .. حىت تكتمل أنوثتـها     .. وأوهلا الوجه   .. وستر مواضع مجاهلا    .. زينتها  
  ..خيدش أحد عفافها 

   ..واهللا كالم رائع .. فعالً : قالت أريج 
زوجها حيبها كثرياً ويغـار     وكان  .. متمسكة بصالا   كانت  امرأة  أذكر أن   
.. فرمبا كشفت وجهها أمام إخوانـه       .. وكانت متساهلة باحلجاب    .. عليها  

  .. وأحياناً قد تصافحهم .. بل وأصدقائه أحياناً 

تكثر مشاكلهما بسبب كثرة شـكوكه      و..  هاكثري الشكوك في  كان زوجها   
 كـالقمرين    رزقهما اهللا عز وجل بولدين    وقد  .. امية املتتابعة   وأسئلته اال  ..

  ..كانت املرأة تصرب ألجلهما 
؟ فـالن ملـا   ..ماذا يقصد فـالن بنظرتـه       : كثرت املشاكل بسبب أسئلته     

  ملاذا أطلت بقاء يدك يف يده ؟ فالن ملاذا تضحكني على نكته ؟.. صافحتيه 
وامللكـة ال   .. ه ملك وهي ملكة     ويشعر أن .. كان زوجها رجالً عنده غريه      
  ..ينبغي أن يشارك امللك فيها أحد 

كان و.. مراراً  فكرت يف طلب الطالق     من كثرة املشاكل    : تقول هذه املرأة    
  .. وإذا حضر فنحن يف مشاكل .. إذا سافر ارتاح 

  ..ما هو احلل .. تعبت كثرياً من كثرة التفكري 
وتـرك  ..  املؤمنات من لبس احلجـاب       أن أتبع ما أمر اهللا به     : فقررت يوماً   

  ..مصافحة الرجال 
إال زوجـي   فـال يـراه     .. وغطيت وجهي   .. التزمت باحلجاب الشرعي    ف

  ..وحمارمي 
  ..وجتنبت االختالط بالرجال األجانب عين 

شـعرت أن مـن كنـت       .. شعرت بعزة   .. واهللا لقد شعرت بلذة عظيمة      
فعـالً  .. احترموين أكثر   .. م  أخالطهم ملا علموا حبجايب ازدادت قيميت عنده      
  .. هذه هي الفطرة اليت خلق اهللا عليها املرأة 

  ..واحلمد هللا .. مل يقع بيننا مشكلة واحدة .. ومن بعدها 
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فرض اهللا على املرأة احلجاب ألنه      .. أريج  .. لذلك  : مث واصلت سارة قائلة     
  ..خالقها واألعلم ا 

  .. شيئاً إال حلكمة يعلمها لذلك ما شرع اهللا تعاىل.. صحيح : سارة 
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *                          
  

  !!محي الوطيس 
.. أعلم أن العلماء اختلفوا يف مقدار احلجاب الواجب علـى املـرأة   : أريج  

  !لكن ماذا لو أن املرأة سترت مجيع جسدها وأخرجت وجهها وكفيها ؟
ألن هذه النقطـة هـي الـيت        .. ن نقاشنا سيكون حامياً اآلن      يبدو أ : سارة  

  ..جلست معك ألجلها 
ثقي متامـاً أين أطلـب احلـق        .. ولكن ال بأس    .. نعم محي الوطيس    : أريج  

  .. فأقنعيين باألدلة الشرعية .. وأحرص على طاعة ريب 
   ..األدلة املتعددة من القرآن والسنةاحلكم الذي دلت عليه : سارة 
  .. ����اإلمجاع العملي من نساء املؤمنني من عصر النيب ليه دل عو

   ..عصر اخلالفة الراشدةودل على هذا احلكم أيضاً عمل النساء يف 
ـ  ..  القرون املفضلة  وعملت النساء أيضاً ذا احلكم خالل      سنة 300وهي ال

  ..األوىل من تاريخ اإلسالم 
وانقـسامها إىل    اإلسالمية   احنالل الدولة واستمر العمل ذا احلكم إىل      .. بل  

  ..و   ..دويالت يف منتصف القرن الرابع عشر اهلجري

  !!أي حكم !! عذراً : أريج 
ومل يعرف اشتهار كـشف     .. نعم  ..!! وجوب تغطية املرأة لوجهها     : سارة  

  !!املرأة لوجهها إال يف السنني املتأخرة 
  أنت متأكدة ؟..!! هذا غريب : أريج 
   ..سأثبت لك ذلك: سارة 

وكان املعـروف مـن نـساء       .. أما أن كشف الوجه مل يكن موجوداً أبداً         
  ..فهذا كالم أكثر العلماء .. املسلمني ستر وجوههن 
لكنه موجود يف مطوية صغرية خمتـصرة حتمـل         .. وأنا ال أحفظ ذلك اآلن      

كنت قد أحضرت منها جمموعة ألمي لتوزعهـا علـى          .. توجيهات للمرأة   
  ..املمرضات 
  .. قليالً لعلي أن أجد منها نسخة انتظري

  .. غابت سارة قليالً مث عادت ومعها الورقة اليت تريد 
  ..جلست مث بدأت تقلب نظرها يف التوجيهات لتختار اخلاص منها باحلجاب 

  : مث بدأت تقرأ 
  :التوجيه الثالث 

مع أن املسلمات طوال العصور مل      .. تساهل بعض األخوات بكشف الوجه        
ولقد ذكـر ذلـك العلمـاء املتقـدمون         ..  على تغطية الوجه     يزل عملهن 
  ..واملتأخرون 
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مل تزل عادة النـساء قـدميا       : ") هـ852ويف سنة   ت ( قال احلافظ ابن حجر   
مل يزل  " :  الغزايلُّأبو حامد   وقال    .." وحديثاً يسترن وجوههن عن األجانب    
فـتح   (رجن منتقبات    والنساء خي   ، الرجال على مر الزمان مكشويف الوجوه     

  .  )9/337الباري 
تفـسريه   عند ) هـ911وىف سنة   ت امل (املصري  السيوطي  اإلمام املفسر   قال  و
هذه آية احلجـاب يف حـق       ) : " يدنني عليهن من جالبيبهن     : ( قوله تعاىل   ل

   .."سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن 
 الوجه من عدمه قد أخذت حيـزا        ومما يؤكد هذا أنك ال جتد مسألة كشف       

، ومل تستغرق جهدهم ووقتهم ، بـل ال         العلماء السابقني   كبريا يف مصنفات    
كـشف  مصنف خاص ذه املسألة ؛ مما يدل داللة واضـحة أن        يوجد  كاد  ي

الوجه مل يكن معروفاً عندهم وبالتايل ما احتاج العلماء أن يؤلفوا يف الرد على              
  ..ه من يفيت جبواز كشف الوج

) الفوتغرافية  ( الصوربل حىت   .. األجيال  توارثه  تعمل  تغطية املرأة لوجهها    و
تركيا ، مصر ، تونس ، الشام ،        ( لديار املسلمني املختلفة    قدمياً  اليت التقطت   

  ..تؤكد أن املرأة املسلمة كانت تغطي وجهها ) اخل .. 
 ومـسألة  الطـاهر احلـداد  "للقامسي ، وكتاب " مكتب عنرب "كتاب  كما يف   
  .. املصرية 1919ألمحد خالد ، وأي كتاب يتحدث عن ثورة " احلداثة

  ..أن .. التوجيه الرابع 

ولكن ميكـن قـصدهم     .. واهللا كالم مقنع    .. سارة  .. يكفي  : قالت أريج   
  ..باحلجاب غري الذي عندنا 

  .. احلجاب الشرعي صفته وشروطه معروفة .. الااااا : سارة 
عدم إبداء زينتـها أمـام      ستر املرأة مجيع بدا و    : هو  حجاب املرأة شرعاً    و

  .. " وال يبدين زينتهن ": تعاىل كما قال .. األجانب عنها
ولكن اهللا تعاىل ملا ى عن إظهار الزينة قال         .. أنا ال أعارضك يف هذا      : أريج  
  ..يعين الوجه والكفني " .. إال ما ظهر منها : " بعدها 
 إال ما ظهر    ": املستثىن يف قوله تعاىل   بل  .. والكفان  ليس الوجه   .. ال  : سارة  
وحنافتها أو  .. كطول املرأة وقصرها    .. تظهر من نفسها     هو الزينة اليت     "منها  
  .. مسنها 

كما لو أزاحت الريح العباءة عمـا       .. من غري قصد    " ما ظهر منها    "وكذلك  
   ..ال اختياراًاضطراراً شيء من زينتها ظهر ف.. أو البدن حتتها من اللباس 
  .. إال ما أظهرت : ومل يقل " إال ما ظهر منها " لذلك قال اهللا 

وإمنا ظهر من   .. ومل تقصد   .. أي مل تتعمد املرأة إخراجه      : إال ما ظهر    : فقوله  
  ..قبل نفسه ال بفعلها هي 

  ..راااائع : أريج 
  :وأزيدك فائدة أخرى وهي : سارة 

  بِم يكون احلجاب ؟
   ..واخلمار، اجللباب : ـ بيكون احلجاب 
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   ..الستر والتغطيةوالتخمري يف اللغة هو .. هو الغطاء : اخلمار و
  ..ما تغطي به املرأة رأسها ووجها وعنقها وجيبها وهو 

ـَه فقد خـمرته    ..فكل شيٍء غطَّـيته وستـرت
 وجههـا غطُّوا فُوهتها و  :   أي ) خـمروا آنيتكم    (: ومنه احلديث املشهور    
  ..حىت ال تقع فيها الدواب 
  ..ألا تغطي العقل .. ومنه مسيت اخلمر مخراً 

  ..أن تغطي املرأة ما جرت العادة بكشفه يف مرتهلا :  اخلمار وصفة لبس
منه بقي  مث تلقي مبا    .. فه حول وجهها     مث تل   ..أن تضع اخلمار على رأسها    أي  

 ما جرت العادة بكـشفه يف        وذا تتم تغطية    ..رهادعلى وجهها وحنرها وص   
  ..مرتهلا 

تكشف زينتها شعرها وجهها ورقبتها وحنرهـا       .. فهي يف البيت أمام حمارمها      
 ..  

فإذا خرجت أمرت بتغطية ما كانت تكشفه يف بيتها من زينة الشعر والوجـه           
 ..  

  : ويشترط هلذا اخلمار
وحنرهـا  عنقها  أو  .. أن ال يكون رقيقاً يشف عما حتته من شعرها ووجهها           

  ..أو أذنيها وصدرها 
 دخلـت    ..الرمحن بن أيب بكر    رأيت حفصة بنت عبد   :  عن أم علقمة قالت   

 فشقته عائـشة   ..وعليها مخار رقيق يشف عن جبينها      ����عائشة  عمتها  على  

   ..عليها
 .. ؟ مث دعت خبمار فكـستها      أما تعلمني ما أنزل اهللا يف سورة النور       : وقالت

  . .لك يف املوطأرواه ابن سعد واإلمام ما
  ..اخلمار الذي يغطي الشعر والوجه .. هذا هو اجلزء األول من احلجاب 

  ..واجلزء الثاين هو الذي يغطي بقية البدن 
ويكون   ..من رأسها إىل قدميها   ابتداًء  املرأة  قماش تلبسه    : وهو.. اجللباب  
  . . من ثياب وزينة ا جلميع بدا وما عليهاًساتر

  .. اليت تلبسها نساء اجلزيرة العربية  ..العباءة: م اليووهو املسمى 
  ..فهذه العباءة تستر الزينة اليت على املرأة 

أال تالحظني أن عدداً من النساء وإن لبـست         .. سارة  .. لكن  : قالت أريج   
  !!العباءة وغطت وجهها تكون مظهرة لزينتها ؟

  ..ماذا تقصدين : سارة 
 عباءات تربط حببل من اجلنـب فتفـصل         يلبسن.. عدد من زمياليت    : أريج  

.. أو عباءات ضيقة جداً تربز الصدر ومفاتنه        .. جسدها من أمامها وخلفها     
  ..أو 

 اسم صاحبة العباءة عليهـا وآخر الصيحات كتابة   .. ال  : فقاطعتها مها قائلة    
  .. اإلجنليزية  أو احلروف األوىل من امسها باللغة العربية أو ..

وقد قرأت فتاوى كـثرية جـداً       .. واهللا أن هذا موجود     أعلم  : قالت سارة   
ألن بيعهـا   .. واالجتار ا   .. وبيعها وشراءها   .. بتحرمي لبس هذه العباءات     
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 وتعـاونواْ :" واهللا تعاىل يقول .. ونشرها من التعاون على اإلمث والعدوان 

  " .. الْعدوانو اِإلثْمِ علَى تعاونواْ والَ والتقْوى الْرب علَى
ال تفـصل شـيئاً مـن       .. إذا لبست عباءة ساترة     .. سارة  .. عذراً  : أريج  

من دون أن أضـع أي نـوع مـن          .. وكشفت الوجه والكفني    .. جسدي  
  .. ما املشكلة .. فقط يظهر وجهي وكفاي ..  أو العطور جاملاكيا

  !!ما املشكلة ؟.. إي واهللا : قالت مها 
  ..املشكلة كبرية !! ما املشكلة : تبسمت سارة وقالت 

  !!كيف ؟: أريج 
  ..صح .. أنت مسلمة وتقتنعني باألدلة الشرعية : سارة 
  ..طبعاً : أريج 
  .. إذن امسعي مين : سارة 

وعلى مر قرون   .. والتابعني   .. ����من عصر الصحابة    النساء  أن  ذكرت لك   
 وال  رجن أمـام الرجـال سـافرات الوجـوه        كن ال خي  .. مضت باملسلمني   

 واتفق املـسلمون     .. وال متربجات بزينة    ..حاسرات عن شيء من األبدان    
    ..على هذا العمل

  منهم احلافظ ابن عبد الـرب      .. من مجيع املذاهب     حكى ذلك مجع من األئمة    
 .. احلنبلـي     وشيخ اإلسالم ابن تيمية    .. الشافعي    واإلمام النووي  ..املالكي  
  ..وغريهم 

 وقت احنـالل الدولـة      ..هـ  14و منتصف القرن    واستمر العمل به إىل حن    
   ..اإلسالمية إىل دول

 مث الشام ..  مث تركيا     ..وكانت بداية السفور خبلع اخلمار عن الوجه يف مصر        
   .. ويف بالد العجم..ي  وانتشر يف املغرب اإلسالم .. مث العراق..
ترة جلميـع   إىل اخلالعة والتجرد من الثياب الـسا      .. ازداد األمر احنداراً    مث  
   .. فإنا هللا وإنا إليه راجعون ..البدن

  ..وكان لبداية السفور عن الوجه قصة 
  ..احكيها لنا .. أرجوك .. سارة !! قصة : وقالت .. حتمست مها 

وألن كثرياً من بالد اإلسـالم      .. ألن معرفتها مهمة    .. سأحكيها لك   : سارة  
  .. احملافظة تسري مع األسف يف الطريق نفسه 

األدلة الواضحة على وجوب تغطية املـرأة       .. ن ما رأيك أن نعرف أوالً       ولك
  ..لوجهها 
  ..هل حتفظينها كلها .. ما شاء اهللا عليك : أريج 
  

  لقاء آخر                                           
  ..لكنها مل تعلم أا ستكون يف مناظرة حول احلجاب .. كانت سارة مثقفة 

لكين زرت معرض الكتاب املقام يف اجلامعة       .. ظ األدلة كلها    ال أحف : فقالت  
.. وتارخيـه   .. واطلعت على كتاب فيه معلومات عن احلجـاب         .. باألمس  
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وسوف أذهب  .. وقصة نزعه يف بعض بالد اإلسالم       .. واألدلة على وجوبه    
  ..بإذن اهللا بعد العصر لشرائه 

 رأيـك أن نـزور هـذا        ما.. مها  : حتمست أريج والتفتت إىل مها وقالت       
  املعرض لنستفيد ؟

وهي بالكـاد تتحمـل قـراءة كتبـها     .. مل تكن مها حتب الكتب والقراءة    
  .. الدراسية 

  ..لكنها هزت رأسها موافقة رجاء أن تلتقي بسارة مرة أخرى 
مث افترقن  .. تواعدت الفتيات الثالث بعد العصر يف معرض الكتاب باجلامعة          

  .. قبلة على رأس سارة إعجاباً بأدا ومل تنس مها أن تطبع.. 
يف السيارة أثناء العودة إىل البيت كان النقاش حامياً بني أريج ومها حول مـا    

  .. ذكرته سارة من معلومات 
أقرأ كثرياً يف االنترنت مقاالت حول التضييق على املرأة وأـا           : قالت مها   
لصحف أيضاً فيها عـدد     وا.. وأمتتع بقراءة الدعوة إىل انطالقها      .. مظلومة  

  ..كبري من ذلك 
وأين إن  .. لكن هل تصدقني أين اآلن أيقنت أن كل ما كنت أقرؤه فهو هراء              

ال .. تبذلت وتكشفت وأظهرت زينيت فأول من سيستمتع بذلك هو الرجل           
.. فهذا سـيغض بـصره      .. وليس الرجل الصاحل التقي النافع لدينه وبلده        

..  الذي يغريين بالتكشف ليتمكن من عفيت        ولكن سيتمتع به الرجل الفاجر    
  ..أعوذ باهللا 

ألا طاملا نصحتها حبسن التـستر      .. أعجبت أريج كثرياً ذا الكالم من مها        
  ..وعدم إظهار األلوان الصارخة .. وترك التربج يف لبس العباءة 
ومل تكن تتعامل مـع     .. ولعلها أعقل أيضاً    .. كانت أريج أكرب سناً من مها       

وتلبس ما  .. ة احلجاب تعامل الفتاة الطائشة اليت تتساهل بأحكام الدين          قضي
بـل  .. حرااااام : شاءت من العباءات واللباس مهما قيل هلا بصوت عاااااال   

  .. كانت أريج مصلية صائمة 
قرأت يف بعض املقاالت أن كشف املـرأة        .. لكنها كانت مثقفة حتب القراءة      

  ..متربجة يف لباسها ما دامت غري .. لوجهها جائز 
  :وقرأت أيضاً ما يردده بعضهم من القول بأن 

  ..!!جواز كشف املرأة لوجهها هو قول مجهور العلماء 
وأن علماء السعودية فقط هم الذين حيرمون كشف الوجه ، أما علماء مصر             

  ..مجيع بالد العامل فيبيحون كشفه .. والشام واليمن وتركيا و 
بل هي عادات وتقاليد ال     .. ة الوجه ليست من الدين      أن تغطي : وقرأت أيضاً   
  ..!!يلزم التقيد ا 

جعل أريج تعيد حـساباا مـن   .. كالم سارة الذي تكلمت به بكل بساطة    
وتفكر يف مصداقية ما تقـرؤه يف املقـاالت املتفرقـة يف اجلرائـد            .. جديد  

  ..ورمبا االنترنت أيضاً .. واالت 
وقـوة  .. ل كالم دون أن تتأمل يف ثقة صـاحبه          أدركت أا كانت تقبل ك    

  ..و .. وتقواه .. علمه 
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  ..ومها ينتظران لقاء سارة .. مضت الساعات بطيئة على أريج ومها 
توجهت سارة إىل اجلامعة لزيارة معـرض الكتـاب         .. دقت الساعة الرابعة    

  ..وتوجهت أريج ومها إىل اجلامعة أيضاً .. ولقاء الفتاتني 
ويفتح اال للزائرات   .. يقام سنوياً لفتيات اجلامعة     .. متواضعاً  كان املعرض   

.. فكانت الزائرات يتنوعن ففيهن طالبات يف الثانويـة         .. من خارج اجلامعة    
وفيهن من تأيت ال لشراء الكتب بل للفرجـة وتغـيري           .. وفيهن ربات بيوت    

  ..اجلو فقط 
 صـفحاته يف    وأخذت تقلـب  .. واشترت الكتاب   .. وصلت سارة مبكرة    

  ..انتظار وصول أريج ومها 
  .. التقت ما سارة ومعها الكتاب .. وصلت الفتاتان 

فتوجهـت مـا إىل     .. كانت سارة تعلم أن النقاش سيكون حامياً وطويالً         
  .. مطعم اجلامعة 

  
  يف مطعم اجلامعة
تكفي كل واحدة جللـوس     .. كان املطعم كبرياً حيتوي على طاوالت دائرية        

.. لكن الزحام فيه كان شديداً بـسبب معـرض الكتـاب           .. البات  أربع ط 
  ..إضافة إىل وجود بعض األطفال الصغار مع أمهام 

حىت رأت مها   .. جعلت الثالث يبحثن عن مكان مناسب بعيد عن اإلزعاج          
فتوجهـت  .. فأشارت إليهـا    .. طاولة يف الزاوية اليسرى بعيدة عن الناس        

  ..الثالث وجلسن عليها 
جت سارة كتاب احلجاب وبدأت تتصفحه وختتار منه بعـض املواضـع            أخر

  .. لقراءته 
  ..وبدأت تقرأ بعض الصفحات .. يبدو أن سارة نسيت نفسها 

  ..وخنتار منه ما يهمنا .. ما رأيك أن تقرئي علينا الفهرس : قالت أريج 
  ..بدأت سارة تقرأ الفهرس 

  .. املقدمة 3ص
  .. أمهية احلجاب 6ص
  .. فرض احلجاب  ملاذا11ص
  .. األدلة من القرآن والسنة على وجوب تغطية املرأة لوجهها 15ص
  .. إمجاع األئمة األربعة على وجوب تغطية الوجه 31ص
  .. أقوال العلماء من شىت األقطار بوجوب تغطية املرأة لوجهها 37ص
  .. قصة نزع احلجاب 43ص
  ..والرد عليها .. ه  أدلة ثالثة استدل ا القائلون جبواز كشف الوج46ص

  ..وراحت سارة تقرأ عليهما بقية الفهرس 
كم بقي ويقفـل    .. لكن  .. كتاب راااائع   .. ممتااااز  : صرخت أريج حبماس    

  ..املعرض 
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  .. ثالث ساعات .. باقي كثييييري : قالت مها 
فأيب سيأيت ألخذي   .. أنا ال أستطيع االنتظار حىت يقفل املعرض        : قالت سارة   
.. ماذا خنتار لنبدأ بقراءته     .. هاه  .. ولكن ال يزال معنا وقت      .. رب  بعد املغ 

  أقرأ املقدمة ؟؟
دائماً تكـون روتينيـة   .. أرجوك ال أحب قراءة املقدمات    .. ال  : قالت مها   
  ..ومملة 
نبدأ باألدلة من القـرآن     ..  شيئاً   ����ال أقدم على كالم اهللا ورسوله       : أريج  
  ..والسنة 

  ..أت تقرأ  وبد15فتحت سارة ص
  

  أدلة القرآن والسنة على وجوب تغطية الوجه
  :الدليل األول 

   ..آية احلجاب اآلمرة بإدناء اجلالبيب على الوجوه
 يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املـؤمنني يـدنني            ":قال اهللا تعاىل    

  ] .59: األحزاب[ "عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين 
ونساء املؤمنني  ..  وبناته   ����زوجات النيب   .. ه اآلية ذكرت مجيع النساء      وهذ
 ..  

ويسترن مجيع   .. على مجيع نساء املؤمنني   يف وجوب ستر الوجه     صرحية  ي  وه
 ويف هذا متييز هلن عن الالئي يكشفن من          ..الزينة عن الرجال األجانب عنهن    

  ..ن طامع  حىت ال يتعرضن لألذى وال يطمع فيه ..نساء اجلاهلية
  ،  وهو مبعنىالعبـاءة    ..اجللباب هو اللباس الواسع الذي يغطي مجيع البدن       و

على وجهها وسائر    -مرخية له    أي   -له  فتلبسه املرأة من أعلى رأسها مدنية       
   ..ستر قدميهااألسفل حىت ي ممتداً إىل  ..جسدها

لـك  وذ ����ستر اجللباب للوجه ومجيع البدن هو الذي فهمه نساء الصحابة   و
يدنني " ملا نزلت هذه اآلية     :  قالت ����فيما أخرجه عبد الرزاق عن أم سلمة        

 نساء األنصار كأن على رءوسهن الغربان من        ت خرج "عليهن من جالبيبهن  
  ..، وعليهن أكسية سود يلبسنها  السكينة
  

  :الدليل الثاين 
  : كما عند أيب داود ����قالت عائشة 

وال .. أشد تـصديقاً بكتـاب اهللا        .. واهللا ما رأيت أفضل من نساء األنصار      
  .. إمياناً بالترتيل 

 وال يبـدين    ����لقد أنزل يف سورة النور قوله تعاىل يف األمر حبجاب املؤمنات            
 ����زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن خبمرهن على جيون وال يبدين زينتـهن   

 عليهن ما   يتلون.. مث انقلبوا إليهن      .. ����فسمعها الرجال من رسول اهللا      .. 
  أنزل اهللا إليهم فيها  
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  .. وعلى كل ذات قرابته .. وأخته .. وابنته .. يتلو الرجل على امرأته .. 
 - وهو كساء من قماش تلبسه النساء        -فما منهن امرأة إال قامت إىل مرطها        

   .. - لفته على رأسها -.. فاعتجرت به .. 
   ..وقامت بعضهن إىل أزرهن فشققنها واختمرن ا 
أخذت إزارها وهو ما يلبس     .. أي الفقرية اليت مل جتد قماشاً تستر به وجهها          

  ..من البطن إىل القدمني مث شقت منه قطعة غطت ا وجهها 
  ..تصديقاً وإمياناً مبا أنزل اهللا يف كتابه 

فأصبحن وراء رسول اهللا معتجرات كأن علـى رؤوسـهن          : قالت عائشة   
  .. الغربان 

   :الدليل الثالث                                        
  : قالت  ����وعن أم عطية 

   :فقيل له ..  أمر النساء باخلروج لصالة العيد ����أا أخربت أن رسول اهللا 
  ؟  إحدانا ال يكون هلا جلباب! يا رسول اهللا

  .يه  متفق عل)لتلبسها أختها من جلباا :  قالف
   ..بدون اجللبابعنها مام األجانب وهذا صريح يف منع املرأة من بروزها أ
  :الدليل الرابع                                          

  ] .30: النور [" ..قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم : " قوله تعاىل 
  ..إليـه هو إغراء للرجال بـالنظر       هاوجهاملرأة  وال يرتاب عاقل أن كشف      

وقل للمؤمنات يغضضن من أبـصارهن      "وهلذا قال تعاىل يف اآلية اليت بعدها        

أي ال تبـدي املـرأة    .. ] .31:النور [" وحيفظن فروجهن وال يبدن زينتهن      
  ..زينتها ليستطيع الرجل أن يغض بصره 
  :الدليل اخلامس                                        

  " ..وال يضربن بأرجلهن لـيعلم ما خيفني من زينتهن" :قوله تعاىل 
: واخللخال  .. رم على املرأة إذا مشت وهي البسة خالخل يف قدميها           يعين حي 

نوع من احللي كاألساور يلبس يف القدمني ويكون فيه قطع مـن ذهـب أو               
  ..فإذا مشت املرأة بسرعة ظهر هلذه احللي صوت .. حناس 

حـىت ال يـسمع       .. عن الضرب باألرجـل    تإذا مش فنهى اهللا تعاىل املرأة     
فما بالك بكشف   .. فإذا كان هذا حراماً     .. خل فيفتنون   الرجال صوت اخلال  

يعـين  .. ونظر الرجل إىل شفيت املرأة وخديها ووجنتيها وعينيهـا          .. الوجه  
  !!إن هذا لشيء عجاب .. ولن يفنت ذه احملاسن .. سيفنت بصوت اخللخال 

  :السادس الدليل                                      
رخص هلـا يف  ..  للمرأة العجوز الكبرية الطاعنة يف السن   أن اهللا تعاىل رخص   

مث بني  .. أن أن تضع ثياا أي تكشف حجاا وتتخفف من اخلمار واجللباب            
مع أا ال ترجو نكاحـاً أي ال فتنـة وال           .. هلا أا إن احتجبت فهو خري هلا        

  ..جاذبية فيها 
 نكاحاً فليس عليهن جناح  والقواعد من النساء الاليت ال يرجون      ": قال تعاىل   

  ] .60: النور[" أن يضعن ثيان غري متربجات بزينة وأن يستعففن خري هلن 
  :الدليل السابع                                          
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وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهـر لقلـوبكم            "
   " ..وقلون
  .. نص صريح يف وجوب تغطية الوجهوهذا 

ونساء املؤمنني اللوايت لـسن      ( ����وإذا سألتم أزواج رسول اهللا      : يعين تعاىل   
: يعين    " ..فاسألوهن من وراء حجاب   ) " أي حاجة   (  متاعاً)  لكم بأزواج 

   .. وال تدخلوا عليهن بيون ..من وراء ستر بينكم وبينهن
  ملاذا يا رب ؟

  : يعين  " ذلكم أطهر لقلوبكم وقلون"
أطهر لقلوبكم  هو  .. من غري أن ترون     ..  للنساء من وراء حجاب      حمادثتكم
وال يقع يف قلـب الرجـل أو        .. حىت ال تؤثر نظرة العني يف القلب        وقلون  
ألن الرجـل   .. بل يبقى القلب طاهراً     .. استمالح أو إعجاب    .. قلب املرأة   

  ..  سبيلهماال يكون للشيطان عليف.. يكلم املرأة من وراء حجاب 
  :الدليل الثامن                                          

: األحزاب ["وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل       : " قال تعاىل   
33. [  

كما كانـت   .. فنهى اهللا تعاىل املؤمنات أن يتساهلن بإخراج الزينة والتربج          
ريب األصيل الذي كان    ففي ذلك اتمع الع   .. تفعل النساء يف اجلاهلية األوىل      

الرجال فيه شديدو الغرية وقد تقوم احلرب بني قبيلتني لو اكتشف رجـل أن              
  ..رجالً غازل امرأته أو تعرض هلا 

ففي ذلك اتمع اجلاهلي املتشدد ماذا تتوقعني أن املرأة كانت ختـرج مـن              
الفخذين ؟ الصدر ؟ الكتفني ؟ الظهـر ؟         ! جسدها وهي متشي بني الرجال ؟     

  عر املسدول الذي تلعب به الريح فيزداد إغراء ؟ الش
ويف الغالب أنـه    .. ال شك أا كانت خترج وجهها       !! ماذا تتوقعني ؟  !! هاه  

وإن كانت أكثرهن تغطي وجهها كما يتـبني        .. خيرج معه شيء من شعرها      
  ..ذلك من خالل أشعارهم 

" جلاهليـة األوىل    وال تربجن تربج ا   : " فنادى اهللا تعاىل مجيع املسلمات فقال       
  .. أي انتبهي أن تكوين مثلها .. 

.. ممتاز  .. رائع  : وأريج ومها ترددان    .. كانت سارة تقرأ منهمكة متحمسة      
فالعبد وما ميلك لسيده    .. وهن يف منتهى التسليم ألمر اهللا تعاىل        .. احلمد هللا   

فيجـب  .. شاء فما دمنا آمنا بربنا خالقاً ومشرعاً وملكاً علينا حيكمنا مبا ي    .. 
  ..علينا الطاعة والتسليم ألمره 

  ..مفهووووم : ففاجأا قائلة .. شعرت سارة أن أريج سرحت بفكرها بعيداً 
  .. مفهوم يا أستاذة : فابتسمت أريج وقالت 

  ..نكمل .. هاه : سارة 
  ..أكملي .. أكملي .. إي واهللا : فبادرت قائلة .. كانت مها أكثر انسجاماً 

  :نظرها إىل كتاا وجعلت تقرأ حولت سارة 
  :الدليل التاسع                                          
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كما أن  .. فإا تكشف وجهها    .. معلوم أن املرأة إذا أحرمت باحلج والعمرة        
فكانت الصحابيات يف احلـج والعمـرة       .. الرجل إذا أحرم يكشف وجهه      

 إذا كانت الواحـدة منـهن       أو.. يكشفن وجوههن إذا كن يف وسط اخليام        
  ..جالسة مع زوجها أو حمارمها 
استمعي ألمك وهـي حتكـي      .. فماذا تفعل   .. أما إذا مر ا رجال أجانب       

  :حاهلن 
  :  قالت ����عن أم املؤمنني عائشة 

  حمرمـات  ����ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا        - تعين احلجاج    -كان الركبان   
..  

    ..فإذا حاذَوا بنا سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجهها
   .رواه أمحد، وأبو داود.فإذا جاوزونا كشفناه 

أـن إذا مـر ـن    .. الصحابيات احملرمات  حلال ����هذا بيان من عائشة    ف
مع أن املرأة ممنوعة من تغطية وجهها وهي حمرمـة  .. الرجال غطني وجوههن   

ألن يعلمن أن تغطيـة الوجـه أمـام         !! هن حمرمات ؟  إذن ملاذا يغطني و   .. 
  ..الرجال األجانب أهم وأوجب 

  :الدليل العاشر                                        
وكنـا  .. كنا نغطي وجوهنا من الرجال      :  قالت ����عن أمساء بنت أيب بكر      

،  هماح على شـرط   صحي:  رواه ابن خزمية، واحلاكم، وقال     ..منتشط قبل ذلك يف اإلحرام      
  . .ووافقه الذهيب

  :الدليل احلادي عشر                                     

..  يف غزوة    ���� مع رسول اهللا     ����ملا خرجت عائشة    .. يف قصة حادثة اإلفك     
.. ذهبت عائشة لتقضي حاجتها فتـأخرت       .. ويف طريق عودم إىل املدينة      

  :قالت عائشة .. فلما رجعت فإذا اجليش قد ارحتل عنها 
  ..قد انطلق الناس .. فجئت منازهلم وليس ا داع وال جميب . 

  .. فتيممت مرتيل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوين فريجعون إيل 
  .. غلبتين عيين فنمت ف..  تجلسو.. فتلففت جبلبايب 

د  وهو أحد الصحابة كان ق    ..فواهللا إين ملضطجعة إذ مر يب صفوان بن املعطل          
  .. تأخر عن اجليش لبعض حاجاته 

وقد كان يراين قبل أن     .. فأتاين فعرفين حني رآين     .. فرأى سواد إنسان نائم     
  .. يضرب احلجاب علينا 

   ؟ ����ظعينة رسول اهللا .. إنا هللا وإنا إليه راجعون : فلما رآين قال 
  .. فخمرت وجهي جبلبايب .. فاستيقظت باسترجاعه حني عرفين 

  . .استرجاعهوال مسعت منه غري . .كلمةلمين وواهللا ما ك
وأخذ برأس البعري فانطلق سريعاً     .. فركبت.. فأناخها. . إيلَّ راحلتهقرب  حىت  

  ..احلديث .. يطلب الناس
  :الدليل الثاين عشر                                     

  : قالت  ����وعن عائشة 
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 الفجـر متلفعـات      صـالة  ����نساء املؤمنات يشهدن مع رسول اهللا       انت  ك
إىل  - أي يرجعن    –مث ينقلنب    - أي متسترات غاية الستستر      - .. مبروطهن

  .متفق على صحته  . ) بيون حني يقضني الصالة ال يعرفهن أحد من الغلس
  :الدليل الثالث عشر                                      

  :  ملا قال ����أنه 
أي ال جيـوز تطويـل      ..  )إليه يوم القيامة     من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا         (

  ...الثياب عن الكعبني 
فظنت أم سلمة أن حترمي إسبال الثياب حتت الكعبني عام يف الرجال والنساء             

وكانت أكثرهن فقريات ال    .. وكانت النساء تطولن ثيان لتستر أقدامهن       .. 
  ..جيدن جوارب يلبسنها 

 مبا يسحب على األرض من ثيان        أي صنع النساء بذيوهلن  تفكيف  :  فقالت
  ؟ 
  .. )يرخني شرباً ( :  قالف

   ..إذاً تنكشف أقدامهن:  فقالت
  .وغريه رواه أمحد .. )  يرخينه ذراعاً ال يزدن عليه(:  قال

فإذا كانت املرأة منهية عن كشف قدميها لئال يرى الرجل مجـال القـدمني              
  .. أو يقع يف قلبه عشقها .. فيعجب ا 
  !!!ما بالك لو أا كشفت وجهها آآآآه ف

  :الدليل الرابع عشر                                     

  ..رواه البخاري " ال تنتقب احملرمة وال تلبس القفازين  : ����قوله 
 املرأة إذا أحرمت من أن تلبس ما جرت عادـا بلبـسه يف غـري                ����فمنع  
  ..اإلحرام 

ألنـه يلبـسهما يف غـري       .. عمامة  وال.. كما منع الرجل عن لبس القميص       
  ..اإلحرام 

أي يسترن وجـوههن    ..  كن ينتقنب    ����فدل ذلك أن عادة النساء يف عهده        
  ..وال خيرجن إال العينني 

  :الدليل اخلامس عشر                                    
واه ر" ال تباشر املرأةُ املرأةَ فتنعتها لزوجها حىت كأنه ينظر غليها            : " ����قوله  

  ..البخاري 
ويف هذا دليل على أن النساء إذا خرجن يكن مغطيات وجوههن حبيـث ال              
يستطيع الرجل أن يعرف وصف املرأة ومعامل وجهها إال بـسؤال امرأتـه أو            

  ..سؤال من ينظر إليها من النساء 
 ميشني يف الشوارع كاشفات عن وجوههن ملا        ����ولو كانت النساء يف عهده      

صف املرأة للرجل ما دام قادراً على أن ينظـر إليهـا يف             احتاجت املرأة أن ت   
  ..الطريق إذا شاء 

  :الدليل السادس عشر                                      
  :قال  .. ����عن املغرية بن شعبة 

   ..����خطبت امرأة فذكرا لرسول اهللا 
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  ؟هل نظرت إليها : فقال يل 
  ..رى أن يؤدم بينكما فإنه أح، فانظر إليها : قال .. ال : قلت 

  .. فأتيتها وعندها أبواها وهي يف خدرها 
  ..أمرين أن أنظر إليها  ����إن رسول اهللا : فقلت 
 أي أقـسم    – عليك   جرحأُ: فرفعت اجلارية جانب اخلدر فقالت      .. فسكتا  
وإن كـان   ..  ملا نظرت    أن تنظر إيلَّ   أمرك   ����إن كان رسول اهللا        -عليك  

  .. تنظر  رك أن تنظر إيل فالمل يأم ����رسول اهللا 
  .. قال فما وقعت عندي امرأة مبرتلتها .. مث تزوجتها .. فنظرت إليها 
لو كانت النساء عندهم ميشني مكشوفات الوجوه لقعد هلـا يف           .. والشاهد  

  ..وانتهينا .. الطريق ونظر إليها 
إليهـا  ويطلب أن ينظر .. وحيرجهم .. وملا تكلف املغرية أن يذهب إىل أهلها    

ولو كانت الفتاة الكل يـرى      ..  أمره بذلك    ����ويقسم هلم أن رسول اهللا      .. 
  ..وجهها ملا كانت تسمح له أن يرى وجهها وهي على قمة احلياء واخلجل 

ويبدو أن هذا احلديث أثـر يف       .. كانت عينا سارة مركزة على الكتاب تقرأ        
  .. مث انفجرت باكية .. فكتمت عرباا .. مها كثرياً 

  ..ملاذا تبكني .. مها :.. والتفت أريج .. فعت سارة رأسها ر
.. لكن اهللا يرحم حالنـا      .. ال شيء   .. ال شيء   : فركت مها عينيها وقالت     

وتقسم على الصحايب أن ال يـرى وجههـا إال إن كـان             .. هذي صحابية   

وأنا ألبس أحسن اللـبس وأدور يف الـسوق         ..  أذن له بذلك     ����الرسول  
  !! باهللا ماذا استفدت ! .. !واملستشفى 

.. تلك الصحابية تنتفض أن يراها للحظة واحدة صحايب جليل عابد صـاحل             
وحتتها ما اهللا به عليم مـن   .. وأنا ألبس هذه العباءات املتربجة      .. جاء خاطباً   
  ..وال أخجل .. الزينة 

وتغطي وجهها  .. وجعلت تتذكر نظرات الرجال إليها      .. أكثر  .. تأثرت مها   
  .. ها باكية بيدي

أنـت إن  ..  مها :وقالت  .. وشكرا على تأثرها    .. هدأت سارة من بكائها     
وأول .. وقد حباك اهللا بنعم ال بد أن تطيعيه ـا           .. شاء اهللا مقبلة على خري      

  ..ذلك التزام أوامره باحلجاب واملسابقة إىل اخلريات 
فاشكري نعمـة   .. ا  ن شكر اهللا تعاىل على نعمه عليك أن تطيعيه          م.. نعم  

  ..حىت حيبك اهللا وحيسن خامتتك .. الصحة والسمع والبصر 
.. مخسون عاماً وهي بكماء ال تـتكلم        مرت عليها   .. امرأة صاحلة   أذكر أن   

  .. لكنها كانت صائمة قائمة 
  ..ألا بكماء .. وال يسمع هلا زوجها حساً .. كانت تصلي الليل 

  ..أة وبدأت تصلي بصوت مسموع يف ليلة من الليايل استيقظت املر
  ..مستبشراً فرحاً .. يفرك عينيه زوجها مستغرباً استيقظ ف

  .. وهي تناجي را .. وجعل يرهف مسعه هلا 
  ..مث مسعها تنطق بالشهادتني نطقاً واضحاً صحيحاً 
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  ..مث تضرعت إىل اهللا عز وجل بالدعاء 
  .. مث ماتت على سجادا 
  ..ه اخلامتة باهللا عليك أال تتمنني هذ

  .. بدا التأثر واضحاً على مها وأريج 
  .. ساد اهلدوء املكان قليالً 

  ..طيب واصلي القراءة يا سارة : مث رفعت أريج رأسها إىل سارة وقالت 
  ..واصلت سارة القراءة 

  :الدليل السابع عشر                                     
  :قال  ����ن جابر بن عبد اهللا ع

  : يقول ����ول اهللا رسمسعت 
مث إذا خطب أحدكم املرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها              " 

  " فليفعل 
فكنت أختبأ يف أصول النخل     .. فلقد خطبت امرأة من بين سلمة       : قال جابر   

  ..حىت رأيت منها بعض ما أعجبين فتزوجتها 
جابر أن خيتبأ هلا    ملا احتاج   .. فلو كانت هذه املخطوبة متشي مكشوفة الوجه        

  ..بل كان يقعد هلا يف الطريق بكل سهولة وينظر إليها .. يف النخل لرياها 
  : التفتت سارة فجأة إىل مها وقالت مازحة 

  !!إذا ناوية تبكي اطلعي برا .. ال تعملي لنا قضية مثل قبل قليل 
  .. كتمت أريج ضحكتها 

  .. اءة واصلي القر!! طيب يا أستاذة : تبسمت مها وقالت 
  .. وأكملت القراءة .. ضحكت سارة 

  :الدليل الثامن عشر                                     
  :عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 

  ..رجعنا وحاذينا بابه   فلمارجالً ����قربنا مع رسول اهللا 
   ..����فنظر إليها النيب .. إذ هو بامرأة ال نظنه عرفها 

  !؟من أين جئت .. يا فاطمة : فقال 
احلـديث رواه   .. رمحت إليهم ميتهم وعزيتـهم       جئت من آل امليت   : قالت  

  .أمحد واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 
 مل يعرف هذه املرأة اليت مرت من عنده ألـا           ����فقد ظن الصحابة أن النيب      

  ..ولكنه عرفها من مشيتها وجسمها ألا ابنته .. كانت مستترة متاماً 
 كاشفة وجهها ملا وقع عندهم تردد هل ميكن أن يعرفها           ����فاطمة  فلو كانت   
  ..أم ال 

    :الدليل التاسع عشر                                    
  : وقال اإلمام مسلم يف صحيحه 

   :باب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجها
  :قال  ����عن أيب هريرة 

  ..ربه أنه تزوج امرأة من األنصار فأتاه رجل فأخ ����النيب عند كنت 
  ؟أنظرت إليها  : ����فقال له رسول اهللا 
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يعين صغراً  ( فاذهب فانظر إليها فإن يف أعني األنصار شيئا         : قال  .. ال  : قال  
.. (  

كما ينظر  .. لعله أراد أن ينظر إىل غري الوجه والكفني         : فبادرت أريج قائلة    
  ..اخلاطب إىل من خيطبها 

يف ! فأين العينـان ؟   .. انظر إىل عينيها    :  قال له    ����ألنه  ..  ال   :فقالت سارة   
 أن ينظر إىل وجههـا    ����العينان يف الوجه فهو يأمره      !! يف الرقبة ؟  !! الشعر ؟ 

..  
                :الدليل العشرون                                        

شرع ل البعد أن يأذن ال    إنَّ املنصف يعلم أنه يبعد ك     : دليل من العقل ، وهو      
   .. أمام الرجال األجانبهاالكشف عن وجهللمرأة ب

خاصة إن كانت املـرأة     .. وجممع احلسن   .. مع أنَّ الوجه هو أصل اجلمال       
  ..مجيلة 
  .. وداع إىل الفتنـة     ..هو أعظم مثري للغرائـز البـشرية      الرجل إليه   ظر  نو

  .  .والوقوع فيما ال ينبغي
                *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *        

  :بانتهاء قراءة هذا الدليل رفعت سارة بصرها وقالت 
  ..انتهت األدلة اليت ذكرها صاحب الكتاب 

وعموماً أنا ال أدري كيف ميكن أن نقول للمرأة استري رجليـك وأذنيـك              
  ..حىت ال يفنت الرجال بالنظر إليها .. وذراعيك ورقبتك 

.. ونعومة اخلدين   .. وما فيه من مجال الشفتني      .. مث نفيت هلا بإخراج وجهها      
  .. وسحر العينني 

إن هذا  .. ولن يفنت بالنظر إىل وجهي      .. يعين الرجل سيفنت بالنظر إىل قدمي       
  ..لشيء عجاب 
 أين  – وهذه مها تشهد     –هل تصدقني يا سارة     .. صحيح واهللا   : فقالت أريج   

 وال أضع أي نوع     - مع األسف    –الساترة أكشف وجهي    مع لبسي للعباءة    
ما تكلمت مع رجـل يف      : ومع ذلك أقول لك بكل صراحة       .. من املاكياج   

إال والحظت أنه حيد النظـر إىل       .. سوق أو مستشفى أو سائق سيارة أجرة        
وحياول .. وتارة يتبسم   .. وأحياناً يرتل عينيه فريكزمها على شفيت       .. وجهي  

   ..إطالة احلديث
  !!اهللا يهديك .. صحيح .. صحيح : جعلت مها ز رأسها وتقول 

يعين مـسرورة   !! اهللا يهديين   .. صحيح  : فالتفتت إليها أريج غاضبة وقالت      
قـومي انظـري إىل     .. واهللا الذي يسمعك يظن أنك أستر الناس        !!بكالمي  

  ..نفسك يف املرآة 
  ..أريج .. ما أقصد واهللا : فزعت مها وقالت 

مـا  : فهدأت منهما وقالت    ..  سارة أن األختني ستتشابكان األيدي       شعرت
  ..أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد .. رأيكما أن نقرأ كالم الفقهاء األربعة 

  ..األئمة األربعة يفتون جبواز كشف الوجه : حىت ال نصدق من يقول 
  ..رائع : قالت أريج 
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  : وقرأت 31فتحت سارة ص
  ..إمجاع األئمة األربعة على وجوب تغطية الوجه                       

   :  رمحهم اهللانفيةقول أئمتنا من احل: أوالً
 أنَّ املرأة ال جيوز هلا كشف وجههـا أمـام           -رمحهم اهللا –يرى فقهاء احلنفية    
، لذلك ذكـروا أنَّ املـسلمني        ، ألنَّ الكشف مظنة الفتنة     الرجال األجانب 

، وفيمـا يلـي      اخلروج سافرات عن وجوههن   متفقون على منع النساء من      
  : بعض نصوصهم يف ذلك
 املرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من األجنيب      :  احلنفي   قال أبو بكر اجلصاص   

أحكام القرآن  (، لئال يطمع أهل الريب فيها        ، وإظهار الستر والعفاف عند اخلروج     

3/458( ..    

، وخـوف    ة النظر خلوف الفتنة   حرم:  احلنفي   وقال مشس األئمة السرخسي   
،وعامة حماسنها يف وجهها أكثـر منـه إىل سـائر            الفتنة يف النظر إىل وجهها    

   )10/152املبسوط (األعضاء 
   ة من كشف الوجه بني الرجال       :  وقال عالء الدين احلنفيمنع املرأة الشابوت ،   

رجال وجههـا   تمنع من الكشف خلوف أن يرى ال      :  املعىن:  قال ابن عابدين  
  ).2/488حاشية ابن عابدين (. ألنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة ،فتقع الفتنة

ـ رِحوهي م حىت  ،   ونقل عن علماء احلنفية وجوب ستر املرأة وجهها        إذا  ةم ،
    .)2/528حاشية ابن عابدين (كانت حبضرة رجـال أجانب 

 ة من كشف الوجه بني رجال       متنع املرأة الشا  :  احلنفي   وقال الطحاويرد احملتـار   (ب

1/272(.    

، )408-1/406(زيد من أقول الفقهاء احلنفية ينظر حاشية ابـن عابـدين            املوملطالعة  
، وفـيض البـاري للكـشمريي     )2/381 و 1/284(والبحر الرائـق البـن جنـيم        

  .  )308و4/24(
       د شفيع احلنفيجلملة فقد اتفقت   وبا:  وقال مساحة مفيت باكستان الشيخ حمم

، ومجهور األمة على أنه ال جيوز للنساء الـشواب كـشف             مذاهب الفقهاء 
" :؛ لقولـه تعـاىل       ، ويستثىن منه العجـائز     الوجوه واألكف بني األجانب   

  ). 202املرأة املسلمة ص ( "والْقَواعد من النسآِء 
  :توقفت سارة قليالً عن القراءة وقالت 

شدين قول احلنفية إن تـرك      .. كمل كالم بقية أئمة املذاهب األربعة       قبل أن أ  
  ..احلجاب وكشف الوجه يطمع أهل الريب والفساد يف املرأة 

يف وتركها مع أوالدهـا     .. إىل بلد آخر للعمل     امرأة سافر زوجها    أذكر أن   
  ..مير زوجته وأوالده ويتفقد أحواهلم وأوصى أخاه الكبري بأن شقة 

وكنت أشـعر  .. كل يوم تقريباً يأيت كان هذا األخ الكبري     : رأة  تقول هذه امل  
.. كنت أكـشف وجهـي      .. فلم أكن أحتجب أمامه     .. أنه من أهل البيت     
  .. وأحياناً طرف شعري 
ومل .. لكن ملا أكثر التردد علينا وليس عندي حمرم         .. كان لطيفا يف أول أيامه      

ن تلطف بـالكالم وكثـرة      م..  تظهر منه تصرفات غريبة      تبدأ.. أحتجب  
  ..مزاح 
خشيت أن أخربه فتقـع     و.. من سفره ليقضي إجازته عندنا      زوجي  عاد  حىت  

  ..مشاكل 
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ورجع أخوه إىل حالته األوىل من احلركات الغريبة        .. سافر زوجي مرة أخرى     
وحيضر كل وقت بـسبب     .. صراحة   ينوبدأ يعاكس .. والكالم العاطفي   .. 
  ..غري سبب بو

  .. اته تعبت من تصرف
أضـايقه  فخشيت أن   .. أو االتصال به إلخباره     .. فكرت يف الكتابة لزوجي     

  .. يبحث عن املعيشة وهو 
لكن مل ينفع فيـه     .. مراراً   هنصحتف.. ال بد من نصيحة هذا اخلائن       : قلت  ف

  ..النصح 
  .. وكنت أدعو اهللا عز وجل كثرياً أن حيفظين منه 

  ..ز وأمام غريه .أمامه  وجهي غطيالشرعي وأاحلجاب فقررت أن ألبس 
وألتزم باحلجـاب   .. وكتبت لزوجي بأين سأترك مصافحة الرجال األجانب        

  ..الشرعي التام 
  ..حول احلجاب فشجعين وأرسل يل كتباً وأشرطة 

  ..فلبست احلجاب التام والتزمت بتغطية وجهي عن غري حمارمي 
.. رآين ملتزمة باحلجاب    و.. جاء شقيق زوجي كعادته     ملا  .. ويف اليوم التايل    
  !! ماذا حصل ؟: وقال !! مذهوالً وقف بعيداً 

  .. وال يراين إال حمارمي ..  أصافح الرجال نل: قلت 
  .. يتأمل كاملصدوم فوقف قليالً 
  ..إذا أردت شيئاً فكلمين من وراء حجاب : فقلت له .. مث نكس رأسه 

  ..كف اهللا عز وجل شره عنها و. فانصرف 
 متاعا سأَلْتموهن  وإِذَا:"صدق اهللا .. سبحان اهللا : ج وقالت حتمست أري

نأَلُوهن فَاساء مرابٍ وجح كُمذَل رأَطْه قُلُوبِكُمل قُلُوبِهِنو.. "   
  : قالت سارة 

   : رمحهم اهللا أقوال أئمتنا من املالكية: ثانيا
  هلا كشف وجهها أمام الرجال األجانـب يرى فقهاء املالكية أنَّ املرأة ال جيوز 

ممنوعـات مـن    عند املالكيـة    ، لذلك فإنَّ النساء      ألنَّ الكشف مظنة الفتنة   
  .اخلروج سافرات عن وجوههن أمام الرجال األجانب

 والقرطيب ،املالكيان قال القاضي أبو بكر بن العريب :  
، أو داء يكون     دة عليها ، كالشها  ال جيوز كشف ذلك إال لضرورة أو حلاجة       

، واجلـامع ألحكـام القـرآن       )3/1578أحكام القرآن   ( . ، أو سؤاهلا عما يعن ويعرض عندها       ببدا

)14/277.(  

حكى اإلمجاع على وجوب تغطية املرأة      : واإلمام اجلليل ابن عبد الرب املالكي       
  ..لوجهها 
أنَّ مشهور املـذهب    :  علىأنَّ ابن مرزوق نص     :  املالكي   اآلبياإلمام  وذكر  

جـواهر  (وجوب سـتر الوجـه والكفني إن خشـيت فتنة من نظر أجنيب إليها            

  ). 1/41اإلكليل 

،  زيد من أقول الفقهاء املالكية يف وجوب تغطية املـرأة وجههـا           املوملطالعة  
  : ينظر
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، ومواهب اجلليل   )229 و 11/226و10/165(املعيار املعرب للونشريسي    
، والتـسهيل ملبـارك     )3/307(، والذّخرية للقـرايف     )3/141(للحطّاب  

، وكالم حممـد    )2/55(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري       )3/932(
، وجواهر اإلكليل لآليب    )103ص  (الكايف التونسي كما يف الصارم املشهور       

)1/186.(  
  : أقوال أئمتنا من الشافعية: ثالثًا

 وز هلا كشف وجهها أمام الرجال األجانب      يرى فقهاء الشافعية أنَّ املرأة ال جي      
   .؛ ألنَّ الكشف مظنة الفتنة ، سواء خشيت الفتنة أم ال
   ـساء مـن        :  الشافعي    قال إمام احلرمني اجلوييناتفق املسلمون على منع الن
طيب ، و جبريمي على اخل    )7/24روضة الطالبني   ( ؛ ألنَّ النظر مظنة الفتنة     اخلروج سافرات الوجوه  

)3/315.(  

 اتفق املسلمون على منـع النـساء أن خيـرجن      : الشافعي   وقال ابن رسالن  
  ).11/162عون املعبود (سافرات عن الوجوه، السيما عند كثرة الفساق 

  الشافعي اس على هذا     :  وقال املوزعييف   ، قدمياً وحـديثاً    مل يزل عمل الن ،
، وال   عجـوز يف كـشف وجههـا      ، فيتساحمون لل   مجيع األمصار واألقطار  

وما أظن أحداً منهم يبيح للشابة أن تكشف         ، ويرونه منكراً   يتساحمون للشابة 
تيسري البيـان ألحكـام     (، وال يبيح للشاب أن ينظر إليها لغري حاجة           وجهها لغري حاجة  

  ).2/1001القرآن 

، )2/49( الدين   ، ينظر إحياء علوم    وملطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية     
، )1/411(، وحاشية اجلمل على شـرح املنـهج   )7/24(وروضة الطالبني   

للجرداين، ) 2/178(، وفتح العالم    )1/177(وحاشية القليويب على املنهاج     
  ).7/240( ، وشـرح الـسنة للبغـوي        )297ص  ( وحاشية الـسقاف    

   :رمحهم اهللا أقوال أئمتنا من احلنابلة:  رابعاً
   بلة أنَّ املرأة ال جيوز هلا كشف وجهها أمام الرجال األجانب          يرى فقهاء احلنا  
انظـر الفـروع    (إذا خرجت من بيتها فال تبِن منها شيئاً         :  قال اإلمام أمحد  

1/601  .(  
  

   : ممن ال يتبعون مذهباً معيناً أقوال أئمتنا من احملققني: خامسا
فن وجوههن عند عدم    وأما تغطية وجه املرأة كن يكش     :"الشوكاين  اإلمام  قال  

السيل اجلرار  ( وجوب من جيب سترها منه، ويسترا عند وجود من جيب سترها منه           

2/180(  
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  

  النتيجة
  ، وجه املرأة بتحرمي كشف   ويتضح مما سبق جلياً أن قول اجلمهور هو القول          

  : ذلك أئمة يعتمد نقلهم لإلمجاع وهم     على  األئمة والعلماء   بل حكى إمجاع    
 حيث حكى أن العلماء أمجعوا على وجوب        ابن عبد الرب من املالكية املغاربة     • 

  ..تغطية املرأة لوجهها ، خاصة يف زمن الفتنة والفساد 
  ..، كذلك والنووي من الشافعية املشارقة • 
  .. ، كذلك وابن تيمية من احلنابلة• 
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، والشيخ حممد شفيع احلنفي من  احلنفي فوريوحكى االتفاق السهارن• 
 ، كالمها حكى إمجاع األمة على وجوب تغطية املرأة وجهها يف زمن احلنفية
  .. الفتنة 

  فهل يبقى بعد ذلك حجة ملدعٍ أن قول اجلمهور خالف ذلك ؟
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *                        
.. حىت إن مها كانت تتحسس شكل عباءا        .. ة مقنعاً جداً    كان كالم األئم  

  ..وكأا تقرر شيئاً .. وتقلب ناظريها فيها 
  ..أما أريج فإا ال يزال يف نفسها شيء 

سارة أنا ميكن أن أهز رأسي اآلن وأظهـر لـك           : التفتت إىل سارة وقالت     
  ..االت لكن بقي يف نفسي شيئان قرأما يف عدد من املق.. املوافقة 
  وما مها ؟ : سارة 
أن القول بتغطية الوجه ال يفيت به يف عـصرنا إال مـشايخ             : األول  : أريج  

  ..والعامل اإلسالمي وهللا احلمد مليء بالعلماء .. السعودية 
وليس مـن واجبـات   .. أن تغطية الوجه هو من العادات والتقاليد  : والثاين  
  ..الدين 

صحيح أن األدلة اليت ذكرتيها قويـة       .. رة  عذراً سا : مث واصلت أريج قائلة     
وأن هذا أمر اهللا تعـاىل  .. واضحة البيان على وجوب تغطية الوجه  .. احلجة  

ولكن هـل أفـىت      .. ����وعليه عمل الصحابيات     .. ����وأمر رسول اهللا    .. 
  ..بوجوب تغطية الوجه غري مشايخ السعودية 

قد قـرأت   : الت  وق.. وقد أعجبت حبرص أريج وجرأا      .. تبسمت سارة   
أقوال العلمـاء مـن شـىت    : وفيه فصل بعنوان   .. عليك الفهرس قبل قليل     

  ..األقطار بوجوب تغطية املرأة لوجهها 
  .. وشرعت يف القراءة 31فتحت سارة ص
  أقوال العلماء من شىت األقطار بوجوب تغطية املرأة لوجهها               

   )ميين : ( الشيخ األمري الصنعاين 
، رد فيه على القائلني     " األدلة اجللية يف حترمي نظر األجنبية       " تاا بعنوان   يف ك 

  .جبواز الكشف 
  )باكستاين: (الشيخ أبو األعلى املودودي 
قال فيها كالماً ممتعاً أحببت نقل بعـضه     " احلجاب"ألف رسالة شهرية بعنوان     

   ) : 330 - 326ص  ( للقارئ؛ وهو قوله تعليقًا علـى آيـة احلجـاب           
وكل من تأمل كلمات اآلية وما فسرها به أهل التفسري يف مجيـع األزمـان               
باالتفاق، وما تعامل عليه الناس على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، مل ير يف               
األمر جماالً للجحود بأن املرأة قد أمرها الشرع اإلسالمي بستر وجهها عـن             

  إىل هذا اليوم ���� ما زال العمل جارياً عليه منذ عهد النيب. األجانب
  ) سوري: (الشيخ حممد علي الصابوين
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" روائع البيان يف تفسري آيات األحكام مـن القـرآن         "عقد مبحثاً يف كتابه     
  ):  ومـا بعـدها    2/182(قال يف خامتتـه     " آيات احلجاب والنظر  "بعنوان  
ظهرت يف هذه األيام احلديثة، دعوة تطورية جديدة،        : بدعة كشف الوجه    ( 

 إىل أن تسفر عن وجهها، وتترك النقاب الذي اعتادت أن تـضعه   تدعو املرأة 
عند اخلروج من املنـزل، حبجة أن النقاب ليس من احلجاب الشرعي، وأن            

بدعة كشف  "لقد القت هذه الدعوة     ،  )  جتددية (، دعوة    الوجه ليس بعورة  
رواجاً بني صفوف كثرية من الشباب وخاصة منـهم العـصريني، ال            " الوجه
؛ ولكن ألا تليب داعي اهلوى، واهلوى حمبب إىل الـنفس،           " دعوة حق "ألا  

وتسري مع الشهوة، والشهوة كامنة يف كل إنسان، فال عجب إذاً أن نرى أو              
حكم "نسمع من يستجيب هلذه الدعوة األثيمة ويسارع إىل تطبيقها حبجة أا            

  . وشرع اهللا املنري" اإلسالم
نه، وهم يدعون املرأة إىل أن تطرح هـذا         أي إمث يتخلصون م   : ولست أدري   

النقاب عن وجهها وتسفر عن حماسنها يف جمتمع يتأجج بالشهوة ويـصطلي            
  ! ) .بنريان اهلوى ويتبجح بالدعارة، والفسق، والفجور؟

  ) جزائري: (الشيخ أبو بكر اجلزائري
ذكر فيه أدلة وجوب ستر الوجه      " فصل اخلطاب يف املرأة واحلجاب    "يف كتابه   

  .  رد على شبهات املخالفنيو
   )موريتاين: (الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي

، وبني باألدلة القوية ، وجوب       فسر آيات احلجاب  " أضواء البيان   "يف كتابه   
  ) . 6/586: انظر: (ستر الوجه

   )تونسي: (الشيخ حممد بن يوسف الكايف
شـنع فيـه   " رب الربيةاملسائل الكافية يف بيان وجوب صدق خرب   "يف كتابه   

الـصارم  "الشيخ محود التوجيري يف     عنه  نقل  . على الداعني إىل كشف الوجه    
  ). 109-108ص " (املشهور

  ) من علماء السند: ( الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي
رفع اجلُنة أمام جلباب    "، و   " رسالة احلجاب يف الكتاب والسنة    "صنف كتابني   

  .. وكالمها نص فيه على وجوب تغطية الوجه "والسنةاملرأة املسلمة يف الكتاب 
  

   )تركي " : ( مفيت الدولة العثمانية " الشيخ مصطفى صربي 
  " .قويل يف املرأة " شنع على دعاة سفور الوجه يف رسالته 

  ) نيجريي : ( الرشيد بن حممد السخي  الشيخ عبد
علـى  رد فيها   " السيف القاطع للرتاع يف حكم احلجاب والنقاب        "  يف كتابه 
اإلسالم إال أنه عادة من عادات أهل     من  ليس احلجاب    ) : ( 8ص  ( من قال   
  ) !! احلجاز 

  . واختار وجوب ستر الوجه رد على هذا القول ، 
   )مصرية: (األستاذة اعتصام أمحد الصراف

إن ) : (120ص  (قالت فيه   " سبيلك إىل اجلنة  :  أخيت املسلمة "ألفت كتاب   
   )هي األصل، وقد ندب الشرع هلا ندباً شديداًتغطية الوجه 
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  ) مصرية: ( األستاذة يسريه حممد أنور
فـإذا كـان    : " )62ص  (ا قالت   ومم" مهالً يا صاحبة القوارير   "ألفت كتاب   

اإلسالم قد اعترب ظهور القدمني عورة، وأمر بعدم الضرب على األرجل حىت            
؛ فإن أمره بتغطيـة      اخلفيةال تبدو أو يسمع صوت اخلالخل، أو تظهر الزينة          

  ". ؛ ألنه جممع احلسن الوجه أوىل
  )قطري : ( طامي  الشيخ أمحد بن حجر آل أبو

  " .األدلة من السنة والكتاب يف حكم اخلمار والنقاب         " ألف رسالة بعنوان    
   )مغريب : ( الشيخ حممد الزمزمي بن الصديق 

فيمن  " 285 / 1اب ،   عودة احلج " ذكره الشيخ حممد بن امساعيل يف كتابه        
  يقول بوجوب التغطية 
  )مصري " : ( شيخ األزهر يف وقته " الشيخ عبداحلليم حممود 
: ( قال فيه عن املرأة إذا مل تـأمن الفتنـة   " مظهر املرأة " كتب مقاال بعنوان   

جملة صـوت   ) . ( وجب عليها ستر الوجه والكفني سدا للذرائع إىل املفاسد          
  ) .م 1967، كانون الثاين ، عام العرب ، البريوتية 
  ) مصري " : ( مرشد مجاعة اإلخوان املسلمني " الشيخ حسن البنا 

سالم حيرم على املرأة    اإلإن  ) : ( 18ص  (قال فيه   " املرأة املسلمة   " يف كتابه   
  ) .أن تكشف عن بدا 

  ) مغريب : ( الشيخ حممد بن احلسن احلجوي 

علـى   ) 130 - 129ص  " ( الصحيحني  الدفاع عن   " رد يف خامتة كتابه     
 جـد امللـك     -أحد الداعني إىل سفور الوجه يف جملس امللك حممد اخلامس           

   . -احلايل 
  )سوري: (الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي

  :  )50ص(قال " إىل كل فتاة تؤمن باهللا"يف كتابه 
هها عند  فقد ثبت اإلمجاع عند مجيع األئمة أنه جيب على املرأة أن تستر وج            ( 

ذا الـذي    ومـن .  خوف الفتنة بأن كان من حوهلا من ينظر إليها بـشهوة          
يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم، وأنه ال يوجد يف الشوارع من ينظر              

  ). إىل وجوه النساء بشهوة؟ 
   )عراقي : ( الشيخ عيادة الكبيسي 

  .وجـه   نصر فيها القـول بوجـوب تغطيـة ال        " لباس التقوى   " يف كتابه   
   )تركي : ( الشيخ حممد زاهد الكوثري 

نـشر  " حجاب املرأة   " نصر القول بوجوب تغطية الوجه يف مقال له بعنوان          
   ) 250 - 245ص ( يف جمموع مقاالته 

  )هندي: (الشيخ صفي الرمحن املباركفوري 
للرد على مـن    " إبراز احلق والصواب يف مسألة السفور واحلجاب      "يف كتابه   

وهذه احلكمة املقـصودة باحلجـاب      ): "10ص( وقال    ، لوجهأجاز كشف ا  
تقتضي أن يعم حكم احلجاب مجيع أعضاء املرأة؛ وال سيما وجهها الذي هو             
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    ..." .أصل الزينة واجلمال 
  )مينية: (فاطمة بنت عبداهللا: الزهراء: األستاذة

، مث ذكرت شروط احلجاب     املسلمات  ناصحت فيه   " املتربجات"ألفت كتاب   
  . وأدلة وجوب ستر الوجه)  وما بعدها161ص (ي الشرع

  ) ميين: (األستاذ العزي مصوعي 
قدم لألستاذة الزهراء كتاا الـسابق     . وهو مدير عام اإلعالم والثقافة باليمن     

  . مؤيدا ما فيه
  ) مصرية : ( األستاذة كوثر امليناوي 

 يـا ( د آية   بعد إيرا ) 128ص  (قالت  " حقوق املرأة يف اإلسالم     " يف كتاا   
ويف هذه اآلية الكرمية أمر اهللا مجيـع نـساء          ..) : ( أيها النيب قل ألزواجك     

املؤمنني بإدناء جالبيبهن على حماسنهن من الشعر والوجه وغري ذلك ؛ حـىت             
  ) .يعرفن بالعفة فال يفنت وال يفنت غريهن فيؤذين 

   ) مصري : ( - رمحه اهللا -حممد أبوالفضل : شيخ اجلامع األزهر 
  ..له فتوى طويلة مشهورة نصر فيها القول بوجوب تغطية املرأة لوجهها 

   )باكستاين : ( الشيخ عبدالرب القرشي امللكياري 
تعرض فيه للقضية ورجح وجوب     " األحباث الفقهية القيمة    " يف كتاا بعنوان    

   ) 36 / 2: انظر . ( تغطية املرأة لوجهها 
  

   *   *   *   *   *   *   **   *   *   *   *  
  

  مسعنا وأطعنا

يف احلقيقة مل تكن أريج حتتاج أن يساق هلا فتاوى العلماء الثقاة مـن شـىت                
.. ما دام أن الكتاب والسنة أوجبا ذلـك         .. األقطار بوجوب تغطية الوجه     

  .. فسألناهم وسقنا كالمهم .. ولكن ألن اهللا تعاىل أمرنا بسؤال أهل الذكر 
.. ل من قال إن تغطية الوجه هو عادة من عادات العرب            أما قو : قالت أريج   

 ال حنتاج الرد عليه     – يا سارة    –فهذا أظننا   .. أو هو من عادات السعوديني      
بعدما أوردت كالم علماء مصر والشام واليمن وتركيا واهلند وباكستان          .. 

  ..وغريهم .. وموريتانيا 
  

   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   **  
  

  القرار الشجاع
  :وقالت .. انتهزت سارة فرصة تأثر أريج ومها 

الناس األقوياء فقط هم الذين يستطيعون اختاذ القرار الشجاع بتغيري طباعهم           
  ..وتصرفام إىل األحسن واألصوب 

أو علـى األقـل     .. كم من أخواتنا املؤمنات اقتنعت بوجوب تغطية الوجه         
وإذا رأت مسلمة   .. تتمىن أن تغطي وجهها     و.. اقتنعت بأن األفضل تغطيته     

.. ومع ذلك متر عليها الـشهور       .. قد غطت وجهها متنت لو حتذو حذوها        
  ..ورمبا السنوات دون أن تتخذ القرار الشجاع بالطاعة واالتباع 
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 أَن راأَم ورسولُه اللَّه قَضى إِذَا مؤمنة ولَا لمؤمنٍ كَانَ ماو :"يقول اهللا تعاىل 

 مبِينـا  ضلَالًا ضلَّ فَقَد ورسولَه اللَّه يعصِ ومن أَمرِهم من الْخيرةُ لَهم يكُونَ
  ] . 36: األحزاب["..

أي اخلطـاب عـام    " .. مؤمنـة  ولَا لمؤمنٍ كَانَ ماو:" الحظي قوله 
ون هلم اختيار آخر مع اختياره      اهم اهللا تعاىل مجيعاً أن يك     .. للرجال والنساء   

 ..  
وتغطية الوجـه والتـزام     .. فليست أوامر اهللا مبنية على االختيار والتشهي        

احلجاب ليس سنة من السنن كصالة الضحى والصدقة إن شئت أن تفعليها            
.. بل هي فريضة فرضها اهللا تعـاىل علـى املـسلمات            .. ال  .. أو تتركيها   

  ..وسوف يسألك اهللا عنها 
  ..واهللا إين لكما ناصحة .. مها  .. أريج

طهـارة  وفيـه   ..  وزجر للمتالعـبني     ألعراضلحراسةٌ شرعية   فيه  احلجاب  
وهو يزيد املرأة   ..  "ذلك أطهر لقلوبكم وقلون    "لقلوب املؤمنني واملؤمنات  
ويكـف  ،  قطع اخلواطر الـشيطانية     واحلجاب ي .. حياء وخجالً واحتشاماً    

   ..األعني اخلائنة
  !!ن كله يتحجبالكو.. مها .. أريج 

  ..غالف عليها الكرة االرضية 
  ..والثمار الندية عليها حجاب 

  .. حيفظ داخل غمده : السيف و

األقدام ألنه فقـد    حتت   ويلقى   تهعدم فائد تنوالقلم بدون غطاء جيف حربه و     
  . .الغطاء 
  .. تهامايإال حل؟  ملاذا تغلف بناتنا كتبهن ودفاترهن.. ترى
  ..فال بد أن حنميها حبجاب .. الكل يشتهي أن يقطفها  زهرة مجيلة ةواملرأ

  ..فسدت تركتها نزعت قشرا و والتفاحة لو
  .. لو نزعت قشره انقلب أسود واملوز 
  ..اإلنسان ملا كانت غالية جعل عليها حجاب عني و
  .. الكون كله يتحجب إن حتجيب فكوين بطلة وف.. أال 

وتذكرت قصة الفتاة األمريكيـة الـيت       .. مبا تسمع   كانت مها متأثرة كثرياً     
واهللا إن  .. سـارة   : فقالـت   .. قرأت قصتها يوماً يف أحد مواقع اإلنترنت        

ورمبا دخل بعض الكفار يف اإلسالم بسبب احلجاب        .. احلجاب عزة وشرف    
!!  

  كيف ؟!! يدخلون يف اإلسالم بسبب احلجاب : وقالت .. تعجبت سارة 
لتمسكها حبجاـا   قرأت يف أحد مواقع االنترنت أن فتاة        . .نعم  : قالت مها   

  ..!! أشخاص 7أسلم على يدها 
 من الدكاترة   3هي طالبة أمريكية متمسكة حبجاا معتزة بدينها أسلم بسببها          

ملا أسلم أحد الدكاترة بدأ يذكر قصته ويقول        .. يف اجلامعة وأربعة من الطلبة      
:  



������������������������..����	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!���	ط�מ�א��
	���..����������������������������������������������������������������������������������������������������!!���	ط�מ�א��

������������������������..����	
���������������������������������������������������������������������������������������������������!!���	ط�מ�א��
	���..����������������������������������������������������������������������������������������������������!!���	ط�מ�א��

حيـث  وذلـك ملـا     ة كبرية يف اجلامعة     قبل أربع سنوات ثارت عندنا زوبع     
وكـان أحـد    .. اجلامعة طالبة مسلمة أمريكية وكانت متحجبـة        بالتحقت  

  .. األساتذة من معلميها متعصباً لدينه يبغض اإلسالم 
  !! كان يكره كل من ال يهاجم اإلسالم فكيف مبن يعتنق اإلسالم ؟

قوية كانت  لكنها  .. كان يبحث عن أي فرصة الستثارة هذه الطالبة الضعيفة          
وكانـت تقابـل    .. بإمياا فكان ينال من اإلسالم أمام الطالب والطالبات         

  ..شدته باهلدوء والصرب واالحتساب 
  ..فبحث عن طريقة أخرى ماكرة .. ه وحنقه ظازداد غي

ويلقي املهام الصعبة عليها يف البحـوث  .. بدأ يترصد هلا بالدرجات يف مادته   
  .. ئج ويشدد عليها بالنتا.. 

  .. قدمت شكوى ملدير اجلامعة للنظر يف وضعها مث .. كثرياً حتملت 
فأجابت اجلامعة طلبها وقررت أن يعقد لقاء بني الطرفني مع مجع من األساتذة             

  ..مع املعلم الفتاة لسماع وجهة نظر 
  .. اجلامعة بذه املناظرة اليت تعترب األوىل من نوعها الدكاترة هلحضر أكثر 
البة تذكر أن األستاذ يبغض اإلسالم وألجل هذا فهو يظلمهـا وال            بدأت الط 

  ..مث ذكرت بعض األمثلة .. يعطيها حقوقها 
ـ      كان بعض الطلبة قد حضروا وشهدوا        م غـري   معها ضد الدكتور مـع أ

  ! .. مسلمني 
  ..بدأ يسب اإلسالم ويتهجم عليه فقد أعصابه وجواباً فالدكتور مل جيد 

وكان هلـا أسـلوب   .. عن دينها وتظهر حماسن اإلسالم     تدافع  الفتاة  فقامت  
  .. بت به احلاضرين عجيب جذ

!  عن أمور تفصيلية يف اإلسالم فتجيب بسرعة بال تردد           واسألبدؤوا ي حىت  
 ..  

خـرج مـن    !! الدكتور أن اجللسة حتولت إىل حماضرة عن اإلسالم         ملا رأى   
  ..غاضباً القاعة 

ت حقيبتها وأهدت إليهم ورقتني مكتـوب       مث فتح .. الفتاة تتكلم   استمرت  
  ) .. ماذا يعين يل اإلسالم ؟  ( عليهما

  ..والفتاة تواصل حديثها حبماس .. بدؤوا يقرؤون 
وصارت قصتها وحجاـا حـديث      .. مث تفرقوا   .. أمهية احلجاب   هلم  بينت  

  ..  اجلامعة أياماً
  ..جعل الطالب والدكاترة يتناقلون أوراقها عن اإلسالم 

  .. متض أشهر حىت دخل ثالثة دكاترة وأربعة طالب يف اإلسالم ومل
  ..وهي ممتعة فعالً .. كانت سارة وأريج مستمتعتان بالقصة كثرياً 

خاصة بعدما رأت سـارة متجاوبـة       .. وكانت األسئلة عند أريج مل تنته بعد        
  ..معها 

  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  

  !من يرى امللكة ؟
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إذن من الذين جيوز أن أكشف وجهي وأخرج زيـنيت          .. سارة  : قالت أريج   
  ..عندهم 
وهم اثنا عشر   .. وهم الذين ال جيوز أن تتزوجيهم       .. هم احملارم فقط    : سارة  
  :ذكرهم اهللا يف سورة النور فقال تعاىل .. صنفاً 
    :وال يبدين زينتهن إال" 
  ) ..الزوج ( لبعولتهن  .1
   ) ..األب( أو آبائهن  .2
  ) ..أبو الزوج ( أو آباء بعولتهن  .3
  ) ..األبناء ، سواء من النسب أو من الرضاعة ( أو أبنائهن  .4
أبناء الزوج من امرأة أخرى إن كان عنده أكثر من زوجة           ( أو أبناء بعولتهن     .5

.. (  
إخوان املرأة ، سواء األشقاء أو اإلخوان من األب أو اإلخوان           ( أو إخوان    .6

  ) ..من األم 
  ) ..أبناء إخواا الذين تكون هي عمتهم أخت أبيهم (  بين إخوان أو .7
  ) ..أبناء أخواا الذين تكون هي خالتهم أخت أمهم (أو بين أخوان  .8
  ) ..النساء عموماً ( أو نسائهن  .9
  ) ..العبد اململوك الرقيق ( أو ما ملكت أميان  . 10
 اإلدراك الـذين    وهم فاقدو ( أو التابعني غري أوىل اإلربة من الرجال         . 11

  ) ..ليس عندهم شهوة للنساء وال رغبة فيهن 

األطفال الـصغار   ( "  أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء        . 12
  ) ..غري البالغني 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *                          
ة التسليم ألمر اهللا   وهن يف غاي  .. كانت مها وأريج تنصتان إىل سارة بإعجاب        

بل إن أريج جعلت تعدل من مخارها الذي تلفه على رأسـها وحتـاول أن       .. 
  ..وهكذا فعلت .. خترج منه جزءاً تغطي به وجهها 

  ..يا وجه لن يراك إال احملارم .. من اليوم وصاعداً : وهي تقول 
  ..ما أمجل طاعة اهللا .. آآآآه 

وقد أمضت الفتيات ثالث ساعات     .. وأذن لصالة املغرب    .. غابت الشمس   
  ..يف حديثهن 

لكن فـصالً   .. والفراق قد حان    .. وكان وقت املعرض يشارف على ايته       
  ..مهماً من هذا الكتاب كان ال بد من قراءته 

بقي معنا فـصل يف     ! .. هل أنتما مستعجلتان ؟   .. مها  .. أريج  : قالت سارة   
أمتـىن أن   .. والرد عليهم   هذا الكتاب حول أدلة من جييزون كشف الوجه         

حىت لو ناقشكما أحد حول تغطية الوجه تكونان على معرفة          .. أقرأه معكما   
  هاه ما رأيكما ؟ .. باألدلة 

  ..لكن يبدو أنه سيكون بعد صالة املغرب .. رائع : قالت أريج 
  .. قامت الفتيات يصلني املغرب بكل سكينة 
  .. أن يتأخر عليها قليالً وبعد الصالة اتصلت سارة بأبيها وطلبت منه
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  ..مث عادت إىل صاحباا وجلست معهن 
  : وقرأت العنوان 46فتحت سارة ص
  ثالثة أدلة استدل ا القائلون جبواز كشف الوجه ، والرد عليها               

  :دليلهم األول                                           
 أن  ���� ما رواه البخاري عـن جـابر         وهو..  حبديث سفعاء اخلدين     استدلوا

  .. مث أمر النساء بالصدقة ..  توجه يف آخر خطبة العيد للنساء ����النيب 
مل يارسول  : من سطة النساء سفعاء اخلدين فقالت       فقامت امرأة   : قال جابر   
  .. إىل آخر احلديث .. اهللا ؟ 

   .. أي يف خديها تغري وسواد: سفعاء اخلدين : والشاهد منه أم قالوا 
 أا سفعاء اخلدين وعـرف      – راوي احلديث    –فمن أين عرف جابر     : قالوا  

  ..إال ألا كانت كاشفة وجهها فرأى صفة خديها .. لون خديها 
  :واجلواب عن استدالهلم به 

قد روى القصة نفسها صحابة كثري غري جابر ، كلهم حضروا الصالة            : أوالً  
 خديها ، فروى القصة أيضاً أبو هريرة    ورأوا املرأة ، ومل يذكر أحد منهم صفة       

 ، فلعـل جـابراً   ����وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو سعيد اخلدري       
سفعاء اخلـدين  : كان يعرف املرأة من قبل ورآها قبل احلجاب ، أو أن لفظة   
  ..هي لقب للمرأة ، لذلك مل يعرف عنها هذا الوصف إال جابر 

ومب يـا   : امرأة ليست من علية النساء      فقالت  .. ففي رواية ابن مسعود قال      
  ) ..رواه محد واحلاكم .. (  رسول اهللا

قـال النـووي يف     (  امرأة منهن جزلة     متفقا: .. ويف رواية ابن عمر قال      
وكالمها جزل أي   ) أي قوية البدن    ( تامة اخللق   : جزلة بفتح اجليم    : شرحه  
فانظري كيف ملا    ) .. رواه مسلم .. ( ؟ومالنا يا رسول اهللا     : فقالت  ) شديد  

  ..جزلة ، ومل يذكر صفة وجهها : رأى تكامل جسدها من بعيد وصفه فقال 
نعم يـا   : فقالت امرأة واحدة مل جيبه غريها منهن        : قال   عباسويف رواية ابن    

  ) ..متفق عليه .. ( فتصدقن : قال ، ال يدرى   حينئذ من هي ، نيب اهللا 
ومل ذلك يا رسـول اهللا ؟       : الت امرأة منهن    فق: .. ويف رواية أيب هريرة قال      

  ) ..رواه مسلم .. ( 
متفـق  .. ( ومب يا رسول اهللا ؟      : فقلن   : ..����ويف رواية أيب سعيد اخلدري      

  ) ..عليه 
 ، ومل يـذكر     ����فهؤالء مخسة من الصحابة كلهم حضروا احلادثة غري جابر          

صفها من قبل   واحد منهم صفة وجهها ، فلعل جابراً كما تقدم كان يعرف و           
  ..أو غري ذلك .. ، أو أنه حملها أول ما قامت وقد سقط مخارها عن وجهها 

أن هذه املرأة إن كانت فعالً كاشفة وجهها فقد تكون من القواعد من             : ثانياً  
النساء الاليت ال يرجون نكاحاً ، وذلك ألن الفتيات الشابات ليس عنـدهن             

تتكلم بصوت عال يسمعه الرجـال      من اجلرأة أن تقوم يف حمفل كبري كهذا و        
  ..فلعلها لكرب سنها رأت نفسها كاألم للجالسات فقامت تسأل .. 
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أي ليست من أعـاليهن  " سفعاء اخلدين .. من سطة النساء   " أن قوله   : ثالثاً  
نسباً ، ويف خديها سواد ، وهذا الوصف يف الغالب ينطبـق علـى اإلمـاء                

  ..جوههن كوجوبه على احلرائر اململوكات ، وهن ال جيب عليهن تغطية و
أن هذا احلديث قد يكون قبل نزول فرض احلجاب ، فإن احلجـاب             : رابعاً  

فرض يف السنة اخلامسة أو السادسة للهجرة ، وصالة العيد فرضت يف السنة             
  ..الثانية للهجرة 

  ..كانت سارة تقرأ حبماس 
  ..وكانت مها وأريج تستمعان بإعجاب 

لقد قرأت مقاالً يف إحدى اجلرائد يـدعو       .. سارة   .. سبحان اهللا : قال أريج   
وكأن هـزائم   .. ويستميت يف سبيل نزع مخارها      .. إىل كشف املرأة لوجهها     

  .. األمة كلها بسبب قطعة قماش جعلتها املرأة على وجهها 
وبـصراحة  .. املهم استدل ذا احلديث على جواز كشف الوجه .. ما علينا  

ومل أنتبه إىل أن    .. وقع يف قليب شك     .. نه رواه مسلم    وأ.. ملا قرأت احلديث    
وال .. هذا الكاتب أغفل الروايات األخرى واختار الرواية اليت تؤيد مذهبه           

  ..حول وال قوة إال باهللا 
أحسين الظن به ، لعله ما اطلع على هـذه        .. عفا اهللا عنا وعنه     : قالت سارة   
ن ديه نسخة من هذا الكتاب      وليتك إن كنت تعرفني عنوانه أ     .. الروايات  

  ..فلعل اهللا تعاىل أن ينفعه به .. 
  نكمل ؟.. طيب : مث نظرت سارة إىل ساعتها وقالت 

  ..وال تنظري إىل ساعتك ال يزال الوقت مبكراً .. نعم أكملي : قالت أريج 
  : وقرأت 48فتحت سارة ص

  الدليل الثاين                                        
  ..اخلثعمية املرأة قصة 

  :  قال عن أخيه الفضل بن العباس ����روى البخاري عن عبد اهللا بن عباس 
،  الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته         ����أردف رسول اهللا    " 

، وأقبلت امـرأة     للناس يفتيهم  ����، فوقف النيب      وضيئاً وكان الفضل رجالً  
، وأعجبه   الفضل ينظر إليها  ، فطفق    ����من خثعم وضيئة تستفيت رسول اهللا       

  ،  حسنها
  ، فأخلف بيده فأخـذ بـذقن الفـضل      والفضل ينظر إليها   ����فالتفت النيب   

 ����أي أدار وجه الفضل عنها بيده الشريفة        .( ". فعدل وجهه عن النظر إليها    
  متفق عليه) .. 

  ..ليس يف الرواية التصريح بأن املرأة كانت كاشفة الوجه : أوالً 
  .. جسمها حسن .. حسناء .. مجيلة ..  أي بيضاء :وكلمة وضيئة 

وحىت حتكم المرأة بالبياض والوضاءة ليس شرطاً أن تنظر إىل وجهها ، بـل              
فـتعلم  .. أو ترى أطـراف قـدميها       .. يكفي أن يظهر لك شيء من يديها        

  ..بياضها ونضارة جلدها 
كـذلك  فال يصح أن جنزم فوراً أن املرأة كانت كاشفة وجهها ، ولو كانت              

  ..لكنه اكتفى بقوله وضيئة أي بيضاء .. جاءت امرأة مجيلة : لقال الراوي 
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أعجبه : ومل يقل   " أعجبه حسنها   " ذكر يف الرواية أن الفضل ملا رآها        : ثانياً  
فرأى الفضل مجال   .. ألن اجلمال يتعلق بالوجه والوجه كان مستوراً        .. مجاهلا  

 ����وجعل يتأملها فصرف الـنيب      .. جسمها وتناسق قوامها فأعجبه حسنها      
  ..بصره عنها 

 فلو كان كشف املرأة     - فعالً   -نفرض أن املرأة كانت كاشفة وجهها       : ثالثاً  
 ملا صرف النيب    – كما يفيت بعضهم     –عن وجهها جائزاً دائماً يف احلج وغريه        

  .. وجه الفضل عن النظر إىل املرأة ألن الفضل مل يفعل حراماً ����
ولوى عنق الفـضل ،     :  قال   ����يف رواية لعلي بن أيب طالب       أنه جاء   : رابعاً  

رأيـت  : فقال  ! يا رسول اهللا ، مل لويت عنق ابن عمك ؟         : فقال له العباس    
 لوى عنق   ����فهو  .. رواه الترمذي   .. شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما       

الفضل ال ألجل أن ال ينظر الفضل إليها ويرى حسن قوامها ويسمع مجـال              
 أن تفنت به املرأة     ���� ، وإمنا ألن الفضل أيضاً كان مجيالً فخشي النيب           منطقها
  ..فيسد الباب على االثنني .. فأراد أن ال تنظر هي إليه وال ينظر هو إليها ,, 

  ..فلم يصرح يف احلديث أا كانت كاشفة الوجه .. كان الكالم مقنعاً فعالً 
  .. امتحاناً وكأا ستدخل.. كانت أريج تستمع بتركيز شديد 

  ..!!انتهت الردود : قالت أريج .. فلما أت سارة القراءة 
  ..أربعة ردود كافية .. نعم : قالت سارة 

أنا عندي رد خامس استخرجته من هذا احلديث علـى مـن            : قالت أريج   
  ..يقولون جبواز كشف املرأة وجهها دائماً 

واهللا .. ندك رد خـامس     ع.. مااااا شاء اهللا    : وقالت  .. التفتت مها متعجبة    
  !!ما هو الرد يا فضيلة الشيخة ؟!! وطلعت الثقافة 
  ..واهللا عندي رد خامس .. أنا جادة : غضبت أريج وقالت 

  ما هو ؟: قالت سارة 
 هذا الصحايب اجلليل وهو حـاج أي        ����إذا كان الفضل بن العباس      : أريج  

 أيضاً أي بإحرامها    واملرأة صحابية كرمية وهي حاجة    .. بإحرامه من غري زينة     
وظهـور  .. مع ما كان عليهما من العرق واتساخ الثيـاب          .. من غري زينة    

واحلر الشديد وعـدم    .. اإلرهاق على الوجوه بسبب التعب وكثرة  املشي         
ووجود رسول  .. وجود مكيفات وال أي شيء من وسائل الراحة والتجمل          

ل هذه املرأة ومها    ومع ذلك مل يستطع صرف بصره عن مجا       ..  معهما   ����اهللا  
  .. !!  بيده ����حىت صرفه رسول اهللا .. !!! حجاج يف مكة 

ما بالك باهللا عليك مبن يقول جيوز للمرأة أن تكـشف           .. يا للهول   .. آآآآه  
وتكشفه .. وتكشفه يف السوق بني البائعني      .. وجهها بني زمالئها يف الشركة      
وتكشفه يف الطائرة   .. اهلا  وبني أبناء عمها وخ   .. يف البيت أمام إخوان زوجها      

  ..وتكشفه يف املستشفى .. 
وكم من رجل   .. كم من نظرة إعجاب ستقع على هذا الوجه         .. باهللا عليك   

فيقل إعجابه بزوجته   .. متزوج مستور سيقلب نظره يف حماسن  وجوه النساء          
..  

  ..ممتااااز .. راااائع : صرخت مها 
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شعرت مها  ..  الذين يف املطعم إليها      التفتت بعض النساء  .. كان صوا عالياً    
  .. فخفضت رأسها .. باإلحراج 

أدري أن  .. بـالش صـراخ     .. ابقي هادئة   : ضربتها أريج برجلها وقالت     
لكن ال تتحمسي كثرياً    .. وأنك ال ميكن أن تصلي ملستواي       .. كالمي مجيل   

..  
.. يج  اهللا يزيدك علم يا أر    : وقالت  .. كتمت سارة ضحكة كادت تدوي ا       

  نقرؤه أم ماذا ؟.. هاه بقي دليل 
  !!ميكن صاحبة الفضيلة ختترع لنا كم رد .. اقرئيه .. اقرئيه : قالت مها 

كل .. ال تغضيب يا أريج     : نظرت إليها سارة متبسمة وقالت      .. سكتت أريج   
  .. والذي ما يطول العنب يقول حامض .. ذي نعمة حمسود 

  ..راءة لنستفيد أكملي الق: وقالت .. تبسمت أريج 
  : وقرأت 49فتحت سارة ص
  دليلهم الثالث                                           

  :ما رواه أبو داود 
   :����خالد بن دريك عن عائشة عن 

، وعليهـا ثيـاب رقـاق     ����أن أمساء بنت أيب بكر دخلت على رسول اهللا        
 إذ بلغت احملـيض مل  إن املرأة ، يا أمساء   : وقال   ����فأعرض عنها رسول اهللا       

  " ..وأشار إىل وجهه وكفيه ، تصلح أن يري منها إال هذا وهذا 
  ..وهذا احلديث ضعيف ال يصح االحتجاج به 

هذا مرسل خالد بـن دريـك مل        : بعد روايته للحديث    قال أبو داود    : أوالً  
   ..����يدرك عائشة 

بـصري وهـو    سعيد بن بشري أبو عبد الرمحن ال      : يف سنده رجل امسه     : ثانياً  
  .ضعيف ال حيتج برواياته للحديث 

قتادة ، والوليد بن مسلم ، وكالمهـا يدلـسان يف        : أن من بني رواته     : ثالثاً  
  .احلديث وال يثبت احلديث بروايتهما 
  ..ال يصح االحتجاج به .. فهذه ثالث علل جتعل احلديث ضعيفاً 

ـ   .. مث رفعت رأسها    .. قرأت سارة هذه العلل      ا وتبـسمت   ونظرت إىل مه
  : وقالت 

  ..وعندي رد رابع على استدالهلم ذا احلديث 
  ..وبقيت ساكتة .. تبسمت أريج 

  ..أما مها فقالت وهي تنظر بطرف عينها إىل أريج 
أنت يا سارة ال أستغرب أن تستخرجي فوائد زائدة على ما يذكر صـاحب              

ميل الـذي   أما اليت جتلس عن يساري فواهللا ما أدري الكالم اجل         .. الكتاب  
  ..ياااا سبحان اهللا .. قالته قبل قليل كيف خرج منها 

  .. ال حتسديين .. ما شاء اهللا : قويل : قالت أريج 
  ..أمسعا ردي الرابع .. ما علينا : قالت سارة 

أنه ال يعقل أن جيلس      .. ����مما يدل أن هذا احلديث ال يثبت عن رسول اهللا           
مساء أخت زوجته وهي البسة ثياباً       مع زوجته عائشة وتدخل عليه أ      ����النيب  
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كما يف سري أعـالم النـبالء       ( .. مع أا أكرب من عائشة بعشر سنني        .. رقاقاً أي شفافة    

2/289 ، 3/380 (  ..  
  .. ومع أم يف اجلاهلية كانوا يتسترون 
 وهـي    عن وجهها  - مخارها –نصيفها  كما يف قصة املرأة اجلاهلية اليت سقط        

 قـال   ، ويف ذلـك    ، وغطَّت وجهها بيدها األخرى     يدها، فالتقطته ب  متشي  
  :الشاعر 

                 قَطَ النسومل ص ـنا باليدف *** قاطهسرد إتيفقَـتتناولته وات  
  ..فما بالك م يف اإلسالم .. إذا كان هذا هو تسترهم يف اجلاهلية 

  ..اهللا يصلح األحوال .. اهللا املستعان : مهست أريج قائلة 
  ..ومل يبق على حضور أيب إال نصف ساعة  : نظرت سارة إىل ساعتها وقالت 

  ..مل حتكيها لنا .. بقيت قصة نزع احلجاب .. سارة : فقالت مها 
  .. ال أحفظها واهللا : قالت سارة 
  ..ص .. أظن ص .. قرأتيها قبل قليل يف الفهرس .. ال تتهريب : قالت أريج 

يف .. قصة نـزع احلجـاب      : 43ص:  قالت   قلبت سارة الفهرس وأسعفتها   
  ..ثالث صفحات 

  ..سأقرؤها بسرعة حىت ال نتأخر 
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  

  قصة نزع احلجاب

تقدم غري مرة أن نساء املؤمنني كن حمجبات، غري سـافرات الوجـوه، وال              
 إىل منتـصف    ����حاسرات األبدان، وال كاشفات عن زينة، منذ عصر النيب          

  ..ـه14القرن 
وأنه على مشارف احنالل الدولة اإلسالمية يف آخر النصف األول من القرن            

،  ، وأخذوا يرمون بالـشبه     ، دب االستعمار الغريب لبالد املسلمني     ـ  ه14
  .حيولون املسلمني من عادات اإلسالم إىل عادات أعدائه و

،  وجـوههن مات عـن    املسلسفور  سهم رميت به اإلسالم هو      وكانت أول   
   ..، يف مصر وذلك على أرض الكنانة

، وكان فيهم  فرنسا للتعلملحني بعث وايل مصر حممد علي باشا البعوث 
  ) .م 1869 /ـه1290 سنة ت ( رفاعة رافع الطهطاوي:  واعظ البعوث
، مث تتابع على هذا العمـل        عن وجهها    املرأةدعا لسفور   صر،  ملوبعد عودته   

  : ، منهم من املفسدينعدد 
املـرأة   : (يف كتابه ) م  1953/ هـ  1374سنة  ت  (النصراين مرقس فهمي    

  . وإباحة االختالط الذي هدف فيه إىل نزع احلجاب)  يف الشرق
وهو أول من أدخـل   ) م  1964/ هـ1382سنة  ت  (،   وأمحد لطفي السيد  

، ألول   ، سافرات الوجوه   الفتيات املصريات يف اجلامعات خمتلطات بالطالب     
ســنة ت  ( ناصــره يف هــذا طــه حــسنيو،  رة يف تــاريخ مــصرمــ

  ) .م 1972/هـ1393
  :الدعوة معهما إىل السفور صراحة وقد توىل 
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، مث   "حترير املرأة " :  الذي ألّف كتابه  / ) هـ  1362سنة  ت  (،   قاسم أمني 
  . حتويل املسلمة إىل أوربية:  ، أي " املرأة اجلديدة" :  كتابه
، / ) هـ  1346سنة  ت  ( سعد زغلول   :  ودعا إليها    قرأ كتب قاسم أمني   مث  
  / ) .هـ1332سنة ت ( ه أمحد فتحي زغلول قوشقي

م 1919عام  دعوة املرأة لرتع احلجاب     مث ظهرت احلركة النسائية بالقاهرة ل     
لنساء ، وكان أول اجتماع ل    / ) هـ  1367سنة  ت   ( برئاسة هدى شعراوي  
  ..يف .. الداعيات إىل ذلك يف 

  

        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *                  
  !!من أين انطلقوا 

  ..سبحاااان اهللا .. أعوذ باهللا : سكتت سارة وقالت 
  ؟..هاه أين اجتمعوا : قالت أريج 
يف مكان إذا ذكرته لك عرفت أن األمر بتخطيط مـن غـري             : قالت سارة   

  ..املسلمني وليس من مسلمني أصالً 
  :مسعي ا

ة مبصر  يـصـيف الكنيسة املرقُ  لنساء الداعيات إىل ذلك     وكان أول اجتماع ل   
  ..وانتظرن ساعة الصفر .. وعملن خطة لذلك !! م 1920سنة 

يعين املسألة ختطيط إلفساد اتمع عـن طريـق         !! عجييييب  : قالت أريج   
  ..باهللا عليك .. سارة .. أكملي ..!!  إفساد األم واألخت والزوجة 

  :أكملت سارة القراءة 

 يـاااا  -جترأت على نزع احلجاب  كانت هدى شعراوي أول مصرية مسلمة       
   ..يف قصة متتلئ النفوس منها حسرة وأسى -ويلها من اهللا 

ذلك أن سعد زغلول ملا عاد من بريطانيا مصنعاً جبميع مقومات اإلفـساد يف              
 للنـساء خيمة  ، و  للرجاليمة  خ،  خيمتان كبريتان   ، صنِع الستقباله     اإلسالم
..  

توجـه إىل   .. وبدل أن يتوجه إىل خيمة الرجـال        .. وأقبل نازالً من الطائرة     
استقبلته فلما وصل اخليمة     .. النساء املتحجبات خيمة النساء وكانت ملئية ب    

للهول  ااايا - فمد يده .. وعليها حجاا   .. أمام الناس مجيعاً    هدى شعراوي   
مجع مـن النـساء     صفق  و.. فصفقت هي    .. وجههافرتع احلجاب عن     -

  ..وكل ذلك بتخطيط مسبق .. احلاضرات ونزعن احلجاب 
مل يـسكت   .. ثقيالً على املؤمنني واملؤمنـات      .. مر هذا اليوم من أيام مصر       

لكـن  .. وحذروا الناس .. وألفوا الكتب يف الرد عليه  .. العلماء بل أنكروا    
  .. متشعباً الكسر الذي يف خشب السفينة كان
  .. فرح أولئك بنجاح التجربة األوىل 

  .. فخططوا للمزيد 
  يف يوم آخر

  ..ويف يوم آخر 
 اليت مساها بعد زواجه      ، صفية بنت مصطفى فهمي زوجة سعد زغلول      وقفت  
 ، على طريقة األوربيني يف نسبة زوجام إليهم        صفية هامن سعد زغلول   :  ا
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، فخلعـت    لقاهرة أمام قـصر النيـل     يف وسط مظاهرة نسائية يف ا     وقفت  ،  
داسته حتت أقدامها ، وفعلت النساء مثلها       ، و جمموعة من النساء    احلجاب مع   

ولذا ..  النار بتلك األحجبة امللقاة على األرض        مث أشعلن ، والناس ينظرون ،     
  !!..ميدان التحرير :  سمي هذا امليدان باسم
  ..مث تتابع تكسري السفينة 

، وهـرول   " جملة السفور   " :  أُصدرت جملة باسم   .. م1900حنو سنة   ففي  
 وتـسفيه   السفور والفساد اليت تدعو صراحة إىل     الكُتاب املاجنون مبقاالم    
،  نشر صور النساء الفاضـحة    وبدأت هذه الة ت   ،  املرأة اليت تغطي وجهها     

ـ  "  تردد أنو .. دمج بني املرأة والرجل يف احلوار واملناقشة  تو ريكة املـرأة ش
  !!وتفسرها برتع احلجاب واالختالط بالرجال يف كل جمال  " الرجل

األزياء اخلليعة  وبدأ املفسدون يعملون جاهدين على تشجيع املرأة على لبس          
،  ، واملقـاهي   ، واألندية الترفيهيـة    برك السباحة النسائية واملختلطة   زيارة  و
  !! ريات  على أا حاحلوادث املخلة بالعرضبدأت الة تنشر و
  .. متجد املمثالت واملغنيات ورائدات الفن والفنون اجلميلةبدأت و

وصار من الطبيعي رؤيـة املـرأة       .. وبدأ نور احلجاب خيبو مع مر السنوات        
  ..بناء على أن تغطية الوجه تشدد .. السافرة عن وجهها 

أن مع أنه مل يعرف يف مصر خالل تارخيها اإلسالمي املمتد أكثر من ألف سنة               
  !!مشت املسلمات كاشفات الوجوه يف الشوارع 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *                          

وتتخيل نـساء املـسلمني   .. وكأا تدافع عرباا   .. بدأ صوت سارة يتقطع     
العفيفات حفيدات الصحابة وهن ميشني سافرات بتخطيط من ثلة اجتمعـت           

  .. يف كنيسة 
  ..ال حول وال قوة إال باهللا : سكتت سارة وجعلت تردد 

!! أين الدعاة واخلطباء    !! أين املصلحون   ..!! طيب أين العلماء    : قالت أريج   
  !!ملاذا مل ينقذوا السفينة من الغرق 

أنا أعلم أن أولئك مـدعومني      .. يا ليتهم حتركوا بالقوة اليت حترك ا أولئك         
..  أموال يطبعون ا ما شاءوا وينشرون ما شاءوا          وعندهم.. مادياً ومعنوياً   

  ..لكن كذلك كان ينبغي أن يوجد رجل رشيد يقود السفينة إىل بر األمان 
  :وأكملت القراءة .. سكتت سارة 

واملفسدون حياربون احلجـاب    .. جعلت الوجوه املكشوفة تكثر يف الشوارع       
  :يساند هذا اهلجوم املنظم أمران .. بكل سبيل 

، والسكوت عن    ضعف مقاومة املصلحني هلم بالقلم واللسان     : ر األول   األم
ومن كتـب  .. ومن تكلم من املصلحني أسكتوه  ،   ، ونشر الفاحشة   فحشهم
كل من يعارض كشف    ، وإلصاق تهم التطرف والرجعية ب      نشر مقاله مقاالً مل ي  
   ..الوجه  

 احلجاب عـن    هكذا صارت البداية املشؤومة للسفور يف هذه األمة بنـزع        و
، كالنـار   ، مث أخذت تدب يف العامل اإلسالمي يف ظرف سنوات قالئل   الوجه

    ..، حىت صدرت القوانني امللزمة بالسفور املوقدة يف اهلشيم
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  ..م 1920ففي تركيا أصدر امللحد أتاتورك قانوناً برتع احلجاب سنة 
  ..م 1926ويف إيران أصدر رضا لوي قانوناً برتع احلجاب سنة 
   ..ويف أفغانستان أصدر حممد أمان قراراً بإلغاء احلجاب
   ..ويف ألبانيا أصدر أمحد زوغوا قانوناً بإلغاء احلجاب

   ..ويف تونس أصدر أبو رقيبة قانوناً مبنع احلجاب وجترمي تعدد الزوجات
   ..الزهاوي والرصايف املناداة برتع احلجاب ويف العراق توىل

  يف كل بلد جرح
  ..ص التحلل ونزع احلجاب تنتشر يف بالد املسلمني وبدأت قص

   ..قصة تتقطع منها النفس حسرات رتع احلجابل.. مثالً اجلزائر ففي 
.. وتغيري قناعاته   .. ودفع اهلدايا إليه    .. مت إغراء أحد خطباء اجلمع      ذلك أنه   
 ، وبعدها قامت فتاة جزائريـة       ففعل املبتلى   ، رتع احلجاب بيف خطبته   لينادي  

  .. فخلعت حجاا ورمـت بـه       ..نادت خبلع احلجاب  معها مكرب صوت و   
 فـصفق   .. ورمني بـه     نزعن احلجاب  .. وتبعها فتيات منظمات هلذا الغرض    

    ..املسخروناملخططون و
اجلزائـر،  : ومثله حصل يف جزيرة وهران، ومثله حصر يف عاصمة اجلزائـر          

  ..والصحافة من وراء هذا إشاعة، وتأييداً 
وجـدتيهم يـدجبون    ..  نظرت يف كتابات هؤالء الشهوانيني وبراجمهم        وإذا

لكن ال يكتبون   .. وإظهار وجهها   .. املقاالت يف كل شيء خيص مجال املرأة        

، ومحاية عواطفها ، وعبـث   وحراسة فضيلتها  ،يف أمومتها وفطرا  : أبداً يف   
  .. عوقات الشباب بالفتيات ، أو املطالبة حبقوق األرامل واملطلقات وامل

  !!بل هي كتابات مستميتة إلقناع املرأة بإزالة قطعة القماش عن وجهها 
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *                          
  وانتشرت النار

.. حتريـر املـرأة     : بشعارات عديدة   .. ملا بدأ كشف الوجه ينتشر      وهكذا  
  .. املساواة .. احلرية 
  .. بادئ املسلمة تتحطم بدأت م

سـافرة  ل  اتزاحم الرج ل هامن بيت املسلمة  أخرجت  : فباسم احلرية واملساواة    
  ..ضاحكة 

.. ونادلـة يف مطعـم      .. وساقية يف البار    .. اشتغلت املرأة عاملة يف املطار      و
مقتضى احلرية  : وإن حاول زوجها أو أبوها منعها قالوا        .. ومضيفة يف طائرة    
  بعرضها دون رقيب عليهـا     ونتجارفصاروا ي .. لطة عليك   أن ال يكون له س    

   .. ورفعوا حواجز منع االختالط واخللوة ..
  ..ال ..  وليت األمر توقف على كشف وجه املرأة 

،  رأة إىل قضية إفساد العامل اإلسالمي     إفساد امل من قضية     القضية تتصاعدبل  
بيوت الـدعارة    إىل واقع شرعت فيه أبواب       -واحسرتاه-حىت آلت احلال    

وعمرت خشبات املـسارح    !! يف بالد املسلمني    ،   ودور البِغاء بأذون رمسية   
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حد الزنا   وسنت القوانني بإسقاط      ..بالفن اهلابط من الغناء والرقص والتمثيل     
  !!ما دام أن الطرفني راضيان .. 

هـي  ف.. فسد اتمع   .. وعلموا أن املرأة إذا فسدت أماً وأختاً وزوجة وبنتاً          
  ..امللكة إن سقطت سقط الناس وراءها 

  :ذكر أصحاب السري 
  .. أن اليهود كانوا يساكنون املسلمني يف املدينة 

وحيـاولون أن   .. وتستر املـسلمات    .. وكان يغيظهم نزولُ األمر باحلجاب      
  ..فما استطاعوا .. يزرعوا الفساد والتكشف يف صفوف املسلمات 

  .. لمة إىل سوق يهود بين قينقاع ويف أحد األيام جاءت امرأة مس
  .. فجلست إىل صائغ هناك منهم .. وكانت عفيفة متسترة 

.. وودوا لو يتلذذون بالنظر إىل وجهها       .. فاغتاظ اليهود من تسترها وعفتها      
 ..كما كانوا يفعلون ذلك قبل إكرامهـا باإلسـالم          .. أو ملِسها والعبث ا     

.. فأبـت   ..  ويغروا لترتع حجاا     ..فجعلوا يريدوا على كشف وجهها      
.. وأخذ طرف ثوا من األسـفل       .. فغافلها الصائغ وهي جالسة     .. ومتنعت  

  .. وربطه إىل طرف مخارها املتديل على ظهرها 
فضحك اليهود  .. وانكشفت سوأا   .. ارتفع ثوا من ورائها     .. فلما قامت   

  .. منها
  ..ها ومل يكشفوا عورا وودت لو قتلو.. فصاحت املسلمة العفيفة 

ووثب على الصائغ فقتله    .. سلَّ سيفه   .. فلما رأى ذلك رجل من املسلمني       
  .. فشد اليهود على املسلم فقتلوه ..

وأن اليهود قد نقـضوا العــهد وتعرضـوا         ..  بذلك   ����فلما علم النيب    
  .. حىت استسلموا ونزلوا على حكمه .. حاصرهم .. للمسلمات 
  ..ويثأر لعرض املسلمة العفيفة ..  أن ينكل م ���� فلما أراد النيب

  .. قام إليه جندي من جند الشيطان 
  .. وال صيانة املكرمات .. الذين ال يهمهم عرض املسلمات 
  ..وإمنا هم أحدهم متعة بطنه وفرجه 

  .. عبد اهللا بن أيب ابن سلول .. رأس املنافقني قام 
  .. هود وكانوا أنصاره يف اجلاهلية يا حممد أحسن يف موايل الي: فقال 

  ..وأىب  .. ����فأعرض عنه النيب 
إذ كيف يطلب العفو عن أقوام يريدون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنـوا              

فأعرض عنه النيب .. يا حممد أحسن إليهم     : وقال  .. فقام املنافق مرة أخرى     ..
  ..وغرية على العفيفات .. صيانة لعرض املسلمات   .. ����

وجره وهـو     .. ����وأدخل يده يف جيب درع النيب       .. ذلك املنافق   فغضب  
  ..أحسن إىل موايلّ .. أحسن إىل موايلّ : يردد 

  .. أرسلين :  والتفت إليه وصاح به وقال ����فغضب النيب 
  ..  العدول عن قتلهم ����وأخذ يناشد النيب .. فأىب املنافق 

  .. هم لك :    وقال ����فالتفت إليه النيب 
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  ..وطردهم من ديارهم ..  أخرجهم من املدينة ����لكنه .. عن قتلهم مث عدل 
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  واتسع اخلرق على الراقع

  ..وجعلت تنظر إىل ساعتها .. توقفت سارة قليالً 
 كالم مجيل خمتصر حول أساليب      56هنا يف ص  : مث نظرت يف الكتاب وقالت      

مـا  .. إلفساد العامل اإلسالمي من خالل استغالل املرأة        أصحاب الشهوات   
  ..رأيكما أن أقرأه على عجل 

تـدرين حنـن يف     .. ما دام املسألة فيها عشاء على حسابك        .. رائع  : أريج  
  !!وأنت كرمية وحنن نستاهل .. مطعم 

  .. والدي يبدو أنه قريب الوصول !! عشاء إيش ؟: تبسمت سارة وقالت 
 يا أريج منذ أن جلسنا وضرسك مل يقف من تتابع الطعـام             أنت: قالت مها   
واملـسكينة  .. وأنا أيضاً ما قصرت     .. فطائر  .. بسكويت  .. كعك  .. عليه  

  ..سارة تقرأ وحنن نأكل 
  ..اهللا جيعل فيه العافية .. هنيئاً مريئاً : تبسمت سارة وقالت 

آرم وحنن ال   ألننا قد نستعمل لتحقيق م    .. لكن ال بد أن نفهم طرق هؤالء        
  .. نعلم 

  :مث بدأت القراءة 
  !!أساليب 

.. العبـاءة    أو   والتخلص من اجللباب  .. الوجه  غطاء  إىل خلع   بدؤوا يدعون   
  .. بدالً من العباءة – مبدئياً –واالكتفاء بلبس الثياب الفضفاضة 

إبـراز  .. الـدعايات   .. ويسلكون إلقناع النساء بذلك أساليب عديـدة        
  ..بيع العباءات املزينة والضيقة والشفافة .. أن قدوات املتربجات على 

 ، واللجان  يف االجتماعات .. املرأة للرجل يف كل شيء       ةالدعوة إىل مشارك  
  ..، والنوادي  ، واالحتفاالت ، والندوات ، واملؤمترات

ودراسـة  لـتعلم   ل، ومنه سفرها غرباً وشرقاً       الدعوة إىل سفر املرأة بال حمرم     
  ..!!األعمال سيدات :  سفرها ملؤمتراتو.. اللغة 

املطالبة بإنـشاء    و ..، والتمثيل    ، والغناء  الدعوة إىل قيامها بدورها يف الفن     
املطالبة برياضة النساء على الـدراجات العاديـة        و. .فريق كرة قدم نسائي     

  .والنارية 
ومقدمـة  خروجها يف التلفاز مذيعـة   و.. تصوير املرأة يف الصحف واالت      

عرض برامج مباشرة تعتمد على املكاملـات اخلاضـعة         و. .وهكذا  .. امج  بر
  ..بالقول بني النساء والرجال يف اإلذاعة والتلفاز 

الدعوة إىل الصداقة بني اجلنسني عرب برامج يف أجهزة اإلعـالم املـسموعة            و
  ..، وتبادل اهلدايا باألغاين وغريها  واملرئية واملقروءة

  

                     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *     
  !!نقطة االنطالق 
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، مث باشروا التنفيذ     خلع احلجاب عن الوجه   : طبعاً نقطة البداية يف هذا كله       
، صـدرت    ، وعلى إثر هذه الفعالت     وإحراقه ، ودوسه حتت األقدام    خللعه

،   وإيـران  ، ، وتـونس   تركيا:  القوانني آنذاك يف بعض اجلمهوريات مثل     
، وجتـرمي    ، مبنع حجاب الوجه    ، واجلزائر  ، والصومال  ، وألبانيا  وأفغانستان
  !!!، ويف بعضها معاقبة املتحجبة بالسجن والغرامة املالية املتحجبة
والعجيب أن يف بعض بالد املسلمني مع األسف        .. صدقت واهللا   : قال أريج   

بينما جتدين بـالد    ..  جه  وحماربة تغطية الو  .. متارس التضييق على احلجاب     
  ..غري املسلمني أحياناً فيها حرية يف احلجاب 
شـركات قطـارات    قبل أيام أن    . .بل إين قرأت يف خرب نقلته وكالة رويتر         

محلة حلماية النساء من الرجـال الـذين يتعمـدون          باليابان أطلقت   طوكيو  
ية متثلت  جراءات عمل إمضايقتهن بطرق خملة أثناء التنقل ، وتضمنت احلملة         

ثارة غضب بعـض    إ مما أدى إىل     !يف ختصيص عدد من العربات للنساء فقط        
  .! . ضدهمالرجال الذكور على اعتبار أن ذلك متيزاً

  
  الوداع

هذا أيب  : نظرت إىل رقم املتصل وقالت      .. رن اهلاتف احملمول الذي مع سارة       
  ..ا قادمة نعم أن.. نعم .. وعليكم السالم : ردت عليه .. يبدوا أنه وصل 

  ..وتغطي حماسن وجهها .. وبدأت تلبس عباءا 

وهي تقول إن شاء اهللا سنلتقي مرة أخرى        .. يودعاا  .. ووقفت مها وأريج    
..  

ولكن لتكن كل واحدة منكما مثل الفتاة الصاحلة الذي رآها موسى عليـه             
مث جلـس يف    .. فساعدمها على سقي الغنم     .. السالم مع أختها ترعى الغنم      

فأمر إحدامها بإدخال الغنم  .. وعادت الفتاتان إىل أبيهما      ..ل شجرة يرتاح    ظ
  ..وأمر األخرى أن تنادي موسى .. يف مكاا 

  ..وامسعي كيف وصف اهللا هذه الفتاة الصاحلة اليت ذهبت تنادي موسى 
  .. "فجاءته إحدامها متشي على استحياء: " قال تعاىل 
، لَيست   حياء قَائلَةً بثوا على وجهها    جاءت متشي على است   :   ����عمر  قال  

 ( اجلريئة الـسليطة  : والسلفع من النساء  . بِسلْفَعٍ من النساء والّجةً خراجة      
  ) ..3/384تفسري ابن كثري 

 بينها وبني امرأة العزيز يف مصر اليت أكثرت خمالطـة           - باهللا عليك    -قارين  
وهو عليه السالم   .. ا مراراً   ونظرت إليه وأبدت زينته   .. يوسف عليه السالم    

وغلقـت األبـواب    " حىت وصلت إىل حال راودته عن نفسه         ..يصد عنها   
  ..نسأل اهللا العافية .. أي يأت لك " وقالت هيت لك 

.. وإلقاء احلجـاب    .. واهللا ما يريد الداعون إىل نزع العباءة        .. مها  .. أريج  
 يريدون إال أن تكوين هلـم       واهللا ما .. واالختالط بالرجال   .. وكشف الزينة   

  ..ويلفظك مىت شاء .. كاألمة اململوكة ميضغك الرجل مىت شاء 
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لكـن  .. حتاوالن أن تبطئا سارة يف املشي ليطول الكالم .. كانت أريج ومها    
  .هـ .ا..وذهبت .. فودعتهما .. هاتف سارة رن مرة أخرى 

  
ـ            ى رأسـهم   أشكر كل من استفدت من مؤلفاته يف إعداد هذا الكتاب وعل

الشيخ الدكتور بكر أبو زيد ، الشيخ سليمان اخلراشـي ، الـشيخ أمحـد               
  .عبدالعزيز احلمدان 

  .أسأل اهللا أن ينفع به وصلى اهللا على نبينا حممد 
  

        جزى اهللا كل من شارك يف نشر هذا الكتابجزى اهللا كل من شارك يف نشر هذا الكتابجزى اهللا كل من شارك يف نشر هذا الكتابجزى اهللا كل من شارك يف نشر هذا الكتاب
 


